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Maksat, meslek
Gazi M«3t«fa Kemal evvela insanın cn bUyUkkuvveliol»" 

limitlini kaybetmiş bir milleti çelik iradesinin içine topladı. Harbi 
ve nulhii kazandı. Vatan, kurtardı. Saltanatçı ve î ' ^ İ t T e r i  
narcaladı. Sonra, bu memleketi cihanın en mamur memleketleri 
vc bu milleti, cihanın en medenî milletleri seviyesine yükseltmek 
i ç in  Cumhuriyeti ve buna mesnet olarak Halk ^^kasın! ‘eS'“
Bir o fırkadanız, o fırkanın parasız, pulsuz, fakat candan adamı 
viz. Daima büyük yaratıcının işaret ettiği istikamete doğru yürü
mek, ve onun fikirleri için o fikirlere karşı olanlarla mücadele
ei.riek 1

Mesleğimiz; budur.
Halk Fırkasının Lideri İsmet Palı Hazretlerinden, nasıl çalış- 

îtiakliğimiz Iâzim geldiği hakkında, bi ti irşat etmelerini rica ettik. 
Müşarileyh bize şu mektubu yazmak’ lûtfunda bulundular :

■ #+»<*, 4»  f v p s » *  4 . ^ t w  ^ w ;  t

;■ V  *  * * *  ^  ' i t fa ,,  ^

! ' ' Zİ./.İİO

VA(föA'¥'rr»€jû b c  
^MIFI£G3İİW B  BWCİ VIILO'ÖÎİİ 

Başkumandan meydan muharebesi, sahijpsiz zanr 
çasmda sergüzeştler yaratmak îu'tîyen Yunan or: 
verilen idam, hükmünün icra edildiği siyaset me 
damya ve Lo^an zniizakcratıiüiı mes’ııl netayicini 
son neresini verdiği o aııda orada ikmal etti ve 1 
bir azim ile ikmalime ça lılığ ı inkılâbının esasım e 
nal, hilâfet hurafesini tekaMİiyerek cüınhuriyet 
şüheda kaıaiîe orada atb, bîru&enaleyh 30 Ağusto 
İcarken mazi ile hiç alâkası ctmıyan esaslarla y. 
ağustos Türk kın ve intikamının taşan dshçeti 

Türk mahiyet ve benliğinin kısaca ifadesidir. Bugüıı 9 uncu sense» devriyuBİnî idrak ettiğimiz 
dan muharebesinin bayramını gurur ve frahr ile tes’it ederken o.ıa irişmek için tatbik e 
esasların hal ve istikbalde de mafcihüttatbik olacak kadar kt\vi ve şayanı iktibas olduğunu un

Gazi Mustafa Kemal

m

İakılâp gazetesine 
' ' - i i --j şuiiiarçıır ; 1

îyi ve açık gSrmek, bir hâkim gibi hükümlerinde ■ â«W 0.1- 
mağa çalışmak, memleketi kendisi idare ediyormnş gibi çnes’u-, 
liyet'hissi taşımaktır. . 24-8-930 İsmet

Maksadımız budur. ___  İNKILÂP

T iirk-Yunan tica
ret muahedesi
Atina, 29 — Türk-Yunan 

ticaret muahedesinin akdi içiır 
hasları ile 
ra edilecek 
mUzak erata 
Yunan hü- 
kûnıeti na
mına iştirak 
edecek olan 
Yunan mu- 
rahhasları . - 7^ -■
yarın Istan- ’ *
bula müte- S arim iz  Enis B. 
voccıhen haleller eoeceK,ıerötr. ’ 
Heyeti uiıralıîıaaa »efir 21 Po- 
lihroniyadisin riyasetinde M. Di- 
yamandopulos, Zalokosta ve M. 
Hristidis’ten teşekkül etmek
tedir. ■ • \

İsmet Paşaya açık mektup
' “Sekiz yıl evvel bugün. . .  „ 

Şu cümleye, belki, omıncude- 
fadır kı başlayıp duruyorum, 
Bazan, bir kalabalık önünde söz 

, söylerken havanın birdenbire 
boşaldığım, etrafımızda bir şeyin 
gevşeyip yumşadığım ve bizi 
dileyenlerin derin bir esneme 
içinde eriyip gittiğini sezeriz de 
bütün kelimeler ağzımızda kalı- 
«erir, btttün fikirler beynimizin 
içinde dönüverir. İşte, sekiz yıl 
evvel bugiiıî..,, cümlçsice başlar
ken tıpkı, böyle bir hale düşüyo- 
rumj kalemim elimde donakaİs- 
yor..;':
, -Niçin ? Ne oldu? •

Bilmem, .sız, hatırlıyor musu
nuz? Fakat, beni bugün olmuş 
gibihatırlıyorum. Sekiz. yıl • evvel 
yine böyle bir Ağustos sonu idi ; 
ben yine size, bu şehirden, bu 
şehirde çıkan bir gazetenin sü
tunları arasında, hemen ayni 
serlevha ile bir hitapta' bulun
muştum. Hayır, - bu ne soğuk 
sözl.-, size, o vakit İstanbul 

, denilen bir' zindanın demir par
maklıkları arasından ciğerlerim 
paralanırcasına bağırmıştım ve 
sesim,; binlerce, on binlerce,
yüz binlerce kişinin “imdat,, sa- 

içinde kaybolup gitmişti. 
Zaten, benim avazımın manası 
da bir imdat çığlığından başka 
birşey değildi. Size, zincire
vurulmuş şehrin birer sürgün
yolunu andıran sokaklarndaki 
avare yetimlerin, teselli kabul
etmez dulların, beli bükülmüş 
delikanlıların, #k sakallar; deh- 
»Mten diken diken ol«uş ihti

yarların arasından bağırıyordum. 
Diyordum ki:

JEy muzaffer kuıftandan, ku
lağımı yere koyup, atının her biri 
bir kurtuluş müjdesi olan nal 
seslerini dinliyorum ve esaretin 
demir halkaları ile ağırlaşmış 
kollarımı bulunduğun tepeye 
doğru uzatıyorum!”

Bulundıiğunuz tepe, Kızıltaş 
deresinin kuşbakışı, seyredildiği 
Dümlupmar tepesi idi ve ö de
re, o anda düşman kanma bo
yanarak, adına lâyık olan bir 
renkle kıpkızıl akıyordu.

Omya .bu mehip manzara 
Iştanbulun duvarlarına aksetmiş 
gibi, burada, hıyanetin dili tu
tulmuş, cebaneiin. : benzi kül 
olmuş ve münkirlerle reybilerin 
müstehzi ağızları hayretle açılmış 
kalmıştı. O gün, yalnız İstanbul 
halkı değil, yeryüzünü kaplayan 
bütün insanların yüzü hayret ye 
dehşeıile o tepeye yünelmiş du
ruyordu. Ve siz ilerliyordunuz; 
tozuıı dumanın içinde, o büyük 
harikanın asıl sahibi olan güneş 
başlı kahramanın ardından; değir
mi çehreli, sabi gülüşlü Anadolu 
çocuklarının arasında başdön- 
dürücü bir hızla, tozu dumana 
katarak, ilerliyordunuz. Öyle ki, 
siz, hedefe vâsıl olduğunuz za
man, bizim hayalimiz daha yary 
yolda idi.

Ve o vakittenberi durmaksı
zın, hep aynî hızla koşup duru
yorsunuz. İzmir, Mudanya, Lo
zan, Cumhuriyetin ilânı, Hilâ
fetin ilgası, şapka sfğ harf ii,îü- 
lubı, sayısız ümran hareketleri,

(  Arkası üçüncü ^atjfcda )

. ismet paşa Sivas, 
yolunda

Ankara 29 (H. M.) — Sivas 
liattınıi) !;ö(;adıııa davetli olabiliri 
hamil trenle/ vaktinde \;-Wi.

Biivc-kiliiı treoi dut'ur dur
maz bir alkış tufanı yüksel
di. Şimendifer siyasetini tenkit 
ile işe başlıyan taze ve göz alıcı 
bir muhalefete rağmen halk; vü- 
cude getirdiği büyük eseri mem
leketin istifadesine açmağa ve 
tEşidıği mes'uliyeti bilerek me
sai ve- icraatının hesabini verme
ğe giden Başvekili çok manidar 
v* yj t̂ın̂ ıê ab.ürs.tla kr»ifr«hvor'» 
dıi. taşa, veıoj’.eris Başvekâlet 
dav-esfiie gT,:ti Heyeti vekile 
toplanarak Iranın cevabî no tasın* 
tetkik etti. : ■
(Hareket tafsilatı üçüncü sayfada)

Arif Oruç, sen

Hariciye Vekilinin beyanatı

Silâhlanma yarışı dur
durulmadıkça harp dai
ma ihtimal dahilindedir

Hariciye Vekili Teyfik Rüş- 
Bey, kendisile görüşen ga- 

:z başmıı'ıarririnin bir su- 
cevaben, devletlerin si-. 
ma varışı,' bu vazıyetle i 
teşkil eden sulh tema-j 
bizim bü manzara kar

şısında takip ettiğimiz haricî 
kiyaset hakkmdaj mühim be
yanâtta bulunmuştur. ;

Hariciye Vekili hükümeti
mizin bu mes’elelere dair olan 
noktai nazarını aynen şöyle 
ifade etmektedir:

“ — Devletler • arasında 
silâhlanma yarışı durdural- 
bıadıkça, milletlerin . emni
yetsizliğini idame .eden şüp
heli haller ve tahammüli 
aşan mutaleb'eler iyi niyetli 
münakaşa ve müzakerelerle 
birer birer veya toptan hal
ledilmedikçe, daima ihtimal 
dahilinde duran harp tehlikesi 
önünde, sulh zamanı bir nevi 
ihzarat, ve istihzarat devri 
olarak kalır ki,' bunun böy
le oln:ası zaruridir ve yazık
tır. Halbuki sulh onu seven- 
ler için vasita de ğil, bir gaye

~(!îmalıdır. Ancak takdirdedir ■ .. ........  _
ki şiddet ve tahakküm, usul- Tevfik Rttftil Bey ,
.’*«■ gerine müruvat he mu- milletleri ve beşeriyeti dahm 
habbet umdeleri yerueşir ve iyi bir 'refaha erdirmek emeli 
b:ı c.ııroUe hep birlikte\alıştp müşterek hedef efofut

Ali Kemalin hortladığır. 
Bu gazeteyi çıkarmak kara- | rifler 

rıriı verdiğimiz zaman, bazı itler
le dalaşmak mecburiyetinde ka
lacağımızı; esasen biliyorduk . 
bunlar daha , üç günlük yoldan 
ağızlarım açtılar ve gölgemize 
saldırarak:

- — Eyyüheimas! ismet Paşayı 
müdafâa için Ziraat Bankasından
35.000 lira aldı 1 

diye havlamağa başladılar.
Zavallı aç kurtlar 1 Kırmızı göz
leri o kadar dönmüş ki, hayalle
rinde “Para! Para 1 P arad an  
başka bir şey görmüyorlar. B8- 
tütı davaları para, bütün yazdık
ları para, yegâne, evet, yegâne 
istedikleri yalnız paradır. . .

. İsmet Paşayı müdafaa için
35.000 lira almışız 1 

' Sarhoş narasından farla ol-
mıyan bu herzeye verilecck ce
vap basittir :

■ Evvelâ İsmet Paşanın birim 
müdafaamıza hiç, ama biç ihti
yaçları yoktur. K5ai,,Mjw kar* 
müdafaa edeceğiz? İsmet Paşayı 
düşünün, bir de İsmet paşanın 
pislik gibi silip süpttrdâğü :|B 
çerkes Etem yamağı>'istüM' ma
hkemeleri artığı Arif Oruca 
bakın! balda da, eyyOhenM* ( 
lqm kime çatıyor ve ne ftalere : <W 'J' 
kaldık, ibret alın 1 

35000 lira efsanesi»*
i m n % «W.
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- “Ankara y/taklı vagonla mamurelere bağlanıyor,,

•çmetPaşa manidar tezahürat ara
sında dün akşam sivasa gitti

îkarakoldakompc
yedirdiler, bana days
- viA V i ’ . ^  , -îr............ J

‘■'.m**,

' ; V X
4 ,M

«kar» 29 i H. M .) Heyeti 
- diyi yirmi geçe dağıldı. 

. j a  ve vekiller Başvekâ- 
dairesiııden çıkarken lıükû- 

bnhçesinde toplanan halk 
J^ı şiddetle alkışlanmış- 

- >• ’-’'Jh;ûfy°n l»n»etPaşayı hâ«
. trenin hareketi sırasında fev- 
,, İde kalabalıktı ve bu halk 

• »yı tekrar görebilmek ümidile 
lin Ankaraya muvasalatından 

beri geçen üç saat zarfında is
tasyondan ayrılmamı; beklemiş
ti. Yedi buçukta önde Başvekil, 
vekjler, Müşir Fevzi Paşa geldi
ler. Halk çok müteheyyiçti ve 
paijıyı hararetle alkışladı. Baş
vekil vagonun , önünde geride 
kol&nlara veda etti. Trenin hare- 
keti beklendiği sırada, paşa ha
zırınla kısa mükâlemelerde bu
lunuyordu. Bir aralık umuma 
hitapla

Adliye Vekili

Mahmut Esat B. 
muhalefet lideri
ne cevap veriyor

• Konya, 28 (A. A .)— Adli
ye vekiK Mahmut Esat Bey bu 

akşam üzeri tretile şehri- 
aûze gelmiş, hararetle istikbal 
edilmiştir. Vilâyet, Kolondu, Be
lediye ve makamatı saireyi zi
yaret etmiştir. Bu akşam bele
diyede şerefine mükellef bir zi- 
yaftt tertip edilmiş ve birçok 
zevat hazır bulunmuştur. Ziya
fetten evvel Babalık gazetesi 

v muharririnin vaki olan muhtelif 
suallerine karşı atideki izahatı 
varmıştır:

Ezcümle Fethi Beyefendi
nin gazetelerde intişar eden 
beyanatına temas ederek de
miştir ki bu cevabı adliye teş
kilâtım teftiş ederken bana gös
terdiler-. Beyanatımı azasından 
bulundüğum- Cumhuriyet Halk 
fırkasının nizamnamesine muha
lif . buluyormuş. Fırkamın ni- 
tanuıamesîni muhalefet liderin
den. öğrenecek değilim. Ben 
teşkilâtı esa siye kanunu hükmüne 
menfaatimize karşi bütün mes’u- 
üyiitini taşıdığım Çümhuriyet adli
msi etrafında Fethi Beyin vaki ta
riflerinin doğru olmadığını söy- 
ledir*. Ben gene tekrar ediyo- 
ruâi; o sözlerle hataya düşmüş
lerdir. Beyanatlarındaki vaitleri 
mucibince Adliye etrafındaki gö
rüştüklerini Büyük mecliste söy
lerse tenkitlerinin nasıl ve ne 
olduğunu millet kürsüsünden 
IcçrtoîlRnrîî* Viîr* dahs 
»atfetini bana bahşetmiş olacak
lardır, Bunu, bekliyorum. Benim 
beyanatım meydandadır. Onda 
niÇÇir tezat yoktur. Ben Cüm- 
lıuriyet Halk Fırkıs,nm azasın
dan biri .sıfatile bu fırkanın bir 
M» borcundan başka Allaha 
dahi verecek hesap yoktur de- 
“**»• Bunu tekrar ediyorum.
, .Mensup olduğum fırka bu 

temiz* bu kadar yüksektir. 
;V*j oa«n ad!;ye vekili ya!- 

ĵ Ç-.'TiSrk milletine lıe3ap verir. 
b,0rcu ve b e s id ir .

' veVct ı* 5lC3‘1î‘!an sık sık 
? ,. . îne î fırsatım bahşetmek 

»©rse şüphem, kuvvetimiz arter 
- *’ '‘■K'sca*'f'r Knyatride bımlorı

— “Ne olacak böyle, An» 
kara yataklı vagonla bUtUn 
mamurelere ballanıyor i
Dedi.

Paşanın mes’ul bir hâdiseyi 
nahoş ve can sıkıcı bir hâl gibi 
gösteren bu telmihine sağdan, 
soldan verilen cevapları yeniden 
kopan alkış sesleri arasında işit
medik. İsmet Paşa, daha sonra 
kendisine selâmet temenni eden 
Mazhar Mltfit Beye:

— Mazhar Bey her he
defe varılıyor, ilerliyoruz!,, 
dedi.

Mazhar Müfit Bey «Mütema
diyen ilerliyoruz paşam” ceva
bını verdi, ismet Paşa mukabe
lesinde:

~ “A sıî olan odur. Az çok 
fa k a t daim a ilerlemelidir.,,

Dedi. Hareket dakikası gel
mişti ki Ruşen Eşrefin ‘ trenden 
teşyiciler arasında bulunan Ra- 
sih Beye “Ajıtalya,, :

ismet Faşya 
açık mektup

[Birin salıifeden m abaat]
Kayseri, Sivas..,, hep koşuyor
sunuz, koşuyorsunuz. Lâkin işte, 
birdenbire, sağdan soldan “dur, 
dur!,, sesleri... Etrafı bir telaştır 
alıyor, başlar dönüyor, dönüyor. 
Dur, dur!!
, Anlamıyorlar, bilmiyorlar ki

suiiz. Duramayacaksınız., Zira, 
bu başdöndürücü gidiş, bundan” 
sekiz yıl 'eVvel sizi, birinci In- 
öriünden Dumlupırara, Dumlu- 
pıjı^fiUn İzmire, Izmirden Lo- 
zana ulaştıran gidişin devamı
dır. Ayni büyük ve kuvvetli 
neflia sizi bir riızgûr hızı ile 
ileriye, hep ileriye, itiyor.

Biz, milliyetçi inkılâpçılar 
bunun adına «Mukaddes yara
tıcı hamle” diyoruz. Yarım inkı
lâpçılar, yolda nefesi tıkananlar, 
size .jdur/.dur!,, diye bağıranlar 
nazarında ise bunun bir, cinnet
ten farkı yoktur.

. Lâkin, dün de vatanı kurta
ra n  millî hareketin âdı bir 

cinnet" değil miydi? Ö da halkı 
beyhude yere yıprandırıp yoran, 
o da milletin ağır; yükler altın
da ezilmesine sebep' olan bir 
tehlikeli macera telâkki olunmu- 
yormıydı ? ....

Bir milletin engin ve derin 
hayatım gündelik yaşayışların 
tküçücük hesaplarile ölçmeğe 
ialışmiş, dar ve kısa görüşlü 
kimseler, sizin bu hızla varmak 
istediğiniz ufku nasıl görüp kav
rayabilirler? Bu ufuk bir duvar 
değildir. Huzur ve rahati yakın 
gösteren bir serap ta değildir. 
Bu ufuk kendine doğru iler
lendikçe genişliyen, açılan yük
sek1 idealizm ufkudur.

. Bütün bunları bildiğim hal
de, size, sekiz yıl evvelinden 
bahsetmek istedikçe neden kale
mim duralıyor ? Bu me.ı'ut yıl
dönümünde neden ■ yüreğime 
bıVhüzün çöküyor? Bunu siaden 
değil, kaç zamandır şeyda inkı
lâpçı kalbimizin içindeki alevi 
söndürmeğe çalışanlardan sor
mak is terdim. YA KU P KADRİ

söylemiştim. Muhterem^Fethî 
tSey bu açık ifadelerde mutlaka 
tezat görmek istiyorsa ben ne 
yapayım. Muhalefet lideri bu 
cümlelerde dikiatörJük kokosu 
da seziyor gibi kelimeleri kul’an- mfik adet haline 
eyi olur. Türk ınUIeünfwc 
Mivmctkâı-hk olur fikrinde'^.

m u su S? Defe-, d u y u f t "

T h 'S  N af,rV ekiUderhal Raslhbeyi davetle:
" Buyurun, merasim yok,’ ben 

kendi yerimi veririm. Böyle ha
yırlı ve şerefli bir yolculumu 
arzu edene merasim mâni ola
maz. „ dedi ve Rasih Bey anî 
bir kararla bu bayrama iştirak 
{Çin basamaklara atladı. Son 
kampana ve heyecanlı bir ses: 

"  Recep Bey Türk ellerine 
paramızla demiryolunu 

go urenler var olsun; yasasın 
Başvekil,, dedi. Yeniden alkış- 
lar, yaşa sesleri ve İsmet paşa
& « E F k?n erasa,siz ve manidar 

arasında halkın tas
vibinden aldığı yeni bir kuv-

büvr,r Vİcda? hu2um '5inde büyük ve vatanşumul eserinin
Eİttiyer l f Ve raÜî î el*a "»kasına pttı. Nafıa ve Dahiliye Vekil-
ten beraberdir. —- A S

J P S Ü H :
Verem kamp

Yamanlardağı 
kampı dün mera

simle kapandı

'■'■i' 'fj 

mu

...

%

- î . ; ■,

%!

Adliye korİ. ̂  \tıs!
yok. Ne ayak , • ^ % 0r, 
ne de ses... Ağ^.y "Wpı.  
smda beş on, ^
önünde üç, beş k j| j%  
kufların muhakeıttiı fe ^ ^  ' ıîfl- 
tizar ettikleri 
sinin karşısındaki 
de, bacağı çorapsız J
dakosta bir hanım, v!
yosma...

' Dönüp dolaşıp. ÜpKııtfi. 
zada karar kildim.

... RapI, RapI. Raj 
bölük ayak sesi. Dört 
manın arasında, ikişer ikı^ 
lepçelenmış, irili ufaklı oii 
maznun. Hepsi de ■ hırı 
toüttehem .

, ÜUâh yalan rei» Bey] . .
rayla ona komposto yedirdiler 
tek böyle söylesin d̂ v̂ .. Bize 
de dayak yedirdiler.

Müddeiumumi, Oynanın .’ir- 
I kate teşvik maddesinden teçıl*
| yesini, çocukların »inlerini na- 
[ .zan dikkate almak üzere ceza-' 

landırılmtal^nm, Asımın beraeti- 
ni istedi.

Mahkeme, Obanın müdafaa
sını yazması için pazartesiye 
kaldı.

A r i f  O r ü $ , : ; ; ş « d ^

, Zincir gibi kanapeye sır; 
dılar. Ellilik bir ihtiyar,

... beşlik bir delikanlı, gaytan 
İzmir, 29 [H. M. 1— Vereı^ yıklıbir külhan bey, ön
r ır ’ » " *'■ i; '• J- ■ ‘ j '■ 1:içm Yamanlar dağında bir 

kamp kıa;m u^r^JÇ^p onuncu 
haftasıni bugün ikmal ettiğinden 
merasimle, kapanmıştır.

Vali Kâzım Paşa ile birçok' 
doktorlar kampın kapanma me
rasiminde bulunmuşlardır. 

Hamdullah Suphi' Beyi dava 
İzmir Türkocağının HanTdûl”  

lah Suphi Bey aleyhine bir ha
karet davası açtığı haber veril
mektedir. i

Bu davaya ocakta içki içil
diği hakkında çıkan dedikodu-  ̂
lar üzerine yapılmış olan bazı' 
münakaşalar sebep olmuştur.

Bir nişanlanma 
İzmir, 29 [H. M.] *— Hizmet 

gazetesi Başmuharriri Zeynel 
BeyiA kerimesi Meliha Hanımla] 
gazetkıin tahrir müdürü Orhan 
Rahmî Bey merasimle nişanlan
dılar. A

Bayram hazırlıkları 
İzmir, 29 ( H. M .) — 30 

Ağustos bayramının fevkalâde 
bir sur«te tes’idi için burada 
yapılan/ hazırlıklar ikmal edil
miştir. I , •

/ Vali konağı 
Manisa, 29 [H.M.] — Evelce 

Iceşfi yapılan vali konağının inşa
sına yakında başlanılacaktır.

İntihabat ve kadınlar 
, M.ı .iu, 29 fil ât] ■- HJk 

Fırkar,.'. belediy: i\tihah.ı( uta; 
şehrimizde gös'ceiiiic.elt ıı, 
feri tesbit etnıekio msşg smİİ.-.
Bu .namzetlerden ikisinin kft l).ı 
olması mıslıtemaldir.
.Memleket Jıbaian^ei fi?. - 

■ Man:sa 29 [H. M.] — 
leke t hastanesini ziyaret ede:-.' 
yeni Vali Fuat B. hasiatMcV; 
başka her şeye benziven bu a;- 
nayı hiç beğenm’di. Önümüzde
ki sene içinde yeni bu- hastano. 
vapılması İçin bütçeye taiısisai 
konacaktır. — Balaağlu

j ı u u  m u  n u ı ı ı a u  u c y i  u u  u v m

nunlar hep bTfflâra ’mümasil, 
Mübaşirin sesi duyuldu:
-h Nuri, İsmail, Osman, 1___
Nuri ile İsmail çocuk. Osman 

panama taklidi, hasır şapkalı, 
çapraz l&civert ceketli, mavi' 
gözlü, celâlli bir külhan bey... ' 
Asım raconlu bir esnaf... Bağrı- 
açık ve yanıklardan.
Cürümleri: Sirkecide Necati 
Memduh biraderlerin, Saraç 
Şükrü Ef. nin, gaömlekçi Onnik 
Ef. nin dükkânlarının] ve bir de 
pastahaneye damdan girip soy
mak...

Eminönü merkezi memurları 
şahit olarak dinlendi. Reis hep
sine yemin ettirdi:

— Bir şey saklamadan, kat- 
madmı bildiklerini doğru söyle
yeceğine vicdanın ve namusun 
üzerine, yemin eder misin?

— Ederim.
Memurların şehadeti şu : 

Dükkânların damından - delik 
açılmış, içeri Nuri ile İsmail 
girmiş, çaldıkları eşyayı Osman 
Asım delâleti ile şatmışlar. Esa
sen onları hırsızlığa Osman ile 
Asım teşvik etmiş.

— Yalan efendim...
— Benim bir şeyden habe

rim yok efendim...
Reis susturu/tor :
— Size sıra gelmedi, şahit 

'ini' oruz.
1. snra Nuriye hitap ediyor : 
i izi hırsızlığa bunlar mı teş- 

t.k >tti?
— - Evet efendim.
• - Israr ediyorsun demek,
. -  Evet.
İ mail yerinden fırlıyor:
— - Ben etmiyorum efendim, 

banin haberim yok...
/ sim yunaasjgiau.  ̂ masaya

vuruyor
reis

beyi.. IBNİfc?**  ̂ dokuz 
lira sJaol 0 Pa*

î"*!» . lıaJife 

■ .^r’»

a'-oriuğa

k.l, î'sjîtf.
' Aa<rlat^T>,wî i-iraî^ 

iırıj .ki.it « r .!*  Ka# ' h»; 
çokt^
..'ylüniu. mtıîv'î.&uivi' 
iırw>.\ şimdi, |ken(İİi aektıı*x*nı< 
k8ylu>« >•>«.;.; '->.»••'•1 

6. ^ t ,
•kalkıp memleketi dolanı»,
1 «iyede olduğunu aiflm'f^'-.
Ç">n!dl h«ş-iy U-.r .'-ı-.y jMi,

Fakat, Bauıâli r.
geçerken bir nıuhaüf 
okusa,, derhal aıılar 
dedir. Çünkü,
Türkiyenin 
hiç değişo»«ınlfiirt4

[Birinci
le giden bir gazeişîyi o y .^  „ 
kurban verdik. Buna rağ- 

ağzımızı açıp kimsey» ne 
andık, ne şikâyet ettik. 
:etemizi kaybetaMldiğinuK 
ormuş gibi, hBkfimettyı 

‘nıaHrSm
devrin, olsa nka, iki 

uğrayan bir ıaag- 
Bu vaziyette bir 
.birde "Adanyer*
' bin lira «İdin !„
■in, insanın h^kika- 

bir ruha malik

_ „ .# » ' . 
j4Ç(*maf, îv>- 

aıesiad«ı başlay: 
rihalarnun bütPn 
detaya «açtılar, 
ateje, Mo^leı 

r » * k

muz yoktur!
lerden korkmıtjrorK^^
“yazarın hat „ iîf. 
ûunu ’»  '
;vuraraî: fcie i*
emvaii metruke }dp-.e ;u " ■ 
rica kafese ks;urak, - 
lık makiuci&ri bfaı bir dti.
ile 3 000 liraya

Evet, itlerden, ̂ breisii1 
ve... Altta kalanın cuıs <

— -A 1

ir ^ b a r

Bu gazete şuniın bunun cm- 
rile ve parasile değil, bizim oh 
beş senelik gazetecilik hayat ITDÎ- 
zm terteaûz göz- mıru ve almte- 
rüe tesis edilmiştir. Fakat farzı 
muhil, şu veya bu bankadan pa- i
ra alsak bile, bundan sana ne, ) j
ve yalnız sana değil, kimenc? i£>. C. TirkaSI, 
evet, yalnız Ziraat B^nir-sidİ^î i » 1
değil, yakne İş Bank.asmdan de- -I.JtiJf 
ğil, yalnız Osmanh Banîv.asi3nr.K 
değil, ve yalıız biz - fi'îy', • h(»r 
kes, karşılığınıgösteı at.  ̂ f„‘
Vermek şartile, hatta 
Bankasından dâhi ıs-Kıiıgi. 
para alalilir.

Yokla, bundan ı>,vr! 
ilk hamlede haj ^  
fete vıfcherkeHn haı.şife 
vüze başlıyan ve bui 
fena günleri haürlaUu ■ t 
hürriyet ve muhalefc 
herkes kendi hfjat ıt ■ ı 
hesabım, vşk«l« Sa» 
cizye verdfpB*!* 
gidip bu ' Arif Oru t . .. 
runa vermek *ajrnrei«*3 
edilecektir? EJer b#yı<s 
diden tifyr'r* * »  «

4 - ‘
karşı vçoktan idn a. > ’  Kcr- 
«İçerde mantar gibi yeı -<ec bi
ten. bu (cabil « M i* * *  
uğraşmak 
biHris.

ffha:
mü
bizim ka 
lin zade 
Refi
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r,:snet b i r  ihtilâl zuMra ihtimaline 
<n sıkı ve askerî tedabır aldı

- V *  _______

. os“Ayife*ı 28 ( A. A )*“  
!)(1 Ç etesi, amele mehev- 
-.fku* gelen tahrikfit do* 
payitahtta birçok endi-

Carih müşteri 

İki şık müşteri yol
da tabanca ile bir 

şoförü yaraladı

iftlurm deveran etmekto 
a yazmaktadır. Polis 

bütün polis merkezleri 
gmiMİİe giMfmUş ve hükû- 
«e<: '.i .»«urları La Platadaki as-
keıî '7  kumandanlarına lâzım
c ı .  talimatı vermiştir. Hükû- 
mt! v.rayı muhafızları mühim 
sureta takviye edilmiş olup 
fteisi-Onhur M. İrigoyenin' ika- 
miityihı yakınında süvari kıt’alar 
kartfei gezmektedir.

' .Adliye nazırı Reisicumhura 
b.ıâ diynsî reislerle ordunun bir 
lusuuın tahrikatı hakkında ma- 
lûrr-ı-i vermiş ve bu ahvalin hü
kümeti âcil bir ihtilâl tehlikesi 
»i*;U!iida bulundurmakta oldu
ğunu i'Sve eylemiştir. Reisicüm- 
hsttnî ikametgâhının damına mit- 
rafyozlar konmuştur. Müşarüni
leyh memlekette bir fesat hare
ketinin vukulına ihtimal. verme

diğini ancak benim hosmmıa karsı 
bir suikast icrası muhtemel 
bulunduğunu boyan etmişti»;. 
Kendiyi kükfımct sarayında öğ
leden , sonra etrafında mühim 
miktarda . muhafız bulunduğu 
halde gelmiştir. Payitnhtaki bü- 
tün askerler kı§lalarındadır. 
Buenos — Ayreo ahalisi sükûn 
içindedir.

İttihaz edilmiş olan tedbir
ler hakkmdaki resmî tebliğde 
bu tedbirlerin üayon telgraf 
kıımpani amelesinin grevi yü
zünden zııhûr etmesi muhtemel 
bulunan kargaşalıkların önüne 
geçilmek için ittihaz edilmiş 
ihtiyat tedbirleri olduğu beyan 
edilmektedir. La kritika gaze
tesi, adliye Nazırının Reisicüm- 
hura kongrenin işe başlamaması 
yüzünden lıalkın memnuniyet
sizlik izhar etmekte olduğunu 
bildirdiğini yazmaktadır. M. İri- ■ 
goyen, nihayet kongreyi 8 Ey- 
İûkîe fevkalâde olarak içtima et
meğe davet edeceğini vadcyle- 
miştir.

lrt«TU<ep®
: Sıcak dalgası

Jngilterede sıcak 
yüzünden ölenler
: -7 Londra, 28 (A . A .) — Son 
jönlerin serin havalarından son- 

fr*  hyi;xere dÖttdSfll^^îr sfcakrl 
dalgası altındadır. Hararet göl
gede 34 tür. 1911 senesinden- 
beri bu.kadar sıcaklık kaydolun- 
mamıştır.

Londra, 28 (A. A.) — Sıcak 
dalgası memleketin her tarafın
da hliküm sürmektedir. Memle
ketin lıer tarafından bir çok 
;;üneş çarpma vak’aları haber 
verilmektedir. Bir çok kim eler 

\ bu yüzden ölmüştür. Bunlardan 
y ikisi piyade neferi olup A. İd 

hotta icra edilen manavraıar es-' 
nasmda güneş çarpma neticesin
de ölmüşlerdir. Birçok piyade 
n̂eferi de hastaneye kaldırılmıştın

|Rusyada idamlar
ğ  Moskova, 28 [A.A]— Mu- 
* him miktarda . gümüş para icp- 

lıyan ve. ayni zamanda muka
bil ihtilâl propagandası yapan 
10 kişi idama mahkûm olmuş 
ve mahkûmla*' kurşuna dizil- 
tniPl.

Firai-î Rumlar
Atimi 29 — Dün bütün bele

diye daireleri, Türk- Yunan mu- 
iravelesi mucibince Yunan tâbi
iyetini ihraz etmekte olan firarı 
i^ürlbui rumlürmı nufus sicille- 

kaydetmeğe memur edil- 
»»İŞtSı;. Firariler bu suretle Yunan 
vktMidaşlıgı hukukunu kazanmış 
»Hayerlar.

Rus tayyareleri

Rus filosu bir 
seyahate çıkıyor
Filo Sivasiopoldan son- 
ra Ankaraya gelecek! 

Moskova, 29 ( A. A .) —
Sovyet hava filosu eylül ipti- 
^asıada^dokaırbin kilometre-,- 
lik bir devir seyahati yapa
caktır. Tayyareler Moskova- 
dan hareketle Sivastopol, 
Ankara, Bitlis, Tahran, Tüb- 
riz, Kâbil, Taşkent ve Uran- 
burgdan {»ererek Moskovaya 
döııecakcir. Bunlar arasında 
yeni modelde iıç yolcu tayya
resi vardır.

Paris civarında Guillaume 
Faaoli isminde bir taksi şoförü 
yoldtı müşteri tarafından teca
vüze uğramış vc omuzundan, ko
lundan, bacağından ağır surette 
yaralanmıştır.

Şoför çok güçlü, kuvvetli bir 
adamdır. Fakat tecavüz birden
bire vaki olduğu için mukabele 
edesıemişiir. Gece yarısı jandar
ma devriyesi tarafından yol or
tasında çok kan kaybetmiş bir 
vaziyette bulunan şoforün verdiği 
ifade çok şayanı dikkattir. Bu 
adam müşterilerden birinin 23 
yaşlarında kadar tahmin edilen 
genç zaif bir adam olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki:

— Bu adamın yanında bir de 
genç kadın vardı. Kadın çok şık 
giyinmişti ve gayei güzeldi. Er
kek yoldu bana biraz durmamı, 
yanındaki kadının hastalandığını 
söyledi. Fakat yol tenha idi. Ve 
korkuyordum. Bunun üzerine 
silâh atıldı. Ben yere yıkıldım. 
Otomobil bir ağaca çarptı, adam 
üzerime çullanarak paralarımı

J k lskUunatn
Kabinede tebed 

'dülât olacağı: . 
so^leniyor

Atiıla 29 — Muhalif parti
lere mensup gazeteler, baş ve
kilin ; Avrupâdan avdetinde ka- ; 
binene değişiklikler olaçağuııyaz- 
mağa devam ediyorlar. Mezkûr ; 
gazetelerin yazdığına göre kabi
neden çekilecek naz?rlar'meya- 
nmda bahriye nazın M.Boçaris, 

münakalât nazırı M.Karapaııayotis 
ziraat nazın M.Spirîdis ve adliye 
nazırı M. Dingas vardır. Aynca 
iki valii umuminin vazifesine 
nihayet verilecektir. Hükümete 
mensup gazeteler, muhalif parti 
matbuatının yazdıklarını cerhe- 
derek başvekilin Ankaradan av
detini müteakip kabinede bir 
buhranın mevzuu bahsolabilece- 
■ğini yazmaktadırlar.

Hindistan ahvali

Bingalede iki 
Ingiliz vuruldu
Delhi, 28 (A.A.) — Son tev- 

kifatm neticesi olmak üzre şe-, 
'i ır  ia&tem'îçinflSâftr,

Madrasi 28 (Â.A.)—Hükümet, 
Hint ittihadı kongresi icra komi-» 
tesinin gayrikanûnî olduğunu 
ilâıı etmiştir.

Simlâ, 28 (A. A.)—Şimali garbî 
hududundaki kabileler arasında
ki ıııüzakörat neticesi olarak hali 
hazırda muhasamat kuvvetini 
kaybetmiştir.

Kalküta, 28 (A.A.) —■ Ben- 
gale polis umum müfettişi M. 
Lovman ile poîis erkânından M. 
Hadson bir taraftan atılan kur
şunlarla ağır surette yaralanmış
lardır.

Türkiye ve Yunanistan 
arasında tahdidi tesîihat

Atina 29 — Türkiye ile Yu- 
nanistan arasında deniz tesliha- 
tınm müsavat dairesinde tahdidi 
mes’elesi etrafında yeııi hiçbir ha
ber. alınamamıştır. Mevcut haber
lere göre Baş vekil M. Veniyelos 
ve hariciye Nazırı M. Mihalako- 
polosun Ankarayı ziyaretlerin
de tahdidi teslıhat esasları tes- 
bit , edilecek ve mes’elenin tet
kiki tarafeyin fen heyetlerine 
havale edilecektir.

K ^ i-İR A N S K
franrıa lınrictyc nazırı M. Bri- 

ı and Avrupa devletlerine,*Av
rupa birliği konferansının 8 ey- 

I lftlde Cenevrcdc toplanmasını 
teklif etmiştir. Bu suretle Avrupa 
birliği tasavvurunun vücude 
gelmesi için ilk ameli teşekkül 
yapılmış oluyor. Bunun ilk saf
hası M. Beriyand’ın 2G Avrupa 
dcvletiue gUııdormiş olduğu 
muhtıra vo devletlerin buııa 
verdikleri cevaplardır.

Gelen cevapl»rm metinleri 
bir beyaz kitapta toplanmış ve 
bir mütalea ilftve edilmeksizin 
devletlere bildirilmiştir.

M. Briand cevaplara ait tah
lilî l&yihasım konferansta vere
cektir.

Maalıazn M. Briand daha 
mülaleasını yazmadan evvel hattı 
hareketini ve tabiyesini cevap
ları icabına uydurmuştur.

Gelen cevapların çoğunda 
Avrupa birliğinin Cemiyeti Ak
vam haricinde ve ayrı bir teşek
kül olmaması ehemmiyetle ihtar 
olunmuştu.

Yani Cemiyeti Ak'amin 
çerçevesi dahilinde olmıj an bir
liğe girmekte mahzur görüldü
ğü kat’î bir lisanla bildirilmiştir.

M. Briand derhal bu işareti 
kabul etmiş ve Avrupa lconf ran- 
sını Cemiyeti Akvam meclisinin 
toplanacağı ilk gün için davet 
etmiştir.

Cemiyeti Akvam Avrupa 
konferansı ayni yerde, Ceııev- 
rede toplanacaktır.

Bundan^başka Cemiyeti Ak
vam meclisi sabahları toplana
cak ve [Avrupa konferansı her 
gün öğleden sonra içtima ede
cektir.

Bu tertibat zâhirî şekli iti
bariyle Avrupa birliğinin Cemi
yeti Akvamdan ayrı gayri bir 
»y.oto^d^iM...g88te^yor... .

; ' MİBİ-İand bu işaretiyjie Avrupa 
konferansının toplanmasını işkâl 
eden en] büyük mânii bertaraf 
etmiştir.

Fakat konferansın muvaffak 
olması çok şüphelidir. Çünkü Av- 
rupaıım bugünkü müşkül vazi - 
yeti sulh muahedelerinin ihdas 
eylediği suıı'î ve cebrî, siyasî va
ziyetten ve millî ve ikiisadî ihti - 
yaçlara muvafık o’::,.yan hudut
lardan ileri geliyor.

Avrupa devletlerinden bir 
haylisi vb bahusus Almanya ve 
İtalya gibi iki devleti muazzama bu 
vaziyetin tadilini istiyor. Fransa 
ve müttefikleri ise şimdiki va
ziyetin değiştirilmesine • şid- - 
detle muhaliftir

Avrıipa devletleri arasında 
hakikî birlik husulü için bu ih
tilâfın halli lâzımdır. İktisadî 
birlik bir çok cihetten siyasî 
tebeddüllere muhtaçtır.

Binaenaleyh Avrupa konfe
ransından rnüsbet ve ’ mühim ne
ticeler beklenemez. Şu kadar 
var ki Avrupa devletleri bu kon
feransta Avrupa birliği emelinin 
husule gelmesi nelere mütevak
kıf olduğunu iyice anlamış ola
caklardır. * *

t  — Alsa! Key Küçük Mi
kada tcrM ye dsrsi veriyor 
ve diyor k i : “ B ak  MiSsat, 
nıss^IL sana sokakta vaa- 
geldim. Boninsc dedim. Şap
kamın çıkardım, S<an o za
man bana ne diyeceksin ?

2 — Nihat gülmemek îcîu 
dudakknnı ıs ı r ıy o r d u .  
Çünkü Âkil Bey şapkasım 
yaıakçhMa akan bir oluğa 
tutmuş içini su ile doldu
ruyordu. Nihat, düşündü, 
diişiİD^tt ve sonra dedi k İ :

" V ü S ’ - V .  ,,
'  \ t /  \

Irak kıralı 
Bern, 28 [A.A] — Irak kıralı 

Faysal, Thoune’a vasıl olmuş
tur. 10 gün kadar orada otu
racaktır.

Saraçhanebaşı’nda Horhor caddesinde Münir Faşa konağında

^17 Hayriye Liseleri tLk
Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları havidir. Kız ve erkek talebe avn ayrı kısımlardadır.ayrı ayrı

UitJa l " ı  * maiUt ve muallimlerden mürekkeptir. Fransız’ca tedı
n ja5 :lnır. Leylî talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azamî dikkat ve, ihtimam oluıımak-

gelir ve akşam evifrine ayni vesaitle

m heyeti eıı maruf müderris ■ ve muallimlerden mürekkeptir. Fransız’ca tedrisata ilk sınıf-
llad J ja^!ln,r- Leylî tc.................... ’
■a*------ alebe mektebin hususî otomobillerile mektebe

gönderilir. Ktıyit muamelesi başlamıştır1
am evJeriı

Pt'

Takvim

3 — “ 'jiae rica ederini) 
şi ipkanızı giyiniz! „ derim. 
Akıl Bey memnun olmuştu.

“ — Hah aferin, dedi. İşte 
böyle olmalı. Şimdi aksini 
düşünelim. Sen bana so
kakta rasgcldin ve şap
kam çıkardın!

4 — Nihat cevap verdi: 
Fakat benim şapkam yok 
ki... “ — Doğru, ohalde al 
benimkini!... „ Bunu şeyler 
söylemez kendi şapkasın
hemen NUıadın başına __
çirdi.. Nihadm artdc Ç im e 
ğe mecali yoktu. .

Küçük karilerimize
Bize mekteplerinizde grup 

halinde çıkmış resimlerinizi, 
mektepdeki spor müsabaka
larına ait. resimleri gönde
riniz, bunları maalmemnuni
ye dercederiz.

Sonra aranızda elbette 
yazıya, resmg''çok meraklı 
gençler vardır. Güzel yazı
larınızı ve beğendiğiniz ka- 
rikatürleride gönderiniz.Bun- 
ların iyileri sizin için açaca
ğımız sütuna dercedilecek- 
tir. Yazılar çok uzun olma
malı, azamî 30-40 satır bu
lunmalıdır ve kâğıdın bir 
tarafına yazılmalıdır. Kari
katürler de çini mürekkeple 
çizilmelidir. ___ ______

30 Ağustos: Cumartesi
3 Rebiülâhir 1349

Alafranga S. AlnUırlctı S.

G iincs 5,21 10 ,İMİ

O gle 12,15 5 .27

İkindi 15,57 9 ,10

A k jam  İ8>47 ■ 12,00

Y a ts ı 20 ,25 1 ,37
im sak  3 ,37 8 ,49

Hıdrellez 117
Bugünkü hava

Dün h a ra re t en fazla 23, 
en az 17  d erece  idi. Y » rm  
rü zgâr m u U v a u ıt , şiddetli 
poyrazdan e ıe c e k  h av a  açık
olacak tır.

Bilmece.... Bildirmece

Yukarki bilmeceyi halledip aşağıdaki kuponla beraber on gü.ı 
zarfında yani 9 Eylüle kadar bize gönderiniz. Doğru halledenler 
arasında kur’a çekilerek birinciye bir dolma kalem, İkinciye 
güzei bir hatıra defteri, üçürıcüden yirminciye kadar birer kitap, 
yirmincideıı cllinciyc kadar birer paket şeker verilecektir.

Cevapların geciktirilmemesi ve aşağıdaki kuponun unutulma
ması lâzımdır. Cevaplar “ İstanbul - İkdam yurdu İnkıMp gazetesi 
bilmece memurluğu „ adresine gönderilmelidir.

‘ 'jd ü ım ro k lercle  *  "  
Hammallara a it bir iş 

{ Galata yolcu salonu hamal
başı muavini Sıtkı Ef. hakkın- 
daki tahkikat hitam bulmuştur.

Tahkikata sebep, Sıtkı Ef.- 
nin birçok yolsuzluklar yaptığı 
iddia edilmiş olmasıdır. İddia 
edildiğine göre Sıtkı Ef. yetmiş 
hamalın kiminde» „4”, kimin
den „3", bir kısmından „2” şer 
senelik tarik bedellerini kesmiş 
ve bu paraları yemiştir. Ha- - 
mallardan pek azına kestiği 
pyalara mukabil yamaşar mak- 
bw verilmiştir.

hamallar, yol vergilerini »er
dikleri zannile işlerik meşgul
ken, birf&a polisler tarafından 
davet edilmişler ve bu ««retle 
paralarm maliye tahsil şuberiae 
teslim edilmediğim m l ı » ^  , 
dır. ,

Buna b— mt yçisuıfaMrıillı 
ve sui istimılard— dotây» ,1 ^ ’ 
kadar hamal Y«Hwi İMrİMi 
iddialarmı söylemişlenBı 

Vilâyetin, bu m i  
tahkiki için gBnHarda l  
bir müfettiş te, diğer! 
ifadelerini

Seyyar daireler
Modadan Selim imzasile aldı

ğımız bir mektupta deniliyor ki: 
“Geçenlerde Üsküdar kayma

kamlığında bir işim vardı. Kay
makamlık Doğancılardadır diye 
oraya gittim. Aradım, bulama
dım. Meğer Şemsipaşada Bala
bana taşınmış. Ne ise gittim; 
araya araya orada buldum. Hü
kümet dairelerinin böyle boyuna 
tebdili mekân etmesi doğrumu
dur ? Hükümet daireleri tir 
müstecir hayatı yaşamamalıdır.
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Siyasî Mizah:

Şimendifer bu., Yeldeğirmeni değil

“ Bütün .. memleketin ■ sevinmeğe lâyık bir 
muvaffakiyete erdiğini ilâna geldim,,

Sivas hattının açılmasını bu cümle île tavsif eden Başvekil, muhale
fetin bütün' tenkitlerine./, ve;-^ cevaplar verdi

[Başvekil İsmet Paşa hazret
lerinin Sıvasta irat ettiği tarihî 
nutuk, Sivas muhabirimiz-tara
fımdan- telgrafla bildirilmiştir.;

" ■Hattın resmi ■ küşadına ait

" liıöef paşa hazretlerinin mit- ; 
ku'aynen şudur:]

• • Sevgili vatandaşlarım; •
'Vatanın büyük bir* muvaf- : 

fakiyet günü sizin hususî heye
canınızı tahrik ederek , ayrı bir > 
kıymet almıştır. İzmir için ve 
Erzurum için kıymetli olan Si
vas şimendiferi sizin kapınızda- 1 
dır. Sevincinizi tamamen anlı
yorum. Ben, sizden daha çok he
yecan içindeyim; Sizi tebrik et-; 
ineğe ve sizin vasıtanızla bütün 
memleketin sevinmeğe lâyık, 
bir muvaffakiytee . erdiğini ilân , 
etmeğe geldim. Bu gün eski ve: : 
asil Sivas tarihinin terakki ve 
itilâya .doğru başlıca bir yüksel
me noktasıdır.
. Bu noktaya gelmek için yedi j 
senedenberi. ıstırap çekiyorum, i 
Öyle günlerim , oldu ki artık be- : 
zip bizar kaldığım, hayata ve i 
siyasete, bu günü idrak etmek 
gayretiyle yapıştım ve sarıldım. 
Bu netice, benim için büyük ga
yelerden biri idi. Tabiî. daha 

.- büyük gayeleri kabili : istihsal 
w<jsteren ve rbu. ümitle; 'millete 
.üâi.onn idare' edeceklere ,yenî 
Bir can verecek olan ' ilk bir 
gayedir.

İsterdim ki. bu gün yalnız 
millî muvaffakiyet, millî sürür, 
hulâsa millî bayram tezahüra- 
tile iktifa edelim; Halbuki sîze
■ bu büyük bayramın hakikaten 
.^eviiıileceki beğenilecek bir eser... 
olduğunu anlatmak mecburiye
tindeyim. Hiç olmazsa bu ma-
• Bum ve güzel eserin millete, bir 
fenalık etmemiş ve ileride de 

.bir fenalık etmiyecek bir mah- 
ısul olduğundan hesap vermek 
. mevkiindeyim.

Hayatımızda fanilere nasip 
..olacak büyük muvaffakiyet gün
leri yaşadık. Fakat, bu günlerin 
çoğunda derhal sert tenkitlerle 
karşılaştık. Ancak, birçok za- 

.man geçtikten sonradır ki yapı
lan işlerin fenalık olmadığı zâ- 
!hır olmuş ve milletin aklı selimi 

.: lütuf kâr takdiriyle bizi teşci et
miştir. Sivas şimendiferi için de 
.istikbalin giileryüz göstereceğin
den eminim. Fakat bucrnn te -

Başvek il İd m it
sap vermeğe ve Sivas şimendi
ferinin milleti yedi senedenberi 
sıkıntı içinde bırakan bir kâbiıs 
olmadığını ispat etmeğe clavet- 
liyim. '/ , ‘

Şimendifer olsaydı...
Evvelâ şunu söylemeliyim ki 

bizim politikamızın ana -hatları 
türk tarihinin seyri, İstırapları 
ve ihtiyaçları göz önünde':bu
lundurulmaksızın anlaşılamaz; Biz 
lâzım gördüklerimizi yalnu; oku
yarak yeya düşünerek bıilup 
çıkarmadık. Bilhassa memleket, _ 
kendi ihtiyaçlarını bize 2 5 -  30 
senelik didinme yollarında her 
gün başımıza vura vura ibram 
etmiştir. Aklımız ermeğe baş
ladığı gündenberi. bu memleke
tin asgarî olarak "Rumeli hudu
dunu Anadolu hududuna Çağ
layan bir şimendiferin hasretiyle 
tu tu ştu^" biliriz, Şimdi, si-

mehdifçr. geçmeğe başlayan top
rakların-altında Istanbül’lu; Sı- 
vaslı, Vanlı yüz binlerce Türk’ün 
kemikleri yatıyor. Bu , kadar 
'insan, memleketin hesapsız ser- 
vetit . ilâç ye ekmek ;taşıyan'; 
: kağnılar peşinde gömülmüştür;

İstiklâl mücadelesi es
nasın Ja B iiy ü k  Millet Mec
lisinin' kurulmaama karşı 

. şalilanan padişahın ifsada- 

.tpiM tenkile yarayan başlı
ca vasıta Konya * Afyon 
- Eskişehir -' Ankara gibi 
elimizde kalan beş alfa yüz 
kilometrelik demiryollara- 
dır. Gene hu kadarcık hat, 
istiklâl mücadelesini “Dev
let ve büyük ordu teşkili ' 
kararının,, biiyük humma* 
larile sarsılan İnönü gün- ! 
terini millete nasip ettit 
Eğer Ankara - Erzurum de»

miryolu mevcut olsaydı 
Avrupanm Sakarya sefe
rine girmesi şüpheli olurdu. 
Çünkı. Ankaraya gelin . de
miryollarına hâkim omukiH 
tam Bonra modern, millî bir

<rW«aOT.- - IpipM il.;' «ŞKTMHB
■ - haykıran BSyük Millet Mec
lisini, arabadan ve heybe
den başka bir vasıtaî nak- 
liyesi olmiyan bir. aşiret 
halinde getireceğini zanne
diyordu.

Maziye bir nazar
Sakarya muharebesi esna

sında mütemadiyen düşüncemizi 
iğneliyen tehlike büsbütün boy 
ve açık kalan Konya şimendife
rinin tahrik, olunması ihtimali 
idi. Nitekim, Sakaryayı kazanır 
kazanmaz bütün orduyu Konya 
şimendiferi .üzerine, naklettik; 
ancak bu sayede onu besledik 

. ve kat’î güllere kadar bekliye- 
bildik. Bu bekleyiş günlerinin 
ne hazin olduğunu,- nice baba- 
yiğiüerinanlayışlan ve sinirleri 
bu günlerde . nasıl posa haline 
geldiğini hatırlarsınız.

Dost “ hudutlardan sipere 
selâm getiren kağnıları altı 
aylar beklemişizdir. Hiç Diyar- 
bekirden, Vandan, Erzurumdan 
bir insan kafilesinin veya bir 
öküz, arabasının’ Akşehre. .kaç 
günde . geldiğini. hesap ettiniz

• nü? . Hesaba , hacet yok. İçinizde 
: bu tecrübeyi bizzat kendi nef

sinde yapmış olanlarınız, kadın 
ve erkek çoktur.

İstiklâl mücadelesinin mühim 
bik tecellisi daha hiç unutulma
malıdır, O da, bu memleket, 
bütün sahillerinden istilâya uğ
ramış, en z«ngin mamureleri 
.dinden çıkmış plduğuhalde iş
te bu yolsuz, ağaçsız orta. Ana-* 
dolunun insanları ve vasıtalarile 
kurtulmak ızbrarına düşmesidir,

Sabittir kİ İzmtrin ser
vet r ve : eniniyetinitı her 
tehlikeden azade olmasının 
başlıca vasıtası, Sıvashnm 
yirmi dört saat sonra İz
mir! müdafaa edecek bir 
imkâna malik bulunmaaile 
tahakkuk edebilir»

Millî devletin Aiikarada ku
rulması, istiklâl neferinin bir za
rureti jdi, Bütün vatgın kurtul- 
duktan sonra da, nUlçt Anka- 
, f  • / dördüncü sayfada I

Eskiden, devlet adamlarının 
uyuşukluğundan, icraatsızlığın

dan şikâyet edilir ve haklanndald 
tenkitler, ekseriya bir iş gör
medikleri, bir eser bırakmadık
ları için yapdırdı.

Şimdi, kadının saç kesip 
erkekleştiği ve’ erkeğin btync 
kesip kadınlaştığı bu tezat as
rında devlet adamlarının çalış
kanlıklarından, icraatlarından şi- 

[ devamı üçüncü savfada]

35000 lira masalı
. İsmet paşanın kendi politi- 4 

kasını müdafaü etmek üzere bir 
gazete çıkarması için Ali Naci 
Beye ziraat bankasından 35 bin 
lira verdirdiğini bir gazete yaz
mıştı. İsmet paşa Hz. bu hususta 
demiştir ki:

“— Politikama tarafiar bu. 
kadar gazeteci arkadaşlarım var." 
Halk fırkasının "gazeteleri yok- 
değil ki yeni gazete tesisine 1̂ - 
zum göreyim. Her vatandaş gibi 
Naci Bey de bir gazete çıkara
bilir ve. bu gazeie di fırkamızın 
taraftan olabilir.”

Ankara 9 — Ziraat bankası 
.müdürü . Şükrü Bey bankasının 
Ali Naci beyin gazetesine yar - 
dımda bulunduğu şayiası hakkm- 
-dedi ki:

' “  — Gazete çıkarmak için 
Ali Naci beye gerek propagan
da masraf, gerek ikraz suretile
35,000 lira verildiğine dair olan 
haberler külliyen hilâfı hakikat
tir, yalandır.,,

*
“ ESRAR „

" Hakimiyeti milliye „ refi
kimiz de “ Esrar „ serleyhası 
altında şunu yazıyor :

uEvvelki gün koca bir kari
katür vebir ıskandal:

' — Ziraat bankası gazete 
çıkarmak için AU Naci Beve

35.000 lira verdi. Bütün vesi
kalarım bulduk. Yarınki nüsha
mızı beyleyiniz.

Şüphesiz bütün okuyucular 
merakla ertesi gününü bekledi
ler. Kim bilir ne vesikalar, ne 
senetler, ne tezkereleler neşro
lunacaktı ?

•Ertesi günkü nüşhada başka • 
bir karikatür daha ve altında 
yirmi dört saattir beklenen esrar!

— „A!i Naci Bey kolayını 
bulmuş, Ziraat Bankasından
35.000 lira almağa muvaffak 
olmuştur.,,

Ne dersiniz?
Şimdi bir de haberi okuyu

nuz : Ziraat Bankasından tahin- 
katta bulunduk. £5,000 lira ma
salı hezeyandır. Bankanın pro
paganda parasjndan kimjeya 
gazete çıkarmak için bir san
tim yerilmemişii. Bankanın ni- 
zamnamesiudeki sarih şekiller* 
göre ve nizamnamenin 
karşılı gösteren herkesnı 
kadan para istemek hakla 
dır.

Aankamn da t
ve heyetlerder maaljla 
seye işleri h .k k w * 
p r m a R n i

Jt* .
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ismet Paşa Hazretleri Sıvasta

Sıvasa vâsıl olan tren istasiyonda 
binlerce halk tarafından karşılandı
Bu tren sesleri muhalefet gürültüleri içinde değil 
ancak halkm candan alkışları içinde kaybolabilir
Sivas, 30 (H. M.) — ismet 

Paşa Hazretlerini ve Sivas hat
tının küşat resmine iştirak ede
cek zevatı hamil olan tren bu 
gün halkm medit alkışları ve 
“yaşa,, nidaları arasında Sıvasa 
vasıl oldu. Güzergâhta bütün 
istasyonlar bayraklar ve yap
raklarla süslenmiş, binlerce halk 
harp ve sulh kahramanını mem
leketin iman için açtığı çelik 
yolun üzerinde alkışlamak için 
hattm kenarında toplanmıştı.

Herkes sevinç içinde, kalp
ten gelen bir heyecanla treni 
alkışlayor bu alkışlartrenin sesi 
kayboluncaya kadar devam edi- 
yordu.Nihayet Sıvasa yaklaşıldı.

Herkes vagonların pencere
lerine üşüşmüş etrafı seyrediyor:'

— Serbest fırkanın kulağı 
çınlasın, gözüktü Sıvasın bağları, 
diye birbirlerile şakalaşıyordu. 

Nihayet tren istasyonunda ■

biriken kadııı, erkek, çoluk ço
cuk, binlerce vatandaşın sürekli 
alkışları arasında durdu. Loko
motiflerin mütemadi sesi bu. 
alkışlar arasında kayboluyordu.
O zaman halk arasından heye
canlı bir ses yükseldi:

—■ Bu trenlerin sesi muha
lefet gürültüsünün içinde değil 
ancak alkış tufanı arasında 
kaybolabilir.

Bu heyecanlı sesi; “yaşa 
var ol !„ nidalalan takip etti.

İsmet Pş. Hz. trenden indi. 
Gayet beçuştu ve yüzünde heri 
zamanki gibi sevimli bir tebes
süm taşıyordu. Kendilerini is
tikbale 'gelenlerin birer birer 
ellerini sıktı sonra istasyon 
dairesini teşrif etti.

Başvekilin  nutukları 
Sivas 30 (H. M.) Hatim 

resmi küşadı yapılırken İsmet 
Pş. Hz.nin irat ettikleri nutuk

binlerce halk tarafından büyük 
bir alâka ile dinlendi:

Başvekil bu büyük eserini 
anlatırken sözler i daima alkış
larla inkıtaa uğruyordu. Bu 
memleketi demir ağlarla ördü
ğünden dolayı muahaze edenlere 
karşı söyledikleri sözlerde çok 
ciddî bir 'ton vardı.

Herkes bir daîa daha anla
mıştı ki, bir. dafa daha kani ol
muştu ki,. bu hükümet yaptığını 
bilerek yapıyor ye yaptığının 
bütün memleket, muvacehesinde 
mes’uliyetini biliyor.

. İsmet Pş. Hazretleri, uzun 
süren bu nutukları çok alkış
landı.

Z iyafet 
Sivas, 30 {A. M.) — Bu ak

şam Sivas halk namına İsmet 
Pş. Hz. ne ve Sıvasa gelen ve
killerle meb’usia»- ş’e ıfiııe bü
yük bir ziyafet vcriiec,k müte
akiben hareket edilecektir.

Çarşambada

Yollar ve ormanlar 
tesis ediliyor ^

Çarşamba, 24 [ H. M. ] — 
Çarşamba kazası, vilâyeti bıılu- 
Haö3âinşıwş‘‘36î,ki2ameiroiİnesa- 
fededir ve Vali Kâzım] paşanın 
gayretile yaptırılmış olan şosa 
ile oraya merbut bulunmaktadır.

Şosa üzerinde ve civarındaki 
birçok bataklık erazı, kanal 
yapılmak ve suların mecraları 
tebdil edilmek suretile çok temiz 
bir hale getirilmiştir.

Kasabyı ikiye bölerek geçen 
” Yeşil Irmak „ , Çarşambanın 
can ve kan damarıdır.

Çarşambanın her iki yakası 
ile muvasalayı temin eden eski 
ve köhne zihniyetlerin yadigârı 
köprünün yerine bir yenisi yap
tırılmıştır. -

: Aziz vatanımızı çelik ağlarla 
örmek siyaseti sayesinde Sam
sun - Çarşamba, şosadan başka 
makine kuvvetile de birbirine 
bağlanmıştır.

Biri çelikten, diğeri taştan 
olası bu iki yol Çarşambanın' is
tikbal hayatı üzerinde en mü
him amil olduğu gibi vaziyeti 
içtimaiye ve ticariyede şimdi
den kesbi ehemmiyet etmekte
dir. Çarşamba kaymakamı Ah
met Mazhar beyin gayreti ile 
Erbaa-Çarşamba arasında mun
tazam bir yol açtırılmaktadır. 
Çarşamba-Terme arasındaki şo- 
sanın da inşaatına devam edil
mektedir. ,J'

. Su ve tm ııaıt .‘- r "
Çarşambaya 15 kilametyo ' 

uzaktaki Soğucak köyü civarın
da bulunan “Emirhan,, suyu ge
tirilmiş .ve bu suretle memleke-' 
tin içme suyu temin edilmiştir.

. Kasabanın yanı başında bir ’ 
kilometroluk yeri işgaE eden • ve 
başlıca sivrisinek ve Sıtma ami
li öian “Körırnsak,, bataklığı 
tamamıyla kurutulmuştur. Yeşil 
Irmağın taştığı zamanlarda bu 
bataklık sahasına suların girme
mesini temin einıck için setler

Türkiye - Irak

İrak Başvekili Nuri 
Paşa Ankârada

Ankara 30 (Telefonla) — 
Irak Başvekili Nuri Paşa zevce- 1 
sile4 ̂ beraber 1 ‘ bugün! Afikarayâ-1 
muvasalat etmiştir. Kendilerini 
Hariciye Vekili Tevrik Rüştü 
Bey istikbal etmiştir. Irak Baş
vekili ve zevcesi doğruca Anka- • 
ra palâsia ihzar edilen daireye 
gitmiş ve bir müddet istirahat 
etmiştir. Hariciye Vekili öğleyin 
kendilerine bir ziyafet vermiştir.

Ziyafette İktisat Vekili Şakir 
Bay, Umum Jandarma kuman
danı Kâzım Paşa Irak Masla
hatgüzarı ve diğer bazı zevat 
bulunmuşlardır. Akşam saat 
dokuzda şereflerine resmî bir 
ziyafet verilmiştir. Irak Başve
kili ve zevcesi pazartesi günü 
Istanbuîa müteveccihen hareket; 
edecektir.

Nuri Paşa Türkiye ile Irak 
arasındaki münasebatın ' çok 
dostane olduğunu beyan etmek- 
tediri

. ve şupaplı mecra kapakları da 
yapılacak tir. Burilarin son baha
ra ikmal edilmesi muhakkaktır.: 

Bu eski bataklığın-- orman ■ 
haline ifrağ edileceğini kayma-> 
kam bey söylemiştir. ' ';l

Bu sene Çarşamba köylerin
de köy kanununa tevfikan hayli 
faaliyet gösterilmektedir."

Ayvacık köyü ile kaza mer
kezi arasındaki yol inşaatına' 
devam edilmekte, aynı zamanda, 
taşkın bir su olan Karaboğâz1 
deresinin mecrası tebdil edilerek 
Yeşiİırpağa akıtılniaktadır.

Sm em a yok .
Memleketin sinemaya, olan ih-: 

tiyacı henüz temin edilmemiştir., 
Buııa mukabil Çarşambada 

kahve, bolluğu vardır'.
“Türkiyenın Tunâs;,, ünvanile; 

anılan Çarşamba bir ziraat mem
leketidir. (3273) kadın, 1 (2892)' 
erkek nüfusu olan Çarşambanın’ 
başlıca ihracatı mısır, fasulya,' 
tütündür - .

"■ Emin"

^  KCanfn ^fiSttuırsıuı j

Köprü üstü pazarı 
Lâleliden tüccar K. H, ımza- 

sile bir mektup aldık. Bu mek
tubu aynen dercediy.oruz: 

“Geçenlerde refikam ile bera
ber köprüye doğ gidiyordu}{.- 
Refikâm dedi ki;

-- Ah, köprü üstünde sıcak 
sakızleblebisi bulsak ta alsak» 

Refikam hâmile olduğundan 
arzusunu derhal yerine getirmek 
istedim. Fakat o esnada aklıma 
gazetelerde okuduğum şu hava-, 
dis geldi: Köprü üstündeki sa
tıcıları meneîmek için buradaki 
zabıtai belediye memurları tak
viye edilmiştir.,,

Kendisine eyvah dedim! köp
rüde bulamıyacağız. Derken 
biraz yürüdük. Meğer nekadar 
aldanmışım. Köprü üzerinde 
leblebi değil, ne isteseniz var. 
Bittabi buna biz çok sevindik. 
Anlaşılan köprüde ” Kuranı ke
rim verelim, Mushaf va lim i 
diye bağıran Buharalı zabıtai 
belediye memurlarının gözünü 
bağlamış olacak, Ben düşündüm, 
başka sebep bulamadım.

• • • - ■
A çık havada rezale t! 
Beyazıttan Tank Cevat im

zasıyla aldığımız bir' mektupta 
deniliyor ki:

DireklerarâsındanLâleli cad
desinin [üstüne çıkan bir yol 
yaVdır., Bu yöl maalesef gece 
geçiİmiyecek bir haldedir. Sular 
karardıktan sonra yangın yerle
rinin arasından çıkan bir tak.m 
uygunsuz kadınlar bütün caddeyi 
işgal etmekte, bir takım Taşralı 
adamlarla çirkin şakalar yap
maktadırlar.- Burası bîr ahlâk
sızlık ve mafssdet yuvası olmuş
tur. Sokakta bu rezalete nasıl 
meydan veriliyaor anlnmıyorum.

Yenikapı sokakları ,
Yeni kapı da yalı mahallesinin 

kaldırımları hakkında mahalle 
halkı bir. mazbata yaparak mer
ciine müracaat ettikleri halde 
bir netice hasıl olmamıştır.

Yağmurlu havalarda bu semt 
flükkânı, bin müşkülâtla evlerine 
gidip geliyorlar. Merciinin' na
zari dikkâti dalbsiilm ek tedir.

Zafer bayramı büyük 
tezahüratla tes it edildi
Resmi geçit çok güzel oldu ve halk 
bu bayramı sürür içinde geçirdi.

m

Dün Başkumandanlık zafe
rinin kazanıldığı zafer ve Tay
yare bayramlarına tesadüf edi
yordu. Bu iki bayram muazzam 
tezahüratla tes'it edildi.

Sabah saat dokuzda Kolordu 
kumandanlığında bir resmi ka
bul başlamıştır. Vali, Vilâyet, 
Emanet erkânı, muhtelif devair 
müdiranı, cemiyeti belediye aza
lan, muhtelif cemiyetler mümes
silleri Kolordu kumandanı Şük
rü Naili Paşayı ziyaret ederek 
tebrikâtta bulundular. Resmika- 
bul tam saat ona kadar devanı 
etti.

Beyazıtlaki merasim
Saat ondan sonra Beyazitta 

merasime başlandı. Meydanın 
Darülfüniın kapısına yakın bir 
yerinde küçük bir tiribün hazır
lanmıştı. Bu tiribüude Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa, 
Kolordu kumandanı Şükrü Naili 
Paşa, Vali Muhittin Bey, Hakkı 
Şinasi Paşa, erkânı askariye- 
miz alızı mevki etmiş bulunuyor
lardı.

Saat 10,15 te resmi geçit 
başladı. Muhtelif kis ınlara men
sup askeri kıt'alar, bahriyeliler 
ve mektebliler büyük bir vekar 
ve intizam içinde geçtiler. Bü
yük bir kamyon içinde getiri
len tayyare timsali çok alkış
landı.

Ordunun ,en kıdemsiz bir 
zabitinin irat ettiği nutuk çok 
alkışlanmıştır. " ' ■
< -»Kolordu kumandanı Şiîk/5 
NaıIiPaşa cîa bîr nutuk söyle
miştir. Paşaıım nutku şudur : 
Şükrü Naili Pş. mu nutku:

. „Arkadaşlar;
'Mülâzım arkadaşımız; Tes’it 

ettiğimiz bugünün mana ve ma
hiyetini pek güzel teşrih etti. 
Esasen; o günleri biz: tarihte 
okumadık içinde yaşadık. O 
günlerin bu günkü' neticesiöi 
de görüyor ve yaş yoruz.

Evet; bugün Türk milletinin, 
Türk ordusunun ve Türk tari
hinin en büyük günüdür. Baş- 
Kumandaniık muharebesi Türk 
milletinin hürriyetini ve istiklâ
lini iade etti. Türk tarihinin 
mefahir ile dolu sayfalarına bir 
alfan sayfa daha ilâve etti. Türk 
ordusunun an’anevî şecaat- ve 
besaletini bir kerre daha ispat 
etti. Türk kumandanlarının yük
sek sevk ve idare kabiliyetinin 
parlak bir burhanı oldu. JJırk  
zabitlerinin feragat ve fecjBûr- 
lıkları ile en yüksek muvaffaki
yetleri nasıl başarabildiklerini 
bütün cihana ispat etti.

Türk milletinin ve Türk or
dusunun kazandığı bu zafer; 
yalnız bir meydan muharebesi
nin zaferi değildi.. Mefkûresinin, 
geyesinin de bir zaferi oldu. 
Başkumandanlık muharebesi; 
asil Türk milletinin dünya üze
rindeki medeniyet ailesinin mü
him bir rüknü olduğunu bütün 
cihana . tanıttı. Ve bugün bu 
aile içindeki şerefli muvaffaki

yeti bu sayede aldı. Yükselt 
dehası ve sevkı idaredeki em
salsiz kudreti ile bize bugün bu 
zaferi yaratan ve knzandıran 
Büyüle Başı, Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerini hürmetle selâm
larım. Bu cidal uğrunda şehit 
olan Türk evlâtlarının hatıraların 
hürmetle yadeyler ve ruhlarına 
fatihalar ithaf eylerim.,, 

Şehirdeki tezahürat 
Dün bütün şehir bayraklarla 

süslenmişti. Tezahürat geceye 
kadar devam etti.

Müessesat ve devair elekt
riklerle ienvir olunmuştu. Şeh
rin muhtelif taraflarında Tay
yare cemiyetinin tertip ettiği 
müsamerelerde eğlenildi.

Beyoğlunda 
Zafer bayramı münasebetile 

dün Beyoğlu mahşerden bir 
numune dcnecek kadar kalaba
lıktı. Caddeler adam almıyordu. 
Taksim abidesi meydanı geçit 
resminden dönen alayları sey
retmek için toplanan halkla 
dolu idi.

Galatasaraydaki yerli mallar 
sergisine birgün için Tayyare 
cemiyeti menfaatine duhuliye 
vazedilmişti. Buna rağmen ser
giyi akşama kadar on binlerce 
halk ziyaret etmiştir.

Sergiye iştirak eden mües
seseler tarafından verilen hedi
yeler bahçede Tayyare menfa- 
tine tertip edilen piyanko çok 
rağbet görmüştür.

Dün ges6 -Tayy;ıre cemiyeti 
menfaatine sergi dahilinde gece 
eğlenceleri tertip edilmiştir. Bir 
tarafta Yavuz zırhlısının son 
manevralarında alman filmi gös
terilmiş, diğer tarafta monolog 
söylenmiş, muzika çalınmıştır.
Zafer bayramı heriarafta 

sevinçle tes’it edildi
30 Ağustos tayyare bayramı 

memleketin her tarafında coşkun 
merasimle tes’iç edildi. Dün bü
tün Anadoludaki muhabirleri
mizden aldığanıztelgraflar, Zafer 
günü ve Tayyare bayramının 
tes'idine dair tafsilâtı ihtiva 
etmektedir.

Manisada istasyon meyda
nında binlerce halk toplanmış 
şenlikler yapmıştır. Mülâzim Fa
ik Beyin nutkuna kumandan 
Ccıvıt Pş. mukabele etmiş, mü
teakiben geçit resmi yapılmıştır. 
Gece feneralayı tertip olunmuş. 
Askerî mahfelde müsamere ve
rilmiştir.

Bayram Muğlada da büyük 
bir sürür zçinde geçmiş, Gazi 
Hazretlerile, Sıvasta bulunan 
İsmsi Pş. Hz. ne tebrik telgraf
ları çekilmiştir.

Kastamoni, Izmiz, Bursa, 
Çanakkale, Adana, Urfa, Kay
seri, Maraş, Trabzon, Samsun, 
ve sair merkezlerden aldığımız 
telgraflarda bayramın cuşuhuruş 
içinde tes’it edildiğini, fenera- 
Iayları yapıldığı bildirilmekte
dir.

Sırp-Bulgar münasebatı 
gayri tabii bir şekil aldı.

Belgrat 29 ;— Vrme gaze
tesi, Sırp  ̂Bulgar münasebetinin 
gayri tabii bir ; şekil' aldığım 
ve. „ Sofya hükümetinin bütün 
teminatına rağmen Makedonya 
ihtilâlci teşkilâtına karşı hiçbir 
tedbir almadığını' yazihaktauir.- -

Havanada arbedeler
Nevyork, 29 (A.A.) — Ha- 

vaııadan bildirildiğine göre hü
kümet memleketin bazı havali
sinde örfî idare ilân etmek 
tasavvurundadır. Çünkü, bura
larda muhafazakârlarla liberaller 
arasında arbedeler vukua gel
miştir Telefat vıiku bulup bul
madığı meçhul ise de vaziyetin 
gayet vahim olduğu bildirilmek- 

.tedir.

OSMANLI!
* Şu Fethi Beyin eski bir as ■ 

ker olduğu nasıl belli.. Fırkası, 
siyaset meydanına talim yapa» 
gibi:

— Sol, sağ ,. Sul, sağ!.
Diye girdi .
Fakat, müstacclen toplanan 

bu devşirme fırka, hep acemi 
efrattanmürekkep olduğu için mi 
nedir, daha ilk adımda sağını 
solunu şaşırdı, her biri bir hava 
peşinde, karmakarışık gidiyor..

Başkumandan:
ŞitıifMKİiftrr Mftnieyi/, kagm yr ln  M/lrra
Avjııjıaıljıı blikrttzlai' ya{jacoftnj» sûlm-;

Diye bir marş okurken, kâ
tibi umumî:

Gerçi fuhatn vakıf değil atanın İnilti/. u Un
Ücvairtl* r,ı!.u ıt ?vet kual.lığı ı'.i/lm- !

Mısralariyle bu marşa başka 
bir nağme katıyor ve efrat bu 
nağmelere adım uydurarak gi - 
diyorlar:

— Sol, sağ.. Sol, sağ!..
Şimendifer inşaatına nihayet

vermek.. Avrupadan borç para 
almak.. Devairden rüşveti kal
dırmak .. Bilf.tefriki cins ve 
mezhep her Türke siyasî hak 
vermek..

, Fethi Beyin fırkasını tanır 
gibi oluyorum ve gözümün önün
de papasla imanım, -imamla ha
hamın öpüştüğü günler canla - 
nıyorl ’

Yusuf Ziya

Kim Maarif Vekili 
olacak!

Cemal Hüsnü Beyin Bern 
sefaretine tayini millî iradeye 
iktiran etmiştir.

Dün akşam Yalovaya giden 
Cemal Hüsnü • Bey on beş gün 
kadar orada kalacak;, avdetinde 
Ankaraya gidecek, .sonra da 
mahalli memuriyetine ‘ hareket 
edecektir. _

Maarif Vekâİetme Nafi Atuf 
Beyin tayin edileceği muhtemel 
ohcakla . beraber, 'bu hususta 
sabık maarif vekili Vasıf Beyin 
ismi de kuvvetle İleri sürülmek
tedir. Kemal Zaim Beyden de 
bahsedilmekte ise de, buihtimal 
zayıftır.

Mizah
[Birinci sayandan mabat] 

kâyet ediliyor ye haklarındaki 
tenkitler, iş gördükleri, eser 
bıraktıkları için yapılıyor.

Mevkii, iktidara, Sakaryada 
kılıcı, Lozanda kaîemile iki mey
dan muharebesi kazandıktan 
sonra çıkan ismet Paşa, bu nevi 
tenkide uğrayan ilk bahtiyar 
insandır.

Muhalif gazeteler bakıyor
lar: Bir devlet adamı ki, harp 
yapmış, sulh yapmış, inkılâp 
yapmış, ittifak yapmış, fabrika 
yapmış, şimendifer yapmış..

Hasılı, yapmadığı iş yok ki, 
şunu da yapmadın desinler. O hal
de ne olacak?. î’Iaydi yaptığı 
işlere hücum edelim-diyorlar ve 
başlıyorlar şimendifer aleyhinde 
neşriyata !..

ismet Paşa, günlerdenberi 
devam eden bu nankör taarruz
lar karcısında susuyordu. Fakat 
bu sükfit, sessiz' yaz gecelerinin 
yıldırım yüklü sükûnuna benzi- 
yen bir sükûttur ki, şu satırları 
yazdığım dakikada şimşekler 
çakarak gürlemek üzeredir ve 
bu sabah, o eökgfirUltiisünün 
akislerini elimizdeki gazetelerde, 
dinliyeceğiz . .

Bugün şimendifere hücum..  
Yarın fabrikaya hucüm.. öbür 
gün ittifaka hücum.. Ya daha 
sonra?.. İnkılaba, sulha, harbe 
mi hücum?.. .

Kalemlerini mizrak.fi bi kul
lanmak istiyenkr unutmasınlar 
ki, İsmet Paşanın yapfc#ı «Mlta 
yejldeğirmeni dtğikSrf
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arkadaşlarımın ibraıniylc bida
yette Jıatta zorla temayül ettim. 
Bana şimendiferde esas poli
tikam ne olacağını sordukları 
vakit bir karış fazla şimendi
fer demiştim. Yeni inşaat gibi 
muazzam bir masrafa girerken 
eski şimendiferleri devletleş
tirmek gibi diğer bir masrafa 
girmek istemiyordum. Fakat 
arkadaşlarımın ısrarı nihayet 
beııi ikna etti. Anadolu hattını 
bir gün evvel satın alınak için 
beni ısrarla teşvik edenlerin 
arasında muhterem muarızını 
Fethi Bey de vardı. Bu hikâye
yi nakletmekten maksadım 
Anadolu hattının satın alın
masından şikâyet etmek değil 
bilâkis mali müşkülâtını müba
lâğa ettiğim ve nihayet başa 
çıkarmağa muvaffak oldu
ğum bir muvaffakiyetten dolayı 
kendilerine teşekkür etmektir. 
Fakat bu teşebbüsün sermaye
darı bidayette ürkütmüş olduğu 
mülâhazasına da beraber iştirak 
etmeliyiz. Şimendifer politikası
nı devletleştirmekle başlamak 
bana bidayette çifte müşkülât 
yaptı. İktiham etmek müyesser 
olunca çifte muvaffakiyete er
dim. Şimendiferleri devletleştir
mekte millî siyasetçe, millî ikti
satça o kadar çok faideler 
tecrübe ettim ki mümkün ol
dukça her yeni hatta devlete 
maletmek vazifemdir. Devlet 
eline geçen şimendiferlerin hiç 
bir menfaat ve şart bahasına 
devlet elinden çıkarılmasına 
asla muvafakat etmiyeceğim. 
Geri gitmek, bir zaman kabul 
edebileceğimiz bir âdet değildir.

Haricî borçlarımız
Haricî borçlar meselesini 

1928 senesine kadar niçin hal
ledemedim? bunda da kusursu - 
zum. Bu işin halline muarızları- 
mındâ'itıraz edemijreceşî en muk- 
.tedir acfamımızı1 ̂ einnr '^ttim. 
Neticeye varmak" için bu milletin 
takati fevkindeki hudutlara ka - 
dar fedakârlık göze aldım.O de
recede ki 1928 de kabul edilen 
şeraitin gayrikabili tahammül 
olduğu bir sene sonra büyük bir 
taraka ile meydana çıktı.

Bu sene Suriye hudutları me
selesini de halletdik.

1928 nihayetine kadar geçen 
bu senelerde bu inkılâp, ıslahat 
ve birçok hariciye mes’elelerinin 
hallolunduğu memlekette ser - 
mayentn münhasıran gelip ça
lışması için hikâye ettiğim şerait 
pek mi müsaittir?

Bu seneye kadar üç dört 
sene pek kurak ve kıt mahsul 
seneleri geçirmiş olduğumuzu 
.unutmaymız. Bütün dünyanın 
ziraî mahsuller üzerinde bir buh
rana girmesinin kıtlık seneleri
mizin aksülâmellerinin ve haricî 
borçlarda takat fevkindeki feda
kârlıklarımızın tesirini 1929 da 
hissediyorsunuz. Millî para buh- 

: ram şeklinde tebarüz eden 1929 
penesi hâdisatı sizin istediğiniz 
.şeraitle sermayenin gelmesi için 
müsait olmazsa bunda hayret 
'edilecek bir şey yoktur.

Bu sene 1930 dayız. Görü
yor musunuz? Haricî istikrazla 
nittabi millî mevcudiyetinizi mu
hafaza ederek şimendiferlerinizi 
-yapmak isteseydiniz işte bu gü
ne kadar daha bir metre için 
kam a vurmamış olacaktınız.

Bütün sıkıntıları ikti
ham etmişiz. Biri diğerin
den muğlâk bütün haricî 
ımeş’eİelerimizi halletmişiz. 
Memleket dahilinde mille
tin müdafaası, vatandaşın 
hakkı için lâzım olan mas
rafları temin etmişiz. Fazla 
olarak büyük millî vahdet, 
millî mevcudiyet vasıtası 
olan şimendiferlerden tam 
1800 kilometre millefcenaal-

ötmitjîz. Bütün bunlar hata 
vııiş öylo m i?

Ya, bu memleket bu metre 
şimendifer yapmamış olacaktı, 
memleketin imarı için milletin 
ne fennî, ne malî hiçbir kud- 
kudreti tezahür etmiyecekti, 
hariçten ya millî şerait kaygu- 
suna düşülerek, hiç para bulun
mamış, ya hariçten para teda
riki derdile istiklâl mücadelesi 
semerelerinden elde bir posa 
kaiıııamış olacaktı. Bu vaziyet 
mi doğru sayılacaktı ? Eğer 
işiıniz şatranç oyunu olsaydı 
muarızlarıma bir defa oynatır 
ve neticeyi kendilerine gösterir
dim. Teessüf ederim ki siyasette 
bu nevi şatranç tecrübeleri 
sonra iadesi ve tamiri kabil 
olmadığı için, âdet haline gel
memiştir.

Vatandaşlarını, buraya kadar 
size şimendifer inşaatının ,millî 
devletin aldığı bir gün tehiri 
caiz olmıyaıı vazife, millî mev
cudiyet, millî vahdet, millî is
tikbal vazifesi olduğunu, bunun 
masraflarını hariçten uzun va
deli istikrazlarla temin etmek 
mümkün olmadığım ve masrafın 
ancak devlet bütçesinden temin 
edilmek gibi bir tek çaresi bu
lunduğunu ispat etmiş bulundu
ğumu zannederim.

Muarızlarımın diğer itiarla- 
rma cevap vereyim; hatlar paha
lı yapılıyormuş; Bu iddiada bu
lunanlar yanlış .malûmat almış
lar, eksik tekikat yapmışlardır. 
Henüz inşaat kalinde bulunan 
bir işin kât’î hesabı söylenemez. 
Fakat şimdiye kadar bu Sivas 
hatlarının masrafları kilometre 
başına 70,75 bin lira tahmin 
olunuyor ki emsali hatlarda bü
tün şirketlerin yaptığından daha 
ucuzdur.

Faiz ve komisyon?
■ Ağır faiz ve komisyonculuk 

verildiğinden bahsolunûyor1.- Bu
nunla kısa vadeli istikrazla karı
şık bazı şirketlere, yaptırdığı
mız işler ima edilmek istenil
miştir. Vakıâ biz Sivas hatlarını 
Svit namı alan bir Belçika' şir
ketine verdik. Bu şirket ağır 
faîz ve komisyonculuk ' kârına, 
ve Âvrupartm zengin malî mem- 
leketlerile temas suhuletlerine 
rağmen para bulamadı. İnşaata 
başkyamadı ve mukavelesi fes- 
holundu. Şikâyet olunan ağır 
faiz ve komisyonculuk arzu edi
len sermayeyi getirmeğe kâfi 
gelmedi. Biz de hiç ziyan 
etmedik.

Ayni mahiyette bir muame
leyi bir İsveç grupile yaptık. 
Daha ilk senede çıkan tatbikat: 
müşkülâtı sermayeye, binaena
leyh onun faiz ve komisyonla-’ 
rina taallûk eden şeraitten tara
feynin sarfı nazar etmesini intaç 
etti. Bu da peşin paralı işe 
döndü. Şikâyet olunan ağir faiz 
ve komisyonculuğun mevzuu kal
madı.

Ulukışla ve Balıkesir hatla
rını bir Alman grupile karar
laştırdık. Bu şirket işlerine mun
tazaman devam etmektedir. Bu 
iş bizim bugün tatbikatta olan 
şimendifer programımızın altıda 
birinden biraz fazladır. Bu ka
dar mahdut ta olsa ağır faiz ve 
komisyonculuğu niçin göze al
dım mı diyeceksiniz? Bu seneye 
.kadar şirkete verdiğim paradan 
çok daha fazlasını şirket mem
lekete getirmiştir.

Hiç olmazsa bu geçen dar, 
kıtlık, parasız zamanların müş
külâtım bu tedbirle biraz ehven
leştirmiş olmak bir faide değil 
midir?

Görüyorsunuz k i . geçen sı
kıntılara, şirketlere yaptığım 
kısa vadeli istikraz mukavelele
rinin tesiri hiç olmamıştır,

K î-.r-J-if. f'.m! <'■/, ,
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Bugünkü nesil... j
Memleketin bütün yükünü 

bir nesle yüklettiğimden şikayet 
olunuyor. Çok j;ö,‘itcrişli bir fi
kir olmak üzere birçok neslin 
istifade edeceği işlerin birçok 
nesle yüklenmesi lüzumundan 
bahsolunuyor.

Uzun vadeli istikraz demek 
olan bu tedbirin şimdiye kadar 
tatbikine maddeten imkân olma
dığına kani oldu iseniz bu iti
razın dermeyanıııa sebep ve 
hikmet kalmaz. Fakat ben sizo 
huber vereyim ki imkân olsa da 
bizim bu nesle yüklettiğimiz 
yükleri gelecek nesiller lûakal 
bu kadar tahammül etmeğe mec
burdurlar. Bizim nafıa işlerine 
tahsis ettiğimiz para aşağı yu
karı otuz milyon liradır. Eğer 
yüz sene bu parayı sarfetsek 
bu memleketin ihtiyaçlarım te
min etmek için açık iş buluruz. 
Yüz senede kaç neslin nekadar 
işi vardır ?

Senede sarfettiğinsiz otuz 
milyon yüz senede üç milyar li
ra yani üç yüz milyon İngiliz 
lirası eder. Düşününüz ki bu 
memleketten daha küçük dünya
da birçok memleketler vardır, 
bir senede 300,000,000 İngiliz 
lirası millî ihtiyaçları için sarf- 
ederler. Binaenaleyh memleketin 
imarında bııgün şimendifer, yarın 
su, elektrik ve saire [için senede 
otuz milyon lira sarfetmekten 
çekinmezsiniz. Bu parayı arttı
racaksınız ve onu yüzlerce sene 
sarfedeceksiniz. Yüksek medenî 
ileri bir millet olmak davası 
oyuncak mıdır?

M. Müllerin raporu
Müsyü Müllerin raporunu 

benim politikamın aleyhinde bir 
hüccet zannetmek garip bir 
şeydir. . Miliî para mes’elesini 
. mütalea etmek için getirilmiş 
olan M.Müller malî sıkıntılarimı- ,

• zni ana sebeplerim iki noktada"
- hulâsa eder; müdafaai milliye

masrafları ve şimendifer masraf
ları. Demek ki M. Müllerin ihti
sası haricinde bulunan millî 
müdafaa ve millî şimendifer nok
talarından vuzuh ve kanaat hâ-.. 
sil olursa malî idare noktai na
zarından yaptığımız esaslı bir 
hata yoktur. Millî şimendifer 
'mes’elesi Müsyü Millerin müta- 
leası hududu haricinde olan bir. 
millî vahdet meselesi olduğunu

• bugün size uzun boylu söyledim. 
Millî müdafaa masrafları için 
muarızlarımın açıktan açığa dil 
zatacak bir anlayışta olmalarına 
ihtimal veremem.

Milletlerin teslihatı mes’elesi 
türk milletinin arzusu ve iradesi 
haricinde olan amillere tâbidir. 
Biz iktidarımız dahilinde' olan

■ suhuletleri göstermeğe daima 
amade olduk. Fakat silâhları - 
mızı her milletten evvel terket- 
mek mevkiinde bulunmamaklı - 
ğımız pek tabiîdir.

Türk milleti haricî po
litikasında ve haricî mü- 
nasebatmda hiçbir mîllet
ten daha az sulhperver 
değildir. Fakat bugün yu
valarımızı müdafaa etmek 
için tasavvur olunabilecek 
vasıtaların en başında eli 
silâhlı çocuklarınızdan baş
ka amelî bir çare göremi
yoruz.

Millî müdafaa masrafların
dan şikâyet edecek muarızlarım 
varsa ve onlar yuvalarımızın 
emniyeti için masrafsız bir tılsım 
keşfetmişlerse pek meraklı ola
cak olan bu masalı dinlemek ha
kikaten zevkli olacaktır.

Aziz vatandaşlarım, şimen
difer politikasımn nekadar esas
lı bir ihtiyaç olduğunu size gös
terdim. Şimdiye kadar elde et
tiğimiz neticeler ancak iftihara 
şayandır. Bir güıı geçirilmedi,

lıicbir fıraat kacırıhmıdı. l>ey- 
lıudo hayalilin düşülmedi, îınttaır 
cn ucuz ve mümkün olaıı çare
ler içimle millete cn faidelı «alil
ler takip olundu. Hükümetin 
malî siyasetini iktiham etmek 
için, ana sebep zannolunaıı, şi
mendifer aleyhindeki tarizler, 
görüyorsunuz ki dermansız, ta
lihsiz fikirlerdir. Bu temele isti
nat edilerek çıkarılan bütün ne
ticeler bittabi itibar hakkından 
mahrumdur. Zannediliyor ki şi
mendiferden vazgeçmek baha
sına vergiyi hafifletmek tılsımı 
bu milleti baştanbaşa teshir 
edecektir. Böyle ümit besliyen- 
lcrin yalnız kendilerini aldatan 
hayalleri rikkatimi tahrik ediyor.
Muarızlara bir tavsiye

Biiyük politika mücadelesi 
yapmak istiyen muarızlarıma 
bu memleketin dört köşesinde 
bittecrübe gördüğüm bir haki
kati göz önünde tutmalarını 
tavsiye ederim; âşarı kaldırdı
ğımız zaman samimî olarak te
reddüt ve itirazı biz köylüden 
gördük. İhtiyarlar bukadar bü
yük bir vergiden sarfınazar 
olunursa bu devletin nasıl idare 
olunacağından endişe etmişler 
ve yer yer bir iki sene âşar 
zamanı tekrar vergi alınmak 
ihtimalini göz önünde tutmuş
lardır. Devlet denilen şeyin ne 
ile idare olunduğunu köy ihti
yarları hiç olmazsa bizim kadar 
bilirler. Bu memleketin her kö
yünde birkaç vekil oturduğunu 
hesap ederek söz söylemeliyiz.

Liberalizm nazariyatı bü
tün memleketin güç anlı- 
yacağı bir şeydir. Biz ikti
sadiyatta hakikaten mute
dil devletçiyiz. Bizi bu is
tikamete sevkeden bu 
memleketin ihtiyacı ve bu 
milletin fikrî temayülüdür. 
‘Memleketin ihtiyaçları için 
Herkes- ve her yer hazme
den çare arar. Elektriği 
yapılmıyan şehir, limanı 
fena olan yer, iş bulamı- 
yan adam hükümeti mu
hatap tutar. Mutedil dev
letçi olarak halkın tema- 
yülâtına ve metalibine ye
tişemiyoruz diye kusurlu
yuz. Devletçilikten büsbü
tün vazgeçip her nimeti 
sermayedarların faaliye
tinden beklemeğe sevket- 
mek bu memleketin anlı- 
yarağı bir şey midir ?

ıktısadî noktai nazardan şi
mendifer politikasımn bu geçen 
seneler zarfında memlekete ifa 
ettiği hizmet, görgülü gözler 
için şükrana lâyıktır. Havzadan 
Samsuna bir çuval un sevket- 
mek için yanma bir çuval daha 
koyuyorlardı ve arabacı razı 
olmuyordu. Erzak ambarı Sivas 
burada dvrurkcaı sahiller ekmek
lerini hariçten tedarik ederler
di. Hüknen bana Ankaraya 
geldiği zaman Odesa unundan 
ekmek yediklerini hikâye etteiş- 
tir. Geçen üç dört kıtlık sene
sinde başkaları bir avuç kül 
olan kadın erkek orta Anado- 

. lu halkı bu şimendifer pro
gramından gıda almışlardır. 
Bu kadar kuvvetli ve feyizli 
bir nafia programı olmaksızın
o kıtlık senelerde bu orta Ana
dolu halkını ne ile besliyecektik? 
İki sene evvel Harputta ekme
ğin kilosu elli kuruştu. Olmaz 
efendim olmaz, büyük devlet 
mes’eleleri üzerinde esaslı iddi
alar ve fikirler yürütebilmek 
için halkı yakından görmek, 
çok tetkikat yapmak lâzımdır.
Sermaye propagandası

Senelerdeberi sermaye pro
pagandası millî politikayı çürüt
mek için çalışmaktadır. Ricalimize 
belki alakayı mucip olur diye bir 
hatırım nakledeyim; milli jnüça-
• . . .  , •,

dç-lü senelerinde ecnebi ıneim- 
ıı«s tneumıp >.avat ara ı;;m j;ii.ı- 
teriflli telgraflarla Ankaraya bi
zimle müzakereye geleceklerini 
«eylerlerdi, Bülüıı memleket der
hal jbu sıkıntılı ve üzüntülü elem 
günleri hayırlı bir müzakere ile 
hallolunacak ümidine düşerdi, 
İneboludan sahile çıkan ve bize 
teklifler getirdiği manzarasını 
veren, müzakereci, uğradığı her 
köydo Aııkarada mcs’elenin bu 
sefer artık hitam bulacağını bil
dirirdi, Aııkarada karşı karşıya 
geldiğimiz zaman teklif elçisi yü
zümüze bakar ve söyliyeceği- 
ıııiz olup olmadığını sorardı. 
Mütehayyır kalırdık. Siz kim
siniz, elinizde bir yere mensup 
olduğunuza ve bir salâhiyetini
ze dair vesikanız var mı dır? 
Cevap verir: Resmî bir sıfatı 
yoktur, salâbiyetn&me almıştır. 
Bazı resnıî mehafiîe irtibatı var
dır, bir teklif getirmedi, bizi 
görmeğe ve bir diyeceğimiz 
olup olmadığını işitmeğe geldi. 
Cevap veririz : Bizim ne istedi
ğimizi bütün diinya biliyor, hani 
siz bizimle müzakereye geldiniz? 
Hülâsa teklif getiren müzakereci 
hir yanlışlık olduğunu ileri süre
rek itizar eder ve avdete kalkar, 
ineboluya kadar, herköyde mes’e- 

leyi halletmek mümkün olduğunu, 
bütün sıkıntıların geçmesi kabil 
idiğini fakat Ankaradikilerle 
konuşmak imkânı tasavvur olu- 
namadığinı yapma, meyus bir 
tavırla söyliyerek çıkar gider. 
Maksat müzakere, herhangi bir 
çare değil, bu nam altında 
memleketin içine gelirken ve 
giderken zehir saçmaktadır. İs
met Paşa sermaye istemiyor 
zehri bukabîldendir. Şimdiye ka
dar hiçbir sermayedar ba
na şartlarım söylemedi. Şart
larının, karnı tok, işini yapar, 
kanaatkar .bir adam tarafından 
işitilecek «şartlar olması söylene
bilmesi için lâzımdır. Bu geçen 
senelerde sermaye getirecek 
adamın düşünebileceği şartları 
kabul edebilecek adamın ise 
akşama yiyeceği olmıyan, kapı
sında alacakl 1ar zorlar, gözü 
kararmış biçare bir adam olma
sı lâzımdı. İsmet Paşanın mu
vaffakiyeti her ne bahasına olur
sa olsun evvelâ böyle bir vazi
yete düşmekten milleti korumuş 
olmasıdır.

Eldeki çareler
Bugün dahi beş on milyon 

İngiliz lirası derhal tedarik ede
bilmeniz için elinizde esreler 
vardır. Onları ben size soyliye- 
yeyim: birisi şimendiferleriniz- 
dir; size şimendifer yapacağım 
diye gelecek olan bazı adamlar 
şimdiye ■ kadar satın aldığınız 
ve yaptığınız şimendiferleri ev
velâ elinizden alıp deve yapmak 
için beklemektedirler.

Bugünkü şimendifer serveti
niz otıız milyon İngiliz lirasına 
yakındır. Buna karşılık olarak 
size şu teklifi yapabilirler: Bu 
otuz milyon, kimisi eski püskü, 
kimisi çarık çürük olduğundan 
yirmi milyondan fazla sayamaz
sınız, Bunlar iyi işletilebilmek 
bir iki milyonluk, hep İngiliz li
rası, tamire ihtiyaçları da vardır. 
Geriye kalan alacağınıza muka
bil size yeniden beş altı yüz 
kilometre hat yaparız. Beş altı 
yüz kilometre en pahalı altı mil
yon İngiliz lirası deseniz çıkmaz, 
herhalde sekiz milyona ancak 
çıkar. Geriye beş altı milyon 
İngiliz lirası alacağınız kalır. 
Bunun yarısını malolarâk derhal 
vermeğe hazırdır. Zaten demir, 
çorap vesaire olarak birtakım 
şeyler satın almıyor musunuz, 
buna mukabil işte bu paranız
dan o malı alırsınız.

Hulâsa geriye iki üç milyon 
İngiliz lirası kalır, onu d« bir

ı>,ı ttJ<~Mkrh
kabul (■.<](
difrrlcr vo dala çak olan 
beş allı yiiz kilometre I ';ı/ı!k:ıı 
üiziii malım/. r.:tyı!«bi!ir, yalnız 
doksan dokuz şenelil: [ müddetle 
bankerler işletir. İşte şimendi
fer hikâyesinde derhal elinize 
geçebilecek bir para memba» 
budur.

A klınızı başınıza tilmiz. 
B öyle Mr halaya diiyjrsaniz,
£ ürk m ille li katında kudur 
müsebbiplerine, lûncl eder.

Derhal para yapabileceğiniz 
diğer bir membamız da tütiin 
inhisarıdır. Münasip şartlarla 
bir ecnebi şirkete Tütün İnhi
sarını devretmek dirayetinde 
bulunulursa dört beş milyon İn
giliz lirası derhal tedarik ede
bilirsiniz. I ab-î malola-
rak. I oksitle ve sr.iro ve saire... 
Ecnebi şirket inhisarından bu 
memleketin ııe çektiğini bilme
yenler böyle gaflete düşebilirler. 
Fakat bu milletin böyle ağır 
hatalara rıza göstermesine 
asla ihtimal veremeyiz.

K ib r it  İBh’s a n
î'ibrıt inhisarım ben niçin 

bir ecnebiye verdim diye itap 
mı ediyorsunuz? Bir defa kibrit 
inhisarı bu memleket için asla 
hayatî bir ehemmiyette değildir. 
Sonra bu inhisarı ben verme
dim. Bilâkis bu inhisarın tatbi
katında çıkan ihtilâftan mah
kemeye düştüm. Mahkemede 
ne olacağı belli değil iken şir
ketle müsalâha yaptım. Vaktile 
kabul edilen ayni şeraiti takri
ben ayni hudut dahilinde iade 
etmeğe mukabil on milyon dolar 
avans aldım. İmkânı görünce 
para nasıl alınacağını ben her
kesten iyi bilirim.

Bu bahisleri vergilere biraz 
olsun temas etmeden bitirme- 
meliyim. Vergileriçnizin ana hat
ları eski usullerden köylünün 
himayesile farkeder. Eskiden, 
yam şu İsmet Paşanın pahalı 
idaresinden evvelki ucuz za
manlarda yüz milyon liralık 
bütçenin 40 milyon lirasını, aşar 
ve ağnam olarak köylü doğ
rudan doğruya verridi. Şimdi 
iki yüz yirmi milyonluk bütçe
nin arazi ve sayım vergisi • ola
rak yirmi beş milyonu doğrudan 
doğroya köylü veriyor. Miktar 
itibarile yarısı, yüzde itibarile 
yüzde kırka bedel,, yüzde on bir.
Ziraatî, sanayii himaye

Büyük bir varidat membaı- 
mız gümrüklerdir. Tarifelerimiz
de hâkim olan esas evvelâ 
köylünün, sonra inkişafına muh
taç olduğumuz ilk ve mübrim 
senayiin himayesine müstenittir. 
Buğdayın himayesi yüzünden, 
memlekette hayat babalı oldu” 
ğu sitemini senelerce çektim. 
Ancak yedi sene sonra aldığı
mız netice gösterdi ki, eğer 
buğdayı himaye etmeseydik, 
buğday açığından bu memleket 
hâlâ kurtulmamış olacaktı. Ve 
Sıvasta Amerika unu yiyecek
tiniz. Bundan fazla olarak 

' işte bu sene memlekette ekmek 
dahi ucuzlamıştır. Görüyorsu
nuz ki himaye olunacak şeyi 
seçip himayede ısrar etmek, 
hem memleket evlâdının benzi
ne kan, ve en nihayet maişete 
de ucuzluk getirmiştir.

Dokuma sanayiini de böyle.- 
himaye etmek kararındayız. Ma
hsûllerimizi ot fiatine çıkarmak 
ve dokuma olarak ateş bahası
na gömlek olarak giymek, kur- 

' tulmağa çalıştığımız bir belâdır.
Bu Anadolu., halkı kendi 

ekmeğini yer, kendi dokuma
sından gömleğini, şalvarım giyer 
ve bu dermanlı ve mazbut lu- 
yafetile dünyanın dört köşe
sinde kuvvetile andırdı. İne* 
pamuk bezi, dokumalarımı» M* 
dürdü. Bçyaz makine -*ap.
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rraaa kalmak kararını muhafa
za ve ilân etti.

923 te Ankarada kalmak 
ı?.e demekti bilir misiniz ? Bir 
çdaanz sokağın nihayetinde has
retli gözlerini denize çevirip 
Korîa bir kulübede barınmağa 
çrîişmak demektir. Anadolu içi
ne: o zamana kadar gelmemiş 
o'nî'iar Ankarada kendilerini 
tViîair yaylasına çıkmış seyyah 
zannediyorlardı. Halbuki Efen
diler, bir defa haritaya bakar
sanız, Ankara, bu memleketin 
ortasında bile değildir. İstikbal
de çocuklarımız Anadolu orta
çsa  geldikten sonra niçin bir 
köşedeki Ankarayı intihap etti
ğimizi kolay anlayamıyacaldar- 
dır.

Yedi senedenberi ilerli-
yosraas, an cak  Sıvasa geldik, 
.fc'.EaıÎMüiaE’aırasza varm ak için 
daha b ir o k ad ar yürüm e- 
g s  m ecburuz.

Evet, Ankarada, devlet mer
kezi kurmak ilk nefeste ve ilk 
iş olarak bu çıkmaz sokağı aç
mak mecburiyetini kabul et
mek demekti.

Eski bir dert
Yol mahrumiyeti bu milletin 

asırlardanberi en köklü derdi
dir ve Büyük Millet Meclisinin 
ilk gündenberi meşgul olduğu bir 
ihtiyaçtı. Her vatandaşın senede 
8-10 gün bilfiil çalışarak vatan 
yollarını viicude getirmesi hak
kında Büyük Millet Meclisinin 
kanunu bu zihniyetin eseridir. 
Memleket halkı, geçmiş idare 
adamlarını yol faaliyetile ölçe 
gelmişlerdir. Bu güzel Sıvasın, 
merhum Rifat Paşaya olan min
net ve muhabbeti merhumun 
yaptırdığı yollardandır. Her vi
lâyet böyledir. Milletin ihtiyacı- 
-nı kendisinden öğrenme kabili
yetinde olan adamlar için £ bu 
misaller birer program addolu
nabilir.

Sundan 50 sene evvel 
b ir m em leketi toplam ağa 
Eiâfi gelen  yol, birinci de
reced e bugün evvelâ ana 
dem iryolları şeklin i aîm ış- 
‘îsr. D iğer bütün yolların 
ehem m iyet ve k ıym etleri 
aslajjtenakus etm em ektedir.

Ankarada kurulan milli dev
let, sulhtan sonra bir iktisat ve 
/siyaset sahasında derhal istifade 
.edeceği kudretin şimendifer ve 
demiryoilarile bağlı olan vatan 
akşamından ibaret olduğunu gör
dü. Bu kısımlar, bütün vatanın 
üçte biridir. Millî devlet ilk ve 
mübrim vazife olarak bütün 
vatan akşamını bir gayede mad
deten toplayacak bir çare bul
mak mecburiyetini duydu.

Büyük Millet Meclisinin 
GasiiHss riyasetimde top la
dan ilk  hüküm eti 336 da 
d iııyân m  bütün ateşleri 
bağana yağarken, yarınki 
Eaevcîîdsyeti hazin bir ştip- 
iıe  aîümdla iken  vatandaş
la r  yaîaız yalmayakŞf ve 
sopa ile  m üstevlilere kar- 
§ı koym ağa çalışırken  bü- 
tü n  m em urları elinden git- 
'•:.:.?.i;;ken, ve hâzinesinde bir

^rası yokken, ilân e t
tiği Ek program ında A n- 
ka-L'adan Yahşihana şim en
difer tem dit edeceğini söy- 
Kyci'du. Bu h aEln hâdiseyi, 
nesillerimizin zihinlerine 
yekleşecek bir ib ret dersi 

ehnez misiniz ?
Millî mücadelenin silâh saf

i s i  hitam bulduktan sonra 
caka sulh olmadan evvel Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti 
ioldukça vâsi mikyasta şimen. 
difer elde edebilmek için Çes-

ter mukavelenamesini yaptı. Bu 
mukavele, sulh müzakeratım o 
kadar zehirledi ve müşkülâta 
uğrattı, ki bir aralık bu 
yüzden sullı şüpheli anlar geçirdi. 
Sulhu tehlikeye düşürecek ka
dar Büyük Millet Meclisi hükü
metlerini teşebbüslere seviciden 
ihtiyaç elbette gayri kabili te
hir olan başlıca ihtiyaç olmak 
gerektir.

Bütün bu söylediklerim, bu 
memlekette şimendifer lazım mı, 
değil mi? Yapılmasın demiyoruz 
tarzında mülâhazalardan başka 
bir şey, çok daha fazla bir şey 
olduğunu gösterisek içindir.

Millî devlet îçin ginneıs- 
difer ihtiyaca m illî vahdet, 
m illî m üdafaa ve m illî si- 
y ase t m es’elesi, asırlara! 
m uhassalası olan m illî is
tik lâlin  m uhafazası m es’- 
elesidir.

B ir m illete, m illî vahdet 
ve mevcudiyetin çaresi 
olan tedbirj h er m ülâhaza 
ve h er ihtiyaca takaddüm  
eder. Bu tedbîrin b ir gün 
tehiri, affolunm az, tam ir 
olunmaz b ir -h a ia fe .

Millî vahdeti tehdit eden 
tehlikelerin  ne vak it zuhur 
edeceği kestirilem ez. B a 
zen bu tehlikeler m ütem a
di ve tedrici te sira t ile  mil
letin  bünyesini yıpratırj b a 
zen de h iç yokmuş ve hiç 
gelm iyecekm iş gibi uzun 
müddet avuttuktan sonra 
bir gün ansızın ça ta r ve 
hazırlıksız gövdeyi bir ç ır
pışta cansız bir leş  haline 
getirir.

Demek istiyorum ki, millî 
varlık ve millî vahdet mes’elesi, 
haline gelen şimendifer -ihtiya
cım, bugün bir tehlikenin-mey
danda görünmemesi, onun tacil 
edilmemesini teşvik etmez. Bilâ
kis her geçen sakin senede ni
çin daha çok iş yapamadık ele
mi ve hicranını kalplerde uyan
dırır.

Osmanh imparatorluğunun 
„hasta adam,, sıfatını takınma
sından ölüm döşeğine yatması 
altmış sene sürmüştür. Altmış 
sene bir hasta adamı çok daha 
zinde bir hale getirmeğe kâfi 
iken bilâkis onu, hastalık lâftan 
ibarettir, bu böyle ilâ nihaye 
sürer, tesellisine kaptırmıştır.

Milli vahdet, m illî m ev
cudiyet m es’eleleri teh ir 
kabu l etm iyen şeylerdir. 
Sıvasa gelm ek için işte  bu 
kad ar te n k it edilen m asraf 
ve sılomtalar iktüSsamile b e - ' 
raber yedi sene geçti, Hu
dutlara varm ak için !te?M 
bir yedi sene daha g eçe
cektir. B u  kad ar istical ve 
telâşım ızla an cak  on beş

m es’elenin daha k a ç  sene 
sürüncem eye tahammülü 
olduğunu kim , hangi cesa 
retle  ve neye güvenerek 
iddia ed eb ilir?

Ben burada vatandaşlarıma 
bilâkis bu kadar zamande niçiıı 
daha çok iş yapamadığımın he
sabını vermek isterdim. Türki- 
yede ilk şimendifer inşaatı 1860 
ta başlamıştı. 1920 de Büyük 
Millet Meclisi dar hatlarla be
raber cem’an 4000 kilometreye 
yakın demiryolu buldu. Deraek- 
ki, 60 senede bu memleket va
satı hersene 66 kilometre demir 
yolu elde etmiştir. Hepsi ecnebi 
malı, hiçbiri millî ihtiyaç noktai 
nazarından yapılamamış... Bu 
noktalardan sarfı nazar ediyo
rum.

920 den bu güne kadar vii- 
cude getirdiğimiz hatlar 1300 
kilometredir. Senede 180 kilo

metre yapmışız. İmparatorluk 
I takatinin üç misli, ve hepsi mil

letin malı.. Satın aldığımız şi
mendifer hatları ve baştan başa 
harap bir halde elimzie geçen 
eski hatların tamiri hariçtir 
Görüyorsunuz ki, zamanı boş 
geçirmemişiz.

Bu bir iki mülâhazadan sonra 
derhal ve tekrar asıl benim bu 
gün ispatına davet olunduğum 
davaya avdet edeceğim.

Şimdiye kadar ispat ettiğimi 
zannediyorum ki, şimendifer po
litikası miilî devlete bugün mü, 
yarın mı mülâhazasına taham
mülü olmiyan ilk gayrı kabili 
tehir, millî vahdet, millî mevcu
diyet, millî istikbal mes’elesi 
olarak teveccüh eünistir?

Eğer vergilerimizin ağırlığı, 
çektiğimiz sıkıntılar bu en za
rurî ihtiyaçtan doğmuş ise, mil
letin varlık mes’elesi için feda
kârlık ettiği meydandadır. Var
lık mes’eleleri maatteessüf feda
karlıksız, sıkıntısız tahakkuk et
miyor. Varlık nıes’eielerinde fe
dakârlığa, sıkıntıya tahammül 
etmiyen milletlerin halinden, akı
betinden misal getirmemi ister 
misiniz?

Şimdi size gayri kabili tehir 
olduğu sabit olan şimendifer ih
tiyacının bu geçen on senelik 
millî hayatta devlet hâzinesinden 
başka bir suretle teminini gayri 
mümkün olduğunu ispat edece- 

Yani şimdiye kadar
hâzineden ■ şimendifer yapmak 
yerine uzun vadeli ecnebi istik
razı ile şimendifer yapmak ni
çin mümkün ■ olmamış olduğunu 
göstereceğim. Evvelâ şurasını 
bilmelidir ki, bir milletin gayri 
kabili tehir olan ı miUî3iıa±i.yâcımn 

.tenjiıji ,^xyelşmiı^e.5ifj| mjjfetın 
hâzinesinden aranmak gayri, ka
bili içtinaptır. İhtiyacınız tehir 
edilmezse, âlemin o ihtiyacı bîr 
gün geçmeksizin temin etmeğe 
çalışmasında ne sebep vardır ? 
Eğeı-, menfaat fikri, âlemi tah
rik edecekse sizin sabırsız ve 
bir gün teahhura tahammülsüz 
bir vaziyette görünmeniz, onu 

'ne kadar ağır şerait talebine 
teşvik eder! Bu aramalar ve bu 
pazarlıklar sizin için bir gün 
teahhuru caiz olmiyan işi, se
nelerin tesadüfüne terketmez 
mi?

Demek ki, gayri kabili tahrip 
millî ihtiyaç için milletin ancak 
bilâ kaydüşart tasarruf ettiği 
kendi kesesinden para araması 
gayet tabiîdir.

Eski tecrübeler
Sonra bu imkân filen de tec

rübe olunmuştur. 922,623 sene
lerinde yapılan ve bize sulh 
mözakeratımn o kadar müşkü
lâtına malolan Çester mukave
lesi tahakkuk etmedi. Çünkü, 
mukavele sahibi onu tahakkuk 
ettirecek vesaiti dünyanın dört 
köşesinde aradı, fakat bulama- 
dı.

Bu Sivas hatlarının ecnebi 
sermayesile yapılması imkânını 
bizzat mütalea etmesi için, be
nim politikamı tasvip etmiyen 
muhterem muarızım Futhi Beye- 
imkân ve fırsat verdim.

Sivas hattı, harbi umumîden 
evvel Reji Jeneral Fransız Şirke
tine verilmişti, Lozan muahede
sine göre ayni inşaat şirketie 
tekrar görüşülecekti. Eğer bir 
anlaşma olmazsa, şirket tazmin 
edecekti. Eski mukavele tasfiye 
olunacaktı. İlk Başvekâletimden 
çekildiğim vakit Başvekil Fethi 
ve Nafia vekili Feyzi beyler S i
vas hattını Reji Jeneral Şirketine 
yaptırmak için ciddî ve samimî 

"olarak’ imkân aradılar. Tekrar 
Başvekil olduğum zaman, hattı.

I balı,solunan ecnebî sermayesile 
I yaptırmak için gayri kabili ta - 

havvi.il ağır şerait karşısında 
bulunduklarından imkân hasıl 
olmadığını söylediler. Bu günkU 
muarızlarımın yaptıkları bu te- 
carübe benim gün geçirmiyerek 
Devlet bütçesinden çare ara
mamdaki isabeti bir daha gös -
iüîir.

Zaten istediğimiz b ir işi 
istedüğmîz müddet zarfında 
ecmelbs senraayesine yap- 

i taralbiîmek için o serm aye 
iîzer.îınde hm kad ar b ir h ş - 
feâmâyetâ Kasıl tasavvur ede- 
FMİHirSİİffiEZ ?

Hatta şirketlerin yapacağı 
böyle işlerin nihayet mebdeini 
kestirebilirsiniz. Fakat devam 
ve hitamını mukavele ile kestir
meğe çalışsanız bile hakikat ve 
tatbikatta teahhurat tasavvur 
olunmaz hudutlara çıkmaktadır.

Haydarpaşadan İzmite şi
mendifer inşası 1871 Ağusto
sunda başladı. Bu hattın” An
karaya gelmesi 1892 nihayetin- 
dedir. Tam yirmi bir sene .. 
Aydın hattı Süveyş kanalı 
açılmaaan evvel bir Basra hattı 
ve Hindistan yolu maksadı da 
mündemiç olarak 1856 da baş
ladı. Bu gün Aydın hattı 600 
küsur kilometredir ve bu hale 
ancak 1912 senesinde irişmiştir. 
Tam 50 seneden fazla bir inşa 
devresi, Bağdat hattının nasıl 
siyasî maksatlar ve ihtilâtat 
bahasına meydana çıktığını bi
lirsiniz.

Görüyorsunuz, şimendiferle
rinizi sizin istediğiniz süratle 
millî ihtiyaç noktai nazarından 
kabili tahakkuk olduğunu ümit 
eitirecek mazide hiç bir misal 
yoktur. Benim gibi hadiseler
le, kakikatlere hayalsiz, yaldız- 
s*z Çır çıplak göz dikmek ce
saretine malik olan her han
gi mes’ul adam benim tuttuğum 
sade yoldan başkasını takip 
edemezdi.

Tenkitlere cevap
Şimdi, beni tenkit edenlerin 

diğer hayallerine cevap vereyim: 
Şimendifer hatlarını gene devlet 
tarafından yaptırmak, fakat, pa
rasını istikraz ile hariçten ve 
münhasıran bir muamelei maliye 
olarak tedarik edip sarfetmek 
niçin mümkün olmamıştır ?!

Ben Lozandan şu mü
şahede ile döndüm. T ü rk  
milletinin ask e rî ve* s iy asî 
sahalarda kazandığı mu
vaffakiyetlerin  bah şettiğ i 
millî h ak lar teslim  olundu.
F a k a t Avrupa .m ah ru m . 
edildiği bütün im tiyazları 
Tâîrk HMÜetiîsin geçireceğ i 
analî buhranlar sayesinde 

istird at etm ek  
idi. B u  b ir  ta h 

min değildir. B u  sösler, en 
salâh iyettar ağızlardan b e
nim yüzüme k a rşı söylen 
miş aç ık  fik irle rd ir.: A vru- 
pamn_ bu sözlerini, T ürkı 
m illetine k arşı sab it b ir 
husum et fikrine a tfe tm e
yiniz. Bu, çıkm az b ir  y o l
dur.

Millî mücadele sahalarında 
her millet, esaslı imtihanları ken
disi vermeğe mecburdur. Bina
enaleyh, biz Avrupanın hitabını' 
realist, acı bir imtihan daveti 
şeklinde ve tabiî telâkki ettik.

Geçireceğimiz malî imtihan 
geçirilmemiş çetin birşeydi. Bi
ze kadar gelen takriba 100 sene
lik malî tarihi hatıralarmışız mı? 
Sultân Hamitten evvelki zaman
lar inanılmıyacak derecede fa
hiş faizlerle istikrazlar, israflar 
ve iflâsla geçti. Sultan Hamit 
istikraz yapmadı. O, mütemadi

yen borç ödemeğe çalıştı. Bor- 
. f------ -

! cu kontrol eden Düyunu Umu
miye gibi müesseseler, devlet 
fevknide bir vaziyet aldı. Sultan 
Hamit, harice karşı bu tedbir
leri aldıktan sonra dahilde en 
fena bir malî idarenin bütün 
fenalıklarını mübah gördü.

Maaş vermiyordu. Vatanda
şın alacağını vermiyordu. Dev
let hâzinesi, vatanın müdafaası 
vesaitini ihmal ediyor, vatandaş
ların sıhhati ve memleketin 
imarı için ise hiç bir vazife 
tanımıyordu. Hilâfet kaygusile 
takriba 1000 kilometrelik dar 
eb atta çürük bir şimendifer 
hattını Hicaza yapabilmek için 
herkesin ianesine avuç açtı. 
Bu malî siyaset, harici tatmin 
®*ii, dahili tam bir ümitsizliğe 
düşürdü ve “Hasta adamın,, 
hesabı görüleceği kat’î günler
de vatanı muhtaç olduğu vazi
yet ve vesaitten mahrum bu
lundurdu.

Meşrutiyette vatandaşlar ma
aşlarım ve haklarını almadan 
durmazlardı. Zaten meşrutiyet 
ihtilalinin ameli muharriklerin
den başlıca bir nokta bu idi. Maaş 
verebilmek için meşrutiyet ida
resi hariçten para aramağa ve 
şimendifer yapabilmek için de 
devletin mukadderatım Bağdat 
hattı siyasetine raptetmeğe mec
bur kaldı.

Muazzam imtihan
Görüyorsunuz ki ben Lozan

dan döndüğüm zaman Avrupa 
Türkiyenin malî tarihini daima 
bir bataktan diğerine düşmeğe 
mahkûm olan içinden çıkılmaz 
bir vazıyet tasavvur etmekte 
haksız değildi. Ya memleket 
kendi vesaitile kalacak, maaşmı 
veremiyen, yanmış yak ılm ış ha
rabeler içinde hiçbir imar yap- 
mıyan vazıyette, yeis ve nevmidi 
içinde kendi kendine çöküp 
göçecek yahut yaşayabilmek 
için Avrupanın karşısında diz 
çökerek istiklâl mücadelesinin 
bütün neticeleri bahasına ekmek™ 
parası arayacaktı. Biz işte bu 
malî mes’eleyi halletmeğe mec
bur idik. İstiklâl mücadelesi 
neticelerinden hepsini muhafaza 
hatta takviye edeceğiz.

M em leket dahilinde h er 
kesin  h akkım  m untazam an
ödeyeceğiz v e bundan b a ş 
k a  m eralektin  im ar ve ink i
şa fı için  m utlaka iş le r y a 
pacağız.

işte yedi senedir cömhuriye- 
tin verdiği muazzam imtihan 
budur. Bundan da fazladır. İlk 
Başvekil olduğum vakit elde 
bulunan bütçenin üçte birinden 
fazlasını köylü veriyordu. Ana
dolu ortasında teessüs etmiş 
bir köylü hükümeti olduğumuz 
için evvelemirde onun yükünü 
hafifletmeğe cesaretle teşebbüs 
ettik. Aşar vergisinin ilgâsı malî 
bünyede yapılmış büyük, kor
kunç bir ameliyat idi. Malî nok
tai nazardan tehlikeli bir imti
hana maruz olan herhangi bir 
hükümet ancak idealist bir köy
lü âşıkı olmak hasletiyle, bütçe
sinin asırlardanberi alışılmış üçte 
biri üzerinde, böyle bir tecrü
beye girişebilirdi. Eğer bu bü
yük ameliyatın sarsıntıları ol
muşsa bnuu tabiî görmek lâzım
dır. Eğer bu sarsıntıları nihayet 
iktiham edebilmiş isek bundan 
bir köylü milleti müftehir ol
mak mevkiindedir.

Ne demek istiyorlar ?
Bütün bu dediğim şeyler ya

pılmakla beraber geçen on sene 
zarfında müsait şeraitle istikraz 
yapılabilirdi diye muarızlarımın 
söylediğini işitmiyor değilim. Bi
ze zararı olmiyan şeraitle para 
geldi de ben bunu kabul etme

dim mı demek isliyorlar? Her
halde müsait şeraitle gelen pa â. 
yı reddedecek kadar işten anla
maz değilim. Bu gibi hayalâtla 
bilerek veya bilmiyerek hakikat 
hareme d ü ş e n l e r i  doğru 
y p l a  getirmeğe çalışmak; 
•Çin bu mütearifeyi dahi‘izah- 
edeceğim.

Harbi umumîden sonra Av-- 
rupada hangi devletler ne şart
lar yapabildiler? Bunun yakut,:: 
dan mutaleası öğretici birşeydir» 

Hem, niçin şimendiferlerimizi., 
yapmak için Avrupa sermayesi - 
teşne olsun? Bunlar İktisadî ti-"' 
şebbüsler midir? Bence İktisa
dîdir, amma muarızlarımın ve 
sermayeden anhyan mütehassıs
lara sözlerine bakılırsa İktisadî 
değildirler. Eğer İktisadî değil
ler ise tabiî bunlara heves etmez.

Sermayecilerin zihniyetine gö
re ve sermaye gelmesine müsait 
olmak noktai nazarından Türki
yenin geçirdiği son yedi seneyi 
beraber mütalea etmek ister 
misiniz?

1923 sulh imzası, Cümîiuri- 
yet ilânı, hanedan müessesesi 
İstanbul’da duruyor. Cümhuriyet 
ve hanedan hangisi diğerini yi
yecek belli değil. Muahede tas
dik olunmamış.

1924 Sonbaharında muahe
de tasdik olunuyor; hanedan 
memleketten çıkarılmış. Din ve 
devlet işleri ayrılmış. Bu icraatın 
aksülameli ne olacağı belli de
ğil. Bu dahilî vaziyet. Haricî 
meseleler birkaç tane. Bilmem 
ehemmiyetsiz mi? Yunanlılarla 
ihtilâf. Musul mes’elesi ve bunda 
sulhe varılabilecek mi, şüpheli. 
İtalya ile aramızda hiç yoktan 
ve nereden geldiği belli olıruyan 
suitefehhümler _ jJevİi . j ja ö c t r
borçlar Hallolunmamış:* Anaclolu 
hattına vazıyet etmiş İz. Suriye' 
hududu hallolunmamış.

1925 — Şeh ■ Sait kıyamı. 
Seferberlik. Bütün haricî mes*- 
eleler baki. Cümhuriyeti müda
faa için istiklâl mahkemeleri ku
rulmuş ve istiklâl mahkemelerinin 
meydana çıkardığı mes’eleler akıl
lara durgunluk verecek kadar 
karışık.

1926 — İstiklâl mahkemeleri ,
devam ediyor. İtalya ile süite» 
fehhüm tam amile zail olmuş.: 
Diğer bütün mes’eleler had dev
rinde. v -:

Acap bu seneler sermaye 
gelmek için pek mi müsait idi?

1926 da devletin yalan? 
dan tem asta  bulunduğu bir.: 
m üesseseden a ltı ay  vade 
ile  on m ilyon lira  istikraz 
etm ek istedim . Cevâp o la
ra k  on m ilyon lira lık  rehin 
ve evvelem irde borçlar 
m es'elesinin  h a l im i  tek lif 
ettiler.

İhtiyaç zamanında istikraz şe
raitinin ne olacağını anlamak 
için' bu bir misal değil midir? - 
v - -1927 —  Musul mes’elesi hal-/ 

lolunmuş. İtalyanlarla münaşe- 
batımız eyileşmiş. Borçlar. Anâ- 
dolu hattı. Suriye - hududu ve 

‘ ilâahirihi duruyor.
1928'— Borçlar ve Anadolu 

mes’eleleri hallolundu. Sesrmaye- 
darların tabirince kredi için en 
büyük mâni tesviye edilmiş olu
yor.: Fakat sene 1928. Kredi
mize zarar veren bu mes’eleleri 
niçin bu seneye kadar açık tut
tun diye bana itap eder misi
niz?

Yeni inşaat politikası"
Anadolu hattı mubayaasını 

esasen ben ilk iş .olarak dü
şünmedim. Bence şimendifer 
politikası herşeyden evvel yeni 
inşaat - politikası id.. Anadpw 
hattının mübayaasına ben firfta



ive sorabilir mi
Arif Oruç» denilen Çerkeş Eteni yamağım d

1  *1 /fa • H a 1  - ■ a ' ane samana kadar fikirlerinin neşrine vasüta
Mim

Şia» M

Bu temiz, m uhterem  ve 
asil zat ile...

? Yoksa bu' isti____
Serbest Cumhuriyet fırkasının

Lütfen cevap verirler mi
o omı

ien arara 
.acaktBF?

Nutkun özü
ismet Paşa evvelki gün Sıvasta çok kuvvetii bir nutuk söy

ledi. Şimendifer siyasetini izah etti ve Fethi Beyin tenkitlerine 
cevap verdi. Her türîü mütaleaya ihtiyaç bırakmıyacak kadar 
açık ve riyazi kat’ıyeti haiz olan bu nutka dair başmakale 
yazmağı lüzumsuz buluyoruz. Başmakale yerine, nutkun en 
kuvvetli parçalarım seçerek bunları bir makale insicamile nak
letmeği daha muvafık görüyoruz. Bu parçaları okuyarlar 
nutkun usaresini içmiş olurlar:

. .  . Eğer Ankara - Erzurum 
demiryolu mevcut olsaydı Av- 
rupanın Sakarya seferine gir
mesi şüpheli olurdu. Çünki An
karaya gelip demiryollarına 
hâkim olduktan sonra modern, 
millî bir devlet kurmak davası
nı haykıran Büyük Millet Mec
lisini, arabadan ve heybeden 
başka bir vasıtai nakliyesi ol- 
mıyan bir aşiret halinde getire
ceğimi, zannediyordu.

Sabittir ki, İzmirin servet 
ve emniyetinin her tehlikeden 
azade olmasının başlıca vasıtası, 
Sıvaslınm yirmi dört saat son
ra tzmiri müdafaa edecek bir 
imkâna malik bulunmasile ta
hakkuk edebilir.

Yedi senedenberi ilerliyoruz, 
ancak Sıvasa geldik, hudutları
mıza varmak içitı daha bir 
o kadar yürümeğe mecburuz.

*
Millî devlet için şimendifer 

ihtiyacı millî vahdet, millî mü
dafaa ve millî siyaset mes’elesi, 
asırların muhassalası olan millî 
istiklâlin muhafazası mes’elesi- 
dir.

Bir millete, millî vahdet ve 
mevcudiyetin çaresi olan tedbir 
her mülâhaza ve her ihtiyaca 
takaddüm eder. Bu tedbirin bir 
gün tehiri, affolunmaz, tamir 
olunmaz bir '»avadır.

Millî vahi, e'" tîhdit eden teh
likelerin ne vakit zuhur edeceği 
kestirilemez. Bazen bu tehlike
ler mütemadi ve tedricî tesirat 
ile milletin bünyesini yıpratır; 
bazen de hiç yokmuş ve hiç 
gelmiyecekmiş gibi uzırn müd
det avuttuktan sonra bir gün 
ansızın çatar ve hazırlıksız göv
deyi bir çırpışta cansız bir leş 
haline getirir.

»
Sıvasa gelmek için işte bu ka
dar tenkit edilen masraf ve sı
kıntılar iktihamile beraber yedi 
sene geçti. Hudutlara varmak 
için belki bir yedi sene daha 
geçecektir. Bu kadar istical ve 
telâşımızla ancak onbeş senede 
hallolunabilecek bir mes’elenin 
daha kaç sene sürüncemeye ta
hammülü olduğunu kim, hangi 
cesaretle ve neye güvenerek id
dia edebilir?

*
Bu Sivas hatlarının ecnebi

sermayesile yapılması imkânını 
bizzat mütalea etmesi için, be
nim politikamı tasvip etmiyen 
muhterem muarızım Fethi Beye 
imkân ve fırsat verdim.

Sivas hattı, harbi umumîden 
evvel Reji Jeneral Fransız Şirke
tine verilmişti. Lozan muahede
sine göre ayni inşaat şirketle 
tekrar görüşülecekti. Eğer bir 
anlaşma olmazsa, şirket tazmin 
edecekti. Eski mukavele tasfiye 
olunaçaktı.- İlk Başvekâletimden 
çekildiğim vakit Başvekil Feîhi 
ve Nafia vekili Feyzi Beyler Si
vas hattını Reji Jeneral Şirketine 
yaptırmak için ciddî ve samimî 
olarak imkân aradılar. Tekrar 
Başvekil olduğum zaman, hattı 
bahsolunan ecnebi sermayesile 
yaptırmak için gayrikabili ta- 
havvül ağır şerait karşısında 
bulunduklarından imkân hasıl 
olmadığını söylediler. Bugünkü 
muarızlarımın yaptıkları bu tec
rübe benim gün geçirmiyerek 
Devlet bütçesinden çare ara
mamdaki isabeti bir daha gös
terir.

Zaten istediğiniz bir işi iste
diğiniz müddet zarfında ecnebi 
sermayesine yaptırabilmek için 
o sermaye üzerinde bu kadar 
bir hâkimiyeti nasıl tasavvur 
edebilirsiniz ?

Ben Lozand&n şu müşahede 
ile döndüm. Türk milletinin as
kerî ve siyasî sahalarda kazan
dığı muvaffakiyetlerin bahşettiği 
millî haklar teslim olundu. Fa
kat Avrupa mahrum edildiği 
bütün imtiyazları Türk milleti
nin geçireceği malî buhranlar 
sayesinde kamilen istirdat etmek 
ümidinde idi. Bu bir tahmiu de
ğildir. Bu süzler, en salâhiyet- 
tar ağızlardan benim yüzüme 
karşı söylenmiş açık fikirlerdir.

O *
Bize zararı oimıyan şeraitle 

para geldi de fcea bunu kabul 
etmedim mi dernek istiyorlar? 
Herhalde müsait şeraitle gelen 
parayı reddedecek kadar işten 
anlamaz değilim.

1926 da devletin yakından 
temasta bulunduğu bir müesse- 
seden altı ay vade ile on milyon 
lira istikraz etmek istedim. Ce
vap olarak on milyon liralık re
hin ve eveelomircîe borçlar

Rencide olur didei ha/faş ziyadan !
Yunan heyetimes’elesinin hallini teklif ettiler.

Eğer işimiz şatrasıç oyu
nu olsaydı m uarızlanm a 
bir defa oynar ve n etice
yi kendilerine gösterirdim .

*
"• H atlar palıalı yapılı

yormuş. Bu iddiada bualu- 
naaslar yanlış m alûm at al- 
'iMîşSar, elsoîk te ik ik a t yap- 
maşlarsİEr. Henüz inşaat 
halinde bulunan b ir işin 
kafc’î  h esabı söylenem ez. 
F ak at şimdiye kad ar - bu 
Sivas hatlarının  m asrafları 
k ilom etre başsna 7®,75 bin 
lira  taÜMttin olunuyor ki 
em sali hatlard a bütün şir
ketlerin  yaptığından daha 
ucuzdur.

Türkiye, yedi sene ev
vel m evcudiyeti için bütün 
dünyayı h ay re tte  b ırakan 
Türkıyeden, bugün lâakai 
iki m isli daha kuvvetlidir.

Süreyya paşa da...

Yeni fırkaya geç- 
çmiş - teşkilâtı ya

pacak olanlar
İstanbul mebusu . Süreyya 

paşa Serbest Cumhuriyet fırka
sına geçmiştir. Süreyya paşa 
yeni fırkanın kadıköy ve Üskü
dar teşkilâtım yapacaktır.

Yeni fırkanın Beşiktaş teş
kilâtım mütekait zabıtandan Kü
tahyalı zade Sabri bey, Beyoğlu 
teşkilâtını sabık Yozgat valisi 
Aziz bey, Adalar teşkilâtım 
Sadi Rıza bey yapacaktır. 

Fırkanın merkezi, Taksimde 
Kalmış apartımanına taşınacaktır.

İktidar mevkiinde bizi tutan 
ve milletin vekillerine itimat ve
ren maziden aldığımız kuvvet 
değil, istikbale ait olan fikirle
rimizin sağlamlığıdır.

‘ Muallimler arasında yapılan yeni nakil ve j  
tayinlerin listesi 2 inci sahifemizdedir f

............................................  3

Dün geldi, ticarî
müzakerai için 

Ankaraya gidecek

şaa pesjpayeEiaa inç milna» 
se&stt olaitlSr sn" ?

M S

Dfiıı jfc ltn  Ynnan Heyeti
[Y az ıst 3  neü sag fn m tıd a ]

Met Bay. 
fırkasının

Ağa oğla fi
Muhalefet _______....

teşekkülünden birkaç gün 
sonra, bir akşam adaya gi
derken, vapurda Ağa oğlu 
Ahmet Beye rasgeldim. 
Fazılı muhterem, sıkışa
rak. yanında yer vermek 
nezaketini gösterdi. Heye
can içinde idi. Yüzünden,, 
gözünden, saçından, başın
dan, hülâsa umumî kalı
bından anlaşılıyordu k i,. 
muhalifi muhterem, hele
can içinde, bir adam bulup 
içini dökmek emelinde idi. 
Kendisini bir hafta, evvel 
görmüştüm. Bir hafta sonrij, 
hiç o adam değil, tama- 
mile değişmişti. Yeni fır
kadan bahsediyor, İsmet 
Paşanın siyasetini boyuna 
hırpalıyor, ikide bir: “hele 
bir Meclis açılsın, gö
rüşürüz, göstereceğiz!„ di
yordu. ■

O gece Yatklüpte balo 
vardı.

Ağa oğlu Ahmet Beğ 
5bunu duyunca ve hükümet* 
erkânının baloya gelme
leri ihtimalinin kuvvetli 
olduğunu anlagmca smo
kini olmadığı için ço*H 
hayıflandı. Ne yapayın, 
nasıl bir smokin bulağım, 
acaba bu kıyafetle gidebi 
lir miyim?,, diye düşün
meğe, bizi istimzaç etmeğe 
başlad .

Geca baloda Ahmet Be
yi gördüm. Smokin bula
mamış, bulamamış amma, 
yine gelmişti . Çünkü, 
Çünkü hükümet adamları- 
nın gelmesi muhtemeldi. 
Etrafında kâh kadınlar, 
kâh erkekler, boyuna söy
lüyor, boyuna söylüyor, 
boyuna söylüyordu. İntizar 
boşuna çıktı. Hükümet er
kânı gelmediler. Yalnız 
Meclisin en salâhiyettar bir 
uzvu, hatta başı, orada idi.

Bir an Ağa oğlu Ahmet 
Beyi kendisine göstererek

— Fitili almış . . .  Ak- 
şamdanberi kazan gibi 
kaynıyor! dedim.

Şu cevabı verdi:
— “Ağa oğlu Ahmet Bey 

yaman adamdır. Tam jrna- 
nasila inkılâpçıdır. Öyle 
bir adam ki Rus çarlarile 
bile mücadele etmiştir.„

Hayretimi gören zati 
alî, güldü, elini omuzuma 
koydu, ve yavaşça :

— “Merak etme. Rus 
çarlarile mücadele etmiş
tir amma, anlamadığı şey 
şudur ki biz Rus çmrı 
değiliz/„
dedi.

■ ı—
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Ankara-Sivas hattının resmi küşachndan sonra...

Sıvaştılar İsmet Paşaya diyorlar ki: Senin muvaffakiye
tim m ilelebet devamım isteriz. Çünkü o 

devam ettikçe millet te seninle beraber mes’ut olacaktır.

Emanetle Vilâyet bugün birleşiyor

Artık cezaların itirazına 
mahkemeler bakacak

i u

’i

Sivas, 31 ( H. M.) — İsmet f  
Paça nutkunun alkışlar arasında 
bitirdikten sonra Nafıa Vekili, 
elindeki bir yığın tebrik telgra
fını gösterdi.

Başvekilimiz:
— „ İşte bakın, dedi, halk 

neşe içinde, ben sevinç içinde
yim, memleket memnun, daha 
ne söyliyeyim

Sıvasta !;:* i:ın küşat merasi
minde bulunanlar; iman ettiler ki, 
Sıvasta lokomotifin düdüğünü 
öttürenler, hattın geçtiği her 
taraf halkının kalbini kazanmış
lardır.

Belediye reisinin nutku
Sivas, 30 Ağustos (H. M.) — 

ismet Paşa uzun nutkunu se
vinçli heyecan içinde bitirirken 
Sıvasın temiz yöı.' i: halkı da 
Başvekil kadar i aıılı idi. 
Herkesin gözü sev. _ parlıyor, 
kalbi sevinçle atıyordu.

Başvekilimizcit-.ıı sonra Sivas 
Belediye reisi söze başladı:

— “Hoş geldiniz aziz misa
firler! Elimize şerefler,J uğurlar 
getirdiniz. Eıı derin sevinçlerin, 
yüreğe sığmıyan duyguların.,,
doğurduğu bir heyecan içiııdftı: 
sevgili konklar size karşı gelir
ken önümüze beliren şu büyük 
harikanın, bu, Türkün kudret 
ve kuvvetinin yoğrulmuş, teçsim 
edilıniş sftşsajşınD, .karşîsmdat^gt 
vinerek tiİTİyerek, ağlıyarak,
size hoşgeltilriz diyoruz, hoş- 
geldiniz sevgili konuklar! Bize 
yücelikler gelirdiniz!

Ey bütün bir cihan karşısın
da varlığını yokluklar içinde 
koruyan ve kurtaran eşsiz cum
huriyet, 15 sene evvel sen bu
rada, bu öz Türk memleketinde, 
bu Sıvasın !; uçağında doğarken 
yıldızlar ve güneşler bize bugü
nün geleceğini haber vermişti.
Biz doğan mucizenin büyüyüp 
harikalar yaratacağım o günden 
hissetmiş ve ona en sağlam 
iman ile bağlanmıştık. İşte o 
imandır ki bize; dedelerimizin 
hasret çektiği,büyü kannelerimi- 
zin ateşler, dumanlar içinde yürü
yen demirden araba diye hikâye
lerini anlattığı bu devlet kuşunu, 
bu medeniyetler yaratan, bu top
raklan altın eden demiryollu, 
çelik kollu Türk abidesini bize 
gösterdi. Buraya kadar uzanıp 
gelen bu sevgi kolu güze! yur
dun beline ve boynuna dolan
mak için kim bilir daha neka
dar uzanacak, şüphesiz uzaya
cak, dünkü bugün yurdun göğ
sünden harikalar yaratarak düş
manları atan milletinin istiklâ
lini temin eden, gürbüz Türk j 
Cumhuriyeti bugün yurduna is
tikbal yaratmak İçiîı saatleri, 
asırlar kadar iızun gören bir 
çalışma ile her tarafı demir ağ
larla kuşattı.

Efendiler, Türkün uludâhisi 
en tarihî bir günde Sıvastan 
ayrılırken biz ona demiştik ki: 
«Sıvasın göğsü ve kalbi senin 
için daima açıktır. O günden 
beri sevgi ve aşk kaynağı olan 
Sıvasın göğsünü o bugün mu
kabil sevgisinin eseri ile süsledi. 
Bıina emin olmalıdır ki, kalple
rimiz onun içimize sığmıyan bü
yük sergisi ile dolu ve yine 
dainia açıktır. Bizden Sıvaşın 
•samimî kalbinden yüce dâhiye

Hükümetin Gaziye |
minnet ve tebrikleri j

Sivas 30 - (A.A.) - Başve- | 
kil İsmet Paşa Hazretleri ta- j 
rafından Reisicumhur Haz
retlerine yazılan telgrafın su
retidir :

Büyük Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine 

922 senesinde bugün Türk 
milletinin varlığının tarihin 
ebedî köşesine demir pençe
nizle haketmiştiniz. 930 da 
ayni gün türk milletine 
muazzam bir hediye et
tiniz ki bu yeni eserin 
bin faydasının başında
ki manası türk milleti
nin başına on sene ev
vel gelen belâların ati 
için dermanını yarı yarı
ya kırm ış olmaktır. Hü
kümetin mimiet ve tebrikle
rini kabul buyurmanızı dile
rim. Büyük ve muzaffer Reisi 
cümhur Hazretleri.

Başvekil ismet

binlerce selâm ve hürmet. 
Cumhuriyet idaresinin sevimli 
başv demiryolu siyasetinin ulu - 
kahramanı İsmet PaŞa, biz bili
yoruz'ki bugün senin yüreğin 
daha derinden bir sevinç ile 
çarpıyor. Eserinin karşısında 
sevginin önünde...  muvaffak., 
olan insanlar elbette dün
yanın en mes’ut adamlarıdır, 
Yüce Paşa, senin muvaffakiyet 
ve saadetinin ilelebet deva
mım isteriz. Çünkü o devam 
ettikçe millet te seninle beraber 
mes’ut ve muvaffak olacaktır. 
Sana Sıvasın en büyük hürmet
lerini, en derin sevgilerini sunu
yorum. Hemşerilerinı, sizin na
mınıza yüce misafirlerimize dili
min döndüğü kadar sevgilerinizi 
ihsas ettim, vazifenizi ve vazi
femi yaptım. Eğer hissiyatınızı 
temamen söyiiyemedimse beni 
mazur görünüz. Biliyorum ki, 
ifadeye sığmaz bu sevinç ve 
heyecanın yalnız bir şekli ifa
desi vardır: Yaşasın Türkiye 
Cümhuriyeti. „
Köylüler, ta  uzaktan, tren! 

görmeğe geldiler 
Sivas, 31 ( H. M.) — Sivas 

hattının resmi küşadmda bulu
nan halk kütlesi pek kesifti. Yal
nız civar şehirlerden değil, Sı- 
vastan ziyade Kayseriye yakın 
olan yirmi, otuz evli köylerden 
bile trenin nasıl şey olduğunu 
görmeeğ gelen pek çok kişi vardı. 
Hattın küşadı münasebetile 

binlerce telgraf 
Sivas 30 [A.A.]—^Sıvas hat

tının küşadı münasebetile vata
nın her köşesinden,' her sınıf 
halktan yüzlerce tebrik telgrafı 
aldım, çok mütehassisle minnet-' 
tar oldum. Cevaplarımı ahncıya- 
kadar Anadolu Ajansı vasıtasile 
takdim ettiğim minnet ve şükran 
hislerimi kabul buyurmalarını 
rica ederim.,, Başveltil İsmet 

Fevzi Paşanın tebriki 
Sivas 30 {A.A.] — Sıvasta 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine.
Azim ve iradelerinin çelik bir 

abidesi milletimizin emniyet ve 
saadetinin kudretli bir unsuru 
olan Ankara-Sıvas demiryolunun 
işletmeye açılması münasebetile

samimî tebriklerimi arzeylcrim 
efendim.
Biiyük Erkânı Harbiye reisi miişür 

Fevzi
Fevzi Paşayı tebrik

Büyük Erkânı Harbiye reisi mü- 
şür Fevzi Paşa Hazretlerine

yazılan telgrafın sureti
Büyük Erkânı Harbiye reisi 

pek muhterem Fevzi Paşa Haz
retleri.

Zatı samilerine ve kudretli 
sevgili idarenizle mubahi olan 
muzaffer ve büyük orduya Baş
kumandan zaferinin yıldönümü
nü ve pek memnun olacağınıza 
emin bulunduğum Sivas şimen
diferinin işlemeye açılmasını hü
kümet namına tebrik ederim 
efendim.

Başvekil: İsmet

İsmet Paşa dün 
Ankaraya döndü

Ankara, 31 [A.A] — Baş
vekil İsmet Paşa Hazretleri 20: 
20 de Sıvastan avdet buyur
muşlardır. İstasyouda Büyük Er
kânı harbiye reisi Fevzi Paşa 
Hazretleri, Hariciye ve İktisat 
vekilleri tarafından karşılanmış
lardır.

Irak Başvekili Nuri Paşa da 
Başvekili istikbal etmiş ve Ha
riciye vekili tarafından müşarün
ileyh Hazretlerine- takdim olun
muştur.

Sivas istasyonunu açan Baş
vekil fevkalâde memnun ve be- . 
şuş bir çehre ile gendisini kar
şılayanlarla konuşmuştur.

Adliye teftişleri 
devam ediyor
Konya 31 ( A .A ) - Adliye 

Vekili Mahmut Esat Bey refa- 
Icatidde başmüddeiumunıî Nihat 
ve müfettiş Raşit Beyler olduğu 
halde Konya adliyesini ve ha
pishaneyi teftşi etmiş ve oto
mobille, Çumra, Bozkır, Seydi
şehir adliyelerıni teftiş için yo
la çıkmıştır. Vekil Beyşehrinden 
Akşehire, oradan Afyona ve 
Uşak tarikile İzmire g-idecektir.

Akşehir : 31 ( A .Â ) - Ad
liye Vekili Mahmut Esat Bey 
Aksaray, Niğde, Karaman, Kon
ya ağırceza teşkilâtile hapisane 
ve icra dairelerini teftiş ederek 
Bozkır, Seydişehir, Beyşehir, 
Karaaâaç yoluyla bu gece Ak
şehire gelmiştir. Vekil Bey Ak- 
sarayla Niğde arasında otomo
bilin önüne geçen yayla köylü
lerinin musırrane davetlerini ka
bul ederek geceyi çadırda ge
çirmiştir. Vekil Bey aradaki ka
saba ve şehirlerde halkın çok 
samimî tezahurlerile karşılan
maktadır.

Ağrıdağı harekâtı 
buğün başlıyor

Ankara 31 {H. M,} — Ağ- 
rıdağındaki asilerin kat’î şir
rette imhası için yapılan hazır
lıklar ve alman tedbirler tama
men ikmal edilmiş olduğundan 
tedip harekâtına yarın başla
nacaktır.

Türk - İran Tashihi hudut 
komisyonu da birkaç gün sonra 
toplanacaktır. Komisyon tenkil 
harekâtı bittikten sonra işe baş- 
hyacaktır.

Birinci Umumî Müfettiş İb
rahim Tali Bey. şarkta teftişa- 
tına devam etmektedir.

Yeni belediye kanunu muci
bince bugünden itibaren ema
netle vilâyetin hususî idaresi 
birleştirilmiştir.

Yeni lcıımın vilâyet ve ema
net işlerinde birçok değişiklik
leri Amirdir.

Ancak nizamnamede „İnlan- 
bul umumî meclisi intihap ve iç
tima ile İstanbul belediye bütçe
sini tanzim ve işbu bütçe mer’i- 
yet iktisap edinciye kadar be
lediye ve idarei hususiyenin 
mevcut bütçeleri ve o bütçelere 
müstenit teşkilâtı devam eder.,, 
Diye muvakkat bir madde mev
cuttur.

Bu maddeye nazaran gerek 
Vilâyet, gerek bugünkü kadro, 
teşkilât ve meclisleri ile, yeni 
şehir meclisinin içtimaına kadar 
kalacaktır.

Belediye şubeleri 
Yalnız bugünden itibaren 

değişen belediye şubeleridir.
Dün akşamdan itibaren 9 

belediye şube müdürünün vazi
fesi bitmiş ve yerlerine yeni 
kaymakamlar tayin edilmiştir.

Bugünden itibaren on kay
makamlığa halk müracaat ede
rek işlerini yaptırabileceklerdir.

Kaymakamların bütün kad
roları sür’atle ikmal edilecektir.

Y eni kaym akam lar 
Belediye şubelerile tevhit 

edilen kaymakamlıklara şu 
zevat intihap olunmuşlardır: 

Beşiktaş kaymakamlığına 
Foça kaymakamı Şevket, Emi
nönü, kaymakamlığına Emanet 

.müfettişlerinden. .Haluk Nihat, 
Fatih kaymakamlığına Biga kay
makamı Veli, Kadıköy kayma
kamlığına Ayvalık kaymakamı 
İbrahim, Üsküdar kaymakamlı
ğına Akşehir kaymakamı İzzet
tin, Beyoğlu kaymakamlığına 
Hayrebolu kaymakamı Sedat 
İzzet, Sarıyer kaymakamlığına 
vilâyet mektupçusu Hadi Beyler. 
Adalar kaymakamlığına Hayri, 
Beykoz kaymakamı Reşat, Ba
kırköy kaymakamı Tevfik Bey
ler ipka olunmuşlardır.

Dün yeni kaymakamlardan 
şehrimizde bulunanlar Vilâyette 
toplanmışlardır.

Kaymakamlara hususi ika
metgâh verilecektir.

Polisin vaziyeti 
Merkez memurları doğrudan 

doğruya kaymakamların tahtı 
emrinde olacaklardır. İstanbul 
polis müdürünün âmirliği bade
ma sadece meslekî işlere inhi
sar edecektir.

Nahiye müdürlükleri 
Belediye hududu dahilinde 

yeniden teşkil edilmekte olan 
22 nahiye müdürlüğünün kadro
su henüz tesbit edilmektedir. 
Yüksek memurlar merkezden 
tâli derecedeki memurlar ise 
Vali B. tarafmean tayin edil
mektedir ,

Emanet-vilâyet rüesâsı 
Şirketler komiserliği lağve - 

dilmemiş yalnız fen işleri müdür
lüğüne raptedilmiştir.

Emanet umumî müfettişliği 
teftiş heyeti m üdürlüğüne 
ve memurin müdürlüğü de
Zat işleri müdürlüğüne kalbedil- 
miştir. Emanet ve vilâyet rüesa 
ve müdürlükleri arasında deği
şiklik yoktur.

Deniz inzibatı 
Bu günden itibaren “ İstan

bul Limanında çalışan bfl’umum 
merakibi bahriyenin sağlamlığı, 
temizliği, haddi istiâbisi, dere

cesi, tahammülü, sınıflarının ta
yini, icrayı seyrüsefer için lâzım 
olan ruhsatiye verilmesi „ be
lediyenin ciimlei huktıkundandır.

Yalnız sefaiııiıı muayenesi 
gibi fennî hususlarda linv'.n re
islerinin miilalcaları alınabile
cektir.

Valiye göre birleş
menin iyilikleri

Vali Muhiddin Bey diyor ki:
— Yeni idarenin lıassai 

mümeyyizesi şudur: Şimdiye ka
dar İstanbulun belediyesi İdarî 
ve inzibatî işleri İstanbul içinde 
sıkı ve faydasız bir merkeziyete 
tâbi idi. Bunun neticesinde 208 
K. M. sahaya dağılan İstanbul 
halkı, nihayet Vilâyet merkezi 
Beyoğlu, Üsküdar gibi mahdut 
üç yere müracat ederek izdi
ham içinde işlerini gördürmeye 
çalışıyordu. Şimdi ise teşkilâtı 
mülkiye ve belediye halkın aya
ğına kadar gitmektedir.

Badema her belediye şubesi 
nde kaymakamlıklar.
Belediye suçlarından dolayı ka

rar verilebilecek ve bu kararlara 
itirazı olanlar mahalli sulh mah
kemesine itiraz edebileceklerdir.

Kazanın bütün İdarî teşkilâ
tile beldî şube teşkilâtı bir bina 
altında toplanacak ve halk nü
fus, tapu, malmüdürlüğü ve sıh
hati umumiye işleri için şu daire
den bu daireye gidip gelmekten 
kurtulacaktır.

Y en i nahiyeler 
Bu kazalar yine halkın ken

di ihtiyaçları için bir kademe 
daha ayağına yaklaşmak üzere 
lüzumu kadar tam teşekküllü 
nahiyelere ayrılmıştır.

Maliye müdürleri de kayma
kamlar gibi daireleri dahilinde 
bütün beledî, mülkî ve inzibatî 
işlere bakacaklardır. Polislerin 
Zabıta! beldiye işlerini bihak - 
kin takdir ve ifa etmelerini ite- 
min için polis müdüriyetinde 
yertı bir Zabıtai belediye şubesi 
ihdas olunacaktır.

Zabıta kuvveti kaymakam
ların daha yakından sıkı mura
kabe ve teftiş altında bnlunacak 
bulunacak ve o suretle Vilâyet 
makamı teferruatı umur ile ve 
arzuhal kabulu gibi basit işler
le iştigal etmiyerek vilâyet ve 
şehrin umumî ve mühim işleriyle 
meşgul olacaktır.

Kazalar : Beyoğlu, Fatih, 
Kadıköy, Üsküdar belediye da
irelerine, Eminönü Babıâlide 
eski hariciye dairesinde, Bakır
köy satın alınmak üzre olan 
binada, Sarıyer iskele başında, 
mevcut hükümet dairesinde Be
şiktaş, sarayın eski baltacılar 
dairesinde açılacaktır.

Halk işleri için buralara mü
racaat etmelidir.

Nahiyelerin yerleri tesbit 
edilmiştir. Yarından (bugünden) 
itibaren herkes vazifesinde ola
cak ve teşkilâtın muntazam işler 
bir makine haline gelmesi için 
azamî dikkat ve teftiş yapıla
caktır.

Poliste tensikat
Beledî zabıta işleri altıncı şube 

namı altında polise verilmiş ve 
müdürlüğüne belediye müdürle
rinden İhsan bey tayin olun - 
muştur.

■ Bu suretle beledî zabıta işle
rinde polis tarafından idare edi
lecektir.

YENİ MUKADDESAT
Dudağuıa kiinıuVlık sü

ren, gö/.ünç sihir,e çeken, 
beline korse takan ve ak- 
Sanıları Löboııda çay, To- 
katlıyanda kokteyl içen 
züppe neslin iğrenç man
zarası büsbütün aksı bir 
sınıf doğurdu.

Bu yeni insanlar, duda
ğına ku m ıpıık  Mİnntr»,?, 
iyi. Fakat, clirtİçı;ini de fır
çalam ıyor . . .

Gözüne sürme çekmese, 
iyi. Fakat, yüzünü de yıka
m ıyor !,.

Beline kors^ takmasa, 
iyi. Fakat, arkasına ceket 
te giymiyor !..

Löbonda çay, Tokatla
yanda kokteyl içmese, iyi. 
Fakat, Bakkpşızarı mey
hanelerinde yağlı peyke
lere yaslanıp çatlak kadeh
lerle rakı içiyor ve kaldı
rımlara yığılıp sokak orta
larında sızıyor!..

Hayretlegöıüyavuz ki, 
by Tavuk pazarı zihniyeti 
günden güne genişlemek
tedir. Birkaç gün evvel bir 
muharrir de, tıpkı süflîlik, 
serserilik gibi pfrrasiidığı 
methediyor, fakirliği de 
muhterem sayıyordu..

Öyle sanıyorduk İd, mis
kin bir züğürt tesellisi olan 
( Allah cümlemizi fakirler 
zümresinden ayırm aıın!)  
düsturunu, kafalarımız şap
kadan evvel atmıktır. Me
ğer, bunu hâlâ sihirli bir 
dua gibi ezberinde tutan
lar varmış!

Sefaleti muhterem ' sa
yanlar, bari bize biraz d* 
bitlenmeyi tavsiye etseler. 
Zira, o devirde bit te mu
kaddesattandı !

YUSUF ZİYA

Yunan heyeti

Dün geldi, ticarî 
'müzakerat için 

Ankaraya gidecek
Hükümetimizle İktisadî mü- 

zakeratta bulunacak olan Yunan 
heyeti dün akşam - uStella • Dita- 
lia„ vapurile şehrimize gelmiştir.

Heyet, Ticaret Müsteşarı M. 
Zarakostanın riyasetinde Ha
riciye Müdürü M. Diyamando- 
polo ve M. Kritsimadan iba
rettir.

Yunan heyeti çarşamba gü
nü Yunan Sefareti Müsteşarı 
ile birlikte Ankaraya giderek, 
hükümetimizle müzakerata bağ
lıyacaktır.

Heyet Reisi M. Zarakosta bir 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuştur:

Her ild memleketin siyasî 
münasebatı tamamile dostâne 
bir halde olduğu; için, her iki 
memleketi İktisadî ve ticarî re- 
vabıt ile birbirine daha sıkı bir 
surette bağlamağa çalışıyoruz.

Ankarada başlıyacak müza- 
keratın müsbet bir .netice vere
ceğini zannediyorum.

Bu müzakerat iki memleke
tin İktisadî inkişafında çok mü
essir olacaktır.

Bugün her iki memleketin 
ticarî münasebatı normal bir hal
dedir. Sizin ticarî vazıyetini* 
bize faiktir. Yani »i* bize, bi
zim size olan ihracatımızın on 
iki misli fazla ihracat yapıyor
sunuz. Biz 16 milyon kazanıyo
ruz, siz 300 milyon d irik * ka
zanıyorsunuz.»



İtalya hükümetinin halkı tek
siri nüfusa tc vik için çalıştığı 
ve en çok çocuk yetiştirenler 
nrasıııdn müsabakalar tertip e- 
derek büyük mükâfatlar verdi
ği malûmdur.

Şimdi Macaristan hükümeti 
bunu takip etmektedir. En çok 
çocuk yetiştiren Macar kadınla
rı arasında ahiren Peştede bir 
.müsabaka tertip olunmuştur.

Müsabakaya 1200 kadın iş
tirak etmiştir.

Büyük mükâfatlar üç kadm 
arasında taksim olmunmuştur. En 
büyük mükâfat on dört çocuk
lu bir kadına ve ikinci mükâfat 
25 çocuklu Neber isminde bir 
kadına verilmiştir. Birinci mü
kâfatın daha az çocuklu bir 
kadına verilmesinin sebebi bu 
kadının sakin bulunduğu şehir
de bütün kadınlar bir çocuktan 
fazla yetiştirmediği halde bu 
kadının cesaret ederek 14 ço
cuk yetiştirmiş olmasıdır.

devleti taggare 
ile kaçıgormuş!

Nevyork, 30 (A. A.) — Li- 
ınan^n^ bildirildiğine göre, ye
ni hükümet, M. Leguianın ida
resi zamanındaki memurları tec
ziye edebilmek için Kanunu 
Esasinin hukuku umumiyeye mü
teallik bulunan maddelerini mu
vakkaten tatil etmiştir. Hükü
met, başlıca gayelerinin umumî 
idareyi -ıslah etmek ve M. Le- 
guianm idaresi zamanında millî 
sermayeyi suiistimal etmiş ol
maktan mes’ul bulunan bütün 
eşhası takip ve şiddetle tecziye 
etmek olduğunu beyan etmek
tedir.

M Leguianaı idaresi zama
nında İska ameliyatının idaresine 
memur edilmiş olan Amerikalı 
bir mühendisin tayyaresile kaç
mağa teşebbüs eylediği sırada 
tevkif edilmiş olduğu söylen
mektedir. Mumaileyh, kendisine 
tevdi edilmiş olan paraları sui 
istimal eylemiş olmakla itham 
edilmektedir.

Almanlar sessiz sedasız tay
yarecilikte yeni bir muvaffakı- 
yat gösterdiler. Alman deniz 
tayyare mektebi müdürü M. 
Volfgang Gronan kimseye ha
ber vermeden Almanyadan bir 
tayyare ile hareket ederek bir 
hamlede İrlandaya, diğer bir 
hamlede Gröniand’a gelmiş ve 
buradan daha bir hamlede 
Amcrikaya atlıyarak Zabradon 
sahiline gelmiş ve bundan sonra 
bir iki hamlede Kanada ve 
Müttehidei Amerika sahilini ta
kip ederek Nevyorka gelmiştir.

M. Gronan tayyare mekte
bi müdürü sıfatıyla haiz oldu
ğu mevkiin şerefini düşürmemek 
için teşebbüsünü gizli tutmuş 
ve Gröîîlanttaıı öteye gideme
diği takdirde bu seyahatin 
tayyare ile telsiz tecrübesinden 
ibaret olduğunu ilân etmek is
temiştir.

M. Gronan Amerika ile Av
rupa arasında en emin havaî 
yol bulmak için Grönlant Lab- 
rador hattını ihtiyar etmiştir.

Gronan Süt adasının şima
linde Almanyayı terketmiş ve 
üç gün devam eden şidde’di fır
tınanın kesilmesini bekledik en 
sonra yola çıkmıştır. Maafcaza 
Şetlant adalarına geldikten son
ra tekrar şiddetli muhalif rüz
gâra tesadüf etmiştir.

Förser adalarında ' küçük' 
bir limanda benzin aldıktan 
sonra parlak bir havada yola 
çıkmışsa da birdenbire kesif 
bir sis içinde kalmıştır. Sisin 
irtifaı 2000 metreye çıktığından 
tayyareci ya sisin içinde yahut 
2000 metreden fazla irtifada 
seyre dev£.m çimeğe mecbur 
olmuştur.

Ancak İzlanda üzerine gel
dikten sonra müsait rüzgâr baş
lanmıştır.

Bir gün İzlandada kaldıktan 
sonra seyahatin en tehlikeli kıs
mı başlamıştır.

Buz denizleri üzerinde şid
detli bir fırtına .içinde yola de
vam edilmiş, îıeyet tetkikatı, 
mesaha ve tayini mevki ameliya
tına imkân hasıl .olmamıştır. Ya
lnız pusula kullanılmıştır.

Tayyare sahili takip ederek 
Arsuk körfezindeki Isıgut ka
sabasına gelmiştir. Buradan ben

zin alıp hareket ettikten sonra 
şiddetli yağmura vc fırtınaya 
tesadüf etmiştir.

Yedi saat devam eden bir 
seyahatten soııra Amerikada 
Labradorda Greadi telsiz istas
yonunun direği gözükmüştür. Bir 
kaç dakika sonra tayyare ikin
ci benzin istasyonu Cartvigt li
manına gelmiştir.

Tayyare bursdru; hareket et
tikten sonra Arzı Cedit ve Yeni 
Iskoçya şehirlerini takip ederek 
Kumspart limanına inmişiir.Sonra 
Halifoksa gitmiş ve bir kılavuz 
tayyaresinin delâleiile buraya 
muvasalat etmiştir. Burada ka - 
naciahlar tarafından parlak bir 
surette karşılanmıştır. Kalifoks- 
tan sonra Alman tayyaresi Nev
yorka gitmiş ve burada da pek 
parlak karşılanmıştır.

Avrupa ile Amerika arasın
da yeni bir yol açan M. Grena
nın tayyaresi vaktiie Amontseni 
Şimalî kutba götürmüş Dorniye 
tayyaresidir.

Paris, 30 (A.A.) — Tan ga
zetesi, grevler hakkında yazdığı 
'bîr makalede smıf mücadelesini- 
meslekî mahiyette ihtilâflar ma
kamına ikame etraeğe çalışan 
siyasî tahrikâtç!?/-rı takbih ve 
muaheze etmekte ve yakında 
işlerin tekrar başhyarak ihtilâl
cilerin hesaplarını altüst edece
ği ümidim izhar etmektedir.

Ayni gazete, M. Alvaras, M. 
De İhbara, M. Hanois”, M. Mil- 
leran, M. Politis ve M. îspalp.iko- 
viç gibi Devlet adamları, diplo - 
matlar ve hukukşinaslar tara -' 
fmdan tanzim edilmiş olan 
Avrupa federal birliği projesini 
neşretmektedir. Mezkûr projede 
Brinad muhtırasına teivfkan bir 
teşriki mesai yapılması , ve buna 
mümkün olduğu kadar fazla 
miktarda Avrupa devletinin iş - 
tirak eylemesi iltizam edilmekte 
ve bu teşriki mesainin hiçbir 
Devlet veya devletler zümresi 
aleyhine müteveccih olmıyacağı 
beyan olunmaktadır. Birlik, hu
kuk müsavatı ve her devletin 
hukuku hükümranisine riayet 
esasına müstenit olacaktır.

Bütün kış stüdyolarda kuvvet
li ziyalar altında çalışan, didinen 
artistler, yaz mevsiminde biraz 
rahat yüzü görmektedirler. Yıl
dızların bir kısmı plajlarda, bir 
kısmı da kırlara, bağlara, bah
çelere gitmektedirler. Yukarki
resimde Doroti Yordan elinde _ __
biı- tarak ile harmana giderken
görülmektedir. Diğer trafta Mar , J .vlor ile Mac-\ult/ otlar ar., 
sında uzanmış yatmaktadırlar. İşte oütün sene mütemadiyen yoru
lan yıldızlar ancak yazın mahdut zamsb.rında biraz nefes alabil
mektedirler.

Darülfünun şehri

Parisin Darülfünun şehri 
müdürlerile belediye meclisi a- 
arasmda ahiren husule gelen 
itilâf mucibince şehrin cenup 
hududundaki büyük talebe ko
lonisinin sahası fevkalâde te- 
vessU etmiş olacaktır. On sene 
evvel Darülfünun şehri tesis o- 
olunurken hiç beklenilmiyen bir 

-derekedePariste talebe çoğal
dığı halde artık darülfünun 
şehrinde izdiham vukuu tehlikesi 
kalmamıştır. Uç seneye kadar 
Darülfünun şehrinin kendisine 
mahsus tahtelarz demiryolu is
tasyonu olacaktır.

Yalcında bir talebe kulübü 
tesis olunacaktır. Bu binanın 
inşası için Amerikalı Co:ı Rok- 
feller 700 000 İngiliz lirası te- 
berrü etmiştir. Kulüp 30 000 
talebeyi istiap edecektir.

Kulüpte gayet ucuz bir fı- 
. atla günde 4500 yemek verile
cektir. Kulübün zengin bir kü
tüphanesi içtima salamı, yüzme 
havuzu ve hastanesi olacaktır.

Darülfünuna mensup teşki
lâtın Talebe şeri etrafında top
lanmakta olması eskiden talebe 
ocağı olan Kartiye Lâtenin ve 
buradaki tedris müessesacının 
atisini tehlikede bırakmıştır.

Kıymetli Hazine-
naraya

Ingiliz gazeteleri İrandaki 
kıymettar sanayii nefise hazîne
lerinin ilk defa muvakkaten 
memleketin haricine çıkarılmak
ta rlduğunu haber vermektedir.

Ingiltere Devleti Londrada 
Iran sanayii r.eîisesine dair bir 
meşher hazırlıyor.

Meşher Londrada Burlington 
hanse binas-nda tertip olunmak
tadır.
' " ‘Sergi gelecek kânunuevvel
de açılacak ve şubatm sonuna 
kadar devam edecektir.

Sergide cihanın her tarafın
daki müzelerde, müessesrlerde, 
hususî ellerde mevcut el yazısı 

' kitap lar, levhalar, halılar, mü
cevherat, avam Londraya celfc- 
olunuyor.

İngiltere devleti İran Hükü
metine müracaat ederek devle
tin hazînelerinde ve camilerde 
bulunan kıymettar asarı nefise- 
nin Londraya naklim iltimas et
miştir. Pehlevi Şah îngiiterenin 
iltimasını is’af etmiştir.

Şimdi İranın en kıymettar 
. halıları ve sair eşya toplanarak 
asken İngiliz tavyarelerile Ak
deniz sahiline naklolunuyor. 
Buradan da harp gemilerinin 
himayesi altradsM vapurlar ile 
Londraya gönderilmektedir.' Bu 
eşyanın arasında mm-assa bir 
kalkan vardır. Kalkanın orta
sında cihanda emsali bıducmıyan 
yumruk cesametinde bir züm
rüt vardn-.

İNGİLTEREDE VELİAHT 
MES’ELESİ

İngiltere kiralının veliaht! 
Prens dü Galin şimdiye kadar 
evlenmemiş olması ve yakında da 
evlenmesine de ihtimal görülme* 
mesi İngiliz hanedanının bakası 
nıes’elesini ortaya çıkarmıştır . 
Zateıı ara Kira bu mea’ele lııgi - 
Iizleriıı zilıııiııi gıcıklamaktadır.

İngiliz kiralının ve hanedanı
nın hiç bir memlekette olmıyan 
hususiyet ve ehemmiyeti vardır. 
Çünkü dünyaya yayılmış ve ya - 
nm milyar nüfusu cami bulunan 
İngiliz imparatorluğunun yegâne 
noktai içtima ve vahdeti kıralve 
Kral hanedanıdır.

İngiliz kıralı İngilterenin hü
kümdarı, Hindistanm imparatoru 
Avusturalya kıralı, Kanada kı
ralı, Yeni Zeland kıralı, Cenubî 
Afrika kiralı ve Arzıcedit kira
lıdır. Herbiri müstakil olan bu 
devletleri İngiliz imparatorluğu 
camiasında toplıyan rabıta kıral 
ve hanedanıdır.

İngiltere kiralının, ikinci öğlu 
Dük Düyork’un zevcesi Düşes 
düYork birkaç gün evvel dün
yaya bir kız çocuk getirdi.

Bu hâdise İngilterede vera
seti saltanat mes’elesini tekrar 
ortaya çıkarmıştır.

Eğer Prens dü Gal evlenme
mekte ısrar edecek olur ise 
Dük dü York ve çocukları sal
tanata varis olacaktır.

Prens dü Gal ile Dük d& 
York vefat edecek olur ise sal
tanat dükün ilk kızı Prenses Eli* 
zabete ve bu dahi vefat eder
se şimdi doğan kız çocuğa ka
lacak ve İngiltereyi Kıralıça Vik- 
torya devrinde olduğu gibi ati- 
yen yalnız Kıraliçalar idare ede
cektir. Yeni varisi saltanatın 

.bir kız çocuğu olması İngilizleri 
Kıral hanedanının ve imparator
luğun akibeti hakkında çok dü
şündürüyor. Bunun için bir 
prensesin bir kız çocuk doğur
ması cihan siyasetinde pek mü
him bir hâdise olarak telâkki 
olunmuştur.

İk i gaz kumpanyası birleyiyot
Tulsa (Oklahoma), 30 (A.A.)- 

La Fillips Petrolüm kompani ile 
Endepandan Oil gaz kompani 
namındaki iki büyük kuvvetli 
petrol şirketinin tevhidi hakkın- 
daki müzakereler devam etmek
tedir. Her ikisinin müşterek 
sermayesi 316 milyon dolan 
mütecavizdir. Yeni kumpanya 
hemen hemen iki milyon akr 
■genişliğinde arazi isticar edecek 
ve günde takriben 125 bin varil 
istihsalât yapacaktır.

L on âra’<£a bir içtim a 
—  2 —

1— Nereye gidiyoruz, Lötnan?
— Entelicens Servis’e..
— Kolonel hazretleri afiyette - 

ler mi?
Genç zabit gülerek cevap verdi;
— Bu sabah Parise hareket 

ettiği dakikaya kadar sıhhati ye
rinde idi!

Genç zabitle fazla konuşama-
lık.

Otomobilimiz ( Entelicens
l'?rvis) binası önünde durdu.

ün dakika sonra Majör K. 
i!-! îss.r.jhımıştık.

Fvla'jor K. Entelicens Servis1'

te (İsyan vc ihtilâlleri idare eden 
şube) nin şefi idi. Yirmi dört 
saatin yirmi saatini bürosunda 
ve vazife başında geçiren ve 
mütebaki dört saatini de daima 
oturduğu ‘yerde uyuyan bu eski 
dostum, bana ancak beş daki
kasını hasredebihnişti.

Aramızda kısaca şu muha
vere cereyan etti:

— Sizi Yemen ve Bombay'
da mühim bir vazife bekliyor. 

Paris’ten hareketinizi bildiren tel- 
grafnameyi aldığımız dakikadan 
itibaren, sizi, bu vazifeye başlamış 
addediyoruz. Bugün derhal ha

zırlanınız. Yarın Aden Boğazına 
hareket edecek olan (Britanya) 
vapurile Hüdeyde’ye gideceksi
niz. Orada yapacağınız vazife, 
şimdilik, Kolonel Vuts rolünü oy
namak olacaktır. Hüdeyde’ye 
muvasalatınızı müteakip, size 
ayrıca talimat vereceğiz.

Majör K. nm verdiği izahat 
üzerine vaziyeti derhal kavra
dım. Bu rolü, Entelicens Ser- 
vis’te bulunduğum yirmi beş se
ne zarfında iki defa oynamıştım.

Evvelâ şurasını anlatayım ki, 
ben şekil, mizaç, çehre ve ruh 
itibarile Kolonel Vuts'a çok ben
zerim.

Kolonel Vuts, herhangi bir 
memlekette isyan ve ihtilâl çı
karmaktaki maharetile maruf ve 
meşhurdur.

Kendisitıin, gittiği ve çalıştı
ğı yerlerde tanınması lâzım gel
diği zaman, ben derhal sahneye 
çıkar ve onu başka bir yerde 
yaşatıran.

Majör K. nm yanından çı
karken, eski dostum, bana ka
palı bir zarf uzatarak:

— Mister Harding, dedi bu 
mektup size Kolonel Vuis tara
fından bırakılmıştır. Sizinle faz
la görüşecek vaktim yok... Bu 
saat zarfında on yedi kişi ile 
randevum var. Hepsi ayrı ayrı 
odalarda beni bekliyorlar. Va
zifenizi kavramış olduğunuzu 
ümit ederek, şimdi sizden ay
rılmağa mecburum. Bu mektubu 
nihayet dörde kadar, mutlaka 
okumalısınız. Yarın hareketi
nizden evvel görüşürüz.

Majör K . nın yanından çık
tığım zaman saat üçü on geçi
yordu.

Bana tevdi edilen mektubu, 
elli dakika zarfında muhakkak 
okumalıydım. Koridorda derhal 
zarfı açtım.. Yazılar henüz şek
lini muhafaza ediyordu. İntizar 
odalarından birine girdim ye mek 
tubu okumağa başladım.

[Entelicens Servis tarafından 
ZjûZîlcTi İGîiîjîSt I/ÎSiCZUpliiri 
daima eczalı mürekkeple ya
zılır.' Bana yazîlân bu mek
tubun üzerinde mürekkebin 
eczası ancak yedi saat haya
tiyetini muhafaza edebiliyor
du. Kolonel Vust, benim Pa
ris’ten Londra’ya hangi sa
atte geleceğimi ve mektubu
nun kaç saat sonra elime a- 
labileceğimi hesap ederek, 
ona göre mürekkep kallan- 
mıştır.J

Kolonel Vust’un mektubun
da şu cümleler yazılıydı:

„ Aziz im Hardingi İngiliz or
dusu Filistin cephesinde çok 
tehlikeli bir vaziyete düşmüş
tür. Mısırda, Türkler lehinde 
mahsus olan gizli bir propagan
dayı olduğu yerde boğmak ve 
cephede arap aşiretlerini elde 
etmek maksadile, bu sabah Ka- 
hire’ye müteveccihen hareket 
ediyorum. Pekâlâ biirsin ki, Mı

sırlılar arasında beni sevmiyen 
müslüsnanlar vardır. Orada be
nîm mevcudiyetimi' hissetmeme
leri için, benim ayni zamanda, 
Mısırdan çok uzak bir yerde 
görünmem lâzımdır. Bu vazifeyi 
sana tevdi ediyorum.

Mektubumu alır aîmaz, yarın 
hareket edecek olan Britanya 
ile Hüdeydeye gideceksin. Ma
mafih, orada da yalnız benim 
rolümü oynamak gibi basit bir 
işle değil, çok mühim işlerle 
meşgul olacaksın . Yemen’de 
İmam Yahya-ile Şeyh İdrisin 
arasım daimî surette açık bu
lundurmak, en esaslı vazifele
rinden biridir. Londra’dan ha
reket ederken, Kolonel Vuta 
sıfatile, birkaç dost gazeteciye 
beyanat vermeyi ve benim as
kerî ve resmî bir vazife ile 
Hüdeyde veBombmya hareketi
mi güzel bir şekilde gazeteler* 
aksettirmeyi ihmal etmezsin zan* 
nederim! [Arkası yarmj
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Beyefendinin cevaplarından birşe
Fırkası

îsmei Paşa Hükümeti için, 
Serbest Cumhuriyet Fırkasının 
tevekkülünden çok faydalı neti
celer bekliyoruz. Bu hükümet 
epey zamandanberi kendini, ta- 
marnıle ümran ve müdafaa işle
rine hasretmiş, dahilî politikaya 
tâli bir ehemmiyet verir gibi 
görünüyordu. Hele fırka mes’ele- 
ierile hemen hiç meşgul olmadı- 
ğ.na kolayca hüküm verilebilirdi. 
Halk Fırkası teşekilâtı yalnız 
fer’î ve umumî intihabat esna
sında harekete geliyor, sonra 
devletin herhangi bir şubesi gibi, 
sükûnet içinde, birtakım resmî 
ve kırtasî muamelelere dalıyor
du. Ne halk tabakaları arasında, 
inteliktüeller muhitinde kendi 
umdelerinin kök salmasına ça
lışmıyordu. Halbuki, Halk fır- 

■ kası gibi, bir büyük inkılâp 
fırkası, ruhları ve kafaları, dur
maksızın, kendi ateşi içinde 
yuğurup pişirmek ıztırarmdadır.

Cumhuriyet Halk fırkasında 
bu işi olmuş bitmiş sanan bir 
hal vardı.

Lâkin Serbest Cumhuriyet 
fırkasındm ilk teşekkül günlerin
deki bazı müşahedelerimiz, bize 
bu yolda yapılması lâzım gelen 
..eylerin daha başlangıcında ol
duğumuzu hissettirdi.

İsmet Paşa Hükümeti isti
nat ettiği Halk' fırkasını yanlız 
Büyük Millet Meclisindeki bir 
kaç yüz kişilik ekseriyetten iba
ret telâkki etmemelidir. Halk 
fırkası alelâde bir parlamento 
ekseriyetinden daha büyük bir- 
şey, bir millî teşkilâttır. Onu 
doğuran avamil Serbest Gümhu- 
riyet fırkasını meydana getiren 
sebeplerden büsbütün başkadır. 
Cumhuriyet Halk fırkası vatanı 
kurtaran ve Türk milletini ku- 
ı-unuviista Asyasımn dibinden 
çıkarıp Avrupanın ortasma atan 
tarihî hamlelerin çocuğudur. 
Serbest Cümhuriyet ise olsa olsa 
bundan ayrılmış bir hizip olabi
lir ve onun tenkitleri, hücumları 
ancak Halk Fırkasını ikaza ya- 
ramalıdır. Bu tenkitler, bu hü
cumlar karşısında Halk Fırkası 
ne olduğunu daha iyi anlıyacak, 
kuvvet ve ehemmiyetinin dere
cesini daha iyi ölçecek, ve mil
lete karşı, tarihe karşı üstüne 
aldığı yüksek vazifeleri daha 
büyük bir vuzuh ile hatırlıya- 
caktır.

Hatsrlıyacaktır diyoruz.Uııut- 
muş muydu? Unutmamışsa bile, 
her halde ihmal ettiğine şüphe 
yoktur. Fırkanın ruhu, dimağı 
ve siniri boş ve dar bir kalıp 
içinde uyuşmuş kalmıştı. Bu ka
lıbın canlı bir uzviyet olduğunu 
evvelâ kendimize, sonra da âle
me ispat etmenin zamanı gel
miştir.

Bundan başka, Halk Fırkası 
azalan arasındaki bağlar epeyce 
gevşemiş bulunuyordu. Şimdi bu 
bağlar yeniden sıkışacaktır.Içimi- 
zden biî inev ııku bulacak her hangi 
bir tecavüz ve tsaruz karşısında 
hepimiz birden yekpare bir vü
cut gibi ihtizaza gelmesini bile
ceğiz. Her teşkilâtta inhilâlin 
mukaddemesi olan infirat ve 
hodbinlik ve hodpesentlik pek 
acı ve pek müşkül günlen birlikte 
yaşadığımız ve birlikte yaşaya
cağımız Halk Fırkasının eşiğin
den içeri girmemelidir.

YAKUP K A fM Î

Vatandaş ! SAİJ&v

Vatandaşl yalcında Bele
diye intihabatı başlıyor. Sa
lcın reyini muhalefet fırkası
na vermiyesin! Senin fırkan, 
bu vatanı kurtaranların fır
kasıdır. Hatırla ki, düşmana 
esir olduğun gün, içindeki 
millî cevherini canlandırarak 
seni elinden tutup' uçurumdan 
kurtaranlar onlardır. Şüphe j
yokrsıkmtı çekiyorsun! fakat j.
düşün ki, daha dün harpten |
çıktın, daha dün benliğini t
kazandın! Senelerce süren I
saltanat idarelerinin yıkıcı j!
seyyiatından ve mütemadi i

- harplerden yeni kurtulan bu memleket lâf ile kuru vaitlegülistan t 
olmaz. i

O kadar tecrübeden sonra yeni tecrübelere de tahammül |
kalmamıştır. Muhalefet liderinin beyanatım oku!Oku da ibret al!

«.Şimendiferler için istikraz yapmalıydık,, diyorlar!
Osmanlı imparatorluğunun borçlarım hatırla! İstanbul içinde 

i malî bir esaret abidesi gibi yükselen o kocaman Düyun umu
miye belâsını göz önüne getir, ve kork!.

Kork silindir şapkalı, ağzı pipo tütünü kokan dayinlerden! 
Biz kendi yağımızla, kendimiz kavrulmak istiyen insanlarız. 
Kurda sormuşlar: "Ensen niye kalın? cevap vermiş: “Ken

di işimi kendim yaparım da ondan! „
Biz de kendi işimizi böyle kendimiz yaparsak kimseden kor- 

i kumuz olmaz! ensemiz kalınlaşır;
Vatandaş, lâfa değil, yapılan işe bük!

Inühahata doğru

Cetvellere itirazı 
olanlar mahke
meye gidecekler

Halk fırkası nahiye ve ka
za mutemetleri dün fırkada bir 
içtimâ aktederek belediye inti
habadı etrafında görüşmüşlerdir.

İntihap hazırlıkları devam 
etmektedir. Yeni belediye ka
nunu mucibince dünden itibaren 
yeni intihap devresine girdik. 
Dün bütün mahallelere gönde
rilen bir tamimde ikişer kişinin 
seçilmesi bildirilmiştir. Bu zevat 
perşembe günü Darülfünun 
konferas salonunda toplanacak
lar ve aralarında kur’a ile ka
za intihap hey’etlerini seçecek
lerdir. Bu heyetler, her kazanın 
nüfusuna göre 5 ilâ 10 kişiden 
mürekkeptir.

Bu heyetler şimdiye kadar 
hazırlanmış olan cetvelleri tetkik 
edecekler ve bunların mahalle
lere asdmassna emir verecekler
dir. Cetveller bir hafta asıhı 
duracak, sonra 3 gün itiraz 
müddeii verilecektir.

İtiraz edecekler mahallî sulh 
mahkemelerine müracat edecek
lerdir. Bütün bu muamelât ey
lül sonuna kadar ikmal edilmiş 
olacak, ve bir teşrinievvelde 
halk reylerinim vermeğe başlı - 
yacaklardır. Bu da 19 teşrini 
evvele kadar sürecek ve 20 de 
reylerin tasnifine başlanacak, 
25 te de kazananlar belli olacaktır.

İsm et pş. hzrelleri 
Ankara, İ[Telefonla] — İsmet 

paşa Hz. nin yarın İstanbula ha
reket etmeleri muhtemeldir.

Bir müddei umumî muavini 
cerhedildi 

Ankara, 1 [Talefonla]— An
kara müddeiumumi muavinlerin
den Ferhat bey bir kadına sar
kıntılık eden Ali isminde birisi 
tarafından bıçakla kolunndan ve 
omuzundan yaralanmıştır.

Âlî İktisat meclisinde

paramşı 
ran mes’elesi

Ankara, 1 [Telefonla] — 
Bugiiıı İktisat meclisi Âlisinde 
iki mühim içlimi akdedilmiştir. 
Sabahki içtimaa İsmet • Paşa 
Hazretleri riyaset etmişlerdir. 
Buiçtimaada hariciye,Sıhhiye ve 
killeriie İktisat meclisi reisi 
Haşan, Nurullah Esat, meb’us- 
lardan Zekâi, Suat, Mustafa 
Şeref, Yusuf Kemal, devlet 
şûrası reisi Nusret, ziraat ban
kası umum müdürü' Şükrü, 
maliye müsteşarı, hariciye hu
kuk müşavirleri bulundular.

1 Tetkik edilen meseleler es
nasında ihracat dolayısile halen 
müsait olan kambiyonun gayri 
müsait mevsimlerde de millî 
para lehine istikrarını temin için 
alınması muktazi İktisadî, malî 
ve hukukî olduğu temin
edilmektedir.

ismet

Fethi Bey in 
vaptan

S. C. Fırkasının smiüessis 
ve Lideri, m uhterem  Fethi 
Beyefendi, İsm et Paşanın 
Sıvasta söylediği . nutka 
- mabadı îzfeıirde söylenil
m ek üzre - ilk cevaplarımı 
verdiler. Müphem ve yu
varlak kelim elerden ibaret 
olası îm illi cevaptan m a- 
alesef, m uhterem  Fethi 
Beyefendinin ne demek 
istediklerini vassuh ile an 
lam ak müşküldür. Sizin 
anladığımız tekdirde bize 
de anlatm anız için, hu c e 
vabı, evvelâ nakledeceğiz: 

Fethi beyefendi diyor ki: 
„Muhterem Başvekilin nutku

nu okudum. İsmet Paşa Haz
retleri, mahir bir sevkulceyşçı 
sıfatile kendilerine gayet iyi, 
metîn bir mevzi intihap etmiş
ler. Beni ise çürük ve mü
dafaası güç bir mevzie yerleştir
mek lüzumunu duymuşlar.
V e sonra, yeni m evzileri 
bu suretle intihap ettikten  
sonra üzerime m üthiş bir 
batarya.ateşi te k sif ve tev
cih etm ek istem işlerdir. _

■M - Başvekil b a 
n a  tahsis ettiği. < mevkii 
karadan, havadan ve yer 
altından tahrip etm ek için, 

hiçbir vası- 
tays ihm al 
e tm e m e k  
tasavvuru
nda bulu
nmuşlardır. 
Muhterem 
İsm et P aşa 
Hz. lerine 
şunu haber 

vereyim  ki, “ben bana seç
tik leri mevzide yer almış 
değilim!,,

Y anlış bir hedefe, niha
yetsiz cepâne sarf etm ek 
h atasınd a bulunmuşlardır.

Ç ok uzun olan nutkun 
h er n oktasına şimdi, şu ân
da, b ittabi cevap verensi- 
yeceğim .

Bazı yerlerini sadedin 
haricinde, bazı kısımScirT"?. 
da neden saklıyayıai cid
diyetten uzak gördüm.

Fırkaya girenler 
Sü rey ya paşa

Fethi Beyefend.
Muhterem Başvekilin 

üzerime yağdırdığı yıldı
rım lar O kad ar çoktur k i , 
B azd an  kendisin de - far- 
ketm eden zedeliyebilirdi ve 
nitekim  zedelem iştir.

Çester projesi .mes’elesi' bu 
kabildendir.
' _ Çester projşsi müzakere 
edildiği zaman benim Dâhiliye

ıı ee-
îkaiblli değil!
Vekili olduğumu unutmuşlarsa, 
.bu projenin bir an evvel mec
lise sevleedilip kanuniyat kespeİ- 
mesi için Hariciye Vekiii ve baş 
murahhas sifacile Lozandan 
Heyeti vekileyi müteaddit tel1- 
graflarla iazyıka çalıştıklarım 
ben ımııfanndım.

Fakat bu eski hesapları ka- 
rıştırınıya ne hacet? Bugün önü
müzde ıktısadî bir buhran var
dır.

Bu bir buhrandır M halli 
için muhterem Başvekilin na 
düşündüklerini öğrenmek için 
irat ettikleri nutukta küçük bit 
esas bile mevcut değildir. . .

Muhterem Başvekil: “gümrük 
politikamızda, lâzım bir himaye- • 
yi temin etmiyen lüzumsuz-bir 
israfı menetmek maksadım, mur 
iazammın olmiyan, beyhude yere 
hayat pahalılığı doğuran mev-* 
zular varsa tetkik etmeğe ama
deyim,, buyuruyorlar.

Demek ki daha tetkik bu
yurmamışlar. Bize verdikleri va
zifeye teşekkür ederiz. Fakat 
bu, bizim vazifemiz değildir.

Karşı tarafın vazifesi, bulun-
(  Arkaşı üçüncü sayfada)

Siyasî mizah ,

Bu coşkunluğa göre galiba tımar* 
hanede muhaliflere iltihak edecek!

t  em fırkanın gazetelerine 
gün doğdu : Posta arabaları, 
telgraf telleri, telefon makine
leri bu aralık hep on'av için iş
liyor : Hapisaneden mektup... 
Kahvehaneden telgraf.. Meyha
neden telefon!..

Bu coşkunluk biraz daha 
devam ederse tımarhanenin de 
muhaliflere iltihak edeceği mu
hakkak !

Nerede Halk Fırkasından 
kovulmuş yobaz, nerede fırıl
dağım çevirememiş allâk, nere
de muradına erememiş hilebaz, 
nerede fcaşı ezilmiş serkeş varsa 
hepsi muhalif gazetelerin gönül
lü muhabiri...

Polisten feryat!., jandarma

dan feryat!.. Mutemetten 
yat! .

Evet, sarhoş olup nara ata- 
mıyan, ev taşlıyamıyan, kapı 
umuzlayamıyan serseri, polisten 
şikâyet fırsatım buldu!..

Dağa adam kaldıramıyan, yol 
kesemiyen, köy basamıyan de
rebeyi, jandarmadan şikâyet 
fırsatım buldu !...

Belediye meclisine giremıyen, 
mahalleye muhtar almıyan, aha
liye hükmedemiyen yobaz, mu
temetten şikâyet fırsatım bulduf.

Muhalif gazeteler, bunun 
adına hürriyet diyorlar.

Zavallı hürriyet.. Sen bu ba
le mi gelecektin ?L

YUSUF ZİYA

İret&yr,,. it„ a .

Fetlıl B Kapımın önünden bu sarhoş nagrası ek-
tıadikçe galiba kim seler içeriye girm iyecek S

Ekrem Beyin
j Sivas yolunda
î isimli makalesini 4 üncü sahifemizde okuyunuz
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Gazinin takdir ve tebrik telgrafı

Sivas şimendiferi milletin yüksek kabiliyetinin 
ve hükümetin şayanı takdir mesaisinin eseridir,

Yötova, 1 ( A. A .) — Sivas İ3tasiyonunun işlemeğe açılması ınünasebotHe Başvekil İsmet 
Para Hazretleri tarafından çckilcıı telgrafa Reisicumhur Hazretleri şu cevabî telgrafı gönder
mişlerdir:

Başvekil İsm et Paya H azretlerine:
Büyük zafer, büyük milletimizin sönmez hürriyet ve istiklâl aşkından ve bayında zati devlet- 

terf bölünmüş olan kahraman ordumuzun kendine has fedakârlıklarından doğmuştur. Şimendifer 
şebekemizin Sıvasa varması münasebetile bu sahada da elde edilen parlak muvaffakiyet milletin 
yüksek idrak ve kabiliyetinin ve reisi bulunduğunuz hükümetin şayanı takdir mesaisinin eseridir.

Hakkımda izhar buyurduğunuz muhabbetkâr hislere teşekkür ve zatı devletlerile mesai 
arkadaşlarınızı tebrik eylerim. Reisicumhur

Gazi Mustafa Kemal

Irak Başvekili

Nuri Paşa dün 
akşam Yalovaya 

hareket etti
Ankara, 1 ( Telefonla ) — 

Irak Başvekili Nuri Paşa Hz. 
btıgOn İsmet Paşa Hazretlerini 
ziyaret etmiştir.

Ziyaret esnasında iki mem- 
leket arasındaki iyi komşuluk 
Znünasebatuun takviyesini ve her 
iki hükümeti ayni derecede ra
hatsa eden hudut hâdiselerinin 
6nüne geçmek üzere Ankara 
Muahedesinden mülhem olarak 
huhudot asayişini temin ve fesat 
Unsurlarının faaliyetlerinin izale
si w  itabında tedip hareketleri 
yapılması hususlarında tamamile 
mutabık kalınmıştır.

MOlâkata Hariciye Vekili 
îevflk Rüştü Bey de iştirak 
âtmiftûv.,,

Hz, nin Ankarayı 
ziyareti] manayı tebarüz ettirmek 
fein denilebilir ki: Paşa yolları 
Âakaradan geçen Irak Hükü
meti ricalinin komşu dost dev
lete göstermeğe itiyat ettikleri 
cemileyi tekrar etmiş ve şüphe
siz memnuniyetle karşılanan bu 
ziyaret esnasında tarafeyni alâ
kadar eden ve bir ihtilf man
zaran arzetmekten çok uzak 
bulunan mes’eleler de görül
müştür.

Nuri paşanın refikası Tevfik' 
Rüştü beye veda ederken nazik 
ve nsültefit: „ Bize de buyurun 
efendim” diyordu.

Tovfik Rüştü bey de: “ Bu 
sevimli davete geleceğiz,, ceva
bını vermişlerdir.

. Irak Başvekili Nuri paşa 
hazretleri öğledensonra Türko- 
eağırn, müzeyi ve şehrin görü
lecek yerlerini gezmiş ve bu 
akşam ekspresle Yalovaya ha
reket etmiştir.

îstasiyonda hariciye vekili 
Tevfik Rüştü bey ve Umum 
jandarma kumananı Kâzım paşa 
Başvekâlet yaveri, İran masla
hatgüzarı, İrak sefareti erkânı 
taralından teşyi edilmiştir.

Hariciye vekâleti kalemi mah
sus müdürü kemal Aziz bey mi
safirimize refaket etmektedir.

. İstihbaratımıza nazaran Ya - 
lovada Reiscümhur Hazretleri 
tarafından kabul buyrulduktan 
sonra memleketimizden müfara- 
kat edecektir.

S a ffe t B ey geliyor 
Ankara, 1 [ Telefonla ] — 

Cumhuriyet Halk Fırkası kâtibi 
umumisi Saffet Bey İstsnbula 
hareket etmiştir.

M etruk bağ taksitleri 
Manisa 1 (H. M.) — Metruk 

bağ taksitlerinin 20 senede 
ödenmesi hakkında hükümet 
nezdinde teşebbüsat icra edil
miştir.

Şark hududumuz
da sükûnet

Ankara: I-(A.Aj.) - Şark mın- 
takasmda mühim bir hâdise 
olmamıştır. Ağrıdağmda hiçbir 
hareket yapılmamıştır. Bu hu
susta Anadolu ajansının vere
ceği haberlerden maadası itima
da şayan değildir.

Adliye vekilinin teftişleri
Afyon, 1 (H. M.) — Adliye 

vekili şehrimizden geçti. İstasi- 
yonda istikbal edildi ve teşyi 
olundu. Vekil bey Afyon hapis
hanesinin, Türkiyede sânayi 
atalyeleri mektebi idaresi dola- 
yısile birinci olduğunu ve bura
da bir mıntıka hapishanesi ya
pılacağını söylemiştir. — Doğan

Rus tayyareleri

Bu sabah Mosko- 
vadan 

Ankaraya geliyor
Ankara 1 [A.A] — İstihba

ratımıza nazaran üç tayyareden 
mürekkep bir Sovyet hava filosu 
yarın sabah [bu sabah] saat 4 te 
Moskovadan hareket ederek 
saat 17 de şehrimize gelecektir. 
Sovyet tayyareleri çarşamba gü
nünü Ankarada geçirecekler ve 
4 eylülde buradan hareket ile 
Tahran-Kâbil-Taşkent üzerin - 
den Moskovaya döneceklerdir.

Fethi B. Anadoluya gidiyor 
• .....

İzmir Nutku çok uzun 
olacakmış...

Birkaç gündenberi Yaluva- 
da bulunan Serbest cumhuriyet 
fırkası lideri Fethi beyefendi 
dün sabah şehrimize avdet et
miştir.

Fethi bey saat dörde kadar 
fırka merkezinde meşgul olmuş 
ve bu arada kendisini bazı ze
vat, bu meyanda sabık meb’us- 
lardan Hamit bey ziyaret etmiş
tir.

Fethi bey Yaluvada bulun
duğu sırada, kendisine refakat 
eden İstanbul meb'usu Süreyya 
paşa, ile birlikte reisicumhur 
hazretlerini ziyaret etmiştir. 
Fethi bey İzmire gidiyor

Fethi bey çarşamba günü 
“Konya,, vapurile „İzmire” gi
decek, kendisine fırka umumî 
kâtibi Nuri, idare heyetinden 
doktor Reşit Galip, Ağaoğlu 
Ahmet beyler refakat edecek
lerdir. ■

Fethi bey, Başvekil İsmet 
paşa H. nin Sıvasta irat ettik
leri nutka cevabım tamamen 
hazırlamıştır.

Fethi bey nutkunu İzmırde 
Saatkulesi meydanında irat ede
cektir. Nutkun gayet uzun ol
duğu ve en ziyade malî ve İk
tisadî vaziyete temas ettiği 
ö yleniyor.

Fethi bey İzmırde bir hafta 
kalacak, fırkanın oradaki teş
kilâtını. kurduktan sonra Afyon, 
Eskişehir yolu ile şehrimize 
savdet edecektir.

Namzetleri kim ler?
Yeni fırka »belediye iııtiha- 

batı için namzetlerini hazırla
mışta*. Fırka mahafilinde nam
zetlerin isimleri hakkında ketu
miyet muhafaza olunmaktadır, 
t&im aldığımız malûmata «öre

bu namzetler arasında Gazi 
hazretlerinin Hemşireleri Mak
bule hanım efendi ile sabık 
Kadınlar Birliği reisi Nezihe 
Muhittin hanım, şimdiki bele
diye meclisinde aza bulunan 
avukat Necati, avukat Sadi 
Riza ve eski belediye mec
lisi azasından Ziya molla bey
lerin isimleri mevcuttur. Nam
zetler listesine Rumlardan üç, 
ermeni ve musevilerden de iki- 
kişi dahildir.

S. C. fırkasının organı ol
mak üzere bu ay içinde şehri
mizde bir gazete neşredilecek
tir. Gazete idaresi için, fırka 
tarafından eski Tanin matbaası 
tutulmuştur. Gazeteyi Agaoğlu 
Ahmet bey idare edecektir.

F ırk a  m erkezi taşınıyor 
S . . C .. fırka; n ı İstanbul 

merkezi çarşamba günü Tak
simdeki Kahnis apartmanına 
taşınacaktır. Yeni firka bu bi
nada İstanbulun kaza teşkilâtım 
yapacak, kazalarda kendi baş
larına nahiye teşkilâtını yapa
caklarmış. ”

Halk fırkasında olduğu . gibi 
Ocak teşkilâtı yapıp yapmamak 
hakkında henüz bir karar veril
memiştir.

Fırkanın İstanbul ciheti teş
kilâtı da eski Tanin matbaasında 
: çalışacaktır.

Fırkanın vilâyet heyeti 
Yeni fırkanın vilâyet merkez 

ocağı idare heyeti şu zevattan 
mürekkep olarak teşekkül et
miştir.

Sabık Darülfünun emini îs- 
■ mail Hakkı, Sabık icra reisi 
Refik, avukat Sadi Rıza, Sabık 
Antalya mebusu Murat,, Avu
kat Necati, Bahriye kaymaka
mı mütekait doktor Salühattin, 
Erkânı harp miralay mütekai
di Haşan Tosun, Avukat Orhan 
Mithat, İstanbul Jandarma alay 
kumandanı sabıkı Nato Vufor.

Sahife 'i

AHMET BİEY, ÇİZMEDEN 
YUKARI CîKMAYALIwl

Serbest cumhuriyet fır
kası idare heyetinden Ağa 
oğlu Ahmet bey, Cevdet 
Kerim beyin yeni fırka 
hakkmdaki beyanatına dün- 
k& gazetelerle cevap ver
di. Muhalifi muhterem, 
şahsiyattan bahsetmemek 
lâzımgeldiğine dair evvelâ 
yüksek perdeden bir ders
le sote başladı, fakat mü- 
zeyyifane bir tavırla, der
hal şahsiyata girmeği de 
ihmal etmedi. Cevdet K e
rim beyin halk fırkası 
teşkilâtile alâkadar oldu
ğunu işittiğini, binaenaleyh 
sözlerinin mensup olduğu, 
fırkayı da alâkadar etti
ğini ve bu sözlerin “ cid
diyetle alâka ve münase
beti olmadığını „ beyan 
buyurdu. Cevdet Kerim  
beyin Mevlan zadeleri, Re- 
f i  Cevatları hatırlatmakla 
Gazi hazretlerinin teşvik 
buyurdukları S. C. fırka
sını bulaştırmak istediğini 
iddia etti.

Ağa oğlu Ahmet beyin 
bu sözlerine, Cevdet Ke
rim bey, icap eden cevap
ları elbet verirler. Bizim 

^»f-'- êvaptan eovel 'hiçbir 
tarafı ayakta durmıyan 
bu beyanâta ilâve edecek 
bir tek mütaleamız var kî 
o da şudur:

Ağa oğlu Ahmet bey, 
Cevdet Kerim beye cevap 
verirken iki yerde, müna
kaşaya, Reisicumhur Hz. 
nin yüksek isimlerim ka
rıştırmakla hataya düş
müşlerdir. O büyük ismi 
bu kabil münakaşaların 
çok fevkinde tutmak he
pimiz için olduğu gibi Ağa 
oğlu Ahmet bey için de 
bir vecibedir.

Reisicümhur bulunma
ları hasebile bizzat teşkil - 
ettikleri kendi fırkalarile 
dahi bugün bilfiil meşgul 
olmadıklarını ifade bu
yurmuş olan Gazi Hz. nin 
yüksek şahsiyetlerini, S. 
C. fırkasının propaganda
sına mesnet ittihaz etmek 
her halde doğru bir hare
ket değildir. Değil doğru 
bir hareket, .hatta ayıp bir 
harekettir.

Ciddiyetle alâka ve 
münasebeti olmıyan hare
ketleri de gene bu tarzda 
propagandacılıkla ihtiyar 
edilen tarzı hareketlerdir. 
Çizmeden yukarı çıkmı- 
yalım, mübalâtsız olmı- 
yalım.

İzmirde intihabat 
İzmir: 1 — (A. A .) — Ye

ni belediye kanununa tevfikan 
intihap encümenleri teşkil edil
mek üzere bugün belediye da
iresinde mahallattan gelen mu
rahhaslardan müteşekkil bir 
içtima yapılmıştır. İzmir merkezi 
ve gerekse intihapşubeleri için 
aza ve yedek azalar seçilmiş ve 
mazbatalar tanzim edilmiştir.

ismet Paşa Fethi Bey.
[Birin sahifden ınabnnt]

duğu mevkiden hükümetin iıjini 
kontrol etmektir.

Nutkun hepsine şimdi cevap 
verecek değilim. Zamanım yok.. 
Fikrimi efkârı âmmeye İzmirden 
bildireceğim.

Yalnız şurası m uhakkak
tır k i önümüzde ve bütün 
dünyada iktisadı bir buh
ran vardır. Umumî, âlem 
şümul bir buhran ki biz 
akisleri ile karfdagnıış bu
lunuyoruz. M em lekette bu 
buhranı tezyit eden am iller 
vardır. Bu am iller göz 
önündedir. A caba bu buh
ran  nasıl hallolunacak ?  
T abiî hâlin avd etin i doğru 
u laşacak siyasî seyir nedir?

Muhterem Başvekilin bu esas
lara dair olan fikirlerini, nutuk
larında dikkatle aradık. Fakat 
beyhude, bulamadık.”
Bizim mütaleamız

Muhterem Fethi Beyefendi
nin ifadeleri hiç şüphesiz ki gü
zeldir, caziptir, bilhassa “cepha
ne, mevzi almak, ciddiyetten 
ari buldum!,, gibi kulağa hoş 
gelecek hayal ve istiareîi cüm
leler de ihmal edilmemiştir. Fa
kat rica ederiz, Ankaradan kal
kıp daha dün Sıvasa varmış 
olan bir trenin yürüyüşünü, öyle 
birkaç kelime oyunu ile durdu
rabilmek kabil midir? „Ben ba
na seçtikleri mevzide yer almış 
değilim! „ Ne demek ? Hangi 
mevzi? (1Bazı yerlerini sadedin 
haricinde, bazı kısımlarım da 
ciddiyetten uzak gördüm!,, bu
yuruyorlar. İsmet Paşa Fethi 
Beyefendinin bir aydanberi, her 
sabah gazeteleri dolduran bir 
çok beyanatlarına ses çıkarma
yıp ilk vesile de topuna birden 

fcevap verdiler. Sadet harici o 
sözlerin neresinde? Her dedik
lerinin cevaplarım alıyorlar, ve 
yine sadet harici buluyorlar, 
yok, eğer Fethi Beyefendi, ce
vap bulamıyorlar da, efkân 
umumiye karşısında bir cevap 
vermiş olmak için böyle söy
lüyorlarsa, buna diyecek yok
tur. Şimdilik herkes daha 
■adedin dahilinde konuş
m ak için cebri nefsediyor.

Sadet haricine çıkan varsa, 
o da olsa olsa karşı taraftır. 
Fethi Bey bizzat çıkmamak iste
mekle beraber, rüfekası, ta
raftarları ve naşiri efkârları, 

mütemadiyen, amma mütemadiyen 
sadet haricine çıkmakla meş
guldürler.

Yapılan işe, müsbet ra
kama ve hayale' değil, fakat 
acı tecrübeye, çıplak hakikate 
istinat eden o sözler sadet ha
rici ve ciddiyetten âride, muh
terem Fethi Beyefendinin «Ya
rın,, gazetesinde çıkan cevap
larındaki edebiyat mı sadet ve 
ciddiyet dahilidir? ,

—Şimendifere nasıl, itirazınız 
var mı?

—Hayır, şimendifere itirazı
mız yok, yok amma parasım 
başka türlü, yani hariçten istik
raz ile almak lâzım.

—İnhisarlara nasd, itirazınız 
var mı?

— Hayır, inhisara itirazımız 
yok, yok amma bazılarım kal
dırmak, bazılarını koymak 
istiyoruz.

İşte cevaplar!
Bu cevapların manası yok

tur. Hariçten rehin almadan 
ve korkunç faiz vermeden para 
veren yok ki alan olmasın. 
Anlıyamadıkları, anlamak iste
medikleri nokta budur.

Mütemadiyen ve cesaretle 
iddia edebiliriz ki, ikide bir eski 
zamanın geçtiğini, artık Ankara

da oturularak devlet idare edile- 
miyeceğini söyliyen Fethi Bey
efendi dahi, Avrupa maliyeci
liğinin göbeğinde beş altı sene 
oturmuş ve hepsile yakından te
mas etmiş olmalarına rağmen, 
kendileri dahi hariçten para 
bulamazlar. Oturup tenkit et
mek kolay, baya geçip iş yap
mak ise güçtür.

Muhterem Fethi Beyefendi 
bunu evvelce bizzat tecrübe et
miş değil midirler?

Bir nokta daha:
Sivas nutkuna cevap verilir

ken Başvekilin İktisadî buhran
dan bahsetmediğini kaydediyor
lar. Fakat Başvekile birşey söy
lemesine ne hacet... Muhterem 
Fethi Beyefendi, kendi tarizleri
ne, bizzat kendileri cevap lüt
fediyorlar, o tenkidin derhal ar
kasından buyuruyorlar ki:

— “Yalnız şurası muhakkak
tır ki önümüzde ve bütün dün
yada İktisadî bir buhran var-- 
dır. Umumî ve âlemşümul bir 
buhran ki, biz akisleri ile kar
şılaşmış bulunuyoruz.,,

Hem kendileri soruyorlar, 
hem kendileri ceyap veriyorlar! 
O halde ne istiyorlar? ve neye 
neye itiraz ediyorlar?

İstedikleri basittir ve muhte
rem Fethi Beyefendi bunu yirmi 
gün evvel gazetelerin hepsine 
birden söylemiş ve matbuatta 
neşretmiştir:
“Mevkii iktidara geçmek 

istiyoruz!,,
Çelik siper

Sivas resmi küşat 
ve Eskişehirliler.

Eskişehir, 31 [H. M.] — 
Düşman işgalinin acılarını, bin 
faciaya şehadetle tadan Eskişe
hir halkı .30 ağustosu cofkun 
neşelerle tes’it etti. O günün 
aynı zamanda Sivas hattı gibi 
yeni bir zaferle çiçeklenmesi, 
halkın ruhunda yeni sevinçlerin 
dalgalanmasına <la vesile oldu. 
Aklı erer ve işini bilir bir tüc
cara sordum.

— Sivas hattı bu kadar se- 
vinmeâe değer mi ?

O, bana bütün bir iman te- 
mizliğile cevap verdi :

— “İsmet paşa bir hat yap
madı bir çelik siper vücude ge
tirdi. Azizim, muhalifler Heder
lerse desinler, biz tecrübemizin 
gözlüğü ile her şeyi pek güzel 
görüyoruz.,,

Muhatabın cidden ha&hdır. 
Fırkacılığın bulandırıcı vaitler 
ile birçok yıllan ukubetlerden 
kurtulamıyan bu millet, kendi
sini kurtaran temiz bir idarenin 
karşısındaki teşekküllere omuz
larım silkmekte ve herkes, hü
kümete duyduğu itimatla, işle
rine bakmaktadır.

Önümüzdeki salı günü, halk 
bu minnettar itimadım izhar için 
yeni bir vesileye muntazırdır. 
Çijnküo gün Eskişehrin kur
tuluş bayramıdır. On sekiz ay 
düşman çizmeleri altında ezil
dikten sonra halâsa kavuşan 
Eskişehir halkı 2 Eylülü çok 
büyük tezahüratla tes’it edecek
tir. Onlar 30 Ağustosta başlıyan 
itilâ hamlesini 2 eylülden son
ra kendilerine ne yüksek mu
vaffakiyet imkânları bahşettiği 
tam bir şuurla takdir ediyorlar 
O gündenberidir ki, Eskişehirde 
canlı bir ticaret hayatı başlamış, 
Ziraat 3ankasının müsbet yar
dımları köylüyü en müfkül va
ziyetlerden kurtamuy, irva, ıska 
tefebbOaleri iaUç yeai
yeni nritauMeier vikude geti
rilmiştir.

Batardan ikâaaı bir m M »  
bıanda uzu* boyhı ve rakamlara 
istiMt ederek Lakı ı dı cıf r s

o b j U-



2 i';;'a

\ '1 ; C fC ^ı ;:l /Y
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syö Vemizelosun beyanatı

anın deniz siya- 
mahiyettedir

Kılkışm tamiri

SC

Atınal — Banyol kasabasın
da bulunan Başvekil M. Veni- 
zelos kendisini ziyaret eden "Yu
nan gazetecilerine atideki beya
natla bulunmuştur:

■— “ Yunanistana avdetimde 
iki sene zarfında yapılan işler 
va bundan sonra hükümet tara
fından ittihaz edilecek tedbir
ler hakkında efkârı umumîye 
muvacehasinde izahatta bulu
nacağım. Yunanistanın Deniz si
yaseti tedafüi mahiyette oldu
ğundan Kılkış zırhlısının tamir 
edileceği doğru değildir. Esa
sen böyle bir şey hiç bir zaman 
tasavvurumuzdan geçmemiştir. „ 

Başvekil, Türkiyeniıı dahilî 
işleri hakkında mütaleasını so
ran gazetecilere, Türkiye Dahilî 
siyasetinin değişmiyeceği kana
atinde olduğunu ve şimdiki fır
ka mücadelesinin memleketin

iktısaden yükselmesini istihdaf 
ettiğini söylemiştir.

M. Kisljalokopıdosıın 
beyanatı 

Atina, 1 — Hariciye Nazırs 
Mösyö Mihalakopulos Patrasta 
vukubulan beyanatında Türk ■ 
Yunan münasebatından ehem
miyetle bahsetmiştir.

Hariciye nazırı Türkiye ile 
aktedilen itilâfın, efkârı umu
miye tarafından tasvip edilmek
te olduğunu ve mübadeleden 
mütevellit malî mes’eleieri hal
leden mezkûr itilâfın, iki mem
leket arasında samimî münase- 
bat idamesine hizmet ettiğini 
söyledikten sonra itilâfnamenin 
imzalanmasını temin etmek için 
takip edilen siyasetin çok akı- 
lâne olduğuna işaret ederek be
yanatına nihayet vermiştir.

pisijfaüliiİHCÜ.içril U',

Bira ile hafif şa- 
. - raplara

Nevyork 31 (A. A) — Nevyork 
hükümeti mesai federasyonu bir 
karar sureti kabul etmîşür . 
Bunda,Holstead kanununun tadili 
ve bira ile hafif şaraplar ima - 
line ruhsat verilmesi talep edil
mektedir.

Bir İrem yoldan çıktı 
Saint Louis, 1 (A.A.)— Dün 

akşam Saint Louis - San Fran- 
sisko yolunda bir tren yoldan 
çıkmış, 11 kişi telef olmuş, 30 
kişi yaralanmıştır. Tahkikatı 
icra eden hâkim, kazanın raylar 
üzerine konulmuş olan bir yığın 
taş yüzünden vukua geldiğini 
beyan etmiştir. Taşlar o suretle 
konulmuş idi ki bunun haydut
ların eseri olduğu söylenmek
tedir.

Otomobil inşaatı
Amerikada yapılan bir ista- 

tistike nazaran otomobil inşaa
tında bu senenin son yedi ayın
da geçen senekine nazaran mü
him bir tenakus vardır. Geçen 
sene yedi ayda, 3,716,283 oto
mobil inşa edildiği halde, bu 
sene bu mikr 2,481,011e düş
müştür.
Leh meclis, feshediliyor 

Varşova 31 (A. A.) — Re
isicumhur, Mareşeai Pilsuadski 
ile görüştükten sonra diyet mec
lisi ile âyan meclisinin feshini 
emretmiştir. Yeni intihabat T. 
sanide yapılacaktır.
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' Grevcilerle mii&ademe 
Kurtubr, 31 ( A. A. ) — İn

şaat sanayii grevcilerle polis 
arasında vukua gelen ve birçok 
kimselerin mecrııhiyetine sebe
biyet veren müsademeden sonra 
sükûn teeSsüü etmiştir. Sivil 
iv.L, >?d satan bütün dükkân
ların kapatılmasını emretıtıişrir.

Kost
Meşhur tayyareci
diie Amerîkaya 

doğru hareket etti
Le Burje, 1 (A.A.)— Bütün 

gece Le hava limanında büyük 
bir hareket ve faaliyet vardı. 
Saat beşte Nevyorka mütevec
cihen hareket edecek olan tay
yareci Costes ile Beilontun ha
reketlerine ait hazırlıklar görül
mekte idi. Gece birdenbire hava 
bozulmuş ve Fransanın şimal 
sahillerini bir sis kaplamıştır. 
Tayyareler, bir aralık hava açı
lır diye intizar ettikten sonra 
azimetlerini tebsr etmiştir.

Paris, I. — (A . A .) — 
Tayyareci Costes saat 11. 40 
ta Le Crotoy( Sonunu) üzerin
den geçmiş ve denize doğru 
açılmıştır.

Paris, I. — (A. A .) — 
Tayyareci Costes ile Bellont sa
at 10.54 te hareket etmişlerdir. 
Avrupa federasyom j için 

m üzakerat 
Paris 1 (A. A) — Avrupa 

federasyonu hakkında müzake- 
ratta bulunmak üzre Cenevrede 
aktedilecek içtimain tarihinin 
8 Eylül olarak tesbitini kabul 
ettiklerini İspanya ile Romanya 
bildirmişlerdir.

Sıcakların tesiri 
Berlin, 30 (A. A) — M. 

Von Curiius, Baden - Badende 
nutuk söylerken fevkalâde şid
detle hüküm sürmekte- olan 
sıcaklardan rahatsız olarak sö
zünü kesmeğe mecbur olmuş
tur. Sıhhî vaziyeti vahim de
ğildir, Frankforta gitmiştir. ■

Bir casus ^.aiakûmı oldu 
Brüksel 30. - ( A.A.) - Bra- 

bant harp meclisi casuslukla 
müttehem mülâzım Jorisi 10 sene 
hapse mahkûm c'nıîş'tir.

İli,....

f.

üzme
Dünya yüzme şa

mpiyonu bir 
Fransız kızdır

Matmazel Y vonne 
Yüzme müsabakasında 500 

metreyi Matmazel Yvonne fe- 
anne isminde bir Fransız kızı 
kazanmıştır. Genç kız evvelâ 
bir müsabakada bir Avustural- 
yalı kız tarafından elde edilen 
10 dakika 33 saniyelik rekoru 
10 dakik 15 saniye ile kırmış
tır. Bundan sonra bir antrenör 
refakatinde çalışmış ve bu rö- 
koru 9 dakika 45 saniyeye dü
şürmüştür. Matmazel Yvonne 
çök kavi ve.denize çok muka- 
vimdiı-,Dünyada ancak sevdiği 
şey denizciliktir.

K ıbrısta M uhtariyet fırkası 
Atinada çıkan Katimerini 

gazetesinde okunduğuna >öre 
Kıbrısta mahallî meclisi m-b’u- 
san azalarından bazısı Mü-A ri
yet fırkası namile yeni b: 
teşkil etmek teşebbüsüm 
lımmuşlarrl.v. Yeni fırka 
nrahtariysti;:'. temin etme 
lt$acai<nus.

. ,:'sa 
bu

lanın 
;e ça-

k m

& İk -vV*;

V İ h

('rr&V-İ*.-

Dovil ve Truvil hlcjlavında tesadüf edilen 
muhtelif tiplerden bazıları

Bu s e s e  dÜEsyanm h er tarafımda p lâ jlara  büyük b ir rağlısi- gSs5erHm^zled!r. Hele 
Dovil ve İ M İ  plajlara arsak adam  alunyacak bir h a le  gelm iştir. Kum sal ve deniz 
uzaksam b a b b ııe s  bîr karın ca  yuvası gibi zammedilecek kad ar ünsanb doksdatr. S u  
m eşhur jplâpara dünyanın h er tarafından akan akım seyyaM ar gelm ektedir. Dovil ve 
Truvil şehirlerinde bütün ©teller tamamnile dolmuştur. P lajlarda sabahta»» aksam a 
kad ar birçok eğleıaeeîer tertip  edilm ektedir. Y ukardaki resim lerde bunlardan kaza
larım  görüyorsunuz. Soldan birimci M eksikak kuyairetiüe nazarı dikkati celbeden bir 
genç kız vardık. Y ak ard a  onun yalmandakiler denizde raksedenlesie doludur. Sağda 
baştak iler zarafet m üsabakası jürileridir ki aşağıda iskele üzenimdeki gene k ısa  rey 
verm işlerdir. 'A şağıda ortadakiler yüzme m üsabakalarına iş tirak  eden ihtiyar

Avrupada genç kızlar arasında atletik sporlara büyük L_ 
alâka gösterilmektedir. Bu meyanda .Cirit atma hayli rağbettedir. 
Resimde bir genç kızı cirit atarken görüyoruz.

Tayyareden atlıyarak  inti
h ar eden kadın

Almanyada Erfurt'le Franc- 
fort arasında işliyen bir yolcu 
tayyaresinde, yolculardan bir ka
dının kaybolduğu görülmüştür. 
Nihayet kadının 1000 meteo ir
tifadan intihar kastile kendisini 
attığı! anlaşılmıştır. Evvelâ tay
yarenin kapılan muhkemce ka
palı olduğundan' buna ihtimal- 
verilmemişse de kadının pence
reyi açarak atladığı tebeyyün 
etmiştir. Ceset boş bir arazide 
bir külce halinde bulunmuştur.

B ir tren  kazası 
Paris, 31 [A.A] — Bugün 

saat 17.10 da Senden Parise 
gelmekte olan bir tren Chartres 
iştasiyonunda bir lokomotifin 
içine girmiştir. Birçok yaralı 
vardır.

Su fareleri
Akşehir, Karaağaç kazaları 

ve Sarayönü nahiyesi toprakla
rında su farelerinin pek çoğal
dığını ve mezruata zarar ver
diklerini ‘‘Konya,, c-azetesi haber 
reriyes.

£,] // , t t K (v,

Rc:n ' Voı*.Dt*y mu-
.-iıc:c.o.;ıı> ’.'.c iuyrn olnnan tarihten 
beş rjcr.c evvel iaîiHyeshıa şid
detle itiraz eden sağ ccnah 
Fransız fırkalarının pek te hak- 
üiz olmadı;'! .şimdi meydana 
çekmiştir. Son t'raıvsız aykeri 
Almanya toprayiıidan çekilme
sini nıiiicukıp Alman milletinin 
luıvvei nıaııeviyer.i canlanmıştır, 
i' rrjfüd/ .siüıgiıiüriiiin himayesi 
c.Iîi-Kia Almaııyayı tefrikaya 
uğratmak için çalışmış olanlar 
halk tarafından mükemmel su
rette iaaip edilmiştir.

i'i-ansîzku-m tehdit ve ihtar
ları bir fayda vermemiştir. Bu 
iş bittikten sonra Almanlar 
Veraay muahedesinin hudutlara 
ait ahkâmının tadil edilerek 
Almanyaya eski yerlerin iadesini 
talep etmeğe başladılar. Alman 
nazırlaı-incian iv'Ş. ’i reviranus biz
zat hu kıstasa Itaüoa hissiyatııiâ 
tercüman olarak irat eylediği 
bir nutukta şark hududunun 
tadilLû istemiştir.

Almaklar şark hududunda. 
Leh koridorunun yani Lehistani 
denize rapteden ve fakat Fran- 
sayı ikiye ayırarak Şarkî Fran* 
sayı ana memleketinden tefrik 
eden araziyi ve Aşağı Silezya- 
nm Lehisiar.a bırakılan kısmını 
terkediyorlar.

Almanlar garpte dahi eskî 
yerleri istiyorlar. Sar havzasınla 
bir an evvel fransızlar tarafın» 
dan tahliyesi için resmî teşeb* 
büsat başlamıştır. Her nekadar 
buna dair başlıyan müzakereler 
Fransızlara madenlerin işletil
mesine iştirak etmek istedik» 
lerinden tatil edilmiş ise de Al
man milleti burasım ergeç ıs<- 
tu-dat edeceğinden emindir.

Bundan başka Almanlar Ver- 
say muahedesinin Belçikaya ver
miş olduğu Malmedi ve Evpen 
arazisâıin iadesini istiyorlar.

Treviranusuri nutkundan do
layı Fransa mahafili ve matbu
atı Almaşların aleyhine ateş 
püskürmüş ve tehditler yağdır
mışsa da Almanların üzerine te
sir olmamıştır.

Aknan matbuatı Avrupa bir
liği konferansına gidecek heye
te riyasat edecek Hariciye Na
zırı M. Kurtlusu sulh muahe
desinin tadilini ve Almanya hu
dutları tashih edilerek eski yer
lerini kendisine iadesini bertafsil 
izah ve müdafaaya davet ve 
teşvik ediyor.

Yeni teşekkül eden Alman 
devlet fırkası ile yeni muhafa
zakârlar fırkası eski yerlerin 
Almanyaya iadesini ve hatta. 
tamirata ait Ysag planının tadi
lini musirrane talep ediyor. 
Alman merkez fırkası haricî 
siyasette çok iatiyatkâr olmakla 
beraber Malmedi ve Evpenin 
Belçika tarafından Almanyaya 
iadesini temin için şimdiden 
Fransız ve Belçika katolikleriie 
temasa girişmiştir,

Alman Komünist, Milliyetper
ver ve Faşist fırkaları dahilî si
yasette akideleri yekdiğerine 
tabantabana zıt olduğu halde 
Yung planının tadilini ve eski 
Alman yerlerinin kendisine iade
sini talepte müttefiktir. Alman
lar eski yerlerini istiyorlar ve 
bunda sonuna kadar İsrar ede
ceklerdir. Avrupa konferansın
da bu mes’ele etrafında büyük 
gürültüler çıkacaktır.

İki tayyare çarpıştı 
Dubendorf- ( İsviçre ), 30 

[A.A] — İki tayyare 400 met
re irtifada müsademe etmij tay-



tarihi 1930 N o : ü

JUAKKHANK 
İKDAM Yurdu „ Ânkarn cm ldtti 

İstanbul 
T e ! j * o f ı  “ İN K IL A P ,, İstanbul 
t e l e f o n :  İS T A N B U L  1797

nm & 1083, SALI

A ISO N I’, Ü C K K TI.K ld  

.'I «ylık  0 aylık neııdlk  
Dahil için 5 9 17 llrî*
H ariç için 9 16 33  „

Fıatı 5 kuruş

stanbul» Ankara ve Zonguldakta tevkifat
Avrupa parlâmentolarında 

sağ kol, sol kol diye bir vazi
yet mevcut olduğunu biliriz. 
Hatta sağın geri, solun da ileri 
fikirleri temsil ettiği malûmu- 
muzdur.

Fakat, bu geri ve ileri ta
birlerinin ifade ettiği remizler, 
doğrusu, henüz, kâfi derecede 
tavazzuh etmemiş bulunuyor. 
Geri, en şümullü manası ile mu
hafazakârlık ve ileri keza en 
geniş manası ile inkılâpçılık, 
ve yenilik taraftarlığı mı demek
tir?

Eğer böyle ise bir yandan 
Jıerşeyi altüst eden, öbür yan
dan devlet ’ inzibatım en otorat 
devirlerden daha sıkı bir şekle 
sokan İtalyan faşistlerine ne di
yeceğiz? Fransa parlâmentosun
da en so/akolu komünistler teş
kil ederler ve buniar o parlâ
mentoda fikir ve söz hürriyeti
nin en ateşli müdafileridirler; 
halbuki, 'komünist Rusyaya 
bakıyoruz. Orada bu gibi hür
riyetlerin hiç yeri olmadığını 
görüyoruz.

Şu halde komünistlere bir 
nevi tebdil sağlar nazarıyla mı 
bakacağız ?

Büyük Fransız inkılâbım ta
kip eden devirlerde Liberal na-
■ mı altında toplanan' siyasî gurup - ı 
lar hemen hep kıralıyetçi yük
sek burjuvazi sınıflarını temsil 
ederdi. Halbuki hürriyet, yani 
liherte denilen) şeyi, biz, Fran
sız inkılâbının en has evlâtla
rından biri telâkki ederiz; ve
o devirde liberallik olsa ol
sa ihtilâle sadık kalanların sı
fatı olmak lâzım geldiğini dü
şünürdük. Halbuki, şimdi bile 
bütün Avrupa parlâmentoların
da, liberallik hep eskiden 
kalma köhne fırkaların şiarıdır.

Liberaller İngilterede de ol
duğu gibi hemen her yerde ser- 
beslik taraftarıdırlar. Bunlar, 
hassaten, İktisadî sahada kayıt
sız şartsız serbesliği terviç eder
ler. Himaye usullerinin, inhisar
ların, devlet monopollarının şid
detle aleyhindedirler.

1928 senesinde, Pariste, Bey
nelmilel Parlâmentolar Ticaret 
kongrasında bulunduğumuz sıra
da, bir gün meşhur bir otomo
bil fabrikası sahibinin bize ver
diği bir ziyafette, gümrük tari
felerinin yüksekliğinden şikâyet 
eden fabrika sahibine ihtiyar 
bir diplomat ayağa kalkıp de
mişti ki:

“— Size gayet asırdide bir 
prensipten bahsetmek cesaretini 
göstereceğim. Serbest ticaret 
prensipi... Bu bizim gençliğimiz
de henüz mevkii revaçta olan 
bir sistemdi, v. s. ”

Bu ihtiyar diplomatın sözleri 
en çok fabrika sahibi tarafından 
alkışlandı. Çünkü bütün millî 
menfaatlerin üstünde onun ken
di menfaatine uygun düşen fikir
ler ortaya atılmıştı.

Geçenlerde, gazetelerimiz, 
^ethı Beyefendinin teşkil ettik- 
cri fırkadan bahsederlerken, 
-"■unım hem serbest yani liberal 
bir fırka olduğum» h a  de 
Halk fırkascıdaa dah_ ziyade

30 kişi tevkif edildi. •

Bunlar bazı muallim-- 
ler, talebe ve işçilerdir
“International,, a merbut olarak çalışan bu ko

münist şebekesi şimdiye . fi
kadar ele geçen teşekküllerin en mühimmidir. İ]
.....  ■ sigibi m esai saatleri tj

' ’ '' '* haricînde h er odaya gi- u
rip çalışan bazı işçiler |;j 
de bulunan şebeke ef- H 
radı alması te rtib a t ile  |;| 
Pazar gitara şehrimizde, | 
A nkarada ve Zongul- S 
dakta tevkif olunmuş- |j 
lardsr. Buraların adedi E 
otuza baliğ olm aktadır. 1 

Elde edilen vesaike fj 
ve mîensMplariîMîs v^zi- |î 
yelime göre, bu şebeke N 

şiatîdiye kad ar ele  geçi- il 
silen kom ünist te şek -  ̂
küllerinin en nriihhnmt . jjj 
addolunabilir . Zabıta |3 
ço k  uyanık davranmış- | 
ve bunları vaktinde tev- fj 
k if etm ek suretile cid- W 
den m uvaffakiyet gös- H 
törm iştir. j

Mevkuf şebekenin  ev- 1 
•İermde ve üzerlerinde - “ 
bulu ııaa siz li esarâk' -cö-' 
rümlerini tam am en tes- 1 
bit .ed er m ahiyettedir: 1 

Bunların yeni hürri- 1 
y e t ve m uhalefet hava- j  
sından - istifade vehm ine - 
düştükleri bu ev rak  ve 
vesaikten  anlaşılm rkta- S 
dır. T ahkikatı işkâl et- pj 
m em ek için m evkufla- || 
rın isim lerim  yazm ıyor |J| 
ve daha fa sla  ta fsilâ t- S 
tan  şimdilik içtinap edi- | 
yoruz. Yalnız şu kad a- | 
rını söyleyelim  k i tes- 1 
b it olunan şeylerden 
birisi de, bunların “İn- 1 
tem atio n a ! „ a  m erbut 1 
oduklarıdır. B

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey 

İstanbul Zabıtası bir 
m üddettenberi m em le

k e tte  tah rik at y ap an . 
mühim bir kom ünist 
şebekesi peşinde idi, Bu 
şebeke geniş m ikyaslar 
üzerinde çalışm ağa ve 
m em leketin m uhtelif ta 
bakaları arasına kol 
sa larak  propaganda ve 
tah rik  sahalarını m üte
madiyen genişletm eğe 
uğraşm akta idi. İçlerin
de bazı muallimler, ta 

lebe, h a tta  17 yaşında 
bir kız ta lebe , Hariciye 

Vekâletinin  kaioriferci-

sola meylettiğini yazıyordu. Hal
buki bizce, yeryüzündeki bütün 
siyasî fırkaların vaziyetlerine 
göre asıl soldan, hatta en sol
dan olan fırka Cümhuriyet Halk 
fırkasıdır. Bu fıkra, sıkı devlet
çilik esaslarından tutun da hep

istikbali hedefleyen şiddetli ce- 
hitlerine, bugünü yarın yoluna 
feda edişlerine kadar, • milliyetçi 
olsun, beynelmilelci olsun bütün 
inkılâpçı teşekküllerle eş oldu
ğunu gösterir.

Y A K U P KADRİ

“Fırkanın mefküresi etrafında sebketmiş hiz
metlerine, fırka lideri sıfatile müteşekkirim.,,

Fethi B ey — Ne yapayım ?.. Koyunun bulunmadığı
yârde keçiye Abdürrahman çelebi derler!..

Yüz karası
ismet Paşa bir loko

motifin üzerinde. Önde 
çaprasvari, C. H. F. yazılı 
bayraklar. Arka vagonlar
da şişe ile rakı içen bir 
sarhoş alayı. Bir tünele 
giriyorlar. Bu, 7 sene ev
veldir. Yani şimendifer 
siyasetinin başladığı tarih.

Kapkara bir lokomo
tif. Yazıları silinmiş kap
kara bayraklar. Kara du
manlar ve yüzü kapkara 
bir adam: İsmet Paşa. 
7 sene evvel girilen tü
nelden çıkılıyor.Bu, birkaç 
gün evveldir. Yani Sivas 
şimendiferinin işlemeğe 
açıldığı tarih.

Bu mukayeseli levha
nın altına konan izah 
cümlesi aynen şudur:

“ Başvekilin ak alınla 
girdiğini iddia ettiği ' tü
nelden beş sene müstemir- 
ren mevkii iktidarda kal
dıktan sonra kapkara çık
tığının resm idir! „

**¥
Ey kariler, bu levhayı 

yapıp altına şu ibret cüm
lesini yazanın kim oldu-, 
ğunu biliyor niusunaz? îs- 
met Paşanın ö tüneli kaz
mağa başlamazdan evvel 
kökünü kazıdığı vatan 
hainlerinden Çerkeş Efe
min yamağı A rif O ruç!
O A rif Oruç ki, İsmet 
Paşanın kumanda ettiği 
orduyu bir taraftan Yunan 

ordusu vurmağa uğraşırken, 
bir taraftan da o, Çerkeş 
Etemin haydutlarile be
raber, arkadan vurmağa 
uğraşıyordu.

Bu tınette bir adamın 
bir vatan işini böyle gö
rüp böyle göstermesine 
şaşmıyoruz. Çünkü herifin 
vazifesi ödur. Yeni birşey 
yapmıyor: 8  sene evvel 
İstiklâl mahkemesinin ya
rıda bıraktığı vazifesine 
devam ediyor !

Başvekil yarın 
şehrimize geliyor

Ankara,2 (Telefonla)—İsmet 
Paşa Hz. yarm [bugün] saat 
yedide Istanbula hareket ede
cektir Ağlebi ihtimal Başve
kil Pendikte trenden inerek doğ
ruca Yalovaya gidecektir.

Araplar Kürtlere 
nasihat veriyorlar

Adana 2 (H. M) — “ Elbe- 
lağ gazetesi kürtlere hitaben 
neşreylediği bir baş makalede 
Suriyenin bugünkü vaziyetinin 
bir ibret olacağım ve kürtler 
Türkiye den ayrılırlarsa ayni 
feci akibete uğrayacaklarım 
anlatmaktadır.

Mezkûr gazete, kürtlerin ha
ricî tahrikâta âlet olmamalarım 
tavsiye ettikten sonra Hobyan ce
miyetinde ekseriyet ermenilerde 
olduğunu., bunların Kürtleri. 
imhftya çalıştığı, ilâve etmektedir.

Mevkii iktidara gelince...

Fethi beyefendi neler 
yapamk fikrinde ?

Serbest Cümhuriyet fırkası 
Lideri Fethi Beyefendi yeni be
yanatta bulunmuştur. Fethi Bey 
diyor: ki:

” — Bugün bütün dünyada

Feth i bey
teslim edilmiş bir hakikat var
dır ki devlet sistemi İktisadî te
mellere istinat etmektedir. Ya

lnız askerî ve siyasî muvaffakı» 
yetler bir milleti yaşatmıya kâfi 
gelmiyor. Bizim bugün içinde 
bulunduğumuz malî buhran dlı 
bunun canlı misalidir. Biz de 
artık devlet idaremizde malî iş
lere azamî ehemmiyeti vermek 
mecburiyetindeyiz.

Bunu ihmal ettiğimiz müd
detçe kurtulmaklığımıza imkân 
yoktur. İsmet Pş. hükümetinin 
en büyük kusuru bu hakikati 
kabul etmemiş olması, malî ve 
İktisadî işlerin bir devlet idare
sinde haiz olduğu ehemmiyeti 
ihmal etmesidir.

İktidar m evkiine gelirse 
—Peki bu zaviyeden bakıldığı 

zaman, siz iktidar . mevkiine ge
lince en ziyade malî işlerle meş
gul olacak ye matlî buhranin 
önüne geçmiye çalışacaksınız, 
demektir. O halde sizi bir an 
için iktidar mevkiinde farzetaek 
ne yaparsınız ?

— Bence yapılacak şey yıî  
dur: Evvelâ bütçemi â&Mİtiria, 

( Arkası üçüncü sayfada)

Dün geceki hâdise

Arjantin Ceneral konso
losu kendisini öldürdü!

Mösyö Alfredo biri polise, İkincisi hemşiresine, üçün* 
cüsü kâtibine hitaben üç mektup bırakmıştır.
Şehrimizdeki Arjantin Gene

ral konsolosu Mösyö Alfredo 
dün gece saat dokuz buçuk 
raddelerinde Taksimde Sırasel- 
vilerde, ayni zamanda ikamet - 
gâh ittihaz ettiği konsoloshane 
dairesinde rovelver ile intihar

- etmiştir.
Mösyö Alfredo dün akşama 

doğru giyinerek konsoloshanenin 
denize nazır bahçesinde bir 
müddet istirahat etmiş, sonra 
akşam yemeğini yemek üzere 
geç vakit ikametgâhım terket- 
mişür. Mösyö Alfredo akşam 
yemeğini Tokathyan otelinde 
yemiş ve yemekten sonra baş
ka bir yere giimeylrek doğru 
evine gelmiştir.

Mösyö Alfredo eve avdetini 
müteakip ilk kattaki yazıhane
sine çekilmiş ve orada bir müd-, 
det yazı yazmakla vakit geçir
miştir. Bu esnada yazdığı yazı
ların biri polise, İkincisi Arjan- 
tinde bulunan hemşiresine, üçün- 
cüsü konsoloshane kâtibine hi
taben yazdığı ayrı ayrı üç mek
tup olduğu sonradan anlaşılmış
tır.

Konsolos mektuplan yazdık
tan sonra odadan dışarı çıkmış 
sofada duran konsoloshane kâ- 
tibesiie hizmetçisine „bonsuvar!„ 
diyerek yukarı kattaki dairesine 
çekilmiştir.

Konsolosun yukarı çıkışından 
takriben S dakika sonra bir ta
banca sesi ve bunu takibende

ağır bir cismin yere düşüşünün 
çıkardığı bir ses işitilmiş ve 

bunun üzerine evdeki kâtip,kâtibe, 
hizmetçiler, uşak ve kavaz,kon
sülüsün kendiıii vurmasından 
şüphe ederek' yukarı kata koş
muşlardır. Filvaki bunlar yatak 
odasının kapışım açtıkları zaman 
konsolosu kendini şakağından 
vurmuş ve elindeki tabanca ile 
beraber kanlar içinde yüzüstü 
yere çökmüş vaziyette görmüş
lerdir.

Hâdise hemen polise habar 
verilmiştir. Müddeiumumi ve 
merkez memuru gelerek hadi
se ve cesedin vaziyeti tesbit 
ve zabıt varakası tanzim edil
miştir.

İntihar eden mösyö Alfredo 
altı senedenberi Istanbulda Ar
jantin Ceneral Konsolusu bulun
makta idi. Kendisi uzun boykı, 
zayıf, sarımsı esmer, iyiliği se
ver, kibâr bir zat idi. Fevkalâ
de asabi bir adam olan MösyS 
Alfredonun Nörasteniye müpta- 
lâ ve intiharında bu hastalığının 
amil olduğu anlaşılmaktadır.

Morfin dahi kullandığı zan* 
nedilen mumaileyh, kâtibin* 
bıraktığı mek'.upta intihalini 
şu suı etle izah eimekie; ir:

"Ben bu akşam ölüyorum 
intiharımdan detayı kim- 
»eyi şüphe altında tutmayı

nız. Ölümüne sebep heştrip- 
ğımdır. Beni iyi halıHnM r,  

1 b ib  rica ederiafcm ı»
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Ankara ve Zonguldakta tevkifat
Avrupa parlâmentolarında 

sağ kol, sol kol diye bir vazi
yet mevcut olduğunu biliriz. 
Hatta sağın geri, solun da ileri 
fikirleri temsil ettiği malûmu- 
muzdur.

Fakat, bu geri ve ileri ta
birlerinin ifade ettiği remizler, 
doğrusu, henüz, kâfi derecede 
tavazzuh etmemiş bulunuyor. 
Geri, en şümullü manası ile mu
hafazakârlık ve ileri keza en 
geniş manası ile inkılâpuılık, 
ve yenilik taraftarlığı mı demek
tir?

Eğer böyle ise bir yandan 
herşeyi altüst eden, öbür yan
dan devlet ' inzibatını en otorat 
devirlerden daha sıla bir şekle 
sokan Italyan faşistlerine ne di
yeceğiz? Fransa parlâmentosun
da en so£ kolu komünistler teş
kil ederler ve buniar o parlâ
mentoda fikir ve söz hürriyeti
nin en ateşli müdafileridirler; 
halbuki, 'komünist Rusyaya 
bakıyoruz. Orada bu gibi hür
riyetlerin hiç yeri olmadığını 
görüyoruz.

Şu halde komünistlere bir 
nevi tebdil sağlar nazarıyla mı 
bakacağız ?

Büyük Fransız inkılâbım ta
kip eden devirlerde Liberal na
mı atımda toplanan siyasî gurup- I 
Iar hemen hep kıraliyetçi yük
sek burjuvazi sınıflarını temsil 
ederdi. Halbuki hürriyet, yani 
liherte denilen] şeyi, biz, Fran
sız inkılâbının en has evlâtla
rından biri telâkki ederiz; ve 
o devirde liberallik olsa ol
sa ihtilâle sadık kalanların sı
fatı olmak lâzım geldiğini dü
şünürdük. Halbuki, şimdi bile 
bütün Avrupa parlâmentoların
da, liberallik hep eskiden 
kalma köhne fırkaların şiarıdır.

Liberaller İngilterede de ol
duğu gibi hemen her yerde ser- 
beslik taraftarıdırlar. Bunlar, 
hassaten, iktisadi sahada kayıt
sız şartsız serbesliği terviç eder
ler. Himaye usullerinin, inhisar
ların, devlet monopollarının şid
detle aleyhindedirler.

1928 senesinde, Pariste, Bey
nelmilel Parlâmentolar Ticaret 
kongrasında bulunduğumuz sıra
da, bir gün meşhur bir otomo
bil fabrikası sahibinin bize ver
diği bir ziyafette, gümrük tari
felerinin yüksekliğinden şikâyet 
eden fabrika sahibine ihtiyar 
bir diplomat ayağa kalkıp de
mişti ki:

“— Size gayet asırdide bir 
prensipten bahsetmek cesaretini 
göstereceğim. Serbest ticaret 
prensip!... Bu bizim gençliğimiz
de henüz mevkii revaçta olan 
bir sistemdi, v. s. ”

Bu ihtiyar diplomatın sözleri 
en çok fabrika sahibi tarafından 
alkışlandı. Çünkü bütün millî 
menfaatlerin üstünde onun ken
di menfaatine uygun düşen fikir
ler ortaya atılmıştı.

Geçenlerde, gazetelerimiz, 
*ethi Beyefendinin teşkil ettik- 
eri fırkadan bahsederlerken, 
^unun hem serbest yani Uheral 
bir fırka oldujruıjs bs. de 
Halk fırkascıdaa dah_ ziyade

30  kişi tevkif edildi, msm:ı

bazı muallim-; 
ler, talebe ve işçilerdir
“International,, a merbut olarak çalışan bu ko

münist şebekesi şimdiye . 
kadar eîe geçen teşekküllerin en mühimmidir.

fnty \

%

I Dahiliye Vekili <
t ■" Şükrü Kaya Bey

İstanbul Zabıtası bir 
m üddettenberi m em le
k e tte  tah rik at y ap an . 
mühim bir kom ünist 
şebekesi peşinde idi, Bü ’ 
şebake geniş m ikyaslar 

, üzerinde çalışm ağa ve 
I m em leketin m uhtelif ta - 
i kak aları arasıma kol 

salarak  propaganda ve 
tah rik  sahalarım  ıniiîe- 

| m âdiyen genişletm eğe 
1 uğraşm akta idi. İçlerin- 
| de bazı muallimler, ta - 
| lebe, h a tta  17 yaşında 
I bir kız ta lebe. H ariciye 
. V ekâletinin  kaiorlferci-

sola meylettiğini yazıyordu. Hal
buki bizce, yeryüzündeki bütün 
siyasî fırkaların vaziyetlerine 
göre asıl soldan, hatta en sol
dan olan fırka Cümhuriyet Halk 
fırkasıdır. Bu fıkra, sıkı devlet
çilik esaslarından tutun da hep

»  m esai saatleri 
haricinde h er odaya gi
rip çalışası bazı işçiler 
de bulunan şebeke e f
radı a lın a n , te rtib a t ile 
P azar giîaü şehrimizde, 
A nkarada ve Zongul- 
dak ta  tevkif olunmuş
lardır. Bunların adedi 
o taza baliğ olm aktadır.

EMe edilen vesaike 
ve m ensuplarının vazi
yetime göre, îssı şebeke 

şiîtsdiye kad ar ele  geçi
şilen kom ünist te şek 
küllerinin en müMmmi . 
addolunabilir . Zabıta 
ço k  uyaıuk davranm ış 
ve bunları vaktinde tev 
k if etm ek suretile cid
den m uvaffakiyet gös
term iştir.
■ .Mevkuf şebekenin ev- i

■ îerm de ve üzerlerinde- f| 
bulunaa gizil evar«ik cii- ■..& 
rüm lerini tam am en tes- I  
b it . eder m ahiyettedir, j  

Bunların yeni hürri- I  
y e t ve m uhalefet hava- ■ j  
smdan • istifade vehm ine | 
düştükleri bu ev rak ve 
vesaikten  anfaşılm rkta- J  
dır. T ahkikatı işkâl et- |j 
mersıek için m evkufla- j* 
rm  isimlerini yazm ıyor 
ve daha fa sla  ta fsilâ t- \i 
tan  şimdilik içtinap edi- 3 
yoruz. Y alnız şu kad a- | 
rını söyleyelim  k i tes- | 
bit olunan şeylerden | 
birisi de, bunların “İn- 1 
termational „ a  m erbut S 
oduklaııdır. ■

»■I , , .......... .......... ff
istikbali hedefleyen şiddetli ce- 
hitlerine, bugünü yarın yoluna 
feda edişlerine kadar, milliyetçi 
olsun, beynelmilelci olsun bütün 
inkılâpçı teşekküllerle eş oldu
ğunu gösterir.

YA K U P KADRİ

“Fırkanm mefkuresi etrafında sebketmiş hiz
metlerine, fırka lideri sıfatiie müteşekkirim.,,

Fethi B ey — Ne yapayım ?.. Koyunun bulunmadığı 
yerde keçiye Abdiürrahman çelebi derler!..

Yüz karası
İsmet Paşa bir loko

motifin üzerinde. Önde 
çaprasvari, C. H. F . yazılı 
bayraklar. Arka vagonlar
da şişe ile rakı içen bir 
sarhoş alayı. Bir tünele 
giriyorlar. Bu, 7 sene ev
veldir. Yani şimendifer 
siyasetinin başladığı tarih.

Kapkara bir lokomo
tif. Yazıları silinmiş kap
kara bayraklar. Kara du
manlar ve yüzü kapkara 
bir adam: İsmet Paşa. 
7 sene evvel girilen tü
nelden çıkılıyor.Bu, birkaç 
gün evveldir. Yani Sivas 
şimendiferinin işlemeğe 
açıldığı tarih.

Bu mukayeseli levha
nın altına konan izah 
cümlesi aynen şudur:

“ Başvekilin ak alınla 
girdiğini iddia ettiği ’ tü
nelden beş sene müstemir- 
ren mevkii iktidarda kal
dıktan sonra kapkara çık
tığının resm idir! „

**«
Ey kariler, bu levhayı 

gapıp altına şu ibret cüm
lesini yazanım kim oldu-, 
rğıinu biliyor ntusunuz? is
met Paşanın o tüneli kaz
mağa başlamazdan evvel 
kökünü kazıdığı vatan 
hainlerinden Çerkeş Ete- 
min yamağı A rif O ruç!  
O A rif Oruç ki, İsmet 
Paşanın kumanda ettiği 
orduyu bir taraftan Yunan 

ordusu vurmağa uğraşırken, 
bir taraftan da o, Çerkeş 
Etemin haydutlarile be
raber, arkadan vurmağa 
uğraşıyordu.

Bu tınette bir adamın 
bir vatan işini böyle gö
rüp böyle göstermesine 
şaşmıyoruz. Çünkü herifin 
vazifesi odur. Yeni birşey 
yapmıyor: 8  sene evvel 
İstiklâl mahkemesinin ya
rıda bıraktığı vazifesine 
devam ediyor !

Başvekil yarın 
şehrimize geliyor

Ankara,2 (Telefonla)—İsmet 
Paşa Hz. yarın [bugün] saat 
yedide İstanbula hareket ede
cektir Ağlebi ihtimal Başve
kil Pendikte trenden inerek doğ
ruca Yalovaya gidecektir.

Araplar Kürtlere 
nasihat veriyorlar

Adana 2 (H. M) — “ Elbe- 
lağ gazetesi kürtlere hitaben 
neşreylediği bir baş makalede 
Suriyenin bugünkü vaziyetinin 
bir ibret olacağını ve kürtler 
Türkiye den ayrılırlarsa ayni 
feci akibete uğrayacaklarını 
anlatmaktadır.

Mezkûr gazete, kürtlerin ha
ricî tahrikâta âlet olmamalarını 
tavsiye ettikten sonra Hobyan ce
miyetinde ekseriyet ermenilerde 
olduğunu., bunların Kürtleri 
imhfcya çalıştığı, ilâve etmektedir.

Mevkii iktidara gelince...

Fethi beyefendi neler 
yapamk fikrinde ?

Serbest Cümhuriyet fırkası 
Lideri Fethi Beyefendi yeni be
yanatta bulunmuştur. Fethi Bey 
diyor: ki:

” — Bugün bütün dünyada

F eth i bey
teslim edilmiş bir hakikat var
dır ki devlet sistemi iküsadî te
mellere istinat etmektedir. Ya

lnız askerî ve siyasî muvaffakı* 
yetler bir milieti yaşatmıya kâfi 
gelmiyor. Bizim bugün içinde 
bulunduğumuz malî buhran dk 
bunun canlı misalidir. Biz de 
artık devlet idaremizde malî iş
lere azamî ehemmiyeti vermek 
mecburiyetindeyiz.

Bunu ihmal ettiğimiz müd
detçe kurtulmaklığımıza imkân 
yoktur. İsmet Pş. hükümetinin 
en büyük kusuru bu hakikati, 
kabul etmemiş olması, malî ve 
İktisadî işlerin bir devlet idare
sinde haiz olduğu ehemmiyeti 
ihmal etmesidir, 

ik tid ar m evkiine gelirse 
—Peki bu zaviyeden bakıldığı 

zaman, siz iktidar! mevkiine ge
lince en ziyade malî işlerle meş
gul olacak ye malî buhranin 
önüne gaçmiye çalışacaktım*, 
demektir. O halde sizi bir an 
için iktidar mevkiinde farzetaek 
ne yaparsınız?

— Bence yapılacak şey #u- 
dur: Evvelâ bütçemi düzeltirim.
■ (  Arkası üçüncü sayfadmjb'

Dün geceki hâdise

Arjantin Ceneral konso
losu kendisini öldürdü!

Mösyö Alfredo biri polise, İkincisi hemşiresine, üçün- 
cüsü kâtibine hitaben üç mektup bırakmıştır.
Şehrimizdeki Arjantin Cene- 

rai konsolosu Mösyö Alfredo 
dün gece saat dokuz buçuk 
raddelerince Taksimde Sırasel- 
vilerde, ayni zamanda ikamet - 
gâh ittihaz ettiği konsoloshane 
dairesinde rovelver ile intihar 

•etmiştir.
Mösyö Alfredo dün akşama 

doğru giyinerek konsoloshanenin 
denize nazır bahçesinde bir 
müddet istirahat etmiş, sonra 
akşam yemeğini yemek üzere 
geç vakit ikametgâhım terket- 
miştiı-. Mösyö Alfredo akşam 
yemeğini Tokachyan otelinde 
yemiş ve yemekten sonra baş
ka bir yere gitmeyirek doğru 
evine gelmiştir.

Mösyö Alfredo eve avdetini 
müteakip ilk kattaki yazıhane
sine çekilmiş ve orada bir müd
det yazı yazmakla vakit geçir
miştir. Bu esnada yazdığı yazı
ların biri polise, İkincisi Arjan- 
tinde bulunan hemşiresine, üçün- 
cüsü konsoloshane kâtibine hi
taben yazdığı ayrı ayrı üç mek
tup olduğu sonradan anlaşılmış
tır.

Konsolos mektuptan yazdık
tan sonra odadan dışarı çıkmış 
sofada duran konsoloshane kâ- 
tibesile hizmetçisine „bonsuvar!„ 
diyerek yukarı kattaki dairesine 
çekilmiştir.

Konsolosun yukarı çıkışmdan 
takriben 5 dakika sonra bir ta
banca sesi ve bunu takiben de

ağır bir cismin yere düşüşünün 
çıkardığı bir ses işitilmiş ve 

bunun üzerine evdeki kâtip,kâtibe, 
hizmetçiler, uşak ve kavaz,kon- 
sulosun kendini vurmasından 
şüphe ederek yukarı kata koş
muşlardır. Filvaki bunlar yatak 
odasının kapısını açtıkları zaman 
konsolosu kendini şakağından 
vurmuş ve elindeki tabanca ile 
beraber kanlar içinde yüzüstü 
yere çökmüş vaziyette görmüş
lerdir.

Hâdise hemen polise habtr 
verilmiştir. Müddeiumumi ve 
merkez memuru gelerek hadi
se ve cesedin vaziyeti tesbit 
ve zabıt varakası tanzim edil- 
mişHr.

İntihar eden mösyö Alfredo 
altı senedenberi İstanbulda Ar
jantin Ceneral Konsolusu bulun
makta idi. Kendisi uzun boylu, 
zayıf, sarımsı esmer, iyiliği se
ver, kibâr bir zat idi. Fevkalâ
de asabi bir adam olan Mösyö 
Alfredonun Nörasteniye müpte
lâ ve intiharında bu hastalığının 
amil olduğu anlaşılmaktadır.

Morfin dahi kullandığı zan
nedilen mumaileyh, kâtibin* o 
bıraktığı mek.upta intihanın 
şu suretle izah e. inekte: ır:

“Ben bu akşam  i l f i y a m  
intiharımdan dolayı kfate 
«eyi şüphe altm daM aajn* 

u z , Ölümümü aabap hı 
ğıntdır.Benliyi |
n in  rica
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Ankarada su ihtiyacı

Tesisat 2 m ilyon liradan 
fazlaya malolacak '

Ankara, 2 (II. M.) — An
kara şehremaneti ile imar 
•niidürlüğüııü işgal eden en ıııü- 
jim mes’ele inşaatı münakaşaya 
:onan su tesisatıdır. Halen msv- 
•\ıt su çok büyüyen şehre yet- 
•iyor. Bu itibarla hükûınet de 
je  ayrıca alâkadar olarak dev- 
.'et merkezinin en hayatî bir 
‘Miyacı olan su ihtiyacını temin 
. hneğe çalışmaktadır.

Yapılacak tesisat büyük ol 
tuğu kadar yeni meırıbalar bul
lak  zarureti de olduğundan su 
sıes'elesi gerek fennî, gerek 
saalî cihetlerden büyük bir 
îhemmiyet arzetmektedir.

Tesisatın bedeli ’’2„ milyon 
tösur lira olarak keşfedilmiştir. 

t. - Şartnameye göre, şehrin aza
ldı ihtiyacına kifayet edecek 
suyun temini için Elmadağı

eleklerindeki Koşunlar vadisile 
civarındaki suların kapte edil
mesi ve buralarda matlûp mik
tarda su bulunamazsa Balaban 
dağı civarındaki sulardan istifa
de olunması, tevzirft.a muktazi 
tesisatının yapılması meşruttur. 
Asgarî su miktarı saniyede 200 
litre olacaktır.

Yeni şehir ve civarının su
larını tevzi için Çankayada, 
Eski Ankara kısmının tevziatı 
içinde Kalede büyük depo
lar vücude getirilecektir. >,

Birçok ecnebî gruplar inşa
ata talip olmuşlardır. Bunlardan 
en mühimleri Profesör Sımverge 
grupu ile Kok namındaki İtal
yan grupudur. Profesör Simver- 
ge iki senedenbari Ankara etra
fında tetkikat yapmakta idi.

İhale 6 eylülde yapılacaktır.

, Bugün Ankaradan 
; gelecekler 

'd? Ankara, 2 [Telefonla]—Pos- 
j ta ve telgaf Umum müdürü 
VFahri, Orta tedrisat müdürü 
jCevat ve Nurullah Esat beyler 
bugünkU trenle Istanbula hare
ket etmişlerdir'

Y en i paris Sefiri 
&£? Ankara 2 [Telefonla] — Bern 
sefiri Münir beyin Paris sefare
tine tayini hakkmdaki istimzaca 
muvafık cevap gelmiştir.

Rus hava filosu dün 
Ankaraya gelmedi
Ankara, 2 [ Telefonla ] — 

Rus hava filosu gelmedi. Hava 
müsait olmıyacak zannedildiğin
den yarın gelmeleri meşkûktür.

İlk Sivas postası
Ankara, 2[Telefonla]—İlk Sı- 

vas postası bugün Sıvasa vasıl 
olmuştur. Sıvastan da bir tren 
Akuaraya hareket etmiştir.

| İ n t i h a p  m ü ca d e le s i

Ç. H. F. Kâtibi
" umumisî dün

, şehrimize geldi
a . — *•—

C. H. F. umumî kâtibi Saf
fet bey dün sabah şehrimize 

[ gelmiştir.
V Akşam üstü Hakkı Şiııasi pş. 
i ile Vali bey Saffet beyin nez- 
- dinde bir içtima aktederek be- 
jlediye intihabatı hakkında tek
rar görüşmüşlerdir, 

i: Mahallelerden intihap edile-
' cek ikişer kişi mensup olduk
ları kazalarda perşembe günü 

• saat 16 da bir içtima aktede- 
: rek intihap encümenlerini seçe- 
■'çeklerdir.
;• İntihap cetvelleri 20 eylülde 
! fâlik edilecek, 6 gün asılı du
racak, 3 gün temdit edilecek,

' 3 gün de [alâkadarların Sulh 
mahkemelerine' itirazları için, 
mühlet verilecektir. 5 teşrini
evvelde reylerin verilmesine baş
lanacak, bir hafta sürecek bu 
mfiddet esnasında cetvellerde 
ismi y ẑıh olanlardan yarısı 
müracaat etmemiş ise intihap 
bir hafta daha uzatılacak, 20 
teşrinievvelde reylerin tasnifine. 

, iptidar olunacaktır.

Şarkta sükûnet
Ankara 2 (A .A.) — Şark 

mıntakasında ve Ağrı da sükû - 
net vardır.

. ■, Mıtglada tütün satışı
JVIugla 2 [H. M.] — Muğla 

tütün mıntakasında şimdiye ka
dar bir milyon okka cütün satıl
dı piyasa hararetle devam edi
yor.— Çavit

Hizmet gazetesi fırkadan 
* çekiliyor

İzmir. 2 [ H. M. ] — Hizmet 
gazetesi halk fırkasından çekil
miş ve müstakil olduğunv ilân 
etmiştir

Mahmüt Esat B. 
İzmirde

İzmir 2 [ H. M. ] — Adliye 
Vekili Mahmut Esat Bey
Uşaktan geldi. Basmahana 

istasiyonunda vali Kâzım ve Hü
seyin Hüsnü Emir paşalarla ad
liye erkânı, polis, jandarma 
müfrezeleri tarafından merasim 
ve askerî muzika ile istikbal 
edilmiştir. Mahmut Esat B. Bu
rada adliye müfettişleri kongre
sine riyaset edecek, dokuz ey
lül kurtuluş bayramına kadar 
kalacaktır.

Devlet bankası 
müdürlüğü

Yeniden tesis edilecek ola». 
Devlet bankası müdürlüğüne 
Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü 
beyin tayin edileceği doğru 
değildir. .______________

Âli İktisat meclisi

İhracat tacirleri 
kanbiyodan zarar 

görmiyecekler
Ankara, 2 [Telefonla]— İk

tisat Meclisi Âlisi bugün İsmet 
Paşanın riyasetinde öğleden ev
vel ve sonra iki içtima aktetti. 
Bu içtimalarda. gelen fazla ecne
bi kambiyosundan husule gele
cek vaziyet tetkik edilmiş ve 
yeni alınacak tedbirler muvafık 
görülerek bir raporla hükümete 
bildirilmesi kararlaştırılmıştır. 
İngiliz lirasının 1030 - 1035 ku
ruş arasında bulundurulması 
muvafık görülerek ihracat ta
cirlerinin zarardan vikayesi te
min edilmiştir.

Hükümetin bir senelilk ihti
yacının fazla kambiyo arzedildiği 
zaman tedarik edilmesi alman 
tedbirler arasındadır. Şimdiye 
kadar' İngiliz lirası borcu olanla
rın borçlarını Türk lirası ile öde
meleri gibi takyidat kaldırılarak 
borçların İngiliz lirasile ödeme
leri, şirketlerin ihtiyaçları daha 
vâsi miktarda temin edil
mesi için mühim mühim tedbirler 
de bu cümledendir. Bu tedbirler 
lüzum görüldüğü takdirde bir 
kararname iie tesbit edilecektir.

Emlâk bankası memurları 
sigorta ediliyor

Ankara 2 (Telefon) — Emlâk 
bankası bütün memurlarım 
hayat sigortasına vazetmeğe 
karar vermiştir. Bu sigorta sa
yesinde, iş göremiyecek hale 
gelen memurlar sigortadan. te- 
kaüdiye alarak maişetlerini te
min edeceklerdir.

Bir aile facîası J

Zevcesini bir mah  ̂
kûmla beraber 

yakalayıp öldürdü
Manisa, 2 ( H. M.) — Tur

gutlu hapisanesinde Muharrem 
isminde bir mahpus vardı. Mu
harrem izalei bikir maddesinden 
mahkûm olmuştu. Merkum dün 
hasta olduğunu iddia ederek, 
şehirde doktora gönderilmesini 
istemiş ve gardiyanla birlikte 
gidip muayene edilmesine mü
saade edilmiştir.

Gardiyanla beraber şehre, 
inen Muharrem, doktora mua
yene] edeceğine, İbo İbrahim 
namında birinin evine gitmiştir.

Tesadüfen o sırada evine 
gelen İbo İbrahim, Muharremle 
karısı Zehrayı yatakta koyun 
koyuca yakalamış ve-tabancasını 
çekip karışım beş, Muharremi 
dört yerinden yaralayıp ijldür- 
müştür.

Yugoslavya mektep gemisi geldi

Dün limanımıza gelen Yugoslavya mektep gemisi
Dün limanımıza gelen Yugo

slav mektep gemisi süvarisi re
fakatinde Deniz mektebi kuman
danı ve Yugoslavya Ticaret 
Nezareti Şark Ticaret İşleri Re
isi olduğu halde İstanbul Deniz 

Ticareti Müdürünü ziyaret etmiştir.

Arjantin gemisi gitti
Arjantin mektep gemisi dün 

akşam saat dört buçukta İzmire 
müteveccihen limanımızı terket- 
raiştir,

Gemi, Riyaseti cümhur sa
rayı önünde selâm alışı yapmıştır.

f- m Irak Başvekili Nuri Faşa * ^

i Gazi Hazretleri tara- k 
i fmdan kabul edildi. |
İrakta, aleyhimizde tahrikâta meydan verilmiyeceki

Sahife 3

Birkaç gündenberi An 
karada bulunan Irak başve
kili Nuri paşa dünkü ekspres
le şehrimize gelmiştir.

Nuri paşa dün refaka
tinde Hariciye kalemi mah
sus müdürü olduğu halde 
Yalovaya gitmiş, Gazi haz
retleri tarafından kabul bu- 

; yurulduktan sonra şehrimize 
[ avdet etmiştir. Bügün saat 

dörtte Haydarpaşadan Bağ- 
dada müteveccihen hareket 
edecektir. Nuri paşa, Yalo
vaya gitmeden evvel, Anka
ra seyahati ve Türkiye — 
Irak münasebatı hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

“Ankarada gördüğüm 
çok yüksek mihvanuvazhktan 
dolayı gayet mütehassisim. 
Başvekil İsmet paşa hazret
leri, Hariciye Vekili beye
fendi ve ekâbiri hükümet hak
kımda çok yüksek misafir- 
perverlilc ve samimîvgt güs- 
terdiler. Ankarada her iki 
memleketin esasen dostane

ve tabiî olan siyasî ve İktisadî ,; 
münasebatını bir kat daha O 
inkişa ettirmek maksadı fl 
üzerinde çalıştık, İki ıuum- i 1 
leketi alâkadar eden mes'- 
eleler hüsnü niyet ve dost- g 
lıık dairesinde İmllolunmuştur. I  

Esasen Mıısııl muahede- "  
sindenberi Türk - Irak dost- 
luğu daima inkişaf ederek ! * 
devam etmiştir. j«J

Geçenlerde Iraktan Tür- 
kiyeye tecavüz hâdisesi üze
rine Irak hükümeti icap eden 
bütün tedbirleri derhal al
mış ve bu suretle dostluğunu 
filen bir daha ispat etmiştir.

, Irak toprakları dahi
linde memleketiniz aley
hine en ufak bir tahri
kat ve harekâta mahal 
ve meydan bırakılmaya
cağına emin olabilirsiniz, 

Huduttaki aşiretler mes’
elesi de her iki hü^ûue în 
müşterek mesaısıle halledi
lecektir. „

Mevkii iktıdare gelince.
Birin saihfden mabaat]

bütçemiz mütevazin | ile itiham edenler bu vaziyeti kav- 
rıyamıyanlardır. Ben mütevazi 
bir programla çıkıyorum.Ben bu 
kadarım yapayım ve memleketi 
bu malî felâketten kurtarayım, 
benim için kâfidir.

Bugünkü 
değilidr.

Masraf varidata göre değil, 
uaridat masrafa göretayar edil
miştir.

Böyle olduğu için bütçemiz
de her sene bir açık görülür. 
Bütçeyi mütevazin bir hale ge
tirmek için masrafları asgarî 
haddine, indirmek lâzımdır.

H^tta ;.bu mütevazin bütçede 
her , sene ,bir miktar vari-: 
dat fazlası bulunmasını temine 
çalışırım.' Asrî bir devlet kur
manın bu, birinci şartıdır. Mü
tevazin bütçe hariçte sarsılan 
itibarımızı düzeltir.
Kuvvetli bir devlet bankası

Bu birinci işi yaparken bir 
taraftan da kuvvetli bir devlet 
bankası tesis ederim. Benim 
kanaatimce kuvvetli bir devlet 
bankası tesis edildiği takdirde 
ecnebi bankaları bu bankaya 
mühim miktarda kredi açanlar. 
Bu sayede memlekete birçok pa
ra girer. Piyasada para bolluğu 
bugünkü sıkıntıyı ortadan kal
dırır.

Basit bir iktisat kaidesidir 
ki, para kârlı bulduğu mu
hitlere koşar. Bugün Avrupada 
bankalar parayı yüzde (3-4) 
faizle verirler. Avrupada bu 
faizle istediğiniz kadar para 
bulabilirsiniz. Halbuki bizde 
bankalardan istikraz edilen pa
ranın faizi yüzde ” 15-16 „ yı 
buluyor. Avrupa sermayesi bu 
kadar kârlı bir piyasayı bırakır 
mı? Bugün gelmemesinin sebebi 
paramızın müstakar olmamasıdır.

Bu iki teşebbüse muvazi 
olarak paranın istikrarım ka’tî 
surette ve kat’î tedbirlerle te
mine çalışırım. Bütün dünya' 
bu devreden geçmiş ve parasının 
istikrarını temine mecbur kal
mıştır. Bizim için yapılacak şey 
bu milletlerin tecrübelerinden 
istifade etmektir.

Görüyorsunuz ki ben istik
raz yapmayı düşünmüyorum. 
Memlekete para getirmeyi istik
raz tarikile değil, daha tabi! 
yollarla temin etmeyi düşünü
yorum.

Fethi beyin istediği?
Bence, bugünkü mes'elemiz 

budur ve bunun süratle halli.lâ
zımdır. Bu mes'ele halledildikten 
»onra diğerleri teferruattan 
addedilir,

Beııi programımın noksanlığı

Fethi Bey bugün 
İzmire gidiyor

Fethi, bey, bugün Konya 
vapurile izmire gidecek ve ken
disine, fırka umumî kâtibi Nuri, 
doktor Reşit Galip, Ağaoğlu 
Ahmet beyler refakat edecekr 
leı-dir.

Fethi bey İzmirde bir hafta 
kalacak, nutkunu irat ettikten 
ve fırkanın oradaki teşkilâtını 
kurduktan sonra evvelce haber 
verdiğimiz gibi Afyon, Konya, 
Balıkesir, Eskişehir havalisini 
dolaşarak şehrimize avdet ede
cektir,

Fethi bey dün geç vakta 
kadar fırka merkezinde meşgul 
olmuştur.

Fethi Bey ve İzmirliler
İzmirde çıkan “Halkm sesi,, 

gazetesi, Fethi beyin büyük bir 
halk kitlesi tarafından istikbal 
edileceğini yazıyor. Bu gazeteye 
nazaran muhtelif esnaf cemiyet
leri istikbal hazırlığına başladık
ları gibi istikbale civar kazalar 
halkından da iştirak edecekler 
bulunacağı söyleniyormuş.
Fethi bey nutkunda neler 

söyliyecek?
Fethi bey İzmir nutkunu 

cuma günü irat edecektir. Bu 
nutkun, İsmet paşanın Sıvasta 
söylediği büyük nutka tamamen 
bir cevap mahiyetinde olacağı, 
Fethi beyin hükümeti ve idare 
rejimini İurpalıyacağı yeni fırka 
mahafilinde söylenmekte ve bu 
nutka büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir.
Fethi B. meb.usluğa nam

zetliğini koyuyor
Ben sefaretine tayin olunan 

maarif vekili Cemal Hüsnü Bey
den inhilâl edecek Gümüşane 
mebusluğuna Fethi beyin nam
zetliğini göstermesi muhtemel 
görülmektedir.

Mudanyadafteşkilât 
yapmak için.

Dün, beş Mudanyalıdan 
mürekkep bir heyet Fethi 
beyi ziyaret etmek iste
mişler, Fethi beyi bulamadıkla
rından idare heyetinden Arda
han meb'usıı Tahsin beyle temas

KO LAY MI?
Fethi bey, Atıadoluımn bak

rında damar damar uzayan de 
miryollarını göstererek soruyor:

—• Bu kadar masrafı bir 
neslin sırtına yükletmek doğru 
mudur ?

Bu suale, baykuş gibi ka 
ranlıklara sinmiş birkaç fırsatcıı, 
kâh hasta, kâh malûl, kalı 
mağdur taklidi yaparak miicilı 
bir aktör susile ceyap veriyor;

— Ah, bittik!.. Ah, 
mahvolduk!. Ah, öldük!..

Fethi Bey, sualinde halcsız 
değildir. Şimendifer masrafının 
ağırlığını kim inkâr eder? Ancak 
bugünkü neslin katlandığı hangi 
fedakârlık şimendifer yükünden 
daha hafiftir ki?..

İnönünde kılıçla mitralyoza, 
tüfekle topa karşı koyanların 
çektiği eza daha mı azdır?..On- 
lar da bu nesildi 1

Boş bir kasa ile devlet ku - 
ranların; silâhsız, cepanesiz, 
ordu teşkil edenlerin ; adam 
sız, yardımsız, memleket idari 
edenlerin yüklendiği mes'uliyet 
daha mı hafiftir?.. Onlar da bu 
nesildi!

Hilâfeti yıkanların, saltanatı 
kaldıranların, fesi atanların, pe
çeyi açanların sarfettiği emek 
daha mı azdır?.. Onlar da bu 
nesildi!

Nihayet, eski harfleri unu
tanların, yeni hrflere alışanların, 
bir hamlede uzun senelerin iti
yadını değiştirmeye razı olan
ların yaptıkları iş daha mı 
kolaydır?.. Onlar da bu nesildi!

Bütün bu büyük ve sıkıntılı 
işlerin hiçbirini gelecek nesil
lere bırakmıyan bu nesil, şimdi 
bir de şimendifer yapıyormuş.. 
Ne çıkar ?

Fethi beyefendinin, adeta te- 
cahülü arifane diyeceğim bir 
ısrarla anlamıyormuş gibi görün
dükleri şey şudur:

Bugünkü nesil, ne şunu ya
pıyor, ne bunu yapıyor.. Yeni
den bir vatan yapıyor..
Kolay mı ? YUSUF ZİYA
etmişlerdir.

Heyet, yeni fırkanın Mudan- 
yadaki teşkilâtım yapmak iste
mişler ve bazı matalip te bulun
muşlardır.

Merkez ocağı heyeti 
dün toplandı 

Dün S. C. fırkasının İıtan- 
bul merkez ocağı heyeti ilk 
defa içtima etmiş, • riyasete sa
bık icra reisi Refik, kâtipliğe 
de. Avukat Orhan Mithat beyi 
intihap etmiştir.

İdare heyeti badema haftada 
iki gün muntazaman içtima ede
cekmiş.

Fırkaya yeni girenler 
Fırkaya Biga meb’usu Samih 

Rifat beyle İstanbul mebusu Ak- 
çoraoğlu Yusuf bey de iltihak 
etmiştir.

Fırka taşmıyor 
Serbest Cümhuruyet fırka

sına muvakkat merkez olmak 
üzre tutulan Taksimdeki Kal- 
mis apartmanı hazırlanmıştır.

Fırka merkezi bugün yeni 
binaya naklolunacaktır.

Fırkanın İstanbul ciheti teş
kilâtı için de eski Tanin mat
baasındaki daire hazırlanmak- 
tadır.

Kastamonide yeni fırka
S. C. fırkasının Kastamonu 

teşkilâtım yapmağa Kastamonu 
avukatlarından İzzet bey memur 
edilmiştir. İdare heyeti ağalıkla
rına Açıksöz gazetesi sahibi 
Hüsnü, Ballıkzade Muhsin, Hacı 
İsmail zade Mehmet, Yazıcı zade 
Tevfik beyler seçilmişlerdir. 

İngiliz muhipleri ve 
yeni fırka?

Eski İngiliz muhipleri cemi
yetine mensup olanların muha
lefet fırkasma almmıyacakları 
söylenmektedir.

Yeni bir gazete 
"•Cumartesi gününden itibaren 

şehrimizde sabık Edirne meb’um 
Şe^ef bey tarafından (HBıgaKt*) 
ı'smile yeni bir fattte 
başlanacaktır.
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Atina 2 — İstanbuldan firar 
etmiş rumlarla meşkim olaıı 
Yirokomi mahallesinde büyük 
bir yangın çıkmış ve muhtelif 
kollara ayrılmıştır. Yangının ne
den çıktığı malûm değildir. Yan
gın esnasında şimdiye kadar 
286 ev yanmış ve burada ika
met eden 1200 muhacir açıkta 
kalmıştır. Harik bütün fecaati
yle hâlâ devam etmektedir.

Haşarat sekiz milyon drahmi 
kadar tahmin edilmektedir.

Yangın esnasında bu mahallede 
müthiş bir panik olmuştur. Bir 
çok kimselerin alevler arasında 
kalıp yandıkları söylenmektedir. 
Yangın • söndürüldükten sonra 
buralarda hafriyat yapılacaktır.

Mezkûr mahalle bundan üç 
sene evvel gene bir yangın 
neticesinde yanmış, sonra hükü
mse tarafından tekrar inşa et
tirilmişe!. Yangının esbabı zuhu
ru hakkında iabiiikat yapıla
caktır.

u n m n

Müsyü Venizelos

Yunan Başvekili
Fransız ricaîile 

temaslar yapacak
Atina, 2 — Banyoî kaplıca

larından alınan haberlere naza
ran Yunan Başvekili M. Veni
zelos Cenevrede Cemiyeti Ak- 

. vam müzakeratını takip etmek 
üzere bugün Parise mütevecci
hen hareket edecektir. Gazete
lerin istihbaratına nazaran mös
yö Venizelos Pariste Müsyü 
! Tardiye ve Müsyü Briyana mü
lâki olacak ve Yunan şarapla
rının Fransaya ithali mes’elesi 
etrafında çıkan müşkülâtı hallet
meğe çalışacaktır. Başvekil ay
ınca Yunan - Fransız ticaret 
>muahedesi mes’elesile meşgul 
olacaktır.
Bfiihalokaipoios Cenevreye

gidiyor 
Atina 2 — Bu ayın seki

cinde içtima edecek olan cemi
yeti akvam Müzakeratına işti
raki mukarrer olan yunan heyeti 
Ihariciye nazırı müsyü Mmsloko- 
pulosun riyaseti altında Cuma 
günü Cenevreye müteveccihen 
^hareket edecektir. Müsyü Mi- 
llıalakopolos Cenevrede Müsyü 
Venizolosa mülâki olacaktır.

Am erikada saçaklar 
Vaşington, 1 (A.A.) — Bu 

gün amele tarafından yapılmış 
olan bir alayı temaşa etmekte 
bulunan aîıaliden 60 kişi ezici 
hararetin tesirile bitkin birlıalde 
yere yuvarlanmışlar ve hemen 
hastaneye kaldırılmışlardır.

Hava nakliyatı kongresi 
La Hey, 2 ( A. A. ) — Fele

menk kırahçasıla hükümet erkâ
nının ve süfera heyetinin huzu- 
rile beynelmilel birinci hava 
nakliyatı kongresinin kuşat resmi 
icra edilmiştir.

Avere.sko’nıau bir m akaîesi 
Bükreş 2 — General Averes- 

kunun resmî Indreptarca gaze
tesinde neşrettiği bir baş maka
lede şiddetli bir lisanla dikta
törlük aleyhine beyanı mütalea 
etmekte ve bir temerküz kabi
nesinin teşkili lüzumunu ileri 
sürmektedir.

©
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Bahri muîîiS: ortasında

1100 senedenberi 
meskûn bir 

ada tahliye olundu
Ingiltere adaları, manzume

sine dahil olup sahilden 100 
mil mesafede bulunan Sen Kilda 
adası talıliye oluşmuş ve ahalisi 
İskoçyaya naklolunmuştur. 1100 
senedenberi meskûn olan bu 
ada ahalisi son zamanlarda iş 
bulmak :çin yavaş yavaş karice 
çekilerek adada yalmz 35 kişi 
kalmıştır.

Adada kalanlar ihtiyar er
kek ve kadınlardır.

Bahrimuhiii Atlasînin orta
sında bulunan bu adaya senenin 
dokuz ayında gemi yanaşma- 
maktadır.

Adanın mamuriyeti günden 
güne sukut ettiğinden kükümet 
ada ahalisini naklederek terfih 
etmeğe karar vermiştir.

Adanın ahalisi ev eşyaları, 
koyur.Iarı ve ineklerile birlikte 
bir posta vapuruna tahmil olun
muştur.

îigsliz tarihinde ve edebiya
tında birçok hatıraları olan bu 
adamn terkediknesi Ingiliz mat- 
uuaLmdti hayli teessür uyandır-

s n /@ .
E?* -i euhît yolunda

Kost’ım . seyahati
çok iyi şerait 

dahilinde geçiyor
Paris, 1 (Â. A.) — Hava iş

leri nezareti, Jact}ues Cartier 
vapuru telsiz şefinin, tayyareci 
Cosiesun tayyaresinin saat 4 te 
(Türk saatile beşte) tam Okya- 
nos Avlası üzerinde 43 derece 
arzı şimalî ve 41 derece 15 da
kika tulü garbide bulunduğunu 
bilriı'rnıiş olduğunu tebliğ et
in sktedir.

'antak  ve Iıer şey 
gidiyor

Paris, 2 - ( A.A. ) — Alınan 
bir telsiz, Costesun tayyaresinin 
öğle vakti 50 derece tulü gar
bide bulunmakta olduğunu ve| 
her şeyin yolundal gitmekte ol
duğunu bildirmektedir. Kava 
P'üzel, snkin ve berraktır.

Bııdapeştede ame
lle polis arasın

da ke- niisade
Budapeşte 1 — (A.A) Ziraat 

müzesi yakınında nümayiş yapan 
amele ile polis arasında mühim 
bir müsademe olmuştur. Yüz
lerce amele bir polis kıt’asına 
hücum etmişlerdir. Yüzlerce amele 
polisleri taşa tutmuşlar ve müzeye 
üzerine polis temişlerdir. Bunun 
girmek ısateş açmıştır. Neticede, 
birçok polis memurları yaralandığı 
gibi nümayişçilerden birisi de 
ölmüştür. Nümayişçilerden ya
ralanan larm kısmı azami kılıç 
darbesile yaralanmıştır.

Şehrin diğer bazı noktala - 
larında da pek okadar ehem - 
miyeti olmıyan birtakım arbe
deler vukua gelmiştir.

Prens de Gal mareşal oldu
Londra, 1. — (A. A .) — 

Prens De Gale feriklik, Vis 
amirallik ve havaî kuvvetler 
mareşalliği tevcih edilmiştir.

B ir A m erikan çe te  reisi
Anvers. I. — (A. A .) —

Gazeteler, meşhur Amerikan çe
te reisi Jack Daimonds’un mun
tazam bir pasaportu hâmil ol
duğu halde burada karaya çık
mış olduğunu haber vermekte
dirler. Mumaileyh, Nevyorku ser
bestçe terketmiş olduğunu ve 
oraya tekrar dönmek niyetinde 
bulunduğunu beyan etmiştir.

P araşütle m en kadın
Petteısburg, V. - (A.A.) - 2 2  

yaşında bulunan Miss Balter, 
yeni bir kadın rekoru tesis et
miştir. Mumaileyha bir paraşüt
le 18,518 kadem irtifadan para
şütle iıimıştir. Amerika hava 
işleri cemiyeti rekorun netice
sini resmen bildirecektir.

B ir tay yare kazası
Şikago, 2 (A.A.) — Ameri

kan deniz tayyareciliğinin yıl
dızlarından biri addedilen kap
tan Arthur Page, e:;ki millî ya
rışlar esnasında 60 bin kişinin 
huzurunda çevelânlar yaparken 
düşmüş ve hastanede ölmüştür.

Hindistan ahvali

Gandi ile yeniden 
sulh müzake-

ratına başlanacak
Bombay 2 ( A. A. ) — Sir 

Tej Bahadur Sapru, silâhsız ita
atsizlik mücadelesine nihayet 
vermek üzre girişilmiş olan mü- 
zakeratm henüz akamete uğra
mamış olduğunu beyan etmiştir. 
Vaziyet, yeniden Gandi ile mü
zakere edilecektir.M.Sapru Gan- 
dinin müzakeratın mihveri oldu
ğunu ve mumaileyh son sözü 
söylemedikçe müzakeratın inkı
taa uğramıyacağını ilâve et
miştir.

R io’de Ja n ey r’da kasırga 
Riyo du Janeyro 2 (A.A.)— 

Şehirde zuhûr eden şiddetli bir 
kasırga büyük hasarlara sebe
biyet vermiştir. Birçok kimsele
rin öldüğü ve yaralandığı zan
nedilmektedir.

Romanya Devletinin haricî siyaseti

Romanya hiçbir ziimrei 
düveliyeye dahil olmıyor
Romanya eğer bir güıı Rusya ile anlaşmak 
isterse bunaltalyayı tavsit etmek fikrindedir

Bükreş, 27 Ağustos
Kıral Karol Romaııyaya avdet 

ederek hükümdarlık mevkiini 
içgal ettikten sonra Italyan ve 
Fransız matbuatı tahtta vuku- 
bulan bu tebeddülün Romanya- 
nııı haricî siyaseti üzerinde ne 
gibi tesirler yapacağı mes’ele
sile mütemadiyen meşgul bu
lunmaktadır.

En ziyade İtalya matbuatı bu 
tebeddülü hararetle karşılamış
tır. İtalya matbuatının buhareketi 
fransız matbuatında ve bilhas - 
sa Yugoslavya gazetelerinde 
makes bulmuştur. Bu hüsnü te
lâkki neticesidir ki Kıral Karol 
Avrupa hükümeti rüesasmdan 
evvelâ Fransa Reisicumhurunu 
selâmlamış ve Romanyanın şim
diye kadar devam eden haricî 
siyasetinin değişmiyeceğine de- 
faatle işaret etmiştir.

Bu haricî siyaset Romanyanın 
coğrafî vaziyetile kat’î surette 
taayyün etmiştir. Romanyanın 
şimaldeki komşusu Sovyet Rus- 
yasıdır. Litvsnof Misakınm mev
cudiyetine rağmen Romanya bu 
komşusu ile hiç bir temasa gi
rişmemiştir. Bilâkis Rus-Çin ih
tilâfında Romanyanın Moskova- 
daki Fransız Sefiri M. Herbet 
vasıtasile göndermiş olduğu 
notanın Sovyet Hükümeti tara
fından kabul olunmaması üzeri
ne iki devlet arasındaki açıklık 
bir kat daha büyümüştür.

Romanyanın garbinde bulu- 
' nan Macaristan ise İtalyan züm- 
rei. düveliyesirie mensup bulun
maktadır.

Romanyanın cenubundaki Bul
garistan da aşağı yukarı mez
kûr grupun cümlesinden sayıla
bilir.

Bu vaziyet neticesi olarak 
Romanya haricî siyasetini Ver- 
say Muahedesine istinat ettirmiş 
olup bu ahit nameyi Avrupa- 
nın ahvalini tanzim için yegâne 
vasıta addetmektedir.

Maahaza son zamanlarda Fran- 
sanın mejhur askerî ve siya
sî ricalinin sık sık Romanyayı 
ziyaret etmeleri nazari dikkati 
celbetmiştir.

Bu ziyaretleri Yugoslavya Ha 
riciye Nazırı M. Marinkoviç’in 
ziyareti takip eylemiştir. Müte
akiben Bükreş ve Sinaya kon
feransları olmuştur. Bu konfe
ransların amili yalnız iktisadiyat 
olduğu söylenmez.

Komşu bir devlet ile gümrük 
ittihadı tasavvuru Romanyamn 
haricî siyasetinde bir dönüm 
noktası addolunamaz.

Marinkoviç Kıral Karolun 
eniştesi Yugoslavya Kıralı Alek- 
sandırm sivil mutemedi olıipİtal 
ya Hariciye Nazırı M.Grandinin 
Merkezî Avrupa memleketlerine 
yaptığı seyahati ve M. Mussoli- 
ninin malûm şiddetli nutuklarını 
müteakip Bükreş ziyaretini yap
mıştı.

Şüpesizdir ki M. Marinkoviç 
bu seyahatte, İtalya ile Yugos
lavya arasında bir ihtilâf çıktığı 
vakit Romanyanın ne gibi bir 
vaziyet ittihaz edeceğini öğren
mek istemiştir.

Ziyaretten ne netice hâsıl ol-* 
duğu tabiî meçhuldür. Yalnız şu] 
kadarı malûmdur ki M. Marinko
viç Kıral Karol ile görüşüp 
memleketine avdet ettikten son- 
p?. T*îr; ı...

K ıra l K arol
lunduğu İktisadî meselelere fev
kalâde ehemmiyet vermiştir. 
Söylemeğe hacet yoktur ki Ro- 
manyanın siyasî an’anesini teı-- 
kederek mevcut zümrei düveli- 
yelerden birini iltizam ve diğe
rine açıktan açığa aleyhtar 
olmasına yani .şimdik ahvalin 
iktizasına göre İtalyanın aley
hinde olmasına ihtimal yoktur.

Filvaki Romanyanın haricî 
siyasetinde bugün dahi statüko
nun muhafazası mühim bir amildir.

Aynı sebepten Romanya es
kisinden ziyade Fransaya mer
but bulunmakta ve muahedele
rin ebedî olduğu nazariyesine 
açıktan açığa muhalif durmak
tadır.

Fakat aynı zamanda şurası 
dahi şayanı hayrettir ki Çekos
lovakya ( Totra ) da toplanan 
Küçük İtilâf Konferansının neti
cesi olarak Fransa ile Küçük 
İtilâf arasına bazı soğukluklar 
girmiştir. Bu soğukluğun M. 
Briand’ın Avrupa Birliği tasav
vuruna ait muhtırasından neşet 
etmiş olması Merkezî ve Şarkî 
Avrupadaki efkâr ve hissiyatın 
temayulâtma alâmet olmak iti
barile dikkate şayandır.

Romanyamn ve müttefikleri
nin statüko politikasında şiddet
le ısrar etmeleri Küçük İtilâf 
Devletlerinin Briand notasına 
verdikleri cevabı dar bir sahaya 
yani yalnız iktisadiyata hasret
meğe sevketmiştir.

Bu vaziyet Romanyamn Fran
sa hariciye nezaretine verdiği 
cevapta pek aşikâr değilse de 
M. Briand’in davet ettiği kon
feransta büsbütün meydana çı
kacağı muhakkaktır.

Fakat buna bakarak Roman- 
yamn şimdiden Fransadan ay
rıldığına hükmolunamaz. Şu ka
dar var ki Romanya M. Puan- 
Icare yahut M. Tardieu siyase- 
tile idare olunan Fransaya kör 
körüne tebaiyet etmeğe hazır 
ise de M. Briand’ın siyasetine 
karşı müçtenip davranıyor. Bu
nun bir delili de harbi umumide 
Romanya Hükümeti nezdinde 
Fransız Sefiri bulunan Kont 
Sentolere ahiren Bükreşi ziya
reti esnasında gösterilen hara
retli hüsnükabuldür.

Buna rağmen Romanya, Yu-̂ r 
goslavyanm ibram ve tazyikma 
mukavemet ederek İtalyan gru- 
pu aleyhinde kat’î bir vaziyet 
almaktan çekinmemektedir.

Bunun bir sebebi şudur: Rus
ya mes’elesinde Yugoslavyamn 
Romanyaya müzaharet göster
mekten çekinmesine karşı Ro-

fclıifc s

Varşova konferansı
Lelıhtanm paytahU Varşova 

şehrinde 20 Ağustosta beynel
milel bir konferans toplandı. 
Konferansa Baltık sahilindeki 
devletlerden birçoğu, merkezî 
Avrupa devletleri ve bazı Bal
kan hükümetleri iştirak etmiştir. 
Konferansla bulunan hükümet
ler Lehistan, Estonya, Le» 
loııya, Finlandiya, Macaristan, 
Çekoslovakya, Yugoslavya, Ro- 
manya ve Bulgarîstandır.

Konferansa ne Almanya, ne 
de. Sovyetler davet edilmemiştir. 
Davet olunan devletlerden Liiu- 
vanyanın Vilna mes’elesinden 
Lehistan ile arası açık olduğun
dan mümessil göndermemiştir. 
Çekoslovakya ve Finlandiya yal
nız birer müşahit göndermiş
lerdir.

Konferansın davet edilme
sinden maksat ekserisi ziraî 
memleket olan davetli devletle
rin mahsullerini sürmek için 
müttehiden hareket etmektir. 
Maahaza bazı ticar" ve baytarî 
mes eleler daha görüşülecektir. 
Yani konferansın gayesi bu dev
letler arasında iktisadı birlik 
vücude getirmektir. Varşuva 
konferansı, arkasında siyasî 
emellerin vücudunu tahmin 
eylediğinden dolayı Sovyetler 
tarafından büyük şüphelerle 
karşılanmıştır.

Baltık denizinden Karadeni- 
ze uzanan sahada Rusyaya mü
cavir olan devletlerin, İktisadî 
cihetten olsa bile, birleşmeleri 
ihtimali, tabiî Sovyetler tarafın
dan bu devletin tecridine ve ab- 
lokasma doğru bir hatve olarak 
telâkki okunuştur.

Konferans ne şekil alırsa 
olsın dolayssile Sovyetlere karşı 
bir tehdit teşkil etmektedir.

Diğer taraftan Almanya da 
kendisinin davet edilmediği bir 
konferanstan pek memnundeğıl- 
dir. Şukadar var ki Yugoslavya 
ve Baltık devletleri Almanyanm 
aleyhine tevcih edilecek hiç bir 
harekete iştirak etmiyeceklerin- 
den konferansın Almanya aley
hine ciddî bir karar vermesi 
muhtemel değildir.

Çekoslavakya devleti daha 
bu konferansa karşı ihtiraski- 
rane bir veziyet almıştır. Her
halde Varşova Konferansı 
Almanya aleyhine bir blok tej- 
kil etmiyecektir.

Varşovada toplanan devletler 
en ziyade ziraî memleketler ol
mak üibarile bu cihetten men
faatler müşterek ise de yekdi
ğerine yabancı olduklarından 
aralarında ahenk ve sıkı mer- 
butiyet yoktur.

Binaenaleyh Varşova konfe
ransından müsbet netayici -mfi- 
himme beklenemez. Maahaza 
ilerisi için mühim bir hatve olup 
devletlerin emel ve maksatları
nı yakından tanıttıracakür.

Malûmdur ki, Küçük İtilâf Mu
kavelesi azal arım Rusya mes’e
lesinde istedikleri gibi hareket 
etmelerinde serbest bırakmıştır.

Yani Romanyamn izhar eyle
diği sarih arzuya rağmen müt
tefikleri Rusyaya karşı Romanya 
ile bir safta bulunmaktan çekin
mişlerdir.

İşte Romanyamn İtalyaya 
karşı hayırhahane bir vaziyet 
almasının ve İtalya aleyhindeki 
tertibata iştirakten imtma eyle
mesinin hikmeti Rus mes’elesi- 
dir.

Romanya bir gün Rusya ik 
uyuşmak ihtimalini nazarı dik
katten uzak bulundurmuyor. 
Böyle bir fırsat vukuunda Ro
manya Hükümeti ıtaiyayı tavvt 
etmek istiyor. Bunun için Ro
manya kat’î bir zaruret olmak
sızın mevcut zümrei düveliyela#- 
den birini iltizam ve diğerin* 
aleyhtar olmak siyasetine gir
mek istemiyor.

«Mukaddes hodbinlik’’ 
na müstenit olan bu aa'aşı 
yaset daima Romanya n(l,
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Fethi Beye dü
şen büyük vazife

Bize, son günlerde elem ve
ren şeylerden birisi ve belki en 
birincisi şiidüi': Memleketimizde 
siyasî ve medeni ahlâk seviyesi 
yirmi iki yıldanböri, yazık ki, 
daha bir parmak olsun yüksel- 
memiştir. Hatta, bize göre, bu
nun, birçok cihetten daha zi
yade alçalmış olduğu iddia olu
nabilir.

Yirmi iki, yirmi üç yıllık ;u 
uzun ve çetin inkılâp devresi, 
buz üstünde bir yazı gibi, ruh
larda ve kafalarda hiç bir iz 
bırakmaksızın silinip gitmiştir. 
Son günlerin havasım dinledik
çe sanıyoruz ki 1907 senesinin 
bir Mart ayındayız. Herkes bir
birini sövüyor; alçak, namussuz, 
hırsız, serseri kelimeleri sokak
ların kaldırımları arasından, her 
adımda bir zifos fıskiyesi ha
linde, şunun bunun üstüne fış
kırıp duruyor. Bu çamurları 
böyle mütemadiyen havaya fış
kırtan şey muhalefet arabaları
nın doludizgin koşuşlarıdır.

Fakat, çamur mevcut idi ki 
sıçrıyor.

Son satırlân yazarken muh
terem karilerimin dudaklarında 
bu cümlenin belirip çizildiğini 
hisseder gibi oldum. Lâkin, sizi 
temin ederim ki hiç sarsılmadım. 
Çünkü, bütün medeni memler 
ketlerde, beledî tanzifat gibi, 
ahlâkî ye İçtimaî temizliğin de bir 
usul ye sistem dahilinde yapıl
dığını bilirsiniz. Namussuzların, 
hırsızların yeri mahkemelerdir. 
İnzibatı yoluda olan bir mem
lekette, her aklına esenin bir 
hâkim vaziyetini alıp sokakta 
adalet icra etmeğe kalkışması 
nevinden, her gazete bir seyyar 
mahkeme haline inkılâp ede
mez. İhtilal ve anarşi devirle
rinde bile bu işi, muayyen salâ
hiyetleri olan ihtilâl Mahkemele
ri görür.

Gerçi muhalefet matbuatının 
iftiralarına, taarruzlarına karşı 
namus ve haysiyet sahiplerinin 
müracaat edecekleri yer de mah
kemeler olmalıdır. Fakat, ma
atteessüf yer yüzünde mevcut 
re müdevven kanunlar insanın 
candan aziz olan namus ve hay
siyetini pek nazarî bir şekilde 
tamir edebiliyor. Halk önünde bizi 
herhangi bir reziletle çamura bu
layan adamın üç yıl veya beş yıl 
hapse mahkûm olması neye ya
rar? İşte, bu düşünce iledir ki, 
bizde de ona ayni silâhlarla hü
cum etmek hırsını duyacağız. 
Neticede hâsıl olacak vaziyet 
bugünkü iğrenç manzaradan 
başka birşey değildir.

İlk defa olarak, bu memle
kette, sırf fikir ve sistem ihtilâfı 
Üzerine dayanır muntazam bir 
muhalefet fırkası teşkili vazife
sini deruhde eden Fethi Bey, 
herşeyden evvel bu gayrimede- 
nî, bu vahşî polemik an'anesini 
kırıp Avrupada emsalini gördü
ğü şekilde medenî bir mücadele 
tarzı organize edebilirse hakika
ten memleketine en büyük hiz
meti etmiş olacaktır.

Bu iş büyük bir inkılâp işi
dir. Hatta, denilebilir ki, bizim 
için inkılâbın en yüksek, en 
mühim, en esaslı merhalesini bu 
teşkil edecektir. Çünkü, ancak 
bu sayede, medenî serpuş taşı
yan kafalar medenî insanlar 
Ş ib i düşünmesini öğrenecek ve 
Garba doğru gidiyoruz diyenler

Fethi Bey dün İzmir e gitti %'

Nutkunu bugün söylemesi ve Adliye 
vekilinin mukabele etmesi muhtemel

Fethi bey. ve ark ad aşları “Konya,, vapurunun güvertesinde...
Serbest Cümhuriyet fırkası 

lideri Fethi bey dün sabah saat 
onbirde Seyrisefainin ” Konya „ 
vapurile İzmire hareket etmiştir. 
Fethi beye Ağaoğlu Ahmet, 
Tahsin ve Haydar beyler refakat 
etmektedirler.

Rıhtımda...
Yeni fırka liderinin bu seya

hati münasebetile dün Galata 
rıhtımında mutadın fevkinde bir 
kalabalık göze çarpıyordu. 3000 
den fazla bir halk kütlesi 
”Konya„ vapurunun ' yanaştığı 
rıhtım üzerinde toplanmış, mu 
hatiflerin liderini mütecessiSane 
bekliyordu. Saat on bire doğru 
gümrük kapısının önünde birkaç 
otomobil durdu; ve Fethi bey 
mütebessimane bir yüzle halkın 
arasından geçerek vapura girdi.

Fethi beyin arkasın da se
yahatine refakat edecek olan 
arkadaşları göründü, Fethi bey 
vapur kalkıncaya kadar fırka 
arkadaşlarile ve gazetecilerle 
görüştü.
“ Yolumuz açık olsun,,

Bir aralık vapurun süvarisi 
gelerek Fethi beye beyanı hoş 
amedi etti. Fethi bey süvariye:

— Ne zaman İzmire vara
cağız ?  diye sordu.

Vapurun süvarisi:
— Yarın öğleden evvel e- 

fendim, cevabım verince :
—  Öyle ise yolumuz açık 

olsun, dedi
Fethi Bey ş e n . . .

Rıhtımdan mada vapurun çok 
geniş olan güvertesini de yeni 
fırka liderini selâmetlemiye ge
lenlerle dolmuştu. Bunlar arasın
da meb’us şair Mehmet Emin, 
sabık Nafia Vekili Feyzi fırka 
umumî kâtibi Kütahya meb’usu 
Nuri beyler vardı. Teşyiciler 
arasında şık, kibar hanımların 
fazlalığı nazarı dikkati celbedi- 
yordu.

Fethi bey çok şen çok neş’e-

li idi. Etrafmdakilerle gülüşüyor, 
şakalaşıyordu.

Muhalefet reisinin 
beyanatı

Bir aralık etrafını saran ve 
kendisine sualler yağdıran ga
zetecilerden şaka tarzında şikâ
yet ederek:

tarafından hüsnü kabul görece
ğimi zannediyorum.

Nutuk hazır değil...
Nutkumu daha tamamile 

hazırlamadım. Yolda vapurun 
asude bir köşesine çekilerek 
ikmal edeceğim. Nutkumla 
fırkamızın bütün gayelerini, mak-

Kambiyo işleri
İstikraz edilen paralar şartlara 
göre ecnebi parasile ödenebilecek

Ankara, 3 (Telefonla) — 
Heyeti Vekile bugün beşte 
todlandı. Vekâletlere ait mua
melât meyanında üç gündür 
iktisat meclisinde içtima eden 
kambiyo komisyonu tarafından 
verilen rapor, üzerine yeni bir 
kambiyo kararnamesi kabul 
edildi. Bu kararnameye üç nu
maralı kararname ismi verilmiş
tir. Yeni karar 2, numaralı 
karar nametin 11, inci mad
desini ilga etmektedir. Mütebaki 
ahkâmı tamamile hükümet de- 
vair ve şuabatını alâkadar eden 
İdarî tedbirlerdir. 11 inci mad
denin lâğvı neticesi olarak da
hilî ikraz ve istikraz muamelâtı, 

borçlar kanunu ahkâmına tevfikan 
yani istikraz edilen paralar sentle
rinde yazılı şartlara göre ecnebi 
parası olarak ödenebilecektir. 
Bu su retle ikraz ve istik 
razların yalnız türk parası olarak 
yapılabileceği şeklindeki tak- 
yidat kaldırılmakta ve kambiyo 
muamelâtı için daha normal ve 
müsait yeni bir safha başla
maktadır.

Ingiliz lirası - 
Dün Ankaradan avdet eden 

y bankalar konsorsiyomu reisi Nu- 
rullah Esat bey doğruca Tica-, 
ret Odasına gitmiştir. Konser- 
siyona dahil olan muhtelif ban- 

Bu içtimada, Ankarada 
İsmet Paşanın riyasetindeki

Nurullah E sat Bey
içtimada tekarrür eden esas- 

larm sureti tatbiki görüşülmüştür.
İngiliz lirasının 1030-1035' 

kuruş arasında takriri memle
ketin menafii ticariyesine uy
gun görüldüğünden İngliz li
rasının bu haddi vasatiden da* 
ha aşağı düşüriilmiyeceği, ide* 
si takdirde piyasadan yeni 
mübayaalar yapmak suretile 
bu haddin muhafaza oluna
cağı anlaşılmaktadır.

Garp usulü yürümesini talim 
etmiş olacaktır. Bütün manasile 
Garplilik yüzden içe geçecektir.

Fethi Bey, uzun müddet Av- 
rupanın siyasî muhitlerinde bu
lunmuş, siyasî terbiyenin ne de
mek olduğunu yakından bilir 
ricalimizdendir. Memleketimiz - 
deki muhalefet zümreleri üze - 
rinde bariz bir nüfuzu olduğu 
da görülüyor. Ümit ederiz ki, 
Serbest Cümhuriyet lideri bu 
nüfuzu o bilginin kendi tarafla - 
rina telkini lüzumunu bizden 
evvel hissetmiştir.

YAKUP KADRİ

şatlarını söylemiş ve verilmesi 
lâzım gelen cevapları vermiş o- 
lacağım, memleketin İktisadî ve 
malî sahasmda alınması lâzım 
gelen mühim tedbirleri izah 
edecektir. Nutkumu yarm [bu
gün] öğleden sonra söylemem 
muhtemeldir. Belki de Cuma 

(  Arkası üçüncü sayfada)

Bu şehri hangisi kazanacak?
. — İllallah bu gazetecilerden 

insana ahiret suali soruyorlar.
Dedi ve şü beyanatta bulundiı:

Fırkamız gün geçtikçe 
kuvvetlenmekte, taâzzuv etmek1 
tedir. Fırkaya' her taraftan halk 
gerek kütle halinde, gerek fer
den iltihak etmektedir.

Teşkilâtımızı memleketin her 
tarafında kurmaya çalışıyoruz.

Şimdi İzmire gidiyorum?, 
orada nutkumu okuyacağım ve 
İzinirdeki teşkilât ile meşgul 
olacağım* İzmirde bir hafta ka
dar kalacağım. Avdette Manisa,
Balıkesir, Afyon ve Eskişehire 
uğrayacağım. Buralarda da fır
kamızın teşkilâtı için çalışacağım.

İzmirde Naim palasta veya 
rüsumat karşısındaki otellerden 
birinde oturacağım. İzmirde halk

Gazi Hz, Istan- 
bula geliyorlar

Reisicum hur h azretleri 
b irk aç  güne kad ar İstan - 
bulu te şrif buyuracaklar
dır. Gazi hazretlerinin  m ec
lisin-açılm a zam anına k a 
dar İstainbulda kalm aları 
m uhtem eldir.

Kabuğundan çıkmış ta.,

A RİF OR'\TÇ 150 L İK  L İS
TEY E Y \ R  OLMADIĞI 

İÇİN GİREMEMİŞTİ..
Ferit beyin Dahiliye ve

kâleti esnasında yüzellilik- 
lerin listesi yapılırken hayli 
sıkıntı çekildiğini hatırlarız. 
Gerçi Türk milletinde vatan 

. hainleri parmakla gösterile
cek kadar tızdur ve millî 
mücadele sırasında asker
lerimizi arkadan varmağa, 
mücahitlerimizi ele vermeğe 

t çalışanlar hep Türkün gayri 
. unsurlar arasından çıktı. Bu
na rağmen vatan hainlerinin 
sayısı gene yüzelli kişilik 
listeye sığmayacak kadar 
çoktu. Onun için bu liste 
tamam olmadı. Hemen ya
rıdan yarıya eksik kaldı: 
Son zamanlarda Istanbulda 
bir gazete çıkarıp havayı 
şantaj ve skandalla doldu
ran A rif Oruç ismindeki 
serseri de işte listenin bu 
darlığından istifade ile mem
lekette kalmağa muvaffak 
olanlardandır. Bu adam bü
yük İzmir zaferini müteakip 

' ilân edilen ' affıumumîden 
' sonra hapishaneden kurtul- 
du, uzun müddet şurada bu
rada namımüstear ile dolaş
tıktan sonra, nihayet ken
dince etrafı kâfi derecede 
bulanık görerek malûm olan 
paçavrayı neşre başladı.

Böyle sabıkalı kişilerin, 
başka yerlerde hele medenî 
Avrupa şehirlerinde gazete 
çıkarıp, umumî hayata ka
rışması şöyle dursun, hatta 
hiç kimse selâmını almaz, 
evinden içeriye bir tanrı mi
safiri olarak kabul etmez. 
İşte yeni fırkanın kendine 
dil olarak kullandığı adam,

■ bu bedntaye adamdır.

Komünistler

Elebaşı iki kının* 
lıdır. Bugün adli-: 
yeye veriliyorlar

İstanbul, Ankara ve Zongab 
dakta teşkilâtı bulunan bir lco«. 
münist şebeke
sinin meydana 
çıkarıldığım ve 
30 kişinin tevkif 
edildiğini dün 
haber vermiştik,

■ Polis birinci 
şube müdürlü 
ğ&nce iki, üç 
gün zarfında Is- 
tanbulda tevkif 
edilenler 28 ki- 
şidir.Komünist- 
lere ait tahki
kat bugün bi
tecektir.
Mevkuflar sıkı Fazlı Bey 

tir  isticvaba tâbi tutulmuş; netice 
de komünistlerin elebaşıları tespit' 
olunmuş, muharrik ve müşevvik
lerin iki Kırımlı Türk olduğu ve 
bunların dahi henüz hariçten, 
şehrimize geldikleri anlaşılmış,' 
bu adamlar da - tevkif ' edilerek; 
mühim itirafatta bulunmuşlarda.

Bu şekilde asıl elebaşılar- 
ele geçince tahtı nezarett» 
bulunan diğer kadınlı erkekli: 
kafile teminata - rapten serbest 
bırakılmıştır.

Bugün tahkikat ikmnal edi
lince mevkuf komünistler Adliyi 
ye teslim edileceklerdir.

Vali muavininin b e y a n a tı
Komünist tevkifatı hakkında 

Vali muavini Fazlı B. demiştir tor
— “Evet şehrimizde kbmtt» 

nist tahkikat ve takibatı vaTdur. 
Polise celbedilen bazı adamhr 
isticvap ediliyor. Kimlerin te^ 
kif edileeeğini mfiddciuınmMiil 
tayin edec«ktir. -
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İsmet Paşa geliyor

aşvekil dün
31 t e z  il

rafla teşyi et
Ankara, 3 [Telefonla] — BaŞ 

vekil îsmet Paşa Hz. bugünkü 
ekopresle İsîanbula hareket e - 
tiler. İatasiyouda büyük bir ka
labalık tarafından teşyi edildiler. 
Paşa Hz. pek beşuş ve mültefit 
idiler. Trenin hareketinden ev
vel etrafındaki!'-! ie musahabe
lerde bulundular. Başvekile An
kara halkının gösterdiği yüksek 
alâka ve muhabbetin samimi te
zahüratı cidden görülecek şeydi. 
Tan kampana çalındığı sırada 
idî ki, kesif kalabalık içinde 
heyecanını tutamıyan birisinin 
„yaşa paşam” diye bağırdığı işi
tildi ve tren Paşanın sevim
li varlığı huzurunda zaten 
mSheyyiç olan halkın şiddetli 
alkışlarının ve yaşa sadalarının 
uğultuları arasında Ankarayı 
terketti.

Başvekâlett ve Maliye müs
teşarlan Kemal ve Ali Riza 
beylerle bütçe encümeni reisi 
Fuat bey Başvekille beraber
dirler.

15 günde 4,0 mil
yon kilo 

üzüm satıldı
İzmir, 2 (A.A.) — Şehrimiz 

ticaret odası, üzümlerimizin ti
cari vaziyetine dair tanzim etti
ği bir raporda, bu sene mevsim 
iptidası olan 17 Ağustostan 31 
Ağustosa kadar İzmir Borsasın- 
da 4 milyon 605 bin 19 kilo 
üzüm satılmıştır. 1929 senesi 
mevsim iptidası olan 11 Ağus
tostan 31 Ağustosa kadar Bor- 
sada 6 milyon 472 bin 600 kilo 
ve 1928 senesinde ayni tarih
lerle 4 milyon 719 bin 360 kilo 
üzüm satılmıştır. Bu sene son 
hafta zarfındaki fiyatlar şu mer
kezdedir:

Beber okkası aliyülâlâ 44 
3e 55 kuruş, alâ 39 ile 40 ku
ruş ve birinci nevi 33 ilâ 38bu- 
çuk, ikinci nevi 27 ilâ 32 buçuk 
kuruş, Üçüncü nevi 22 ilâ 26 
otuz para, Karaboca 12 ilâ 21 
buçuk kuruştur. Mevsim iptida
larından 31 ağustosa kadar İz
mit limanından muhtelif mem
leketlere vaki ihracat şudur: 
Almanya ve şimalî Avrupaya 
820,890, îngiltereye 59,170 ve 
Amerikaya 27 bin ve İtalyaya 
231,726, Mısıra 7682 cem’an 1 
milyon 166 bin 507 kilodur. Ge
çen sene ayni tarihlerdeki ihra
cat şu suretle vuku bulmuştur: 
Almanya ve şimalî Avrupaya 1 
milyon 120 bin, îngiltereye 429 
bin 731, Fransaya 27,290, İtal
yaya 113,140 ve Mısıra 25,344. 
sair memleketlet e 3524 kilo.

Büğün 18 ilâ 50 kuruştan 
2272 çuval üzüm, ve 14 buçuk 
kuruştan 32 kuruşa kadar 1543 
çuval İncir satılmıştır.
Yangın yerinde Bizans 

parası
Fethiyeli Mehmet ve İsmail 

namında iki kişi İzmir yangın 
yerlerinde hafriyat yapmış, ba
zı gümüş eşya ile dört tane 
kıymetli altır. saat ve bazı hi
zana paralan bulmuşlardır.

Bu iki şahıs; Bizans parala
rım satarken yakalanmış ve is
ticvap edilince herşeyi itiraf 
etmişlerdir.

Maarif Vekilliği

Zekâi Beyin de 
ismi mevzu- 

bahs olunmaktadır
Ankara, 3 [Telefonla] — 
Vasıf bey geldi. Henüz Ma

arif Vekâleti için takarrür et
miş bir inim yoktur. Başta Va
sıf bey olmaİt üzere Nafi Atıf, 
Kemal Zaim, ve Diyarbekir 
meb’usu Zekâi beyler rivayet 
edilmektedir.

Üç Ortamektebi açılıyor 
Ankara, 3 [ Telefonla ] — 

Maarif vekâleti bu sene yeni
den üç Ortamektebi açmağa 
karar vermiştir. Bu mektepler 
Akşehir, Merzifon, ve İzmir’de 
Buca’da açılacaktır. Müdürleri 
de tayin edilmiştir.

İngiltere - Türkiye

Ingiltere ile akte- 
dilen mua

hedelerin tasdiki
Ankara: 3 — ( A. A .) — 
Türkiye Cumhuriyeti ile Btt- 

yük Britanya hükümeti arasin- 
da 1 mart 930 tarihinde imza 
edilen ticaret ve syrisefain mu
ahede namesile seyyar ticaret 
memurları mukavelenamesine 
ait tasdiknameler bugün Anka- 
rada saat 17 de Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Beyefendile 
İngiltere büyük elçisi SirGecrg 
Clark arasında hariciye vekâle- 
itnde taati edilmiştir.

Muhalifler Adana- 
da da bir şeye mu
vaffak olmuyorlar

Adana, 3 (H. M.) — Birkaç 
kişi, yeni fırka teşkilâtı yapmak 
üzere Fethi beye müracaat et
mek istiyorlarsa da bir türlü 
şayanı ehemmiyet kimseleri ik
na edememektedirler. Hatta bu 
zevat, şimdiye kadar teşebbüs
lerinde muvaffak olmadıkları 
cihetle faaliyetlerini bile gizlN 
yorlar.

Türk Sözü gazetesi yazdığı 
bir makalede, “Adanada muha
lefet fırkasının teşekkül edeme
mesinin sebebi halkm halk fır
kasına olan merbutiyetinden 
ileri gelmektedir,, diyor.

Çanakkalede Be
lediye intihabatı 
için hazırlıklar

Çanakkale, 30 ( H. M. ) — 
Vilâyet, yapılacak yeni belediye 
intihabının tam ve isabetli bir 
şekilde icrası için altı aydan 
ziyade ve sureti kat’iyede ika
met edecek her sınıf halkı, nü
fus kanununun 37 ve 38 inci 
maddeleri ahkâmına tevtikan 
nakli mekân muamelelerinin ifa
sına davet etmiş ve 20 günden- 
beri devam eden bu muamele 
ikmal ve intaç olunmuştur.

İntihabata, vilâyet mmtakasr 
dahilindeki kadınlar da davet 
edilmiştir. Köylü ve yerlilere, 
intihap etmek ve bu haktan 
mutlaka istifade etmeleri lâzım 
geldiği tefhim olunmuştur. Vi
lâyet bu hususta kaymakamlık
lara bir tamim göndermiştir.

Isıran köpek kuduz 
değilmiş

Tahlisiye U. M. Necmeddın 
Beyi Yalövada bulunduğu sıra
da bir köpek, hafif surette ba
cağından ısırmıştı. Yapılan mü
şahedesinde köpeğin kuduz ol
madığı anlaşılmış ve Necmed- 
din Bey de üzüntüden kurta
rılmıştır.

Tayyare müsamereleri 
hasılatı

30 Ağustos Tayyare bayra
mında şehrin muhtelif mahalle
rinde verilmiş olan müsamere * 
lerin nekadar hasılat bıraktığı 
bu günlerde tamamen anlaşıla
caktır. Muhtelif şubeler hesap
larım merkeze göndermekte - 
dirjer.

Mısır sefiri Yalovaya 
gidiyor

Yeni Mısır sefiri bugünlerde 
Yalovaya gidecektir. Mısır Se
firi Hariciye Vekilimizle mülâ- 
kat için bir randevu almıştır.

Sıhhiye müdürü gidiyor
İstanbul Sıhhiye müdürü Ali 

Riza bey Vekâletle temas et
mek üzere Ankaraya gidecek
tir. Ali Riza bey vilâyetin sıhhî 
vaziyeti hakkınde malûmat ve
recek ve yeni yaptırılan prog
ramlarla mevcuda ilâvesi icap 
eden hastaneler hakkında bir 
rapor verecektir.

Ali Rıza beyin Ankaradan 
yeni talimatla dönmesi muhak
kak addedilmektedir. ’ ' '

f Kararı ef kârumumîye 
versin!

Halk fırkası idare hey’eti 
azasından Cevdet Kerim bey bir 
hafta kadar evvel matbuata be- 
vanatta bulunmuş ve yeni fır - 
kanın kaldırım politikacılığı yap
tığı ve fena bir istikamet takip 
eylediğini söyliyerek kendilerini 
iyi yola dönmüş görmeyi temenni 
eylemekte olduğunu ilâve et - 
mişti. Bu beyanatı müteakip 
bazı jjafceteler Cevdet Beye 
muhtelif şekillerde hücum ede
rek mukabelede bulUhmâk iste
mişlerdir.

Cevdet. Kerim B. aleyhinde 
vukubulan neşriyat hakkmdaki 
fikrini soran bir muharririmize 
demiştir ki :

“Ben Çanakkalede iken bana 
mukabele eden yazılardan ma
lûmatım yoktur. Gelince biraz 
okudum. Gerek beyanatım, ge
rek o yazılar bir araya getire
rek icap eden hükmü efkârı 
umuîmyeye terkediyorum. Bina
enaleyh şimdilik fazla söz söy
lemek lüzumunu hissetmiyorum.

“ Yavuz „ filmde
Tayyare Cemiyeti “ 500 „ 

metre kadar bir “ Yavuz „ fil
mi hazırlamıştır. Filmde Yavu
zun tamirden sonraki atış tec
rübeleri gerek münferiden ve ge

rek salvo halinde görünmektedir.
Hamidiye ve Mecidiye harp 

gemilerimizle filotilanın Yavuz 
önünden geçişleri de filme alın
mıştır. Şehrimizin muhtelif sine
maları, yavuz filmini göstermek 
için tayyare cemiyetine müra- 
caatta bulunmuşlardır.

Film, Anadolu sinemaların
da dâ gösterilecektir.'.......

Muhalifler nasıl çalışıyorlar?

Aza taharriyatı ekseriya 
neticesiz kalıyor....

Yeni fırkanın teşekkülile bir
likte bir hayli lâkırdı söylendi. 
Oıı binlerce halkm fevç fevç fır
kaya müracaat ettiği, Nazlı ha
nın bir telgraf yağmuru ultıııdu 
kaldığı, ıııuhallclcrin, semtlerin, 
şehirlerin iltihak ettiği işaa 
olundu.

Henüz pek kısa bir zaman 
geçtiği halde bu şayialar da 
tavsamış olmakla beraber, dün 
muhtelif semtlerde, yeni fırka
nın muvaffakiyetlerini! yakından 
görüp Ltesbit etmek istedik ve 
işe Büyükdereden başladık.
Büyükderedeki faaliyet

Bu semtin 'yegâne faaliyeti, 
Lider Fethi Beyefendinin ika
metgâhlarının gece yarısından 
iki, üç saat sonraya kadar 
ışıklar içinde olması ve gece 
toplanmasının hayli uzun sürme
si idi.

Bn civarda T. zadeler yeni 
fırkaya girip girmemekte hâlâ 
mütereddit görünüyorlardı. Si
yasetle uğraşman vapur işlet
mekten daha çok karaya otur
mak tehlikesi mevcut bulundu
ğunu hissettiklerinden olacak ki, 
bazı eski dostlarile müşavereye 
lüzum görür bir halde idiler.

Halk Fırkasının bu semtte 
bulunan uzuvları yeni fırkaya 
geçmeleri teklifi üzerinde ko
nuşmayı da reddetmişlerdir.

Burada yine Halk Fırkasın
dan bir za e Belediye namzet
liği ve hatta meb’usluk teklifi de 
yapıldığı işitilmiştir.

• Aza taharriyatı
 ̂ ; Kuzgunculr^a-
valisıriâe, yeni fırkanın çıkara
cağı gazetede çalışmak istiyen 
bir gencin kahve kahve dolaşıp 
aza taharriyatmda bulunduğu 
görülmektedir.

Arabacıların cevabı
Yeni fırkanın Üsküdârdaki 

son muvaffakiyeti de Galata 
tarafından geçen iki kişinin 
Üsküdar arabacılarından aldığı 
kestirme cevaptır.

Bu iki zat arabacılara, yeni 
fırkanın programından bahse 
ağaz ettikleri sırada şu cevabı 
almışlardır:

— Nafile muhterem çenenizi 
yormayınız, biz fırkamızdan mem
nunuz.

Bey gene 
selâm ediyor!

Şirketihayriye meııııır ve 
müstahdcminlcriııdeıı bazıları, 
Necmeddin Molla Beyin tav- 
siyesile, kayıtlı bulundukları 
Cümhuriyet Halk Fırkasın
dan istifa etmişlerdir.

Bu istifaların, yine Molla B. 
canibinden gelen tavsiyelerle, 
diğer istifalar takip etmiştir.

Şirketi hayriye memurları 
arasında görülen bu „fırka 
değiştirmek,, kaygusu, bize 
o meşhur:

— Molla bey selâm ediyor!
Fıkrasını hatırlatsa yeri 

değil midir ?

Çekildi mi, çekilmedi mi?
Üsküdar cihetinden bir. tek 

istifa olarak Rıfkı Bey isminde 
komisyonculukla müştegil bir 
zatın Halk Fırkasından çekildiği 
rivayet edilmişse de, bizzat ken
disi dahi bir muharririmize bu 
haberi teyit etmemiştir.

Necati Beyin vaziyeti!
Cemiyeti Belediye azasından 

ve Şirketi Hayriyenin Hukuk 
müşaviri avukat Necati Beyin 
Serbest Cümhuriyet Fırkasına 
geçtiği bazı gazetelerde yazıl
mışsa da, kendisi bu haberi 
tekzip etmemekle beraber teyit 
te etmemiş ve hatta Ağustos 

.sonuna kadar olan taahhütlerim
de ödemiştir. • -{■

Halk fırkasına giren S 
Hanımlar

Üskü dar tarafında bazı Ha
nımlar yeniden Halk Fırkasına 
kaydolunmuşlardır.

Samuel Ef. faaliyette
Beyoğlu cihetinde Samoel 

efendi namında bir musevinin 
de museviler arasında aza 
kaydine çalıştığı haber veril
mektedir

Seyrisefainin talebi
Muamelâttaki teşevvüşe mâni 

olmak üzere İstanbul vilâyeti 
yeni teşkilâtının kendisine de 
resmen tebliğini Seyrisefain ida
resi vilâyetten rica etmiştir.

Fethi Bey dün izmire gitti
Birin  saihfâera mabaac]

günü söylerim. Tuttuğumuz yo
lun cüihhuriyete en nafi yol'ol- 
duğunu biliyoruz ve onun için- 
dirjki muvaffakiyetimizden çok 
eminiz,,

Vapur kalkınca
Saat on biri geçiyordu. Kam

pana çalmıştı. Vapurdaki teşyi- 
ciler rıhtıma indi. İskele alındı, 
vapur ağır ağır kalktı. Teşyie 
gelen halk elsallamıya, “ yaşa „
,.varol” "Allah muvaffak etsin” 
diye bağırmağa başladı.

Fethi bey vapur uzaklnşın- 
ceye kadar teşyie gelenleri şap- 
kasile selâmladı.

İzmir 3 ( H. M. ) — Hiz
met gazetesinin Halk fırkasın
dan çıkarak müstakbel bir va
ziyet aldığını dün bildirmiştim. 
11 Hizmet „ in bu kararı neti
cesinde, meb’us Haydar Rüştü 
beyin riyaseti altında çıkan 
“ Anadolu „ gazetesi istisna 
edilirse hemen bütün İzmir ga
zeteleri ayni vaziyeti almış ol
maktadırlar, . ı ' .

Bü itibârla Fethî B.: izınir&e:

-fırkası için oldukça müsait bir 
zemin bulacaktır.

Diğer taraftan, adliye vekili 
Mahmut Esat bey de şehrimizde 
bulunmaktadır.

Adliye Vekilinin İzmir seya
hati, Fethi Beyin İzmiri ziyarete 
karar vermesinden evvel teker
rür etmiştir. Fakat Mahmut 
Esat Bey ile Fethi Beyin bura
da ayni zamanda bulunmaları 
merak uyandırmakta, Adliye 
Vekilinin fırsattan istifade ede
rek Fethi Bey tarafından söyle
necek nutka yerinde ve derhal 
mukabele etmesi ihtimalinden 
bahsolunmaktadır. Bu itibarla 
halk, Fethi Beyin gelmesini 
sabırsızlıkla beklemektedir.

İsmet Paşa da İzmire 
gidecek mi?

Bugün Ankaradan şehrimize 
gelecek olan İsmet Paşa Haz
retlerinin de İzmire gideceği ve 
Fethi Beyin nutkuna mukabele 
edeceği söylenmekte ise de bu 
haberin derecei sıhhati malûm 
değildir.

. Propaganda teşkilâtı
S. Cr fırkasının haşiri efkârı

. •>uiıir<! ",

Liman şirketinde

Üç büyük memur» 
dün işten 

el çektirilm iştir
İstanbul Liman şirketi Mu

hasebe Müdürü Ziya Akif, Mu
avini Emin Ali, Varidat Şefi 
Vehbi, tahsildar Behçet beyleriıj 
vazifelerine nilıayat verilmiştir.

Muhasebe Müdürlüğüm: şir
ketin Kontrol Müdürü Naci bey 
vekâleten, Müdür muavinliğine 
Cemil bey asaleten tayin olun
muşlardır.

Bu anî t e b e d d ü l â t ı n  
hakikî sebebi meçhulsa da 
mes elenin 5000 lira raddesinde 
bir hesap yanlışlığından veya 
suiistimalden tevellüt eylediği 
musırren söylenmektedir.

Alâkadarlardan 5,000 lira 
raddesinde bir teminat alındığı 
da anlaşılmıştır.
Denizcilerin üniformaları

Uzak seferler süvarilerinden 
gemi miçolarına ve kayıkçılara 
kadar teşmil olunan yeknasak 
kıyafetin nihayet üç ay zarfında 
temini katiyetle tekit olunmuştur.

Türk-Yunan ticareti

Murahhaslar bu - 
gün Ankaraya 

hareket ediyorlar
Hükümetimizle ticarat ve 

ikamet mukavelesi aktetmek 
üzere memleketimize gelen Yu
nan heyeti bugün Ankaraya 
gidecektir. Heyete Yunan sefa
reti müsteşarı da refakat ede
cektir.
Bir ziyaret ve istatistik

Evelki gün İstanbul Ticaret 
odasını ve Börsayı ziyaret eden 
Yunan heyeti mahsusasma Ti
caret odası namına bir heyeti 
mahsusa tarafından dün saat 
dörtte iadei ziyaret olunmuştur.

Türk-Yunan ticaret mua
hedesini Ankarada müzakere 
edecek olan bu heyetle oda er
kânı arasında bu mevzu üzerine 
hasbihallerde bulunulmuştur.

Yunanlı murahaslar Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki ihra
cat nisbetsizliği üzerinde bilhas
sa tevakkuf etmektedirler.

Yunanlılara Ve bizim istatis
tiklerimize göre bizim Yunanis- 
tana 1928 de olan • ihracatımız 
(325.000.000) dur. Buna muka
bil Yunânistanm bize olan ihra
catı (19.000.000) dür. Bu mik
tar 1929 senesinde türkiye lehine
25.000.000 îuk bir fazla ile
350.000.000 dırahmiye yüksel
miştir.

işte bu nısbetsızhgı nazarı 
dikkate alan Yunan heyeti, 
Türk - Yunan münasebab tica- 
riyesinin inkişaf amillerini ara
yacaktır.
olmak üzere neşredilecek gazete 
hazırlanmaktadır.

Diğer taraftan fırka ayrıca 
propaganda teşkilâtı yapacaktır. 
İstanbul merkez heyeti konfe - 
rans, nutuk, neşriyat suretile 
yapılacak olan propaganda prog
ramını hazırlamaktadır.

Konyada teşkilât
Konya, 1 — Serbest Cüm

huriyet fırkası merkezine son 
günlerde buradan müracaatler 
vuku bulduğu söylenmektedir.

Çekilen telgraflarda Konya
da da teşkilât yapılması talep 
edilmekte imiş.

Sabık Konya meb’usu Vehbî 
Beyin S. C. Fırkasına intisap 
edeceği hakkında bir şayia de
veran edivor. v
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pğ Nevyork, 2 [A.A] — Fran-
M: sız tayyarecilerinden Costes 
I® ile Bellonte, Massachusetts 
s  hükümeti dahilinde Glouces- 
Sg ter şehri üstünde saat 15.15 te 
|§j uçmuşlardır.
{p Llmdîbarg istikbal edsyor 
[J? Curtisfieîd, 2 [A.A] —
g  Lindberg ile refikasının Gur- 
g= tisfielde geldikleri ve yanla- 
U  rmda madam Roseveltin de 
g§ bulunduğu haber verilmiştir. 
I g  Fransız bayrağının yanma 
|p Amerikan bayrağı da çekil- 

miştir. Birçok tayyare uçuş
1 yapmaktadır,

K araya imerkem 
Nevyork, 3 [A.A] — 

Pazartesi günü saat 9.55 te 
Le Burjeden hareket etmiş 
olan Fransız tayyarecileri 
Costes ile Bellonte, Atlas 
okyaııosu üzerinde hiçbir 
kaza ve arızaya uğramadan 
yapmış oldukları bir uçuştan 
sonra Salı günü Grinviç sa- 
atife saat 23,12 de Curtis- 
fild'de karaya inmişlerdir. 
Tayyareciler fevkalâde ha
raretle istikbal edilmişlerdir.

Tebrikler 
Paris, 3 [A.A] — Fransız

tayyarecileri Costes ile Bel- j 
iontun Nevyorka vusulü mü-‘ j 

nasebetile Amerika Reisi- j 

cumhuru M. Hoover, Fransa j 

Reisicümhuru M. Doumergue i 

bir telgraf çekerek bu ha- | 
rikulâde seferden dolayı ha
raretli tebrikâtta bulunmuş
tur. Amerikanın Paris sefiri 
M. Edge de Costes ile Bel- 
londa ■ tebriki mutazammm 
telgraf çektiği gibi hava iş
leri nazırı M. Loran Eynac ta 
ayni mealde bir telgraf çek
miştir.

Meşhur gazeteciler 
kıralım Fransa top
rağından kovdular

Londra, 2 ( A. A .)— Ame
rikan gazetecilerin ileri gelen
lerinden M. Hearst, Fransa, hu
dudu haricine çıkarılmış ve Lon
draya gelmiştir. M. Hearst, ken- 
disile görüşen gazete muhabir
lerine vaki beyanatında, şu söz
leri söylemiştir :

— Bana karşı büyük bir ne
zaketle muamele etmiş olan- 
Fransız memurlarından hiçbir 
şikâyetim yoktur. Bunlar bana 
Fransanın bir düşmam nazarıle 
bakıldığını ve Fransa toprakla
rında kalmaklığımın bir tehlike 
teşkil ettiğini söylemişlerdir.

Fransa hududu haricine çı
karılmaklığımın sebebi, İngiliz - 
Fransiz gizli muahedesinin iki 
sene evvel neşri ve idaresi ba
şında bulunduğum gazetelerin 
Amerikanın Avrupa devletleri 
arasındaki ihtilâflara karışması 
neticesini tevlit edebilecek her
hangi bir misaka iştirakine ve 
Akvam cemiyetine dahil olma
sına muarız bulunması gibi şey
lerden ibarettir.

Rusya aleyhine bir dava
Londra, 2 (A.A.) — Anglo- 

Elena Goldfields kumpanyasının 
faaliyetini felce uğratmış olma
sından dolayı Sovyetîer hükü
meti aleyhine açtığı davaya ait 
muhakeme bugün bitmiştir. 
Mahkeme, Rusya hükümetinin 
bu kumpanyaya 13 milyon İngi
liz lirası tazminat vermesine 
hükmetmiştir.

Kazablankada müsademe
Kazablanka, 3 ( A . A .) — 

Hudut civarında bir askerî müf
reze ile yerli ahali arasında şid
detli bir çarpışma olmuştur. Yerli 
ahali ve asker geri çekilmiştir. 
Bir Fransız zabiti ile üç zabit 

' namzedi ölmüştür.

Andrenin cesedi
. üslo 3 ( A A. ) — Norveç 

şimal kutpu heyeti seferiyesi 
Tromsoeye vâsıl olmuştur. Mez
kûr heyet, beyaz odada bulun
muş olan Andre ile arkadaşları

Ahali polisleri 
taşa ve tüfek 
ateşine tuttu!
Karaşı 2. (A,A) — Karaşi - 

de bir takun arbedeler olmuş - 
tur. Zabıta, halkın üzerine doğru 
yürümek istemiş bunun üzerine 
ahali polislere taş, tuğla, şişe 
amak. ve tüfek ateşi açmak su-, 
retiie mukabelede bulunmuştur. 
Bir kaç polis yaralanmıştır.

Bombay, 2 (A . A .) — Ba- 
hadur Sapru ile arkadaşı Poo- 
naya gitmişterdir. Orada Gandi 
ile görüşeceklerdir.

Iran Ingiltereyi 
protesto etti
Cenevre, 2 ( Hususi) — İran 

hariciye nazırı Fürugi Han Ce
miyeti Akvama bir nota vermiş
tir. Bu nota İngiliz sefirine ve
rilen notanın aynidir. Notada 
İrana ait olan Bahreyn adaları
na İngiltere tarafından vuku bu
lan tecavüz protesto ediliyor.

Bir İngiliz sendikası Bahreyn 
şeyhinden aldığı imtiyaz üzeri
ne adada petrol çıkarmak için 
tesisata başlamıştır. İran hükü
meti Bahreyn adaları İrana ait 
olduğundan akiedilen mukave
leyi hükümsüz addedeceğini 
bildirmektedir.

Atinada yangın
Atina, 3 — Muhacirlerin ma

hallesinde vuku bulan yangında 
300 ev kadar yanmış ve bin kişi 
açıkta kalmıştır.

Vuku bulan haşarat on mil
yon drahmiye baliğ olmaktadır.

Almanyada intihabat 
mücadelesi 

Berlin, 3 . - ( A. A.) - A l 
la - Chapellede iradı nutuk eden 
Başvekil M. Brüning merkez fır
kasının programı hakkında uzun 
uzadıya izahat vermiştir.

Gazett. de Vossa nazaran, 
M. Von Curtius M. Terviranusa 
bir telgraf çekerek kendisinin 
nazırı mes’ulü bulunduğu harici 
siyasete müteallik mes’elelerden 
bahsederken gayet büyük b'ir 
ihtiyatla hareket etmesini talep

intihar mı, cinayet mî ?

101 bin frankla beraber
kaybolan memur

* *i  &

*

Venizelos yakında 
Atinada bir 

nutuk irat edecek
Atina .3 — Başvekil M. Ve

nizelos, Cemiyeti akvam mesa
isine başladıktan iki gün sonra 
Venedik tariki ile Yunanistana 
dönecektir. Liberaller, muhale-: 
fe t partisini, kabinede, tebeddü
lat olacağı hakkındaki izahını 
ye muhalif gazetelerin bu bap
taki uydurma neşriyatını filen 
tekzip etmek maksadile Başve
kil için büyük bir istikbal ha
zırlığında bulunuyorlar.

M. Venizelos Liberaller klü- 
bünde verilecek ziyafette bulu
nacak ziyaf-ti mütaakıp uzun 
bir nutuk söyliyecektir. Başve
kil nutkunda memleketi iki se
nelik idaresinde dahilen ve ha
ricen ne suretle idare ettiğini 
teşrih edecek ve en çok muha
liflerin hücumuna maruz kalan 
malî siyaseti hakkında müda- 
faatta bulunacektır. M. Venize
los nutkunda Türk-Yunan itilâ
fının fevaidinden ve Ankaraya 
vaki olacak seyyahatinden mü
him neticelerin hasıl olmasına 
muntazır olduğundan bahsede
cektir.

Piza gemisi Faler 
limanında

Atina 3 — Piza namındaki 
İtalyan harp gemisi Faler lima
nına gelmiştir. Gemi içinde bu
lunan İtalyan prensinin şerefine 
hükümet tarafından yiyafet ve
rilecektir.

Boynos Âyreste vaziyet
Buenos Ayres 2 (A.A.) Har

biye nazırı M. Dellepiana, Da
hiliye nazırı ile arasında çıkan 
bir ihtilâf neticesi olarak istifa 
etmiştir. Nacion gazetesi birkaç 
nazırın daha istifa etmesine ih
timal vermektedir.

Sabahleyin karaya çıkarılan 
bir piyade müfrezesi yine va
pura alınmıştır. Limanda 10 
harp gemisi bulunmaktadır. 
Şehirde, ve siyasî mehafilde 
galeyan hüküm sürmesine rağ
men ticarî mehafilde ve piya
sada nisbî bir şiilcûn görülmek-

Hırsız zannedilen memur M. Kare’niıı cesedi 
elinde bir tabanca ilte ormanda bulunuyor

Fraıısada ahiren çok şayanı .............
dikkat bir ihtilûs vak’ası oiımı; ■ 
vc bu vak’a bir ciııayctle de ka
rışarak bütün Fransa efkârı 
umumiyesiııi alâkadar etmiştir

Hâdise şu suretle meyd-v 
çıkmıştır:

Bir gün bir banka memuru 
Ternes kapısındaki oktruva da
iresinin tevziat veznesine 80,000 
franklık bir çek ibraz etmiştir.
Veznede bulunan M. Labeyri 
isminde bir memur kâğıdı tetkik 
edip demiştir k i:

— Bizim şefe vekâlet eden 
arkadaşımız biraz dışarı çıkıtı.
Biraz sonra gelin. Fakat belki 
de parayı hazırlamıştır. Bakın 
anahtar da masanın üstünde du
ruyor.

Genç memur bunu söyledik
ten sonra kasayı açmıâ, fakat 
içinde yalnız 30 bin frank kadar 
para bulmuştur. Sonra:

-- Siz bir azdan gelin. M.
Kare’de o vakte kadar gelir, 
diyerek banka memurunu geri 
çevirmiştir.

M. Kare yok!
Aradan bir müddet geçir i ı, 

öğle zamanı gejmiş, yemek ta
tili bitmiş, fakat M. Kare bir tür
lü meydana çıkmamıştır.

Dairede buna herkes hay
ret etmiş ve M- Labeyri’nin. ak
lına o esnada şu nokta gelmiştir:

-- Kasada nasıl 30 bin frank 
çıkar! dün kasaya hayli para r 
verilmişti. Kasa ;mşv§}idunun;

•M0 hinö fr s n g k - -baliğ' olması, 
lâzımdı.

M. Labeyri bu şüphesini 
oradaki arkadaşlarından M. Re- 
mansan’a söylemiş ve beraberce 
hesap yapmağa başlamışlardır.
Bir hesap bir kitap, bir de bak
mışlar ki 101 bin küsur frank 
eksik...

Her ikisi de derin bir hayi 
rete düşmüşler ve M. Kare’nin 
böyle bir iş yapacağına ihtimal 
verememişlerdir.

paralar ne oldu?
Çünki M. Kare dairede en 

çok sevilen, kıymetli, emin me
murlardan biridir. Şimdiye ka
dar beş paraya hiyanet ettiği 
görülmemiştir. Ancak, her genç 
adam gibi ekseriya akşamları 
işinden çıkınca Monmartir’de 
biraz dolaşır ve sonra evine 
avdet ederdi. Son zamanlarda 
vezne şefi izin aldığından onun 
yerine vekâleten M. Kare ba
kıyordu. Ve ona kasanın anah
tarı teslim edilirken kimsenin 
akima birşey gelmemişti. -

.Şimdi ise kasada 101 bin 
küsur frank eksikti ve M. Ka
re’de meydanda yoktu.

Bu meblâğın M. Kare tara
fından götürüldüğüne artık şüp
he kalmamıştı. Çünki bir siirü 
müfettişler gelmiş ve hesabatı 
tetkik ederek ayni neticeye 
varmışlardı.
... İş polise aksetmiş ve derhal 
taharri memurları vaziyeti tetkik 
etmeğe başlamışlardır. M. karenin 
evinde yapılan taharriyat ta faide 
vermemiştir.

Yalnız gaip memurun son za
manlarda hele yirmi gün zarfında 
yaptığı sarfiyatın şayanı hayret 
derecede fazla olduğu meydana 
çıkmıştır. Bütün Monmartir’deki 
dansinglerin ve barların sahipleri 
M. Karenin her akşam bir kere 
buralarda dolaştığını ve çılgınca 
para döktüğünü söyliyerek:

— Biz bir daha böyle müşteri 
nerede bulacağız? diye hayıflan- 
ınışlardır.

Polis • memurları taharriyata 
germi vermişler ;l-£aîcat,;iyteni bir

Zabıtaya şayanı dikkat iffa- 
- datta bulunan Matmezel 

Giseli
tarafa haber gönderilmiş lâkin 
M. Karenin ne tarafa gittiği ha - 
ber alınamamıştır.
Matmazel Gisele kim? -

Aradan bir iki gün geçtikten 
sonra bir sabah daireye bir ka- 
.din tefon etmiş ve M. Karenin 
orada olmadığım öğrenince de - 
miştir ki:

— Ben MeHe Gisele’nim. Kuzum 
M. Kare oraya gelince beni arar 
sın! Sonra hiç bir şey söyleme - 
den: teleffiöii kapEinişnr. « 

-BuMarmazeî Gisele 'içimdi?. 
Necidi? Hiç kimse bunu bil - 
memiştir: Çünki M . Karaye 
senelerden beri ilk defa olarak 
■bir kadin telefon etmiştir.

• Genç kızm itirafları
Polis . memurları - bu sefer 

Matmazel Gisele’in peşine düş
müşlerdir. Nihayet M. Karenin 
kesretle dolaştığı Monmartir’de 
yapılan taharriyat bu genç ka
dının bulunmasına yardım et
miştir.

Uzun - boylu, yeşil gözlü ve 
fevkalâde güzel bir kız olan 
Gisele polis memurlarına çok 
şayanı dikkat malûmat vermiş 
ve demiştir k i :

— Üç dört gündür M. Ka
reyi ben de göremedim. Kendi
sini çok merak ediyorum. Çünki 
yatımda fazla para vardı." Bir 
cinayete kurbân olmasından 
korkuyorum.

— Bu parayı nereden bulmuş.
— Cenevrede amcası ölmüş, 

ondan miras yemiş.
Bu ifade herkesi şaşırtmıştır. 
M. Kare miras yemiş L.
Peki miras yediyse, kasadan 

paraları niçin aşırdı?..
Polis memurları bunu düşüne

rek Maimezel - Gisele’e hayretle 
şnnu sormuşlardır:
, — Bu mirası-aldığından emin- 
misiniz.

— Kat’iyyen !...
— Nereden biliyorsunuz?..
— Evrakını gördüm. Çünki 

Mi Kare beni çok severdi ve 
hiç bir şeyini benden sakla- 
mazdı.

— Bu miras ne kadardı ?..
— Yarım milyon franktan 

fazla idi...
Filhakika yapılan tetkikat ve 

taharriyat neticesinde Gisele’in 
söylediklerinin tamamen doğru 

..olduğu sabit olmuştur. Fakat 
bu sefer mes’ele büsbütün ça- 
tallaşmıştır:

Yarım . milyon franklık bir 
servete malik olan, bu adam ne 
demeğe vezneden bu kadar para 
çalsın?

.i ibsyi!$3?§:Ç3S;,£esedi,
?1 -VAtc». ! -akılı
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Bir mübadilin .şikâyeti
İmzasını mahfuz tuttuğumuz 

Giritli bir kiiriimizdon şu mek
tubu aldık :

Girit Kandiyc miibadillerin- 
dsniın. Soıı yapılan Türk - Yu
nan itilafından sonra, ililâfna- 
menin 4 üııcii maddesi muci
bince emlâkime tasarruf etmem 
lâzım geliyordu. Bu maddeye 
g'Hveınip emlâkimi satışa çıkar
dım, miiştevi buldum. Satış se
nedi yapmak üzre notere mü
racaat ettim, Türk iribaşının 
alım ve satım muamelesi ynpa- 
nuyacağı cevabım verdiler. Hal
buki i'ürkiyede, icilâfname mu
cibince yunanlılara alim satım 
hakkı bîr aydanberi verildi. 
Kandıye mutasarrıfı ve müddei
umumîliği vasıcasiyle Yunan ha
riciye nezaretine telgraflar çek
tim, hiçbir cevap alamadım. Yu
nanlılar, Türk tabaasına karşı 
hâlâ mı müşkülât çıkaracaklar.

soüra M. Kareyi arayan memur
lar daha .say,id : hayret ve esaar- 
engiz bir hâdise karşısında kal
malardır :

M. Kare bulunmuştur 
Fakat nasıl?..
Civarda bir ormanda elinde 

tabanca olduğu halde, ölü bir 
vaziyette. Bu büsbütün mes’ele- 
yi karıştırmıştır:

Acaba M. Kare intihar mı 
etti? Yoksa öldürüldü mü?.. 

İntihar ettise niçin etti? 
Öldürüldü ise niçin öldürüldü? 
Cesedin üzeri taharri edildiği 

zaman külliyetli para bulunmuş
tur. Buradan eğer hâdise bir 
cinayetse, bu cinayetin her hal- 

îde paraya tamaan yapılmadığı, 
görülmüştür. - • -

Peki, ya intiharsa?.. — T- 
Intihara delâlet edecek bir . 

emmare de bulunamamıştır. Çün- 
ki M. Kare’nin cebinde bunu 
gösteren bir mektup çıkmadığı, 
gibi ceset morga nakledildiği 
zaman kurşunun bir metre uzak
tan atıldığı meydana çıkmıştır.

Bu hesaba göre M. Kare 
bir cinayete kurban olmuş de
mektir. Fakat öldüren kim? Ve 
cinayet niçin irtikâp' edilmiş, ya 
veznedeki kasadan çalman pa
ralar?

Bir kol düğmesi
Bir zabıta müfettişi cinaye

tin vuku bulduğu ormanda tet
kikat yaparken .şayanı, dikkat 
bir delil bulmuş ve bu sayede 
mes’ele tenevvür etmiştir. Bu 
delil alim bir kol düğmesinden 
başka bir şey değildir.

- Ve tahkikat neticesinde M. 
Labeyrıye ait olduğu meydana 
çıkmıştır. Bunun üzerine bütün 
zamlar M. Labeyriye teveccüh 
etmiş ve bu memur tevkif olun
muştur. M. Labeyri isticvabı ne
ticesinde her şeyi itiraf etmiş 
ve M. Kare’yi kendisinin öldür
düğünü söyliyerek demiştir ki:

— Kare Cenevrede amcasın
dan miras yemişti. Fakat bunu 
herkesten saklıyordu. Bunu yal
nız ben biliyordum. Çünki 
bankanın havalesi o yokken ba
na'gelmişti: M. Kare bu para
ları alınca çılgınca para sarfet- 
meğe başladı. Binaenaleyh ka
sadan para çalınırsa herkes 
ondan bilecekti. Ve son zaman
lardaki müsrifliği buna.delil o- 
larak gösterilecekti. Bunun için 
.paraları ben aldım, ve kendisini 
,bîr gün bir ormaiıa gezmeğe 
götürerek öldürdüm.' Sonra san
ki bu sirkat cürmündcn dolayı 
vicdan azabı hissederek intihar 
etmiş gibi tabanca* eline ü<SK
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ey İzmirde tezahüratla karşılandı. Halka karşı bir hitabe irat etti, 
polise hakaret cürmü ile tevkif olunduğu bildirilmektedir.

nda
İsmet paşa ile Fethi bey 

arasında çıkan ilk münakaşa 
bize şunu öğretmiştir ki, C. H. 
fırkası liderini S. C. fırkası li
derinden ayıran şey, yalnız dev
let idaresine ait bir noktainazar 
ihtilâfı değil, bir zihniyet ve bir 
mizaç farkıdır.

İsmet paşa su katılmamış bir 
idealisttir; Fethi bey ise her 
sözü, her hareket: ile bize, bir 
materigalist olduğunu gösteri
yor. Birinin emeli, toplu, güzel 
ve kuvvetli bir vatanm geniş bir 
ufuk üzerinde ilk teressümünü 
görmektir; bütün enerjisi bu 
yolda hız almış gidiyor.

Oburu ise yalnız bugünün 
küçük ve ânî faydalarını temin 
etmek maksadım güdüyor. Fethi 
Beyin sözlerinin arkasında, bir
az da, Ondör üncü Louis’nin 
“Benden sonra tufan!,, nüktesi 
vardır. S. C. fırkası lideri bütün 
materiyalistler gibi, bir milletin 
hayatında her şeyi ekonomyaya 
irca ettikten sonra bugünün 
refah» için yarının büyük men
faatlerini şöyle bir yana bırak
mağa hazır görünüyor. Bunun 
bir adına politikada, oportuniz- 
rna da derler.

İsmet Faşa bunu anlamıyor. 
Fethi , Bey İktisadî buhrandan 
bahsettikçe "hiç şüphesiziçin- 
den “Bunu inkâr eden kim?,, 
diyor ve muarızının netice 
itibariyle nereye varacağını dü
şünüyor. Çünkü, onca bu İkti
sadî buhranın sebepleri nekadar 
mazinin derinliklerine saplı 
şeyler ise, bunları ortadan 
kaldıracak çareler de okadar 
istikbale ait bir iştir. Uzun ve 
sakim idarelerin engin bir kül 
sahrası haline getirdiği bu garip 
vatan muhtaç bulunduğu bütün 
ümran vasıtalarına mazhar ol
madan, onun kuru topraklarına 
bir sihirbaz asası ile dokunup,bir
den, coşkun bir servet ve refah 
kaynağının gür sularını taşırmak 
imkânı var mıdır? İsmet Paşa 
bu memleket için bu topraklar
dan başka bir hayat membaı 
olabileceğini tasavvur edemez. 
Karşı taraf ecnebi sermayesi, 
ticaretin inkişafı filân diye bir 
şeyler mırıldanıyor. Çıplak ve 
ıssız Avadolu yaylâlarımn yanık 
yüzlü ahalisi ortasında yaşıyan 
bir devlet için bunun manası 
nedir ? Bu ahali vermeyince 
neyi satacaksınız ? Ecnebi ban
kaları bu memleketin yegâne 
sahibi Anadolu halkının vereceği 
teminattan başka neyimize gü
venebilir ?

Hiç şüphesiz Fethi Bey söy
ledikçe İsmet Paşa kendi için
den böyle düşünüyor. Çünkü, 
her idealist millet adamı' gibi 
onun fikirlerinin çerçevesini de 
memleketin hudutları ve millî 
hayatın mesahası teşkil ediyor.

O bu hudutlar ve bu me
saha dahilinde düşünüyor. Fethi 
bey ise aklın ve mantıkin çiz
diği bir siyaset hendesesi için
de sıkışmış hep cansız bir mu
adelenin etrafında daireler çe
virmekle meşgul oluyor. S.C. 
fırkası Liderlerinin rasyonel 
ve riyazî fikir tecrübelerinin ço
ğu insana Müsyü Palisin haki
katleri kadar basit bir doğruluk

Muhalefet reisinin merakla beklenen nutkunu söyleyiceği İzm: r i  en bir manzara

Fethi Bey f İzmir ide !

Fethi Beyefendi nutkunu yarın İzmir 
stadyomûnda irat edecektir

Dünkü tezahürat arasında ağlıganlar olmuş, Fethi 
Beyin ceketi yırtılmıştır, istikbale koşanlarm

işçi, amele ve tüccar teşkil etmiştir..

İzmir, 4 (H. M.) —' Fethi 
bey ile arkadaşları Tahsin 
[Ardahan], Haydar [İstanbul],
Ağaoğlu Ahmet [Kars] bey
leri hamil olan Konya vapu
ru saat onda gelmek lâzım 
iken saat yarım olduğu halde 
hâlâ gelmemiştir.

Mahşer manzarasını an
dıran halk, kordonda bekle- 
şiyordu. Şehrin her tarafı 
bayraklarla donanmıştır. Halk, 
yeni fırka liderini süslü bir 
surette karşılamak istiyordu.

Bir hâdise..
Bir kafile, önlerinde bayrak Feti B . nutkunu yarın  İra Gedecek 

olduğu halde gelirken bir' ar
bede olmuş, bayrak parçalan
mıştır.

Merkez otelinin önünde, halk:
manzarasi arz eder.' Lâkin, öbür 
trrafta hayat vardır. Hiçbir 
kendeseye girmeyen karışık, 
kaotik, engin ve insicamsız ha
yat vardır. Ve bunu sevk ve 
idare eden muzlim kvuvetlerin 
herbiri bir ayrı hakikat, bir ay
rı kanun, bir ayrı ilimdir.

Onun içindir ki, İsmet Paşa 
Sıvastaki , nutkunda “ Biz bu 
bilgileri bir takım kitaplardan 
bir takım sistemlerden çıkairnja- 
dık; her birini ayrı ve . acı bir 
tecrübe ile edindik.„dedi. Fakat 
ne yazık ki Fethi Beyin rasyonel 
zekâsı indinde bütün bu hayat - 
tan alınmış tecrübelerin kıymeti 
yoktur ve olamaz.

Görülüyor ki iki lider ara
sındaki ihtilâf oldukça derin 
ayrılıklara istinat ediyor. Ve bu 
iki zıt zihniyetin münakaşa yo
luyla müsbet bir neticeye erme
leri ihtimali olmadığı anlaşılıyor.

YAKUP KADRİ

“ Yaşa Gazi,' yaşa Fethi! „ di
ye bağırmıştır.
_• Otelin penceresinde duran- 
İlhami isminde bir genç te: -

— Hepimiz Fethi beyle be
raberiz !.

Bayrak yırtılamaz, kimse Tür- 
ke zulmedemez. Yaşasın Gazi, 
yaşasın yeni fırka! Biz hepimiz 
Gazi ve Fethi ile, beraberiz.” di
ye bağırmıştır.

Bu sırada bayrağı yırtılan ka
fileye diğer büyük bir bayrak 
verilmiş,' halk hareket etmiştir. 
İncirciler de davul zurnalarla:

“— Yaşa Gazi, yaşa Eethi,, 
sedaları arasında bağrışarak rıh
tıma yollanmışlardır.

Fethi Beye intizar..
Mülhakattan birçok istikbalci 

kafileler gelmişti.
Denizde (200) kadar sandal, 

rıhtımda 40-50: bin kişi Konya 
vapurunu bekliyordu.

Haik tramvayları zaptetmiş, 
üstlerine çıkmış bekleşiyordu.

Vapur gelince...
Vapur yanaşır yanaşma* bir

izmirde 300 kişi 
tevkif edildi

İzmir 4 [H. M.] — Fethi B. 
nutkunu cumartesi günü saat 
onyedide îzmir istasiyonunda 
irat edecektir. Buınm için lâzım 
gelen beyanname îsnıail Hakkı 
ve Zeynel Besim inızalarile vilâ
yete verilmiştir. Ayrıca Fethi B. 
de validen şifahen müsaade is
temiştir.

fismîr pii.M.İ — Fethi B. 
istikbal edüirkesa bazı po- 
üsîerİBi oleıaize yaıvaî-iaradla- 
ğsraa ve  b ayrak  y.Eirinıfaıass 
gjbi foâdlssier ©MsığısriM, 
itevMîat icra  ediMîğizi ha
ber a larak  vali Kâzım pa
şaya m üracaat etircıam.

Bana :
“ P oliss h ak are t ctir- 

mündem dolaya ay ak  tak ı- 
■ mınâan 30® kişi tevkif e- 
diMi. B aşk a  bir şeyden 
malûm atım  yoktur.» dedi.

Muhabirimiz Fethi beyin istikbali 
tezahüratını nasıl tasvir ediyor?

İzmir 4 [H. M.] — Fethi beyi istikbal eden halk kütlesi 
arasında ekseriyeti işçi, amele ve tüccar teşkil ediyordu.

Fethi B. vapurun merdivenlerinden inerken heyecanından 
sararmıştı. Vapura kadar giden iscikbalciler Fethi beye sarı
lıyorlar; ağlıyorlardı.

Motor bulunamadığı için sandalla Pasaport iskelesine çıktı. 
Kalabalık o k a d a r  fazla  idi İd bu fzdilıasn-lçiside 

Fethi beyin ceketi yırtıldı. Bu arada çiğnenenler 
çoktu. Bir taraftan da davul - zurna çalınıyordu.

Fethi B, karaya çıkınca halk . kendisini taşımaya başladı. 
Nihayet Fethi B; müşkülâtla getirilen otomobile bindi ve İzmir 
Palas oteline gitti.. Orada halka hitaben, bundan evelki tel
grafımda bildirdiğim kısa hitabesini iradetti :

.Mülhakat ve halk mümessilleri bu hitabeye mukabele et
tiler. Bu esnada bir ihtiyar. Fethi Beye hitaben :

“ — Senin için canımızı fedaya hazırız, çünkü ca
nımız burnumuza geldi » dedi.

M ır  l . » m i E i M i ' .m- ... - ... .............-------- '
hücumdur başladı.

. Halk, hep bir ağızdan bağ
rışıyorlar, . alkışlıyorlardı. Bu 
aralık izdihamdan bir' kaç polis 
denize, yuvarlandı. Ağaoğlu Ah
met beyin seside yükseldi:

“ — İşte polisin müdahelesi 
olmıyan nümayiş buna derler! „

Tahsin B. ( Ardahan ) ilâve 
etti:

“ Kalpten kopan ses işte 
budur. Hayatımın en heyecanlı 
gününü yaşıyorum. „

50000 kişi arasında
Fethi B. kalabalık arasından 

müşkülâtla çıkabildi. Rıhtım 
bayrak ye çiçek içinde idi.

. Fethi B. hazırlanan süslü 
bir. otomobile bindirildi. Arka
sında miktarı heran artan elli 
bin kişilik bir kalabalık olduğu 

■ halde “İzmir Palas,, oteline gitti.
Bu sırada Tahsin (Ardahaiı) 

ve Haydar (İstanbul) Beyler ka- 
: labâlık arasında kaybolmuşlardır.

Fethi beyin hitabesi
■ Fethi B. otele gelir gelme? 

balkona .çıktı. Kısa bir hitaba 
ırat ederek dedi k i :

Tezahürünüz karşısında 
duyduğum heyecanı ifade etmek 
için kelime bulmaktan âcizim.
Kalbim mefharet hislerile dolu
dur.

Teveccühünüze lâyık olmıya 
: çalışmak hayatimin en büyük 
. muyaffakıyeii olacaktır. •

(  Arkası üçüncü sayfada )

Kabinede yapıla* 
cak tasfiye şayiası

Kabinede bazı mühim tebed
düller yapılacağı hakkında çok 
kuvvetli bir şayia çıkmışsada 
bunun bir iki vekâlette vaki 
olacak bazı zarurî tebeddüller
den galat olduğu anlaşılmıştır. ' 

Cemal Hüsııü beyin Bern 
sefaretine tayini üzerine zaten 
maarif vekâleti inhilâl etmiş ve 
bu makama Vasıf ve ya Nafi 
Atuf beylerden birinin getirilmesi 
mevzuu bahsolmuştur. Diğer

H aşan B. Nafi A tuf B
taraftan Devlet Bankası Umumi 
müdürlüğüne İktisat Vekili Şa
kır beyin tayin edileceği ve ye
rine Diyarıbekir meb’usu Zekâi 
yahut Trabzon meb’usu Haşan 
beylerden birinin tayin edileceği 
söylenmektedir.

Adliye vekâletinde de bir 
tebeddül vukua geleceğim ve bu 
makama ya doğrudan doğruyş 
Vasıf beyin veya Dahiliye vekif 
Şükrü kaya Beyin gelerek ontff 
yerine Vasıf Beyin tayin edile* 
ceği söyleniyorsa da bizim sa -  
lâUyettar mahafil nezdindeki 
tahkikatımız bunu teyit etme* 
iniştir. Vasıf beyin Ankaraya 
gitmesinin- bu mes’ele ile alft* 
kadar olduğu yazılmışsa da 
mumaileyhin Ankaraya vâsıl ol* 
duğu gün İsmet paşa hareket 
etmiş bulunduğu için görüle
medikleri . anlaşılmaktadır.

ismet Paşa dün geldi ve Pendikten 
doğruca Yalovaya gitti

Başvekil İsme!

İsm et P aşa  P endikte kendisini 
karşıkyanlar arasında

paşa hazretleri dün 
sabah Ankara eks* 
presile Pendiğe 
gelmiş ve bir çök 
zevat tarafından 
karşılanmıştır.

İsmet paşa Pen
dikten Ertuğrul ya
fana binerek doğru- 
ca. Ya!ovava har©- 
k e t ehnisrir.

Başvekilin Ya- 
lovada ne kadaı 

"Şj kalacağı ve İstan> 
bula ne günü ge* 
leceği malûm değil
dir. Bugün, yarın 
şehrimize teşrifleri 
beklenilen Gazi 
hazretlerile beraber 
gelmesi muhtemel
dir.
İsmet Paşanın İz- 

mire gideceği haber 
leri teeyyüt etme
miştir.

Feci bir inhidam
Muğla, 4 [H. M] Fetiyede 

maden ocağında bir inhidam ol
muş, Ereğlili İsmail oğlu Re
ceple Ali çavuş adında iki 
amele ölmüştür.

Ankaradan tekzip 
Ankara H. 4 (Telefonla) 

huriyet Vasıf Beyin Dahıüye 
vekâletine ve Şükrü Kaya Be* 
yin de Adliye vekâletine tayın 
edilecekleri haberi Ankara ma-
î-fÜ-'oce tekzip olunmaktadır.
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Şarkta tenkil harekâtı 
devam etmektedir

Ankara 4 [ H. M. | — Şa
rkta şakilerin tenkillerine de
vam edilmektedir . 12 ağus
tosta eşkıyanın takibine memur 
edilen süvari bölüğümüzle eşkı
ya arasında bir müsademe ol
muştur. Müsademeye girenler

den Licenin Dilek köyünden Meh- 
mst oğlu Şerif yakalanmıştır. 
Başkale havalisinde müfrezemize 
karşı harekette bulunan Osman

çetesi eşkıyasından iki kişi öl
dürülmüş. Aziz ismindeki hay
dut ta yakalanmıştır.

Yeni piyade karargâhına 
hücum eden eşkiyanııı hepsi 
püskiirtiilmuştur.

Birinci umumî müfettiş İbra
him Tali bey Diyarbekire gi
derken Siirt halkına nasihatte 
bulunmuş, biribirlerile hoş ge
çinmelerini tavsiye etmiştir.

Balıkçılık mektebi
Ankara, 4 (H. M) İstanbulda 

ve aglebi ihtimal Paşa bahçede 
açılacak olan balıkçılık mekte
binin kadrosu tesbit edilmemiş
tir.

Burmada üç tevkif
Bursa 4 — Abdülhamidin 

oğlu Kürtlerle beraber olduğu 
şeklinde sözler söyliyen üç kişi 
Ue Ulu cami kayvumu Akif 
hoca burada tevkif edilmişlerdir.

Komünist tahkikatı
Ankara, [Telefonla] — An

karada yapılan komünist tahki
katı devam etmektedir. Şimdiye 
kadar sekiz kişi isticuap ve ke
falete rapten serbest bırakılmış
lardır. Polis lüzum gördüğü ma
lûmatı istihsal için muhtelif şe
hirler polisi ile muhabere halin
dedir. Bu suretle şebekenin fa
aliyeti meydana çıkarılmaktadır.

Fethi Beyefendi İzmirde
f  Birinci sahifeden mabad ]

Güzel İzmirin çalışkan ev
lâtları !

Sizi harekete getiren hissin 
Vatan ve Cümhuriyet aşkı ol
duğundan şüphe etmiyorum . 
Çünkü ben de ayni mücade
leye atıldım.

Aklımızın, sâyimizin bütün 
kuvvetini Cümhuriyetin yüksel
mesine hasredeceğiz.

ijîâamşıfih sizinle daha uzun 
üoyltr h‘asbuffâ]'"edee.eğim:'13eni 
karşılamak için ihtiyar ettiğiniz 
zahmete teşekkür ederim.”

Fethi beye cevap 
verilecek mi?

Musir ren söylendiğine göre, 
iki gün evvel buraya gelen 
Adliye vekili Mahmut Esat B. 
Fethi B. yin nutkundan sonra 
belediyede büyük bir ziyafet 
verecek ve bu ziyafette Fethi 
B. yin nutkuna cevap olarak- 
bir nutuk irat edecektir.

Esbak Maarif vekili Vâsıf 
B. in de buraya gelerek Fethi 
B. in nutkuna mukabele etmesi 
muhtemeldir. ' 1 '

Yeni fırkanın İzmir 
teşkilâtı.

İzmir 4 (H. M) — İzmirde 
S. C. fırkası teşkilâtını “ Hiz
met « başmuharriri Zeynel Be
sim, İsmail 'Hakla ve sabık 
Edirne meb’usu Faik B. 1er 
yapmaktadırlar.

Fethi B. İzmiri yakından ta
nımadığı için teşkilât hususunda 
İsmail Hakkı ve Zeynel Besim 
beylerin rehberliği ila hareket 
etmektedir.

Aydın,Alaşehir, Manisa, Ku
la ve Akhisarda teşkilât için 
memurlar tayin olunmaktadır.

Kemal Paşadan ve diğer 
yerlerden gelen heyetlere teşki
lât yapmaları için salâhiyet veril- 
mek“üzeredir. Muğladatı doktor 
Cemil B. teşkilât icrası için 
müsaade istemiştir.

Nefsi İzmir teşkilâtına Cu 
martesi günü başlanacaktır.

Esnaf teşekkülleri muhalefet 
fırkasına iltihak etmiştir.
Çanakkâleden geçerken

Çanakkale [H. M.] — Fethi 
beyi hâmil olan Konya vapuru 
buradan geçerke halk tarafın
dan selâmlanmıştır. Fethi beyin 
arkadaşları İzmir seyahati hak-

Kinda şunları söylemişlerdir:
“— Millet İktisadî buhran

dan muztariptir. Bu ıstırabı en 
çok hisseden İstanbuldur. Sonra 
İzmirdir. Fethi Bey, İzmir nut
ku ile bu buhranın izalesi çare
lerini gösterecektir.,,

Fethi Bey kendisini karşıla
yanlara hitaben kısa bir nutuk 
söylemiştir.
Hizmet fırkadan niçin 

çekilmiş?
Hizmet gazetesi sahibi Zey

nel Besim Bey de C. H. 
fırkasından istifasının sebeple
rini izah ederken, kanun hari
cine çıkarak halka tahak
küm ve tagallup eden mu
temetlerin, ve buna başlangıç 
olmak üzere Alaşehir muteme
dinin işten uzaklaştırılması ve 
fırkanın bu suretle ehemmiyetli 
bir tasfiye geçirerek kaybet
tiği halk muhabbetini istir
dat etmesi hususundaki tekli
finin reddedildiğini, söylemekte 
ve buna bir de İnhisar idarele
rinin. mevcudiyetini ilâve etmek- 

. tedir.
İzmir muhalifleri hakkında

izmirde intişar eden “ Ana
dolu „ refikimizin 3 eylül tarihli 
nüshasında, “ Muhalifler ! „ ser- 
levhah bir yazı var. Arkadaşı
mız muha liflere: “Hüviyetlerini 
angaje eden konsolos kâtipleri, 
konsoloshaneden mi direktif alı
yorlar?,, şualini soruyor ve “Ye
ni asır,, gazetesi muharrirlerin
den Behzat Ari" “Halkın sesi,, 
başmuharriri Mehmet Sırrı bey
lerin Mısır ve Fransız konsolos
hanesinde memur olduklarım 
ilâve ediyor ve diyor ki :

“ Bize kim hitap ediyor ? 
Behzat Arif mi Mehmet Sırrı 
beyler mi, yoksa konsoloshane
lerini ? Bunu anlamak hususun
daki ısrarımızın nekadar hnlrl. 
ve sarih olduğunun takdir edi
leceğinden çok ümitvarız.,,

Yeni fırka ve Ermeniler
Ermenice “Tidak,, gazete

sinde Aşot Keçiyan Ef. yeni 
fırka müvacehesinde Ermenilere 
§u tavsiyelerde bulunuyor:

“Yeni fırka günden güne 
kuvvetleniyor. Bu fırkrya karşı 
bizim vaziyetimiz ne olacaktır?

Vaziyetimizi şu suretle tesbit 
edebiliriz:

“Her hangi fırkaya mensup

Rus tayyareleri

Dün Ankaraya 
gelip ziyafete 
yetişmediler...
Ankara 4 (telefonla) — Sov

yet tayyarelerinin Moskovadan 
hareketi bildirilmiş ise de tay
yareler geç vakte kadar bek
lenmiş fakat buraya gelmemiş
lerdir. Moskovadan gelen malû
mata göre Moskova ile Harpul 
arasında şiddetli rüzgar vardır. 
Ayni zamanda hava çok sislidir. 
Tayyarelerin fırtınadan dolayı 
bir yere inmeğe mecbur kaldık
ları fakat Moskovayı haberdar 
edemedikleri tahmin edilmekte
dir. Buradan İnebolu ve Sinop 
gibi şehirlerden malûmat isten
miş ise de tayyarelerin geçme
diği bildirilmiştir. Tayyare cemi
yeti tayyareciler şerefine vere
ceği ziyafeti tehir etmek iste
miş ise de Sovyet sefareti tay
yarelerin geç vakte kadar gele
ceğini bildirerek ziyafetin tehir 
edilmemesini istemiş ve tayyare
lerin gelmemesi üzerine ziyafet ta
yyare cemiyeti ve Sovyet sefa
reti erkânının iştirakile başla
mıştır.

Gazi Hazretlerinin 
teşekkürleri 

Yaluva, 4 (A.A.) — Riyaseti 
Cümhur Kâtibi Umumîliğinden: 

Reisicümhur Hazretleri, 30 
ağustos zafer bayramı münase- 
betile tebrikâtta bulunan zevata 
teşekkürlerinin iblâğına Anadolu 
Ajansım tavsii buyurmuşlardır.

Manisanın kurtuluşu
Manisa [H. M] — Manisanın 

kurtuluş günü olan 8 Eylülde 
yapılacak merasim için muazzam 
bir ihtifal programı tespit edil
miştir.

A niakyada bir hadise 
Adana, 3 (H. M.) — An- 

takyada Türk gençleri hain Se
lim Memduha. tekrar dayak at
mışlardır. Hainler akıbetlerinden 
korkuyorlar.

Şam- kad ınlan  ve pdçe 
Adana, 3 fa . M) — Şamda 

kadınlardaki peçeyi çıkarmak 
için mücâdele yapmak üzere bir 
Cemiyet teşekkül etmiştir.

olursa olsun, günün kükûmetine 
sadık ve muti bulunmak „ .

Müstakil vatandaşlar olmak 
itibarile şüphesiz herbirimizin 
şahsî bazı temayülât ve içtihadı 
olabilir, cümhuriyet idaresini 
takviye ve idame maksadile 
sarfedilen mesaiyi takdir husu
sunda da herkes serbesttir. 
Ancak hakkımızda bir gûna 
suizanna meydan vermemekte 
şarttır.

Hükümet butun icraatının 
vatanımızın menafiini temine ha
dim olduğuna vicdanen kanidir 
ve sırası geldiğinde yapılan ten
kit ve hücumlara cevap verme
ğe hazırlanmaktadır.

Bu iman ve kanaatle çalışan 
bir hükümete karşı mücadeleye 
girmek maksadile teşekkül eden 
yem fırkanın bu vaziyeti hükü
metçe memnuniyetle telâkki 
edilmiyeceği aşikârdır. Binaen
aleyh yeni fırkaya kaydolunmak 
için tarafımızdan vaki olacak 
müracaatler bizce tecviz olun- 
mıyacak bir nümayışkârlıktır.

Üvey oğlunu öldüren imam

idamdan kurtuldu, 28 
sene hapse mahkûm..
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İmam Tcvfık Ef. karîîs* tefhim edilirken
Bundan iki ay evvel Üskü- 

darda bir aile faciası olmuş, 
Üsküdarın maruf imamı Tevfik 
ef. bir eve çabucak sahip olmak 
için üvey oğlunu köpek zehirile 
öldürmüş, kain valdesini de öl
dürmeğe teşebbüs etmiştir.

Bu imamın muhakemesine 
dün öğleden sonra ağır ceza 
mahkemesinde başlanmıştır.

Müşteki mevkiinde, zehirle- 
nüp ölen çocuğun öz anası bu
lunuyordu Evvelâ tahkikat ev
rakı okundu.

Müstantiklik imamın, taam
müden ka'cii filinin faili olmak 
üzı-e lüzuma muhakemesine ka
rar verildiğini beyan ediyordu. 
Bu filin cezası idamdı.

iki evli imiş
-ReiggBey katil imamın hü- 

i..»* vL..i~
— Adın ne ? • •
— Mehmet Tevfik.
— Kaç yaşındasın ?
— 67 yaşındayım.
— Nerenin imamısın ?
— Ayazma camii imamıyım.
— Kaç evlisin ?
— İki!
— Kaç çocuğun var ?
— Birinden beş, birinden

iki.
— Evvelce mahkûmiyetin 

var mı ?
— Hayır..
Nasıl zehirlemiş?

Okunan evraktan, Tevfik 
efendinin badem ezmesinin içine 
köpek zehiri ^karıştırarak üvey 
oğlu Behçet’e yedirmek suretile 
onu öldürdüğü ve valdesine de 
zehirli şeker - verdiği, fakat ka
yın valdesinin .oruçlu olduğu 
için bunu yemiyerek ölümden 
kurtulduğu anlaşılıyordu.

İnkâr ediyor
Reis bey imama sordu:
— Anlat bakalım, nasıl oldu?
— Bunun anlatacak yeri 

yok ki, şahitlerimi dinleyin de 
anlarsınız!

—— Olmaz, evvelâ sen anlat 
bakalım!

— Hayır ben bu işi yapma
dım, karım Nazmiye çöpçü on
başısı Mehmetle sevişiyordu.

Maksatları benimle kayna
namı öldürmekti. Halbuki iş 
'tersine dönmüş...

— Böyle iş olmaz!..
— Oluyormuş demek ki..
Badehu imamın zabıtada ve

müstântikte vermiş olduğu ifa
deler okundu.

İmam, bu ifadelerinde kayın 
valdesife aralarımı iyi olmadığım 
barışmak için şeker okuyup gö
türdüğünü, zehirleme mes’elesin- 
den haberi olmadığını söylüyor
du.- ■ ,,,

Halbuki zehiri nezafet onba

şısı Mehmetten bizzat kendisinin 
aldığı anlaşılıyordu.

Zehiri niçin almış?
Badehu müddeiumumi Bur- 

hanettin B. zehri niçin aldığı 
hakkında fevlik efendiye bazı 
sualler sordu.

imam, bu zehri bahçesindeki 
danaburunlannı itlâf etmek için 
aldığım beyan etti.

Morg ve kirayahane rapor
ları okundu. Bu raporda bilhas
sa şöyle bir kayıt vardı:

..Muayene neticesinde badem 
ezmesi içine cinayeikâr bir el 
tarafından konulmuş büyükçe 
bir istiriknin parçası görüldü.,,

Şahitler ne diyor?
Bundan sonra şahitler din

lendi. Zehiri imama veren tan
zifat onbaşısı Mehmet Ali de
di ki:

“ bendenize bu imam efen
di gelerek köpekleri öldürece
ğinden bahisle zehir istedi.

Evvelâ ben kendim öldürmek 
üzere köpekleri araçlımsa da 
bulamadım. Nihayet zehiri Tev
fik efendiye verdim 1 Bunu ne 
yaptığım tabiî bilmiyorum. „

Diğer şahit Şerife hanım:
" Ben, imamın kayınvali

desi Hacer H. m evinde kiracı 
olarak oturuyordum.

Bir gün efendi erkence ge - 
Jerek dargm olduğum kayın val- 
desile barışmağa geldi.

Üvey oğlume bir şeker ye - 
dirdi. Hacer hamına da bir şeker 
verdi. Biraz sonra Behçete fe 
nalık geldi, yere yuvarlandı ve 
öldü.

Çocuk can çekişirken merdi
venleri ikişer ikişer atlayarak sa
vuştu, gitti. „ .j

Diğer şahit Mehmet Selim 
ef. de bir sabah nezafet on
başısı Mehmet Ali efendinin 
imam Tevfik efendiye köpek 
zehirlemek üzre geliverdiğini 
gördüğünü ve imam bu ze
hri aldıktan sonra şekerci 
Zekeriyanın dükkânına gittiğini 
söyledi.

İmamın iddiaları
İmam, karısı ile çöpçü on

başısının münasebettar olduğu
nu, bu işin mürettep bulundu
ğunu iddia ederek bunu isbat 
için Hadi ve Hüsnü isminde iki 
şahiti olduğunu ve bu şahitlerin 
de mevkuf bulunduğunu söyledi.

Heyeti hâkime bu mevkuf
ların derhal tevkifhaneden celp
lerine karar vererek celse 10 
dakka tatil edildi.

İkinci celsede
10 dakika sonra iki mevkuf 

şahit getirildi.
Biri bahçevan Hamdı [idi, 

dediki
4 —1 Bundan iki ay evvel

Salıifr: 3

Sanayi «ergisi

Bu gece saat onda 
kapanıyor, gezen» 

lerin mıkdarı
Memleketimizde büyük bir 

alaka ve teveccüh uyandıran 
ikinci yerli mallar sergisi bu ak
sam saat oııda kapuıııyor. Millî 
fabrikalarımızın gece gündü dur
mayan mesaisi muvaffak bir 
imtihan geçirmiştir. “ Yerli mal- 

ra rağbet var diye mal fiatları 
arttırıldı,, propagandasının pek 
haksız olduğu, serginin satısla- 
rıyle sabit olmuştur.

Dün gece sergi heyeti sergi
ye iştirak eden müessislere bir 
veda müsameresi vermiş, (Cüm
huriyet mahfili ) zarif bir ko- 
nıedi temsil etmiştir.

Dün akşama kadar sergiyi 
ziyaret edenler 34,000 kişiye 
baliğ olmuştur.

Bugün serginin son günü 
° „ ası. ve alelhusus cumaya 
müsadif olması hasebile müthiş 
bir ziyaretçi kafilesinin ziyareti 
beklenmektedir.

Yeni fırka namzetleri
S. C. fırkas; belediye ııan* 

zerleri arasında kimyager Rasira 
Ebülrauhsin Kemal, doktor Sa- 
lâhattin beylerle Namık Kema
lin torunu Nahide Hanımın da 
bulunduğu söylenilmektedir.

Yeni fırkanın namzetler lis
tesi Fethi Beyin avdetinden son
ra ilân edilecektir.

Yeni fırka namzetleri için 
sinemalarda projeksiyon ile ve 
nutuklarla propaganda yapa
caktır.

Sabiha Zekeriya H. mın 
programı

Sabiha Zekeriya Hanım, şehir 
Meclisi azalığma müstakil da
lak namzetliğini vazetmişti.

Sabiha Zekeriya H. prog
ramını anlatırken: Emanet büt
çesinde hayır cemiyeti ismi al
tındaki müesseselere yardım, 
seyahat masrafları, yarış yerleri 
şehir tiyatrosu ve saire gibi 
lüks işler için yapılan israfları 
keseceğini, halka meccani ha
mamlar, işçi kadınların çocuk
larını bırakabilecekleri çocuk 
balom evleri, ucuz hastaneler, 
yapılmasını temine çalışacağım, 
su, havagazı, elektrik gibi ihti
yaçların şirket kararile kesil
mesine mâni olacağım söylemiştir:

Pazara taşınacaklar
S. C fırkası önümüzdeki pa

zar günü Taksimdeki yeni bina
ya taşınacaktır.

Fırkanın yeni binası için dün 
mobilya satın alınmıştır.

Şemsipaşada bağçıvan Ali ağa
nın yanma gitmiş, gübre taşı
mış, dönüyordum.

Ayazmanın yanından geçer
ken bu imanım karısile nezafet 
onbaşısı Mehmet efendi fısfıs 
konuşuyorlardı. Kadın dedi k i:

— Zehri külahlardan ikisine 
koydum, birine koymadım.,, 

Bunu böylece işittim.,,
Bu şahit çıkarıldıktan sonra 

diğer mevkuf şahit Hüsnü geti
rildi. Bu hiç bir şey bilmediğini 
söyledi.

Karar...
Müddeiumumi iddiasını ser- 

dederek imamın netice itibarile 
idamım, mamafih 65 yaşını geç
miş olduğundan cezamn tahfi
fini istedi.

Heyeti hakime müzakereye 
çekildi bilâhara kararım tefhim 
etti.

Buna nazaren, üvey oğlunun 
katili Tevfik ef. nin idamına, 
fakat yaşının 65 şi geçmiş ol
ması dolayısile idam ceza».m»
28 sene 2 ay müddetle bapise 

tahliline verilmiştir.
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Boy no» Ayrcs, 3. - ( A.A.) - 
Ordu erkânın.lan bazılarının tev
kif edilmiş okluğuna dair ccnc- 
bi mahafiklc? verilen haberler 
tekzip edilmektedir.

Hakikat halde 4 zabit, hak
larında tahkikat yapılmak üzere 
muvakkaten tevkif edilmiş ve 
bir kaç saat sonra serbest bıra
kılmıştır. Harbiye nezaretinde 
bir Jeneral hakkında bazı şüp
heler hasıl olması üzerine bu Je
neral Dahiliye nazırı tarafından 
isticvap edilmiştir. Nazırın be
yanatı, hakkında hasıl olan şüp
heleri izaleye kâfi görülmüştür. 
Bunun üzerine harbiye nazırı 
istifasını vermiştir.

Askerî bir kıyam vukuu 
hakkmdaki endişeler zail ol
muştur. Muhalif fırkalar propa
ganda faaliyetlerini bir kat daha 
artırmaktadır.

Buenos Ayres, 4 (A. A.) — 
Gecenin mühim bir kısmında İç
timaî devam etmiş olan kabine, 
askerî isyanlara ve Reisicümhura 
karşı yapılacak suikast tertiba
tına müteallik okrak ittihaz et
miş olduğu ihtiyat tedbirlerini 
tezyit etmiştir.
Türk - Alman muahedesi

Berlin. 4. — ( A. A .) — 
Türk - Alman iadei mücrimin 
muahedesi bugün hâriciye ne
zaretinde imzalanmıştır.

Dornier Do-x

Müsyü Venizelösun Pariste beyanatı

Yunan Başvekili yeni' muahedeleri
imza etmek için yirmi teşrinievvelde 
Ankarayı ziyaret edeceğini söylüyor
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Harpten en ziyaıılı çıkan m e ı m l e k c l

Peştede eski azamet devirlerimi 
tırlatmak için büyük merasim yan

Büyük Alman tay
yaresi 

Nevyorka gidecek
Fricdichshafen’den Alman 

gazetelerine bildirildiğine göre 
meşhur Alman tayyaresi Dor
nier Do - x  bir Bahrimuhiti at- 
lasi seferi yapmak için hazırlık
lara başlamıştır. Dorniyer önü
müzdeki hafta içinde yüzden 
fazla yolcu ile Amerikaya mü
teveccihen hareket edecektir. 
Tayyarenin takip edeceği yol 
şu olacaktır: Fricdrichshafen
Lisbonne, bundan sonra Asor 
adaları, Bermudes adaları ve 
nihayet Nevyork.

Dornier’nin bugünlerde son 
bir tecrübe uçuşu yapacak ve 
Berlinde yere inecektir.

Havada parçalaman tayyare
Geçenlerde Avrupadan tay

yare ile Cenubî Amerikaya git
meğe ve iki kıt’a arasında bir 
posta haiti tesisine muvaffak 
olan meşhur tayyareci Mermoz 
bir iki gün evvol feci bir tay
yare- kazasına uğramış ve ya
ralanmıştır. MSrmoz yeni bir 
tayyare ile uçuşlar yaparken 
100 metro irtifada tayyare bir
denbire parçalanmış ve Mermoz 
paraşitle boşluğa atlamıştır. Fa
kat tayyarenin enkazı ve par
çaları paraşütün bazı aksaMını 
delmiş ve sukut çok şiddetli 
olmuştur. Mermoz yere düştüğü 
zaman muhtelif yerlerinden ya
ralanmış ve kaburga kemikle
rinden bir ikisi kırılmıştır.
Kadın müddet rekoru 

Paris 4 ( A. A. ) — Kadın 
«ayy^rec: Maris Bastie, 37 saat

Atina 4 — Başvekil miis - 
yîı Veııizelos Pariste Yunun ga
zeteleri muhabirlerine vuku bu
lan beyanatında, Türk - Yunan 
mes’elelerindeki müşkülâtın izale- 
edildiğini, itilâfnamesinin hafi- 
yen tatbikile mazinin tamamen 
tasfiye edileceğini Türk ricali 
hükûmetile şahsan temas etmek 
için haricive nazırı ile beraber 
20 teşrini evvelde Ankarayı 
ziyaret edeceğini, Ankaradaki 
üç gUnlük ikameti esnasında 
dostluk misakı ile beraber
bütün Türk - Yunan mukave- 
enamelerinin imzalanacağını ve 
'ki millet arasında samimî dos- 
luk esasatının vazedileceğini zik
rederek beyanatına nihayet ver
iliştir.

Atina, 4 — Yunan baş ve- 
ttili müsyü Venizelos Parise 
muvasalat etmiş ve Atina ga
zeteleri muhabirlerini kabul
ederek hükümeti işgal eden 
mes’eleler hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Yunan baş vekili 
Türk — Y unan itiiâfnamesini 
mevzubahis ederek tatbikinden 
çok memnun olduğunu söy
lemiştir.

Müsyü Venizelos, Ankarada 
derdesti müzakere bulunan mu
kavelelere nakli kelâm ederek 
nikbinliğini izhar etmiş ticaret, 
ikamet ve konsolosluk mukave
lelerinin müzakeresi için elyeivm 
Türkiyede bulunan Yunan he
yetinin her türlü talimatı hamil 
olduğunu, mezkûr mukavelât 

esasatının evvelce tesbit edilmiş 
olduğuna nazaran teferruatı te
şekkür etmekten başka birşey 
kalmadığını, ve heyeti murah- 
hasaya verilen talimatın, netice
nin çabuk elde edilmesine hiz

met edeceğini ilâveten söyle
miştir.

Tahdidi' tfeslihat
Atina, 4 — Başvekil ıııüsyü 

Venizelos, Ankarayı ziyaretinde 
denizde Türkiye ile Yunanistan 
beyninde müsavat tesisi için bir 
sureti hal bulunacağını beyan 
ermiştir.

Yunan kabinesinde tadilât
Atina 4 — BaşAekil Anka

radan avdet ettikden sonra ka
binede tadilât yapacaktır. Üç , 
dört nazırın değişeceği anlaşıl
ma!: tadır. .

Başvekilin, müsyü Paanas - 
tsssyiîsun kabineye iştirakini 
ni Lr.i iuniyetle karşılayacağı is - 
tihbıır edilmiştir.
Yuman hey’e t i . Cendereye 

gitti,
Atina "4'— Yunan hüküme

tinin Paris sefiri Müsyü Polites 
ile beraber cemiyeti akvamda 
temsil edecek olan hariciye na
zırı müsyö MihalakopJos. yarın 
Steladitâlya' namındaki İtalyan 
vapuru ile hareket edecektir.

Müsyü Mihalakopulos Cen- 
verede başvekil müsyü Verii- 
zelosa mülâki olacaktır.

Bulgaristanda fırk a  mü
cadelesi

Sofya 4 — Baş vekil müsyü 
Siyakof muhalefet partisinin 
, teşebbüsatını aki.m bırakmak 
maksadile muhalefet liderlerin
den müsyü Malinofa kabineye, 
girmesini teklif etmiştir müsyü 
Malinof Teşrinievvelde intihabat 
icrasını istemiştir.

Bulgar erkânı harbiye re
isi intiahr etti

Atina 4 — Sofyadan bildi
rildiğine göre Bulgar erkânı 
harbiye reisi intihar etmiştir. 
Sebebi intiharı anlaşılmamıştır.

Hindistan ahvali

Karaşide gene 
arbedeler oldu 

'tevkifât yapıldı,
Karaşi, 3 [A.A] — İstasyon 

civarındaki dükkânların önünde 
alış verişe mâni olmak için bek- 
liyen kimseler ile zabıta arasın
da yeni bir çarpışma olmuştur. 
Gönüllülerden 18 kişi ■ tevkif 
edilmiştir.

Poona, 3. - (A.A.) - Sör Tej 
Bahadur Sapru ile M. Jayakar 
bu sabah Gandi ile görüşmek 
üzere hapishaneye gitmişlerdir. 
Mülakat esnasında madam Nay- 
du da hazır, bulunmnştur. Zair- 
ler, hapishaneden çıktıkları za
man düşünceli ve mağmum gö
rünüyorlardı. Mükâlemeye yarın 
devam olunacaktır.

28 dakika uçmak suretile kadın 
müddet rekorunu kırmıştır.

Aısıerlkadan şehrimize 
gelecek tayyare 

Nev York 3, (Aususî) — Bir 
Fransız tayyarecisi Nev Yorktan 
uçarak hiç bir yerde durmaksızın 
İstanbulda karaya inmeğe, bu 
suretle en iızak mesafeye uçuş 
rekorunu kırmağa karar ver
miştir. Bu seyahatin tarihi he
nüz malfım değildir.

m.eı*ık«ı
Kost ve Bellont

Fransız tayyare
cileri şerefine 

bir resmi kabul
Nevyork, 4 (A. A) — Tay

yareci Costes ile Bellonte, Bele
diye dâiresine giderlerken fev
kalâde alkışlanmışlardır. Orada 
kendilerine hararetli bir resmi 
kabul yapılmıştır. Tayyareciler, 
Tazasta. kâin . Dallasa gitmek 
üzre bugün hareket edeceklerdir 

Nevyork, 3 (A.A.) — Costes 
ile Bellonte, Amerikada yap
makta oldukları devir seyaha
tini bitirir bitirmez Costesin ah
baplarından Kodoşun “ Point 
d’interrogation „ ismindeki tay
yare ile Nevyork - Paris avdet 
seferini yapacağı haber alın
mıştır.

Radyum sergisi 
Kopenhag, 4 — (A.A) — 

Radyurtı sergisinin küşat res
mini icra eden Danimarka kıralı, 
Fransız elçisine takdiratta bu
lunmuştur.

H av anaJa bir fırtına 
Nevyork, 4. — ( A. A .) — 

Havana rasatanesi, büyük bir 
fırtınanın vukuunu haber ver
mektedir. Ancak nüfusça tele
fat ypkua geldiğine dair malû
mat yoktur.

Harbi umumîden gayet pe
rişan bir halde çıkan devlet IV'la- 
caristandır. Avrupanın bu eski, 
eıı müterakki milletlerinden biri 
olan Macaristan harbi umumîye 
bir çok zaruretlerin ve mücbir 
kuvvetlerin zoru ile sürüklen
miş ve galip devletler bu mil
leti ezmek için elinden geleni 
yapmıştır.

Memleketin onda yedisi Ma
carların elinden alınmış ve ya
bancı devletlere verilmiştir. Üç 
milyon Macar ana vatandan kit
le halinde tefrik olunarak ec
nebi devletlerin boyunduruğu 
altına, konulmuştur.

Fakat bu zinde millet bu hak
sızlıklardan nevmit olmamıştfr. 
Halkm kuvvei maneviyesini yük
seltmek için Macaristan hükü
meti sık sık milli şenlikler ve 
beynelmilel içtimalar tertip edi
yor.

Bu muazzam merasimden 
biri de geçen Pazar Peştede 
yapılmıştır'.

Macarların millî eizzesinden 
Sen Emmerihin bir heykeli Ar- 
şidüşes İzabella tarafından yap
tırılmış ye peştenin bir meyda
nına konulmuş idi. Bunun küşat 
merasimi, Macar Kıralı ve Avus
turya İmparatoru müteveffa Fi - 
ransuva Jozefin velâdetinin 
yüzüncü senei devricesine

tesadüf eden günde icra olun
muştur.

Gayet mutantan askerî ve 
dinî merasimle nıiMc.le 011 beş 
sene evvelki devri azameti der- 
lıatır ettirilmiştir.

Kii.şat merasiminde beş kar
dinal ve ArçidUşes hazır bulun
muştur.

Bu merasimden sonra Lehis
tan baş papası Peştede tesis o- 
iunaıı Leh kilisesini küşat et
miştir.

Heykelin küşadmdan sonra 
c<haıs esperar.îo kongresi açıl- 
üvştır. Kongreye cihanın her 
tarafından gehn 250 murahhas 
iş'Vak e!mistir.

3u meras'irsde yüz binlerce 
insan hazır tıtlırjır-ıryi.r. O gün 
Macaristan baş ps.pu&: sr.r.üie- 
ketin umum kiliselerinde ruhrr-î 
ayinler icrasını emretmiştir. Baş 
Kardinal Peştedeki ayini bizzat 
idare etmiş ve burada Macaris
tan naibi hükümeti Amiral Horti 
dahi hazır bulunmuştur.

Harp akademisindeki Fran- 
suva Jozefin heykeline bir bronz 
eklil vazolunmuştur.

Naibi hükümet bu münase
betle genç zabitana irat eylediği 
nutukta Fransua jozefin Macar 
kırallığı altın bir demir olduğu
nu hatırlatmıştır.

Londra bütün kürei arzın 
telsiz telefon merkezi olmak 
üzeredir. Son günlerde Ingilte
re ile Hindistan arasında telsiz 
telefon muhaberesi temin edil
miştir.

İngiltere ile Cenubî Afrika 
arasında da bir telsiz telefon 
muhaberesine ait tertibat çok 
ilerlemiştir.

Bu ayın otuzunda Londrada 
toplanacak İngiliz imparatorlu
ğu konferansnın müzakere prog
ramında dünyânın her . tarafına 
yayılmış bir imparatorluğun ec
zası arasında telsiz telefon şe
bekesinin ikmali mes’elesi var
dır.

İngiltere Posta ve telgraf 
nezareti Londra ile Mısır ve Ak- 
sayi Şark arasında dahi doğru
dan doğruya telsiz telefon mu
haberesi teşisine hazırlanıyor. 
Bu tertibat bittikten sonra bütün 
cihan Londraya telsiz telefon ile 
merbut olacaktır.

'A

Ruğbi de büyük bir telsiz istasyonu

telefon merkezi oluyor
Bu tertibat bittikten sonra 

dünyanın bir tarafa telsiz tele
fon ile kürei arzın diğer tara- 
fiyle görüşmek istediği vakit ya
lnız Londra merkezine müracaat 
etmesi kâfi, olacaktır.

Mes’elâ Avusturalya Cenubî 
Afrika ile görüşmek ister ise 
Londra merkezine müracaat 
edecektir.

Londra merkezi istenilen ye
ri verecektir İngilizler cihanın 
telsiz telefon merkezi olmak 
için Ruğbi de küreiarzın her 
tarafile telsizle muhabereye kâfi 
gelecek kadar kuvvetli olan bir 
telsiz istasyonunu, tesis etmiştir.

Bugün Londrada oturan bir 
iş adamı Avrupanın her tara-' 
file telsizle telefon ile görüşe
bildiği gibi Avusturalya, Arjan
tin, Urugvay, Şili, Fas, Mütte- 
hidei Amerika, Kanada, Mek
sika ve Küba ile dahi konuşa
bilir.

Ingiliz Hariciye 
nazırı pariste

Paris 3 (A.A) — Cenevreye 
gitmek üzere Londradan mufâ- 
rakat etmiş olan İngiltere ha 
riciye nazırı M. Henderson saat. 
17,35 te parise gelmiştir. İstas
yonda M. Briaad taralından is 
tikbal edilmiştir. M.Briand. M. 
Henderson ile zevcesinin saat 
18 de hariciye nezaretinde kabul 
etmiştir. İki devlet adamının 
mülakatı pek az sürmüş, fakat 
çok samimi bir şekilde cereyan 

etmiştir. »».-ki ! -»*.

VE KIZILORDU

Ingilterede inti
hap mücadelesi

Londra, 3. — ( A. A .) —: 
Broleyde yapılan kısmı ..intihat 
lort-Rotherınere tarafından teş
kil edilen müttehit imparatorluk 
fırkası namzet M. Radvvoodun 
muhafazakârlar teşkilâtına kar
şı açıktan açığa meydan oku
mak vazifesini almış olmasından 
dolayı pek ziyade büyük bir 
alâka uyandırmaktadır. M. Rud- 
vvoodun aldığı rey adedi şaya
nı hayret bir' yekûn tutmakta-

aâafs'i' Müttehit.', imp&aförlnk; firs.

u/miH/ıat
Yakın zamana kadar Alman 

ordu;;" zabıtanındım bulunan 
Amling’er isminde bir zabitin 
Rıısyada vefat eylemesinden pek 
nvulecssır olan zevcesinin 3000 
tçidem irtifada tayyareden ken
disini atarak intihar eylemesi 
mül.i». bir uiyasl hfid-se telâkki 
edilmiştir, lîaylısver oi-duuana 
nıen.sup biranbilirı neden Ruuyaya 
üiıiiği ve nasıl vefat eylediği 
yloundavarit olan sualler Alman- 
yadaherkesin zihnini gıcıklamıştır.

Amling-erin Rusyada bir at 
yarışında attan düşerek vefat 
eylediği bidayette nimresmî 
surette ilân edilmiş ise de bu 
izan halkı tatmin edememiştir

Muhtelif menabiden gelen 
haberler, yüzbaşı Amlingerin 
Sovyet ordusunda tayyarecilik 
mnaüanhği yapmak için gittiğini 
gösteriyor.

Aiiîîciî matbuatı bu hâdiseye 
büyük ehemmiyet veriyor. On 
iki ay evvel Alman ordusunda 
bulunan bir zabittir. Rusyaya 
giderek Kızıl orduda muallim
lik vazifesi almış olması 
her halde Alman ordusu erkâ « 
nıni rey ve malu-ı atile olduğu
zannedilmektedir.

/Uman gazeteleri bu hâdise 
münasebetile başka bir haber 
daha veriyorlar :

Şarkî Prusyaya resmî üni
formalı birçok kızıl ordu zabiti 
gelmiştir. Bunlar Alman ordusu 
karargahına misafir edilmişler
dir. Alman zabitlerinin dahi bu 
ziyareti iade için Rusyaya gide
cekleri tabiî-addolunuyor.

Alman ordusu ile Sovyet or
dusu arasında görülen bu mü
nasebetler müfrit milliyetperver 
olmiyan siyasî fırkalarda büyük 
heyecan uyandırmıştır. Almanya 
hariciye nezaretinin takip eyle
diği haricî siyasete zıt ve menfi 
olarak Alman ordusuntin başka 
bir hattı hareket takip etmekte 
olduğuna hükmolunmuştur.

Bilhassa Sosyalistler çok 
telâş ediyor. Bunların matbuatı, 
Almanya ile Rusyaıun müştere
ken harbe hazırlandıkları iddiası 
vant olmamakla beraber Rayiş- 
ner ve Kızıl ordu arasında bazı 
hususiyet bulunduğunun kabili 
inkâr olmadığını yazıyor.

Bu münasebetle Alman sos
yalist fırkası devletin resmî 
siyaseti yanında bir de hususi 
ve gizli siyaset takip olun
masını menetmek için her türlü 
çareye müracaat efmsğe karar 
vermiştir.

Rusyada vefat eden Alman 
zabitinin kedere îde zevcesinin 
gayet feci bir surette intiharile 
meydana çıkan esrarengiz ahval 
Almanyamn haricinde ve dahi
linde büyük heyecan uyandır
mıştır.

Maalıaza bu hâdise Alman
ya devletinin siyasetinde bir te
beddül olduğuna delil addolun
maz. Almanyamn Strezemaııın 
politikasına devam ederek cihan 
siyasetkıde mevkiini tahkim e- 
uerek sergüzeşicuyaııe bir te
şebbüse girmesine ihtimal yok-

kası bu neticeden okader mem 
nun kalmıştır ki ilerde yapıla
cak diğer kısmı intihaplarda da 
muhafazakârların namzetlerine 
karşı mücadele açmak niyetinde 
bulunmaktadır.
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llzmıır
9 Eylfıl izmirin kurtuluşu yıl- 

dünüiîuiclür.bundan 8 yıl evvel İz
mir yalnız ecnebi istilâsından 
kurtulmadı. Tertemiz, mütecanis, 
yalnız Türkün malı bir memle
ket oldu.

Erzurumdan, Sıvastan, kilo- 
meirele? yürüyerek, yollarda öle 
rek, kmirin müdafaasına, bütün 
Anadolu çocukları koştu. Güzel 
İzmir, yalnız güzel olduğu için 
değil, yalnız Türk olduğu için de- 
değil, ayni zamanda bütün Türk
lüğün Akdenizdeki penceresi ol
makla da çok aziz ve kıymetli
dir.

İzmir limanının faaliyetini, 
zmir tüccarlarının meşguliyetini 
amirin arkasındaki bitmez tü

kenmez sâylerile yaşatan, yük
selten türk köylüleridir. Daha 
geçen gün büyük Başvekilimiz 
Sivas hattının açılmasını yapar
ken güzel İzmirin müdafaada bir 
misli daha kuvvetlenmiş olduğu
nu söyledi. bu İzmir, Sıvastakı 
türk köylüsünün ve bütün Türk
lüğün selâm ve muhabbetine hiç 
şüphesiz ki dünkü gazetelerde çı
kan ve mahiyeti daha tamamen 
anlaşılmamış olan havadislere 
mukabele edemez.

Bir kahvenin hatırasına yedi 
yıl ııürmet etmeği darbı mesel 
diye yaşatan türkün İzmirde 
dünkü ve bugünkü hatıralara bu 
kadar az merbut kalabilmesi kabil 
midir? Hiç şüphejyoktur ki Fethi 
Beyin evvelki günkü sözlerine mu- 
haiap olan halkın azîm ekseriyeti 
o gün oraya yeni bir şey görmeğe 
işitmeğe gelen, daha çok müte< 
cessislerden ibarettir. Polisin bu 
kadar büyük bir halk kütlesi 
arasından bir kaç yüz kişiyi 
tevkif etmeğe mecbur kalması 
da gösterir ki, bu kimseler yal - 
nız o günkü vak’anın içinde ih - 
das e t t i kl er i  gayr i  kanunî 
vaziyetten değil, fakat evvel- 
denberi şüphe altında bulunması 
lâzımgelen bir takım insanlar 
olmak gerektir. Bu zabıta vak’- 
asınat kim rtahrik etmiş, han- 
<ri maksatlarla ve niçin bu şekle 
ifrağ edilmeğe çalışılmıştır? Ha
kikaten İzmirliler için olduğu 
kadar bütün Türkiyeliler için 
bilinmesi lâzımgelen bir mes’- 
eledır.

— “ Vergiler ağırdır, refah 
getireceğim, ecnebi sermaye ge
tireceğim !..„ sözlerine bilhassa 
İzmirin tecrübe görmüş, iş bilir 
hemşehrileri kolay kolay kan
mazlar. İsmet Paşa hükümetinin 
türk köylüsünü , türk san’atını, 
türk ticaretini vikaye için aldığı 
namütenahi tedbirleri, bilhassa 
İzmir tacirlerinin herkesten da
ha fazla takdir etmeleri bihak- 
kin beklenir.

Ecnebi sermayesi, gelmek için, 
memleketten neler ve neler gö
türmek istemez? Yakın tarihimi
zin ec”«'b! '̂"-mayesile karşı kar
şıya . elen bütün vaziyetleri,hatta 
Türk sayım eme nemalandırmış 
değildir. Bu bahse başka bir gün 
daha kuvvetle döneceğiz.

Hayır, hakikî işini bilenler, 
’ktısadî vaziyetten bihakkin ha
berdar olanlar “ sermaye
getireceğin , refah getire
ceği,m vergileri indireceğin
diye masa! anlatanların ciddi
yetlerinden en fazla şüphe ede
ceklerdir ve bunlar pek tabiîdir 
*<i. bilhassa izmirde, iş bilen ta-

Izmirdeki müessif hâdiseler üzerine
İSMET Ps. Fikirlere muhatap olanların asışmasnına 
nfw v» • mecbur oldukları şey hiçbir sebep ve suretle 
UİYUKJvl kanuna muhalif harekette bulunmamaktır
İzmir hâdiseleri hakkında Başvekil Paşadan fikrini sorduk. 

Bize şu cevabı verdi:
“Siyasî fikir münakaşalarının zabıta hâdiselerile karışması, 

bahusus bahsettiğiniz feci vak’alar zuhûrana meydan vermesi 
çok şayanı teessüf bir şeydir; çok teessürü muciptir. Şüphe 
etmem ki bu hâdiseler müfsitlerin ve maksatlarını gizüyenlerin 
araya karışmasından çıkmış olacaktır. Kanuna muhalif olan 
hareketleri zabıta ve adliye bittabi takip edecektir. Karşı fır
ka liderinin ve mensuplarının fikirlerini tam serbesti ve 
emniyet içinde izhar edebilmesi için bütün tedabiri almala-
İ-'İV «. _Jİ ' ,  İL .  _ _____ _

Dahiliye Vekilinin Valilere Tamimi

rını mahallî makamata emrettim. İntizar ettiğim fikirdir ve fikir- f 
lerin izahıdır. Herhangi bir fikrin nasıl tatbik olunacağı  ̂
izah olunmadıkça millet tarafından kabul olunacağım zannet- | 
mek hatadır. Fikirlere muhatap olanların alışmasına mecbur jj 
oldukları şey, hiçbir sebep ve suretle kanuna muhalif hare- 1 
kâtta bulunmamaktır. Çiinkü bu halde devletin kanunları ve ‘İ 
memurları kendi kendilerine derhal faaliyete geçerler veka--Şr 
nunu tanımıyanlara hadlerini bildirirler. Bu üraniye devlet 1 
ve hükümetin vazifesi ve kudretinin icabıdır.,, I

3a&aKa0%̂ sfl rL ı L-* - 1 '

Menfi, makûs propagandalara artık 
bir nihayet vermek lâzımdır

Memleket için muzır ve menfi propagandaların 
nuharrikleri takip ve mahkemeye tevdi edilecektir

Meşhur nutuk; bugün!'
Yarın gazetesinin yazdığı gibi civar 
Vilâyetlerden heyet gelmiş değildir

A nkara, (A . A .) — Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey tarafından vilâyetlere 
şu tamim gönderilmiştir:

Son zamanlarda bazı neşriyat vĞ 
işaat üzerine bazı kimselerin, vergiler ' 
kaldırılacak, askerlik olmıyacak, fes 
giyilecektir, Türk harfleri kalkacaktır 
»gibi makûs ve menfi propagandalar ile 
muhtelif maksatlar gizleyen, işaatlar- 
da bulundukları ve halkı kanunî mü
kellefiyetlerini ifadan kaçmağa tahrik 
ettikleri Vali Beylerden gelen rapor
lardan anlaşılıyor. Kanunlara - itaatsiz- , 
liğe tahrik ve teşvik, kanuna itaatsiz
lik kadar nizam ve asayişi memle
kete daha muzur bir harekettir. De
mokrasilerde en çok korunulacak ve 
korkulacak zihniyet ve. hareket dema
gojidir. Böyle makûs ve menfi istika
metteki propagandalar genişliyerek bir

memleketin idaresi anarşiye bile düşe
bilir. 'Mennleî’.f^to a*ayiş ve inzibatını 
muhafaza ve cümhuriyet kanunlarının 
tamamile tatbikim temin ve Devlet ve 
Hükümet otoritesini her şeyden yüksek 
tanımakla mükellef ve - mes’ul idare 
amir ve memurlarının kanunî salâhi
yetlerini kullanarak muhitlerini irşat 
ile muzur ve menfi propagandaların 
fena tesirlerini izale ve muharrikleri 
takip ve mahkemelere tevdi ederek 
propagandaya kapılabilecek vatandaş
ları, bilâhare çekecekleri cezalardan 
ve görecekleri. zarardan vikaye etme
lerin! ve her halde kanunların meriyeti 
esbabının teminini ve hiç bir vatanda
şın kanunî sebep olmadan hakkına ve 
haysiyetine ve hürriyetine hiç bir kimse 
tarafından tecavüz edilmesine meydan 
verilmemesini rica ederim.

cirler arasında ekseriyeti teşkil 
etmek lâzımdır.

Evet, vagon ticareti, emvali 
metruke tasfiyesi tedavülü 
ile servet kazanan ve bu ser
veti yiyen ve her vakit böyle 
açıktan servetler arkasında ko
şup ta kendisine tüccar veya iş 
adamı namını vermekten de 
çekinmeyenler, böyle vergi al
madan başkasının parasile refah 
getireceklerini ilân edenleri 
alkışlarlar ve biz - eğer varsa- 
İzmirdeki geçen günkü alkışlar
da ancak bunların ellerinin ses
lerini duyuyoruz.

Yalnız şurasını ad söylmek 
isteriz k i, bu vaziyet pek . az 
bir zamanda bütün cihan tari
hinin vak’alarıni bile büyükl 
üğü ve adetlerile yaşayan ve 
yapan bugünkü Cumhuriye halk 
fırkası idaresine yeni bir safha 
açmıştır. Fikir, iman ve aşk 
kaynağı olan bir fırkanın teşkilâtı
nı nasıl kuvvetlendirmek, düşün
düklerini ne şekilde ve ne ka
dar İsrarla yapmak ve anlatmak 

lâzım geldiğini İzmir tezahürü 
bize bir daha göstermiştir.

ALÎ N A tf

Dünkü maçta Kemal kazandı

Angelidis kaçıyor 
Kemal kovalıyordı

Fethi Beyin nimresmî organı olduğuna şüpne 
kalmadığına göre uşağına bakıp Efendisini anlı- 
yabiliriz.

kimseler bu müessif hadiselere 
sebebiyet vermiştir. Tevkif edi
len 300 kişinin hemen hepsini. 

(  Arkası üçüncü sayfadaY

İzmir, 5 (H. M.) — Dünkü 
tezahürat esnasında bazı mü
essif ve çirkin hadisat olmuş ve 
kendisini bilmiyen bir talnm

, «»»»«»
/ ' ^  «*■ *<*

Dünkü maçtan
■ İstanbul dün hararetli. bir 

spor günü yaşadı. Sabahın 
erken saatinde bir' fabrika 

- reprezantanmin isrıip cttıgı 
bisiklet yarışı ■' ile başlıyor bu 
faaliyet, günün geç vaktine 
kadar, boks, futbol ve deniz-

bir enstantane 
Bu müsabakalar ayrı ayrı 
meraklıları buldu ve bir araya 
topladı.

Sü suretle geçen gun - ka*3 
raretli - bir spor günü oldu ve 
meraklılar kendilerini bol bol 
tatmin edecek fırsat imkânı

İzmirde dünkü hâdise
Dün gece Izmirden aldığımız bir telgrafta, dün 

devam eden tezahür esnasında, bazı ayak takımı 
tarafından yapılan taşkınlığın polise hakaret cür- 
münü geçerek tecavüze kadar vardınldîğı ve zabı
tanın silâh istimaline mecbur kaldığı bildirilmek
tedir. Bu müessif hâdise sırasında bazı kimseler 
yaralanmış ve bu meyanda 12 yaşında bir çocuğa 
kazaen kurşun isabet ederek çocuk vefat etmiştir. 
Bir çok kimseler tevkif edilmiştir.

buldular.
Boks

Günün en hararetli müsabaka
sı hiç şüphe yok ki küçük Ke
malle Yunan şampiyonu Ange
lidis arasındaki maç oldu.

Yunanlılarla maç sahasında 
yaptığımız ilk teması teşkil 
eden bu müsabaka, etrafında 
derin bir alâka toplıyor, herkes, 
sporla alâkadar olsun olmasın, 
neticeyi sabırsızlıkla, heyecanla 
bekliyordu.

Müsabakanın icrasına tekaü

düm eden vaziyette mevcut ha
rareti haddi azamiye çıkaracak 
şekildeydi:

Yunanlı şampiyon ilk maçım 
Selâmi ile yapmış, bu maçı ra
kibinin o gün pek cansız ve 
azimsiz dövüşmesinden istifade 
ederek kazanmıştı. Kemal, 
kaybedilen bu maçı tefâfi için 
ortaya atılmış, son bir kozdu. 
Bu maçı bu itibari? kazanmamı» 
icap ediyordu.

/  Arka yedinci sasfnâm)



G Eylül 1930 İNKll.A!’ —

Son dakika
İzmırde dünkü kanlı 

tafsilâtı
İzmir, 6 — Halle fırkası ta

rafından bugün saat 5 de bir 
miting aktedilmiş ve mitinge 
büyük bitr kalabalık iştirak et
miştir. Mltingte muhtelif ha
tipler tarafından nutuklar irat 
edilmiş ve alkışlanmıştır. Bıı 
esnada mitingin nezahetini ihlal 
eden ayak takımından ba
zı İsimseler halk fırkası aleyhi
ne taşkınlıklara başlamışlar 
ve mitingin devamına mâniolmak 
istemişlerdir. Bunlar zabıta tara
fından yakalanarak mitmk ma- 
ballinen uzaklaşdırılmışlarsa da 
diğer bir kısım ayak takımı bu 
hâdise üzerine zabıtaya karşı 
koymağa kalkmış ve bunların 
Salâhara gidüp halk fırkası önün- 
'de yapmak istedikleri nümayiş 
zabıtaca menedilerek ön ayak 
olanlar tevkif edilmiştir.

Kanuna karşı gelenlere karşı 
söz dinletenıiye» ve bunların 
dağılmadıklarını gören zabıta ni- 

' lıayet ihafe knsdile silâh istimaline 
mecbur kalmış ve mukabele 
üzerine bir memurumuz mak
tul, dört jandarmamız mecruh 
olmuştur.
Kalabalığa önayak olanlar, Aana- 
dolu gazetesi idarehanesini ta
şa tutmuşlar ve matbaa dahi

line girerek idarehaneyi altüst 
etmişlerdir.

Bir çocuk maktul düşmüş, 
ve şurişçiler bunun cesetıni bir 
bayrağa sarıp. Fethi'Beye gös
termişlerdir. İnzibat kuvvetleri 
her tarafı muhafaza altına alın
mıştır-
Fethi bey kaşı yakada akraba

sından bir zatın evindedir.
Binden fazla tevkifat vardır.

Ağrıda sükûnet
| Zeylân mmtakasmda birtakım 
I ııssat dehalet etmeğe başladı
| A nkara, 5 [A.A] — Şark  m m takasm da ve Ağrıda 
| sükûnet var cır. Zeylân tenkili harek eti esnasında 
I  Ağrıya kaçm ağa m uvaffak olan ussat Cümhuriyet 

iğraîâtiîsa kapıldıklarını soyjüyerek 
| İufââHnüîia iltica etm ektedirler. Mültecilerin ifadele- 
S rinden Ağrıda sefale t ve m ahrum iyet devamı et- 
| m ekte ve eşkıyam a endîşe ve nevmidi içinde olduk
sa la n  anlaşılm aktadır.

'.î'SSÜiî

Bağcılar, çiftçiler 
zarar gördüler
Manisa 1 (H.M.) — Ziraat 

ve bağcılığa azamî derecede 
verilen ehemmiyet dolayısiyle 
miıhitin en mühim menabii ser - 
vetine malik bulunan Manisa 
şehrinin ziraî vaziyeti geçen sene 
çpk, buhranlı devreler geçirmişti. 
Resmî ve alâkadar makamattan 
aldığımız malûmata göre geçen 
sene kabili istifade bağın mık - 
darı 80,000 dönüm, Tütün mah
sulü de 500,000 okkayı tecavüz 
etmekte idi. Pek düşkün fiat - 
larla piyasaya arzedüen zahi - 
renin ve okkası 30 kuruştanlSO 
kuruşa kadar satılan tütünün sık 
sık yağan yağmurlar sebebiyle 
ıslanarak okkası 5 Jcuruştan 13 
kuruşa kadar satılan üzüm mah
sulünün getirdiği para piyasayı 
tatmin edememekte idi. istihsal 
masraflarını telâfiye kâfi olma
yan bu para memleket iktisadi
yatı üzerinde azım bir buhran 
tevlit etmiş ve piyasada bazı if - 
lâslar vukuuna da sebebiyet ver
mişti.

Bu sene hububat eskisinden 
çok noksan olmasına rağmen 
bunlardan arpa üç buçuk, dört 
kuruş, buğday 7-8 kuruşa satıl
makta ve üzüm mahsulü ise. ilk 
baharda soğuk vurmasından ve 
havaların kurak gitmesinden 
dolayı eskisinden yüzde altmış 
nisbetinde bir noksanlık arzet- 
mektedir.

Bidayette iyi fiatlarla satıl
makta olan bu mahsul piyasası 
da gliııden güne düşürülmekte
dir. İjite bu hal vaziyeti iktısa- 
diyeyi gene tehdit etmeğerbaş- 
jamıştır. — Balcıoğlu

Çalınan 16500 
lira bulunmuş
Adana tütün inhisar idaresi 

kâtiplerinden Galip efendi polise 
müracaat ediyor:

Beraber oturduğum arka
daşım Cemal efendi 16,000 li
ramı çalıp kaçlı! diyor.

Cemal efendi, Niğdede ya
kalanıyor ve bir gaz sandığı için
de 16,000 lira bulunuyor.

Sarik te tütün inhisar ida
resi muhasebeci muavinidir. Pa
ranın yekûnu ile, sarikin me
muriyeti, Galip efendinin böyle 
bir servet sahibi oluşu nazan 
dikkati celbediyor. Bu kadar 
parayı nerde bulduğu soruluyor.

— Geçen sene tayyare pi
yangosundan çıktı! diyor.

Bu hususta tahkikat devam 
edecektir.

Yunan hükâmeti 
ve Avrupa birliği

Atina, 5 — Yunan hüküme
tini cemiyeti akvamda temsil 
edecek olan hariciye nazırı, 
müsyü Mihalakopolusun riyase
tindeki heyeti murahhasa bugün 
hareket etmektedir. Hariciye1 
nazırı hareket etmezden ewei; 
reisicumhur müsyü Zaimis ile 
uzun uzadıya görüşmüş ve Yu
nan heyetinin Cenevrede Avru
pa birliği meş’elesinde müdafaa 
edeceği tez hakkında izahat 
vermiştir. Reisicumhur ile hari
ciye nazfi"i noktai nazarlarında 
mutabık kalmışlardır; Harici* 
nazırı Romanya ile Bulgarisi: 
ve Yunanistan arasında mevcu.: 
meallak mes’eîelere ait dosya
lar̂  daî;yanıı»3hatn}iştır. «

Gazi Hazretleri 
dün akşam teşrif 

buyurdular
, Gazi H azretleri _ dün 

akşam  saat beşte İsm et 
P aşa H azretleri ile bir likte 
Ertuğrul yatı ile Y alova- 
dan şehrimize m uvasalat 
buyurmuşlar ve Dolma 
baheç sarayına gitm işler
dir. Reisicumhur Hazretleri 
A nkaraya avdet edinceye 
kadar şehrimizde k a lacak 
lardır. Gazi Hazretlerinin 
refakatlerinde m utat zevat 
bulunm akta idi.

Nafıa Vekili

Recep Bey teftiş 
seyahatine çıktı

Ankara, 5 [A.A] — Nafia 
Vekili Recep Bey tetkik ve tef
tiş seyahatine devam etmek üze
re bu gece saat yirmi birde 
marşandize bağlı hususî vagon
la hareket etmiştir. Vekil Bey 
Kütahya, Balıkesir demiryolu ve 
Balıkesir, Çanakkale şosası in
şaatını ve bunu müteakip Bursa 
civarında Nilüfer çayı üzerinde
ki su ameliyatını teftiş edecek
tir. Bundan sonra cenuba ine
rek Aydın Vilâyeti dahilinde 
yapılmakta olan Nazilli ve Hur- 
sonlu kanallarım görerek Küta
hya üzerinden avdet edecektir. 
Ankaraya 16 Eylûlda dönmesi 
muhtemeldir.

Meşhur nutuk
[ Birinci sayfadan devam ] 

işsiz güçsüz kimseler teşkil et
mektedir. , ' ‘ ....• '>

İzmir, 5- (H. M.) —  Fethi 
Bey nutkumu yarın (bugün) saat 
dörtte Alsancak spor meydanın
da irat edecektir. Yar m gaze
tesinin yazdığı gibi Akhisardan, 
Şireden, Aydından, Ödemişten, 
Salihliden, Bayındırdan heyetler 
geldiği doğru değildir.

O gün şevki merakla kordon 
boyuna toplanmış halk arasında 
filhakika kendi işleri için İzmire 
gelip te tesadüfen orada bu
lunmuş bazı civar şehirliler 
vardı. Fakat bunlar lâşey 
mesabesindedir. Ve halk ara
sında kaybolmuşlardır. .

Fethi Bey yarm irat ede- 
' ceği nutku hakkında şunları 
söylemiştir.

— Askerî ve siyasî zaferler 
bir millet için kâfi değildir diye 
bir söz sarfetmedim. Nutkumun 
temas ettiği noktalar program 
hakkındadır ve buna temas do- 
layısile İsmet paşaya bazı fikir
ler dermeyan edilecektir. Fırka
mız fikir ve kanaat üzerine mü
esses siyasî bir fırka olmak için 
icap eden temsillere istinat etmiş
tir. İzmir merkez heyeti ve teşki
lâtı için henüz alınmış bir karar 
yoktur. Merkez he; etinin teşek
külünden sonra teşkilâtımızı sürat» 
le ikmal edecek belediye nam
zetlerini tesbit edeceğiz.

İzmir seyahatim, memleket 
dahilinde yapmağı kararlaştırdı
ğım seyahatlerin birincisidir. On: 
gün kadar İzmir’de ikamet ede
ceğimi tahmin ediyorum. Nutuk, 
sarih olacaktır. Ortaya attığım 
fikrir, ve > prensiplerdeki isabetin 
münakaşası kabil olmıyan birer 
hakikat olduğu ney 'ana ^ka
caktır.

İzmirden avdette kara tari
kini tercih edecek, muayyen 
istasyonlardan geçeceğim. Fakat 
tevakkuf etmiyeceğim.İzmir teş
kilâtımız- esasen; haziflanmakta-

Jandarma temi// ir
Türk milletinin inzibat kuvvetlerini 
zalim göstermek çirkin bir tecavüz
dür, iftiradır, manasız bir isnattır

Ankara 5, [A. Âj — Son 
posta gazetesinin jandarmalar 
aleyhindeki neşriyatı üzerine 
Dahiliye Vekâletinin ne düşün
düğünü soraıı “ Hakimiyeti Mil
liye „ muharririne Dahiliye Ve
kili Şiiltrü Kaya Bey şunları 
söylemiştir :

—“Jandarma veya devletin 
diğer memurlarından herhangi 
birisinin işlediği veya işliyeceği 
cürüm, kanunların hükümlerine 
göre cezalandırılır. Ve daima 
cezalandırılacaktır. Fakat her
hangi bir vesile ile Türk mil
letinin inzibat kuvvetlerini itham 
etmek ve hatta müstevli düş
manlardan bile zalim göstermek 
hem haksız bir iftira, hem 
çirkin bir tecavüz, hem de mil
lî şeref ve gururu ve bütün bir 
milleti incitecek manasız bir is
nattır.

Türk polis ve jandarması, 
şimdi değil, her zaman vc her 
yerde müşkül devirlerde Türk 
milletinin ruh ve kanındaki asa
leti, civanmertliği, dürüstlüğü, 
cesareti ve feragat ve fedakâr
lığı göstermeğe en çok fırsat 
vermiş şerefli bir varlıktır. Türk 
Jandarma ve polisinin millî gu
rurumuzu okşayacak kadar yük
sek olan muvaffakiyetlerinin 
şöhreti hudutlarımızın haricinde 
bile takdirlerle yadolunmaktadır. 
Şehirlerde, kasabalarda, köy

lerde, kırlarda uzun ve soğuk 
yollarda kanunları tatbik, Türlc- 
lerin ve Tiirkiyede oturanların 
hak ve hürriyetlerini müdafaa 
ve muhafaza eden kanun vc ni
zam düşmanı olııuyan, daima 
şerirlerle ve şer amillerilc uğ
raşan, çarpışan, öğünmek nedir 
bilmiycıı sadakat ve feragat tim
sali bu kanun ordusunun, aslî 
haysiyeti ve Türk milleti yanın
daki saygılı ve sevgili herhangi 
bir tecavüzün irişemiyeceği ka
dar yüksektir. Jandarma ve 
polis vatandaşların huzur ve 
rahatini, namus, can ve malını 
muhafaza ile meşguldür. Bazı 
kere dağ başlarında uzun ve 
ıssız yollarda, köşe başlarında 
sinsi ve hain tuzaklara, pusu
lara düşerler.

Genç ve temiz kanlarını va
tan ve vatandaşlarının huzur ve 
istirahati için esirgemeden dö
kerler. Türkiye inzibat tarihin
de canını ve kanını vazifesi uğ
runda feda etmiş şehitlerin isim
leri sahifelerle doludur. Haysi
yet ve manevî şerefleri de böy
le pusuya uğrarsa onun hakkını 
koruyacak kanunlar ve makam
lar vardır. Türkiye Cümhuriyeti 
Devleti kanunlarına ve otorite
sinin ve inzibat kuvvetlerinin 
hak ve haysiyetine el ve dil 
uzatanlar Cümhuriyet * kanunla
rına behemehal hesap vermeğe 
mecburdurlar.,.

Yerli mallar ser sisi dün kapandı
?!>> =mo!"İî\ -ı -nnuc. \ ~

Sergiden
cilik sahalarında devam etti., 

Yerli mallar sergisi dün ak
şam merasimle kapandı. Sergi 
bidayeti küşadından itibaren çok 
rağbet şörmüş, hergün binlerce, 
on binlerce insan tarafından 
ziyaret edilmiştir.

Tutulan istatistiklere naza
ran sergi dün' akşama kadar 
3 4 4 ,8 7 9  kişi tarafından 
gezilmiştir. Serginin mubayaat 
hsapları henüz itmam edilme
miştir. Fakat satış yekûnunun
300,000 liraya yaklaştığı tahmin 
olunmaktadır.

Sergiyi günde vasatı 20-25 
bin insan gezmiştir. En fazla

bir köşe j
ziyaret günü 28,000 adam gez
miştir.

Yerli mamulatı bilhassa ec
nebiler tarafıadan çok beğenil
miş, bir çok siparişler yapılmış
tır. Serginin intizam noktasın
dan mükemmeliyeti herkesin 
takdirine mazhar olmuştur.

Serginin işgal ettiği daire 
t "  güne kadar tahliye oluna
cak ve mektep müdürlüğüne 
teslim edilecektir.

Serginin tertip heyeti inti
zam ve mükemmeliyetten dolayı 
birçok takdir mektupları almıştır.

Bu meyanda ecnebi sanayi 
mümessilleri tarafından gönderil
miş olanları vardır.

dır. İzmirde gayyur ve emin ar
kadaşlarımız vardır.,,
Mahmut Esat ve Vasıf 

Beylerin nutukları
İzmir 5 ( H. M.) — 9 eylül 

Kurtuluş bayramı münasebetie 
Adliye Vekili Mahmut Esat Be
yin ve Vasıf Beyin İztnirdeki 
Kurtuluş şenlikleri esnasında bir 
nutuk irat etmeleri vr Fethi 
Beyefendinin nutuklarına cevap 
vermeleri muhakkak addedilmek 
tedir. . -....Sr! i-.-.lr.^O

Yeni Irak sefiri
Irak hükümeti tarafından 

yeni teşkil edilen Tahran sefa
retine Ankarr sefiri Rauf B. in 
tayin edildiği yazılmıştı. Aldığı
mız malûmata göre Ankara se- 
faretinede Naci Şevket B. tayin 
edilmiştir. Yeni sefir bugün İs- 
tanbula gelecektir.

Naci Şevket B. tahsi!:,« ?s- 
tanbulda yapmıştır ve hukuktan 
mezundur. Mumaileyh itimatna
mesini teşrinievvel. ortasında 
Ânkarada .takdim edecektir.
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İlk mektepler

Bu sene İlk mek 
teplere fazla 

tehacüm vardır
Bu seııe ilk ve orta mek

teplere kayıt ve kabul için faz
la müracaat olacağı tahmin edil
mektedir. Henüz ilk mektepleri: 
talebe kaydına başlanmamış ol
masına rağmen şimdiye kadar 
vaki olan müracaatların bile 
yekûnu doldurdukları görülmek
tedir.

Istanbulda Maarif Vekâleti
nin resmî ve meccani üç er
kek lisesi vardır. Bu sene bu 
üç lisenin vaki olacak mü
racaatları tatmin edemiyece- 
ğine muhakkak nazarile bakıl
maktadır.

Bunun için orta mektep 
olarak açılması tekarrür eden 
Akseraydaki Valde mektebi 
tedrisatının lise tedrisatına 
tahvili, mevcut ve müsait ilk 
mekteplerden birisinin de orta 
mektebe tahvili tekarrür et
miştir.

Valde mektebi neharî ve lise 
olacaktır, imam ve hatip mek
tebi de orta mektep olmuştur. 
Bunun için orta mekteplerde bu 
bu sene o kadar izdiham olmı- 
yacaktır. Fakat ilk tahsil çağma 
ğelmiş yeni çucuklar bulunduğu 
için mevcut ilk mekteplerin 
müracaat edecek talebeyi istiap 
etmiyeceği kuvvetle tahmin edi- 
mektedir.

Diğer taraftan Maarif vekâ
leti bu sene müracaat edecek 
talebeyi geriye çevirmemek ka
ran kat’îsini vermiş bulunmak
tadır. Bunun için icap eden 
tedbirler alınmaktadır.

Muhasebei hususiyenin yeni 
inşa ettirdiği mektepler de in
şaatı biter bitmez tedrisata tah
sis edilecektir.

Yunan zabitleri

Tensike memur 
İngiliz heyeti 

reisinin istifası
Atinadan İngiliz gzzetesine 

bildiriliyor:
Yunanîstan zabıtasının tensikı 

için Ingiltcreden celbolunan 
polis hey'etinin reisi Binbaş: 
Coke istifa etmiştir.

. î  İngiliz polis mualliminin is
tifası muvakkaten işten eL 
çektirilen büyük bir polis me
murunun iadei memuriyet ey
lemesinden dolayı dahiliye 
nazırı M. Sideris ile aralarında 
zuhur eden ihtilâftan neş’et 
etmiştir.

İ itilâfa bais olan memur bir 
kaçakçılık işinde methali ol
duğundan işten el çektirilmişti.

Fakat bir hâkim tarafından 
icra olunan tahkikat neticesinde 
beraet ettiğinden dahiliye nazırı 
terafmdan memuriyeti iade olun
muştur.

Binbaşı Çökenin istifası üze
rine İngiliz polis heyetinin diğer 
azalarının dahi istifası bekle
niyor.

Halk İngiliz polislerinin mesa
isini ziyadesile takdir eyledi
ğinden istifa hâdisesi teessür 
uyandırmıştır. İngiliz binba; sı
nın istifasını geri almağa ikna 
içm her çareye teşebbüs oluna
cağı bekleniyor.

Binbaşı Cok Yorkşayrda 
Vc.st Rdaing şehrinde on seııe 
polis müdürlüğü yapmıştır.'

Mersin çiftçileri
Ziraat bankası Mersin çift

çilerine verilmek üzere 300 ton 
Kıbrıs buğdayı mubayaasına ka
rar (-ormiftir. Mübayaa memur
ları bir iki güne kadar KıLrısa 
har<>»ct edeceklerdir.



boğucu sıcaklar var
gölgede 41 dereceyi buldu, günde tam

750 ton buz sarfiyatı olmaktadır '

p
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İrakta iktisadı bîr buhran var!
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Irakm terakkisi ecnebi 
sanayiine muhtaçtır

Sir Hamilton Yung’un Irakın İktisadî vaziyetine 
dair tanzim ettiği mühim bir rapor

<. • --w -

yüzünden sahilde oturamSar
Pariste sıcak dalgası tahammülsüz bir hal almıştır. Halk yalnız evlerinde değil, sokaklarda bile 

caketsiz ve yakasız dolaşmaktadır. Evlerinde balkonları olanlar bahtiyar addediliyor, çünkü onlar 
geceleri balkonlarda uyuyorlar. Bazı yerlerde hararet gölgede 41 dereceyi bulmuştur. Vasatı ha
raret 38 derecedir.

Sıcakların daha bir müddet devam edeceği tahmin ediliyor. Bu seneye kadar Pariste hiç bu 
kadar çok buz sarfiyatı olmamıştır. Günde 750 ton buz sarfedilmektedir. Tam tstanbuldan 
on misli fazla.

Bulgar Erkânı har-
• biyesi meğer ca- 

suzluk ediyormuş
■ Atina, 5 — Bulgar erkânı 

harbiye reisinin esbabı intiharı 
hakkında tafsilât gelmiştir.

Bulgar erkânı harbiyeşinin 
malûmatı tahtında vâsi: mikyas
ta yapılan casusluğun meydana 
çıkması, erkânı harbiye reisini 
intihara sevketmiştir. Casusluk, 
aylardanberi yapılmakta veyük- 
sek rütbeli birçok Bulgar zabiti 
Yugoslavya ateşemiliteri ile te
masta bulunmakta idi. ■ Mes’uli- 
yetin en mühim kısmı müntehir 
erkânı harbiye reisine terettüp 
etmektedir.

Tahkikata devam ediliyor. 
Zan altında bulunanların evle
rinde taharriyat icra edilmiş ve 
casusluğa ait mucibi töhmet bir 
çok vesaik müsadere edilmiştir. 
Bulgar efkârı umumiyesi büyük 
bir heyecan içindedir.

Sırp-Bulgar münasebatı ger
gin bir safhaya dahil olmuştur.

İngiliz bahriye lordu
Roma, 4 [A.A] — İngiliz 

bahriye birinci lordu M. Alek- 
sander buraya vâsıl olmuştu.r

Lon Şaneyin cenaze 
merasimi

Meşhur sinema artisti Lon 
Şaneyih cenaze merasimi fev
kalâde mutantan olmuş, ceset 
gümüş tabuta konmuştur. Meza
rı, konulan çiçek çeîenklerile bir 
dağ şeklini almıştır. Kilisede 
merasim esnasında orglar sine
ma havalan çalmışlardır.

Yunan heyeti dün 
Atinadan Cenev
reye hareket etti

Atina, 5 — Bulgaristanın 
Atına sefiri mUsyü Kösevonof 

_Yunanj- Bulgar ticaret muahe
desinin akdi için Bulgar hükü
metinin vukubulacak herhangi 
bir tavassutu kabul etmeğe 
amade olduğunu hariciye nazın 
Müsyü Mihalakopulosa beyan 
etmiştir. Başvekil keyfiyetten 
derhal haberdar edilmiştir.

Başvekil müsyü Venizelosun 
Cenevrede müsyü Biırof ve müs
yü Moloî ile vuku' bulacak te
maslarında, Yunanistan ile Bul
garistan beyninde mevcut mu
allâk mes’eleler halledilmedikçe 
ticaret muahedesinin akdine im
kân hâsıl olamıyacağından Bul
gar murahhaslarını haberdar 
edeceği, mevsukan istihbar edil
miştir. Başvekil aym yirmi iki
sinde Atinada bulunacaktır.

Atina 5 — Cenevreden bil
dirildiğine göre Yunan baş 
vekili M. Venizelosun bugün 
muvasalat etmesine intizar edil
mektedir. M. Venizelos Pariste 
iken Fransız ricali hükümeti 
ve bilhassa M. Briyan ve M. 
Zardiye ile Yunan şaraplarının 
Fransaya ithali mes’elesi başta 
olduğu halde Fransa ile Yu-* 
nanistan beynindeki muallâk 
mesail etrafında görüşmüştür.

Başvekilin Cenevre seyya- 
hatine Paris sefiri M. Polikis re- 
faket etmektedir. M. Venizolos- 
la Cenevrede Fransızlarla mü- 
kâlemelerine devam edecek ve 
Bulgar murahhasları M. Molof 
ve Burof ile temas edecektir. 
Başvekilinin Cemiyeti Akvamda 
fırka birliği etrafında cereyan 
edecek müzakerelerde hazır 
bulunarak beyanatta balunması 
muhtemeldir..

Brahma Putrâ taştı

Bazı yerlerde evler 
temanem .\ 

su altında kaldı
Shillong. 4. — ( A. Â .) — 

.Brahma Putra nehri Norgonk 
havalisindejtaşmıştır. Feyezan
dan müteessir olan sahil ara
zisinin miktarı 100 bin kişiyi 
geçmektedir. Bazı yerlerde ev
ler tamamen su altında kalmış 
ve hububat depolarile hayvanat 
sular tarafından alınıp götürül- 

: müştür. Şimendiferlerle yollar 
hasara uğramıştır.

Gandi ile müzakere 
Bombay, 4 (A. A.) — Gandi 

ile yapılmakta olan sulh müza- 
keratı inkıtaa uğramıştır.

Cenevredekı müzakerat

Millî Akalliyetler 
kongresinde ko

nuşulan maddeler
' Cenevre, 4 [A. A.] — Millî 

akaliyetler kongresi, bir Avru
pa federal birliği ihdası hakkm- 
daki projeye ait müzakerata de
vam etmiştir. Romanyadaki 
Macar akeliyeti mümessili, Av- 
rupah zihniyeti henüz pek zaif 
bir surette inkişaf etmiş oldu
ğunu ve binaenaleyh böyle bir 
birlik ihdası hususunun pek bü
yük müşkülâta ugrıyacağım be
yan̂  etmiştir

İtalya parlâmentosundaki sa
bık İsloven meb’usu M. Besed- 
njak, böyle bir birliğin fevkalâ
de faydası olacağını ve fakat

Bağdat, 30 Ağustos — îrn- 
cın İktisadî ve malî ahvalini 
etkile eden Sir Hamilton Yung- 
iiı tanzim ettiği rapor Bağdatta 
neşrolunmuştur. Irak hükümeti 
tarafından neşrolunan bu rapor 
İs ak başvekiline hitaben yazıl
mıştır. Rapc./ beş kısma ayrıl
mıştır:

1 — İktisadî inhitat.
2 Umumî İktisadî ahval ve 

şerait.
3 — İzale çareleri.
4 — Umum malî ahval.
5 — Umumî istikrazlar.
6 — İstikraz politikası.
Sir Yung cihanşümul tica

rî sukut ve inhitattan Irakm 
kurtulmamasınm tabiî olduğunu 
ve memleketin meş’um bazı hu
susiyetlerinden dolayı Irakın da
ha ziyade müteessir olduğunu 
kaydetmiştir.

Bu gayrimûsait ahval bu se
ne çekirge afetinin gayet felâ- 
ketengiz olması, İska kanalların
daki suların azlığı, hububat ve 
bahusus arpa, piy_sasının gayet 
düşkün olmasıdır. Maahaza bu 
felâketlere rağmen sarfiyatı 
mütemadiyen yükselmiştir.

Harpten sonra memlekete 
toplanan servetler bu sarfiyatı 
temin etmektedir. _

âvnÂÖftrajSiiiSÇJİaiîi .VSıs î̂feta ’ve 
ıtelgraf'.varidatmınyükrfekolma- 
sı' bundan ileri gelir.
Şu kadar var ki memleketin 
zenginliği İktisadî mevkiini in
kişaf ettirmek içm kâfi derece
de dahilde sermaye tedarikine 
müsait değildir.

Memleketin'' süratle terak
kisi ecnebi sermayesine muh
taçtır.

Menabii iktısadiyesini iyice 
inkişaf ettirmiş memleketler 
piyasalarını kaybettikleri vakit 
ne yapacaklarını şaşırırlar. 
Fakat Irak gibi menabii henüz 
inkişaf etniiyen" memleketler 
için böyle bir vaziyet varit 
değildir.

Çünkü böyle memleketler 
menbai servetini iyice işletmek 
masrafları azaltmak ve istihsa- 
latı İslah etmekle eski piyasa
larını istirdat ederler ve yeni 
piyasalar elde ederler.

Sir Yung Irakın şimalindeki

Musul ve diğer livalar demir
yollarının bir an evvel temdidini 
tavsiye elmiş ve Bağdatta 
Dicle üzerinde köprü olmaması 
demiryolu nakliye masrafını 
arttırdığını ehemmiyetle kayıt 
etmişti.

S'.r Yung raporuna devamia 
demiştir ki: Irak kredi almak 
için evvelâ büıçes’ni tevzir et
melidir. Bütçedeki her kuruş 
müsmir ve müstahsil bir gaye 
uğrunda sar£olu;:rnaI:dır. Bütçe
deki her masrai tasli evveiden 
çok iyi tetkik ve tenkit edilme
lidir.'

Acaba bu masraf memleke
tin asayiş ve intizamı için zarurî 
midir?

Eğer böyle değilse memle
ketin istihsal kabiliyetini tezyit 
eder mi ?

işte bu suallere cevap vere- 
miyen bütçe masarifi Irak için 
israf olur.

Sırtımız ecnebi istikrazların 
memleketin istiklâlini ihlâl ey
lediği ve siyaseten ecnebi müfuz- 
laruıa tabi edeceği yolunda 
Irakta cari olan fikir ve zanları 
rddetmişiir.

Mumaileyh bu noktayı şöy - 
le'ce telhis etmiştir:

«.> Devletlerin ecnebi istikraz - 
lan; jcin .kapitulâsiyon
şelclinde yâKüt 'diğer suretle 
muhilli şeref şerait kabul etmeleri 
idevri artık mezeye karışmıştır . 
Asrımızda böyle şeraitin teklif 
olunmasına ihtimal yoktur. Tek- 
■Iıf: olunur ise reddolunmalıdır.

Sir Yung ecnebi istikrazları 
için teklif olunacak varidat 
membamın petrol imtisasları va
ridat olduğunu ve bunun İmuk- 
rizleri ikna edeceğini kaydet
tikten sonra memleketin inkişafı 
için-derhal bir mufassal prog
ram hazırlanmasını ve atideki 
maddelerin bu programa ilâve
sini tavsiye etmiştir.' ' . ;
, , 1 — . Bir milyon Ingiliz lirasi 
sarfiyle Musula bir demiryolu in
şası. J - .  •___

• 2—100.000 İngiliz lirası sar
fiyle Bağdatta Dicle üzerinde bir 
köprü inşası.

3— Feyzanların önünü almak 
için 700.000 İngiliz lirası sarfiyle 
setler insası.

Fransa ve Küçük, 
itilâf devletleri

Sofya, 5 — Fransanın, Küçük 
itilâf devletlerinin hususatı as- 
keriyesi gösterdiği alâka bura
da hayreti mucip olmaktadır. 
Fransız ceneralı Despre Çekos- 
lovakya ordusunun . manevrala- 1 
rında hazır bulunuyor. • .

.  ; 1
İ'İL S u m m Sİ KAİîÎNESl

Lclıistnndn sık :;ık kabine te
beddülü oluyor. Şimdi de Mira
lay Slavck kabinesi istifa etti. 
Yeni kabiııe eski kabinede Har
biye nazırı bulunan Maraşal Pil- 
sııdiski tarafından teşkil olun
du. Yeni kabine eskiuiniıı aza- 
larıiidaıı mürekkeptir. Değişen 
y;ılııız başvekildir.

1 cbcddiillin .şekli ehemmi
yetsiz gibi görünce de hakikati 
halde çok mühimdir. Mareşal 
Pılsudiskinin resmen hükümetin 
başmda bulunması çok manidar
dır. Filvaki eski kabine de ve 
daha evvelkilerde Maraşal en 
nafiz recüi idi. Kabinenin siya
seti M.'.raşahn politikası idi.

Maahaza bizzat kabinenin 
başına gelmesinin başka ehem
miyeti vardır.

1921 de Sovyetlerin kızıl 
ordusu bir merdane gibi önüne 
rast gelen her maniayı devire
rek Avrupamii üzerine gelirken 
bu seli durduran Maraşal Pil- 
suchski olmuş ve bu muvaffa- 
k;yc;.i'e Avrupayı bolşsvik ol- 
maktan kurtarmıştır. O tarihle 
Almanya karma karışık olup 
bolşevıklik için çok müsait ze
min var idi. Kızıl ordu Lehis- 
tam çiğniyebilseydi ihtimal Al
manya derhal kendine iltihak 
ederdi.

Maraşal bu muvaffakiyetten 
sonra hükümet mevkiinden uzak
laşmamış ve daima devlet işle
rini kontrol altında bulundur
muştur.

Maraşal Pilsudiski ikinci bir 
taksim ve inkırazdan kurtaran; 
olduğu Lehistamn fırka entrik- 
alarile- inhilâi etme meşine çok 
ehemmiyet vermiyordu.

' Dahilî ve haricî bir tehlıke- 
gördüğü vakit derhal vaziyetin 
bilfiil hâkim oluyordu.

Maraşal Pilsudiski Başvekil 
olur olmaz gazetelere verdiği 
mülakatta siyasî fırkalara hücum 
etmiş ve meb’usların memleke
tin idaresi üzerinde kontrol-ola
cak yerde bilfiil hüküm ve idare 
etmek sevdasına düştüklerini 
söyledikten sonra mevcut ka
nunu esasinin birçok noksanlan 
olduğunu söylemiştir. Bu sözler
den sonra Mâraşalın- kanunu 
esasiyi değiştireceği ve intihap 
kanununu başka.bir şekle soka
cağı beklenmiştir. Fakat Mara
şal bu hareketleri ve intihap ka
nunu, ile yeni intihabatm'yapıl
masını temin etmiştir.' Maraşal 
iktidar mevkiine gelmekten baş
lıca gayesi yeni intihabat esna
sında hükümetin kuvvetli olma
sını temin etesk gibi görünüyor.

Tayyareci Kost 
Custissfield, 4. - ( A. A .) - 

Tayyareci Costes ile Bellonte, 
Dallasa müteveccihen bugün ha
reket etmişlerdir. Hava çok gü
zeldir.

bu faydanın , tahakkuku için 
akalliyetler meselesinin hallini 
ihmal etmesi lâzımgeleceğini be
yan etmişlerdir.

Kongre, bu mes’ele hakkın- 
daki mesaisini yarm metni hu
susî bir komisyon tarafından 
ihzar edilecek bir ̂  karar- sureti 
te^tam^eçfjifgçşjfti^.^,, j

Havanada tayfun

Tayf on yüzünden 
900 kişinin oldöğü 
zannedilmektedir.

Nevyork, 4 (A.A.) — Hava- 
nadan bildirildiğine köre Saint 
Domingue'te tahribat yapmış 
olan kasırga esnasında 900 ki- : 
şinin ölmüş veya yaralanmış 
olduğu zannedilmektedir. Telsiz 
telgraf istasiyonu ile şehrin sair 
binaları tamamen harap ol
muştur.

Sandomingo, 4. - ( A.A.) - 
Tayfunun şehirde yapmış oldu
ğu tahribat 15 milyon dolardan' 
fazla tahmin edilmektedir. Ahali 
susuz ve ziyasız ve telefonsuz 
kalmıştır. - Acilen imdat istemek-

ssv unun jjsbîİS l

Romen hududan* 
da bir hâdise oldu

Bükreş 5 — Besarabya hu
dudunda sovyet askerleri tara
fından Kumanya hudut karakol
larına bombalarla taarruz vuku 
bu'mıış ve bikaç Rus sandalı 
Rumanya tarafına geçmek teşeb
büsünde bulurnrjşau\

Tayyare müsamereleri
hasslatî

• Tayyare cennyoanin Tayyare 
bayramı gecesi verdiği müsa- 
mereler hasılatına ait hesaplar 
ikmal edilmiştir.

Varidat geçen seneki laik- 
tarı 4,200 lira tecavüz etmek- 
tedir.

Bulgarisianda tetkik
seyahati 

Haricî ticaret' işleri müdürü 
Avr.i B. Bulgsriststıda tetkılr 
seyahatine gitmiştir. Avni bey 
Bulgaristânda bir ay kaçar k*~ 
bcakt'r.
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temiz halkım bu çirkin hâdiseden tenzih
..ara c% s ®mamTmw'Lm

yeni hâdise olmadı. Yalnız tahmil - tahliye amelesi grev yapmak istedi.
en nutkunu tehir etmesi rica edilmemiştir.. Meşhur nutuk bugün söylenecektir

Zavallı Fethi bey, daha ilk 
□dımda bulanık ve müteaffin bir 
sokak çirkefinin içine batıver
di. Ümit ve temenni ederiz ki 
bu çirkef karşı fırka liderinin 
asîl ve temiz şahsiyeti üzerinde 
hiçbir leke bırakmadan silinip 
gider. Çünkü bu onun biierek, 
istiyerek yaptığı bir hareketin 
neticesi değildir. Arkadaşları 
onu İzmir seyahatine teşvik et
tikleri vakit hiç şüphesiz, göz
lerinin önünde, teressüm eden 
İzmir, bundan sekiz yıl evvel 
gördüğü yeni kurtulmuş, munis, 
halis ve candan İzmirdi. Tasav
vur edemezdi ki,sekiz yıl zarfında 
bir şehir bu kadar değişmiş, 
halkı, mana ve mahiyeti bu kadar 
bulanmış, tağşiş edilmiş olsun. 
Çünkü o şehrin üstünden bir 
ecnebi istilâsı daha geçmedi. O 
şehir daha yad ellerin çevrin
den, “zito Venizelos!,, nidala
rından ve cellât bıyıklı efzunla- 
rln vahşi süngü şakalarından 
kurtuluşunun sekizinci yıldönü
münü idrak ediyor.

Yarın, belki bu satırların in
tişar. ettiği gün, İzmirin kurtuluş 
bayramıdır.

Eğer Fethi Bey, bu bayram 
gününü de orada geçireceklerse, 
göreceklerdir ki, kendi istikba
linde, İsmet Paşa fırkasının ve 
onun organı olan gazete ida
rehanesinin camlarını taşlayan 
kimselerin bu bayramla hiç 
bir alâkası olmayacaktır; bu 
kimseler, asd yerli İzmir hal
kı meserret dalgaları içinde çır
pınırken bir köşeden dudak bü
küp güleceklerdir. Hakları var; 
çünkü bunlar Türk gençlerinin 
kordon boyunda, kışla meyda
nında Yunan süngülerile parça
landığı sırada orada değildiler. 
Çünkü bunlar taşladıkları ga
zete idarehanesinin bundan on 
onbir n l evvel fasulya palikar
yaları tarafından da taşlanmış 
olduğunu bilemezler. Bilse - 
lerdi hiç sizin şerefinize vuku 
bulan bir nümayişte can ve ırk 
düşmanlarımızın yaptıklarıhare- 
ketleri aynen tekrare yürekleri 
katlanır mı îdi?

Zavallı Fethi bey, zavallı 
Fethi bey; kimlerin içine düş
tünüz; bu tatar Osmanların, bu 
kaçakçı Saitlerm, bu İngiliz 
Hakkılarm, bu yankesici altuı- 
diş Receplerin sizin etrafınızda 
işi ne? Her birinin zabıtada 
kaydı bulunan ve nereden ge
lip nereye gittikleri malûm ol 
mayan bu serserilerin sizin 
fırkanızla alkâası nedir?

Bahribaba parkında ” Ey aha
li, bu iş komünistlerin işidir!” 
diye bağıran deli, mustarip oldu
ğunu söylediğiniz halk tabaka
larının hangi kısmına mensup
tur ? Meğer, gördünüz mü, sizin 
sekiz yıl evvel gördüğünüz İz
mirde, bizim güzel İzmirimizde 
komünistler de peyda olmuş, tü
remiş, üremiş imiş.

Biz Fethi Beyin yerinde ol
saydık, bu bulanık şehrin içinde 
evvelâ asıl İzmiri arayıp bulma
ğa çalışır ve sözümüzü ancak 
ondan sonra söylerdik. Zira 
Fethi Beyin muhatapları bunlar

yiğit evlâtları silâhın ne
t.cağını

kim ipsiz sapsız ayak ta
kımı, para ile tulumuş sar- 
haşlardır. Bunların

yin etrafında isi nedir?

Kanunun çelik pençesi 
bu feci hadiselere sebep 
olanların elbette yak
larına yapşacaktir.

İzmirde muhalefet Lideri istikbal edilirken 
yapılan taşgm tezahürat, dökülen vatandaş 
kanı, İstanbulda elim akisler I derek eli kıran
uyandırdı. Ortalığı boş zanne- I kaç ne olduğu
olmasa gerektir. Bunların kimi 
badema ucuz rakı içmek ümi- 
dile, kimi vergiler kalkacağı 
zannile, kimi de hapisanelerae 
bulunan arkadaşlarının umumî 
bir affe nail olacağı vehmile 
yeni fırka liderinin huzuruna 
doğru koşuyorlar. • Fethi bey, 
bu saadetleri mi vadedecçk?

Zavallı Fethi bey, bütün ma- 
nasile devlet otoritesi, millî asa-

u- .m 3 aleyhine
bir küçük ihtilâl hareketinin 
bayrağı olmuştur. Şimdiye ka
dar siyasî hayatı hiç bir hıffe- 
tın ızırii taşımayan bu adam, bu 
çirkin maceranın hatırasını bize 
unutturmak için acaba ne ya
pacak? Bunu, kendi şahsına 

l* . “^ediğimiz hörmet ve 
muhabbetin verdiği endişe için
de öğrenmek istiyoruz.

YA KU P KADRİ

hanbeyinin bu küstahça ve 
bayağca hareketleri hiç şü
phesiz bizi ve bütün mem
leketi olduğu gibi bütün İz
mirlileri de müteessir etmiştir. 
Bunda hiç şüphemiz yoktur. 
Çünkü' İzmirin mert ve babayi
ğit gençleri silâhın, bıçağın an
cak kahbe düşmana karşı kul
lanılacağını pek alâ bilirler! Bu 
vatanın evl&dı, bu memleketin 
düşmanı değildir. Düşmanla k&r- 

(  Arkası üçüncü sayfada)

Gazi Ha ■n-

Dün İsmet Paşayı refakatlerine 
alarak İstanbul farsıffmı gezdiler..

Reisicumhur H azretleri düm öğle yemeğimi Baş- 
vekil İsm et P aşa H. lerile  b e r a le r  yedikten sonra Y 
sa a t iki raddeîe- ıjn d e otom obillerine srâMben ve ;.j 
refakatlerinde yine İsm et P aşa  ve nm tai zevat olduğu ;■ 
halde Şişli taraflarında bir feoezzüM e TaııîsınıımgSar. i 

11 ve m üteakiben İstanbul tarafıma geçerek Topkapı, j 
!;j EdKmeka.pi tarafların ı te şrif buyurarak Gülhane ı. 
"i parkını teşrif Ibuytıa'mıışlardlır.
i Reisiciinahur Ki. Seri park taki ağaçlar altında on r 

j'j beş dakika kad ar istirah at buymrâuktrr.3 son-ra i 
j| Dolsnabahçe sarayına avdet buyumanışlartLır. j

Ey hürriyet... Senin namına ne 
cinayetler işleniyor! *

insanları ve şehirleri tanıya
maz oldum. Her sabah, bir 
muhalif gazete olarak değil, 
fakat bir ihtilâl beyannamesi 
halinde çıkan mahut „ Yarın ” ı 
okuyorum ve gün geçtikçe, evve
lâ kendimi, sonra en yakın ta
nıdıklarımı, daha sonra evim 
gibi bildiğim şehirleri yadırgar, 
tanıyamaz hale, geliyorum. Me
ğer şu İsmet paşa ne feci bir 
adammış! Memleketi mahvetmiş!
Hani şu İnönünü yapan, Lozanı 
kazanan ve büyük zaferde Gazi
nin yanında çalışan İsmet paşa 
yok mu, İşte, işte o İsmet paşa, bu 
memleketi bitirmiş, mahvetmiş!

Kuraklık var ise sebep o 
imiş, vergi veriyorsak sebep o 
imiş, şimendifer yapıyorsak se
bep o imiş... e;..

Yine “Yarın,, paçavrasının iki 
gündür bize gösterdiği İzmire 
bakıyorum ve onun tarif ettiği 
şehri tanıyamıyorum: 12 yaşın
da bir vatandaş şehit olmuş,
24 vatandaş mecruh olmuş, 
fakat telâşa lüzum yokmuş, me
ğer bu hâdise medenî memle
ketlerde her gün olurmuş, evet, 
aynen böyle söylüyor: - Bu hâ
dise, medenî memleketlerde her 
güri vuku bulan yüzlerce misli 
ile tesadüf ettiğimiz, basit bir 
İçtimaî tezahürmüş !

Dahası var: “ Milletin siyasî 
rüştüne tesahûp ettiğini isbat 
eden en yüksek deSl de bu 
imiş!

Bundan 8 sene evvel, İsmet 
paşanın kumanda ettiği Türk 
ordusunu, Arir Oruç isminde 
biri, bin bir tahrikat ile arkadan 
vurmağa uğraşıyordu. Vatan haini,
' ûrmü meşhut halinde yakalandı,
İ itiklâl mahkemesine verildi, 
mahkûm oldu ve ancak affıumumî 
de kurtuldu. Eğer 150 lik listede

yer olsa idi, bu adam bugün 
hudut haricinde bulunurdu. i|te. 
bu vatan hainidir ki, her sabah 
bütün mukaddesatı çamurlara 
boğarak, kendisinin iğrenç ma
hiyetini bilmeyen safdil halkı 
zehirliyor ve yine bu. adamdır, 
ki, her sabah sahife sahife yalan 
yazarak, herkesi, erbabı namu
sa karşı tahrik ediyor. İşte 8 
sene evvel asker İsmet paşayı 
arkadan vurmağa uğradan ç«r- 
kesEtemin yamağıdır ki, bugün 
İzmirde bulabileceğini vehmettiği 
safdilleri, kendisi ayak gibi tala
nımın peşine takarak matbaala» 
rı taşlatıyor, masum çocukları 
öldürtüyor ve kan dökülmesine 
sebep oluyor. Zerre kadar vic
dan azabı duymuyor mu? Hayır! 
Onu da duymuyor! Çünkü masum 
insanı yalan ve dolanla tahrik 
edip vatandaşı vatandaşa kırdır
dık tan sonra bunun medenî 
memleketlerde yüzlerce emsali 
görülen basit, İçtimaî bir hâdise
den,, başka birşey ohnadığı id
diasındadır.
Yine o çerkes Etemin yaptırma

dığını kimsenin iddiaya cesaret 
edemeyeceği bütün bu tabrikât, 
zahiren kimin namına yapılıyor, 
bilirmisiniz ? Bu vatan haininin, 
içini yaktığını söylediği vatan mu
habbeti namına,hak namına,fazi
let namına ve hürriyet namine!

işte, insan bunları gördüEt- 
çe, Fransız ihtilâlinde siyaset 
meydacına götürülen Madame 
( Roüand) m, saçları omuzlarına 
dökülmüş, arkasında kırmızı kis
vesi, hürriyet heykelinin önün
den geçerken idam arabasının 
içinden bağırması gibi: *

“ Ey hürriyet... Senin na
mına ne cinayetler işleniyor!„ 
Diye bağıracağı geliyor!

Ali NACİ

K İU  iddia edebilir kİ A rif Oruç bugün dahi Ç m tkm  
Eten» h ı ı k b u ı  çelışm ayor?
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direzinaya çarp
Ankara6,[H. M.] — Rus se

firi Suriç yoldaş mühim bir ka
za geçirmiştir.

Suriç yokkş, ' i-Iıiı- ııf/kiinla 
uçuşlar yapan Rus tayyarelerine 
bitıecck olanlarla br.'ber tayyare 
meydanına -ı oıuaıobiii
şimendifer geçici , . , /ı.karıdım 
gelmete olan Ijlr dıreziuaya 
çarpmıştır.

Otomobil iıasara uğramış, 
sefire birşey oima.K-şlır. 
Türh-fiıran kocM iycan reisi 

A nkarada 
Ankara, 6 (H. M.) — Türk 

İran tahdidi hudut komisyonu 
reisi Nurullah Ferruh B. bura
ya geldi. Hariciye vekili ile te
mas ediyor.

Tayyas ■elar gidiyor 
AnkaraG, [H.M.] — Rus tay

yareleri yarın [bugün] Tahrana 
hareket edeceklerdir.

Ankara, 6 (A.A.) — Sov
yet tayyareleri bugün öğleden 
sonra şehir üzerinde muhtelif 
uçuşlar yapmışlardır, Saat on 
yedide Tayyare cemiyeti tarafın
dan Marmara çiftliğinde tayya
reciler şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir.

Çin ahvali

Komünist ordusu 
birdenbire Şang-
haya taarruz etti

Şanghay, 5 (A.A.) — Sha- 
si’den bildirildiğine göre, 3 bin 
kişiden mürekkep bir komünist 
kuvveti dün nagihan, şehre ta
arruz ettiğinden ahali paniğe 
tutulmuştur. Hükümet kuvvet
leri 3 saat devam eden bir mü
cadeleden sonra ır.iiteamzları 
defetmeğe muvaffak olmuşlar
dır. Japon tebeasile birçok İn
giliz ve Amerikan tebaası bir 
Japon gambotuna iltica etmiş
lerdir.

Pekin, 5 ( A. A .) — Milli
yetçi kuvvetlere ait tayyareler 
Honan ayaleti dahilinde bulu
nan Chengchow şehrim son üç 
gün zarfında fasılalı surette 
^bombardıman etmişlerdir. Bir 
kaç kimse ölmüş veya yaralan
mıştır. Yere düşürülen 33 tayya
renin tetkik ve muayenesi aeii- 
cesinde bunların büyük bir kıs
mının Amerikalılar tarafından 
verildiği anlaşılmıştır. Diğer 
tayyarelerin Aıman man-u!f;hn- 
dan olduğu görülmüştür. Halk 
arasında bu iki hükümet aley
hinde büyük bir düşmanlık 
■tezahürleri belirmekledir.

Çanakkalede istikbrl
»maşlar

Çanakkale 6 [Hususî] — Fethi 
Beyin buradan geçerken teza
hüratla karşılandığına dair yazı
lan haberler doğru değildir. 
Yalnız Fethi Beyin mektep 
arkadaşı olan vilâyet jandarma 
kumandam ile kibrit skandalinde 
maznun oiaıı kardeşi avukat 
Osman Bey, Fethi Beyi istikbal 
■etmişlerdir. Sandalla Konya va
puruna gidenler Fethi Beyi 
(karşılamağa değil, Aymtaba 
giden serkontiseri teşyie git
mişlerdir.

Ruh tayyöre filosu

Rus tayyarecileri 
Ankarada nasıl 

istikbal edildiler?
Ankara, 5 ( A. A .) — Dün 

s? balı Moskovadan hareket eden 
5 Sovyet tayyaresi bugün 11.45 
jjcçe nehrimiz afakmda uçtuk- 
i;.n soı-.ra tayyare meydanına 
inmiştir. Tayyareciler, Tayyare 
cemiyeti reisi Fuat, hava müs- 
u .a-lırı namına Binbaşı Nafiz 
üo'/lerie tayyarecilerimiz ve Rus 
selin Suriç cenapları ile İran 
maslahatgüzarı ve İtalyan ve 
."iyan sefaretleri erkânı tara
ntıdan karşılanmıştır. Bu gün 
saai17 de tayyareciler şerefine 
Rus sefarethanesinde bir çay 
ziyafeti verilecektir.

Yosculuk nasıl geçti?
Moskova 5, (A. A.) — Devir 

seyahatini yapan Sovyet tay
yareleri 1280 kilometre kat’- 
ettikten sonra bugün saat 13.35 
te Svasiopola vâsıl olmuşlardır. 
Bt'ıdin seyahat müddetiııce 
şiddetli bir surette yandan esen 
rüzgâr arasıra dakikada 25 
metrelik bir sürat iktisap et
mekte idi. Gayet alçak bulutlar 
yüzünden uçuş pek ziyade güç- 
leşmiştir. Tayyareler 400 metre 
yükseklikte uçmuşlardır.

Muğla mektubu

Muğlada bu sene 
tütün mahsulü 

çok bereketlidir
Muğla, 1 [H. M.] — Muğla 

vilâyeti her şeyden evvel bir 
tütün mıntakas’dır. Her sene 
tütün yüzünden milyonlarca lira 
memlekete girer. Türkiyenin 
nefîs tütünlerinden mühim bir 
kısmı Muğlada çıkar. Tütüncü
lük hakkında ayrıca mufrssal 
malûmat vereceğim. Bugün yal
nız alış verişten bahsedeceğim:

Tütün piyasası bir ay evvel 
Muğlada ve onbeş gün evvel 
kadarda Milr.sia atıldı. Milasta 
piyasa hareketlendi ve fiat 135 
kuruşa kadar çıkarak on onbeş 
gün içinde hemen 1,5 milyon ok
ka tütün satıldı. Bugün Iviilâ3ta 
pek cüz’î tütün kalmıştır, onlar 
da peyderpey satâmaktadır.

Muğla vilâyetinin en nefis 
tütün yetiştiren mmtakalarından 
olan Bodrumun tütünleri de 
kamilen satılmıştır. Fiaiier 210 
idi. Satılan miktar ~1~/Ü bin ok
kadır.

Muğla tütün mintakasmda da 
aisş veriş çak hararetlidir. F.‘ai- 
lar 200 kuruşa kadar çıktı. Şim
diye kadar bir milyon okka 
satıldı. Alış veriş ayni hararetle 
devam etmektedir:

Mabayeatra bulunan kum
panyalar şunlardır.

Tütün inhisar idaresi, Aşper, 
Gileıı, Geri, Olstorı tütün kum
panyaları.

Fethiye kazasında piyasa 
165 kuruşa kadar açılmış
tır. Orada da ahş veriş hararetle 
devam ediyor.Yalnız Dadya ka- 
kazast piyasası açılmamıştır . 
IVİamaafih burada az Tütün 
vardır.

Bu se;ıe vilâyete 8 milyon 
lira kadar paranın tütünden 
girmesi umulmaktadır. CAVİT

Ödemişte mektep
Ödemiş kazasının Birgi na

hiyesinde beş dersaııeli bri 
mektebin temel atma merasimi 
almişticreidir.

îzmirValisi Kâzım paşa me
rasimde bulunmuş ve halka hi
taben bir nutuk iradetuıiştir.

— İNKILÂP...

irm tr  m u h ab irim izin  t« lovafı

ff

H âd:

ıiıirdeki kanlı nümayişlerin iç yüzü nedir?
Muhabirimizin İzmir hadisesinin iç yüzünü tahlil eden şu 

ibret dolu yazısını dikkatle okuyunuz

İM

senin müsebbibi 
kimdir ?

İzmir 6 [ H, M. J—Dün Halk 
fırkası mensupları tarafından 
Balıribaba parkında yapılan yedi 
bin kişilik içtimaa her sınıf 
halk iştirak etti. Hatip Mehmet 
Şevki B. bir nutuk irat etti bu 
nutukta şerbet fırkaya karşı 
bir kelimei tariz yoktu. Halk 
Gaziyi, hükümeti alkışladı. İçti- p . 
maa bu suretle nihayet verildi, f»r , 

halk dağıldı. Muhalif tarafın ev- v. /■ 
velce hazırladığı bir grup, içti- h/A 
madan halkm dağılmasını mu- . 
teakıp Halk fırkası binası onu- ‘| g 
ne gelerek nümayişlere başladı- ' f  
lar, binaya hücum ettiler ve cam 
levhayı taşla kırdılar. Buradan 
ayrıianlar evelki telgrafımda 
bildirdiğim gibi “Anadolu,, mat
baasına giderek makineleri kır
mak için içeriye girmek istedi
ler. Buna muvaffak olmayınca, 
bizzat kendilerinin müsebbibi 
oldukları dört yaralıyı bırakıp 
ölen çocuğu Fethi beye götür
düler. “Anadolu,, matbaası ak
şama kadar mahsur kaldı, mat
baaya gelen bir bölük asker ta
rafından tahtı muhafazaya alın
dı. Nümayişçiler dağıldı. Müd
deiumumi bir müfreze ile mat
baa gitti, tahkikat yaptı. Nü
mayişçilerden teşhis olunanların 
tevkifini emretti.

Dün sükûnet vardı
Bugün Jandarma, Polis , 

müfrezeleri şehirde dolaşıyof, 
hükümet yeni bir vak’anın 
çıkmamasına çalışıyor.. Halka 
yapılan gayrimeşru propagan
daların mahiyetleri muhteliftir. 
Vergilerin büsbütün k a l
dırılacağa, fak irlere  para 
verileceği, am elenin yev
m iyeleri artacağ ı, inhisar
ların kaldırılacağı şayiaları 
k alaktan  kulağa dolaşıyor. 

Fethi beyin beyanatı
Fethi bey gazetelere beya

natta bulundu. Halkın sükûn 
içinde tezahürat yaptığını taş
kınlık eseri görmediğini, halkm 
kendisini, Gaziyi alkışladığını 
milletin taşkınlık yapmamasını 
hükümete, zabıtaya itaat göster
mesini söyledi.’

Nutuk bugün...
Fethi B. cuma günkü hâdi

seler üzerine nutkunu irat ede
mediği gibi, bugün irat ederse 
günün cumartesi olması hasebile 
dinleyenlerin az olması ihtima

lini düşünmüş,bu sebebîe nutkunu 
yarm [Bugün] iradetmeğe karar 
vermiştir.

Hizmet gazetesi tehirin 
vali tarafından tek lif edil
diğimi, Fethi beyim yalnız 
bir seferlik  tehiri kabul 
ettiğini hakikati tahrîfen 
yasıyor.
nutkunu bizzat tehir e t - 
miştir.
Hakikati tahrif ediyorlar

“Hizmet,, “Yeni asır,, “Hal
km sesi,, gazeteleri her cumar
tesi günü tatil yaptıkları halde 
bugün [dün] çıktılar. Bu gaze
teler bir membadan idare edilen 
neşriyat ile doludur.

Bunlar evvelki günkü vuku
atı, hakikati tahrif ederek yaz
makta ve hâdiselerin zuhurunu 
Halk fırkasına, hükümetin inzi
batî tedbirlerine, “ Anadolu „ 
nun neşriyatına atf ve isnat et
mektedirler. Bu gazeteler, an- 
kastiıı nümayişçilerin adetlerini

ga-

İzmirde saa t kulesi, Türk ocağı ve Kordon boyu...
çok gösterip Fethi beyin gel
diği gün mülhakat heyetlerinin 
İzmire sokulmadığı yalandır. 
Ayni gazeteler, Halk fırkası 
erkânı tarafından bu hâdisata 
sebebiyet verildiğini neşrediyor
larsa da hakikat tamamen ak
sidir.

“Anadolu,, gazetesi, matba
asına yapılan hücumlarda mü
rettiphanesi karışmış olduğu için 
bugün ç’kamadı. Yarın neşrine 
çalışılıyor.

Mahpuslar kaçmadı
Dün hapisanede mahpuslar

“hürriyet isteriz,, diye bağır
mışlar, bir karışıklık olmuş, hat
tâ hapisanenin boşandığı bile 
şayi oimıışsa da bunun aslı yok
tur. Derhal jandarmalar, itfa
iye tulumbaları yetişerek hâ
dise bastırılmıştır.

Gözleri hükümette!
Bugünkü “Hizmet,, şiddetli 

neşriyatına devam ederek “Ha
lk fırkası iflâs etmiştir,, diyor. 
Yakînda muhaliflerin hükümete 
geçeceklerini söylüyor ve “o za
man memleketin cumhuriyetle 
nasıl idare olunduğunu göste
receğiz,, diyor.

Nümayişte ölen çocuk ic.; 
“şehit,, serlevhalı çok raühey 
yiç neşriyat yapıyor. “Yeni 
asır,, da “kanın mea’ullcri,, ccr- 
levhalı makalesinde halkın 
leyamnı_ tahrik ediyor.

İzmirde grev
Bu sabah liman şirketi ame 

Iesi grev yapmıştır. Amele ev
velâ yevmiyelerinin artırılmasını 
istediler. Şirket hâdise çıkar
mamak için bu teklifi kabul etti. 
Müteakiben biz bugün Fethi 
bey şerefine çalışmıyacağız. „ 
dediler ve çalışmadılar.

Yalnız 9 kişi mevkuf
İzmir, 6 [A. A.] — Müddc 

umumiliğe verilen 35 serseri mı? 
harrikten “9”u hakkında tevle 
müzekkeresi kesilmiştir. Bu nı; • 
yanda komünist Kerim, Ça- 
talkafa Ahmet ve Yusuf, sabı
kalılardan Yıldırım Şevki vardır. 
300 kişinin tevkif edildiğine dair 
çıkarılan ve İstanbul gazetele
rine akseden neşriyatın asıl ve 
esası yoktur.

Fethi bey nutkunu yarın irat 
edecektir.
M. Esat ve Vâsıf beyler 

cevap verecekler
İzmir, 6 [H. M.] — Adliye 

vekili Mahmut Esat ve esbafc 
maarif vekili Vâsıf beyler, 9 
eylül kurtuluş bayramında Fet
hi beyin yarm [bugün] söyliye- 
ceği nutka cevap vereceklerdir.

Çelik pençe
şı karşıya çarpışılır, f  ikirleri, 
silâh değil fikir mateder. İz- 
mirin asil ve necip halkını bu 
çirkin hâdiseden tenzih ederiz.

Hadisenin tafsilâtını kısmı - 
mahsusumuzda göreceksiniz. Esa
sen İzmirden gelen haberler bu 
ni m ly işçilerin kimler olduğunu 
bize bütün çıplaklığı ile göster
mektedir. Bunlar esasen polisçe 
mazbut, ve daima zan altında 
bulunan kimselerden ibarettir . 
Dün gelen izmirde münteşir A- 
nadolu refikimiz bu nümayişçi
lerin kimler oldugunn yazmak
tadır. İşte “ Anadolu,,dan aynen 
alıyoruz:

“Şen Gazinosu sahibi İsmail 
Hakkı, garson Sabri, mğsliz 
Hakkı, Komünist Kerim ve za
bıtaya bıçak çeken Ahmet ile 
papelci diğer Ahmet idiler.

İşte dünkü Kordon istikba
linde tebarüz eden simalar, şah
siyetler bunlardan ibaretti. Eğer 
bunlardan başka kahramanlar 
varsa biz görmedik. Muhalif ga
zeteler bunları ilân ederlerse 
malûmatımız noksan kaimamış 
olur .„

Gördünüz mü ? Muhalefet Li
derinin İzmire kudümünü taş- 
gınca, güya tes’it edenlerin ele 
başılarını?

H aydar Rüştü Beyin 
intibaları

Diğer taraftan gene Ana
dolu refikımızdan Haydar Rüş
tü Bey nümayiş hakkında şu 
intibaları kaydetmiştir:

“Dün Pasaport iskelesinde 
yapilaıı istikbal merasimini (! ) 
gördükten ve orada tezahü
rat ( I) namı altında icra edilen 
gürültüleri işittikten sonra mat
baaya geldim. İlk işim elime 
bir devlet salnamesi almak ol
du. Salnamenin üçüncü cildini 
aldım; İzmir Vilâyeti .hakkında

[B irinci saîıifeden m ab at] 
!S*='m" T 1 1 -î

Yalan!
Fethi beye rnüş- 

Pkûlât çıkarıldığı 
külliyen yalani

Yarın gazetesi Fethi be
yin meşhur nutku valinin ri
cası üzerine tehir ettiğini 
yazmıştır. Bu havadis kiilli- 
yen yalandır. Fethi bey nut
ku evvelâ Cuma günü irat 
etmek istemiş, fakat İzmir 
gençleri o gün Lik maçları 
olduğunu, bunun için oyunu 
terkedip sahay; kendisine ve- 
remiyeeeklerini söylemişlerdir. 
Bunun üzerine nutuk Cumar
tesine kalmıştır. Fakat Fethi 
bey Cumartesinin tenha ola
cağım düşünerek bundan 
kat’ı nazar etmiş ve pazar
tesi söylemeği muvafık bul
muştur.

Fethi Beye müşkülât çıka
rıldığı ve miting yapmak için 
48 saat evvel vilâyete haber 
vermek icap ettiğini halbuki 
bu haberin verilmediği hak- 
kındaiki haber de yalandır. 
Çünkü bizzat Başvekil paşa 
kendisine fikirlerini izah hu
susunda teshilât göstermele
rini alâkadar zevate emret7. 
miştir.

malûmat veren 543 üncu sahi- 
feyi açtım. Gözüme şu kısımlar 
ilişti:

İzmir şehrinin nüfusu 153,845
Kordon üzerinde bir saat 

evvel gördüğüm kalabalık mik
tarım en mübalâğalı bir rakam
la (40) bin addettim. Bu adedin 
içine saikai merak ile pasaporta 
gidenleri de ithal ederek hepsini

de istikbale koşanlardan addet
tiğim halde gene neticeden 
-Muhaliflerimiz nam ve hesa
bına- memnun kalmadım. Çü
nkü 154 bin küsur nüfuslu 
bir şehre, bütün millete en ca
zip ve en avamfirip vaitlerîe 
gelenler böyle manen ve mad
deten hazin bir istikbal ile kar- 
şılanmıyacaklardı. Çünkü İzmir 
elli, altmış bin halk tarafından 
yapılmış nice istikballer görmü; 
bir diyardır. Hem nasıl ıstikbrJ 
ve kimler tarafından...

Gene salnameye göz gezdi
relim :

İzmirde 11 adet Banka, 145 
adet birlik, ccmiyet, teşekkül, 
mahfel var.

İzmirde 400 küsur fabrik: 
ve imalâthane, 70 küsur büyük 
anonim şirket var.

İzmirde Ticaret Odasın r. 
mukayyet 4500 ü mütecaviz ti
carethane ve beşbinden fazls 
esnaf var.

Halbuki dün İzmir pasapor
tunda toplananlar veyahut top- 
landırılanlar arasında hiç, am
ma hiç bir teşekkülü, birliği, 
cemiyeti, mahfeli temsil eden 
kimseye rastgelmedik.

İzmir’de bu kadar fabl! : 
ve imalâthane vardır, İzmir’.,, 
onbini mütecaviz tüccar v- 
esnaf vardır. Bir kaç yüz dok
tor, bir okadar avukat bir 
hayli de serbest meslek tul 
müş münevver vatandaş mev 
cuttur. Dünkü kalabalığın için
de bu kıymettar, bu münevver, 
bu memleketin medarı iftiharı 
olan tüccardan, fabrikatörden, 
serbest meslek erbabından yü:ı- 
de bir kadarı bile mevcut de
ğildir. Şu halde ifade etmekten 
çekinmeyiz ki, dünkü istikba.V 
İzmir kalkı iştirak etmemiştir.
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Saint Dominiktcki tayfım felâketi

OO 13 oo
ir Sıarabeye dön- 

bin Msi
ışladı, ahali şaşkın bir halde- 

tahutlan çıkardı

-.1.' ..KUP

Bwsada muhalifler nasıl çalışsyor ?

Bursada kimse Haîk Far kasnı» 
terkederek muhalefet 

fırkasına iltihak etmiş değildi?
oursa meb’usu Semih Bey, Bursaya geldiği andan itibaren halkın, 

Halk Fırkasına olan itimat ve temayülü bir kat 
daha artmış ve Halk Fırkasına yeni müraeaailer olmuştur

Snin 1 )ominguc, 6 [A.A] — 
Ölüleri]' icları 2 bine baliğ 
olmuştur. L>iğer bazı kimseler 
de sıhhî şeraitin fenalığından 
dolayı ölmektedirler. Seller me
zarlığı istilâ etmiş, tabutlar top
raktan dışarı fırlamış ve ceset
ler su tarafından alınıp götü
rülmüştür. Binlerce halk şaşkın 
ve me;!>uş bir halde serseriyane 
dolaşmaktadır.

Saint Domingue, 5.—(AA).— 
Tayfun felâketine uğrıyanlar ta
rafından mühim miktarda yiye
cek ve ilâç talep edilmekte ol
duğundan hükümet memurları 
gayet müşkül bir vaziyette kal
mışlardır. Saint Domingue şeh
rinin etraf ile alâkası kesilmiştir. 
Şehir ahalisinin cümlesi felâket
ten müteessir olmuş ve şehrin 
yarısından fazlası harabe haline

Hmt istiklâli

Hindistan mutlak 
îngiîtereden ay

rılmak istiyor
Poona, 5 [A.A] — Milliyet

çilerin talepleri şu dört nokta
ca hulâsa edilebilir.

1 — İngiltere imperatorlu- 
ğuiıdan ayrılmak hakkının tas
diki.

2 — Halka karşı mes’ul ve 
millî bir Hint hükümetinin teş
kili.

3 — İngiliz metalibinin ve 
düyunu umumiyesi de dahil ol
duğu halde İngilizlere ait imti
yazların muhtelit bir mahkeme 
tarafından derhal tahliyesi ve 
bunların müsadere edilen mal 
ve mülklerinin, tediyeye mecbur 
oldukları naktı cezaların kendi
lerine iadesi.

4 — Millî müdafaa ve malî 
işler üzerinde miirakaba hakkı
nın kabulü.

Umumî Vali, bu tekliflere 
gönderdiği cevapta, silâhsız ita
atsizlik hareketine nihayet ve
rilecek olursa, hükümet tarafın
dan ittihaz edilen fevkalâde 
tedbirlerin ilga edileceğini, ima 
etmi-, siyasî mevkufların serbest 
bırakılmasını ve Hindistana ve
rilecek kanunu esasîyi tetkik 
ile mükellef yuvarlak masa kon
feransında Hint millî kongresi
nin de temsil edilmesine muva
fakat olunmasını tavsiye edece
ğini beyan etmiştir.

Poona, 5. - ( A.A. ) - Islam- 
purdan gelen bir habere göre, 
250 polisten mürekkep bir za
bıta kuvveti Satarya mıntaka- 
sına gönderilmiştir. Bu kuvvet 
Bilaslıi köyü civarında toplanan, 
kanun ve hükümet kuvvetlerini 
hiçe sayan 4 bin kişi hakkında 
takibatta bulunaktır. Bu hava
lide, başgösteren galeyan esna
sında orman idaresi: ait bina
lar tahrip edilmiş poiislere kar
şı tecavüzlerde bulunmuş ve 
ahali vergi vermekten imtina 
etmiştir, Bu harekete teşebbüs 
edenler ellerinde millî bayrak 
taşımakta ve sonuna kadar mü
cadele edeceklerini söylemek
tedirler.

gelmiştir. Yerlilere ait evlerin 
cümlesi yer ile yeksan olmuştur. 
Memleket susuz ve ziyasız kalmış
tır. Kıtlık tehlikesi baş göstermiş
tir. Reisicumhur M. Trujillo, Vali
nin mümessili ile görüşmüştür. 
Bütün Avrupahların sağ ve 3alim 
oldukları kendisine bildirilmiştir. 
Maamafih, sıhhiye teşkilâtının 
ve salibahnıerin âcilen muave
nette bulunmalarına ihtiyaç var
dır. Ingiltereye ait olaıı Kindi 
garbide kâin Dcminica adasının 
mühim bir k’smı hakkında ma
lûmat yoktur. Yalnız tayfunun 
4 kişinin ölümüne sebebiyet 
vermiş ve mezruaiı tahrip etmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Adanın her 
tarafındaki yerlilere ait binalar 
yıkılmıştır . Birçok gemilerin 
kaybolduğu zannedilmektedir.

Bursa 2 (H.M.) — Fethi Bey 
tarafından Bursada Serbest 
Cumhuriyet Firkası teşkili: mı 
yapmağa memur edilen Baısa 
mebusu Senih Beyle görüşıiim. 
Kendilerini alâkadar bulunduk
ları bir şirketin müdiriyet oda - 
dmda ziyaret ettim. Masa ba - 
şında hiç şüphesiz mensup ol - 
dukları fırkaya ait işlerle meş
gul bulmuyorlardı. Beııi şen ve 
deruhte ettikleri işin netice - 
sinden emin görünen bir tavurla 
karşıladılar. Sorduğum muhtelif 
suallere şu cevabı verdiler:

— Fethi bey tarafından, 
Bursada teşkilât yapmak üzeye 
geldim. Bursa benim memleke-

timdir. Birçok tanıdıklarım vardır. 
Kendileriie görüşmekteyim. Ser
best Cümhuriyet fırkasının Bursa 
merkezini teşkil etmek üzere 
yarın beyanname vereceğiz bi- 
lâhire heyeti idare teşkil ederek 
faaliyete geçeceğiz.

Sordum:
— Fırkanıza müracaat eden

ler var mıdır?
Senih bey muvaffakiyetini 

ifade eden bir sesle cevap 
verdi:

— Evet vardır. Gerek Bur- 
sadan ve gerek kazalardan bir 
çök müracaatlar vaki olmuş ve 
olmaktadır.

— Müracaat edenler kim
lerdir ? Halk Fırkasına dahil 
olmayanlar veya ihraç edilen
ler mi, yoksa Halk Fırkasından 
olanlar mı?

— Hemen hepsi Halk Fır
kasından olanlardır,

— Şu halde size müracaat 
edenler şimdi Halk Fırkasından 
istifa etmiş bulunuyorlar de
mektir.

— Her halde öyledir. Çün
kü bize müracaat edenler Halk 
fırkasından alâkalarını kesmiş 
demektir. Fakat biz Bursada 
fırkayı henüz resmen teşkil et
mediğimiz için müracaat eden
leri kayıt etmedik. Beyannameyi 
verip müsaade istihsal ettikten 
sonra aza kaydine başlıyacâğız.

— Müracaat edenlerin isim
lerini lütfen söyler misiniz?

— Şimdi söyliyemem, yalmz 
şu kadar söyliyeyim k i; müra
caat edenler, halkın münevver 
tabakalarına mensup kimseler-

Fransa ve Cenevre 
müzakeratı 

Paris, 6 [A.A] — Nazırlar 
meclisi, M. Briandın Cenevrede 
tetkik edilecek olan mes’eleler 
hakkmdaki izahatını dinlemiştir. 
Mumaileyh, Fransamn muahede
lere riayet esasına istinaden 
an’anevî siyasetine sadık ola
cağını beyan etmiştir.

Paris, 5. — (A. A.) — M. 
Briand, Alman sefiri M. Fon 
Hoesch ile Almanyanın haricî 
siyaseti ve yakında Cenevrede 
yapılacak müzakereler hakkında 
uzun müddet görüşmüştür.

Kelatta kolera 
Tahran, (A. A .) — Kelatta 

kolera çıktığı bildiriliyor. Diğer 
şehirlerde yenibır vak'a olma
mıştır.

dir. Bunların arasında bir çok 
doktor ve avukatlar vardır.

— Madem ki siz müracaat 
edenlerin isimlerini söylemek 
istemiyorsunuz, bunlar fırkanıza 
müracaat ettikleri için Halk fır
kasından çekilmişler ve kayıtla
rı de orada terkin edilmiştir. Bu 
suretle kimler olduğu kolayca 
anlaşılabilir.

Senih bey düşündü :
— Muhtemeldir ki, dedi. 

Biz henüz kendilerini kaydet
mediğimiz için Halk Fırkasın
dan çekilmiş değillerdir.

Hiçbir kimsenin Halk Fırka
sından ayrılmadığını bilen fakat 
ayrılacağına derin bir kanaat 
besleyen Senih beye sordum:

— Serbest Cümhuriyet Fır
kasına sizden başka iltihak eden 
Bursa meb’usu var mıdır?

— Yoktur.
— Sizin Halk Fırkrsndan 

ayrılmanızdaki sebebi sorabilir 
miyiz?

— Bu bir kanaat mes’e!es:- 
dir. Bu tarafta çılışmayı mem
leketimin menafime daha muva
fık gördüm ve geçtim. Belediye 
intihabatına iştirak e^ceğiz, 
muvaffak olacağımızı zannedi
yoruz.

Emin bir vaziyetten birden
bire zanna düşen Senili beye 
sordum: ™ ‘

— Muvaffak olmanız için 
propagandaya tevessül ettiriizmi?

Senih bey tekrar evvelki 
emin vaziyetini alarak cevap 
verdi:

—Memlekette propagandaya 
lüzum görmüyorum. Çünkü hal
kın hissiyatı, şikâyeti, tenkitler 
meydandadır. Yakında reylerini 
vermek suretile temayüllerini 
ifade edeceklerdir.

Ayrılacağım sırada mühim 
bir mes’eleye temas ederek Se
nih beğe şu suali sordum:

— Bu günlerde, eskiden 
Halk Fırkasından ihraç edilmiş 
bazı kimselerin bulanık suda 
balık avlamak kabilinden cahil 
halk arasmde bazî suitelâkkile- 
rin vücude gelmesine çalışması 
ihtimali vardır.. Siz, muvaffak 
olmak için faaliyetinize devam 
ederken bu gibi telâkkilere yer 
vermemek için hiç bir çareye 
tevessül ettiniz mi?

Romanya istikraz 
yapacak 

Bükreş 5. (A.A.) — Ruman- 
ya hükümetinin akvam cemiye
tinin delâletile bir istikraz 
yapmak için müzakereye giriş
tiği tekzip olunuyor.

Paris 5. (A.A.) — Akademi 
azasından M. D’Porto - Riche, 
vefat etmiştir.

İngiliz filosunun gelmesine 
müsaade edilmemiş 
Atina, 6 — Londradan bil

dirildiğine göre İngiliz gazete
leri, Adalar denizinde seyreden 

. İngilterenin Akdeniz filosunun 
Anadolunun cenubi garbî sahil- j  
lerinde bulunan Türk limanla
rına uğramasına Türk hüküme
tince müsaade edilmediğini yaz
maktadırlar. Gazeteler şimdiye 
kadar’teeyyüt etmiyen mezkûr 
neşriyat hakkında hiçbir müta- 
lea serdetmemektedir.

Seııilı Bey miihim bir mes’e- 
le karşısında kaldığını anlıyarak 
derhal şu cevabı verdi.

— Biz muvaffak olabilmek 
için hiçbir şekil ve surette mür- 
teciane propagandalardan isti
fade etmek istemeyiz. Her ne 
şekilde olursa olsun suitelâk- 
kilere meydan vermek istiyen- 
leı-i yakalıyarak hükümete tes
lim etmek sizin ve bizim vatan 
borcumuzdur. Soracak başka 
birşey kalmamıştı. Ayrılırken 
Senih Bey, Serbest Cümhuriyet 
Fırkasının prensiplerini havi 
matbu bir nüshayı göstererek :

— İşçe dedi. Yanlış fikirlere 
saplananlara müskii bir cevap.

Serbest Ciimhuı-iyet fırkası
nın suret ve maksadı teşekkü
lünü biien ve anlayan bir Türk 
gazetecisi için müsbet ve ya 
menfi şekilde telâşe düşmek 
asabiyete kapılmak hiç de doğru 
değildir.

Cümhuriyet Halk fırkası ile 
Serbest Cümhuriyet fırkası 
vekdiğerile çarpışırken, bu iki 
ürkamn prensipleri arasında 
kardaşhk meydanda olduktan 
sonra vaziyeti gayet sükûnetle 
muhakeme . etmek icap eder.

. İşte, ^braıun . içindir ki . ben de 
: Bursaya ait intihalarımı kısaca 
anlatacağım:

Burada yüksek zevat ve ma- 
hafiHe vuku bulan temasım ne- 

• ticesinde şu neticeye vardım: 
Serbest fırka teşkilâtı yapma
ğa memur edilen Senih bey 
Bursaya geldiği andan, itibaren, 
halkın, Halk Fırkasına karşı o- 
lan itimat ve temayülü bir kat 
daha artmıştır. Buna iyi bir de
lil olmak üzere, eskiden Halk 
Fırkasında mukayyet olmayan
ların şimdi Halk Fırkasına kayıt 
için müracaat ettiklerini zikre
debilirim bu müracaatler günden 
güne artmaktadır.

Saniyen Senih beyin müracaat 
edenlerin isimlerini .ve adedini 
vermemesi de bunu ispat eder. 
Şimdiki vaziyet bu merkezdedir. 
Bunu, Serbest Cümhuriyet Fır
kasının muvaffak olamıyacağına 
delil olarak zikretmiy'ormn. 
Memleket menafiine hüsnü ni
yetle çalışan bütün teşekküllere 
herkes gibi ben de .hürmetkarım. 
Yalnız anlatmak istiyorum ki:

Bursanm, her zaman irtica- 
vari iğtişaşlara meyyal bir ruh 
taşıdığına dair olan batıl kana
atler; bugün Bursalılann men
sup oldukları hükümet fırka
sından ayrılmak değil, ona bir 
kat daha canü gönülden sarıl
mak için gösterdikleri telâş kar
şısında zirü zeber olacaktır. 
Yalmz ehemmiyetle şunu da 
ilâve etmeliyim :
. : Gerek muvaffak olmak- için
hummalı faaliyet gösteren Ser
best Cümhuriyet fırkası reisleri 
ve gerek bu vaziyeti büyük bir 
sükûnetle karşılayan Cümhuri
yet Halk fırkası erkânı, fırsat
tan istifade etmek istiyen bazı 
ipsiz sapsızların cahilce propa
gandalarına meydan vermemek 
için çok müteyakkız davranma- 

i Mıylar. : -;
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ALMANYA TESLİMATTA 
SKM îEST OF,M AK İSTİYOR

Almanya Ren arazininin ec« 
nebi askerlerden tahliyesini te* 
miıı ettikten sonra ilk iş olarak 
şark hududunun tashihi mes’e“ 
leşini ortaya attı.

Almanya nuzzartndan M. 
Trevirauntı irat eylediği bir nu
tukta Versay muahedesinin Al* 
manyanın Havlı hududuna ait 
kısmının tadili zarurî olduğunu 
beynn etmiştir. <

Şark hududunun tashihinden 
maksat Almanyanın Şark Leh 
koridorunun ilgasıdır.

Bu sözler Fransada ve Le- 
histanda fevkalâde fena tesirler 
bırakmış ve bu devletlerin Al" 
manya ile itilâfı için şimdiye 
kadar yapıian şeyleri tehlikede 
bırakmıştır.

Bu fena tesirleri tahfif için 
muhtelif nutuklar irat edilmiştir. 
Başvekil M. Brünmig son gün* 
lerde bir nutuk söyliyerek ar
kada çının nutku yeni intihabat 
münasebetiyle efkârı umumiye 
nazarında şöhret kazanmak mak- 
srt*;aa matuf okluğunu iddia 
elmiş ve haricî siyasetin bu gibi 
propagandalara alet edilmen 
caiz olmadığını beyan etmiştir.

Lâkin sümmettedarik olan 
bu tefsir Fransızları tatmin ede
cek değildir. Çünkü Fransızlar 
Alman nazırı M. Trevirannsun 
söyledikleri Alman efkârı umu- 
ır,iyesinin arzusuna tercüman ol
duğunu biliyorlar. Almanyanın 
istediği bundan ibaret. kal
madığını dahi biliyorlar. Bu
nun bir delili Rayhsişver yani 
Versay muahedesinin. Alman 
cümhuriyetine müsaade eylediği 
ordunun sabık baş kumandanı 

■ 'Generat Von Seekt tarafından 
bir kaç gün evvel irat eylediği 
nutuktur.

?v5alûmdur ki bu ceneral ye
ni intihabatta Halk fırkası için 
namzetliğini vazetmiştir. Muma
ileyh bu nutkunda demiştir ki s 
Alman ordusu hakkında Versay 
muahedesinin şekil ve kuvveti 
hakkında vazettiği kuyudat ve 
tabduîsfe refedilmelidir. Binaen 
aleyh tesîihat hususunda Alma
nya ile devletler arasında müsa
vat temin edilerek Almanya tam 
hukuku hükümraniyi haiz dev
letler sırasına konulmalıdır.- 

Haricî siyasetin başlıca he
defi Almanyaya devleti muaz
zama mevkiini iade ve temin 
olmalıdır.

Bu sözler gayet manidardır. 
Almanyanın bundan sonraki 

hariç siyasetinde ordusunun teş
kil Va tezyidi hususunda İngil
tere ve Fransa gibi serbest‘ol
mağa çalışacağı muhakkaktır.

Sulh muahedeleri tadil edil
medikçe Avrupanm huzur ve 
rahat buîamıyacağına bir delilde 
Almanyada şark hudutlarının 
tashihine ve teslihatta serbest 
olmasına matuf olan kuvvetli 
cereyanlardır.

Yunanistan ve Cemi
yeti Akvam 

Atina, 6 — Cemiyeti Akvam 
mesaisine iştirak edecek olan 
M. Mihalakopulos riyasetinde Yu* 
nan heyeti Venedik tariki ile 
Cenevreye müteveccihen hare
ket etmişiir. Müsyü Mihalakopu
los Ayrupa birliği mes’elesi et
rafında cereyan edecek müza
kerelere de iştirak edecektir. 
Hariciye nazırı, Müsyü Venize
los Yunanistana avdetinde mu
haliflere cevaben söyliyeceği 
büyük nutka esas teşkil etmek 
üzere başvekil son iki senelik 
idare işleri hakkında matlûp ıx*- 
hatı verecektir.

| Sırbistan - İtalya i

| Hudutta bir ■ \ 
[müsademe oldııl
: Belgrat 6—Sırp - İtalyan \
[ hududunda Trîyesteli Sırp- ş 
| lardan bazısı hududu geç- jj 
1 mek teşebbüsünde bulunur- : 
: ken İtalyan karakollarının ; 
İ ateşi ile karşılaşmışlardır. j 
| Vuku bulan müsademede bir j 
| İtalyan maktul ve bir diğeri ş 
■ göğsünden yaralanarak mec- S 
[ ruh düşmüştür. Sırplardan [ 
[ birisi de yaralanmıştır. :
[ 18 Yugoslavyalmm İtaî- ş
I yan aleyhtarlıklarından do- | 
: layı Triyestede muhakeme : 
j edildikleri bir zamanda vu- ; 
j kubulan mezkûr hadise Sırp ■ 
ş mahafiiinde büyük bir tesir : 
ş ika etmiştir. j

Koştun seyahati

T ayyareciîer Ame- 
rikada devir 

seyahati yapacak
Dallas, 5. - (A. A.) - Tayya

reci Kostes ile Bellonte, Nev- 
yorku Dallas'tan ayıran 2140 
kilometrelik mesafeyi 11 saat 
35 dakikada katetmışlerdir. 
Tayyareciler Daliasta hararetli 
bir surette karşılanmışlardır. 
Hemen Nevyorka dönmek ve 
Amerika dahilinde bir devir se
yahati yapmak niyetindedirler.

Paris-Dallas seferini muvaf
fakiyetle yapacak olan tayya
recilere 25 bin dolar mükâfat 
vadeden miralay Eastervood, el- 
yevm Londrada bulunmaktadır. 
Miralay, vadettiğı bu mükâfatı 
2 Fransız tayyareciye ister Pa
riste ister Nevyorkta vermeğe 
hazır olduğunu beyan etmiştir.

B ir fabrikada infilâk 
Willemestad, 6. - ( A. A .) - 

Şel Oil kumpanyasının bir fab
rikasında vukua gelen müthiş 
bir infilâk yüzünden birçok kim
seler ölmüş ve yaralanmıştır.
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doğma doğura nihayet bir fare doğurdu if
Epiyce vakittir şiddetli bir 

söyleme ateşi bağırları için için 
yakıp durmakta idi. Kulaktan 
kulağa fısıldanan sözler, bazı 
gazetelerin mırıltı ve homurtu
ları bize müthiş bir sırrın ifşa 
edilmek, veyahut, bugüne kadar 
işitilmemiş bir büyük hakikatin 
nihayet herkese bildirilmek üze
re olduğu hissini veriyordu. “Bi
ze neşir hürriyeti verin; bize 
tenkit hakkını verin ! „ feryat
ları ayyuka çıkıyordu. Akıbet, 
istediklerini neşre, ve iste
dikleri gibi tenkide başladılar. 
Hatta 1 bununla da kalmadı. Bir 
yeni fırka da teşekkül etti. 
Bu fırkanın teşekkülü için bizzat 
beri tarafın gazeteleri ellerin
den gelen yardımı esirgeme
diler. Akıl ve hayale sığmaz 
bir tantana ile bu tatlı hürriyet 
devri, bu ikinci 10 Temmuz, 
Âleme ilân edildi. Söyliyoruz, 
söyleyeceğiz. Ve söylendi.

Hepimizde bir derin hayret! 
Bu muydu ? Bundan ibaret 
miydi ? Hani şimendifer siyaseti 
bu milleti mahv ve harabiyete 
sürükleyen bir badire idi? Ha
yır, öyle değilmiş. Şimendifer 
yapılmak lâzımmış amma bu 
tarzda değil de şu tar.-da 
yapılmalı imiş. Katli, bütün mo- 
’.ppoilar hayat pahalılığının ye? 
gâne sebebi idi? -Hayır, o da 
tamamile böyle demek değilmiş; 
asıl tnevzuubahs olan, şekil ve 
idareleri mes’elesi imiş. Daha 
tuhafı Fethi Beyfendi, memle
kete ecnebi sermayesi celbine 
çalışacağını da söylememiş. ' Ya 
ne demiş ? Bugün Avrupada 
bankalar parayı güzde (3-4) 
faizle verirlermiş. Avrupada 
bu faizle istenildiği hadar 
para bulunabilirmiş. Halbuki, 
bizde, bankalardan istikraz 
edilen paranın faizi yüzde 
(15-16) ya varırmış. Avrupa 
bu kadar kârlı bir piyasayı 
hiç bırakır mı imiş ?

Hulâsa, gerek muhalefet 
lideri Fethi Beyefendi tarafın
dan, gerek onun arkadaşları 
tarafından söylenen* yazılıp çizi
len fikirler, mütalea ve tenkit
ler o kadar basit ve teferruata 
ait şeyler ki, bunları söylemek için 
ayrı bir fırka teşkiline ne lüzum 
ve ne ihtiyaç olduğunu, insanın 
soracağı geliyor. Fethi Beyefendi, 
esas prensiplere asla taallûk 
etmeyen bu mütalea ve mülâ
hazalarını, pek âlâ Halk fırkası 
meb'usu sıfatı ile de beyan 
buyurabilirler idi. Bu tarz mü
nakaşaların adına, biz, gerek 
B. M. M. nde olsun, gerek 
Heyeti Vekile içtimalarında ol
sun, sadece müzakere diyorduk.

Fethi Beyefendi, C. H fırka
sının bir çok içtimalarında şimdi 
ortaya atılan mes’elelerden yüz 
kat daha mühim davaların kendi 
aramızda ne kadar hararetle 
münakaşa edildiğini hatırlarlar.

Hattâ birkaç davada kendi
leri, bu günün hükümet erkâ
nından bazı zevat ile beraber 
İsmet Paşaya karşı hak kazan
dıklarım, biz, pek iyi hatırlıyor 
ruz. Pek iyi hatırlıyoruz, bu 
dava da Anadolu Bağdat şimen
diferinin devletleştrilip devlet- 
ieştirilmemesi davası idi ve bu
gün açıkça devletçilik aleyhinde

*-,ırr; ^

Fethi beyefendi ve dün nutkunu irat ettiği İzmirin umumî manzarası

| Memleketi refaha ulaştıracak bir 
| tılsım gibi günlerdenberi bekle-
I nen meşhur nutuk dün izmirde 
I 5 - 6 Mu kişi karşısında söylendi.
| —-------------- -eg»*—-------------------------

| Nutku dinleyenlerin ekseriyetini. bu ihracat 
| mevsiminde İzmirde çok bulunan amele teşkil 
| etmekte idi.:;Bxınîardan bir kısım nutkıı yarıda 
| Bırakarak çıkıp gittiler. Nutukta herkesin bekle- 
| diği tılsımlardan eser olmadığına göre, vakit zayi 
| etmemek için gidenler akıllılık etmişlerdir.

İzmir 7 ( H. M.) — Ceman 
yekûn 5-6 bini geçmiyen halk 
saat ikiien itibaren tezahürata 
başladı. Fethi beyin oturduğu 
otelin önü dolmuştu. Bunlar 
“Yaşasm Gazi... Yaşasın serbes 
fırka.. Fethi bey!.” diye haykı
rıyorlardı.

Fethi bey halkı balkondan 
selâmla i :  “Yaşasın çalışkan es
naf!.. yabasın millet!., biraz son- 
rç görüşeceğiz, hissiyatımı o 
zaman dinlersiniz!,, mukabelesin
de bulundu.

B r  taraftan da bir çok oş- 
för, Fethi- beyin nutkunu din
lemek istiyenleri Alsancak stad- 
yomrnıa bedava taşıyordu.

Şehirde asayiş yerinde ol
makla beraber ihtiyat tedbirleri 
ittihaz edilmişti.

Muhtelit polis ve jandarma 
kolları şehri devirde devam 
ediyordu.

Saat 15 buçok.. Önde mu
halefet liderinin otomobili, arka
da başka otomobiller ilerliyor.

İki sıra dizilmiş halk ellerile, 
şapkalarile Fethi beyi selâmlı
yorlar ve ” Yaşa! „ diye bağrı- 
yorlar.

”15,,i kırk geçe spor mey
danına gelindi. Fethi bey, hal
km arasından, polislerin yardı- 
mile 3 metre yüksekliğindeki 
kürsüye çıkabildi.

Muhalefet liderinin, bidayette

bulunduğunu ilân eden Fethi 
Beyefendi o vakit pek müfrit 
bir devletçi idi.

Bütün bunlardan anlaşılıyor 
ki, Fethi Beyefendi ötedenberi 
ne olursa olsun siyasî mübare- 
zeyi bir nevi spor gibi seven 
bir politika diletantesidir.

YAKUP KADRİ

sesi pek kısıktı. O derecede ki, 
halkm işitmesi için, yanındakiler 
tekrarlıyorlardı. Hatta bu se
bepten kendisi de halka itizarda 
bulundu.

Fakat bir müddet sonra sesi 
açıldı, ve nutkunu bizzat irat 
etti.

Fethi beyin nutku
Fethi beyin nutku aynen 

şudur:
"— Muhterem Efendiler,'
Güzel İzmire ayak bastığım 

dakikadanberi sizlerden gördü
ğüm kabul ve teveccühe bütün 
kalbimle teşekkürler ederim.

Riyasetini aldığım Serbest 
Cumhuriyet fırkasının teşekkü
lünü müteakip İzmir halkı, siyasî 
maksadımız ve programımız 
hakkında ilk alâka. ve teveccüh 
gösterenlerdendir. İzmirin her 
sınıf halkından ve bilhassa mü
nevver kısmından müteaddit 
mektuplar, telgraflar aldım.

Cümlesi hedef ittihaz eyle
diğimiz siyasî gayelerimiz için 
bizi tebrik etmişler ve fırkamı
zın programını kanaatlerine
muvafık gördüklerini bildirmiş
lerdir.

Bize kuvvet veren bu gibi 
teşvikler yalnız İzmire münha - 
sir kalmamıştır. Memleketin her 
tarafından bu gibi teşviklere 
mazhar olduk.

Fakat uyanıklık ve İktisadî 
inkişaf noktai nazarından mem
leketimizin en. mühim bir cüz’ü 
olan İzmirin gösterdiği bu kıy
metli alâka, programımızın pek 
isabetli olduğu hakkmdaki 
kanaatimizi bir kat daha kuv
vetlendirmiştir. Bunun içindir ki, 
muhterem İzmir halkını ziyaret

etmeyi ve şahsen şükranlarımızı 
arzeytemeyi kendimize borç bil
dik .

Bu ziyaretten istifade ederek 
fırkamızın çehresi ve programı 
hakkında izahat vermek için 
birkaç söz söylemek isterim). 

Herşeyden evvelki gaye
Büyük reisimiz Gazi Haz

retlerine takdim ettiğim mek
tupla kendilerinin lûtüf buyur
dukları cevap fırkamızın nasıl 
doğduğuna en kat’î bir sara
hatle fikir vereceği için ayrıca 
tafsilâta girişmiyeceğim.

Millî hakimiyetin en yüksek 
tecellisi olan Cumhuriyetten bek
lenen, bütün feyizlerinin tama
men inkişaf edebilmesi için mu
ayyen fikirler üzerinde yürüyen 
iki fırkanın karşı karşıya gele
rek icraî kuvvetleri murakaba 
etmeleri şarttır.

Herşeyden evvel g a /emiz 
cumhuriyeti, Büyük Dâhimizin 
bu büyük eserini, hâl ve istik
balde geçici tesirlerden kurta
rarak sarsılmaz bir surette mem
leketimizin sinesinde ebedileş
tirmektir.

Şahsiyat ve nezahet...
Cumhuriyetin ruh ye esası, 

serbest münakaşadır.
. Bu esasa fırkamız samimi

yetle, kat’iyetle merbuttur. 
•Türk milletinin hayatî menfa
atlerine taallûk eden münaka
şalarda , şahsiyat - sahasından 
uzak kalmak, nezahetten ayrıl
mamak, muarızların fikir v< 
kanaatlerine hürmet etmek lâ
zımdır. .

Fırkamız bu esasları daima 
hatırda bulundurmayı' kendisine 
vatanî bir borç saymaktadır.

Fırkaya kanaatlerde iltihak;

Fikir kıtlığı itibarile inki- 
sarı hayal uyandırdı

Âmele, muhalif fırka hesabına tutulan otomobillerle 
nutku dinlemek üzere stasyoma sevkedildii

- İzmir 7, [H.M.] — Son hâdiselerde tevkif ve AdliyiyS 
teslim edilenlerin yüzde doksan beşini Kürtler, Giritli" 
ler, hırsızlar ve sabıkalılar teşkil ediyor. Bunların için
de komünistler de vardır ve yatısından fazlası sarhoştur.

Fethi beyin nutkunu dinliyenleıin ekserisi ameledir. 
"Bunlar kafile kafile gelmişlerdir, bir kısmını da otomo
bil ve kamyonlar getirmiştir. Bu otomobil ve kamyon 
paralarının Serbest Cumhuriyet Fırkası tarafından te»vi*. 
ye -edildiği anlaşılıyor.- -
r Nutuk, dinliyenler tarafından pek az alkışlanmıştır. 

Amele, nutuk bitmeden dağılmağa başlamıştır. .
Fethi beyin nutku, münevver tabakada, fikir kıtlığı 

itiaarile inkisarı hayal uyandırmıştır.

Ağrı dağında

Harekât başladı, asile
rin hattı ricati kesildi

Ankara: — (A. A.) — Ağrı asilerine karşı kat’î tenkil 
hareketi bugün (7-9-930 da) fecirle beraber başlamıştır.

Kabak tepeden ilerliyen kıtaatımız çevirme mıntakasında 
ve müteakip hatlarda eşkıya tarafından tevkif edilmek istenil
miş ise de eşkıya kuvvetli darbelerimiz karşısında perişan bir 
surette cenubu şarkiye firar etmektedir. Ağrı şimalinden iler
leyen kuvvetlerimiz bilâ mukavemet yürüyüşlerine devam edi-

ryor. Ağrı cenubunda eşkıyanın İrana doğru olan hattı ricati 
kesilmiştir.

Nutuk pek az alkışlandı

eden arkadaşlarımın da buna 
riayet etmelerini bilhassa rica 
eylerim.
Fırkanın yapacağı şeyler

Efendiler ! Diyebilirim ki, 
Türk milletinin umumî menfa
atlerine samimî surette merbut 
olan bütün vatandaşlar fırka
mızın teşekkülünü faideli ve va
tanî bir iş olmak üzere telâkki 
etmişlerdir.

Fırkanın teşekkülünden mem
nun olmıyanlâr da yok değildir. 
Tek fırkaİı idarenin intaç ettiği 
mes’uliyetsiziiği hoş görenler, bu 
yeni teşekkülü menfaatlerine 
muvafık bulmuyorlar, fırkamıza 
dil uzatmaktan hali kalmıyorlar.

Bize,gayrı meşru bir fırka 
olduğumuzu, bütün yergileri kal
dıracağımızı, fes giydireceğimizi, 
eski Arap harflerini iade ede
ceğimizi at? ve isnat etmekten 
çekinmiyorlar.

Hiç bir zaman ağzımdan çık* 
mıyan sözleri bana isnat ede* 
rek fırkamızı zayıf düjüraîye 
çalışıyorlar.

Efendiler! Fırkamız ne mür* 
tecidir, ne de ürka fikrim şahsî 
menfaat addeden bir teşekkül
dür. Bilâkis inhisarlardan hal* 
lan zararına olarak cepldntrî 
doldurmak istiyenlerin 
meşru hareketlerine karşı mü
cadele edecektir.

İrticaî fikirlere karşı cidal* 
de ön safta bulunmak hak ve 
vazifesini kullanmakta ve yap* 
makta kendisine tekaddüm edil
mesine dahi razı olmıyacaktır. 
Biz, Türk milletinin takati dia* 
hilinde olan bilcümle malî fe
dakârlıkları seve seve ifa ede* 
ceğine kaniiz.

Halkm tahammülünü afM 
bazı vergilerin tahfifi prenfip- 
lerimize dahildir. Bunu „bütttn 

(  Arkası üçüncü sayfada)

Nutuklar münasebetile.

T r e n ! dedi... K erem  kestin 
Aldı A tlı t Olmaz d * #  I «•
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vergilerin kaldırılmasını istiyorlar,, 
suretinde ifade etmek fırkamıza 
kargı suiniyotlo hareket etmek
tir.

Cümhuriyete imanları gev
şek olan bu gibileri ikna için 
cmels sarfını vc oflsûrı umıımi- 
yeyi işgal etmeyi lüzumdu?. gör 
inekteyim.

CûjüMİİMriycitniffl feyizleri 
Efendiler bu teşebl.ihü do

ğuran fikir ilerlemekledir ve 
ilerliyecektir. Çünkü bu teşeb
büs hayatî zaruretin tevlit etti
ği bir oserdir.

Memleketin her tarafından 
vaki olan mütevali teşviıcier, 
tebrikler, tuttuğumuz yolun doğ
ra yol olduğunu isbat eden en 
foıyvetli delillerdir.Fırkamızın te
şekkülünün şimdiden hayırlı fa- 
ideleri görülmeğe başlanmıştır.

Bu semereler gün geçtikçe 
artacak ve cumhuriyetin ne ka
dar feyizli bir idare sistemi ol
duğu filen sabit olacaktır, 

fssanet paşamın nutkunu
Başlıyan serbest münakaşa, 

hükümet üzerine tesirden hah 
kalmamış ve muhterem Başve
kil fırkamızın intişar eden ten
kitlerine Sıvasta uzun nutkile 
tevap vermek lüzumunu hisset
miştir.

Fırkamız programının izahı 
sırasında intişar eden fikirlere 
iir cevap olan bu nutku huzu
runuzda tahlil elnıeği faydalı 
görmekteyim:

Şim endifer m es’eSesi 
Bu tahlili yaparken ayni 

zamanda fırkamız programıma 
temel- noktaları kendi kendine 
taayyün eimiş olacaktır.

Efendiler! îsnıel Paşa Haz
retlerinin nutuklarında mevzu 
babseylediği hususattan başlı- 
cası demiryolları meselesidir. 
Bu nutukta Serbest Cümhuriyet 
fırkası, alelıtlak demiryollarının 
yapılmasına muarız gösteril
miştir.

Hayır efendiler, dcmiryolla- 
, ,ıun gerek vaiarı müdafaası, 
gerek iktisadi noktai nazardan 
faydasını inkâr etmek asla ha
tırımızdan geçmemi; r ir.

Bizim iddiamız, demiryolları  ̂
nin gayet ağır şartlarla yapıl
makta olmasıdır. Muhterem Baş
vekil demiryollarının bir varlık 
meselesi olduğunu idrâ . eden 
halkımızın her türlü sıkıntıya 
katlanmak suredîe fedakârlık ih
tiyar ettiğinden bahis buyuru
yorlar. Halkın dişinden, tırnağın
dan güçlükle eS:ie edilen bu pa
raların büyük bir dikkat ve iti
na ile ve tasarruf gözetilerek 
sarfı iktiza etmez mi?..

Halbuki Başvekil paşa Sivas 
hatlarımn ağır faiz ve korniş - 
yonla evvelce bir Belçika şir - 
ketine verildiğin; kendiieri ıfads' 
ediyorlar. Demek ki bu şirket 
teahhüdünü ifadan âciz ve malî 
kabiliyetten mahrum kimseler - 
detı mürekkep olmasaydı bu ağır 
şerait Türk milleli.ıe yüklenmiş 
olacaktı.

tsveçîiîerîe yapılan 
mmkaveîe 

Bu yükten kurtulmağı, sırf 
milletin talii eseri olarak, hükü
metle karşı karşıya gelip mu
kavele imza eden eşhasın “ avan- 
turiye „ maceracı takımından 
ibaret olmalarına medyumız.Böy- 
le aldatıcı adamlarla mukavele 
yapmak ayni mahiyetteki muka
veleyi gene taahhüdünü ifa ede- 
miyeceği bilâhare anlaşılan İsveç 
grupile tekrar etmek, halkın her 
türlü sıkıntıya katlanmak sure- 
tile ihtiyar ettiği fedakârlıkların 
mahalline masruf olduğuna dair 
kat’î teminat teşkil etmez.

Ağır faiz ve komisyon şart
larını havi olarak İsveç grupile 
yapılan mukavelenin tadiline 
mecburiyet hasıl olduğu ve 
muaddel mukavelenamenin pe
şin para usulüne tahvil edildiği 
malûmdur.

Peşin para esasına müstenit 
olan bu muaddel şekli de göz
den geçirelim:

Evvelâ bütün işlerden mas
rafı mukabil grupa yüzde yir
mi menıaat temin edilmiştir.

Sonra lokomotif, vagon gi
bi pahalı maleamenin İsveçten 
mubayaası1, yani bayilerin tayin 
edecekleri fiyatla maledilmesi 
taahhüt edilmiştir.

Peşin para esasına müstenit 
bir taahhütte bu kadar ağır şa
rtlara katlanmak mecburiyetinin 
nereden geldiğini anlıyamıyo- 
rum.

Kütahya - Tavşanlı ve Ulu
kışla - Kayseri hatlarının inşasını 
deruhte eden Alman şirketlerile 
yapılan mukaveleye ne diyelim?

Bu mukavele taahiyeti 
Ki??ari5e Belçika grupile 
yapılan m ukaveleden daha 
ağırdır. Hazîneden çıkan 
paranın yüzde otuz beşine 
yakm kısmı faiz ve kom is
yon ücretiie bit grupun 
yedinde kalm aktadır.

İkinci mütaahitlerin temin 
ettikleri kazanç bunun haricin
dedir.

İtirazın membaı?
İşte bu gibi ağır mukavele

lerin, kısa vadeli n uVavelelerin 
bu günkü nesli tazyik etmesi 
ve halkın cebinden demiryolu 
inşası için çıkan paraların is
rafa ve zarara uğratılması bu
günkü demiryolu siyasetine kar
şı yükselttiğimiz itirazları teşkil 
eder.

Yapılan demiryollarının bir 
taraftan sağlamlığı ve verimi 
nazarı itibara alınır, diğer taraf
tan bütçenin bu maksada ayır
dığı ve ayıracağı paralar tcpla- 
nırsa o zaman demiryollarının 
pahalı mı, ucuz mu yapıldığı sa
bit olur.

Muhterem Başvekil demir
yollarına senevî tahsis ettiğimiz 
vasatî (30) milyon lirayı haklı 
göstermek için bizden küçük 
birçok memleketlerin millî ihti
yaçları için senede (300) milyon 
İngiliz lirası sarfettiklerini söy
lüyorlar.

Böyle bir parayı sarfedecek 
kabiliyette olan o bahtiyar 
küçük devletlerin isimlerini bil
mek istçrfîm. Bizim aldatıcı 
hayallere kapıldığımızı zanne
derek rikatte gelen muhterem 
paşa hazretleri hiç olmazsa ken
dilerini bu gibi mübalağalı rak-, 
lamlara kapılmaktan muhafaza 
b'jyurmalı idiler.
İVİiîkeün İktisadî kabiliyeti

Diğer cihetten Türk milleti
nin İktisadî kabiliyetini ve in
kişafım göz önünde bulundur
mak millî servetin yükselmesine 
veya hiç olmazsa muhafazasına 
itina etmek bir hükümetin en 
mühim vazifelerindendır. Damir- 
yolları yapmak ne kadar ehem
miyetli ise İktisadî vaziyetimizi 
sarsıntıdan muhafaza etmek te
o derece mühimdir.

Hatta diyebilirim'ki, bu ikinci 
vazife herşeyden üstündür.

Zira demir yoluna lâzım ge
len masraflar çiftçiden, esnaf
tan, tüccardan alınmaktadır.De
mir yollarını emin bir surette 
hudutlarımıza kadar ulaştırmak 
için çiftçinin, esnafın ve tüccarın 
malî kabiliyetini daima göz önü
nde bulundurmak ve bu verği 
menbalarmı korumak lâzımdır.

Masraflar memleketin iktı* 
sadî tahammül kudretini aşınca 
kalkın İktisadî kabiliyet ve in -* 
kişafı durmağa mahkumdur.

O zaman, demiryolları siya
setine de istemiyerok darba vu
rulmuş olacaktır. İktisadî ka
nunlar öyle zaruretler tevlit e- 
der ki banlara karşı bigâne dur
maktan ve bunların tesirlerine 
her hangi bir eıııril idareye tabi 
olur zaııııında bulunmaktan da
ha büyük hata olmaz.

İktisadiyatın "’Bu gayri mer’i 
kuvvetlerini mühirasememek acı 
neticelerle karşılaşmağı davet 
eder. İşte Serbest Cümhuriyet 
fırkasının liberal siyasetile Sivas 
nutkunda tebarüz eden siyaset 
arasında en mühim fark bizim 
bu iktisat amillerini ve istihsal 
kuvvetlerini rencide etmemek 
hususunda göstereceğimiz iti
nadan ibarettir. Bu noktada 
biraz tevakkuf etmek için mü
saadenizi rica edeceğim.

Muhterem hükümet reisi nu
tuklarında aynen böyle buyuru
yorlar.,,

Fethi B. burada İsmet pa
şanın Sivas nutkunda hüküme
tin İktisadî mes’elelerdeki hattı 
hareketini mazur gösterecek
beyanatından bir iki cümle
okudu. Sonra dedi ki ;

“— Muhterem hükümet reisi 
nutuklarında aynen böyle buyu
rurlar: “ Liberalizm nazariyatı 
memleketin ğüç anlayacağı bir 
şeydir. Biz iktisadiyatta hakika
ten mutedil devletçiyiz. Bizi bu 
istikamete sevkeden, bu memle
ketin ihtiyacı ve bu milletin
i i iri temayülüdür. Memleketin
ihtiyaçları için herkes ve heryer 
hâzineden çare arar. Elektriği 
yapılmayan şehir, limanı fena 
o’an yer, iş bulamayan adam 
hükümeti mukatap tutar. Devlet
çilikten büsbütün vaz geçip her 
nimeti sermayedarların faaliye
tinden beklemeye sevketmek
bu memleketin anlamıyacağı bir 
şeydir.,,
Hükümet - ferdî teşebbüsler

Liberalizm sistemi paşa haz
retlerinin tasvir buyurdukları 
mahiyette değildir. Liberalizm 
mesleği devlete ait olan vazife
leri devlete ve millet efradına 
ait olan vazifeleri de şahsî 
teşebbüslere terkeden ve bu 
teşebbüslerin inkişafına engel 
olacak müdahaleleri asla tecviz 
etmeyen bir meslektir. Halkın 
herşeyi hükümetten beklemesi 
arzu olunmayan bir haldir. Bu 
halin membaı da ötedenberi hü
kümetin herşeye müdahale etmiş 
ve fertlerin serbest inkişafına 
meydan vermemiş olmasından 
mütevellittir. Esasen herşeyi 
hükümetin yapmasına imkânı 
tasavvur olunabilir mi? Avru- 
pamn bugünkü inkişafı sermaye 
ile mesainin serbest ve müşte
rek faaliyetlerinden mütevellit 
bir hâdise değil midir? Halk- 
mızm kabiliyet ve şuuruna daha 
ziyade emniyet ve itimat etmek 
lâzımdır. Halkın muhik bir ter 
mayülü varsa giriştiği işlerde 
müdahaleden âzade .ve serbest 
hareket edebilmelidir. Devlete 
ait olan vazife halk tarafından 
münferiden yapılması kabil ol
mayan işleri başarmak ve hal
kın şahsî teşebbüslerini kolay
laştırmak ve teşvik etmek için 
umumî tedbirler almaktan ibaret 
olanlardır, işte Sivas nutkunda 
tebellür eden siyasetle aramız  ̂
daki diğer bir fark ta bundan 
ibarettir. Ecnebi sermayesi mes’- 
elesine gelince, muhterem paşa 
hazretleri soruyorlar:

İstikraz m eselesi 
„Para geldi de kabul etme

dim ini ?„ Ben de biliyorum ki 
bugünkü şerait altmdan“istikraz 
yapmak imkânsızdır. Binaenaleyh 
muhterem Başvekilin bu yoldaki 
sualini hangi muarızlara tevcih

eylediğini tayin edemedim. Ha
ricî istikraz akdi bir takım şart
lara tabidir, esasen tahakkuk 
aderse haricî istikraz yapmağa 
lüzum kalmadan başka yollar
dan da memlekete hariçten 
para gelebilir. Memleketimizde 
bugün faiz en aşağı yüzde on 
beştir. Riç bir yerde para bükü
dür. pahalı değildir. Köylü ve 
esnafın yüzde kırk ve hatta 
yüzde elli ile para tedarik et
meye çalıştığını görüyoruz. Bu 
kadar ağır faiz altında kalan 
halkın iktısaden tutunmasına 
imkân tasavvur olunabilir mi? 
Başka yerlerde pek ucuz faizle 
iktifa eden sermaye memleke
timize niçin gelmiyor ? Bunun 
sebebini ben de öğrenmek iste
dim. Bütçenin kabili tehir mas
raflardan tasfiyesi ve hakikî bir 
tevazün tesisi, paramızın istikrarı 
nin temini gibi şartların tahak
kuk ettirilmesi ve bu suretle 
İktisadî binamızın temellerinin 
sarsılmaz bir zemine kurulması 
haricî istikraz sevdasına kapıl
madan evvel yapılacak işlerdir.

İnhisarlar 
inhisarlar bahsine geçiyo

rum. Efendiler, programımız göz 
önündedir. Biz posta, telgraf 
ve telefon inhisarlarından bah
setmedik. Biz liman inhisarları
nın kaldırılacağından bahsettik 
ve ismi kalkmış, fakat hükmen 
kalmış olan ve hayat pahalılığı 
üzerine mühim tesirler icra 
eden şeker ve petrol inhisarla
rından bahsettik. Liman inhi
sarlarının menfaat noktai naza
rından Devlet hazinesile alâka
sı olmadığın: ben de biliyorum. 
Fakat şurası da var ki Devlet 
hâzinesi bu inhisarın tesisi için 
fedakârlık ihtiyar etmiş olduğu 
halde inhisardan hasıl olan 
faide tamamen hususî şahıslara 
terkedilmiştir. Memleketin tica
retine ve umumî inkişafına zararı 
aşikâr olan bu inhisardan hal
kın, esnafın ve tüccarın müte
madiyen şikâyet etmesi fırkamı
zı bununla iştigale sevketmiştir.

Verjjiler, malî siyaset 
Programımızda halka ağır ge
len vergilerin tahfifi maddesi 
mevzuubahs olduğu zaman is- 
tihsalâtm maliyet fiatım artıra
rak rekabet imkânını selp ile 
ihracatımıza sekte veren ve ha
yatı pahahlaştıran vergilerin 
tahfifi murat olunmuştur, Pro
gramımızda mevcut olmıyan şey
lerin. tarafımızdan iddia olundum 
ğunu zannederek bu iddiaları 
birer birer red ve cerhe kalkı
şan Başvekil Paşa Hazretleri 
bugünkü İktisadî sıkıntıya sebep 
olan yeni vergiler bahsinde si
yasî mevzu kalmadığını, bunla
rın mütehassıslara teallük eden 
fennî bir istikamette bir tekâ
mül halinde bulunduğunu söy- 
liyorlar.

Efendiler, bir hükümetin en 
mühim vazifesi memleket ihti
yacına ve halkın malî vüs’asına 
göre vergi işlerile meşgul 
olmaktır. Bugünün en mü - 
him mes’elesi olan bu bahsi 
mütehassısların üzerine atarak 
teknik bir mes’ele halinde gös
termek ve .hükümetin siyasî 
iştigalâtı - haricinde bırakmak 
nasıl müdafaa olunabilen bir 
nazariyedir? Bu vergileri müte
hassıslar tadil veya tahfif ede
mezler. Bu doğrudan doğruya 
hükümetin malî siyasetinin mev
zuunu teşkil eden ve millî hâki
miyeti alâkadar eden en mühim 
esastır. Sivas nutkunda bu mü
him mes’elenin bu şekilde bir 
ifade ile pek az yer tuttuğunu 
bilhassa kaydetmek isterim. 
Yedi senedenberi takip edilen 
malî siyâsetin bir muvaffakiyet 
harikası olduğunu ilân eden 
muhtçrem başvekile son sene 
zarfında ne kadar iflâslar vu- 
kubulduİduğunu sormak isterim. 
Bir malî siyasetin muvaffak olup 
olmadığını o siyaseti idare eden
lerin iddiası değil, siyaset, yü
zünden ticaret ve sânayide

!• I •

Vleclis Reisi Kâzım 
paşa dün 

îzmire vâsıl oldu
İzmir, 7 Ih " M.] — Meclis 

Reisi Kûzim pnça, refikaları 
hanımefendi, biraderi ve meb’us- 
lardan Mithat, Behçet beylerle 
beraber İzmire geldi. '

Kâzım paşa, Manioada C. H. 
fırkası müfettişi Zühtü beyle 
yarım saat görüştü, İzmir vekayii 
hakkında tafsilât ve izahat aldı.

İzmir Valisi, Fırka ve hükü
met erkânı tarafından karşı - 
landı.

Fethi bey biraz rahatsız ol
duğundan istikbale gelmedi.

Üzüm ve incir satışı
İzmir, 5 ( A. A .) — Bugün 

17 kuruş ile 48 kuruş arasında 
2674 çuval üzüm ve 20 kuruş
tan 32 kuruşa kadar 36 çuval 
satılmıştır.
hasıl olan refah ve bu refahı 
gösteren istatistikler ispat eder.

Mühim bir istihsal ve ticaret 
muhiti olan İzmiriıı muhterem 
halkının bu siyaset yüzünden 
uğradığı tesirler kendilerince 
malûm olduğundun bu acıklı 

”mevzn üzerinde fazla durmak 
istemiyorum"

Mübadillerin vaziyeti
İşte efendiler, Sivas nutkunda 

mühim gördüğüm noktalar hakk
ında fırkamızın fikrini izaha' ça
lıştım. Ben nutukta bahsi geç
meyen mübadele meselesi üze
rinde de biraz durmak isterim. 
Yarım milyona yakın vatandaş
larımızın mülkiydt ve tesarruf- 
larının tamamen ve kat’iyetle 
tesbit edilmesi ve bu mühim 
işin küçük ellerde keşmekeş 
içinde bırakılması İktisadî haya-' 
tımıza fena tesirler icrasından 
halî kalmamıştır. İktisadî hayatı
mızda mühim unsur olan bu 
vatandaş kütlesinin meskenin
den, tarlasından endişesiz ve is
tikbalinden emin olarak çalışa
bilmelerini temin etmek fırka
mızı ciddi surette işgal edecek 
mes’elelerden biridir.

Muhterem İzmirliler, serma
ye ve mesainin serbest inkişafı 
hedefini kendisi için gaye itti
haz etmiş olan fırkamızın te
şekkülü cumhuriyet tarihinde 
hiç şüphe yoktur ki bir tekâ
mül hatvesidir.

Ahalinin zekâsı, toprağının 
zenginliği ile .haklı şöhret ka
zanmış olan İzmir için bu hâdi
se ümitlerle dolu yeni bir ufuk 
açmaktadır. Devlet bütçesinin 
pek mühim kısmım teşkil eden 
bu memleketin hususî bir itina 
ve dikkate mazhar olması tabiî
dir. Fırkamızın programı, zekâ
nızın tatbiki ve mesainizin in
kişafı için geniş sahalar açmak 
istidadını haizdir.

Bu güzel, zengin, feyizli ül
kenin halâskân ve bütün mille
tin mürşidi olan büyük Gazinin 
serbest, cumhuriyet fırkası teş
kili hakkındaki fikrimi hassasiyet 
ve memnuniyetle karşılamış 
olduğunu bura da yadetmeği 
bir minnet ve şükran bilirim. 
Yaşasın büyük milleti. Yaşasın 
onun dahi mürşidi.

■ Yaşasın serbest Türk Cum
huriyeti. Yaşasın sevgili, çalış
kan İzmirliler. „ .
N ecatinin ölümüne sebep 

olan kim ?
İzmir, 7 ( H. M.) — »Ana

dolu” gazetesi idarehanesi önün
de küçük Kemal Necatinin bir 
kurşun isabeti ile vukua gelen 
ölümü etrafında muhtelif ma
kamlar tahkikat yapıyor. İlk 
tahkikata göre hâdiseye halkın 
polisi taşlaması sebep olmuş ve 
çocuk muavin Şemsi efendinin 
silâhından çıkan kurşunla öl
müştür.

Şemsi efendi tevkif edilmiş
tir. Necatinin cenazesi, bir müf
reze askerin iştirakile kaldırıl
mıştır. ’

Balıkesir ve Burya 
halkı muha

lefet istemiyor
Balıkesir, 7 [H, M.] — İzmir 

vilâyeti burada derin bir tefiraiir 
uyandırmıştır. Gazinin fırkanı 
aleyhine tezahüratta bulunanlara 
karşı nefret izhar ediliyor.

Fethi beyin, buraya geloccîc 
olursa makûs bir hareket kar
şısında kalması çok muhtemel
dir. Burada Serbest fırkanın 
propagandasına ehemmiyet ve
rilmiyor.

Bursa, 7 (H.M) — Bursa 
meb’usu Senih B. yeni fırkanın
12 kişilik listesile beyanname
sini hükümete verdi. Heyette 
üç avukat, iki doktor, beş tüc
car, bir mübadil vardır.

Yeni fırkanın faaliyeti halkça 
çok soğuk bir şekilde karşılan
mıştır.

İki hadise.»
İzmir, 6 (H. M.) — Dün ski 

şam saat yediden sonra, Bas
mahane civarında ve Çorakkapı 
mmtakasmda Harputlu sabıkalı 
Kürt Mustafa ve arkadaşı Er
zurumlu Çolak Hüseyin idare
sinde beş yüz serseri ve amele 
ellerinde bir kaç bayrak olduğu 
halde (Yaşasın Fethi Bey! Bize 
ekmek verecek, vergileri kaldı
racak.. Kahrolsun Halk fırkası) 
gibi avazelerle çarşıya doğru 
gitmeğe başlamışlardır. Jandar
ma tarafından bunlarda elebaşı- 
larile beraber 13 kişi tevkif o- 
lunmuştur.

Son hadiseler münasebetile 
vazifesinden çıkarılan bekçi Mus
tafa isminde birisi, başına top
ladığı on, on beş kişi ile Ço- 
rakkapı karakoluna gitmiş:

— Beni neden işimden çı 
kardınız? diye bağırmış, fakat 
karşıdan gelen jandarmaları gö
rünce kaçmıştır.

Fethi B. ve kurtuluş 
bayramı 

İzmir. 7 .— [H.M.] — Fethi 
bey 9 eylül kurtuluş bayramına 
iştirak edeceği için, o güne ka
dar burada kalacaktır.

Ağaoğlu Ahmet bey yarın 
Ankaraya hareket edecektir. 
Galatalı Şevket B. girmedi 

Tüccardan Galatalı Şevket 
beyin S. C. fırkasının İzmir teş
kilâtına memur edildiği yazıl
mışta. Şevket bey “ Anadolu „ 
refikimize bu haberin aslı olma
dığım söylemiştir.

Fethi B . in Gaziye mektub; 
İzmir, 6 (H. M.)— Fethi B. 

Gazi Hz. ine 15 sayfalık bir 
mektup yazarak, İznür hâdise
lerini, vaziyeti izah ve tahlil 
etmiştir.

inkisarı hayal!
İzmir, 7 [ H. M. ] — Fethi 

beyin nutkunu dinleyenler ara
sında ekseriyeti, bu ihraca; 
mevsiminde İzmirde çok bulunan 
amele teşkil ediyordu.. Günler- 
denberi, “ vergiler kalkacak, 
işsizlere ekmek verilecek „ 
tarzında propagandalarla tah
rik edilen bir kısım halk, 
Fethi Beyin nutkunda bu 
bahislere dair amelî ve faideli 
bir şey işideceğini ümit ediyordu. 
Bu sebeple nutkun bitmesini 
beklemeden gidenler çok olmuş
tur.*

denilebilir ki, Fethi beyin 
nutku, binbir tahrik ile ön şafa 
sokulanlar arasında bile inkisarı 
hayale sebep olmuştur.

Fethi beye cevap» 
İzmir, 7 [H. M. ] — 9 Eylül 

kurtuluş bayramı muazzam te
zahürat ile tes’it edilecektir.^

Bu münasebetle Cümhuriyet 
Halk Fırkasının izmirde büyük 
bir miting yapması ağlebi ihti- 
maldir.

Bu mitingde, Fethi beyin 
ırat edeceği nutka cevap veril
mesi muhtemeldir. Maamafin, 
bu nutkun kimin tarafından ve
rileceği h«nüx tMbit •dilmamiftı,
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ürkiye-Bulgaristan münasebatı

M u m * m B. uzun bir mü’ 
ıkatta bulundu

Atina, 7 — Sofyadan bildi
rildiğine göre Türkiye Hariciye 
vekâleti müsteşarı şehri mez
kûrdan geçerken istasiyonda 
Bulgar hükümeti tarafından 
izam edilen bir memuru mahsus 
tarafından istikbal edilmiştir. 
Türk müsteşarı, Bulgar başvekili 
Mösyö Liyapçefi ziyaret etmiş

I n g ı l l g y -
amelesi 

- günde 6 saat" 
çalışmak istiyor

Londra, 6. (A. A.) İşçi teş
kilâtı kongresi, kabul ettiği bir 
karar suretinde, günde 8 saat 
yerine 6 saat çalışması usulünün 
kabulünü temin hükümeti davet 
etmiştir.

E ür ilkselde grev 
Bürüksel, 6 [A. A.] — Tram

vay işçilerin n grev ilânı hak
kında reylerine müracaat neti
cesinde grev ilânına 224 muha
lif reye karşı 5.705 reyle karar 
verilmiştir. Tatili işgal tarihi 
sendikalar komitesi tarafından 
tayin edilecektir.
Hindistanda Jaly cinayet 

Karaşt, 6 . ( A.A. ) — Hintli 
bir Maliye memuru evinde meç
hul bir şahıs tarafından hançer
le yaralanmış ve hastanede öl
müştür .
Beynelm ileî hava seferleri 

La Hey, 6 (A. A.) — Beynel
milel hava seferleri beşinci 
kongresi mesaisine nihayet ver
miştir.

Türkiye-Yunan 
münasebatı

Atina, 7 — Yunan Başve
kili Mösyö Venizelos Paristen 
Cenevreye hareket etmeden ev
vel Fransız gazeteleri muharrir
lerini kabul ederek Türkiye ile 
Yunanistan beynindeki ihtilâfa- 
tın dostane bir surette halledil- 
mesile istikbalde tarafeyn mü- 
nasabetı için müsait bir zemin 
hazırlanmış olduğunu beyan et
miştir.

Başvekil , Yunan devletinin 
diğer komşu devletlerle olan 
n'iünasebatına nakli kelâm ede
rek bütün mevcudiyetini dahilî 
ıslahata hasretmiş olan Yunan 
hükümetinin hemhudut bulun
duğu bütün devletlerle dostane 
münasebat idame ettiğini ve 
mevcut ihtilâfatm sureti musli- 
hanede hallini istihdaf etmekte 
olduğunu söylemiştir.

Gayrhnübadillere tevziat
Gayrimübadiller cemiyeti 

tevziat esnasında sırasını kay
betmiş olanlara tevziata devam 
etmektedir. Takdiri kıymet kom- 
siyoııu da şimdiye kadar emva
lini takdir ettirmemiş olanların 
dosyalarını . tetkik etmektedir. 
Bunlardan emvalinin kıymeti ta
hakkuk ettirilenlere de paraları 
verilmeye başlanmıştır.

ve mumaileyh tarafından hara
retle karşılanmıştır.

İki devlet ricali beyninde 
uzun bir mülâkat vuku bulmuş 
ve bunda Türkiye ile Bulgaris- 
tanı alâkadar eden bütün
mes’eleler görüşülmüştür. Tara
feyn mütalealarınm biribirine 
uygun olduğu anlaşılmıştır.

.«T*lk®L
Bu sene buğday 

mahsulü her 
tarafta fazladır

Vaşhi ıgton, 6. — (A.A.) — 
Ziraat nezareti, 26 hükümetten 
aldığı raporlara iıt'nad ederek 
neşrettiği bir tebliğde, bütün 
dünyada bu şehre ait buğday 
mahsulünün geçen seneki mik
tara nazaran yüzde üç nisbetin- 
de iazla olarak 2.337.139.000 
kileye baliğ olacağını tahmin 
etmektedir.

“Koştu,, n seyahati 
Curtissfield, 6 ( A . A .) — 

Tayyarcc' Kost saat 15 ,12 de 
yere inmiştir.

Ecnebiler

Türkiyede otur
mak isterlerse 

ne yapacaklar?
Ankara, 7 [Telefon] — Ec

nebilerin Türkiyedeki seyahat 
ve ikametleri halikındaki tali
matname Heyeti Vekilîce tas
dik edildi. Bu talimatnameye 
göre Türkiyeye gelen ecnebiler, 
muvasalatları tarihinden itiba
ren ilk dahil olacakları yerde 24 
saat zarfında muayyen olan 
beyannameyi doldurarak bulun
dukları mahallin polis karako
luna vereceklerdir. Ecnebilerin 
indikleri otel, pansiyon sahip 
ve müstecırleri, gelen ecnebileri 
polise ihbar edeceklerdir. Tür
kiyede 15 günden fazla kâlmı- 
yacak ecanibe ikamet vesikası 
verilmez. Onlara, beyannamele
rini alan daire, tarih ve numa
rasını mübeyyin birer makbuz 
verecektir.

Türkiyede 15 günden fazla 
kalacak ecanibe ikamet vesika
sı verilir. Türkiye dahilinde se
yahat edecek ecnebiler için ay
rıca seyahat vesikası verilmez.

Devlet müessesatile belediye
lerin celbedecekleri mütehassıs
lar beyanname vermekten müs
tesnadır.
■ Ecnebiler kanunen menedi

len ve hükümetçe tayin edilen 
mıntakalara giremezler.

Banyo, eğlence ve turizm 
mahalleri için müşterek pasa
portla gelen seyyahlar,. polise 
beyanname vermeğe mecbur de
ğildirler.

Müşterek pasaportla geîipte 
kafileden ayrılarak Türkiyede 
kalmak ve yahut gezmek istiyen 
ecnebiler umumî ahkâma tabi 
oiur.

Müşterek pasaportla gelen 
seyyahların pasaportları Türk 

:ı konsol osun«!an vize edilmemişse.

Yunanlılar

Sulama ameliyatı 
yapmak için 

borç alıyorlar
Atina 7 — Cenevreden bil

dirildiğine göre Mösyö Veıtize- 
los şehri mezkûra muvasalat 
etmiş ve Cemiyeti akvam azası 
ile, şehir erkânı ve Yunan ko
lonisi tarafından hararetle istik
bal edilmiştir. Cemiyeti akvam 
kâtibi umumîsi, Mösyö Venize- 
losun şerefine bir akşam ziya
feti vermiştir. Ziyafete Mösyö 
Kaklamanos ve Mösyö Bluks te 
hazır bulunmış:ur.

Başvekil ziyafeti müteakip 
kâtibi umumî Mösyö Drumont 
ile Avrupa mes’eleleri hakkında 
görüşmüştür.
Yunanlılar borç alıyorlar

Atina, 7 — Cenevrede bu- 
lunau Başvekâlet müsteşarı Mös
yö Papadatos Yunan ahvali 
dahilîsi hakkında Başvekile iza
hat vermiştir. Başvekil müste
şarın izahatından sonra Atinada 
muhtelif şulama ameliyatına 
sarfedilecek olan iki buçuk mil
yon İngiliz liralık istikraza ait 
mukavelenameyi im zalam ağa 
Maliye vekili Mösyö Marisi me
mur etmiştir.

Cenevrede Yunan 
mes’eleleri

Atina, 7 — Cenevreden ge
len haberlere göre Cemiyeti 
Akvam yarınki içtimaında Yu
nan mesailini tetkik ve müza
kere edecektir.

Cemiyeti Akvam aynı za
manda Y unan-Bulgar mes’elesini 
tetkik edecek ve Yunan-Bulgar 
Hariciye nazırlarının bu baptaki 
rapor ve muhtıralarını dinliye 
çektir. Celsede Yunan Maliye 
Nezaretinin Yunan ahvali mâli
yesi hakkmdaki raporu da kıra
at edilecektir.

Yunanistanda
komünizm

Atina, 7 — Hükümet, ame
lenin bugün mukarrer içtimala- 
rmda, Mösyö Venizelos ve Mi- 
halakopulosun gaybubetinden 
istifade etmek istiyen bazı ko
münistlerin ühriki ile birtakım 
karışıklıklar ihdas edeceklerini 
haber aldığından zabıtanın gös
terdiği lüzum üzerine Dahiliye 
Nezareti mezkûr içtimaları me- 
netmiştir.

Atina 7 — Çiftçilerin Selâ- 
nikte yapacakları mitinge ko
münist lerin de karışacaklarını 
istihbar eden dahiliye nezareti 
fevkalâde tedabir ittihazını em
retmiştir.

Muallimler hakkında 
tetkikât 

Ecnebi ve akaliiyet mektep
lerindeki Türkçe muallimleri 
hakkmdaki tetkikat devam et
mektedir.

Alâkadar komisyon dün gine 
toplanmış ve bir buçuk saat 
kadar siiren bir müzakerede 
bulunmuştur.

pasaport kanunu mucibince, ilk 
çıktıkları iskelede v .'z î  muame
lesi ikmal edilir. Bu suretle 
Türk iskelesine gelen seyyah
ların ayrı ayrı Hüviyetlerini tet
kik etmeğe ihtiyaç olmaksızın) 
çıkmalarına müsaade olu» ur.

ftatıife

'H.STOTI-TT'1?’
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Yeni Spor faaliyetleri

Yakında hararetli mü
sabakalar göreceğiz

Önümüzdeki haftalar içinde
hararetli bir spor faaliyetine şa
hit olacağız. İki profesiyoncl Av
rupa takımı, memleketimizde ilk 
defa olarak, bir arada İstanbula 
gelecek, İstanbul tenis şampi-

Avrupa takımları ile temas 
hatıralarından

yonası ye mıntaka deniz birin
cilikleri, .yapılacak! . •

Bu mütenevvi spor müsaba
kaları, Istânbulun bütün merak
lılarım ayrı ayrı alâkadar edecek 
derecede mühimdir. Bu itibarla 
önümüzdeki tatil günlerini, yek
diğerini müteakip heyecanlı bir

spor zevkile geçirmeğe hazırlan
mak icap eder.

Viner kulüp - III ker 
Şimdiye kadar İstanbula bir 

çok ecnebi takımlar geldi, Slav- 
ya gibi, Sparta gibi, First Vi
yana, Admira ve F. T. C. gibi 
çok kuvvetli ekipler getirildi.

Bunları seyrederken, tatlı 
futbol tarzlarının bize hu
dutsuz bir zevk verdiğini gör
dük. Fakat 19 eylülde ya
pılacak müsabakalar şimdiye 
kadar yapılnn emsaline nazaran 
cok daha hararetli olacaktır. 
Çünkü Avrupanın en maruf iki 
profesyonel takımi, bir günde, 
aynı sahada şehrin en kuvvetli 
iki takımile çarpışacak. Bu, 
şüphesiz ki bulunmaz bir fırsat 
teşkil eder.

Tenis şam piyonasi 
İstanbul mıntakası tenis şam

piyonası Kadıköy ünde Fener - 
bahçe kortlarında yapılacaktır. 
Bu müsabakaların , Sedadın 
zaferile biten son Tokatlıyan 
turnuvasından sonra, çok zevkli 
ve heyecanlı olacağı tahmin 
edilebilir.

Şampiyonanın senenin en 
muntazam turnuvası olarak or
ganize edilmesi için hararetle 
çalışılmaktadır.

Deniz yarışları 
. Mmtaka denizcilik _ birinci-. 

likleri bu cuma Adada yapıla- 
’cakbr. Birincilikler, bittabi inev-: 
simin, en hararetli yarışı olacak 
ve neticede İstanbul deniz şam
piyonu teayyün edecektir. 
Galatasarayın kazanması bek- 
lenilebilir.

Şarap mütehassısı 
İzmirde

Müskirat İnhisar idaresinin 
Avrupa’dan celbettiği şarap 
mütehassısı Müsyü Buffar İz
mire gitmiş ve İnhisar ida
resi tarafından büyük Gazi 
Bulvarında açılmış olan şarap 
fabrikasında meşgul olmağa 
başlamıştır. Şarap mütehas
sısı; şarap fabrikası için İstan- 
buldan götürmüş olduğu bazı 
âlât ve edevatın yerlerine yer
leştirilmesine nezaret etmekte
dir.

Burnuva havalisindeki bağ
lardan yetişen ve inhisar idaresi 
tarafından mübayaa edilmekte 
olan misket üzümlerden şarap 
imal edilmektedir,

Balıkesirde kurtuluş 
bayramı 

Balıkesir, 7 [H.M. ] — Ba
lıkesir kurtuluşunun sekizinci 
yıl dönümünü kutluladı. Gündüz 
zafer, gece fener alayları yapıl
dı. Alaylara binlerce kişi iştirak 
etti.

. Millî mücadelede beraber 
oldukları, Meclis reisi Kazım 
paşanın aralarında bulunmasın
dan bilistifade, BalIkesirliler 
cümhuriyet ve inkılâp yolunda 
gözleri yaşartacak tezahüratta 
bulundular. C. H. fırkasını teb
cil ettiler.

Aydında teşkilât 
Aydın, 6 — Aydınlılar Fethi 

Beyi telgrafla davet etmişlerdir. 
Aydında yeni f ırka . teşkilâtım 
Şirin zade Fu3t ;B.-y3pmalft&dır.

İstanbul 9 eylül 1930

[Evvelki günkü fiatler]
İstikrazlar Tahvilât

îs t .  dahilî 98 .50 Trara'-a»
Ş ark  D . yol. 5 .80 Tün el
D .M uvah. 111 ,75
G üm rükler R ıhtım —

Saydi mah! __ Anadol I —

Bağdat — »  II —

T . askeriye „  I I I

Esham
tş  Bankası T erk os
Anadolu — Çim ento A r. 27 ,70
R e ji 8 ,25 Ünyon _

Ş. lıayriye — Ş a rk  Değ. —

Tram vay — Balya —

Um um î sigor. — Şark  M. Ecza —

Bom onti Telefon

Çek fiatleri
Londra 1031.501  Prag 15.95
Nevyork 0 ,47 ,25 Viyana ? 35,50
Paris 1 2 . 0 2 - M adrit A 17.25
M ilano 9 .02 B erlin  1 9S,25
Brilksel 3,38,-10 Varşova 4 ,20
A tina 36 ,40 Peşte 2 .7 0
Cinevre 2, 43 .7 5 — Bükreş 79,4 ü
Sofya 95.35 B elgrat 29,9K
Am sterdam  1,17.5i) M cfk o ta l o s s

Nukut
K u rtış  

1 isterlin  1 0 31 ,50  
1 D olar 2 1 1 ,2 5  

2 0 F .F ra n s ız  197 ,25  
2 0 .  L iret 2 2 1 —
2 0  F . B e lç ik a ! İti 
2 0  D rahm i 55 ,—  
2 0  F .  İsv içre  8 2 0 — 
2 0  . L eva '  3 1 -

1 F lo r in  8 2 ,5 0  
2 0  kur. (Çe») 1 2 . 1 -

K ııruş 

1 Ş ilin  İv. 3 0 —
24 ,50
50.25

1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 
1 Pengo r.7,50

20  Ley 21,75
21 D in ar 77—
0 Çernoveç —
1 A ltın  914—  
1 M ecidiye 59,25  
l B s n J ^ o j  240 ,30

ALMAN YADA İNTİHABAT

Almanyada yeni intihabat 
hazırlığı ikmal edilmiştir. Bil' 
memlekette meb’us namzetleri 
namzetliklerini bizzat değil, fır* 
kalar koymaktadır.

I'irkular namzet listelerini 
hazırlıyorlar. Sonradan bu liste* 
ler Devlel intihap komitesi ta
rafından tasdik ediliyor. Liste 
vermek için fırkaların bazı şe- 
ıait ve evsafı olması lâzımdır. 
Bu defa ancak 24 liste tasdik 
edilmiştir. Demek oluyor ki yeni 
intihaba ancak bu kadar -fırka 
girecektir.

Geçen intihabata 31 fırka 
iştirak etmiştir. Listelerin azal
masının bir sebebi de, intihabatta 
bazı fırkaların birleşmiş .olması
dır. 24 fırkadan başlıca mühim
leri sosyalistler, merkez,- *. B^v- 
yera halk fırkası, yeni devlet 
fırkası, Alman halk fırkası, zi- 
rarî fırka, iktisadi fırka, îktısa- 
diyat fırkası, millî milliyetperver' 
ler, komünistler ve sosyalistler* 
dir.

Diğer fırkalar siyasî olmak
tan ziyade ev sahipleri, kiracı* 
lar, müskirat aleyhtarları gibi’ 
İçtimaî sınlfları temsil etmekte 
ve ancak bir iki meb’us çıkar** 
maktadırlar. Kabul olunan liste* 
lerde namzetlerin miktarı 5000 
kişidir. Geçen intihabatta 6000 \ 
idi.

Almanyada siyasî vaziyeti! 
gevşek ve karışık olmasının 
başlıca sebebi, fırkaların çok* 
luğu ve halkın mühim lir  kıs* 
minin rey vermekten istinkâf 
eylemesidir.

Bu defa fırkalar miktarı bif 
derece azalmış bulunuyor. Diğer 
taraftan reye iştirak etmiyen* 
ler şimdi bu en mühim hakkı 
medenîlerinden istifade etmeğe 
teşvik olunuyor. Sarihtir ki hal* 
km en münevver sınıfları diğer 
sınıflara nisbetle rey vermekteki 
daha ziyade çekingenlik ğöst’e* 
rıyor. Milletin münevverlerinden 
mühim bir kısmm parlâmentoya 
iştirak etmemesi siyasî hayat ve 
makinenin aksamasına bais ötü
yor-

Geçen intihabatta klrk mil
yon müntehipten on milyonu 
rey vermekten imtina etmişti. ’

Gerhaut Hanhiman ve Tö- 
mas Manu gibi en meşhur Al
man erbabı kalemi müşterek 
bir beyanname neşrederek, yeni 
millî mecliste münevverlerin ka
hir bir ekseriyet ihraz etmesi 
için bu defa herkesin hakkı 
me emlerini istimale davet et
mişlerdir.

Beyannamede su ve bu fark 
tasrih edilmiyerek jalnız her
kes rey vermeğe davet olun
muştur. Bu teşebbüsün mühim 
faydası olaca yi tahmin olunuyor.

Yeni bir gazete
. “Kas iamonu,, da “Doğruluk,, 

ismile yeni bir gazete in.işara 
başlamıştır.
Tebrik ederiz.

Kaym akam ların içtimai
Yeni kaymakamlar dün Vali 

muavini Fazlı beyin nezdinde 
îoplanmışlardır. Kaymakamlar 
umumî vaziyet hakkında izahat 
vermişler ve yeni talimat almıt- 
lardır. . .

Münhal nahiye müdW8IWe 
rine henüz y«ni Wr MMfc 
yapılmamıştır.



İTLERİ VE YENİ FIRKA ■anjk

hakkındaki işaalar

8 ( A. A. ) — Tebliğdir: Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin yeni Serbest'Cümhuriyet fırkasına karşı devlet reisi olarak 

| vaziyetleri kendi alenî mektuplarında musarra'htır. Buna rağmen şurada
'öaşMKtasRSB»:

Meşkur nutuk
Fethi beyefendi, izmirin Al- 

sancak stadyomunda ,5 - 6 bin 
kişilik bir kalabalık huzurunda, 
meşhur nutuklarını irat buyur
dular. Beyanatlarını büyük dik
katle okuduk, fikirlerini iyice 
öğrendik, devleti nasıl idare 
etmek istediklerini de, güzelce 
anlad k . Derhal ve aflarma 
raağruren şunu da ilâve edelim 
iti, maalesef, inkisarı hayale 
uğradık.

Fethi beyefendi söze baş
larken fırkasının programı ve 
çehresi hakkında izahat vere
ceğini, gayesinin herşeyden ev
vel cumhuriyeti hal ve istikbal
de geçici tesirlerden kurtararak 
sarsılmaz surette memleketin 
sinesinde ebedileştirmek oldu
ğunu söylüyor ve : „

“Fırkanın teşekkülünden 
memnun olmıyanlar da yok 
değildir. Tek fırkalı idare
nin intaç ettiği mesuliyet
sizliği jkoş görenler, bu yeni 
teşekkülü menfaatlerine mu
vafık bulmuyorlar, fırkamıza 
dil uzatmaktan hali kalmı
yorlar.

Bize, gayrı meşru bir fır
ka olduğumuzu, bütiin ver
gileri kaldıracağımızı, fes 
giydireceğimizi, eski Arap 
harflerini iade edeceğimizi 
atf ve isnat etmekten çekin
miyorlar,, diyor.

Muhterem liderin muhalif fır
ka teşekkülünden memnun ol
mayanlar diye kastettiği teşek
külün bugün iktidar mevkiinde 
olan Cumhuriyet halk fırkası ol
duğunda şüphe yoktur. Zira tek 
fırkalı idarenin intaç ettiği mes’ 
tiliyetsizligi hoş görenler, olsa 
olsa, ancak iktidar, yanı mes’u- 
liyet mevkiinde bulunanlar ola
bilirler.

Ancak zahiren kuvvetli gibi 
görünen bu mantık, hahikati 
halde bir safsatadan başka bir 
şey değildir. Zira unutnamak 
lâzımdır ki serbest cümhuriyet 
fırkası teşekkülü dahi Halk fır
kasının banisi ve umumî reisi 
olan Gazi Mustafa Kemal Hez- 
retlerinin tensiplerile vücuda 
gelmiştir. Bu vaziyet dahilinde, 
iktidar mevkiinde bulunanlar,
“ tek fırkalı idarenin intaç ettiği 
mes’uliyetsizliği hoş görenler,, 
diye nasıl tarif olunurlar?

Gazi Hazretleri Halk fırkası 
tarafından Reisicümhur intihap 
edilmiş ve hükümet reisini ise 
Gazi Hazretleri intihap etmiştir. 
Mektep talebelerinin dahi bilmesi 
lâzım basit bir hakikattir ki, onun 
yüksek tasvibi alınmadan bu dev
letin umumî siyaseti tedvir olu
namaz. Binanaleyh devlet reisi
ni yaptığı hükümetin haricin
de kalmış farzederek, Halk Fır
kası ile onun temelini ayrı ayrı 
mütalea etmek, yukarıkı safsa
taya mahal bırakan başlıca ha
ta olsa gerektir.

Cumhuriyeti ebedileştirmek

«SSK. ‘î-’-U

burada sarahaten ve imaen Reisicümhur Hazretlerinin yeni fırka ile 
beraber olduğu halka ifade ve işaa edilmektedir. Bu gibi ifade ve işaalar 
hakikate tamamen ve kat’iyyen muhaliftir.

mı

Bugü 
9 eylül İz 
mirin kurtu
luş bayramıdır. 8 
sene evyel bugi 
güzel İzmir düşman 
tilasindan kurtulmuş,
Dumlu pinardan hız alan 
Türk süngüleri, hain düşmanı 
kordon boyundan hiç nefes aldır
madan denize dökmüştü . 9 eyliil 
bu itibarla, bütün Türkiyeyı esaretten kur
taran, bize zaferin ve hürriyetin heyecanını 
kana kana tattıran mes’ut bir hadisedir.

Senelerce-düşman istilâsı, palikaryaların püsküllü 
papuçları altında çihnenen aziz vatan parçası ancak Türk 
azmi, Türk iradesi ve Türk kuvveti sayesinde knrtuldu. 
miri kendilerine mal etmek istiyen efznnlar, dünyanın e.ı mü' 
kemmel silâhlarına malik oldukları halde. ne yapacaklarını 
şırdılar.. Çelik süngüleri, Türk babayiğitlerinin kalbinde ya
nan istiklâl ateşi içinde eridi. . .  Mitriralyözlarının , topla
rının sesi “ arkadaşlar hedefimiz Akdenizdir „ nidası kar
şısında tıkandı... Ve pis palikaryaların, masum kanlarla 
kızıllaşan tabanları beyinsiz kafalarını örten serpuşlarının
püsküllerini dövdü.

■ Kadife kalenin' üstünde dalgâ{anan ay yıldız gözlerini
kamaştırdı ve hepsi ne olduklarını neye uğradıklarının far
kına varmadan denize • döküldüler. . ■ .' .

.İşte' bugün bütün İzmir olduğu gibi, bütün memleket 
istiklâl güneşinden aldığı nurla, bu şerefli :ve mes’ut yıl
dönümünü tes’it edecektir.

Bugün İzmirin hakikî bayramıdır. Ve İzmirliler bu zaferi 
kazatian orduyu ve onun muzaffer kumandanlarını elbette 
bütün kalplerile tebrik edeceklerdir. Bugün yapılacak sevinçli

e evvel Türk ordusu!

İzmirin necip evlatları bugün bayram 1  
yapacaklar ve o şerefli zafer gününün| 

hatırasını sevinçle yadedeceklerdirl
tezahürat arasında geçen gün Fethi Bey istikbal 

edildilirken kanlı vak’aları çıkaralnar , taşgmlık 
yapanlar ve nihayet gazete idarehanesini 
taşlıyacak kadar; işi azıtanlar elbette bulun- 

mıyacaktır. Çünkü bunlar bu ayak takımları, 
zaman İzmir kurtarılırken asil ve 

nncip İzmirli kitlesinin içinde 
değillerdi ve belkide palikaryalarla 

eraber gene o vakit millî mücahede 
lehine yazı yazıyor diye Anadolu 

gazetetesini taşlıyorlar ,
Rakı kokan ağızlarıyle 

sokaklarda naralar 
atıp tabancalarım

şakıyorlardı.
Bugünkü 
bayramında on
ların hissesi yok
tur. Bugünkü bay
ram nezih, vatan
perver İzmirlilcrin- 
bayramıdır.
Bütün hUr düşünen 

ve kalbi hürriyet ve 
bayramıdır.

istiklâl ateşiyle yanan vatan evlâtlarının

hususundaki samimî arzu ve 
emellerine gelince, bu ümniye, 
muhtelif yerlerde teşkilâta 
memur edilen bir kısım insan 
larm mahiyet ve masebakla- 
rına göre, daha şimdiden şüp
heli bir vaziyete düşmüş addo
lunabilir. Serbest, lâyik cumhu
riyet fırkasına giren ve evvelce 
Halk Fırkasına girmek istedik
leri halde intisapları kabul edil
meyen bu gibilerle, cumhuriyet 
ebedileştirilemez. Bunlar her 
devrin ebedî muhalifleridir ki, 
cumhuriyeti ebedîleştirmekten 
evvel havayı bilindirip hırsla
rım tatmin , midelerini şişir
mek isterler. Kaç devirden arta 
kalmış ve renk değiştire değiş
tire ruhlarının havı kaçmış in
sanların bir ideal işile ne alâ
kası olabilir?

Fethi beyin zannettiği gibi 
Cümhuriyet Halk Fırkası teş - 
kilâtı değil, fakat bunlardır ki,

(  Arkası üçüncü sayfada)

izmirde amelenin yeni grevleri
incir tahmil ve tahliye ameleleri de grev yap
tılar, jandarma, müdahele etti silâhlar atıldı
Manisa 8  (Sureti mah- 

susada giden muhabirimiz
den) — Bu sabah yedide 
İzmirde Ş'e.rifzade İncir 
ambarındaçalışan amele 
•patrondan! zamistedi, grev 
yaptı. Citjar dükkânlar ve 
ardiyelerdeki amele de bu- 
na iştiyak etti. Jandarma 
müdtıfyeleye mecbur kaldı. 
■Havaya silâh atıldı. İşçi
ler ar%cak bu suretle da- 
,ğıldil,ar.

TaHımil ve tahliye.
/amelesi grevi 

' J z'.mir 8  (A .A ) — Tah
mil ’Aje tahliye liman ame
lesi sabah ücretlerinin

azaldığından bahisle grev 
ilân etmişlerdir. Eşya ta
şıyan hamal ve arabaları 
çalışmaktan meneden 300  
kişilik bir grevci grupu 
zabıta tarafından dağıtıl
mıştır. Muharriklerden 
dört kişi tevkif olunmuş
tur.' Diğer tahrikâtçılar 
takip olunmaktadır. Vali 
amele metalibatını bildi
ren amele murahhaslarına 
tatili eşgalin kanuna mu
halif olduğunu ihtar ile 
tarife komisyonunun ame
le metalibini . tetkik ede
ceğini beyan etmiştir. Ame
le murahhasları bu tebli

gatı hüsnü telâkki etmiş
lerdir.

İzmir, 8  (A . A )  — Bir 
kısım grevci amele tekrar 
işlerine başlamıştır. Nak
liyat vapur şirketi amele- 
sile temin olunmuştur.

İzmir, 8  “saati [7 „  (A. 
A .) — Liman tahmil ve 
tahliye amelesi işine baş
lamıştır. incir amelesinin 
de büyük bir kısmı toplan- 

; miştir. - Kadınlar çatışma
ğa devam etmişlerdir. Ya
rın diğer amelenin de iş- 

: lerine devam edeceği an- 
laşıliyor. Zabıtaca tevkif 
aluhan muharriklerin ade- 

‘ di 14 ü bulmuştur.

emirnamesi
Kanunun emretti* 

ği takibat 
derhal yapılmalı

İstanbul 8, (A. A) —  
Başvekil İsmet Paşa Ha* 
zretleri tarafından dahi* 
liye ve adliye vekilleri-* 
ne atideki emirname gö
nderilmiştir : <

“ Asayişi muhil ve tür» j 
lü maksatla kanuna mu» 
halif neşriyat, tahrikat 
ye harekât yapanlar hak* 
kında kanunun emrettiği 
takibat bilâtereddüt icra 
olunmalıdır. Fikir müna
kaşalarının masuniyet;, 
ancak zabıta ve adliye* 
nin memleketin nizam ve 
asayişim mahfuz tutm a-. 
sile mümkündür.

Fethi Bey manisada

Manisada halkm 
tehacümü esna- : 

smda bir kişi öldü
İzmir,8 — [H. M.] —  FetM 

bey bugün [dün] sekiz trenile 
Manisaya hareket etti. Orada 
kısa bir nutuk söyleyip avdet 
edecek ve yarınki [bugünkö] 
kurtuluş bayramına iştirak eyli- 
yecekiir. Muhaliflerin lideri öbür 
gün Balıkesire hareket edecek* 
tir. Fethi B. Manisaya telgraf 
çekip, halkın tezahüratte bulun
mamasını rica etmiştir.

Muhaliflerin İzmir 
m erkez ocağı 

İzmir 8 (H.M) — Muhalefet 
fırkasının İzmir merkez ocağı 
birinci kordonda: Rıhtım hanının 
îıirüıci katında resmen faaliyete 
başladı. 11 Eylülden itibaren 
kayıt muamelesine başlanacağı 
ilân edildi.

İzm ir V alisi değişmiyor - 
İzmir 8 [H. M.]— İzmir valisi 

Kâzım paşanın değişeceği hak» 
kındaki haberler teeyyüt etme
miştir.

B ir kişi öldü 
Manisa 8 [ H. M. ] — Fetki 

Beyin Manisaya muvaselatı es
nasında parmaklıklara biriken 
ahaliden bazılan düşmüş ve ya
ralanmıştır. Yaralananlardan bi* 
tisi de ölmüştür.
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.. Ağrıdaki kıtaatımızın harekâtı

Eşkıya perişan bir halde 
cenubıı şarkiye çekiliyor

ÂmEsara 8, [[Â.AJ — Ağrı eşkıyasına kargı taarruzu
muz m uvaffakiyetle devam etm ektedir. Ağrının en sarp 
ve eşkıyanın m üdafaasına fevkalâde elverişli olan ak* 
aainnu kıtaatısınız tarafından işgal edilmiştir. Eşkıya daha 
evvel kıtaatım ız tarafından tutulmuş olan cenubu şarki 
istikam etinde perişan bir surette çekilm ektedir.

2 — Şimalden ilerliyen kuvvetli kıtaatım ız da ussa» 
tın m ukavem etini k ırarak  Hedarbulak istikam etinde 
ilerlem ektedir. Bu tara ftak i eşkıya da cenuba doğru fi
ra ra  başlıyor.

3 Irak  hudut m m takasm da tenkil için tah şit edi
len kıtaatın  toplanm ası devam etm ektedir. Pcsk yakında 
bu m ıntakada da k a t’î  tedip harekâtına başlanacaktır.

Güzellik kıraliçesi

, Mis Brezilya 
|| birinci oldu „

Ryo dc Janeyro, 7 (A. A)— 
icra olunan müsabakada mis 
Brezilya birinciliği ihraz ede
rek güzellik kıraliçesi ilân 
olunmuştur.

[Ajans telgrafları evvelki 
müsabakanın 9 eylülde ya
pılacağını bildirmişlerdi. Yu- 
karki telgraftan müsabaka
nın daha evvel yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Mübeccel 
Namık Hanım hakkında he
nüz bir iş’ar yoktur.]

Giren pışıman

Ankara meb’usu 
| Talât B. girdi- 
gine nadim oldu!

Ankara, 8 (Telefonla) — Be
lediye intihabatı hazırlıkları de
vam etmektedir. Yeni fırka 
Ankara teşkilâtı ve intihabatile 
hiç meşgul değildir. Bir müddet 
evvel buraya gelen Ankara meb
’usu Talât bey, Ankarada gö
rüştüğü zevata yeni fırkaya gir
diğine nadim olduğunu söyle
mekten. başka bir şey yapma
mış ve İstanbula avdet etmiştir. 
Halk fırkasının Belediye mec
lisine göstereceği namzetler he
nüz taayyün etmemiştir. Mamafi 
mecliste bir de kadın bulunacağı 
ve bu kadının Zıya Gevher beyin 
refikası Melâhat Zıya Hanım 
olacağı söyleniyor.

Tevhidi küsurat

Boş arsalardan alı
nan vergiler 

tenzil edilmemiştir
Ankara 8 ( telefonla) — 

Tevhidi küsurat kanununun 
altıncı maddesi mucibince boş 
arsalardan alınmakta olan binde 

altmış beşin binde altıya indirildi
ği doğru değildir. Hakikat şu
dur: Maliye maddenin tefsirine 
lüzum görerek tefsir neticesine 
kadar vergi binde aitmiş beş 
üzerinden tahakkuk ettirilmekle 
beraber yalnız binde onunun 
tahsili ile mütebakisinin tecilim 
tasmim etmektedir. Yazıldığı 
gibi verginin tenzili emredilmiş 
değildir. Bu bir k^nun mes’e- 
lesidir. '

Manisadaki tezahüratta bir hâdise

Jandarma müdahale etti 
altı kişi yaralandı |

Yolda gazeteciler bir otomobil kazası 
1  geçirdilar hafifçe yaralandılar n

Tt nlanisa, 8 — Saat sekizi 
yirmide Maııisaya hareket ettik. 
Kompartımanda Fethi B. Ağa
oğlu Ahmet, Tahsin Nuri Beyler 
Vardı. Karşıyakada halk teza
hürat yaptı. Ciyli istasyonunda 
halkın daveti üzerine kahveye 
gidildi ayran, süt yumurta ik
ram olundu.

On dakika istirahat edildi. 
Menemen istasyonunda esnaf 
Zürra ameleden kesif halk küt
lesi tezahürat yaptı. Fethi B. 
bunlara hitaben “Jandarma, polis 
müdahelesinde sükûnetle itaat edi
niz. Biz mefkurelerimizi nezıhane 
mantıkî bir şekilde serdederek 
halkın refahına çalışacağız. Ser
best münakaşalarla gayemize 
vâsıl olacağız.,,

Halk „ Yaşasın Fethi bey’!”
„ Yaşasın Gazimiz!" diye ba
ğırdılar. Bilhassa halk Gaziye 
merbutiyetini şiddetli alkış ve 
yaşa nidalarile izhar etti. Emir- 
aiide Fethi .bey halka sükûn 
tavsiye etti.

Muradiyede Fethi bey halka 
Serbest fırkaya temayülünüz ile 
iltihakınıza teşekkür ederim. 
Fırkamız cümhuriyet mefkûrele- 
ri ve esasları dahilinde şerefli 
bir fırkadır. Fikirle münakaşa
ya çalışacaktır. Silâhları bun
dan ibarettir. Halkın temayülü
nü silâhla, süngü kuvvetile dur
durmak imkân haricindedir. Rey
lerinizi serbestçe istimal ediniz. 
Ve hş> haklarınızdan istifade 
edinss£ dedi.

Horozköylüler bankalardan

aldıkları paranın; faizlerinden 
ve senede yüz liraya yüz on 
beş lira faiz verdiklerinden şi
kâyet ettiler. Fethi bey: »Buna 
nasıl tahammül ettiniz, bu nasıl 
olur?” dedi.

Halkı tehyiç edenler 
İzmir, 8 [Hususî] — Son 

hâdiselerde hlalkı taşkınlığa 
sevkeden ve bu yüzden bir 
çocuğun ölümüne ve bazı vatan
daşların yaralanmasına sebep 
olan amiller arasında “ Hizmet,, 
ve “Yeni Asar,, gazetecilerinin 
neşriyatı dalıa ziyade müessir 
olmuştur. Biı iki gazete hak
kında müddeiumumîlik kanunî 
takibatta bulunacaktır.

Halk fırk ası m itine! 
İzmir, 8 — [H.M.] — Halk 

fırkası yatın kurtuluş bayramı 
dolayısile bir miting yapacaktır' 
Bugün bıfmun hazırlıkları yapıl
maktadır.

Fethi Beyin ziyaretleri taad
düt edecektir.

M auisadaki hâdiseler 
İzmir, 8 ( H. M. ) — Mani

sa’da vali, belediye reisi, .fırka 
kumandanı Fethi beye iadei 
ziyaret ettiler. Sabahleyin Fethi 
beyin gelişinde belediyeye vaki 
tehacümü men için asker sünkü 
tak vaziyetinde harekete ğeçmiş 
ahsr’ı dağılmış,* bu arada altı 
kişi yaralanmıtır. Yaralılar ha
fiftir. Ölen yoktur. Yaralılar 
nvemleket hastanesindedir. Mül
hakattan heyetler gelip iltihak 
ettiler. Teşkilât yapıldı,, aza 
kaydına belediye namzeti tesbi- 
tine başlandı,

İnhisarların lâğvi

Bu hususta devam 
eden şayialar he
nüz mevsimsizdir

Ankara, 8 ( Telefonla ) —■ 
Bugün hükümetin yeni bütçesi
nin meclise tevdii sırasında ba
zı inhisarların ilgasım da teklif 
edeceği hakkında, bazı şayialar 
çıkmıştır. Fakat hükümetimiz 
erkâmnın Ankarada hulunma- 
ması itibarile bu şayialar mev
simsizdir. Ancak öğrendiğimize 
göre evvelce bir iki inhisarın 
ezcümle Revolver ve oyun kâ
ğıdı inhisarlarının ilgası bir ara
lık düşünülmüş ve mümkün gö
rülmüştür. Hâlen verilmiş bir 
karar yoktur.

Sırbistan -  İtalya ■
Atina,' 8 — Geceleyin Bel- 

grattan gelen' haberlere göre 
Triyestede muhakemeleri icra 
edilmekte olan Sırplara fevka
lâde mahkeme tarafından ağır 
cezalar tertip edilmesi, - umum 
Yugoslavyada şiddetli heyecanı 
jnucip olmuştur.

Sırp gazeteleri. faşist ida
resine şiddetle hücum atmekte 
ve bu mezalime karşı hükümeti 
protestoya davet etmektedirler. 
Memleketin hertarafmdan İtal- 
yaya karşı nümayişler tertip 
edilmiştir.

Fethi bey meclis reisini zi
yaret için beşte Manisadan ha
reket etti. Gazeteciler'bir oto
mobille takip ettiler. Yolda Ma
nisa dağının Yürek mevkiinde 
‘300 metre derinliğindeki yarın 
başında otomobilimiz kırıldı, te
kerlekler yara uçtu. Milliyet ve 
Politika muharriri Sait, vakit 
muharriri Halûk beylerle ben 
hafifçe kollarımızdan, dizleri - 
mizden yaralandık. Cumhuriyet 
muharriri Feridun bey başından 
Yarın muharriri Burhan bey ba
cağından, Akşam muharriri Ce- 
malettin bey yüzünden yaralan
dılar. Yeniasır muharriri Şükrü 
bey bayıldı. Yarlarımız tehli
keli değildir.

Kazayı dağın başına çıkmış 
olan Fethi beyin otomoli gör
dü, durdu, yedi kişiyi almak 
imkânı yoktu, ilerdeki karakol
dan imdat göndermek üzere yola 
devam e!:ti.

Dört saat Yürek mevkiinde 
çakal sesi dinledik. Simdi İzmir- 
deyiz. Yarın kurtuluş . bayra
mından sonra Fethi B.in Aydına 
hareket edeceği söylendiğine 
göre sabahleyin Menemende 
kaymakam tezahüratta mâni ol
muş, jandarma süngü takmış 
hâdise olmadan ahali dağılmış
tır. Sabri

Rus tayyarecileri
Ankara 8 —- (Telefonla) —■ 

Ankarada . bulunan Rus tay
yarecileri bu sabah hareket et
mişlerdir.

m m  km ~ >

her tarafta “Fethi paşa geliyor! 
Şapka yok! Vergi yok! Askerlik 
yok! Bize ekmek getiriyor!,, Diye 
safdilleri tahrike ve yeni fırkayı 
zahirejı kuvvetlendirir gibi görü
nerek hakikati halde daha doğ
madan onu öldürmeğe gelmek
tedir.

Fethi beyiıı şömendöfer me
selesine ait noktai nazarlarını 
okuyunca, muhterem liderin, ye
gâne istinatgahı olan bu noktada 
fikrini değiştirdiği görülmekte- 
Muhterem lider gümendöferin 
gerek vatan müdafaası, gerek 
iktisadı noktai nazardan fayda
cını inkâr etmemektedir. İddi
ası şudur ki demir yolları gayet 
ağır şartlarla yapılmış ve işe, 
kendi tabirlerince “aveutüriye „ 
ler karışmıştır. Bir işin pahalı 
veya ucuz olduğu rakkamla anla
şılır. Rakkam diyor ki bu şömen- 
döf erler kilometrosu 75000 liraya 
mal olmak suretile emsaline na
zaran hatta ucuza mal edilmiş
tir. İşe “ aaentüriye „ ler karış
tığı noktasına gelince, hariçten 
gelenler arasında aventurier de
nebilecek adam yoktur. Yalnız 
inşaat sırasında yolları yapan ikin
ci derecede müteahhitlerin faali
yetine ceplerini doldurmaktan 
başka bir şey düşünmeyen. bazı 
“ aventurier „ lerûı karışmış ol
ması kabildir. Nihayet bundan 
da hükümet zarar görmüş değil
dir. Fethi beyefendi bu “aventü- 

rier,, lerin kimler olduklarım kolay
lıkla tetkik edebilir. Denmiryol- 
larına seneyi tahsis ettiği 30 mil
yon lirayı haklı göstermek için 
zikredilen bizden küçük [ mesabe 
itibarile - Başvekil Paşa böyle 

, söylemiştir,]. Devletlere gelin.ee, 
'isim soran Fethi beyefendiye 
uzun seneler ikamet buyurduk
ları Fransa, başta bir isim ola
rak zikredilebilir.

İstikraz bahsinde, Fethi be
yefendi dahi bugünkü şerait 
dahilinde kaydiyle - Para bulu
namayacağım kabul etmektedir. 
Fakat haricî istikraza lüzum 
kalmadan başka yollardan da 
melekete para gelebileceğini sö
ylemektedir.

Meselâ nereden? nasıl? işte 
bu bir sırdır ki Fethi beyefendi 
söylemek istememektedir. Yoksa 
şimdiye kadar birçok komis- 

' yoncularm servet hülyalarını 
teşkil eden tütün rejisini vere
rek mi para tedarik edilecektir? 
Bu ise yeni bir keşif değildir. 
Fethi beyefendinin “ aventüriye„ 
tâbirile bihakkin tarif olunabilecek 
olan bir nevi komisyoncular 
vardır ki İsmet Paşa kadar, 
Fethi beyefendinin dahi bunlar
dan ihtiraz etmesi lâzım gelir.

Fethi beyefendi inhisarlara 
da muteriz değil, yalnız anlaşı
lıyor ki tarzı idarelerini beğen
memektedir.

Daha doğrusu, muhterem 
liderin inhisarlar hakkındaki nok
tai nazarı sarih değildir. Kalk
sınlar mı istiyor, kalkmasınlar mı 
istiyor, malûm olmadığı gibi bun
ların lüzum ve ademi lüzum
ları hakkındaki noktai nazarları 
da vazıh değildir. Müşarünileyh 
yalnız şikâyet etmektedir.

Vergi bahsine geçen 'Fethi 
bey, halka ağır gelen vergileri 
hafifleştireceğini söylüyör. ve bu 
siyasî mevzuun İsmet Paşanın 
nutkunda mütehassıslara havale 
edilmiş olmasını tenkit ediyor. 
Mevcıit zaruretlere nazaran ver
giyi hafifletmek imkânı •' olsa, 
bunda kim rereddüt edebilir?

İsmet Paşanın dediği gibi, 
vergilerimizin âna hatlarında ga
yrı tabiî hiç bir şey yoktur. Köy
lüyü ve mahsulü haddi azamîde

himaye ediyoruz. Yeni vergiler 
mütemadiyen islâh ve tekâmül 
halindedir ve nihayet memleke
tin ihtisas kuvvetile mütenasip 
bir surette tekâmül edecektir. 
Yoksa müsbet bir ilim ifade et
meyen yuvarlak ve mücerret 
sözlerle herhangi bir vergi ne 
islâh olunabilir, ne indirilebilir, 
hatta ne de çıkartılabilir. Ver
gi işi tamamen ihtisas işidir.

Nutuk mübadilleri kazanmak 
için söylenen bir kaç hoş cüm
le ve İzmirin istikbalde memle
ketin diğer akşamına nazaran 
daha hususî bir dikkat ve iti
naya, yani hususî bir idareye 
mazhar olacağını vadeden “ ya
şasın ! „ lı politika cümlelerile 
hîtam buluyor ve Fethi bey baş
vekil olunca İzmire vadettiği 
hususî idarenin ne olabileceği 
de insanı hakikaten düşündür
meğe başlıyor.

İşte Fethi beyin nutku, böy
le başlayıp böyle bitmektedir 
ve insan bu nutku okuduktan 
sonra “Anadolu,, matbaası taşla
nırken ölen cocuğa ve bu badire
de yaralanan jandarmalara, kar
şı daha 'derin bir merhamet 
hissetmektedir. Üç gündür İz
mir sokakların! zabıta vukuatile 
kirleten o gürültüler bu fikirler 
için miydi? Eğer.bu fikirler isin 
idi ise dökülen kana yazık ol
duğunu açık söylemek lâzımdır.

Fethi beyefendiye'habier. ver
mek icap eder ki, yirmi sene- 
denberi avrupa darülfünunlarına 
birçok Talebe gSndermekteolan 
olan memleket, fikri seviyesi 
ve tecrübesi ıtibarile.meşrutiyet 
devrisi çok geride bırakmıştır. 
Memleket bugün iyi okumuş, ve 
devlet idaresinin ne demek ol
duğunu anlamış münevver bir 
gençliğe maliktir. Lider demek, 
çok çetin bir inkılip bayatı ya- 
şiyan veinkılâplanhalk taba
kaları arasında kökleştirmekFet- 
hi beyin tabirinde ebidİIeştirmek 
vazifesini üzerine'alan böyle gü
zide zümreyi peşine takıp kendi 
muayyen fikirlerinin arkasından 
sürükleyebilecek kudrette adam 
demektir.

Giinlerdenberi muhalefetin 
nutkunu bekleyen bu münevver
ler, yüksek bir tenkit kürsüsü 
üzerine çıkan- Fethi -beyefen
diyi, ne muayyen ve müsbet 
fikirlere dayanmış, ne de mem
lekete yeni bir yol açmış gör
mediler. Halbuki, bir lider için 
yalniz muayyen- fikir saMbi ol
mak da kâfi değildir. ; _

Bir fikri ortaya abp: ona 
can. vermek isteyen adamın; bü
yük idealistlerde olduğu .gibi, 
onu, sari bir heyecan, haline 
koyabilecek mizaçta olması da 
gerektir. Asil ve temiz şahsi
yetine samimiyetine .rağmen, 
söylemeğe mecburuz ki, Fethi 
beyin nutku, bir fırkaya esas 
olabilecek hiç bir vasfı-fankr 
haiz olmadıktan maada, hatta 
iyi, yani isabetli bir tenldd de 
değildir. Şikâyetnameyi Fnzuliyi 
hatırlatan bu nutuk, fikir fakire 
itibarile, vatanpervere- hüzün 
verse yeridir.

A li NACİ

Adliye vekili
İzmir 8 (H. M) — .'Adliye 

vekili kuşadasınş gitmiştir.

Maliye müsteşarı gidiyor 
Maliye- müsteşarı "Ali Rıza 

bey dün de tütüninhisanndaki 
makamında meşgul- .olmuştur, 
öğleden sonra kb^rsiyön.aza- 
larmdan bazıları " ile muhtelif 
bankalar rüesasi Ali Rıza beyin 
nezdinde. toplanmışlardır; - ; -.'

Maliye müsteşarı.bugün.An* 
karaya gidecektir. ; ;

Belediy£ reisltriniam aajlan  
Ankara ve İstanbul belediye 

reislerinin maaşları dahiliya Ve
kaletine* teshit edilecektir.

mm Ç ;;
Ragıp B. isminde 

biri dün
tevkif edildi

J Hükümet ricali aleyhinde 
tefevvUhatt. bulunduğu iddiası 
jle Kagıp bey isminde biri po- 
luçe yakalanmış ve dün akşam 
•fcerl Adliyeye sevkedılmiştir. ,

Müddeiumumilik, Rngıp bey 
hakkındaki tahkikatın mevkufen , 
devamını istediğinden mumaileyh 
tevkifaneye sevkolunmuştur. f ' '

Eaaaiyeti urcamiyede ,...
Açıkta kalan merkez memıir- ' 

(arından Macit ve Mir’at beyler i 
Emniyetiumumiye müdürlüğünde f 
bi^er vazifeye tayin edilmişlerdir. !

Bu iki zabıta âmiri bu gün 
Ankaraya gideceklekdir.

Gayrimübadiller

Dün Maliye veki
linden bazı temen-! 
niyatta bulundular

- GayriMübadiller cemiyetin
den bir heyet dün Maliye Veldli j 
Saraçoğlu Şükrü beyi ziyaret 
ederek Ankara] itilâfnamesâmn 
tatbikatında kendilerini alâkadar 
eden, bazı noktalar üzerinde 
gSrUşmiişlerdir.

Atina. itilâfnamesi mucibince 
şehirler dahilindeki müsakkafat 
iadeye tâbi bulunmuyordu.' An
kara iidlâfhaınesile bu müsakkafat 
ta Yunan hükümetine terkolu- 
narak takan mahsuba ithal ■ 
edilmiştir.

Binaenaleyh, JimtUbu müslk- 
kafat içinde kıymet takdir edil
dikten sonra istihkak sahipleıi- 
nsa. alacaktan ile İstanbul be
lediye bududa haricinde kalan 
Yunan emlâki kıymetleri ara- f 
sındaki1 nisbet. bulunacak ve \ 
takdiri kıymet komisyonundan > 
alınmakta. olan karar suretleri 
o~ nisbet dairesinde bonoya tah- i 
vil edilecektir. ~ /

. GayriMübadiller bu miufeİe 
baklanda Maliye vekilinden ba
zı temenniyatta bulunmuşlardır. .

H a ıan  B . g e ld i. ^
B. M. M. ikinci :reisi Hâşan 1 

bey dün şehrimize gelmiştir. 
Bir kaç gfine kadar Ankaraya 
gidecektir. '

P oliate iki tay la
Polis müdiriyeti bir'n:i şt|be 

üçüncü kısım başmemurluğuna 
ikinci şube üçüncü kısan baş- 
memuru Sadullah, münhal ka
lan bu kısım baş memurlu£nıa , 
son teşkilâtta açıkta kalan Üs
küdar merkez memuru Mabmut, 
Be.br tayin olunmuşlardır. ^

Rusyadaidamlar
Moskova, 8 (A. A . ) — On 

binlerce sahte iaşe vesikaları 
ile kooperatiflerden mühim mik
tarda erzak çekmek suretile 
balkın iaşe , umurunu bozan ve 
buniılan halka fahiş fiyatlarla 
satan bir sipekülâsyon teşkilâtı 
meydana çıkarılmıştır. Bunkr- 
dan üç tacir ve üç koopetüf me
muru idama ve diğerleri muh
telif hapis cezasına mahkûm 
olmuşlardır.

Devlçt bankası
Anhara 8 - -  (Telefonla) 

Devlet Bankasmın teşkili için 
hazırlıklara maliye veldünin av
detinden sonra; başlanacakta-. 
Vekâletlere yapılan ■ bir tamim 
ile. bisakanm akisse M i ik t ı  
dtouÜc iateye* nMBuıriana «i»> 
diden kayıt ve teaUt edÜMi
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Bu seneki maçlarda...»

Birinci kümeye yeni gi
ren kulüplerin vaziyeti?

Anadoluya gelince: Eski
Anadolunun buglin ismini taşı
yan gençler geçen sene ikinci 
küme şampiyonluğunu alınışlar
dı. Takım ozaman “Üsküdar 
kulübü,, namını taşıyordu. O 
isimden Anadolu namına vuku 
bulan istihaleyi kısaca hülâsa 
edelim:

Anadolu, eski maruf Ana
dutu, bundan bir kaç sene evvel 
bazı fesat anasırının menfi gay- 
retile yıkılmıştı.Yerine iki ku - 
lup çıktı.

1 — Üsküdar Deniz,
2 — Üsküdar Spor kulüp - 

leri.
Bu iki kulüp, arada dedi

kodu yapan eski fesatçıların 
gayretile adeta düşman bir va
ziyette idiler.

Bu manzaranın muhiti dilhun 
ettiğini söylemeğe bittabi lüzum 
yok .

Günün birinde, hariçten va
ki olan bazı tavassutlar ve iki 
kulübün başında bulunan Hayri 
Rıfkı Muhsin, Kami, Fehmi, 
Selâhattin beylerin himmetleri 
ve hüsnü niyetlerile mütekabil 
bir anlaşma hasıl oldu ve iki 
kardeş teşekkül birleştiler.

Simdi ortada bulunan Ana
dolu kulübü, eski Üsküdar ku
lübüne nazaran manen ve mad
deten çok daha kuvvetlidir.

Bu nokta Anadolunu lik 
maçlarında esaslı bir rol oynı- 
yacağım anlatmaya kâfi iken 
Beylerbeyi takımının da Anado- 
luya iltihak ettiğini duyuyoruz. 
Bu iltihak, Anadolunun lik maç
larındaki muvazenede bir hayli 
ağır basacağını tahmin ettiriyor. 
Diğer kulüplerin vaziyeti İstan
bul şampiyonluğunun, hersene 
olduğu gibi, bu sene de Fenerle 
Galatasaray arasında halledile
ceğini göstremektedir.

Lik maçlarına kısa bir müd
det kaldı. Nihayet bir ay soııra 
şampiyona maçlarının başlamış 
bulunmanı icap eder. Bu miisa- 
Ibakalar başlamadan evvel umu
mî vaziyeti, takımların kuvvetini 
muhakeme ve mukayese etmek 
İliç te faidesiz değildir.

Hatta daha ileri giderek di
yebiliriz ki, bu tetkik, bu sene 
birinci kümede gördüğümüz yep 
yeri vaziyet dolayısiie elzem
dir de!

Yeni vaziyet, mmtaka hey’- 
eÜnin kararile ikinci kümeden 
terfi ederek gelen Anadolu ve 
Suleymaniyenin iltihakından hasıl 
olmaktadır.

6 a iki takımın birinci kü
mede, birinci kümenin muva
zenesinde yapacağı tebeddülât 
acaba ne olabilir. Bunu tetkik 
«delim:

Süleymaniyenin birinci kü
meden yeni ayrılmış bir kuv
vet olduğu malûmdur. Bu takım, 
birinci kümede bulunduğu son 
seneler içinde cansız, hareketsiz 
bir teşekkül olarak konmuş tı.,Za- 
man zaman istihaleler geçiren Sü- 
leymaniye vakit vakit kuvvet
lenir, fakat maruf darbımesel 
gibi gine aslına rücu ederek 
eski oyuncularla sahaya çıkmak 
zaruretinde kalırdı. Biz, birçok 

samanlar Süieymaniyelilerin - hat
tâ en mühim maçlara - adeta 
bir tekaüt takımı şeklinde çık
tığını gördük.

Süieymaniyelilerin ikinci kü
meye düşmeleri onlara mükem
mel :bir ders oldu.

Fatihle birleşerek kuvvetlen
dikten sonra genç, dinç ihmal 
edilmez bir takıma malik oldu
lar. Bu kuvvetin bir sene birin
ci kümede alacağı neticeler 
dikkat edilmeğe değer.

Altmış bin  liralık  suiistim al 
Tütün mhisar idaresi, To

kattaki bazı memurlarını 60 
bin liralık bir suiistimalden 
maznunen muhakemeye vermiş
tir. . o

Maznunlardan Tokat ziraat 
{ebesi muhasibi Halil İbrahim 
ve ikinci şube amiri Tevfik 
beylere işten el çektirilmiştir.

Muhakeme Tokatta cereyan 
edecektir.

Babalık sahibi öldü
Konyanın biricik gazetesi 

“ Babalık ,. gazetesinin sahibi 
imtiyazı Mazhar bey. evvelki 
gün kendisine yapılan ameliyatı 
müteakip vefat etmiştir.

Merhum 20 senedir çıkardı
ğı gazetesile memlekete b rçok 
hizmetler etm'ş ve milli müca
delede fedakârane çalışmıştır. 
Gazetenin devamı intişarı temin 
olunmuştur.

Yedek muallimler

Her vilâyet kadro
sunda fazla mu

allim bulunacak
Bu sene hastalık, doğum ve 

askerlik gibi mecburî devamlı 
ayrılıklar yüzünden derslerin 
açık kalmnmns" için her vilâyet 
maarif kadror u ıda, maarif ida
relerinin takdir edeceği miktar
da yedek muallim bulunacaktır.

Bu hususta Maarif vekâleti, 
maarif eminliklerine birer ta
mim göndermiştir. Bu maksatla 
vilâyetlerin 1931 bütçelerine 
icap eden tahsisat konulacaktır.

Yedek muallimler, talebesi 
hadden fazla mekteplerde açı
lacak şubelerin muallimliklerin
de çalıştırılacaklardır.

Kaym akam lıklarda 
eksiklik 

Yeni teşekkül eden kazalar
da h înüz kadrolar tamamile 
ikmal edilmemiştir. Bu yüzden 
bütün muamelât belediye me
murları tarafından yapılmakta
dır. Bu hal kaymakamlıklar
da bazı karışıklıkları mucip 
olmakta ise de bu gibi noksan 
ve yanlışlıklar tashih edilmek
tedir.

Sıhhî teşkilât bitmedi
Yeni teşkil olunan kazaların 

sıhhî teşkilâtı henüz ikmal edil
memiştir. Bu kazalara muvak
katen tayin edilen doktorlar 
vekâletin tastikından sonra işe 
başlayacaklardır.

Poliste yeni tebsd d ü lât 
Yeni teşkilât dolayısiie mer

kez memurlarından sonra bütün 
serkcnuer, komser ve komser 
muavinleri arasında da yeniden 
tebeddülât yapılmış* ve le r  
zabıta amiri bulunduğu polis 
mıntakasmdan alınarak başka 
mmtakaya sevkedilmiştir.

Polis şuabatı kısım âmirlik- 
leri arasında da bazı tebeddüller 
yapılacaktır.

Şuiistimal maddesinden 
meni m uhakem e 

Bulgaristandan celbedilen 
damızlık boğalar mes’elesinde 
yapıldığı rivayet edilen suiis
timal dolayısiie iki vilâyet bay-’ 
tarı hakkında tahkikat yapılmak
taydı. Bu baytarların meni mu
hakemelerine karar verilmiştir.

Kom üniştler m ahkem ede 
Mevkuf bulunan 12 kömür 

niset hakkında yedinci müstanr 
tiklikçe yapılmakta olan tahki- 
kat ikmal edilmiş ve evrak ağır 
ceza mahkemesine verilmiştir. 
Bunlarıi} muhakemelerine yakın
da başlanacaktır.

Kskiçelıirde hububat 
fiatleri düşkün

Eskişehir 8 — Burada hu - 
bubat fiatleri çok düşkündür . 
Ziraat bankası, matlûbatım şim
diden tahsil etmeği muvafık 
görmemiş ve her köyde bir an- 
bar ihdas edip borçlara muka
bil hububatı rehin olarak ka - 
patınıştır. Banka, piyasanın yük
selmesini bckliyecck, köylü 
için, malı yüksek fiatle satacak 
alacağını istifa edip geri kalanı 
köylüye verecektir.

ıV
Bir haftalık  ihracat
Bu hafta içinde hariç mem

leketlere 600 çuval buğday, 200 
çuval fındık, 500 çuval iç fın
dık, 760 çuval keten tohumu, 
1800 çuval kepek, 340 sandık 
afyon, 1200 balya tiftik, 542 
balya yapağı ihraç edilmiştir.

Manisada büyük 
bir yangın

Manisa 7 ( H. M.) — Kara 
oglanh köyünde, köy sandığının 
80 bin lira kıymetindeki büyük 
hanı, bir fırın, beş mağazası, 
hanın içindeki 20000 liralık. 
300 Balye tütün yandı. Bütün 
bunlar sigortasızdır. Tahkikat 
devam ediyor.

Türkiye - Yunanistan
Atina, 8 — Gazeteler, Yu

nan Başvekili müsyü Venizelo- 
sun Paris’ten hareket etmezden 
evvel vuku bulan beyanatım 
neşretmeğe devam ediyorlar. 
Başvekil beyanatı vakıasında 
Ankara'da imzalanan Türk- Yu
nan itilâfnamesile tarafeyn mü- 
nasebatının istikrar kesbettiğini, 
Teşrinievvelde Ankarada imza 
edilecek olan hakem ve dostluk 
misakının Balkanlarda sulh ve 
müsalemetin istikrarına hizmet 
edeceğini zikretmiş ve Yunan 
ahvaline ı aVli kelâm ederek 
kabinede tadilât icrası için he
nüz bir tasavvurda bulunmadı
ğını söylemiştir.

B ir tahsildar 152$ lira 
çaldırmış

Fekede sayım tahsilâtı yapan 
bir tahsildarı Kızılyar köyünde 
soymuşlardır. Hırsızlık gece, 
tahsildar uyurken vaki ışlmuş 
Ve başının altına koyduğu heybe 
alınmıştır, Çalınan paranın pıik-̂
tan 1525 liradır,

İsmet Paşa Ânkaraya 
gidiyor

Başvekil İsmet paşa hazret
leri Eylülün on ikisinde şehri
mizden Ankaraya gideçgktir,

Cemal Hüsnü beyle maliye 
vekili Saraç oğlu Şükrü beyler 
rin de İsmet paşa ile beraber 
Ankaraya gitmeleri muhtemel

dir.

Sahife 5

Kost Vaşingtonda
Madam Kost, Bellont ve Nungene» 

nsn annesiyle birer mülakat
Kurtis Fild, 7 (Â. A) Va- 

slıingtona müteveccihen hareket 
edecek olan Costesın hareketi 
esnasında müthiş bir kalabalık 
hazır bulunmuştur. Tayyareci
nin uçabilmesi için polis müş
külâtla ahaliyi ilcııaa muvaffak 
olmuş ve uçabilmeğe imkân 
hâsıl olmuştur.

Filadelfiya,7 (A. A) — ( is
tifham işareti ) ismindeki Cos- 
teMİn tayyaresi Vashingtona 
doğru uçarak saat 3,6 da Fila- 
delfiya şehrinin üstünden geç
miştir.

Vaşingtonda
Vaşhington8 [A.A] — Tay

yareci Costes ve Bellonte bu
raya muvasala t’erinde hararetle 
istikbal edilmişlerdir. Reisicum
hur M. Hoover tarafından ka
bul edileceklerdir.

En büytik tayyareci
Meşhur tayyareci Koştun ve 

arkadaşı Bellont'un Fransadan 
Amerikaya kadar yaptıkları mu
vaffakiyetli seyahat her tarafta 
derin bir alâka ile karşılanmıştır. 
Kost’un bu zaferi çok mühimdir. 
Çünkü bu suretle Avrupadan 
Amerikaya tayyare ile ilk defa 
geçilmiştir. Bunun için kost Lind- 
bergten daha büyük bir şeref 
kazanmış ve dünyamn en büyük 
tayyarecisi olmak mevkiine iriş- 
miştir.

Fransız gazetecileri bu mü
nasebetle, çok güzel bir kadın 
olan ve sinemada da büyük bir 
şöhret temin eden Madam Kost- 
la konuşmuşlardır.

Madam kost çok sarışındır. 
Güzel ve ince bir kadındır. Pe- 
tit poarizien bu mülakatı şöyle 
anlatıyor:

— Tebriik ederim madam 
muvaffakiyetle vâsıl oldular.

—Ben zaten emindim. (Bour- 
get) de tayyare kalkarken elime 
bir papatya geçti, yapraklarım 
„ muvaffak olacak, olmıyacak „ 
diyerek kopardım, muvaffak 
olacak çıktı; dedi ve neş’eli bir 
kahkaha attı, salonda birkaç 
tane Rus bebeği vardı. Onlarla 
oynamağa başladı.

— Madam bu bebekler va
tandaşınızda değil mi ?

^  Niçin beni Rus zannedi
yorlar. Ben Gürcüyüm,

Kalktı, hafiften şarkı söylü
yordu, Piyanonun üzerinde du
ran kocasının resmine baktı:

—O kadar serin kanlıdır ki, 
zaten onun için bu kadar emin
dim. Bu bir ay içinde hayatı
mızda hiç intizam yoktu. Günde 
yirmi defa sokağa çıkıyor, 
vakitü vakitsiz yemek yiyorduk. 
Bu büyük mesafe geçişi iyice 
tahakkuk edene kadar herkes
ten bu teşebbüsü saklıyordu. 
Herhangi bir sebeple bu tasav
vuru mevkii icraya koymamak
tan çok korkuyordtı.

— Derhal ie/cinize iltihak 
edecek misiniz.

— Dört beş güne kadar, 
f ?  . ç°k kalmıyacağım. Çün-

, “ da Çalışıyorum, Bir 
sesli film çeviriyorum isini “Ro- 
monce â  l'inconııuc,,

Salonda iki büyük portiv ■ 
göze çarpıyerdu: Nungesser ve 
Koli, Koştun geçtiği yolun ilk 
kurbanları. Madam Kosta bak
tığımı gördü ve dedi ki:

— Kocamın en iyi dostları 
idiler.

Madam Bellontla
Madame Bellont cazip biı- 

Ingilizdir. Madame Koştun so- 
ukkanlılığı onda yoktur. Hâlâ 
titriyor.

~  Bu büyük zaferin önünde 
hâlâ korkuyor musunuz ?

— Bu gün için doğrusu kork
mamalıyım. Fakat yarın? Bilmez
siniz ne elim intizar saatleri ge
çirdim. Gideceği gece bir saat 
yatmadı. Bende yatmamış, müte
madiyen ona bakmıştım. Başı elle
rinin arasında haritalara eğilmiş 
mütemadiyen çalıştı. İçime geli
yordu ki ölüme gidiyor...

Bu sırada Bellondun annesi 
söze karıştı.

— Ben gelinimden fazla 
müsterihim. Oğlumun muvaffak 
olacağına eminim.

Gelelim Madam Nungessere.
Böyle bir günde Koştun ve 

Bellandın zaferle geçtiği yolun 
ilk kurbanı Nungesser ve Koli 
olduğunu hatırlamamak müm - 
kün değildi.

Madam Nungesser birçok 
defa tarif edilen küçülc apartı- 
mauında beni kabul etti.

— Bu günlerde çok heyecan 
içindeyim. Oğlum bSyle bir sa
bah gitmişti. Bana “döneceğim, 
emin ol anne!,, demişti.

.Burada enerjik İcadın göz 
yaşlarım zaptedemedi. Ve biraz 
sonra:

— Oğlum derdi İd: Ben bu
nu yapmazsam yapacak bir kişi 
vardır o da Kosttur.

Bu sabah madam Kosta ve 
madam Bellondu görmeğe gi
decektim.

İçimde onlara söylenecek pek 
çok şey vardı. Sokağa çıktım, fa
kat gidemedim. döndüm, Ne yapa
yım kuvvetim yoktu. Oğlum gör
seydi. Ah görseydi.» Bana da- . 
ima bu uçuş yapılmalıdır ve 
Fransitlar tarafından yapılma
lıdır derdi.

* -̂ ' İVi '
Madam Nungesser Madan 

Köste ve Madame Bellonda 
kırmızı, man, beyaz kurdelelere 
bağlanmış iki buket çiçek gön
dermiş ve kahramanların refi
kalarım tebrik etmiştir. Madam 
Nungesser ayrıca Kosta ve 
Bellonda tebrik telgrafları çek
miştir.

Londra’da 
“  Fakat, memleketinde is- | 

yan ve ihtilâl çıkarmak teşeb
büsünde bulunan adamlar, yal
nız Bombay’da değil, her mem
lekette cezalandırılırlar. Her 
hangi bir cinayetin failleri ce
zasız mı kalsın istiyorsunuz. 

Hintlinin gözleri sulandı:
— Siz bi»m ıstıraplarımızı 

duyamazsınız, Kolonel! -dedi- 
biz esir ve mağdur bir milletiz.. 
Ve maalesef, derlerimizi bir 
İngiliz miralayına anlatmağa ce
saretimiz yoktur.

Hintüiyi samimî olarak din
lemek istiyordum.

—■ Çok rica ederim, dedim, 
ben de nihayet kalp taşıyan bir

bir içtim a
insanım., ve memleketinize as
kerî bir vazife ile gidiyorum. 
İngilizler Bombay’da veyahut Hin- 
distan’ın herhangi bir şehrinde
o memleketin sahipleri olan 
sizleri memnun etmiyorlarsa, 
bunu öğrenmek hem vicdanî 
bende resmî vazifelerimden bi - 
ridir.

Hintlinin gözü yılmıştı. Ben
den temijvjt istedi:

— Size şikâyet ve ıstırap - 
larımı söyîiyebilmek için,bana , 
samimî bir surette itimat telkin 
etmeniz lâzımdır. Halbuki, sjz 
herşeyden evvel bir askersiniz, 
Ve bana itimat telkin etmeği 
zannederim İP, bir izzeti nefis

Igçş’elesi yaparsınız. Çünkü, bir 
İngiliz kolpnelinin bir Hintliye 
elini vicdanına koyapalş temi - 
nat vermesi - sizin için basit te 
olsa - bizim için tarihî bir 
jhâdisedir.

—> Korkmayınız!
— Korkmamak ... bu imkân 

haricinde kolonel! Biz, doğdu
ğumuz günden itibaren kamçı 
altında yaşayaıı esir ve mazlum 
insanlarız...

Biz,manken üzerinde gördüğü* 
mü zingiliz askerî elbiselerine bile 
selâm vermeğe mecbur edilmiş 
zavallılarız. Beni söyletmeyiniz, 
Ksipnej I sizden korkuyorum... 
GUnttn birinde benden intikam 
alırsınız!

Hintlinin bu sözü hem vic
danımı sızlatmış, hem de izzeti 
nefsime dokunmuştur.

Sözle, dedim, ne biliy(or- 
san söyle! geni şerefimle teinin 
ederim ki, memleketinize adım

attığım günden, avdet edeceğim 
tarihe kadar, seninle samimî bir 
dost gibi daima görüşeceğim. 
Yazifejndej az zanî n zarfında 
muvaffak olabilmem için, dert
lerinizi ve şikâyetlerinizi şim
diden dinlemek isterim.

Hintliye verdiğim feu temi
natta çok samimî idim. Yerliler 
arasında ihtilâl hislerile yaşıyan 
adamları bu suretle kolaylıkla 
elde edebilecektim,

İnci taciri, Bpmbayda kendi* 
sile daima dost kalacağımı öğre
nince, bana karşı itimat göster
di ve ihtilâlciler hakkmdaki çfo-- 
şüncelerini, bu husustaki malû- 
matile mezcederek anlatmağa
ksşMış

— Biz, çok zeki ve ahmak 
olarak, iki sınıfa ayrılmış bir 
milletiz. Cahil sınıfı tamamen 
tahsilsizdir ve bu sınıf her iki 
taraf için-yatıi İngi|izler ve hinr 
({iler için-de muzır ve tehİikeljı

dir. Çünkü daima fenalığa alet 
olmaktadır. Ve bundan dolayı 
Hintlileri tahsil zevkinden mah
rum bırakmağa matuf olan 
mücadelenizde sizi çok fraklı 
bulurum.

İkinci şjnıfa gelince - ki bu 
sınıfta ben de dahilim - işte, 
İngilizlerle Hintliler arasında 
senelerden beri devam eden 
madd\ ve manevi mücadele 
aşıl bu smıfin zekâsından, tah
silinden, vatanperverliğinden ve 
bilhassa istiklâl hislerinden 
doğmaktadır.

■— (Siyah saplı hançerciler) 
komitesi de bu sınıfa dahildir, 
değil mı?

ît-  Ben şahsen onlardan bi
rini tanımam ve ruhen sakin 
bir adamım... Fakat, kuvvetle 
•ümit ve tahmin ederim ki, gç* 
rek onlar, gerekse ihtilâlciler
h‘Ç Şüphe yok ki feu ikİHCİ İ l-  
w fa mensupturlar.

—Bu münevverler sınıfı halkın 
kaÇta birini teşkil eder?

“— Henüz onda birim.» ma
mafih, bü nisbet, Hindista’nın 
büyük ve ufak şehirlerine göre 
değişir. Meseli Bombay okuyup 
yazanlar yüzde doksan beş, nis- 
betindedir. Ban ufak kasabalar 
da vardır ki, çocuklar hiç tah
sil görmeden büyürler ve ma
nasız itikatlarla yaşarlar. Bu gi
bi kasaba ve köylerin adedi 
çoktur., oralarda halkın binde 
biri bile okuyup yazma bilmez
ler.. ve dünya işlerinden haber
dar olmayarak yaşarlar...

■ — Bombay halkının- bu he
saba göre- bttyük bir ekseriyeti 
tahsil ve terbiye görmüş oluyor..

— İhtilâl ve istiklâl hisleri
nin bu suret üzerinde fazla in -  
kişaf etmesini çok tabiî bulu -• 
yordu.

'Arkan yarmf



B e rn  G ıım ilm r/

©ar seıoep ve neap ırve
unramııın reusnyınm

ru>„_ a klriSIk
ve Cumhuriy<

lecavüzlerden vs hükümet ricalime ve otoritesine ücsurşı Ibsızs idraksizler Isif

zmirin  j ' Fethi ve Mahmut Esat beyler

İzmirde şiddetli bir mü
nakaşada bulundular

Cumhuriyet gazetesinde bama hitaben yaznlan 
açık mektubu okudum. Km m ektupta, son günlerde 
lİznmEirde vukua gelem hadiseler işaret olunarak, beni 
Cumhuriyet Halk fırkasından başka fırkaların  kem- 
dilerime mal etmeye çalıştıkları görüldüğünden bahis 
ve vaziyetim tavzihi namıma hakikati halin ifadesi 
talep olunuyor.

İSli nokta üzerimde diğer bazı gazetelerdeki yazı
lan  dia okudum.

Her yerde halk arasımda da bu hususta şayialar 
ve tereddütler olduğumu işitiyorum.

H akikati hali FetM Beyefendiye yazdığım m ektupta 
sarahaten ifade ettiğimi zannediyordum. Kendilerince 
hakikî vaziyetin tam am en bilinmekte olduğuna şüp
he yoktur. A ncak umumiyetle suiteîehhüm ler ve sui- 
telâkkiler olduğu anlaşılıyor. H akikati hali bir daha 
ifade ve tasrih edeyim :

Ben, Cumhuriyet Halk Fırkasının umumî 
reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası, Anadoluya 
ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip 
BMîiîh'îe 'çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa!' 

“ftüfeııfe cemiyetinin mevîûdudiir.'' Bu teşelcifeüie ri 
tarîhen bağlıyım. Bu bağı çözmek için hiç bir 
sebep ve icap yoktur ve olamaz. ResmîVazi-

G i l Z ü i

çirkin manzarası
£it.:ı zamr.uLrJa, İzmir, ken- 

t'ıs ııi, ya bir tak;m komünizma 
davaları, ya esrarengiz cinayet 
havadisleri, veya Tiirk Ocağlna 
yapılan hücumlarla, kâh bir kız 
kaç:rma dedikodusu, kâh bir 
hırsızlık ve b r ihtilas meselesile 
hissettirir olmuştu. O havalinin 
bir çocuğu s:fati ile bütün bu 
skandalleri gazetelerde görüp 
okudukça gezlerime inanamıyor; 
bunların, mu.laka, başka bir 
şehre ait olduklarına hükmedi
yordum.

Fethi beyin bir muhalefet 
lideri sıfatile İzmire gitmesini 
vesile ittihaz ederek çıkarılan 
anarşik hareketler, son zaman
larda, adı mütemadiyen rezalet
lere karışan bu şehrin hakikaten 
bizita bildiğimiz İzmir olduğunda 

"şek ve şüphe bırakmadı. Bizim 
.̂bildiğimiz İzmir mi? Hâşâ...

Kendi ilerinden başka bir şeyle 
• meşgul olmayan sakin, vekarlı,

. dürüst tüccarların; ağırbaşlı, ça
lışkan ve kanaatkar esnafm;ze- 

' kâları, terbiyeleri, asil ve güzel 
şeylere karşı inhlmaklerile ta
nınmış bir entelektü eller  sınıfı
nın memleketi olan İzmir; güzel, 
i engin ye temiz İzmir . . . Bizim 
bildiğimiz İzmir, işte, buydu. Hal- 
buki, şu dakikada, bütün Türk 
matbuatının bize aksettirdikleri 

"İzmir baştan başa bir galatı - 
h ilkatler  meşheri gibidir.

Şu Ç ifte k a fa  Haşarılara, 
ı,u Çakır Ahmetlere, Şu Topal 
Alilere, şu Altındı# Rece - 
p'.ere şu K ör  Hiiseyinlere ba
kınız. Bizim, dünkü güzel İzmirl
inizi bunlar mı temsil ediyorlar?

(  Arkası üçüncü say fada)

müteessir olduğumu tahmin etmek 
huriyet kanunlarının

ieîm  M ç  £> i>

pnjnamo

ise se
amı yapılan

. İzmir, 9 [H. M.] — Fethi be
yin yarın [bugün] Gülcemal va
puru ile İscanbula hareket et
mesi muhtemeldir.

Dan akşam Meclis Reisi Kâ
zım paşanın daveti ile vukubu- 
lan ve S. C. fırkası lideri Fethi 
İî. ile Adliye vekili Mahmut 
Esat beyin de iştirak ettikleri 
iç.ima saat “9„ dan sabah “6” 
ya’ kadar devam etmiştir.

Bu içtima da Mahmut Esat

Sinop meb’usu 
Akif bey kimdir?

Dünkü Son Posta gazetesinde 
Sinop meb’usu Akif beyin ku- 
vayi milliye harekâtı esnasında 
Sinopta Hürriyet ve itilâfın reisi 
ve kuvayı milliyyeye karşı ilk 
mukabil kuvvet gönderen adam 
olduğu ve bu gün Halk fırkası 
meb’usu bulunduğu yazılarak ta
riz edilmektedir. Bizim öğrendi
ğimize göre: .

1 — Akif bey Rize meb’u- 
sudtır. Harekâtı milliye esnasın
da Sinopta idi. Sinop belediye 
reisliğinde bulunmuştur.

2 — Akif bey harekâtı mil- 
liyecıe vatan kurtuluşuna çok 
çalışmış ve Sinoptaki diğer ar- 
kadaşlarile birlikte istiklâl ma- 
dalyasile takdir edilmiştir.

3 — Akif bey Sinop bele
diye reisi iken Zekeriya bey Si
nopta istiklal mahkemeleri ka
rarı'e kalebent bulunuyordu. 3u 
şrada kendisinin kuyruk acısı 
olsa bile herhalde bilgibi saika-' 
larla şunun bunun kirletilmeoi- 
ne kalkışmak doğru değildir.

ve Fethi beyler arasında samimi 
fakat çok şiddetli münakaşalar 
yapıldığını haber aldım.

îçtimadan sonra Şehitlik zi
yaret edilmiş, mübarek vatan 
kurbanlarının ruhları takdis 
edilmiştir.

Şehitlikte Fethi ve Mahmut 
Esat beyler elele tutuşmuşlar 
girerken ve çıkarken biribirleri- 
nin ellerini sıkmışlardır.

İzmirli bir gazete
nin tehditleri!
İzmir 9 [H.M] — Hizmet ga

zetesi, İstanbul gazetelerini,, Ana
dolu,, gazetesinin akıbetine uğ
ramakla tehdit etmektedir. Ayni 
zamanda, muhalefet fırkasına 

„k?r9l. tezahüratta bulunmaların 
öz İzmirliler olduğunu ilâve ediyor.

Halbuki, “ Hizmet „ in neş
riyatı huğun fiilen tekzibe uğra
mıştır.

Bu gün cumhuriyet halk fır ■ 
kası tarafından yapılan ihtifale 
yüz bin kişinin iştirak etmiş ol - 
ması, İzmirlilerin hangi tarafta 
olduğunu pekgüzel ispat ve 
“Hizmet”i tekzip etmektedir.

Şunu da ilâve etmek lâzım- 
dırki; bu ihtifale iştirak edenler- 
bilhassa gençler ve münevver
lerdi .

Mısır kıralı
Mısır hükûmetile aramızda 

olan bazn müzakeratm intacın
dan sonra Kırâl Fuat Hazretle
rinin Türkiyeyi- ziyaret edece»

1 ğinden bahsedilmektedir.

Son hâdiseler

Nafîa vekili Recep 
Bey mühim 

beyanatta bulundu

isli

Balıkesir, 9 [ H M. ] — Bu- 
raya gelen Nafia vekili Recep 

Beyden bir mü- 
IjiSflâkat istedim. 

Şim endifer 
m es’elesi 

Şt Vatanımızın üm- 
’ s ran yolunda ne- 

|f kadar büyük ve 
jlfai’imkâr hatve- 

't' flere mühtaç bu- 
Uunduğunu tak- 

4 ,® "Nĉ r etn»iyen bir 
*• t; p 11 Balıkesirii yok
ça ” f jj tur. Bu hisle sor-
- 1 ■ 1 i. ş duğum suale ce-

t • ' vaben Recep B.
dedi k i :

‘ “— Demiryolları
!h , inşaatı hakkında 
‘Midş ortaya atılan te

nkitlere Başve- 
R ecep Bey kilimiz umumî e- 

saslar üzerinde kâfî derecede 
sarih raporlar vermiş bulunu
yorlar. Ben de Nafia vekili sı-
fatile, mecliste ve her icap et
tikçe bu meselede esas ve te
ferruata ait her türlü izahatı 
vermeğe amadeyim.

İzmir hadiseleri 
Recep beyden, son İzmir 

hadiseleri hakkındakı fikirlerini 
sordum, dedi ki:

— Yolda gazete okumadım. 
Kulağıma " akseden' mütieferrik 
haberlere göre, İzmirde .feci 
tecavüzlar olmuştur. İzmir, bü
yük felâket günlerinde ismi et
rafında bütün vatan evlâdının

■W

u gibi mütecavizler ve MMkamkler cmeb= 
mazlar.

fennin hitamında Cumhuriyet Halk Fırkasının 
başında irilen çalışacağım. Bu noktada tereddüde 
mahal yoktur. Benim bu esasî vaziyetim, bir 
sene nihayetinde hitam bulacak olan bugünkü 
muvakkat resmî vazifemin bana tahmil ettiği 
bîtaraflığı ihlâl edemez. İşaret olunan hâdiseler 
meyamnda İzmirde bir gazete idarehanesine ve 
Cumhuriyet Halk Fırkası merkezine her ne 
sepep ve suretle olursa olsun vukubuhnuş 
tecavüzlerden ve hükümet rica» üne ve ota» 
ritesine karşı bazı idraksizler tarafından 
yapılan çirkin tecavüzlerden çok müteessir 
olduğumu tahmin etmek güç değildir. Bu tees
sürümü, akan kanlar ve zayi olan hayat şid~ 
deilendiraıiştir. Bu gibi mütecavizler ve muhar- 
reisleri Cumhuriyet kanunlarının takiplerinden 
■tabii kurtulamazlar. Bu sözlerim Cumhuriyet 
gazetesine cevaben ve efkârı umumiyeye tami' 
men bildirilmiştir.

GAZİ M. KEMAL

Fethi Beyin bir nutku

Zabıta kuvveti istimal 
edenlerin aklına şaşarım

Manisa 8 (H. M) — Bugün 
Manisanın kurtuluş günü mü- 
nasebetile şehir baştan başa do
nanmış bilhassa Fethi Beyin 
Matıisayi ziyaret etmesi bir kat 
daha coşkun tezahürata vesile 
olmuştur. İstasyon kesif bir halk 
kütlesile dolu idi. Trenimi? is
tasyona saat 11,10 da geldi, halk 
muntazam saflar halinde ahzi 
mevki etmişti. Manisalı bir Genç 
Fethi Beye coşkun bir hitabe 
irat etti.

İstasyon çok kalabalıktı ve 
intizam muhtel olmuştu. Güç 
halle otomobillere binilerek Fet
hi bey arka sokaklardan İstan
bul oteline getirildi.

1 8
titrediği bir memleket parçası
dır.

Eğer işittiklerim  doğru 
ise, yeni fırkanın m uhtelif 
ağızlarından karşılık  a la 
rak  bahsedilmiş olan fik ir
ler fevkm da fe sa t tahrikatı 
yapılm-ş ve bazı İzm irlile
rin şuııru teşviş ve izale e- 
dilmiş olacaktır.

Ben bundan, büyük kurtuluş 
mücadelesinde yüksek şerefler 
kazanan Bahkesirlilerin bir ibret 
neticesi çıkarmalarını ve tahri
kâta karşı müteyakkız bulun
malarım tavsiye ederim. „

Vekil bey bugün(dün) demir
yolları idaresi inşaat reisi izzet 
ve umum müfettiş Nuri beylerle 
beraber, tîftişatma devam et
mek üzere Balya - Çanakkala 
tariki ile ve otomobille harekst 
ebsı iştir.

Bir takım kimseler FetM beyi 
belediyede . zannederek oraya • 
gitti. Kalabalıktan belediyenin 
parmaklıkları çöktü, bir kişinin 
ayağı kırıldı. Üç kişi yaralandı. 
Belediyede olmadığı anlaşıldı-. 
İstanbul oteline gelindi. Kalaba
lık çok fazla idi. Halk Fethi beye, 
hey'ete ziyafet verdi.

İkm ci Mr nm&uk 
Yarım saat sonra Fethi bey 

şu nutku söyledi: >
“—Muhterem Manisa halkı,gös

terdiğiniz samimî, kalbi tezahü
ratla vatanî hislere ne kadar te
şekkür eisem ız iır . Teşkil 
ettiğim Serbest Cümhuriyet Fır
kasına itimadınızı gösteren bu 
tezahür benim için ve arkadaş
larım için en kuvvetli mesnet 
oiacaktır.Türk milletinin terbiye,. 
medeniyet, nezahat dairesinde 
göstermiş olduğu bu intizam ve' 
bu tezahür memleketimiz için, 
milletimiz için mucibi mefharet 
olan yüksek bir haldir. Bununla 
hepimiz iftihar ederiz.
Z abîta kuvvetleri ve halk  : 

Biz cumhuriyet mefküresi, 
için çalışıyoruz, cümhuriyet her-, 
kesin hakkı intihabım serbest 
kullanması, herkesin fikrini ser-* 
fcest söylemesi, herkesin kanaati 
için serbest mücadele etmesi 
haklarını Türk milletine temia 
etmiştir. Türk milletinin vicda» 
nında bu prensipleri susturmak 
için izmirde ve Menemende ol» 
duğu gibi zabıta kuvveti istim»* 
edenlerin akıllarına şsgannh 

(  Arka üç&ucii sa&fmhı J  ^
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Düki akşam izmirde Fethi Beylırn de iştirak ettiği bir jj
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E ç ı a m a d s L Reisi Kâzım Faşa tara: 
Beye bazı mühim tavsiyelerde bıahmdl
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azaniır 9, (H. M») — Gazi Hazretlerinin yeni fırka ile alâkası olmadığını 
bildireni resmî tebliğ burada fena halde bir tesir yaptı. Halk yeni fırka te- 

| zahürlennin Gazi Hazretlerinin emir ve irşadı ile yapıldığını zannediyordu, 
n hakikati anlaşılınca umumî bir hayret hâsıl oldu. Sükûn kendi İsıemdi- 
aydet etti. Grevler bitti. Liman incir amelesi işlerine başladı. Şimdi bü- 

tün İzmir kurtuluş gününü tes’it ediyor. Şehirde şuurlu bir kalabalık var. 
I  iki güm evvel ki tezahürle de evlerine kapanmış olan bu şuurlu kürle 
| bugün kurtuluş günlerini tes’it ediyor. Serbest fırka tezahürlerini ve 
| anarşiyi hazırlıyan Yeni Asır sahibi İsmail Hakkı bey ile Hizmet sahibi Zey- 
| mel Besim bey İzmir halkının nefretini kazanmışlardır. Bu nefreti Serbest 
| fırka da hissetmiş ve bunları idare heyetine almamıştır. Halbuki evvelce 
p kaMIeri kararlaşmıştı. Tezahüratçılar meyanmda .bulunan eşkıya Mehmet 
jji 750 lira çaldı. O kalabalıkta yakalamağa muvaffak oldular. Fırka lehine hiç 
| bir ferdin hareketi görülmiyor ve Cümhuriyet Halk Fırkası merkezi eski- 
| si gibi halkla dolup boşalıyor. İzmirde bu sabah 9 Eylül merasimi yapıldı, 
eş Merasim Halkapmar şehitliğinde başladı. îzmire ilk giren suvan müfreze- 
| simi temsilen bir müfreze bulundu. İki fırka âbideye birer çelenk koydu-

ffırkasmm ihtifali Fethi B.

coşkun 
a bulutundu

İzmir,, 9 [H. M.] — İzmirin 
kurtuluş.!! devri senevisi bugün 
[dün] ’öüyük tezahüratla tes’it 
edildi..

Cumhuriyet Halk fırkasının 
tertip ettiği ihtifale bütün mül
hakattan gelen heyetler de iştirak 
etmiştir. Bilâ mübalâğa 100000 
itişi coşkun tezahüratta buluna
cak!

— Yöşösın Gazi, yaşasın Halk 
fişkası dijîe bağırıyorlardı.
■ u Resıtfâgeçit saat üçte başla

dı, çok güzel ve muntazam ol
du.

Pesmigeçide bandomuzika, 
istirdat temsilleri , izciler , 
kız ve erkek mektepleri iştirak 
etmiştir. Bilhassa istirdat tim
sali, İzmir timsali, kagnılı askerî 
cephane kolları timsali, 9 ey
lül ve zafer timsali nazarı dik
kati celbediyordu.

Bu gece belediye tarafından 
200 kişilik bir ziyafet verilmek
tedir.

% harekâtı -
Ânks.ra 9 ( A . A ) — Büyük 

^ğnnıcr cenup yamaçlarındaki 
•n çetin bir mmtakadan ilerli - 
fen «tuvvetlerimiz eşkıyayı pe - 
rişap, bir surette firara mecbur 
ederek iki Ağrı arasındaki bo - 
yıeı noktasına hâkim olmuşlar - 
dır. Bu mmtakada dağ teçhiza
tını havi kıt’alarımız eşkıyayı ön
lemek üzere büyük Ağrı karla
rına tırmanmışlardır. Efradımız 
dağ- toplarını sırtlarında taşıya
rak. en sarp yerlere çıkmışlar - 
dıi'.’. Küçük Ağrı cenubundan firar 
istikametleri evvelce kapatıl - 
miştir. Bugün sabahtan itibaı-en 
bu dağın şimalînden şarka gi
den yollar da tutulmuştur. Bu 
suretle şarka firara muvaffak 
olamayan eşkıya kuvvetleri tay
yare ve topçu ateşlerimiz alcın
da şaşkın ve perişan bir hale 
gelmişlerdir. Bügünkü muhare
belerde eşkıyaya büyük zayiat 
verdirilmiş olup maktuller me- 
yanında bazı ruesa da bulunmak
tadır. Zayiatımız dört yaralıdan 
ibarettir.

Adliye vekili ta.li- 
/r kir idilmeds

İzmir 9 [A . A. ] — Adliye 
Vekili Mahmut Esat Beyin İz- 
mirde Bahribaba parkı içti- 
mamda bulunarak halk tarafın
dan söz söylemesine müsaade 
edilmediğine ve otomobili taş
landığına dair bazı muhalif ga

zetelerin verdikleri haberlerin aslı 
ve esası yoktur.

Vekil bey Anadolu matbaa
sına gelerek o civarda elleri 
kamalı bazı muharriklerin teş- 
vikile Cumhuriyet kanunları hü
kümlerine muhalif harekâta bu
lunan bir kafileye tesadüf etmiş 
ve dağılmaları için nasihatta bu
lunmuştur. Vekil Bey hakaretle 
değil, yaşa sadaları ile karşı - 
taşmıştır.

Biraz sonra bu kafile müd- 
dei umuminin emrinde gelen bir 
jandarma bölüğü tarafından da
ğıtılmıştır . Muharrikler tevkif 
olunmuştur. Vaziyetin bundan 
ibaret bulunduğu tavzih olunur.

Nevyork, 9 ( A. A .) — Mon
tevideo’dan bildirildiğine göre, 
Brezilyanın Rio - Grande - do - 
Sul eyaleti dahilinde bir ihtilâl 
hareketi zvshur etmi° olduğuna 
dair hükûr.-ıete resmî malûmat 
gelmiştir. Uruge hükümeti, ken
di bitara/rlığma riayet edilmesini 
temin i'çin hududa iki süvari 
alayı g'ündermistm

Aydın 9, [H. M.] — Fethi 
B. buraya geldi. Karşılandı. Ma
nisa nutkuna müşabih bir nutuk 
söyledi. “ İnhisarların aleyhinde- 
yiz „ dediği zaman şiddetle al
kışlandı.

[ Birinci sahıfadan mabat ] 
Vicdanları tazyik mefkure kuv
vetini kanaatleri tebdil için 
zorlu vasıtalara müracaat et
mek hiç bir zaman Türk mil
letinin tasvip edemiyeceği bir 
noktadır. İftiharla gördüm ki 
Manisa hükümet ve zabıtası hal
kın hissiyatına hürmet etmiştir. 
Biz cümhuriyet hükümetini me
murları halkın hakkına, halkın 
hissiyatına riayetkâr olmakla be
raber iki fırka hakkında tama
men bitaraf görmek isteriz. 
Çünkü fırkamız halkın refahını, 
halkın servetini tezyit etmek 
için bunu mefkûre ittihaz eden 
bir fırkadır. Bu zengin topraklar 
üzerinde yaşıyan çalışkan, na
muslu Türk evlâdını daha yük
sek bir servete, daha yüksek 
bir refaha îsale müsaittir. Bu 
istidadı memleketimizin bu ka
biliyetini bir takım inhisarlarla 
tahdit etmenin ve etmeğe ça
lışanların akibeti cümhuriyet 
güneşinin karşınında, yüzlerim 
setretmekten başka bir şey ol- 
mıyacaktır.
Lim an imhisarmdara şikâyet 

Liman inhisarım ele alalım. 
Bu inhisar halkın parasile tees
süs etmiş olan bu müessese mil
lete faideii olmağa çalışacak 
iken efradı milletin alın terile 
kazandıkları parayı kendi cep
lerine doldurmaktan başka bir 
şey düşünmüyorlar. Fırkamız bu 
gibi yolsuzlukları kabul etmez. 
Fırkamız ticaretin, sayin serbes- 
tisini ister, ticaretten hasıl olan 
menfaatlerin şuraya buraya git
mesine razı değildir. Onun meş
ru sahiplerine menfaat temin 
etmesini ister. Bu zengin Manisa 
ovasında dünyada misli görül
memiş üzüm mahsulünüzün size 
daha ziyade menfaat temin et
mesi için çalışmak vazifemiz ■■ 
dir . Devletin varidat temin 
etmesi maksadile, bu mübarek 
mahsulden istifade etmek mak
sadını telif etmek lâzımdır . 
Devletin hâzinesini menfaattar 
etmekle beraber halkın hakkını 
da gözetmek, onların iktisat ka
biliyetlerini göz önünde bulun
durmak ve bu kabiliyetleri daima 
serbestçe inkişaf ettirmek hükû 
metin en büyük vazifesi olduğu
na kaniiz. İnhisar sistemile temin 
edilen varidat eğer halkın en 
kıymetli mahsullerini tazyik eder
se bu sistemleri terketmek hal
kın hakkını gözetmekle beraber

i f İ L X 0 , \ \ a ......
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iar, merasim yapıla 
nal hanım, süvari kumandam

sonra belediyeden fi/ 
nutuklar söylediler.

stafa Adli, halktan Be=
sonra mutreze

EMî

inhisardan başka usullerle dev
let hâzinesine varidat temin et
mek pek mümkündür. Bu gün 
iktisadı dertlerimizin en büyük 
membaı halkı kasıp kavurmakta 
olan murabah, acılıktır.

Çiftçilerin vaziyeti 
Yüzde otuz, kırk, elli ve hat

tâ y':?. faizle para temin etmekle 
bir çiftçinin istikbali emin ola
bilir mi? Çiftçinin alın terile 
vücude gelmiş olan Ziraat Ban
kası herşeyden evvel çiftçinin 
iyi çalışabilmesi için lâzımgelen 
malî yardımlarda bulunmalıdır. 
Fırkamız Ziraat Bankasının yal
nız çiftçiye yardım etmek vazi
fesinden başka bir şeyle iştigal 
etmemesini gaye ittihaz etmiştir, 
işte gerek bu ve gerekse izmir
de irat ettiğim ve hiç şüphe 

etmemeki cümlenizin gazetelerde 
müttali olduğunuz nutukta bu 
serdettiğim fikir etrafında ça
lışmak istiyen arkadaşların hep 
bir arada toplanmasile serbest 
fırka vücude gelmiştir. Maksa
dımız cümhuriyetin Türk mille
tine temin ettiği siyaset ve hür
riyet haklarındın istifade ede
rek milletin yükselmesine çalış
maktan ibarettir.

Eğer sesim daha müsait olsa 
idi sizinle daha uzun hasbühalde 
bulunurdum, bu gün Yunan ordu
sundan Manisamn tahlis olduğu 
bir gündür. Türk milletine bu bü
yük ve emsalsiz muzafferiyeti te- 
mjn eden o zaman başkuman
danımız ve her vakit büyük resi- 
miz mürşiJimiz Gazi Hz. nin en 
büyük eseri bu millete ienıin 
ettiği çümhuriyettir. Bu günün 
hatırası şerefine Gazi Hz. ne hep 
bir ağızdan yaşasın diyelim.”Nut- 
ka baytar Sıtkı Şükrü bey tara
fından mukabele edildi. Heyet 
ziyafetten sonr Valiyi belediye 
reisini Kumanadanlığı ziyaret 
etti.

Fethi îjeyias Gazi Hz. ne 
telgrafı 

İzmir, 8 — Fethi bey dün 
irat ettiği nutuktan sonra Gazi 
Hz. ne atideki telgrafı çekmiştir: 

Reisicumhur Gazi Mustafa 
K em al Hz. ne 

“ Bugün söylediğim nutuk 
münasebetile toplanan on bin
lerce halk, namı devletlerine geç. 
tiğim yerlerde şedit ve sürekli 
alkışlarla hissiyatını izhar etmiş
tir. Halk zatı devletlerine karşı

beslediği sonsuz merbutiyet ve 
muhabbetlerinin zatı devletlerine 
iblâğına bendenizi memur etmiş
tir. Bu yüksek ve şerefli vazi
feyi ifa ederken tazimlerimi ar- 
zeylerim. F eik i

“Anadolu,, dört saMffe 
iüiüşaü* etti..

İzmir, 9 (Hususî) — Mene
men, İzmir, Manisada sabaha 
kadar devriyeler dolaşmıştır. A- 
nadolu gazetesi dört shife ola
rak intişar etmiştir. Son hâdi
selerin mes’uliyetiüi “ Hizmet „ 
ve “ Yeni Asır „ gazetelerinin 
neşriyatına atfetmektedir. 

Haydar Küstü beyİE 
teşekkürü 

“ Anadolu „ ya yapılan taar
ruz ve tecavüz d-'ayısile gerek 
îstanbal gazetelerinin ve gerek 
telgraf ve mektupla beyanı te
essür eden binlerce arkadaşla
rımın ve karilerimin basa ve 
gazeteme karşı gösterdikleri sa
mimî alâkadan dolayı kendileri
ne teşekkürlerimin iblâğına muh
terem gazetenizin tevassut ey
lemesini maalihtiram rica ede
rim efendim.

“Anadolu,, gazetesi sahibi 
Denizli Meb’usu 
ftîayda? Rüştü

girişi temsilen Kokaryahya kadar dörtnalla gitti. Geçerken hükümet dai- 
resine, kışlaya bayrak çekikli, düdükler çalındı. Yolda halk muhtelif yer- \] 
lerde alayı seyre koşmuştu. Saat üçte bayramın tes’idi başladı. Görülmemiş -j 
bir bayram yapılıyor. Şehir çok kalabalıktır. Bir pencere 25 liraya kirala* ;)\j 
nıyor. Köylerden akın akın halk geliyor ve bunlar iki gün evvelki teza» : 
hürleri yapanlara hiç benzemiyor. Halk fırkasının ihtifal heyeti merasim» \ 
de çok muvaffak oldu. Akşama belediye 200 kişilik bir ziyafet vere» i 
çektir. Dün akşam Fethi beyin de iştirak ettiği içtimada Meclis Reisi her i 
iki tarafın şikâyetlerini dinlemiştir. Valiyi protesto için Fethi beyin Dahili» ı 
ye vekiline çektiği telgrafın haksız olduğuna hükmedilmiş ve Meclis Reisi j 
tarafından Fethi beye bazı mühim tavsiyelerde bulunulmuştur. \

zmmn çir° 
mamzarası.

[ Baş mekaleden mabat J 
Evet, heyhat, bunlar, bunla? 
temsil ediyor. Zira samimî bir 
halk nümayişi olduğu iddia fedi- 
len bütün o sokak kaynaşmala
rının yegâne elebaşıları olarak 
bunlar tevkif edilmiştir. Bulanık 
ve dalgalı suyun üstünde yüzen 
yegâne isimler de bu nevi isini" 
lerdir. Şimdiden, şuracıkta yö* 
minle iddia edebiliriz ki, bu ser» 
serilerin hiç birinin, hatta, ser«■ 
seri s ıfatîle , İzmire hiç bir nİ3» 
beti yoktur.

İzmir nümayişlerini yaran 
kalabalığın en üst tabakalarına 
çıktığımız, hatta, bunu tertip 
edenlerin hüviyetlerini araştır
dığımız zaman sk_, bu adamla? 
arasında tek bir tısârliye tesa
düf imkânım bulamayız. Bunlaı*a 
her memlekette emsalini gör
düğümüz ipsiz1 sapsız, profe-  
siyonel sokak politikacılarından 
başka bir nazarla bakılamaz. 
Bugün ızmirdedirler, yarm is
tanbula gelirler, ö’bürgün Sam
sunda fitne ve fesat çıkarmıya 
giderler. Bulundukları şehrin 
hakikî meafaatlerile zerre k a
dar alâkalan yoktur; kendilerine 
nerde olursa olsun bir mevki, 
bir servet veya bir isim temin 
etmekten başka bir endişe de 
takip etmezler.

Bunun böyle olduğunu bıfe 
mekle beraber, o gibi kimseie- 

“’rin umumî hayatta oynadıkları 
rolün ehemmiyetini asla irikât 
edenlerden değiliz. Yeryüzünde 
vukubulmuş büyük ve küçük 
birçok ihtilâllerin kahramanları 
bizim, dudak bükerek “ ayak  
takımı,, nammı verdiğimiz kim
selerdir. Sekiz yıldır, hep b«l 
ihmal ve gafletimiz yüzünden, 
Türkiyede ne kadar bulaşık ve 
bulanık unsurlar varsa, dört bir 
köşeden akıp akıp İzmirde top
lanmıştır. Bizim güzel izmirimı - 
zi tanınmayacak bir hale soka
cak kadar çoğalıp yığılmıştır.

Bu karışık unsurun kesafeti 
altında bunalıp kalan, nefes ala
mayan İzmirliler, asıl İzmirliler, 
bir ufak fiirce bulup bize ses
lerini duyuramıyorlar. Lâkin, biz 
onların ıstırabını hissediyoruz. 
Tıpkı ecnebi istilâsı zamanında 
olduğu gibi için için neler çek
tiklerini, nasıl sessiz sessiz aĵ  
ladıklarını biliyoruz. ,

y a k u p  ît a d m

yangım
A ti n a ,  y —  JLfün rıre uma

nında Atina ve Pire ahaiisile 
Yunan deniz z n a h a fn in i teessür 
içinde bırakan bir kaza vuku 
bulmuştur.

Bir İngiliz gemisinden Stan
dart Oil kumpanyası için tahli
ye edilen benzinin mühim bir 
kısmı farkedilmeden denize dö
külmekte iken bir sandalcının 
yanmış bir ağaç parçasını deni
ze atmasile limanda müthiş bir 
iştial vuku bulmuş ve benzini 
hâmil olan gemi ile beraber 
Mari Beka ismindeki vapur ve 
on beşe baliğ yelkenli yanmıştır. 
Limanda ve şehirde büyük bir 
panik olmuş ve ahali büyük 
telâş içinde kalmıştır.

Limanda bulunan vapurlar 
derhal uzaklaştıkları için daha 
büyük bir felâketin vukuuna 
meydan bırakılmamıştır, ölen
lerin adedi yirmi beşe ve haşa
ratın miktarı yirmi milyona ba
liğ olmaktadır. Ölenlerin tedfin 
merasimi hükümet masrafı ile 
buçrütr vanıîscakfcr.
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x“ofesyoeeİleır yakında geliyor

ve Galatasaray
ayni f̂ smcfc maç yapacalk

Viyananın vc ■ I
Peştenin en kuv- • ■. -  .■■■ ..
votli iki profcs- • ■ ; • -, 1 I
yond takımı olan 
“Viner Sport ku
lüp,, ve “111 Ker„ ,:t <■ ; v/ / ...... |
takımlarının şeh- .v--..,.- ■/ ’■ > f  : •
rimize gelecekle- ‘ . ı r ! ■; ..1 .
irini yazmıştık. Bn >.• s >.v;
iki takımın 19 < 1 ,sr> ı ■>. .. ,. ■, .■ >
eylülde ilk maç- . ■" . ...■/ ■
larau yapmak ü> t ■;
zere 17 Eylül is <
Çarşamba günü
şehrimize gelme- ' \ ■>
ieri tamamen kat- - ' *
iyet kesbetmiştir.  ̂ „ ’ , i .

Misafir futbol
cuların ikametle- ı ‘ î
ri için kap eclen
yerler hazırlan- j*-, ' • t ,
mıştır. .i ' ‘ ' * >'
Viyanah ve Peş- 

îeli futbolcu'pı 
ayni trenle şeh
rimize ;gelecek‘ usıstasarı 
lerdir. İlk maç 
39 Eylül Cuma günü“Fenrbahçe 
-III Ker„ ve “ Galatasaray-Viner 
kulüp „ arasında Taksim stad- 
jomunda yapılacaktır.

İki profesyonel takımın ay
ni günde, ayni sahada, ayni 
halk kütlesi karşısında oynaması

yra Vmer knlüple Viyanada
yaptığı maç hatıralarımdan

memleketimizde ilk defa tesa
düf edilen bir yeıilik arzetmek- 
tedir. 0

Mada^n çok hararetli ola
cağı muhakkaktır. Her iki ta
kınırınız ecnebi rakiplere karşı 
tam kadro ile sahaya çıkacak
lardır.

Gas! kSpriisii 
Gazi küprüsünün inşası için 

Belediye reisinin Maliye vekîule 
görüştüğü hakkında bazı gazet
eler tarafından verilen haberler 
yanlıştır. Köprünün inşası bu 
sene tehir ediîreiştir.___

Etıbba odasında yem
intihap yok!

Etibba odası reisi doktor 
Tevfik Salim paşa, oda idare 
İRıihabaiıfiiiı tecdidine lüzum ol
madıkım söylemiştir.

iVroüurâugımden
ilk mekteplere talebe kayıt
v e k â b ı m M ı n ı e  1 5  E y l ü l  9 3 „ ®  

MriMede , başlanacaktır

i m e  m l i r a c a a t l e r ı  l â z ı m *

Beyoğlu merkezinde

Ecaırıtîıp memura 
rüşvet sılırkee 

yakayı ele verdi
Dün Beyoğlu polis merke

zinde bir İtalyandan rüşvet alan 
bir polis memuru cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır.

Bundan 12 gün evvel Istan- 
bula gelip Beyoğlunda oturan 
bir Italyan, nizamon 10 gün 
zarfında ecnebilere mahsus ikamet 
tezkeresi alınası icap ederken 
bu muayyen müddeti birgiin 
geçirmiştir. Ancak bundan son
ra Beyoğlu polis merkezine ika
met tezkeresi almak üzre müra
caat eden bu Italyan, ecanip 
memuru, muayyen müddeti ge
çirdiği için nizamen 10 lira ve
receğini bildirmiş, mamafi 6 li
ra verdiği takdirde sulh olaca
ğını ve müddetini geçirmemiş 
gibi ikamet tezkeresi vereceğini 
söylemiştir.

İtalyan zahiren buna razı ol
muş ve dün için parayı getirip 
vereceğini söylemiş, fakat polis 
müdüriyetine müracaatla keyfi
yeti ihbar etmiştir.

Müdüriyette İtalyandan 6 li
ra alınmış ve numaraları tesbit 
edilerek tekrar kendisine veril
miştir.

Diğer taraftan ikinci şube 
memurlarından ikisi de merkeze 
gitmiş ve orada eshabı mesalih 
gibi dolaşmağa başlamışlardır.

İtalyan bu suretle merkeze 
gitmiş ve pazarlık ettikleri gibi 
ecanip memuruna 6 lirayı ver
miştir

Memur bu parayı almış, ce
bine atmışsa da bir dakika 
sonra sivil memurlar ecanip 
memurunun üzerini taharri et- 
mişler ve numaraları mazbut 
paraları meydana çıkarmışlar
dır.

Bu suretle rüşvet aldığı ta
hakkuk eden polis memuru, ge
ne polis muhafazasında olarak 
polis müdüriyetine götülmüştür.

İstambulda hıfzısıhha meclisi
Yeni hıfzısıhha kanunu mu

cibince İstanbulda da bir hıfzı
sıhha meclisi teşkili icap etmek
tedir . Bu hususta istihzarata 
başlanmıştır.
Meriç sahilinde yapılacak 

tahkim at
„ Meriç ” nehri sahillerinde 

yapılacak tahkim ameliyesini 
tetkik edecek olan muhtelit 
komisyonun 20 eylülde Edirnede 
vazifeye başlıyacağını “ Edirne,, 
refikimiz haber almıştır.

c oıı'fi : ıı'ıMu'nınıi!1) J  

Nafıa vekâletinim nussa." 
n dikkatine 

Devlet Demir yollarına mulc- 
tezi traveralerin ormanlarımız
dan kat'ı hakkındaki mukarre- 
rata binaen “200,000,, travers 
müteahhitlere ihale olunmuştu. 
Bu traverslerin heyeti fenniye 
raporuna iotinadenjtanzim olunan 
şartnameye nazaran mart otuza 
kadar kflmilcn kat’edilmiş bulun
maları meşrut iken 30 temmuza 
kadar kat’ıyata devam edilmiş, 
altı ay zarfında teslimleri leah- 
hiit edilmiş iken bir kısmı hâlâ 
ormanlarda sürükelenip tealim 
ve tesellüm muamelesi yapılma
mıştır. Bundan başka traversle
rin renkli olmamaları lâzımge- 
lirken ekserisinin renkli olarak 
ihzar ve teslim edilmiş olması 
yüzünden bu traverslerin bir 
sene sonra çürümeğe mahkûm 
olacakları bedahati fenniyeden 
bulunduğu ve Devlet demiryol
ları heyeti fenniyesi traversle
ri söylediğim şart dahilinde ka
bul edeceğini bildirdiği halde 
buna iğmazıayın edilmesi mühta- 
cı tetkikti. Ceryanı hale naza
ran traverslerin yüzde otuzu ıs
karta olduğu anlaşılmakta oldu
ğundan Nafia vekâletinin bu 
mühim mes’ele üzerine nazarı 
dikkatleri celb olunur.

B. K.

Göztepe şimendifer 
köprüsü 

Bir kariimiz yaziyor:
“Fener yolunden sonra Göz- 

tepeye yakın bir mahaldeki ah
şap köprü harap bir hale gel
miş olduğundan her nekadar bir 
iki tahta çakılarak bir parçe 
tamir idilmiş ise de melhuz teh
like zail olmamıştir. Mekteple
rin küşadi zamanınde çocukların 
selâmeti mürurnu temin için mez
kûr köprünün mükemmelen ta
mirini demir yolları idaresinden 
rica ideriz.,,

•-
Gaip tay yare bileti 

33680 numaralı tayyare bile
timi zayettim ve piyanko müdü
riyetine müracaat eyledim. Hak
kımın mahfuz olduğunu beyan 
ederim.

Yem köyde Kemal Niyazi

Teşekkür 
Hımayei etfal İstanbul mer

kezinden:
Gülhane Seririyatı bevliye 

Muallimi Dr. Fuat Kâmil Beyin 
ahiren irtihal eden ma'ntumu 
Savcı beye ait iki güzel yeni 
karyola ile yatak takımlarını ve 
sair bilcümle eşyayı Cemiyetimi
ze teberrü etmek suretile gös
terdiği asarı insaniyet ve mua
venete merkezimiz arzı şükran 
eder.

İstanbul 9 eylül 1930
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İstikrazlar Tahvilât
[ot. dahilî î)8,f)0 
Şark D, yoi.
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S ı jd i  maili — Aııadnl I —
[î:i|;(lut _ II _

T . ıınkerivo — 111

E a h a ım ı
Bunlunu IVrkos

Anadolu 18,(Kt Çim ento Ar. 27,4.')
Rfji s,:ıo Cnvon —
Ş. Iıa y r iy Şark Dcg. 2.:>o
rJ nunvay — Galva
1 nııırni sip ır. — Sark M. Keza _
Bom onti ÜS,.'»!) ’İVlefoıı —

Ç e k  f f i a t l e o
I.ondrs K O I— P ra i
\<-wnrk İl. 17,12.') \ ivaııa
Paris 12,(12 Madrit , I7.2.'ı
M ilano 11.(12 B rrlin ,!1S,2.">
Brukepl m \ ai '-ova l.2(
A lina :i(i. 1(1 rvştV 2.71
Cincvre 2. B ııkrrş 711.10
Sofya e,.-) ;ıo Belgrat 2(>.(iS
Anıstfrdam  1,17,.'ı()J M oskova 108K

N m Iîm S:
K u rt.* Kuru.^

1 İsterlin  H M — 1 Silin  lAv.) :»)—
1 D olar 2 11 ,25 1 Pezeta 21,50

21) F .Fran sız  lfi7.2:> 1 Mark 50,2.'.
2(1 Liret 2  İti— 1 Zeloti 2İÎ—
2 0 F . B elçika İKİ 
2(1 D rahm i ,Y>—

1 Peımo
20  Ley 2
21 D inar

:;7,5(
l.C>2,5(

77—
20  F . İsviçre 8 2 0 — 0  Çernoveç
2 0  Leva 31 — 1 A ltın 914—

1 Florin  N2,T>0 1 M ecidiye 59,50
2(1 kur. (Çek) 121— 1 Bankonot 210 ,5(

Sokak ve m ım rataj levhaları 
Yeni harflerle yazdırılan so

kak levhaları ve ev numarala
rının sokak ve evlere taliki bir 
müteahhide ihale edilmiş ve hep
sini asmak için 31 ağustosa ka
dar mühlet verilmiştir.

Bu mühlet bir buçuk ay daha 
temdit edilmiştir.

Yeni bir gazete 
Dünden itibaren şehrimizde 

“Hür Gazete,, intişara başlamış
tır. Muvaffakiyet temenni ede-

■S'ilıife !>
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Sndıkande ( Tiirk ) Hopu- 
«Inn, Adnan (Türk) izmirden, 
Aaya (Türk) Mudanya Gem
likten, Çanakkale ( Türk ) 
Bandırmadan, Kocaeli (Türk) 
Karabigadan, Albania ( İtal
yan) Burgaz, Varna, Köstcn- 
ceden, Tereza Sikaffino( İtal
yan ) Batuıııdan , Thephile 
Cautier ( I’Vaıi'iız ) Marsilya- 
datî, Diana ( İtalyan ) Odesa- 
dara, Konmore ( İngiliz ) Aıı- 
vers Liverpoklaıı, Eknprcs:ı 
(Amerika) Nevyorktan, Tadla 
( Fransız ) Batumdan.
Bnagilım gidecek vap m rla ır  

Sams un (Türk) Rizeye, 
Seyyar ( Türk ) İzmire, Mar
mara (Türk) Mudanya Gem
liğe, Feyyaz (Türk) Bandır
maya, Tadla ( Fransız) Mar- 
silyaya, Afrodito ( İtalyan ) 
Burgaz Varna Köstenceye, 
Trentino ( Ingiliz ) Kösten
ceye.

Yanım beldemnlemı vapurlar 
Gülcemal (Türk) îzmirden, 

İnebolu ( Türk ) Antalyadan, 
Bülent (Türk) Hopadan, Te- 
kirdağı (Türk) Karabigadan, 
M armara ( Türk ) Mudanya 
Gemlikten, Gülnihal ( Türk ) 
Bandırmadan, Feyyaz (Türk) 
Bandırmadan, Hemland ( İs
veç ) Gotemburgtan, Samos 
( Alman ) Hamburgtan.
Yaraş gidecek vapra-lar 

Ankara ( Türk ) Hopaya, 
Kurcaşile ( Türk ) Cideye, 
Çanakkale ( Türk) Bandır
maya, Kocaeli (Türk) Kara- 
bigaya, Nilüfer ( Türk) Mu
danya Gemliğe, Ereğli (Türk) 
İzmite, Tekirdağı ( Türk ) 
Karabigaya, Sulh (Türk) Ho
paya, Setniramis ( Italyan) 
Triyesteye Diana (İtalyan) 
Triyesteye, Andros (Yunan) 
Pire Marsilyaya ( Ekspres) 
Prençipesa Marya (Rojnanys.) 
Köstenceye, Hemland ( İsveç) 
Hamburg Gotemburga, Ken- 
more ( İngiliz ) Burgaz Kös
tenceye, Albanya ( İtalyan) 
Cenovaya, Ekspres (Amerika) 
Köstenceye.

■a ı .-  ' c a )  Kız ve Erkek — Leylî ve neharî

İSTİKLÂL LİSESİ
ilk, Orta ve Lise kısımlarım muhtevidir

Bütün sınırları mevcuttur.
Kız ve Erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teşkilât dahilinde 

idare edilmektedir.

Talebe kaydına başlandı
Talep vukuunda tarifname gönderilir.

Şehzadebaşı Polis Merkezi arkasında 
Telefon: İstanbul 2534

.snîV
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Bombay n u k u m e ıı  y e m le r in  

bilhassa istiklâl hisicrİLii sön - 
düreceklerini hiç te tahmin et - 
inek istemiyordum... Çünkü,ben 
şahsen hürriyeti mutlaka taraf
tarıyım!

Bu son cümle, inci tacirinin 
his ve hayalini okaaar çok okşa- 
mıştı ki, bana sormadan viski 
ısmarlamağa mecbur ê maştu.

Kendisine karşı çok müsait 
davranıyordum.

Veskileri içtikten sonra , 
Hintli inci ta.ciri sözüne devam 
etti:

— Size, tekrar, namusumla 
temin ederim ki, ben ihtilâl 
komitfisı azasından de"H:-n vı» 
olarnarn. Sebebini sormak hak-

Kınızdır. liu mukadder suaie 
ben derhal cevap vereyim ki, 
(H int ihtilâl kom itesi) azası, 
komiteye, kazancuım yüzde be
şini terketmeğe mecburdur. Bu 
para ile, komite, teşkilâtım tev-i 
ve idare ediyor. Benim kazan
cım, bu parayı, yani yüzde beş 
temettüü vermeğe müsait olma
dığından, bana vaki olan bu tek
ini reddetmeğe mecbur oldum.

— Peki ama, bu tarzı ha 
reket, sizin için tehi k ;!i olma
dı m;?

— Şüphesiz... ve derhal 
Kom ite nin Kara liste sine is
mim geçti.

Yal’.!/, bu k.ıc’srln VniJıysa
ı/akayı kurUırclım demek!

— Hayır Kolonel... işin iç
yüzü zannettiğiniz gibi değil. 
Komitenin Kara listesine geç
mek demek, ticaret hayatında 
ölmek demektir. Bunun tesirini 
yirmi dört saat sonra gördüm. 
Duvarlara kara bir beyanname 
yapıştırıldı ve Hintlilerin benimle 
alış verişi menedildi.

— Beyannameleri yazan ve 
yapıştıranlar yakalanmadı mı?

Hintli, bu sualime gülerek 
cevap verdi:

— Siz zannederim ki, Hin- 
distana ilk defa gidiyorsunuz...

— Hayır ; inci gidişim!
— O halde gizli komite- 

nin teşkilâtı hakkında en ipti” 
daî malûmata hile sahip değil
siniz !

— Bilsem sorar mıyım, dos
tum?

, Eraıu tıpkı, Binbirgece ma? 
sallan dinler gibi, büyük ?evk 
ve merakla dinliyordum ve emin 
olunuz ki, ben, şahsen, bu ko

mitenin faaliyetini takdir ettim. 
Bütün bu esrarengiz mesaiden 
Bombay zabıtasının malûmatı 
yok mudur?

— Malûmatı olmaması kabil 
mi ?

—-  O halde.,, bir ip ucu elde 
edemiyor mu ?

— Hayır...
—Hiç kimse yakalanmadı mı? 
ı— Çok...
— Bunları söyletmek vo bu 

suretle gizli teşkilâtı öğrenmek 
çok kolay olmaz miydi ?

—> Bilâkis,., yakalananlar bir 
tejç kelime söylemeden kurşuna 
diziliyorlar, Hattâ benim küçük 
kardeşim bile, bu ( gizli komite) 
ye dalîiimiş... Beyanname yapış
tırırken yakalandı, tazyik edildi, 
aylarca işkence gördü.

—- Onun yüzünden size de 
bir fenalık gelebilirdi, değil nü?

m  Ben, 9 yakıt Londra'day
dın. Derhal Bombay'a geldim, 
İngiliz dostlarım beni çok ya

kından tanıdıkları için: “ Git, 
kardeşine söyle, bize komitenin 
gizli içtimagâhmı ve âzalanndan 
hiç olmazsa bir kaçının ismini 
söylesin, kendisini affedeceğiz!,, 
dediler.

«— Gittin mi?
— Gittim ve kendisile zin

danda görüştüm., bana: „Kara- 
listeye dahil olan bir vatansız
la alâka ve münasebetim yok
tur; defol, git yanımdan!,, dedi 
ve başka bir şey söylemedi!.

— Sonra ne yaptılar,,
:—Kardeşimin akibetini tahmin 

edebilirsiniz, Kolonel!
İşlediği eürmtin cezası, 

her memlekette idamdı.r,.
Hintli başını önüne iğerek 

mırıldandı:
— Onu da idam ettiler!
— Birkaç isim verseydi kur-, 

tulpıaz mıydı?.
Hintliler verdikleri söz

den geri dönemezler, Kolonel!

Komiteye girmek çok ağır şe
raite tâbidir. Hiç kimse yekdi
ğerini tanımaz... ölümü gözüne 
almadan vazife alan bir hintiiye 
tesadüf edilemez, Onun içindir 
ki, Hint istiklâl komitesi, ihtilâl 
teşkilâtlarının en eskisidir.

—’ Komite azasına tari>ac’"- 
len yüzde beş vergiyi ağır bur
maz mısınız?

— Kendi hesabıma ağır 
bulmakla beraber, milletinin is
tikbali için, bu parayı, komite
ye girmek isteyenlerin verme
sini zarmî ve tabiî görürüm.

Gi?U komitede aza olduğu 
bence tahakkıık eden v«ıci taci
rine, daha mülayim bir lisanla 
dedim ki;

—- Kardeşinizin intikamını af- 
tnağı düşünmez misiniz?

İnci taciri, birden ufacık 
gözlerini büzerek, dikkatle yö- 
güma baktı.

— Kimden intikam aiaea - 
ğım..., İngiliz ordusundan mı?

(Arkalı yarın),
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Fethi beyin, günlerdenberi , 
'O îmdnr merale ve sabırsızlıkla 
beklenen nutkıı, akıbet, okun
du. Bu nutuk, kimine göre bir 
fırka programı, kimine göre ge- 

"niş bir politika dialektiği, ki
mine göre de Türk milletinin 
İktisadî kurtuluşunun kilit taşı 
olacaktı. Lâkin, îngilizvari bir 
humar (mizah) kabiliyetile ma- 
rıaf olan Fethi bey, bütün tah
minleri, zaııiarı ve ümitleri bo
şa çıkaran birşey yaptı: Alela
de bir intihabat nutku söyledi. 
Hem öyle bir intihabat nutku ki 
âncak mahallî bir mahiyeti ha
izdir..

Fethi bey yeni bir fırkanın 
lideri sıratı ile bütün memleketi 
alâkadar eden ve dahilî, haricî 
siyasetle beraber İktisadî pren
siplerin geniş mikyasta bir iza
hını teşkil etmesi lâzımgelen bir 
nutuk yerine bu kısa beyanatı 
yapmakla, İzmir vilâyetinin be
lediye intihaplarında, kendi he
sabına rey kazanmaya çıkmış 
bir fırka hatibi haline girmiştir.

Her sözünün başında İzmir
lilere, hem de İzmir’in muay
yen- bir sınıfına hitap edişi 
meşhur.-nutkun çerçevesini fev- 
IjöMjdş: .-daraitnlış, ona gerek 
mevzuu, gerek şekli itibarile 
bir gazete makalesi hacmini 
vermiştir. Onun için, biz, bu 
nutka yalnız matbuat sütunla
rında cevap verilmesini kâfi 
görürüz. Zira Fethi beyin bu 
beyanatı Başvekil paşaya tek
rar söz söylemek lüzam ve ih
tiyacını hissettirmeyecek kadar 
hafifdir.

İzmir nutku belli başlı üç 
dört nokta üzerinde hulâsa edi
lebilir:

( ! )  Fethi Bey şimendifer 
siyasetinin aleyhinde değildir. 
Fakat, bu şimendiferlerin daha 
iyi, daha ucuz, daha sistematik  
bir tarzda yapılabileceği fikrin
dedir.

ismet paşa bu işte çok usul
süz hareket ettiği için bir çok 
emek ve bir çok para boşa git
miştir. Nekadar para ? nekadar 
emek? Fethi Bey, bize, bu hu
susta hiç bir sarahat vermiyor. 
Yalnız bazı ecnebi şirketlerin 
bizi aldatmış olduğunu söyle
mekle iktifa ediyor. S. C. fırkası 
lideri bu malûmatı da İşmet paşa
nın Sivas nutkundan almış olsa 
gerektir. Çünki, Başvekil, o açık, 
civanmert ve samimî nutkunda 
Çester projesinden itiabren bu
güne kaciar ecnebi sermayesinin 
bize nekadar dolaşık ve bulanık 
yolsur âıı gelmek istediğini yanık 
bir dille anlatmıştı.

Bu hikâyeler, halk nazarın
da, oisa olsa İsmet Paşayı haklı 
ii'Gsterebiür. Zira, ecnebi serma
yenin, bize, pek kolayca gele
bileceğini iddia eden İsmet Pa
şa değil, Fethi beydir.

S. C. fırkası lideri ıin şimen
difer siyasetimiz hakkmdaki ten
kitleri farz edelim ki doğrudur. 
Fakat, fena bulduğu bu gidiş 
yerü:e konulması lâzımgelen sis
temin hiç değilse ana hatlarından 
fa’ze ba'fi5etme-.i icnp etme? midi?

■ İsmet karaya «iv

İLK  
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I ■ mele teşyi ednMs İi> ft/
İsmet Paşa Hz. dün saray

daki mesai dairelerinde bazı 
ziyaretleri kabul ettiler ve ça
lışmakla vakit geçirdiler. Baş
vekil akşam yemeğini Reisi
cumhur Hazretlerile yedikten 
sonra, müşarünileyhe arzı veda 
-ile Ankaraya gitmek üzere Sa
karya motörile Haydarpaşaya 
gittiler. Haydarpaşa istasyonun
da kendilerini teşyie gelen Vali,
Polis müdürü, Müddeiumumi ve 
Fırka müfettişi ve Fırkaya men
sup gazeteler başmuharrirleri 
ve daha bir çok zevat tarafın
dan istikbal edildiler. Müşarün
ileyhi Reisi cumhur Hazretleri 
namına başkâtipleri Tevfik ve 
seryaverleri Resuhi Beyler teşyi 
ederek iyi seyahatler temenni 
ettiler.

Maarif Vekili Cemal Hüsnü ( 
ve Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü, Serbest f.rka kâtibi umu- 
mîsi Nur bey, Siirt meb’usu 
Mahmut, Bozuk meb’usu Salih,
Sinop meb’usu Recep Zühtu,
Cevat Abbas, Kılıç Ali. Halk-'
Fırkası kâtibi umumîsi Saffet-,
Muhafız kıtaat kumandanı İsmail 
Hakkı, İzmir meb’usu beylerle 
Şükrü Naili paşa ve daha birçok 
zevat teşyie gelenler meyanm- 
da idi.

Başvekil teşyie gelenlerin el
lerini sıktıktan sonra 10 u kırk 
geçe marşandiz trenine ilâve 
edilen hususî vagonlarile An -

Başvekil giderken
karaya hareket ettiler.

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
bey bugün, Saraçoğlu Şükrü 
bey yarm Ankaraya hareket 
edeceklerdir.

Hey’eti V ekile 
Ankara 10 ( Telefonla ) — 

Başvekilin yarm ( bugün ) saat 
on altı buçukta Ankaraya rau- 
vasalati bekleniyor. Hey’eti Ve
kile İsmet Paşa Hazretleri gelir 
gelmez içtima edecektir.

Kactıköyüode su ihtiyacı

Dün,üç çeşmeye Kayış- 
dağ şüyu isaîe edildi

. * s  « ı * . ^ 2 5 » *

Eiayjşdağ auyıa çeşmelerimin
Kadıköy ve havalisinin iyi 

suya olan ihtiyacı vaktiyle na
zarı dikkate almış ve kayışdağ 
suyunun kadıköyüne isalesine 
başlanılmıştı. Senelerce evvel baş
lanan bu ameliye nihayet son 
günlerde ikmal edilmiştir.

Kayışdağı 'suyu Kadıköy ün
de şimdilik üç çeşmeye isale 
edilmiş ve dün bunların küşat 
resmi yapılmıştır. Gazhane, Mı- 
sırlıoğlu ve Altıyolağzına yapı
lan bu üç çeşmenin küşat res-

resm i kiişadından bir imfciha 
mine vilâyet ve belediye erkânı, 
umumî vilâyet ve cemiyeti be
lediye azalan ile sair birçok ze
vat iştirak etmişlerdir.

Vali bey kısa bir hitabede 
bulunmuş ve su ihtiyacının ehem
miyetinden bahsederek bu çeş
melerin yapılmasiyle Kadıköy 
halkının mühim bir ihtiyacın te
min edilmiş olduğunu söylemiş
tir.

Saat beşte başlıyan merasim 
bir saat kadar devam etmiştir.

Hayır , Fethi bey yalnız itham 
etmekle kalıyor.

(li) Fethi bey inhisarlar 
b&hsınde de avni edayı, svni

ketumiyeti muhafaza etmekte
dir.

Yeni fırka lideri alelumum
t  A rka ûüüucü naııfada l

Garbî Trakyada

Atina 10, •— Dün Dahili
ye nazırı müsyü Speridis ga
rbî Trakya makamatı mül- 
kiyesine gönderdiği bir ta
mimde ahiren akdedilen Türk- 
Yunan itilâf namesinin ihti - 
va ettiği mevaddın ihmal ve 
tekâsül gösterilmeksizin tat
biki ve Türk emlâkinin ia
desi lüzumunu bildirmekte
dir. Garbı Trakyadan gelen 
haberler mezkûr tamimle ve
rilen emirlerin tatbikına baş
landığım teyit etmektedir.

=>Amrşiyl mucip m

Kamum korkmana
Meşhur M. Zekeriya bey, 

bugünkü yazısını da kanun 
korkusuna tahsis etmiş. Aman 
kanun diyor.. Kanuna ri
ayet edelim.. Kanuna hürmet 
edelimKanundan titreyelim..

Sonra, başlıyor tahlillere: 
Anadolu gazetesi neşriyatile 
halkı tahkir etmiş.. Aman 
dikkat! . .  Ceza kanununun 
161 inci maddesine temas— 
eder.

' s Polis kalabalığa silâh at
mış.. Aman dikkât !  .. Ceza 
kânununun 245 inci madde
sine temas eder.

Halk Fırkası mutemedi, 
fırka önünde rezalet yapan
lara hakaret etmiş.. Aman 
dikkat !.. Ceza kanununun 
155 inci maddesine temas 
eder.

Yalnız, merak ediyoruz : 
Acaba, avamferibane naralar
la ahaliyi anarşiye teşvik et
mek, hergün sütunlarda ka
zan kaldırmak, jandarmaya 
hakaret etmek ceza kannnu- 
nuıı kaçıncı maddesine temas 
eder ?

M. Zekeriya bey bunu 
hiç merak etmiyorlar mı ?..

Ağrıda
Eşkıyanın muka
vemeti kırılıyor

Ankara, 10 ( A, A .) — Ha
rekât sahasında yüzlerce mak
tul terkeden eşkıya büyük Ağrı 
yamaçlarında her taraftan ku- 
~a.dılmış ve ihata çemberimiz 
daha ziyade darlattırılmıştır. 
Eşkıyanın mukavemeti kırılmak 
üzeredir.

Komünistler
Sof yad  a komünistler 

İngiltere sefaretine 
kızıl bayrak çektiler

Sofya, 10 — İngiliz sefareti 
binasında komünistler tarafın
dan kırmızı bayrak çekilmiştir. 
Bayrak İngiltere aleyhine ya
zılmış yazıları ihtiva ediyordu. 
•Bulgaristamn bir çök şehirlerin
de ve bilhassa Rusçukta şüpheli 
bir çok eşhas tevkif edilmiştir. 
Filhe ve Hasköyde komünistler 
umumî yerlere tecavüz etmiş-
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Anarşiyi mucip neşriyatı 
tetkik ve icap edeler hakkında 
takibatı kanuniyecie bulunulması 
hakkına Başvekil ismet paşa 
hazretleri tararından verilen emir 
üzerine alâkadarlar bu hususta 
müteyakkız bulunmaktadırlar.

Dün sabahki bir refikimiz
de, şehrimizde çıkaıı ild gaze
tenin neşriyatı tetkik edildiğine 
dair bir haber vardı.

Bu hususta Adliye mebafi- 
dinde icra ettiğimiz tahkikatın 
neticesi şudur:

“Şu veya bu gazetenin neşri
yatı mevzuu ba'ıis değildir. Bü
tün neşriyat gerek müddeiumu
mîlik gerek Vilâyetçe teî'ı \ 
olunmaktadır.

Hukukuumumiye namına da
va tahrikini mucip ef’al karşı
sında dava açılması muhakkaktır.

Bu şekilden ne kanunî taki
bat yollarından başka fevkalâde 
mahiyeti haiz mukarrerat mev
cut değildir.,,
Müddeiumuminin beyanatı 

Evvelki gün, Müddeiumumi 
Kenan beyin vali Muhiddin be
yi ziyaretle görüşmüş olması, 
|smet paşanın emirnamesi üze
nine, tahrikatta bulunanlar hak
kında takibata başlanacağı şek
linde tefsir edilmiştir. Bu husus
ta malûmat istiyen bir muharri
rimize Müddeiumumi Kenan B. 
demiştir ki:

“— Cumhuriyet gazetesinin 
yazdığı bendi okudum. Evet, 
dün [Evelki gün] vali beyi zi
yaretle bazı hususat hakkında 
görüştüm.

Müddeiumumi her zaman 
vali ile görüşebilir. Gazeteler

fiSüddeİMiamıuııiELÎ ELemam 3» 
ise memuriyetimizce her zamaıs 
takip olunmakta ve kanunen 
takibi istilzam eden neşriyat 
nazarı dikkate alınarak mukte- 
zası yapılmaktadır.

Serbestii matbuat, serbesti! 
efkâr cumhuriyet idaresinin,
lâzımı gayrı müfarıkıdır. Ancak 
serdolunan fikirler ve yazılar halkı 
ikaı cürme tahrik ve teşvik ve 
efkârı tehyiç edecek mahiyette 
ve alelâmum kanunun suç ad* 
dettiği eşkâlde "olursa bunu yaa 
panlar' kanunî takibattan feur« 
tuiamıyorlar.

Pek âlâ bilirsiniz ki gazete», 
ler hakkında takibi istilzam eı 
den vaziyet nakil suretile vuku 
bulanlara da şamildir.

Hatta bu yazıların muhtevi’ 
yatı tasrih olunmasa veya kaydi 
ihtiyatla nakledilmiş olduğu işa
ret edilse dahi, nakli kanunî, 
mes’uliyeten vareste kalamaz,,,,

Muhalifle™ umumi i sarayda

Nuri B. Gazi Hazretleri 
tarafından kalan! edildi

Nuri B . ve arkadaşlara vapurdan çıkarken
S. C. fırkası umumî kâtibi 

Nuri ve umumî merkez azasın
dan Ardahan meb'usu Tahsin 
beyler dün „Adnan” vapurile 
şehrimize gelmişler, fırka erkân 
vejjmensubini tarafından karşılan
mışlardır.

Nuri bey bir muharririmize 
beyanatta bulunmuş ve kendi 
noktai nazarım teyit eiecek 
iddialar serdetmiştir. Nuri B. 
diyor k i:

—Fethi beyfendi İzmir ve mül
hakatında halk tarafından can- 
r, -v- trahfiratla pek ssniimî b*»

şekilde kabul edilmiştir. İzmir- 
deki hadiseleri gazeteler yazdı* 
lar. İşin bu fena şekli al» 
masına ^Anadolu,, gazetesinin 
aslı olmiyan müheyyiç neşriyatı 
sebep olmuştur. Biz böyle ol
masını arzu etmezdik. Bütün 
gayemiz temiz bir fikir müca
delesidir. İzmirde Halk fırka
sından gördüğümüz rağbet ve 
samimiyet ümidimizin çok fev- 
kindedir.

Fethi bey Manisa ve mülha
katını dolaştıktan sonra Ayd ı̂a 

(  Arkası iiciincii sayfada)
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nlertsıraftsı tüfek vce iaıbsıınıca atılıyor, 
silâhçı dükkâîiılah yağma ediliyor, 

halk korku ve heyecanı içinde
Buenos Ayres, 9.— [A.A.J — 

Hükümet merkezinde dün ak
şam devamlı surette tüfek atıl
masının mukabil ihtilâlci kuvvet
lerin hükümet merkezine hücum 
ettiklerine dair hâsıl olan yanlış 
bir zandan ibarettir. Santrali 
muhafaza etmekte olan askerler 
hükümet kıtaatının müdafaasını 
teshil etmek fikrile elektrik ce
reyanımı kesmişlerdir. Fakat, 
bütün mahallenin bu suretle ka
ranlık içinde kalması ahali ara
sında büyük bir korku ve telâş 
uyanmasına sebep olmuştur. He
men her taraftan tüfek ve ta
banca atılmakta îdi.. Sabıkalı 
kimseler bu fırsattan istifade 
ederek mağazaları, dükkânları 
yağma etmişler ve bilhassa si
lâhçı dükkânlarına koşuşmuşlar- 
dır .

Posta memurlarından dört 
kişinin askerlere kurşun atmak 
cürmile zannalhna alınarak as
kerî bir kıt’a tarafından kurşuna 
dizildikleri, yağmacılardan 15 
kişinin de idama mahkûm edil
dikleri ve kezalik kurşuna dizil
dikleri rivayet olunmaktadır.

Dahiliye nezareti, sivil aha
linin silâhlarını teslim etmelerini 
ve silâh taşıdığı görülecek olan 
her hangi bir sivilin divanı harbe 
sevkedilmesini emretmiştir.

Şehirde inzibat •."
ı Buenus Ayres, 10 [A. A.] — 

Bu akşam şehirde zahirî bir sü
kûn hüküm sürmektedir. Sokak
larda askerler tahşit edilmiş ve 
sevkulceyiş noktaları askerî kı
taatla bahriye efradı tarafından 
tutulmuştur, Mitralyözlerle ve 
bombalarla mücehhez askerlerle 
dolu askerî kamyonlar şehrin 
başlıca caddelerinde dolaşmakta 
ve örfî idarenin bilumum niza- 
matı harfiyen’ tatbik olunmak
tadır. '

Ecnebi mahafilde, ittihaz e- 
dilmiş olan bütiin bu ihtiyat ted
birlerine rağmen yeni kargaşa
lıklar vukuundan endişe edil
mektedir. Bütün nakliyat ve mü
nakalât vasıtalarına askerî kuv
vetler tarafından vazıyet edil
miş ve şiddetli bir kontrol altına 
alınmıştır.

Buenos Ayres, İ0 (A.A.) — 
Muvakkat hükümet, belediye 
meclisinin feshini emretmiştir.

Şeyh Saıdim oğlu

Aükara 10 (M.H) — Şimalî 
Kürdistan cemiyeti teşkilile 
maznun Şeyh Saidin oğlu Selâ- 
haddin ile rüfekasının muhake
melerine hafi olarak devam 
olundu.

Sonradan dahili dava edilen 
iki maznunun evelce 30 sene
ye mahkûmiyetlerine ait evrakı
nda celbi için muhakeme talik 
oîûödu.

©ahâliye müsteşarı
Ankara 10 ( Telefonla ) — 

Dahiliye müsteşarı bir kaç gün 
kalmak üzere Istanbula hareket 
etti.

' Cemal Hüsnü 3 .
Ankara 10 ( Telefonla ) — 

üetna! Hüsnü beyin Bern sefa
retine tayini hakkındaki mua
mele derdesti ikmaldir.

Hint ahvali

Türkiye —- Yunanistan

Müsyü venizelosun 
Cenevrede Münir

mülakatı ■
Atina 10 — Cenevreden bil

dirildiğine göre Yunan başve
kili Müsyü Venizelos Türkiyenin 
Paris sefaretine tayin edilen ve 
Cemiyeti akvam mesaisini takip 
etmek üzere elyövm Cenevrede 
bulunan Münür beyle uzun uza
dıya görüşmüştür. Müsyü Veni
zelos Lozan konferansından beri 
şahsan tanımakta olduğu Münür 
beyle Türk-Yunan mesaili et
rafında müdaveleî efkâr etmiş
tir.

Münür bey, mübadeleden 
mütevellit ihtilâfların tasfiyesile 
bir Türk - Yunan mukarenetine 
daima taraftar olduğunu Müsyü 
Venizelosa beyan etmiştir.

İşsizliğe karşı

Misleri

Kalküta. 10 (A.A.)— Ahali 
dağılması için kendisine ihtarat- 
ta bulunan polisleri taşa tut
muştur. Bir polis müfettişi ile 
iki polis neferi yaralanmıştır. 
Bu hâdise üzerine zabıta Kal
küta darülfünununa ait binalar
dan birinde taharriyat yapmış
tır. 10 darülfünuulu ile ahaliden 
10 kişi yaralanmıştır. 31 kadın 
tevkif edilmiştir.

muavenet 
Cenevre: 10 — [A. A.] — 

Çocuklara muavenet cemiyeti 
beynelmilel ittihadı burada se
nelik İçtimaını yapmıştır. İttihat 
icra komitesi azalığına beş sene 
müddetle Doktor Reşit Galip 
Beyi intihap etmiştir. Cenevre 
konsolosu Şevket Fuat Bey Hi- 
mayeietfal cemiyetini bu içtima- 
da temsil etmiştir -  "rr"~ „

muhacirler

Vashington, 9 [A.A]— Ame- 
rikada hüküm süren işsizlik 
buhranım hafifletmek için ha
riciye nezareti ıımumî bütçeye 
yük olabilecek fakir muhacirler 
haklımdaki takyidatı artırmıştır. 
Bundan başka Amerika’ya mu
haceret suretile gitmek isteyen 
kimselerin malî vaziyetleri hak
kında inceden inceye tahkikat 
yapılması için ec -.ebi memle - 
ketlerdeki Amerikan jeneral 
konsoloslarına talimat verilmiştir.

Fethi İSey

Muhalefet Lideri 
cuma gürm ş©h“ 
rlmize dömıiiyor

ı/.nıir 10 [H.M.J — Fethi B. • 
Aydından geldi, Yarın Balıke- 
aire gidiyor, oradan Bandırmaya 
gidecek,o tarikle jstaııbula avde
ti muhtemeldir. İstanbul müddei 
umumîsinin Son posta hakkında 
kanunî takibat için meclis riya
setinden istediği müsaade veril
di. İzmir müddeiumumisinin Hiz
met, Yeni Asır , Halkın Sesi 
gazeteleri hakkında takibat için 
istediği müsaade meclis riyase
tinden verildi. Liman ame - 
lesi ile şirket arasındaki ücret 
ihtilâfının halli için vilâyette 
içtima edildi, Amele murah - 
haslarının vekil göstermeleri 
tebliğ edildi. Vilâyet rüsumat 
başmüdürünü vekil göster - 
di. Amele de tayin ettikten , 
sonra bir komisyon teşkil edile
rek ihtilâf müzakere ve veri
lecek karar İktisat vekâletine 
bildirilecektir.

İzmir 10 [ H. M. ] Fethi Bey 
Cuma günü İstanbulda buluna
caktır.

İzmir 10 [A.A] — İncir a- 
melesinin grevi bitmiş olduğun
dan bu sabah şehrin her tara
fı iş faaliyetine geçmiştir. Tah
mil ve tahliye, deniz, liman ter
sane amelesi, incir üzüm han
larının hepsi iş başında çalış
maktadır .

Son günlerde yüklerini ala- 
mıyan muhtelif bandıralı yedi 
vapur dün gündüz ve gece ça
lışmak suretile yüklerini alarak 
hareket .etmişlerdir. Bugün üç 
vapur lıareket edecektir. ^

B ay rak  Iıâdlsesi
İzmir 10 [ H. M. ] — Fethi 

bey , Valinin dürüst hareketini 
Gazi Hazretlerine ve dahiliye 
vekiline protesto etti.

izmirde bayrak hâidisesinde 
tevkif olunanlar mahkemede be- 
raet ettiler. Zabıtaya hakaret 
edenler gayrimevkuf olarak ma.h- 
kemeye verildiler .

erim
n sarayda

muallimleri 
Ankara , 10 ( Telefon) — 

Askerî mektep muallimleri için 
bir talimatname hazırlanmıştır. 
Bunlar miralaylığa kadar terfi 
edebilecektir. Yakaky. haritacı 
zabitler gibi yeşil olacaktır.

Sivil hocalar da bu ünifor
mayı taşıyacaklardır. Askerler
den muallim olacaklar darülfü
nunda bir imtihan geçirecekler
dir. Lâyiha meclis açılınca mü
zakereye arzedilecektir

[Birinci sahifeden malsaai] 
gitmiştir. Oradan İzmir tarikile 
bir kaç güne kadar Istanbula 
gelecektir.

Memleketin her tarafında teş
kilât yapılmağa başlanılmıştır. Her 

taraftan fırkamıza dahil olmak 
için umumî bir tehalük göste
rilmektedir. İstanbul teşkilâtı da 
birkaç güne kadar ikmal edile
cektir.

Reşit Galip ve Refik beyle
rin istifası hakkında malûmatım 
yoktur.,,

Nuri bey sarayda
Dün Nuri bey fırka merke

zinde bir müddet meşgul olduk
tan sonra Dolmabahçe sarayına 
gitmiştir.

Nuri bey dün akşam Reisi
cumhur hazretleri tarafından 
kabul olunmuş ve İzmirdeki ha
diseler hakkında izahat vermiş
tir.
Şaîr Emsin bey de istifa  etti

Şarkî Karahisar meb’usu 
şair Mehmet Emin beyin de ye
ni fırkadan istifa ettiği haber 
alınmıştır.

Mehmet Emin beyin, yeni fır
kaya ahnan bazı kimsejerie bir
likte çalışmak mecburiyeti kar
şısında, istifayı tercih ettiği ve 
bu vaziyeti bazı meb’uslara ya- 
nayakıla anlattığı söylenmekte
dir.

Reşit Galip beyin yeni fır
kadan çekildiği de muhakkak
tır. Fakat dün yaptığımız tahki
kat, filhakika bir istifaname 
göndermediğini teyit etmiştir. 
Buna sebep te böyle bir lüzum 
görülmemiş olmasıdır.

| AV/M' M '»A IMIH■IIK'IH «MI ,Al,'.!ll j

İimmlfere=HnımdiMam, *

. Mini m illiyetperverleri istikh
m

Londra 6 (H.M.) — Hiııdis - 
taıı mes’elesi yeııi bir .safhaya 
girdi. Hint ıııilliyctpervorlerilc 
Ingihzler arasında ki müzakerat 
kat’î surette mııııkati oldu.

: Bundan sonra her iki taraf 
hareketinde serbest kalmıştır . 
lııgilizler şiddet politikasına tek
rar başlamışlardır. Milliyetper
verler daha istiklâl gayesini is
tihsal için her türlü çareye mü
racaat edeceklerdir.

İngiliz Hint hükümetiyle 
Gandi arasında müzakeratın 
ınünkati olduğu dün ilân edil
miş idi. Bugün de tarafeynin 
bir türlü itilâ! edemedikleri 
şerait neşrolundu.

Hint milliyetperverleri reisi 
Gandi i!e Nehru biraderler 
atideki taleplerde bulunmuştur:

1 — Hindistana, İngliz cihan 
imperatorluğundan ayrılmak hak
kını haiz olduğu tasdik edilmesi,

2 — Hint milletine karşı 
mes’ui bir hükümet tesisi ve bu 
hükümetin memleketin müdafa
ası ve vesaiti iktisadiyesi üze
rinde. murakabe hakkının haiz 
olması,

3 — İngilizlerin malî muta- 
libirıin ve imtiyazlarının ve Hint 
devlet düyununun tesbit ve tes
viyesi mes’elesinin bitaraf bir 
hey’te havalesi,

4 — Siyasî mahkûmlerin tah
liyesi ve örfî idarenin ilgası.

Hint milliyetperverleri rüesası 
mezkûr matalip kabul edildiği 

. takdirde itaatsizlik hareketine 
nihayet vereceklerini beyan et
mişlerdir.

Hint valii umumîsi mezkûr 
şeraitten ancak örfî idarenin il
gasını itaatsizlik hareketine ni- 
hadet verilmesi şartile kabul 
etmiştir.

Bundan başka valii umumî 
Loııdrada toplanacak ve Hindista- 
nın müstakbel tarzı idaresini ta
yin edecek İngiliz-Hint komisyonu 
millî Hint kongresi namına bir 
heyeti murahhasa gönderilme

sine müsaade edeceğini bildir
miştir.

Hiııt valii umumîsi diğer şavt 
ve taleplerin müzakere vc mü
nakaşa mevkiine konulmağa bi
le değmediğini cavabî mektubuna 
ilâve etmiştir.

Hint riiesası valii umumînin 
cavabnıı iki saat müzakere et
tikten sonra hükümetin ve millî 
kongrenin metalip ve şeraiti a- 
rasında temas noktaları olmadı
ğına ittifakı ara ile karar ver
mişlerdir.

Millî rüesa istiklâl mücade
lesinin devamına karar vermiş
tir. Bu karar ile İngilizlerle Hint 
milliyetperverleri arasında mü- 
zakerat munkati olmuştur.

Hindistandan Londraya ge
len mütemmim malûmata naza
ran Hin: valii umumîsile mü- 
zakeratm kat’olunmasında asıl 
Nehru biraderler amil olmuş
lardır.

Gandi daha mülâyim dav
ranmak istemiş ise de millî Hint 
kongresinin İstiklâl hedefine ma
tuf siyasetine devam hususunda 
İsrar etmelerinden dolayı Gandi 
dahi bunlara iltihak etmeğe mec
bur olmuştur.

Müzakerabn munkati olması 
Ingiliz matbuatı tarafından bir 
derece memnuniyetle karşılan
mıştır.
Deyli Meyil ve diğer gazeteler 
bir daha yeni müzakerat kapısı 
açılmamasını ve son derecede 
şiddet politikası takip edilmesi
ni talep etmektedirler.

Müzakeratın inkıtaı şimdilik 
Hindistanda büyük tesirler bı
rakmamıştır.

Milliyetperverler tuz mücade
lesine tekrar girişmek için mev
sim rüzgârlarının bitmesine yani 
şiddetli yağmur mevsiminin geç
mesine intişar ediyorlar.

Hint hükümeti yeniden tev- 
kifat yaptırmaktadır. Millî kon
gre erkâmndan ikisi daha tev
kif olunmuştur.

Dağın doğurabildiği
[ Başm akaleden m abat ]

inhisarlar aleyhinde de değilmiş. 
Ancak, liman, şeker, petrol in
hisarlarının hayat pahalılığı üze
rinde bir tesiri olduğuna kanaat 
getirmiş; onun için yalnız bu in
hisarların kaldırılmasına taraftar 
imiş. Bu inhisarların hayat pa
halılığı üzerinde ne gibi tesirİeri 
olduğunu pek iyi anlayamadık. 
Soralım: niçin? nasıl? Fethi Bey 
gene susacaktır.

( III) Fethi Beyin en vazıh 
gibi görünen fikri, ecnebi ser
mayesine ait olan mülâhazala
rıdır. Avrupa piyasalarında yüz
de 3-4 le işleyen para, burada, 
en az yüzde 15-16 faiz bulur
muş. Ortada böyle açık ve mu
hakkak bir kâr durup dururken 
acaba bu sermayenin memlekete 
akmasına mâni ne imiş.

Evvelâ, Avrupada, paranın 
yüzde 3-4 den fazla getirmediği 
kuru bir iddiadan ibarettir. Son
ra, bu doğru olsa bile ne çıkar? 
Para yalnız yüksek faiz bulduğu 
yeremi gider?

Büyük ve beynelmilel banka 
âleminin mekanizması bu kadar 
basit midir? Fethi beyin yaptığ 
şu mantık oyununa, kim bilir ,neı 
kadar Avrupalı banker bıyık al
tından güler. Halbuki,bütün Türk 
milleti hu mantık kaziyyesini 
ciddi bir söz gibi dinliyor ve 
yeni fırka liderinden, İsmet pa
şanın memlekete getiremediği 
bu parayı kendisinin »asıl geti

receğini soruyor. Lâkin, heyhat 
Fethi bey bu canalıcı, bu mü - 
heyyiç sırrı da ifşa etmekten çe
kiniyor ve susuyor.

(V) Fethi beyin ismet Paşa 
hükümetine attığı son oklardan 
biri de vergi bahsidir. İsmet Paşa 
vergiyi bir mütehassıs işi telâk
ki ettiğim söylemiş! Vay efen
dim, bunu söyleyen sen misin ? 
S. C. fırkası lideri derhal suzişli 
ve acı bir eda takmıyor: Efen
diler, diyor, bir hükümetin en 
mühim vazifesi memleket ih
tiyacına ve halkın malî siası- 
na göre vergi almaktır. Biz 
günün en mühim mes’elesi olan 
bu bahsi mütehassısların üze
rine atarak teknik bir mes’ele 
halinde göstermek ve hükü
metin siyasî iştigalâtı haricin
de bırakmak nasıl müdafaa 
olunabilir bir nazariyedir?,,

Fethi bey bu sözleri söyler
ken acaba samimî bir surette mi 
aldanıyordu? yoksa politika mü
nakaşalarında pek müstamel o- 
lan bir mugalâtaya mı düşüyor
du? Zira, bilen bilir ki, İsmet 
paşanın mütehassıslara bıraktığı 
vazife vergi kesmek işi değil, 
mevcut vergilerin tahsil tarzını 
medenî memleketlerdeki usuller 
dairesinde tanzim ve tesbit işi
dir. Bu meyanda belki bazı ver
gi şekilleri tadilâta da uğraya*

YAKI SİYA Sİ

Karışık
. Jack Diamond, Almanyada1 

tevkif edilmiş. Kimdir biliyor 
musunuz ? Bakın nerede tevkif 
edilmiş: Polis memurları, İteri"1 
dişini Puli ekspresinde ara 
mı.şlar, bulamamışlar, lîımıııı iı» 
zerine jjeçeıı lıer treni yokla- 1 
ııııalar ve milyoner hırsızı, niha
yet birinci mevki bir lıomparh-' 
manda yakalamışlar. ■'.(

Jack Diamond, içki kaçakçı- * 
lığı, adam öldürmek ve Nevyork 
polisinin başına senelerce çorap 1 
örmüş olmakla maznun. 22 kere 
tevkif edilmiş, deliller kâfi gel- 
medigi için 22 sinde de tahliye 
edilmiş. ,

ismini gizlemeğe lüzum wör* 
meksizin, muntazam vizeli pasa
portla Avrupaya hareket edi
yor. En güzel geminin en lüks 
kamarasında. Hep birinci sınıf 
yolcusu olarak seyahat ediyor. 
Bankalara gidip, binlerce dolar
lık çekler imzalıyor. Serveti var. 
imzası tanınmış. En namuslu a- 
dam gibi muamele görüyor. Ser
besttir. Cünkii, aleyhindeki de
liller kâfi değil.

Bir kaçakçı ve hırsızı, mil
yoner oluncaya kadar serbest 
bırakmak, ancak 100 katlı bi
naların vatanında mümkün olsa, 
gerek. Fakat, ne vatan, ne va
tan ki, sabıkalıları, resmî pasa
portla ve namuslu bankerler gi
bi seyahat edebiliyor.. \ _ ■

Fransızlar, Hearst’i bapıdı- 
şarı ettiler. Amerika matbuatı- ; 
nin yarısından fazlasına malik 
olan adamı, kapıdışarı ettiler,,. > 

Sebepler: Hearst, “ Fransız- 
lar, tamirat matluplarım ' tahsil 
ediyorlar. Neden bize olan borç
larım ödemek meselesinde zor
luk çıkarmak istiyorlar?,, demiş. 
Hearst, İngiliz -Fransız gizli de- 
niz itilâfının metnini, ne yapıp 
edip tedariklemiş ve neşretmiş.! 
Hearst, “Versailles muahedesi 
yeniden tetkik edilmelidir,, demişi 
Sonrada, Fransaya uğramış, ! 
Parise inmiş. Fransızlar da, se
petlemişler, kapıdışarı etmişler. \ 

Northdiff’in gazeteleri, tn= i 
giltereyi cihan harbine sokmvjş- 1 
tu. Hearst’ınkiler, Fransayı Â- j 
merikalılarm gözünden düşüre*yi 
cek dudrettedir. Kâşanesine 3001 
kişiyi birden davet eden, bun- 1 
ları, kendi hususî trenlerile ? 
naklettiren, dostlarını, HoMyvvo-J 
od’ıın yıldızları arasından seçen.; 
adam, hiç şüphe yok ki, istese,1 
Fransayı vatandaşlarının gözün- i 
den düşürebilir. Fakat Tardieu’- 
nün matbuat müdürü, “Lütfen, 
çıkınız" diyor. \

Şimdi Hearst, Almanyada,
dır- * ’ s.

Liberalizm, mükellef devir» ] 
îerdeki kalantormeşrep adamla»' 
rın mesleğidir. Tok karınlı, ra
hat düşkünü burjuaların mesle
ğidir.

Devir o devir olmadığı için, 
liberal fırkalar, mücadele halin
de olan sağlarla soiiann arasında 
gittikçe erimektedir. Haydi, bu 
bayat matam bizde sürülmek 
istemesine şaşmıyalım.. Liberal 
liderin arkasından, amelenin, kü
çük çarşı esnafının seyretmesine 
ne demeli?

Bizde, politika da sazımıza 
benziyor: utçusu da, kanuncusu 
da, tefçisi de, ağzında pastırma 
mezesi, ayni şeyi söyler. —A. 33.
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIH
bilir. Biz bunda, ne hayrete, ne 
teessüfe şayan bırşey görme
mekteyiz.

İşte, dağın doğurduğu yara
maz farenin bizim evde yaptığı 
haşarat bundan ibarettir.

YAKÜP KADRİ
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v aınıını îeınıiisj demiz ve futbol hareket» 
\ lenj olacak. Ât yanşlan ds
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Yarın oldukça hararetli bir 
saaç faaliyetine şahit olacağız. 
Şehrin muhtelif yerlerinde ya
pılacak mng hareketleri merak
lıları tatmin edccck kadar bol 
vc ehemmiyetlidir.

Spor noktasından cıı büyük 
faaliyetlerim tekasüf ettiği bir 
mevsime girmiş bulunmaklayız.

Bb itibarla mevcut hareketin 
müteakip haftalarda ehemmiye
tini açtırmasını bekliyebiliriz. 

’jTĞımÎD tarauvası 
Mmtaka tenis birincilikleri 

B U  sene Kadıköyünde’ki Fener
bahçe kortlarında icra edilecek
ti!?. Bu turnuvaya Türk ve Ee- 
ne’oi İstanbul'un en iyi tenisçi
leri iştirak edecektir. Ingiliz ve 
İtalyan birkaç iyi tenisçi müsa
bakaların neticesine en yakın 
bulunanlar arasında yer almak- 
Gadırlar.

Kadıköyünde yapılacak tur
nuvanın en şayanı dikkat cep
hesini Sedatla Şiritıyan arasın
daki rekabet teşkil etmektedir. 
Şirinyanm, son mağlûbiyetinden 
sonra büyük bir gayretle hazır
landığı ve mmtaka birinciliğini 
mutlaka kazanmak azminde bu
lunduğu temin olunmaktadır. Se- 
dadın ayni kuvvetle çalıştığı
na ve ayni kuvvetli arzu ile 
gayeye yürüdüğüne nazaran, iki 
taraftan birinin kırılacağı bu 
çarpılış ve mücadele çok aman
sız olacaktır.

Tenris fikistürü:
Bu şampiyonava iştirak eden 

müsabıklar arasında Kurta çe
kilmiştir. Yarın karşılaşacaklar 
şunlardır!

Tertip heyetinden 
Saat 10 da A Kort öhanes- 

yan ve Mei, B Kort Server ve 
Cimcoz.

Saat 10, 45 de Bülent Cimcoz 
ve A Matyosyan ve Marirıos.

Saat 11,30 da Zeki ve Şodu- 
var, Suat ve Ratyani.

Şaat 14 de B. ve Ali, Ziya ve 
Monccri.

Saat 14,45 de Sedat Şevket 
vc l.avroff, Davit v RobuLi.

Saat 15,30 da May ve Moıı- 
geri ve Rntyeni ve Şoduvar, Agop 
ve S. Ali.

Saat 16,15 de Sedat Suat ve 
Rombaki Server, Meti ve Semih 
Süreyya.

Saat 17 de Şiı-inyan ve Da- 
vit, ve Lavroff Trebouboff, 
Ohan essian ve and Anocher.

İDeasüs yarışları 
Mmtaka denizcilik şampiyo

nası da bu cuma Adada yapıla
caktır. Bu yarışlar şüphe yok ki 
bu sene şimdiye kadar yapılan 
teşvik müsabakalarına nızaran 
çok mühim olacaktır.

İstanbul birinciliğinin bu se
ne de Galatasaray tarafından ka
zanılması en kuvvetli bir ihtimal 
olarak telâkki olunmaktadır . 
Maamafi neticeye r. m.'zet olma
sına rağmen Galatasaray Bey
koz ve Altınorâunun rekabe- 
tile mücade eye mecbur ulduğu 
muhakkakiır.

Kadıköy ve Taksimde 
Bir taraftan tenis, diğer ta

raftan deniz müsabakaları ya
pılırken fıııbol meraklılarını da 
tatmin edecek bir meşgale bul
mak kabil olacaktır.

Y akında ecnebi t ıkımlarla 
maç yapacak Fenerbahçe ve 
Galatasaray takımları ayrı ayrı 
eksersiz yapacaklardı, Fenerli
ler Kadıköyünde ke:idi Şia'la
rında, GalatasaraylIlar da Tak
simde oynıyacaklardır.

At y a n la rı 
Yarın saat 2,30 ta Veliefer.di 

çayırında at yarışlarına da de
vam edilecektir.

Emnımlyet
Memduh efendi ve Fatma Badi hamrnııı 1515 ikraz numaralı 

îeyn senedi mucibince Emniyet sandığından is'ikraz eyledikleri 
meblâğ mukabilinde Sandık narama merhun bulunan Ayvansaray- 
da Hoca Ali mahallesinde Hamam sokağında eski ve yeni 43, 45 
numaralı ve doksan iki arşın arsa üzerinde kârgir üç katta biri 
ayrı kapılı olmak üzere beş oda, iki sofa, bir ocak, bir kuyu, bir 
toprak avluyu havi dahili ahşap bir hanenin tamamı vadesi hita
mında borcun ödenmemesi hasebile müzayedaye çıkarılarak sekiz 
yüz yirmi lira bedel mukabilinde müşterisi Memduh bey namına 
kat'î kararı çekilmiş ise de mumaileyh Memduh Bey teferruğdan 
imtina eylediğinden İcra kanunu mucibince tekrar yirmi gün müd
detle müzayedeye çıkarılarak 4 Teşrinievvel 930 tarihine müsadif 
cumartesi günü kat'î kararı çekileceğinden talip olanların yevmi 
eedaırda Sandık İdaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

? ...........
ısefam

Merkez Acentası: Galata 
Köprii babında. Beyoğlu 2362.

Şube Acentası: Sirkecide 
Mühürdarzade hanı altıhda. 
Telefon: İstanbul 2740.

İskenderiye sü ra t 
postası

İP 'H3İP Vapuru 12 Eylül Cum a 
IL j '4.J lİC a  ı ;i  t e G altıta  n lıtım m - 

c!an k a lk a ra k  C u m artesi sabahı 

İ/.ınîrc ve akşam ı İzm irden k a l 

k a ra k  P a z a r te s i Isk en d eriyeye 

v a ra ca k  ve Ç arşam b a  İsk en - 

d eriyed en k a lk a ra k  İzmit'e u ğ 
ray arak  îs ta ııb u la  g e le c e k tir .

Trabzon ikinci postası 
(Ankara) vapuru 11 Eylül 

perşembe akşamı Galata r İ l 

amından kalkarak Zonguldak, 
inebolu, Sinop, Samsun, Ün
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gi
decek ve dönüşte Pazar is- 
kelesile Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathaııe, Görele, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, Sinop İneboluya uğra- 
yarak gelecektir.

;-‘/aIova plâj ve kaplıca
d an  için cuma postaları 
Yi Köprüden:
I  S, D. S, Û. S, D. S, D.
:; 3 9 13,15 21, 30

Yalovadan;
S, D. S, D. S, D. S, D.
5, 15 18 19 19, 45

Yolcuların bilhassa plâjlar- 
$ dan azamî surette istifade- » 

sini temin için saat (13,15)  ̂
y te bir posta yapılacaktır. Bu
- posta Köprüden hareketle 
'h doğru Yalov’ya (15,25) te
* varır ve Yalova’dan (19, 45 ) 
f] te kalkarak Köprü’ye (21, 55)
| te gelir.

| Mudanya postası
|| İdare rıhtımından saat 9 da

ktdkarak cuma, çarşamba 
İ  Muti, ja ’ya, pazar günleri 
j] Mudanya’ya uğrayarak Gem- 
|| lige gider ve gelir.

Raşit Rıza ve arkadaşları 
Bu akşam 

Üsküdar Hale tiyatrosunda
13 eyjûl cumartesi akşamı 

Büyükdere Bülbül bahçes nie 
15 eylül pazartesi akşamı 

Erenköy tiyatrosunda
Taş parçası ve Tayyare

14 eylül pazar akşamı 
Büyâkada Bel’er gazinosu

Kaynanam

Sugıum beklenilen vapurlar 
Gülcemal (Türk) İzmirden, 

inebolu (Türk) Aııtalyadan. 
Bülent (Türk) Hopadan, Te
kir Dağı (Türk) Kara Bıga- 
dnıı, Marmara ( Ti'r'c ) Mu
danya, Gemlikten, Gülııilıal 
(1'iirk) Bandırmadan, Feyyaz 
(lürlt) Bandırmadan, Smyrna 
( Alanıaıı) Hamburgtaıı, Sa- 
mos (Alaman) Hamburgtan, 
Theophile Gautier (Fransız) 
Marsilyadan.
Bagiira gidecek vapurlar 

Kurca Şile (Türk) Cideye, 
Ankaraya ( Türk ) Hopaya, 
Çanakkale ( Türk ) Bandır
maya, Kocaeli (Türk) Kara 
Bigaya, Nilüfer (Türk) Mu- 
daııy, Gemliğe, Ereğli (Türk) 
İzmite, Tekirdağı (Türk) Ka- 
ı-abigaya, Sulh (Türk) Hopa
ya, Serniramis (Italyan) Tri- 
yesteye, Diana (İtalyan) Tri- 
yesteye, Andros (Yunan) Pire 
Marsilyaya (Ekspres) Pren- 
çipesa Marya ( Romanya ) 
Kösteneeye, Hemiand (İsveç) 
Hamburg, Gotenburga, Ken- 
more (İngiliz) Burgaz, Kös- 
tenceye, Albanis ( İtalyan) 
Cenovaya, Afrodite (İtalyan) 
Burgaz, Köstenceye, Herak- 
lea ( Alaman ) Hamburga, 
Olimpos (Alaman) Hamburga, 

[Yarın beklenilen vapurlar 
Mersin (Türk) Ayvalıktan, 

İnönü (Türk) Hopadan, Ay
dın ( Türk ) Cideden , Hilâl 
(Türk) İrebolu, Bartından, 
Ereğli(Türk ) îzmitten,Nilüfer 
(Türk) Mudanya, Gemlikten, 
Regel Carol I ( Romanya ) 
tenceden.
Yarısı gidecek vapurlar 

Eğe ( Türk ) fzmir, İsken- 
deriyeye, Marmara ( Türk) 
Muciany,-’., Gemliğe, Kırlan
gıç ( Türk ) izmite, Güzel 
Bandırma (Türk) bandırmaya, 
Smyrna (Alaman) Hamburga, 
Theohile Gautier (Fransız) 
Beyruta.

I  Felemenk Bahri Sefit
i  Bankası

M e r k e z i  

A m s t e r d a m
G alatada karaköy hanı dairei 

m alısu sad a . T ele fon  Beyoğlu 

3711-5 M erkez postanesi ittisalin

de A llaleınci han, telefon İstan

bul 5 6 9  her nevi Banka muame

lâtı ve eranivet kasaları icarı.

.'itaııbul 4 d i ic
■ d a ı ı : A ç ık  artırm a ile p araya 
çe v rile te li g ayri m enkulün iki ol» 
« lu j'i ı : Arnlrısılı yalı ııom ile ııırı» 
rııf zem ini k â rg ir  yalı.

Gayrı ıııeıık ııliin bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, numa
rası : Beylerbeyi Bostancı başı 
mahallesi, Nakkaş, Kuzguncuk 
caddesi eski 2 - 6 4  yeni 8 0 - 2  
[ kapının üzerinde 3 0 - 1  yan
lıdır. ]

Takdir olunan kıymeti: 8500 L.
Artırmanın yapılacağı, yer gün 

saat: İst. 4cii icra dairesi 16-10- 
9301, s . 14 ilâ 16 ya kadar.

1 — İşbu gayri menkülun 
artırma şartnamesi 4-10-930 ta
rihinden itibaren 930-112 No.üe 
icra dairesinin muayyen numa - 
rasında her kesin görebiimesi 
için açıktır. İlânda yazılı olanlar
dan fazla malûmat almak iste - 
yen e işbu şartnameye ve dosya 
numarasıyle memuriyetimize mü
racaat etmelidir.

2 — Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir.

3 — Hakları tapo siciilile 
sabit olmayan ipotekli alacaklı
larla diğer alâkadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddiaları nıişbu ilân tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirilmeleri icap 
ader, aksi halde hakerı tapu sı- 
cillile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasında hariç ka
lırlar.

5 — Gösterilen günde ar
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış bunları te - 
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. Üstünde bırakı
lan gayrı menkulün bedeli za
manında verilmezse gayrı men
kul ikinci bir arttırma ile satı
lır ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce a- 
lıcıdan tahsil olunur. Beş nu
maralı fıkradaki şart tahakkuk 
etmek kaydile üç defa batırıl
dıktan sonra gayrı menkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılır, 
şart tahakkuk etmezse artırma 
geri bırakılup alıcı taahhütle
rinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar.

5 — Artırmanın birinci ve 
ya ikinci olmasına ve gayri 
menkule taâllûk eden kanunî 
hakka ve satışın tarzına göre 
diğer şartlar. Müterakim vergi 
Belediye, İcar rusumları müşte
riye aittir.

Yazılan yalının tamamı yu
karıda gösterilen 16 -10  - 930 
tarihinde İst. 4 en icra memur
luğu adasında işbu ilân ve gös-

İstanbul Belediyeci j 
ilfiBiatı

ihaıı îr ynn"m ycriııoV
1264, 1261-1262 harita 

numaralı arnalar arasında 
28, 30 metro murabbaı naha
ğında 84 harita numaralı 
yüzaüz arsanın metro murab- 
baına 15 lira kıymet takdir 
edilerek bedeli çekiz sene 
ve oekiz müsavi tahnitte 
ödenmek üzere alâkadarları 
arasında açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şart
nameyi görmek için hergün 
müzayedeye girmek için iha
le günü olan 4 teşrinievel 
930 cumartesi günü levazım 
müdürlüğüne gelmeleri.
(f"  ̂ ihangir yangın yerinde 
^  Firüzağa mahallesinin A- I 
raplar çıkmazı sokağında 170 I 
harita numaralı arsalar ara- ! 
sında 3 7 metro taiürabb"! j 
yüzsüz arsanın metro rnu- 
rabbaına üç lira kıymet tak
dir olunarak badeli sekiz 
sene ve sekiz müsavi taksitte 
ödenmek üzere alakadarları 
arsında açık müzayedeye kon
muştur . Taliplerin şartna
meyi görmek için fcergiin 
müzayedeye girme!: için iha
le günü olan 4tegrinievvei920 
cumartesi günü levazım mü
dürlüğüne gelmeleri.
in>eyoğlıa dairesiaden: îdk- 
^  sim’de Kocatepe mahal
lesinde Bilezikçi coEıağsııda
29 No. lı sahSEi ka
palı fırının cephesâ teMsîıeJi 
harap olduğundan oabeş gün 
zarfında sahibi her kim ise 
def’i muhatara edilmediği 
takdirde dairece ebniyc ka
nununun kırk ofikîfhbci 
d es inin icraaaa mabaşeret 
olunacağı ihtansmae maka
mına kaim olmak üs&re îIûb 
olunur.

« Takvim —
11 Eylül: Perşâmbe

15 Rebiülâhlr 1349
Z ev ali S. 
G üneş 5 ,36 
Öğle 12 ,11  
İkindi 15,46 
Aksam  18 ,27  
Y atsı 20 ,0 2  
İmsak 3,54

Esanî
11,03

5,42
9,13

12,00
1,33
9 ,25

MıdreSles 123/ —----
Bugünkü hava

D ün azam i hararet 2 5 ,Sasgarî 19 
id i Bagüıı rüsgâr m ütebeddil 
şiddetle poyrazdan esecek ve hava 
h afif bulutlu olacaktır.

terilen, arttırma şartnamesi dai- 
resinde satılacağı isimleri ve 
ikametgâhları meçhul alacalık
lara tebliğ makamına karâr ol
mak üzere ilân olunur.

Bt F@maiin>DS 11

— Ingiliz orc!usum;n bu iç
lerle ne alâkası olabilir ! Asi e-, 
her memlekette bitaraftır... Ba
husus Hindistanda...

Bu cümlenin son fıkrasını 
kasten söylemiştim. Hindistan
da Ingiliz askerinin nufuz ve 
salâhiyetini benden çok eyi bil
mezse de benden çok eyi gören 
muhatabıma, hiddetimi belli et
memeğe çalışarak :

— Bu bahsi kapayalım, ko- 
lonel! -dedi- Çünkü, siz İngi- 
lizsiniz, ben de Hintliyim..,

İne; taciri, en doğru ve en 
son sözü yüylemişti. Artık, be
nimle konuşmağa tahammül e- 
deıaiyordu.
Bahsi değiştirdim:

— Bambuy a varmağa kaç

gunumuz kaldı?
— Beş g-un, kolonel!
— Bombay’da da dostluğu

muzun devam edeceğini ümit 
ediyorum.

Hintli korna zca cevap verdi:
— Bu dostluğun devamı si

zin elinizdedir. Maamafih, ben, 
Bombayda sizin esir addettiğiniz 
İnsanlardan birinin dostluğuna kı
ymet vereceğinizi zannetmiyo
rum, Koloııel i

İnci tacirini rencide etmekten 
korkuyordum. Bu adam bana 
Bombay’da çok lâzım olacaktı.

— Dostum, dedim, ben sa-, 
mimi bir insan olmakla beraber, 
taşıdığı elbisenin şerefini muha
faza etmesini de bir vazife bili
yim, Şize söz yeriyorum: Sizinle

daima dost plarak kalacağım.
iV *  «i

Ertesi sabah kaptan Kuks 
yanıma geldi:

— Haberiniz var mı, Kolo
nel? dedi. Bombaydaki ihtilâl 
büyümüş... İlk telgrafta haber 
verilen beşyüz kişiye, binlerce 
Hintli iştirak etmiş.

— Bu haberi nereden aldınız?
:— Londra’ya geçen telgraf

lardan...
— Fazla tafsilât yok mu ?

Hayır,,, Bütün telgraf
ajansları ayni haberi kaydedi
yorlar. Dün|gece büyük mabe
din önünde askerle yerliler ara
sında bir müsademe olmuş ... 
Hintlilerden kırk kişi yaralanmış 
İngilizlerden de üç asker...

Kaptan Kuks’u fazla isticva
ba lüzum görmedim.

Britanyanın telsizi, en uzak 
elektrik mevcelerini bile cezbe- 
decek kadar kuvvetli olduğun
dan, Bombay - Londra istikame

tinden geçecek açık telgraf mu
haberatını alıyordu.

Kaptan Kuks bana şaka 
yapacak vaziyette değildi. Ver
diği haberlerin yalan olmasına 
da ihtimal verilemezdi.

Gelen ihtilâl haberlerinde 
nihayet, stayıf bir ihtimal ile ya
nlışlık olması kabul edilebilirdi.

İhtilâlcilere binlerce hintlinin 
iştirak etmiş olmasını havsalar 
pıa friy ü̂rlü şığdifamıyordum.

Kapten Kuks’tan ayrıldım, 
kamarama geldim.

Evet.. Bu hâdiseyi hazmede- 
miyordum.

Bojıibaydaki İngiliz askerleri 
uyuyorlar mıydı?

Bombay limanında uzun za- 
mandanberi duran iki krovazö- 
rümüz, Hintlileri tehdide kâfi 
geiınejnişae, muhafaza taburları 
ve polis kıtaatı da mı, bu işin 
önüne geçmeğe muvaffak ola
mamıştı?

( Entelicens Servis ) ten bana

verilen malûmata göre, Bom- 
bayda, bütün bu İngiliz kuvvet
lerinden başka, ayrıca, Hintli 
Müslüman taburları vardır. Bu 
taburlar, harp cephelerinde bile 
yararlık göstermişler ve Ingiliz 
davasını müdafaa uğrunda kanla
rını dökmekten çekinmemişleırdi.

Kendi kendime düşünerek 
bütün b|i kuvvet membalarından 
niçin istifade edilmediğine hay
ret etmekten kendimi alamı* 
yordum.

Kamaramda bîr saat kadar 
plnış kalmıştım. Bu esnada ka
maramın kapısı çalındığını his
settim.

Britanyanın, telsiz memuru, 
bana, oklukça uzun bir telgraf

— Herhalde, ihtilâl hakkın  ̂
da yeni bir haber olacak..

Dedim ye telgrafnameyi aç
tı®'

Bir sürü rakam».,
Ye altında tek bir kelime:

Vuts.
Bu şifreyi, hakikî koîoneı 

Vuts yazıyordu.
Şifrenin mahreç merkezine 

baktım: İskenderiye.
Kolonel Vuts benden evvel 

vazifesi başına varmıştı.
Şifreyi halletmeden düşüre 

diim, acaba telgraf mündericafe 
neden ibaretti?

Kamaramın kapısını kapa  ̂
ymca, bu suale gene kendim 
cevap verdim:

Elbette Bombay ihtilâline ait
tir! Şifreyi hallettim.

Pipomu yaktım.
Adığım netke çok gülünçtü. 

Kahkahalarla gülmemek içiis 
kendimi zor zaptediyordum.

İsmini ve şerefini taşıdığa» 
Kotonel Vasi, bakınız bana an 
yazıyordu;

[Arkası yarm] .
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ediyoB-. Sağda s Zafe?

Türk - Yunan

m erhalesi o lan  BaM tesirden bir m anzara
Jznıir, 11 ( H. M. ) — Fethi 

fcsy buşabah [dün sabah] İzmir- 
den hareket etmiştir.

Âkhisardaki çirkin 
tezahür

İzmir, 11 ( H.M. ) — Fethi 
■*üy Akhisardan geçerken teda
rik edilen birkaç yüz kişi istas
yona çıkmıştır. Kirli ruhlarını 
sdklıyan bazı hoca bozuntuları 
siyah bez üzerine “lâilâheilbllah,, 
bîonmiş bir bayrakla merasime 
işfrak etti. Hükümet arap harf- 
îerüa yazılmış bu bayrak hâdi
sesi etrafında ehemmiyetle ta
kibatta bulunuyor.

EMaaleffst lideri Balıkesirde
Fethi bey bugün İzmirden 

Halikesire geldi. İstasyon dahi
lindeki istikbal heyeti, yirmibeş 
©İB2 kişi idi. Bunlar serbest 
ftrfsa heyeti idare azasından 
Öeifviş İbrahim Süruri biraderi 
Derviş Haşan ve Hafız Abdur- 
rahim, Mustafa çavuş, Mümin 
zadfe hacı Ahmet, laz hacı Mus
tafa, gürcü Tevfik Sürmeneli 
Ali Osman, Yırcalı Şükrü ve 
Keçeci hafız Ahmet efendiler
le akraba ve taallûkatlarmdan 
ibaret İstasyon haricinde sailcai 
merakla toplanan çoluk çocuğun 
adedi üç dört yüz kişiyi tecavüz 
etmiyordu. Fırsja kâtibi Deryiş 
İbrahim Sürari ve biraderi Der
viş efendiler şapkalarını sallıya- 
rak yaşasın diye bağırın çocuk
lar diyerek Fethi beyin önünde 
mütemadiyen sağa ve sola tah
rik ediyorlar. Fethi baya da 
bu vaziyetten sikildiği aklaşılı
yordu. , Bu çocuk ki.fiiei,; içine 
karışan Fethi bey Liz hac. Mus
tafa etenelini!! migazasirir. i: ;d»r 
yürüdü ve mağazanın fırka 
merkezi olan üst katma çıkarak 
teşekkür etti.

Fethi bey yarım saat sonra 
evvelâ belediyeyi sonra hükü
met ve kolorduyu ziyaret etti. 
Fethi Bey evvelce nakşibendi 
dergâhı olan ve ve halen Derviş 
İbrahim Süruri beyin ikametgâ
hı olan hanede misafir edilmiş
tir.
Fetihi B . bugün Istanbula

gelm esi muhtemel
Fehi beyin bugün şehrimi

ze gelmesi beklenilmektedir. 
Kat’î malûmat mevcut olmamak
la beraber, sabah saat onda 
limanımızda bulunması lâzım ge
len Bandırma vapuruna binmiş 
olacağı tahmin edilmektedir.

Fetihi B. S. C. fırkası er
kânı ile taraftarları tarafından 
rıhtımda istikbal edilecektir. 
Gazi Hasretlesin!!* izahları 

ve Fethi Bey
İzmir 11 [ H. M. ] — Yunus 

Nadi beyin Reisicümhur Haz
retlerine hitaben neşrettiği açık 
mektuba müşarüniley hazretle
rinin cevaplarını Anadolu ajansı 
İzmir halkına tebliğ etmiştir.

Fethi Bey bu münasebetle 
gazetecilere demiştir ki:

“—Dün ile bugünün arasın a 
değişmiş en küçük bir nokta 
bile yoktur.

Bugün, bir hayli zaman evvel 
aldığım bir mektubu size oku
yayım.

Fethi B. kendisi tarafından 
gönderilen mekt: b ı cevaben Ga
zi Hazre tl rinin evvelce gönder
dikleri meiuu.ju okuduktan son
ra beyanatına devamla demiş
tir ki :

a— Serbest Cumhuriyet fır
kasının vaziyeti, bu mektuptan, 
sarahaten anlaşılmaktadır ve 
taralımızdan buna aykırı bir 
iddia sürülmüş değildir.

. (  A rka ilcümgii sayfada )

Muahedeler M.Ve- 
nizelosun ziyare

timde imzalanacak
Ankara, 11 [telefonla] Türk 

Yunan ticaret ve ikamet muka
velesine devam etmektedir. Yu
nan Hükümeti, Konyak, Şarap 
zeytin ve kimyevî gübrenin 
memlekete ithalinde tenzilâtlı 
tarife talep etmektedir. Bilmu
kabele biz de Yunanistana yap
tığımız kasaplık hayvan ihraca
tının az resme tâbi tutulmasını 
istemekteyiz. Yunanistana ihra
catımız halen bu memleket1/1,; , -  

-yapbğuüız ithâlâto--25 ■ misli&ii'r 
Heyeti murahhsaaların daha ilk 
temaslarında tarafeiyn projeleri 
yekdiğerile kabili telif görül
müştür.

Müzakeratın yakında netice
leneceği ümit ediliyor. Ticaret 
ve ikamet mukavelenameleri A- 
tinada hazırlanan bitaraflık ve 
hakemlik mukavelesile birlik".  
Müsyü Venizelosun Ankarayı 
ziyareti esnasında imzalanacak
tır.

j Ankara. 11 [Telefonla] — 
i Başvekil İsmet P- ş. Hz. saat 
■ 17,5ta hususî bir trenle geldi.
I Ankaralılar Başvekilimizi em- 
ı Halsiz tezahüratla karşıladı- 
! lar. İstasiyon meydanını on 
j binlerce kişi dolduruyordu.
'S İsmet Paşa Hz. sıhhatli ve 

müteheyyiç idiler. Tezahüra
ta, şapkasını sallayarak mu
kabele ediyorlardı.

Trenden iner inmez kesif 
bir halk' 'kütlesi kendilerimi 

!>j ihata ederek mütemadiyen 
Şj paşanın elini öpüyor “ var 
İ'j °1 büyük paşa; biz senin, sen j 
i:, bizimsin „ diye bağırıyordu, i 

Bir ihtiyar ağlayarak pa- j 
fi şanın elini öptü. Bir harp [ 
[f malûlü: “Paşam cephede, bu- jj 

 ̂ rada ve her yerde seninleyiz, | 
g Alleh seni eksik etmesin,, j 
| hitabında bulundu. |
fi Halk bu vaziyetten çok I.
|| mütehassis olarak “ yaşasın j 
■g yavuz paşamız” diye bağırdı. jj 
U Bin müşkülât ile istasiyon i
f| methaline çıkıldı. Meydanda Ş 
lr| müthiş bir insan kalabalığı [I 
jtf vardı. Paşa alkışlar ve jj 
E hoş geldiniz avazeleri arasın- | 
fj da Dahiliye Vekil Şükrü E 
g Kaya Beyle otomobillerine bi- I 
1 nerek / istasiyondan ayrıldı. 1 

.Caddelerde, tonlanan halkın

Tayyare piyangosu dün çekildi

tamamım
s ımeşreoliyoraz

Tayyare piyangonunum (9) 
uncu tertip ikinci keşidesine 
dün saat 13 te Darüfiinun kon
ferans salonunda başlandı. Salon 
bermutat hıncahınç dolu idi.

Dünkü keşidede kazanan 
numaraların ts marnını sırasile 
neşrediyoruz:

“10,000,, lirâ kazanan 
numara

)(0)

;!3500„ kazanan

40604

Yunan sefiri M. Polihronya- 
dis dün bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur:

. “ — Atinadan gelen heye
timiz Ankarada Türk hükûme- 
tile müzakerata başlamıştır . 
Evvelâ ticaret müzakâratı ya
pılacak, sonra ikamet ve tabii
yet mes’eleleri müzakere edile
cektir. Müzakerat netic  ̂s".de 
hazırlanacak olan mukav. 1 na
meleri M. Venizelos Teşrinievvl- 
de ankaraya gelerek imzalaya
caktır.

müzakerat her iki tarafın mü
tekabil hüsnü niyeti sayesinde 
iyi bir safhada devam etmekte
dir.,,

f^jrjbşlârı arasında köşklemtrŞ
; ^  ^  

ı ' ’İ

Maliye vekili 
Ankaraya gitti

Maliye vekili Saraçoğlu Şük- 
ı bey dün öğleye kadar Pe - 

rapalas ote - 
ünde meşgı 1 
olmuş ve öğ
leden sonra 
Dolma bahçe 
sarayına gi - 
derek Reisi
cümhur haz - 
retlerine ar - 
zı veda et - 
mştir.
Maliye ve

kili saraydan 
bir motörle 

'Saraçoğ lu  paşaya geç-
Şükrü B. miş ve eks - 

presle ankaraya gitmiştir. Vekil 
bey istasyonda şehrimizdeki 
meb’uslar', malî ve İktisadî mü- 
essesat erkânı tarafından teşyi 
edilmiştir.

fe a  kazamam 
atunmaırallaF 

(S23S 1 6 Î6 6  227S4 462S® 
§924®

“1®®®,, lîj-a kazanan 
mMiıma2,a5aîr 

5240 6113 13016 İ S İ 59
21535 24147 35272 41246 
46698 48955 54®34

“350,, L ira  kazananı 
num aralar 

758 794 8095 9143 11177
11424 14748 15665 22013 22366 
23268 29067 3ÖS84 31909 32065 
35936 36189 40340 40900 43086 
44789,46732 43728-48747-30854 

“ 10© s. L ira  kazassan 
îsıiîîiaraîar:

1121 1180 1664 2608 2163 
2785 3578 3610 4788 5720 
6486 7410 8020 8352 8488

Dön şano dağılan; ol ' .
8886 8968 9362 9778 10343: 

10400 10526 10837 11235.11494' 
12019 12315 12571 12674.13010' 
13303 13977 14476 14955 153.52 
15363 15712 15722 16005-16155 
16424 17381 18496 18680 -18783 
19342 19518 19620 19868-204M 
20550 20670 20921 21263-21517 
21996 22215 2258 22367 -22666 
23130 23371 23736 23743 23899 
24040 24451 25861 25982--26.668 
26701 27188 27365 27444-28915 
29300 29347 29881 29895.30125 
30368 30607 31008 31586 32524= 
32753 33360 33728 34269 34607 
34650 34906 35000 35185 35430 
35914 36010 36331 37401 3835$ 
38528 38665 38729 38744 3S982 
'3S987;;39î55 39346 39334 -3?52& 
39565 40279 40611 40661 40865 
41049 41232 41874 42001 42095 
42791 43070 43095 43162 43162 
43219 43282 44221 44999 45442 

(  A rkası üçüncü sayfada)

Lehistan Darülfünun talebesi geldi'

Bokuna, bosuna bakmadan!

Dün şehrimize Reçel Karoli vapurile Lehistan Darülfünun 
bebelerinden mürekkep 15 kişilik bir talebe kafilesi gelmiştir. 
Lehistanh talebe şehrimizde dört gün kalarak, turadan îskende- 
riyeye gideceklerdir. Yukarıdaki resim bu talebeyi gösteriyor.

F e th i_
Ibesa gıŞMJuöjfiim

bira* da

Ağrı dağında

Dağın üç tarafı eşkıya
dan tamamen temizlendi

Ankara, 11 [ A.A J — Ağrı dağının garp, ce
nup ve şarkı tamamile eşkıyadan tâthir edilmiş
tir. Yalnız büyük Ağsının şimali şarkîsindeki karlık 
ve kayalıklara iltica ve istinat ederek nevmidane 
mukavemet etmek istiyea son eşkıya kütle- 
'si her taraftan kuşatılmıştır. 1 0 -9 -9 3 0  günü bu 
eşkıyaya karşı yapılan taarruzlarımız da muvaffa
kiyetle neticelenerek eşkıya snevziinin kilidi me'sav 
besinde bulunan dört bin rakımdaki karlı dağlar 
da. kıtaatımızın eline geçmiş ve eşkıya pek ağır 
zayiata uğratılmıştır.
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la Jknvam
Dört bin kişi kütle Ihalmde İngiliz

ı z J l e r

Simla, 11 [A.A] — Hudutta 
Peiwar nııntakasıııcla erbabı 
kıyamdnıı 4 bin kadar kişi kütle 
lıaliııcle Ingiliz tayyarelerine hü
cum etmişler ve ateş açmışlar
sa da bilâhare İngiliz takviye 
kıtaatı gelmiş ve onların siper
lerini topa tutmuştur.
Bir bomba imalâthanesi 

Kalküta, 10.—[A.A.]—Kal- 
küta’da bir bomba imalâthanesi 
ortaya çıkarıldığı haber alınmış
tır. Biri kadın olmak üzre 3 
kişi tevkif edilmiştir.

etti vf
ı>ps r a n

Bombay, 10 (A.A.) — Ga
yet şiddetli surette yağan yağ
murlar nüfusça bazı zayiat ve 
büyük maddî hasarlara sebep 
olmuştur. Yağmurdan hâsıl olan 
sular vilâyet meclisleri için ya
pılan intihabat münasebetile rey 
sandıklarının konmasına mah
sus olan yerleri istilâ etmiştir.

Bu yüzden iııtilıabatm tehirine 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Lomlrada toplanacak

•' • Londra, 10. — [A. A.] — 
Hindistan mes’elesiııi tetkik 

etmek üzre sonbahar nihayetinde 
Londrada toplanacak olan yeşil 
masa konfransına iştirak edecek 
Hint ve İngiliz murahhaslarının 
isimlerini bildiren cetvel bu akşan 
neşredilmiştir. Hindistanda mev
cut siyasî fırkalardan en kuvvet
lisi olan Hint ittihadı kongresi bu 
konferansa murahnas gönder
mekten imtina etmiştir. Diğer 
fırklar ile cematlerin ve ırkların, 
ziraat ve ticaret teşkilâtının bu 
konferansta temsil edecekleri 
murahhaslar listesinin tetkikin
den anlaşılmaktadır, Hint kadın
larının da ayrıca murahhas gön
dermek istedikleri bilhassa kayda 
şayan görülmektedir.

Cemiyeti Akvam

geçen

ris, 11. — {A. A.] — Tan 
gazetesi yazıyor: Cenevre içti- 
mamda kabul edilen takrir bü
tün hükümetlere tam bir ser
besti vermektedir. Mamaafih, son 
derece ehemmiyetli bir vesika
dır. Bu vesika, Avrupa'da cemi
yeti akvam kadrosu dahilinde 
ve mezkûr cemiyet mısakı esa
sına müsteniden her sahada teş
riki mesai etmek maksadile vü
cude gelmiş avrupalı bir teşek
külün mevcudiyetine delâlet et
mektedir. Bundan sonra bu hâ
diseyi hesaba katmak icap eder. 
Ve atılmış olan hatvenin geri 
alınması müşküldür.

Cenevre, 10 (A. A) — Ak
vam cemiyeti büyük meclisinin 
11 inci içtima devresi başlamış
tır. ilk celseye riyaset eden M. 
Zumesta, mevcut müşkülâta rağ
men akvam cemiyetine karşı 
gösterilen ve gittikçe artmakta 
bulunan itimadın tesirile geçen 
sene zarfında vücude getirilmiş 
olan eserler hakkında izahat ver
miştir. M. Zumesta bilhassa sul
ha ait teşkilât ve İktisadî mesele
ler gibi iki ımih'm işin meclisin 
dikkatini celbe şayan olduğunu 
söylemiş, Kelloğ muahedesile ak
vam cemiyeti misakmın telifi 
ve İktisadî faaliyetin tedrici bir 
surette müştereken tanzimi nok
talarında anlaşma husulünün bu 
yolda mühim terakki adımları 
teşkil edeceğini ilâve etmiştir. 
M. Zumesta, daha 1926 senesin
de panamada toplanan kongrede 
M.Bolivamın bugünkü akvam ce- 
miyeti gibi bir teşekkül vüdude 
getirilmesini tavsiye etmiş oldu
ğunu hatırlatmış ve sulhun ve 
halkın menfaatine hadim olan 
akvam cemiyeti müessesine A- 
merikahlarm itimat göstermekte 
olduklarını beyan etmiştir.

- zam istiyor 
İzmir, 11 [ H. M. J — Liman 

amelesi Ticaret müdiriyetine iki 
murahhas izam etti. Yevmiye
lerin tezyidini istediler.

Arjantin ihtilâli

Buenus - Ayreste 
yavaş yayaş sü

kûn avdet ediyor
Nevyork, 1 0  . — (A. A. ) — 

Buenos Ayres şehrinin her ta
rafında sükûn hüküm sürdüğü 
mezkûr şehirden bildirilmiştir. 
Caddelerden birinde büyük bir 
bomba bulunmuş ve infilâk et
mesine meydan verilmeden po
lisler tarafından alınıp götürül
müştür. Sabık Reisicümhurun 
taraftarlarından bir çoğu tevkif 
edilmiştir. Mumaileyhin hastalığı 
hâlâ devam etmektedir. 

Ahalinin astığa hırsızlar 
Scooba (Misisipi), 1 0 . - ( A . A .) -  

Hırsızlık filinden dolayı zan- 
naltmda bulunan iki zenci ahali 
tarafından polislerin elinden zorla 
alınmış ve asılmıştır.

Kıral aleyhtarlığı

Yunan Başvekili 
kıratlık tekrar av
det edemez diyor

Atina, 11 — Başvekil müsyü 
Venizelos ecnebi ve yunan ga
zeteleri muhabirlerini kabul ede
rek sakıt yunan hanedanı kıra- 
lisi hakkında bazı beyanatta 
bulunmuştur.

Başvekil beyanatı vakıasın
da yunanistanda mora istatü- 
koya muhalif bir cephe almak
tan ihtiraz eden sabık kıral 
Yorgiye şahsan hürmetkâr oldu, 
ğuna, cumhuriyet idaresinin kat’- 
iyet kespettiğini, kırallığm iadesi 
için vuku bulacak her türlü 
teşebbüse yalnız kalsa bile kar
şı geleciğini en ufak ve ehem
miyetsiz menfi hareketin memle
ketin siyasî sükünunu ihlâl ede
ceğini söylemiştir. Müsyü Veni- 
zelosun mezkûr beyanatı kıral 
taraftarlarını yeis içinde bırak
mıştır.

--İNKILÂP

Tayyare

; K a l a m a m  

Ibir SI
[ Birinci sahifeden mabat 

45968 46180 46237 47195 48226 
48428 49698 49728 49773 49794 
50124 50279 50357 26760 
50395 50769 51491 51949 52245 
52323 53016 53297 54099 54161 
54222 54309 54712 54721 55053 
55240 55485 55541 55586 56024 
56376 56710 56858 57230 57375 
57419 57619 57779 57972 58593 
59011 59221 59435 
60 lira kazanan numaralar 

208 486 665 855 1210
1769 2073 2177 2206 2390 
2561 2596 2658 2667 2914 
2951 3365 3879 4081 4121 
4160 4189 4389 4768 5334 
6183 6244 6282 6814 6865 
6904 7375 7634 7916 8112 
8162 8172 8712 8807 8971 
9530 9811 10361 10342 10488 

10557 10524 10636 11109 11130 
11305 11817 12243 13673 13441 
13630 13722 14074 14343 15812 
16334 16441 16445 16529 16843 
16871 17669 18467 18495 18796 
19123 19481 19743 19802 19924 
20860 21180 21840 21958 22470 
22909 22969 23220 23652 23865 
24109 24157 24202 24386 24825 
25022 25444 25632 25930 25986 
26074 26788 27520 27615 27812 
28110 28217 28386 28956 29588 
30291 30354 30676 30947 31012 
31036 31083 31353 31415 31430 
31782 32170 32234 32306 33222 
33345 33675 33814 33942 34223 
34270 34339 35051 35831 36328 
37785 37981 38511 38760 38935 
39361 39616 40394 40474 40783, 
40872 41755 42179 42439 4250V 
42639 42867 42995 43579 43628 
44804 45067 45175 45203 45286

45727 45990 15346 49185 40501 
46505 46807 47321 47715 48400 
48401 48449 48810 48866 48889 
49072 49365 49368 50125 50027 
50822 50919 51381 51478 51754 
51833 62041 52277 52581 52858 
54633 54692 54862 55385 55386 
56172 56333 56787 57387 57573 
57853 58060 58234 58314 58364 

59616̂  59146 59945
K ırk lira  Esazaıjatı 

UMinmaıralra 
86 91 136 143 172

478 536 609 722 816
1027 1464 1590 1775 2124 
2440 2412 2600 2605 2609 
3037 3275 3334 3481 3482 
3517 3566 3645 3739 3983 
4112 4838 4883 5084 5085 
5167 5188 5234 5438 6006 
6082 6097 6181 6870 7079 
7163 7371 7478 7859 7918 
8340 8343 8701 9017 9299 
9329 9338 10151 10213 10116 

10928 10980 11068 11362 11465 
11476 11617 11824 12115 12115 
12160 12214 12289 12808 13015 
13056 13135 13150 13256 13376 
13497 13706 13712 14021 14130 
14195 14320 14395 15045 15131 
15137 15141 15371 15381 15598 
15669 15670 15732 15808 15890 
16844 17068 17144 17357 17449 
17651 17757 17893 17908 18009 
18095 18363 18512 18546 18563 
18727 18760 18943 19240 19253 
19374 19546 19570 19711 19728 
19739 19799 20049 20116 20336 
20778 21031 21322 21576 21979 
2?204 22205 22557 22578 22867 
229.70 23137 23345 23364 23624 
23709 23796 24023 24354 24623 
24646 24832 25331 25370 25798

25831 25898 25971 26073 26096 
26114 26531 26707 26827 27025 
27242 27616 27656 27774 27862 
28230 28581 28628 28662 28684 
29132 29985 29697 29741 29839 
30244 30319 30346 30479 30912 
30991 31184 31281 31320 31888 
31937 32149 32303 32393 32857 
33031 33411 33591 33738 33896 
34001 24004 24129 24273 24556 
23592 24658 24739 24814 24858 
24979 35266 35412 3554-2 35874 
35920 35937 36006 36176 37398 
37409 37534 37569 37916 37935 
38007 38146 38467 38784 38841 
39105 39430 39457 39558 39783 
39783 39930 40041 40518 40558 
40683 40811 40877 40887 40993 
41337 41533 41577 41850 42107 
42172 42281 42311 42768 42944 
43152 43184 43386 43487 43696 
43719 44422 44464 44669 44759 
44949 45042 45185 45352 45447 
45844 45763 45876 46021 46624 
47025 47058 47132 47256 47564 
47635 47776 47887 46925 48070 
48317 48410 48536 48572 49536 
49536 49951 49960 50006 50010 
50055 50339 50801 50940 50959 
50764 50994 51095 51187 51680 
51816 51830 51871 51903 52681 
52751 52815 52915 53084 53272 
53387 53584 53748 53164 54067 
54409 54558 54653 54810 54828 
55571 55596 55808 55989 56027 
56985 56167 56457 56854 56947 
56976 57188 57343 57374 57444 
57619 57998 58386 58855 59039 
59039 59241 59250 59515 59995 
43903 43919 45744 53253

Keşideye bu gün öyleden ev
vel devam olunacaktır.

İzmirde bir ziyafet

Halk Gazinin res
mini heyecenla ve 
saatlerce alkışladı

İzmir, 10 (A. A.) — Bu gece 
Büyük Millet Meclisi reisi Kâ
zım Paşa Hazretlerinin şerefleri
ne Belediye tarafından Türk o- 
cağı bahçesinde verilen ziyafet 
pek samimî olmuştur. Ocak bah
çesinin diğer kısmını İzmir'in ki
bar halkı ailelerile birlikte dol
durmuşlardı. Ziyafet 12 de hi
tam bulmuştur. Ziyafete 20 meb’ 
us, kumanda heyeti, şehrin ileri 
gelenleri, tüccarlar, memurlar bu
lunmuştur . Gazi Hazretlerinin 
san’atkârane bir şekilae hazırla
nan resmi tenvir edilince halk 
fevkelâde heyecanla alkışlamış, 
yaşa sesleri ve alkışlar dakika
larca sürmüştür.

Başvekilimizin teşekkürü
İzmir 11 (H. M) İsmet Paşa 

belediyenin 9 Eylül tebrik tel
grafına teşekkür cevabını verdi.
Meclis Reisimiz geliyor

İzmir, 11 (H M) — Meclis 
Reisi yarm İstanbula gidiyor.

Adliye müfettişleri 
kongresi

îzmir, 11 (H.M.) — Adliye 
müfettişleri kogresinden scrfı- 
nazaredildi. Müfettişler mıntaka- 
lanna dönüyorlar.

îzmirde yeni fırkaya an 
otuz kişi girdi

İzmir 11 (H. M) — Ser = 
bestcilerin ocak heyeti içtima 
etti. Teşkilat etrafında görüş
tü. Fırkaya şimdiye Hdar 30 ki
şi girdi; iş için müracaatler var. ı

Fethi Bey geliyor intihap yaklaştı

[ Birinci sahifeden mabat ] 
Binaenaleyh Reisicümhur Ga

zi Hazretlerinin Halk fırkasını 
terkederek başka fırkaya geç
tiği hakkında şayialar - eğer 
varsa - her türlü esastan aridir.,, 

Nadi beye cevap 
Fethi beye Nadi beyin mek

tubundaki “Reisicümhur Haz - 
retlerini başka ve yeni fırkala
ra maletmiye çalıştıklarını gö
rüyoruz. Böyle dahi olsa biz 
kendimizi yedi emanetimize 
tevdi olunan cümhuriyetin mu
hafazası vazifesini kemalile ifa
ya muktedir buluyoruz,, şeklin
deki beyanatına dair demiştir ki: 

—“Evvelâ Reisicümhur Haz
retlerinin biraz evvel okuduğum 
mektupları daima hatırımda ol
duğu için bunun hilâfında mü
şarünileyh Hazretlerini, yeni fır
kanın kendine maletmiye çalış
tığı iddiasını tekzip ederim.

Sonra cümhuriyet muhafa
zası yalnız Nadi Beyin yedi ema
netine tevdi olunmuş değildir. 
Cümhuriyet mefkûresine âşık 
olan milyonlarca Türkün bunu 
muhafazada Cumhuriyet gaze
tesi başmuharriri ile müsabaka 
edeceklerinden eminim.,, . 

İzm irlilere vaitler 
Fethi bey İzmirliler hakkın

da da şunları söylemiştir.
—“ Güzelİzmirden ayrılırken 

söyliyeceğim son söz, fırkamıza 
iltihak ederek beraber çalışma
yı vadeden muhterem halkına 
teşekkür ve minnetlerimi bildir
mektir. Halkın gösterdiği bu i- 
timada lâyık olmak için bütün 
kuvvetimi sarfedeceğimden e- 
min olabilirsiniz.,,

beyim beyanata 
Gazi Hazretlerinin Halk Fır

kasından çekilip Serbest fırka*

Defterlerin tetkiki
ve

Sar bitmek üzere
Belediye intihabatı hazırlık

ları faaliyetle devam etmektedir. 
Kazalarda teşekkül eden hey’etler 
tarafından intihabat defterlerinin 
tetkiki ikmal edilmek üzeredir.

ıntihabatın icra tarihiden çok 
evel hazırlıkların ikmal edilece
ği muhakkak addedilmektedir.

Buseferki intihabat ayrı bir 
hususiyet arzetmektedir. Her, 
intihap dairesinde hakkı inti
haba malik bulunanların nısfın
dan bir fazlası intihaba iştirak 
etmiş bulunacaktır. Rey vara
kalarında imza bulunmak mec
burîdir.

nın başına geçtiği hakkmdaki 
şayiaları bizzat tekzip etmeleri 
üzerine, yeni fırka idare heye
tinden Tahsin “Ardahan,, beyde 
şunları söylemiştir:

„— Gazi Hazretlerinin i- 
simleri her yerde memleketin, 
vatanın halâskârı, büyük mür
şidi olarak kemali tevkir ve 
hürmetle alkışlanmaktadır.

Serbest Cümhuriyet fırkası 
lideri, gerek İzmirdeki nutkun
da, gerek diğer umumî beya
natında Reisicümhur Hazretle
rinin cevabî mektuplarından 
Serbest Cümhuriyet fırkası için 
tayin buyurdukları vaziyeti da
ima tekrar etmişlerdir.,,

K aç İtişi mevkuf?
. İzmir, [H. M.] — Fethi be

yin izmire muvasalâtı gününden- 
beri 50 kişi tevkif edilmiştir. 
Bunun 12 kişisi hâlâ mevkuftur, 
diğerleri serbest bırakılmıştır.

SHhifo : !
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Karca l'ırkîuln

Haydar B. geldi, 
bir mdfoam» 

rlmize söyldikleri
S. C. fırkası umumî merkez 

heyeti azasından İstanbul nıeb'- 
usu Haydar bey, dün (Gülcü- 
mal) vapıırilc İzınirdcn gelirimi" 
ze gelmiştir.

Haydar bey, bir muharriri
mize şu sözleri söylemiştir: 

“Fırkamızın İzmir teşkilâtını 
yaptık. Artık oradaki heyetimiz 
kendi kendine çalışsın. İstanbul» 
daki işlerimizi pek yüz üstüne 
bırakmıştık Burada İstanbula 
ait işlerle meşgul olacağım. Çün
kü hem fırka teşkilâtım yapmak, 
hem de intihabata hazırlanmak 
işleri bizi çok meşgul etmektedir.

izmirde cereyan eden vaka- 
yie çok müteessirim. Hükümet 
ve halk fırkasının biraz idare
sizliği bu vakayie sebep olmuş* 
tur. “ !?„

Şimdi biz teşkilâtımızı yap
tık. Gsyemizin h u su le  gelmesi 
için bütiiu gayretimizle çalışa- 
cağız. „

TaşnmcMar 
S. C. fırkası dün Galatadakl 

Nazlı handan Taksimdeki Kal- 
mis apartımanına taşınmıştır.

Fırkanın umumî merkezi, An-, 
karaya taşınıncıya kadar burada 
çalışacaktır.

Dünkü içtimaa 
S. C. fırkası İstanbul vilâyet 

heyeti dün de içtima eimiştir. İç
timaa Ardahan meb’usu Tahsin 
ve Refik İsmail beyler de iştirak 
etmiştir.

Recep B. Ankarada 
Ankara , 11 ( A.A' ) —«

Bir müddettenberi vilâyetleri-' 
mizde nafıa işlerini tetkik etmek
te olan Nafıa Aekili Recep Bey 
bugün öğleden ~vvel şehrimize 
dönmüşlerdir.

Tayyareci Mervingt.. 
Ankarada 

Ankara, 11 (A.A.) — Sıhhi*, 
ye tayyareciliği dostları cemiyeti 
ikinci reisi ve Fransız tayyare 
cemiyeti murahhası tayyareci 
Mervingt busabah trenle şehri» 
şehrimize gelmiş ve istasyonda 
tayyare cemiyeti ve Fransız se
fareti erkânı tarafından karşıt 
ianrpıştır.

Cumartesi günü saat 17 da 
Türk Ocakları salonunda Sıhhiye 
tayyareciliği yelkenli uçuşlar ve 
havacılığa ait bir konferas ve
recektir. Pazar günü de avdet 
edecektir.

İzaairde bir tevkif 
İzmir [H. M.] 9 eylül giinS 

iki kişiyi vak’a çıkarmağa teş
vik eden bekçi İhsan tevkif 
edildi'_

İzmirdeki m açlar 
İzmir, 11 ( A. A. ) — Genç 

Mili: takımdan bazı oyuncularla 
takviye edilerek İstanbul'dan 
şehrimize gelen İstanbul Alfan 
ordu takımile yarınki Cuma 
günü Altay ve pazar günü da 
İzmir Altmordu takımı maç ya« 
pacakl ardır"

Cemal Hüsnü B . bugiûl 
gidiyor

Bern sefirliğine tayin olılv 
nan Cemal Hüsnü bey bugüıt 
Ankaraya gidecektir.

Cemal Hüsnü bey ecnebi 
mekteplerdeki türkçe muallim"' 
lerinden müteaddit mekteplerde 
vazifesi olanların istifaya davet 
edileceği şayiasını tekzip et-» 
m'ştir.

Irak sefiri gitti 
Yeni Irak sefiri Şevket N*cî 

bey diinki ekepresle ankaraya 
gitmiştir. İrak sefiri bir ha/t» 
sonra şehrimize avet edecektir.
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Eşyanın cıiâsı

Tsıfîiteı eşya kurt 
larmlaını nasıl 

sm&hafaza edilir?
Salom yatak ve yemek oda

larında cilâlı eşyayı daima temiz 
bulundurmak icap eder. Dergim 
toz almak iyi ve faideii olsa bile 
senede bir defa cilâ yapmalı
da'. Bunun için dışarıdan rnalı- 
SU 3Î adam geünıısge hacet yok
tur .

Kendi kendinize ve ya hiz
metçinize bunu pek mükemmel 
yaptırabilirsiniz balımız nekadar 
sade ve kolay.

Bir fincan tabağına biraz 
sirke ve bir az zeytin yağı ko
yunuz elitıizede yünlü bir faııilâ 
parçası alınız. Ona bezi hafifçe 
batırınız ve eşyayı oııunia oğuştu- 
îunuz bir kaç defa bu harekete 
devam ediniz utuicetlen nekadar 
memnun kalacaksınız ki bu ceviz
liği sandalyelere varıncaya kadar 
yapmağa kalkacaksınız.

Eşyayı parlattınız iyi, güzel, 
fakat onları içinde yiyen kurt
lara karsı ne yapacaksınız . 
Bununda çaresi var. Hepsinin 
ayaklardı senede bir kere neft 
yağı konmuş bir kap içinde bir 
gece bırakınız. Gf: -çeksiniz eş
yaya kurt gelmiyecektir.
Şarap lekesi naasl çıkar?

Açık reiık kumaş veya çama
şırdan şarap lekelerim çıkarmak 
için ateş üzerinde kaynamakta 
bulunan ütün içine sokmalıdır. 
Çok gejmeden lekeler kaybolur. 
Çamaşırdan ilkesini çıkar
mak için lekenin l'zsrine biraz 
tereyağı sürmeli ve hiç silme
den yıkamalı ve sonra kayrsatma- 
lıdır.. Lekeler bu suıetle de kayb
olur.

RSürekkep lekesi
Mürekkep lekesini çıkarmak 

için biraz kuzu kulağı yaprağı 
alınız ve parmaklarınızla uğJa- 
yınız. Lekeden eser kalmaz. 
Kras'dsleSeoss temizlenmesi

Bir likör bardağı suyun içine 
iki topluiğne ba?ı büyüklüğünde 
soda ile çok iyi çini mürekkep 
karıştırmak

Sonra ince bir fırça ile kur
delenin üsiiiiiü boyamalı.

Kurdele kuruduktan sonra 
ince bir kumaşla hafifçe uğu- 
lur. Kurjela yeniden daha güzel

StmknSAiiöiiirü m
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Şapka kadın tuvaletinde en 
mülıim rolü ifa eder. Bu mev
simde nasıl şapkalar nıoda ola
cak?

Son gelen şapka modellerinde 
pek büyük bir değişiklik yok
tur. Şapkalar ya büyük veya 
küçüktür. Fakat geçen sene pek 
moda olan takke tarzındaki şap
kaların artık modası geçmiştir. 
Kadifeden yapılan şapkalar bu 
sene tuvalet şapkalarının zengi
nini teşkil edecektir.

Karielerimize dört tane ka
difeden zarif şapka modeli tak
dim ediyoruz.

Soldan birincisi gri renkte 
kadifedendir. On kısmındaki 
parça ortadan büzgülü olup, 
yüzün iki tarafına doğru ge
nişler.

Alttaki : siyah kadifeden
ve geniş düşük kenarlı her ke
se yakışan bir şapkadır. Üze

rinde teyel gibi işleme dikişler 
vardır.

Sağdaki ise bereye zarif bir 
genç kız şapkasıdır, evden bile 
yapılabilir. Band şapkanın bir 
az açık reııgi olacaktır. Bu tarz 
şapkalar bizim darülfünun şap
kalarının aynıdır.

Dördüncü modele gelince:
Bu da siyah kadifeden ve 

bir kenarı diğerine nazaran kı
sadır.

Mail geyilecek ve beyaz kadife 
kordeladan zarif bir düğüm ön
den kenarlara doğru sarkacak
tır.

Bütün bu şapkalardan maa
da ipekliden yapılmış veya yün
den örülmüş bereleri unutma
mak icap eder. Bunlar bilhassa 
yeşil, lâcivert, şarabi ve siyah 
renklerden intihap edilmektedir. 
Bütün bunlar hemen hemen alm 
hizasına, önden saç çıkarılmak- 
sızın geyilmekiedir.

olur, çok dayanır ve hiç leke 
tutmaz.
Şapkalar nasıl temizlenir ?

Şapkayı kaynar sabunlu su
yun içine sokmalı ve su ılık 
oluncaya kadar içinde bırakma
lıdır. Sonra ılıt: karbonatlı suyun 
içine sokmalı \ e şeklini değiş
tirmemeye çalışarak uğalamalı 
ve çitiiemeiidir. Eğer şapka so
lacak bir renkte ise hiç karbo
natlı suya sokmamalı, sadece 
sabunla uğalamalıdır.
Maîitariı muşam baların te 

mizlenmesi
Mantarlı muşambalar sade 

su veya hafif sabunlu su ile 
silinmelidir. Eğer çok kirli ise
ler esans de lerebaııtin ile izale 
edilir ve sonra bir tabaka bal 
mumlu boya veya vernik sürü- 
hrek cilalanır.

Beklensîs İtalyan tayyareleri 
Yedi Italyan tayyaresinden 

mürekkep bir filonun şehrimizi 
ziyaret edeceği hakkında Bo
ğazlar komisyonuna malûmat ve
rilmiştir. İtalyan tayyarecileri 
evvelâ Romaııyaya giderek ora
da yapılacak olan hava ve de
niz müsabakalarına iştirak ede
cekler, soııra şehrimize gele
ceklerdir.

Dün gelen seyyahlar 
Dün Teofil Gotie vapurile 

şehrimize 150 Ingiliz seyyahı 
gelmiştir. Seyyahlar Salı günü 
İskenderiyeye gideceklerdir.

İzzettin paşa geldi 
Tedavi maksadile Avaupada 

bulunan İzzettin paşa dün şeh
rimize avdet etmiştir .

I t

İstanbul 10 eylül 1930

m.5n

[Evvelki 
İstikrazlar

I. ilahili 98,.'>0 
Şark D. vol. 
n.M uvolı. 
Gümrükler 
Snydi ınahî 
Bugdat 
i . ookorivo

Bankam 
Anadolu 
K.-ji 

lıa>riye 
Tramvay 
l nıumî oigor, 
Boınonti

18.(il) 
8,!M)

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
A tina 
( anevre 

f’va

ÜS,50

Çek fia tlen

Tahvilât
Tram vay
Tlino!

R ıhtıta 
Anadol I 

„ H
.. uı

'IVrkon 
Çim ento Ar. 27 ,45  j
t m o n  —
Şark  Değ. 2 .">q

Balya «—
Ş a r k M .E c s a  *—
Telefon  —

koırklorlar
Cemiyeti Akvamım bu m u

mes’eL

1030— 
0,47.2r> 

12,02 
9.112 

3,38,-10 
36.40 

2.43.7,') 
(m 30

AınstenJam  1 .17 .50

Prag
Viyana
Madrit
Berlin
Varşova
Peşte
Bükreş
Belgrat
M osko ıa

15.''51 
3.35.:>01
4.47.2,'.
1.513.2.”) 

4.20 | 
2.70 |

79.40! 
20,GK' 
10SS

Nukut

1 isterli 
1 Dolar :

2 0  l '. i 'r a ı ıs ız  

20  Liret 
20K. Bellikti 
2(1 Drahmi r> 1.7ö | 
20  T. İMİ,:re S20 
2i) J,e\a ;il —

1 Florin «S2.50 
2 0  kur. (Çek) 124— I

k»:u —| 
211

1161

Kuruş

T î̂ö—
2 :1 .5 0
5 0 .5 0

1 S i l in  ( A ’

1 l ’e/cia 
t Mark 
1 Z eloli 2!5—■ 
1 Hengo ^7,50

20  L e y  21.0.",50
21 Dinar 77—

0 Çernoveı; —
1 A ltın 9 i ;t—  
1 M ecidiye 58,50 
1 Bankonot 241 ,-—

==» T akvim —
12 Eylül: Cuma

16 Rebiülâhir 1349
Zevali S.
Gim.^ ;>.;i7 
Ügle 12,11 
İkindi 15,45 
Ak§am 18.2R 
Yatsı 20,01 
İm sak 3.55 

Hıdrellez

I,zam 
11.10 

5 .U  
9,1!) 

12,00 
1.33 
9 ,28 

130
Bugünkü hava

Dün azami hararet 27 asgarî 17 
idi Bıııjiin rüzgâr mütebeddil 
şiddetle poyrazdan esecek ve hava 
aç 'k  olacakt.r.____________________

Cenevre 6 [H.M] — Avru
pa birliği konferansının iotih- 
zaratına memur bir zat ile gö
rüştüm. Mumaileyh diyor ki:

‘'Pazartesi burada toplanacak 
Avrupa birliği konferansının 
akibeti şimdiden malumdur . 
Konferans 28 milletin iştirokıle 
toplanıyor. Paristen bildirildiği
ne göre konferans bu mes'ele 
etrafında çok meşgul olmıyacak 
ve bir komisyon teşkil edilerek 
ıııes’elenin tetkiki buna havale 
edilecektir.

İsterse komisyon tetkikatını 
ve raporunu gelecek seneye ka
dar uzatabilir.

Pazarertesi Cemiyeti Akvam 
meclisinin altmışıncı devrei içti- 
maiyesi açılacaktır. Öğleden son
ra Avrupa birliği konferansı da 
küşat edilecektir.

M. Briand iptidaki nutkun
da Avrupa birliğini hazırlamak 
için geçen sene kendisine tevdi 
olunan vazifeyi nasıl ifa eyledi
ğini gönderdiği sual listelerine 
cevaplar aldığını beyan ettikten 
sonra bu cevapların bir beyaz 
kitapta cemolunduğunu hatırla
tacaktır.

M. Briand cevapların bir hu
lâsasını yaptıktan sonra ve ce
vaplarında Avrupa birliği fikri
nin bundan sonraki inkişafı cem
iyeti akvamın işi olduğundan fi
kirlerin müttefik olduğuna işa
ret edecektir. Sonradan muma
ileyh kendisinin ve hükümetinin 
bütüm mes'elenin cemiyeti ak
vam büyük meclîsinin ruzname- 
sine konulmasına razı olduğunu 
beyan edecektir.

Diğer hükümetlerin mümessilleri 
kısa beyanat ile vaziyetlerim 
tasrih ve tesbit edeceklerdir. 
Konferansın mese’lenin cemiyeti 
akvam büyük meclisinin ruzna- 
mesine konulmasına karar ve-

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

SATILIK EV VE DÜKKAN
No. 2 - 4  Sideris sokağı imrahar İlyas bey ma

hallesi, Yedikule, tramvay ve şimendifer istasyon
larına üç dakika mesafede kâgir iki kat altında 
oda bodrum ve helâyi müştemil dükkân ile birinci 
ve ikinci katlarında ikişer oda birer sofa birer 
matbah birer helâdan ibaret dört daire tavan arası 
ve taracası vardır. Bedeli iki sene ve iki taksitte 
verilmek şartile kıymeti 3270 liradır. Satış pazar
lıkla 23 eylül 930 sah 15 Defterdarlıkta. (R-187)

receği inuhakkak addolunuyor 
Bıı karardeıı sonra M. Bı iaııd 
artık vazifesinin hitam bulduğu
nu nöyliyeccl; i .

Cemiyeti akvam biiyiil: mec
lisinde umumî kâtip konferan
sın kararını mevzuu balıaedecel: 
ve meselenin tetkikini bir tet- 

kikat komisyonuna havalenin, 
teklif edecektir. Bu vazifenin 
Cemiyeti akvamın altıncı yani 
siyasî komisyonuna havalesi 
muhtemeldir.

Cemiyeti ak\ a » meclisindi 
üç mevki inhilâl edeceğinden 
büyük mecliste bunlara hangi 
devletlerin tayin edileceği mü
zakere olunacaktır.

Bunlardan biri tekrar Ce
nubî Amerika hükümetlerinden 
birine tahsis olunacaktır. Fin- 
landiyadan kalacak mevki dahi 
gene Avrupanın Şimal hükü
metlerinden birine verilecektir. 
Üçüncü mevkii İrlanda ile Çin 
almağa çalışacaktır. Cemiyeti 
akvam büyük meclisine Roman
yalI M. Tituleseu’nun riyaset 
eylemesi muhtemeldir.

Cemiyeti Akvam meclisi mü- 
zakerat programında atideki mü
him mes’eleler vardır.

1 — Lapreydinam adaleü • 
nin esası nizamnamesinde yapı - 
lan tertibatın meriyet mevkiine 
vaz’ı.

2 — Mandalar komisyonu - 
nun Filistin mes’elesi hakkında 
akteylediği içtimalarm neticeleri.

3 — Lehistan-Litvanya hu - 
dudunun tahdidine ait rapor.

Bu mes’elelerden başka Yu
karı Siberyadaki Alman ekalli
yetlerinden gelen şikâyetname
ler tetkik edilecektir.

Laheydeki beynelmilel diva
ni adalete yeni hâkimler tayin 
olunacaktır. Kazanacakları en 
ziyade ümit olunan namzetler Ja- 
ponyalı Adaçı, Almanyalı sablk 
nazır Profesör Redlih ve mü
şaviri has Şükmy dır.
Hâkimler Laheyde oturmak mec
buriyetinde olduklarından tayin 
edildiği takdirde profesör Re- 
delih Amerikadaki kürsüsünden 
istifa etmek mecburiyetinde ka
lacaktır.

Somaayaoın yeni harp 
gemileri

Sofya, 11 — Bükreşten bil
dirildiğine göre Romanya hesa
bına Itaiysda inşa edilen iki 
harp gemisi Köstenceye gelmiş
tir.
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telsiz...
İskenderiye

Satıl 4-Sabah 
Britanya Vapurunda

K oion el Vust

“Size, Londrada namınıza 
bıraktığım mektupta, mühim 
bir noktayı nasılsa işaret et
memiştim. Şimdi hatırıma 
g e ld i : Ben Bombayda iken, 
sol kolumun his kurşun ya
rasından sakat kaldığını ilân 
etmiştim. Sokağa çıktığım  
zaman kolumu göğsümde tu
tarak gezdiğim i kalk, hiç 
şüphesiz, tahattur edecektir. 
Bombaya çıktığınız zaman ko 
lunuzun sakatlığını unutma
yınız/,,

V u s t

Bu telgrafı okuyunca, ayak
larımı uzatarak, saatlerce gül- 
diinı.

Koionel Vuts ne zeki bir 
atinindi. Mühim vazifeleri ara
sın da beni hatırladığına hayret 
etmiştim.

( Britanya ) nın güvertesine 
çıktım. Kendi kendime bir çok 
tecrübeler yaptım; yolda gider
ken, büroda otururken, tiyatro
da oyun seyrederken, ziyafet
lerde ııııtuk irat ederken sol 
kolumu nasıl idare edeceğimi dü
şündüm ve kendimi alıştırmağa 
çalıştım.

Oyleya .. Kırkbeş, elli yaşın
dan soııra bedeni yeni bir iti

yatla ülfet etmek kolay bir iş 
midir?

Mühim bir meciiste, sakatlı
ğımı unutarak, kolumu kaldırır
sam, huzzarm nazarı dikkatini 
celbeîmiş olmaz mıydım?

Koionel Vuts çok şeytan 
adamdır vesselam!

Britanyanm, güverlesinde do
laşırken, hatırıma, bu eski ve 
zeki dostumun bir tavsiyesi geldi: 
Gine btiyle, bir kaç sene evvel 
Londrada oldukça mühim bir 
rol oynamıştım.Başvekil Asküitin 
daire müdürü bırakşam otomobil 
île, geç vakit evine giderken , 
otomobilinin önüne, beş altı 
otomobil ile kuvvetli bir haydut 
çetesi çıkmış ve ağzımı, kolla
rımı bağlayıp şehir haricine gö
türmüşlerdi.

Bir taraftan, Başvekilin üc
retle tuttuğu hafiyeler, diğer 
taraftan hükümetin zabıta kuv
vetleri mütemadiyen Asküit’in 
daire müdürünü arıyorlardı.

Aradan bir hafta geçtiği 
halde, zavallı acjamdan esaslı 
bir haber almamıyordu.

Başvekil, lıergün, polis ve 
emniyeti umumiye müdürlerini 
sıkıştırıyor:

— Nihayet üç gün zarfında 
daire müdürünün izini bulmalı
sınız!

Tarzında emirler veriyordu.
Hâdise gazetelere aksettiği 

için, hükümet, matbuatın şid
detli hücumlarına maruz kal
mıştı.

— “Memleketin en işlek bir 
caddesinden otomobille evine gi
den bir adamı kim ve nasıl çe
virebilir? „

Diyerek uzun ve şiddetli hü
cumlarla, bilhassa sivil polisi 
tenkit ediyorlardı. 0

(Entelicens Servis) ten bu işi 
meydana çıkarmak vazifesi Ko- 
loııel Vust'la bana tevdi edil
mişti.

Ben, (Old City) de bir mey
haneden ufak bir ip ucu elde 
eder gibi olmuştum.

Vust’la birlikte, ayni elbise 
ve makiyajla, birbirimizden fark
sız olarak, meyhaneye gittik.

Meyhaneye gittik diyorum 
amma, içeriye yalnız Koionel 
vust girmişti. Ben de meyha
nenin haricinde oturup tarassut 
ederek, civarda gizlenen polis 
tertibatını da idare ediyordum.

Sc kakta dolaş r. ên, yanımda 
bulunan sivil ve tecrübeli polis
lerden biri kulağıma iğilerek 
dedi k i :

— Mister, bu meyhanenin 
altında şehrin mecrası vardır. 
Bu mş’um yerde, beş serceden- 
beri yirmiden fazla adi m kay
bolmuştur. Koionel Vutsu da 
kaybetmiyelim!

Memura sordum:
— Kaybolan adamların izle

rini ve yahut cesetlerini bula
madınız naı?

— Hayır... çünkü burasıbiraz 
meyilli olduğu için iâğam mec
rası sür’atli akar.. İçine düşen 
insanın kurtulması imkânsızdır.

— Peki, ne yapalım?
— Tecrübemden istifade et

mek tenezzülünde bulunursanız, 
evvelâ pencereden içeriye baka
lım. Eğer Koionel Vuts hazret
leri içeride oturuyorsa, bizde, 
bir müşteri gibi, girip oturalım ve 
bir masa işgal edelim.

Biraz düşündükten sonra, si
vil memura sordum:

— Bu batakhanede bu kadaı 
adam kaybolduğu halde, burası 
elân nasıl seddedilmemiş?...

—Zabıtanın elinde delâili ka
nuniye yoktur. Kaybolan kimse
lerin aileleri mahkemelere mü
racaat ederek, bu batakhane
den şüpheleri olduğunu iddia 
ettikleri halde, mahkeme şüphe 
üzerine hüküm vermeyeceğini 
bildirmiş ve müddeileria Dava
larım reddetmiştir.

[Arkası YarınJ
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Hükümetin şahsiyeti 
maneviyesini tahkir

Istanbuldaki bir iki gazetede 
intişar eden efkârı tehyiç edici 
yazılar alâkadar makamlarca 
tetkik edilmekte idi.

Bu teikikat neticesinde şeh
rimizde çıkan „ Son posta,, a- 
leykine ve İzmirdeki “Hizmet,, 
gazetesinden nakien aldtğıv ehii- 
kâınelin şaûsiyeci maneviyesini 
tahkir yollu bir makale dolayı- 
sile dava ikame edilmiş ve gö
rülen lüzum üzerine mezkûr ga
zete mes’ul müdürü Selim Rağıp 
bey dün akşam tevkif olunmuş
tur.

;'Jfcfjznjet„, ..gazetesi bu makale
sinde İzmirde hükümetin nüma
yişçilere karşı zulüm ve buna 
raŞmen halkın kendi dileğini 
yaptırdığını ağır elfaz ile yazmış 
ve “ Son poita „ da bu makaleyi 
naklini faydalı bulduğu kaydile, 
iktibas e iniştir.

Dün tevkif nasıl oldu?
Selim Rağıp beyin tevkifi 

şu suretle vuku bulmuştur: 
akjaın saat altıda birkaç 

taharri memuru“Sonposta„matba- 
asına gelerek Selim Rağıp beye: 

—„Sizi 6 mcı istintaktan is- 
tiyrr'ar, beraber gideceğiz,, de
nişlerdir.

Bunun üzerine Selim Rağıp 
Dey altıncı istintak dairesine 
götürülmüş ve orada sorguya 
çekildikten sonra müstantık ta
rafından - cürmü ağır cezayı 
müstelzim addedilerek - mevku- 
fen muhakemesine lüzum görül
müş ve tevkifaneye sevkedil- 
miştir.

” eyin
gaze=

edri “Y e-
A

Bu tev k if hâdisesi üzeri
ne dün akşam kendisile gö
rüştüğümüz müddeiumumi K e
nan B. tevkifin sebepleri hak
kında bize şunları söylemiş
tir:

— B m gazete birkaç güm 
e w e l Kzmirde eskan diğer

m akale meşretraaiştiir. Bu maa1 
I edilen

Maviyesimi tahkir mnaSıiye- 
oMmığuıum-

tevîîkam büyük Mîllet M ec
lisi riyasetinden istihsal ed i
lem nmteKUEîiyet üzerime ga
zete müdürü mmes’ıulü hak- 
knıada ilk ta h k ik a ta  aoB- 
masa talebsle evrak (S macn

Sağıp  B ey " ” 
ssttatak dafresisıe tevdi e- 
«Hlndşür. MâgîaaÜkEk i®es- 
ul müdihr Selim Rağıp be
yi evvelâ ih-zâren davet 
ederek sorguya çekm iş ve 
m üteakiben filin nev’i ve 
mahiyetime nazaran tevki
fime lüzum görmüş ve tev
k if k aran  m akamı riyase
tim tasdikime iktiran île 
tekemmül etmiş ve iraffaz 
edilmiştir. Cürmün m ahi
yeti ağır hapsi müstelzim- 
dir.„

Cürmün temas 
ettiği madde ...

A dliyeden öğrendiğimize 
göre Selim  Rağıp Beyin cür
mü ceza kanununun 162 inci 
m addesi d e lâ letile  159 uncu 
maddeye temas etmektedir. 
Bu madde 3  seneden aka l  
olm am ak üzre ağır hapis ce
zasını müstelzemdir.

Gazete çıkarmak için yeni 
bir müdür gösterecek

Son Posta mes’ul müdürü 
Selim Rağıp beyin tevkifi üze
rine gazete kanunen müdürü 
mes’ulsüz kalmıştır.

Gazeteyi çıkaranlar bu va
ziyet karşısında vilâyete müra
caat etmişler ve vilâyetten, mü
dürü mes’ııl göstermezlerse, ani 
kanun karşısında gazete neşri
yattım mes’uliyetini kabul edecek 
bir adam gösterilinceye kadar, 
gazetenin çıkamayacağı cevabını 
almışlardır.

Lâalettayin müdürü mes’ul 
göstermek kolaysa da, her mü
dürü mes’ul ancak bir tahkikatı 
müteakip hükümetçe kabul; edil
diği için, bu noktanın Gazetenin 
intişarını bugün için sekteye 
uçratması muhtemel olmakla be
raber, gazete sahiplerinin araya 
araya nihayet bir müdiri mes’ul 
bulabilmeleri ihtimali de pek 
zaif değildir.

Iımir 13 [H.Mj — Hak
larında tahkikat yapılan 
“ Hizmet „ gazetesi baş ■■ 
muharriri Zeynel Besin, 
mes’ul müdürü avukat 
Bedri,“Y  eniasır,, gazete
sinden Belızat Arif, Ab - 
dulîah Abidin Beyler 
tevkif edildiler. “ Halkın 
sesi,mes’ul müdürü Ömer 
Fu ■ it, başmuharriri Meh- 
mt & Sırrı Beyler isticvap 
edildiler ve serbest bira - 
kıldıIar.Tahkikata devam 
ediliyor.
... Anadolu, gazetesi hak
kında, Fethi Beyte, tiüt- 
künû tahrif dendolayı tah
kikata başlanılmıştır. 
Nutkun sureti vilâyetin 
resmî zabıtlarından alın
mıştır.

İzmir 13 (H.M)— Halk F ır
kasınla,Anadolu gazetesine 
tecavüz edenler hakkında 
tah kikat devam ediyor.

M e r ^

IsiiMbaS © oraiüs ©llcm.

Kâzım Paşa Hz. 
îzmireten geldiler

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım Paşa Hazretleri, Seyrise- 
fainin İzmir

Bir müdde' 
ttenberi İngi- 

~0,° liz lirasının 
1030 ile 1035 
arasında filî 

"-900 bir istikrar 
Kespettiği m- 
alûmdur. Hal
buki son za
manlarda ih
racat mevsimi 
dolayısiie pi

yasaya tazıa miktarda ecnebi- 
p^ası gelmesi borsada makûs bir 
cereyan hâsıl etmiş bu seferjiş 

, İngiliz lirasının bugün üzerinde 
durduğu 1035 rakamından aşağı 
düşmesi, hatta bırakılsa 800 e 
kadar inmesi tehlikesi başgös- 
termiştir

Memleket vaziyeti ticariyesi- 
nin aleyhine olan böyle makûs 
bir buhrana mâni olmak üzere 
gerek hükümet, gerek bankalar 
konsorsiyomu hergün borsadan 
külliyetli miktarda İnyiliz lirası 
satın almağa mecbur’ıtalmakta
dırlar.

Her sene bu mevsimde baş- 
gösteren Türk parası azlığına 
karşı esaslı bir tedbir alarak 
Ingiliz-Türk lirası vaziyetini 1030 
ile 1035 arasında muhafaza ve 

{ Devamı 3  üncü sah ifed e)

On gün sonra Karadeniz veya Adamaya gidecek
S. C. fırkası lideri Fethi —.. -■->

bey dün sabah saat beş buçuk- ' i
ta Bandırma vapurile şehrimize 
gelmiş ve fırka umumî kâtibi 
Nuri beyle fırkanın diğer erkâ
nı tarafından istikbal edilmiştir. j

Fethi B. pek yorgun olduğu 
için bir motörle doğru Büyükde- .
redeki evine gitmiş ve öğleye . j
kadar istirahat etmiştir. j ıj

Fethi B . sarayda '
Fethi bey akşam saat beşte, ' 

umumî kâtip Nuri beyle birlikte 
Dolmabahçe sarayına gitmiş 7e 
Reisicümhur hazretleri tarfmdan 
kabul buyurulmuştur.

Fethi Bey geç vakte kadar 
Gazi Hazretlerinin yanlarında 
kalmış ve seyahati ile İzmirde- 
:i hâdiseler hakkında izahat 
- miştir.

Fethi Bey sarayda iken B.
Evîuîıalifleriaı- lideri Bmjmk' 

yolunda

« r * : :

Fethi Bey diin Dolmabalıçe sarayma giderken 
Anadolnyâ gidecek 

Fethi bey seyahatinde çök. 
(  A rkası üçüncü sayfada)

lvı. meclisi Reisi Kâzım Paşa 
Hazretleri de Reisi cümhıır Haz
retlerini ziyaret etmiştir.

u»  Meclis 22  Eylülde toplanıyor :==a

Hükümetin talebi üzerine Reisi
cümhur Hz. Meclisi içtimaa çağırdı

hazretlerini istikbal etmişlerdir.
Kâzım Paşa istimpotla doğ

ruca saraydaki dairesine gitmiş
lerdir.

Kâzım paşa hazretleri seya
hatleri hakkında bir muharriri
mize kısaca şu beyanatta bu
lunmuştur :

“— Dairei intihabiyem olan 
Balıkesir! gezdim. Halkla temas 
ettim, iyi intibalarla ayrıldım.

Politika münakaşaları sıra
sında İzmirde bulunduğuma çok 
memnun oldıım,..

Ankara, 13 (Telefonla) — 
icra Vekilleri Heyetinin 13 
Eylül 1930 tarihli teklif ka
rarı aynen aşağıda yazılıdır: 

Reisicumhur Hz. nira yük
sek  huzurlarına

“Millî paranın kıymetini 
korumak için hükümet faa
liyetinin bir senedenberi bu 
vadide sureti mahsusada ehem
miyet kespettiği malûmu ri- 
yasetpenahîleridir. Bu uğur
da, hükümetçe birçok tasar
ruf tedbirleri alınmış, millî 
parayı korumak için Büyük 
Millet Meclisince hükümeti 
salâhiyetlerle teçhiz eden ka
nun istar kılınmıştır.

Bittabi milletçe tasarruf 
ve istihsal için fevkalâde te
yakkuz ve basiret gösteril
miştir.

Bir taraftan bütün bu te»
■ dabirin tesiri,’ diğer taraftan 

istihsalâtın memnuniyeti mu- 
• cip bir inkişaf göstermesi ile 

millî paranın sukuta.; karşı 
muhafazası endişesi halen 
zail olmuştur. Ancak istih

sal ve ihracatın tesiri karşı
sında şimdi millî paranın 
ziyade yükselmesi istidadı yüz 
göstermiştir. Hükümet, millî 
paranın aylardanberi müda
faa edilen filî ve nisbî istik
rarını yükselmeğe karşı dahi 
muhafaza etmek memleket 
iktisadiyatı için lâzım olduğu 
kanaatindedir. Bu sebeple ik
tidar ve salâhiyetleri dahi
linde olan tedbirleri istihsal 
ve mütehassıslarla alâkadar
ları istimzaç etmiştir.

Hükümet,istihsal ve ihra
cat noktai nazrından men - 
lek lehine bir alâmet olan bu 
vaziyetin icabatını kendi salâ
hiyeti fevkinde görerek ka
nunen B. M. Meclisinin tetki
kine arzetmek lâzım olduğu 
kararına varmıştır. Keyfiyetin 
gayrikabili tehir olması se - 
bebile Büyük Millet Meclisi
nin henien içtimaına ihtiyaç 

. vardır.
Bu sebeple toplanacak 

olan Büyük Millet Meclisinin 
hükümetin siyaset ve icraa 

tım mütalea etmesine imkân 
hazırlamış olacağı tabiîdir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
19uncu maddesi mucibince 
Türkiye Büyük Millet Meclir 
sinin zati riyasetpenahileri ta
rafından Eylülün 22inci Pa - 
zartesi günü içtimaa devet 
olunmasını teklif ve istirham 
ederiz efendim...

Başvekil: İsmet; Adliye 
Vekili: Bulunamadı; Millî
Müdafaa Vekili: Mustafa Ab- 
dülhalik ; Dahiliye Vekili:. 
Şükrü Kaya; HariciyeVekilı: 
Tevfik Rüştü; Maliye Vekili: 
Saraçoğlu Şürkü:Maarif Ve
kili : Cemal Hüsnü:Nafıa Ve
kili : Recep ; İktisat Vekili: 
Şakir; Sıhhiye ve İçtimaî mu- - 
avenet Vekili: Refik.

Teklif tasvip edilerekTeş- - 
kilâtı Esasiye kanununun 19ün- 
cu maddesi mucibince Tür
kiye Büyük Miilet Meclisini 
Eylülün 22inci Pazartesi günü 
içtimaa davet ederim. 
Reisicümhur: Gazi M. Kemali
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AsnEsaiTGaj 13 |Ho M.] — MeclSsSna bu ksıfcı 

topflaınıaırak maliye vekilinim izahat vereceği ve para is
tikram nçnırû SıdâkuiiiîLiıetİM bir kanmana lâynlhtasıı tekEiffiınıdle bu- 
lüiHDacâ n Eaaberü frsyif etİEİHimekftedlîır.

heihi Beyi i Akhisar da yeşil san
cakla karşılıdan yobazlar

A nkara, 13 [H. M.j| — Fethi Beyi Âkhlsarda üzeriıme
îski lûaırfUerlle **ILâ nîlahc iMsıjIllaIrıı..o1, yaziEİn yeçü samıcakîİa 
âırt>flBnyaıra yofoazSaınıını bua h areketi AmıEKaıırsidla aıssıbSyet 

v© teessürün mnııııcip oSncu0 şS:tuıır<. IDahBİnye vekâleti bua ınnıââır0 
ftGcnanae harekete EscalkışaBalar hsıkkınnıdlaı şididetM ©mnıâırleır

i  riyesiedeki idamlar üzerine
__ o

■ bnırlblstoınıla Italyaım 
affâsD giMikee aoSsvor

Herine karşı Italys

Paris 12-— Bütün gazeteler, 
Triyestede fevkalâde İtalyan 
mahkemesi tarafından mahkûm 
edilen İslovenlerin idamı netice
sinde Sırp-İtalyan münasebahn- 
da husule gelen gerginlikten 
[bahsetmekte ve bu hususta mu
fassal malûmat neşretmektedir. 
Cenevrede bulunan Fransız ga
zeteleri muhabirlerinin verdik
leri malûmata göre İtalya hari
ciye nazırı müsyü Grandinin 
Romaya acele hareketi bidayet
te zannedildiği gibi teslihaü 
feakriyeain tahtidi etrafında Fran
sızlarla Italyanlar arasında ce
reyan edes müzakerelerle alâka
dar olmayıp İslovenlerin ida
mından sonra Yugoslavyada 
İtalya aleyhine kaydedilen vuku
atla alâkadar bulunmaktadır, 
r Zağrepten alman malûmata 
Sazaran Sırp-İtalyan hududunun 
kapatıldığına dair hariçten ve
rilen haberler yanlış ve asılsızdır. 
Yalnız Sırp memurlar; hemşeri- 
Jerinin Triyestede idam edilme
sinden galeyane gelen bir takım 
İsloven köylüsünün müsellâh İtal
yan toprağına tecavüzlenini me

netmek maksadile muvakkat bir 
zaman için hududu bir kaç nok
tadan seddetmişlerdi. Prağdaki 
Italyan sefiri Triyeste vakayiin- 
den dolayı Çekoslovakya matbu
atının Italyaya karşı kullandığı 
tecavüzkâr lisanı hükümeti mat
buası namına protosto etmiştir.

Çekoslovakya hariciye müste
şarı İtalyan sefirinin protosto- 
suna karşı teessürünü ilân et
mekle iktifa etmiştir.

Atina 13 — Belgrâttau bil
dirildiğine göre nümayişçilerden 
müteşekkil bir kafile Italyan se
farethanesini taşlamışlardır. Za
bıta müdahale ederek müteca
vizlerin bir kısmını tevkif etmiştir.

Belgrat, 13 — Hududa ya
kın olan vilâyetlerde ahalinin 
İtalyaya karşı iğbirar ve hid
deti günden güne tezayüt et
mekte ve vaziyet tehlikeli bir 
safhaya dahil olmaktadır.

Zağrepte binlerce nümayişçi 
tîalyaya karjı nümayişte bulun
muşlar ve fransız konsolosha-, 
nesi önünde Marseyez marşını 
terennüm etmişlerdir.

■sa ile dört kişinin

kanton, 12 [A. A.] — Nan- 
Edn’in asilerden istirdat edildiği 
kesmen bildiriliyor.

Hang Kong, 12 [A. A.] — 
tarikinden buraya gelen ecne- 

oiler asilerin şehirde birçok ma
ğazaları ve Standart oil kum
panyasının petrol depolarını yağ
ma ettiklerini bildirmektedir.

Şanghay, 13 (A.A.) — Ajans 
endopasifik bildiriyor: Komünist
ler aleyhindeki tenkil harekâtı 
îaalâne devam etmektedir. Han- 
koda vasati 30 idam hükmü icra 
edilmiş ve imtiyazlı mıntakada 
4 kişinin kafaları merasimi mah
susa ile kesilmiştir.

Trende yangını. j  
Enib (Oklahoma) 13 (A. A.) — 

Dün kremlin yakınında kâin Rock 
İslandda bir marşandiz trenin
de zuhur eden bir yangında be» 
kigi kömüre inkılâp etmişti?»

Franklen heyeti

83seııe evvel kay
bolan heyete ait 
cesetler bulundu

Fermemurayl3 (A.A) — (Al- 
berta) 83 senedenberi Franklen 
heyeti seferiyesinin gaybubeti 
meselesini ihata eden esrarı ten- 
vireyliyen bakaya Kanada kâ - 
şiflerinden tayyareci binbaşı Bur- 
vash tarafından keşfedilmiştir. 
King Willian İslandada ilk defa 
karaya inen tayyareciler olan 
arkadaşlarile beraber bulunmuş 
olan pilot Jilberin dediklerine 
göre, bazı alâim heyeti seferiyeye 
dahil olanlardan , bir takımının 
Scorbut’tan ölmüş olduklarını 
tahmine müsait kılunmatadır.

Tabutların mütenazır surette 
sıralanmış olmalarına bakılırsa 
heybeti seferiye erkânı hep bir - 
den ölmeyip yekdiğerini mü
teakip telef olmuşlar ve arkadaş
ları tarafından defnedilmişlerdir, 
Geri kalanlar da açlıktan ölmüş
lerdir. İskeletlerle kemikler taş yı- 
erınlarile vücuda getirilmiş olan ve

ime uğraşıyorlas
Ankara 13 (A.A.) — „ 13- 

9-930,, Büyük Ağrıda en sarp 
ve geçilmesi çok müşkül bir 
mıııtakaya tahassun eden eş
kıyaya karşı dağ kıtaatımız 
biiyük ağrının zirvesindeki 
cümudiyclere tırmanarak eş
kıyaya pek ağır zayiat ver- 
dirmişlerdir. Eşkıya bakiyesi 
iltica ettikleri bu sarp mm - 
takada barınmağa ııevmidane 
uğraşıyorlar.

Düınkrli heyeti ve*
geç

t  c
Ankara, 13 (Telefonla) — 

Heyeti vekile bugün toplanarak 
maliye vekilinin Avrupa seya
hati hakkında verdiği malûmatı 
dinledi ve geç vakta kadar iç
tima ederek diğer mes’eleler 
üzerinde müzakeratta bulundu.

Moskovaya gidecek olan ha
riciye vekilinin avdetine kadar 
Maarif vekilinin Ankarada kal
ma»' münasip görülmüştür

A v ru p a Birliği

Cemiyeti Akvam
da muhtelif mıırah 
hasların nutukları

Cenevre, 12 [A. A.] — Ak
vam cemiyeti büyük meclisinin 
içtimamda Felemenk hariciye 
nazırı bazı beyanatta bulunarak 
İktisadî mes’eleler hakkındaki 
müzakerelerden bir çoğunun 
ffiuvaffakıyetsizliğe uğramasın
dan dolayı müteessif olduğunu 
beyan etmiş, ve teslihatıö kâfi 
derecede tahdit edilmemiş olma
sını da teessüfle karşılamıştır.

Nazır, sözüne devamla de
miştir ki “bereket versin akvam 
cemiyetinin emniyet ve selâmet 
mekanizması harp kâbusunu u- 
zaklaştırmaktadır.,, Bundan son
ra nazır, M. Briand’ın cesurane 
ve âlicenabane teşebbüsünü tak
dirle yadetmiş ve İktisadî em
peryalizmlerle müfrit milliyetçi
liklerden tevellüt etmesi muhte
mel tehlikeleri göz altında bu
lundurulmasını büyük meclisten 
rica etmiştir.

Bundan sonra Danimarka 
hariciye nazırı söz alarak tah
didi teslihat ve parlamentolar 
birliğine ait projeleri tavsiye et
miş, en ziyade müsaadeye maz
har mîllet muamelesi mes’elesi- 
nin hallini tacil için bir takrir 
vermiştir. Bu takriri, birçok hü
kümetlerin murahhasları da im
za etmiştir.

Cenubî Afrika mümesssili, 
sulhperverane nutuklar söyliyen, 
fakat diğer taraftan tefevvuk 
teminine çalışan Avrupa hükü
met ricalinin bu iki vaziyeti 
arasındaki tezaddm uyandırdığı 
endişelere dikkati celbetmiştir.

Civere, 13 (A.A) — Avus
turya, Belçika, Küba, Danimar
ka, İspanya, Felemenk ve İsveç 
murahhasları Avrupa federasyo
nu projesine taraftar olduklarını 
beyan etmişlerdir.

bilâhere yerliler tarafından tahrip 
edilmiş veya muhalefeti hava 
yüzünden harap olmuş olan abi
delerin enkazı arasında bulun
muşlardır. Ayı deresinden bir 
ceketle bir pantalon gayet eyi 
olarak muhafaza edilmiş oldu
ğu halde bulunmuştur. Tayyare- 
cile uçuş esnasında metruk 
bir geminin enkazını müşahede 
etmişlerdir.

İki ibret dersi

,ÎF

esirlerimi gös*

Karşı fırka taraftarları tara
fından yapılan menfi ve aldatıcı 
propagandaların fena neticeler 
verdiği hakkındaki tahminler 
tahakkuk etmiye başlamıştır.

Vergi verilmeyecek, ucuzluk 
olacak diye iğfal edilenler şim
di söylenen sözlerle devam eden 
vaziyetin birbirine uymadığını gö
rerek şaşkın bir halde bulun
maktadır .

Buna misal olarak, İzmirli 
“Anadolu,, refikimizin şu iki 
haberini naklediyoruz:

Menemende Mehmet efendi 
isminde bir zat tahsildar Mus
tafa Efendiye müracaat ederek 
iki gün evvel kendisinden tah
sil olunan vergi paralarını ia
de eylemesini istemiştir.

Tahsildar Mustafa efendi, 
tahsil olunan vergi paralarının 
geriye verilemiyeceğini söylemiş, 
vergilerin tahsiline devam oluna
cağını ilâve eylemiş ise de Meh
met efendi vergilerin kalktığını 
mevsukan (! ) haber aldığı için 
talebinde ısrar eylemiştir.

Tahsildar ile mükellef ara
sında çıkan hâdiseye zabıta 
müdahale etmiş, Mehmet efen
dinin tecavüz ettiği anlaşıldığı 
cihetle kendisi tevkif olunmuş
tur.

Yahşelli köyüne giden sıtma 
mücadele doktoru Mehmet Ali 
beye de bazı kimseler:

„— Artık eski saman geçti, 
bizi sıtma mücadelesi ile uğraş- 
tıramazsınız” demişlerdir.

Bağdat Musul « Hayfa

lıngîfelcif Sraks trenle 
Âkolemlge raptecleceMbir
Şimendifer hattının yanma Musul petrollarına Aki

denize sevk için bir boru tefriş edilecek

Meclis niçin
toplaniygr ?

(Birinci sahifeden mabaat) 
mevcut istikrar vaziyetini sarsıl
maz surette idame etmek için 
hükümetin Büyük Millet Mecli
sini bu hafta zarfında içtimaa 
davet ederek şimdiye kadar 
alınan tedbirlerin neticelerini 
izah ve alınacak yeni tedbir hak
kında Meclisin tasvibini istemesi 
kuvvetle muhtemeldir.

Meclisin önümüzdeki hafta 
zarfında aktedeceği bu fevka
lâde içtimada Maliye Vekili iza
hat verecek ve paramızı istik
rar halinde tutmak için alına
cak tedbire ait kanun lâyihası
nın müzakeresini istiyecektir.

Meclis açılıp kanun müzake
re edilmeden alınacak tedbirin 
mahiyetini ifşa etmeği münasip 
görmemekteyiz. Yalnız yeni ted
birin para vaziyetini bütün ma- 
nasile müstakar bir hale getire
ceğini derhal umumî kanaat hâ
sıl ettirecek maiıiyette olduğu
nu da söyliyebiliriz.
Muhalifler tenkide hazırla

mıyorlar 
S. C. fırkası merkez heye

tinden Ardahan meb’usu Tahsin 
bey, B. M. Meclisinin‘;fevkalâde 
içtimaa davet edileceği hakkın- 
daki haberlere dair şu süzleri 
söylemiştir:

—“Meclisin içtimaa davet edi
leceğini ben de haber aldım. 
Şimdi ihracat mevsimi olduğun
dan hükümet kambiyo meselesi 
üzerinde meclisten yeni kararlar 
alacaktır.,,

Haber aldığımıza göre, mec
lis içtima ettiği takdirde yeni 
fırkanın meb’usları hükümetin 
iktisadi siyasetini tenkit edecek
lerdir.

Meclis müstemirren içtima et
tiği takdirde S. C. fırkası mer
kezi dert1»1 Ankaraya nakledi
lecekti?.

Kudüs, 7 (H. M.) — Bugiiıı 
biitün Suriye ve Irak ve Filistin 
matbuatı yeni Bağdat mea'ele- 
fiile meşguldür, lııgilizler yeni 
Bağdat demiryolunu Musuldau 
geçilerek Hayfa limanına kadar 
temdit etmeğe karar vermişler
dir. Hattın yanında Musul pet- 
rollarını Akdenize isâle edecek 
bir boru hattı tefriş edilecektir. 
Demiryolu ve boru hattının inşa 
ve tefrişi beş sene zarfında ik
mal edilecektir.

Irak matbuatı bu karardan 
fevkalâde memnuniyet izhar edi
yor. Bu memnuniyetin birçok 
sebepleri vardır.

Evvelâ boru hattının Akde
nize temdidiyle Avrupaya gön
derilecek Irak petrollan Süveyiş 
kanalı resminden kurtularak Iran 
petrollanndan daha ucuz ola
caktır.

Hayfa demiryolu Vasatı As
ya hacılarını Iraktan geçmeğe 
ve burada para bırakmağa sev- 
kedecektir.

Bundan başka İran ve Af
ganistan haricî ticareti Irak yo
lunu tercih edecektir.

Irak mahsulü ve emtiası için 
yeni piyasalar açdmış olacaktır.

Yeni hat ecnebi seyyahları 
Iraka celbedecek ve Arap mem
leketleri arasında seri muvasa- 
lâyi temin edecektir.

VelhasU yeni Bağdat demir
yolu Irak ve diğer Arap mem
leketleri için pek çok fevaidi 
olacaktır.

Fakat Irakm bu memnuniye
tine karşı Mısır matbuatı yeni 
Bağdat haltından memnun kal- 
ıııamıştır. Mısır gazeteleri Bağ- 
dat-Hayfa hattının Süveyiş l;a- 
naiı nakliyatını tenkis edeceğin
den ve Hayfanın İskenderiye ile 
Portsaide dehşetli rakip olaca
ğından endişe ediyor.

Ayııı zamanda İngilterenin 
askerî merkezi sikletinin süve- 
yişten Hayfaya nakledeceğine 
ihtimal veriliyor.

Ingiltere müstemlekât nazırı 
bu hattın inşası Filistinde yalıodi 
yurdunun tesis ve ikmali için 
hazırlanan müsmir programın 
bir kısmının teşkil eylediğini be
yan etmiştir.

Bu beyanat Filistin milliyet 
perverlerini şüphelendirmiştir. De 
miryoiunun inşasına ait imtiyazın 
Lord Melcei'e verileceğine dair 
çıkan şayialar Filistinlilerin büsbü 
tün şüphelerini takviye etmiştir.

Filistin Arap gazeteleri hat
tın inşasında Siyomistlerin eli ©= 
lacağından korkuyor. Bunun için 
umum Arap gazeteleri Arap me- 
maliki için hayat mes’elesi olan 
Bağdat - Hayfa demiryolunun ve 
petrol boru hattının inşasında 
Siyonistler yerine Araplar ile 
teşriki mesaide bulunmalarını 
tavsiye ediyor.

Yeni hattın inşası şarkı ka- 
ripte İngilizlerin ve askerî vaz
iyetin ve Arap memleketlerinin 
iktisadi vaziyetini ta esasından 
değiştirecektir.

Fethi Bey dün geldi
(Birinci sahifeden mabaat) 

yorulduğu cihetle bu gün istira
hat etmesi muhtemeldiı-.Oğleden 
sonra fırka merkezine gittiği 
takdirde umumî merkez heyeti
nin içtimaına riyaset edecektir.

S . fırka lidri şehrimizdealO 
gün kadar kalacak, burada teş
kilât ve intihabat işlerile meşgul 
olacaktır. 10 gün sonra Kara
deniz vilâyetlerine veya Adanaya 
bir seyahat yapması mukarrer
dir. Maamafih, Fethi beyin burada 
kalarak bu seyahati umumî 
merkez ocağından bir heyetin 
yapması da muhtemeldir.

FetM  beyin beyanatı
Fethi pey, dün bir muharri

rimize şu beyanatta bulunmuştur: 
Seyahatimden pek mem

nunum, halkıd tezahüratına çok 
müteşekkirim. Ziyaret ettiğim 
her yerde fırkamıza karşı büyük 
bir teveccüh gördüm. Muhtelif 
mahallerde teşkilât yapıldı. Şu
beler faaliyete başlamak üzeredir.

Bütün seyahatimden hası! et
tiğim intiba çok iftihara şayan
dır. Milletimde iftihar edilecek 
çok şeyler gördüm. Halk, şuurla 
hareket etmiştir. Bilhassa büyük 
bir uyanıklık ve enerji manza - 
rası gösteren gençlik, Cümhu - 
riyet aşk ve imanile türk cum
huriyetçilerini memnunjve mes’ut 
edecek tezahürlerde bulunmuş - 
tur.

Fırkamızın derinden hissedi
len bir ihtiyaca tekabül ettiğini 
görmüş olmakla itimadım kuvvet 
bulmuştur.

İzmir İçtimaına dair
Şimdi İzmirden 9 Eylül 

tarihüe çekilen bir telgrafı ha
vi Cumhuriyet gazetesi elime 
geçti. Bu telgrafta: “ Meclis Re

isi Kâzım paşajHazretleri tara
fından aktedilen bir içtimadS 
vali Kâzım paşayı protesto için 
Fethi beyin dahiliye veldline 
gönderdiği telgrafın haksız ol« 
duğuna hükmedilmiştir. Meclis 
Reisi paşa Hazretleri tarafından 
Fethi beye bazı tavsiyelerde bu
lunmuştur „ diye bir fıkra var* 
dır.

Emsali çok teklerrür ede» 
ve halkça mahiyeti anlaşılmış 
olan bu kabîl tahrifatı tekzip 
etmenizi rica ederim. Ne vali 
Kâzım paşanın harekâtı hakkın- 
daki şikâyetler haksız bdannraş, 
ne de bu kabil tavsiye yapılmış
tır. Zaten böyle tavsiyelere lü
zum olmadığı meydandadır ve 
hürriyeti matbuat devrinde ya= 
lan işaatın âmilleri mahcup kai-  ̂
mağa mahkûmdurlar.,,

Fırkamn gazetesi
Bir haftadanberi Ankarada 

bulunan Ağaoğlu Ahmet bey 
yarın şehrimize gelecektir. Ağâ- 
oğlu Ahmet bey burada fırka
nın gazetesini neşredecektin 
Yeni fırkanın gazetesi önümüz»1 
deki ay intişar edecektir.

Teşkilâtı biten yerler
S. C. fırkası tarafından İz

mir, Denizli, Aydın, Alaşehir, 
Manisa. Balıkesir, Bandırma, Bur< 
sa, Kırklareli vilâyetlerinde teş- i 
kilât ikmal edilmiştir. Vilâyet' 
merkezi teşkilâtı tamamlanan yer 
lerde derhal kaza teşkilâtının ya
pılmasına başlanmıştır.
Reşit Galip Bey müstakil

Muhalif fırkadan çekilen dok
tor Reşit Galip bey Büyük mil
let meclisinde müstakil olarak 
çalışacaktır.
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Anaerfkaya Bahrimuhiti geçerek
ECosîîa arkadaşı Belloaat ve

____

em büyük Tayyarecin? 
May kost

ayyaresı
seferi için 

ikma! edildi

T -1

Domieff’nira büyük salonları
Geçen sene 169 yolcu ile 

açan Almanların meşhur Dorni- 
er Do n tayyaresi o zamandan- 
beri adeta unutulmuş gibiydi. 
Hatta oni ki motörle mücehhez 
olan bu tayyarenin böyle bir 
defa uçabileceğini ondan sonra 
ige yaramıyacağını söyliyenler 
bile oldu... Fakat bu müddet 
zarfında Dornier’nin mühendis
leri boş durmadılar ve tayyare
yi daha mükemmel bir hale if
rağ için çalıştılar. Şimdi Dorni- 
0? tayyaresi Bahrimuhit seferine 
ijazırlamnaktadır. Fakat bu se
fer ancak70yolcu taşıyabilecek
tir. Yolculuya tahsis edilen yer 24

metre uzunluğunda ve 3 metre 50 
santim eniııdsdir. Yüksekliği 2 
metredir. Yolcuların mevkii ta
ifenin yerlerinden ve benzin de
posundan tamamile ayrılmıştır. 
Tayyarenin tesisatı Zürihte 
ikmal edilmiştir. 70 yolcu bu 
sayede gayet rahat bir surette 
seyyahat edebilecektir .Küçük ka
binelerde sekizer kişi ve büyük
lerde 10 kişinin oturması ka
bildir. Sigara içenlere mahsus 
bir salon da vardır ki bu nokta 
Dornieryi kabili şevklere faik 
kılmaktadır. Çünkü kabili sevk 
balonlarda sigara içilmek mem
nudur. Bundan başka tayyarede

G rafZeppelin 20  
yolcu ile Mos~ 

k o v a y ı

Yeni Alman kabili sevk ba
lonu “ Graf Zeppelin „ şimdi 
Rusya seyahatini yapıyor. Ba
lonun kumandasını bu defa Dr. 
Ekener Cizattı deruhde etmiş ve 
oğlunu dahi yanına alınıştır. Ba
londa 20 yolcu vardır. Bunlar
dan on altısı avdet bileti dahi 
almıştır.

Balon Rusya seyahatine bin
lerce seyircinin alkışları arasın
da başlanmıştır.

Balonun bütün yolcula rıSov- 
yet Hükümeti mümessilleri, Ber
imdeki sovyet sefareti memurları 
Rus gazetecileri, Alman hariciye 
nezareti memurlarıdır.

Balon Konstans gölünden ha
reket ettikten sora doğruca Mos- 
kovaya gitmiştir.

meşin koltuklarla bir bar mev
cuttur. Salonun yanında yatak 
kabineleri, daha ileride 7 metre 
uzunluğunda ve 3 metre eninde 
büyük bir salon mevcuttur.

İnsan bunları gördükten son
ra bu kadar konforun bir tay
yarede nasıl bulunacağına hay
ret etmektedir. Arka kısımda 
alektrik dairesi, tuvalet kabine
leri, banyo salonları ve eşyaya 
mahsus kısım vardır.

Dornier Do X  iu tecrübeleri 
ahiren Konstans gölü üzerinde 
yapılmış ve muvafık neticeler 
elde edilmiştir.

K a n lı b ir  v a k ’a

Odalbnmda karnı 
11ar içimde îöiıılkımrnı 
bir erkekle kadimi

Prangada tüyler ürpertici bir 
vak’a olmuştur. Hîıdise şudur:

Bir sabah naat dokuza doğ
ru elektrik kumpanyasının bir 
memuru Preziden - Vilson soka
ğında 51 numaralı otelde oturan 
tahsildar miisyü Şarl Kottelenin 
elektrik saatine bakmak için 
mezkûr otele gider.

Kapı) t  açıktır; memur içeri, 
mutfağa girer, işini bitirir fakat 
işin tuhafı karşısına kimse çık
maz. Adam buna şaşar, gideceği 
zaman etrafında beyhude yere 
birisini arar.

Bulamayınca mutfağın yanın
daki cdanm kapısını vurur. Ce
vap yok.. Ozaman kapıyı açma
ğa uğraşır. Fakat kapı arka
sından kilitlidir.. Memur şaşırır 
merak eder hem de korkmağa 
başlar.. Sokak kapısı açık, bir 
oda kilitli, evde kimseler yok.. 
Belki ev sahibi havasızlıktan 
boğulmuştur diye gider komşu
lara haber verir, sonra gidip 
polis komiseri mösyö Brunel’le 
Vilson sokağına giderler.. Kilitli 
kapı kırılır.. İçeri girerler ve 
dehşetten donakalırlar .. Yerde, 
parke üstünde mösyö Kattelen 
pıhtılanmış kan gölü içinde ya
tıyor; giyimlidi..

Yanında bir yatağın üzerinde 
yanlız bir gömleği bulunan genç 
bir kadın cesedi yatağın yanın
da kanlı bir ustura...

Otel sahibi isticvap edilir. 
O der ki:

— “Bu kadım ben tanımıyo
rum. Buraya ilk defa olarak bu 
gün Mösyö Kattelenle beraber 
geldi... Zaten Mösyö her gün 
başka bir kadınla gelir..,,

Evde yapılan taharriyat ne
ticesinde bu cinayet veya intiharı 
izah edecek bir vesika bulunma
mıştır. Yalnız masanın üzerinde bir 
kâğıt. Mösyö Kottelenin elyazısı.. 
Fakat okadar kanla boyanmış ki 
ancak şunlar okunabilmektedir:

— İkimiz birden intihar et
meğe karar verdik.

Kabahat Panten de katr-şö- 
men sokağında mösyö Bodinin- 
dir...

Kattelenin kâğıtlar arasında 
genç kadının 25 yaşında oldu
ğunu ve isminin Madelen Morel 
olduğunu bildiren bazı vesaik 
bulunmuştur.

Madelen sarışındır:
Tahkikata nazaran Kattele

nin önce arkadaşını öldürdüğü 
sonra o kâğıdı yazıp intihar 
ettiği zannolunmaktadır.

Fakat cinayetin mahiyeti he
nüz anlaşılmamıştır.

BtniikSllâ(§>m rfe f ©  m a )  mı o s

Ltııcf ;nij y e t
Sjc.

Bu batakhaneden nasıl kur
tulduğumuzu ve katilleri nasıl 
elde ettiğimizi burada izaha lü
zum gömüyorum. Şimdi, Koionel 
Vuts’tan aldığım şu telgraf ba
na - sırf ona benzeyiş itiba- 
ı?ile-ne felâketler getirdiğini ha
sırlattı .

Britanyanın güvertesinde do
laşırken - neden bilmem ? - bu 
korkunç macera bir sinema şe
ridi gibi gözümün önüne geldi. 
Kendi kendime:

— Acaba Bombayda da 
bu rolü yaparken bir tuzağa mı 
düşeceğim.

Endişe3İle saatlerce, güver
tede, sert ve sıcak cenup rüz
gârına göğsümüzü gererek do- 
IcatlSB1

Bombay önünde
Sabahleyin kamaramdan sa

lona çıktığım zaman Kaptan 
kuks bana:

— İki saat sonra ayağımızı 
karaya basacağız!

Demişti.
Genç zabitin dediği gibi iki 

saat beş dakika sonra Bombay 
limanına vardık. Güverteden et
rafı tetkik ettim : Şehirde her 
zamanki tabiî kalabalıktan baş
ka nazarı dikkati calip bir ha
reket yoktu.

İnci taciri yanımıza geldi:
—- Gördünüz mü, Koionel? 

dedi, sokaklarda ve rıhtım üze
ninde yürüyen halk, ne kadar 
uâhin vo teybiydi, ne kadar

uslu ve başı aşağıda gidiyor...
— Ne demek istiyorsunuz?
— Hiç., yani, demek istiyo

rum ki, bir kaç gün evvel aldı
ğımız ihtilâl telgrafları, şimdi, 
bana rüya gibi geliyor...

Şu, her biri, birer kuzu tes
limiyetiyle başları önde giden 
zavallı insan kafilesine bakınız! 
Bunlar, muntazam İngiliz ordu
ları, topları ve mitralyozları ile 
mücadeleye, girişebilecek adam
lar mıdır?

— Kaç gündenberi aldığımız 
haberlerin hepsi birer mazi ol
du. İsyan ve ihtilâl günlerce de
vam etmez ya .. Elbette şimdiye 
kadar teskin edilmiştir.

îki dost samimiyetile güver
tede konuşurken. ( Britanya) nın 
kaim sesli düdüğü işitildi :

—■ Düüüüiiüt!!!
Ve biraz sonra, beni istikba

le gelen resmî memurlar ve za
bitlerle birlikte karaya çıktık.

ihracat gümrüğü öaünde bip

tabur İt
ifa ederken, bir takım bando 
muzika da lâtif 
nüm ediyordu.

Halkın
arasından geçerek, askerî fırka 
dairesine vardık.

Bombay 
mandanı tan an fırka 
dahilinde 
ziyafetir 
ile konuş

— Yc 
diniz,!

— Fırtmasız .. çok iyi ge 
çırdik, sir! Fakat, rica ederim 
bana ke 
yiniz, bi
bütün işlerimiz altüst olur!

— Merak etmeyiniz, içimizde 
yabancı yok... kolunuzun çolak - 
lığının bile farkındayız!

■= İskenderiyedeıs haber alı
yor musunuz?

■== Her zaman...
KolendVıutae âlemda.?

etabli ve»ikauı dağıtıMıı

Nif-tnıs kâmdı olanlara da

Şimdiye kadar İotanbul Rum- 
larındon 30000 kiıjiye etobli ve
sikası verilmiştir. Daha elli bin 
Rıun etabli vesikası alacaktır. 
Her gün 100-150 vesika tevzi 
edilmektedir.

Etabli vesikasını lıenuz al - 
mamış Ruuılar yeni ve eski nü
fus kâğıtlarıle pasapot alabil - 
inektedirler.
G arbî Trakyadla tetkîtsat 

Etabli Rumlara verilecek 
olan beyannameler yetişmediği 
için yeniden tabettirilmiştir. Bu 
beyannamelerden garbî Trakya- 
yada gönderilmiştir.Garbî Trak
ya’da istihkak listeleri hazır
landıktan sonra komisyon dola
şarak mahallerinde beyanname
lerin derecei sihhatini tetkik 
edecektir.

Dağnblacak 3®O,0©ffl lira 
Dün M. M. komisyonunda 

dördüncü büro M.Holştadm riya
setinde içtima etti. Garbî Trak- 
yada ve Istanbulda dağıtılacak 
300,000 İngiliz lirasının tevzii 
esnasında tetkiki lâzımgelen hak
kı tasarrufa ait vesaikin sureti 
tetkiki için takip edilecek usul-

IM) ü'fe^ffdgtF’iFİİlk

Eer {jiMîçüldü vo bıa ûiümota 
dördüncU büroya saBtalcnlojmı 
bildirmek üzere Tfiri: ve Yunan 
heyeti muraiıhaaaları amamda 
ilızarî bir toplanma lıatrargir ol- 
du. Bundara rankcat Isicaseırâ 
mutazarrır olmamanı vo Ûdilöno 
şekilde hakkı tasarımla teinin 
etmektir.

Ytnsıasa oEaîûkOEfa Mm 
IbotUoİGM 

Vaktiie mukabele bilmfail 
olarak hükümetimiz taraflından 
vazıyefc'edik-n Ytsaaıa ealâkn ia
de edildiği zaraaa laeuüz top
lanmamı; kira bedellerinin gayffi 
mübadiller kcmiaycaa tarafa» 
daa e m ,  yokça ba enslûlıiıı caÎ2Ejp- 
leri tarafındaa tan talîni cdfae= 
si hakkında bi? ihtilâf çjfca’n, 
bu ihtilâf bitaraf azalansa ha
kemliğine havale etlükaigfeı Bi° 
taraf azalar İba kscoalalâ Esarar» 
Sarını îbirkaç giiınG EıacİDs* vcvo 
çeklerdir.

M. IKIcıadbffOEîa J3cl%®ı? 
Mezunem EaeıaleikeMiîde fca= 

lımam Rfl. E/J. EıoniaİGydnn Hataca? 
azasından M. tiendeffcoa bu ay 
nihayetİEde sefirimize gelecclkîiır.

Gazi Hazretlerinin izahna- 
meleri 

Gazi Hazretlerinin fırkalar 
karşısındaki vaziyetlerine dair 
izahnameleri tabedilerek sokak
lara yapıştırılmıştır.

Bir kom iser hakkında 
tahkikat 

Sabık küçük pazar komiser 
muavini İshak ef. hakkında 
Mülkiye müfettişliğince tahkikat 
icra olunmaktadır.

İshak ef. dün mülkiye müfet
tişliğine celbedilerek ifadesi 
alınmıştır.
Şehrimizde büyük bir kim

ya laboratuarı
İktisat vekâleti, şehrimizde 

bir devlet kimya lâboratuarı 
tesis edecektir. Lâboratuar için 
Ticaret mektebi içinde bir da
ire ayrılmıştır.

Devlet laboratuarı, her ve
kâlete ait tahlil işlerile meşgul 
olacak, Ticaret mektebi talebe
si de laboratuvarda tatbikat gö
recektir.
Tön’oeki fia tı tenzil edildi 

Tütün inhisar idaresi tönbe- 
ki fiatlerini 175 kuruştan 150 
kuruşa tenzil etmiştir.

Avrupaya gönderilecek 
talebe 

Bu sene muhtelif mektep 
mezunlarından 39 efendi Avru
paya tahsile gönderilecektir.

Y eni İsla- asaa aaeMe&I, 
Çapa kısa muallim mektebine 

merbut olmak üzere bir nmn 
mektebi açılacakta. Barayo 
riçten talebe alıamıyaeak kız 
muallim mektebinin dördüncü 
sınıf talebesinden bir l««nn ba 
mektebe girecektir.
Ticareti bahriye mektebi 

leyli oluyor 
Ticareti bahriye mektebi ba 

seneden itibârsa leylî olacaköf. 
Bu maksatla mektepte icap eden 
tesisat yapılmaktadır.

İstram boli yanardağa
Roma, 13 (Â.A.) —- İs trans» 

boli yanardağı bir indifaı müte
akip tekrar tsfojj faaliyetine av
det etmiştir.

İstanbul 13 eylül 1930

[Dünkü Borsa fiatlenj
İstikrazlar 

İst dâhili S8p9 
Şark D. yol. 
ö.Murafc. 115,50 
Gümrükler 
Siydi «shî 
Bsğdat 
T. askeriye

— Bu sualin cevabını, biz 
de, bizzat sizden bekliyoruz!

— Yani benden... öyle mi?
— Tabiî..
Bu esnada, yemek masasında 

birservis yapan burg 
mızda dolaşmağa

Vali, yavaşça kulağıma fısıl
dadı:

— İşte bu gelen yabancıdır. 
Ben de kulağına eğilerek:
— Sakın, dedim, bu çocuk 

(siyah saplı Hançerliler ko-

Ve sonra, hintlinin İngilizce
ı ?1LL1 V ~ r ,Dumeaıgım ogrsnercK , nrKa 
kumandanına şu sözleri s

— Ben Bombay’a 
atarken büyük bir 
içindeydim ve gene de bu iti
matsızlığım devam etmektedir. 
Evvelâ beni, bundan sonra, da
ima Koionel Vuts ismile çağı
rınız. Saniyen, bu çocuk baklan
daki şüphelerimi izhar etmeme 
d@ müsaade ediniz.

[Arlnıı yas?raj

1 lsîerlİB 1031,50 
1 Dolar 211,50 

20 F.Fransız 167,50 
20 Liret 220— 
20F. Belçika 116 
20 Drahmi 55— 
20 F. Istiçre 829— 
20 Leva 31— 
1 Florin €2,50 

20*üS,(Ç*k} 184—

1 M.îk 50,50 
1 Zeîoti 23— 
1 Peago 37,50

20 Ley 24,62,50
21 Din»r 77—
0 Ç««or«s —*
1 AlUa 915-* 
1 Mecidiye 59 —



Meclisinin içtimai

itham  ediyor
İzmir ve Istanbulda bazı ga

zetecilerin hükümetin şahsiyeti 
maneviyesini tahkir cürmile tev- 
tdî edilmesi S. C. fırkasında 
infial hâsıl etmiş ve Lider Fethi 
bey bu vesileden istifade ede
rek matbuata tebliğ ettiği tah
rirî bir beyanatla hâdiseyi pro
testo «tnjiştir.

.. Eethi bay protestonamesinde 
hflfefotetL  -hürriyete tahammül 
edememekle ifhâm etmekte ve 
İzmir hâdiselerine “ Anadolu „ 
gazetesinin sebep olduğunu 
öyleyerek “ Anadolu gazetesi- 
: itham ediyorum!,, demektedir.

Siyasî rengi ne olursa olsun 
herhangi bir gazetecinin tevkifi 
âlîm bir hâdisedir. Ve bu gaze
tecilerin kendilerine isnat edilen 
saçlardan teberru etmeleri şa
yanı temennidir. Yalnız bizim 
bildiğimiz bir nokta vardır ki 
o da Fethi beyin Anadolu ga
zetesine, yani bir fikir evine 
yapılanı tecavüzü derhal takbih 
etmek suretile bazı çoşgun taraf
tarlarım lüzumsuz ve hatta çirkin 
hareketlerden tahzir etmemesi 
ve hatta şimdi I(Anadolu” gaze
tesini itham etmekle o taşlama 
ameliyesini de tecviz etmiş oldu
ğunu göstermesidir.

Nihayet bu adamların da Fethi 
beyefendinin taraftarları kadar 
olsun, hürriyet hakları nasıl inkâr 
olunabilir?

Ve Fethi Beyin boi bol kul
landığı bu hürriyet hakkının bir 
nebzesinide bu vatandaşlar kul
lanarak:

— “ Fethi beyefendi, bütün 
bu_ cereyan eden hâdiselerde 
sizitı hiçbir mes’uliyetiniz - velev 
manevî olsun - yok mudur?,,

Diye sormak isteseler acaba 
muhterem Lider ne cevap vere
bilir?

Fethi beyefendimin 
protesto beyanatlara

sn. gazetecü

Mımyetiiınıe ÜUMÎkûiMtaihge

ffıırkamaaı EiBMteEinıetlieriİEis

yapılsa te-mMüieri Büyük
EEnamevı 

jsJhsiyeüsîe tecavSa arare-

timde gösterm ek hiçbir .da
vayı ispat edemez. İzmirde 
çıkan “Anadolu,, gazetesi- 
ınisa neşriyatı meydandadır. 
Em gazete temmiz ve fazi
letli Mr halk kütlesini sar
hoş ve para ile satılmış 
tabirlerile tahkir ■ etmiştir. 
Szınire Bamvasalatımiia mül
h akatta  pek fena tesirler 
ajLyaındiîrdsğiîîa ,dair' gazete
sin® binlerce telgraf- g e l® -' 
«im  yasacak, aşslgp jMŞfjfc-, 
y â ife ' bfflüijmiıştür. ifcknu- 
maa halkı tehyiç edici h a
vadis neşredenlere - taallûk 
eden maddesinin tak tı hük
mimde kalan  hu neşriyat 
ve tasmiatm m uharriri ser
best gezerken ve îzmirde- 
ki acıklı hâdiseye bu n eş
riyatın sebep olduğu bu 
gün hükümet gazetelerinin 
de tahtı itirafında iken, 
teşk ilâtı esasiye kanunu
nun m illete b ah şv e  temin 
etm iş olduğu tab iî ve mu
kaddes bir h akka istina
den şelâhiyefjni istim al. 
edenleri tevkife, kalkışm ak 
Türk. Çümhuriyeti ve bu 
Cumhuriyetin tem in ettiği 
m atbuat hürriyeti namına 
pretosto  edilecek bir vak’- 
adır. ■ ■

“Anadolu,, gazetesini it
ham ediyorum. Cümhuri
yet hâkim lerinden adale
tin  bltaraîane tecelli etti
rilmesini beklem ek hakkı
mızdır. „

f
-V

\

Reisicümhur hazretlerinin 
jr] tasvibi ile, Büyük Millet Mec

lisi, Teşkilâtı Esasiye kanunu
nun 19 uncu maddesi mucibin
ce eylülün 22 ncî _ .......
gelecek pazartesi/ 
günü içtima ede-j, 
çektir; Bu davete ̂  

i son fırka münaka- 
j şalarından doğan 
jj vaziyetlerin sebep 
i olduğu hakkında 
| tesadüf edilen neş- 
i riyat tamamen asıl
dı sızdır. £
iî İçtima, dün de[
| yazdığımız gibi ,
| Avrupadan yeniğe 
| len Maliye Vekili 
;; Saraçoğlu Şükrü B.
3 tarafından malî va- 
■; ziyetimize ait veri- 
î  len izahatın dinlen- 
'i mesi ve heyeti veki- 
V lenin meclisin icti- 
| maa çağırılması içir, 

jfimzaladığı tezkerede 
|i açıkça ifade ettiği 
jj  gibi millî paramı- 
"z in  istikrarını te
li inin için bazı .ted- 
,'j birler almak mak- 
g ssıdüs aktedilecek- 
I  tir.
1 Evvelce paramı

zın düşmesi üzerine,

ürasile paraaranzıım düşme
sine çalışıldı ise, şiıradi de 
gemi* aymi suretle, fazla 
yükselm esine mmâmi olmmak.

Buna a it kan- 
 ̂ • un lâyihasının 

gelecek  p azarte
si m eclisçe k a - - 

ibuMi kuvvetle 
i /  :îl i; m uhtem eldir.

B ıi ’kanunla- 
\rın m üzakeresi 
\ve m alî vazigeti- 
•mizin izahı sıra- 

' , 1 İsından MaligeVe-
kilin in  vergiler  
hakkın da yapılan  
tenkitlere cevap  

.4j" ‘ T. S vermesi d e muh- 
ftiftt^ tem eld ir. |j

/  !>4 Şehrimizdeki
meb’uslar bulij 
hafta içindeiS 
g id iy o rla r .!
Meclisin içtimaa ip 

daveti üzerine dün Jj 
Büyük Millet MeR- jji 
lisiRiysetinden şeh- p

-  M estisin î e v £ w a e " ^ ^ d e b u lY a a ? “ î  S  
inam da vaziyeti m âliyem izi keyfiyet
izah, ve l u  m eyanda ağlebi bildirilmiştir. Şeh- 
ıhtim al vergiler hakkm daki rimizdeki meb’uslar 
tenkitlere de çe.v.ap verecek feu hafta nihaye- 
olari M aliye V ek ili tinde Ankaraya ha- ̂ cin ousiucai ürerine, ■ ■« w« gî'*°n •• n  tıııuc ruiKdrdyâ nâ‘

I  bazı tedbirler alm- S.a ” g*“  Şu kra B . reket edecekferdir.

Muhabirimizin verdiğimış ve herkesin bildiği veçhile 
Türk lirası İngiliz lirasına na- 

jj zaran 1030 ile 1035 arasında 
jij karar bulmuştur. Şimdi ihracat 
y mevsimi olduğu için hergün 
H piyasaya yüzbinlerce İngiliz lira- 
jjİ sı arzedilmekte, bu seferde pa- 
H ramızın azlığı yüzünden Türk 
| lirasının fazla kıymetlenerek 
|| ihracat tacirlerimizin ve alelû- 
| mum memleket ticaretinin zâ- 
| rar görmesi tehlikesi baş gös- 

termiştir.
H aber aldığımıza göre 

| hüküm etin buna karşı dü- 
M şündüğü m üessir tedbir 
| şudur: K arşılığ ı altın ola
sı râk  Osmanh Bankasına 
1 yatırılm ak şartile  ihtiyat 
K evrakı nakdiyemizden bir 

alm akkısmım 
l a , evvelce

ve ı 
nasıl

sum'
İm.giliz

malûmat 
A nkara, 14 (te le fo n la ) \ 

Meclisin fevkalâde içtim a- T- 
ınra 15 gün devam ede- $ 
ceği anlaşılıyor. |

' Bu müddetten sonra p 
Meclis 1 teşrinisanide açıl- i 
m ak üzere dağılacaktır, t 
M aamafih içtim a on beş fi 
günden fazla sürdüğü ta k - | 
dirde ay n ca  1 teşrin isani- | 
de kü şat resm ine h acet | 
kalm ıyacak, m eclis m esa- | 
isine devam ed ecektir. | 

Ekserisi dairei intiha- | 
biyelerinde olan m eb(uslar 1 
te lgrafla  çağırılmışlardır,

t_____ I * r

Anadolu müdürü de tevkif edildi

“Halkın sesi» muharrirle- 
ffimm tahliyesine itiraz..

Üzmuir, 14 (H.M.) — A na
dolu gazetesi sımes’uî mü
dürü İbrahim- bey de mii- 
heyyiç ımeşriyattam mazmun 
olarak, bugün tevkif edildi 
ve Adliyeye verildi.

Gzetenin başmuharriri De
nizli meb’usu Haydar rüştü Bey 
hakkında takibat yapılabilme
si için masuniyeti teşriiyesinin 
ref’i icab ettiğinden bu hususta 
müddeiumumilik tarafından ad
liye vakâletine müracaat olun
muştur.

Diğer mevkuf gazetecilerin 
tahliye talepleri reddolundu.

Evrak mahkemeye sevkolun-

muştur. Muhakeme derhal baş- 
lıyacaktır.

Muhalif gazeteci mevkufların 
vekâletini Baro deruhte etti

Dün tevkif edilen gazeteci
lerden “Halkın Sesi,, başmuhar- 
: riri Sırrı ve Mes’ul müdür Ömer 
Fuat beyin isticvaptan sonra 

: serbes bırakıldığını bildirmiştim. 
Müddeiumumi buna itiraç etti. 
Maamafih çunlar henüz serbest- 

i tirler. Müddeiumumi Hidayet bey 
; bana:

“ — Gazeteler mes’ul müdür
lerini değiştirdikten sonra mü- 

. heyyiç neşriyatta devam eder- 
, (Devamı 3  üncü sak ifede)

Y eni maarif vekili 
belli değil

Ankar, 14 ( Telefon ) — 
Maarif vekili Cemal Hüsnü Beyin 
Bern sefaretine tayini hakkmda
ki kararname, tasdiki âliye arz 
edilmiştir.

Yeni Maarif Vekilinin kim 
olacağı henüz takarrür etmiş 
değildir.

re vekili 
yarın geliyor
Ankara, 14 [ Telefonla ] — 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
bey yarm (bugün) buradan îs-\ 
tanbula hareketle Moskova seya- 
hatına çıkacaktır. ;

R ms tayyareleri- döndü 
Moskova, 14 — Sovyet tay»', 

yare filosu Tahrandan. dün saat ; 
6,40 da kâbüe gelmiştir.

r mftal'ia11 
a t  I  

©ISm

©n, reyler©

/Pird 'nednMn,
Şoförler 

batı evvelki akşam 
filen nihayet bul- 11 va 
muş, dün cemiyet 
merkezinde intiha
bat heyeti huzurun
da reylerin tasnifi
ne başlanmıştır.

Reylerin tasnifi 
sırasında Taksim tr  
mıntakasına ait san-, 
diktan 41, Galata,
Kasımpaşa mınta- 
kası sandığından da 
59 reyin fazla zu
hur ettiği görülmüş, Ticaret mü- 
diriyetine intihabata hile ve 
fesat karıştırılmış olduğu haber 
verilmiştir.

Bunun üzerine Ticaret mü- 
diriyeti tarafından tahkikata 
memur edilen mürakıp İsmail 
Hakkı bey mes’eleye vzzıyet 
etmiştir.

F esat karışfcııraım

Reyler ve defterler üzerin
deki tetkikai neticesinde, ihba
rın doğru olduğu, intihabata M?" 
îe karıştırıldığı sabit oldu ve in? . 
tihabat feshedilmiştir. :

Şoförler idare hey ti - intiha-, 
batı yeniden yapılacaktır., - ;

Gayri mübadiller

İstihkaklarının kar
şıîığı temin edil

diğini söylüyorlar
Gayri mübadiller cemiyeti 

reisi İstanbul meb’usu Hüseyin 
bey, dün bir muharririmize, gayri 
mübadillere ait mes’eleler hak
kında şu beyanatta bulunmuştur.

„ — Biz maliye vekâletinden 
gayri mübadillere ait tevziat işi
nin çabuk yapılmasını rica ettik: 
Vekil bey bizi temin etti.

Ankarada tevziatın nasıl ya
pılacağı tesbit edilecek ve onun 
üzerine tatbikata esaslı bir şe
kilde başlanacaktır. Bono tev
ziatı işini de maliye vekâleti 
halledecektir. Buna dair de ba
zı ricalarda bulunduk. Biz Ana- 
doludaki o yunan emlâki ve fi
rari Rumların emlâki bedelle
rinin ve Yunan hükümetinin 
tazminat olarak verdiği 62 bin 
liranın, bizim istihkakımıza aşa
ğı yukarı kifayet edeceğini tah
min ediyoruz.,,

Ağrı eşkıyası-

Ankara, 14 ‘ [A. 1 
Ağri tedip harekâtı eşkıya
nın inhizamı kat’iyesile hitam 
bulmuş ve bir hayli rüesa mak-| 
tul olmuştur. Dağıtılan eş
kıya bakıyesile metrukâü-ve 
mağaralarda, sarp yerlerde 
gizlenmiş olan perakendeleri 
toplamak üzere tertip edilea 
müfrezeler tarama ameliya» 
tile meşguldür. Harekât hi
tama ermiştir.

Dahiliye vekili 
seyahata çıkıyor

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Beyin yakında Karadeniz' sahil
lerindeki vilâyetlerimizde bir "tef
tiş seyahatine çıkması. ̂ nuîıte
meldir. Bu seyahatinde Dahiliye 7 . 
vekiline mülkiye müfettişlerini - 
den bazı zevat ta refakat ede--■ 
çektir.

Gümrük umum müdürü f
Gümrük umum müdürü Ih-'' 

san Rıfat bey dün Ankaraya. 
hareket etmiştir.

■= Sizi gidi utanmazlar, neye kavga ediyorsunuz?
Fırkacılık oynuyorduk, benim prensiplerimi kabul etmedi..
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16 zelzele oldlun
ACina, 14 ( A.A.) ■— Atina 

rasatanesindeki sizm oğraf âleti
12 eylûldenberi 16 zelzele kay
detmiştir. Korent havalisinde 
vukubulan zelzeleler bilhassa 
şiddetli olmuştur. Birçok köyler 
büyük hasara uğramıştır. Henüz 
tafsilât alınmamıştır.

Üsûiıma ve incir satışı 
İzmir, 13 (A. A.) — Bugün

13 ile 49 kuruş arasında 5191 
çuval üzüm ve 8 kuruş ile 37 
kuraş arasında 6764 çuval incir 
satılmıştır.

Kong, 13 (JA. A .) — 
Ilbuki Moru gemisi evvelki gün 
batmıştır. Bir çok gemiler aldık
ları istimdat işareti üzerine bat
mak tehlikesinde kalan bu gemi- 
yç yardıma gitmişlerdir. Bunlar
dan birinin süvarisi, batan ge- 
.jninin kaptanını ve tayfasından 
â4 kişiyi kurtarmağa muvaffak 
Bİduğunu telsizle bildirmiştir.

. P ariste bir imtilıar 
Paris, 13. — (A.A.) — İtal

yan sefarethanesi memurlarından 
bir Italyan sefarethane binasın
da beynine bir kurşun sıkarak 
intihar etmiştir. ■„

Feci Mır kaza v 
^Londra, 13 [A .A] — Bir 

çok yolcuyu hamil iki otokar 
Newburi civarında bir köyde 
çarpışmıştır. Bir kişi ölmüş 20 
kişi yaralanmıştır.

eyenifır- 
geçen yokî

, Ankaıte, 14 [A. A.] —Deniz
li belediyesi, Ticaret odası, bor
sa, encümeni vilâyet Türk ocağı 
ve diğer cemiyetler reisi ve a- 
zalarile 28 mahalle heyeti ihti- 
yariyeai namına muhtelif imza
larla aldığımız telgrafnamelerde 
Denizli halkının ekseriyeti Ser
best fırkaya iltihak ettiği ve 
teşkilât zapmağa gelenlerin te
zahüratla karşılandığı hakkında 
ki şayialar kat’î bir lisanla tek
zip edilmekte ve mezkûr fırka
nın kaza heyetlerini teşkil ede
cek dahi bulumamakta olnuğu 
bildirilmektedir. ^

Arakamda intihabat 
Ankara, 14 { Telefonla) — 

Haiîs Fırkasının Ankara şehir 
meclisine göstereceği namzet
ler tesbit edilmiştir. Namzetler 
arasında evvelce bildirdiğim ha
nımlardan maada Naci Paşanın 
refiîsası Makbule Hanım da var
dır. ,

V İntihabat defterleri talik 
edilmiştir. j

©aıriiâlliıfcıuıım heyeti ıspartada 
Uşak, 14 — Darülfünun mü

derrislerimden Cevat Mazhar ve 
Mazıai Asaf Beyler talebelerıle 
birlikte Uşaka muvasalat ederek 
mahallî sanayi hakkında tetki- 
kati fenniyede bulunmuşlardır. 
Belediye ve sanayi erbabı hey
ete büyük siihulet göstermişler
dir. Heyet tetkikatına devam 
etmek üzere Ispartaya gidecek
tir.

İzmir. 14 — Bu gün 20 ile 
46 kuruşa kadar iki bin kırk 
çuval üzüm ve 13 ile 35 kuruş 
arasında dokuz yüz kırk iki çu
val incir sa

Ssfehiy® smüsSür
İstanbul vilâyei 

dür muavinliğine Yozgat mer
kez hükümet tabibi ve sıhhiye 
müdür vekili Hüsamettin bey 
tayin edilmiştir.

Tarsus, 13 (Hususî) — Tar- 
susun Namrun nahiyesi civarın
daki Kırıştan köyünde Karafa- 
kının 15 yaşındaki kızı Haticeye 
birkaç şahıs musallat olmuş ve 
nihayet kızı kaçırmışlardır.

Nahiye müdürlüğü hâdiseden 
haberdar olunca kızı buldurup 
babasına teslim etmiştir.

Fakat kız yine kaçırılmıştır. 
Bu sefer kaçıranlar, Karafakı- 
nm evine silâhlı olarak gelmiş
ler ve Haticeyi cebren alıp gö
türmüşlerdir.

Bu kız kaçırma hâdisesile 
nahiyenin Şamlar köyü muhta
rının da alâkası olduğu anlaşıl
dığından muhtar tevkif edilerek 
buraya gönderilmiştir.

Diğer faillerle kız aranıyor.
B ir ihtiyar» öldürdüler

Geçen pazartesi gecesi de 
Yunusoğlu köyü civarında 65 
yaşında Mehmet isminde bir 
ihtiyarı birkaç meçhul şahıs so
pa ile döğüp öldürmüşlerdir. 
Bu ihtiyar SuculaVİı zade Hafız 
Selim efendinin koza bekçiliğini 
yapıyordu. Yapılan muayene
sinde ihtiyarın başında ehemmi
yetli bir yara ve vücudunda 
müthiş sopa izleri görülmüş 
ve ölümüne bunların sebebiyet 
verdiği anlaşılmıştır. Katiller 
aramyor.

Balkanlarda fena 
alâmetler

Bükreş , 14 — Karadeniz 
sahilinde Mamaya kasabasında 
Krala ait olan tiyatroda, Bulga- 
ristandan pasaportsuz olarak ge
len şüpheli üç Bulgar tevkif 
edilmiştir.

Endepands Rumen gazetesi, 
resmî Bulgar hükümetinin Bul
gar komitecilerini himaye ettiği
ni yazmaktadırr. Bulgar-Romen 
hududunda Romanya teprağına 
giren bir Bulgar neferi katledil
miştir.

Y  unanistanda bir
üssü havai

Atina, 14 — Hava müsteşar
lığı memleketin şimalden gelecek 
bir taarruza karşı havadan mü
dafaasını temin etmek mak- 
sadile Golosta kuvvetli bir üssü 
havaî tesis etmeğe karar ver
miştir.

Atina, 14 — Sofyadan Vima 
gazetesine bildirildiğin göre, Zo
ra gazetesi, Romanya erkânı 
harbiye reisinin Belgrada azimet 
edeceğini ve ziyaretinin Buda- 
peştede Habisburg hanedanının 
iadei saltanatı için yapılan pro
paganda ile alâkadar olduğunu 
yazmaktadır.

i bey 
tahkikat

„Son posta” gazetesinin mü
dürü Selim Ragıp bey hakkın- 
daki tahkikat devam etmekte
dir.

Mustantık Süreyya bey tah
kikatı ikmal ettikten sonra müd
deiumumîliğin mütaleasını ala
rak kararnamesini yazacak, ev
rakını Ağır ceza mahkemesine 
sevkedecektir.

Selim Rağıp beyi dün tev- 
kıfanede bazı arkadaşları ziya
fet etmifjtfrr

Mektep kitapları

Yüzde kııırk korniş-

Mektep kitaplarına hükümet
çe nerh konulduğu halde, bir 
kısım kitapçıların yüzde kırk 
komisyon verdiklerini ve bu ko
misyonu alarak ortaya giren 
mutavassıtlar sayesinde, nerh 
vaz’ma esas olan iyi kâ - 
ğıtlı kitaplar yerine fena kâğıtlı 
kitaplar sürüldüğünü ve ancak 
böylelikle yüzde kırk komisyon 
verildiğini yazmıştık.

Anadolu muallimlerinden bir 
kariimiz bize gönderdiği bir 
mektupta bu neşriyatımızı teyit 
ettikten sonra diyor k i :

“ Ben İstanbulda da muallim
lik ettim. Fakat İstanbulda ki
tapçıların verdiği komisyon yüz
de on beşten fazla değildi.

Anadoluda ise bu komisyon ba
zen yüzde kırkı bile geçiyor. 
Neden?

Her halde, maarif erkânın
dan birinin söylediği gibi, fazla 
kitap basılarak maliyet fiatının 
ucuzlatılmasından değil. Mes’ele 
şudur:

istanbulda, nerhe esas olan 
kitabın evsafını gayrihaiz kitap 
satmak, mes’elenin meydana çık
ması demektir. Halbuki uzak 
yerlerde, Anadoluda bunu kim
se farketmez.

Binaenaleyh oralarda fena 
kâğıtlı, bu sebeple de hüküme
tin nerhindan çok ucuza mal 
olmuş kitaplar satılmakta, bu 
satışı temin için de yüklü ko
misyonlar verilmektedir.

Hatta bu meyanda yeni harf
lerin kabulü anında basılmış, 
fakat kaidelerin değişmesi üze
rine modası geçmiş ve tedrisi 
menolunmuş kitaplar bile bu 
hatırı sayılır komisyon hürmeti
ne satılıyor!

Fakat evlâdı vatana yazık
tır, ne oluyorsa onlara oluyor. 
Çünkü ceplerinden fazla para 
çıktığı halde ellerine geçen ki
tap ya saman kâğıtlı veya yan
lış kaidelidir.

Maarif vekâleti, kitap ner- 
hinin faide vermesi için arzetti- 
ğim noktalrrı şiddetle takip et
melidir. „

Anadolu müdürü- 
de tevkif edildi

[ 1 inci sahifeden m abad ] 
lerse yine takibat yapılacaktır” 
dedi.

meşriyatı 
İzmir 14 [H. M.] — Evvelki 

gün tevkif edilen Zeynel Besim 
bey “Hizmet,, in bu günkü [dün
kü] nüshasına yazdığı (Allaha 
ısmarladık) serlevhah başmaka
lede: “şahıslar tevkif edildi. Fa
kat mefkûre ölmez, yaşar, yü
rümekte devam eder,, demekte
dir.

Orhan Rahmi B. de yine 
„ Hizmet ” e yazdığı makaleye 
(Uğurlar olsun) serlâvhasmı koy
muştur ve yazısında, tevkifane- 
ye giden arkadaşlarım teşyi et
mekte:

“Siz millet hesabına harekete 
geldiniz. Kanun ve adalet mil
leti mahkûm edemez,, demek
tedir.

B îr tevkif daha 
İzmir 14 [H.M] — Sabık 

Nahiye müdürlerinden dolandı
rıcı Niyazi yakalanarak Adli- 
yeye sevkedilmiştir. Merkum, 
Fethi beyin nutuk söylediği 
gün, halkı isyana teşvik et - 
mekie maznundur.

s propagandaları

amzetllenm ra®ly©yaı
o o o

Dün sabah S. C. fırkası mer- 
kez ocak heyeti Fethi beyiıı ri
yasetinde içtima 
aktetmiştir.

İçtimada vilâ
yetlerdeki teş
kilât faaliyeti 
etrafında gelen 
raporlar okun
muş, mümessil
lere yeni tali
mat hazırlan
mıştır.

Fethi bey, seyahatini ve ih
tisaslarını izah etmiş, ayrıca ga
zetecilerin tevkifi hâdisesi ır.ev- 
zuubaiıs olunmuş, bunun Fethi 
bey tarafında protestosuna ka
rar verilmiştir.

Fethi beyim seyahatleri
Yeni fırka liderine Konya 

ve Adanadan gelen iki mektup
ta kendisi buralara davet edil
miştir.

Fethi beyin Adana seyaha
tinin günü henüz malûm değil
dir. Lider, Anadoluda yapacağı 
seyahatten avdet edince Parise 
giderek sefirliğinden dolayı 
Fransa reisicümhuruna veda ede
cektir.
„ Serbest Cümhuriye fırkası 
Üsküdar teşkilâtı için, Mecliste 
kaç senedir ağzına kilit vurul
muş olduğunu söyliyen Süreyya 
Paşayı tavzif etmişti.

Süreyya Paşa bu hususta 
faaliyete geçmiş ve teşkilât için, 
beraber çalışacağı arkadaşları 
intihap etmiştir. Bu zevat Necati 
B. namında bir memurla, Alaye- 
minliğinden mütekait Hüsnü bey
dir.

Yeni fırka için Süreyya Pş. 
Üsküdar’da bir bina da aramış, 
nihayet bulmuştur.

Süreyya Pş. İskeleye yakın 
olsun diye, iskele camiinin biti
şiğinde ve şoförler kahvesinin 
üstündeki yeri fırkamn Üsküdar 
merkezi olarak kiralamıştır. 
Namzetler için propaganda

Yeni fırka merkez azasından 
Erzurum meb’usu Tahsin bey, 
Belediye namzetleri hakkında 
bir muharririmize şunları söyle
miştir :

“ — Fırka namına namzet 
göstereceğimiz zevatın reyleri 
alınmıştır. Namzetliğimizi kabul 
edenler fırkamıza dahil olmuş 
demektir. Belediye namzetleri
mizi gazeteler ve nutuklarla 
propaganda edeceğiz. Eğer bı
rakırlarsa radyodan da istifade 
edeceğiz.,,
Muhalifler ve m üstakiller

Tahsin B. Reşit Galip beyin 
teşkil edeceği fırka hakkında da:

„— Müstekil bir teşekkülü

hüsnü telekki ederiz" demiştir. 
Anadolu teşkilâtı

İzmir, Bursa, Balıkesir, Ay
dın ve Denizlide S.C. fırkasının 
kaza ocakları da tesbit edilmiş
tir.

Ağaoğlu Ahmaet B.
Bir kaç gündeııberi Ankara

da bulunmakta olan yeni fırka 
azasından Ağaoğlu Ahmet bey 
bııgün şehrimize gelecektir.

Yeımi Fırkamın teşekkülü d e r 
simde kim leri sevindirmiş?

Adanada çıkan Türk sözü, 
gazetesi, yeni fırka haberinin 
Mersinde kimleri memnun etti
ği hakiancia, Mersin muhabirin
den aldığı şu mektubu neşredi
yor :

“ Fethi beyin umdeleri ara
sındaki inhisarların ilgası fıkrası 
burada bazı gayri Türklerin 
memnuniyetini mucip oldu.

Liman inhisar şirketi teşek
kül etmeden evvel, aralarında 
bir de öcnebi müessesesi bulu
nan nakliye grupu limana hâ
kimdi. Bunlar gayri Türk acen
telerle birleşerek memleket ik- 
tısadiyatile oynarlardı.

Dizbarko namı altında nak
liye ücretlerine istedikleri gibi 
hâkim olurlardı. Liman şirketi 
teşekkül edince gayri millî ve 
gayri mes’ul eşhas sahadan çe
kilmek mecburiyetinde kalmış
lardı.

Yeni fırkanın teşekkülü bu 
adamlara şimdi yeni baştan bir 
takım ümitler verdi.

Bunlar yeni fırkanın hemen 
teşkilât yaparak faaliyete geç
mesini dört gözle bekliyorlar.

Haili arasında yeni fırkaya 
taraftar yoktur. Yalnız yabancı 
ekmeğile beslenmiş ve elyevm 
beslenmekte bulunan bir adamın 
yeni fırka namına Belediye aza- 
lığına namzetliğini koyacağım 
işittim. Fakat katiyen kazana- 
mıyacaktır. „

K onyada hazırlık
Konya’da Serbest Cümhuri

yet fırkası merkez ocağı idare 
heyeti operatör Muhsin Faik 
beyin riyaseti altında teşekkül 
etmiş ve söylendiğine göre âzası 
( 1300 ) kişiye baliğ olmuştur.

Yeni fırka, Konya’da da be
lediye intihabatma hazırlatmak
tadır.

Sultanhisar intihabatma
m uhalifler kazandı

Sultanhisar 13 — Sultanili - 
sar nahiyesi belediye intihabın
da Halk fırkası namzetleri mağ
lûp olmuşlar, Serbest Cümhuri
yet Fırkasının namzetleri ekse
riyetle kazanmıştır.

Dünkü spor faaliyeti

Maruf yüzücü Taîât yemi 
? bir rekor yaptı

Dün ehemmiyetli spor hare
ketlerine şahit olduk. Vakit 
refikimizin yüzme yarışı intaç 
edildi, mıntaka tenis şampiyon
luğu turnuvasına devam olundu 
ve Kadıköyünde Fenerbahçe 
stadında Fenerliler Anadolu ta
kımı ile bir maç yaptı.

Yüzme
Vakit refikimizin Fenerbahçe 

ile Kmalıada arasında tertip et
tiği yüzme yarışı dün muvaffa
kiyetle icra edildi. Yarışın sa
fahatını bırakarak parlak neti
cesini kaydedelim:

Maruf mukavemetçimiz Ta
lât, arkadaş görünenlerin iddia 
ve gizli temennilerine rağmen 
bu mesafeyi bir saat 15 daki
kada katederek yeni bir rekor 
yaptı. Talatı bu muffakıyetin- 
den dolayı tebrik ederiz,

İkinciliği 25 dakika îarkla 
Fazıl, üçüncülüğü Celâl, dördün
cülüğü Kasım kazandılar.

Tenis
Mıntaka tenis turnuvasına 

dün de devam edildi.
Günün en şayanı dikkat mü

sabakası Mey-Sedat maçı oldu. 
Sedat 6 -4 , 6 -3  galip geldi.

Futbol
Kadıköyünde yapılan maç 

hakikaten zevkli oldu, Fenerliler 
sahaya tam |\kadroları ile çık
mışlardı. Buna mukabil genç A- 
nadolu eksik bir haldeydi.

Maamafih maçın sonuna kadar 
muvazeneli oynadı ve kuvvetli 
rakibinin karşısında paniğe uğ
ramadıktan başka iyi bir varlık 
gösterdi,

i»orr;;ula. l iA îk k r ,

Bazı şüplıelfelım 
kaçmaması içlıa 
tedbirler almdı

leti ııakdiyeye rapteıı t;ıljiiyo 
edilmişlerdir. Bu kabil işlerle 
alâkadar okluğu tahmin edilen 
bir kaç komisyoncu hakkında da 
tetkikatta bulunulmaktadiji.'. Suııs- 
İrnn firarına mani oiacnk tedbir
ler ittihaz olunmuştur. M, Misten 
alınacak cezamın miktarmm ICO 
bin liraya yakın oaîacağı tahmin 
edilmektecîr 

Dün Borsa 
nin defterleri tetkik

Mısırda

legiSizSer serbest 
intihaba! Icrasma 

istemişler
Atinada çıkan Eleîteros vi<

tariki ile Londradaıa 
alınan haberlere göre, Ingiliz 
hükümeti Mısır kralı, Fuada Mı»

mazharı tasvibi olmıyan ve mil
letin iradesine istinat etmiyen 
her hangi bir hükümetle Ingil
tere - Mısır muahedesinin akdi 
için müzakereye yanaşmıyacağı- 
nı bildirmiştir. Başvekil Sıtkı pa
şanın istifasına ve yeni kabine
nin Adli paşanın riyasetinde te- 
şekkiil etmesine intizar edilmek
tedir.

M. mahkemelerde, 
iş azalıyor—

Hükümet hâzinesi için olduk
ça ağır bir yük teşkil eden 
Muhtelit mahkemelerin işi hayli 
azalmaktadır.

Türk-Yunan mabdkemesinda 
Yunan tebaası tarafından ikame 
edilmiş 10 bine yalan, davadan 
bir çoğu, itilâfname mucibince 
kendiliğinden sukut etliği için, 
muhakeme bu davaları Redde
decektir.

Türk-Romen mahkemesinin 
işi bitmiştir. Diğer mahkemeler
de ise pek az iş kalmıştır.

Bitaraf reis M. Aser,- bu. 
aym 25 inde gelecek ve teşrini-. 
evvelin sonuna kadar sıraya ko
nulan birçok davalara bakacak
tır ki bunların arasında Reji 
jeneral şirketine ait keşfiyat 
projeleri ile Çukurovada yapıl
mış kurutma ameliyesine- aı? 
masraf talebi gibi mühim bası 
davalar vardır.

20,030 Sin-sünlr suiisHîaal-=:i 
Galata giimrük antreposuna 

da bir suiistimal vukua geldiği 
ve hâzinenin şimdiye kadar 
20,090 lira kadar ızrar edildî  
ği ihbar edilmiştir.

Bu hususta tahkikat yapıl
maktadır.

K oop eratif 
Ali iktisat meclisi ticaret m ek-1 

teplerinde kooperatif tahsiline 
ehemmiyet verilmesini kararlaş-, 
tırmıştır. Bu seneden itibaren 
ticaret mekteplerinde koopera
tif dersleri okutulacaktır.'

Neticede Anadolu 4-1 mağ- • 
İtip oldu. Hakem Selâhattin B. 
Fenerbahçeli Muzafferle Fikre* 
tin asabiyeti yüzünden çıkan iki 
hâdiseden sonra maçı biraz er*^ 
ken kesti. ;

Fikret ve Muzaffer, genç; 
yaşıanna rağmen, pişkin 
rübeli oyuncularımızdır. 
lerinden daima vakar ve 
net bekleriz. Bunu unutm 
lazımdır»



Hy\ıı! m ,

sil ı: 
İner

c: Örn'MiKîi M Mebji
II?., .ilil ■*; ;KCle

eli üç ssmscIif. Leylin ve ınmeccaeıdir. 
iMiyacn temin edilir» Mektebi ikmal edenler

onan mımnıeediısı diplomasim alırlar*,
Ijrmmfi mmendmı mmak ıçm

1 nlip j'în ıı 1 ° lenriniovvel - 9 3 0  l< r iıino kad ar m ektep  rek törlü ğü ne, yahut V ilay et O rm an 
Büdürlüiderhıe m ’ira ca a t ed erek  ev rak .a . ibrazla m u a m e le le rin i ik m a l e ttirm eleri lâzım dır.

Yüksek Orman mektebinim kağıt ve kabulşartları
1 — İV.üpli-rin Türkiye Cüır.huriyeti tabaasmdan olmaları.
2 — Yaşlar.nın 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması.
3 — Tara devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif Vekâletince 

tasdikli lise ve muadili şehadetnaıneye.
4 — Eyi c7...klı olduğu ve hiç bir gûna cezayı müstelzim ef’ai ve harekâtta bulunmadığını 

beyan ederi ve mahallî zabıtasmca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve
5 — Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei sem’iye, basariye ve lisaniyesi tam ve

diğer noksanlardan beri ve gezip yürümeğe, süvariliğe mütehammil olduğunu müş’ir bir tabip
raporuna malik olmaları lâzıır:d:r.

6 — Talipler Yüksek Orman meLtebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son mektep 
şahadetnamesini, sıhhat raporunu, aşı şehadetîiame3İni hüsnühal mazbatasını, hüviyet cüzdanını 
raptederek bizzat mektebe veya Vilâyet Orman müdürlüklerine müracaat ederler.

7 — Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dâhil olmak için olbaptakı şartlarına tevfikan 
Noterlikten ijid :kii kefala! senedi vermek lâzımdır.

8 — Tasmadan gelecek talebenin yol masrafı kayıt ve kabul olunduktan sonra mektepçe tes
viye edilecek ve derâler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir.

9 — Fazla tafsilât istiyenier Biiytikdere 70 ra telefon edebilirler.
~  y ^ ^ f iW 3 i i» r ? T a H tr ’<ar?w‘

(bir taş kâğıda sarılı) bir
İfakat H.

24698 ii.r

25670
25939
26236
26636

27081
2?235

2 7 4 4 9

27489
27627
27773
27908

'A. Maryam 
Saniye H. 
Ethem B. 
İfakat H.

zik saati yüz otuz dirhem 
p.rlantalı küpe, bir pırlantalı ağraf, 

bir alan yüzük, altı yüz dirhem gümüş 
Bir pırlanta tek taş yüziik 
Bir pırlantalı yüîiik 
Yüz dirhem gümüş 
Bir pırlantalı bilezik, bir elmaslı saat (cam ve 
çemberi noksan) İbrahim Ethem B.
Bir roza yüzük, bir altın Lüezik Nesibe H.
Bir çift roza küpe, bir so â yüzük, bir roza 
iğae, bir alım bilezik 
Bir gSmüş kemer 
On bir buçuk miskal inci 
Bir pırlantalı madahoı ortası zümrüt 
Bir pırlantalı yüzük

Zehra H. 
Nazif B. 

Nazime H. 
Hatice H. 

Nazmiye H.
Bir altın hurda kol saati, bir altın bilezik, iki 
yüz yetmiş beş dirhem gümüş Mm. Filor

Yukarda isimleri yazılı zevai. mücevherat mukabilinde Emniyet 
Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde tediye et
memelerine me mi hini istikrazda tayın olunan ikametgâhlarına 
ihbarname gönd-riimiş ise de bulunmadıklarından tarihi ilândan 
itibaren doksan bi;- gün zarfında tediye veya tecdidi muamele ey
lemedikleri takdirde merhunatı mezkurenia bilmüzayede satılacağı 
ilân olunur.

adet iç otomobil

Tütün inhisarı umumî müdürlüğünden:
Muhtelif eb’atta 62 adet dış ve 62 adet iç otomobil lâstiği ka

palı zarfla alınacaktır. 930 str.eii rnalı verecek taliplerin her o-ün 
gelip e’badı öğrenmeleri ve 27-9-S30 cumartesi günü saat 10, 30 a 
kadaı? zarflarım Galatada miibayaat komisyonuna tevdi etmeleri.

İstanbul belediyesinden: 
İstanbul temizlik işlerine ait 
bir tay eylülün on yedinci 
çarşamba günü Fatih Atpa- 
zarında ve Kadıköy temizlik 
işlerine ait bir beygir eylü
lün yirmi birinci pazar günü 
Üsküdar Atpazarmda saat ‘ 
9,30 da müzayede ile satıla
cağı ilân olunur.

İstanbul belediyesinden: 
Zabıtai belediye talimatna
mesinin 29 mart 928 ve 18 
haziran 929 tarihli zeyilleri 
aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir. Alâkadarların ma
lûmu olmak üzere ilân olu
nur. Zabıtai belediye tali
matnamesinin 29 mart 928 
ve 18 haziran 929 tarihli ze
yilleri şu şekilde' tadil edil
miştir. Konservelerin üzerine 
âmilleri tarafından sabit yazı 
ile tarih konulacaktır. Me- 
maliki ecnebiyeden Istanbula 
ithal edilen konserveler dahi 
fabrikalarında tarih konul
muş ise bunları ithal eden
ler veyahut satanlar tarih 
koyacaklardır. Yerli malı 
sebze ve meyva konservele
rine tarih konulmak ihtiya
rîdir. Bunların ezik, delik ve 
bozuk olanlarını satmak me
mnudur.

k te a fc  V e k a f e l  

İIM
Ankara Ziraat mektebi arazisinde inçn adilccck olnn 13 bin 

800 lira bedeli kesifli civciv ve tavuk ldimeai bir talibe ihale 
edilmek üsore kapalı zarf usulile mticıakaaaya konulmuştur. Müd
deti mttncıkaca 11-9-930 tarihim den 2-10-9S9 tarihine kadar 
ve projeni İktisat Vekâleti muhaaebeaitca vorilocck betj lira mu- 
dır. Evrakı feımiyeoi kabilinde teiniz telgraf civarında Eııntitiilcr 
inşaatı heyeti foıtniyeci tarafından verilmektedir. ZarEIas,ın2-10-930 
perşembe günü saat on beşte iktisat Vekâleti Ziraat müctcşarlığı 
'kıommda komisyon tarafından küşat olunacağı ilân olııııur.

j&nd®Bîl s
Merhunatnn ciîis ve nev’i “”1̂ “""

Bir roza yüzük Makbule hamın
„ „ tek taşlı yüzük Meliha „
„ çift roza küpe Fatma „
„ „ gerdanlık, iki roza tele

teş yüzük, bir pırlantalı yüzük, bir 
çift pırlanta küpe, bir çift roza kü
pe Sükuti B.
Bir pırlanta iğne, bir roza tek taş 
yüzük, bir roza madalyon bir roza 
hurda bilezik Ayşe Sıdıko H.
Bîr çift roza küpe, bir roza yüzük, 
iki altın bilezik Abdüllâtif B.

26806 Bir altın saat Eyüp „
27000 “ çift pırlantalı küpe, bir pırlantalı

bilezik, bir pırlantalı yüzük, bir pır- 
lantalı pantantif, bir altm saat 
Bir çift roza küpe, iki roza iğne iki 
roza tek taş yüzük, sekiz miskal in
ci, üç altm saat, bir altın bilezik, iki 
gümüş çanta
Dört pırlanta püskül Edibe H.
İki pırlantalı yüzük bir elmaslı saat 
(Altı taş noksan) Devriye H.

Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde Emniyet 
Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde tediye 
etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgâhlarına 
ihbarname gönderilmiş ise de bulunmadıklarından tarihi ilândan 
itibaren doksan bir gün zarfında tediye veya tecdidi nuıa - 
mele eylemedikleri takdirde merhunatı mezkûrenin bilmüısyeds 
satılacağı ilân olunur.

12078
25765
25917
26513

26547

26601

27076

27232
27562

Sami

Galip
Edibe

Yeni neşriyat
A s r î  Ç if tç i

Dört senedenberi her ayda 
bir defa “Bursa,, da neşrolunan 
bu faideli gazete, son nüshasın
da büyük bir tekâmül göster
miştir.

“ Asrî çiftçi „ yi alan her 
çiftçi; kendisine çok kıymetli 
bir hoca tedarik etmiş de - 
mektir, orada bütün müşkül
lerine cevap bulur, ne yapması 
lâzım geldiğini öğrenir ve anlar.

“Asrî Çiftçi,, yi bütün çift
çilere tavsiye ederiz.

Raşit Rıza ve Arkadaşları
Bu akşam

Erenköy tiyatrosunda 
Taş Parçası ve Tayyare 

Çarşamba akşamı 
Beşiktaş Park tiyatrosunda 

Perşembe akşamı 
Büyükdere Bülbül Bahçesinde 

Sekizinci

İstanbul birinci ticaret mah
kemesinden : Felsmenk Bafc- 

risefit bankasına merkun bulu
nan 94 adet Şark demiryolları 
tahvilâtının satılmasına mahke
mece karar verilmiş olduğundan 
talip olanların 16 eylül 930 ta
rihine müsadif salı günü saat 
on beşte İstanbul Esham ve 
Tahvilât borsasmda hasır bulun
maları lüzumu ilân oluşur.

ikinci ticaret mahkemesinden: 
*istavri Karakül oğlu tarafın

dan sipariş edilip elyevm İstan
bul gümrüğü üç numerolu tran
sit anbarında mevcut S.K. markalı 
iki sandık pamuk şiridin mah
kemece 17-9-930 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat onda 
açık artırma suretile satılması 
karargir olduğundan yevm ve 
saati muayyende taliplerin hazır 
bulunmaları ilân olunur.

S  fialjifo

' / & m

Seyricofeıkı
Merkez Aceninrn: Gak’n 

Küprii başında. Heyo;;lu23f>2.
Şube Acentanı: Sirkecide 

MUhürdarzade ham altında. 
Telefon: İstanbul 2740.

Ayvalık öürn£ poeîmn
(M tÜ S iN ) vıpııvn 16 Eylfd r,;ı!ı 

17 tle .Sirkeci Rılıtıi/iıııdaıı l;,-ıl .. 
k nrnk G elib o lu , ÇnıınJ:!tnle kii- 
ç iik  kuyu, E d rcm ii, Burhaniye, 
AyvnJıf/a g id ecek  ve dünüçîe 
m ezkûr isk e le le r le  b ir lik te  Altım 

o lu jja  u ğ ray arak  jje lc c e k t îr .

Mersin sürat posîas!
( Konya ) vapuru 17 Eyî&I 

çarşamba 11 de Galata nSa» 
tanıdan kalkarak Çaaa!> 
feda, İzjnir, Küllük, Fethiye, 
Finike, Antalya, Alâiye, Jıîsy- 
rine «idecek ve dönüşle 
Tngucn, Anaınor, Alâiye, An
talya, Finike, Fethiye, KSSalî 
ve îzEiire uğrayarak gele» 
c E Î ı t i y .

Çattahkale’de yeisiz yolcn 
verîîir yolcu alınır.

Ismlsr Sîâraft postası 
( İZMİR ) vapuru 19 

eylül CUMA\ 13 de Galata 
nfetaamdan kalkarak cuısa?- 
teci stıbahı İzmir’e vanf ve 
akç-atnı İzınirden kalkarak 
Pazartesi îakenderiyeye va
racak ve çarşamba İskende- 
riyeden kallcoralc İzmis'e uğ
rayarak fstanbula gelebektir.

İskentferiyeden ak'a.traa 
Portsait için de eşya tabu!
Ojüaor.

Badema mudanya posbıîîirı- 
nuz Îstanbuîdaa saat ! ,30 
da kalkacaklardır.

Cuma günleri Köpri: ten 
saat 13,15 de doğru Y. lo- 
vaya ve Yalovadaa 19,<JTde 
doğru köprüye olaa posta- 
lar lâğvedilmiştir.

Bartın hattı Lüks
Ekspres postası 

Aydın SpgS, Pazartesi
Sirkeciden harekette Ereğli, 

Zonguldak, Barba, KcTacaşüs 
ve Cideye azimet ve avdet ede
cektir.

Tafsilât için Sirkeci eskma 
karşısında Mizan oğla han No.2 
Telefon İstanbul 354

Dr, Bahattin Şevki
Cilt, Frengi, Beisoğukluğu ra3- 

tehassısı A n k ara  caddesi 235  Cu

m adan m ad a  h ergü a sabahtan  

akşama kada?.
Bmî s©imi(y]^<eş'fe FomanniDS 11®

IF
^  r/& J r̂ L'AYU£?>■! C'3i6X\̂

Hayretle yüzüme baktılar:
— Buyuru iu z , s iz i d in liy o ru z !

Benim fazla söyliyecek sö
züm yoktu, kısaca dedim ki:

— Bu Hintli çocuğun ba
kışlarım beğenmedim... ve öyle 
zaEigûderiaı ki, o da benim gel
diğimden memnun kalmadı.

Vali, yemek sofrasında şere
flime, bir kadeh viski içerken, 
endişemi izale atmek ister gibi 
gBiftine’/ek:

— Aziz dostum Ko!onel!-de« 
di- Boaabayda bütün ihtilâlleri 
bastıran ve en esrarengiz adam
ları takip edip derhal izlerini bu
lan insanlar kendi muhitlerinde 
çaüşan bir uîSiûueiçâiûin mahiyeti
ni de pekâlâ bilirler.. Müsterih 
olunuz!

Hintli hizmetçi yanımızdan 
uzaklaştığı zaman, Bombay Valisi 
bana, bir kaç gün evvel bastırılan 
büyük ihtilâl hakkında şukısa 
izahatı verdi:

— İki Hintli geçenlerde bir 
zabitimizi yaralamışlardı. Müte
cavizleri divanı harbe verdik ve 
üç gün zarfında, divanı harp 
tarafından verilen idam kararı 
üzerine iki Hintli derhal idam 
edildi.

Halbuki, bunlar gizli gizli 
faaliyette bulunan ( Hint ihtilâl 
komitesi ) ne mensupmuşlar. 
Yaptığımız tahkikat müabet bir 
ııetice vermedi. İdam edilen ba 
iki gençten başka hiçbir kim» 
senin izini elde etmek kabil ol» 
mada,

Bir gece, bütün sokaklara 
gizlice yapıştırılmış olan beyan
nameler üzerine, sabaha karşı 
halk caddeleri doldurmağa baş
ladı.

Baskın şeklini alan bu anî 
içtimai dağıtmak için, derhal, 
mitralyoz taburunun faaliyete 
geçmesini ve şehrin dört tara
fından mütecavizlere ateş edil
mesini emrettim. Müsademe iki 
gün devam etti. Dükkânlar ve 
furunlar açılmadı. Bir kısım halk 
aç ye susuz kaldı- Fakat, ihti
lâlciler resmî dairelere hücum 
ederek her tarafı yıkıp yaktı
lar... Kırksekiz saatten evvel 
asayişi takrir ve iade etmeğe 
muvaffak olamadık. Müşevvik
leri birer birer yakalayıp kur- 
şuna dizdik !

Valinin izahatım dikkatle 
dinledim. Demek kİ, ifatilai an- 
sak iki gün davana etab va

müşevvikleri kurşuna dizilmişti.

Yemekten kalktık.
Merdiven başında, tekrar, 

Hintli hizmetçi ile karşılaşmış
tım.

Yürüdüm...
Hintli arkamdan geliyordu. 

Gözümün ucile baktım ve ken
di kendime derhal, şu hükmü 
verdim:

— Bu hizmetçi, gizli cemi
yetin kafiyesidir...

Otomobil ile şehir haricinde 
bir gezinti yapmağa çıkmıştık.

Otomobilde vâli dedi ki:
— Burada ne yapmak fik- 

rindesiniz ?
— İçinizdeki kafiyeleri birer 

birer bulup çıkarmak...
Vali güldü:
“  İçimizdeki kafiyeleri mi?
<=- Evet..
«=■ içimizde hafiye elduğvma

kani misiniz?
— Evet., hem de kuvvetle..
— Bunu, gelir ge!mez; naşı! 

anladığım öğrenmek isterim!
— Şimdiye kadar anlıyama- 

dınız mı?
— Ben kendi muhitimde hiç 

kimseden şüphe etmiyorum.
— Ben de, bütün hafiyelik

lerin sizin muhitinizde cereyan 
ettiğine kaniim, Sirl

Vali, otomobilin içinde, müm
kün olsa yerinden hoplayacak ve;

— Sen bizi körlükle ittiham 
ediyorsun!

Diye bağıracaktı. Yolumuz 
uzundu.

Birkaç dakika sustuktan son
ra, tekrar muhavereye devam 
ettik.

Ben sordum:
— Kaç kişi kurşuna dizildi?
— İhtilâlcilerden mi?
=» Evet...

— Üçyüz kişi...
— Çok değil mi ?
_ D____-—  ç ü ş .  a c . . . ,

—  Sebebi..?
— Ne kadar çok olursa, sü

kûn ve asayişte o nisbette fazia 
ve seri takarrür eder.

— Ben Londradan hareket 
ederken: “Yerlileri hem teiîf j  
ediniz, hem de rencide etmeme
ğe çalışınız!,, dediler. Siz hu 
siyasete riayetkar değil misiniz, 
Sir?

— Bütün Hindistanda esasen 
bundan başka bir siyaset takip 
ettiğimiz yoktur. Fakat yılan 
başım kaldırınca ezmek te ayni 
siyasete zeylen ilâve edilen mad
delerden birini teşkil eder.

— Ben bu maddeden maale
sef haberdar değildim. Eğer hü
kümet asırdkîe koloni pretınip- 
leriai, benim haberin olmadan

[Arkan yarın]
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jımı iniz o İleri #xım
iımainııseıarücesıı: 

telelbmi reddle®
Ankara, 15 [H. M] — iMil- 

lot meclisinin ayın 22 sinde iç
timaa daveti hakkındaki karar
name henüz meciise gelmemiş
ti?,, Maamafih kararname “meclis 
reisine bildirilmiştir. Meclis re- 
îüi Kâzım paşa bugünlerde An- 
ûaraya gelecektir.

Meb’usların yapmaları muh
temel olan tenkitlerile içtima gün- 
lerâin çoğalacağı söylenmektedir.

Deveran eden rivayetlere gö- 
fe, yeni bir intihapla kat’î va
siyetin anlaşılması , için meclis 
ekseriyetinin, yani Haik fırkası 
toeb’uslaTinm, intihabın tecdidi 
'iaîebsnde bulunmaları muhte- 
aasldir. Maamafih, bu rivayetin 
Sderecei sıhhati meşkuktür. 
Sagveksl ve Maliye vekili 

Ssalhat verecekler 
Ankara, 15 (H. M.) — Pa

hamızın kıymetinin bugünkü de
recede tutulması için icap eden 
lâyihalar Maliye vekâleti tara
fından hazırlanmıştır. Çarşamba 
' günkü heyeti vekilede müzake
r e  edilmesi muhtemeldir. Meclis 
açılınca lâyihalar meclise sevke- 
dilöcektir.

Büyük , millet meclisinin 
Mecliste Maliye Vekili yeni 

lâyihalar etrafında izahat ver
dikten sonra, Başvekil İsmet 
paşa Hz. nin hükümetin siyaseti 
ve tatil devresindeki faaliyeti 
hakkında izahat ve hükümetin 
icraatına karşı vukubulan ten 
kitlere cevap vermesi muhte
meldir.

Bu vesile ile iktisadi vaziyet 
hakkında mecliste mühim mü
zakereler cereyan etmesi ve 
muhalif fırkanın tenkidatta bu
lunması muhtemeldir. Binaen-

içtimamdara bir intiba 
aleyh meclisin bu içtimaında ha
raretli müzakereler olacaktır.

İçtima günü Gazi Hz. nin de 
meclisi teşrif edeceği zannolu- 
nuyor.
Gazi Hazretleri ve Kâzım  

P aşa gidiyorlar 
Haber aldığımıza göre Gazi 

hazretleri cumartesi günü şehri
mizden Ankaraya hareket ede
ceklerdir.

Meclis reisi Kâzım paşa da 
cuma veya cumartesi günü An
karaya gidecektir.

Ankara, 15 (Telefonla) — | 
Erkânı Harbiye reisi Fevzi : 
Paşa Hz. bugün beşte Sivas ; 
tarikile Bayezide hareket et- ; 
mişür. Fevzi Paşa şarkta dağ 
muharebesi olmak itibarile ; 
askerî noktai nazardan fev- [ 
kalâde ehemmiyeti olan ve i 
azîm bir muvaffakiyet teşkil i 

i! edan Ağrıdağ harekâtının \ 
M sahai cereyanım tetkik ve j.ı 
[.! kıtaatı teftiş edecektir. ti 
S;] Erkânı Harbiyei Umumiye : 
|J reisine Dahiliye vekâleti nu- ! 
i;! fus müdürü umumisi Akif ve ;
11 Mülkiye müfettişlerinden Saip ! 
j ! beyler idari tetkikatia bu- I 
i j  lunmak üzere refakat edi- f 
î<] yorlar. Fevzi paşa istasyon- [; 
lı da merasimle teşyi edilmiştir. • 
asî-r. ı ■-■-sî s sîüîffi-îiiü? :;;-,'ı=nai i'n-:îı .......... .......

Gazi Hazretleri
Gazi Hazretleri dün akşam 

saat altı buçukta refakatlerinde 
mutat zevat oldukları halde dün 
Sakarya motoru ile Fenebahçeye 
kadar bir tenezzüh icra buyur - 
muşlar bilâhere saraya avdet et- 

I inişledir.

Muhaliflerin lideri

acaba Paramızın istikrari için tedabir

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
beyin Bern sefaretine tayini 
üzerine Gümüşhane meb'usluğu 
inhilâl etmiştir.

Serbest Cumhuriyet fırka
sının Kalmis apartımanındaki 
merkezinde dün bu münasebet
le gazetecilere şöyle deniliyordu: 

(Fethi bey, münhal olan 
Gümüşhane meb’usluğuna nam
zetliğini vazedecek ve intihap 
olunduktan sonra, Meclisin bu 
içtima devresine yetişecektir. 
Eğer fevkalâde içtima uzarsa, 
Fethi beyin bu içtimaa da ye
tişmesi mümkündür.) 

Şasraylmrmmda mitmg 
yapılımıyacak 

Serbest fırkanın Saraybur - 
«ısıda kir miting aktine teşeb-
---- -büs edeceği ve

Fethi beyin bura 
/ }  da da nutuk söyli- 

/nr y ycceği rivayeti yar- 
v d i. Bunu mevzu- 
] bahs eden bir mu- 

â Y j harriri mize dün 
/ Ardahan meb’usu 

Tahsin bey de - 
TalîDİsn B . miştir ki:

“ — Bu haberi sureti kat- 
iyede tekzip edebilirsiniz. Bir 
miting akti asla mutasavver de
ğildir. Yalnız intihabat esnasın
da belki nutuk söylenebilir. Fa
kat bu hususta da verilmiş bir 
karar yoktur.,,

Isımir Enâdisesi talhkikaü 
"■ ■ İzmir 15 [H.M.] — Fethi be - 
yin İzmirde bulunduğu günler 
nümayiş yapan, polisi tahkir ve 
denize atan halk fırkasına, Ana
dolu, gazetesine tecavüz edenler 
üçüncü müstantiklikte muvacehe 
edildiler. Şahitler aleylerindedir. 
Daha üç elebaşı zabıtaca aranıyor,

10 - 15 milyon 
lira konsersiyom
emrine verilecek

Büyük millet meclisinin içti
maa daveti, ihracat mevsimi do- 
layısı ile yükselmek istidadını 
gösteren paranızın istikrarını te
mine matuf lâyihanın kabul ve 
müzakeresini istihdaf ettiğini, 
karşılığı altın olarak Osmanh 
bankasına yatırılmak şartı ile 
ihtiyat evrakı nakdiyemizden bir 
kısmı alınarak paramızın fazla 
yükselmesi durdurulacağını yaz
mıştık.

Piyasada mütedavil evrakı 
nakdiyenin miktarı 158 milyon 
liradır. Bu para idhalât veya 
ihracaat mevsimlerine nazaran 
ya İstanbulda toplanır, yahut 
memleketin muhtelif mahallerine 
dağılır. Maamafih Türkiye idha
lât ve ihracatının temerküz nok
tası İstanbul piyasası olduğu 
için bu yekûn döner, dolaşır, 
gine buraya gelir.

Bu 158 milyonluk yekûn, İstan
bul piyasasının faal günlerinde, 
kambiyo mubayaatı için tama
men kâfi gelmemektedir. Bu 
vaziyete mâni olmak için bir tek 
çare vardır:

Tedavüle para çıkarmak!
Devletin malî vaziyetini teh

likeye sokmadan, sarsmadan bu 
işi başarmak için de gine birtek 
çare bulunmuştur :

Osmanh Bankasında ihtiyat 
evrakı nakdiye vardır. Bunların 
yüzde yüz karşılığını İngiliz li
rası olarak depo etmek suretile 
tedavüle çıkarmak.

İşte hükümetin bulduğu ted
bir budur.

SalâM yyettar Ib

İhracat tacirlerini zarardan
asâsaaa&aîîöeiiEsg 
kurumak için

Meclis müsaade verirse ikinci seri 
evrakınakdiye ile döviz alınacak

Salâhiyettar bir maliyeci bize 
bu hususta şu şayanı dikkat 
izahatı verdii

Ankara 15 ( Telefonla ) — 
Bugün maliye vekâletinde millî 
bankalar müdürleri ile diğer 
bazı zevatın iştirakile bir içtima 
yadılmıştır. Bunda Meclise tek
lif edilecek kanun lâyihasının 

; esasları etrafında tetkikata bu
lunmuştur. Lâyiha henüz kat’i 

: şeklini almamış olmakla beraber 
, ecnebi kanbiyosunun piyasası 
. mebzul olmasından fdolayı ihr- 
. acat tacirlerinin mutazarrır ol- 
} mamaları için İngiliz lirasının 
İ istikrarını teminen döviz tnuba- 
] yaasına devam edilmek üzre 
| fersude evrakı nakdiyenin teb- 
] diline mahsus ikinci seri evrakı 
1 nakdiyeden istifade hususu der
il piş edilmektedir.Bu evrakı nak- 
• diye yalnız eski paraların de - 
i ğiştirilmesine mahsus olduğun- 
1 dan kükûmet lâzım gelen ka - 
1 nunî selâhiyeti meclisten isteye- 
■ çektir. Meclis mezuniyet verdi-

“— Borsada kambiyo mü- 
bayaatı kanun ve kararname
lerle tanzim edilmiş olduğundan 
murakabe heyetinin vizesile mah
dut olan gündelik ticarî ihtiyaç
ları tecavüz eden fazla kambi
yonun alıcısı yoktur. Bu itibar
la kambiyo fiatları mühim su
kutlara maruz kalmak tehlike- 

, sindedir.
Halbuki hükümet ve onun 

namına borsada arz ve talebi 
tevzin eden konsorsiyom 1030 

. asgarî raicini muhafaza ve ida
me için borsada bu fiatı kır
mak istidadında bulunan fazla 
arzları mubayaa etmektedir.

İhracatın memleket lehine in»
. kişaf etmekte olması ve binne- 

tice kambiyo arzlarının îevaliss

ği takdirde ikinci seri evrakı 
nakdiye ile döviz mubayaasına 
devam edilecektir. İhracat ta - 
cirlerinin bankalara arzettıgı 
dövizin mubayaası suretiyle ve 
tacirler vasıtasitasiyle piyasaya 
çıkacak olan evrakı nakdiye - 
ye karşılık olarak mevcut ve 
alınacak dövizlerle altın mev
cudu Osmanlı Bankasında hıf- 
zedilecktir. İthalat mevsiminde 
ithalat tacirlerinin satın alaca
ğı dövizlerin mukabili olarak 
banka kasasına girecek evrakı 
nakdiye tekrar piyasaya çıka
rılmayacak bu suretle şimdi 
tedavüle çıkarılacak paralar 
ithalat mevsiminde tedavülden 
kaldırılmış olacaktır.

Bu esaslı tedbirin ve alına
cak diğer tedbirlerin yalnız ih
racat mevsiminde değil ayni 
zamanda ithalat mevsimindede 

. paramızın istikrarını temin ede
ceği ümit ediliyor. 

ı«4tı i s n o n  re mes

Efkârı tehyiç ve devletin 
şahsiyetini tahkir cürümlerinden 
dolayı altıncı müstantiklikçe tev
kif olunan “ Son Posta „ gaze
tesi mes'ul müdürü Selim Ragıp 
bey bir istida ile ağır ceza ri
yasetine müracaat ederek kefa
letle tahliyesini istemiştir.

Ağır ceza riyaseti kararın! 
vermiş ve tahliye talebini red
detmiştir.

Bu red kararı dün Selim 
Ragıp beye tebliğ olunmuştur.

Mevkuf gazeteciyi dün bazı 
muharrir arkadaşları ziyaret 
etmiştir.

İstintak tahkikatı birkaç gü
ne kadar ikmal olunacaktır.

Anadolu gazetesi aley
hindeki takibat

İzmirde Anadolu gazetesi 
hakkında da Fethi beyin nutku 
nu tahrif etmek noktasından 
takibat yapılmakta idi. Anado
lu gazetesi bu mes'ele hakkında 
şu malûmatı vermektedir:

“ Gazetemiz hakkında yapıl
makta olan takibat Fethi beyin 
nutkunun tahrif edilerek neşre
dilmesi hakkındaki zandız. Fethi 
bey İzmire ilk geldiği gün İzmir 
Palasta bir nutuk iradetmişti.

Bu nutuk hazırlanarak diğer 
gazetelere verildiği halde bir 
 ̂muharririmiz otele.giderek Fethi 
beyle konuşmak istemiş ve f akat 
kabul edilmemişti. Bu sebeple 
bu nutku da alamamıştır.

Bunun üzerine hükümete

:%S<

Ağar ceza ı?e3c3 
Manaca LuniÜni Bey 1 

müracaat ederek resmen zapî 
dilen nutku neşretmiçtik. Neş
rettiğimiz bu resmî zabıta F.etM 
beyin şark ahvalinin yakında 
düzeleceğine dair sözleri vardı,' 
Bittabi biz de bunu aynen, koy» ' 
duk. Müddeiumumîlik 'inakamı' 
işte bu noktadan gazetemiz ‘ 
hakkkmda kanunî ■ takibata-baş
lamıştır.,, - . 1-

İstanbul müddei
umumisi mes’er 
leyi izah ediyor

İstanbul ıhüdââiumumîâi'Ke-
aaa beydea düa. bir ‘ mektup 
aynen şudur: " -■
(Devamı 3  öncü sakifede) ; -

Amerikan mektep gemisi geldi

karşısında bugünkü istikrarı, gi- 
ne ihracatımızın nef’ine olarak 
muhafaza etmek için mubayaata 
devam etmek zarureti vardır.

Töeyyüt eden maluma
ta  göre Maliye vekâleti ta
rafından mütedavil evrakı 
nakdiyenin fersudelerile 
mübadele edilmek maksa-, 
dile Osmanlı bankasına 
tevdi edilmiş olan meblağ
dan 10-15 milyon Türk li
rası, münhasıran kambiyo 
mubayaatma tahsis edil
mek üzere konsorsiyomun 
emrine verilmesi için Mec- 
Matem salâhiyet üşüyecek- 
Mır. .

(  Arkası UsSncR s a y fa d a )1

Çeşter Amerikan 
Çester ismindeki Amerikan 

mektep gemisi dün limanımıza 
gelmişti. Çester eski bir muha
rebe krovazörüdür.

Gemi limanımızda bir hafta 
kadar kalacaktır.

Gemi limanımızda bulunduğu 
müddet zarfında içinde bulunan 
mektep talebeleri şehrimizin şa
yanı temaşa yerlerini gezecek - 
lerdir.Bu meyanda Heybeli mek
tebi de ziyaret edilecektir.

mektep gemisi -
Gemi zabıtam şehrimizi çök 

beğenmişler ve bu hususta beyaî& 
takdirat etmişlerdir.

Çarşamba günü Çester ge • 
misinde gemi süvarisi tarafından 
bir ziyafet verilecek ve 2,15 İe 
tophaneden kalkacak bir muş 
davetlileri gemiye götürecektir. 
Ziyafette şehrimiz erkânı, Ame
rika Sefiri, sefaret erkanı,- gaze
teciler ve sair bazı zev&t bulu
nacaktır.

Muhaliflerin matbuat takımı

— Akbabadan —* 
—„ Haaaayi, kaîöiui yağlı» paçass eagkj yaman jö v lf t  

yaman sayar Fethi bey iwlelerl... Haayt!»»
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:aifflşn(Qiaıt yapılıyor
Paris 13 ( Hususî ) — Belgrsttan gelen telgraflara nazaran 

Sırp - Italyan hududuna 4 Sırp alayı vâsıl olmıı.ş ve ahali tarafın
dan pek büyük bir heyecan ve hararetle istik bal edilmiştir. Lubli- 
anada biiyük bir galeyan hüküm sürmektedir.

Italyan konsoloshanesi asker kuvvetile muhafaza edimekte ve 
hiç bir kimseye oraya yanaşmasına müsaade edilmemektedir.

Hükümetin ittihaz ettiği tedbirlere rağmen bütün Sırbistanda 
İtalya aleyhindeki cereyan gittikçe kuvvetlenmekte, tevessü 
etmektedir.

Londra, 15 (A. A) — Bazı 
Amerikan mahafili tarafından 
Ingiltere hükümetinin harp borç
ları hakkında Amerika ile ak
detmiş olduğu itilâfı yeniden tet
kik ettirmeği temine sarfıgayret 
eylediği yolunda işaa edilen ha
berlerin aslu esastan âri olduğu 
beyan edilmektedir.

PfeziMi r e  Aydhırada iifitilha- 
İbat hararetli olacak 
İzmir, 15 ( H. M.) — Bura

daki muhalif gazetelerin neşri
yatına bakılırsa, Nazilli beledi
ye. reisi muhalif fırkaya müte
mayildir1 ve yeni intihap zama
nının yaklaştığını nazarı dikka
te alarak şimdiden istifa etmek 
arzusundadır.

Aydında da belediye intiha- 
batımn çok hararetli olacağı 
bMiriliyor..'

Cemiyeti Akvamda

a Birliği et- 
rafmcla beyan 

raütalealar
. Cenevre, 14. — [A. A.] — 

Akvâ'm cemiyeti büyük meclisi 
dün İsviçre murahhası M. Mot- 
ta’& ı beyanatını dinlemiştir. M. 
Mttîtâ: Bir Avrupa birliği vücu
de getirilmesi fikrine taraftar 
oMağaau söylemiş, bu mes’ele- 
nim 6 ınca komisyonun tetkikine 
havale edilmesini istemiştir. Bun
dan sonra, İngiliz murahhası M. 
Grafaam söz alarak, İktisadî 
buhranın sebepleri hakkında 
izahat vermiştir.

İçtima bittikten scnra, M. 
Briand, Leh hariciye nazırı M. 
Zaleski ile görüşmüştür.

Viyana, 14 ( A. A .) — Baş
vekil M. Scfıoeber, Viyana ga
zetecilerine vaki beyanatında, 
Avusturyanın coğrafi vaziyetin
den ve Tuna boyunda ziraî bir 
blok vücude gelmeğe başlama
sından dolayı Briand projesile 
sureti mahsusada taraftar oldu
ğunu söylemiştir.

İzmir 15 ( H.M.) — Urlanın 
Efemkorucu köyünden karısını 
işkence ile öldüren Halit İbrahim 
ve Hakkı idama mahkûm edildi.

EBîyle Mır m aç yapacak 
Edirne : 15 (A.A.) — Edirne 

Spor takımı önümüzdeki pazar 
gilnü Gümülcinede Yunan Atlas 
takımile bir müsabaka yapmak 
üzere Cuma günü 18 kişilik bir 
jrup halinde Gümülcineye hare
ket edeceklerdir.

Sofya, 14 — Son günlerde 
meydana çıkarılan casusluk mes
elesi hakkmdaki tahkikat bizzat 
harbiye nazırı tarafından yapıl
mıştır. Harbiye nazırı, miralay 
Marinopolskinin casuslukla alâ
kasını tesbit ettikten sonra ta
bancayı yaverinin marifetile mi
ralayın eline vererek intihara 
davet etmiştir. Müntehir miralay 
intihar etmeden evvel casusluk 
şebekesine dâhil olan eşhas hak
kında mühim ifşaatta bulun
muştur.

Yunanistan zelzelesi 
Atina 15 — Atina vilâye - 

tinde zelzeleler devam etmek - 
tedir. Şayanı kayt haşarat vu
ku bulmuştur.

a r a m r a m ı  r a k r a *  

fj ide tecllsıblır
[Birinci sahifeden mabaatj

Hükümet itibari malîsini mu
hafaza için konsorsiyomce muba
yaa olunacak kambiyoyu, teda
vüle çıkarılacak evrakı naktiye- 
nin yüzde yüz altın karşılığı 
olmak üzere bankaya tevdi ede
cektir.

Bit kanmlbiy© görülecek 
Mizanım üzariırae bilâhare
tekrar piyasaya çılıamkîağn 
zamaım elde edilecek maelb- 
lâğdam ayının m iktar tek rar 
ihtiyat kmlesîase îadle edil
m ek üzere piyasadan! k a l
dırılacakta.

Şurasını katiyetle söyliyeyim 
ki hükümetin bulduğu bu tedbir 
ihracat mevsimlerimizin belli başlı 
sıkıntısı olan Türk lirası fıkda
nına bir çare olacak ve piyasaya 
muhtaç olduğu alestikiyeti ve
recek, kambiyo istikrarını mu
hafaza ve temin ederek millî 
paranın istikrarı yolunda atılan 
adımların en büyüğüuü teşkil 
edecektir.,,

zer
Ticaret odası tütün encüme

ni dün toplanmış ve Yunan 
teklifini tetkik etmiştir. Bir karar 
ittihaz edilmemiş olmasına rağ
men encümen azalan zer’iyatm 
tahdidi aleyhinde beyanı müta- 
lea etmektedirler.

Baytar u m am  müdürü 
gidiyor 

Avrupada hayvan mübaye- 
atında bulunmak üzere Anka - 
radan şehrimize gelen baytar 
umum müdürü Ali Rıza ve ıs
lah şubesi müdürü Nurettin be
yler bugün Macaristana hare
ket edeceklerdir..

Dün, harp akademisinde 
tevzi merasimi

ama

Diploma alan kıym etli zabitlerim iz
Yıldızdaki harp akademisin

de dün diploma tevzii merasimi 
icra edilmiştir. Merasime aka
demi müdürü Basrı paşanın 
naiku ile başlanmış, kolordu 
kumandam Şükrü Nailî paşa 
buna karşı bir cevap vermiştir. 
Bundan sonra diploma tevziine 
başlanmıştır.

Merasimde yirmiye yakın pş. 
ve Reisicümhur Hz. namına Tev- 
fik ve Rusuhi beyler bulunuyor, 
kolordu bandosu çalıyordu. Da
vetliler büfeden izaz edilmişler
dir. Diploma alan zabitlerimizin 
isimleri berveçhi atidir:

Sahra topçu yüzbaşı İbrahim 
Ethem efendi 332 numara 65, 
Makinah yüzbaşı Ahmet Remzi 
efendi 332 numara 81, Piyade 
yüzbaşı Ahmet Necati efendi 
333 numara 249, Süvari yüzbaşı 
Enver efendi 337 numara 49, 
Ay. Topçu yüzbaşı Cevdet efen
di 334 numara 6, Süvari yüzba
şı Celâleddin efendi 332 numa
ra 9, Piyade yüzbaşı Halis efen
di 331 numara 522, Sahra top-: 
çu yüzbaşı Rasim efendi 330 
numara 21, Piyade yüzbaşı Rüş
tü efendi 334 numara 276, Pi
yade yüzbaşı Ali Eşref efendi 
333 numara 302, Süvari yüzbaşı 
Ahmet Seyfeddin efendi 333 
numara 12, Piyade yüzbaşı Mus

tafa Asım efendi 328 ve 27, İs
tihkâm yüzbaşı Mehmet Neşet 
efendi 332 numara 7, Sahra 
topçu yüzbaşı Ekrem edendi 331 
numara 48, Piyade yüzbaşı Bür- 
haneddin efendi 331 uumara 67, 
Muhabere yüzbaşı Celâleddin 
Bedi efendi 331 numara 6: Pi
yade birinci mülâzım Hüseyin 
Fehmi efendi 340 numara 5, İs
tihkâm birinci mülâzım Recai 
efendi 340 numara 1, Piyade 
yüzbaşı Salih efendi 333 numa
ra 243, İstihkâm yüzbaşı Meh
met Sadık efendi 331 C 5, Sü
vari yüzbaşı Mehmet Nuri efen
di 332 C 7, Piyade birinci mü
lâzım Vahdeddin efendi 337 C 
386, Piyade yüzbaşı Yusuf Ziya- 
eddin efendi 334 C 60, Sahra 
topçu yüzbaşı Ömer Nazım efen
di 332 C 21, Sahra topçu yüz
başı Nedim efendi 331 numara 
30, Piyade yüzbaşı Mehmet Tev- 
fik efeadi 332 numara 158.

Kıymetli zabitlerimizi tebrik 
ederiz.

Türkiye v e  Avrupa birliği
Atina, 15 — Cenevreden 

bildirildiğine göre Yunan baş 
vekili müsyü Venizelos Cenevre 
siyasî mahafilinde Türkiyenin Av
rupa birliğine iştiraki lüzumunu 
müdafaaya devam etmektedir.

ve mcclmu ktlmaıı

Söyledikleri şeylere Ta» 
yık siyasetti, takriri

00 f] ^  Tl osukm kaimimi ve saire»»
Muhalif fırka kâtibi umu - 

misi Nuri bey büyük millet 
meclisinin içtimaa daveti hase- 
bile (Sonposta) muharriri tara
fından sorulan suallere cevaben 
fikirlerini izah etmiş, bu esna
da İzmir hâdiselerini ve hükû - 
metin yeni fırka karşısında va
zıyetini de istediği veçhile ten
vir ve tefsir etmiştir.

“Sonposta,, mn sualleri ile 
Kütahya meb’usunun cevapla - 
nm nakiediyaruz:

“ — Gazetecilerin tevkifi ve 
M. Meclisinin fevkalâde içtimaa 
davetini hükümetin tekrar taz
yik siyasetine avdet etmek ari
fesinde bulunduğunu gösteren 
bir alâmet olarak telâkki etmez 
misiniz ?

— Hayır. Tazyikten maksat 
şiddet göstermek, takriri sükûn 
kanununu ihya etmekse, buna 
kat’iyen ihtimal vermiyorum.
Gazetecilerin tevkifi mes’elesini 
iyice tetkik etmiş değilim. Bina
enaleyh bu işte ne şekilde hare
ket ettiklerini bilmiyorum. Fakat 
bunu tazyik siyasetinin bir mu
kaddimesi addetmek doğru de
ğildir.

Fakat hükümetin Halk fırka
sı ile el ele vererek fırkamızın 
inkişafına mâni olmak için her 
türlü tedbirlere tevessül ettikle
rine şüphe yoktur. İzmir seyahati 
ıpünasebatile gezdiğimiz yerlerin

çoğunda bulunan canlı misalle - 
rini göldük. Hükümet memur - 
lan, Halk fırkası erkânı gibi , 
Halk fırkası erkânı da hükümet 
memurları gibi hareket ediyor , 
ve ellerinde mevcut bütün kü - 
kûmet ve fırka teşkilâtını Ser - 
best Cumhuriyet fırkasının in - 
kişafma mâni-olacak surette kul
lanıyorlardı. Halbuki kükûmet 
memuru bitaraf olmak ve her iki 
fırkaya karş: da müsavi derecede 
müsamahakâr olmak mecburi - 
yeiindedir.

Fırkamız hükümet memurla
rının bu tarzı hareketini merkez 
nezdinde protesto etmiş, fakat 
bizi tatmin edecek hiç bir ceyap 
almamıştır. Halk fırkasının hü
kümete dayanarak cemiyet işle
rine, intihaplara karışması gayrı 
kanunîdir ve bunun bir ân evvel 
önünü almak lâzımdır.

Millet meclisinin toplanma
sında başka bir maksat görüyor 
musunuz?

— Hayır.. Müstacel kambiyo 
ve bazı malî mes’elelerin halin
den başka hiçbir maksat yok
tur. Yalnız bu vesile ile hükü
metin, malî siyaseti hakkında 
mecliste izahat vermesi muhte
meldir. Bu takdirde münakaşa
lar cereyan etmesi muhtemeldir. 
Biz önümüzde daha bir ay var 
diye hazırlığımızı yavaş yavaş 
yapıyorduk. Şimdi biz de isticale 
mecbur olacağız demektir. „

Bir dereceli; intihap ve cemiyetler

sene müzakere edilecek
Büyük millet meclisi bu sene, 

yeni cemiyetler ve meb’usan in
tihabı kanun lâyihalarını müza
kere edecektir.

Yeni cemiyetler lâyihası en 
asrî esaslara istinat edecektir. 
Bilhassa meslekî cemiyetlerin tâ
bi olacakları şartları en hür 
esaslara göre tanzim edilmiştir.

Şimdiki cemiyetler kanunun
da siyasî fırkaların, devletin 
emniyetini ihlâl etmemeleri ve 
devletin istinat ettiği esaslara 
riayet etmeleri gibi umumî şart
lar mevcuttur. Yeni kanun lâyi
hasında bu şartlar, daha sarih 
bir mahiyet almıştır. Teşkilâtı 
esasiye kanunile tevsik ediîen 
millî hâkimiyete istinaden, cüm
huriyet ve demokrasi esaslarına 
riayet etmek şartile her türlü 
siyasî fırkalar teşekkül edebi
lecektir. Yine yeni kanun lâyi
hası, devletin İçtimaî nizamlarını 
bozan müfrit ve ihtilâlci hare
ketleri şiddetle menetmektedir. 

Y en i intihap kanunu 
Meb’usan intihabı kanun lâ

yihasına gelince, bu kanun he
nüz meclise verilmemiştir ve

bazı esasları şimdiden tesbit edil
mekle beraber, lâyihanın tam 
bir şekil alması için, üzerinde 
bir müddet daha çalışmağa ihti
yaç vardır.

Bu lâyihada başlıca iki nokta 
dikkati celbedecektir.

Biri, belediye kanunile veri
len kadınlara intihap hakkı, bu 
lâyihada tekrar edilecektir. Di
ğeri de müntehibi sani usulü 
kaldırılacak ve müntehipler meb
uslarını doğrudan doğruya inti
hap etmek hakkım aaiz olacak
lardır.

Bu kanun lâyihası hazırlanır
ken diğer memleketlerde tatbik 
edilen en yeni ve en demokratik 
intihap kanunlarından istifade 
edilecektir.

Kanunda intihabın selâmet 
ve serbestisini ihlâl eimsk, pro
paganda hududunu tecavüz 
ederek hile ve fesada kalkışmak 
en şiddetli cezalarla menediie- 
cektir. Bundan başka reyle
rin toplanması, sayılması, siyasî 
fırka ve teşekküllerin intihabat 
karşısındaki mevki ve mahiyet
leri çoh sarih olarak gösterile
cektir.

Hariciye vekili
Hariciye vekili hareketini yarın 

akşama tehir etti. Vskil bugün 
İran Maslahatgüzarım kabul et
miştir.

K azaya uğrayanı bir tayyare 
Marsilya, 14 (Â.A.) — Yu

nan bandıralı Agias Georgi va
puru Palos burnu açığında ka
zaya uğramış olan bir İtalyan 
deniz tayyaresinin mürettebatım 
kurtararak 24 saat teahhurla 
Marsilyaya gelmiştir.

İrtüıâl 
Eyupsultan spor kulübü mü- 

essislerinden ve Bankı Osmani 
muhasiplerinden olup bir müd- 
dettenberi hasta bulunan Kâmil 
Emrullah bey tahtı tedavide bu
lunduğu Büyükada sanatoryo- 
munda vefat ederek cenazesi 
dün arkadaşlarının yedi ihtira
mında olarak Eyupsııltana nakil 
ve ailesi kabristanına defnolun- 
muştur.

Cenabı hak ebeveynine sab- 
ncemil ihsan buyursun.

IMM1 pOiJiLol mı.. , ;

[[Birinci salıL'cd™ rnabraff 
“Bu sabah saliçar eaeıı ■.ga

zetelerdeki tebliğ ve bazıîarln- 
da da protesto naınt altında 
vâki yazının İstanbul müddei
umumiliğinin muhatap ad ve 
telâkkisi zarurî olan aksamıım; 
cereyanı hale tm><abıl: ohnmn- 
f;ı lınscbilc b^rveçlıi zir tavzi
hine lüzıım (förülmüsfiir.

Bir defa mermıriyciiınizcclia-- 
yü'cMillei meclisinin Mânevi Şah
siyetini tahkirden dolayaı ikame 
euiimiş hiç bir davuyukiıtr. Yal
nız burada çıkan Sonpost ga - 
zetesinin 8 Eylül 930 ve 44 Nu
maralı nüshasında izmirdeki Hiz
met gazetesinden naklen “ Hü - 
kûmet nasıl mene çalıştı ’’ baş - 
lığı altında ve iyi bir fikir edin
meye yardım eder işaretile neş
rolunan makaledeki “gördünüz 
mü? Efendiler gürdüıözmü ? .ve 
anladınız mı ki halkın mahabbeti 
neimiş cebr ile, kahı- ile, zulm ile, 
ceberotla halkın mahabbetini 
nasıl bastırabileceksiniz ı-â" î»li
ralar hükümetin icran, ı teuldt 
mahiyetinde olmayıp bilâkis ama 
manevî şahsiyetini tahkiri muta- 
zammın bulunması sebebiyle ıııez- 
kûr gazete aleyhine tâkıbâtı ka
nuniye icrasına lüzum görülmüş 
ve mesûl Müdürün Türle ceza 
kanununun 158 ve 15Sve 162inci 
maddelerine mutabık Ağırhapıs 
cezasın: müstelzim bulunan işbu 
hareke! i iden dolayı takibatı ka
nuniye yapabilmek için kanîara- 
mezkûrun 160 mcı maddesine iev 
fikan Büyükmillet meclisi Riya
seti celilesinden mezuniyet talep 
edilmiştir.

Bununla beraber şu cihete 
de işaret etmek isterim ki: Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti ce
lilesinden mezuniyet taı’ep edil
mesi telâkki edildiği veçhile yal
nız Büyük Millet Meclisinin ma
nevî şahsiyetini tahkir ef’alirie 
maksur ve münhasır olmayıp 
hüfcûıncon manevi Şıij,ıS/.v'C~:.7iı 
tahkirden dolayı da takSfaaü'ka
nuniye için ayni şekilde: Riya
seti müşarünileyiıadan mezsaiyet 
istihsali icap edeceği maddei ka- 

nuniyenin sarahati iktizasındandır» 
Tahkikatın mevkuten icrası 

hususatma gelince: '
Devlet ve hükümetin nüfu

zunu kıracak şekilde ağiTİıapsa 
müstelzim suçlara ait tahkika
tın mevkufen icra edilebileceği 
ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 104 üncü maddesinde jnu- 
sarrah bulunmasına metni bıı 
esbabı mucibe ile taÜkika'îın 
mevkufen icrası müstantiklikçe 
tensip ve mahkeme reisi iarav ' 
fcndan da tevkif karan tas» 
dik ile tekemmül etmiş ve- ni
tekim, bugün müstantık;a tevkif 
kararma karşı vaki tahşiye tale
bi Ağır ceza mahkemesi-riyase
ti tarafından reddolöiESKjjtnr.

Memuriyetimiz mevzuubâlts 
hâdisede kanuna mugayir vs 
bitaraflığı muhil bir cihetbul
madığım efkârı umûmiyeye- kar
şı tevziba lüzum hissettiğini ma- 
aiihtiram beyan ve bu izaHaa? 
menin gazetenizde neşrini re-şa 
ederim efendim.
Nuri beyin söyledikleri 

S. C. fırkası kâtibi umumisi 
Nuri bey de, lideri Fathi bey 
gibi gazetecilerin tevkifi aley
hindedir. Mumaileyh bu hususta 
diyor k i :

<!—Gazetecilerin tevkifi bizi 
çok müteessir etti. Murakabe
nin birinci şartı fikir ve mat
buat serbestîsidir. Hükümet bu 
serbestiye azamî derecede hür
met göstermek mecburiyetinde- 
dir.„

İzmirdeki m evkuf gazeteciler 
de tahliyeyi talep ettiler 

İzmir 15 (H. M.) — Mevkuf 
gazeteciler tevkife itiraz ettiler 
ve tahliye talebinde bulundular» 
Müstantik itirazlarını kabul et
mediğinden Ağırceza Reisi mes’- 
eleyi tetkik ediyor. Karar yana 
anlaşılacaktır. Haikm sesi gaze
tesi başmuharriri Sırrı ve Fuat 
Beylerin serbest olarak muha
kemelerini Ağırceza mahkemetâ 
tasdik etmiştir.
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; çok mühcyyiç bir 
dzıryct i~"al o fişektedir.

Gcr.ç bir baba İtç çocuğun- 
cicin en küçüğünü öldürmüş vo 
bir çEÎıur kazarak gömmüştür. 
Dıı chcıyotin asıl sebebi pek ma
lûm ıfe^üdir. İlle ioticvabmda ca» 
I3İ baha bunu inkâr simiç vo 
Ejiîtıyct zaruretin sevkile ika’ 
ettiğini söylemiş fakat tahkikat 
neticesinde bu hunhar adamın 
cMnitfa iyi para kazandığı, hat
ta ticr hafta otomobille sinemaya 
gidip geldikleri tespit edilmiştir. 
Bu tû/Ssr ürpertici cinayetin is- 
tiatdk hâkimimde isticvabı icra 
ediüjOİştir.Biz de Fransız gazete
lerinden bu tafsilâtı iitiibas edı- 
yores :

— farniniz?
— Emil Edgard Baehl.
■— Merede doğdunuz?
■=• üuShus'da.
— Kaç yaşmdasmız?
— Yirmi beş.
«=» Evli misiniz ?
■— Evet. İki çocuğum var. 

Eri less cş yaşında, öteki oğlan 
ihi yc^sda.

Kiye çocuklarınızdan bi
rc i aoîîîıyorsanuz. Siz de bilirsi- 
eîz ki üç çecuğunuz var.

P.îaznun bu suale cevap ver- 
nnŝ ıigtsr.

— Elıe üçüncü çocuğunuz
dan bahsediniz.

•=— O kızdı.
=- losaS?
— jekfeidi. .

. ■—=> Niçin-“ idi „ diyorsunuz. 
==■ Esa onu süt nineye ver- 

tfadi. 'Çok zaman var ki gör- 
rae&n.

Muştan tik ayağa kalktı ve 
maznun babaya gözlerini dike
rek bnğardı.

•— Yafan söylüyorsun.
Baehl yaprak gibi titriyordu: 
■=■ Hayır, diye inkâr etti. 
GfcstanCik bir daha “ yalan „ 

dîye feağır$-
Baeîıi’i®. gözleri korkulan 

tîy23ji3î:ü. Mustantiğin hakika- 
<a foMği araşılıyordu.

*= Kazmız nerede ?
SssSae tekrar eskisi gibi “süt 

eîfesye verdim,, dedi.
lîfesteHsMk yerinden kalktı. 
VS: — Yalan söylüyorsun 

İbjz haykırdı.
Llustantiğin sözleri kulakla

ra çcüik gibi çarpıyordu:
=  ESnssn süt ninede değildi.

— Himayci otfale vermiş
tim.

Bunun iizoriııe ıııüutantik te
lefonu açtı. Himayci etfalin nu
marasını istedi. Konuştu, Maz
nun hâkimin hor hareketini ta
kip ediyordu. Rengi 3apoan idi.

Muscnntik:
— Kiziiî orada değildi. Ne

rede idi
— Öldü..
Hâkim bu cevabı bekliyor - 

muş gibi yerinden kalktı ve 
maununun omuzlarından tutarak 
sarstı:

— Onu sen öldürdün? sen, 
eceiile ölse hükümet doktoru
nun raporu olur. Hani? nerede?

— Yok.
— O halde?
— O halde. Ben. Evet ben... 

Öldürdüm.
Bir saniye sükût oldu. Sonra:
— Anlat bakalım!
— Size hepsini anlatacağım. 

Hiç birşey saklamıyacağım. Ka
rımı “Ştrasburg„da tanıdım. Se- 
v ştik, evlendik. Çocuklarımız 
oldu. Onları o kadar seviyor
dum ki, hakikî babaları olduğu
ma inanıyordum.

Birgün karım bana gebeli
ğinden bahsetti; benden oldu
ğuna inanamadım. Neden şüphe 
ettiğimi ben de bilmiyorum. Se
bep yoktu. Fakat kıskanıyor
dum. Karım dehşetli güzeldi. 
Belki gördünüz. Sokakta geçen 
erkeklerden birinin karıma arzu 
ile baktığını gördüğüm zaman 
beynim yanıyordu.

Fakat karim bu şüphelerime 
mahal verecek bir şey yapmı
yordu. Buna rağmen küçük kı
zım “ Jaccjuelin ” nin babası 
olmadığım zannediyordum ve ilk 
günündenberi ondan nefret 
ediyordum.

Burada maznunun sesi yavaş
lamıştır.

Kendiem Paris civarında bir 
yer bulmuştum. Benden mem
nunlardı , bana bir oda ver
mişlerdi .Karımı çocuklarımı ora
ya | aldırdım.'' Kararımı vermiş
tim. Onu ikna edecektim. Onun 
vücuduna tahammül edemiyor
dum. Bir gün karıma dedim ki:

— Bu küçük odanın içinde 
beş kişi oturacağız. Bir sütnine 
buldum. Küçüğü ona verelim , 
dedim. Peki dedi.

Bundan sonra maznun sus - 
muş.

— Artık merhamet ediniz ,

ikniCsSOsilŞınira

söyliyoRiiyecegim demir; ve ağ - 
lntnağa başlamıştır.

Bunu müteakip Modam Maria 
Bachl anloııtıa alınmıştır. Madam 
ağlamaktan bayılacak hale gel - 
mi? olduğu haldo 13u uözlori nöy- 
lemiştir.

— Kocam evden kırk beş 
dakika kadar gaybubet ettikten 
sonra geldi elmde(Jacqueliıı) in 
şapkası, hırkası ve çamaşırları 
vardı . aramızda şu muhavere 
geçti:

— Jaccjuelin nerede ?
— Sütnineye verdim.
— Ne sütninesi?
— Dün sana söylemiştimya!
— Nerede bu sütnine!
— Nene lâzım?
—- Ne demek?
— Sus diyorum sana!
— Susmıyacağım!
Bu suretle başltyan muhave

reyi müteakip Baehl karısına 
ilk defa bir tokat atmıştır.

İçkiyi bırakmış, sigarayı ter- 
ketmiş dalgın ve düşünceli bir 
hal almıştır.

Henüz iki aylık olan çocu
ğun bir rivayete göre diri diri 
gömüldüğü söylenmektedir. Mus- 
tantik maznunu bir saat isti- 
rahatten sonra tekrar isticvap 
etmiş ve şayanı dikkat itirafat 
dinlemiştir.

Hunhar baba, çocuğu boğ
muştur. Çukuru kazarken tek
rar ağladığını görünce tekrar 
yavrunun boğazını sıkmıştır. Ni
hayet eseri hayat kalmadığım 
iyice anlayınca kazdığı çukura 
gömmüştür.

Mezar, bulunamamaktadır. 
Katil, o zamandanberi otların 
büyümesinden ortalığı yeşillik 
kaplamasından çukuru göstere
memektedir. Cesedin bulunması 
için yaprakların ve otların çü
rümesi beklenmektedir.

Bu müthiş cinayetin muha
kemesi yakında başlıyacak ve 
katil hakkında ağlebi ihtimal 
idam kararı verilecektir. Madam 
Baehl kocasına şefkat göster
mekte ve ona sabah akşam ye
mek getirmektedir. Kocasını se
ven bu kadın sevgisi için çocu
ğunun kurban gitmesine razı 
gibi görünüyor.

s p s i H y n un

Madrit, 10 ( H. M. ) — h- 
panyu’da diktatörlüğün ilgacın- 
danbori hayli vakit geçtiği hal- 
do tabiî ahval ve parlûmentn- 
rizm devri bir dürlü avdot et
miyor ve General Borengucrin 
mm diktatörlük idaresi uzayıp 
gidiyor. Devlet teşkilatındaki 
bu tozepziip memleketin umuna 
ahvalinin intizam bulmasına mâ
ni oluyor.

Her tarafta terki eşgaller, 
hasmane nümayişler ve karışık
lar vardır.

Kıral Alfonso ve diğer pre
nsler hayli zamandanberi Avru
pada seyahatte idiler, şimdi San- 
sebastiyan’a döndüler. Başvekil 
Ceneral Berenguer dahi kıralı 
karşılamak üzere buraya geldi. 
Gerek kıral gerek başvekil Sen- 
sebastiyana geldikleri vakit ko
ca beldenin bom boş olduğunu 
hayretle görmüşlerdir. Çünkü 
mahallî amele sendikaları yirmi 
dört saatlik terki eşgal ilân et
miştir.

Mağazalar; gazinolar kapalı 
idi. Kira arabaları ve taksiler 
ahır ve garajlardan çıkmamıştı.

Tramvaylar işlemiyordu. Hâ- 
disat çıkmak ihtimaline mebni 
halkm bir çoğu evlerinden çık
mamıştı.

Kıral ve maiyyeti mevta! sü
kût ve sükûn içinde bulunan ten-’ 
ha sokaklardan geçmişler.

Ne kendilerini alkışhyan ne 
de selâm veren kimse görme
mişlere^.

Memleketin için için kayna
dığına bundan iyi alâmet olamaz.

İspanyada hükümdarlık taraf
tarları şimaligarbî eyaletlerinde 
müthiş bir hezimete uğradılar. 
Sabık diktatör Ceneral De Ri- 
veraııın maliye ve nafia nazır- 
larile oğlu İspanya hükümdarlık 
ittihadı namma propaganda yap
mak için mezkûr eyaletlere gel
mişlerdir. Fakat halk hüküm
darlık taraftarlarına karşı şid
detle boykot gösterdiler.

i ve 
asmnyor

Hiç bir tarafta h k  Baitrajj 
yapamadılar. Halk hacsnane va
zıyet aldığından hükümdarlık ta" 
raftarlan da poJirıitı himayeci ni- 
tında mozkflr eyaletleri terket- 
ıneğe mecbur olmiüçlardır. Hü
kümdarlık taraftarlarının diye? 
eyaletlerde ne yapacakları ma
lûm değildir. Maahaza şimalişar- 
kî eyaletlerindeki hezimetlerde 
diğer yerler de büyük faaliyette 
bulunmağa cesaret verecek ma
hiyette değildir.

Vaziyetin daha ziyade tezep- 
ziipte durmağa tahammülü ol
madığından Kıral Alfonso şimdiki 
kabineyi tadil ile az çok fırka
ların kabineye iştirak etmesine 
zemin hazırlanmasına lüzum gör
müştür. Bu maksatla Kıral İs
panyanın en maruf siyasîlerile 
bir silsilei mülâkat yapmağa ka
rar vermiştir. İlk mülâkat ol
mak üzere Kıral, Sansebastiyam- 
da sabık nıızzardan Sinyor Coi- 
col Chea ile görüşmüştür , ve 
muhafazakâran lideri sabık nuz- 
zardan bulunan mumaileyhle kıral 
arasında mülâkat uzun müddet 
devam etmiş ve saraydan çıkar 
iken kendisiyle görüşen gazete
cilere kıral ile şimdiki siyasî va
ziyet hakkında görüştüğünü ve 
gelecek kabinede tadilât yapıla
cağını beklediğini ve Katalonyah 
fırkalar dahil olduğu halde sağ 
cenah fırkalarının bir temerküz 
kabinesi yapacaklarını bekledi
ğini söylemiştir.

Kiralın siyasî .vaziyet hak
kında görüşmek istediği diğer 
siyasî rical sabık muhafazakâr
lar başvekili sinyor Guerra, sa
bık liberal kont Romanores ve 
ve Katalonya muhafazakâran 
lideri sinyor Cambo vardır.

Siyasî mahafilde zannolun- 
duğuna göre kıral ile siyasî 
rical arasındaki mülâkatların ga
yesi 1918 tarihinde sinyor Maa- 
ra tarafından teşkil oiunan ka
binenin hututu üzerine bir millî 
hükümet teşkilidir.
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titıgüsî fecPîS'îîiîScn vapaaifllf.!;
AsSaaa ( T(lît: ) Antatya 

Mss-ointîon, Seyyar ( Trüît ) 
fesairtkını, Iferco^h ( Türk} 
Cidedcn* Nilüfer (Türk) Mu
danya Gcrdiîstcn, Br.nAnaa 
(TüîIi) ICaraİMgarifca, Ksr’aa- 
gıç (Türfj) îsmitlcn, Lamcır- 
tino { Fraraa ) femüya&n, 
Rachîd ( fajjJÎ’s ) KtbfctyjC" 
den, PrtL'jcipcfia Eforfa (Eİo« 
Ejonyn) KC-stoncûdcn, Loab 
FroİBoiuot ( Rrcr-cız ) Vayraa 
Eas-fjDsdnn, Pelfcüıa (Hokn- 
doJBurçjasdası, Sayraa (Ala- 
ttian) Hotaburgicia.
Btmgââra [jâdGEGÎî TOpaifBaff

Getalhai (Türk) Baadü?. 
nıaya, Aaya (TCîk) Pvîadanya 
Genalige, Daeicı { Rünaanya ) 
KSsteacsye, PoKuks (Koîaîi- 
da) Hamburg, Asüstcrdacı, 
Rottcrdama , Kovosroccîsîı 
(Ruo) P£ıro,Ya£a, İchcr.ı!:"i- 
yoye, Bracsîs ( İîalyon ) &■> 
cilya,Co::ovayc, İcco (Siaîyan) 
Cenovaya , Contantinopoli 
( İtalyan ) Kö3tence,Qdeoaya. 

Yomes EsûEıHe-naSEca vajoımrUnr
DuEnlupjEar (Tiiîk) Ho> 

padan,Adnan ( Türüı) İcDn?0 
den, Asya (Türk) Rîcabaya 
Gemlikten, Çanakkc!s(TMî) 
Bandırmadan, Kocaeli (Tffirk) 
Karabigadaa, Lotas (Fraasıs) 
Marsilyadan, Assaasfone (İtal
yan ) Battım, Köstenceden, 
Umbria ( İtalyan ) Marsilya, 
Cenovadan, CampidogHo ( î> 
talyan )Odesa,5 K^'ıencecKc. 
Y a r  ıra gidecek v sp ıu lar

Vatan ( Türk ) Riıeye, 
Seyyar (Türk) izmire, Regek 
Caroj I (Romnya) Küstence- 
ye, Rashit ( îagiHs ) KSstea- 
ceye, Lamartine ( Fransız ) 
Berata.

Anadolu Ajansı ilSagt şaibgsi 
müdürlüğünden:

Şnbemnân tahsilit şefi Mas- 
har beyin tsüesseıendslle bk 
alâkası kalntataıçhr. Ycriae gc-

___İL"__ ;>

bir tahsildarm (ayla ediîdiği aîâ° 
kadaraca ilân oluaur.

Büyük bir tehacüm — i« ı  
„  caddesin.^ Tokatliyan karşında 223 numarah

LUVR M AĞAZALARININ
Bılfimum eşya fıatlarmdaki tenzilâttan istifade için bütün İstanbul 

kemali tehalükle tehacüm ediyor
°/„30 °/„20 Vo10 °/„5

Kuponlarda, kumaşlarda, halı ve mobilyalarda, muşambalarda 
Bu müstesna fırsatı kaçırmayınız

elcjinariinjiçae meG’ele yoktur. 
Pctat eoıinim ki, hükümet yüz- 
feres iiîaanı kurşuna dizmekle 
b j fcSEÎdâl fikirlerinin önüne 
gegsağ oJnaıyacaktır.

-=■ Fikirlerin öldürülmesi im- 
knm ofcaadığını bilmiyen cahil 
bir, adam değilim.

Vali sözünü şu manidar cü
mle ile bitirdi:

—• Sizinle güç anlaşacağız 
Miater Harding!

—- Bu ismi bir daha tekrar 
etmemenizi rica ederim, Sirl

— Sebebi...
— Çekiniyorum...

Anlıyamadım?
— Korkuyorum...
—- Kimden?
Cevap vermedim.

Israr etti:
— Yoksa benden mi çekini

yorsunuz ?
— Sizden çekinmek çok gü

lünç olur... Ayni yolda yürüyen 
iki memurun birbirinden şüphe 
etmesi çok manasız olur,..

— Ö halde..?
— Şoförden...
Vali gözlerinin ucila güldü:
— İşte, bu çok gülünçtür..

Çünkü.. *
Derhal cümleyi ikmal ettim:
— Çünkü o da ennin adama- 

lannızdandır, değil nai?
— Hiç şüphe yok..

Demek ki şoföre itama*
djE32 var?

— Hay hay.. Hattâ kendim
den ziyade'..

— Bu derecesi fazla safdil
lik olmaz mı?

— Sizin için belki.. Fakat 
benim için hayır..

— Tecrübe ettiniz mi?
— Yüz defa...
—- Sizi hiç aldatmadı mı?
— Hayır.. Hem buna nasıl 

cesaret eder?
~  Kurşundan korkar, değil 

mi ?
— Tabi!.. Hergün ölümle 

karşılaşan dindaşlarını gören bir 
adam bana ihanet etmek için 
aklını oynatmış olmalı!

—Onun bütünJcorkusu kur
şundan ibaretse acırım size sirl

— Niçin?
— Çünklâ, Hintliler kurşun

dan korkmadıklarını isbat etti
ler de..

Bu esnada otomobilimiz bü
yük bir otelin öaffinde durda.

Önfcu vali, cakadan da ben 
mdiss.

Oteaıofe2don sıkarken, hirctii

şoför, fırka merkezindeki hintl 
hizmetçi gibi manidar bir tarzda 
yüzüme baktı.

Kendi kendine:
— Tuhaf şey, dedim, acabe 

benim kafamın içinde, gürz
den beri, (Siyah hançeri!! mite) 
nm sergüzeşteleri e yer et
miş te, ben 1 e esi bir komite 
münti'--' ' i sanıyorum?

< ni hayatta, hiç bir zaman 
aldatmıyan ve daima bana s 
kalan gözlerim eğer bana Bom- 
tayda bir sürprz yapmayı dü- 
ş. memişs; çok emindim ki, 
Vaim.it emin sandığı adamların 
hepsi de bu_ gizli komiteye men
suplardı.

Otelin salonunda oturuyor
duk.

Akşam yemeğini burada yi
yecektik.

Bombay Valisi sıhhatime fev
kalâde itina eden bir adamdı. 
Mİ3te? Kroa’tan bana Londrada

’a bahsetmişlerdi.
Mister Kros’un gayri tabiî 

;örülen b:r mez-iyeti vardı : Ya 
çok itimat eder, yahut hiç iti
mat etmezdi... Bunun ikisinin 
ortası yoktu.

Bir adamı uzun müddet tec
rübe eder, şayanı itimat gö
rürse, artık, o adam için yüz 
kişi: " Fenadır! „ dese, kulak 
vermez, kanaatini değiştirmezdi. 
Fenalığına hükmettiği insanlar 
ıçm de ayni hükmü verirdi.

Bu, Mister Kros için, belki 
de bir meziyet addolunabilirdi. 
Fakat, bizim için hiç te böyle 
değildi. ( Entellicens Servis) me
murları için bu gibi itiyatlar 
meziyet sayılmazdı.

Biz fenalığına şahit olduğu
muz bir adamın günün birinde 
iyi adam olabileceğini zannede
riz. Buna çok defa da şahit ol
duğumuzu katırlarım.

Bir arslan avının hikâyesi
Mister Kros’la yemekten ev

vel Bombay’ın umumî ahvaline 
dair görüştük.

Bombay valisi, lüzumundan 
çok fazla itimadı nefis sahibi 
idi. İki sene mukaddem ailesi
nin başına gelen bir felâketten 
şu surette bahsediyordu.

— İnsanlar, ekseriya, felâ
ket gördükleri memleketten nef
ret ederler, ve orada yaşamak 
istemezler. Halbuki, ben kati
yen bu suretle hareket etmem. 
Zevcemin (Miyala) ormanlarında 
aslanlar tarafından parçalandı-

gündenberi Bombay’ı eski
sinden çok daha fazla sevmeğe 
başladım.

Bu kısa izahat bir senelik 
mazisi olan şu hikâye üzerine 
nazarı dikkatimi ce]betti.

Sordum:
— Miyala ormanlarına yaJ- 

Bis mı gitmiştiniz ?
{ Arkası yarm J
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Anakaradan vaziyeti hülâsa

iı’eftSîi Bey gelecek laaffta Gümiişha»; 
jiedlem met/nı® pkanlaeak, f ikirSerini!

m ®isime tt&sumSjsBTim millet

Muhaliflerde hazırlık

erimi doldurdukları,;:, 
a imkân bulamadıkları j: 
ılaeaktır

Ankaranın hararetli bir si
yasî merkez lıaîine gelmek ar- 
fesinde bulunduğu şu günlerde, 
ahvali yakından takip ederek 
karilerimizi vaziyetten günügü- 
nüne haberdar etmek üzere ar
kadaşımız Ali Naci Bey, evelki 
akşama Ankaraya hareket etmiş
tir.

Ali Naci Beyden dün tele- 
?omla aldığımız şayanı dikkat 
havadis ve intiba makalesini aşa
ğıya dercediyoruz:

Ankara, 16 (Telefonla] — 
Reisicümhur Hazretleri cu - 
martesi günü Ankarayı teşrif 
buyuruyorlar. Meclis pazartesi 
toplanıyor. Yeni bir fırkanın 
ortaya çıkmasından doğan gü
rültülerle Meclisin aktedeceği 
ferfiâiâds içtima etrafındaki şa
yialar biribirine karışıyor. Hü
kümeti razla ihracatın millî pa
rayı zararlı bir şekilde yükselt
mesinin önüne geçmek için bir 
kanun hazırladı.

Bu kanuna göre fersude pa
ralara ait ihtiyat evrakı nakti- 
ye Ospıanlı Bankasından alına
cak ve buna mukabil alman 
miktarın karşılığı döviz olmak 
üzere yine Osmanlı Bankasına 
yatırılacaktır. Evvelki gece saat

bire kadar çalışılarak kanun 
hazırlanmıştır.

Evvelce türk lirası düşerken 
hükümet Ingiliz lirasından m ürek
kep bir manevra kütlesile sukutu 
nasıl tevkif etti ise, şimdi de, 
türk lirasından mürekkep bir 
manevra kütlesile tereffüü ayni 
suretle durduracak ve millî pa
rayı bugün üzerinde durduğu 
1030 etrafında tevkif edecektir. 
Bu suretle filî istikrar hâsıl ola
cak demektir. Meclisin pazar
tesi içtimai yalnız kanunun mü
zakere ve kabulile mi geçecek? 
yoksa, gazetelere kadar geçen 
bazı havadislerin ima ettiği gibi, 
Fethi Bey fırkasının menfi pro
pagandalara, inhisarlar, vergi
ler hakkmdaki tenkidatı da bu 
vesile ile münakaşa mı edilecek?

Bugün Ankaraya gelir gel* 
mez öğrenmek istediğim nokta
lardan biri de bu oldu.

Hükümetin salâhiyettar er- 
kânile temas ettim, muhtelif 
meb’uslarla görüştüm herkesi, 
Fethi Bey ve arkadaşlarının şe
hir şehir dolaşarak kalabalıkları 
tahrik etmek istiyen nutuklarına, 
o nutukların yer yer hâsıl etti
ği intizamsızlıklara rağmen sü
kûnet içinde buldum. Meb’usla-

9
rın bir kısmında filvaki biraz 
asabiyet vardır. Bunların bazı
ları Fethi Beyin fikirleri bir ta
rafa bırakıp kendisini, kendisi
nin de bilmediği - bir cereyana 
kaptırdığı fikrindedirler. Söyle
diği sözlerin bazı yerlerde ,.Ar
tık vergi verilmiyecek! „ tarzın
da yaptığı tesirlerden bihakkin 
şikâyet ediyorlar. Yine bunlar, 
on sene zarfında merhale mer
hale vücuda getirilen inkılâp 
hareketlerinde menfaatleri halel
dar olan sınıfların Fethi Beyin 
kendilerine bayrak yapmasına 
karşı ciddi bir endişe duyuyor
lar.

Fakat hükümeti, bütün söylen
mek istenen şeylerin nihayetine 
kadar sölenmesini bekliyen, şim
dilik yalnız diniiyen, dikkatli, 
\iyanik, muntazar vaziyette bul
dum.

Benim  intibaını şudur ki, 
hükümet, Fethi Bey ve a r
kadaşlarının şurada bura
da, gazete sütunlarında 
yaptıkları tenkitlere asıl 
yerinde,yani meclis kürsü
süne intikal ettirm ek fır
satını kendilerimse pek ya
kında bahsedecektir. Bu 
[  Arkası 3  üncü sahifede ]

1 „ ‘B oo eo |.ester» kruvazonmde
Dün müteakıbil ziyaretler yapıldı.
Limanımızui. 

tbulunaa Çester 
Amerikan kru
vazörünün sü- ^  
varisi dün öğle 
den evvel Vali Ch&jS 
ve Kolordu ku-  ̂ ^  ^
açandanım zi - v ~
yaret etmiştir, s 
Gerek Vali, 
gerek Kolordu 
î&anandanı öğ- 
îeden sonra sü
variye iadei zi [ 
yaret etmişler- 
lerdir.

Bu mütekabil 
ziyaretler mu
tat merasim içi» 
nde geçmiştir.

Çesterin za- 
oitan ve efradı 
dün şehrin mu
htelif semtlerini 
dolaşmışlardır.

Boğaziçi ve Â- 
dalarda bi l e 
Amerikalılara 
tesadüf edilmekte' idi.

Amerikan bahriyelileri şeh
rimiz için sitayişkâr mutalealar 
dermeyan etmektedirler.

Bir Amerikan zabiti bir mu
harririmize demiştir ki:

—jstanbulun tabiî güzellik-

n

Fethi bey dün sab?.h ÎCiîıtah- 
ya meb’usu Nuri bey ile fırka 
merkezine giderek umumî mer
kez ocağının içtimaına riyaset 
etmiştir.

Verilen malûmata göre, Fet
hi bey millet meclisinin fevkâla- 
de içtimai dolayısiie yeni bir 
Anadolu seyahatine çıkmaktan 
vazgeçmiştir. Fethi bey daha 
bir hafta kadar burada meşgul 
olacak, sonra Ankaraya gide
cektir.

5 Som Pos!a„ 'hakkmdaki tahkikat

il™ IRagnp Beym va»
JlaeakDuaım aıaiıaşn

Müstaiîtik Süreyya Bey dünkü duruşmadaKi! soar& 
evrakın tetkikime lüzum gördü

HER yEB D B 5,OTTBU8

■ Gffiınoıüşllsaınıe ımelb- 
'tasni oluyor 

Millet Meclisi Pazartesi gü
nü açılacak ve o günkü içtima
da Bern sefaretine tayin edilen 
maarif vekili Cemal Hüsnü be
yin meb’usluktan istifası oku-

Cumarto'iindcD backo bcif£üa lehtir ciycJ TûîIi gözetesi

F e th i Beyim itHıaısaBEa nmiâckit ümf cev ap  veremi 1 
FelriküsMEaiB IbapİEgn

Ağaoğiu Ahm et Bey 
nacaktır. Bu suretle münhal ka
lacak olan Gümüşhane meb'us- 
luğu intihabatı için mahalline 
emir verilecektir. Evvelce ta
karrür ettiği gibi Halk Fır- 

(  Arkası üçüncü sayfada)

“Anadplu,
cevap veriyor 

İzmir 16 [H.M.3 — Bu gün
kü “Anapolu,, gazetesi “mes
ul kimdir” serlevhaiı bettsihıJ.e 
diyor ki:

“Fethi bey “Anadolu„yu ii> 
ham ediyor. Siyasî hayatı, ay&= 
ğı bastığı her yerde ve iş başı
na geçtiği her zamanda mutlaka 
hâdiseler çıkarmakla geçen Fet
hi beyin bizi itham eden sözle
rine güldük. İzmir vak’asmm 
müsebbibi “Anadolu,, gazetesi 
değil, Fethi beyin kendisidir.

Fethi beyin Manisada nutu 
söylediği Sıtkı Şükrü beye hü
kümeti ve meb’usları tahkir et
tiren, hezeyanla dolu bu nutku 
alliışhyan Fethi beyin bu hare
keti bir tahkir ve İzmir hâdise
lerinin mevlûdu değil midir?

Hem uzun söze, İstaebuldan 
feryada ne hacet? Adliye işe 
vaziyet stEİstir. Müîtshinî v? 
müsebbibi bulmak Fethi beyin 
değil, cümhuriyet adliyesinin sa
lâhiyeti dahilindedir.,,

Selim Ragıp beyin duruş
ma celsesi

Mevkuf bulunan “ Son Pos
ta,, mes’ul müdürü Selim Ragıp

Selim Rağıp

NaiM p aşa , anraiırala iad e i z iy a re t 
ed iyor

ierine ait şöhreti kulağımıza gel
mişti. Bu şöhrete liyakatini artık 
tamamen teslim ediyorum. Dün
yanın her tarafını gezmiş eski 
bir denizci sıfatile söyliyeyim ki 
tabiî güzelliklerin hep bir araya 
toplandığı bu kadar cazip bir 
şehir görmedim.”

Üç aylıklar

Üç aylık maaşla
rın tevziine yarın 

başlanacaktır
Tekaütlerin, yetimlerin ve 

dulların üç aylıklarının tevzüne 
yarınki perşembe günü başla
nacaktır.

Zat maaşları muhasebeciliği 
gazetemize gönderdiği ilânda 
maaşların 18 Eylül Perşembe gü
nü kadınlara, 2G Eyiûi Cumar
tesi erkeklere, 21 Eylül Pazar 
kadınlara, 22 Eylül Pazartesi 
erkeklere 23 Eylül Salı kadın
lara, 24 Eylül Çarşamba erkek
lere verileceğini bildirmektedir.

Zat maaşları muhasebeciliği 
ayrıca gönderdiği bir ilânda di
yor k i:

Maaşlar numara sırasil tediye 
edileceğinden günü haricinde bey
hude yere gelinmemesi lâzımdır.

Maaş almağa gelen zatin iç
timai mevkii ne olursa olsun 
numara almağa ve sırasını bek
lemeğe mecburdur.

Maaş tevziatında bulunan po
lis ve jandama ve saire hiç kim
senin maaşını numarasını alma
ğa tavassut edemez.

Maaş tevzii memurların yedi 
kuvvetinde olmadığı halde bazı 
eşhas günü ve sırası haricinde 
maaş talebinde ısrar ve intizamı 
ihlâl etmkte olduklarından bu 
gibi hale meydan verilmemesi 
rica ve aksi takdirde zabıt va
rakanı tutulacaktır.

Hariciye vekili

Moskova’ya git- 
mek üzre bugün 
şehrimize geliyer

Ankara, 16 (A.A.) — Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü be
yefendi Moskovayı ziyaret eS 
mek üzere bu akşamki ekspres
le şehrimizden müfarakat etmiş 
ve istasiyonda Başvekil İsmet 
paşa hazretlerile vekiller, meb
us arkadaşları ve hariciye ve
kâleti erkânı ile İran maslahat
güzarı tarafından teşyi edilmiş
tir. Sovyet sefiri Suriç cenap
ları da ayni trenle hareket et
miştir. Vekil beye hariciye si
yasî müşavirlerinden Nuri beyle 
kalemi mahsus müdürü Kemal 
Aziz bey refakat etmektedirler.

Hakimiyeti milliye başmu
harrirlerinden Bolu meb’usu Fa- 
lih Rıfkı Bey de İstanbulda ken
disine refakat edecektir.

Tevfik Rüştü bey İstanbul- 
dan ayın yirmisinde hareket 
edecektir.

Hüsrev Bey
Tahran sefirimiz itimat

namesini Şaha verdi
Tahran. 16 (A.A.) — Yeni 

Türk sefiri bugün hususî suret
te İran Şalıı tarafından kabul 
edilmiş ve müşarünileyhe itimat
namesini takdim eylemiştir. Mü
lakat esnasında dostane mek
tuplar teati odilmiştir.

:yin verdiği bir istida üzerine, 
dün altıncı istin- 

■ tak dairesinde bir 
duruşma - celced- 
aktedümigtir.

Duruşma saat 
V 16 ile 16 buçuk; 

y-.'" arasında yapıl-' 
mıştır.

: ..  ,’■■■■ Selim Ragıp
Bey, vekili ava - 
kat İrfan Emin 
Beyle birlikte gel
miş, müddeiumu
mîlikten de mua
vin Cemil Bey ha
zır bulunmuştur.

Avukat İrfan Emin Bey, 
“Son Posta,, mes’ul' müdürünün 
tevkifini mucip olan ve izmirde 
çıkan “ Hizmet „ gazetesinden 
iktibas edilmiş bulunan yazıyı 
mevzuubahsetmiş, bunun’ ;etrâ- 
fındaki fikirlerini söylemiş,; ya
zıda hükümetin tahkir edilme* . 
miş olduğunu, tariz addedilen 
kısımların, tedabir ittihaz ye 
tatbik etmiş olan idare âmirle
rine matuf bulunduğunu ifade 
etmiştir.

( Dövamı 3  üncü saki feda)

Fransız atletleri dün geldiler

Türk ailetlzssais» bugün 
imtihan geçirecek

Fransız a tle tle r  
İstanbulun en kuvvetli atlet- 

lerile bugün Taksim stadyomua- 
da karşılaşacak olan Fransız 
darülfünunlulanndan mürekkep 
ekip dün sabah Lamartin va
puru ile şehrimize gelmiştir. Mi
safirler Galata rıhtımında spor
cular tarafından karşdanmış ve 
doğruca ikamet edecekleri Ga
latasaray mektebine götürül
müşlerdir.

Fransız atletler, kendilerine 
delâlet etmek vazifesini deruhde 
eden Eşref Şefik ve Adil Giray 
beylerin refakatinde şehrin şa
yanı temaşa yerlerini gezmişler, 
bu meyanda Taksim stadyomu- 
nu da tetkik etmişlerdir.

Bugün yapılacak temasla - 
nn ehemmiyetim evejce ıza.»

m kaırşıîayamlârla beraber- - 
etmiştik. Buna ilâve edecek hiç 
bir şeyimiz yok. Türk atleti * 
zimi, bugün öğleden sonra, tak
sim Stadında kabiliyetinin eh 
büyük imtihanını verecektir .

Gençlerimize muvaffakiyet 
temenni ederiz.

Bugün gelmeleri mukarrer 
olan Viyana ve Peşteli futbol
cular bir gün geç hareket et " 
tikleri içki ancak yarm gele
bileceklerdir._______ -

I İkecİisin küşadına ve-
I kabinede yapılacak te- 
İ besMülât rivayetine dair 
I Aaıkaradân aldığımı* ha* 
î berler 3 üncü sahife- 
: mizdedir. .......... tîSÎ5S==
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Sofya, 16 — Yugoslav .̂ ı ...ı,ya ,;ıı..,n ı.ieki nümayişlere de
vam edilmektedir. YugosU . .. „.ı ı„jr .on .uııunO ve tiyatro
larda İtalyanlar aleyhine bir,^k ĥ üLsec-rr vulıubulmaktadır. Bel
grat'ta yeniden büyük bir nümayiş tertip edilmiş ve nümayişçiler 
Alman sefarethanesinden geçerken Tirol alınanları için samimî 
tezahüratta bulunmuşlardır, kalyanın Karık şehrinde İtalyan faşist
lerinin Siovenlerin evlerine hücum neticesinde iki taraf beyninde 
şiddeti: müsademeler olmuştur. Triyesiede mühim miktarda asker 
taa îc eoıimiş ve yeniden birçok Staven tevkif "edilmiştir. Zora 
«vadece:; nin Parisien vukubulan istihbaratına nazaran Triyestede 
döı : s..uf asker ve bütün faşist muhafız kıtaatı silâh aitma alm-

\ ünanisiaiîla

Ticaret miîalî@des 
KÜzakeratı 

safîbsL

Atina 16 — Türk — Yunan 
ticaret muahedesinin akdi için 
Ankarada cereyan eden müza
kerelerin şayanı memnuniyet bir 
noktada bulunduğu Yunan hey
eti m_rah.hasasiim gelen rapor- 
larücc^n aııiaşılmak tadır. Müza
kerat esnasında ikamet ve kon
solosluk mukavelesi mes’elesi de 
görüşülmüştür.

Ticaret muahedesinin müza
keresinde Türk-Romen ve Türk 
İngiliz ticaret muahedeleri esas 
ittihaz edilmiştir.

Başvekil Müsyü Venizelosun 
fukarayı ziyaretinden evvel mu
ahede metninin parafe edilmiş 
olacağı tahmin edilmektedir.

n

Ankara 16 (A.A) — Ankara 
şehri civarı asfalt yolları ve Ya- 
banabat şosesi inşaatı bugün Na
fıa vekâletinde yapılan münaka
şa neticesinde üç milyon dokuz 
yüz liraya Mühendis Haydar 
Salih bey rüfekas: tarafından 
deruhde edilmiştir. Heyeti umu- 
miyesi 160 kilometreden ibaret 
olan bu yollardan 67 kilometre- 
ik Yabanabat şosası hariç ol - 
inak üzere mütebakisi asfalt ola
caktır. Bu inşaat 1932 kânunu - 
evveli nihayetinde hitam bula - 
çaktır.

Klara maarif vekili 
olacak ?

Aakara 16 [H. M.] — Bern 
elçiliğine tayin edilen Maarif 
vekili Cemal Hüsnü B. vekâlet
ten istifanamesini evvelki gün 
başvekil paşa hazretlerine arzet- 
ffiigtir. Şimdilik Maarif vekâleti
ne sıhhiye vekili Refik B. vekâ
let edecektir.

Maarif vekâletine kimin ta
yin edileceği henüz malûm de
ğildir.

Macaristan ve Avusturyadan 
evvelce yazdığımız şekilde da
mızlık hayvanat mubayaa etmek 
üzere Ankaradan şehrimize ge
len umum baytar müdürü Ali 
Rıza ve şube müdiransndan Nu
rettin beyler dün akşam şehri
mizden Macaristana mütevecci
hen hareket etmişlerdir.

' Munrıaileyhima vilâyet baytar 
müdürü Rasim beyle vilâyet 
heyeti beytariyesi ve yüksek 
baytar mektebi müdür ve mü
derrisleri ve belediye baytarları 
tarafından teşyi edilmişlerdir.

Müsyü Venizeİos

O F

Atina 15 — Yunan başve
kili müsyü Venizelos Pazartesi 
günü Marsilya tarikile Atinaya 
avdet edecektir. Başvekil seya
hati esnasında Atinada liberal
ler tarafından şerefine verilecek 
ziyafette irat edeceği nutku ha
zırlayacaktır. İhtiyar başvekilin 
istikbali için büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır.

Ecnebi m ektepler ve 
Yunan talebeleri

Atina 15— Cenevreden ge
len haberlere göre Müsyü Briyand 
Yunanistanda Yunan çocukları
nın ecnebi mekteplere devam 
etmekten menedilmesi noktası 
etrafında hariciye nazırı müsyü 
Mihalakopulosun nazarı dikka
tini dostane bir suretto celbet- 
miştir.

Yunan hariciye nazırı Yunan 
çocuklarının ecnebi mekteplere 
devam etmekten menedilmesi 
mes’elesinin dahiiî bir mes’ele 
olduğunu ve Yunan kükûmetinin 
genç neslin talim ve terbiyesile 
alâkadar olan bu mes’elede baş
ka türlü hareket etmesinin im
kânı olmadığım M. Briyana be
yan etmiştir.

Batıl iddia ve şikâyetler 
S. C. fırkası merkezine vi

lâyetlerdeki mümessilleri tara
fından gelen raporlarda, Bele
diye intihabatında halkın muh
telif vasıtalarla tazyik ve Halk 
fırkası namzetlerine rey veril
mesi için cebredildiklerinden şi
kâyet edilmektedir.

Fırka umumî merkez ocağı 
bu hususta hükümetin nazarı 
dikkatini celbetmeğe karar ver
miştir.

Darüşşaffakâya alınanlar 
Darüşşafakaya bu sene 156 

kişi müracaat etmiştir. Dün bun
ların arasında kur’a çekilerek 
50 kişinin kabul muamelesi ya
pılmış, ilerde bir münhal oldu
ğu takdirde kabul edilmek üz
re ihtiyat 15 kişi tefrik edil
miştir.

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Polonya Darülfünun ta
lebesi dün Pireye gitmişlerdir. 
Pireden Atinaya gidecekler, 
oradan Mısır ve Filistini ziyaret 
ederek İstanbul tarikile memle
ketlerine avdet edeceklerdir.

Meclisini kıişadı

Kabinede foazr
tebeddüllere 

intizar ©ikmıayoF
Ankara 16 [ H.M ] Gazi 

Hazretlerinin pazartesinden 
evvei buraya teşrifleri bek
lenilmekledir.

Kalemi mahsuslarından 
bazı zevat şimdiden burada 
bulunmaktadırlar.

Cumartesi günü Halk fır
kası grupu toplanacağından 
hemen bütün meb’uslar cu
martesi günü burada bulu
nacaklardır.

Ankara 16 [ H. M.] —
Eylülün 22 inci pazartesi 

günü yapıîacak fevkalâde 
içtima münasebetile mecliste 
hazırlıklar başlamıştır. Yeni 
fırkaya mensup meb'uslar 
için ayrı bir yer ayrılmaktadır.

Arakara İS  |H. El.] — 
Meclîs içtİBaaımda ta k 

riri
veya

zer bir kamuma lâyihası 
m üzakere edileceği) in- 
tihabatın tecdit 
cağı haber]

Ankara 16 [ H. M. ] — 
Maliye vekili Saraçoğlu Şük
rü beyin hazırladığı kambi
yo lâyihasında paramızın bu
günkü kıymetini muhafaza 
etmek üzere mubayaa olu
nacak ecnebi kambiyosu kar
şılık gösterebilmek suretile 
mevcut ihtiyat evrakı nak- 
diyeden otuz milyon liraya 
kadar olan kısmın sarfına 
mezuniyet ifası istenilmektetir.

Kambiyo alım satım mu - 
amelesinin İstanbulda kon - 
sorsiyom veya millî herhan
gi bir müessese tarafmdan- 
yapılacağı anlaşılmaktadır. ’ 
Halk Fırkası toplamıyor

Ankara ,1 6  [ H. M. ] — 
Meclis toplanmadan evvel 
Halk Fırkası içtima edecek
tir. Cumartesi g'ıinü yapıl
ması muhtemel olan bu içtima 
da İsmet Pş. Hz. beyannatta 
bulunarak Serbes fırka ve 
bu fırkanın lideri tarafından 
vuku buian tenkitleri mevzuu 
bahsedecektir.

Halk Fırkasının esaslı bir 
surette takviyesi, fırka ha
ricinde kalan kıymetli ve 
genç uzuvların kazanılması 
buna mukabil bir yolunu bu
lup fırkaya girmiş fena un
surlar varsa onların da tas
fiyesi halinde büyük bir ce
reyan vardır.

A n kara 16|poliHka]j— 
Adliye V ekili Mahmut 
Esat beyin V arşova se 
faretin e tayin edileceği
ne dair olan rivayet 
asılsızdır.

Adliye Vekilimin bir 
sefarete  tayım değil, ve
kâletten  istifası hakkım
da vefattım2*»

Herhalde ism et P a ıa  
kabinesinde bası tebed
düller olacağı Halk F ır
kası naahsifiîimds kuv
vetle şayidir.

Bu tebeddülat arasında 
Maliye vekili Saraçoğlu Şük
rü beyin çekilmesi varit de
ğildir. Gerek Başvekil, gerek 
Maliye vekili hükümetin ten
kit edilen malî siyasetini mü
dafaa için kuvvetli delillere 
malik bulunmaktadırlar.

[Politika refikimizin ver
diği havadisi yukarıya ay
nen yazdık. Bizim bildiğimiz 
kabinede Maliye Vekili Sa
raçoğlu Şükrü beyin mevkiini 
muhafaza edip etmemesi
esasen hiçbir zaman mevzuu- 
bahsolmamıştır.

Adliye Vekili Mahmut 
Esat Beyin istifasına gelince, 
mumaileyhin eyvelce birkaç 
defa istifa ettiği ve kabul 
edilmediğini filvaki biliyoruz. 
Ancak son günlerde istifa et
miş olduğuna dair hiç haber 
yoktur. ]

Aırakaradamı vaab 
yeti Iıtüilâsa

lB ir in c i s ah ifed en  m eh d i]
pazartesi günü m eclîste, 
Ben* Elçiliğime tayini edilen 
Cernma! HiSsımü Beyim Gii» 
naüşhane meib’nsluğtuıdan 
isÖJası ofouatacaJkür. İntifa
yı kaianil m srasiıniııiıı ik 
malimi raûifcaknp b ü k te â t  
ve Halik fırkası da Fethi 
Beyin GKsaüçhaımedeı» aür~ 
atle meb’us çıkmam için 
eldeci golleıra yarchaoı
yapacaldhr. Tabiî, yardımı 
da edileceğine göre, esasen 

her tarafta  halktem rey i kabul 
gördüğüm  beyam ve ilâm 

edem Fethi Beyim Güımîişha- 
medeın ımeb’ıas çıkmmasmma hiç 

snâui kalınmayacak ve m ec
lise gelmesi nihayet bir iki 
güiîlük nmes’ele o lacaktır.

Binaenaleyh çok muhtemel
dir ki, nihayet gelecek perşem
be, sağında Nuri Bey, solunda 
Tahsin Bey, arkasında Ağaoğ
lu Ahmet Bey, muhterem Fethi 
Beyefendi, meb’us sıfatile B. M. 
Meclisinden içeri girecek ve ta
biî mazbatalarının kabulüne ait 
merasimin ikmalini müteakip 
kürsüye çıkıp fikirlerini açıkça 
söylemeğe, şimdiye kadar söyle- 
diklerile ne demek istediğini 
açıkça ifade etmeğe davet edi
lecektir.

Bir aydanberi söylediklerine 
bakarak hükmetmek icap ederse 
ve şimdiye kadar bir iki defa 
yaptığı gibi, eğer fikrini yine 
değiştirmezse, karşı fırka lide
rinin meclis kürsüsünde hükü
metin bilhassa malî ve İktisadî 
siyasetine hücum etmesi bekle
nebilir. Fethi Beyin şimdiye ka
dar- söylediği torbalar dolusu 
sözün hnlâsası şudur:

1 — Vergiler ağırdır, azal
tılmalıdır.

2 — İnhisarlar cepleri dol
durmak için tesis edilmiştir; 
başka şekillere konmalıdır.

Fethi Beyin, bu iki noktayı 
ve diğer tenkit etmek istediği 
noktalar da varsa onları, millet 
vekillerine izah edecektir. Mil
let vekilleri arasında ve bütün 
milletin gözleri önünde cereyan 
edecek olan bu münakaşaların 
birçok hakikatleri meydana çı
karacağı, memleket hesabına pek 
hayırlı olacağı şüphesizdir.

Dünyada her hükümetin ga
yesi vergileri indirmek olabilir. 
Mes’ele bunu arzu etmekte de
ğil, bunu temin edecek imkânı 
gösterebilmektedir.

Fethi Bey bir aydanberi her
kese indireceğini vadettiği ver
gileri nasd tenzil edeceğini izah 
edince, bir müddettenberi saf
dilleri avlamaktan başka bir şe
ye yaramıyan tıiısım çözülecek. 
Bu zatin fikirleri vergilerin inip 
inmiyeceği de bir muamma ol
maktan çıkarak herkeste anla
şılabilir müspet bir mes’ele hali
ne girebielcektir. “ İnhisarları 
kurmuşlar ceplerini dolduruyor
lar! „ ithamlarına : kabul etmek 
lâzımdır ki, Fethi Bey sahneye 
çıktığı gündenberi hükümet ba
şındaki adamlara çok ağır ve 
çok hayşiyetşiken sözler söyle
mişlerdir. Bu ithamları bu ka
dar kuvvetle, bu kadar uluor - 
ta halkın yüzüne doğru bağıran, 
halka mütemadiyen : “ Seni so
yuyorlar ! „ diye haykıran ada
mın elbet bir bildiği olmak lâ- 
zımgelir ve söylediklerini tevsik 
etmesi pek tabiîdir.

Binaenaleyh Fethi Bey 
fen hususta bildiklerini söy
leyince, bası isim ler ve ra- 
kaıımlar zikredince, inhisar
la r vesilesiie kim lerin cep
lerini doldurduklarıma daha 

dloMtar»

Mdkılliflier
fBiriut'.i ,'inlıiifcdeıı ınnbaatj] 

kası burada ııaınzct g&ıtermi- 
yecek, S. fırka ise Fetlıi beyin 
namzetliğini koyacaktır. Münte- 
lıibi saııiier hazır olduğu için 
intihabat birgiın içinde yapılabi
lecek ve Fethi B. Gümüşhane 
meb ıısıı ve Serbest fırka lideri 
sıfatile meclisin bu içtiıııakırma 
iştirak imküıi'nı bulmıış olacaktır, 
l id e r ,  fcınıel ıp;ı:,;rjdla» B ® »ıa 

büz alacak 
Fetlıi bey "Le Tiirki Liberal,, 

ga?f"icsiııc demiştirki :
“— Gümüşhane meb’usluğu- 

na namzetliğim kararlaştı. Bir 
kaç giine kadar intihap yapı
lacaktır. Bu iş çabuk bitecektir. 
Bu suretle meclise girecek, mü- 
zakerata iştirak edeceğim. îçti- 
mada İsmet, paşadan sonra söz 
alacağım. Partiyi kazanacağımıza 
eminim.,,

mmeb’uslar A nkaraya 
gidiyorlar 

S. C. fırkasına mensup meb
uslar meclisin fevkalâde içtima- 
ında hazır bulunmak üzere pa
zar günü Ankaraya gidecekler
dir.

Muhalif meb’uslar, Başveki
lin, hükümetin tatil müddeti es
nasındaki icraatı ve hükümetin 
malî ve İktisadî siyaseti baklan
daki beyanatına cevap vermek 
için hazırlanmaktadırlar.

K arşı fırka maeb’ıaslan 
tenkide hazırlanıyorlar 

Bir haftadanberi Ankara da 
bulunan S.C fırkası merkez hey
etinden Kars meb’usu Ağa oğlu 
Ahmet bey dün şehrimize gel - 
miştir. Mumaileyh şu sözleri söy
lemiştir.

—“ Ankara da hususî işlerle 
meşguldüm. Meclisin bu içtima - 
ında hazır bulunmak üzere bir iki 
güne kadar tekrar Ankaraya 
gidecegim.

Fırkamn gazetesini neşret
mek için hazırlıklara devam 
ediyoruz. Her halde gazeteyi 
yakında neşre muvaffak olaca
ğız-

Ankara meb’usu Talât B. de: 
—“Meclisin bu fevkalâde içti- 

mama iştirak için Ankaraya gi
deceğiz. Mecliste hükümetin 
doğru oîmıyan icraatını nezahat 
dairesinde tenkit etmek vazife
mizi ifa edeceğiz.

Meclisteki münakaşalarımız 
yalnız memleket meseleleri üze
rinde, fikrî ve İlmî bir mahiyet
te olacaktır.

Hiç bir zaman şahsiyatla uğ
raşanı yazacağız. Çünkü biliriz ki 
şahsiyatla uğraşmak aciz alâ

metidir,, demiştir.
İstizah tak riri vereceklerini? 

Yeni fırkaya mensup meb’- 
uslarm, tazı gazeiecüerin tev
kifi dolayısile meclise bir istizah 
takriri verecekleri söylenmek
tedir.

B ir hanım daha girdi 
Kaeiamoni meb’usu sabıkı 

merhum İzzettin monla beyin re
fikası Naciye Kurşii hanun da 
yeni fırkaya girmiştir.

T eşkilâtı biten yerler 
Urla, Alaşehir, Kasaba mm- 

takalarında yeni fırka teşkilâtı 
ikmal edilmiştir.

A akara  teşkilâtı 
Yeni fırkanın Ankara teşki

lâtı meclisin fevkalâde içtimam- 
dan sonra yapılacaktır. S. fırka 
meb’usları Ankara teşkilâtı için 
müştereken çalışacaklardır.

m ak istedikleri halde im kân 
bulam adıkları anlaşılabilir.

Herkese bir türlü vadederek 
âlemi peşine takmak istemek 
belki kolaydır. Fakat iş bununla 
bitmez. Mevkii iktidara çıkmak 
için meclise gelmek ve fikirle
rini fikirle, hücumlarım hücum
larla döğüştürerek milletin ora
da tecelli eden, en musaffa ha
le gelen iradesine ve aklisell
erime de kabul ettirmek gerek 
tir. Benim anladığım şudur ki 
işte bu kolay olmıyacaktır.

Ali NACİ

/ 'lif inci 'jnhij'.a’cn vr '.s’jf 
İrfan  iimin i-ey , Uu ■ y r.Uı-Aı 

h aysiyet ve şerefli'.: 
olduğunu, ne k açm ası, n<: d-i 
delâili imha etm esi 
his olatn ıyacağım , ic;,r;< ew:r::o 
bu huşuyla h er 'iiiriii i
da veı-eb;)'jC(.:İtr i'ici, (.•' 
takib atın  ıııcvl-u! <'a
devaniiiKİr î.ir l;<:is ol;*:,: 
ğmı sö z ijn n e  ilave e/.L/Ji 
iiııı lîa jrıp  B ey in  iahiıyesini is
tem iştir.

Bundan sonra '' t
Müddeiumumi Beye i 
mil Bey cürmün Ağı 
cip efalden olduğunu J ı j c > 
tahliye talebine itiraz, f ı

Neticede, Altnıcı 1 ı T 
Süreyya Bey, Selim f j  ̂ - 
yin tahliyesi hususunda bir ka
rar vermek için evrakın tetki
kine lüzum görmüş ve karan 
bugüne bırakılmıştır.

Selim Beyin avuhniı ..._eîıî 
duruşmadan sonra da f.de:r.3 
tahliye karan verilirse teirr::;" 
Ağırceza Mahkemesi nyaciü» 
ne müracaatle itiraz edecektir.

Dün Selim Ragıp Beyi tev
kifhanede ailesi efradı ziyaret 
etmiştir.
Dava nerede görülecek?

Hükümetin manevî şahsiyeti
ni tahkir cürmünden dolayı ..tev
kif edilmiş olan gazetecilerin 
muhakemesine nerede devam e- 
dileceği henüz malûm değildir. 
Bir şayiaya göre bu davalarlz- 
mirde, diğerine göre İstanbulda 
görülecektir. Bütün davaların 
Bursaya nakledileceğine dair de 
bir şayia vardır.

İzmir gazetecilerime’ 
neler soraMu ?

İzmirde Hizmet başzao^’* 
riri Zeynel Besim beyin ifade
sinin alınması iki saat sürmüşe 
tür. Zeynel Besim beye üç suâl 
sorulmuştur.

Birinci Sual (^vatandaşlar: ]̂) 
cümlesile başkyan yazısına aittir. 
Hizmet başmuharriri, bu yazı- 
mn sadece bir tenkit olduğu 
için de devleti tahkir manası bu*, 
lunmadığı cevabım vermiştir.,

İkinci sual (Beğendiniz mi?.,.,} 
hitabiie başlıyan yazışma .aittir.

Zeynel Besim B. bu yazıma 
devletle hiç bir alâkası olmadı
ğına iddia etmiştir.

Üçüncü sual, Adliyeye taa!« 
lük ede a bir habere müteallik* 
tir ve "Hizmet,, muharriri, bu 
haberi ihtirazı kayiile neşrettiği 
cevabını vermiştir.

“Yeni Asır,, m muharririne 
ise “Cemil,, ve “Yolcu,, ?üfza= 
larile çıkan makaleler hakkınca 
“Halkın Sesi,, muharrirlerine de 
muhtelif neşriyatı üzerine -suai- 
ler sorulmuştur.

Maznunlar, bu yanlarla. Ce?» 
leti tahkir etmediğini musırren 
iddia etmişlerdir.

<3 W l î İ f ® f >  

fişleri çok ımuMm 
işleri® meşgul

Bir taraftan Vilâyetle 
netin tevhidine ait noksanlan 
tetkik eden mülkiye müfeitişîed 
diğer taraftan da mülkî mna- 
melâta ait gayet mühim mes'ele-5 
lerin teftiş ve tetkikile meşguîa 
dürler. Bu teftişat ve tetkikaia 
Dahiliye Vekâleti teftiş heyeti 
reisi Sabri B. riyaset etmekte
dir.
Süvari binicilik mektebind® 

m ania m üsabakası .
Bu Cuma günü süvari bini" 

cilik mektebinde zabitaa ve 
küçük zabitan ile binicilik ders» 
lerine iştirak eden sporcular 
arasında mania allams müsaba
kaları yapılacaktır.



Tl E y lııl  İ5

A<jm1 ara m§Qn m a l  fesıasımlkıi

Kolüifdlıuı İkMimıaıındlaınııı Saı= 
lilm paşa İbrama amlaiînyoF

Kahra naıı askerlerimiz ve tayyarecilerimiz 
Fde fedakârlık ve harikalar gösterdiler

nııL.ra, 16 [H. İVİ.] - -  Aj;-
pi dr.ğı harekâtının muvaffaki
yetle l.i’ama üzerine, 9 uncu kol 
ordu 1: mandanı ferik Salilı pa
ça Eayszıttnn çektiği bir tel
grafla kolordu mmtakasmdaki 
yilâye’.,''>-i ve bütün kumandan
lıkları bu zaferden haberdar et- 
Eaiştir. Salih paşanın bu müjde
ci Şark vilâyetlerimizde ağızdan 
ağıza yayılmıştır.

Büliin halk çok büyük bir 
oevinç içindedir.

Te'.ip harekâtı esnasında 
kahraman kıtaatımızla tayyare
cilerimizin fedakârlıklarım ve 
Türk ordusunun kudret ve ka
biliyetini ve bütün harekâtın 
sürati cereyanım tasvir eden bu 
telgrafın bir suretini aynen bil
diriyorum.

1—  Ecnebi tesirile güzel va- 
îanımzm ba köşesinin havassın 
fasit edbn Ağırı ieyan ocağı 
İokuzusea keîordu kıtaatısın 
7-9-930 terfimde başlıyan ve 
5 gün detera efen taarruz ha
rekâtı nsücsdE^e söadüriikaüş- 
tür.

2 *= ECcrcüsâön cereyanı 
faervc/ai SS te&*s edildi: Ha
rekâta tekcîhîSrn eden günler
de hszTİıhibrEEaa iknsal ederek 
muayyen cîata taıatakalarda 
toplanmış otsa tsstaatesz 7-9-30 
sabahı fec-iîte bsrabsr bulun
duklar; n cirM sa tearîîssa baş
layarak sjteyîayı çadîrfartada 
bast.rmış ve nsye uğyadîkJarmı 
bilmeyen egîaya şaşksn bir 
vaziyette şaîüsa değru çekilme
ğe br'/ıamtg'h’rda-.

K> '.raman piyade kıtaatımı
zın Sal'gİfcfedon Küçük Ağrı 
ile Kanrıyerîk arasından kaça
rak kurtulacak istiyen eşkıya 
Kozlu vadisini geceden itibaren 
elde etmiş dan süvarilerimizin 
cepl’.esb.e çûrpîBîş ve eşkıya 
jlzamî telefat vererek ters isti
kamet geri dönmeğe mecbur 
olîr.v ş':ı:i\

3 — Eşkıya bu hattı söke- 
_j5ycc~"'r.i anladıktan sonra Kü
çük A;/.'i şimalinden dolaşarak 
Serdar Bulak üzerinden kaçmak 
istemiş ise de bu zamana kadar 
yetişen piyadelerimize mevzile
rini vererek Küçük Ağrı şima
line geçen ve Aralık istikame
tinde i'.e.liyen müfrezemiz tara
madan önlenmiş, bu suretle her 
feraftar. sarıldıklarını aıslıyan eş

kıya Serdar Buluk ve duha son
ra da Ağrının şimal cephesinde 
müdafaaya fevkalâde müsait olan 
arızalı yerlere tahassun ederek 

kayalıklar arasına yerleşmiş ise de 
Büyük Ağr m » ufka yükselen 
buzlu şahikaları ve görünmez 
kerelikleri ve eşkıyanın müdafaa 
vesaiti kahraman kıtaatımızın 
azmini ve kudreti taarruziyesini 
kırama-mıştır.

Senelerdenberi canlı mahlû- 
katm ayak basmadığı Büyük 
Ağrı zirvesi yakınında 4,500 
metre irtifaındakı kayalıklara, 
cümudiyeler üzerinden yol aça
rak, hayvanın çıkamadığı bu hâ
kim mevkilere azimkâr piyade
mizin yardımları ile, hatta bazı 
yerlerde sırtlarında taşımak su- 
retile top çıkarılmış ve kudreti 
beşerin fevkinde harikalar gös
terilmiştir.

Eşkıyanın tutunduğu en yük
sek yerlerin daha yükseğine bi
zim neferlerimiz çıkmağa mu
vaffak olmuşlardır. Bu azîm cüret 
ve fedakârlık karşısında mah
kûm vaziyette kalan eşkıya el
lerindeki tüfek ve makineli tü
feklerini, eşyalarını ve bütün 
hayvanatı terketmişlerdir.

Perişan vaziyete düşen ve 
tamamen ihata edilmiş olan eş
kıya nihayet büyük Ağrıdağı şi
mali şarkîsinde tedricen daraltı
lan ihata ve imha çemberimiz 
içinde sıkıştırılark bu güne ka
dar masum vatandaşlarımıza kar
şı işledikleri ceraimin ve Şena
atin mukadder akibetini görmüş 
ve son mukavemet mıntakaları 
onlara mezar olmuştur.

Ağrı gailesi artık tarihe in - 
tikal etmiş ve 12-9 akşamından 
itibaren bilâfiila harekâta nihayet 
verilmiştir.

4 — Harekâtın bütün devamı 
müdde'cince bilfasıl Ağrı üze - 
rinde uçarak bombalar ile ma - 
kineli tüfenklerle eşkıya kuv - 
vetlerini imha eden ve Ağ - 
rı yamaçlarının daima fırtına
lı ve tayyare için çok gayrimü- 
sait olan seması üzerinde her 
mehalike bilâperva göğüs gere
rek kolordunun bütün taar - 
ruzlarma iştirak etmiş olan 
tayyarelerimize, Türk semala
rının bu sevimli ve kahraman 
kartallarına bihakkın lâyık ola
cak bir kelimei takdir bulmak
tan acizim.

. . — UKİLAP ■-■■ 
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ymsııoıkır fnecbf 
gemisim fteflsiiz-

Sahife

Altaan donanmasının garip 
bir hedef gemici vardır. 11,800 
tonluk eeki bir hatlı harp ge
misi olan bu hedef gemisinin 
ambarlan mantar dolu olduğun
dan nekadar yarnlaııoa da bat
maz. Makineleri hariçten teloizle 
idare edildiğinden mürettebatsız 
olarak geziyor ve donanmaya 
seyyar hedef vazifesini görüyor.

Bir kaç gün evvel Kiel açık
larındaki büyük manevralarda 
kullanılan bu geminin kıç am
barı aldığı bombardnmanların 
tesirile ateş almıştır.

İsmi ( Zahanigen ) olan bu 
geminin yangınını söndürmek 
için yapılan gayretler boşa git
miş ve insanca bir çok kaza 
olmuştur. Bu şayanı hayret ge
mi şimdi harap bir haldedir.

K alkütada bom balar 
Kalküta, 15 (A. A.)— Kal- 

kütanm şimal mahallelerinden, 
birinde bir ev içinde 4 bomba 
bulunmuştur. Ayni evde 4 gün 
evvel 5 bomba daha bulunmuş
tu. 6 kişi tevkif edilmiştir.

K asırga tahribata 
Saint Doming 15 (A.A.) — 

Kırmızı salip erkânının verdikle
ri malûmat nazaran geçenlerde 
vukubulan kasırga esnasında 
takriben 2 bin kişi ölmüş, 6 bin 
kişi de yaralanmıştır.

Yunan - Rom en ticaret 
muahedesi 

Atina, 15 — Hariciye nazırı 
ve meclisi nuzzar reisi vekili 
müsyü Mihalokopolos fırka li
derlerinden müsyü h’anastasi- 
yosun teklifini kabul ederek 
Yunan - Romen ticaret muahe- 
sinin feshine ait muamelenin 
tehir edilmesini ticaret vekiline 
emretmiştir.

Kolordumuz mıntakasında tel 
muhaberatım geceli gündüzlü 
mesaii vatanperveranelerile en 
mükemmel bir tarzda temin ve 
büyük bir aşkı vazife ile muvaf
fakiyetimizin amili meyanma giren 
mefkureli ve fedakâr telgrafçı
larımızı da acizane tepcil ile 
yadederim.

5 — Yalçın kayalıklar ve 
cümudiyeler arasında istihsal 
olunan bu muvaffakiyetten do
layı çok kıymettar olan kolor
dumuz mensubini ve bütün si
lâh arkadaşlarımızı tebrik ederim,

Belgrat 11 (H.M.) — Tis-yeo- 
tede bir Faşist gazete idare - 
hanesini bomba ita berhava et
mekle masmun dürt Hovem’in 
idam edilmeni Avrupa niusnle - 
metini ciddî surette tehdit et “ 
miştir. Bu hâdisenin Yugoslav - 
yada peyda ettiği galeyanın çok 
vahim vak'alara bais olaca - 
ğından korkulmuştıı. Bu takdir
de harbin zuhuru çaresiz olacaktı:

Lâkin Yugoslavya hükümeti 
ve bilhassa jandarmanın gayet 
müteyekkız davranması memle
keti ani bir harp tehlikesinden 
kurtarmıştır.

Belgrat siyasî mahafilinde 
ahvalin had devrini geçirmiş ol
masından hükümet tebrike şa
yan görülüyor.

Yeni hâdisat çıkmıyacak 
olur ise idam hâdisesi Sırp si
yasetinin işine çok yaramış ola
caktır. Çünkü bu hâdise Yugos- 
lavyanın eczayi memaliki arasın
daki gevşek ve zayıf rabıtaları 
takviye etmiş olacaktır.

Hırvatlar ile Slovenlerin Sırp 
lardan hiç hoşlanmadıkları ve 
devletin namına Hırvat -Sloven- 
Sırp müttehit kıratlığı,, yerine 
“ Yugoslavya devleti,, ne tahvil 
edilmesinden münfail oldukları 
malûmdur.

Şimdi ise İtalyanların Slo
ven akalliyetini tazyik etmekte 
olmaları ve maznun dört Slove- 
ni idam ettirmeleri Sloyenleri 
ve Hırvatları Sırpların kucağına 
atmıştır.

Tabiî İtalya Triyeote İjûdice» 
simin vermiş olduğu bu siyasî 
neticeden hiç te mennman Iıal- 
ınayacaktır. Hudut, İtalyan OO" 
kerlci’i vc faşist miliolori tnırn» 
fından aık kordon altında bu
lunduğu halde kalyadaki S!o= 
veeler hududu geçcrclc Yugos
lav arazisine iltica etıacğe mu* 
vaffak oluyorlar. Bumlanra ara
sında Triye3teli maruf illi avu
kat vardır.

Bunların verdiği malûmata 
nazareıı Triestede tedhiş usaüü 
hükütnfermadır. Hergün yeni 
yeni tevkifat yapılıyor. Sokak
larda gece gündüz Faşist milis
lerinden mürekkep büyük müf
rezeler karakol gezmektedir.

Prağdan gelen haberler bu 
galeyanın devam ettiğini bildi
riyor.

Bratialanada mahallî Slovea- 
ler Triestede idam edilenler için 
bir âbide rekzi için iane toplu
yorlar. Umum gazeteler iatle 
toplamağa muvafakat etmiştir.

Prağdaki İtalyan sefiri Tri- 
este hâdisesinden dolayı Çekos
lovakya gazetelerinin kullandığı 
lisandan dolayı hariciye vekili 
Kroftayı defaatla protesto et
miştir.

Çekoslovakya matbuatı İtal
ya sefirinin protestolarından bah
sederek evvelâ İtalyan Faşişt 
matbuatının lisanlarını düzelt
mesi lâzım geldiğini ihtar edi
yorlar.

İtalyan tayyareleri 
Sofya, 14 —  İstanbula gi

decek - olan İtalyan tayyareleri 
buraya gelmiştir. Miralay Fuzer 
tarafından kumanda edilmekte 
olan İtalyan hava filosu sekiz 
harp tayyaresile bir yolcu tay
yaresinden müteşekkildir. Yolcu 
tayyaresine Koryedelasera, Stam- 
pa, Popolo ditalya ve Gazeta 
depopolo gazetelerinin muha
birleri râkip bulunmaktadır.

Yunan-Bulgar münasâbata
Atina, 17 — Cenevre’de Yunan 

başvekili müsyü Venizelos ve 
Bulgar hariciye nazırı müsyü 
Burof arasında vuku bulan te
mas neticesinde Bulgar haribiye 
nezareti kâtibi umumîsinin Ati
na’ya gelerek Yunan metalibi 
hakkında Yunan hükümeti ile 
müzakerede bulunması tekarrür 
etmiştir.

Selânik sergisi
Atina 15 — Selânik beynel

milel sergisinin resmi küşadı 
fevkalâde merasim ile icra edil
miştir. İktisadı millî nazırı müs
yü Vurlumis söylediği nutukta 
serginin dahilî ve haricî noktai 
nazarından ehemmiyetini kay
detmiştir.

Yunanistaıun İstanbul 
Jeneral konsolosu

Atina, 16 — Yunanistanm 
İstanbul jeneral konsolosu müs
yü Rosetı, hariciye nezareti em
rine alınmıştır. Yeni konsolosun 
tayinine kadar konsolosluk ve- 
zaifi müsyü Diyaletos tarafından 
vekâleten ifa edilecektir.

Fransadaki grevler
Paris, 16 (A. A.) — Şimal 

havalisinde ki mensucat amelesi 
grevi nihayet bulmuştur. Rube 
ve Turkuvan’da amele tamamen 
işe başlamıştır.

femîrde bir intihar

İzmirde bîr gtmç
km aşk yükünden

fzıairds TepcdEîdb En?aaı 
amfiye haataııODİnda fesi bir iüi» 
tifanr vak’eü» oîaeg, ImotacctUo 
yirmi dört yachımih Koonbalı 
Vicdan H. iaMEaDy etenidir. Al
dığımız rûalflınınta güıc irfiîn- 
rrn cebelhi aç?ı vc covdh ecb'cIO" 
sidir. intihar vcYccn rju* ct'S'ctib 
of-aııntur:

Vicdan banım Kcaafcsîj ŞCiîu 
efendinin kıaıdk?, üç ay evveî 
fzndıre geüraîj vo emrazı cairîye 
haotsuîeaine tıcisîa Ibabcs» oîards 
girmiştir. Vicdan laantıaın, Ife- 
ıaal bsy innair.îîa bâr sevgebî 
vanaış, con zaîEaE?awh fca gcc JÜ3 
aralarısıda EafMM bası çsyfcr 
geçmiş olacak İsi Vicdan îıaBES 
daima teessür içinde düşünür ve 
hastanenin köşe ve bucaklarında 
ağlarmış.

Evvelki gece saat yirmi iki 
raddelerinde herkesin uyumak 
üzere oJakr.ıa çekildiği sıra
da V i c n  hatrm da ocüanısa 
girmiş, fakat kapı r;i ■>
dince bir baydals lizol hazırlı' 
yarak bunu tamamen içmiş vs 
bunun tesirile vefat etm‘ş:ir.

Vak’ayı müteakip odasında 
taharriyat yapılmış ve Kemal 
Bey tarafından kendisine gön
derilen mektuplar bulunmuştur. 
Vicdan haramın cesedi Tabibf 
Adlî tarafından muayene edil* 
miş ve defnine ruhsat veril
miştir.

Cenup hududunda 
çapulculuk yapanlar 
Urrada çıkan millî gazete 

yazıyor:
Eylülün dokuzuncu gecesi- 

saat yirmi birde cenuptan aseze 
vdnden elli süvari hududa 

ç .ilişler ve Nusratiye nahiyesi 
dahilinde Hacı îsa zadelere alt 
bin kadar koyunu gasbederek 
götürürierkea Hacı |sa!ard«noa 
kSylümüzün müdafaası ve yetişen 
Rüsumat muîıarr.za memurlarının 
gayretlerile altıyüz küsur koyaa 
istirdat ediknL'; ve şakilerosa 
biri Atüe beraber yakalanmıştır.

Anizelerin götürdükleri dört 
yüz boyun Fr.-ınsızlar tarafından 
müsadere edil Tek hükümetimize 
teslim edilnur, tarafımızdan ya
kalanan Şaki de Fransızîara tes- 
lîm edilmiştir.

İspanyada grevler 
Madrit, 14 (A.A.) — E»cî- 

ye’deki maden sanayii ameiesHe 
Grenat’taki ebniye ic|sat) işçi
leri yana grev Û6a etseğe ka-

Erır ■rla h o r a  F® m snm ns 1 S

=  Yalaız gitmek kabil mi? 
lıijiden fazlaydık... Yave- 

ffiaa, c!iç:nı, ıtiametçilerim, mu- 
ho&z a3Î:erlerisn ve bir kaç mi- 
sefiria bsraberdi.

— İçiaizde aslan avcılığında 
:ştihar etesiş kaç kişi vardı, Sir?

—KahafıalanEMn heımen hepsi 
HiadiotaBin en meşhur avcıla
rıydı.

=  Bu kadar meşhur avcı
larınız vaAen, Mis Kros’un as - 
lanlar tarafımdan parçalanması 
çok garip değil midir?

—■ Hikâyeyi dinliyenler için 
öyledir. Fakt bir felâkete biz - 
zat şahit olanlar, o felâketi bir 
3ene sonra dinliyem iacamn ve - 
receği hükümler bir birimden çok 
uzak olur. Biz bir tuzağa das -

tük azizim, aslanlara kurduğu
muz tuzağa...

Mister Kros, bu feci mace - 
rayı anlatırken gözlerini sık sık 
kırpıyor, ağlamamak için cebri- 
nefs ediyordu.

— Peki, dedim, bu tuzak 
sise malum değilmiydi ?

Vali sözüne devam etti:
— Evelce kurduğumuz tu

zak kuyularına muntazam işa
retler vazeder ve aslanların bu 
kuyulara düşmesini beklerdik. 
Ea kuyuya adamlarım nasılsa 
yanlış işaret koymuşlar. Zevcenj 
orasını emin bîr yol zannederek 
yürürken içi™e düşüyor. Bu es
nada bir kaç aslan hilcuınauraa 
artarın İsaldık.. Ve kaçmağa bağ
ladık. Usdkton, aslanların bir

kadın cesedini didiklediklerini 
gördüm. Aslan sürüsü gittikçe 
artıyordu.

Yaverimin karısı da dahil ol
duğu halde iki bizden - yani İn
giliz - üç te Hintli olmak üzere 
kafilemizden beş kişi kaybetmiş
tik.

Mister Kros, kendini zapt- 
edememişti.Birkaç 'yudumda içti
ği viskisini birden yuvarladıktan 
sonra:

— İşte azizim, dedi, ben ve 
yaverim, karılarımızın bir parça 
kemiğini bile hatıra olarak ala
madan (Miyala) ormanından dön
dük. O vakittenberi Aslan avı
na gitmiyorum.

Mis Kros’u neden bu ka
dar çabuk unuttunuz?

Vali hayretle yüzüme baktı: 
Ben mi? Fakat, bu lâtife 

hiç te hoş deiğl... ben karımı 
çok severdim,,

— Zannetmiyorum... çünkü, 
aevccnizin ölümüne ait en ufafe

bir hatıraya bile malik değilsinir!
— Aslanların hücumu kar

şısında ne yapabilirdim?
— Ben sizin yerinizde olsay

dım, bilâhara o havaliye muha
fızlar gönderir ve hiç olmazsa 
kanlı elbiselerihi toplatıp getir
tirdim. Siz bunu yaptınız mı?

— Yapmak istedim., gön» 
derdiğim adamlar ormanda hiç 
bir şey bulamadılar!

— O halde Miyala orman
larındaki aslanlar insan elbisesi 
de yiyorlarmışlü

— Niçin alay ediyorsunuz, 
Koionel?

— Bu feci hâdiseyi büyük 
bir alâka ve teessürle dinledi
ğimden emin olabilirsiniz, Sir! 
fakat, itiraf edeyim ki, bu es
rarengiz masal karşısında gös
terdiğiniz safiyete gülmemek 
için kendimi güçlükle zaptede- 
bildka!

=■ Bu facianın hangi tara
fını gülünç bulduğunuzu anla

tır mısımz?
Mister Kros çok müteessir

di; sorduğu suale cevap verdim:
— - Evvelâ şurasını soyleyim 

ki, (Miyala) ormanında kurulan 
tuzak, arslanlar için değil, doğ
rudan doğruya zevceniz Mis 
Kros için hazırlanmıştır. Bu fa
cianın gülünç tarafı, sizin bu 
tuzağa inanmış olmanızdır!

Mister Kros hayretle yüzü
me bakarak:

— Demek ki siz zevcemin 
aslanlar tarafından parçalandı
ğına inanmıyorsunuz, öylemi

Dedi.
Hâdisenin içyüzünü, gözüm

le görmüş gibi keşfetmiştim. 
Nasıl inanabilirdim ki, Mis Kros
la birlikte üç hicıtli birden kay
bolmuştu.. Ve zavallı Mister 
Kros, bu ür hintlininde .aslan
lara yem olduğuna inanmıştı.

— Hayır azizim, dedim, ben 
bu uydurma masala inanacak 
kadar safdil değilim, Ve muhak

kak, bunun mürettep olduğuna 
kaniim...

— Peki, ne tahmin ediyor
sunuz?

Gayet basit ve tabiî bir tah
min: Zevceniz' esirdir!

Mister Kros ayağa kalkarak 
elitsden tuttu:

— Ne diyorsunuz Koionel, 
zevcemin berhayat olduğunu mu 
zannediyorsunuz?

— Zan değil.. Zandan daha 
kuvvetli bir imanla söylüyorum: 
Mis Kros Hintlilerin tuzağına 
düşmüştür ve hiç şüphesiz ki 
hayattadır.

Valinin neş’esi gelmişti, se
vincinden ne yapacağım bilmi
yordu.

— Zevcemi maydaaa çıka
rırsanız emin olunuz ki, Dünya
nın en meşhur bir adamı ola
caksınız.. Ve bis Kros ailesi si
ze ebediyen minnettar kalac*- 
ğu t

ı Arkası yarm «
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Hürrigei isteriz!
Naaıl ? memleketin umumî 

fikir seviyesinde hiçbir terakki 
yol; mu, diyorsunuz? Bu bir küf- 
ST.aolir. 31 Martta halk şeriat 
istiyordu, şimdi ise istediği hür
riyet tir. Ne yapmak için? İşte, 
burasını tayin etmek epiyce zor
dur. Fransız ihtilâlinin meydana 
çıkardığı bu hürriyeti, bir bu
çuk asırdanberi istemiyen kal
mamıştır.

Ondokuzuncu asır iptidala
rında Napoleon Bonaparte reji
minden, eski kıraliyet bakaya
sının istediği şey hürriyetti. 
Yirminci asır Faşist Italyasın- 
dan, modası geçmiş romantik 
liberallerin istediği şey hürri
yettir. Beyaz Ruslar U. S. Ş. R 
teşkilâtından yalnız hürriyeti is
tiyor. Acaba ne yapmak için ?

18(15 liberallerinin, hürriyeti, 
ancak Bourbons hanedanının 
armalarını tekrar yaldızlamak için 
istimal etmiş olduklarını hatır
larız. İtalyanın Romantik libe
ralleri ise, mutlaka, harp sonu 
İtalyasının karanlık ve kanlı 
anarşisine hasret çekiye riar. Be
yaz Rusların, kızıl rus toprak
larında, hürriyetten bekliyeceği 
nimet ie mutlaka, orta - zaman 
Çar rejiminin yeniden filiz sür
mesinden ibaret olsa gerektir. 
Bizjleki hürriyet seslerinin ar
dından da eski şeriat bağırış- 
malannı sezmemek mümkün de- 
ğüifc.'. -■

Esasen, son devir Avrupasm- 
da, hürriyet istemek bizde şeriat 
istemek gibi bir şey olmuştur. 
Hele harpten sonra milletler hür
riyetin karm doyurmaz bir ekmek 
olduğunu pek iyi öğrenmişlerdir. 
Modern milletler yalnız nizam, 
sulh, sükûn ve çalışıp kazanma 
ihtiyacını hissediyor. Ve onların 
yegâne korkusu anarşidir, işsiz
liktir , eski rejimlere doğru ge
riye çekilişleridir. Siyasî fırkaların 
yalnız İktisadî sistemler üzerine 
dayanmağa başladığı günden- 
beri hürriyet münakaşaları ucuz 
kaplıcalarda romatizmalarını te
davi ile meşgul mütekait diplo
matların, dünya işlerinden elini 
eteğini çekmiş bunak devlet ad
amlarının arasında cereyan etme
ktedir. Zira,bu teologla müna
zaraları olsa olsa böyle tembel 
ve küflü kafaların taşıyabileceği 
bir “ lüx „ dür. Her Avrupa- 
dan gelen modada lâakal bir 
devir geride kalan bu memle
ket burjuvazi’si de mal bul
muş mığrıbî gibi bu yıpranmış 
külâhı derhal başına geçiriyor, 
îngilterede bir liberal fırka es
kiyip çökerken Türkiye de bir 
Liberal fırkanın sarayı yapılı
yor. Bütün dünya Liberal fır
kaları zaten babaları olan İngi
liz Liberal fırkasından evvel 
oirbiri ardısıra çöküp gitmişlerdi.

Zavallı gecikmiş Türk libe
ralleri bu pest-z'ınde müessese- 
ye bizim topraklarımızda hayat 
vermeğe çalışmakla, hakikaten 
insana rikkat verici bir iş yap
mış oluyorlar.

Muvaffak olabilecekler mi ? 
Hiç zannetmiyorum. Çünkü, Şa
rk mucizeler diyarı olmakla be
raber, burada, henüz ölüye can 
verildiğini görmedik. Siyasiyat
ta, iktisadiyatta liberalizma mez
hebi artık tarihe karışmıştır. 
Biz ise, Hamdoîsun henüz, ta
rihe barışmaktan çok uzak bu
lunuyoruz.

iiiiiıiiiiinııııuıllllli
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:kikep Mr ıslahat komitesi teşkil 1 
| edilmiş ve fen zevat Ankarada 
| timaa davet olurommıştur
jj EComite Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Afyon meV 
U sm Ali, îş Bankası U. müdürü Mahmut Celâl, Fırl 
| kâtîbıumumîsi Saffet, Nafıa Vekili Recep ve Ham=

Beylerden m u r ı
Ankara, 17 (Başmuharriri

mizden Telefonla) — Bugün ge- 
en İstanbul gazetelerinden bir iki
sinde fırka grupurmn toplana
cağına dair bir haber gördıım. 
Bu habere nazaran Meclisin iç- 
timaından evvel, yapılacak olan 
bir toplanmada İsmet paşa bir 
nutuk söyliyecek ve yeni fırka
nın doğurduğu mes’eleler Mec
lise gelmeden evvel o içtimada 
görüşülerek bazı kararlara rap
tedilecektir. Benim öğrendiğime 
göre, bu haber doğru değildir. 
Hatta, burada Meclisten evvel 
fırka grupunun içtima edeceğine 
dair bir tasavvur da yoktur. 
Havadis olsa olsa, karilerime.- 
şimdi bildireceğim ş« yeni vazi
yetten galet olabilir :

H alk fırkasında esaslı 
ıslahat yapm ak mevzuuba- 
histir. Y en i farka meydana 
çıkfaıktan . sonra, şunda bu
rada ileri sürülen belli baş
lı şikâyetlerin İsm et p aşa
dan, h üküm etten , hatta 
M eclisteki fırka grupundan 
ziyade,m utem etlere ve bazı 
yerlerdeki fırka teşkilâtla-

I * '  \

Â

Fırkaya a it ıslahat prujesin i yapmağa 
davet edilen zevattan: Şükrü K ay a, 
C elal, H am dullah Saplıi, Afyon m eb

usu Ali ve Saffet Bey ler 

rile bunlarım hattı h arek et
lerine a it olduğu görülm ek
tedir. M emleketin bazı ta 
raflarında fırkanın nüfu
zunu suiistim al eden ve

mensup oldukları yüksek 
fikir teşekkülünüm m aksat 
ve gayelerine uygun h are
k e t etmiyen adam lar yok 
değildir. Karşn fırkanın  zu
huru ile beraber denebilir 

ki,bunlarm kusurları ve H alk 
fırkasının aksayan, ıslaha 
m uhtaç tarafları daha iyi 
tebarüz etm iştir.

Cümhuriyet Halk fırkası her 
hangi bir siyasî teşekkülün nail 
olmadığı büyük bir mazhariyete 
maliktir. Vatanı kurtaran adam 
fırkanın umumî reisidir. Gazi 
bu vatan müessesesini, vücude 
getirdiği inkılâpları kökleştirmek 
için tesis etmiş ve her şeyiniJnj_ 
fırkaya verdiği gibi ileri attığı 

. asidelerin müdafaasılm da genç
liğe emanet etmiştir. Binaena
leyh saltanat ve hilâfet artıkla
rının, mütegallibenin, derebeylik 
devirlerinden kalan eşrafın,baş
larına akıl yerine sarık sarmış 
yobazların, memleketin herhangi 
bir noktasında bugün için, yarm 
için ika etmeğe müstait olduk
ları tesirlerle inkılâp kökleşin
ceye kadar mücadele etmek 

(Devamı 4  üncü sahifede)

Dünkü atletizm müsabakaları
Misafir Fransızîar muvaffâkiyet gösterdiler, koşu

cumuz Besim 800 metrelik yarışı kazandı

İl§
SESE

Besim, dünkü m üsabakada birinci gelirken...
Şehrimizde bulunmakta olan 

Fransız atletleri dün beklenen 
müsabakalarını Taksim stadyo- 
munda yaptılar. Tahmin edil- 
miyen bir rağbet stadyoma 
kesif bir kalabalık toplamıştır.

Müsabakalar çok muntazam 
ve hararetli cereyan etti. Misa
firlerimiz şiddetle alkışlandılar.

Müsabakalar resmî geçitle 
başlıyordu. Onde Fransızîar temiz 
ve yeknasak kıyafetlerile çıktı
lar, onları İstanbul atletleri ta
kip ediyordu.

İki tarafın millî marşları ara
sında merasim direğine Fran
sız ve Türk bayrakları çekildi.

İlk müsabakayı 100 metro 
sür’at koşusu teşkil ediyordu, 
alınan neticeler şunlardır:

100 metre — Teor (10 4-5) 
birinci, Semih ( 10 9-10) ikinci, 
Büke üçüncü. Maruf koşucu 
Teor, Semihi, ancak yarım gö
ğüs farkla mağlûp edebildi.

800 metre — Besim ( 2,8 ), 
Naili, Zıya. Besim bu müsaba
kada muvaffakiyetli bir koşu 
yaptı.

200 metre— Teor (23 3-5), 
Mehmet Ali, Krotof.

Gülle — Flöre (12,45), Vey- 
oi, Kangelidis.

t Arka-'i. 4  üncü sayfada)

döviz mubayaası

Meclise sevkedile- 
cek kanun layihası 
ve esbabı mucibesi

Ankara, 17 ( Telefonla ) — 
Pazartesi Meclise teklif edilecek 
olan 1715 numaralı ve 11-6-930 
tarihli kanunun zeyli şudur:

1 ■— Hükümet Tûrkîı e Cum
huriyeti Merkez Bankası ka
nununun 31 inci maddesine 
tevfikan 14 üncü maddesile 
bahşettiği salâhiyeti, karşılığı 
altın veya filen başabaş al
tına tahvili kabil ecnebi dö
vizi mubayaa etmek üzre ih
tiyat evrakı nakdiyesinden 
ihtiyat ve lüzumu kadarını 
tedavüle çıkarmak suretile 
istimale mezundur. Bu suretle 
mubayaa edilecek dövizler 
ihraç edilen evrakı nakdiye- 
nin karşılığı olmak üzre ev
rakı nakdiyenın depozitörü 
olan bankada muhafaza edip 
münhasıran tedavülde bulu
nan evrakı nakdiyenin piya
sadan çekilmesinde ve imha
sında kullanılır. Merkez Ban
kasının teessüsünü müteakip 
işbu dövizler ve bn bapta 
yapılacak muamelât bütün va
ridat ve masarifile beraber 
depozitör banka tarafından 
Merkez Bankasına devredilir.

2  — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir: , .

3  — Bu kanunun icrasına 
Maliye vekili memurdur. • 
[Esbabı mucibe 4 üncii şahifedel

;

Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü B. 
dün Ankaradan 
şehrimize gelmiş 
ve Haydarpaşada 
meb’uslar, şehri
mizdeki sefaret 
mensupları ve vi
lâyet erkânı ta - 
rafından karşılan
mıştır.

Hariciye vekili 
doğru Tokatlıyan 
oteline gitmiş, bi
raz istirahat etti
kten sonra Dol- 
mabahçe sarayına 
giderek Reisicu
mhur Hazretlerine 
arzı tazimat etmi
ştir. Tevfik Rüştü 
Bey dün akşam 
geç vakte kadar 
Reisi cumhur Hazretlerinin nez- 
dinde kalmıştır.

Cuma günü şehrimizden 
Rusyaya hareket edecek olan 
vekil Bey bu seyyahati etrafın
da gazetecilere şu sözleri söy- 

—lemistir.
—“Sovyet Rusya hükümetinin 

vâki daveti üzerine ziyaret ma- 
maksadile Rusyaya gidiyorum. 
Bana Bolu meb’usu Falih Rıfkı

» İ P
Tevfik Rüştü S. H aydarpaşa garnadâaı' 

ç ıkarken
Beyle hariciye umumî müdürle»'' 
rinden Nuri ve kalemi mahsus ; 
müdürü Kemal Aziz Beyler re- ’ 
fakat edecektir.

Teşrinievel iptidasında ; ay» 
det edeceğim.,,

Tevfik Rüştü beyefendiys brçi 
seyy ahalinde Rus sefiri Suria 
Yoldaş ta refakat cdscckur*. v.

Hariciye vekiline Ankaradât 
Maliye vekili vekâlet etmektedij|

Gazeteciler “Çester,, kruvazöründe-
Bugün Heybeli deniz Lisesinde ziyafet var, misafit? 
lerimiz yarın Taksim abidesine çelenk koyacaklar -'

Üç gündenberi __ - ' "S.
Limanımızda bu
lunan Amerikan 
„ Çester,, hafif 
kruvazörüne, dün 
öğleden sonra ga-gŞ 
zeteciler davet 
edilmiştir.

İki motör, ga
zetecileri saat 14 i£ '-t 
buçukta dolma -
bahçeden alıp ge
miye götürmüştür. G azeteciler “ Ç ester „ kruvazöründe.'

Gemi komandam Kaptan 
A. P. Fairfield (fiirfilt) ve zabitan 
misafirleri karşılamışlar, fevka
lâde nezaket ve ikramla gemiyi

gezdirmişler ve izahat vermiş» 
lerdir. !'

Kaptan Fairfield, demiştir kîî 
/ Arkası 4  üncü sakifede j  -

Gazetelerden: Ağaoğlu bir memura dayak atmış.

jo-

Terbiye! siyasiye dediğin böyle olur !•
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Ceııevere, 17 (A. A.) — Bey

nelmilel itilâfın kıymetini talîdir 
sadedinde muhtelif murahhaslar 
tarafından müteaddit nutuklar 
irat edilmiştir. M. Briand, hara
ret ve heyecanla müteveffa M. 
Ştrezeman’m hatırasını yadet- 
miştir. M. Henderson, Avrupa 
birliği mes’elesinde Fransa ile 
hemfikir olduğunu söylemiştir. 
M. Fon Curtius, Cemiyeti Akva
mın faaliyetini hükümetinin tas
vip etmekte ve buna sadık bu
lunmakta olduğunu söylemiştir.

M. Zaleski ile M. Mironeski 
ziraî sahada mmtakavî bir iti
lâf vücude getirilmesi hususunu 
iltizam etmişlerdir. Beynelmilel 
matbuat erkânına verilen bir zi
yafette M. Henderson, M. Bri- 
and’in sulh için maruf olan me
saisini sitayişle yadetmiş, M. Bri- 
and’da yapılan bütün tenkitlere 
rağmen bu mesaide devam ve 
sebat edeceğini söylemiştir.

Cenevre, 16 ( A. A .) — Ak
vam cemiyeti büyük meclisi ya- 
nn Briand muhtırasının hususî 
bir encümen tarafından tetkiki 
hakkındaki takririnin müzakere- 
sile iştigal edecektir.

45 hükümet murahhaslarının 
imzasını havi olarak verilen bu 
takrirde Akvam cemiyetine aza 
sıfatile dahil bulunan Avrupa 
hükümetleri Briand muhtırasile

bu m u h tır a n ın  te v d i e d ild iğ i h ü 

k ü m e tle r d e n  g e le n  c e v a p la r ın  
te t k ik in e  d ev a m  iç in in  h u su s î 

b ir  k o m is y o n a  h a v a le s in e  d a v e t 
e d ilm e k te d ir .

Bu hususta yapılacak teikika- 
tın ilerlemesini temin için sair hü
kümetlerle de teşriki mesai edil
mesi faydalı görüldüğü takdirde 
akvam cemiyeti azasından olan 
Avrupa hükümetlerinin akvam ce
miyetine dahil olmtyan ve Avru
palI bulunmıyan hükümetlerle 
birlikte bu tetkikata devam 
edebilecekleri ayrıca kaydedil
mektedir. Yine bu takrirde ya
pılacak tetkikat neticelerinin 
büyük meclisin gelecek içtima- 
da tevdi edilecek rapora mu
ayyen ve müsbet teklifler sure
tinde dercedilmesi ve büyük 
meclisin bu rapor hakkında sü- 
lüsan ekseriyetle karar vermesi 
istenmektedir.

Matibuaat yurdu 
Cenevre 16, [A.A.] — Ak

vam cemiyeti müzakerelerini ta
kip eden gazeteciler, meclis aza- 
sma ve M. Tituleskoya bir öğle 
ziyafeti vermişlerdir. M. Titu- 
lesko, Cenevrede bir matbuat 
yurdu temin edileceğini gazete
cilere vadetmiş ve bu yurda ait 
inşaat masarifine akvam cemi
yetine dahil bütün hükümetle
rin iştirak edeceklerini söyle
miştir.

Tiirldye — Yunanistan

Nevyork, 17 (A. A.) —Mon
tevideo’dan bildirildiğine göre, j 
Uruge hükümeti Peru hükûme- 
tile siyasî münasebatım katet- 
meğe karar vermiştir. Çünkü, 
Peru hükümeti ihtilâl esnasında 
ıreis Leguia ile bazı taraftarla- 
ffina melcelik yapmıştır.

Amele grevleri 
Barselon, 16 ( A. A. ) — în- 

şaat amelesi grevi devam et
mektedir. Birçok sedikalar grev
cilerle mütesanit olduklarını 
göstermek maksadile grev ilâ- 
nana karar vermişlerdir. Rarse- 

,Jpn valisi amelenin serbest bir 
, surette çalışmak hususundaki 
koruyacağına ve bu hakkın is
timaline mâni olmak maksadile 
yapılacak her türlü teşebbüsleri 
tenkil edeceğine dair bir be
yanname neşretmiştir.

Ankara seyyahatî

Roma 16 — Ortalığı tedhiş 
etmekle maznun bulunan İlalyan 
tebeası Yugoslavylılardan müte- 

kkil ikinci kafilenin muhake- 
Eaesi Eylülün nihayetine doğru 
ağlebi ihtimal Komada icra edi- 
lece ktir. Bir kısmı hali firarda 
bulunan maznunların adedi 87ye 
baliğ olmaktadır. Pragdaki İtal
yan sefiri Çakoslovak matbua - 
tının İtalya aleyhindeki şiddetli 
lisanın Çekoslovak kükûmeti 
nezdinde protesto etm iştir. Bre- 
tislavadaki İtalyan konsolosu da 
ayni şekilde protestoda bulun - 
muştu?

Atina 17 — Yunan başve - 
kili Müsyü Venizelos Türk-Yu- 
nan münasebatı hakkında ye - 
niden beyanatta bulunarak An
karada aktedilen itilâfname ile 
parafe edilen dostluk misakı 
projesini tarafeyn münaseba - 
tındaki derecei samimiyeti bariz 
bir surette göstermekte oldu
ğunu ve hariciye nazırı Müsyü 
Mihalakoplos ile beraber An
karaya vukubulacak seyahati
nin Türk - Yunan dostluğunu 
sahai tekemmüle isal edeceğini 
söylemiştir.

Atina, 17 — Türkiyenin Ati
na sefiri Enis bey hariciye ne
zareti müdürü umumîsi müsyü 
Ksidakiyi ziyaret ederek Anka
rada cereyan eden müzakerat, 
ve başvekil müsyü Venizelosun 
Ankaraya vuku bulacak ziyare
ti mes’elesi etrafında görüşmüş
tür.

Atina 17, — Yunan kükûme- 
ti Ankara itilâfnamesinde mev- 
zubahsolan emlâkin eshabır.a 
tesrii iadesi için talimat vermek 
üzere muhtelit mübadele kom- 
siyonundaki Yunan heyeti hu

kuk müşaviri müsyü Piheonu bu
raya davet etmiştir.

Atina, 17 — Ankarada Türk 
Yunan ticaret mukavelesinin 
aleti için müzakeratta bulunan 
Yunan heyeti Yunanistandan 
Türkiyeye ithal edilecek olan 
konyak ve şaraplar için muay
yen bazı müsaadeler talep et-

Bu noktada itilâf hâsıl ola-

Ankara, 17 (II. M.) 1931 büt
çesi hazırlıkları için gerek 
Maliye ve gerek diğer ve
kaletlerce tetkikata devam edil
mektedir. Kazanç vergilerinin ıs
lahı için Maliye müfettişleri kon
gresinde hazırlanan esaslar, bir 
lâyiha halinde bu sene B. M. 
Meclisine takdim edilecektir.

Lâyihada memurlardan ver
ginin takdir selâlıiyeti alınacak 
ve verginin tarh(, sabit ve de- 
ğişmiyen kıymetler üzerine isti
nat ettirilecektir.

A T/ıdla tarama; 
sli

Ankara, 17 (H.M.) — Ağrı- 
dağı mağaralarında saklananların 
ele geçirilmesi için yapılan ta
rama ameliyatı bitmek üzere
dir. Eşkıyanın bir çoğunun ce
setleri mağaralarda ölü olarak 
bulunmuştur.

Bunların açlıktan öldükleri 
anlaşılmaktadır. Daha evvel kaç
mağa muvaffak olan bazı eşkı
ya rüesası çoluk çocuklarını hep 
mağaralarda bırakmışlardır.

Ağı-ı dağında senelerden be
ri mevcut eşkıya yatakları kö
künden temizlenmiştir.

İzmir, 17 (H.M.) — Haşarat 
mücadelesi ve emrazı nebatiye 
kursu ziraat mekteplerinde açıl
mıştır. Tedrisata başlanmıştır.

Hindisitamda vaziyet
Bombay, 17 (A.A) — Valii 

Umumî tarafından menedilmiş 
olmasına rağmen bir takım ha
vadis bültenleri neşredilmiş ol
duğundan polis bugün kızılbay- 
rak birliği binasile bazı hususî 
meskenlere baskın yapmıştır. 
Hususî bir takım muhaberat ile 
bir takım risaleler müsadere 
olunmuştur.

Şanghay, 17 (A. A.)— Man- 
çurinin şimalinde veba zuhur 
etmiş ve Tsitsikar istikametine 
doğru süratle tevessü eylemiş
tir. Yüzlerce kişi ölüğünden 
hastalık sahasındaki mahallerle 
demiryolu münakalâtı kesilmiştir.

Ankara, 17 [H. M.] — Ak
şehir mahkeme reisliğine Bitlis 
müddeiumumisi Mehmet Aziz, 
Bitlis müddeiumumiliğine Bitlis 
eski azasından Muharrem Lütfi, 
Tarsus reisliğine Tarsus eski 
reisi Mesut, Aydın azalığma 
Mardin azasından Yusuf Ziya, 
Samsun azalığma Kavilhisar ha
kimi Rüştü, Kavilhisar hakimli
ğine Anamur hakimi Ahmet 
Rüştü, Kozan mahkemesi reis
liğine müddeiumumisi Ali Rıza, 
Kozan müddei umumiliğine Mer
sin azasından Mustafa Nuri, Si
irt mahkemesi reisliğine Şibin 
Karahisar müddei umumisi Asım 
beyler tayin edilmişlerdir.

cağı ümit edilmektedir. Ta.a- 
feyin memleketlere seyahat ede
cek olan Türk ve Yunan tacir
lerinin vaziyeti ticareti bahriye 
mukavelenamesinde tesbit edi
lecektir.

YAUl SİYAHİ

Âlim (t>n¥alllk.aırıı
Karşı Fırkanın en cazip pro

gram noktası, “çil çil altınlarım 
var,, elemesidir. Bu öyle bir söz
dür ki, kasaplarının bile altına 
otomobil çeken zengin ve mü
reffeh Amerikada dinleyicisini 
bulur.

Bu çil çil altınların çuvalla
rı ve hâzinesi, acaba nerededir?

Bizdeki yeni fırka hareke
tinden bahseden Bcrlinin eıı mü
him borsa gazetelerinden biri 
diyor ki:

“ Pariste iken malî âlemle 
çok kuvvetli münasebetleri olan 
Fethi beyin cebinde, hiç şüphe 
yok ki büyük bir istikrazın pro
jesi vardır.”

Allah versin. Yalnız, neden 
öyle ise, Fethi Bey, “ben istik - 
raz yapmayacağım, fakat parayı 
tabiî 3/ollardan getireceğim v. s.„ 
diyor? Malî âlem, “ biz size 
ikraz edemeyiz , fakat ister
seniz ve müsait şartlar temin 
ederseniz, o zaman gelir para - 
mızm bir kısmını sizde işletiriz, 
dediği için mi, yoksa, Fethi Be
yin kendisi, istikraz yoluna, ya
bancı sermayenin getirilip ça - 
lışunlmasma tercih ettiği için mi?

Bunun cevabım vermeden 
evvel, kısaca, cihan ve Avrupa- 
nm sermaye hareketlerinden 
bahsedelim.

Uzun vadeli, hudut aşırı pa
ra yatırma politikası, Fransa’nın 
milyarları Rusya’da yandı yanalı, 
Fransa’da olsun, revaçtan düş
müştür. O kadar ki, frangın 
istikrarına kadar, bu memlekette 
“ sermaye ihracatı „ ndan bah
setmek bir cürüm addedilmekte 
idi. Fakat Fransa, bir taraftan 
turistlerin her sene bıraktıkları 
muazzam paralar, diğer taraf
tan yabancı memleketlerde öte- 
denberi bulunmakta olan ser
mayesinden aldığı failzer ve 
la tsn o t îeas î tamirat işinin ge
tirdiği milyarlar yüzünden, 3-4 
sene zarfında kıt’anuı en zengin 
memleketi olmuştur.

Buna, bir de frangın istikrarı 
hareketinin zarurî İtildiği dö
vizler inzimam etmiştir. Bu dö
vizlerin miktarı o kadar muaz
zam olmuştur ki, bunların da 
ayrıca altına kalbi, dolayısı 
ile banknot matbaasının harekete 
geçmesi ayrıca bir zaruret ha
lini almıştır. Fransa Bankasın
daki altın nisbetinde para ta
betmek ise, toptan fiatlarla pe
rakende fiatlar arasındaki mu
vazeneyi memleket aleyhine ola
rak gittikçe daha fazla bozmak 
tadır. İşte bunun için, gerek 
hükümet, gerek Fransa Bankası, 
altın idhan hareketine nihayet 
vermek lüzumunu hissetmiş bu
lunmaktadırlar.

İyi ama ne yapmalı ?
Yukarda da söylediğimiz gi

bi, yanan milyarların acısı, uzun 
vadeli hudut aşırı ikraz politi
kasını tamamen kredisiz bırak
mıştır. İşte bu sebeple Fransa 
Bankası, muazzam bir plânın 
tatbikma geçmek istemistir. Ak- 
septasyon işi, yani, beynelmilel 
malî merkez olmak değil, bey
nelmilel ticarî kredinin merkezi 
olmak, yani Londra’nın yerine

Fransanın bunu yapacak ka
dar parası vardı. Fakat bu sa
hada ne tecrübesi, ne de Lon
dra gibi müesses şöhreti vardı. 
Açtığı akseptasyon bankası iş
siz kaldı. Tuttu Fransız banka
lar», müşterek çalışmak için Lon
dra bankalarına müracaat etti. 
Ruyü kabul görmedi. Çünkü, 
Londra bankalarında Umumî 
Müdürler, en yüksek miktarlar 
hakkında bile, İdare Meclisleri
ne sormadan hareket ettikleri 
halde i ransız bankaları en kü
çük miktarlar için İdare Mec
lislerinin müsaadesini almak mec
buriyetindedirler. Bu , Londra 
bankalarının her halde ileri sür
dükleri bahanedir. Bu usul mes’
elesi nihayet halledilmez bir şey» 

. O değil, Londra ban

kaları, ellerindeki bir içi kapmak 
istiyen bir rakibe bir de müza
heret etmeği tabiatile reddede
ceklerdi.

işte bu sebeplerden dolayı
dır ki Paris malı âlemi, nev’a- 
ma kerhen eski zenaatine av
det etmek mecburiyetinde kal
dı. Çünkii bir taraftan da an
ladı ki, akseptasyon işi, sade 
mevcut sermaye mes’elesi değil, 
ticarî bandırayı elde bulundur
mak mes’elesidir. Ticarî bandı
ra, yani en fazla miktarda 
ticaretin geçidi olmak. Bonola- 
rın geçtiği dörtyol ağzım tut
muş bulunmak, ki, bu vaziyet 
temin edilmiş oldu mu, para 
kendiliğinden gelir, hariçten 
yabancı tüccarların memleke
tinden gelir; meselâ bizim Ziraat 
Bankası, İş Bankası, Londra ban
kalarında mutlaka mühim mik
tarda Ingiliz lirası üzerinden bir 
hesap açmak mecburiyetinde
dirler. Ve bu hesaplar, tüken
dikçe dolar. Bunun için Londra- 
bankasnıın zahmete girmesine, 
kendi parasını koymasına lüzum 
yoktur.

işte Paris, Loııdranın elinden 
bu mevkii alamıyacağma kani 
o[du. Kani oldu ve dediğimiz 
gibi eski zenaatine, döndü, eski 
zenaatine, yani uzun vadeli ik
razlara .

Döndü amma, düşünüyor. 
Fethi bey gibi, liberal ve hima
yecilik aleyhtarı “ C a illa u x  „ 
bile, Fransız sermayesinin ancak 
Fransa menafimin aktığı tarafa 
akması taraftarı. “Çok acı ders
ler aldık. Vaziyet harpten evvel
kinden çok daha naziktir. Pa
ramızı yatıracağımız yeri iyi seç
meliyiz.,, diyor.

Sonra, bir mes’ele daha var. 
Harpten evel, sermaye çiftçi 
ve hammaddeci memleketlere 
yatırılırdı; bunları müstemleke- 
leştirmek için. Harpten sonra, 
sermaye, gözlerini sanayie! mem
leketlere dikmiştir. Bir kere 
uzun vadeli ikrazlara kâfi ge
lecek siyasî cemiyet olmadığı 
için. Sonra da, buhrandan buh
rana düşen cihan iktisadiyatıma 
her yerde ve her işte kısa va
deyi tercih ettiği için.

Almanyada “ AEG,," elektrik 
şirketi gibi muazzam bir mües
sese dururken ve cihan mem
leketleri elektrikleşmek yolunda 
yanıp tutuşurken ve borsa gibi 
medenî bir pazarda, göz önünde 
murakabesi kabil aksiyonları sa
tan almak dururken, neden ser
maye, kalkıp, müphem bir man
ganez madenini işleteceğim diye 
İktisadî nizamı henüz teessüs 
etmemiş bir memlekete gitsin? 
Tabiatile Amerika sermayesi, 
Irandaki manganez madenine 
değil, Berlindeki “AEG,,ye gide
cektir. Morgan gibi Amerika
nın para kıralları Amerika ile 
Avrupa arasında işte banım için 
mekik dokuyorlar ve Almanya 
ile Polonyanm (şimdilik hareket
lerini buralarda teksif etmişler
dir) en iyi işletmelerine geniş 
mikyasta ortak oluyorlar.

Bu memleketleri müsiemle - 
keleştirmek için mi?Eğer, müs- 
temlekeieştirnıe, kuvvetli iktisa
diyatın gelip zayıfları organize 
etmesi ve istismar temin eylemesi 
ise, evet. Şurası muhakkak ki, 
ne Almanlar, ne Polonyalılar fca 
harekete karşı hasmane bir mu
kavemet göstermiyorlar.Belki de, 
ilerde, parasım korumak istiye- 
cek olan Amerikanın siyasî mü
dahalesini temin için.

Ne ise, mühim olan, serma
yenin bu son hareketine vâkıf 
olmak ve Fransanın bu işi göz
den kaçırmadığını tesbit etmek
tir. Hatta o kadar ki, o da, bu 
türlü türlü sermaye tahsisine, 
hatta düşmanı olan İtalya da bile 
çekinmemiştir.

Demek oluyor ki, hâzinesi
nin üstüne oturmuş olan Fransa, 
parasım en iyi nasıl tahsis ede
bileceğini iyice, amma çok iyice 
tetkik etmektedir. Hiç şüphe 
yok ki, bunun için Avrupadaki 
sanayi memleketlerini seçmek, 
Frans hesabına çok daha güç
tür. Çünkü Avrupalı Fransa,

llıîıg ıl jiJ ilo ry ,1, 

y a k ı m d a .  : 

"kınılkaıraysı g j i i,
S. C. Fırkası Ik n 1 ‘ 

bey dün sabah fırka » >n ’ 
umumî merkez ocy;;ı 1 u, 1 
riyaset etmiştir. Eıı fclmvm, A« 
karadan j;elen Ağao, t / î ' 
beyde işi İrak etmişi , M ,,  î 
teşkilât ve intihabat ı;:l<n ;fı- 
t >:şiilmiiş, bilhassa belediye m- 
tilıabatına güya, müdahale edil
diği hakkında gelen 
üzerine Dahiliye vel 
zarı dikkatinin cel 
karar verilmiştir.

Frfıamaım g 'aE eîefeâ  
Ağaoğlu Ahmet bey tara

fından neşredilecek olan fırka 
gazetesi hakkında da Iıeyote 
izahat verilmiştir.

Fırka Ankara ve tslaiibulda 
iki gazete çıkaracaktır. £ a  ga
zeteler dörder saiıife olacaktır. 

Bolraıafcahça osray*a{*a  
İçtimadan sonra Fethi bey 

ile umumî kâtip Nuri bey sarayr. 
giderek Reisicumhur Easreüeri 
tarafından habu! buyiin-kiE;-
âardır.

Ağaoğlu Ahmet bey de öğ
leden sonra Gazi Hazretîenne 
arzı tazimat etmiştir.
FeîM  US. Asalıas-sya gieüycc 

Fethi bey meclisin fevkalâde 
içtim alarmın ilk a-ürJerinde hazır 
bulunmak üzere cumadan sonra 
Ankaraya gidecektir.Fefhi. beye 
şehrimizde bulunan mımüf meb’- 
usların kâffesi refakat edecekti;'.'

Gazi Hayretleri, umumî re
isi bulunduklar» Kalk f2rlrasttr.aı 
Gümüşhanedeki miintekibi sani« 
lerine Fethi beye rey - vermele
rini tavsiye etmişlerdir. 

Ssianbıol teşMââlh MîrH 
S. Fırkanın İstanbul kazs 

teşkilâtı ikmal edilmiştir.
F e fe i Ibeyîıa ieesEiâ- £eî.graSr 

r  etiıi eey, “fiiziüel,, 
harriri Zeynel Beşim beye tevkii 
edilmesi münasebetile şu tel ™ 
grafı çekmiştir.

„ Mefkûre Eğranda hapisss = 
neye girişiniz matbuat ÎjürriyeiE 
namına sizin için bir şereftir « 
Teessürünüz varsa müşterekiz c 
Gözlerinizden öperim.”

Avrupa memleketleri için' Ame
rika kadar bitaraf değildir, liste 
bu sebeple, ba yolu da bir hay
li ârızalı bulacak ve gele' g'ele, 
yine uzun' vadeli, fakat siyasH 
teminatlı ikraz usulüne gelecek» 
ür.

Fethi beyin, zerre fead'ar 
şüphe etmiyoruz ki, en ziyade 
ısrar edeceği nokta, fearicî siya
setimizin şarktan erarba levecciilh 
etmesi, çizme şeklindeki yanın 
adanm üzerinden geçerek Peri
se doğra yol alması oîacaknr.

Şüphe yok ki, ba da Ms- 
noktai nazardır. Ve, bir 'dev.et 
adamı ba kansatta olabilir. Yal
nız, mevcudiyetlerini ve mîiî 
devletçilik hareketlerini Iscrıı- 
mak için raeafaatîaraı bLrlegnıîş 
gören bir Avrapa ile, "parssıa 
torbasının ağzın: acaba jhangl 
tarafa çözsem „ cayea. iîiincj 
Avrupa arasında çok fark c!a 
duğunu ve bir milletin dirilme 
ve kudretlenme yermnfc.de, çu
han borsa iıarekeilsririn ancais 
dördüncü, beşinci derecede bs? 
rol oynadığını ısnuimasıak la
zımdır.

Fethi Bey “ isakrsz yapsa- 
yacağım, fakat.. „ diyor.

Yapamaz, çünkü Türkiye, 
siyasetçe, henüz serbesttir ve 
Briand manevralarısın .dışında
dır.

Fethi bey (parayı tabiî ye!* 
lardan getireceğim) diyor.

Tabiî yollar, kançılaryalar* 
dan geçer.

Eğer imparatorluğa ifcraîS 
eden Fransa, Cumiıunyeve para 
ikrazını emin bulmuyorsa, biç 
Türkün koluna ve alın terine 
dayanan İsmet paj.~ siyasetini 
emin buluyoruz. B. A,
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Seyriseffam
ffcsrkcz Acentnaı: Galata 

Köprü başında. Beyoğlu 2362.
Şube Acentası: Sirkecide 

Mtihürdarznde hanı altında. 
Telefon: İstanbul 2740.

İlsk e a a d e ır iy y e  S ü r a t  

p o s t a s ı  
( İZMİR ) vapuru 19 

cylıı! CUMA 13 de Galata 
rıhtımından kalkarak cunıur- 
teoi sabahı İzmir’e varır ve 
akçnmı İzmirden kalkarak 
Pazartesi Iskeııderiyeye va
racak ve çarşamba Iskende- 
riyedeıı kalkarak İzmire uğ
rayarak İstanbula gelecektir.

Iskenderiyeden aktarma 
Portsait için de eşya kabul 
olunur.

Trabzon ikinci postası
(Karadeniz) vapuru 18 Eylül 

perşembe akşamı Galata rıh
tımından kalkarak Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ün
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gi
decek ve dönüşte Pazar ia- 
keleaile Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
İneboluya uğrayarak gele
cektir.

Antalya postası
( Anaforta ) vapuru 21 ey

lül pasar 11 de Galata rth- 
Usnından kalkarak İzmir , 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalya’ya gi
decek ve dönüşte mezkûr 
iskelelerle birlikte Andifli, 
Kalkan, Dalyan, Marmaris, 
Kuşadası, Çanakkale, Geli- 
bolu’ya uğrayarak gelecektir.

Bozcaada postası
( Gelibolu ) vapuru 20 ey

lül cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcuadaya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğrayarak 
gelecektir.

L;cvazım anbaruıcla teraküm 
eden takriben iki bin kilo 

köhne ve miiceddet tente 
bezi kırpıntıları müzayede ile 
satılacaktır. Kat’î ihalesi 25 
eylül 1930 tarihinde icra kı
lınacağından taliplerin o gün 
zaat 16 da Levazım müdür
lüğüne gelmeleri,

Ü stanbul - İzmit hattı kahve
ocağı bir sene müddetle11

ve her seferi yirmi lira be
delle talibi üzerindedir. Faz
lasına isteyenlerin son arttır
ma günü olarak tayin edilen 
22 eylül 930 tarihinde saat 
16 da Levazım müdürlüğüne 
gelmeleri.

Mudanya postası
İdare rıhtımından saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşamba 
Mudanya’ya, pazar günleri 
Mudanya’ya uğrayarak Gem- 
liğe gider ve gelirler..

Yalova plâj ve kaplıca
ları için cuma postaları 

Köprüden:
S, D. S, D.
8 9

Yalovadan;
S, D. S, D.

_____ 5, 15 18

S, D. 
21,30

S, D. 
19

S E L A N İK  B A N K A S I
Tarihi tesisi 1888 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
Teraamen tediye edilmiş. 
Pilerkezi idaresi İstanbul 

Telefon Beyoğlu :
4070, 4071, 4072, 4073, 4074 

îatanbul : 2381, 2382 
Tiiykiyedeki şubeleri 

İzmir, Samsun, Adana, Mersin,

P öyç®  O ry an tB au k :;
TeihİM tesisi 1322

Merkezi idare Berlin 
Telefon Beyoğlu 247,248 ,984 .680  

ve İstanbul 2842.2843

Bamka muamelâta 
ve kasalar icarı

Sadık  TLade Biraderler 
V apurları: Karadeniz 
muntazam ve lüks postası

Dumlupınar
•21° Ey mı PAZAR

akmamı Sirkeci rıhtımından ha

reketle ( Zonguldak. inebolu, 

Ayancık, Samsun, Ordu, Gire* 

sun, Trabzon, Sürmene, Rize ve 

Hope ye azimet ve avdet ede
cektir.

Tafsilât için Sirkecide Mey

menet hanı altınta acentalığına  

müracaat. Telefon İstanbul 2 1 3 4

i Aksaray da
aree s lusesı Î C İ T A F J :

V ©

ımcıı sınıflara 
gîraek isteyenlerin fnergün mektebe

ümmeııyeıc Sandığı Müdürlüğümden;
İkraz No Merhımatııı cinai İomi

37

2974
2978

11566

18232
22765
24114
26354

26838
27053

27338
27453

27546
27570
27580

" pırlanta tek taç yüzük, iki altın bilezik 
13 Dirhem. Hürmüz H.

Beş yüzük, kırk beş dirhem gümüş. Macide “
Bir roza yıldız madalyon, bir altını hurda saat, iki

adet yarım liralık zinet altını Osman Haydar B.
Bir pırlantalı yüzük, bir roza gıravat iğnesi, bir 
altın şadlen Fatma Sabiha H.
Bir altın hurda saat Meymenet “
Bir roza pantantif Cemile “
İki yüz altmış dirhem gümüş Şerefraz “
Yirmi dokuz mıskal inci, bir roza iğne, bir çift 
roza küpe İsmail B.
Bir roza yüzük ortası zümrüt (Bir taş noksan) Hanife H.
Dört Roza iğne (bir taş noksan sırça) bir çift ro
za küpe, iki roza yüzük, bir altın saat, bir altın 
kordon, iki altın yüzük Nazire H.
Bir çift pırlantalı küpe Saim B.
iki elmaslı saat, bir altın saat, iki altın köstek,
İki altın halka Mehmet ef.
Bir roza menekşe iğne Lûtfiye H.
Bir çift roza küpe Fatma H.
İki roza menekşe iğne, bir çift roza küpe, üç 
roza yüzük, bir altın saat, bir göstek, bir kalem, 
bir yüzük, yüz elli dirhem gümüş, bir gümüş saat İhsan ef.

Fahrünnisa H. 
Ragıbe H. 

Naime hanım 
Mihribau „ 

Haşan Vasfi Bey 
Şerefettin „ 

Niko Ef.

27597 Bir çift roza küpe
27659 İki roza iğne, iki roza yüzük
27835 İki pırlantalı yüzük, bir elmaslı saat
27859 Bir pırlanta pantantif
27914 Bin yüzdirhem gümüş
27980 Bir altın saat
27986 Bir çift roza küpe
27995 „ pırlantalı tek taş yüzük,bir çift roza küpe, bir

altın kordon Nazmiye H.
Bir pırlantalı bilezik Fatma Fehirae „
Bir pırlantalı bilezik, iki pırlantalı yüzük, bir pır -
lantalı iğne, bir çift altın koldüğmesi , iki altın 
sikke, bir altın kalem, bir altın bilezik,bir gümüş 
küpe Seher H.
“ çift roza küpe İfakat Hanım
“ altın saat maaköstek Haşan Fehmi B.
“ pırlantalı yüzük Adil B.
“ çift pırlantalı küpe Zeki B,
“ çift roza küpe, iki roza yüzük, bir altnı saat Saime Hik

met H.
“ pırlantalı bilezik(bir taş noksan ) ,  bir pırlantalı yüzük

Ahmet B.
Bir altın köstek
„ çift pırlantalı küpe, bir roza yüzük 
Dört altın bilezik
Bir çift pırlanta gül küpe, bir roza bantgntif _ . ..

Yukarda isimleri yazıl zevat mücevherat mukabilinde Emniyet 
Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde tediye et
memelerine mebni hini ikrazda tayın olunan ikametgâhlına ihbar
name gönderilmiş işe de bulunamadıklarından tarihi ilândan itiba
ren (9İ) gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele eyleme
dikleri takdirde merhûnatı mezkûrenin bilmüzayede satılacağı ilân 
olunur.

28095
28103

29134
28147
28172
28332
28374

28386

28387 
28409 
28419 
28234

Ethera B.
Seyit „ 

Hanife H, 
Zeynp H.

lî mekteplerin Dil f;eifb3 s
Bir Alfabe, Beş kıraat, iki gramerden ibaret, olan bu seri 

en maruf muharrirlerimizden CELÂL NURİ ve RAUF A H 

MET beyler tarafından yazılmıştır. Tatbik edilen “ İLERİ „ 
metodu yeni olmakla beraber fevkalâdedir. Lisanımızı öğ
renmek ve öğretmek için bundan mükemmel bir metot volt
tur.

Maarif Vekâleti tarafından kabul ve üsteye ithal edile:; 
bütün seri gerek ınündericat, gerek tabı, resim kâğıt w. cü; 

itibarile Avrupa kitapları gibidir, yerli kitapların hepsi;,ücıı 
üstündür, fiatları çok ehvendir.

Adres: Galatada tünelin yanındaki mertebeni sokn.f.-md:'.
Çitııri hanında “İLERİ,, kütüphanesi.

Gayrimenkul mallarm açık artırma ilâm
İstanbul 4 cii icra memurluğundan:
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulun ne olduğu: 

maa bahçe bir bap hanenin sekizde yedi hissesi.
Gayrimenkulun bulunduğu mevki, mahallesi sokağı, numarası: 

Bakırköyü Sakız ağacı Haso Mehmet sokağında 30 No. dır.
Takdir olunan kıymet: Tamamı 3000 liradır.
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: İstanbul 4 cii icra daire

sinde 16-10-930 tarihinde saat 14 ilâ 16 ya kacîar.
1 — İşbu gayrimenkulun artırma şartnamesi 1 3 -9 - 9 3 0  tarihin

den itibaren 929-242 No. ile İstanbul 4 cü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. îlânda yazılı olan = 
tanlardan fazla malûmat almak isteyenler, işbu çarteaaıeye ve 
929-242 dosya numarasıyle memuriyetimize müracaat eirae'idir.

2 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıyın etia yüzde 
teminat gösterilecektir.

3 — Hakları tapu sicilile sabit olmayan ipotekli alacaklımla 
diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bn Laklara ve 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu iiâa tarihimden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu siciiile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasında hariç kalırlar.

4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler artana s a l
namesini okumuş ve lüzumlu malûmatı almış bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan aayrânen-. 
külün bedeli zamanında verilmezse gayrimenkul ikinci bîr arttırma 
ile satılır ve bedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimiz®; 
alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki şart tahakkuk etmek 
kaydile üç defa bağınldıktan sonra gayrimenkul ençok arttnraasa 
üstünde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse arttırma geri teak&p 
alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminat ta kalkar.

5 — Artırmanın birinci veya ikinci olmasına vs gayHtesa- 
kule taallûk eden kanunî hakka ve satışın tarzına göre diğer 
şartlar: Müterakim vergi, belediye resmi, vakıf icaresi müşteriye 
âit olup birinci artırmada mezkûr hisseye ( 10 ) on lira 3e ia!:p 
çıkmıştır. İşbu artırma 2 çi olup fazla artıranın üstünde fezraMa» 
çaktır.

Yazılan hane yukarıda gösterilen 1 6 -1 0 -9 3 0  tarihfede 
İstanbul 4 cü icra memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen ça
ttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilâıı olunur.

Kiralık dükkân ve hane
Galatada Yanicami caddesi 

49 N. sütçü dükkânı hem sa
tılık hem de kiralıktır ve mülga l̂ 
Bâball Beşirağa cami sokağı 
N 6 hanenin birinci katı kiralık
tır. Arzu edenlerin Galata küçük i 
raiİHıt han No. 21 Fethi paşazade | 
Alfieddin beye müracaatları ilân!
olunur.

Raşit Rıza ve Arkadaşla?!
Bu akşam

Biiyükdere Bülbül Bahçesinde 
Yarın akşam 

Üsküdar Hale tiyatrosunda 
Sekizinci 

Komedi 4 perde

Askerî tekaüdü 
18-9-930 Perşembe kadınlara Mülkiye „ 

Askerî ailesi 
20-9-930 Cumartesi erkeklere -Mülkiye „

İlmiye tekaüdü 
ve eytam Hi- 
dematı vataniye

Mütekaidin vc Eytam, Enimi! maaş günleri
H Yazan: İbnirrefik Ahmet Nuri B.

21-9-930 Pazar 
kadmlara

22-9-930 Pazartesi 
erkeklere

23-9-930 Sal.
kadınlara

24-9-930 Çarşamba
erkeklere

Askerî tekaüdü 
Mülkiye „ 
Askerî ailesi 
Mülkiye „ 
Askerî tekaüdü 
Mülkiye „
Askerî ailesi 
Mülkiye „

Sultanahmet 
den ye k.

10001—10450 
6501— 6650 
8001— 8350 
5001— 5250 
501 — 610

10451—10750 
6651— 6750 
8351— 8650 
5251— 5450

10751—10900 
6751— 6900 
8601— 8900 
5451—, 5650

Eyip 
den ye k, 

38001-38150 
32501-32575 
36001-36200 
32001-32100 
4501- 4525

Samatya 
den ye k. 

40001-40300 
28001-28150 
42501-42950 
29001-29200 

4001- 4080

38151-38300 40301-40550 
32576-32650 28151-28300 
36201-36400 42951-43400 
32101-.32200 29201-2935Q

38301-38550 40501-40850 
8301^28365 

36401-36650 43401-43859 
*• 29351-29500

Kasımpaşa 
den ye k.

21501-21750 
1900149059 
20001-20250 
19551-19560 
2501- 2510

Haydarpaşa 
den ye k.
28001-28400 
18001-18150 
26001-26550 
16001-16300 
2001, 2060

21750-22000 28401-28800 
19Ö51-19090 18151-18300 
20251-20500 26551-27050 
1956M9620 16301-16600

22001-22280 28801-29200 
18301-18500 

20501^08QC 27051*27600 
16601-16950

Üsküdar Beşiktaş 
den ye k. den ye k. 
33001-33400 48001-48300 
22501-22650 26001-26250 
30001-30600 45001-45500 
21001-21250 25001-25200 

3001- 3040 3501- 3550

33401-33800 48301-48550 
22651-22750 26161-26250 
30601-31200 45501-45950 
21251-21600 25201-25350

33801-24230 48551-48850 
18751-22950 26251-26350 
31201-31850 45951-46400 
21601-21730 25351-25500

Beyoğlu 
. den ye k.
52001-52200 
14001-14200 
50001-50250 
13001-13250 
1500- 1550

Fatih 
den ye k. 

17001-17400 
10001-10200 
14001-14500 
8001- 8300 
1001- 1140

52201-52400 17401-17700 
14201-14350 10201-10300 
50251-50500 14501-14950 
13251-13300 -8301- 8500

52401-52600 17701-17900 
14351-14500 10301-10400 
50301-50750 14901-15250 
13301-13450 8501- 8600

Merkez 
den ye k . 

3001 - 3400 
2001 - 2200 

1 -  400 
1 - 300 
1 -  190 
1 - 55

3401 - 3700 
2201 - 2300 

401 - 800 
301 - 600 

3701 - 3900 
2301 - 2400 

801 -1150 
601 - 850

Zat Eflaaşlan Mtataasebeciliğiındenı ?

1 -  Tekaüdlerin, yetimlerin, ve dulların Eylül 930 ilâ Teşrinisani 930 maaşları balâda gösterilen tarihlerde bilûmum şuabatça tediyesine bağlanacaktır.
2 =• Maaşlar geçen defa do olduğu gibi yukarıdaki cetvelde yazılı sıra numarasile tediye edileceğinden günü haricinde beyhüde yere maaş alırım ümidile gelmemeler?*
3 — Maaş almağa müracaat eden zatin İçtimaî mevkii ne olursa olsun numara almağa ve aırasuıı beklemeğe mecburdur.
4 — Maaş tevziatında bulunan Polis ve jandarma ve saire hiç kimsenin maagmı ve numarasını almağa tavassut edemez. ''

5 — Maaş tevzi memurlarının yedi kuvvetinde olmadığı halde baz* eşhasın günü v© sıma gelmeden maa? talebinde israf ve İntizamı İhlâl etmekte olduklarından bu gibi feafe tseyden verifeeıaesM 
rica ve aksi taktirde haklarında zabıt varakası tutulacaktı?1.
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e d k m  M î î k m b m l m ı ı  H e r  Y e r d e H a i k

Ankara, 18 [ Telgrafla j — 
Yeni fırkanın teşekkülü sırala
cında daha İzmir hâdiseleri ol- 
Eaazdan çok evvel yine bu sü
tunlarda Halk Fırkasının ıslahı 
Eüzumuudan bahsetmiştim. De
miştim ki, meydana yeni bir fır
kanın çıkmasındaki faydalardan 
biri de C. H. Fırkasını kendi 
üzerinde bir murakabeye sevk- 
etmek olacaktır. On b e ş  gün sonra 
tahmin ettiğim veçhile Halk Fır
kasında bazı uyanış hareketleri 
sezilmeğe v e  görülmeğe başlan
dı. Benim sözlerim bir kehanet 
değildi, ancak içinde bulundu

ğum siyasi muhitin yüksek tabaka
larındaki düşüncelerin, emellerin 
ve tasavvurların bir ifadesinden 
İbaretti, ve, bugün zannedilme - 
sin ki, buna, karş: tarafın ortaya 
attığı bir takım esassız, batıl 
iddia- ve if̂ iraidr sebep olmuş - 
tur. Halk j/ırkası bütün inkılâp 
fırkaları gibi kendi kendini mü
temadiye,; düzeltmek, mütema - 
diye&kuvvetlendir nek, hızım mü
temadiye» arttırmak mecbur! - 
yetindcd:r. Ç. H Fırkastnıa bir
kaç zamandanberi bu mecbu
riyeti unuttuğu muhakkaktı.

On boş gün evvel de söyle
diğimiz veçhile bu fırka adeta 
bürokratik bir müessese halini 
silmiş, soğuk bir kalıp gibi kay- 
Bayau. inkılâp ruhunu içinde 
dondurmuştu. Bunun en bariz 
geböpİeriBdon birisi, bu âteşin 
İnkılâp saiıessesesinin inkılâba 
gaaÜe,., fesglle bağlı, hararetle 
gamfİBî «şfeılâpçi gençliğin elinde 
Isulğçîisdssoai va gûya yaşlan 
başlan Jie bulundukları muhitte 
îiüi-rasç ve nüfuz kazanmış oî» 
duklapi farzedılen âyaa ve 
eşralic eİİBS bırakılmış olmasıdır. 
Doğruda;; doğıvya i'ikir ve iüçal 

kaynağından geimiyen n'ûftıs vq 
itibarların hele inkılâp işlerinde 
jr.a rol Oj yabıleceğml tahmin 
edemqyİ2, laü'lâp teşkilâtlan bh 
yer ha/ur cemiyeti değildir kİ, iane 
ve iebeıi j&i iem<ıa içıa bu üevi 
rnoiîdçi) nüfuzları kuilusabilejim,
E ;er maksat bu gcviitı muhle-! 
fümenin sılirû  ve itibarından 
fd / toplama işlerinde jşlifadç 
etmek İşe, biz bur,u_ ?ada )jif 
pp’izma addederiz, Biî inkılâp 
fırkası İçin samimî bir kanaai 
ye prerıs’p mahsulü glgîiyan 
yeylere hiçbir kıymet verilme
mek lâziîîîgeiir, Nitekim Halk 
Fırkasmm şimdiye kadar millets 
ten aldığı reyler §p veya bu aa= 
tin hatırı İçin verilmiş değiidir-j 
vartan gibi İnk;İâİ?|B da en hün 
yük tiııısaİ! glar» Q^?i Mustafa 
Kemalin acjı bu peylerin çandan, 
gönüİden bize 4gğru şkiîjgs; 
için keadi keşdijıg jşâfi 1#  
sebep teşkil ediverdi), fîalk 
Fırkası şimdiye badat; hiçbiş 
intihabat a a -evragı çevirme-. 
Hiiştis-0 Zira onuı? başında bu
lunanlar pek iyi bilirler ki, ma-: 
pevra ile kazanılan reyler ffünün 
birinde yîne manevra ile giderler 

C, H, Fırkasının kendi teş-: 
kilâtını böyle hayide bir fırka-: 
cılık zihniyetlle kurmasına zaten 
ihtiyaç yoktur. Bunu muayyen 
hiçbir fikri olmiyan ve sinesinde 
en koyu mürteciden en kızıl 
milliyetçiye kadar hertürlü insa-: 
ti a yer veren Uttihadü Terakki 
Fırkası yapardı.

Zira onun ekseriyeti temin île 
daima hükümette kalmaktan başlı a 

bir emeli ve gayesi yoktu, Hal-: 
buki biz yalnız bu gayeyi ta
kip ile kalmayız. Bizim muay
yen, kat’î prensiplerimiz vardır, 

Kafaları ve ruhları durmak
sızın bu prensiplerin mayası ile 
yuğurmak mecburiyetindeyiz.

Halk Fırkası mensuptan için 
bu bir mecburiyet değil, bir va
zifedir, tarihin ona verdiği ye
gâne büyük ve ağır vazifedir.

Y A K U P  KADEH

(t [fi

tSıraac:
,

s i l i l i  i:.u ; ili

JüjuığiİEiİeL'de '‘•as’aıreHi m ünakaşa ve m üzakerelere samne 
Millet Meclisi binası

ö e v m r ji m

Adliye v ek il rımtnslefef

Ankara, 18 [ Başmuharriri
mizden telefonla] — Halk Fırka
sında zarurî görülen ve yapıl
ması tasavvur edilen bazı ısla
hat etrafında kararlar vermek 
üzre ismet Paşa Hazretlerinin 
riyasetinde toplanacağını evelki 
günkü yazımda bildirdiğim zevat 
dün Büyük Millet Meelisindeki 
Başvekâlet dairesinde bir içtima-1 
aktettiler. Toplanmağa saat 
üçte başlanıldı ve içtima dört 
saat devam ederek yedide bitti. 
Müzakereye Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya, Nafıa Vekili Recep, 
Afyonkarahisar meb’usu Ali, 
Fırka kâtibi umumîsi Saffet 
Beyler iştirâk ediyorlardı.

Benim mevsukan öğrendiğime 
göre, bu toplanmada fırkaya 
müteallik bazı umumî mes’ele
ler konuşulmuş ise de fırka kâti- 
biumumîsinm bu mes’elelere da
ir verdiği izahat dinlenilmiştir. 
Bundan sonra Halk Fırkasının 
nizamnamesinde ve bunun tat
bikatında bir tadil ve ıslahata 
lüzüm olup olmadığı tetkik edil
miş ve müteakiben müzakere 
mevzuu bilhassa pek yakın olan

Meclis içtimamdaki müzakeratın 
esaslarına intikal etmiştir.

Müteakiben İsmat Paşa Haz
retleri müzakereye iştirak eden 
zevata, Halk Fırkasının atiyen 
daha muntazam ve fikrî bir ta- 
rızda çalışması için lâzımgelen 
vesaikin ihzarı hususunda ne 
düşündüklerini sürmüştür.

işler ve Gazıj 
hazretleri

Ankara, 18 [ Telefonla)— 
Buraya gelen malûmata göre, 
Reisicümhur hazretleri, bazı 
malî mes’eleleri tetkik etmek 
üzere Istanbulda mütehas
sıslardan mürekkep bir ko
misyon teşkil ettirmişlerdir. 
Komisyon işe başlamıştır.

Fakat içtimaa iştirak eden
ler, bunun için tetkik ve ihti
yaç bulunduğu kaydile neticeyi 
başka bir toplanmaya tallûk et
mişlerdir. Fırkada tasfiye ola
cağı haberinin yanlış telâkkilere 
mahal bırakmaması için fırka

müfettişlerine bir tavzih gönde
rilmesine karar verilmiştir.

Bu m eyanda fırk a  gru-. 
purnın da toplanıp toplan
maması görüşülmüş ve ku
vvetli tahmimtme göre, önü
müzdeki mühim m es’ele- 
ler için de farka gmpuiiHa 
îBİidavelei efkârd a bulun-., 
m aşı raiûeB olacağ ı teem 
mül edilmiştü-. Içtim aacan  
sonra İsm et P aşa  m ecliste 
bulunan bazı m eb’ uslarla 
beraber Meclis gazinosuna 
gitm işler ve Sıasbühallerde 
bulunmuşlardır. Başvekil 
P aşa  bu esnada gayet be
şuş idiler.

Dün akşam keç vakit katibi- 
umumî Saffet Beyi gördüm. Bu 
içtima hakkında kendisinden ma
lûmat istedim ve içtimada ısla
hat ve tasfiye hakkın Ja ne 
görüşüldüğünü sordum. Katibi- 
umumı bana dedi ki:

“ — Bunu bana sizden evvel 
bir kaç arkadaşta sordu. Bu iç- 
timaımızda fırkada bir tasfi - 
yenin görüşüldüğüne dair orta- 
/ Arkası 3cüncü sahifede ]

Hapishane ve tevkifhane müdürleri 
ağırceza mahkemesinde

Bazı yolsuz işlerinden dolayı 
lüzumi muhakemesine karar ve
rilen Tevkifhane müdürü Ziya 
B. ile sergardiyan Mehmet, 
kontrol Mustafa, ambarcı Hilmi, 
kâtip Hafız Aptürrahim efendi
lerin ve ayni işte müştereken 
maznun olan Hapishane müdürü

Gazi Hezretleri

t e venyor
Adliyeden şikayet eden Fethi Bey Lotus mes5ele= 

simde hükümete çektiği telgrafta hâkime - 
emir verilerek kaptanın tahliye edilmesini istemişti 

İzmir, 17. - ( A.A. ) - Öde
miş hükümet dairesinde Adliye
vekili Mahmut Esat beyin söy- ^
lediği ve kesif bir halk kütlesi , I, ,
tarafından derin alâka ile din- ■
lenen ve şiddetle alkışlanan mı- • ■
tuk berveçhiatidir: ’ \

Aziz Ödemişliler, muhteren ; , /
müntehiplerim, ;

Hazır şurada birbirimizi bul- J ,
muşken Adliye vekili olarak de- j \
ğil, meb’usunuz sıfatile konuş- J
mamızı yersiz bulmıyorum. Boz- 'l
dağının hür havası altında size I . 1' , !
şunu haber vermek isterim ki, j .■ i-
Cümhuriyet Halk fırkasının nam- 
zeti olarak meb’usluğunuza in
tihap ettiğiniz Kuşadah Mahmut, 
yine fırkanın azat kabul etmez 
bir âzası olarak karşınızdadır.
Meb’usunuzun bütün maddî var
lığı son nefesile bereber Cüm
huriyet Halk fırkasının malıdır, 
malı olarak kalacaktır. Meb’u- 
sumız günde iki elbise değişti
renler gibi millî kanaatlerini de
ğiştirecek cibilliyette bir adam 
değildir. Muhalefet fırkasının iz
ni irde kiiruluşû günlerinde fır
kanızın uğradığı hakaret faizile 
iade edilebilirdi.

e ve tevkifhane nmüdürleıri adaletim huzurunda 
Halis, müessesati cazaiye müdürü 
Kenan B. lerie muhakemelerine 
dün ağırceza mahkemesinde baş- 
lanacartı. Maznunlardan Kenan 
B. kendisine tebligat yapıldığı 
halde gelmediğinden bizzaruf 
muhakemeye başlanamadı, ve 
mumaileyhin ihzaren celbi kararile 
muhakeme taük edildi.

Ankaraya hare- j 
ket ediyorlar
Reisicümhur hazretleri bu- j 

gün saat 17 de hususî bir | 
trenle şehrimizden Ankara
ya hareket buyuracaklardır.

• Reisicümhur hazretlerine 
B. M. M. reisi Kâzım paşa 

haz retleride refaket edecektir. 
Asskarada istikbal 

hazırlığı 
Ankara, 18 ( H. M. ) — 

Ankara halkı, bir kaç aydan- i 
beri hasretli bulunduğu Gaziyi I 
büyiik bir sevinçle, candan I i 
bir muhabbetle karşılamağa i j 

i hazırlanıyor.
^caz;:L:=::=r:^iz^:j:k.:zz := := xJ

Manisada te ftişa t 
Manisa, 18 [H. M.] — Ma= 

nisa valisi ve jandarma kuman
danı mülhakatı teftiş etmekte
dirler. ■— Muammer

M ahm ut Bey
İade edilmedi ise Cumhuriyet 

Halk Fırkası hasunlarmdaa de
ğil, tarihten korktu, aldatılmış 
temiz yürekli vatandaşların ka
nından korktu, vatandaş kaaı 
ile resmi küşat yapmaktaa sa? 
kmdı, oauniçin öcünü tarihe ve 
cümhuriyet kanunlarına bıraktı, 

(Devamı Beşinci sahifede}

Viyana ve Peşteli sporcular geldi

Bugün Galatasaray ve 
Fenerle karşılaşacaklar

Mi . -  ü.

Profesyonel m isafirlerim iz Sirkeci gannoıa kessdLıcrim 
karşıîıyan lar arasında

Buğun Fenerbahçe ve Gala- 
tasarayla Taksim stadyomunda 
karşılaşacak olan Viyanüı ve 
Peşteli profesyoneller dünkü Kon- 
vansiyonelle şehrimize gelmişler- 
dir.

misafirlerimiz Sirkeci istas
yonunda bir kalabalık tarafın
dan karşılanmışlar ve doğruca 
ikamet edecekleri Novotni ote
line götürülmüşlerdir.

Viyanalılar 17, Peşteliler 18 
kişiden ibarettir.

Misafirlerimiz dün mihman
dar! aıile birlikte şehrin şayanı 
tamaşa yerlerim gezmişler ve 
bu meyanda Stadyoma da uğ
ramışlardır.

Bugün öğleden sonra yapı
lacak büyük maçların birinc'sı 
Galatasarayla IH ker arasında 
olacaktır. Bu maçın idaresini

maruf hakem Kemal Halim bej 
deruhte etmiştir, 

ikinci macı Fecerhahçe Ele 
Viner Sport kulüp yapacaktır.

Her iki maçın ehemmiyeti et
rafında icap eden tafsilâtı evelce 
vermiştik. Buna ilâve edecek 
hiç bir şe yoktur. -

Yalnız şunu kay d edelim kı 
Avrupalı profesyonellere karşı 
elde edeceğimiz netice yalnız 
muhite değil, dünya futbol âle
mine şamil bir ehemmiyeti ha
izdir.

] Hamdullah Suphi Bey* 
açık mektup ;

Bugün 3 üncü saM" 
femizde okuyunuz.
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Cenevre 18 [A.A] Irak kı
ralı Faysal Hazretleri burayı 
tedavi Viyanada bulunuyordu. 
Cemiyeti Akvam meclisinin iç
timai umumîsi mtınasebeıile Ce- 
aevreye gelmiştir.

Irak kıralı Hazretleri Ana
dolu Ajansının hususî muhabi
rini kabul ederek atideki beya
natta bulunmuştur.

“— Biz iki kardeş milletiz. 
Münasebatımız fevkalâde sami
mî ve tamamen hüsnü niyete 
müstenittir. Geçen hergün bu mü- 
nasebatı daha sağlam ve hiçbir 
suretle tezelzüle uğramaz bir 
hale isal etmektedir. Ben biz
zat bu vaziyet ve halden fev

kalâde memnımuısı. Hissiyatı, 
dini ve ınenafii bir olan miilet 
ve memleketlerimiz yekviicut 
bir kütle iıaünde bu menafii 
müdafaa etmekle mükellef ve 
muvazzaftır. Türk ve İrak şi
mendiferleri hudutlarda birleşti
ği gün münasebatı ticariye ve 
iktısadiyemiz bir kat daha in
kişaf ederek kardeşlik hisleri 
tezauf edecektir. Biz ayni aile
nin muhtelif evlerde yaşıyan ev
lâtlarıyız. Ayrılmamız imkânı 
yoktur. Türk cümhuriyeti hükü
metinin ve erkânının bize karşı 
gösterdikleri samimî kardeşlik
ten ve teşkilâttan fevkalâde 
memnunuz.

i!iaay‘

Halk 
dimkü içtimai

[B irinci sahifeden m abaat] 
ya atılan şayiaların aslı yoktur. 
Müzakere bittabi Fırkamızın son 
zamanlardaki umumî faaliyeti 
hakkında mevcut malûmatımın 
beyanile açılmış ve bilhassa fır
ka müfettişlerine yaptığım teb
liğde de bildirdiğim veçhile, en 
yakın mes’ele olan meclisin içti
mai ve mecliste' gürüşülecek 
mevzular etrafında cereyan et
miştir.,,

Saffet Beye, yakın ve mü- 
îıim mes'ele olarak birde bele
diye intihabatı olduğunu söyle
dim ve bu noktaya ait fikrini 
sordum. Cevabi şudur:

“ — Her fırka 
mira kazanacağı 
zam ve ilân edsr ve 
la umumî efkâr üzerinde 
bâr itesîr yapm ak ister. Fa- 

ir  tesir foe-

zammederek diyebilirim ki, 
fukaranız balkıra reylerime 
Mrametkârdır. Serbestçe 
tecelli edecek olanı bu rey
leri kazanacağım ıza ümi
dim pek çoktar. Yassi fır
kacı iffadesîle imü’sabı ka-

Osrhasıeli, 
Haymasıa, Mecidiye kaza- 

î inölsa-

Atina, 18 — Patrastan maa
rif nezaretine gelen malûmata 
göre mezkûr şehirde bulunan 

| İtalyan mektebi müdürleri Yu
nan çocuklarını ecnebi mektep
lere devam etmekten meneden 
hükümet tebligatını hüsnütelâk- 
ki ve kubul etmekten istinkâf 
etmişlerdir. Mezkûr mektep mü
dürleri hükümetin iebiiğatına ta- 
baiyet etmedikten başka bilâ 
tefrik meccanen talebe kabul et
tiklerini ilân etmişlerdir. İtalyan 
mektebi zabita ve Valinin bu 
baptaki vesayasmı kabul eimi- 
yerek her türlü evamiri İtal
yan konsoloshanesinden telâkki 
ettiklerini beyan etmişler ve 
talebe kaydi kabul muamelesine 
devam etmişlerdir. Hükümetin 
İtalya sefareti nezdinde teşeb- 
büsatta bulunmasına intizar edil
mektedir.

Döviz lâyihası m eclise

Her iki mes’ele
ib İİS lF S ltf

ifîls

Mübadele komisyonundaki 
Türk ve Yunan hey’eti ımurah- 
hasaları arasında esaslı iki t»e3- 
cls üzerinde noktai nazar ihti
lâfı hâsıl olduğunu yazmıştık. 
Bunlardan bir tanesi Ankara 
mukavelesi mucibince sahiple
rine iade edilen İatanbuldaki 
Yunan emlâkine ait müterakim 
kira bedellerinin, hu emlâkin 
sahipleri tarafından mı, yoksa 
Gayrisnübadiller komisyonu tara
fından mı tahsili mes’elesidir.

İkincisi de eski Alma itîlâf- 
namesi üzerinde hakkı hiyarîa- 
rins Türkiye lehine istimal ve 
Y unanistanda iîıtiyrî ikamet 
eden Türklerin Türk tebasm- 
dan mı, yoksa Yunan tebasm- 
dan mı oldukları keyfiyetidir.

Bu iki mes’ele tarafeynin 
muvafakati ile komisyondaki 
bitaraf azalar.n hakemliğine 
tevdi olunmuştur. Bitaraf aza- 
lardan M. Rivas ve M. Hender- 
soıı mezunen memleketlerinde 
bulunmaktadır. Komisyonda yal
nız M. Holştat vazife ifa et
mektedir.

M. Henderson bu ay sonun
da vazifesi başına avdet ede
cek, M. Holşîaila beraber bu 
iki ihiilâfh mes’ele hakkında ka
rarlarını vereceklerdir. Bu ka
rar kat’î olacaktır.
Kâmil bey Anakaraya gitti

M. M. komisyonundaki he
yetimizin reisi ve İstanbul meb
’usu Tevfik Kâmil bey dün An
karaya gitmiştir.

— Amma, Sultanhisarındaki 
belediye intihabanı kaybettiği
niz söyleniyor ?

tada ©lamlar böyle bir şey
ler yazdık 
Amr ki» bua

Muhtar intihabı yapılmış ve 
bunda da namzedimiz Kemal 
Bey kazanmıştır.

miifet-
ıgı tebliğ

Halk Fırkası kâtibiumumîsi 
Saffet Bey Fırka müfettişlerine 
şu tebligatta bulunmuştur:

“Fırkaca bir encümenin top
lanıp tasfiye işlerile meşgul ol
duğuna dair şayi olan haberle
rin aslı yoktur. Başvekil Paşa 
fırka grup reislerinden ve 
umumî heyeti idareden Anka
rada bulunan arkadaşlarımızla 
bugün bir toplanma yapmış ve 
Büyük Millet Mecli sinin içtimai 
miinasebetili fırka işleri hakkın
da müdavelei efkârda bulan
ır ıştur. Bir suitefehhürae mahal 
kalmamak üzre hakikat tavzih 
olunur.,.

Ankara 18, [Telefonla] — 
Heyeti vekile bııgün toplanarak 
Döviz mubayaası için maliye 
vekili tarafından hazırlanan lâ- 

t yihayı müzakere ve kabul etti. 
Lâyiha meclise sevk ediliyor.

İzmir 18, [ H. M. ] — İzmir 
malûl gazilerinin içtima yapma
ları için teşvikatta bulunan ve 
İstanbuldan gelen iki malûl ga
zi hakkında polisçe tahkikata 
başlandı. Bunlar ayni zamanda 
mecmua çıkaracağız diye tica
rethanelerden mühim bir mik
tar para toplamışlardır polisçe 
tahkikata başlandı.

Altıncı tâiî mübadele komis
yonu için Beyoğlunda Mısır apar- 
tımanmda tutulan daire hazır
lanmıştır. Komisyon yarm bu 
yeni binaya nakledecektir.

■OT
Ankara 17 (H.M.) — Kadı - 

köy kazası mEİmüdürİüğüne Geb
ze malmüdürü Seiâhattin, Fatih 
kazası nıaimüdüriüğüne Dahiliye 
muhasebe müdiriyeti memur - 
larmdan İbrahim Hakkı, Emin - 
önü mal müdürlüğüne Ulukışla 
mal müdürü Oıser Lütfü, Beşik
taş kazası malmüdürlüğüne Bo- 
ğazlıyan malmüdürü Mustafa, 
Ulukışla maimüdürlüğiine Afyon 
tahakkuk memurlarından Şehap, 
Mucur kazası malraüdürlüğüne 
Maliye vekâleti teftiş memurla
rından İhsan beyler tayin edil - 
inişlerdir.

H a ş a ra t ssaücadlele kıarsarade
Manisa, 18 [H. M.J — Zira- 

raat müdürü Ali beyle mülha
kat ziraat memurları yeni açı
lan haşaratla mücadele krrsuna 
iştirak etmek üzere dün izmire 
gittiler.

İzmir, 18 [ H. M. ] — Mev
kuf gazetecilerden Zeynel Besim 
ve Bedri Beylerin hastalıkların
dan bahisle verdikleri istida 
hapisane doktoruna havale edil
di. Yarm hastaneye sevkediie- 
cekler. Bütün gazeteciler hak
kında istintak kararı cumarte
siye tefhim edilecektir.

Çok saydığımı ve sevdiğim 
Hamdullah Suphi Bey,

“Ey münevver, bu sesi koru,,, 
”Ey genç, bu sesi koru,, diyen 
hürriyet miidefaanızı okudum. 
Böyle bir yazınız çıktığını, ocaklı 
bir arkataştan duymuştum, fakat 
"Akşam" ı baııa tedarik eden, 
daluı ziyade yeni Fırka taraf
tarı bir arkadaş olmuştu.

Garibi şurda ki, ocaklı arka
daşlar da, bir „bir suç haberi „ 
verir gibi çekingenlik, „Akşam”ı 
uzatanda ise, bir müeyyide daha 
bulan iddiacının memnun ve 
geııiş tavrı vardı. Nitekim, Falih 
Rıfkı u evet ama. „ kaydini 
koymağa lüzum görürken, Li
berallerin lideri, size açık bir 
teşekkür gönderiyor gazetesi ise, 
yazınızı aynen neşrediyordu . 
Demek ki, o güzel miidafanız, 
adres hatası yüzünden, bizleri 
sevindirecekken, gitti, Liberalle
rin geçen asır dokuması, sörpü - 
müş bayraklarına kordela oldu.

Türk Münevveri ve Türk 
Genci, mütaiâa yürütmesini bile 
lüzumsuz bulacak kadar hürri
yet taraftarıdır. Mecmeddin Sa
dık Beyin bahsettiği dinî ve İç
timaî “ tolerans „ ı, benimse
miş olduğu lâyiklik ve demok
rasi prensiplerinin tabiî esası 
olarak görmüştür. Dava İnkı
lâbımızın ana direkleri olan bu 
prensiplerin münakaşası değil, 
İstiklâl mücadelesinin en son 
hedefine ulaştırılmasıdır. Bu he
defe gelmemişizdir. Liberallerin 
programı, bu hedefe savurdu
ğumuz mukaddes millî irade 
okunun ucunu kütleştirmek isti
yor. Bu program, yorulanların, 
mola vermek istiyenlerin, Ak- 
denize on günde varan hızımızı 
azaltmak istiyenlerin dilidir, şek
vasıdır, kesik soluklu feryadıdır. 
Avrupa kapitalizmine, Avrupa 
emperyalizmine, Lord Curzon’un 
tehditkâr hayaline yapılan bir 
tavizdir. Bu programı, işte, bu
nun için istemiyoruz.

Türk inkılâbının en büyük 
vasfı, Şark çöllerini ve onların 
üzerice çaprazlama serdiğimiz 
kara irticaın sırttın parçalamak
ta olan heybetli dörtnalımızın 
en büyük vasfı, neticeden neti
ceye yürümesi, neticeyi netice
ye takip ettirmesidir: Askerî 
zaferi kâfi görmemiş, hastalığın 
kökünü arıyarak sarayı yıkmış
tır. Bunu da az bulmuş, lâyik 
cemiyetin arsasını Halifeden, tek
kelerden, medreselerden temiz
lemiştir. Bu kadarla da kalma
mış, bizi kemirmiş olan arap 
ve acem harslarının yılanlarım 
ezmiştir: Harf inkılâbını yapmış
tır.

Fakat, görüyoruz ki, bütün 
bu göğüs göğüse kurtuluş mü
cadelesi arasında, millî saflar, 
“ İktisadî istiklâl „ dediğimiz en 
çetin kalenin üzerine de sev- 
ketmekten çekinilmemiştir. Çün
kü, Sıvasta milletine hitap eden 
adam, bunsuz ötekilerin kâfi 
teminat olmadığı kanaatini Lau- 
sanndan getiren adamdı. Bir 
tehlikenin kafasını ezerken bir 
daha büyüğünü keşfedip, onun 
da işini bitirmeğe azmetmek, 
zafer çelenginin üzerinde baş 
dinlendirmemek, milli mürşidin

dinini en iyi anlamış olan İsmet 
Paşanın hiç unutmadığı bir 
esastır.

Yalnız, biitiın cihan iktisa
diyatım sarsmakta olan bir buh
ranın memleketimize de sirayet 
etmenini, millet namına iktisat 
yapmama bir neticesi olarak 
göstermek, liberallerin ya bil
medikler; için, yahut - ki o za
man çok ınes'uldürler - bilerek 
ve bir silâha ihtiyaçları dolayısı- 
ile, ortaya attıkları bir dema
goji bombasıdır.

Bütan. Avrupa, harpten evvel
kinde» fazla istihsal ettiği halde, 
Rusyanın şahsında, birdenbire 
ISO milyonluk bir istihlâk küt
lesini kaybetmiş bulunan bütün 
Avrupa , İktisadî buhrandan 
rnuztariptir. Ve, Avrupanın bü
tün şuurlu milletleri, bu kor
kunç hamleyi, tahammül, fera
gat, ağır vergi, yani milli kal
kanları ile karşılamaktadırlar. 
Liberallerimiz, işte elimizden bu 
millî kalkanı almak istiyorlar.

Halk, bundaki tehlikeyi gör
memektedir. iiikilâbın dört na
lında kafaları yarı ezilenler, bu
nu görmek asaletinden esasen 
müstağnidirler. Yıktığımız zulüm 
binasının .enkazı arasından kafa
larını çıkarmağa çalışan türlü 
kertenkeleler, Liberallerin nü
mayiş safları arasına katılmak - 
tadıriar, şeriat bayrakları ile.Ve 
liberallerimiz, bunu görmemekte, 
koğduğumuz yabancı düşmanla 
çiğnediğimiz yerli düşmanlarin, 
saflarını karartmakta olduğunu 
farketmemektedirler. Saflarım ka
labalık görmek, hoşlarına gittiği 
için.

Fakat, biz, yine bu alaca ca- 
maate bağırmak ve sövmek hak
kım veriyoruz. Eğer bu, liberal 
programıa lop etleri arasına sı - 
sıkıştırılmış çeşnili zehirlerin millî 
uzviyeti yere sermesine mâni 
olmak istersek, itibarsız kalan 
Türk münevverlerini başıboş bı
rakılan Tük Gençlerini, inkılâbın 
gür sesile, silâh basma çağırırız.

Bu münevverlere bu genç
ler,. arkada bırakıldıkları içindir 
ki İnkılâp fırkasını, çok yerler
de, kız salihîer gibi cife koku
ları bize kadî.r gelen mağşuş 
adamlar temsil etmektedir.

Bu münevverlerle bu genç
ler, gimi jazz-faandm sefih ter
biyesine, kimi de kahvelerin tav
la estetiğine terkedildiği .için
dir ki, Ankara’da bile, “İsmet 
Paşanın istikbaline kahvelerden 
adam kaldırmışlar,, rivayeti, yı
lan ağızlı kimseler tarafından 
işae edilmektedir.

Çok saydığım ve sevdiğim 
Hamdullah Suphi Bey, „ba sesi” 
koruyabilmesi için, Türk genci 
ile Türk münevverlerinin, evvelâ 
kendinin korunduğunu görmesi 
lâzım değil midir? Artık, korun
ması zamanı gelmiş değil midir? 
Sizden, Türk ocakları merkez 
heyeti reisinden soruyorum:

Gidip, inkılâp fırkasının bü
yük şeflerine:

“Gençlik, ocak değil, fırka 
saflarında, yer, vazife, hak, 
mes'uiiyet istiyor. Kıymet için 
açık yol istiyor,”

Demek kararını verdiniz mi?

SftrbtîSİ
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Bey dliia 
Küfelhyaya gü&j

S. C. fırkası umun-î ıaez’.zty. 
heyeti dün Fethi bey in riyr,r;:v- 
tin.de içtima ederek t e r k i v 1: 
intihabat içleri üzerin tk: mü;::ı-' 
keratta b >‘’in ı

A dalar çjtafcc’î i  .

Avukat Sadi Rızn be:y ’İk -' 
kanın Acıt̂ aı: L ^  
raçniüktadır. Ada!;:/ .vuLed it'?’.! 
Bi'îyükridackı Villa Iîejn;:.\da bir. 
daire tutulmuştur.

Adalar şubesinin küşat rss» 
ini pazar güıra yapılacakta-. 

Nssrî B . ECStaSayaycj 
Yeni fırkanın umuiiVı kâiitu ; 

Kütahya meb’usu Nuri bey düır 
Kütahyaya gitmiştir. Huri bey 
intihap dairesinde bir gen ka
lacak, oradan Ankaraya gide
cektir. ;

Yeni fırkanın mebusları cu
martesi, Erzurum mebVa Taksi» 
bey de pazar günü Ankaraya 
gideceklerdir. j

Bnrsada gaz£ta çıfcrnrayacriaF, 
S. C. fırkası merkezine ger' 

len raporlara göre fırkasını î>ur
sa ve mülhakatında ie:;ki!âtt ik
mal edilmiştir.

Bursada Avukat Asaf fey, 
tarafından yeni fırkanın naşiri 
efkârı olmak üzere ( Serbest 
Cumhuriyet ) namında bir ga
zete neşredilecektir.

i- Niğde rneb’usu Galip bey 
de Eskişehirde teşkiiâ; yapmak
tadır.

Effiamisada ıtûâitiÜBi satışı 
Manisa, 18 [ H. M. ] — Bu 

sene bir buçuk milyon kilo is
tihsal edilen tütünden bir mil
yonu şimdiye kadar satılmıştır.

— Ne o birader, 
şıklık ?

— Malûm ya şimdi mecliste 
hanımlar da var!

— Bey! ben şehir meclisine 
gidiyorum. Ben gelinceye kadar 
sen şu tozlan ahverirsin ol
maz mı?

— Reis Beyefendi evvelâ 
bana söz verin, nerede ise ço
cuk uyanır, eve gitmek mec
buriyetindeyim i

—Göreyim seni öyle bir el
bise yap ki, kürsiye çıkınca 
kimse bendea gözünü ayır
masın!

İsçilik

Istamfoıuıldlaını Mar
y a  l h e F o m  

I c a e m l î y o F i i i m ş
Marsilya 17, (A.A.) — Ka< 

radenizden gelen bir vapurun 
içinde Istaabcldan gizlice' tak- 1 
mil edilmiş ve bir hç: içine saız- 
lanmış külliyetli miktarda Flerokr 
bulunmuştur. Gemi müsehhMeri' 
şimdiye kadar birçok defalar 
kaçak suretile ve bu tarzda He- 
roin nakledilmiş olduğunu söy
lemişlerdir.

İBtilsabaihı HaSk 1F 
inazsıiuiııyoiir

Ankara, 18 (A.A.) — Ö?-. 
haneli ve Haymaısa belediye in- 
tihabatmda Cümhuriyet Pialk. 
Fırkası namzetleri müitefikaEı. 
intihap clumauşîardır. '

Adada, 17 (H.M.)— 'BakkaSp 
manav, demirci ve saire gibi 
esnaf teşekkülleri namma FetM 
Bey Adanaya ikinci dela davet 
olundu. Belediye intihabatsın 
burada Halk fırkasına kazana» 
cağı muhakkaktır.

Ayam, 18 [H. M.] — 
diye intihabı başlamıştır. Halk 
fırkası namzetlerinin kazanaca
ğı muhakkak gibidir.

Zonguldak, 17 [H. M.] —* 
S. C. fırkası her ih teşkjlâîEsa 
bitirmemiştir. Mamafi, teşküâia- 
nı ikmal etse bile, baiedıya isr 
tihabatını kazanamıyacsisiır. Bar 
intihabatı Kalk fırkasının kaza
nacağı muhakkaktır.

Çünkü o zaman, fırkamıza karşı 
mes’ul olan hükümetimizi, kbs- 
raller değil, biz murakabe ede
ceğiz, biz tenkit edeceğiz.

Avrupa sermayesi değil, biz,
Arif Oruçlar değil, biz.
Son kurultayda söyledikle

riniz, bundan başka birşey de
ğildi. Niçin onları tekrar etme
diniz? Adres hatası niçin oldu?

Niçin Fethi bey tebrik edi
yor?

Niçin Arif Oruç seviniyor?
Ocaklı arkadaşlar, neden 

“suç haberi” veriyor?
Niçin, çok saydığım ve sev

diğim Hamdullah Suphi bey?
B K E’f e a a  A s a #
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Bir kışını vatandaşlar, hakikatin 
nerede olduğunu yakında anlı- 
yacaklar, aldatılmış olduklarını 
görüp anlıyacaklardır. Benim 
bunda şüphem yoktur.

Niçin HeJ!' nrkasmdanım?
Niçin 'ilıuriyet Halk fır* 

îsnamdnıı ııı, ııiçiıı orada kalaca
ğım. Çı ’ iı ben sizden meb’us- 
lıık için rey alırken Cumhuriyet 
Halk fırkası âzası olarak aldım, 
sizi bugıin aldatamazdım ve al
datamam. Onun için Cümhuriyet 
Halk fırkası â z a s ı  olarak kaldım 
ve kalacağım.

Cümhuriyet Haik fırkası âza- 
smdanım: çünkü bu fırka en 
büyük Türkün, ‘Jazinin fırkasıdır. 
Bugün onun âl' idaresi altın - 
dadır. Yarın filen idaresi al
tında çalışacaktır. Cümlıııriyet 
Halk fırkası âzasındanım: Çün
kü, bu fırka vatanın kurtulmak 
siyaseti mes’uliyetini yüklenen 
vatanı kurtaranın fırkasıdır. Bu 
fırka dünyanın en büyük inkı
lâbım yapmış ve öldüğü zanne
dilen Türk milletini bugün dün
yanın en medenî milletleri me- 
yamna dizmiştir. Cumhuriyet 
Halk fır!-:.’ âzasındanım: Çün
kü, bu fırka bu vatanın maddî ve 
manevî vanalarını yabancıla
rın ellerinden alarak Türk mil
letine verdi. Ellerimizi vicdan
larımıza koyarak düşünelim hat
tâ düne, bügâne kadar Cüm - 
huriyet Haik fırkasından olup 
ta bugün nedense dönmüş olan
lara soralım:

I n' mütalaa diye Cumhuri
yet Hî’k tırkasma sövdükleri şu 
anda la; 'Iklan saadeti hangi 
firkat”! siyaseti sayesinde edin- 
dii_:\ ı3LVıa kadar vapjrlarda 
şimeııui': erlerde memleketinizin 
ticari ve malî müesseseıerinde 
kinler çakşıyordu. Ve bunlar 
kimiurin eikrinJe bulunuyordu. 
Türk olm..ya;.lan!i dejil mi? bu 
gün kimin elindedir? Türklerin. 
Bu İra bunlar Cüm’ıuriysî Halk 
fırkasının siy^seiiûia mahsulüdür. 
Bağlar, L'shçîier, hatta dağlar 
ovalar, vc.A, milk, memleketin 
iktısı'diyal: başîa ı başa Tiirk 
o!m ya:;' .r ' ei.:;.̂ e değil mi idi.

bu-lir Tr<r!:';nn eline 
geçti. B-, da Curenunyet Halk 
f rkasıtııp e yzie ->::in semeresidir. 
Düne kadar yabanc.inr n yanın
da ameie.d: yapan binlerce Tür
kün bag, bahçe, raollc sahibi ol
duğunu m- görüyoruz.
Bu raeralekelm efendisi 

Tıirktiirl
Cümhuri/et Halk fırkasın- 

danm. Çür-fca om fırka bugüne 
kadar yaptikmrile esasen efendi 
olası Türk milletine mevkiini 
iade etti.

Biniti! fikrim, kanaatim şu
dur k'.. cî-j »'. ia, düşman da,dağ 
da bilsin r^-aüeketin efen
disi Türk üz Türk olmı-
yanların ı ..ı-a vatanında bir

hakkı varılır, o ila hizmetçi ol
maktır, köle olmaktır. Dünyanın 
eıı hür bir memleketindeyiz. 
Onun adına Türkiye diyorlar. 
Meb'usunuzun samimî kanaatini 
söylemesi için bundan daha 
müsait yer bulunamazdı. Onun 
için duygularımı saklamıyacağım.

Şimendifer siyaseti
Ben, Cümhuriyet Halk fır- 

kasuıclanım. Bunun sebeplerin
den birisi de şimendifer siyase
tidir. Geçen idare milleti gırt
lağına kadar borca soktukları 
halde Cümhuriyet Halk fırkası 
hariçten bir para almaksızın es
ki idarelerin yedi asırda yap
tıkları işin fazlasını Türk para- 
sile, Türk işçisile yedi senede 
yaptı. Vatanın yarısından fazla
sını yedi sene içersinde demir 
çemberle ördü.

Şimendiferler lâzım mı değil mi? 
Rus Çarlarının vaktile bu mem
lekete şimendifer yaptırmamak 
için Osmanh hükümetini silâhla 
tehdit ettiklerini söylersem bu
nun nekadar lâzım olduğunu 
kolaylıkla anlıyacağız. Bu mem
leketin bütün düşmanları Tür- 
kiyede şimendifer istememişler
dir. Çünkü, Türk vatanını mü
dafaasız bir çöl halinde brak- 
mak istiyorlardı.

Şimendifersiz bir memleket 
nasıl müdafaa olunur, orada 
zenginlik nasıl yaratılır. Muha
liflerimiz biraz sükûnetle bura
ları düşünseler fırkamızın şimen
difer siyasetini candan kabul 
etmeleri lâzım gelir. Fırkamızın 
mıımziarı gelecek nesillerin işi
ni bu ııesie yükletmeyiniz diyor
lar, cetlerimiz Viyana kapıları 
önünde kılıçlarım sallarken, kan 
dökerken yalnız kendilerini de
ğil bu günü de düşünüyorlardı. 
Gelecek mesli de düigünelimj

Dünyada vatanperver, milli
yetperver geçinen bir millet 
yalnız kendisini düşünemez ge
lecek nesillerini üe düşünmek 
mecburiyetindedir. Hürriyet ve 
istiklâl yolanda bütün bir nes
lin hem kendisi, hem iterdeki 
nesiller için kan döktüklerini 
az mı görüyoruz. Bu giinki şi
mendifer siyaseti, yalnız gelecek 
nesillerin değil, bugünkü nesil
lerin de yaşaması, fcriklâl ve 
hürriyetini müdafaa etmesi için 
lâzımdır. Avrupa’dan para alıp 
niçin yarmıyorsunuz diyenlere 
“insaf ediniz! Avrupa verinciye 
kadar memleketin müdafaasını 
unutalım mı?,, deriz.

Avrupa Türk milletinin şe- 
refile istiklâlile mütenasip şerait 
dahilinde ikrazatta bulunmak is
tiyorsa Fethi bey bu kadar za
mandır Paris sefiridir, bu kadar 
kolay para bulunabilecekse niçin 
vazifesini yaparak hükümete bil
dirmedi. Memleketin şerefini ta- 
nunıyan bir paraya bu memleke
tin kapıları kapalıdır. Ve daima 
kapan kalmalıdır.

Fırkamız çiftçi ve köylü 
fırkasıdır

Cümhuriyet Halk fırkasın- 
darntn, Çünkü, bu fırka çiftçi 
ve köylü fırkasıdır, aşarı kal
dırdı, askerliği bir buçuk seneye 
indirdi, yolları yapıyor, köylü
nün sırtındaki ezici kuvvetleri 
kaldırdı, mütemadiyen kredi açı
yor. Ziraat Bankası, İç Bankası 
başta olmak iizre bugün yalnız 
Ödemişin içinde beş banka var
dır, hepsine güveniyoruz, hepsile 
çalışıyoruz, haııgi devirde, hangi 
idare içinde bukadar İktisadî 
yardım müesseseleri kurulmuş
tur? Hiçbir devirde. Bütün bun
lar Halk fırkasının siyasetinin 
feyizleridir.

Muhalefet partisi, bugünkü 
itirazlarından belli başlısını inhi
sarlara tevcih ediyor. İnhisarların, 
olmadığı devirlerde bütün vergi 
yükünün köylünün ve çiftçinin sır
tında kaldığını biliyoruz. Tütüne, 
içkiye inhisar koymayıp ta Türk 
köylüsünüun omuzunda âşar be
lâsını bırakmağa vicdan razı olur- 
mu ? Ordu istiyoruz, adliye is
tiyoruz, maarif istiyoruz, şimen
difer istiyoruz, hastaneler isti
yoruz. Bütün bunları devlet 
vergisiz mi yapacaktır ? Hürri
yet, medeniyet, istiklâl ucuz alı
nır şeylerden değildir. Bunlar, 
can mal pahasına elde edilir. 
Dünyanın ecnebi boyunduruğu 
altına kalan milletleri dir ki ver
gi vermezler muhalefet partisi
nin lideri şurada burada müte
madiyen vergilerin ağırlığından 
bunları hafifleteceğinden bahse
diyor. Fakat, bütün söylediği 
şeyleri nasıl yapacağını bize 
bugüne kadar bir tek kelime 
ile bildirmedi. Hep vadediyor; 
eğer Türkiyede vaitlerle, hayal
lerle hükümeti ele almak kolay 
bir şey olsaydı daha fazlasını 
vadedecekler bulunurdu. Fakat 
Türk milletini hayal ve vait pe-. 
şinde ele almak mümkün değildir. 
Onun aklıselimi her şeye 
hâkimdir, hâkim olacaktır. Fet
hi bey, vergileri indireceğim de
mekle hükümeti elde edebilecek
se yarın diğer birisi çıkar, ver
gileri büsbütün kaldıracağım 
der. Hatta, daha bir başkası 
çıkar, hem vergileri kaldıracağım 
hem de herkese para dağıtaca
ğım diyebilir. Bütün bunların 
hepsi hükümeti ele mi alacaklar 
dır? Hükümete geçmek bu kadar 
kolay bir şey midir? Türk mille
tinin hükümeti bu kadar kolay
lıkla ele geçirilebilir bir oyun
cak mıdır?
inhisarlara itiraz edenle
rin içinde öyleleri var ki..

Muhalefet partisi içinde bu - 
gün inhisarlara muarız olanlar
dan öylelerini tanıyorum ki daha 
dün bana inhisar idarelerine yer
leştirilmeleri için mektup yazı - 
yorlardı. Arzuları yapılmayınca

bıi!; (iti inhisara uuıhalif oldulntr 
gene öylelerini tnuiyorum ki, düne 
kadar inhisar idarelerinden ge
çiniyorlardı, buralardan çıkarılın
ca inhisara aleyhdar oldular. İşte 
bütün bunlar bu gün muhalefet 
partisi namına çalışanlardan 
sara bir çoklarının kanaatlarında 
samimî olmadıklarını göstermeğe 
kâfidir.

Muhalefet Partisi lideri Fethi 
bey, şurada burada söylediği lâf
lar arasında biraz da Türk ad - 
üyesine ilişmek lütufkârlığını! a 
bulundu. Eğer Fethi beyin sa - 
mimiyetine inanmasaydım bunu 
gülmeğe değer bir lâtife olarak 
telâkki ederdim. Fethi Bey , bazı 
gazetelere beyanatında Türk ad- 
liyesinin istiklâlinden tereddütle 
bahseder gibi şeyler söylüyor. 
Türk adliyesinin istiklâli yalnız 
teşkilâtı esasiye ile kanunlarla 
değil. Türk hakiminin eldeğmez 
vicdanı ve yüksek şerefile te
minat altındadır . Fedakârlık 
içinde çalışan bütün Türk 
hâkimlerini rencide edecektir . 
Fethi bey emin olsun ki bir se - 
lâm ile ve selâm ediyorlar sözile 
hüküm verilecek devirler çoktan 
geçmiştir. Hazır hatırıma gel - 
inişken şunu da söyliyeyim ki, 
Boskuırt - Lotus davasında 
Türk adliyesi enginde 9 
Türküm ölümüme sebep ıs
lan bis- Fransız kaptanımı 
tevkif etmişti. Fethi bey 
o zamanı Paris sefiri idi.
Hükümete çektiği te lgrafta  

hâkim e eamiır verilerek kap
tanın tahliyesini temin et
tirm ek istemişti. Hükümet 
Fransızlarla lıarM bile göze 
a larak Fethi Beyin teklifini 
reddetti ve hakimi h er türlU 
müdahaleden âzade bulu
ndurdu. A dalette istiklâl 
der sini kimin kim e verm ekte 
h akkı olduğunun tayinini 
milletin hâkim efkârına bı
rakıyorum .

Fethi Bey, Balıkesirden ge
çerken yeni icra kanunumuzun 
memlekette iktisadi buhranın 
başlıca âmillerinden olduğunu 
söyledi. Biz, memleketin ihtiya
cım Paristen değil, vatanın dört 
bucağını karış karış gezerek 
tetkik ettik. Gördük ki yeni ic
ra kanunu eskiyi arattıracak 
bir mahiyette değildir. İstatis
tiklerle sabittir ki bugünkü tah- 
silât dünkü tahsilâttan hatta 
biraz da fazladır. İcra kanunu, 
şunun bunun şahsî menfaatine 
dokunmuş olabilir. Fakat, bütün 
Türk milletinin umumî menfa
atine uygundur. Dünyanın hiçbir 
medenî njemleketinde şahsî borç 
için hapis yoktur. Fransa bun
dan 63 sene evvel bu usulü 
kaldırmıştır. Dünyanın en geri 
memleketi, dünyanın en geri 
milleti Türk milleti midir ki borç 
için hapis vatanımızda yer bul
sun. Borcuna en sadık millet

şiiphe edilmesin ki Türk mille
tidir.

Muhalefet liderinin beyanatın
dan Türk milletini hapia etmek 
istediği anlaşılıyor, milletin adliye 
vekâleti emaneti elimde kaldıkça 
yüzde beş yüz alan faizciler için 
İstanbul, İzmir sokaklarında do- 
İnşan tefeciler uğrunda Türk 
milleti luıpis edilıniyecektir.

Millet, faizcilerin, mütegalli- 
benin, tefecilerin elinde hapia 
oyuncağı değildir. Bir gün Ad
liye vekili olmasam bile bu hür 
vatanda kızgın güneş altında 
ahnteri ile çalışan milleti borç 
için hapsettirecekleri uğraşa
cak kadar zindeliği ve kuvveti 
kendimde buluyorum.

Hürriyet şnıraa buna taamruz 
etm ek değiEdir

Tireden geçerken muhalefet 
ocağı heyeti bana hoşgeldin de- 
meğe geldiği zaman kanunları
mızın sertliğinden bahsederek 
hürriyetin lâzım olduğu gibi tev
zi edilmediğinden şikâyet etti. 
Size şu kanaatimi söylemeliyim 
ki hürriyet şuna buna taarruz ve 
tecavüz ederek gazeteciliğin pa
ra kazanmak vasıtası değildir. 
Hürriyat Türk milletinin, Türk 
vatanının malıdır. Bu mal, şunun 
bunun elinde para kazanma me- 
taı değildir.

Bozdağın hür havasını te
neffüs etmekte bulunduğum etek
lerinde bir kere daha sesimi 
yükselterek diyeceğim ki mua
rızlarımın tecavüzleri, taarruzları 
benim neş’em ve hazzımdır. Bu 
taarruz ve tecavüzleri, nekadar 
artarsa neş’em de kuvvetim de
o kadar artacaktır. Memleketi
min ve milletimin uğrunda uğ- 
rıyacağım taarruz ve tecavüzler 
benim için bulunmaz bir neş’e 
ve keyif mevzuu olarak kalacak
tır Tecavüzlerinde devam ede
cek muarızlanma şimdiden te
şekkür ederim. Muhaliflerime
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müsaade ederlerse şunu hat!?' 
Iatmak ilerim ki bu memleke
tin samimi, ciddî bir fikir mü
cadelesine ihtiyacı çoktur. Fakat 
muhalefet partisi harekete ge
çerken onun Bamına gayri sa
mimî hareketle, şahsî endişelere 
vaki tecavüzler fırkaları için 
şeref olmıyacaktlr, Bundan sa
kınırlarsa hem kendilerine ve 
hem memlekete hizmet etmiş 
olurlar. Sağ- olsun Türk milleti. 
Yaşasın Gazi Reisicumhur Haz
retleri,

iktisat Vekâletinden:
Civciv, tavuk kümesi 

inşaatı
Ankara Ziraat mektebi 'arazisinde inşa adilecek olan 13 bir» 

800 lira bedeli keşifli civciv ve tavuk »kümesi bir talibe ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. Müd
deti münakaşa 11-9-930 tarihin den 2-10-930 tarihine kadar 
ve projesi İktisat Vekâleti muhasebesine verileçek beş lira ma
dır. Evrakı fenniyesi kabilinde telsiz telgraf civarında Enstitüler 
inşaatı heyeti f îijniyesi tarafından verilmektedir, Zarfiarıp2-10-930 
perşembe gürü saat on beşte iktisat Vekâleti Ziraat müsteşarlığı 
kısmında komsyon tarafından küşat olunacağı ilân olunur.

Hım W

Konservatuvara talebe almıyor:
Talebe alınmağa ve eski talebenin kayıtlarını» tecdidi mua

melesine 15 Eylülden itibaren başlanacağından Pazartesi ve Per
şembe günleri saat cn birden beşe kadar müracaat olunması.
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Bombay valisi, ayni zaman
da çok mağrur bir adamdı. İlk 
defa bir dô tın ;.a hitaben min
nettarlığından bah-etüğîni söy
ledikten sonra, kulağına eğile
rek sordu :

— Ben, nihayet bir idare 
adamıyım. Sizin jjiui entrikah 
işlerin içinde pişmiş, bin bir tec
rübe görmüş bir istihbarat âmi
rinden istifade e önek isterim.

Bu mes’ele karşısında, bana 
ne yapmak istediğinizi söyler 
misiniz ?

— Ne yapısalı m. ? Eğer 
arzu vs basa yard edersiniz, 
derkal işe vusKye -*ek...

Valînin i ' o z i s r i i ç i  gtUdü:
— BSiUh pUis teşkilâtı em

rinize âmâdedr, r_e isterseniz 
yapınız, fakat, mademki zevcem 
yaşıyor, onu bulup bana getiri
niz !

17

Gece yansı otelden dönmüş
tük. Misier Kros,, bana. Vali 
sarayında ikametim için munta
zam ve mefruş bir daire tahsis 
etmişti.

Geceyi ou dairede yalnız 
geçirdim.

Sabahleyin, ilk igân, valinin 
yaverini buldurmak olmuştu,

İVİUlâzim Derpi çok saf ve 
nezih, otuz yaşlarında bir genç
ti.

Mülâzım Derpi , aslanların 
parçaladığı «jrııç ve güze! ka

rısını matemini tutmak ve hâlâ 
onun aşkını yaşatmaktan ruhen 
hasta gibidi.

Hâdisenin vali tarafından 
bertafsil hikâye edildiğini an
lattığım zaman, zavallı genç 
zabit, mendilini çıkarmış ve göz
lerinden akan yaşlan silerek:

— Kolonel, emin olunuz ki, 
genç ve güzel karımı, günün 
birinde sağ olarak görecekmi
şim gibi, içimde öyle garip bir 
his var!

Düşünüyordum.
Genç zabit sabırsızlık gös

terdi:
— Fakat, siz üzerinden bir 

sene geçmiş olan bu hâdiseye 
neden bukadar ciddî ve samimî 
bir a âka gösterdiniz?

Genç mülâzımı sevindirmiş 
olmak için, dedim ki:.

Zevcenizi aslanlar iade 
etmek için veaüe alıyorlarmış..

Ben bu vesileyi ihzar ed;./ek 
gerek sizin zevcenizi, gerek Mis

Kros’u berhayat olarak Bomba
ya getireceğim!

Yaver şaşkın bir tavırla, ağ
zını bir karış açarak, üzerime 
atılırcasına bağırdı :

— Yoksa, siz, bu işi mey
dana çıkarmak için mi Londra- 
dan Bombay’a geldiniz, Kolonel?

Yaverin iimit ve neş’esini 
kırmamak için:

— Evet, dedim, karını bulup 
meydana çıkaracağım. Fakat, 
bu işle meşgul olduğumu kim
seye söylememek şart ile..

•— Söz veriyorum, efendim! 
kabil mi başkasına söylemek?.. 
Fakat, rüyamı göruy.orum aca
ba..?! Ben bu derece talihli bir 
adam değilim, Kolonel ! Yoksa, 
siz beıii teselli için mi oyalamak 
istiyorsunuz ?

Mülâzim Derpi’yi temin et
tim.. ve kendisinden, bir saat 
sonra tekrar buluşmak üzere 
ayrıldım,

Her iki felâketzedeye de kuv
vetle teminat vermiştim.

Fakat, elimde,ŞMister Krosun 
müşahedelerir e müstenit ifade
sinden başka bir iz yoktu.

Bir saat sonra mülâzim Der
pi ile buluşunca, ondan, kaybo» 
lan Hintliler hakkında malûmat 
alacaktım,

Büyük hurma bahçesine na
zır odamda, pipomu yakmış, 
ipten örülü bir sedirin üstüne 
uzanmıştım.

Odamdaki sükûtu âni olarak 
ihlâl eden telefon zili benim de 
rahatimi bozmuştu.

Telefon ahizesini kulağıma 
götürünce, Mister kros’u sesin - 
den tamdım.

Aramızda şu muhavere ce - 
reyan etti :

— Uykumu kaçırdın, azizimi 
içimde uyandırdığ,!’ bu şüphe 
üzer', c büyük bir mi: ve hül *• 
yaya .laldım. Akşaıudanberi gö
züme uyku girmiyor. Eğer zev -

cemi bulamazsanız, uyknmu ça - 
lan bir feırsjz gibi, ilk önce sizi 
tevkif edeceğim.

— Bu tevkif kararından ev
vel, kendi ayağımla gelir ve za
bıtaya teslim olurum... müsterih 
olunuz, sir!

— Şakayı bırakalım . . .  size 
bu hususta -yardım edeceğin:! 
vadetmjstim,. «özemde du
ruyorum..... Beni dinlemeğe vak
tiniz müsait b. .

— Sizi dikliyorum, Sir !
Yanınızda kimse var mı'(

Hayır.-.. 'Ysdnjşptn,
=— Bendşjı ayrıldıktan son

ra viski içjtipiz .rai ?
—̂ Niçin soruyorsunuz ?
— SarhOv olup olmadığınızı 

anlamak iaSyortftn i..
Sjaâan ayrıldıktan sonra 

tğzuBa bir viski koyraa-
dığ:mde*a emin Iumm, Si> !

—  O  b a l ı k  d lu Je y in iz :
Bu akfuı êı, «vtm geldi

ğin: gaman garip Wr hâdise vu
ku buldu,

[ Arkan yarın j
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H nr m ili
'Fcttıi Bey, son nutuklarının 

biriıu-s: “Biz hürriyet Saikıyız!,, 
eliyor. Hürriyet âşçkı olrorJc bir 
gçy ifcde etnıjoz; marifet, hür 
ofcKfc'iohîij-. İosap, bütün ma- 
nacsîe nasıl vc na vakit hür ola
bilir? Ancqk şöyle ve o vakit 
ki, bir tahım velatsn-
loi’tlen, hurafelerden, fikri sabit
lerden, «frupilayden, hırslardan, 
Mbfeiîstşîis ve nafıvet hummala
rından kurtulur; tamamile sâf 
ve EîÜGİ.ıitiJ bir haleti ruhiye 
içİE'öe recJUteî'ar âleminin bita
raf bir müşahidi olur; bu mü
şahedelerden umumî ve ferdî 
hayatın desturlarını çıkarabilir. 
Bu 'tarif bs7.ee ter insamn de
ğil, ayni zamanda kuvvetli in
sanın da tarifidir.

Tarihî v«ya dinî hurafele
rin, siyasî hıraların, marazî hub- 
bu nefelerin, tesiri altında ya
şayan nise kimseler vardır ki, 
hürriyet âmindirler, fakat, hür 
değildirler. Çünkü, bunlar, biz
zat kendi manevî hastalıkları - 
nin esiridirler.

Bu kaideyi milletlere de teş
mil ve tatbik etmek kabildir.
O milletler İd, manevî hayatları 
yukarıda saydığımız zincirlerle 
bağlıdır, bunların başına geçen- 
lâF'dühyânıri en. büyük libarel- 
Jteri .yŞî: ;Oİsa, gene o milletleri 
hür kılamazlar. Zira, onları ev
velâ, kendi tarihi mukadderat- 
larmm seyrine hâkim olan muz
lim kuvvetlerden kurtarmak lâ
zımdır.

Türk inkılâpçısı Tür milleti
ni, istiklâl harbinden sonra, asıl 
istiklâle, manevî ve millî istik
lâle böyle hazırlamıştır. Ona, 
büyük zaferden sonra, şöyle de
miştir: “Kendi kanın pahasına 
siyasî istiklâlini kazandın; fakat 
buiıunla tam istiklâle ermiş ol
muyorsun. Çünkü, kafan ve ru
hun hâlâ bir sürü manevî kapi
tülasyonların esiridir; şimdi de 
bunlardan kurtulmak mecburi- 
yetindesin. „ Ve g'E', demiştir 
ki, “Yalnız hür ve müstakil ol
mak ta kâfi değ',!.

Hasta ve cılız kimseler vardır ki, 
onlara her şeyi yapabilmek im
kânı bahşedilmiştir: lâkin, der
mansız olduklarından hiç bir 
harekete muktedir olamazlar. 
Onun için hür milletin, her şey
den evvel güçlenip kuvvetlen
mesi lâzımdır. Bunun ilk çaresi, 
kendi göğsünde siyasî ihtiraslara 
yer vermemektir. Zira, siyasî 
ihtiraslara sahne olan memle
ketlerin akıbetleri göz önünde
dir. Bunlar, naillî kudretlerin 
dağılması demek olan mücadele 
ve münazaalar içinde didine 
didine perişan olup giderler. 
Vafaut, gene ekseri parlaman- 
ter rejimlerde olduğu gibi, 
müsbet hiçbir iş görmeğe vakit 
bulmıyarak, boşta dönen çark
ların akıbetine uğrarlar; beyhu
de y«re aşınıp yıpraaırlar.,,

işte, nazariyelerden ziyade 
realitelere istinat eden Türk 
inkılâpçısı, böyle düşünmüş ve 
böyle yapmıştır. Onun içindir ki 
bugünkü Türkiye, tarihinin hiç 
bir devrinde olamadığı kadar 
hür. müstakil ve kuvvetlidir.

Yaktap ESadlri
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Gazi Hazretleri
Reisicümhur Gazi Mustafa 

kemal Hazretleri, dün saat 17- 
de hususî bir trenle Ankaraya 
hareket etmişlerdir. ‘

Reisicumhur Hazretlerinin' 
teşyi merasimini takip eden 
muharririmirin notlarını kayde
diyoruz:
Dolmabalhçede kalabalık

Gazi Hazretleri, akşama 
doğru teşrif edecekleri halde, 
daha öğleden itibaren kesafe
tini gittikçe arttıran bir kala
balık, Dolmabahçedc saat ku
lesinin bulunduğu parkın sahil
lerini doldurmuştu.

Ertuğrul yatile, Söğütlü ya
tı, Ankara, Sakarya ve Çanka
ya motörleri sarayın önünde 
duruyorlardı.

Sık sık otomobiller Dolma- 
bahçe sarayına geliyor, otomo
bilden çıkanlar arasında Fethi 
ve Nuri beyler de görülüyor.

Saat 16 buçukta Söğütlü ile 
motorlar Dolnsabahçe rıhtımına 
yanaştılar. Reisicümhur Hz. Dol- 
mabahçe sarayından mufarakat 
buyuruyorlar.

Selâm vaziyetinde, saray bah
çesinin rıhtıma açılan kapısında 
duran bir polis müfrezesinin az 
ilerisinde, teiniz giyinmiş bir 
çocuk ta görünüyor.

Sığırtmaç Mustafa
Yüzünden sıhhat ve sevinç 

akan bu çocuk, Gazi Hazretle
rinin evvelâ hastaneye gön
deri» ‘"'tini, sonrada bir mu-

saraydan otomana cktğra ilerliyorlar
allım tutarak cahil kalmaktan 
kurtardığı Yalovalı Mustafadır.

Mükemmel surette okuyup 
yazmayı öğrenmiştir. Şimdi im
tihan verip bir nıektebe gidecek
tir. Reisicürcıhur Hzazretlerinin 
Ankaraya teşrif edeceklerini du
yunca, muallimi Recep Nuri 
beyle birlikte Dolmabahçeye 
gelmiştir. Gazi babanın teşyi 
edip elini öpmek için bekliyor.
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Gazi H azretleri Sağsrtaaç 
Mustafa ile koısraşMyorİar 

Reisicümhur Hz. kapıdan 
rıhtıma çıkarlarken, Mustafayı 
görüp durdular.

Mustafa hemen ilerleyip Ga
zi Hazretlerinin ellerine sarıldı. 

Gazi Hz. sordular:
— Nasılsın bakalım ? 
Mustafa yüksek sesle derhal

cevap verdi:
— İyiyim efendim.
— Okumayı öğrendin mi?
— Öğrendim efendim.

Gasi Haşyetleri askâma öıaiüindleıtn «»ec erkem

Gazi Hz. Mustafanın mual
liminden de çocuğun tahsil va
ziyeti hakkında izahat aldılar.

Reisicümhur Hz. leri bundan” 
seıipa tekrar, Mustafayr:

— Ben şimdi Ankaraya gidi - 
yorum, gelecek defa gelişimde 
takrar görüşürüz, buyurdular.)

Mustafa:
— Baş üstüne efendim, dedi.
Gazi H f Mustafaya veda için

elini uzattijğı zaman, çocuk ken
disini kurtaran bu eli tutmuş , 
bir türlü bırakmak istemiyordu.

Reisicümhur Hz. bu vaziyet 
karşısında tebessüm ettiler ve 
yanında bulunanlara:

— Bakın elimi bir türlü bı
rakmıyor! dediler.
Haydar paşaya doğru

Müteakiben Söğütlü yatile 
üç motor, Reisicümhur Hz. ile 
maiyeti erkânı ve teşyi eden 
zevatı alarak Haydarpaşaya doğ
ru kareket etti.

Gazi Hz. ile , Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hz. 
ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, Gazi Hz. nin maiyeti er
kânı, refakatlerinde bulunan ze
vat, Fethi, Nuri, Tahsin, Mithat 
Ağaoğlu Ahmet, Yusuf Akço- 
ra Beyler de Söğütlü yatma 
bindiler.

Seyrisefain Umum Müdürü 
Sadullah Bey, Gazi Hz. ni Sö
ğütlü yatında karşıladı ve yatta 
bulundu.

Yat ve motörler Haydarpa
şaya giderken limanda bulunan 
gemiler tarafından selâmlandı
lar. Selinıiyeden de toplar atıİdı. 
Yolda tesadüf edilen bazı mo
tor ve kayıklardan:

— Yaşa büyük Gazi! seda
ları yükseliyordu.

Haydarpaşada
Yat Haydarpaşaya yaklaşın

ca burada çok kesif halk kütle
sinin garın merdivenlerine kadar 
yer almış olduğu görüldü.

Fırka Müfettişi Hakkı Şi- 
nasi Paşa ile Vilâyet ve Ema
net erkânı, yatı Haydarpaşa is
kelesinde istikbal ettiler. Rei- 
sicühur Hazretleri güzergâhtaki 
halkın alkışları,
■S^r&ait 3ciş'ncei şçkifpcie /

Ankara, 19 [telefonla] — Gazı 
Hz. yarın [bugün] saat on biri 
on geçe teşrif buyuracaklar. Mü- 
şarileyhin Ankaraya avdeti, 
burada sabırsızlıkla bekleniyor. 
Her tarafta hazırlıklar var. Gazi 
Hz. Meclisin fevkalâde içtimai mü
nasebetile avdot ettikleri için , 
merasimi mahsusa ile istikbal o - 
lunacaklardır . Gerek Gazinin 
avdeti, gerek arfesinde bulun - 
duğuaımuz Meclis içtimai, Ankara 
siyasî melı afiline, mutadın fevkin
de bir hareket ve faaliyet man
zarası vermektedir. Bugün cuma 
olmasına reğmen vekillerden ba - 
zıları, dairelerine gelip çakışmış
lar ve sabahleyin,Nafıa Vekili Re
cep Bey,Başvekil Paşayı köşkünde 
ziyaret ettiği gibi,öğl£tien sonra 
da İsmet Paşa ile Maliye vekili
miz Saraçoğlu Şükrü bey, Mü- 
dafaai Milliye vekili Mustafa 

Âbdiilhalifc, beyin evinde buluşarak 
uzun müddet görüşmüşlerdir. 
Belki haddi zatında bir mahiyeti

■ i I,
n/

resmiyeüi olmıyan bu bulugad- 
mıı, Mecliste müzakere ediloccî;. 
malî işlerle alâkası olduğu tn!hn 
min edilebilir . Burada lıerçojf 
nıâııidar görünüyor. İki "üjMÎl!;! 
gelmeğe başlıyaıı meb'ualar.nıcc» 
üs koridorlarında, şimdiden F;5l 

ıyat ve hareket uyandırıyordu 
Bazılarının kürsü için çok hassT*' 
lıklarla geldikleri yüzlerinden-va- 
sözlerinden müşahede edilme!!'» 
tedir. Meselâ Mazhar Müfit! İ3SJ; 
gibi hatipler pek hararetli giK 
rünüyorlar. ;

Meclis pazartesi günü aşı», 
lacak ve hükümetin teklifiStEl0 
nunîsi encümene havale edile* 
ceğinden çarşamba veya per
şembeden evvel Meclisin aleaî 
celse aktedip müzakere ve.mü* 
nakaşaya başlamasına ihtimçl 
verilemiyor. Bu esnada pazartesi 
veya salı günü fırka grupuftyiî . 
toplanarak mea’efelerin fırkaca 
gözden geçirilmesi müsteKit 
değildir. ' '  v-

( Arkası £  üncü sayfada)

Maçta mağlup olduk

|î ' f e s e , i |*|i

G alatasaray 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Viyana ve Peşteli profesyonel
ler ilk maçlarını dün Taksim 
stadyonumda yaptılar. Bu maç
ların etrafında biriken alâka, 
havanın bulutlu olmasına ve 
sinsi bir yağmurun zaman za
man rahatsızlık v erm esin e 
rağmen stadyoma kesif bir ka
labalık toplanmıştı.

Saat tam on dört.

önünde 
Macar futbolcuları, mavili 

beyazlı formaların altında çevik 
ve çalâk sıçrayışlarla sahada; 
göründüler.

Saat 14,10. Hakem Gaiaj; 
tasaraylı Kemal Rifat Bey. Bir 
GalatasaraylInın bu Gaîatasar*jrç 
maçında hakem olması, bu VftŞ 
zifeyi kabul cesaretini göster*." 
mesi çok hayreti mucip o!du;
(Devamı Beşinci sahifede) 1

'ÖMw dia"bitti'Imaşaİİah selâm ettir InşaUah l
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İ4MMİb«i] sıallu şaMsu 
Yad!© masnl vraurdldka?

Bu a«ıh şak iy i y a k a la m a k  İçse h a lk  ta  ja n d a r  
Koauıruı ofcraber can la  b a ş la  ça lışm ıştır

Mnrc'b, K> ;.i„
M.] —■ Geç*1» m- <• • ■ ’ i'"" f'""‘
m'um m-ıyr; nyhı
rında Cühuriyct 
Turkiyoy'min yiüt- 
>:<;lc şeıkatm'lun , 
jjeniş ahin Undan 
istifade etmek stı- 
rctilo naıvm !u ve 
sakin kir hnycıt şii
re cck yeıcle şaka- 
vet hayatında ya
şamağı tercih eden 
cenubun en azılı 
şeriri Yado, ya
nındaki kirle ca
navarla beraber 
hudutları m ızdan 
geçmiş S. İlk
kahraman Mehmetçiğin yanında 
köyl&y de vardı.

Köylü fevkalâde bir asabiyet 
gösterişli. Zira biliyorduki gelen 
eçkiyş, tendi huzur ve refah, 
nın aeşsaiMaır. unu nemem 
hudutta boğmak, onun şekavet 
hissini göz diktiği yerde vurmak 
lâzımdı. Onun için köylü, Meh- 
mehçiüde omuz omuza, yan yana 
keskin bakışlarile bu herife kat’î 
bir cevap vermişti:

— Geçemezsin!. Çünkü ge
çirmemi.

Bunun üzerine Yado mimke- 
sir, perişan ve dağınık bir yeis 
ile döndü.

Hakikatin parlak ifadesini, 
istikballerine rehper yapan kırk 
kişilik rüfekası kendisinden ay
rıldı. İki gün sonra geldi. Cüm-

V ad on ıın  ü ld iir ü lm c s in 'le  h iiy iik  y a r a r lık la r ı  g ö r ü ! '1 ’

etti. Şiussdi onlar Türk ulüvvüce- 
nabımn bin bir nimeti içinde tar
lalarında çalışan mes’uv:, zengin 
ve namuslu birer köylü oldular.

Yado, şaka veli ruhuna Labi- 
at yapan bu adam durmadı. Bir 
müddet evvel karanlık bir gece
nin fırsatından istifade etti. 
Huduttan aştı, Palvu Çapakçur 
etrafına gitti.

Günlerce dolaştı. Baş vur
duğu hiç bir köyden yüz bul- 

ettiği hiçbir

Maksadı ne idi? Siyasî midi? 
Hayır!
O halde şak! Yado ne idi? 

Pek adi bir hırsız; pek basit bir 
başka birşey değildi. 
Palo etrafında dolaştı 
iki; köylü 

. Halk 
Tufan sesli bir kala- 

şehirleri

Hiç biri 
hiçbir f"rt iltihak 
nız bir zavallı gitti; 
uzattı. Ve kendini acı bir aki- 
bete bile bile teslim etti:

Kara bir talimi, siyah bir 
( mukadderata teşrik ettiği karısı.

Köyiii; Yadonun ümidini bağ
la d ığ ı köylü? Onun hareketle
rini adım, adım takip etti ve 
hatve belıatve hükümete bildir
di. Ve hatta köylü teşkil ettik
leri ufak ufak müfrezelerine si
lâh verilmesi için hükümete 
müracaatlarda bulundu.

Hükümet onlara bu hareket 
(erinden memnun öldüğünü bil
dirdi ve icap edess a istifade 
edeceğini söyledi.

Günler geçti. Yado; iman, 
vatan ve Cümhuriyet çemberi
nin içine girdi.

zabitlerimizin kat’ı 
ile yürüyen jandarma

larınızın kendisine hazırladıkları 
akıbete düştü.

Fakat bu ne acı bir haki
kattir; Yado, on beş kişile ge
len ve on zavallı ile çabalayan 
Yado; karısına bile acımadı.

Son dakikada onu da terk- 
etti. Ve yalnız başının çaresini 
aramağa düştü. Ne yazık k i; 
bu kadın istikametini şaşıran bir

Yado; Türk faziletinin va
tanperver imanında vuruldu. Öl
dü. Mahvoldu.

Yadonun öldürülmesinde jan
darma takım kumandanı Hamdi 
efendinin büyük gayreti görül- 

Yado bu jandarmamızın 
ikımda Burdurlu 

İbrahim efendi tarafından öldü- 
Orhan

FcüM lîcym nmtaklan

1,2 lh>m ırmfıudhüi Ibir 
yerde 30 Itaimı 

s a m ı  © k ı r  m ıu ı ?

Fethi beyin, İzmir civarında 
gezip nutuk söylediği yerlerde 
lıalkuı izdiham ve rağbeti ve 
fevç fevç yoni fırkaya iltihak 
haberleri üzerine, Denizli mob’- 
uuu Huydur KUştii bey bu ha
berlerin yalını olduğunu bilmek
le beraber - meraka düşmüş va 
o civarda bir seyahate çıkmıştır. 
Haydar Rüştü bey intibaını şüy- 
lece kaydediyor:

“Aydındaki nutukta otuzbin 
kişi hazır bulundu diye gazete
lere yazılar yazıldı, makamata 
telgraflar çekildi. Aydın, Denizli 
kamilen Serbest fırkaya iltihak 
etti diye günlerce neşriyat ya
pıldı. Aydııı’da nutuk söylenen 
yeri gördüm. Burası ar.cak üç 
bin ki3i istiap edebilir bir mey
dancıktır. Bundan başka Aydı
nın nüfusu umumîsi de kadın 
çocuk dahil 12 bindir.

Denizlide oraya giden zat 
bir evin bahçesinde ancak yüz 
elli zat ile temast 
ve takat, bu

fırkaya girdi şeklinde aksetti
rilmiştir.

Muğla baştan başa bizimle 
beraberdir diye feryat ettiler. 
Halbuki Muğlalıların yerinden 
bile kımıldandığı yok.

Sultanhisar’da Belediye inti- 
habatını ka/ndık cîiye izmire, 
İstanbu’la telgraflar çektiler.Hal
buki yapılan intihap Belediy de
ğil. Muhtar intihabıdır ve muh
tar Halk Fırkasının namzedidir, 
müttefikan rey almıştır.

Yeni fırka Aydında ancak 
heyeti idaresini teşkil edecek ka
dar aza bulabilmiştir. Fırkaya 
girdikleri yazılan zevatım hepsi
ni de hayretler içinde gördüm. 
Hepsi de yeni fırkaya girmedik
lerini söylediler.

Sökede, Denizlide, Kuşada- 
sında heyeti idare yapacak ka
dar aza bulunamamış.

Yalnız Aydında, Muğlada, 
Denizlide değil İzmirde bile ye
ni fırkaya girenler hakkında ya
pılan yanlış mübalâğalı neşriyat 
taaccüplere şayandır,

Fena müşavirliği 
İktisat Vekâleti fen müşa

virliklerinden birine Vekâlet 
komserlerinden Mehmet Ali Bey 
tayin edilmiştir.

Edim e M aarif Enstiısliği 
Trabzon Maarif Emini Hilmi 

B. Edirne Maarif Eminliğine ta
yin edilmiştir.
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Hırsız Ömeınîını attığı kurşunda 
bir kişi öldü îoîır kişi ağarca yarala'

Dün Saraçane başında bir 
cinayet olmuş, tabanca ile bir 
kişi öldürülmüş bir kişi de ağır 
surette yaralanmıştır.

Bu vak’a hakkında bir mu
harririmizin dün yaptığı tahki
kat şudur:

Aksarayda oturan Emine 
Şemsa H. Saraçane başında 
tramvaydan inmiş ve Aksaraya 
doğru Horhor caddesini takiben 
ilerlemeğe başlamıştır.

işte bu sırada Emine H. 
evvelce evine giren ve firar 
eden iki hırsıza rast gelmiş 
ve o civarda bulunan ahaliye 
seslenerek bunların yakalanma
sını istemiştir.

Bir müddet sonra hadiseden 
haberdar olan Polis komser 
muavini Tevfik ve Polis İhsan 
Efendilerde bu takibe iştirak 
eylemişlerdir.

Nihayet Riza yakalanmışsa 
da pabucun babalıya mal oldu
ğunu anlayan Ömer hem kaç
mağa, hem de mütemadiyen 
silâh atmakta devam etmiştir.

Bu suretle sanki bir koşu 
müsabakası yapılmış, Aksaraya 
gelinmiş, oradan Cerrahpaşa 
yoluna çıkılmağa başlanmıştır.

Ömer ve Rıza namlarım ta
şıyan bu hırsızlar, kadının fer
yadım işidince firara başlassış- 

Tesatürdiyot içmiş 
Tahta kalede Deve oğlu 

yokuşunda 8 numaralı evde otu
ran Halis efendinin zevcesi Naciye 
H. tentürdiyot içerek intihara 
teşebbüş etmiş veberayi tedavi 
Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 
Amnesâînsra eşyalara»! çalmış 

Fatihte Hacı Hamza mahal
lesinde oturan Hulusi,annesi Ze- 
liha hanıma âit 2 Mahmudiye 
altını, iki gümüş bilezik ve beş 
lira çalıp savuşmuştur.

dan

ıar;ebetile 
t halkın-

takibe

î ş t e  bu sırada Ömerin attığı 
silâhlardan çıkan kurşunlar la 
Şehremini bekçisinin kardeşi 
Rüstem ve balıkçı Mahmut isim
lerinde iki kişi alnından ve gö
beğinden yaralanmışlardır.

Rüstem bir tarafa yıkılmış, 
balıkçı Mahmut kanlar içinde 
bir tarafa yuvarlanmış olma
sına rağmen zabıta memurları 
ömeri takibe devaın etmişler 
ve nihayet silâhında ve yanın
da bulunan kurşunların bit
mesi üzerine Ömeri yakalamağa 
muvaffak olmuşlardır.

Diğer taraftan yarası pek 
ağır olan R listemle Mahmut Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmış- 
larsada Rüstem bir müddet so
nra terldhayat etmiştir.

Mahınudun hayatından ümit 
yoktur.

Bu hunhar hırsîzlar dün ak
şam geç vakit poiis müdüriye
tine getirilerek haklarında tah
kikata başlanmıştır.

Gerek Ömer, gerek Riza, 
esasen uzun zamandan beri po
lisçe aranmakta olan iki şerir
dir.

Dostunu bıçaklam ış
Galatada oturan Somi, dostu 

Esteri bıçakla yaralamıştır.
Somi yakalanmış Ester hast

aneye kaldırılmıştır.
Otomobil kazası

Galatada berber Karlonun 
çırağı Avadise şoför Ömerin 
idaresindeki 2317 numaralı oto
mobil çarparak ağır surette ya

kalamıştır. Şoför yakalanmıştır.
IL f i t m ı a n n ı d l a

Am erikalı seyyahlar 
Şehrimize Alizya vapıırile 

Amerikadan 120 seyyah gelmiş
tir. Seyyahların içinde Amerika
nın ikinci derecede zenginlerin
den birkaç zai vardır. Seyyah
lar şehrimizde 3 gün kalacak
lardır.
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Fazıl
hatça bir zc.mamnda bularak 
yalı çapkınındın bahsetmesine

Oç gün sonra idi. Bir sabah 
aıınesile beraber kah

valtı etmeğe muvaffak olan Fa
zıl Azmi ağabeğisiîîinde bulunduğu 
bu toplanışta mes’eleyi tazelemeğe 

bulduğu hayat 
gidip görmesi için 

annesinden söz almağa karar 
verdi.

Delikanlı tam bu bahsi aç
mağa hazırlanıyordu ki birkaç 
gündenberi ağrılarına rağmen 
çek neşeli elan Nccmiye Hanım 
oniaıa müjdeyi verdi:

— İşiniz oldu çocuklar, dedi.

nımı sızın 
tahkikattan çok 

Bugün söz 
kesiik. Hafta içinde hemen ni
kâh olacak, yarın nişan yüzük-

bunıı
Fâzıl Azmi haykırdı:
— Ne diyorsun anne, 

ne için yaptın.
— Necmiye Hanım gayet sa

kindi. O, oğlunun bu telâşını 
ü'edenberi âdet ettiği itirazı he
yecanına verdi.

— Ya, sizin keyfinizi bek - 
liyecektik öyle mi, dedi. Bugün 
bizim kuyumcuya uğradım. Hal
kaları yarm verecek.

O kadar tabiî ve sakindi ki 
Fazıl Azmi ijiıı şakası, lâtifeoi

olmadığım bildiği halde hâlâ ina- 
namıyacağı geliyordu.

Vaziyet çok elimdi. İş bu 
kerteye geldikten sonra müda
hale etmek müthiş bir buhran 
yapacak, annesi yine düşüp ba
yılacak, ağlıyacak ve kız tarafı 
için de ağır bir hakaret teşkil 
edecekti.

Fazıl Azmi çayını bırakarak 
deli gibi sokağa fırladı.

Annesinin mürüvvet görmek 
hevesile yaptığı bu hareket bü
tün hayatım değiştiriyordu. Şim» 
diye kadar evlenmeği düşünmi- 
yen, bunu hatta yalı çapkınının 
kadife gözleri önünde bile pek 
ağır hisseden delikanlı, bu olmuş 
bitmiş vaziyet karşısında ne ya- 
pat iğim gaşırmıştı. O gün akşa
ma kadar dairede resmî şifre
leri biribirine katarak çalıştı.

Erken çıkmak istiyordu.
Henüz işlerini bitirmişti ki,

ağabeysi telefonla kendisini yazı
hanesine çağırdı.

Bu telfon darbesi ona bir 
imdat işareti gibi geldi. Hemen 
Galataya geçti. Ağabeysini buldu.

Kâmil Azmi müşterek vazi
yetleri için onunla görüşmek is
tiyordu. Her işini hesap ve ki
tapla, düşünüp tartarak yapan 
Kâmil Azmi bu mes’eleyi istifa
deli bulmuştu.

Kardeşini neşeli bir tebes
sümle karşıladı:

— Ey, gel bakalım, damat 
bey, nasıl keyfin yerinde değil mi?

Ve ona cevap dahi verme
den ilâve etti:

— Ben işi, kızları, aileyi tah
kik ettim. Bizim yazıhane kom
şusu Necati bey onları pek iyi 
tanıyor. Her suretle kefalet 
etti.

Hal ve mevkileri, aileleri çok 
iyimig. Ben kararımı verdim.

[ Arkası var ]

Papa Eftim gene 
meydana ç ık t ı

Papa Eftim İstanbul Vilâye
tine müracaat ederek nüfus kâ
ğıdındaki rum kaydının terkinini 
ve yerine Türk ortodoksu yazıl
masını rica etmiştir. Vilâyet 
Papa Eftimin talebini muvafık 
görmüş ve icap eden muamele
nin icrasını emretmiştir. Papa 
Eftime yeni hüviyet varakası 
verilecektir!

Meyhanelerde çalışan 
kadınlar

Şehrimizde bulunan mülkiye 
müfettişleri; Sultanahmetle Be
yazıt arasındaki meyhaneler 
hakkında Polis müdüriyetinin 
nazarı dikkatini celbetmişlerdir.

Bu meyhanelerde fuhuş tali
matnamesine mugayir olarak bir 
takım kadınların bulunduğu 
görülmüştür.

Bu kadınlar yüzünden bir 
takım hâdiseler çıkması da muh 
temel olduğundan Polis müdi- 
riyetince bazı tedabir ittihaz 
edilecektir. Fuhuş talimatname
sine muhalif olarak bir takım 
kadınlar bulunduran meyhane
lerin sahipleri hakkında takibat 
yapılacaktır.

«nrapa mmıga 
(fikri ilk 
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Ceııovro 14 
federasyonu taaavvnra Ccısv» 
rede ilerlemedi. Bu trsnvvure’i 
«nürevvid M. Brîcınd Cctaiyc"! 
Akvam ınedioi koMüfjitlo irdi Cj» 
tif;i nutukta birlik pr«)jcr:;îjs t a 
radığı itirn.K vo nrdanlofcfco 
kargı lAyıkile miklafca chacA

Fnııınndn Avrupa Ekliği ta" 
;jcivvunuKi karşı birçok materiz» 
ler peyda okmuş meroDİbyîlİB 
cesaretimi kırmışta.

M. Briandın asıl şcvkııan Isıran 
İngilterelin birliğe şiddctlo Eîiî* 
halif olmamadan başka FırCE23 
nm istediği diğer oiyaDÎ toa&SıKfc 
lere yanaşmak İ3teıaeınonitîİ!?.

Fransa Cemiyti Akvam naÎ3a= ’ 
kının Kellog mioakiEe tcKî cılit» 
meni için tadil edilmesini vo 
cavüze uğrayacak devloifao 
malî müzaharette bufaiEGinnı îjiû 
bir muahade aktalunnaacHH IoS= 
yor.

İngiltere terki teolihat yapa
madıkça bunlardan hiç fcirİEO 
muvafakat edemiyoccğîEİ Cc2> 
iyeti Akvam sneclioi kebirla do 
kat'i bir lisanla bildksnigtii?.

İtalya dahi Avrupa BfeKjjî 
için Versay ve diğer omlh naa= 
ahedelerinin tadilini ve Tflrîlîyo 
ile Sovyetlerin birlik teşkilâtma 
ve müzakeresine iştirak ettigür 
meşini şart koymuştur.

Halbuki Fransa oulh 
hedelerinin tadili mevzuu bahis 
edilmesine bile tahammül ede= 
miyor. Avrupa federasiyonuna 
Almanya dahi birçok noktalaf= 
dan muterizdir. İngiltere, ltalyx> 
ve Almanya M. Brlandln dü
şündüğü şekilde Avrupa foâ** 
rasiyonuna muvafakat göster
mediklerinden mumaileyhin pra« 
jesi Cemiyeti Akvam biiyük 
meclisi tarafından teşkil edile' 
cek komisyona havale olummiŞ"* 
tur.

Projenin bu komisyondan çık
ması uzun zamana muhtaç ol • 
duğundan federaoiyon tasavvura 
şimdilik hızını kaybetmiş oluyor.

Avrupa Birliği proje»Snîn 
ehemmiyetim kaybetmesi Cemi= 
yeti Akvam müessesesi için bîr 
kazamçtır.

M. Briandın tasavvur eyle
diği Avrupa Birliği Cemiyeti ak
vama rakip bir müessese olacak 
idi.

Hatta bu cihetten küçük 
devletlerin çoğu Avrupa Birliği 
tasavvuruna şiddetle itiraz etmff- 
lerd'i Avrupa devletlerinin ço
ğu Avrupa haricî memleketler 
ile çok alâkadardır. Meselâ İs
panyanın ve Portekizin Cenub? 
ve Vasati Amerika ile siyasî, 
iküsadî ve harsî gayet sıkı mü* 
nasebatı vardır. Bu devletler 
dar sıkı bir teşekkül olacak Av
rupa Birliğine giremezler. Aksı 
takdirde hayatî menfaatları muh 
etel olur.

Almanyanın Avrupanm hari
cinde yeri yok ise de menafii ga* 
yet çoktur. Bilhassa Amerikanın 
sermayesine büyük ihtiyacı var
dır. Bunun için Almanya Ame
rikanın aleyhine müteveccih gö
rünecek bir teşekküle ne gire
bilir, ne de taraftarlık yapa bi
lir. Şimalî Avrupa hükümetleri
nin bütün cihan ile pek çok 
ticarî ve iktisadi menafii oldu
ğundan bunlar dahi böyle bilr 
ayrı teşekküle girmeğe mütema
yil değildirler.

Elhasıl Avrupa Birliği ta
savvurunun Cemiyeti Akvama 
havale edilmiş olması Avrupa 
devletlerinden bir çoğunu ajır 
bir yükten kurtarmıştır.
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Mntımnfih oymnm çoruyum 
giderdi fci KoeîhiI Rîfat (U'ırİİüt 
b:*â* itücTOCİdîr. Silk- kmınonin 
Îsrit̂ atîs lûr.?. neye geçirmedi. Her 
iki tr.r/nf hakemden ayni derece
de zarar gördüler, her iki İcap
tan ayni derecede sinirlendiler 
ve iitîû2 ettiler. Hakemin dün- 
kü ner.çta muvaffak olamayışım 
gayet tabiî görmek icap eder.

Bîr adam tasavvur edin ki 
rafürbu bi? maçı ilk defa idare 
ediyor, hera de ne kadar mühim 
bir raeç.

Bu adamın idare ettiği ma
çın tarafeynden biri kendi ku
lübüdür, en ince ve en hassas 
bağlaca merbut olduğu kulübü. 
Onun kazanmasını candan ister, 
çünkü bu, halkın bir türlü ka - 
zanılanüsyan muhabbeti için çok 
emin bij tuzak olacak .

Fakat, elinde olduğu halde, 
bu galebeyi teshil edememek 
vaziyetindedir. Çünkü evvelâ 
vicdanı mânidir, saniyen etrafta 
biriken on bin adamın 20 bir. 
gözü hakemin ufak bir taraf
girliğini görerek bağırmak için 
serapa dikkat kesilmiştir.

Bu vaziyet zavallı idareciyi, 
hatia kendi takımı aleyhine 
hareket etmeğe mecbu etmez 
mi?

îjte Kemal Rifat dün bu 
vayiyette idi ve çok tesire tâbi 
çok asabî bir idare içinde oyun 
çığrığuıdan çıktı kasdî tekme
ler, yer yer münazaalar kendi
ni gösterdi.

Oyuna gelelim:
Hakemin düdüğü iki tarafı 

karşı karşıya getirdiği zaman 
Galatasaray şu vaziyetteydi.

Avni 
Burhan Naki 

Suphi Mitat Muammer 
Mehmet, Vedat Nihat Rebi Kemal 

Oyun ilk dakikalarda Gala
ta s a ra y lI la r ın  tazyiki altında baş
ladı. İVİacarlar bu tazyik altında 
biraz bunaldılar, hatta bir de 
gol fırsatı verdiler. Fakat Ni- 
hadm acul bir hareketi bu fır
satı öldürdü.

Onuncu dakikadan sonra 
Macarlar hakimiyeti ellerine al
dılar, çetin bir mücadele baş
ladı. Galatasaraym defansı git
tikçe yoruluyor. Ve Macarların 
bilhassa inkişaf eden hücumları 
tehlikesini artırıyordu. Bunu Ma-

ocîioiia nMCiIbaat ]] 
c a r la r ın  golii ta k ip te  g e c ik m e d i.

İlk devre bu ııelice ile 1— 0 
Macarların lelıiııe bitti.

İkinci d e v re  M acıırln r yine  
linkim  o y n a d ıla r.

Bu h ü k 'm iy e t 10 dakika fa
sıla ile kaydedilen iki golle ken
dini bilfiil hissettirdi. Buna Ga
la ta s a r a y lI la r  o da penaltıdan bir 
golle mukabele ettiler ve maç 
3 - 1  b it t i .

Feraeır - Viıeır kulüp
Son ve en mühim maça sıra 

gelmişti. Hakem Sedat Rıza bey 
oyun başladığı zaman Fener ta
kımı:

Rıza;
Kadri, Ziya;

Cevat, Şekip, Reşat; 
Niyazi Alâ Zeki Muzaffer Fikret

Oyuna Fenerliler başladı. 
Altı dakikalık bir mücadele, 
Fenerin ilk golünü Zeki, güzel 
bir plase ile kaydetti.

Viyanalılar canlandılar, oyun 
Fenerin nısıf sahasına, hatta ka
lesinin önüne intikal etti. Viya- 
nalılar üst üste üç gol kaçırdı
lar. Maamafih hiçte gol olmıya- 
cak vaziyette yapılan bir sayı 
beraberliği temin etti. Sol iç 50 
adımdan bir şut çekmiş, güneş 
istikametinde gelen topu gör- 
miyen Rıza bu kolay çevrile
cek havalenin ağları takılmasına 
mâni olamamıştı.

Oyun yine hararetlendi. Aradan 
daha beş dakika geçmemişti ki 
Alâ, kendine mahsus drbling- 
lerle rakipleri atlattı ve giizel 
bir plase ile ikinci golü yaptı.

Kısa bir fasıla.
Viyanalılar buna yine cevap 

verdiler. Devre 2 - 2  berabere- 
yiz.

İkinci devrede Fener Ziya
dan ve Zekiden mahrı mdur. 
Takım insicamını kaybettiği için 
Viyanalılar üçüncü ve dördüncü 
sayılarını kaydettiler ve Fener, 
çok güzel oynadığı bu maçı böy- 
lece kaybetti.

Yunanistamda kom ünistler 
Atina,-18— Yeniden birçok 

komünist tevkif edilmiştir. Daha 
bazı tevkifatın icrasına intizar 
edilmektedir. Ordu ve donan
mada faaliyette bulunan yeni 
bir komünist şebekesi keşfedil
miştir. Efkârı umumiye bunların 
şiddetle tecziyesini talep et
mektedir.

^  -siril r.îii'Vıiıc'iiiTUMi J )

Kandilli hal!;;» belediye 
riyasetinden bir ricada 

bulunuyor
Düıı, Kandilliden müteaddit 

imzalarla aldığımız bir mektubu 
aynen dercediyoruz:

“ Anadolu Elmalı ouyu kum
panyanınım kömürleri evvelco 
küçük oııyuıı ünlündeki boş ma
halle çıkarılıyordu. Fakat küçük 
Muduki yarayın kömür tozların
dan berbat olması melhuz ol
duğundan buraya kömür çıka
rılması men edilmiştir. Pokftlû. 
Fakat iş bununla kalınıyor.

Kandillide iskele ittisalindeki 
sabık saray arsası cüz’i bir pa
ra ile emlâki milliye tarafından 
bu su kumpanyasına verilmiş, 
kömürlerin boşaltılmasına ve bu
rada aylarca durmasına müsade 
edilmiştir. Hiç düşünülmüyor ki 
Kandilli, daima boğazın şimal 
rüzkârına maruzdur ve bu yüz
den kömürlerin nakli esnasında 
Kandilli bir toz deryası halini 
almaktadır. Meselenin sıhatiumu- 
miye ile alâkadar olması hase- 
bile ahali Hisar belediyesinden 
bunun meni için müteaddit de
falar ricada bulunmuş isede Ha
zarı dikkate alınmamış, dün tek
rar bir gemi gelerek gene su 
kumpanyasının kömürlerini ma
halli mezküre boşaltmak istemiş, 
ahali Anadoluhisar belediyesine 
ve mevki zabıtasına müracaatla 
bunun menini talep eylemiş, za
bıtada men eylemeğe teşebbüs 
eylediği halde bu hareket bir 
semere vermemiştir. Bunun üze
rine keyfiyet Beykoz kaymakam
lığına bildirilmiş isede maal
esef kaymakam beyden alınan 
cevap şudur : Bunda menafii
umumiye vardır. Su kumpan
yasının kömürü oraya çıkarıl
maktan men edilemez. „
Aceba bu şekilde müdafaa edi
len kumpanya halka bedava 
bir bardak sumu veriyor ki, sı- 
hatiumumiyenin ihlâl edildiği dü- 
şünülmiyorda “menafii umumiye,, 
den bahsediliyor ?

Kandilli ahalisinin sıhhati ile 
alâkadar olan bu mesele hak
kında belediye riyasetinin naza
rı dikkatini celbetmenizi rica 
eyleriz „

Stadyum inşası
Belediye bir stadyum inşası 

için bütçesine (40,000) lira tah
sisat koymuştu. Diğer taraftan 
Maliye Vekâleti dahi inşaat 
masrafının nısfına iştirak ede
cekti.

Belediye uzun zamandanberi 
bu vadide tetkikaj yapmaktadır. 
Bugüne kadar müsait hiçbir yer 
bulunamamıştır.

Spor kulüpleri anlaşarak be
lediyeye stadyum inşasına mü
sait bir mahal gösterdikleri tak
dirde belediye tarafından azamî 
teshilât gösterilecek ve derhal 
İnşaata başlanacaktır.

ir arnıs maeKemefaiRM

Bir lîlkitlyar 1
îyccanlı bir dava

ğmağa teydb)
Fraıısada çok garip ve şayanı 

dikkat bir dava rüyet olunmuş
tur. Bu davada maznun iki genç 
ve güzel kadındır. Bunlar Saiııt 
Plucide’tu oturan irat sahibi ih
tiyar bir kadını boğmağa teşeb
büs ettiklerinden mahkemeye 
verilmişlerdir.

Hâdisenin evveliyatı pek me
raklıdır. Fransız gazetelerinin 
uzun boylu anlattıkları bu ma
cerayı biz burada hülâsaten na
kledeceğiz:

Geçen sene teşrinievvelin - 
de Saint Placide’te oturan ihti
yar Madam Desbleds’iıı evine hır
sızlar girmiş, yükte hafif baha
da ağır ne varsa hepsini, bilhas
sa gayet kıymettar mücevherle
ri alıp gitmişler.

Tahkikat yapılmış, nihayet 
şüphe üzerine üç kişi tevkif e- 
dilmiştir. Bunlardan birisi Pa- 
riste bir kumarhane işleten Hou- 
chon-Bignaley isminde bir adam
dır. Diğeri bunun metresi Gil- 
berte Gerard ve öteki de Fran- 
sanın en meşhur centilmen hır
sızlarından Francis Roche’tur.

Tahkikat esnasında hırsızlar 
itirafa mecbur kalmışlar ve is
tirdat edilen mücevherlerden bü
yük bir kısmı Madam Desbleds’e 
iade edilmiştir. Fakat bu ihtiyar 
kadın mücevherlerinin kendisine 
tamamen verilmediğini görünce 
içerlemiş ve iddiayı şahsisinden 
vazgeçmiyerek hırsızları en ağır 
cezaya çarptırmak için uğraş
mağa başlamıştır.

Madam Desbledis bilhassa 
Houchon Rıgnaley’i itham etmiş 
ve itiraflarına nazaran sirkatta 
bunun çok büyük bir rolü ol
duğunu hatta meydanda olmı- 
yan mücevherlezin Houchor ta
rafından saklandığım iddia et
miştir.

Tahkikat [esnasında serbest 
bırakılan Gilbert Gerard ise 
sevgilisinin böyle daima ittiham 
edildiğini görünce fena halde 
sinirlenmiş ve bu madama deh
şetli bir kin bağlamıştır.

Bundan sonra düşünmüş ta
şınmış, nihayet bu madamdan 
intikam almağa karar vermiştir.

Fakat nasıl?
Gilberte ne de olsa bir ka

dındım Desbledisle yalnız başı
na baş edemez,

işte bunun üzerine daima 
kendi nakdî muavenetile yaşı
ya» matmazel Eliane Hartley’e 
mes’eleyi açmış ve onunla be
raber bu ihtiyar kadını boğmağa 
karar vermişlerdir.

Matmazel Eliane, Gilberteııin 
çok eski bir arkadaşıdır. Hatta 
Gilbertaiz yaşamasına , imkân 
yoktu. Biirbirlerimi bu kadar çok 
severler. Bundan başka Elimıe 
daima Gilbcrtin minnettarı bir 
vaziyettedir. Çünkü, şimdiye 
kadar Gilberte ona bir lirırü 
aşıklar hediye etmiş ve Eliane 
bıı sayede biraz para yüzü gör 
miiştiir. Bundan başka âşıkoız, 
yaııi parasız kaldığı günler mü
temadiyen Gilbertten para çe
kerek yaşamıştır.

işte bunun için iki arkadaş 
bu cinayeti yapmak hususunda 
iyice uyuşabilmişlerdir. Karar 
şöyledir:

Her ikisi gidecekler. Gilbert 
içeri girecek ihtiyar kadını bo
ğacak, bulduğu paralan alacak 
Eliane kendisini bir otomobille 
kapıda bekliyecek, sonra bera
berce kaçacaklar.

Eve bir defa gitmişler, fa
kat madamı bulamamışlardır.îk- 
inci defasında madam yalnız ol
madığından bu işe pek cesaret 
edememişlerdir.

Üçüncü defa 20 haziran ak
şamı saat sekiz raddelerinde ni
hayet Desbleds’i evde yakala
mışlardır.

Program tatbik edilmeğe 
başlanmış ve Gilberte yukarı çı
karak birdenbire ihtiyar kadının 
gözlerine karabiber serperek 
üzerine hücum etmiştir. Burada 
şiddetli bir mücadelo başlamış 
Madam Desbleds kaçmış, ka
çarken düşmüş, “ imdat „ diye 
haykırmış nihayet etraftan ye
tişenler tarafından mutaarrızlar 
yakayı ele vermişler ve adliye- 
ye sevkedilmişlerdir.

İşte geçen günü 11 inci ceza 
mahkemesi bunların davalarını 
rüyet etmiş ve bitirmiştir.

Gilberte henüz 19 yaşında 
güzel, çok güzel, sarışın bir kız
dır. Mahkemede hep Eliane’i 
kendisine siper yaparak otur
muştur.

Eliane ise bundan iki üç yaş 
daha büyükçedir. O da kara
gözlü, karakaşh esmer bir gü
zeldir.

Gilberte reisin suallerine şu 
cevabı vermiştir:

— Ben madam Desbelds’den 
intikam almak istiyordum. Onun 
için arkadaşım Eliane’a bana 
yardım etmesini rica ettim.

— Nasıl yardım edecekti?.
— Madamı korkutacaktık.
— Fakat onu boğmak iste

mişsiniz ?

nnesn
- -  Hayır, boğmak aklımız

dan bile geçmedi.Niçin boğazlıya» 
tanr. Yalnız korkulacak) ıh,

Peki içorl girer fi'mn'.y/, 
madamın gözüne biber aitigmı:'; 
iddia ediliyor?

Hayır biber atmadık. Yal
ın;’. madam korktu, kaçtı. I îndfcc 
yemek odasında coryan ediyor
du. Kaçarken manaya çarptı. 
Masanın üzerindeki biberlik dev
rildi. Belki oradan güzüne bibeo 
kaçmıştır.

Ya madamın boynunda!;! 
kedmeler, sıyırıklar?..

Bunlar da hep düşerken 
olmuştur.

Reis bundan sonra matma- 
z e l EfiionG a  onatıl Ibcıo
lamıştı.

Eliane büyük bir buhran için
de hınçkınklarını oaklayamıya- 
rak demiştir ki:

Ban de Ibîiylo bîr sirkatin 
maznunuyum. Madam Desbledcs 
elmaslarınım iade cdÜMigini duy
dum. Acaba yanhglıkh'boni çel- 
dnye itîSade ctîsJrjp edilmediğim 
tetkik etmeğe gittim. Evine gi
rer girmez madam korktu kaçtı, 
kaçarken yaralandı.

Bu esnada aınıbım DeaMcdn 
atılmış:

— Yalan! Yalca, diye lıc-/- 
kırmıştır.

Üzerime öyle bir atıldılar ki, 
ne yapacağımı gagırdıaa. Azca- 
ille karşı kargıyım zannettim.

Neticede maznunların müda
faaları yapılmış ve Eliane i  sene 
hapse, yüz frank cezayı nakdî
ye, Gilberte de 2 sene hapse 
ve 100 frank cezayi nakcliyoyo 
mahkûm edilmiştir.

Genç kızlar bn karan h«™° 
kırıklar ve göz yaşlarila karşı
lamışlardır.

Küfrilpjhaıteîes'
Maarif vekâletinden fetan- 

bul kütüphanelerine vaki cİsa bfe 
tebliğde kitapların mürekkep
le kopyalarını almak ve fotoğ
raflarım çıkarmak menedil - 
miştir. Ancak arzu edenler 
kurşun kalemile istinsah eıîc- 
bileceklerdir. İstinsah ve fo ■ 
toğraf için Maarif vekâletinden 
sureti hususiyetle isin almak 
lâzımdır. Bazı kıymetli kitap
ların fotoğraflarını çıkarmak 
için İstanbula gelen müsteşrikler 
Maarif vekâletine müracaat ede
rek müsaade istemişlerdir.

Maarif vekâletince İstanbul» 
daki kütüphanelerin birleştiril
mesi ve adedinin azaltılması düşü
nülmektedir. Okuyucusu az olan 
bazı kütüphanelerin kitapları di
ğer kütüphanelere nakledilecek 
tir. Bunun için inhilâl eden kü
tüphanelere kimse tayin edil
memektedir.

Bini Mflâlsiflinı

$ m w M $
__

=■ Hadise mı?
— Evet.. Bence hâdise, fa

kat, bilmem, siz nasıl telâkki 
edersiniz? Bizim Manama yani 
sizin şüpheli gördüğünüz Hintli 
hizmetçi birdenbire hastalandı..

— Olurya.. Bunun garip ta
rafı neresi ?

— Hakkınız var, siz Hintli
lerin mizaç ve âdetlerini bilmez
siniz! Hintliler hastalandıkları 
zaman mutlaka kendi evlerine 
gitmek isterler. Onların tedavi 
usulleri büsbütün başkadır.

— Hastalığı ne imiş?
—; Karnında sancı var...
— Beş oîi damla afyon ru- 

hu«içiriniz, sancısı geçer...
— İçmez azizim... Hintliler 

bizim eh'îiiizden hiçbir şey iç

mez ve yemezler. Şimdi kori
dorda inliyerek dolaşıyor.

— Gitmekte ısrar ediyor 
mu ?

— Fazla kıvrandığını gör
düğüm için, âdetlerine riayet 
etmeğe mecbur olacağım,

— Bu müsaadeyi benden is
tiyorsanız - kendi hesabıma-ben 
veremem.

— Ne yapmalı ?
— İzin vermeyiniz !
— Sancısı artarsa..?
—r Merak etmeyiniz , Sır, 

ölmez!
Sesi gittikçe yükseliyor..

— Bu ilk sancısı mıdır?
— Bir kaç defa vaki oldu..

O vakit evine gitmesine
müsaade etmia midiniz?

—- Evet., müsaade etmiştim.
«»" Manamayı derhal neza

ret altına aldırmanızı tavsiye 
ederim.

— Şüphelenirse?..
— O, zaten, bugün yemek

te, benim mevcudiyetimden kâ-ı 
fi derecede şüphelenmiştir. Sizi 
temin ederim ki, Mis Krosun 
gaybubetinde onun da parmağı 
vardır,

— Zevcemin husuşî ahvaline 
çok iyi vakıf olduğu İçin, şimdi, 
Manamadan ben de şüphe et
meğe başladın;.

— Manamayı herhangi bir 
hintli ile ihtilâttan menediniz.

—s jyi bir tedbir,.,
— Yarma kadar nezdinizde 

muhafaza altında bulundurunuz, 
Yarın ben erkenden geliif ve 
kendisini isticvap ederim.

— Şimdi gelmek kabil de
ğil mi?

-1-  On beş «önlük biy deniz 
yolculuğunda sopra, bu sase

İlk defa, sabit bir yatakta uyu
yacağım. Müsaade ediniz de bu 
işi yarın halledelim!

— Korkuyorum mister, kor
kuyorum. Eğer Manaraanın san
cısı hakikatse ve ıstırabından 
ölürse..?!
— Kendisini bir mahfuz bir oda

ya kapayınız... göreceksiniz ki, 
sancıdan eser kalmıyacaktır 1

Dediğinizi yapacağım, 
mister.

*•A
{ Manama ) nm esrarını 

nasıl keşfettim?
— 6 —

Ertesi sabah, derhel Valinin 
evine gitmiştim.

Mister Kros bana, o geceki 
müşahedelerinden bahsederken: 

™ Azizim, dedi, seni Lon - 
dradan Allah göndermiş... Ben 
zevcemi unutoıağa çalışıyordum. 
Şimdi, inandım kİ, Mis Kros 81- 
msmiştir.

Mister Kros, hintli hi?.Eyıoî °

çisinin (Siyah hençerliler ko
mitesi)  ne . mensup olduğuna 
kanaat getirdiğini söyledikten 
sonra, müşahedelerinden mü
him bir kısmını anlatmağa 
başladı:

Manamaya ihtiyacım oldu
ğundan bahisle, muhafız asker
lerden birine gece şu emri ver
dim: “Manamayı taş odaya gö
türüp yatırınız ve kapısında nö
bet bekleyiniz!,, Hintli hizmet
çiyi taş odaya götürdü. Manama 
taş merdivenlerden inerken : 
“Hazrete söyleyiniz, benim san
cım gittikçe artıyor... evime git- I 
meme müsaade etsitı.. sabahleyin 
erkenden gelirim!,, demiş, Nö
betçiler benim uyuduğumdan 
bahgçderek Manamanın ricasını 
Is'af etmediler..

O gttn evin içinde, büyük
bir ümit ve kanaatle tahkikata 
başlgfhm,

Manamanm yattığı taş oda
nın çok yüksekte ufak bir hav» 
penceresi vardı.

Evvelâ, bu pencereden, bu 
ihtilâlci gencin vaziyetini tece3» 
süs etmeğe başladım.

Valinin zeki ve kurnaz ftfe 
metçisi yere uzanmış., gözlen 
açık.. Kendi kendine söyleniyordu

Manmanm söylediklerini an
lamak kabil olamıyordu. Bu 
esnada Hintçe bilmediğine çok 
teessüf etmiştim.

Hizmetçinin ahvali ruhiyesindo 
mühim bir tahavvül yokta. Düş
tüğü uçurumdan kurtulacağım 
ümit eden azimkar bir ihtilâlci 
gururile uzanan Manamayı teces
süs etmekten bir faide hâsıl 
olmıyacağım anlayınca, pencereyi 
terkederek, odadan içeriye gir
dim.

Manama beni, hiç ümit et
mediği bir dakikada karşısında 
görünce, tekrar kıvranmağa v* 
akşamki rolünü yapmağa başla* 
tnıştı. [Aakası var]
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Ankara, 20 [Başmuharririmizden] — Gazi Hazretlerinin An- 

rayı teşrifleri bu sabaîı istasiyon ve sokakları dolduran kadınlı, 
erkekli binlerce halkın coşkun tezahürleriie karşılandı. Reisicum
hur Hazretleri hususî vagonlarından inince, Başvekilin, vekillerin 

. ve meb uslann ayn ayrı ellerini sıktıktan sonra selâm vaziyetinde 
duran kıtalara “ merhaba asker,, diyerek hatırlarını sordular.

“— Var ol Paşam,, seslerile karşılandılar. Otomobillerine bindik
leri zaman istasiyon dahilinde ve haricinde toplanan çok kalabalık 
bir haik kütlesinin mütemadi tezahürleriie bir iki dakika ayakta ve 
şapkalarile selâm vererek mukabelede bulundular.

Gazi Hazretleri Başvekil Me berabe 
, kögMerâme giderek öğle yemeğini orada yediler." Ye 

inekle Dahilîye Vekili Şüİsıriâ ECaya, Efiaîîye Vekili 
<c<p>ğlta Şükrü beyler de hasar bulunuyorlardı.

© O

Saat ikide Çankayadaki köşklerine giderek bir saat kadar 
istirahat buyurdular. Müteakiben ikametlerine tahsis edilen Maraş 
meb’usu Mithat Beyin köşküne geldiler ve bir mübdet te orada 
istirahatten sonra kendilerini ziyarete gelen Başvekil Paşa ile 
beraber otomobille bir tenezzühde bulundular.

i/Ieclis Reisi
vekile azası 

Gazi Hazretleri 
Gazi Hazretlerin 
te kadar devam eden 
eleler etrafında memleket için çok 
zakereîer cereyan ettiği tahmin

geç vak- 
mevcut mes’-

Geçen gün İstanbul gazete
lerinin birinde gördüm : Ağrı- 
t|ağ,dâ şehit olmuş bir genç za- 
b iim .^ re sE ji, Altında şu satırlar 
yâziîı: Fatnosia asiler tarafından 
kulağına kızgın demir sokularak 
şehit edilen yüzbaşı Cemil Bey.

Bu resim, o İstanbul gaze
tesinin sahifesinde kendine nasıl 
yer bulabilmiş ?

Bu sahifeler, bilirsiniz, kaç 
zamandır, Fethi beyin gittiği 
giin İzmir rıhtımının arzettiği 
manzaradan bir niimunedir. O- 
kadar kalabalık ve doludur. 
Hükümet ricalinin muhtelif şekil 
ve mamadaki karikatürlerinden 
tutun da kahraman ve mazlûm 
gazetecilerin, adeta bir uzun 
sinema fiimi teşkil edecek ka
dar çok ve mütnevi enstantane
lerine kadar öyle çeşit çeşit re
simlerle lebaleptir ki, insan bir 
küçük zabit resminin bu kala
balık arasına nasıl sıkışmış ol
duğuna şaşabilir.

Hem bir küçük zabitin, men
kıbeleri, gazetelerimiz sütunla
rından taşan nice büyük siya
set ve hürriyet kahramanları 
arasıcda ne işi var? Ağrıdağı, 
bu, ne uzak! Kürt isyanı, ne 
ehemmiyetsiz mes’ele! îzmirde- 
ki, Istanbuldaki heyecanlı hürri
yet mücadelelerinin yanında, 
dünyanın öbür ucundaki bir as
keri vakıanın ne hükmü olabilir?

Vajanın fedakâr gazetecileri, 
artık aUCusılannda ba gibi hava- 
dısl'ffîre yer veremezler. Onlar 
için, Kürt isyanından, Türk or
dusun®! zaferinden çok daha 
mühim davalar var. İnhisar iş
lerinde cepüerini dolduranlar, 
acaba kimlermiş ? Reşit Galip 
bey yeni fırkadan niçin istifa 
etmiş ? Artvinde Halk Fırka
sından çskıp Serbes fırkaya il
tihak edenlerin adedi nekadar- 
mış ? izmirde fedakâr gazeteci 
Zeynel Besim bey niçin mev- 
kufuk munakeme ediliyormuş ? 
İzmir hâdiselerine sebep olan 
onlar mı imiş, biz mi imişiz ?

Ah, keşke, Ağrıdağda kula

ğına kızgın demir sokulan türle 
genci ben olsaydım. Ben olsay
dım da bir millet matbuatının, 
bir millet fikir âleminin düştüğü ' 
şu manevî anarşinin ve fu millî 
hezimetin elîm yankılarından ha
berim olmasaydı. Ey, Ağrıdağın- 
da ölenler ve dönüşenler, bizi 
affediniz 1 Ve sakın arkanıza 
dönüp bize bakmayınız.

Korkarım ki, bizim manza
ramız sizi vatandan iğrendire- 
bilir. Hayatlarını ve istiklâllerini 
kurtarmak istediğimiz, kalabalık 
bu mudur? diyebilirsiniz.

Diyebilirsiniz ki, karlı tepe
lerinde hayatın ve tabiatin son 
nefesini verdiği o menhus ve 

[A rkası 3 üncü sak ifede ]

A nkara, 2® [Başmuharririmizden] — Bugün bu
rada kuvvetle deveran eden bir şayiaya göre bazı 

^vekâletlerde tebeddülat icra  edileceği tey it etm ek*-
tedir.

Bu şayîâya nazaran Adliye ve ik tisa t vekilleri is
tifa  edecek, yerlerine D iyarbekir meb’usu Zekâi ve 
Burdur m eb’usu Mustafa Şeref beyler geçeceklerdir.

en kuvvetli namzet o larak  V a
sıf beyin ismi ileri sürülmektedir.

ikinci ve daha kuvvetli bir rivayet det Başvekil 
paşanın bu h afta  zarfında istifa  ederek kabineyi ye- 
nidem teşkile memur edilecektir. Bu takdirde üç ve
kâlette tebeddülat icra kılınacağı ve esasen m aari- 
fede yeni bîr vekil tayin edileceği için tebeddülün 
esaslı olacağı söylenm ektedir. Bu şekilde dahi kuv
vetli nam zetler olarak yine Yusuf Kem al, Mustafa 
Şeref, V asıf ve Zekâi beylerden bahsedilm ektedir.

Tahminime nazaran bu ikinci şeklin tahakkuku 
daha kuvvetlidir. ALİ NACİ

Bugün akşama doğru Fırka binasında evveîci 
isimlerini yazdığım zevat îsmet Paşa Hazretler1"-*?] 
nin riyasetinde toplanarak müzakerede bulunmuş»- ,J
lardır Içtimadan sonra yüksek makam işgal eden ■ | 
salâhiyettar bir zat Halk Fırkasının ıslah ve':iö~"; 
kâmülü için çek ehemmiyetli tedbirlerin 
kere edilmekte olduğunu ve bu tedabirin Fırka 
ve memleket için çok hayırlı neticeler vereecğî 
kanaatinde bulunduğunu bana ifade etmişlerdir.

A L İ MKGİ

iye Vekili Rmsysıya glüi:, V

cetvelleri dün asıldı

iinızı görmezseniz 
hemen itiraz ediniz

asala» cetvelleri te tk ik  ediyor
Belediye intihap cetvelleri 

dün mahallelerde asılmıştır. Bu 
cetveller perşembe akşamına 
kadar duracak ve cuma günii 
erkenden toplanacaktır.

Herkesin bu müddet zar
fında cetvelleri tetkik ederek 
isimlerinin mevcut olup olma
dığına bakmıya, eğer yok
sa itiraz eylemeğe hakkı vardır. 
Perşembe akşamına kadar, cet
velde ismi olmadığı halde- iti

raz etmemiş olanlar haklarım 
kaybetmiş olacaklardır.

ne zaman

C. H. Fırkası namzretlerini 
3 teşrinievvel akşamı matbuata 
verecektir.

Yeni fırkanın da ayni gün
de namzetlerini ilân edeceği 
söyleniyor.

(  Arkası 3  üncü sayfada)

Katil hırsız
Evelki gün, Saraçhane başın

dan geçerken evelce evini soy
dukları Emine 
Hanım tarafın
dan görülme - 
leri ve takip 
edilmeleri üze
rine, önüne ge
lene silâh ata
rak kaçmağa 
çalışan hırsız - 
lardan Omerin 
kurşunu ile ya
ralanan bekçi 
Rüstem öldüğü _
gibi , balıkçı K atiî Ö m er 
Mahmudun da hayatı tehlikede- 
dir. „

Ömer ve Rıza hakkındaki 
polis tahkikatı hitam bulmuştur. 
Merkumlar bugfin adliyeye tes
lim edileceklerdir.

İran maslahatgüzarı Sait Han ile Tevfik Ru^u; jfy 
arasında taati edilen sözler..

Hariciye veki
li Tevfik Rüştü 
B. dün saat dört 
buçukta “ Çiçe- 
rin„ vapurile O- 
desaya hareket 
etmiştir.

Tevfik Rüştü B. 
dün saat üçe ka
dar Tokatlıyan 
otelinde meşgul 
olmuş ve bu ara
da Fransız Sefiri 
Kont döŞambro- 
nun ziyaretini ka
bul etmiştir. Fran
sız Sefiri Hariciye 
Vekilimizin yanın
da bir saat ka
dar kalmıştır.

Tevfik Rüştü 
Bey öğle yeme
ğini Viyana Sefi
rimiz Hamdi bey
le beraber yemiş, 
saat üç buçukta 
oteli terketmiştir.

Vapurda...

kilimSgöMre^ek H ariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
olan “ Çiçerin „ "Çıçerrn,, vapurunda. (A ltta bunç-
vapuru bayrak- yoldaş vapura gidiyor] >
larla ve salonları çiçeklerle süs- I vertesi daha hareket saatinden 
lenmişti. Rıhtım ve vapurun gü- I (Devamı 3  üncü sahifede)' -

“Yarın*, m havadisleri

İzmirde dört yeni 
tevkif

İzmir. 20 [H .M .]—» Mev
kuf gazeteciler' hastaneye nak
ledildiler. Nümayiş yapanlardan 
Giritli Raşit, bahriyeli Kâmil, 
Kürt Sadık, Midiliili Ziya bugün 
tevkif edilmişlerdir. Halkı hükü
meti basmağa teşvik eden Ni- 
yaside tevkif olüiimoşiur.

Şimdi aj<ms gelcSi, yerkrde ■ Serteerf Ftffea
— Birinci sajfaya bu^ük harflerle yaz; Halk Fırk*s* 

veirtİe intihabata. fesat karıştırıyor! , -.y
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y a f e y n  d b  ^ r d i f e r
J-os’t Öf njj-'.in (Trmidad), 19 

(A.A.) — { ’crcrssr. Ouyr.nm da- 
I ili îo fn*1 ı V ! -eu'dcla kü
rek ı ’’'1' " 11 tj 'r ııojı-e-kkcp
bitr {jsr»7 ^ ra S î^ a ’yo itiica et
ime-!; îvîa Htîr aMitlala fecrck 
kcçpır;L'!!r ve for̂ ütı Tr-lnidat’tâ
ki -E^feîjö» g&mgjardnr. Mah- 
Wçiar tîci'üya (A$r çıkmaz 
polbîer tci’a'flKİsn tutulmuşlar 
ve Fo.p5=sî!r!ırıiş!ardlir. Sa firari
ler 1Û gün sSmh&t deniz üs
tünde. k ^ d & n u , açlik ve su
suzluk yîâsimden pek şiddetli 
ıztoaplar çoVikterini söylemek- 
tedsifEsr.

d m

ViaBmEÎs, £0 ( A. A. ) — 
Buğday İıatı, 19î6 secıesinden- 
lîsrf gfcfgsaeaâş derecede en 
aşp§ı • seviyeye iEüşnnüştür. Bu 
hal çiftçileri ysis ve ıtavaaidiye 
kapîârnMghç. ECiSBadafiıın garbın- 

nazik vfeziyetidsOii
dolayâsite patfleîaentonun terak
kiperver aspososkm biri tarafın
dan şifeTŞk kajîsmu lâyiiwi3i 
Katslîiiâ a 'bir tefliİ teklifi tevdi 
ödiımiş®. Bu tadil teklifinde 
tsirûî dn&âij 'w»{afbwfaa inhitatın 
çift^îfercı gerek buğdayın ve 
gerek sair Eiahsuferîn iyi bir 
iratla piyasaya çıkarılmağa ve 
satmağa muvaffak olmak kabi
liyetimden tnaferum buksnmala- 
radela na;8i8wd5it olduğu beyan 
edikce-ktedir.

F@gM B . bisgisa g id iy o r

sofanda 
meb’u»- 

14 kişi..
Karşı fırkada dön hiç bir 

içtima cJjnn-amıştır. Lider fethi 
Bay Fırka merkezine giderek 
müstacel bazı evrakla meşgul 
olmuştur.

Fethi bey bugün Ankaraya 
Kareket edecektir. Çarşamba 
günü, meb’us olarak meclise iş
tiraki. muhtemeldir.

ÎMaaMf B$şM!sîrfas• Asıkasaya 
gidiyoıias-

Yeni ferfea azasından olan 
îstaafcail ra.eb’usu Süreyya Prşa 
dŞn itelîaraya gitmiştir.
MfeMU-meb’usIardan Tahsin, 

Ağaoğî» Afemet, Tâlât ve Meh
met İnanı'beyler de bugün An- 
kar-aya ‘ gjifeoe-Mssrdir.
Bflafcıdîâf wâ asfe>Bİwr yalmsz 

M  kişi
Yeni ftylia azasından Erzu

rum meb’usu Tahsin bey bir 
muharririmize şu sözleri söyle- 
miş&:

“ —• ŞİEadiBk mecliste fırka
mızı 14 arkad'âş temsil edeceğiz. 
Bize meclisin sol tarafı ayrılmış
tır. ■ Aıilıaırada fırkamız henüz 
teşkilât yapmıştır. Kendi evimin 
Ankara merkezi olarak tutuldu
ğu hakkında birşey yoktur. 
Evimde kendim oturacağım.,, 

■■Vâlâyeft MiGii'lkez Eıeyetâ

• B. M. meclisinin fevkalâde 
ıçtimnaı dolayısiie S. fırka umum 
merkez ocağı azalan Ankaraya 
gitmekte, oldukîarından fırkanın 
İstanbul Vilâyet heyeti ocağı 
salı günü Beyoğluaıdaki Kalmis 
apartmanına taşınacaktır.

©ımBiğm-İılkta. ©cak
• Snısığırkk, 16 — Bugün ka

saramızda Serbest CüniihiH£?iyet 
Sur kaos resmen teşekkül etmiştir.

Müskirat kaçakçılan

lMe\\ fftsfra fek lbi= 
rafea® e® le  

Isaıralı b k v a k ’a ©Milî

Nevyork, 20 (A.A.)— İçki 
memımiyetinin tatbiki ile muvaz
zaf C> memur Nevvjeruey'de Eli- 
znbetlı birnhaneaindü taharriyat 
icra etmekteler iken birdenbire 
ortaya çıkan 12 kişinin tecavü
züne maruz kalmışlar silâhları 
ellerinden alınmış ve kendileri 
esir edilmiştir. Dişarda kalmış 
olan diğer bir zabit birahaneye 
girerek ateş açmış ise de 8 
kurşun isabetile telef olmuştur. 
Bütün bu hadiseleri müteakip 
mütecavizler otomobillere bine
rek kaçmışlardır.

H a f i f  Tayyare 
ile Madagaskara

Le Burget, 19 ( A.A. ) — 
Tayyareci Lalouette, ile yüzbaşı 
Goulett, Paris Madagaskar sefe
rini yaparken binmiş oldukları 
tayyareye benziyen tek satlhlı 
bir tayyare ile saat 6,24 te Le 
Burgeden havalanmışlardır. Bu 
tayyareciler saat 18 de Bükreşte 
yarm Halepte bulunacaklarını ve 
ondan sonra Tahrana vâsıl ola
caklarını ümit etmektedirler. 
K ost ve Bellant Şâlkagodla

Şiltago, 19. - (A.A.) - Cos
tes ile Bellonte dostane seyahat
lerine devam ederek Şikagoya 
gelmişler ve hararetli surette 
karşılanmışlardır.

Tdli.';«:cn  «onıra 

İl.

Venizelosun seyyafeati

Atinada Sefirimi» 
zrn Hariciye neza- 

le temasları..
Atina, 20 — Sefirlerin kabul 

günü olması münasebeti ile 
Türkiye sefiri Enis bey dün ha
riciye nezaretine giderek hari
ciye umurunu vekâleten tedvir 
eden müdiri umumî Müsyü Ksi- 
daki ile uzun uzadıya görüş
müştür.

Haber aldığımıza göre iki 
recüli siyasî beynindeki mülâkat, 
ticaret, konsolosluk ve ikamet 
mukavelelerinin akdi için An
karada icra edilmekte olan mü- 
zakerat etrafında cereyan etmiş 
ve bu müzakerelerin teşriniev
velin ortasına doğru nihayet 
bulması imkânı tetkik edilmiştir.

Türkiye sefiri Enis bey mü
lâkat esnasında Yunan Başve
kili Müsyü Venizelos ve hariciye 
Nazın M. Mihalakoplosun Anka
raya vukubulacak ziyaretlerini 
mevzuu bahs ederek yapılacak 
istikbal merasimini ihzar ve sey- 
yahat teferruatını tesbit için 
mezkûr ziyaretlerin vaki olaca
ğı tarihi sıhhatli olarak öğren
mek istemiştir. Müdürü umumî 
Müsyü Ksidaki bu hususta icap 
eden malûmatı vermiş ve baş 
vekilin avdetini müteakip daha 
mufassal malûmat vereceğini 
vadetmiştir.

Düyunu muvahbide 
yükseliyor

Düyunu muvahhide dün bor- 
sada yükselmiş ve 90 dan 122 
kadar ye çıkmıştır.

■Sır ımûSıracaat 
Bozüyük, 20 — Burada eş

raf, tüccar ve halktan bazı kim
seler Serbest fırkaya möracaat 
ederek bir ocak merkezi açıl
masını ve belediye intihabatında 
namzet gösterilmesini ırka et- 
mirfardiır.

İstanbul umumî hapishane ve 
tevkifhane idarelerinde yeniden 
ve umumî bir teftişe karar vo- 
ril-ıiijtir. Iiu teftiş nuticeahıdo 
lıcı- iki idare memurlun nraumda 
yeııi bir tasfiye yapılacaktır. 
Malin E. IkakknaııılaEd ovrak 

işten el çektirilen Hupiunno 
müdürü Halis beye ait tahkikat 
evrakı Adliye vekâletinden İs
tanbula gelmiştir. Halis B. ayni 
zamanda işten el çeki irilmiş bu
lunan Tevkifhane müdürü Ziya 
beyin davasına da dahil bulun
duğu cihetle, mumaileyh hak
lımdaki yeni tahkikat evrakının 
tevhidile ağırceza mahkemesin
de muhakemesi mukarrerdir.

OF
İzmir, 20 (A.A.) — Adliye 

vekili Mahmut Esat Bey dün 
gece Ankaraya avdet etmek 
üzre çiftliğinden İzmire muva
salat etmiştir. Ödemiş, Tire yol
larında vekil Bey halkın ve 
köylülerin büyük tezahüratile 
karşılanmıştır. Mecliste hazır 
bulunmak üzre pazar günü sabah 
trenile İzmirden hareket ede
cektir

Hariciye vekili 
Rıasyaya gitti

[ Birinci sahifeden mabat ] 
çok evvel teşyi için gelen ze
vat, şehrimizdeki Rua tebaasın

dan birçok aileler ve sefaret men- 
subini tarafından doldurulmuştu.

Saat dörde çeyrek kala ha
riciye vekilimiz, bu seyyahatte 
kendisine refakat edecek olan 
refikaları Hanımefendi, kerime
leri, Bolu meb’usu Falih Rıfkı 
bey, hariciye umum müdürlerin
den Nuri ve kalemi mahsus mü

dürü Kemal Aziz beylerle beraber 
vapura gelmiş ve Rus sefiri 
Suriç yoldaş tarafından karşı
lanmıştır.
T. Kiigiîâ Beyim böyaraatı 

Hariciye Vekilimiz, dün va
purda bir muharririmize bu se
yahati hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur:

“— Dost Rusyayı ziyaret 
imkânını bulduğum için çok 
memnunum. Bu seyahatimle Sov
yet Rusyanın kıymetli Hariciye 
Komiseri Kara Han yoldaşa 
iadei ziyaret ediyorum. Mos
kova için üç, dört günlük bir 
programım var. Bir gün de Le- 
ningratta kalacağım.

Dost milletler ve alelûmum 
hükümetler arasında mes’ul ada
mların arasıra biribirlerini ziya
ret ederek teatii efkâr etmesinin 
çok faideli olduğunu tecrübe
lerle anladık. Bunun için Rusya 
ya gidiyorum.

Bu seyyahatimin iki dost mil
let arasındaki münasebatın te
yidine yeni bir vesile olacağına 
kaniim. Orada Litvinof yoldaşla 
konuşacağım, Karahan yoldaşın 
elini sıkacağım.

Seyahatimin hususî bir mev
zu ve mahiyeti yoktur.,;

femir luiâdlisclf rmm ı ııiiK^/ule kimadisr?

Tevfik Rüştü Bey kendisine 
iyi seyahatler temenni eden îran 
maslahatgüzarına hitaben:

“— Çok teşekkür ederim. 
Bu seyahatim vesilesile bir mek
tupla Frugi Han hazrailerine 
hürmet ve muhabbetlerimin ib
lâğını rica ederim. „ demiş, Sait 
Han da:

“— Kendilerinin hürmet ve 
tebrikâtına tavassut ediyorum. 
Sefirimiz Moskovada zatıâli teri
ni ziyaret ederek görüşecektir. 
Muvaffakiyetinizi temenni ede
rim,, cevabını vermiştir.

Smımg YoMag.fia gâttn 
Rus sefiri Snriç Yoldaş ta 

T. Rüştü beyle beraber Mosko- 
vaya gitmigfc

inle p . . ‘
j i l  v a ls * a n a r a  ns=

ınrm&cieım sevap veriyor
Denizli mob’ıısu Haydar Rüş

tü B. ‘‘İzmir,, deki muhalif ga
zetelerin hakikatleri tahrif et
melerine cevaben “ Anadolu „ 
gnKcicsiudc yazdığı bir baş ma
kalede diyor ki:

"Dediler ve tekrar tekrar 
bağırdılar ki:

— Anadolu hakla -haşa-sar- 
lıoş, para ile tutulmuş adamlar 
demiş.

Yalan ve iftira. Biz beş Ey
lül tarihli Cuma nüshamızda 
aynen şu sözleri yazdık:

(Para ile bağırtılan beş on 
sarhoşun Polislere bıçak çekme
leri çok hazindi.)

Bu serlâvhamn altındaki ya
zıda da (Dünün kahramanlan) 
sernamesi altında bu bağıran 
sarhoşların isimleri ve hüviyet
leri tasrih edilmiş ve bunların 
tevkif edildiği bildirilmişti.

Bağıran adamlar vardı ki 
tevkif edilmişlerdi ve tevkif edi
len bu adamlar nümayiş yapan
lardı ve nümayiş yapan bu adam
ların sarhoş oldukları tesbit edil- 
miştri. Binaenaleyh isimleri, ci
simleri, vaziyetleri tasrih edilen 
bu adamlara taallûk eden bir 
yazıyı ogün Kordona toplanan 
bütün halka teşmil etmek ve 
açıkta duran hakikatleri bu de
rece insafsız tahrif ve tevil ede
rek halkın husumetini üzerimize 
sevketmek vicdansızlık ve yalan
cılık değil de nedir?

Dahası var. Gene o günkü 
nüshada (Dünün kahramanları) 
serlevhası altındaki yazıya (Dik
kat) serlevhasile bir fıkra daha 
ilâve etmiştik ki aynen şudur:

“Kordon üzerinde saikai me
rakla birikmiş bir halk kütlesi 
vardı ki bunlar da bizim gibi bu 
hazin macerayı derin bir tees
sürle temaşa etmekte idiler.,,

Görülüyor ki bu satırlarla da 
biz o gün kordona birikmiş halk 
kütlesini nümayiş yapan ve isim
leri sarahaten zikredilen o beş 
on kişiden tamamen ayırmıştık.

Hakikat bundan ibaret iken 
muarızların, beş on şahsa matuf 
olan yazıları bütün halka aitmiş 
gibi göstermeleri adi bir iftira
dan başka bir şeymi di?

Dediler ve tekrar tekrar 
bağırdılar:

— Haydar Rüştü, ogün yaz
dığı makalede halka hakaret 
etti.

Yalan ve iftira! Erbabı irfan ve 
iz’an o makaleyi okusun ve hük
münü versin, verilecek hükme 
biz razıyız!

Diyorlar ve bağ r.yorlar ki:
— Cıınıa gihıiı yapılan nü

mayişler (Anadolu) mm neşriya
tından mütevellit heyecanın e«e- 
ridir.

Yalan ve iftira!
(Anadolu) Cuma giinü na- 

bahleyin saat beşte intişar etti. 
Halbuki matbaaya taarruz o 
gün akşam üzeri saat on altıda 
başladı ve on yediye kadar de
vam etti. Eğer heyecana sebep 
(Anadolu) olsaydı halk onu sa
bahleyin okur okumaz matbaa
ya hücum ederdi. Acaba hü - 
cum edenlerin hiddetleri on sa
at sonra mı galeyana geldi?

Diyorlar k i :
Halk Fırkasının Cuma günü 

saat dörtte yaptığı mukabil nü
mayiş heyecanlara sebep ve asa
yişin bozulmasına saik oldu.

Yalan ve iftira!
Asayiş perşembe günü daha 

Fethi Bey rıhtıma ayak basma
dan bozuldu. Polis denize per
şembe günü altıdı, komiser mu
avinine bıçak perşembe günü 
çekildi.

İşte tarihler, vak'alar, haki
katler , yazılar ve makaleler 
meydanda. Bakalım bunlara karşı 
da ne söyliyecek bu gazeteci, 
hayır bu iftiracı efendiler!

SonpostaMan Ek
rem Beyinde 

ifadesi almacak
İzmir’de Anadolu matbaası 

önünde vurulan küçük Kemal’in 
ölümü hakkmdaki tahkikat he
nüz bitmemiştir.

O gün hâdise esnasında te
sadüfen Anadolu matbaasında 
bulunan (Son Posta) refikimizin 
sahiplerinden Ekrem Beyin şa
hit sıfatiyle ifadesi alınmak üze
re İzmirden İstanbula gönderil
miştir. İzmirdeki şahitlerin ifa
deleri alınmıştır. Ekrem Beyin 
ifadesi de gittikten sonra tah
kikat evrakı tekemmül etmiş 
olacağından Müstantiklikçe esas 
mütaleası alın m a k  üzere Müd
deiumumîliğe verilecektir.

Şimdiye kadar yapılan tah
kikat Kemalin Komser muavini 
Reşit efendi tarafından atılan 
kurşunla öldüğü merkezindedir. 
Maamafih Reşit efendi hakkın
da tevkif kararı verilmemiştir.

Tahmin edildiğine göre Re
şit efendi gayri mevkuf olarak 
muhakemeye sevkedilecektir.

Bizi affediniz
/ Başmakaleden mabaat ]

korkunç dağın kara kül dalga- 
larile bunların sükûn ve huzu
ru için mi boğuşmuştuk? Hani 
Kürtçülüğti, kendisi için bir ha
yat memat davası addetmesi 
lâzımgelen türk milliyetçisi nere
de? Hani son vahşet ve irtica 
hareketini bir canavarı ininde 
boğazlar gibi ezip mahveden 
inkılâp ordusunun arkasında dur
ması icap eden Türk intelektü» 
eli nerede?

Türk milliyetçisi, millî mu
kadderatının en çetin düğüm
lerinden birinin çözüldüğü şa 
sırada bir takım vâhi siyaset 
dedikoduları ile meşguldiir.Tttrk 
intelektüeli, irtica cehennemi
nin henüz söıadüriildüğü gu

sırada, sokak köşelerini tutup 
liberalizma propagandası yap
maktan baş kaldıramıyor. Ve ga
zeteciler sürümlerini arttırmak 
humması içinde, ağızlarından 
salyalar dökülerek hergün bir 
şerefi, bir namusu kemirmekle 
uğraşıp duruyorlar ve bu pes
paye işi âleme marifet diye 
satıyorlar.

Lâkin sakın bizim kusuru
muza bakmayınız; hepimiz bir 
nevi hezeyana tutulmuş gibiyiz; 
ne önümüzü, ne ardımızı göre
biliyoruz; karanlıklar içinde sen
deleyip gidiyoruz. Hak, hakikat 
ve aydınlık içinde yürüyen yal
nız sîzsiniz. Bizi affediniz ve 
bize acıyınız. •

YAKUP KADRİ
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Haindi bev, bir mı.' „-V 
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Yarın (Lu;;iiıı) ıı,'. .aıu 
ybtimiıı bağına ;;:cliyon;:ı;.

Avıı.'ituryn ile 1922 !r-
aramızda hergün kuvveti:;!'.; 
bir dostluk vardır. Ve l>u d-.,:; 
Iuk mtiuaöeue'u

Ankarada bir müddetten'iic 
devam etmekte olan ticarc.i ■. 
ikamet mukaveleleri miizal;.vr- 
leri bir aya kadar bitecekti 
Müzkerata iyi bir safhadadır,

î s ıp  cetvelles
©lıuıe asılıda

/ Birinci sahifeden mabaat /
p  ç o k  h a ıra ıre iK i o ü a c a k  

Bıı seneki belediye in'-ilıabi
nin geçen seneîerdekine nazaran 
iki mühim ve bari;.', farkı vardır. 
Biri, kadınların da bu defaki 
intihaba müntehap ve Eaüsiieli-ip , 
olarak iştirak edebilmeüeridir. .

Diğerine gelince, bu sefei 
iki fırkanın intihaba iştirak et
miş olmasıdır.

İşte bu iki sebep hasebile 
şehrimizde belediye iltihabına 
karşı ümidin fevkinde bâr- alâka 
gösterilmiye başlanmış ye dün 
sabahtan akşama kadar cetvel
lerin bulundukları yerler doiuji 
dolup boşalmıştır. -

Bütün kadamlar igüraEs edisyon  ̂
İntihabîn çok harareâli cere- /; 

yan edeceği ve kadınların he- ;- 
men hemen kamilen, erkekleri
mizin de kısmı azaminin' reye 
iştirak edeceği muhakkak telâk
ki olunmaktadır.

İzmir İEatlltafosEîdla Halk 
farfsasa kazaiaacaîfc- 

Belediye intihabatı her ta
rafta Halk fırkası tarafından 
kazanılmaktadır. Muhaliflerin İz
mir hakkmdaki ümitleri sönmek 
üzeredir. Bundan bahseden 
“Anadolu,, refikimiz diyor lâ : ,

“Halk Fırkası İzmirdeki lcuı  ̂1 
ret ve kuvvetini önümüzdeki be? ; 
lediye intihabatında gösterecek  ̂
tir. Yaşayan görür.,,

İzmir, 2® [EL Bİ3.J — 'Be» 
ledlîye iastükabatı iğim Sıstzmr̂ - 
laklan- bitti, deffiterleır y asm  
asnlsyor. Yemi fiurlkaınmm mama* 
zet göstesm iyeceği soySe= 
myop. , - ■

Dikilide Haki fe *  
kası kazandı -
Dikili, 20 (A.A.) — Beledir 

ye intihabatı bitmiş Cümhuriyet 
Halk fırkası namzetleri kazan
mıştır.

Fırka grnıpC
toplamıyor

Ankara 20 [ Telefonla'] 
Fırka grupunıın yarın (biîgüa}, 
toplanması muhtemeldir.

Mauisada 
hazırlıkları 

Manisa 20 (H.M] — İntihap, 
defterleri yarın asılacak. 'Halk 
Fırkası namzetlerini tesbit etti. 
Gizli tutuluyor. Vali Fuat B. 
Kasaba, Salihli, Gördes, -De« 
mirci kazalarını teftiş ederek 
Alaşehre geçti. .
Kâzım Pasa Amkaradâ 

Ankara, 20 [H. M.] — Mec
lis reisi Kâzım Paşa da-Gazi' 
hazretleri ile beraber buraya 
geldiler.
îki_ kolu kesik bir-ceset. 

İzmir, 20 [H. M.] — Urla"
nın Kmîbahçe sahilinde iki kolu 
kesik bir ceset bulundu, tahki
kat yapılıyor.

Manisa mebusları . 
Manisa, 20 [H. M.J — Meb’..

uslarımız pazartesi içtima eda* ' 
cek meclis müzakeratma iştirfsic 
etmek üzere Ankaraya gittik
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y a l a t e i O T a y  w® F $
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bvdunsnnkta oltsn 
vo î’cfjtcli profesyonel

ler i?îi::ci r’.nçlarmı bıı l̂in Tak- 
oî.".a ;,'.nî"yo:.-'.J«:Mİ£J yapocnlclıırdır. 

Br;:;rr;'.'u'ı program ydur: 
Saat 14tc Galatasaray-Vincr 

Spoft he!Sp.
jjr.r.i loda Fenorbahço III Kcr 
Eürfoci mnç bundası bo.'i ay 

owcl Galatasaray ın Viyaııada 
yapîlfjı müsabakanın revanim» 
terki! etmektedir. Glatasaray o 
maçı büyük bir farkla û-lkayb- 
etınioti, Viner sopr kulübfıımün 
Galatecnray takımı ile Viyanada 
yaptığı maçtaki kadar nisbeiaiz 
târ netice olamıyacağır.ı söy- 
üsyebiMriz.

Galatasaraym kendi saha
sında oymaması, hakomin vaziyeti 
buna mâni olacaktır.

FcEcrbahçe III ker maçı gü- 
i}8m ça heyecanlı müsabakası 
olacaktı?.

Galatasarayı 3-1 yenen Ma
car ekipine karşı İstanbul şam- 
piyonuEKa alacağı netice cidden 
merak edilmiye değer.

Masar takımının inkâr edil* 
miyeeek kadar kuvvetli olması- 
aıa ıreğüssn, Fenerbahçenin, 
- ViyasSfeJnra karşı ilk dev
rede oynadîğı oyunu oynamak 
ve bu enerjiyi Eona kadar idnrae 
edebimdi scre$e - çok muvaf
fakiyetli bir netice alması müm
kündür.

Bîoferj maçları 
Bııgaco Boyoğlunda Mıılen 

Ruj stilonundu Çester Amorikaıı 
kruvazörünün profesyonel bok- 
nörlorile İstanbul boksörlerinin 
on kıymetlileri' arasımda şayanı 
dikkat müsabakalar olacaktır. 
İstanbul ekipinin tanınmış dövüş
çüleri arasında Kiiçük Kemalle 
Franki Martoıı de bulunmak 
tadır.

İstanbul belediyesi, Macar 
sporcuların şerefine dün akşam 
Turkuvazda mükellef bir akşam 
ziyafeti vermiştir.

Ziyafete Macar sefareti er
kânı, şehrimiz Macar tabası, 
Belediye ve Vilâyet ile spor 
teşkilâtının rüesa ve memurları 
iştirak etmişlerdir.

B5ı? tebliğ
Beynelmilel Futbol müsaba

kaları heyeti tertibiyesinden: 
Taksim Stadyumunda Avustur
ya ve Macar takımlarile yapıla
cak maç saatları bervechi ati 
tesbit edilmiştir.

Saat 14 de Galatasaray-Vi - 
ııer Spor Kulüp.

Saat 16 de Fenerbahçe - III. 
ker Peşte.

Stadyum kapıları saat 12,30 
da açılacaktır.

SoyuSaE kasa
Bir kaçe ges evvel, saat birde, 

tapirde ikinci kordonda İngiliz 
tebaasHiîfem katoMk başpapas 
Alfert oğhı Müsyü Edvardın 
©virad® yasba aedski kasadan 
bir mÜıter para 11b bir altm saat 
■ve yteBk çalsnnBştır. Müsyü Ed- 
va?d kasadan yüz lira para ile 
ICO Ifcn kıymetinde bir altın 
naat, bir r.ltıoı kordon vc bir 
öten yitlik çalındığını iddin et
mektedir . Kasa anahtarı ken
disinde olduğundan hırsızın ev
de bıaîsaon birisi tarafından ve 
banka bis* anahtar imal ettiril - 
mesi cîsretile ika edildiği anla
şılmaktadır.

Zabiteca tahkikata devam 
oîouEEaktedır.

Trenlerde telsiz
Sîslyada trenlere telsiz ko- 

mulsEaktackr. Her hangi yolcu 
yolda ve tren içinde Thariç ile 
telsiz muhaberesinde buluna
bilecektir.

İlk defa Milân ileTurin ara
nmasında işliyen trenlere yerleş- 
S$?ilecektir.

Kim öldürdü?
Kemalpaşa kazasının Kızlar 

köyünde acaip bir ölüm vak’ası 
olmuştur, Ali oğlu on yedi yaşın, 
da Mustafa bundan bir hafta 
evvel ortadan kaybolmuş ve ne 
olduğu anlaşılamamıştır. Musta- 
fanın cesedi köy civarında 
bir in içinde bulunmuştur. Mus- 
tafanın kimin tarafından öldürül
düğü ve buraya nasıl bırakıldığı 
meçhuldür. Jandarma kuman
danlığı tarafından tahkikata de
vam edilmektedir.

Sefaret kapısında bomba
Lehistamn payitahtı Varşova 

şehrinde Sovyet sefaretine kar
şı bomba ile bir suikast hazır
lanmıştı. Bu defa yeni bir sui
kast keşfolunmuştur. Sefaretin 
kapısına büyük bir bomba ko
nulmuştur.

Bomba öyle bir surette ko
nulmuştur ki sefaretin kapısı 
açılır açılmaz ateş alacaktı.

Fakat bomba hariçten gö
rüldüğünden infilâk eylemesine 
meydan verilmemiştir.

Kı»kançlık faciası

Büf kadım kocasının
JİJ!

Fransa’da kıskançlık yüzün
den bir aile faciası olmuştur. 
Ve bir karı koca odalarında 
ölü olarak bulunmuştur.

V a k ’a şu rıuretlo olm uştur:

Paatiagc Puebla’da bir karı 
koca otuı sınıktadır. Bunlardan 
erkek 20 yaşında bir şöfördlir. 
ismi de Jozef’tir. Bunun 25 
yaşlarında güzel bir karısı var
dır. Fakat her nedense evlen
diklerinin ilk günleri gayet 
mes’ut bir hayat yaşayan bu 
ailenin arasına sonraları so
ğukluk girmeğe başlamıştır. Bu- 
sebebi de erkektir. Çünkü Jozef 
sekiz aydanberi genç bir kızı 
sevmeğe ve karısını ihmal etme
ğe başlamıştır. İşin aksi tarafı
na bakın ki, karısı bunu duy
muş ve kendisini men’e çalış
mıştır.

Erkek kulak asmamış, yine 
eskisi gibi evine geç gelmeğe 
devam etmiştir.

Bir akşam artık sabrı, taham
mülü biten kadın kocasile yine 
bu yüzden adam akıllı kavğa 
etmiş ve göz yaşları içinde di
ğer odaya kaçmıştır.

İşte o akşam burada birçok 
silâh sesleri işidilmiş ve yukarı 
çıkanlar kapıyı açıp ta içeri gir
dikleri zaman kadını da kocası
nı da bir yatakta ölü olarak 
bulmuşlardır.

Kadının kocasını uyurken öl
dürdüğü ondan sonra da intihar 
ettiği anlaşılmıştır.

Fransız bütçesi 
tevzin edildi
Paris 19 [A.A] — Nazırlar 

meclisi 1931 bütçesinin kat’î 
şeklini tesbit etmiştir. Bütço 
tamamile mütevazin bir halde
dir. Bütçenin yekûnunda geçen 
senekine nazaran 300 milyonluk 
bir tenakus görülmektedir. Dü
yunu umumiye faslı 20 milyar 
400 milyon, mülki masarif faslı 
17 milyar 500 milyon, emniyet 
ve selâmet masarifi 12 milyar 
200 milyondan ve umumî yekûn 
50 milyar 100 milyondan iba
rettir. Maliye encümeni, bütçe
nin müzakeresine birinci teşri
nin birinci nısfında bağlıyacaktır.

UX«ım ,sakal

Ruı^y^da tekrar 
umu sakal

ası m „
Daily Mail’iıı Rigo muhabiri 

bildiriyor:
Rhoya da uzıııı sakal modası 

bnşlamıgtir. Sokaklnda bir çok 
uzun sakallı adamlura rast ge
linmektedir.

Evolcc büyük Piyes bir emir
name iodnr etmiş vebütün Da
ldıkların traş edilmesini ve mat
ruş çehrenin asale timsali ola
cağım bildirmişti.

Şimdi Kızıl Rusya bunun in
tikamını almakta ve herkos sa
kal bırakmaktadır.

Rusyadaki mizah gazeteleri 
bunun için uzun boylu yazılrr 
yazmakta ve sakal taşımanın 
fevaidinden bahsetmektedirler. 
Bunlara göre eğer bir adam sa
kallı olacak olursa kravat taoı- 
maktan müsteğni kalır. Zaten 
kravat lüks eşyadan madut ol
duğundan mağazalarda kravat 
satılmamaktadır.

Sakalın bir faidesi daha: Bir 
insan sakallı olunca gömleğinin 
kirli olup olmadığı anlşllmaz.

Salisen Rusyada kış çok ol
maktadır. Uzun sakal göğüsü 
soğuğa karşı muhafaza eden ve 
bu suretle bir çok sadrî has
talıkların önü alınır.

Rabian, sakal taşımak millî 
bir vazifedir. Çünkü madem ki 
maruş adam asaletin timsalidir, 
ve mademki, Rusya bugün bu 
asaleti bir tekme vurup atmış
tır, o halde herkes sakal taşı
malıdır.

Fakat işin hakikî tarafı şu
dur': Bugün Rusyada traş leva- 
zımatı fevkalâde pahalıdır. Hü
kümet bunlara dehşetli gümrük 
vezetmiştir. Onun için hergün 
tıraş olmak her adamın kârı de
ğildir.

Traş bıçaklarının düzünesin- 
de tahminen 900 frank gümrük 
vazedilmiştir.

Eski model bir ustura aşağı 
yukarı 600 frank tutmaktadır. 
Bir kilo traş sabunu 3,600 frank
tır.

Bir kadın cinayet işledi
Torbalı kazasının Dağkızıl- 

ca nahiyesinde Fetrek köyünde 
kadın kavüası yüzünden bir ci
nayet olmuştur. Hüseyin zevci 
Fatma ile kavas kızı Ayşe 
arasında kavga olmuş ve Fatma 
Ayşe’ye bir taş atarak başına 
vormuş, vefatına sebebiye ver
miştir. Katil kadın yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmiştir.

ntmgada intihubut mmmk -İvla

IİC amin vakfaHsur dklbı
v e  disgeır /Miti 

İksırp meydanıma
Berlin 14 [H.M.] — Almnn- 

ytıdn bugün ımııınJ intihabat 
yapıldı. Bıı İntihabat doj'il ade
ta bir hurpti. Bulıuuurı Herlisi 
tam bir ımıhnrobı: meydanına 
döıııniiştü, pek çok kaıı dökül
dü. Şehrin bir çok yerlerinde 
karışıklık oldu. 600 kişi tevkif 
edildi. İki kişi kurgunla öldü. 
110 kigi ağır surette mecruh 
olarak hastanelere (çaldırıldı. 
Bunlardan bir çoğunun yaşa
yacağı şüphelidir.

Diğer şehirlerde dahi kanlı 
birçok hâdiseler olmuştur, me
selâ Meklenburğ’da iki ltigi su
ya atlarken boğuldu. Altmış ki
şi yaralandı.

Dün gece Berlinde sabaha 
kadar caddelerde gürültü ve 
faaliyet vardı. Binlerce kamyon 
Faşist, Sosyalist ve komünist 
propagandacılarını tanıdı. Kam- 
yondakiler naralar atıyorlar ve 
gürültü ediyorlardı.

Hasım fırkaların aleyhlerine 
savrulmadık küfür bırakılmıyor
du.

Halk uyku uyuyamadı. Po
lis şüpheli kamyonları tevkif 
ederek içindekilerin üzerlerini 
silâh var mı diye arıyordu. Sabah 
olduktan sonra polisler daha zi
yade faaliyete geçtiler. En kü
çük kavgalara matraklarile mü 
dahele ettiler.

Her iki dakikada bir polis 
kamyonu gürültü çıkaran komü
nist yahut Faşist gençlerini po
lis müdiriyatine getiriyordu.

Komünist gençleri mavi göm
lek giymişler ve kırmızı boyun» 
bağı takmışlardı.

Faşisler ise beyaz gömlek 
gıymiştler ve kırmızı bazubent 
takmışlardı.

En dehşetli müsademeler 
komünistler ile Faşistler arasın
da oldu. Kızıl Bayrak ismini ta
şıyan Almanca komünist gaze
tesi idarehanesi elektrik ziyasile 
Leninin büyük bir resmini yap
mış ve büyük bir hoparlör ile 
komünizime dair hitabeler neş- 
retmiştir.

Buradan geçen Faşistler re
simden ve hitabelerden hiddet
lenerek Komünistlere hücum 
ettiklerinden şiddetli müsade
meler olmuştur. Derhal revolver 
çekilerek yekdiğeri üzerine ateş 
edilmiçtir. Projektörler ve mit- 
ralyözler ile mücehhez Polis 
otomobilleri vak’a mahalline

yctigincoyo kadar P:cm!ı mîinri” 
dorao dovtım otraf t̂ir.

Polis gclüiicoye İrat!:»- lî’V.'/'ii • 
lor komüııirıt {'aııotcrıhıiı» idare- 
hnnüciııe ;'ironi:jlcr ve revolver 
rmplarile birkaç pcmcorc kın’r.!1'- 
tnn sonra baçrjuhn'.’fir mıırıviısi- 
niıı bağını yanmışlardır.

Bunun gibi korjliniotlcr iîe 
Faşistler orasında tlahn birçok 
hûdiseler ve mtaderaclor ol- 
mugtur.

Berlinin varoghnıtdca M’fc- 
vau’da vuku balan cibaıhsEode 
bir adam ölmüştür.

Yirmi kadar ia-ınünist tao- 
tooiklstle evlerine döııraekta o,1r.a 
iki f agiste hücuma ettilclasrvıOiiı 
bunlar rfiveîvorfcrib mukcbcîo 
ve müdafaada balunmıi!.:îard.ı%

Faniotlcr eıiidafna ede efe  
evlerine çc^dlar;!;» ve im!u 
tnbocsun citarılcrdlr. lîor.'îâ^* 
ler fazla sıkiTlınH&tjSE^faa fı’’ı> 
şistbr tüfekle tr>
lununiLslas’tlir. Ba czu ziz  fapî( 
adana maktul vc fc'îîza'5 Inş' 
mecruh olmuştur. Acfeî EOİdntîa 
zabıta üç komünist İÎ3 ilil Faşist 
tevkif etmir''

Te?.

. eıaasîsia 
' ''ati! ■

■-i de yapılması 
darülfünun Elinin- 
hazırlıklara, baş- 

1- K külteler, emanete
gı .ı^naemzeıleri hıtî ıap
içir, iç  . ..i a bagîatpjgferdıv's^

Avr:.p-.rfa n̂Sanıau föeşef 
Ömer L'ey de intihapta banır 
bulunm»'- ' în febkeç güne ka
dar şehr iı; ’ e avdet edecektir. 
Neşet Ömer Bey eminlik için 
tekrar namzetliğini vazedecektir. 
Fakültelerin gösterecekleri S12UÖ3* 
zatlor içinde Edbbiyr.t fakültesi 
reisi ICöprülilzada Fuat B. ta 
ismi 2İkredilmekteds'.

Aya gitmek içi» motor 1
Cıva ile işler bir motor keş

fettiğini ve bununla 3ya gidece
ğini iddia eden bîr şahıs fstan» 
bul Sanayi müdüriyetine aüi‘a= 
caat ederek ve beraberinde ge
tirdiği birkaç resmi göstermiş 
ve motöîün imtiyasnı istemiştir. 
Resimler tetkik edilmiş, bu işin 
olmıyacağı kendisine söylenmiş- 
sede bu şahıs keşfinin fennî ol
duğunu iddiaya devam etmek
tedir.

OinillsiiOâalbmn) gcü f© m  aran a

Bacaklarının üstünde iki bük- 
Ei-jin olarak kıvranıyor ve bana:

— Hayret, beni ölümden 
însrtaraıağa mı geldiniz?

Diye ağhyarak ayaklanma 
casnhyordu.

Hintliyi tatlılılcia isticvaba 
ilaçladım:

— Sancılamaışoıa, Manama, 
öyle nmi?

Hinili ellerini karnına götür
dü:

— Ötüyorum, hazret, ölü
yorum. Beni evsaae gönderiniz! 
Akşam üstü sancılanmışım !

— Bu sancıyı sabaha kadar 
çektin mi?

— Hiç geçmodi... bağırsak
larım kopjyor... hastalığınım 
3âcı evdedir.

— Evine bir adam gönderip 
ilâcı istiyelim, olmaz mı?

— Kabil değil... beni ihti
yar büyükannem tedavi eder...

— Onu, bir otomobil ile bu
raya getirtelim...

— İmkânsız şeylerden bah
setmeyiniz, hazret! Annem evin 
kapısından sokağa - on sene 
var ki - çıktığı yoktur...

— Demek ki, mutlaka senin 
gitmen lâzım haaa ?

— Evet... bana müsaade 
ediniz de gidoyim. Yarın giaa 
gelirim, Hazret I

Kanlarımı çattım ve pipomıro 
dumanları arasından hintliyi dik
katle tetkik ettim:

— Manama, 3en nerelisin?

— Bombaylıyım.,
— Bombaylıların hepsi de 

senin gibi azimkar mıdırlar?
— Hintli gözlerini kapar gibi 

yaptı ve elleri karnında cevap 
verdi:

Azmimizi ifade eden ne 
gibi şeyler gördünüz?

Sağ elimi derhal caketimin 
cebine soktum;

Mis Kros’ un esrarını 
aradan bir sene geçSiği halde 
henüz hiç biriniz ifşa etmediniz!

Hintli, gözünün ucile çeh
remdeki çizgilerin manalarını 
okumağa çalışıyordu.

— Zavallı Mis Kros, dedi, 
kemikleri bile meydanda yok...

— Ne oldu?
— Hikâyesini dinlemediniz 

ani? Aslanlar kemiklerini bile 
yediler.

—> GiizcS tıydıiffulmuş bir 
hikâye...

Buna oon do îaannaıyor mu
sun?

. — Gözle görülen hakikat
ler inkâr edilir mi, Hazret?

— Çok doğru söyledin, Ma
nama! Benim de gözümle gör
düğüm ve kulağımla işittiğim 
bazı hakikatlar var...

— Sizin gördüğünüz ve işit
tiğiniz hakikatleri bilmem.. Fa
kat, bütün bunların fevkinde, 
muhakkak olan bir şey var: 
zavallı Mis Krosun yeryüzünde 
bir mezarı bile yoktur!

— iste bu söz, bütün söy
lediklerinin içinde, en doğrusu
dur, Manama! Mis Krosun me
zarı yoktur. Çünkü kendisi öl- 
memiştir!

— Aslanların ağamda parça
lanan insanların tekrar hayata 
kavuştuklarını mı söylemek isti
yorsunuz! Fakat, karnından bu 
kadar iztirap çeken bir atmamla 
alay etaektea ue sevk duyu
yorsunuz, Hazret?

Biraa şiddet göatesmeb za
manı gelmişti:

—Bu masalları bırak, Manama!, 
dedim - Mis Kros nerededir? 
Bana ondan haber var...

Hintli itidalini gaybetme - 
meğe çalışarak:

— Mis Kros aslanların mi
desinde uyuyor!

Dedi.
Tehditkâr bir vaziyetle ya

nma sokuldum :
—Bir yerde uyuduğu muhakkak., 

fakat, aslanların midesinde 
değil. Oradan daha geniş, fa
kat orası kadar sıkıntılı, ziyasız 
ve havasız bir yerde değil mi ?

— Benimle alay etmeyiniz, 
hazret! İztiraplanm artıyor...

— İtiraf et, Manama! İtiraf 
et ki, Mis Krosun kalbi çarpı
yor ve o aslanların midesi i ka
dar sıkıntılı ve havasız bir yer
de yaşıyor.. Değil mi ?

Hintli biraz daha kıvrıldı ve:
— Bana iftira ediyorsunuz!
Diye bağırdı.
Ben do bağırdım :

— Çabuk söyle, Mis Kro- 
s’u nereye kaçırdınız ve şimdi 
nerededir?

— Bilmiyorum...
— Artık, ölmedi diyemiyor- 

suni
O muhakkak yaşıyor değil

mi?
— Bilmiyorum...
— Mis Kros’ıı kaçırmak için, 

genç yaverin karısını aslanların 
ağzmda_ parçalattınız, değil mi?

— Bilmiyorum...
— Bana hakikati itiraf e ■ 

söz veriyorum! Seni Sl&m̂ cu 
kurtaracağım! Söyle bakayım, 
Mis Kros şehir dahilinde midir?

— Sükût ediyorsun., demek 
ki, o Bombaydadır. Peki., fakat 
onu Bombaym hanği köşesinde 
bulacağım?

— Sükût etmekte hakkın var, 
Manama !Ç .afl ( Siyah Hançer- 
lüer komJ”5# ';» *  verdiğin sösiı 
hatırlıyorsun I 8a cemiyete da
hil olanların hepsi de 2-niî« ,k-- 
dar merbut ve kotum mndurîarf

( Ark«w yarm J
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Amkaıra, 21 ([©agıasE-î; - ;. - 
j11 vE’iiPÎjaâsdeifflJ —  FsûecMc yahnini 
■:■; JlbiHfjfcaJ ikide açılıyor. Sim- 
i; düden ekseriyet temasa e ta - 

i !- «ok kadar a e b ’ııs gduanür. 
i jY a n n  celse açıldıktan s t a- 
,; ıra, evvelce de bildir*?!: îıM 

«vveîâ Gümü^iıc> ,e 
İjicffisfc’ıssK Casaal K&ssk ES.ln 
i] îstifasa ohuaacak, buncan 
; ; s©ıaa-a hükûıasetâsa tekîsî ei- 

tam m  eacüıacoe ıaa« 
'••) val® edilecektir, 
j, Bfcsfceaks&aı» İsm et Paga
■ söz alarak Ağndağj ""«fe
rime dair ~®yanatta b .u 
nacaktır.

Askerî ve siyasî y* k> 
sek bir muvaffak! yet 
teşkil eden bu hâoî:_e~: 
bİb zara ve talimin et.i-

■ gisaizden daha ne kadar 
buyruk ■ bir ehemmiyeti 
haiz olduğu bu beya
nattan anlaşılabilecektir.

_ Başvekilin beyanatım 
müteakip meclisin sah 
ve çarşamba günleri için 

i | tatil yapması ve ikinci 
|| içtimaim perşembe gü- 
i'] nüne bırakması kuvvetle 
;i j muhtemeldir, 
j | Bu suretle meclisin 
j I toplanmayacağı salı ve 
| j çarşamba günleri fırka 
.̂ornıpu içtima e ’

İ 7 !

A \

r :aıeye girecekleri asaîa- 
■ ,ıaa Yıamf EessasS, Zekâi, 
'/âsaî, Mustafa Şe re f 'Beyler

Fırka ■ grupumtıa- 'bü- 
içtimamda Başvekil Pş. 
günün siyasî mes’eleleri 
ve bu mes’eleler etrafın
da kendi hükümetinin ta
kip etiiğî siyaseti mev
zuu bahs edeceği ve gra- 
puna mensup arkadaş
larının mes’eleleri gayet • 
serbest münakaşa etme
leri ricasında bulunacak
tır.

Fırkada cereyan ede» - 
cek olan bu müzakere

neticesinde efkâr tebellür 
edecektir.

Perşembe günkü celsede pa- 
ta kanunu lâyihasının müzake
resi sırasında kanunu teklif 
eden Maliye vekilinin söz ala
rak hükümetin malî siyasetini, 
vergiler mes’eleşini izah etmesi 
çok muhtemeldir. Bu esnada 
tenkidat vukua gelirse tabiî ce
vap verilecektir. 1
perşem beye kadar Feth' 
Iheym Güâmaâişhame m eb’oas 
luijSMua isatiürabn jmMaanelesV 
îaa.-.* Sıalde ikm al edilmiş 
c3u;ağj cihetle mMissailey- 
] ıi i m ecliste tahlif edülme- 
ya müteakip Maliye veki- 
İMîjm mevsim bahsedeceği 
mea’eîelere girişerek bun
ları tenkit etmesi gayet 
tabiî ve çok muhtemel gö
rülmektedir.

Münakaşanın bu suretle baş
laması ihtimali kuvvetlidir.

Kabinede yapılması 
mutasavver tebeddülata 
gelince; bu hususta dün 
verdiğim haberler teey- 
yüt etmektedir.

İsmet paşanın bir kaç 
değiştirmekle ikti

fa edeceği, yahut perşem
be akşamı Reisicümhur 
Hazretlerine istifasını 
takdim edeceği şayiası, 
iki kuvvetli ihtimal halin
de , deveran etmektedir.

ı.

ül(?> memur

Dahiliye Vekâletinden evvel- - 
İd gün gelen bir emirde polis dör
düncü şube müdürü Sadettin 
serkomiser Tevfik ve Istinye ko' 
miseri muavini Naci Beylere is
ten el çektirilmiştir.

Bu üç polis âmirinin is....ı 
elçektirilmesine sebep, dördüncü 
şubedeki umumî yolsuzluk, Yunaî 
kaptanlarının firarı, 6000 iiraMt 
pasaport cezayı nakdîsi i'.til::,! 
ve diğ;er bazı işlerdir.

Dördüncü şube müdür mti' 
ıvh-.i Celâl bey, vekâleten mü
dürlük vazifesini görmektedir, 
işten el çekürilenler, tahkikat 
bittikten sonra mahkemeye ve
rileceklerdir.

İ P M

ı m .

Mukarrer bir 
şey olmadığını 
bilmekle be
raber ikinci 
şıkı daha kuv
vetli görüyü- 
rnm. Bu tak- 
dirde yeni ka- 

 ̂ binenin teşki-
J ‘ .j) liîie ağlebi ih~
Jlf | timal İsmet
j/, / > • Paşa hazret

leri memur 
n edilirse, deve

ran eden bir 
Mahmut EsatİS. habere göre 

Nafia, İktisat, Adliye vekilleri 
deŞişecektir.

Esasen Adliye vekili 
bugün Başvekile istifa - 
sini göndermiştir.

Adliye Vekâletine Yusuf 
Kenial, İktisat Vekâletine Mus
tafa Şeref, Nafia Vekâletine i 
Zekâî ve münhal olan Maarif j 
Vekâletine de Vâsıf beylerin ge- [ 
leceğinden ısrarla bahsolunuyor. F 

Fırka ıslahatına ait müzake- 
reler bugün de devam etm’ştir. ;;

Halle fırkası kâtibi umu- ; 
inmişi Saffe t beyin değişime- ■ 
si ve Nafia vekâletinden i 
çekileceği söylenilen Re
cep beyin de Saffet beyin j 
yerine fırka kâtibi umumî- j 
ligine tayin edilmesi ihti- I 
maBi kuvvetlidir. ;

A LÎ NACİ [
1 ıSjTSto*, A IU T'"':

e infihabaimı memleketin 
.her tarafında Halk Fırkası kazanıyor

• i " -  . ' İ t e "  
,V
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Alinada intişar eden Pakis 
gazetesine Cenevreden bildiril
diğine göre İngiliz heyeti mü- 
rahlî asası tarafından kullanıl
makta o an İngiliz hariciye ne
zareti şifresinin anahtarı çalın
mıştır. Ecnebi bir devlete men
sup eşhas tarafından yapıldığı 
‘ahmin edilen bu sirkat Ingiliz 
hariciye nezaretini şifresinin 
aneSıtarju tebdil etmeğe mec
bur etmiştir.

Italyan mektebi 
hâdisesi

Atina, 21 — Patrasta bulu
nan Italyan mektepleri müdür
lerinin hükümet mukarreratma 
itibar etmek istemediklerinden 
çıkan hâdise, efkârı umummî- 
y yi tatmin edecek surette ka
panmıştır. Patrasta bulunan ec
nebi mektepler müfettişi Halyon 
mektepleri idarelerini hâkûmet 
emirlerine tebeiyet ettiklerini 
maarif nezaretine bildirilmiştir.

Ankara, 21 [H. M.] — Her 
taraftan gelen malûmat Halk 
Fırkasının memleketin her kö
şesinde kuvvetli olduğunu ispat 
etmektedir.

Memleketin hemen her ci
hetinde belediye ve muhtar 
intihabatım Cümhuriyet Halk 
Fırkası kazanmaktadır.

Ankara, 21 — Ankarada 
yarın belediye intihabatma baş
lanacak ve parşembe akşamına 
kadar devam edecektir. Cümh

uriyet Halk Fırkası namzetleri 
pazatesi sabahı ilân edilecektir.

Bursa, 20 — Bugün Çekir- 
gede belediye intihabatma baş

landı. Halk “yaşasın Cümhu
riyet Halk Fırkası! „ diye teza
hürat yaparak Halk Fırkası nam
zetlerine rey veriyor. Yeni Fır
ka tarafından dağıtılan beyan
nameler ahali tarafından yırtıl
mıştır.

Bursa, 20 — Kemalpaşa ka
zasında intihabat bitti. H. Fır
kası namzetleri kazandı.

A nkara, 21 ( A. A. ) — . 
İn e g ö l, Mihalaççık , K a  - ; 
dmhanı, Sabanca veRize- 
nin Pazar raalhıâyesinde 
yapılan belediye intiha - 
batında Cüımlmriyet Ha - 
ik  F ırkası nam zetleri k a 
zanmışlardır.

M. Venizelos nu
tuk söyliyecek
Atina, 21 — Yunan başve

kili M. Venizelos çarşamba günü 
Atinaya muvasalat edecektir. 
Başvekilin istikbali için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Muma= 
ileyh muvasalatı akebinde bü
yük bir nutuk söyliyecek ve 
gaybubeti esnasında türlü türlü 
şayialarla ortalığı karıştıran mu
haliflere cevap verecektir.

İstanbulda emlâk: 
olan Yunanlılar

Atina, 24 — İstanbulda Tür
kiye hükümeti tarafından Yunan 
tabaası emlâkinin icar bedelle-; 
fine vazedilmiş olan haczin re- 
fedildiği dün sureti resmiyede 
tebliğ edilmiştir. Yunanistanda 
bulunup ta emlâki olanlar em
lâklerinin tesellümü için bir ve
kil tayin etmeğe davet edilmiş
lerdir.

«Jsttes Fenerin goto ısa ca r  kalesine girerksiı. ' i î l f f â . 
G alatasaray - V iyana maçından bîr iatüba .. ...

Dünkü futbol ve boks maçlar '■

Galatasaray mağlûp, 
Fenerbahçe 2-3 galij)
Dün, hararetli bir spor günü 

olarak geçti. Şehrimizde bulu
nan iki Âvrupalı profesyonel 
takım, Galatasaray, ve Fener
bahçe ile karşılaştılar.

Çester Amerikan kruvazörü
nün profesyonellerden mürek
kep boks ekipi İstanbul boksör
lerinden mürekkep bir takımla 
karşılaştı.

Taksim  stadyomunda 
Kaksim sahası saat bir bu

çuktan itibaren dolmağa başla
mışta.* Günün cuma olmamasına 
rağmen kalabalık gittikçe faz
lalaşıyor. Belli ki iki profesyonel 
ekipi bir arada görmek ve cu
ma günkü neticeleri mukayese

etmek merakı vaziyete hltkito.
Galatasaray-Viyanalılar mâ-: 

çının ilk devresi bittiği .zaman; 
Stadı dolduran kalabalık, azamî 
nun haddini bulmuştu. , ■ 
G alatasaray - V. S. C» ı■ 

Günün ilk maçını Galata3a». 
raylılar, Viyanalı profesyonel
lerle yaptılar. Alkışlar. arasında 
sahaya çıkan iki takım kar|İ 
karşıya geldikleri zaman Gala- 
tasaraym, takımında cumaya na
zaran tadilât yaptığı gpriildji. 
Takım şöyle teşkil olunmuştu : 

Avni
Burhan, Vahi; . .

Suphi, Nihat, Mitât;.
Mekmet, Vedat,Rasih,Rebi;Keinip 

/ Arkası 3 üncü sakifede ]

İn tihap  lis te ler i asıld ıktan  sonra.

— Suyolcununki söyledi, kurşuncunun Hatçe olacak karinin 
ismrni köşe başıtıa asmışlar!.

— Aman Su .........s, Allah korusun, ya rabbim sen bizi düş
man gsmüden muhafaza eyle!.
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Aiıi11 ara Belediye Set:

G sıifı İH I ©le rey w 
llaiTo Jı.\!amffli©ftleîr Mıcnıl

Ankara, 22 ( S.ıat : 1. Teie- 
Jonlu)— Belediye meclisi iııii- 
hnbııtı burada bu ,?r!n başlıyor. 
Halk [' jiHedss iiüMntz:eUerİ3îi tesbit 
otaişlir. Meclis evvelce 24 aza- 
dan caiiîaşeJıîıil itten bugün nü» 
fusun teza-yütliı Iıasebile 34 aza- 
d&n b ü fe s i  edecektir. Fırkada 
bu bis adet üzerinden
namzetlerini tespit etmiştir. Bu 
gün resıpen iinn edilecek öian 
namzetler şüdardsr:

Diyanet işleri reİ3İr<in refi
kası ffîe’Şra Rjfat, Biga meb’u- 
dhi Ziya M ı e r  beyin refikası 
Melfihat Sya, Cebeli bereket 
m e fe a  'Naci ..jfeganın refikası 
MlakîısÜe Keçi, ü/ferinım Agâh 
ipc’.jcı EtEİfiksası Zehra Agâh ha- 
ımafe; Avukat ffihntaz, Tay
yare cecanyeti reis muavini Fik- 

% î&3nîîS3i Enısdl&ez tnütîürü
Fctlhiâ, üĈ îibi .caEHîîjtEij Mcunait, Eki- 

Re-
§ût, Zn ş̂ît ©unkası merkez 
nrödlbrü âtgü , Doktor Ali 
"Vahit, dlcrtîor Yusuf Hik
met,-dolstor Vehbi, doktor Hü
seyin Enver, Baro reisi İbrahim 
Rauf, araıfcat Hayrıdlah, Halk 
fırJtçısı - merkezi mmuımıîsi Baş 
hatibi Ziya, -fırka muhasebecisi 
Ipkendlgr, Aua'dlolu ajansı mü
dürü A'lsterildin, M&kimiy t̂inıil-

İzmir, 20. — {A.A.) — Ad
liye vekili '- Mahmut Esat Beye
fendi, aşagsdrfsi beyanatta bu- 
luraiBiügtmr:

BöSı Ödemiş nutkunda 
bu meadsjteŞn efendisi Türk- 
lortlir, öz Türk olmayanların 
hakkı SifenEaiçüilîtir, köleliktir 
deEaelsüe Eiisafiîrlerjmiz olan ec- 
üîebuleri kşatetai'edÜEa. Esasen, 
bir mesnleîsê ân dahilî, siyasî
^ünakaşalarıısııda. yabancılarım ye
ri yöfetur ve olamaz. Bu hak, 
vatan evlâtlarına arttır. Benim 
kastan, teşkilâtı esasiye muci
bince Türk olup hâM îürkten 
feşka Milliyet i didiş, edenler var
sa onJas?(Jjr. Türk tersini sami- 
nst 'babal edîp te Türküm diye
ne sözüm yoktur. „
. femairde üzüîm salaşı 

İzmir. 20 (A, A.) — Bugün 
17 ■ Esîjruştûîn 46 kunaşa kadar 
2737 çuval üzüm, 8 kuruştan 
38 koruğa kadar 1834 çuval 
incir satılmıştın-.

500 miI'jTOHİuk istikraz 
teklifi 

Ankara, 21 — Alınan habe
re göre bir Amerikan grupu 
hükümete yüzde beş faizle(500) 
milyon liralık büyük bir istikraz 
teklif- etmiştir.

Bunun (300) milyonu nakten 
ve peşinen verilecek, (200) mil
yonu da şirketin yapacağı nafia 
işlerine karşılık olacaktır. Bu 
teklif için konuşulmak üzere şir
ketin murahhasları davet edil
miştir.

Kistim raporu bekleniyor
Ankara, 20 — M. Ristin ra

poru ou hafta bekleniyor. Ra
porda noktai nazarımız lehinde 
Kuvvetli ve esaslı noktaların mev- 

oHuğu söyleniyor.

üye ımidurii Naşit Hakkı, Ciîııı- 
luıriyel. muhabiri Bilâl, tüccar
dan Serak(arzade kasim, tüc
cardan kütükçii oğlu Halim, 
tüccardan Foyda zade Naşit, 
tüccardan kütükçü oğiu Feyzi, 
Devlet demiryolları İşletme da- 
iresi reisi İzzet, mühendis Muh
lis, mühendis Mustafa Cemal, 
mühendis Haşan Musiihuddin, 
tüccardan tahsildar zade Os
man Nusrat, Hanif zade Ahmet, 
Çulha zade Rifat beyler.

Bununla beraber intihabata 
pek de lakayt kalmadığı inti
habat etrafındaki menfî propa
gandalardan anlaşılmaktadır. Bu 
propaganda mebus Talât beyin 
buraya gelmesi üzerine kuvvet
tendi. Maahaza Halk Fırkasının 
kazanacağı şüphesizdir.

Gazi Hazretleri bugün 
Ankaranın bir hemşerisi sı- 
fatile reylerini istimal ede
ceklerdir. Halle Fırkasını fi
len idare etmemekle beraber 
umumî reis sıfatını muhafa
za ettiklerini son mektupla- 
rile ilân eden müşarünileyh 
Hazretlerinin kendi fırkaları 
namzetlerine rey verecekleri 
muhakkak addedilmektedir. 

_________A. S.

Fırtına, yağmur

İngilterenin her
tarafımda dehşetli 

bir fırtına var
Londra, 20 ( A. A .) —■ în- 

gilterenin her tarafında, bilhas
sa cenubî sahillerde 24 saatten- 
beri şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmektedir. Rüzgâr, Folkesto- 
neda saatte 83 mil sür’atle es
mekte idi. İngiltere ile Avrupa 
memleketleri arasındaki deniz 
seferleri azaltılmış ve bazı yer
lerde iakitaa uğramıştır. Hava 
seferlerine de muvakkaten fası
la verilmiştir. Denizde müşkül 
vaziyetê  düşen birçok gemilere 
yardım için müteaddit tahlisiye 
gemileri gönderilmiştir. İngilte- 
renin bazı yerlerinde yağan ga
yet şiddetli ve devamlı yağmur
lar pek büyük zarar ve hasara 
sebep olmuştur. Birkaç kişinin 
yaralanmış olduğu bildirilmek
tedir.

Bavr, 20 (A. A.) — Okya- 
yanus Atlası ve Manş denizi 
sahillerinde fırtına hüküm sür
mektedir. Birçok posta vapur
ları hareketlerini tehir ermiştir. 
Birçok balıkçı gemileri karaya 
düşmüş ve tamamile parçalan
mıştır. İtalyan bandıralı Tusca- 
nia vapuru Ouessant’tan 6 mil 
açıkta batmak tehlikesine maruz 
bir halde bulunmaktadır.

Vatikan - Almanya
Roma, 20 (A.A.)— Kardinal 

Pacfilli’nin istirahat etmek üze
re Isviçrede kalacağı müddet 
zarfında bazı Alman diplomatla
rına mülâki olmak niyetinde bu
lunduğuna dair ortaya çıkarılan 
şayialar Vatikan mahafili tara
fından tekzip edilmiştir.

Amamullaih Hz.

Bükreş 20 — Sabık Afgan 
Kırahî>imanul!ah Han refikası 
ve oğlu ile beraber Budapeşte- 
ye hareket etmiştir.

Amanullah Han birkaç gün 
Budapsştede kalacaktır.

Bir muvaffakiyet

Vecihi Bey, tek 
lbaşıınıa bıır 

tayyare ima! etti
Sivil tayyareci Vecihi Bey, 

bundan birkaç seııe evvel İs
minle bir tayyare imal etmişti.Ve
cihi bey bu sefer daha n ıü k cın e l 

çift satılılı iki kişilik bir tayyare 
yapmıştır. Vecihi Bey, bu tay
yare için Kaclıköytmde, Keres
tecilerde bir kereste deposunun 
üzerindeki salonda çalışmakta
dır.

Tayyare bu sabah Fikir te
pesine çıkarılacak, orada haricî 
bazı ilâveler yapılacaktır.

Tayyare bu tepede ve civa
rında uçuş tecrübeleri yapacak
tır. Vecihi Bey, ay sonuna doğru 
Ankaraya gidecek, tayyaresini 
İktisat vekâletine gösterecektir.

Ankaradan avdetten sonra 
bıı tayyare ile Türkiye dahilinde 
bir seyahat yapacaktır.

Haber verildiğine göre Ve
cihi beyin biraderi Hayri Faham 
bey de tek başma bir otomobil 
imal etmek teşebbiisündedir.

istikrar temimi?
Detroit, 20 (A.A) — Petrol 

ticaretile müstakil bir surette 
iştigal eden 10 tüccar Standar 
d’oil, Vhitestar, Singlair, Shell- 
petroleum, Sun Oil petrol kum
panyaları aleyhine Hatlarında 
tenzilât yapmalarından ve bu 
suretle tröstler hakkındaki ah
kâmı ihlâl etmelerinden dolayı 
bir dava açmışlardır. Bu dava
nın petrol fiatlarmda istikrar 
teminine çalışmak için Vaşinğ- 
ton hükümetinin müdahalesini 
intaç edeceği zannolunuyor.

Fevzi paşa Erzuraraa 
vâsıl oldu 

Erzurum, 21 — Büyüle Erkânı 
Harbiye Reisi Fevzi Fş Hz. dün 
saat 16 da Erzuruma teşrif bu
yurdular. Muzika, kıtaatı aske- 
riye, polis ve esnaf cemiyetieri 
tarafından karşılandılar.

Müstakbilin arasında vali, 
mevki müstahkem kumandanı 
Sabri, liva kumandam Fuat pa
şalar vardı. Nüfus müdürü umu
mîsi Akif Bey ile muavini de 
Fevzi paşa ile birlikti geldiler. 
Müşarünileyh şerefine akşam 
zabitan mahafilinde bir ziyafet 
verildi. Bu akşam Belediye tara
fından bir ziyafet verilecektir.

Fevzi Paşa bu gün vilâyet, 
Halk Fırkası ve belediyeyi zi
yaret ettikten sonra diğer pa
şalarla birlikte teftişe çıktı.

Telefon muhav eratı bir 
türlü düzelmiyor 

Dün 2,30 raddelerinde mü
him bir mes’eleyi takip ve hall
etmek maksadile bir yere tele
fon etmek mecburiyetinde kal
dık. Telefon numarosunu öğren
mek için istihbarat kalemine mü
racaat ettikse de orada bulunan 
memure yanlış nıımaro vermiş ve 
ancak yarım saat sonra doğru
su öğrenilebilmiştir. Daha gari
bi şudur ki istihbarat kalemin
de bulunan gayritürk memure 
kabahati kendi üstüne almamak
la kalmayarak, bütün kabahati 
zavalh Turk memurelerden bi
rine atfetmeğe çalışmıştır.

Telefon mufaaveratmda he
men daimî bir karışıklık ve ak
saklık görülüyor. Bu gibi halle
re meydan verilmemesi için ehem
miyetle nazazı dikkati celbede-

If etlini JBo Ibmıgilîi Anakaraya gidiyor

Usmeft Faşa İbizi imtllnaını
eo ie€ek m ;ş,Jlıa2 'iiırE 2i)cd!iyoF!

;aiy<iiiii Iryj/tu- - j c i k r
ir»

.MigMlTi! y , j:.

S. C. fırkası lideri Fethi B. 
bugün Ankaraya gidecektir. 
I-etlıi bey Meclisin içtima! ınikl- 
detiııci! Ankarada kalacaktır. 
Meclisle cereyan edecek mli/a- 
kfr.ıt hakkında gazetecilere .şu 
sözleri söylemiştir :

— Gazetelerde okuduğu
muza j-öre İsmet paşa bizi im
tihana çekecekmiş; biz de sual
lere iazîm gelen cevapları vere
ceğiz. Bu suallerin neden ibaret 
olduğu tabiî tayin edilemez. 
Fakat biz hepsine hazırız.,, 
Fetüns beyim mrattEtM Eıazaı* 

Feiiıi bey, başvekil İsmet 
Paşa Hazretlerinin beyanatına 
karşı cevabî nutkunu hazırla
mıştır.

Fethi beyin bu nutkunda be
lediye intihabatma müdaheleler 
vuku bulduğunu iddia edeceği 
ve hükümet memurlarının vaziye
tinden şikâyet edeceği söylen 
inektedir.

•aya
S. C. Fırkası erkânından 

Ağaoğlu Ahmet Bey evvelki 
gün, Tahsin (Erzurum), Talât 
(Ankara), Refik İsmail (Sinop), 
Mehmet Emin (Şarkî Karahisar) 
beyler de dün Ankaraya git
mişlerdir.

Şeyhin keram eti kendinden 
menkul...

S. C. fırkası umumî merke
zine, mümessillerinden gelen ma
lûmata nazaran, Çatalcada ek- 

, seriyet -■ olmadığı için belediye 
İntifîabatı bir hafta’sonraya ta
lik edilmiştir.

Biğada haikm büyük bir ek-

Düsıkii

seriyeti S. fırka namzetlerine 
rey vermiştir. Burada reylerim 
ta»niİiııc ba.şluıımı.*;tır.

Konya Aksarayıııda intihabat: 
ba.şlnmı.y, bu kazadaki 1200 
Mtinluhiplcıı çojjıı yeni fırİcaya 
mütemayilmiş.

Eski.sehii'de Iıalk, yeni fırka
nın listelerini kapışarak bizzat 
tevzi ediyormuş.

Şeyhin kerameti kendinden 
menkul hikâyesini bilirsmizya!!...

FatüÜB ocağn 
S. fırkanın Fatih şubesi me

rasimle açılmıştır. Fatih ocağı 
riyasetmde İbrahim Münür bey 
namında bir zat vardır.

Basıda şulbesî 
Yeni fırkanın Adalar şube

si bugiin merasimle açılacaktır. 
Adalar şubesi içiıı Biiyükadada 
Villa Rejina otelinde bir daire 
tutulmuştur.

YeraS SEd şuaibe 
S. fırkanın Mihalcik ve Siv

rihisar da şubeleri açılmıştır.
Üçüncü fırka?

Üçüncü bir fırka teşekkül 
edeceği ve buna doktur Reşit 
Galik beyin de dahil olacağı 
haberleri üzerine, bir gazeteci 
Reşit Galip beye müracaat et
miş, ve malûmat istemiştir. Mu
maileyh:

“— Şahsan müstakilim ve 
müstakil kalacağım,, demiştir.

Mamafi, üçüncü fırka teşek
kül ederse, bunun mühim bir 
uzvu da meşhur bir gazeteci 
olacağı bildirilmektedir.

ve
[Birbiri sahifeden mabaat /

Hakem Kemal Halim bey 
Viyanahlar takımlarında mevziî 
bazı tadilât yapmışlar.

Oyuna Galatasaraym bir hü
cumu ile başlandı.

Yerden paslarla ilerliyen Ga
la t a s a r a y lI la r  hemen tehlikeli va
ziyetler ihdasına başladılar. Hü
cumlar gittikçe müessir bir şekil 
alıyordu. Akmların tevalisinde 
bilhassaNihadın cansiparane gay
reti büyük bir rol ovnuyurdu.

Viyanahlar beş dakika süren 
bu hâkimiyeti nihayet kırmaya 
muvaffak oldular ve oyun ya - 
vaş yavaş Galata sarayın m - 
sıf sahasına intikal ettirdiler . 
Viyanalılar lehine kısa bir hâ
kimiyet devresi, sol için ayağın
dan kayan bir gol fırsatı gö
rüldü. Bilâhare oyunu tabiî mec
rasına girdi ve iki taraf cereya
nın üzerinde ayni tesiri göster- 
miye başladılar.

Devrenin ortasına doğru 
Galatasaraym merkez muhacimi 
Rasih, soldan inen bir hücum 
esnasında, karışıklıktan istifade 
ederek kafasile güzel bir gol 
yaptı.

Top ortada.
Viyanalılar bir telâş devresi 

geçirdiler. Fakat iki dakika son
ra seri, candan bir oyun tatbi
kine başladılar. 6 - 7  dakikalık 
bir fasıladan sonra, ayni şekil
de bir golle mukabele etmişler 
ve beraberliği yeniden tesise 
muvaffak olmuşlardı. Birinci 
devre bu netice ile bitti.

İkinci devrede hâkimiyet ta
mamen Viyanalılara intikal etmiş 
gibidi. Üst üste yaptıkları' ifei 
golle Viyanalılar bu maçı 3 - 1  
nralibiystle bitı'rmin oMuhr.

Fenerbahça M  ker 
Günün en ehemmiyetli maçı 

İstanbul şampiyonu ile Macar 
profesyonellerini karşılaştıran son 
müsabakaydı. Galatasarayı ko
laylıkla 3 - 1  yenen Macarların 
Fenerbahçeye karşı alacağı ne
tice cidden merak ediliyordu.

Saat 16 da iki takım alkış
lanarak sahaya çıktılar. 

Fenerliler şu şekilde:
Rıza 

Kadri Ziya 
Cevat Sadi Reşat 

Niyazi, Alâ, Zeki, Muzaffer, Fikret 
Hakem Salâhattin Bey.
Oyun Fenerin hücumu ile 

başladı. İki dakika sonra sol 
açık Fikret, birinci maçta aldığı 
bir tekme yarasının yüzünden 
sahayı terkediyor ve en kıymetli 
oyuncularından birinden mah
rum kalan Fenerbahçe Fikretin 
yerine Sedadı almağa mecbur 
kalıyordu.

Fener tazyikini gittikçe ar
tırıyor. Sekizinci dakikada Niya- 
zinin yıldırım gibi bir golü, on 
dördüncü dakikada Âlânın sa
yısı, 21 inci dakikada Sedadı» 
üçüncü golü.

Birinci devrenin ilk nısfında 
üst üste üç sayı yapan Fener
bahçe, ilk devreyi halkın alkış
ları arasında 3-0 galibiyetle bi
tiriyor.

İkinci devrede Macarlar da
ha canlı oynamak suretile hâki
miyeti ellerine aldılar. Fener 
defansı harikulade bir gayretle 
sayı yapılmasına mâni oluyor. 
Günün en mükemmel oyuncusu 
Reşat, Kadri ve Cevadm hari
kulade gayretlerile kaleyi koru
yor. Kaleci mükemmel.

İkinci devrenin 35 inci da- 
)<ika<3i Ferıoy hnlS. nvr««n r>if-

soınnra
t'Jirkaç giiı.d-n !><•; 

ziıı misafiri bıılurnır i,
y a r c c i k  ri (U n  „ ; , ; / 

z e le r i j ; ı  / ıı,;vi ı .r c i i : ; 
ııaııi:,!,-m l a n ! : ; 1 ’> .
felçlerdir.

i alyaıı »ııyy.ırec’!. , 
zetecileri şerefine, d:; 
lunda eski itaiynr 
siııde (Koza clitalîv..; 
tarafından bir çay 
rilnıiştir.

Misafir tayyaı-eciie:-, bu <ı,,a 
hareketlerinden e vvel .venir üze
rinde bir teııezzüh v: bazı r.lı- 
robalik oyunlar yapacaklardır 

İtalyan tayyarcciierf Atina- 
da da iki gün kaîacL.'.iardır.

I n g i l i z  t a y y a r e s i ;  p i 'd i  
Ereğli, 21 (A. A.) — Evvelki 

gün muhalefeti havadan dolayı 
dolayı Ceyhan islav/onuna in~ 
ineğe mecbur Iralar: İngiliz tay
yaresi Iciiıı e.ıat oıı birde bilil" 
anza yoluna devanı etmiştir.

IaU

«‘lirimi..
ya iay-

ij'jyoğ-
Hıanc-
kulüb;i 
■ti ve-

nam Mamıavralla,'- 
n  tehir edildi ■
Atina 21 — Birinci ordumun; 

vasî mikyasta yapılması mulcay- 
rer olan manevraları tehir edil-* 
miş ve ilk baharda umum askerâ 
kuvvetlerin iltihakı ile manev** 
ralar yapılması tekarrür etmiştir;'

ilk baharda yapılacak manev
ralar harbi umumîden sonra ya
pılan manevraların en büyügu 
olacak ve fenni harbin en s o k  

usulleri tatbik edilecektir. Bütün 
ordu teşkilâtının iştirâlrîle yapı-' 
lacak olan mezkûr manevraları 
takip etmek üzere ecnebi sefa
retler ataşemiliterleri ve muh - 
telif Devletler erkâni harbiye ‘ 
mümessilleri davet edileetir *

Kıbrıs Rumları ümitlendi!
Atina, 21 — Kıbrıstan bil», 

dirildiğine göre İngiltere mtis- 
temlekat nezareti müsteşarımıj, 
mezkûr adaya muvasalat etaB* 
sine intizar edilmektedir.

Kıbrıs ahalisi İngiliz müste-* \ 
şarına bir muhtıra vererek eda-* 
nın Yunanistana ilhakı mes’ele- 
sinin tetkikini istiyecektir.

meşine 10 dakika kaldığı halde 
3 — 0 galip. Gayret ve teşvik 
avazeleri.

Bir Macar hücumu esnasında, 
sol için çok sıkı ve uzun bin 
şutu Fenerin âğlarına takıldı:
3 — 1. Beş dakika sonara ikinci 
bir gol daha: 3 — 2.

Macar kalesi önünde kaçı
rılan bir fırsattan sonra müsa
baka 2 - 3  Fenerin galibiyetilş 
bitiyor.

Sarı lâcivertlileri tebirils 
ederiz.

Boks msaçlanı 
Çester Amerikan kruvazörü 

boks ekipile mukarrer njaçlai' 
dün gece yapıldı. Neticeleri 
şunlardır:

Maks, Sererle yaptığı müsa-< \ 
raada berabere kalmıştır. j

Melih, Amerikalı İstoriçi ile 
dövüşmüş, Amerikalı diskalüyc 
edilmiş, Melih galip addolunmuş» 
tur.

Franki Marken, Bret ile kar*1 
şılaşmış ve galip gelmiştir.

Saranga, Amerikalı Kellens 
ile karşılaşmış, fakat maç ilk 
ravuntta bir- sokak dövüşü 
halini aldığından hakem oyu
nun devamını men etmek iste
miş, buna güçlükle amvarlak 
r'lKW '*T.
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ıiıgRİlfcî?edk) meraklı bîiır yarış

üiffi©ii:©M r mtojIİîiiş m i  'ra- 

Ik gıitefed ie^ ıam  e d i y o r l a r
îki gsbugcMii’ devan» eden rekabetin bugüne 

verdiği neticeler ' neden ibarettir ?
ilnifjît'.o5-ct3o tî.orbi umumîde]» 

r;î»K’a ararımda othrüın-
ioHtıî toaylt için bir rakaboi 
bngfcsHi!(,1a'. Geçen itti ooao zar
fında bu ralıafoet çok şibdet- 
I011HM3 vo meraka şayan safha
ları, fontta faciaları geçirmiştir.

Raîıabetc iştirak eden bal
lıca gazeteler u Deyli Meyil , 
Deyli Ekspres, Deyli Kronik.!, 
Deyli Nâyuzve Dey!r Herald" c'ir 
ve bunlar halk ga?.e’>esid'r, ah
val ve gamana göre hare ite1: 
edenler Taymis ve cî'Şer gaze
teler muayyen meslekten çıknıa- 
dıklarmdan bunlar rakabet pe
şinde değildir.

îki sene evvel Dey'imeyilin 
yevmî sürümü i,930,245 n ısiıe- 
ya çıktısından yarışın on önün
de bulunmuştur. Ur. gazetemi» 
sürümü iki milyonu geçeceği ve 
rakiplerini dalma ûrkat’fi b-rs - 
kaçağı daha o zaman muhakkik 
addolunmuyordu.

Deylisneylin arkasından Deyîi 
Ekspres geliyordu. Bu gazetenin 
sürümü âld sene evvel 1,485,050 
nüsha idi. Fakat sürümünün ar
tacağı ve iki milyona yaklaş - 
maya muvaffak olacağı da tah
min olunuyordu.

13u iki gazeteden sonra re
kabetteki muvaffakiyet s:rası 
Deyli ECronikl ile Deyli Nıyuza 
geliyordu.

Bunlardan her birinin sürü
mü birer milyona yakındır.

■•i JDaİîSî .sonra' Deyli- Heralt 
feliyorik. Fakat bu gazete ame
le fıirkaama Haşiri efkârı oldu
ğundan, ayni zamanda kuvvetii 
sermaye ve teşkilât elinde bu
lunmadığından diğer dört gazete 
ile rekabet etmesine imkân yok
tur.

Diğer gazetelerden Deyli Mc‘ 
yil ile Deyli Ekspres muhafaza
kârlar ve Deyli Kronikl ile Dey
li Niynz liberal fırkasına men
sup iseler de dar fırkacı gazete- 
fer değildirler. Lüzumu halinde 
kemdi {arkalarını dahi diğer fır
kalar gibi hırpalamaktan ve şid
detle tenkit etmekten çekinmez- 
Eer. Hatta Deyli Meyil ile Deyli 
Ekspres muhafazakârların ser
bestli ticaret prensipine karşı 
şiddeffi mDcadele açarak impa- 
raiodnk fırkası aams altında 
usulü himaye taraftan bir fırka 
vücude getirmeğe çalışıyorlar. 

İste bu serbest! ve istiklâl,

meşkûr gnüotoloi'o fovlmlfıdo 
nlîrtm teminine çok yardım et- 
migtir.

fiti nene ovvol vaziyet böyle 
iken ylmdi çok doğlgmigtir. 
Doyii Meyil beklenildiği veçhile 
iki milyona çıkmamış ise do 
pek te dikmemiştir. İlci nene 
evvel sürümü 1,940,245 nüsha 
iken o znmarodönberi 67,827 
nüsitar. '.t-ndkııs ederek 1,872,418 
DüsSutya diijmüştür. Deyli Eks
pres, Deyli Meyle yetişememiş 
ike de 217,950 nüsha artarak 
1.485,030 nüshadan 1,703,000 
nüshaya çıkmıştır.

Deyli Koronllcl ile Deyli Ni- 
j u j  iki set:e zarfında sürümle
rinden 400.000 nüsha kaybet- 
iikievinden mevcudiyetlerini mu- 
İıafaza ve rakabete devam 
edebilmek için birleşmeğe mec
bur olmuşlardır.

Deyli Herald ise amele fır
kasına mesubiyeti baki kalmak 
üzere gayet kuvvetli sermaye
dar bir neşriyat şirketi tarafın
dan alınarak ıslah edildiğin
den sürümü iki senede geçerek 
i.090.000 nüshaya baliğ olmuş
tur.

Yeni mİHsıfirler

'Mini, Lelii) daral" 
talelbesimı*

demi 30 m geldi
Dlin Romanya vapurilo geli

rimize Varşova Darülfünunu tıp 
(juboai tulobouinden 30 kişilik 
bir knfilo golmifjtir. Lohll tale
beler Galatasaray lioenlnde mi- 
safir edilmelerdir. Dnrlilfllınınhı 
gençler şehrimizde bir hafta 
ktılacnklnr, şehrin tarihî ûbida- 
tını gezecekler, ayrıca Darülfü
nunumuzu ve Tıp fakültelerini 
ziyaret edeceklerdir.

Bir tavzih
Ankara, 20 (A.A.) — 18-9- 

930tarihli Yarın gazetesinin ikin
ci sahifesinde Antalyaya bir mü
messil geldi unvanlı bir Antal
ya telgrafının her nasılsa (A.A.) 
ş îr etile çıktığı görülmüştür. Al
tındaki imzadan da anlaşılacağı 
üzere bu telgrafın Anadolu ajan
sı ile hiçbir alâkası yoktur. Ve 
gazeteye ait hususî bir haber
dir. Tavzih olunur.

Yeni açılan millet mek
tepleri ne kadar?

Ankara, 20 — Millet mektep- 
lerile haik dersanelerrain geçen 
sene pek büyük rağbet gördük
leri 62 vilâyetten gelen rapor
lardan anlaşılmıştır. Birçok yer
lerde halk masrafı kendilerine 
ait dersaneler açmaktadır. Bu 
sene açılan dersaneierin adedi 
12,692 dir.

Bu dershanelerde çalışa» ka
dın, erkek muallimlerin aded!. 
de 11,073 tür. Dershanelere 
199,156 sı kadın olarak 540,853 
kişi müdavimdir. Bir dershane
nin vasatı masrafı 79 liradır.

Okuma odaları 1350 ye ba
liğ olmuştur. Bu sene seyyar 
kütüpaneier vücude getirilmesi 
de düşünülmektedir.

Maarif Vekâleti 11500 lira 
sarfile 5691 kitap alarak oku
ma odalarına dağıtmıştır.

Bir katil maznunu tutuldu
Adanada Kadirli ve Saim 

beyli kazalarında ev basmak ve 
adam öldürmekle maznun Hu- 
mayun Ali jandarmalar tarafın
dan yakalanmıştır.

Sosyal demokrat fırkası
Ankara, 20 [ Telefonla ] — 

Doktor Haşan Rıza bey ismin
de bir zat Sosyal demokrat fır
kası namile yeni bir fırka teş
kili için hükümete müracaat et
miş ve programını göndermiştir.

Müracaat tetkik olunmakta
dır,

Kadıköy tramvayı kime 
veriliyor?

Üsküdar tramvaylarının Ka- 
dıköyüne temdit edilecek olan 
kısmı için . açılan münakaşada 
muhtelif gruplar tarafından ve
rilmiş olan teklif mektuplarının 
tetkikaijncîa devam edilmektedir,

Şimdiye kadar yapılan tet- 
kikat neticesinde bunlar arasın
da müsait şartlar gösteren bir 
kaç gs'upa tesadüf edilmiştir. 
Tetkıkat tamamile bittikten son
ra en müsait teklif sahibi ürup- 
la temasa girişilerek inşaat ha
zırlıklarına başlanacaktır.

Tabanca hırsızı
Kızıltoprakta Muradiyede o- 

turan Mustafa efendinin evine 
evvelki gece hırsız girmiş, hah 

,ve tabanca çalıp kaçmıştır.

Adana hapishanesinde 
bir vak'a

Adana hapishanesinde bir 
cerh vak’ass olmuş, şekavetten 
10 seneye mahkûm Ali, hırsız
lıktan 3 seneye mahkûm Kerimi 
desti ile tehlikeli surette yara
lamıştır.

:1D1€

ifMulsifiı daima
ti

Son birkaç gün zarfında Şişli 
zincirli koyu yolu üzerinde, jan
darma mıntıkasında cerh vo cl- 
nayot vııkatn çoğalmıştır.

Aoıl şuyüm dikkat olan cihot, 
bu vak'alar faillerinin firar öt
meni ve davam olan cşlmauı da, 
jandarma kumandanlığına mü
racaat edecek yerde polise mü
racaat etmeleridir.

Sarhoşluk yüzünden vukuatın 
arttığını ve faillerin de. kaçtık
larını nazan dikkate alan Vilâ
yet jandarma kumandanlığı, 
Zencirli kuyu civarındaki ga
zinoların, sabaha kadar açık 
bulundurulmasına müsaade edil
memesini Beyoğlu jandarma ku
mandanlığına bildirilmiştir.

İstanbul 20 eylül 1930

1 Allah tcKİrim

^ a p ıc a e  iuxüy y m «
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[Evvelk i gümkil Botrsa (FîatlerüJ 
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Kaptan Osman

Gazetelerde zaman zaman 
iumi vo roomi çıkanı kaptan On
man bey, ııoıı zurnalılarda kentli 
labirile, „j'«yet ınütaim,, bir IA - 
yiha lıazırlamır,; vti Büyük Millet 
Mecliui Riyasetine göndenninlir.

Kaptan Ooman bey, şimdiye 
kadar iktıaadî, İçtimaî, mal!, an- 
kerî, ticarî, siyasî bir çok lâyi
halar hazırlamış, Seyrisefuina, 
Şirketi hayriyeye, diğer muhtelif 
müesseselere tavsiyelerde,teklif
lerde bulunmuş, ıslahat projeleri 
yapmış, bilhassa Şehremanetine 
de bir çok defalar akıl hocalığı 
etmiştir.

Kendisi, bir çok fikirlerinin 
neden sonra nazarı dikkate si
lindiğini söylemekte ve misaller 
getirmektedir . Fakat Saray- 
burnu Üsküdar asma köprüsü 
hakkmdaki teklifinin elûn nazarı 
itibara alınmadığından şikâyet
çidir.

Kaptan Osman beyin bu de
fa hazırladığı lâyihanın kendisince 
en mühim tarafı, hükümete ta
yin edilecek memurların badema 
ihtiyarlardan seçilmesi tavsiye
sine dair olan satırlardır.

Osman bey, artık gençlerin 
tecrübe edildiğini, mevkilerin 
kendi yaşında bulunanlara ter- 
ketmek lâzımgeldiğini söyle
mektedir.

foıraksmlarf,
ettik, asiîk

ııyoif

Esham
iş Bankası Terkos
Anadolu 19,10]Ç im ento Ar. ‘29,45
Reji Ünyon —
Ş. hayriye^ Şark D eğ-,,.
Tramvay — Balya —
L'mıımî sigor. — ; Şark M. Ecza
Bomonti Telefon —

Ç ek  f ia tle r i

Londra 1030— Prag 15,05
Nevyork 0,47 ,25 Viyana 3 ,35 ,50
Paris 12,02 Madrit 4 33,25
Milano 0,02 Herlin 1,08.25
Urokaol 3,as K) Varşova •1.20
Alinu 30,10 l*üşte 2,70
Ciımvro 2,-13,75 Bükreş 70 ,05
Sofya 05.30 Uclgnıt 20,08
Amstcrdam 1,17,50 Moskuva 1088

Nuakut

Kaptanım ku r,on üûyj'ianmm 
norlovhnaı:

“Gnlflyi co’oram, galfıyâ Iıa- 
yafan, t o m M  lînl!;ı?ü rjofalo- 
tin vo toKayüdü vefiyatı» cot>o(v 
lcriaa dnîr,, &p.

Ticaret vo oanayâ ver,«ilerine 
zam, figorm lûğvi, fecıvayici za
ruriye, rneaken ve irat vergile
rine! zam, ticaret ve can uy i 
adamlarımın ûtisi, Tötün idarci 
inhisariyesi, heücimlsr ve ilûç.fĉ ,. 
medeniyet oerlevhalı faaıllan ih
tiva eden bu lâyiha .7a catuflarla 
hitam bulmaktadır:

“HalâDa, kaaîrnlar tanzim 
ve tadil için tcdlîil odiloa 
encümenlere İEÎilıap odileceîı 
zatlarla, Vetıületloro VilûyoÜcro 
ve nair makanıatı ûüyoyo tayin 
edilccek zatiaraa mcüıtebî aidin» 
den ne.'/et etaig, iüîUdar vo eh
liyetleri meghult olaîurj, ainlori 
kırk beye gelmig o!an ve bS'din 
efradı milletin yüzde doljoaıii" 
nın fakrü sefaletlerândea haboı 
dar bulunan ve hali fakre ya
bancı olmıyan zatîaır aranından 
aramak elzemiyetini csîâmeii va
tan, saadet ve refahı millet na
mına arzederim... „

Kaptan Onman beyâa, bu 
mühim lâytlıamn bir suretini de 
yeni fırkaya verdiği gayidir.

K u ruş 

1 İsterlin 1032 —
1 Dolar 211 —

20 F .Fraıısız lfi/,2 5  
20 Liret 2 19 ,50  
20F. Belçika 116  
20 Drahmi 55— p £ ar  
20 F . İsviçre 820— fi | Çerrıoveç
20  Leva 31,251 i  Altın

1 Florin 8 2 ,5 0 i \ Mecidiye 59
02 > ur. (Çek) 124— | İBankonot 2 42  —

K u ru 
1 Şilin (Av.) 30.
1 İ’ezeta 22 ,50  
1 Mark 
1 Zcloli 
1 Pengo 

120 Ley

50.25  
22— 

37 ,50
25.25  
77—

919

Maliye vekâleti 200000 
lira istiyor

Maliye vekâleti, Pake vapur 
kumpanyası aleyhine mühim bir 
dava açmıştır. Davanın esası 
şudur.

Geçenlerde Pake kumpanya
sının bir vapurunda gemi mü - 
rettebatı tarafından şehre sokul
mak üzere getirilmiş gaçak Si - 
gara kâğıtları elde edilmiştir.

Bu kaçak sigara kâğıtlarının 
cezası 200,000 lira tutmaktadır. 
Maliye Vekâleti, kumpanya aley
hine açtığı davada cezayı nak
dînin tahsilini istemektedir.

Kumpanya, mürettebat tara
fından getirilen bu sigara kâ
ğıtlarından haberi olmadığını 
iddia etmektedir.

Davaya ait evrakı tahkildye 
müstantiklikçe tetkik edilmek
tedir. Tarafeyn vekillerini tayin 
etmiştir.

Şoförlerin yeni intihabı
Fesat karıştırıldığından do

layı feshedilen şoförler cemiyeti 
idare hey’eti intihabatı önümüz
deki hafta içinde yeniden yapı
lacaktır.

Rıhümsız yerlerden 
alman para

Bir müddet evvel İstanbul 
gümrükleri başmüdürlüğü, umum 
müdürlükten aldığı emir üzerine 
nhtımsız yerlerden de rıhtan 
ücretleri alınması için bir tamim 
göndermiş ve rıhtan ücreti ver- 
miyen tüccar eşyasının rıhtan 
olmıyan yere de çıkarılmama
sını bildirmişti.

Bu tamimin ve kararın tat
bikine başlanılmasından sonra 
alâkadar gümrük komisyoncu
ları ve tüccardan bazıları tica
ret odasına müracaatla fcu hu
susta odanın ne düşündüğünü 
sormuşlar ve bu ücretin niçin 
alındığı hakkında alâkadarların 
tenvir edilmesini istemişlerdir.

Ticaret odası alâkadarların 
suallerine henüz cevap verme
miştir ve ne cevap verebilece
ği de malûm değildir.

Seyrisefain kış tarifesi
Seyrisefain idaresi 15 teşri

nievvelden itibaren kış tarifesi
ni tatbike başlsyacaktır

B o ^ O â lb o n  s ® j ^ y ı ç © ş t  r© _ m a ım s t ’
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HinÖl gô üorÎHi caklıyordu. 
Banı aşağıda, iki büklüm kıv
ranmakta Ve sancdı adam rolü
mü nıiivaffalaıyetls yapmakta de
vam ediyerda.

Eîbe3bki, dedim, sana bir 
torba altın vereceğim: Mio Kros 
nffifcda ?

Hintli banını arkaya çevirdi 
ve tekrar caiiEO iğdi.

Manoısanaı bu hareketi, aca
ba, benim son sualimin cevabı 
mıydı ?

Ben onun foa hareketinden 
bir şey slftlamıştım: îşin vaha
metini gören tıintli, yakasını kur
tarmak için Mis Krosu ele ver
meğe karar vermişti.. Fakat, 
giöli Komiteye verdiği cözlS lıa- 
*3rlıyarak cevap vermiyordu.

Başım arkaya çevirmesıle 
Bombay'ın timul cihetini işaret 
ediyordu.

Biraz yumuşadım:
—-Mis Kros, Fakirlerin elinde 

midir?

— Cevap vermoğû ceaaret 
edemiyorsun, demek ki, Fakir
lerin elinde esirdir, öyle mi?

— Peki., teşekkür ederim, 
Mananna.

Gabimden bir torba oterlin 
çıkarıp Hintlinin kucağına attım:

— Al oana, bir torba altın! 
Görüyorsun kİ sözümde duru
yorum.

Bombay şehrinin şimal cihe
tinde mahalleleri olan fakirler

yer altındaki gizli mahzenlerin
de birçok insanları esrarengiz 
bir şekilde hapsederek yere gö
müyorlar. Binbir türlü ilâçlarla 
uyutarak, senelerce şuurunu ira
desini ve hürriyetini çalıyorlar
dı.

Fakirler mahallesinde ingi- 
lizlerin yaptıkları çok şedit ce
zalara rağmen, Mitliler hiç bir 
şeyden yılmadan, beyazlara kar
gı an’ancvî âdetlerini tatbik et
mekten çokimniyorlardı.

(  Siyah hançerlerin )  bir 
çoğunun da bu semtte ihtifa 
ettikleri ve gizli içtimalar akte- 
derek, Hintli gençlere istiklâl 
fikirlerini burada aşıladıkları 
tahakkuk etmişti.

Mis Krosun fakirler mahal- 
kainde buluadagusa kanaat ge
tirmiştim.

Fakat, Matıama o ö s  söyleme» 
mekte ısrar ediyordu. Valinin 
karısını bu meübclclihton nasıl 
bulup meydana çıkarabilecektim?

Hintlinin yanma iğildim:
— Manama, bana bak! -de 

dim - sana birkaç torba altın 
daha vereceğim.. Aile ve arka
daşların arasında çok zengin 
olacaksın!

Bir kelime ile bana haber 
ver: Mis kros hangi sokakta ve 
kaç numaralı evdedir?

Hintli cevap vermedi, fakat 
Üç defa öksürdü...

*— Üç numaralı evde,öyle mi? 
Teşekkür ederim, Manama! Han
gi sokakta bulunduğunu da söy
lersen memnun olacağım I

Hintli tekrar üç defa öksür
dü vo başka bir şey söylemedi.

Ben bu neticeden çok sevin
miştim. Kendi kendime:

— Mis Krosu buldum. Vali 
de bu neticeyi öğrenince, kim 
bilir nekadar çok sevinecektir)

Diyordum.
Fakat, bu esnada, hiç ümit 

ötmediğim feci bir manzara Isar- 
gısıada kaldım:

Hintli Manama birdenbire 
yüzüstü yere devrildi ve taşların 
üstüne bir yığın bağırsak dö
küldü!

Pantolonunun paçaları kan 
içinde kalmıştı.

Dikkat ettim: Hintlinin elin
de ufak bir siyah hançer vardı., 
ve Hintli, bu hançerle kendi 
karnını deşmişti!

— Manama, kendini niçin öl
dürdün... JBu altınlar seni tat
min etmedi mi ?

Diye haykırdım.
Manamanın ağzından beyaz 

köpükler geldi ve bir dakika 
içinde, bir kelime bile söyleme
den öldü !

İkinci kısım j 
7  _

Fakirler mahallesi
■— Çok yoruldum, Mister 

Kros! Müsaadenizle evvelâ pi
pomu yakayım !

— Bu gece sabaha kadar
- rüyamda - zevcemle uğraştım, 
Kolonel! Onu çok yakında bu
lacaksınız, değil mi ?

— Görüyorsunuz ki, on gün» 
denberi zevcenizi arıyorum. Fn-’ 
kirler mahallesinin bütün sokak
larındaki 3 numaralı evleri ta» 
rassut ettim. Bu evlerin ancak 
bir tanesinde şüphem var, Sir!

— Esaslı bir iz üzerinde yü
rüdüğümüze inanmak istiyorumP 
Kolonel I.

— Bu hâdisenin her döııüra 
noktasında safiyetinizle karşı
laşmamış olsaydım, Mis Kros’o 
şimdiye kadar bulmuştum, azi
zimi.

— Bu acı tecrübelerden bü
yük bir ders aldığım -beim içiş 
hıCabaver de olsa- itiraf ederim.

— Şoförünüzün üç günden” 
beri tagayyüp edişi bende yen§ 
endişeler tevlit etti...

— Ne gibi...?
[Arkası yaruaj
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tel®jfomla verdliği 

lûm ai
Ankara, 22 [ Başmuharriri - 

mizden telefonla] — Saat ikiden 
itibaren Meclisin önünde çok canlı 
bir haraket başladı .Meb’uslar bi
rer birer geliyor.Saat iki buçukta 
hareket daha harareai bir şekil 
aldı. Meclisin kapısını hiç böyle 
görmemiştim. Eskiden meh’us- 
lar daha yavaş adsmlarla mek
tebe gidiyorlarmış gibi gider
lerdi. Bugün daha istekli ve 
dalja kat’î adımlarla yürüyor
lar. Kapuda selâm veren polis
leri ayni tavırla selâmlıyarak 
bastonlarını, şapkalarını ayni 
tavırlarla vestiyere bırakarak 
içeri giriyorlardı.

Otomobiller biribirini takip 
ediyor . İçlerinden ya bir vekil, 
va bir ecnebi, ya bir meb’ua.

£ L
P aşa £i2„ 

şuhtelif kimseler inerek kimi 
koridora, kimi locaya gidiyor. 
Koridorda küme küme olmuş 
meb’uslar hararetli hararetli ko
nuşuyorlar. Bunların içinde, hat
ta bugün daha itina ile gi
yinmiş meb’uslara tesadüf olu-

Saat üçe yirmi kala İsmet 
Paşa geldi. Reyini atmak üzre 
gittiği belediye dairesinden ge
liyordu. Pek neşeli, pek beşuştu. 
Tertemiz yüzü, devlet miline - 
ble ağarmış saçlarının beyaz 
çeırçiveai içinde gülüyordu.

Bir çok meb’uslann ellerini 
sıkarak koridordan geçti, mec
listeki odasına gitti. Meb’usîar 
aşağıda heyecanlı münakaşaya 
hazırlanmış, seferber olmuş gö
rünüyorlardı. Meb’uslardan biri 
eski zabıtları karıştırırken Fethi 
Beyin bugün öne sürdüğü 
fikirlerin tam zıdlannı evvelce na
sıl kürsüde terviç ettiğini anla
tıyor ve : “ Kendisinden evvelâ 
bunu soracağım! „ diyordu. Bir 
tarafta yanyana durup konu
şan vekil namzetleri Zekâi ve 
Mustafa Şeref Beyler kendileri
ne hiç bir teklif yapılmadığını, 
vekil olacaklarını gazetelerden 
ve arkadaşlardan duyduklaraıı 
söylüyorlardı.

/ Arka fi t 4 imci? s^hifede /

iısmeft Faşa liıvilkrâımeîıım yapîa#a v©
lûxaŞ)fflirdlıığ-ii işileını Meclîs kamramdla^ İ>

aaalaüı ve siddeftle alkıslaedıı

l
i M a ı  ı l ıo  ■

;! mühim ımdkta ;
Millî para mes’elesi i

Artık m illî paranın su- 1 
I,, kuta karşı muhafazası en- 
K dişisinden
'■/.mukabil
H n eün igükseltm ekihtim ali ^  x j
j.jj karşısındayız.____________ f.j K"’ 1 " ^

p Şark vilâyetlerinde >, >’, a t \ - 1 i

karşı muhafazası en- :î ı " 1 'V  'J ) i ' l\ ? ı
ııden azadeyiz. Buna {' v .«.-s 1 ‘ ^  ''ifâ,'
il  m illî paranın kıy- Lv ^ t, ' T’ '~1  ̂ ^

îj Şark hududunda fesat- V! 
■j çıların taarruzu tehir et- C 
îr mediklerinin sebeplerinden  “ 
fi biride şim endifer şebkesi- 
a nin henüz ilk  kısmını ta- 
şij marnlanmadan evvel ha- 
|.J zırhlılarının neticesini al- f : 
f; maldı. |.ı

F akat buna karşı hare- \ >;
’ ı kâtın başlaması ve bitmesi 1 
•ı 20 giin sürdü.
i , M em leket dahilinde vâsi <: 
i;! mikyasta halk ı tahrik et- *  
!j mek ümidi de vatandaşla - ;- ı 
ijrdan ka t’î  ve hatta müsellûftj 
ıs; cevabı almıştır. rs

Ankara, 22 [A. A.] — Bü
yük Millet Meclisi bugün saat
15 te fevkalâde içtimamı aktet- 
mişîir. Bütün samiin ve süfera 
locaları dolu idi. Reisicümhur 
Hazretleri kendilerine mahsus 
locada müzakcratı dinliyorlardı. 
Yoklamayı müteakip Başvekil 
ismet Paşa FJazretleri şu beya
natta bulundular.

Millî para
"Muhterem arkadaşlar, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin su
reti mahsusada içtimaini müs- 
telzim olan sebep neşrolunmuş
tur ve şimdide Büyük Meclise 
malûmat verilmiştir. Bu sebep 
bir iki kelime ile tekrar edil
mek istenilirse Büyük Millet, 
Meclisi millî paranın kıymeti ü- 
zerinde yeni bir karar ve ted
birleri mücalea etmek için da
vet olunmuştur, denebilir.

Yeni vaziyet millî paranın 
kıymetini sukuta karşı muhafaza

EfîiEiet Meclisi 
cir,. îk mevzuu değildir. Sizi bir 
çok endişe ve tedbirlere sevke- 
den bu vaziyet sekiz aylık ciddî 
bir mücadeleden sonra tamamen- 
makûs bir hale gelmiştir.

Aırfak ımiMî parasım s li
kanla karşı miBÎsafamsD em- 
digesimdlew bugâra azade bu
lunuyoruz. Butaıa 'mukabil

y.
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Ssmet P aşa Hz. 
paranın kıym eti ziya

de yükselm ek iMsmali kar
şısındayız*

Yeni ecnebi dövizlerinin.faz
la arzım türk tedavül vasıtasile 
karşılayamamak vaziyeti vardır. 
Bu mes'ele bizi millî paranın 
kıymetini, nasıl muhafaza et
menin memleket ahvali iktısa- 
diyesine muvafık olacağı mevzu
unu tekrar şevketti. Bizim, bu 
husustaki kanaatimiz ithalât ve

Fethi Bey dün Ankaraya gitti

i\ ' ! /  Ai ı  j*A . 4 "  * ^ ; l u

halimde 
ihracat noktai nazarından millî 
paranın yükselmesine karşı mec
lisin bazı mes’eleler ve esaslar 
mütalea etmesi lâzım olduğu 
zeminindedir.

Hükümetçe lâzım olan ted
birler artık hükümetin salâhi
yeti fevkma çıktı. Bu noktai 

‘ nazardan bu mes'elenin kabili 
teahhur olmaması yüzünden Bü
yük Millet Meclisi bir an evvel 
bu mühim mevzua temas ftînjek„ 
Vaziyetinde bulunyordu. Bıi bapr 
~İzl düşünriüsjüraüz kanun lâyiha
sı Büyük Millet Meclisine takdim 
oluumuştur. Usulü veçhile en
cümenlerde tetkik olunduktan 
sonra huzurunuzda müzakare 
edilecektir. Mes’elenin teferru
atına şimdi temas etmek ve alı
nacak tedbirleri sureti kafiye
de takrir ettirmek için bugün 
vakit müsait değildir. Encümen
ler tetkik ettikten sonra mpse- 
leye te m a 3  edilince hükümet bü
tün tafsilâtı verecek ve meclisi 
âli de ona göre karar verecek
tir. Hükümet bu lâyihanın ava- 
milini kamilen tasrih etmeği va-

I zife addeder.,,

.Cemal"Hüsnü beyin 
istifası ■

"Reis — efendim- kanun lâ
yihası ait olduğiı encümene 
tevdi edilmiştir.

Müteakiben Gümüşhane me
b’usu Cemal Hüsnü Beyin Bern 
elçiliğine tayini dolayısile Büyük 
Millet Meclisi azalığmdan isti
fanamesi okunmuş ve yeniden bir 
zatm intihabı için hükümete 
tebligatta bulunacağı riyaset 
tarafından bildirilmiştir. Bundan 
sonra İsmet Paşa Hazretleri 

(  A rkası 4  üncü sah ifed e)
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Ankara belediyesi

Belediye intiha- 
batı başladı.
Ankara 22 [ Telefonla ] — 

Ankara, belediye intihabatı bu
gün başladı. İik reyi fırka mü
fettişi Ali Nazmi bey attı. Baş
vekil de öğleden s.onra anneleri 
ve refikaları hanım efendilerle 
biiâhara Recep ve Şükrü Kaya 
Bey refikaları hanımefendilerile 
belediye dairesine gelerek rey
lerini istimal ettiler. Bugün iki 
bin kadar vatandaşın reyini 
verdisi tahmin olunmaktadır.

.-■'il
UiaMmenuiını istilası

o > ,j j ismet F aşa  Jreırşemmi&e
; OO oo O n °  (f5 İl 'iCTtHM ns'iLiııragDiiının ¥eır©cxetolO  - .;

Ankara, 22 [Telefonla] — Evelce de yazda- | 
ız gibi, ismet Paşa perşembe akşamı istifa \- 

\M edecektir. Reisicumhur Hazretleri kendilerimi'i- 
Üş kabineyi teşkile memur buyurdukları takdirde |, 
M Yusuf Kemal Beyin Adliye vekâletine, Zekâi 
|g Beyin İktisat vekâletine, Mustafa Şeref Beyin i 
H Nafıa vekâletine getirilmesi mukarrer gibidir, i 
g  Maarife Vasıf Beyin gelmesi ihtimali bugün- t 
|| kü haberlere nazarun kuvvetli değildir. Maarife i. 
■g kimin geleceği henüz takarrür etmemiştir . P;- 
p  Nafi Atuf, Kemal Zaim Beylerden bahsedi- | 
H liyorsa da bu da zayıf bir ihtimaldir. i
İ 1 I!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!IIIIIIIIIIIIIII!!I!II!Iİ
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İçtima iki günü devam edecektir-
Aşikara, 22 (T elefonla)'— 'Farka grupu.yaem' •âabafli ■ 

'saat; onda mülum içîîmamıa foaşlîyacakihiF. Bu içtinsaŞa- 
naeb’uslar m es’elslaıriaı açsk ye serbest HmünakaşaSusa. i 
davet olunacaMat'üır. M ünakaşa çarşam ba akşanuna y 
kadar iki güm devam edecektir. Giimüm siyasî me’elssle" 
rEe beraber bw içtim ada farka ıslabatı m es’elesi de eaâe»- 
în şekilde mevzuu bahsedilecektir. • : ''._ j

Fırka evelce de yazdığımız gibi İslah edilecek • 
ve nizamnamede tadilât yapılacaktır.

Bazı kimseler değiştirilecek ve teşkilât -fırka»' 
yi vücuda getiren gayeleri tahakkuk ettirmeğe;'- 
kabiliyetli bir şekle konacaktır.

Fırka kâtibi ummmîsi S a ffe t Beyin değişmesi mııhak- ; 
kaktır. K âtibi un-'umî, Hecep B ey olacaktır. Saffet Beyin ’, 
V arşova sefirliğine tayini muhtemeldir. Kiaamname'dfr"- 
^apılacak tadilâttan  birisinin fırkanın, cem iyetler intiham. 
batına müdâhale etm em esi olacağına söyleniyor. Diğer 
bir tadile göre riyaset dl^anımn vesaifi fırka divanına? 
devrolunacaktır. B ir heyeti m erkeziye yapılması muh* 
meldir. Heyeti m erkeziyeye girecek azanın b ilhassa:se« : 
çileceği söyleniyor. Bu m eyanda Vasıf Bey de heyeti 
m erkeziyeye getirilecektir. ____________

Büyiik fırtına Ankarada koparken 
Tevfik Rüştü Bey Rusya yolunda

—- Böylesı dostlar başına!.
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:aıra Effiıiuıesıs'

sışıısf askerilen Ssnrp 
baiuitîjljiffalsiîrniiftıi (çlğımlyori

Belgrat, 21 — Cecari Halini 
vapuru ile I'iyımıaya nakledilen 
I'aşıst askerleri tertip etlikleri 
nümayişler esnafında Yugoslav
ya milletine karşı hakaretamiz 
sözler sarfetmişler ve bir Yu
goslavya bandırasını çiğnemişler
dir. Yugoslavyamn şeref ve hay- 
siyetile alâkadar olan mezkûr 
hadise memleketin her tarafın
da şiddetli galeyanı mucip'ol
muştur. Meclisi nüzzar bu hâ
dise üzerine içtima ederek ta- 
haddüs eden vaziyet hakkında 
müdavelei efkâr etmiş ve Yu
goslavya bandırasına yapılan 
hareketten dolayı İtalyan hü

kümetinden 
kanır verini::

tarziye istemeğe

ffVngdalkî ırnûiiamayilglloır 
Biikreş, 21 — Pragdan bil

dirildiğine göre zabıta, Triyes- 
te’de yapılan idamları protesto 
etmek maksadı ile toplanmak 
istiyen muhalif fırkanın İçtima
ını menetmiş tir. Zazıtanın emir
lerine rağmen bir kısım halk 
Vaııçeslas meydanında toplan- 
rak faşizm idaresini protesto 
etmiştir. Çekoslovakya hüküme
ti vuku bulan hâdisp.ttan dolayı 
İtalyan sefirine beyanı teessür 
etmiştir.

FetM

M ite! 
,1i

IV'fuvlta’ UiiM

U J ^ / I  o o (..m

omçede yıurımnıı imliye:-1. 
ssıırırM'jf t e m n m  ı ı ı ı
Hükûraet, bu iddialara karşı lâzungeJe/i iv:;;, 

ve vesaiki hazırlamakladır

M5UİI akalliyetler 
İn ak k ıı rnı cl a m iiza k e » 
ır<s devam ediyor

Cenevre 21 [A.A] — Millî 
nkalIiyeUor hak kundak i müza
kereye bugün cU* devam olım- 
Eatıştur. İVi. Zaieslu, ekalliyet- 
Jlcriıı murakabesi hususunun ak- 
vam cemiyeti tarafından icrası 
Clizumunu ispata çalışmıştır.

M. Bukston, ekalliyetlere ta- 
biatile taraftar ve müsait bu -■ 
lunduğunu. fakat muahedele
rin müstekımane tatbiki çare
lerini düşündüğünü söylemiştir.

Malî yardım hakkmdaki lâ
yiha bazı tadilât yapılması kay- 
dile ve esas itibarile kabul 
edilmiştir.

Cenevre, 21. - (A.A.) - Ekal
liyetler hakkmdaki müzakereye 
yarın sabah devam olunacaktır. 
Siyasî işler komisyonunun her 
sene ekalliyetler mes’elesini or
taya atarak kendisini filen da
imi bir ekalliyetler komisyonu 
vaziyetinde göstermesine ve Av- 
pupada sulh ve sükûnun deva- 
mim asla arzu etmiyen bazı mu
harrikleri memnun etmesine bir 
çok murahhaslar tarafından kat'î 
surette mümanaat edileceği ha
ber allEİEMŞtıs-.

__-anir, 2İ  — İstifanamesini 
Başvekil paşaya 'gönderen Ad
liye vekili Mahmut Esat Beyin 
UâSanamesi berveçhi atidir: 

..Başvekil İsmet P H. Mec
liste ve fırkamda faideli ve ser
best çalışabileceğimi düşünerek 
birkaç defa istifamın kabulü için 
vuku bulan ricalarını teveccüh ve 
8iîâaQta devletleri eseri olarak 
Isabtıl buyrulmamıştı. Yeni fır- 
Esanuı memleketimizde ihdası ve 
böyle giderse Türk milleti ve 
jnkılâlı için vahim olabileceği 
fikrinde bulunduğum son hâdi
seler ve cereyanlar karşısında 
fen eski düşüncem daha fazla 
kuvvetlendi. Vekillik kayitlerin- 
den azade olarak kanunsuz va
siyet ve kazançlara karşı İsmet 
Paşa hükümetinin ittihaz ettiği 
tedbirlerin millet ve memleket 
aauvacebesiıade serbest mücade
le ile takip etmeği bir meb’us 
vatandaş vazifesi tanımakta bu
lunduğumdan Adliye Vekâletin
den istifamın kabulünü sarsıl
maz hürmetlerimle istirham ede
rim.

Caz! inkılâbının hiikûmet şefi 
büyük İsmet Başanın yüksek 
reisliğinde çalıştığım seneler ha
yatımın en şerefli günleridir 
Efendini hazretleri.,,

İzmir Meb’usu 
Mahmut Esat

Mahmut Esat bey Anaka
rada

Ankara 22 [ Telefonla ] — 
Adliye vekili Mahmut Esat bey 
geldi. Kendisi dostları ve halk 
tarafından istikbal edildi.

Annam’da sükûn var
Paris. 21 ( A. A. ) Müstem- 

lekât nazırı maksadı mahsusla 
ortaya çıkarılan dedikodular hi
lâfına olarak Annam’da sükûn 
hüküm sürmekte olduğunu temin 
etmektedir.

Serbest Cumhuriyet Fırkası 
lideri Fethi Bey dünkü ekspres
le Ankaraya gitmiştir.

Fethi Bey Haydarpaşa ga
rında İstanbul meb’usu Haydar 
Bey, fırkanın İstanbul teşkilâtı 
erkân ve azası, dostları ve ailesi 
tarafından teşyi edilmiştir.

Garda....
Ekspresin hareketi yaklaştı

ğı sırada gar oldukça .fealaba- 
lıklaşmıştı. Fethi beyi selâmet- 
lemeye gelenler arasında eski 
belediye meclisinden bazı tanın
mış simalar, yeni fırkada vazi
fe almış olan maruf bir iki avu
kat ve doktor bilhassa fırkaya 
intisap etmiş hanımlar nazarı 
dikkati celbediyordu. Teşyie ge
lenlerin arasında akalliyetlerden 
de bazı simalar görünüyordu.

Fethi bey Ankaraya muhalif 
bir fırkanın lideri sıfatile yaptı
ğı bu ilk seyyahatten dolayı 
biraz müteheyyiçtir.

Ailesile ve kendisini teşyie 
gelenlerle mütebessimane konu
şuyor, muvaffakiyet temennisinde 
bulunan bazı dostlarına kısa kısa 
cümlelerle teşekkür ediyor; ara 
sıra fırka hüro şefi Asım beye 
ve hususî kâtibine hafif sesle 
bazı emirler veriyordu.

Nihayet saat yedi olunca 
kampana çaldı. Muvaffakiyet ve 
selâmet temennileri arasında 
kompartımanına giren muhalif 
lider Ankara yolunu tuttu.

•Bu arada bazıları yaşa Fethi 
B... bıravo Fethi B.” diye ba
ğırdılar.

FetM  .beyim beyanatı 
Fethi bey hareketinden evvel 

gazetecilere şu sözleri söylemiştir: 
„ — Mecliste İsmet Paşanın 

soracağı suallere cevap vermiye 
hazırım.

Mecliste nezih bir fikir mü
nakaşası yapacağımızı ümit edi
yorum. Memleket işleri üzerin
de söyliyeceklerimizi meclis kür
süsünden söylemek imkânını bul
duğumuza memnunum.

Effidalhale ncMnasn 
Vilâyetlerdeki heyetlerimiz

den gelen rapor ve telgraflar
dan, her tarafta belediye intiha- 
batmda müdahaleler olduğunu 
öğreniyoruz. İntihabatta serbes
tinin temini için hükümetin na
zarı dikkatini celbettik. Anka- 
rada bunun için çalışacağım.

Fırkamız bütün memlekette 
teşkilâtım kurmaya uğraşıyor. 
Her tarafta şubelerimiz açılıyor. 
Halk memnuniyetle fırkamıza 
iltihak ediyor.

Anakarada me kadar" 
kalacak  

Meclise çarşamba veya per
şembe günü iştirak edeceğimi 
zannediyorum. Meclisin içtimai 
devam ettiği müddetçe-Anka
rada kalacağım. Fırkamızın 
umumî merkez key’eti teşrini
sanide Ankaraya nakledecektir.

Fethi Bey Ankara’da Erzu
rum meb’usu Tahsin Beyin 
evinde misafir olacaktır. 

îstamboEdaki teşkilât 
Yeni fırkanın şehrimizin 

muhtelif semtlerinde, ezcün e 
Beşiktaş, Beyoğlu, Böyükada, 
Maltepe, Fatih, Kartal, Bostancı 
Üsküdar, Kadıköy şubeleri açıl- 
mıştır.

İstanbul vilâyet heyeti her 
akşam Nazlı handa içtima ede
rek teşkilât ve intihap işlerile 
uğraşmaktadır.

Belediye intihabatma kadar 
diğer mahallerin teşkilâtı da ik
mal edilecektir.

Aldıklar mı söyledikleri 
haberler 

Yeni fırka merkezine gelen 
raporlara nazaran Gebzede S. 
fırka mensupları intihabata işti
rak etmemişlerdir.

Maydosta intihabatın feshi 
muhtemeldir.

Bigada intihabat yeni fırka
nın lehine inkişaf ediyormuş!

Muallim muavinleri imti
hanı edilecekler 

Ankara, 21 — Türkiyede 
6-7 bin muallim muavini vardır. 
Bunların bir kısmı sanayi mek
teplerinden, bir kısmı orta mek
teplerden mezundurlar. Maarif 
vekâleti bunların Devlet imti
hanına tâbi tutulmalarına karar 
vermiştir. İmtihanı veremiyenler 
tasfiyeye tâbi tutulacaklardır.

Yunamistandan Roman-
yaya kaçan Mır şaki 
Atina, 22— Romanya hükü

meti Yunan hükümetini vaki 
talebi üzerine Romanyaya kaç
mış olan şaki Lamboyu Yunan 
hükümetine teslim etmiştir. Ati- 
nada ağır cera hapishanesinde 
hapsedilen şaki açlık grevi ilân 
etmiştir.

a/,

îrrıifllii'ijıp cetvelleri 
Itaakkmdl&M müra
caatlara bakılıyor

Mahallelere talik edilen inti
hap cetvellerinin müntehipler 
tarafından tetkikine devanı edil
mektedir.

Cetveller inceden inceye tet
kik ve tanzim edildiğinden şim
diye k.'ular pek az itirazlar 
yapılmıştır. İtirazlar hemen na
zarı dikkate alınmakta ve inti
hap encümenleri tarafından müs
taceldi btı hususta karar veril
mektedir.

Yeni belediye kanununa gö
re devlet bütçesinden maaş alan 
memurlar, muallim, müderris 
ve hâkimlerle zabitler, askerler 
belediye azası olmayacaklardır. 
Ancak ücretle istihdam edilen 
memurlar intihap edilmek hak
kına maliktirler. Her iki fırkada 
bu esasa göre namzetlerini in
tihap etmişlerse de henüz gizli 
tutmaktadırlar.

İntihap başlayınca, intihap 
encümenlerinden başka her fır
ka da sandık başında birer mü- 
rakip bulunduracaklardır. Yeni 
intihap kanunu çok şiddetli ce
zaî ahkâmı ihtiva ettiğinden 
intihaba hile, fesat karışması 
ağır mes’uliyeti muciptir.

Fıurkada b ir iç tim a
C. H. F. kaza mutemetleri 

dün vilâyet idare heyetinin işti
rakiyle bir içtima akdederek 
intihap etrafında görüşmüşler
dir.

Hakkı Şinasi Pş. Edirneden 
Cevdet Kerim B. ise Çatalca- 
dan heaüz avdet etmemişlerdir.

-Serbest fırkacı-
tefevvühatta bulunan
bir adam yakalandı

Eyip camii müezzini Hâlit 
efendinin oğlu Fuat evvelki gece 
Defterdar’da bir kahvede otu
rurken ağzına geleni söylemeğe 
başlamış vc:

—Ben şimdi Serbest fırka için 
çalışıyorum.

Obürkülerden bir faide gör
medi,m bundan da görmezsek 
ona da çalışmayacağım.

Dedikten sonra ricali hazıra 
aleyhinde tefevvübatta bulun
muştur.

Zabıta memurları Fuadi ya- 
kalıyarak hakkında takibata baş
lamışlardır.
Salıncaktan düşürmüş

Sami isminde bir Musevi 
Taksimde Yazıcı sokağında otu
ran Sara ismindeki kadının 5 
aylık çocuğunu salıncaktan yere 
düşürmüş, çocukt ölmüştür.

Zabıta, Sami hakkında tah
kikat yapmaktadır.

İspanyada liberal fırkası 
riyaseti

Madrid, 21 [ A. A. ] — Li
beral fırkasına mensup sabık 
nazırlardan M. Santiyago Alba 
ya fırka reisliğini kabul etme
sini teklif etmişlerdir.

M. Alba, bu teklifi kabul 
etmemiş ve M. Miguel Vilnueva 
nın ismini ileri sürmüştür.

Romen ordusunun 
manevraları

Bükreş 21 — Romanya or
dusunun sonbaharda icra ede
ceği manevraların projesi Prens 
Mikalo ve harbiye nazırı Cene
ral Çhoskinin iştirakile kral ta
rafından tanzim edilmiştir. Ma
nevraya bütün ordu teşkilâtı 
iştirak edecektir.

A..' ...

Muhalif bir al ;<;aın jrnzetcHİ- 
niıı Aııkaradaıı aldığı haberlere 
göre, muhalif iırku Mecliste ten
kitlerini itidal ve sükûn ile yrıp- 
mlya karar vermiştir. Fakat 
kendisine vergilerin nasıl azal
tılabileceği, inhisarlardan ceple
rini dolduranların kimler olduğu 
sui istimaller hakkında bildikle
rinin neden ibaret bulunduğu 
sorulacak olursa o vakit cevap
larım açıkça vereceklermiş.

Yine ayni gazeteye nazaran, 
Serbest fırka azası, bir kalemde 
bütçede yirmi milyonluk bir ta
sarruf yapmak mümkün oldu
ğuna kanidirler ve köylüden 
çıkan bu paranın derhal tasar
ruf edilmesini istiyeceklerdir. 
Bu tasarrufu temin için şu mad
deleri ileriye süreceklermiş:

1 — Barem kanunu mem
lekete tam on bir milyon liraya 
mal olmuştur. Buna mukabil 
ba kanun ile hiç kimse mem
nun edilememiştir. Bu kanunun 
ilgasile mezkûr paranın tasar
ruf edilmesi mümkündür.

2 — Avrupa seyahatleri için 
her sene devlet bütçesinden bir 
milyona yakın bir para sarfe- 
dilmektedir.

Vekiller Avrupa seyahatleri 
için günde yüz elli lira harcı
rah alırlar. Halbuki İngiliz na
zırları seyahatleri esnasında 
dört İngilis,"yani kak lira alır
lar. Fransa Hariciye nazırının 
senevî harcırah masrafı on beş 
bin liradır.

3 — Millet meclisi azalan 
ayda beş yüz lira alırlar. Meb
’us aylık tahsisatlarını iki 
yüz elli liraya indirmekle, büt
çede bir buçuk milyon lira
lık bir tasarruf yapmak mfim - 
kündür.

4 — Vekiller, meb’usluk ve 
vekillik maaşlarından maada 
dört yüz liralık tahsisat alırlar. 
Bu para da tasarruf edilebilir.

5 — Hariçten yapılan mu-

Yedikulede bir fırında çalı
şan İsmail ve Şakir isminde iki 
yanaşma evvelki gece sarhoş ola
rak sokak ortasında silâh atar
larken polis memuru Haşan 
efendi kendilerini derdest etmek 
istemiş, fakat polise de karşı ge
lip silâh attıklarından Haşan 
efendi de silâh istimal etmiş, çı
kan kurşunlardan İsmail de Ha- 
lit te yaralanmıştır. Bunların ya
raları ağır olduğu hakkında ak
şam gazetelerinin verdikleri ha
ber doğru değildir. Şakir ya
rası sarıldıktan sonra hastaha- 
neden çıkmıştır.

îsmailin yarası da pek ağır 
değildir ve kendisi Cerrahpaşa 
hastanesinde tedavi edilme ît
tedir.

bayaatla mühim ınikinrıia |it). 
rııîrıyoıı parası veriliydi-, n ı n -  

bayanda sıkı bir koııhol ı, 
»urciiic dc tasamıi yakmak 
nıüıııkiıııdür.

Bu suretle yapılacak tasar
ruflarla bütçede yirmi m.,yon- 
dan fazla tasarruf temi:ı 
ve bunu vergilerden imin-i:.ı. k 
mümkündür.

Ayni muhalif gazetenin is
tihbaratına göre, serbest-;::-»-, 
İzmir liman inhisarında ccdİ-tI;.;!. 
dolduran bazı kimseler hakkın
da vesikalar da hazırlamışlardır.

Felllîi beyim çikâyetllc&'râtlîHTi. 
Bir muhalif gezeteye Anka- t 

radan gelen mn'ımıata :;öre, . 
Fethi bey lamel Paşaya bir ire!:- ! 
tup yazarak, giitiği yerierde iıü- | 
kûnıet nıeıııurianıiin ı-iuvaffk ı 
fırkaya müzalıaret ettiklerini id" j 
dia ve bundan şikâyet iniştir. 
ismet Paşa, böyle memurini" bn* r. 
lunamıyacağı cevabını vermiştir. j‘ 

Aymi gazeteye göre 
Fethi B. İsmet Paşadan al 

dığı cevabı mecliste okuyacoık- 
ve fırkaya mensup memurların 
faaliyetleri hakkında isim tasrihi. 
suretile izahat verecektir.

Bu isimler arasında İzmir \ 
valisi Kâzım Paşa, İzmir Polis' | 
Müdürü Ömer Bey varmış.

Fethi bez İstanbul valisi Mu-,. 
biddin ve Defterdar Şefik beyle
rin de fırkaya mukayyet olduk . 
larını söyiiyecekraiş, 

îffijlkmEBiefc te  cevajpfei'HM 
foasanrlnyor \ 'ı 

Diğer taraftan bizim âldı- i 
ğımız haberlere göre Hiikûsaet* ; 
inhisarlar ve karşı fırkanın 
ğer iddiaları hakkında nisbet ye .ı 
rakamlara müstenit cevaplar ve‘- >. 
rebilmek için lâzımgelen vesaiki, 
hazırlamaktadır ve bu cümfeden. 
olarak, İstanbul ve İzmir inşan, 
inhisarları müdürleri ile İzmir 
belediye reisini Ankaraya çağır
mıştır. Mumaileyhim iki .g&atE&r 
Ankarada tetkikatla ve vesaik ' 
hazırlamakla meşguldürler. \ ' v

,\

YaB'alanıaHil-EiEMİaıa Esmail

Liman Şirketi
Ankara, 21 —> Liman Şirketi 

Müdürü Haindi Bey şunları söy
lemiştir:

“— Tetkikatım bir hafta sü
recektir.

Şirketin lâğvı mevzuubahis 
değildir. Bilâkis sermayenin tez
yidi düşünülmektedir.,,

Ford fabrikayı Pireye 
nakledecekmiş 

Atina, 22 — îsianbs’cla &• 
rayi faaliyet eden Ford otomo
bil fabrikası müdürü Yunan hii“ 
kûmetine müracaat ederek, fab
rikasının Pireye nakli için bazı- 
teklifatta bulunmuştur.

Hükümet fabrika direktörü
nün teklifini tetkik etmektedir

Y  edlkulede

Bir polis, iki s 
tabanca ile
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lim tmSumlııfrtı ııı«vki, »m im ikti, 
fioîiaj^D, nuiıumuu: Toplıapı Ivürhçiı 
A hm et Şem settin  m ahallesi atiU 
lo p h a p ı  cedit Ahnnray caddeni atik  
ifnislccvâ’cür 120 cedit 138 num aralı.

Tcikdir olunan k ıy m e t: 1600  
lira hıyıııotU.

AırU nrınıınnm y/ıpılr.cnffi yor, «fin 
n a a t: Ifitrîîıbııl İcra dnirenin-
do Inrilılmlo nnnt M ilfı
'Üf> ya hfîdnr.

11—  îrjhıı ffnyı-lnıcîıkıılün m itli
nin fjnruıarjic.'n ir>~10-V3() tarihinden  
illhna'on 930 -3 1 5 -3 1 6  num ara ile 
Intnnbul 4 ihu:(j İcra dairenin!» tmı- 
nyyon mınıararunda Iırrlu'i.in jfö,,-- 
bilmcrji için açıktır. liûnda yapılı 
olmünnJnn fazla m alûm at ahnnk 
intiyonler içbu gnrtm ım eyc vo 930  
3 3 5 -3 1 6  donyn numarnolle m em uri
yetim ize m ü racaat etm elidir.

2 —  A rttırm aya iştirak  içim yu
k arda yazılı kıymetin yüzde yedi 
temîsînt g ö sterilecek tir.

3—  H aklan  Tapu r.icılilo onbit 
olm ıyan ipoteu.i t a r a k lı la r la  dijVer 
alâkadarların  ve irtifak lıaUkı sahip
lerimin bu haklarım  ve hususile faiz 
ve m oerofa d .tır olan iddialardı  
işbu iJûiî tarih tiden itibaren yirmi 
gün içinde e ’ .ı m üsbitelerİle bir
lik te m em ı .'m ize bildirmeleri 
Scap cdîas*. A-. lıalde halıları tapu  
ciciHIc cobitı om iyanîar çatış bede
linin paylaçm asıuda hariç kalırlar.

4— Gösterilen günde arttırmaya
iştira!: edenler arttırma şartnaıne- 
o5ni oîıarauş ve lüzumlu malûmatı 
nlmîç bunları tamamen kabu! etmiş 
ad v© itibar olunurlar. Üstünde 
bırakılan gayrimenkulün bedeli za- 
mnnanKİla verilmezse gayrimenkul 
skineî bîr arttırma ile satılır ve 
bedeli farîa ve mahrum kalınan 
yüzde ibeş fanz ve di&er zararlar 
oyrsca Buöknne hacet kalmaksız n 
mocımiDyctiınîzce 3fic’',-»‘5T?ahr:U olu* 
naur. IBcg numarah fıkradaki şart 
ücbahCıets etmek k .« üç defa
fongmldnEston sonra menkul en
Çolz aırfrferanım flotfmı... bırakılır. Şart 
ftohnEsTsesIîı ctoıozao arttırma gori 
foıro&alüp alncı taahhütlerinden kur- 
foFaur ve ttemioat ia kalkar.

5 ■— AjrthrEnaciîi birinci veya

p i 0 

)ir ;!;ı» îL iî
î liKâna 
tahkraziar

I ı l .  d ah ili 

■Şaık I). yol.
1). îu va lı. 127
<;■ .im ik le r
S.l <lı m alıı

11." ■dut
1. ııd. e riye

E'
İM i'inl, mı

A: ı lo l ı ı

.d 2 1  e y lü l  b : îo

ü ö®raa fitatfbarî ]]
J Tahvilât
jj Tramvay 
|jTılmd 

|!l! Iılıııı 

J İA ı ıa d o l  I

- „ I I

-İ ıii

: t, .i..,,
-liCim.nl,, "i ]

i,r>mlra
N e vyo rk

i'vrc

C-rP-
1ı): Ki — 
0.17.2::

Auısterdam 1.17.50
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1 İs te r l in  1032  5 )

1 D o la r  ü 11 —

20  K . I’ra ııs z 1(57,5 :

20 Liret 219,
201’. Belçika 116  
20 Drahmi 55—
20 F . İsviçre 8 20—
20  Leva 31,

1 Florin 82,50  
02  ; ur. (Çek) 124—

Ş  irk  M . I 

[ '(V lr lm ı

îalfcri
Jİ’nıj;
|!'■■ i yana 

î A iudrit 

iio r lin  

■ '/aı̂ ova 
l ’oştü 

Bükreş 
Bcdgrat 

M oskov

15,®!
,'),;!5,50
4,41,
1,98,2

4 ,20
2 ,70

79,0;
2fi,08
1088

K uruş 
1 Şilin (Av.) 30—  
1 Pezeta 22,50
1 Mark 
1 Zeloti 
1 Pengo

20 Ley
21 Dinar

50,25
22—

37,50
24,02 ,50

77
1 Çernoveç —
1 Altın 919
1 Mecidiye 59  
İBankonot 242

ikinci olmasına ve gayrimenkulc 
taallûk eden kanunî hakka ve sa
tışın tarzına jjöre diğer şartlar.

Mfltarakim vor;ri, Belediye, ve 
Vakıf icaroei müştoriye aittir.

Yazıhuı hane yukarıda göste
rilen 27-10-930 tarihinde İstanbul 
4 üucü icra memurluğu odasında 
içbu ilân ve gösterilen arttırma 
.şartnamesi dairesinde satılacağı ilân 
olunur

jlMasat

’Vciv, t
J)<Se

Asfeara Ziraat mektebi arazisinde inşa adilecek olan 13 bin 
830 Bira _tedeM kcgîfli civciv _ ve iavuk kümesi bir talibe ihale 
eokaEaı üzere ksroalı zarf usulile ısUnakasaya konulmuştur. Müd- 
deîii Bffiffluafîaaa 11-9-930 tarihinden 2-10-930 tarihine kadar 
ve pjffijaaî Îlîfasat Vekâleti muhanebosine verilecek beş lira mu- 
dnr. Ewal!fl  ̂ fenniye?,! kabilinde tekiz telgraf civarında Enstitüler 
inşaata îısyeti fennîyeBİ tarafından verilmektedir. Zarfların2-10-930 
pffirçsaıüja gtaıffl gaat on beşte iktisat Vekâleti Ziraat mfisteşarlığj 
İnaansaJk ikffiffliıisyon taurafundan kiişai olunacağı ilân olunur.

.er Mııbayaat ko-
E M ^ © i r a i

fetaiEİral Yaü nsgktapleri için sekiz yüz metre lâcivert kumaş 
to  hrnâsss®' malzesnesi kapalı zarf sıa-etile münakaşaya konülmuş- 
tnz. 2 Teşâaîevvel 930 perşembe günü saat onaltıda ihale edile- 
ce&fe. JsMp olanların yiâzde yedi buçuk pey akçelerini yüksek 
ımeMepier «naİEaiĵ îeisîııe ievdi ederek alacakları makbuzu kapalı 
rarfia zçS<ıe Iko^asaHardır. Şartnameleri görmek isteyenler muba- 
yaa£ EsttEâ̂ dasB hStipîlğms müracaat edeceklerdir.

'VVİLC
/ X

y u n ;

İNKH.Ât'

IÎ1SU
Terkibinde külliyetli miklaırda iyoi, 

tnncıı ve fosfat ıncvcut olup eiKİcei 
uzviyeyo siir’ati temessülii sayesinde, 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara 
ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti 
umumiyeye tesiratı çifaiyeui vardır.

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı 
nafıası pok seri olup renltrjiz, hasta
lıklı, zayıf, sıraca veya kemik haata- 
lıkkırınn müptelâ çocuklar az zaman 
zarfında diy çıkarırlar. Çabuk yürür
ler. Tombul tombul olurlar.

Sui itiyatla sahavetini ve j/omçHiîfini 
.'uıi istimal eyliyeıılero, ademi iktidar» 
pek müessirdir. Kam tezyit ve tasfiye, 
Uazmı teshil, renge tazelik ve veçhe 
teravot bahseder. Bez, evram, cedir, 
çocukların yüz ve başlarındaki çıban
lar, ergenlik ve ekzemada pek mü
essirdir.

Haşan kuvvet şurubu Avrupada bi
rinciliği ihraz eylediği gibi bütün âlemi 
tababette takdir tevlit eylemig, ecnebi 
ve memlektimizin etibbasıam raporla
rını kazanmıştır. Şişesi 60, büyük 100 
kuruştur. Deposu: Haşan ecza depo
sudur. Eczacılara ve toptancılara bü
yük tenzilât.
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A B i s i e r  d e  hm

Gnlaîoda koroküy hanı daimi 

mnliBiısada. Telefon Bcyof;!ıı 
3711-5 Merîce?. postanesi iıti^iin- 

rle AUnloiaci han, telefon îotarı- 
bııl 5G!) her nevi Banko muamc- 

lfitı ve emniyet lîaonları icarı.

DSrtİMifflcîâ icra memnunır!
Kostaki efendinin Nikola Şişkopulo ve Aptül efendilerdeki 

alacağın temini istifası zımnında mahcuz Beyoğlu Kamerhatun 
mahallesinin Margarit sokağında atik 15 cedit 1 numaralı hanenin 
tamamı yine Beyoğlunda Hüseyiaağa mehallesinin Fıçıcı sokağın
da 1 numaralı hanesinin nısfı ile diğer borçlu Aptül efendinin 
Kasımpaşada Hacı Şaban mahallesinin Akarca sokağında atik 3 
cedit 5-5-1 numaralı hanenin nısfı otuz gün müddetle ihalei ev
veliye müzayedesine vazolunmuştur,

Kamerhatun Margarit sokağında 1 numaralı hane: 
Mermer üç ayak merdiyeııle ve demir methalden girildikte 

zemini demir döşeli tahtında sarnıç bulunan methal üzerinde içiçe 
geçilir birisi küçük olmak üzere iki oda bir halâ ve taşlık üze
rinde bir mermer musluk mevcuttur. Mezkûr methalden taş mer
divenle bodrum katına inilir. Zemini kırmızı çini döşeli maltız 
ocaklı sabit bakır çamaşır kazanlı kebir mermer musluk tatlı ve 
çamaşlr tekneli iki kısımdan mürekkep mutfak mevcut olup muhtevi 
bağdadî bölme ile tefrik edilmiş zemini beton döşemeli bir kapıyı 
ve beton altı parmak basamaklı ve demir kapılı Topçular sokağına 
çıkar bir methali muhtevidir. Mutfağa inen merdiven altında bir 
kömürlük vardır. Ahşap merdivenden birinci kata çıkıldıkta bir 
sofa üzerinde her iki sokağa şahnişi bulunan bir oda mevcuttur. 
İkinci kata ahşap merdivenle çıkıldıkta bir koridor üzerinde biri
sinin her iki sokağa şahnişi olmak üzere biri büyük iki küçük üç 
oda bir dolap vardır. Üçüncü kata çıkıldıkta bir koridor üzerinde 
bir oda bir halâ zemini beton ve küçük bir ocaklı bir mutfak 
mahalli ile mutfaktan methali bulunan kırmızı çini döşemeli etrafı 
kâgir korkuluktu taraça mevcuttur. Merdivenin üzerinde bir küçük 
aydınlık vardır. Binanın dahili dıvar akşamı kısmen kalemkâı- 
cczyinatlıdır. Elektrik terkos havagazı tertibatını havidir. Binanın 
heyeti umumiyesi Atanas Kokonsi efendi tarafından 29 senesi 
bidayetinden itibaren beş sene müddetle ve senevi 660 lira ile 
tahtı isticarındadır. Hududu sağ tarafı Vinçezonun hanesi sol 
tarafı Topçular caddesi cephesi Margarit sokağı arkası Diyonis 
efendi hanesile mahduttur. Mesahası tahminen afazi ve bina 40 
metre 9 santimetre terbimde olup kıymeti muhammenesi biş bin 
üç yüz liradır.

Kamerhatun Fıçıcı sokağındaki hane, 1 numaralı hane:
Bir basamak merdivenle demir kapıdan girildikte zemini mer

mer döşeli methale girilir. Mezkûr methal üzerinde tahtında bod
rum bulunan küçük bir oda ( bu bodruma odanın döşemesi üzerin
deki açılan kapaktan girilir ) ve zeminîi taş döşeli maltız ocaklı 
küçük mermer musluk taşlı beton bulaşık tekneli ve tahtında sar
nıç ayrıca bir kuyusu ve arka taraftaki aydınlık methali bulunan 
bir mutfak mevcut olup aydınlıkta küçük bir helâ vardır. Mutfak

faSsBQg)[a>Gifa ^© Ea‘?;s>,ûı£5Qgşfe jr® m anmggsigB

i. " M b
_25\i ■s.o\

—  Şs55?3aS&Ea, Mb Kmkj’u 
fc:r IreçÜsa -iara&ı hssvs-rmaaı ihti
mali. fcsyrârî'i kHsrcdİjyoir.

—  ŞsSSivm i s  gisîî kcasite- 
ye me r a »  dfo&am mı kaâloi- 
s&?

—  ESç üinhsm yok!
-— Pdkr,*, mmSs vs eadişs- 

mz mscar r.d’sr... çürafeiâ, fosu ta
rassut eöiğpdz © feğ a  yîizfeıree 
gozcû bogr&m. 2§er <9 ffçhc&ton 
nazari «S'i'saia eaSp ikçsy î'-fl" 
p m a ja  fege&Mfe &d^bxsa, &r» 
fcai yakskmiatr,

*— Bs isüik’ hsgs&B g'îMi»
jŞchst, ocaya koyduğacsr. îas* 
maylat Sazla değil tsi?

— Siz hmtlils>A katt&z a skr  
Es^aıuz-I OEEcian bir hisıili ov» 
laf cdibsek îç b , dü san o palico

Iskzum vardır, tenha gördüğünüz 
o cokaklardan bir andej yüz
lerce, binJorce imcam çıkar ve 
raSlhig »aûŞcadeloler olıır!

O hnlde, ban 3 numara- 
lı oto daha nıahirano bir fjekil- 
dc glfiffioliyim.

'—Bir soyyjhgifai Hintli bir 
robborls gideroijjisil Zoton fakir* 
İsy» siîyoıcGso hoıegta birgok asy- 
y«5i gelk  eSdev.

O gÜB Sğlodsn conra, 3 au= 
msü-sSi eve gitmeğe karar ver» 
IÜS.5İÎ2Î,

VoSnb ye.-- -ı-î mOlûzun Dey- 
h Msirfaır ı»; İlesi civasuıda
tvîl öisHMîS'kııri.. tcırKbat alınış, 

Isogstsso, Ziyafetlerini değiştir- 
üûg İngiliz pcliolori ütams otmiats.

Bütün bu tertibatı esas itibarile 
idare eden, betiden başka bir 
kimse değildi.

3 numaralı eve Amerikalı 
bir seyyah sıfatile girecektim.

Rehberim, ufak ve eski bir
kapantın önünde durdu.

— Hazret, burada şapkanı
zı çıkarınız.. Kapıyı çalıyorum.

Hintlilerin evine girerken, 
yabancıların, ookak kapısı önün
de çaptîalarım çıkarmaları eski 
fideilorinden biriydi. Fakirler, 
evlerinde gapka ile gezmeyi 
uğtssTOishııIî addederlerdi.

Şapkamı oÜme aldım.
Hiatli rehberim kapıyı çaldı, 

Sç BHiaarals ev hakkında hayli 
malûmat topladağım için, Mio 
E&os’u burada bulacagısadan 
emmdiin. FelâketzedSs kadın 
burada bulunmasa biîs, onun 
Iziai ba svde bulmak ihtimali 
çols kuvvetliydi.

Rohboırim, ev sahibini ziya

rete geldiğimizi ve benim Ame
rikalı bir seyyah olduğumu 
söyledi.

Fakirin hizmetçisi, ufak si
yah gözlerini bana çevirdi.. ve 
kısa bir tereddütten sonra:

— Hazret uyuyor, dedi, fa
kat uyandırabilirim., buyurunuz!

Ufak pencereli, loş bir oda
da oturuyorduk.

Rehberim beni, hakikaten, 
bir Amerikalı olarak tanımışta. 
Hizmetçiye bir miktar br.nçiç 
vermemi teklif etti ve İngilizce 
olarak, kulağıma:

~ - Fakir nerhalde uyanıktır, 
fakat, bunlar bir ecnebi gördük
leri zaman, fırsat kaçırmak is- 
temealer ve efendileri hesabına 
siyoretçilorden bahşiş alırlar.

Dedi.
Hizmetçiye kap eden bahşişi 

verdim. Hiatli yerlere kadar eği
lerek, efendisine haber vermek 
îisstfö yaKisnaBzdanı uzaklaştı.

Rehberim soruyordu:

— Kaç para verdiniz, Mister?
— İki dolar...
Hintli gözlerini açtı:
— İki dolar mi?
— Niçin hayret ettin... ver

diğim bahşişi çok mu buldun?
— Burada, ancak bir milyo

ner, bu bahşişi verebilir, Mister!
— Benim milyoner olduğu

mu sana Mister, Kros söyleme
di mi?

— Hayır...
— Nezaket göstermiş!
Fakirin hizmetçisi gecikmişti.
— Acaba nedea?
Diye içime bir şüphe girdi.
Rehberimin  ̂ kulağına üfler 

gibi yavaşça dedim ki:
— Fakirler, kendilerine ge

len ziyaretçileri daima böyle 
bekletirler mi?

— Hayır... Fakat, uykuda 
veyahut öbür âlemde ise, bittabi 
çabuk uyanıp hazırlanamaz.

— Obüir âüem mi dedin?
— Evet... Fakirler bizim iefe»-

de yaşadığımız bu âlemden da
ima uzak, büsbütün başka 
âleme giderler ve vakitlerini ek
seriya orada geçirirler.

Bu cevap çok tuhafıma gidi
— Peki, oğlum! dedim, t j  

âleme nasıl giderler? Bana bs* 
raz izahat verir misin?

— Amerikalılar gerçekten 
hep sizin gibi cahil olsalar yer 
altındaki altınları dolara tahvil 
edemezlerdi! Fakirlerin yaşa« 
dıklan âlemde, hamallığım yap* 
tığımız bu kalıb;n ( yani vücu ° 
dün) bir kıymeti yoktur. Dün ■= 
ya ile alâkalarını tamamen kes= 
miş olanlar, o âlemde bir cb~ 
mi hafif gibi uçarak yaşarlar.»

— Yani ruhlan yaşar demek 
istiyorsun, öylemi?

— Evet, Mister! Siz bu fa 0 
kirin günlerce uyuduğunu gör • 
şeniz hayret edcramiı!

— Günlerce mi?
[Arkası yata]

dahilinde üç gözden mürekkep kömürlük ve dolap meırettSter. Zo- 
min katla birinci kat arasında ve merdiven iterinde feajStfe bir oda 
mevcut olup merdiven altına müsadif küçük bir yük vardır. Birinci 
kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde bir kafeine bir dolap ve ooknğn 
şahneşi bulunan bir oda vardır. Ahşap merdivenle ikinci kata r*ı- 
luldıkta birinci katın aynidir. Yalnız sofada mermer bir m-duk 
vardır. Üst kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde iç £50 gcçSn’ iti oda 
bir yük ve arka cephede zemini maltız dö;eli etrafı desnir par
maklıklı bina arsa kâmilince bir açık balkon vardır. Zemin kaba
da Madam Mari bilâ kontrat mahiye 13 lira .kira 3e Etüctcairdilf. 
Birinci katta madam Anastasia mayıs 930 tarihinden itibaren altı 
ay müddetle mahiye 10 lira kira ile mfistçcirdir. Hane deamanda 
elektirik terkos tertibatı vardır. Hududu sağ tarafı Sofi Puceka 
arka tarafı Mihalidis efendi cephesi tarikle mahdattEr. Miktarı 
mesahası bina 64 aydınlık mahal 6 umum arazi 70 metro nmnrab- 
bamda olup kıymeti muhamminesi tamamı üçbiayediyüz elli liradır.

Kasımpaşadaki hane
Üç ayak kâgir merdivenden ve çift kanatlı ahşap methalden gi

rildikte zemini beton bir taşlık üzerinde bir oda bir kiler ve haîâ 
keza zemini beton ve adi ocaklı bir kuyuyu muhtevi ve btf dft- 
laph mutfak mevcut olup, mutfaktan arka kısımdaki ilâve 
girilir. Taşlıkta gömülü bir küp, merdiven altonda bir dolap mev
cuttur. Ahşap merdivenden birinci kata g.fc.M.bfe» bir sofa t e 
rinde üç oda birisinin sokağa nazır şahnişi mevcuttur. Bir feileı? 
bir halâ vardır, ilâve arka taraftaki sondurma İbam. 
mestur ve zemini beton döşemeli her iki yanı yalm kat tr«fcn &  
mestur bir mahal olup tahtında zemini beton bir ahır vardır, sîâve 
diğer kısım iki oda bir sofa bir yük zemin katı bodrumdur. Hn- 
dudu sağ tarafı Ahara ait arsa arkası Haşan efendi EBî
tarafı Zeki beyin hanesi cephesi Akarca sokağı iîs maMalM*. 
Mesahası sokak üzerindeki iki katlı bina 60 ikinci Hnram acradur- 
ma çatılı bina 25 üçüncü kısmı 2 kath kûrgir bina 50 ve omıan 
arazi 135 metre terbiinde olup kıymeti muhamminesi foımc?TT?ı fil1̂  
bin liradır. Talip oLalar kıymeti muhamminenm yüzde 10 (o;;) 
nisbetinde pey akçesini alarak 929-10705 dosya 23-!©-
930 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü isra 
memurluğuna bizzat veya bilvekâle müracaat eylemeleri ilfin otanır.

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan 
umum müdürlüğünden:
IjSfMFCMM) adet boş şişe

Kapak zarf usulile 8 Teşrinisani 930 tarihinde bilmünakssa 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere ticare mü
racaatları.
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I n r k g e  
Türk in

M I  V ®

ılkı
Gazi Hazretleri, büyük nu- 

hıklarımın sonunda, Tlirlt inkı
labım , Türk gençlerinin elino 
emanet ettiklerim aoylocnekle ne- 
yi işaret buyurnıch iatiyorlardı? 
Bu müessir hitabenin rolü, yal
nız, gözlerimizi yaşartıp kalbi
mizde bir bediî cuşiş uyandır
maktan mı ibaret idi? Büyük 
Şefin bu son hitabet jesti ile 
bizi sevketmeğe çalıştığı nok
tayı kim gördü ? Eğer gören 
olsaydı, bütün Türk gençliği 
şu anda, o noktada bulunacak
tı ve diyecekti kı : “ İşte aziz 
Şefimin bana emrettiği yerde, 
bana emanet ettiği mukaddes 
şeyi dişimle, tırnağımla müdafaa 
ediyorum; ve kimseye, hiç kim
seye Luııa ilişmek hakkını ver
miyorum.,, Bu Türk genci yal
nız o emanetin bekçiliğini yap
makla kalmayacaktı; onu bir 
cengâver silâhını nasıl bilerse 
öyle bileyecek, '..ir bahçıvan 
fidanlarına ne * ı , ı  !>ir şef - 
katle bakarsa öyle bakacaktı.

Şehirlerde, halk arasında, 
muttasıl inkılâp şarkısını söyli- 
yerek dolaşacak!;; köyler, onun 
ımeş,al tuturak vc adını adım ay
dınlatarak dolaşiığı yerler ola
caktı. Her karanlık köşe, kapı
sını örümcek bağlamış her ıssız 
ev ve baykuşların yuvası olmuş 
her virane bu inkılâpçı Türk 
gencini bekliyordu. Ve bu di
yarda, bu kapısı örümcek bağ
lamış evler, bu karanlık köşe
ler, bu baykuş yuvası viraneler 
nekadar çoktur!

İnkılâp,yalnız zahmet, meşak
kat; yalnız yaln: z didişme ve yıkıp 
devirme değildir. İnkılâp, neş- 
vedir, nişatcır; inkılâp gönüllerin 
düğünüdür. Gençlerden başka, 
kim, bize bu neşveyi, bu nişatı 
verebilir? Gönüllerde bu düğünü 
açacak kimler olabilir?

Halbuki, bugünkü gençlik, 
tıpkı bizim gençliğimiz gibi ke
yifsiz, hırçın ve kapanıktır. Her 
kımıldanışında bir gönül kırıyor. 
Her ağız açışında bir sitem söy
lüyor. Nazai iânnın durduğu 
noktada sanki bir düşman var
dır.

Evet, biz de tıpkı böyle idik. 
Fakat, bizim gençliğimiz, kendi 
ideallerimize tamamile yabancı, 
hatta, muhalif bir muhit içinde 
geçti ; o muhitte herşey bizi 
boğuyordu, bunaltıyordu. Giyin
memizden, oturup kalkmamıza 
ve yiyip içmemize kadar herşe- 
yimiz gülünç, hâyide ve lüzum
suz bulduğumuz bin türlü tak- 
yidat ile sımsıkı bağlı idi. Ma
nevî ve fikrî hayatımızda haricî 
ve objektif hayat arasınla da
imi ve siyasî bir mücadele hü
küm sürmekte idi. Bu müca
delelerde biz, ekseriya mağlûp 
ve münhezim oluyorduk, ezili
yorduk. Ve etrafımız, bizi te
selli edebilecek güzel, tatlı şey
lerden hâli idi. Ne kadın, ne aşk, 
ne dans, ne musiki... Sanki göz
le görülmez, elle tutulmaz, ‘mü
teharrik bir mahpes içinde gi
biydik .
Şiıqdiki Türk gençliği bu İçtimaî 

felâketlerin hepsinden ne kadar 
uzald O, gözlerini dünyaya bir 
zafer havası içinde açtı. Memle- 
leket, sanki, onun neşvesi, saa
deti için hazırlanmıştı. Herşey , 
o;ıun emellerine, fikirlerine, ve 
idealine göre değiştirilmiş, yenî-

Fıırlka grmpu dan içtima

İsmet
açılış imim; 
melbmslö
Ankara 23 (A.A.) — Cüm

huriyet Halk Fırkası grup riya
setinden bildirilmiştir: 

Cumhuriyet Halk Fırkası gru- 
pu bugün saatj 10 da toplana-

faya dave! 
vergilere temas

K I

Dünkü içtim aa r iy a s e t .. .
. edcn . AM B ; M*- -

»‘ak Afyon meb’usu Ali beyin 
riyaseti altında öğleden evvel 
ve sonra iki celse akdetti, ve 
günü alâkadar eden mes’eieler 
ve fırkaların vaziyet ve hare
ketleri ve programları hakkında 
müzakerede bulundu. Akşama 
kadar devam eden bu müzake
rede 20 kadar hatip söz söyle
di. Bilhassa Sinop meb’usu Yu
suf Kemal beyin liberalizm ile 
devletçiliği mukayese ve izah 
eden sözleri büyük bîr alâka 
uyandırdı. Müzakere yarın [bu
ğun] devam edecektir.

^Başmuharririmizin verdiği 
malûmat 

Ankara, 23 [ Başmuharriri
mizden ] — Fırka saat 10 da

i _________ ....................__

Macar başvekili 
yakında geliyor

Peşte, 23 ( A. A. ) — Peşte 
Naplo gazetesine nazazan Baş
vekil Bethlen memleketin dahilî 
ve haricî vaziyeti müsaade ettiği 
takdirde Türk hükümetinin evel- 
ki davetine icabet ederek teş
rinievvel sonunda Ankara’ya 
hareket edecektir.

Ali Beyin riyasetinde toplandı, 
ismet Irağa Hz. vaziyet hakkın
da pek değerli bir nutuk söy
ledi; vaziyeti tavzih etti ve 
azanın en büyük serbesti ile 
tikir ve mütalealarını beyan et
mesi ricasındaı bulundu. Ez
cümle dedi ki:

“ Kabine bundan evvel bü* 
tün icraatım açık ve serbest 
bir surette fırkaya anlatmış vo 
fırkanın reyü itimadile icraatta 
bulunmuştu.Şimdi de tasvip eder
se ayni suretle icraata devamı 
edeceğiz. „

Evvelâ Gelâl Nuri B. (T» 
kirdağ) söz alarak dedi ki: 

“İsmet Paşa hükümetinin etti 
ği en büyük iyilik, dahilî ve 
haricî itimadı muhafaza etmiş 
olmasıdır. Yalnız bu bile olsa 
milletin şükranını temine kâfidir. 
Karşımızdaki fırka ve muhalif
ler beyanatta bulunurken bi
ze ceplerimizi doldurmak isnat 
ediyorlar. Bu bapta kendilerine 
nasıl cevap . verilmek lâzımgel- 
diğinin müzakeresini rica ederim,, 

Reşit B. (Gaziantep), müte
akiben Mazhar Müfit B. (Denizli) 
söz alarak bazı teferruatı umur
daki münasebetsizliklere dair 
misaller zikrederek hükümetin 
nazarı dikkatini celbetiler. İlyas 
Sam i B, (Muş) fırk a  müna
kalatın d a eskidenberi ser
bestinin mevcudiyetini, h at
ta  geçenlerde İsm et P aşa 
hazretlerinin, azanın fikir
lerini açık söylem esini ih
tar ettiğini h atırlattı. Bu 
n okta calibi dikkatti

Müteakben Besim Atalay B. 
(Aksaray) bir mukaddime ve beş 
kısımla bir hatimeden mürekkep 
mufassalan beyanatta bulundu, 
kükûmetin icraatını çok takdir et
mekle be raber vergilerin yüksekli
ğini ve vergilerin tarhedildıği

zaman kazanç ve fiat mabetle
rinin pek yüksek olduğunu ve 
şimdi indiğini, fakat vergilerin 
tenzil edilmediğini, tenzilin mu
vafık olacağını söyledi.

Asaf B. [ Bilecik ] vergi ci- 
bayet usullerinin ıslahı mütalea- 
rcında bulundu. Sonra Kastamo- 

. - ni meb’usu söz
, , aldı, bir şeyler

' söylemek istedi,
fakat iyi anla
şılmadı. Bilhassa 

'■Sf lî* >!>'«;' •“ vaktile ağzı-
t mızda kilit yo-
v > ktu„ dedi. Bun

dan sonra öğle 
-  ; tatili oldu. Sa-

/ ■ ai ön beşte de
tekrar toplanıldı.

1 Evvelâ fır-
1 J  kanın şark

.^£3 m üfettişi Sa-
V asıf B. H t . B.(Ankara) 

oradaki miişahedatını ve 
küri|mes’elesini ariz ve;amik 
anlattı. Kendisi pek m üte- 1 
heyyîçti, asabi konuşuyor- i 
da. B a  sırada Nafra V ekili ' 
R ecep 'B . dışardan bir bar- ı 
dak su getirerek  kendisi
ne sundu.

Ziraat vekili sabıkı Sabri 
Bey de söz alarak memurların 
daimi murakabe altında bulun
durulmasını tecrübelerine ve Al- 
manyadaki müşahedatına müs
teniden lüzumlu gördüğünü izah 
etti ve ecnebi mutahassıslar 
işini kurcaladı. Ali Süruri bey 
( Afyon ) bir iki suiistalden 
bahsetti. 1

Emin bey ( Eskişehir ) < 
en iyi söyîiyenlerden bari 
idi. M ecliste de. daim a do- * 
kunduğaa vergilerin cibayet 
tarzlarına ilişti, Eskişehir : 
kasabasında sosyalist ol- i 

[Arkası 3  üncü sahifede]
I 1 - V». n  . r

Mezunlar, dertlerim yen 
vekile soy Uy eceliler.:

lenmiş, düzeltilmiştir. Her taraf 
süslü, temiz, rahat; hava bir 
bayram meserretile çınlıyor. Fa
kat bütün bunlar Türk genci
nin yüv.ğinde hiçbir akis uyan
dırmıyor. Niçin? Daha neyi bek
liyor ? İstediği şey nedir? İste
mediği nedir? Biz bunu söyli- 
yelirn:’ '

Türk gençliği, Büyük Şefle
rinin kendisine tevdi ettiği mu
kaddes emanete fiilen sahip de
ğildir. O, kendisi için hazırlan
mış bu muhitin içinde bir misa
fir gibi duruyor. Memleket ve 
inkılâp işlerinin vazife ve meşg
uliyetlerine iştirak imkânım bula- 

. mıyor. Hâlâ, inkılâp davasının 
bizzat kendi hayat ve memat 
mes’elesi olduğundan bihaber 
bırakılıyor.

VJSSBOP KAM! EvOu.-,
böyle ?  L

yemâ JsagSadsğş TbeSSiL*-

Adliye veJkili M fe y a
dlaveft ediilımb dfeğilldİF

___ _________ ...... :j ^_______ §U>

Ankara 23, (A.A)— Başvekil İsmeit Paşa Haz» 
retleri Atiliye Vekili Mahmut Esat Beym isti» 
fası hakkında dolu Ajansına şu beyanatta 
bu lu nm uştur 2

“ Mahmut Esat Beyin tarafımdan istifaya da» | 
vet olunduğu haberi asılsızdın Kendisi şim diye S 
kadar birkaç kere çekilmek arzusunu göster» S 
iniş ve tarafımdan kabul olunmamıştı. Bu t!g= I 
fa İsrar etti, istifasını kabul etmekten 1
essif olacağım. „ S

Ankara 23, [ Telefenla } — Başvekil Paşa Hazretlerinin i 
Anadolu ajansına beyan ettikleri teessüf ve teessür, 'buredn A 
temas ettiğim birçok meb’ııslarda da görülmektedir. Îaınîşt Pn- • 
şa kabinesinin en idealist bir uzvu olarak tanılan Matruat? 
Esat Beyin çekilmesi hakikaten Meclis mehafilinde ve a&i'ja ' 
vekâletinde teessür hâsıl etti. „ j

Adliye' mesSelc

v ^ *  îfe*

..% -vfefî'
■ v .  ^  r ‘ ' I
’f' f 'K * ' '• 1  ̂ ^ - *

Adlîye m eslek m ektebi nıezuımBaını içtisıaa halinde 't
Adliye Meslek Mektebi me

zunları dün akşam Türk oca
ğında fevkalâde bir kongre 
aktetmişlerdir. Bu kongre geçen
lerde toplanacaktı, fakat ekse
riyet olmadığından tehir edilmişti.

Mengreye dün de pek fazla 
aza iştirak etmemişseden ikinci 
celse olduğundan müzakerata 
başlanmıştır.

Kongre reisliğine azadan 
Ferdettin bey intihap edilmiştir.

Evvelâ eski idarenin hiçbir 
iş yapmadığı söylenmiş, bir kı
sım aza da bu tenkide cevap 
vermişlerdir.

Bilhassa azadan Kemal bey, 
sabık hey’eti idarenin maruz 
kaldığı mahrumiyetleri ileri sü
rerek:

“ — Ademi muvaffakiyet 
varsa bir sebebi bu mahrumi
yetlerdir, bir diğer sebebi de, 
bize vaitte bulunanların sözlerini 
tutmamalarıdır,, demiştir.

Kemal beyin bu sözlerinden 
sonra, kongrede mevcut aza, 
Mahmut Esat beyin Adliye ve
kâletinden çekilmesini memnu
niyetle karşılamışlardır. Mahmut 
Esat , boy, istifa etmiş cîd ağan
dan vaitlerini tutmadığından do
layı kongrece protesto edilme
sine de lüzum görülmemiştir.

Kongrede mukayyet azanmce- 
miyete karşı lâkaydileri de konu 
şulmuş.her şeyden evvel aza ara
sındaki tesanüdün temini yolunda 
gayret sarfedilmesi, acilen bir 
müsamere tertibile de cemiyete 
biraz varidat temini karar alfa
na alınmıştır.

Meslek mektebi mezunları
nın mağduriyetlerinin önüne geç- 
Mek üzere teşebbüste bulunul
ması da takarrür etmiştir.

Bir heyet yeni Adliye veki
lini ziyaret edecek ve arkadaş
larının şilîâyetlei'iîe dertlerine

tercüman olacaktır. ı „
Epeyce uzayan müzakereler* 

den sora yeni idare heyeti’ınli* 
habına geçilmiş, reisliğe Ferifct- 
tin, İkinci reisliğe Suphi, Kâti
bi umumiliğe Kemal, muhasipli
ğe Saim Beyler intihap oluB> 
muş ve müzakerata nihayet vfe-, 
r ilmiş tir. V

Muhaliflerin reisi
» Ankarada...

Ankara, 23 ( Telefonla ) -
Fethi bey bu sabahki ekspresle 
Ankaraya geIdi.fstasiyonda.Sei* 
bes fırka kâtibi umumîsi Kütah
ya meb'usu Nuri beyle Fetlıi 
beyin fırka arkadaşları ve n»eb’* 
usları, bazı dostlan tarafından 
istikbal edildi. Fethi B ., Niıri 
beyle bir otomobile biner 
mumaileyhin Sakarya apartma
nına gitti. Serbestçiler orada 
bir saat içtima ettiler, yarın da 
toplanmak üzere dağıldılar.

FetM  Bey bugün GaasS 
Hazretlerime a r a  tazûıaaât 
ve fsanet Paşayı ziyaret 
etm iştir.

Fırkanın Ankara teşkilâtı bir 
müddet sonra yapılacaktır. Mer
kezi umumî teşkilâtı için de: he
nüz takarrür etmiş bir şey yok
tur. Fetlıi Beyin Gümüşhane 
meb’usluğuna intihabı eğer bu
gün yapılmadı ise, yarın sabah 
yapılacak ve mazbata telgraf 
halinde akşama kadar burayı 
gelecek; meclise verilecektir.

Bıa suretle Fethi B ey  
peı^eımbe içtim aına iştirak 
edecektir.

Yeni Fırkanın meb’uslann* 
dan Talât Bey (Ankara) hasta
landığından mecliste celegoler» 
iştirak edemiyeceğâse dair « ip #  
göndermiştir. , *
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Ibarçok tevkıhifc ücra edildi
fî/iuliyn/'o, (Sili), 22 (A,A,)-’  

Dün bir inyynre iki ,Sasıtiyn;;0" 
ya »İsi jc.nrcral ile; '!> ıuub'"
u;; tovhiî ndilın talerdir, Hımlar, 
bu/naı fanrbn gtiııık * <(ocı'-k̂ '.fı'Uı.'. 
İhtilâl lIRfokotr, jdtinyıiKİa V;1 tn» 
miîiMİle tenkil ofliiiHıyiir. ifiıj Üı» 
Diril t--:yJıiıni)i)ıılin ıımuiîlıyetlo 
xi<>medikkç;iı;«>ıı daha tiridi vo 
liltBBiraij/cUli ojiiııjju knnnntını 
basıl ettirocok kuvvetli fmbpplor 
luovcııUur.

Birçok pî îi.ieı vo topçu 
alaylın ile dem̂  kııvvetloriiiin 
bir kfpî3!pm ihtilâfücra İltihak 
e^iği sonrada» sı.:,' ‘vn^Ur. G;;-
zştelertj» bu vaka bıkkında 

:,o,3retmeteri-
Utir.
 ̂ A.) — SÜİ

yaiM? resmi
ne müsaade

Wevyo;-k, Ti 
hükümeti tarafı 
ressn! tebi^/s

jredilen 
tîe VO-1'

ziyalin .‘inisin okuı^uruı beyan 
etmekte İm; ıh fay mim Zimmet !il- 
dsğistdor» tlftlın fiicldî oldıığıuın 
ılıdı- oirnı çny<;ı!;H' ı>jnfi!ty;nıe ıııı- 
retie cJevnro etmektedir.

Saint Sebastion, 23 (A. Aı)*" 
M. Santiago Alba İspanyanın 
Hİyp,s.' hiyntm tehdit eden fıjv 
tıaalar geçiaclye badar Pariste 
kalacağım boyan etniktir.

Buejsps Ayres, ?,?, (A,A,) — 
Sili’de ?,Hh«r odeıı ihtilâl hare
keti bir tayyare ile Çopceptioııa 
gelen birkaç menfi tarafından 
i!»  edilmiştir, Bu şehirdeki 
muhafız kuvvetlerin kumandanı 
yeni gelenleri tevkife teşebbüs 
etmiştir. Butlun üzerine kuman
dan :<!e ihtilâlciler jjrupuna men
sup bii' miralay birbirlerine ta- 
bsacu çekişlerdir,

U J U İ G O I P ^  

BdlkaılardaSd ca» 
gyş şebekeleri
Sofya !?1 — Nhnresmı ga

zeteler casuslukla alâkadar Hr 
çok eşhasın tevkifine emir ve- 
ri'diğmi yazmaktadırlar. Har - 
biye nezareti ile Polis müdü
riyetinin sükfınet tavsiye eden 
resrn? febli|;!erJne rağmen ef - 
'*ân’ pnaijmiye heyecanı içirjde 
bulunmaktadır.

PıMacaş- CgiSMsîâşrı 
Bükreş 21 — Yugps'gyyg- 

nm Volkof ka^cbaşaıda İVÎac.aıv 
larj» vâşl mikyasta içr-iyî faa
liyet eden bir casus şebekesi 
keşfedilmiştir, Bir çok kişi tev
kif edilmiştir,

Fark® gır ili pıı düıra 
i ç t i m a  e t t i

/ B i r i n c i  s a k i f e ı i e n  m a b p f f f  ]  

ıaak ikfasa edem esraeîe İle 
® 3 r t « l  lutm  efendN crk 
feâ'ffMM® ş&y-
ls.fih

Eıj nihayet şair Fam! 
met Bey söz alarak fesahat ue 
belâgatip nilmıuıesi oimcık Ikhza 
edea gsjyet güze! stlîteyle ka-* 
bine icraat,a, birçok jnethüaena 
etti. @« suretle yarin sabah îş= 
tana etmek üzere al-aam sagfc 
aitu'a tatil edildi için böü 
alanlar meyanında Vasif B. (iz- 
»ii>> bulmımaktadii.-

AÎ.İ MAÇ! 
ÎSH»-st P a ş a  t. .fısvabeye 

f g f i f a  f .iL y o r
/'.(j'ısra 2'i, ‘ , 'M j =—

■oet ivoa Hs, ı> .to<>ı*bp sj'iuii 
Bg$vv!{Alette»» isâk e4«e<ıkıiF< 
Yp-rıj }i«bİBg«te. Adiiynyo 1 YuhmÎ 
ivtpîal îieyii), lirl:Ba(iii iVjysiafa
Şer4  ; şYİtı getirilmeği tsıuklff-

i'4aai‘/ıe |Co_
^  7:/ •’ B^yfer sa/lcnlyv,
Mup~ iîîigüık lâğv ed i Jiyor

Hai:.- fekaci teşldlâbnda rmı= 
totaetll'.lepifı ikjatiı müfettigirs?!» 
meb'tis' L'̂ Ut.ı o y a p U a c a k  
tadiiâi; va-iyaniüdadîc.
M e c l i s  p a z a r t e s i c e

Aşikara 23 Millet
MeçlişSnSn pprfjetpbe gtinkü î’us- 
HaraGsiiîde ij.aır<İ)iyo lâyihasının 
miizaîtereaiie fiâ vekllir» beyana-tı 
vtrJ-r. Meclisin pazartesiye taîili
soyl ̂ ,iy yc.

h a v a  s e r v is i

Londra, 22 (A. A.) — 1931 
çenesinin ilk gliıılerlnue Londra 
sle Kap arusındr. bava tarikile 
yeni bir servis yapılmasını teinin 
*Çtf» Hütıu gebn tertibat sbnBuş* 
tır. Seyah&t njüddeti ilk sene 
zarfımda i l  giinden ibaret ola
caktır. Ösîdasj sonra, bu müd
detin 9 güne iradMlebîfece î̂ jjmlt 
edilmektedir.

İkiısat Veldlî henüz
şifte dit

A »kam  2 ;> J H, S/L 3 — 
t-îK-s.i Veİrf\l Çttî/ir İScy he- 
m(İ3 k d fa  vçrn»«»ıiwtlr, 
S'/tyBBiii.a.JSfe çeUI»««ği ûtu> 
I«*fe.feafet*r,

H a r i ç t e »  a lm ao J ̂ ’p..
e  iiü

Ankara 22 —»Eeaebi mahnıö- 
bayaaaı iç'n şinîdiye kadar icra 

vskilfer! heyetinin kararı alınması 
lâzım gcljHekîe iflL Skösat vekâ^ 
İeti, suesEiieket dahilinde tedariki 
îîîümküsî olraıyan şeylerin esasai- 
sijîi tesbit etmiş va vekâletlerle 
müürlyeîi tunumiyelgFkı S00, vi- 
Myeöefîn 100, li
raya ecnebi mail m'jİM*
ymsım mezuniyet verilisesim
kai'urlaşiırıuıştii',

fcsns’öJ ifigmldietlerdei) ve-
kii.-s? i‘§ygîi karen

raessaniyet verilen
şeyişr iurJardır;

Caıki, yazı taip. ı̂, çakı ve 
kdua'rf.ş, pergel takımı, ma
kas, şapirograf makinesi ede- 
valile beraber, peıjd m=ıkiııpsi, 
orji'^i'^f, ci|â ve hcffftp levazi- 
r-m-, >aa makiîjelen, sigara 
teP^Si, ÎSrobf», fpnBgiîıetro, ba
rometre, gpba (çini, delilir gaç 
ve edevatı), kagg, tebak
İfcfcRHı Çftialı ImvM, kegıli, su- 
rftİH İsifirni, bardgk, tusiak, 
karlık, çay tskmı, kahve takı= 
mı, iğne iplik, iKgsa ve «Sıva? 
saati, zil ve edevatı, pesi^tif 
fener, tükürük hokkası, kibrit- 
iik,

Bunlardan ıcsdg bûtceçje 
ayma t^rübi &\mym ve de
mirbaş defterine ifh.ali llanj 

clfiîl «îrâkine alât ye gflevaü 
V..: r.aij- eçysdars yerleriî-e yerli 
malı al'nmas: kabil rimiyan
şevler de karar;; ?. a;,nabi!ir.

mHHiaaBuEinibiuifj EMioeaBiacaeoag
l’.J 2  m ilyon frank |;j

| Hükümete yemi i 
llllbır ıteKJiif ysıj

Ankara 2!5, [telefonla]— j;j 
I'Vanon ;iij»ort(î rjÜcutleri [1 

birliyi tacafuKÎnn ynırısı mcım" H 
IckotıiDİ/. ıınfm iijlctriı.o sar- g 
fcailıııeki yansı nakttffl veril- |J 
m«k üzere hükümete iki |=j 
milyar frank, yani iki yüz $ 
milyon Tıirk Uranı ikraz edii-< g 
mesi teklif edikuiyllr. Birlik |
bunun için obügasyon çıka- a 
racgisfcır. Ancak teklifte faiz i  
nİRbeti yliknek görülmiişHir- H 
Temaslar deyıun «dcekcir. § 
Birlik mümessili Paristcn ta-- jjı 
liiîjat bekliyor, |

Sf© ntjilyossÎMEs îüîfaB | 
teklifi m

Ankara 23, [ H- M- ] — | 
Bir Amerikalı grupun 500 | 
milyon Türk liralık teklifi g 
ciddî görliimBroiştir. I

Belediye intihabı

Konya, 21 (A. A.) — Çumra 
ve Fenike belediye intihabadın
da ittifakla GyfjrsSjııriyet Halk 
Fırkası namzelleri kazanmıştır.

Afyonkarübisar, 22 ( A. A .) 
Asiziye belediye ir.tihabaunda 
Cumhuriyet Halk Fırkası nem- 
zetleri ittifekfe kszanıpışiardır,

Bîifsa, 22 — Belediye intjha- 
bah, H. F. namzetleri lehine 
hararetle devam ediyor. Ser» 
be3>;çiîer “ halkm elinden nam
zet ptigiiJÎarıniE almıyor,, diye 
dündenken intilmbata iştirak 
etırjiyoriicv.

H. F. Bursa vilâyeti idare 
heyeti rdtaliftl, bujiiı bir isnat 
ve iftira telâkki ederek müııte- 
bipleriıı aerbeatisiııi ihifil edon̂  
lor varsa lıakiarınds takibat 
iüra edilmek foere rniidde.iunm̂  
m’üğin harpkete geçmesini, aksi 
faalde bu isiîsesft rashkftnece
ret Ve tekzibi için ivıakaı^atı 
aidssine müracaatta bulımul- 
muştur.

A s i

Aîîkari? 23, [H. M,] An
kara belg{ijy§ intikabatıpa dş- 
ygiH gdiüypr. Hs!k Fırkası kâ
tibi |1!J1B!ÎJÎ§İ Saffet gey reyini 
verdi.

imalâtı harbiye memur ve 
iggileri tspiıj bir halde gelerek 
reylerini istimal ettiler. Buglis) 
bir şoğu bastım «lmak üzre 3 
binden fas!& vatarıdsg rey ver" 
di.

Ankara 23 [H, M,J Dun |z- 
IKİrden ge[en Maljnıut Esat B, 
İsmet paçayf giy r̂et edgrek g g r

reşmüştür. Ziyaret dün yirmiden 
yirmi üçe kgçjfir paşanın kefküıı- 
de ÖÇ gagjfe devajn etmiştir.

N a k liy a t a p ıd e d

Londrp, 22 [ A.A ] F on- 
drada bugün açılan nal (t 
amelesi beynelmilel fedet 
tıa 35 memleket raurafe! ı 
iştirak etmiştir. Bu i t-e 
umumî harpte aberi ilk defa 
olarak Londrada toplamaaLia-

M iî^ ıik  İÜ

tabilik Valiyi Ada-
m a d a  1

uarn saraser/r
Ankara, 23 [H. M.] — Ada- 

nııya Serbest Fırkanın teşkilatı
nı yapmuğn j'iden nubık Vali 
MSfcttuk Lfılfi beyin Adana Va- 
ljli;{i ZMiiiaiKiHİan kalımı 25 biıı 
linı borcundan dolayı alacaklı
ları tarafından mki'itırıldıj'i ve 
nuıımıüeyliiıı Fethi beyden icra 
ve iflâs kanununu kaldırmağa 
katiyen teşebbüs etmemesini ri
ca ettiği, aksi takdirde hapse- 
dilccejvinden fırkadan istifa za
ruretinde kalacağını bildirdiği 
söylenmektedir.

Fevgj Pş. Bayağıda ı

11‘ Ü Î ’dl ll'Sl

Erzurum, 22 >— İki güuden- 
beri şehrimizde bulunan Fevzi 
Paşa Hazretleri dün de kıtaatı 
ve tabyaları teftiş etmiştir. 
Akşam iızeri belediye tarafın
dan şereflerine bir ziyafet ve
rildi Bııgün saat yedide refakat
lerinde Sabri paşa ve nüfus 
umum müdürü Akif B, olduğu 
halde Hrisankale - Karaköse ta- 
rikile Bayazıcja hareket etti,

Afyon kongresi

Önümüzdeki ikinci kânun ayı 
zarfında Cenevrede beynelmilel 
bir kongre içtimâ edecktir. B i - 
zimde davetli bulunduğumuz bıı 
kongrede afyon mürekkebatııun 
tahdidi istihsali müzakere edile
cektir.

Cihan piyasasında en büyük 
afyon müstahsillerinden sayıları 
Tlirkiyenin bu kongrede ehem
miyetli bir mevki) olacaktır,

Davetten haberdar edilen 
İjstaısb'-i! ticaret odgşı vaziyeti
tetkik etrois vb tffbdit teklifinin 
§!eyb,<nde bir sv p i? hatırlamış
tır. Oda, en büyük ihfgcat njp- 
vsdifşd&n biri bulunan gfyon is
tihsalini baltabyacak olan bıı 
teklifin kabulünü imkânsız te
lâkki etmektedir.

Ehem m iyetli faal:

Umum! merkez heyetinin 
Ankarada bulunması doişyjsile 
5. C. fuk.ışîfids diin eheiHMi-
yetli bir faaliyet olrcamıştır.

YjdniZ İstanbul vilâyet he
yeti Nazlı banda toplanarak 
teşkil^ ve intihabat işleri üze
rinde müzakerata devanı etmiş
tir.
tamir ve Kadıköy ocak 

ffaislpri kimîleır?
Ssrbes fırkanın İzmir ocak 

reisliğini derııhte eden doktor 
Ekrem bey, İstanbul valjşi Mu- 
hiddiî? beyin kardeşidir.

fiepbes fırkanm Kadıköy teg-
küâjiîja memur §diteu ICadıköy 
bsisdiye sabık müdürü -doktor 
Na*if beyde Möhiddin beyin 
belediye Şîiuavinleriiîden Şerif 
beyin Qğl«d»r.

Büyük bîr fırtma 
Lprient, 22 (A A ) ;— Geçen 

ŞÖIS zuhfjr gdgn şiddetli fırtına 
yüzünden nüfusça yaki olan ?ar 
yiatın ehegıgıiyetli bif' yekun 
tuttuğu gnlaşıîinıaktadja ’alıkçı 
gemileri ıııüfettebatından bly 
ço-lki teieî oîmuşîur. Küçük l;a- 
Knllo La-, . k </eî3İ’ );&:«vshr.

M
ma,sn dia J

Evolki yün Allnudad gaze- 
tolero gelen bir tclj'rnftrı, Top- 
lunıodelti f''orı! fabrikamıım Pl- 
ruyo nakli;'>iîiek için Yunan hü
kümetine müracaat ederek bazı 
toklifntta bulunduğunu, Yunan 
hükımıeliuin bu teklifleri kabul 
çimekte olduğu haber verili
yordu.

Dün bu mes’eleyi tahkik et
mek üzeze Tophanedeki fab
rikaya giden bir muharririmize 
müdürü Mr Hoçi şu sözleri söy
lemiştir :

“— Fabrikamızın Pireye nakli 
için Yunaıı hükümetine müracaat 
ettiğimiz haberi yalandır.

Istaiibıılda mesaimize devam 
edeceğiz.

İçjslaliÎ! uiiüaoınmBcllis- 
Dünyanın ker tarafında bu

gün İktisadî buhran ve İş dur
gunluğu vardır. £ 5er taraftaki 
otomobil fabrikalarının istilısa-

Yeni deıırrjryolian

Öç yemi haüıe 
mi kiissdı

ca yapıl
Ankara, 23 — Fevzi Paşa- 

Diyarbekir demiryolu Kânunu
sanide Aiaiîcaya varacaktır.

933 de l evzi paşa - Malat
ya - Ergani hattı bitecektir.

Ergani madeninde alınan ter
tibat neticesinde Mersin tarikile 
senevi on beş bi» ton bakir 
medeni ıhma temin edilecektir.

Balıkesir - Kütahya, ve îr* 
inak - Çankırı hatları da kânu
nusanide biteceklerdir. Fevzi 
paşa - Malatya 251, Kütahya -
Balıkesir 24iı Çjinkırı - Irfflgk 
104 kilometredir, Şu üç iışıttın 
küşat resmi martta icra oluna
caktır.

Kıdem ifiiîiBBTU istiyen 
miıailîmler

Maarif müdiriyeti, yeni sone 
bütçesini Vilâyet umumî mecli ? 
sine tpsdıl? etüFuıişti, Halbuki 
seııe başında kidetfi ganimi giy
mesi lâzif}} gglen baş: muallim 
ve ısafgitigler vşfdift Bugferaı 
kıdem zamlarının Mşaş'if uekâ - 
letiBse _f8§dik edilerek Vilâyete 
gönderilmiş ise de mumaileyhin 
bu zgından istifade edememek - 
tedirler.

Sebebi de büiçepİR vilâyet 
meclisince tasdik edilmiş bulun - 
masıdır.

Bu sebeple muallimler müşte- 
k§n vilâyete mörgcastle kıdem 
zammından istifadelerinin temini 
rica etmişlerdir.

Seyrisefain vapurları ve 
Pire hattı

îşkenderye postası yapan 
Seyrisefain vapurlarının badema 
Pjreye de uğramaları takarrür 
etmiş ve hükümetten icap eden 
müsaade alınmıştır.

Maamafih, bu cuma İşken- 
deryeye hareket edecek olan 
EGE vapuru doğruca gidip ge
lecek ve yalnız İzmire uğrıya- 
caktır. Bu cufr.akj vapurla bir̂  
çgk mümtaz Piişıril aileler mem
leketlerine dprjinektedirler. Pren
ses Zübeyde ve Prenses Nazlı 
hanım a<" da bu meyandadır.

Ege vapurunun lüks kama
ralarının birinci, ikinci ve üçün- 
gü mevkiden (30 ) u mütecaviz 
İcaıııara daha birkaç gün evvela 
deEj tutijk^uştur,

Ege vapuru ilk Iskenderyg 
neferinden ®üHm bir kârla dönı 
nıüstü. Vapurların Pireye uğra
masının daha kfırh olduğu talı- 
raiıı ed'ln’^kfcdir.

lAtı azalmıştır. Fakat l,'i (>>ıl)rılil. 
i'ni'iueıı I''ord îtAr'I-, u m 
İyi l« yaptığını »»»ylî; ' ,•

Toüj tubul Mıicf.".../■. ...
Bnzı ;;az«telı:rdc, İ,'it,.ı.ı,ı,' 

ki taksilerin hep Ford ı..uLı-,- 
bilinden olmasını, buna ı„,:| 
fabrikamızın İstanbul !;olc..:,i. . 
asfalt yapacağım alâkad,ı;- 
kamlara arz ve teklif ■.um', ;,ü 
lundıığumuz yazdrjıif

Biz böyle bir tekkite ijiilaa- 
madık. Fakat hükûraet L cyL. 
bir teklifte bulunursa kaua. 
ederiz.

BİZ diğer otomobil fabrika- 
larile meşru bir şekilde iekalje: 
etmek isteriz. Onları piyr..-.;:ci:ı 
öldürmek gayesini takip etiüeyi'..

Iffl. Foırd îfcİeceÜE a:.! i
M. Ford'un bu 

tuııbulu ziyaret edeceği Lakt. ı>- 
da fabrikamıza ıııalûcıııt <>e!iı..-- 
nıiştir.

Selim Magıp E.

ÎB tiS ljj irîıSlM 

d s L ¥ a s u  İQ)M p£l=3

y m

Mevkuf buluPıiiî “6oıı Pcsîf.,, 
mes’ııj müdürii Şg|İnî Rsgıp S., 
hükümetin njaıjgvî §r.!:nîv?tini 
tahkir çürmile va egza kara...a- 
nuıj 158-139 uncu ıpaddelerir.e 
tevfikan Ağırpeza mahkemesine 
verilmiştir . Ağırceza mahke
meli Selim Ragıp beyin maha- 
mesf gününü tayin etEİjiir . 
‘‘Son Posta,, rngş’ul ıgüdiira 
önümüzdeki pazar günü muha
keme edilecektir

Müstantiklikteki duruşmadan 
sonra verilen . demi tahliye l;c- 
rşprıs, Selini Beyin Avukat; 
itiraz etnıişti. Ağırcega yeis!*ği 
bu itiyaz iştidtigmı saj/ıhiyet 
noktasından Aşlîye ceza ıı.alı- 
kemeslne lıgvale etmişti. İs
tidayı tetkik eden Eirinçi ceza 
reisi de tahliye talebini reddet
miştir.

Selim Ragıp beyin avukatı 
dön bir istida debs vemisir. 
Ba istida ije de müekkiüaia ya 
kefaletle yahut diğer şurgtle 
tahliyesini istemiştir.

Selim Ragıp beye ait evrai 
mahkemeye intikal etmiş oidtiğs 
için, istida bu sefer Ağsrceîa 
laahkemesine hitaben verilmiştir. 
Mahkeme bu talebi dg tetkik 
edip kararım verecektir.

1 ggz§t§ Şeyhindeki davs
Yarın,, gazetesi hakkmdaki 

mahkûmiyet karsn temyizce 
nakzedilmiş, Başmüddeki=ra:~î 
i iraz ettiğinden evrak heyeti 
urmıraiyeye havale edilmiş, he
yeti utînımlye de bökmü oakîe';- 
miştj. Evrak şehrimize gekair. 
olduğundan, mulıaketîipye ya
kında tekrar Ağırpezada başia- 
nacpktır.

ığıpiıziB ısîrtiL'î
Balıkçıkğınıızın jşlaîıı ea-a- 

fmdaki mesaiye devam ecal- 
mektedir. Mutahass s R/J f 1 e - 
R?9»ıdfiîi Bîaada tiearei p-- ’
da bir komisyon bu ak* «n< i 
olmaktadır.

Tetkik edilen mütalegdar me-
yanıııçja, baltkçihğıpıız için da 
bir merpii umuroı tg^kili, balık
çıların ticaret ve şgr’at haya
tında serbestilerini temia ede
cek bir kredi müessesesi tesisi 
vardır. _____

Aksaray - Yenikaps
Aksaray karakplundan Yen; 

kapıya yeni bir cadde açılacak
tır. Orada kanalizasyon amei/- 
yesine şimdiden başlara..ş:.r.



H m.FFÎ§ <8İ lü/tlki 
lâpçm m  m alı

Bu memlekette, Avrııpada 
olduğu gibi, muayyen bir sınıf 
halkın fikirlerine, temayüllerine 
ve i.ıtiyaçhnnn cevap verir bir 
siyasî fırka teşekkülü lâzımgel- 
se, bu fırka biitün manası ile 
bir irtica fırkası olurdu. Ve bu 
fırkanın adına meselâ ■şöyle de
lirdi: Muhafazai Mukaddesat ve 
An’anat... O zaman '‘Serbes la
ik Cümhuriyet fırkası „ bunun 
yanında müfrit hükümet taraf
tarı bir teşekkül gibi kalırdı. 
C. H. F-rkası ile aralarındaki 
bütün o yapma münazaalar u- 
ııutulurdu. Kcr iki tarafın 
adaır.ları birikirlerine dönüp : 
“Yahu, biz, müşterek bir düş
man karşıcında omuz omuza 
harbediyormuşuz da haberimiz 
yekmuş,, derlerdi. Ve hepimize, 
bütün bu mücadeleler, bu di - 
dinme ve didişmeler nekadar 
vahi, nekadar lüzumsuz, neka
dar manasız görülürdü!

Adı, belki, bizim tahmin etti
ğimiz gibi “ Muhafas ai Mukad̂  
desat,ve an’anat” değildir, fakat, 
ne. nam ve unvanda olursa ol
sun, bugün böyle bir fırka or
tada mevcuttur.

Resmen değil, hafiyyen değil, 
âkin bilfiil mevcuttur. Bunun
IZClSiı fc>S.=eîo«j İn iU  o ü s a k t ır s j-o fr - .
çilerden çok daha mütecanistir. 
Kendilerine mahsu3 bir edebi
yatları, teşkilâtları, dilleri, kıya
fetleri, alâmetleri vardır. Ulu 
o.-ta bağ.rıp çağırmazlar. Her 
vakit karanlıkta, pusuda çömel- 
miş otururlar. Vakit vakit etrafı 
müsait bulup insanın üzerine 
atılmasını pek iyi bilirler.

Dün Şeyh Sait isyanı, bugün 
Ağrıdağ, yarın kim bilir ne, 
muttasıl harekettedirler. Biz, yal
nız söyleniriz, onlar yalnız ya
parlar.

Memleketin münevverleri, bu 
inkılâba kafası ve cam ile bağ
lı milliyetçi ve medeniyetçi züm
reler, aralarında, idare ve dev
let sisteminin teferruatına ait 
ihtilâflar ne olursa olsun, her- 
gün bu gözle görünmez düşman 
karşısındaki fikir ve mukadde
rat birliğini unutmamalıdırlar. 
31 martta gördük, caket giyip 
kravat takman ve fakat hiçbir 
fırka ile alâkası olmayası vatan
daşlardan öldürülenlerin sayısı 
koyu ittihat c olup ayni akibete 
uğrıyanlardttn daha pakçok idi. 
Nice muhalifler tanırız ki, o ir
tica hâdisesinden sonra gönül
den ittihadüterakki’ye bağlandı
lar ve teceddütçü zümreler ara
sındaki geçimsizliklerin ne ka
dar sun’î birşey olduğunu anla
dılar.

Büyük bir inkılâp fırkasının 
idareyi eline aldığı ve tarihî va- 
zuesini henüz temamile bitirme
diği yerlerde, onun içindir ki 
her muhalefetin adma bir reak
siyon derler. Gene onun içindir 
ki, bu gibi fırkalar keudi d:ş- 
ısr.nda hiçbir yabancı tevekküle 
raeydan v;m e!: istemezler. Olsa 
oha ksncli içi-den ç kmr. bazı 
î;-'.: p:e:'e mSsande ederler. Ve- 
/-ı”-’ -', en doğrusu, kendi sine
sinde münakaşa ve mücadeleye 
imkân verirler. Bir inkılâp dev-

JlilillııiM

Başmmkmrrimizden„ . ... _ ............ ......  . ''11 ’llA

jFırkda scrîıcst milroaKaşa Daşiiâdı m
| Vasıf Beyana fırkadaki moJksaıalairı I 
jgosf erern sıııılkıa har arelle allaşlaıadı|

ikâmet sokak tezahür» -
itlerine, mi= 'i:y , 

medismüra» l;j ’
■* Meclisinin

| mayişlere matbıaı 
| kabasına rağmen Miîkst 
1 ekseriyetime istinat ederek mevki*

inde kaıaı hükümettir
Gazi Hazretleri mûzakeratm sornraa kadar Mec= 
üsteki riyaseticümhiîr dairesinde kalmışlardır

Ankara, 24 ( Başmuharriri
mizden telefonla ) — Halk Fır
kası grupu bu sabah saat on - 
da tekrar içtima etti. Evelden 
söz almış hatiplerinin listesi 
epeyce uzundu. Evvelâ Antalya 
meb’usu Rasih bey kürsüye çık
tı. Halk Fırkasının vaktile halk 
kütlesinden gördüğü büyük 
rağbetin vazifede ihmal ve fera? 
ğatsizlik .yüzünden nasıl zevale. 

' yüz. tuttuğunu,, ve: Hallc Fırkasi 
alayhine yapılan propagandaları 
anlattı. Çök çalışkan ve çok 
kuvvetli olmak lüzumunda ıs
rar ederek muhtelif mes’eleler 
hakkında fikirler söyle d'.

Ondan sonra İzmir meb’usu 
Vasıf Bey kürsüye geldi. Bu 
genç ve âteşin hatibin kürsüye 
çıkması büyük bir alâka uyan
dırdı. Vasıf Bey, Fırkamız mem- 
laketin en elîm tehlikeler karşı
sında bulunduğu zaman ortaya 
atılan ve vatanı kurtaran vatan
perverlerin mevlûdudur diye 
söze başladı.

Halk Fırkasının memlekete 
istiklâl verdiğini, muazzam inkı
lâplar yaptığını, kükûmetin se
nelerce elinden geldiği kadar 
çalıştığını anlattl ve dedi ki:

— Bu şerefli maziye rağ
men bugün tahaddüs eden yeni 
vaziyetler karşısında istikbali 
düşünmek iztırarını hissediyoruz.

Vasıf Bey vaktile Halk Fır
kasının Mecliste murakabeye ve 
hürriyeti matbuata taraftar ol
duğunu ve bu Fırka muakabe-

rindc verilebilecek serbestinin 
en çoğu da bu olmak . lâzımge- 
lir. Önümüzde bizden başka iki 
büyük inkılâp teşkilâtı var: Biri 
faşizim, öbürü komunizim.

Bu iki fırka bir çoklarının 
zannettiği gibi Jâalettayin hür
riyet düşmanı değildir. Bundan 
üç yıl evel Moskova’da toplanan 
ve Trostki'nin fırka merkezin
den çıkarıhnasile neticelenen 
büyük Soviyetler kongresindeki 
müzakere ruznameleri fikir ve 
söz hürriyetinin canlı ve ateşli 
numuneleri idi. Faşizim teşkilâtı 
da kendi kendini mütemadiyen 
tenkit, tashih etmektedir. İnkı
lâp devirlerinde hürriyet yalnız 
inklâpçıiar içindir.

YAKM1P- ECABİÎ

sinin, matbuat tenkitlerinin vak- 
tila o muazzam iş’erin yapılma
sına mâni teşkil etmediğini ve 
son zamanlarda ne F rkada, ne 
Mecliste murakabeye ve ne de 
matbuat sütunlarında tenkide 
mahal verilmediği için bu ahva
lin tahaddüs ettiği söyledi.

“Bize şeref veren büyük ic- 
,̂£33tin mahiyetini dört beş se- 

efkârı millete izat. etmek 
fırsatım bulamadık,, dsdi.

Hatip şiddetli alkışlar ara
sında sözüne devam ederek:

“ Kuvvetli hükümet so
k ak  tezahürlerine, muha
lefetin tenkitlerime, nüma
yişlere, hürriyeti m atbuata 
ve meclis m urakabesine 
rağmen Millet Mecliaîrain 
ekseriyetime istinat ederek 
mevkiinde kalabilen hü
kümettir. Herkes sustuğu, 
m atbuat hürriyeti, fırka ve 
m eclis m urakabesi olma
dığı zaman hükümetin ic
raatı tenk it edilmediği za-

■
V  ','jEr

Vasıf bey 
mân iktidar mevkiinde k a 
lan hükümetin kuvvetin
den ben şüphe ederim.

(  Arkası 2  inci sakifede)

Serbest fırkanın tebliği 

Beşiktaşta söyle
nen nutkun fırka 
iîe alâkası yoktur

Ankara: 24— (A.A.)— Ser
best Cümhuriyet Fıkası kâtibi 
, umumîliğinden tebliğ olunmuştur:

18 eyİûl cuma günü seıbest 
cümhuriyet fırkası Beşiktaş kaza 
ocağının resmi küşadında iradı 
nutkeden Şükrü Beyin fırkamız 
namına söz söylemeğe hiç bir 
salâhiyeti yoktur. Kendilğinden 
söylediği nutuk fırkamız efkâ
rını asla temsil edemiyecedini 
tasrih eylerim.

Umumî Kâtip: Nuri

Sanayi binliğinde içtima
Sanayiciler muamele vergisinin bir 

kanımla kaldırılmasını

i Vb
V r  *

Dün toplanan
Millî Sanayi birliğinde dün 

fevkalâde bir içtima aktedil- 
miştir.

içtima, öğleden sonra birli
ğin merkezinde ve Kâzım Ziya 
Beyin riyasetinde yapılmıştır.

Bu fevkalâde içtimada millî 
sanayi erbabından dahilî sanayi 
için alınan muamele vergisi hak
kında konuşulmuş ve bunun

millî sanayiciler
etrafındaki müzakerat pek ha
raretli olmuştur.

Bir çok aza söz alarak mu
amele vergisinin millî sanayie 
darbe vurduğundan bunun ref’i 
için âcil kararlar alınması lüzu
mundan uzun uzadıya bahset
mişlerdir.

Bilhassa sabuncular, sırf bu 
lArkası 2  inci sakifede]

■etini Bey mefcAas intihap edileli

Mas bala dliiıiı 
• A

.m

Aırnılssıraya
Ankara, 24 ( Telefonla ) — 

Gümüşhanede bııgün sabah 394 
miintehibi snniden üç yüz otu
zunun iştirakile yapılan meb’ııs 
intihabatmda ittifakla ve Baş
vekil ismet Paşanın tavsiyesine 
müsteniden Serbes Fıtka lideri 
Fetiıi Bey meb'us intihap edil
miştir. Mazbata telgrafla öğle 
vakti Dahiliye vekâletine gelmi:;, 
derhal Başvekâlete, müteakiben 
Meclisc verilmiş! ir. Mecliste Fethi 
Bey namına rey pııslâsı basılmış 
bulunmaktadır. Muhalif Fırka 
Liderinin rey defterinde beyaz
lar kırmızı yapraklara nisbetle 
çoktur. Beyazlar kabul reyidir. 
Yarın Meclis en mühim içtima- 
larından birini yapacaktır. Saat 
şudur:

1 — Ali Bey Afyon ve 25 
arkadaşının İsmet Paşa Hazret
lerine geçen celesedeki nutuk 
larını tap ve teksir hakkındaki 
takriri.

jûm ıtm  ıieii■7-JJ

!Mi!(Ciiirilıms&
/} Ankara: ( A. Â ) ■= | 
e Gümüşhane mimieMIbl)} 
1} samlers C. H. F. riya-1 
İ  set divanının karan jj.
| veçhile reylerini Fetlıi 
| Beye vermişlerdir.

suretle Feth 
$■ meb’usluğtı tahakkuk (i 
$ etmiş ve intihap maz» j  
| batası telgrafle raec-3 | 
| lise bildirilmiştir.  ̂ |<

2 — Fethi Beyin GümüS" 
haneden intihabı mazbatapıtoffl 
kıraati ile kendisinin tahlifi.

3—Kambiyo lâyihasının jüSa 
zakeresi.

Yarınki içtimada İsmet,-Pgi 
muhaliflerin tenkitlerine kârgj 
şiddetli ve 7 senelik rakamla  ̂
ra müstenit beyanatta buluna'* 
çaktır.

Çok feci bir kaza!

B içare  kadımın cesedi 
Dün t,abah Sirkecide tüyler 

örpertici bir facia olmuş ve bir 
musevi. kadmı tramvay teker
lekleri altında sürüklenerek can 
vermiştir.

Bir muharrimizin yaptığı tah
kikata nazaran hâdise şu şekil
de cereyan etmiştir.

V ak’a  masıE o ld a? 
Sirkecide Sepetçi sokağında 

42 numrolu avde oturan sebze ve 
zeytin tacir Moiz efendinin zevcesi

ı naklediliyor .
Bbliso, dün Müsavilerin bayramı 
olmak dülayısile bir komşusuna 
gitmiş ve avdeti esnasında Sir
keci caddesinde Kemal bey sı
naması önünde karşı' tarafa- 
geçmek islemiş, fskıt işte ba 
sırada Şahinpaşa oteli' karşı
sındaki tevakkuf mahallinden 
Sirkeciye doğru hızla gelen 31 
numrolu tramvay arabas; k-idma 
çarpmıştır.

f  Arkası 2 inci sakifede)

ir’Sl

9'JP  00 fj Tlidamım emcrameiMeroe

Ankara, 24 ( A. A .) — Türk parasının kıymetini korumak 
üzere Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası kanununa zeyil olarak 
tanzim ve B. M. Meclisinin nazarı tetkikine arzedilen kanun lâyi
hası İktisat, maliye ve bütçe encümenleri tarafından tetkik oluna-: 
rak heyeti umumiyeye sevkddilmiştir.

Birinci madde: Hükümetin teklifi veçhile aynen tasvip olunmuştur.
İkinci madde: Birinci madde mucibince tedavüle çıkarılacak' 

olan evrakı nakdiye bugün tedavülde bulunanların kanunî evsafım 
haiz olup bu suretle tedavüle konmuş bulunan Türk lirası miktarı 
ile karşılığı olan döviz miktarı her hafta sonunda hem maliye 
vekâleti hem de depozitör Banka tarafından neşir ve ilân olunur. 
Kanunun 3 üncü ve dördüncü m a d d e le r i  neşrinden; muteber oldu» 
ğuna ve icrasına maliye vekâletinin mezun bulunduğuna dairdir.1
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X_ i. .fc®da biır kasa
İtalya iayyareleırradeıtıı İkisi çarpıştı 

ve fok Eabit maktal düştü
Atiııa 24 — lİMs-ayi! gelen 

Italyan tayyareleri zabitleri Fa- 
îcr Itosli baiırim-ıdc maktul Yuman 
kara zaM'dcripiıı mezarına bir 
çelenk koyum;, kır.’ır. Aliminin 
üstünde uçan bir i.alyan tayya
resi Atina hailem sclâınlamıştır.

Bün öğleden suüra Italyan 
tayyareleri Tc-iop tayyare mey- 
danında harbiye nazırı Miisyü 
Sofulio ve hava müsteşarı Müs
yü Tonos hazır olduğu halde 
muhtelif manevra ve uçuşlarda 
bulunmuşlardır. Bu esnada 9

numaralı tayyare 5 mnmıralı 
layyareye çarparak on» tahrip 
etmiştir. Tahrip neticesinde su
kut «den tayyarenin rakibi Mo- 
rçini telef olmuştur.

İtalyan tayyarecilerinin şerefine 
verilmesi mukarrer olan ziyafet 
tclıir edimiştir. Maktulün cenaze 
merasimi bııgiiıı yapılacaktır . 
Yunan tayyare teşkilâtı dört 
günlük matem ilân etmişlerdir. 
Yunan hükümeti Roma hükü
metine resmen beyanı taziyet 
etmiştir

Cemiyetinde

Avrupa B irliğ i 
projesini tetkik 

edecek komsiyon
Cer.evre.23 (A. A .)— Ak

vam Cemiye tiı»ü dahil Avrupa 
devletleri mümessilleri Avrupa 
b'rliği projesi hakkında tetki- 
L...ia bj'üpmrk üyr ' bir komite 
t' ikil etnvşiei- İir. fc>u komitenin 
rc‘.;K.vine M. Üriaud ve umumî 
kalpliğine L«"r Er.'c Dıummond 
itii.- alı.'a ■ p e'iıhnişierdir.

Kotniie, gelecek kânunusa
nide Cenovrsde Akvam Cemi
yeti mee!isl ile ayni zamanda

w-
Sjktiis&.diR ^

Cenevr.3. 23 (A. A.) — îk- 
ti^di kom’syocda Italyan mU- 
tnc_i.ili Fraasa ticaret nazın M. 
l-!a. «Uiı’ia ioki; icı’iM terviç ve 
ii‘. •--im etmiştir. Almanya mü- 
ır ussili Avrupa birliği hakkında 
1: ■ le:kilt komi:e:-;i teşkil ediimi s 
olduğu hususunun nazarı itibara 
alınmasını tavsiye etmiştir. İn
giltere sıhhiye nazırı Mis Lav- 
rence cn ziyade müsaadeye maz- 
har millet muamelesine müte
allik madde ve kayit lehinde 
bevanı rey eimiş, Fransız heyeti 
murahhasasmısı tekliflerini -hu
susî fcir adalet divanı tesisine 
dair olan cihet müstesna olmak 
iizce- tamamile tasvip etmiştir.

Komisyon, hini murahhas 
üıeyetimn talebi üzerine dünya
nın her raraftnda hükiim sür-

ikiısadî buhranın 
.-.«nda tahkikat ya- 

: için bütçe encü- 
bin İsviçre fı-ank- 

. em-ştir. 3u teklif, 
«.esine havale edil

mekte oh 
sebepleri ! 
pıltnasım 
meninden 
lık tahsis 
tahrir kain 
iniştir.

Siyasî komsiyon mandalar 
^hakkmdaki raporu tasvip etmiş

tir.
Per.s f,azeîeiesi ne diyor?

Pans, 24. — (A.A.) — Pa
ris zr- eleri Avrupa fecîeras- 
yor*ı*. komi;cs!r:» ’!!< çtin-amm 
haiz oltiuğu ehemmiyeti kaydet
mek-eda-, Mezkûr gazeteler bu- 
nur ,7İ: c'r.ırk an haii kal- 
mvy — ■ O'1.:: bir , o id a atılmış 
ilk biı- ha've o!:):’” -, :a yaztyor- 
lar. Art’:: --.kanı;:' ve muvaf
ık ' o’, , ■ : !nf;> m a .

haI -. /..• mileaeri
J'Dr; --r , ^  yf*n3 t e -

urkiyeye seyahat

etan pasaport vizesi 
içim alman teminat

Atina, 24 — Türkiyeye se
yahat etmek maksadı iie pasa
portlarının vizesi içi ,1 Türk şeh
benderliğine müracaat eden Yu
nar, tebaasından deri: yüz liralık 
I ir çek ibraz etmeleri talep edi
liyordu . Yunan hükümeti bu 
mes’ele hakkında dostane teşeb- 
büsaiia bulunarak akıedilmek- 
te olan ikamet mukavelelenle 
kabili telif olmıyan bu üsulden
sarfı nazar edilmesini talep et- 
i/îişılr. 'Ftirk sefiri Eciş bey bu 
usulün refi hakkndafei Yunan 
noktai nazarım tasvip etmiştir.

Türk hükümeti tarafından 
bu hususta icap eden emirlerin 
verileceği muhakkak addedil
mekledir.

Hariciye Vekili

"evlik Rüştü 1 
skovada al

Moskova 24, [A.A.] — Tü
rkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey bugün Moskovaya 
gelmiş ve istasiyonda hariciye 
komiseri Litvinof ile muavini 
Karahan ve komiserlik erkâm 
tarafından karşılanmıştır. Askerî 
müfrezeler selâm resmi ifa et
mişlerdir. Tevfik Rüştü Bey 
askeri teftiş ettikten sonra ya
nında M. Litvinof ve Karahan 
olduğu halde istasiyondan ay
rılmıştır. İstasiyon civarına bi
riken halk Tevfik Rüştü Beyi 
Horra seslerile ve alkışlarla 
karşılamıştır.

B a lk an  Jk 
r a s t m  h - M z ı r l

Sofya 23 — Yakında top
lanacak dan Balkan konferan- 
s.na iştirak edecek olan Bulgar 
heyeti murahhasası bu ayın sonu
na doğru hareket edecektir.

Müderris M. Kirofuu riyase- 
sde bulunan Bulgar heyeti 11 

::^adan mürekkeptir.
A-.ııj , 23 — tiuraba içtima 

ccİc c k  oian k a n  konferansına 
Türkiye hüx tnet: tarafından
rutiy.'i'.i' > selir Enis Bey

A :0 i
ıA\l

M. Venizelos Atinada

Yumamı Başvekili 
Ankaraya gitmeğe 
haOTJanınnıaktadır..

Atina 24 — Yıınau başve
kili Müsyü Venizelos bugün rıuut
üçte Pireye muvasalat edecek
tir. Başvekili karşılamak için 
nazırlar, ! iberai fırkasını ■ er
kâm Pireye ineceklerdir. İs ik
bal pek muhteşem olacaktır.

Atina 24 — Ankarada cere
yan etmekte olan fırka mücade
lesinin Türk - Yunan ticaret mu
ahedesi hakkmdaki müzakerele
rinin teehürünü intaç etmiyece- 
ği kanaati mevcuttur. Gümrük 
tarifeleri için henüz bir karar 
ittihaz edilmemiştir.

Yunanistan Yunan şarapla
rının Türkiyeye ithalini temin 
etıı eSe çalışıyor,

Üaş vekil Müsyü Venizelos 
Ankaraya gitmeğe hazırlanıyor. 
Ticaret muahedesi ikamet ınu- 
kavelesile beraber intaç edile
cektir. Cereyan etmekte olan 
müzakereler Teşrinievvel orta
larında bitmiyece:-: olursa An- 
k rayı ziyaret edecek ok’n baş 
vekil yalmz Dostluk imsakim 
imzalamakla iktifa edecektir.

Almanyada malî ıslahat 
Berlin, 24 (A.A.) - -  Hükü

met Reichstag meclisine tak
dim edeceği maii ısiahat proje
sinin tetkikine başlamıştır.

General Guro
Paris, 24 { A. A. ) — Gene

ral Guraiîd, Boston,a gitmiştir. 
Mumaileyh, orada beynelmilel 
sabık muharipler federasyonu 
kongresinde Fransa hükümetini 
temsil edecektir.

Belediye intihabatı

Kazalarda Halk 
Fırkası intihabatı
İtİİfc

Konya: 24 (A.A)— Belediye 
intihabatı hararetle devam et
mektedir Kazaların şimdiye ka
dar neticelenen intii: aplannda 
Cümh uriyet Halk Fırkası kaza
nacağı şüphesiz sayılıyor. Yeni 
Fırkanın burada muhterem şah
siyetleri istihdaf ederek neşret
tiği garezkârane ve tecavüz- 
kârani beyanat halkta nefret 
hisleri uyandırmıştır. Yen' Fır
kanın merkez ocağına dahil iki 
kıymetli şahsiyetin bu Fırkadan 
istifaları bir istifa silsilesinin 
çözülmesine sebep olmuştur.

Ankara: 24(A.A.)— Bünyan, 
Mes’udiye, İspir, Ezine kazala
rında yapılan belediye intihaba- 
tmda C. K. F. namzetleri mütte- 
fikan kazanmışlardır.

Allaş - Edirne
lammıan

Edirne 23, [A.A.] — Yunan 
Atlas klübü ile bir maç yapmak 
üzere Gümtilcineye giden Edir
ne spor ! ’ou bu sabah avdet 
etmiştir. tabaka sıfıra karşı
bir sayı Yunan takımı-
nının lehi» eticelenmiştir. Sp
orcularım biiyük bir hüsnü
kabul sfcs':eriin:istir.

K;Hsjo!;>ır

HıJiüiii iı::o]ir!üi^ıı mnıuıı-

Ibabâ  için 
faaliyete başladı

Belediye intihabı yaklaştı. 
Bu intihaba kadınlarımız da işti
rak edecek. Hatta isimleri liste
lerle duvarlara asıldı,

Kadın Birimi bu intihapla 
alâkadar olmağa karar vermiştir. 
Bir rivayete '«öre, Scrlıes Fırka 
a/.a.'iııi[l;ı;ı Nezihe Mıılııddiıı E J. m 
mahalli! aralarında daha şimdi
den laai'yele ;;e«'!::i!ş olıu.ıs’, 
Kadiri Birliğini miihap etra
fında daha faal îv.ıreket etme
ğe ve bu t u-.vsta mühim 
knrarlar almağa sevkefmiştir. 
Bu hususta alman kararlar hak
kında fevkalâde ketuır.iyet mu
hafaza edildiği de, yukarıdaki 
habere ilâve edilmektedir.

ikinci J r  rivayete nazaran 
da, Kadın B:rliği Nezihe lVluhid- 
dir; H. ın faaliyetini gayet lâ- 
kaydıne karşdamakiad r. Zira 
kadınlar arasında kendine an
cak pek az taraftar bulabilece
ğinden emin görünmekte ve 
propagandasına ehemmiyet ver
memektedirler.

Halbuki, Serbes Cümhuri
yet f ricası mehafilinin Nezihe 
rvkı.hf/’a: ı Haî’T.'.ın bu faali,e%- 
den ke;;di hesaplarına çok mtis- 
bat neticeler bekledikleri mu
hakkaktır.

Hatta, Ardahan meh'usu 
Taiısir, Bey, bir muhavere es
nasında :

“ — Nezihe Muhiddin H. 
gibi münevver simaların hanım
lar, mız arasında çoğalmalarını 
çuk arzu ederiz. Hiç şüphe 
yok ki münevver hanımlarımız 
arasında kendisinin mühim bir 
Bievkü ve nüfuzu vardır ! „ 

Demiştir
Kadın Birliği mehafiiine ge

lince, bu hususta ' dedikodulara 
yol açmağı daha faideli addet
tiklerinden, şimdilik gazeteye 
verilecek yeni malumat olmadı
ğını beyan etmektedirler.

Dtin bir muharririmizin inti
hap etrafındaki faaliyeti haklın
daki sualine cevaben :

„ Kadınlarımızı, reylerini is
timale teşvik için semt semt fa
aliyette bulunuyoruz ! „

Demekle iktifa etmişlerdir. 
Kadınlar birliğinde fakir aile

lerden çok çocuklu olanlara 
yardım, işte kadın erkek müsa
vatı, evlenmemiş annelerin va
ziyeti, kanun muvacehesinde ka
dın, erkek müsavatı Sulh ve 
Akvam cemiyeti karşısında ka
dının hukuku hakkında t etki- 
kat için birer komisyon teşkil 
edilmişti.

Bu^omisyonlar, önümüzdeki 
pazar günü saat on beşter. iti
baren faaliyete geçeceklerdir.

Beyrut-Şam yo
lunda bir kaza

Beyrut-Şam yolunda dört, 
beş gün evvel feci bir otomo
bil kazası olmuştur.

Şama giden bir otomobil yol* 
cularından birisi bir aralık ba
şını çıkararak dışarı bakmak 
istemiştir. Bu sırada sür’atle ge
len bir otomobil zavallı adamm 
başına çarpmış ve bıçak gibi 
kesmiştir. Baş on metre kadar 
ileri fırlamıştır.

içeride bulunan yolcular baş
sız ceso görerek fena halde 
üîorkr ve kan içerisinde
kaimi; Bu esnada yolcu
lardan biri bayılmış biraz sonra 
korkudan ölmüştür.
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Deli Petromııı Rncyanı me
deniyet yaptı, lıaru yaptı. İki 
aoırda hürriyetin yüziitıü bir 
gün görmedi. Rııııya yoluna 
“hürriyet,, siz ılevam ediyor.

Polonyaııın ba'maıııııa “hür
riyet,, sebep oldu. İutiklfilitıa l:a- 
vıış'ııjfiı jıüıı, ayın anarşist “htir- 
nyel„ 'lokale başlarını tutmuştu. 
Pilsudslıiııi» kelepveleriııi yeıııe- 
seydi, !m şımarık, Polı ııyayı bir 
kere daha batıracaktı.

Harpten sonra “parlâmen- 
tarısme,, yalnız, harbe girmemiş 
olaıı İskandinavya memleketleri 
ile Garbın çekirdeğini teşkil 
eden büyük ve reşit memleket
lerde tutunabildi.

Çünkü harp, her milletin kar
şısına öyle davalar çıkarmıştı 
k:, nıı'ıu.i'.aşanın alacağı müd
det zarfında, her biri bir çığ gibi 
millî mevcudiyeti örtebilirdi. Sı- 
ihf nıe ıfaailarıınn ; d - encümen
leri,, haline getirdiği parlâmen
to, ağır i-ler, az randıman verir 
bir cihaz olmuştu.

Dere beyliğini yıkan „parlâ- 
m ;;ueı i£,ıne„ , fiaha modern ve 
medenî bir şekilde, dere beyliğini 
içine almıştı.Parlâmento istibda
dı başlanış;. Hükümetler kukla 
haline gel:r,iş'.i. Eks-Tİ^e’ esasını 
“sabote,, edebilen meclisler, pa - 
buç gibi, senede on kabine de - 
ğiştiriyordu . Yeniden intihap 
yapmak, daha şahsiyetli bir mec
lis bulmağa çalışmak ise, vakit 
kaybettiriyor, harbin kapı önle
rine yığdığı millî davaları sü - 
raneemede bırakıyordu. Ve bu , 
en medenî, en ilerde memleket - 
lerde vaki oluyordu.

İşte her taraftaki parlâmen
to aleyirtarJığ-i bundan değdu. 
r ; t d, çalışmak v e  disipi'n dik- 
taiör’.ari bunun için, yer yer 
teessüs etti: İspanya, İtalya, Yu
goslavya, Macaristan, Polonya, 
Rusva.

Eğer bunlu i .«rasıııda çfeg, 
ve gölge farklar v;;rna, tçîimaî 
bünyelerini iyi dinledikleri vo 
ona göre idare kurdu! far. için
dir.

Modern ve rasyomdizasyoıi" 
cıı devlet, devletçi devlettir. 
Parlâmeıılocıı devlet değildir, 
Ve bu devlelie “ hürriyet „ in 
“d( ırıo„ ıı, dereceni vardır. Hür
riyet, lıırlılanık verilir, çirnldi 
memleket bünyesi tedavidedir, 
çünkü pehriz şarltır.

Bugün görüyoruz ki, ayni 
kanaat Alman pıır ÛTientarisnıe’- 
inde de geniş bir rahne açmış
tır. Yüz beş arkadaşla Rcichs- 
tag'a giren Hitler, genç ve mil
liyetperver Almanya’dır. Dev
letçi Almanlıktır.

Medeniyete, bizden hiç ol
mazsa iki asır evvel kavuşmuş 
olan Avrupa memleketlerinde 
bile bıı kurtarıcı hareket inki
şaf halinde iken ve oralarda bi
le hürriyet, sınıflardan alınarak 
“ iş, çalışma ve disiplin „ e ve
rilirken, demagoj liberallerimi
zin bizden, Bastille'in susturduğu 
hürriyeti istemeleri, ne bizi, ne de 
burunlar,nm ucuncaki Avrupayı 
tanıdıkknm g"s':er'r.

Ne medeniyet, ne hürriyet 
ne de Avrupanın siyasî ve İçti
maî camekânlani’.da gördüğü
müz o cicili bicili eşya, ihracat 
metaı değildirler. Bunlar, millet
lere ancak asırdan aşıra nasip 
olan büyük millet adamlarının, 
memleket dediğimiz laboratuar
da, türlü tecrübeler ve tetkik
lerden sonra meydana getirdik
leri öz yerli maliardîr.

Memleket bir gramofon de
ğildir ki ona, bir plak gibi, İngi
liz yahut Fransız markalı hürri
yeti koyup çalasınız.

Bsırhan Asaff

Ecnebi mekteplerdeki

KomsEyc-în Mesaisini bitirmiş ve mıı«
S lrosiim

Ecnebi ve akaı'iyet mi’ttcp- 
lerindeki Türkçe, Tarih, Coğraf
ya ve Yurt Bilgisi muallimlerinin 
yeni kadrolarını yapmak, üzere 
Maarif vekâleti talim ve Lerbiye 
hey’eti azasından Tevfik Akif 
maarif emini Muzaffer ve Umumî 
müfettişlerden Selim Sırrı Bey
lerden mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmiş idi.

Bu komisyon hemen bir ay
dan fazladır ki her gün içtima 
etmekte ve yeni kadroları ha
zırlamakta idi.

Komisyonun teşekkülü mak
sadı etrafında müteaddit şayi
alar çıkarılmış ise de esas iki 
noktada toplanıyordu.

Bunlardan biri, bu mektep
lerdeki muallimler arasında bu
lunan dişçi, doktor, avukat, ko
misyoncu ve saire gibi serbest 
meslek eshabile yaşı geçkin olan 
mütekaidin muallimlikten çıka
rılarak yerlerine muallim mek
tebi ve Darülfünun mezunlarının 
tayini haberi idi.

İkincisi de, bugüne kadar ki 
tedris hayatında muvaffak ola
mayanların tasfiyesi idi.

Henüz bu rivayetlerin han
gisinin daha doğru olduğu an
laşılamamıştır. /’ n;-ak komisyon, 
biitür. muallimlerin sicillerini, 
haklarındaki müfettiş raporla
rını ve devam cetvellerini tet
kik etmiştir.

Bundan başka uhdesinde lu-

Z ü r n u n u s n  fazla ders bulman 
muallimlerin de ders saatleri mü
nasip hadde indirilmiştir. Ayni 
zamanda resmî mekteplerde mu
allimlik yapanlara bu mektep
lerde çok az ders verilmiştir.

Bir çok muallimler bulunduk
ları mekteplerden alınarak, lisan 
ve umumî malûmatlar; itibarile 
başka mekteplere nakledilmiş
lerdir.

Ancak hariçte meşgalesi olan» 
lann çıkartılıp çıkartılmadıkları 
gayet mektum tutulduğu cihetle 
henüz anlaşılamamıştır.

Komisyon vazifesini bitir
miştir.

Yeni kadrolar daktilolar ta-> 
rafından yazılmakta olup pey
derpey ve şahsen munllin-Jerft 
bugünden itibaren tebligat ya» 
pılacaktır.

Bir milyon Hra sermayeli 
bir matbacıhk şirketi

Ankara, 24 ( telefonla ) — 
Istanbulda matbacıhk ve neş
riyat işlerile oğraşmak maksadila 
24 Sene müdele îe ve bir milyon 
Türk lirası s - -e ile bir Türk
matbacıhk v; «.eşriyat Türk
Anonim teşkiti bakındaki mukE-= 
vele heyeti vekilce kabul edil
miştir.



■Mt Kylf’l R'iO ■ n K iı.A i’ ,'i frallif6

. l'fl.
> ı ı  
V * ' v i« I S 1 ;! V  "fU

İV  ^  v  ,

!'i\\ i t i  ( & * $  i u r  , M a ^ ft'aıL a s n m ( r ^a
■ Mağaramım içiıade karaelıık

,/t.

I > U '^ \  />, - > >

Wa"'V

Feridun beyin dörc çocuğu 
ile arkadaşları Muhsin ormana 
doğru ilerliyorlardı. Sonbahar 
rüzgârı ağaçların sararmış yap
raklarım döküyordu.

Küçük Mediha :
“ — Bugün hava oldukça 

soğuk dedi ve paltosunun ya
kasını kaldırdı.

Gökyüzü tamamen ağaç dal- 
larile kapalı idi. Muhsin sordu:

— Nereye gidiyoruz?
En büyükleri Nihat cevap vedi:
— Haydutların inine !.. Ge - 

çen hafta bu ini keşfettik fakat 
giremedik, tahkikatımıza devam 
etmeliyiz! Görseniz öyle bir in ki,

\ı
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tamamen yer Altında..
Küçük Mehmet taaccüp etti:
— Peki bu in neye yarıyor ?
— Haydutların çaldıkları eş

yayı saklamağa...
— Acaba bu haydut hikâ - 

yesi doğru mu?
— Doğru olmaz olur mu? Za

ten lıep söylerler:
Bu in daima haydutların yeri 

imiş. Çalarlar çırparlar ve bu
raya gelirlermiş 1 Geçen günü 
gene yolda bir çapulculuk ya
pıyorlarmış! Jandarmalar kıs kıv
rak yakalamışlar, hepsini hapse 
tıkmışlar.

Mediha korkuyordu:
— Ya hepsi yakalanmamış- 

sa?.. Ya inde daha başka hay
dutlar varsa?.

Nihayet cevap verdi:
— Ben yakalandıklarını gö

zümle düm.
Hepsinin eline kelepçe vur

muşlar götürüyorlardı.
Fakat Mediha hâlâ korku

yordu.
— Ne olur dönelim, gitmi- 

yelim! dedi.
— Yahu hapiste diyorum 

sana, korkacak birşey yok!..
— Ya birisi bir köşede sak

lanmış: a ?
— Nekadar korkuyorsun?
Diğer iki kız erkeklerden

daha az cesur görünmek iste
miyorlardı...

— Hadi yürüyelim, dediler 
ve sarp orman yolundan ilerle
meğe başladılar.

Herkes korkuyordu. Fakat 
kimse korktuğunu söylemiyordu. 
Çünkü bu haydutlar yaman şey
lerdi. Şimdiye kadar burada ne 
kadar vukuat çıkarmışlardı.

Etraf çok tenha idi. Yolda 
kimseye tesadüf etmemişlerdi. 
Ya hıız öteden beriden vahşî kuş
lar uçuşuyordu.

MehmtS C/b'du:
— Bu in nekadar büyükmüş ?.

Nihat güya bir hesap bir ki
tap yaptı ve bilgiçlik taslıyarak 
ilâve etti:

— Yüz metre kadar varmış!

Yürüdüler, yürüdüler, niha
yetinin yarısına vasıl oldular.

Burası önü bir sürü funda
larla örülü karanlık bir dehlizdi:

Önde erkek çocuklar, arka
da kızlar geliyordu. İçeri girdi- 
le?. Fakat her birinin kalbi deh
şetli atıyordu.

Burası nisbeten aydınlıktı. 
Fakat içerde ikiırri bir kapı 
daha vardı ki zifir ; 'ibi karanlıktı.

— Girelim! dediler ve gir
diler. Yer kum içide idi. Ayak
ları yürürken batıyordu.

— Elektrik feneri varmı?.
Nihat fenerini çıkardı. Şimdi

etraflarını daha iyi görebiliyor
lardı. Fakat aksiye bakin ki 
fener birdenbire elinden düştü 
ve kırıldı.

Şimdi ne yapacaklardı?
Mediha korku içinde zangır 

zangır titriyordu.
— Ya arkadan gelir bizi 

burada bastırırlarsa ?
Nihat teminat ver d.:
— Arkadan kinue gelemez! 

Çünkü hepsi yakalandılar !
Herkes susmuştu. Kimse lâ

kırdı söylemeğe . bile cesaret 
edemiyordu.

Mağaranın içindeki küf ko
kusu ve rütubet genizlerini tıkı
yordu.

Mehmet Nilıadm arkasına si
per almış onu ileri itiyordu.

Tam bu esnada Nihat bir
den bire dui'du. Geri geri çe
kildi. Hepsi birden :

— Eyvah!.. Birşey var! diye 
haykırdılar. Evet birşey vardı:

' îleride gölgeler ve karanlık
lar içinde iki göz parıl parıl 
yanıyornu.

Ve bu iki hain göz mütema
diyen onlara bakıyordu.

Hepsi dehşet içinde kalmış
lardı. Hele küçük kızlar bayıl
mak derecesine gelmişlerdi.

Bu ne olabilirdi?
Bir adam mı?.. Yoksa bir 

hayvan mı? Geri geri çekildiler.
Şimdiye kadar okudukları

veya dinledikleri hayat masalları 
Kırk haramiler hep gezlerinin 
önünde canlanıyordu.

Fakat bu adamı manyatize 
eder gibi, mütemadiyen bakan 
mahlûkun kim ve ne olduğunu 
öğrenmek lâzimdır,

Nihat gidip bakacaktı?... Hiç 
olmazsa elile yoklıyacakt’...

Yoklıyacaktı amma ya bu 
bir yırtıcı mahluksa ?... Elini 
birdenbire kapıverirse ?.

Alılma derhal bir fikir geldi: 
Elinde uzun bir sopa vardı.. 
Uzattı...
Vurdu..
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Pakan adamın iki gözü şa
şılaştı. ’ • *

Fakat aceba bir adammıydı 
bu ? ..

Adamsa neden ses çıkarmı
yordu...

Sonra sopa da yumuşak bir 
yere vurulduğu hissini veriyordu.

Bundan cesaret alarak iler
ledi ve bir kahkaha salıverdi:

Bu bir ceketti ve üzerinde 
iki tane de madeni parlak düğ
me. vardı. Ceketi aldılar ve he
men dışarı fırladılar. Çünkü bu
rada. böyle bir ceketin mevcu
diyeti onları endişeye düşürmüş
tü, içerde saklı bir adam olma
lıydı.

Mağaradan dışarı fırlayınca 
hapsi derin nefes aldılar.

Artık müsterih yürüyorlardı. 
Ellerinde bir de ganimet vardı. 
Muzafferdiler.

Tam bir köşeyi dönecekleri 
zaman bir adama rast geldiler. 
Bu adam onların yanına yak
laştı ve dedi k i :

— Benim ceketimi iyi mi 
buldunuz ? teşekkür ederim ! 
kaybolmasın diye orâdaki mağa
raya saklamıştım!.

Siiloymıın efendi, hurlcca 
alır da ben alımı/, mıyım deyip 
bir adet piyngo bileti aklı.. Ve 
zembili dolu gururla, liikiıı tuıki 
memurlar gibi pür azcıııet eve 
geldi.

— Yahu baksana ben ne 
altlım..'.

Zevcesi Hatice hanım, çorap 
ve saire gibi birşey zannederek:

— Ne aldın diye yanına 
yaklaştı. Süleyman efendi gu
rurla cüzdanını açtı içinde iki 
büklüm bir kâğıt parçası uzattı:

— Piyango bileti...
Süleyman efendi zevcesin

den sukutı. hayal bek'ecken Ha
tice hanım:

— Ab ne iyi ettin kocacı
ğım diye sevindi.

Yemekten sonra bütün aile 
misafir odasına geçtiler.

Hatice H. kınalı saçlarını 
düzelterek: - A.. Efendi in.şnal
lak şu piyango bize çarpar da 
ahir ömrümüzde rahat ederiz 
çamaşır yıkamaktan ellerimin 
haline bak bayağı porsudu. Hem 
şu dedi koducu mahallede otur
mak benim için âzap. Bak bizim 
kız için rıe demişler... Evde kal
dı Mmse almıyor demişler.

Ikİ odalı bir Evceğiz alup 
kafamızı sokalım. Eşyalarda za
ten hırtı pırtı bunları bir yeni
leriz. Banada bir manto alırsın 
değil mi?...

Oğlu küçük Ramız atıldı:
— Baba bana da üç tekerli 

bisiklet a!L
Süleyman efendi kafasını ka

şıdı j-v . . . . . .
— Alırız diye bol keseden 

bir vaıt savurdu. Kerdeşinin bır- 
şey istediğini gören küçük kız:

— Ben de gözleri açılır ka
panır bebek isterim dedi. Hatice 
H. elindeki kahve fincanım bir 
çalkalayıp dibinde telve dahi bı
rakmadan içtikten sonra:

— Asıl mes’ele diye ilâve 
etti. Gelinlik kızımız var.. Sonra 
gelinlik kızları için uzun uzadı
ya kuuuştular...

Günler geçiyor hep görülen 
rüyalar hayra yoruluyordu.

Nihayet ayini lk 11 ri geldi 
çattı.

“ Karı tam beş bin lira! 
Süleyman efendi otomobilden 
inerken böyle bağrıyordu. Evin 
içinde bir sevinçtir gidiyor; ma
halleli gıbta ediyor. Bakkal da 
borcunu vermediği için Süley
man efendi aleyhine iki dava 
açan kasap ta bir iltifati Kızla
rına çifter çifter talipler! Artık 
Süleyman efendi sevincinden zıp 
zıp sıçrayordu.

Karyolanın sarsıntısından ııya' 
nan Hatice hanım :

— Ne oluyoruz diye hay
kırdı.
• Meğerse Süleyman efendi 

rüya görmüş sevincinden sahih 
sanıp zıplarken karyoladan aşa
ğı yuvarlanmıştı.

İstiklâl lisesi 118 : 
Nusret Sefa

Bilmece
Dokuz harfli bir vilâyet iri

nliyi'iı. İkinci üçüncü harflerim 
10 dur. Beşinci üçlindi harfle
rimle clcınck yıpılır ve buııuıı 
reıı;;i nekizinci dokuzuncu harf
lerim gibidir. Sekizinci yedinci 
dokuzuncu harflerimle eskiden 
işim okun diye türbelerden me
det umulurdu. Ben neyim?

Mükâfatlar
Yukarki bilmeceyi halledip 

aşağıdaki kuponla beraber yedi 
gün zarfında yani 2 Teşrinievvel 
kadar bize gönderiniz. Doğru

lıılıciinırmec©
halledenler artınında kıır’a çeki" 
lerek birinciye bir dolma kalem,, 
ikiııciyc güzel bir h;ıtıra defteri, 
iiçi'mcüdeıı yirıniııciye kadar bi
rer kitap, yirmincidcn elliııciyo 
kadar birer paket fjeker veri
lecektir.

Cevapların geciktirilmemesi 
ve aşağıdaki kuponun unutul
maması lâzımdır. Cevaplar “ İs* 
tanbul - İkdam yurdu İnkılâp 
gazetesi bilmece memurluğu,, 
adresine gönderilmelidir.

Ifcmcı
Dolma kalem.

Birinci: Kadıköy Kuşdili cad
desi Vişnu sokak Noterdamdos- 
yon mektebi talebesinden Mu
azzez H.

Hatıra defterî
İkinci: Üsküdar eski Sahafta 

Yalak 3okak No. 14 te Zeki B.

3 — Mehlika Şevket H. Üs
küdar Amerikan koile jinde.

4 — Mehmet Muhsin B. İs
tanbul yüksek muallim mektebi 
talebesinden 794 No.

5 — Vasfiye H. Samatyede 
Arap kuyu Mektep sokağı 8 nu
maralı hanede.

6 — Riza B. Üsküdar orta 
mektebi talebesinden No. 160

7 — Muazzez H. Kadıkö
y'ünde Avukat Ziya B. kerimesi.

8 — İhsan B. Ankara Yeni 
şehir ziraat bankası apartıman 
No. 2

9 — Aliye H. Altınbakkal 
Afet sokak Onnik Resten apar
tman No 12

10 — M. Kâmuran H. Fatih 
Ziiîcirlikuyu Poyraz sokak 25 No.

11 — İmadettin B. İstanbul 
muallim mektebinde.

12 — Necati Ef. Tophane 
Bostaniçi Çeşme çıkmazı No. 8

13 — Küllü zade Mehmet 
İhsan Ef. Adana Fresokoda 
tuhafiyeci.

14 Hayri Necati Ef. Feyziye 
lisesi 6 ncı smıf talebesinden No. 
140

15 — Ohannes Bazbazyan 
Ef. Yeşildirek Karakol civarında 
kolonya fabrikası amelesinden.

16 — Muzaffer Necati Ef. 
Eskişehir hava kuvveti kur 5

17 — Burhanettin Hadi Ef. 
Sirkecide Salkımsöğüt numara 6

18 — Rahmi efendi. Beşik
taş Ihlamur setbaşı numara 12

19 — Osman Şemsi efendi 
Rumelihisarda Ali Pertev ma
hallesinde Hamam sokak aoma- 
ra 14

— 20 Rıdvan bey. Kabataş 
lisesi 385

Birer paket şeker
21 — Sarkisyan efendi Pos

ta kutusu numara 11 Pangaltı
22 — İsmail Hakkı efendi 

Doviçe bank kasa dairesi me
muru.

23 — Faik efendi Daruşşa- 
faka lisesinde

24 — Mehmet efendi Ada
na muhtelit orta mektep tale
besinden.

25 — Nevzat efendi Adana 
Bostan ağzında kırtasiyeci Sa
dık bey vasıtasile.

27 — Mecda Hüseyin hanım 
Altınbakkal Resten apartıman 
numara 12.

28 — Müştak bey İlk mek

tep talebesinden 229 numarada.
29 — Faik Sabri bey lotan- 

bul Hayriye liseni talebesinden.
30 — Adalet hanım İotan-

bul Kız muallim mektebi 589 
numaralı talebesinden. |

31 — Cemal Yılmaz bey 
Balya ilk erkek mektebi 3üncfi 
sınıf talebesinden.

32 — Nezir: Hüseyin hanım
Altınbakkal afv.i sokak Resten 
apartıman numara 12 '

33 — Hüseyin Rahmi efen- ̂  
di Ilgın ilk mektep talebesinden

34 — Ahmet Şükrü bey Üs
küdar Doğancılar numara 27.

35 — Atıfet Necla hanım'
Üsküdar 22 inci mektep talebe-  ̂
sinden. ,

36 — Ferihan Şükrü H. ■. 
Kadıköy Cevizlik Mo. 87

37 — Abt&lkadir B. Eski- ! 
şehir odun pazarı No; 10

38 — Hüseyin Fikret B. İz
mir san’atlar mektebi i

39 — Nevzat ZühtO B.' Yoz- ;
gat diştabibi ;

40 — Şükran Âdil H. Bur
sa 11 inci fırka zabitanından . 
binbaşı Adil beyin kerimesi

41 — Mehmet Hicabi ;ef. 
Beyoğlu Parmakkapı şoför Ah
met efendi vasıtasile

42 — Nec’.p bey Ankara 
Rüsumat umum müdürlüğü me
murlarından

43 — Haşan Basri efendi 
Erzurum ortamektep talebesin
den

44 — Mustafa Nevzat B. 
Erzincan Askerî lisesinden

45 — Perihan H. Kozyatâğı 
39 N.

46 — İkbal H. Büyük ad# 
Nevzat bey sokağı

47 — Abtüllâtif efendi ~Kii*
tahya ortamektebinden

48 — Neriman H. Zongul° 
dak sabık inhiser müdiri - Hü
seyin beyin kerimesi

49 — Cemil B. Kastamonu 
Maliye tahsil memurlarından

50 — Şahabeddin B. Ak* 
saray Horhor No. 57

İ n k ı l â p
ÜÛDlnn)©(g© !fetflp©IHl.U! 

19 Eylüle kadar gönderilecek'.

Atmada öksüz yurdu
Atina, 23 — Hükümet öksü* 

muhacir çocuklarını farmasonla* 
rın ifsadatmdan kurtarmak mak
sadı ile büyük bir öksüz yurdu 
ve muhtelif mektepler tesis et» 
ineğe karar vermiştir.

Bikes muhacir çocuklar! mel* 
kür müessesatta yetiştirilecektin.
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kir aydanberi hazırla-* | ■ Iş Bani u&ı M* Celâl Be§ rakamlara ve bilgiye
istinat edem ifadelerile 

miî siyasetimizi parlak surette udafrm  e tti

en KeMi flocananediam müzakemü takip ediyorlardı Yiklerîmıni; 
bua açık mÜMkaşadae memmm oMııklanm göstermekte idi

^Mecliste bulunmuş gibi
©rynıısm- - ■ o g 'f e n i

Ankara 25 (Başmuharriri
mizden telefonla) — Saat ikiye 
geliyor. Meclisin etrafında bü
yük bir kalabalık var. Samiin 
localarına giden kapılar bana 
stadyomun maç günlerini hatır- 
latıyor.Localar dolduğu için po - 
lisler artık kimseyi içeri sokmak 
istemiyorlar. Meb’uslara mahsus 
kapıdan da girmek kabil değil. 
Polisler meb’uslardan başka 
kimseyi bu kapıdan içeri sok
muyorlar. Bir hayli müşkülât 
ile nihayet içeri girebildim. 
Meb’uslara mahsus yerin arka
sına konan gazetecilere mahsus 
sıralardan birine oturdum. Sa
miin localarında hızlı konuşan 
birkaç kadımla, süfera locasında 
birçok ecnebiler ve ayakta du
ran maslahatgüzarlar, yüksek 
memurlar locasında ise birçok 
tanınmış simalar var... Herşey 
gösteriyor ki, merak ve heye
can azamî haddindeclir.

Meclis salonuna meb’uslar 
hen'";? girmeğe başladı.

Boyuna, boyuna, boyuna zil 
çalıyor... Muhalifler için reisin 
salona isabet eden tarafta yer-

telgrafını okuyunuz
ler ayrılmış, '.meşhur . Ankara 
meb’usu Talât bey gelip eski 
yerine oturunca, herkes:

“— Yerine verinel diye ba
ğırdı.

Salon yavaş yavaş doluyor. 
İşte Afyon meb'usu Ali bey 
içeri girdi. İşte Rasih hoca, iş
te Yunus Nadi B ., işte Saffet 
B ., işte vekil namzedi Mustafa 
Şeref B. , işte şair Mehmet 
Emin B. ve Niğde meb’usu Ga
lip B. gülerek içeri giriyorlar.

Muhalif bir meb’us olan Bi
lecik meb’usu Rasim beyin 
girişi meclisin iki celseden âdet 
ettiği alaylı alkışlarla karşılandı. 
Bir dakika sonra alelâde bir 
meb’us yürüyüşile İsmet Paşa 
içeri girdi. Yanlışlıkla gidip 
Fethi beyin soldaki yerine otu
ran Yakup Kadri, Vasıf beyin : 

“— Kalk kalk; diye ihtar- 
larile neye uğradığını şaşırarak 
kalkıp köşede bulduğu bir is
kemlenin kenarına ilişiverdi. 
Recep bey geldi, yerine geçti. 
Refik İsmail bey gelince “sola, 
sola,, sesleri işitildi. Kâzım paşn 
geldi, şapkasını çıkardı, riyaset 
kürsüsünün bir tarafına koydu 
ve yerine oturdu.

En nihayet sağdaki kapıdan 
Fethi bey içeri girdi. Serbest 
bir yürüyüşle solda bir yere 
oturdu. Hürmet telkin. eder bir 
hali vardı ve bunun içindir ki 
alaylı alkışlara boğulmadı. Reis 
zili çaldı.

Celse açılıyor 
“ — Meclis inikat etmiştir ” 

dedi.
Bu söz üzerine Ruşen Eşref 

bey , Afyon meb’usu Ali bey 
ve arkadaşlarının Başvekilin be
yanatının teksirini istiyen takri
rini okudu, kabul olundu. Mu
halifler bu esnada tabiî el kal
dırmadılar.

Fethi Beyin yemini
•• Meclis Reisi, Fethi' beyin. 

Güroüşhaneden meb’us intihap 
edildiğini tebliğ etti. Ve muma
ileyhi yemin etmeğe çağırdı. 
Fethi bey yerinden kalktı, yavaş 
yavaş yürüdü, kürsüye çıktı ve 
memlekete, millete sadık kala
cağına namusu üzerine söz verdi. 
Yemin ederken sesinin titreyişi

Düetinin düşmesi; İkincisi de, ge-. 
ne muhtelif mevsimler arasında 
çıkması idi. Paramızın muhtelif 
kıymetlerde bulunmuş olmasının 
iktisadiyatımıza maaş eshabma 
ve alelumıim memleket ' halkına 
yaptığı zararları sayacak deği
lim.

Bunlara karşı muhtelif za
manlarda aldığımız tedbirlerde

-rıt—r r ^ f j

«C3

Reisieimlmr yem kabine; 
için istişarelere başladı

Ankara 25 [A.A] — | fından istifa eden hu-/ 
(Resmî tebliğ.) Baş«eldL.|Jsûmete. ...I î̂îğ,---bu3fw:« :'

*

Saraçoğlu 
ve, kürsüdeki manzarası benim 
üzerimde derin bir tesir yaptı.

Meclis Reisi kanunun müsta
celiyetle müzakeresini teklif 
etti: kabul ve kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında izahat ver
mek üzere Maliye vekilikürsiye 
gelerek hulasaten dedi ki:

: Maliye V ekilimin izahatı!
Yıîiardanberi .paramız 

iki nevi hareketten müteessirdi. 
Bunlardan biri'her sene muhtelif 
mevsimler arasında para kıy-

• m -  -

.

• " * : . V

v ir
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Ştîkrii Bey 
malûmunuzdur. Devlet ihtiyaç-- 
larını, mukavelelerin istilzam et
tiği sarfiyatı senenin muhtelif 
mevsimlerinde ve malî vaziyetin 
imkânı nisbetinde döviz almak
la temin ediyoruz. Mubayaatımızı 
ithalât ve, ihracat mevsimlerinin' 
yaptığı ihtizazları haddî asga- 

.rnye indirecek şekilde yapıyp- 
ıruz. Paramızın düşmesine mani 

(  Arkası S&ncii sahifede)

İsmet Paşa 
H azretleri 
hükümetin 
müçtemian 
is tifa s ın ı  
Reisicümh - 
ur hazretle
rine takdim 
etmiş ve is
tifa kabul 
olunmuştur.
Yeni hükû- 
metinjteşek-
külüne ka- _________
dar vekâleten vazifeye 
deyam olunması. Reisi
cumhur Hazretleri

—Kabine-^
İstifa  eden kabinenin 

gene İsm et Paşanm  ri
yasetimde şu .suretle te- 
şekkül edeceği bugün 
içlim ımuıhaMıak gibidir: 

B aıjvekil: lom ct Paga
T evfik Rüçtü B. 
Şükrü ICayn B.
S a ra ç  oğlu Şükrü B. 
A bdülhalik B.
Y u su f ICemaE B. 
Z ekâı B.
M ustafa Ş eref B. 
R efik B.
E s a t  B . [ Bursa J

H ariciye : 
Dahiliye : 
Maliye : 
M üdafaa: 
A dliye : 
N afıa : 
İk tisat : 
Sıhhiye : 
M aarif :

-muşfouv-'.
İstişareler.

Ankara^; 25; 
[A.A] - (Ret 
smi tebliği) 
Reisıciım -  

. hur-Hazret
leri. Büyük 

Millet Mecli
si Reişi Kâ
zım Paşa  

■ Hazretleri-, 
le ' '  fırkalar 

râeşasıni da
vet ederek yeni^Eüfeu.» 
metin teşekkülü için is
tişarelerine başlamıştır.'

h a v a d i s '
oiJizretlemm Eayco fâayat 

tile RessicümSrarlMğ’ü haberi \ ’
Som posta gazetesin! -Araksrada cccn  M»

keriya Bey, mevhum bir İsveç aza&ma a& ea Fclhl Beyi» 
Gazi H azretlerine kaydi hayat gas-Üyls SeisicSiBhnr M- 
m alarî hakkında bir mektup yazdEga havadishıî ı;y-£şır« 
BMns&a.

Gazi hususta digorkis
ötedenbe- 

ri bu yolda teklifte bu
lunanlar çok olmuştur. 
Siz ve efkârı umumiye 
bilmelisiniz ki, bu gibi 
teklifler asla hoşuma 
gitmemiştir. Benim ga
yem yeni Türkiye Cum
huriyetinde millet hâki

miyetimi kuvvetlendirmek,

ebedileştirmektir. Eis iti
barla dediğiniz gibi bir 
teklifi, beni® idealimi 
cidden rencide eden, bir 
mânâda telâkki'ederim* 
Bu veya şu tefsire ■ gi- • 
den sözlerin . manasını 

■ beni çök iyi tanıy&n Türk 
milleti .elbette, bendiei» 
daha iyi takdir eder.»
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I ll iı  inci sahifeden mabat! 
olmak için ecneb' dövizi aldı
ğımız gibi maküs cara yatım 
başladığı zamanlarda da hiç dö
viz almıyarak mukabil teınev- 
viiciın şiddetini tahfif ediyoruz.

Tema;: edeceğim rakamlar 
da j f ö r ı t İ t i ,  aylar ve selse
ler geçlikçi: Deliceye yaklaşıyo
ruz. Mesafeyi miüemad'yeıı azal
tıyoruz. Zikrcık-ck-ğm rakamların 
vuzuh ve i._|i',;,;ali bize bi.ını 
^gösterimi :e:iir.

Paransı/.'iı kıymetinin herao- 
ne bir miktar kaybetmek sure- 
lile tedricen azalarak iştira kuv
vetinden kaybetmesi e-.iihim bir 
pıes’ele idi. Suret; ciJdiyecte meş
gul olmak gerekti. Bunu hallet
mek için memleketin bütün ik
tisadiyat ve ihtiy&ca'anı müşa
hede altına alarak te’dri-
katın vereceği neticeye göre 
müzmin yarayı tedavi altına al
mak lâzımdı.Tetkik ve müşahe
de esnasında hükümet gördü ki, 
paramızın kıymetini düşüren se
beplerin bir k'smı muvakkat ve 
kendiliğinden zail olacak sebep
lerdir. İkincisi ithalât .İs ihra
catımız arasında mühim açıklan 
vücude getiren hâdiselerdir.

Harbi zaferle bitirdiğimiz' 
gün ihracat emieamız kalma
mıştı. Hersene bir memlekete 
giren mal o memleketin vasati 
ihtiyacına tekabül edecek mik
tarda olmalıdır. Bıı miktarın de- 
ğişmiyen ve değişmemesi lâzım 
gelen bir de stok miktarı var
dır. Bu bir zarurettir. İstiklâl 
muharebesi sonunda memiejsıçst 
çocuklar* gördüler ki millî,, hu- 
dutlarımız içinde kalan yerler
deki stok eşya kamilen yanmış
tır. Memleket tabiî hayatım ba
şarabilmek için bu stok eşya? 
dgn ■' ‘ az çok • mühim miktarım 
depolarında bulundurmak icap 
ederken bizim mağazalarımız 
tamtakır vazıyette ic'i. Bu suretle 
gtiklâl harbinden sonra yaÎTisZ 
o sene i.stihlâl edeceğimizden 
fazla ve harplerin silip süpür
düğünü de yavaş yavuş iddilıar 
etmek mecburiyetinde idik. Mem
leket baştan başa yangın hara
besine dönmüştü. Bunu biran 
evvel tamir mecburiyeti kendi 
kendine hâkim geliyordu. Uzun 
müddet mühmel bırakılan, met
ruk kalan devlet vazifesi artık 
bu vaziyette bırakılamayacağın
dan, halk ihtiyacına muvazi bir 
şekilde bunu ifa etmek, alelâde 
ithalâttan başka yangınların da 
yıktığını yapmak, yani fevkalâ
de ithalâtla bulunmak mecbu
riyetinde idik.

Üçüncü sebep: İmparatorlu
ğun çıkarttığı evrakı nakdiyenin 
bütün mes uliyetinin bize kal
masıdır. Bun da biz ödeye
cektik.

Gazi Hz. ge£d ’
Saraçoğlu izahatına , j i i  şe

kilde devam ederken GaziHz geldi, 
Reisicümhur locasına oturdu, 
büyük alâka ve dikkatle müza
kereyi takibe tadadı.

Saraçoğlu Şükrü bey devam 
ederek dedi ki:

“— Memleket harpten ıkm- 
ea istihsal kudretinden de' kav- 
betti.

Bunun tabiî neticesi ala
rak Türk parası tedricen di /tu. 
Bu devreler arasında hükümetle 
Meclis para kıymetinin düş
memesi için elden geldiği kadar 
ve mümkün olan tedbirleri al
makta gecikmedi. Tediye Mu
vazenesini temin için birçok ka
nunlar çıkarıldı . Sanayiin 
inkişafı, ajelûmura İktisadî hare
ketlerin canlanması noktalann-

birçok tedbirler alındı.

Metilinin ii!ı:\!:il üzerine koydu
ğu ınu;ımelc veı giııi bir membaı 
varidat aramak y.ihniyelilo de
ğil, fakat memleket vaziyeti 

iktısadiyesi düşünülerek yapılmışta
T ü r k  paımtiMMinı l a y m o ü "  

s»» ra»K«laisar yopırmafe kiki 
b îr  « o k  îîıtKsnrî t e d b ir f e r  
:al:i!Vıi mnrjllat", »ar,»I k i  bu  t o d -  

bijduriıı •«cÜccUcrini yi'vuş  
y^vay-iilsnajiıa ıbııniliaJîk .

i'akat elendiler ahhğunız 
tedbiri -He iedıye ırıuvazuıeıih.'.i 
düzeltmeğe çakşırken geçen se
ne yeni bir vaziyetle karşı kar
şıya kaldık.

Öç büyük am il eski vazi
yeti iade elti.

1—  Haricî borçlar.
2—  İstikrara gitmek için 

ve iktisadı vaziyetin icabı o la
rak yaptığımız tarife kanu
nunun bîr kısım halkım ızın lü
zumsuz istiealile dört ay k a 
dar az zamanda bir sene 
evvelkine nazaran 100 milyon 
fa z la  ithalâtla bulunulmuş 
olması.

3—  Hepinizin duyduğunuz 
ve işittiğiniz gibi bu m em le
ketin itilâsına düşman olan
ların para para yarıya bölü
necek kıymeti sıfıra  
gibi propagandaları.

Bu vaziyet karşısmda 
sebepleri huzurunuzda tasrih 
ederek müsaadenizi rica etti. 
Ve tarafınızdan hükümete iâ- 
zımgelen salâhiyetler verildi. 
Biz de esirgemeyen salâhiyeti 
ihtiyaca tamamen tekabül ede
cek şekilde kullandık. Diğer 
taraftan Türk milletinin kendi 
şuurıie vücude getirdiği cere
yanda, mücadelesi tahminden az 
zamanda kazanmağı temin etti, 
ve bugünkü vaziyet huşufe gejr,' 
dl. Bugünkü vsziysî demek .mî- 
giliz lirası vaziyetinin makûs 
cihetten hisseciiimesi demektir.,,

Maliye vekili bu izahattan 
sonra Türk lirasının İngiliz lira
sına nazaran vaziyetinin ierasv- 
vücatını gâsieren birçok rakam
lar zikretti. İngiliz lirasının na
sıl muayyen bir hadde durdu
rulduğunu gösterdi ve malları
mızın lıcrice şevkinde şimdiye 
kadarki şekil vc ııisbetler devanı 
ederse memleket prarasmırı is
tikrara çok yaklaşacağın; söy
ledi. Para farkm-n nisbetlerine 
dair diğer birçok rakamlar ar- 
zetif. Ve malûmat verdi. Halkın 
ihtiyacaiım güçleştiren hiçbir 
tedbir alınmadığım, bütün ted
birlerin hükümet viicudiie ve 
hükümete mensup müesseseler 
ve imtiyazla mevkie sahip millî 
teşekküller üzerinden alındığım 
beyan etti.Ve büiün efkârı umu
miye bilmelidir ki ilk tedbirler 
Türk psrasmm kıymetini sukut
tan korumağa matuf idi. Şimdi 
getirdiğimiz tedbir ise, paranın 
çok kıymetlenmesine mâni bir 
tedbirdir.

Paransam sse fazla çıkışta- 
s? ne fazla çitişmesi n e n -
îekeî; îfctaadsysıtı îçssa »yi 
cîsğiMîs'o Bu kananına met- 
nas» K r fek  b tfa a ıe ite d h ',
o da p a r s m »  f® rla feıy- 
uıeSİeaiüesîao mâni ceîıraaalk- 
te .

Büyük meclîsin şimdiye ka
dar her mûs'elede aldığı her 
tedbir yalnız muvaffakiyet ve 
ileriye akıbeti"! vermiştir.

ÎBra Igaratmua d a a la fo sti 
amsaüç fak fcsfe 

m atîceye v a ra c a k ta , id «s- 
da,,. ıifîMvafl'als nyetter.,,

Saraçoğlu Şükrü bey sü
rekli'-alkışlar arasında kürsüden 
iiidi. İşte münakaşa şimdi baş
lıyor ve bir iki aydanberi ga
zeteleri ve sokakları dolduran 
fikirler meclis kürsüsüne gel
mek üzerp bulunuyordu.
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Ankara 25  [A .A ]  —  Biiglik M illet M eclisi bugünkü iç- 
timaında M aliye V ekili Saraçoğlu Şükrü Beyin izahatından, 
bazı münakaşalardan sonra mevrut: 269 reyin iiiifa k ile  Türk 
parasının kıy metini korunmak için te k li f  adilen kanuna ka» 
bul etmiştir. M uhalif vo nmsUıkil tneO'nrJ'.ır da !ca>w.n lehine 
rey vermişlerdir. Kanuna nazaran karşılığı altın veya filen  
başubaş altına tahvili kab il ecnebi <i;l'ji,i ıırııiı<:/yaı: e t , , ‘ "İt 
ti zara ihtiyat evrakı nakdiyesin•//•/.’ ihtiyar ca fû.rj.ııu kuda- 
i'tın ledantik; çıkarm ak snrıılilc is!i„tt<! i t; in lıiikı'.m.-te /.*><>- 
zuniyet verili,tektedir. Sıttın alınacak dövizler evrakı m..'.di
yenin depoziteri ulan bankada muhafaza ed ilerek  nii;n/tu:n- 
ran tedavülde bulunan evrakı nakdiyenin piyasadan çek il
mesi,ide ve imhasında kullanılacaktır. Tedavüle çıkarılacak  
olan evrakı nakdiye bugün tedavülde bulunanların kavırnt 
evsafını haiz olvp hu suretle tedavüle konmuş bulunun 
Türk lirası miktarı île  karşılığ ı olan döviz nükten her ta
fta  sonunda hem M aliye vekâleti, kem de depoziier banka  
tarafından neşir ve ilân olunacaktır.

Fethi bey sdz 
istiyor!

Fethi bey yerinden kalktı 
söz istedi ve kürsüye geldi. 
Salonda çıt yok. Muhalif li
der cebinden birçok kâğıtlar 
çıkardı . Gözlüğünü eli - 
ne aldı ve kollarını kürsünün 
üzerine koyup öne doğru iğile- 
rek söze başladı. Aynen yazı
yorum : “ — Beyefendiler epey 
bir zamandanberi burada değil
dim. Şimdi muhalif fırkanın reisi 
sıfatile aranıza geldiğim için 
hükümetin prensiplerimizle ta- 
aruz eden siyasetini bilhassa 
malî ve İktisadî siyasetini tenkit- 
için söz söylemek isterdim. Fa
kat işitiyorum ki hükümet bu 
.kaııunu meclisten geçirdikten 
sonra istifa etmek niyetindedir. 
Bugün veya yarın istifa edeceği 
anlaşılan bir hpkûmetjn siyase
tini tepkit etnaek için 
çehre ile geiecek 
programını dinlemı 
kadar, takip ettiği siyasette ne 
gibi bir tashihi meslekte bulun
duğunu ve ne gibi tesirat altın
da istifa ettiğini anlamak ve; 
binaenaleyh intizar etmek lâzım
dır. Bunun için sözlerim yalnız 
ruznumcmizdeki kanuna miitaallik 
olacaktır.

Muhterem Başvekil ır.eclisi 
fevkalâde içtimaa davet için 
kendisinin gördüğü esbabı ge
çen celsede izah ettiği sırada 
artık bu paranın sukuta karşı

ihti- 
Dedi. Bu 

paramızın bu günkü vaziyetini 
ifade eden bir sözdür. Yoksa 
millî paramn bugün yarın umu
miyetle uzak b r istikbalde ala
cağı vaziyeti

Bu bir noktadır ki vuzuhla 
anhyamadim. Eğer yalnız bugün
le! vaziyeti tarif eimek istiyor
larsa, dedikleri doğrudur. Yok 
yarın da dahil olarak paranın 
istikbalde alacağı vaziyeti bildi
ren bir şekilde ise doğru < 
dığı kanaatindeyim. Çünkü 
kanun .biliyorsunuz ki, 
zın yükselmesine karşı alınmış 
bir tedbiri ihtiva ediyor. Evvel
ce sukuta kurşı tedbir alınmış
tı, şimdi çıkışa ka,rşı tedbir 
alındığına göre para sabit bir 
kıymeti haiz olmak lâzmıgelir. 
Halbuki1 bilirsiniz ki paramız bu 
halde değildir. Stabiize olmak 
için altın esasına göre tesbiti

Bu demek dahil ve hariçte 
herkes tarafından bilâşüphe ta- 

gö- 
olarak

.ması demektir. Binae 
bu getirilen tedbirin paramızı 
istikrara doğru yürüten bir ted
bir t olduğunu

rica ederim. Evet paramız müs 
takar değildir. Bundan naşi 
teveliüc edebilecek mahaziriıı 
hepsi memlekette mevcuttur. 
Evvelâ paramızın istikrar kabi
liyetinin âzalması, saniyen kıy
metinin yarın ne olacağı mu- 
lûın olmaması ehııliyi bu parayı 
tasarruftan ziyade sarfa sev- 
ketmekîedir.

Para müstakar olmayınca
Para müstakar olmayınca 

eşya fiatlarmda da kararsızlık 
oluyor. Bu da teşevvüşe sebebi
yet veriyor.Bu, eshabı iktisadın 
ilerlemesine mâni oluyor; o hal
de bu kanun hangi maksatla 
meclise getirilmiştir? Memleke
timiz gibi belli başlı bir ziraat 
memleketi olan bir yerde mah
sulâtı ziraiye muayyen aylarda 
kemale erer ve' ihracat başlar, 
bu senenin iki üç ayma inhisar

k ö v  i-de yapılacak W * ı -

Buna mukabil ithalât sene
nin auuîa aylarına inkısam edi-- 
yor. İthalât on iki ay olduğuna 
göre piyasaya arcedilecek bütün 
İngiliz lirasına karşı koymak 
imkânı ypktur. Bu arz ve talebe! 
tâbi meseledir, Bu lıâdice bu. 
sene değil her sene tekerrür 
eder. Her sene tekerrür eden 
bu hâdisenin bu sene başka ne
tice vermesi neden ileri gelmiş
tir? Maiiye Vekilinin dediği gibi 
İngiliz lirasının tesiri altında 
kalmamızın sebebi nedir ? 
Millî parayı korumak için ecnebi 
dövizi alım satımı serbest değildir 
yalnız ticaret erbabına münha
sırdır. Onlarda yalnız yapacakları 

kadar İngiliz dövizi 
mükelleftir, bu kayit 

dolay-siie Ingiliz lirası çok talep 
oimadığj için düşmüştür. Serbest 
bırakınca alıcı zuhur edecektir 
ve fiyat 950 kuruşa düşecektir. 
Bu. itibarla müstahsil zarar gö
recektir. Hükümetin düîündüğü 
bu nokta da müstahsillerin lehi
nedir. Bundan dolayı kânunu 
tasvip edeceğiz.,,

Fethi bey kanunun faydasını 
izah eder tarzda malûmat ver
dikten sonra dedi k i : “Efkârı 
umumiyeyi tatmin ihtiyacım du
yuyorum. Bu kanundan dolayı 
ergeç bir endişe duyulmamalsdır. 
Efkârı umumiyeyi bu kürsüden 

stmek istiyorum. Bu ka- 
zamana kadar istikrarı 
edecektir. Bunu bilmek 

için müstakl 
lâzımdır. Fakat 
lir ki, altı yedi ay tutabilen asıl 
vazife altın esası üzerine istik
rar için ciddî ve esaslı tedbir

Bu iddiadayım ki, hükümet 
bu tedbiri almakta çok geç kal
mıştır. Bir sene evvel olsa idi 
tahavvülâta set çelser; iicaröti-

(ilizill 1! ır.il- " iir.lıı. ,11,e III,İlli 
<,'iı',-;iı;, i ılva!.i ıı!:<i,: telek ied- 

ininin İMıiİT.ın çavı:• 
lcı ine tci'.::ı.5iıl edildi. Fak.,i 
bunlar netice ».eırcecii. Bımd.tn 
iki seııe evvel i:\ İ'mLi:;! bir mi'ı- 
ichaas'n gelirdi. ü„mi ('it/'ing idj. 
fiti .ıdmtmı yazdıi'i rupimin ne 
iletire verdi:;i.!,H bilmiyorum, 
t'.lkârı ıiKıiıi'i.îiyc de lıibiiberdir.

lıeiıt* luıkîıkUtil r.ouiV, 
iVJiıllt::- ;■ t 1 iı j((1 i.

! '•ti.ıiıınüi'iîf. ini 1 iliklimde
b'ı..uı'!!!e:;i tet;i:î adildi, M (iller 
Miiiiy, -’/Hti vesaiki vc
icap enet) clû/cn* vcsr.iki tetkik 
ederek bir İnır/Am etti,
llı\ n.-.i)or iv:, oicit? ? ya.j.Iuık'ian 
beri no kadri1.* .̂a:nnn o'cçi'i, 
yalnız .̂ u?v.ı bilirim ki kafaiiarcuı 
sakla;1 fk. Bh: ^rzcicniii e linçi
<jcctikicii soni-a hükümet onaya 
çtkardi.Bu raporun bir scîivj evvel 
h:ıtta meclis azasından melcturn 
tutulması ne derrıekiir? 3u raper 

başvekilin Sfvasla dediği gibi y:..ir:i/. 
.şimendil'e rîerive mesurıfihai'bîyc- 

retkiii eders bir rapor civgild»:*. 
Bu bütün bünyen”./:! nıi'üaiâa 
eden bir vesikadır. iVicdis miV- 
zakeralaıckas hcisıl ettiğim ii'übta 
nazaran şoyltyoamı. Bazı arka
daşlar hükümeti ikna etmekte 
etmişlerdir fakat bu ilıtarat hü
kümetçe dinienüiemiş paramız 
şöyle kuvvetlidir böyle kuvvet
lidir gibi sözlerle idarei masla
hat edilmiştir. Nihayet paramız 
tara 1140 olunca hükümet ha
rekete gelmiş vc milli parayı 
koruma kanununu meclise ge
tirmiştir.;; Paranın maruz okluğu 
tehlikeyi görmekte bu kadar 
gecikmiş : olan hükümetin basi- 
relkârhğına inanmak benim iç- 
'io'güçtür.
Basiretsizinde id a re  edi-. 

îen  m a  İh v a s iy e t
Böyle bir basiretsizlikle ida

re edilen malî siyasetimiz mu
vaffakiyet harikası diye göste- 
rilmemelidir. Rakamlara isiinat 
etmedikçe bu muvaffakiyete 
kimse İnanmaz. „

Fethi bey bir . bardak su 
içerek devamla: “Diııı Hakimi
yeti milliyede bir makale oku
dum. Orada diyorlar ki para
nın ağır faizli olmast yalnız 
bizde değil, komşumuz iîoman- 
yada da vardır. Hatta ,.yüzde, 
otuza baliğ olmaktadır.,, Fethi 
B. Siirt meb’usu Mahmut fcfeye 
dönüp devamla:

Muhterem refikimin bu rak
amları nereden aSdiğms anla
mak isterdim,,, Mahmut B. otur
duğu yerden bağ rdı:

—  Ristin raporundan!
Fethi bey:
— İstikrardan evvel!
Mahmut bey:
— İstikrar sıralarında!
Fethi bey:
— “Evet İstikrardan evvel 

de söylediğim budur. 
Biz de işte romanyanın o ha
linde bulunuyoruz.

Mahmut Bey arzu etselerdi 
telefon ederler, herhangi bir 
müesseseden resmî islcontc fi
yatım öğrenebilirlerdi. Fethi B.in 
sıraladığı tenkitler ve Mahmut B. 
birkaç kısa ciimle düellosu par-

vaş hâsıl ediyordu.
Fethi -B. sesi 

men dolduracak kadar yükslte- 
rek devam etti:

“Hükümetin meclisi fevkalâde 
içtimaa çağırmasını da basiret- 
kârlığı için iyi delil addetmiyo
rum. Bu her sene tekarrür eden 
bir şeydir. Bunu yapmak için 
üç ay beklemek lâzım değildi, 
bu tahmin olunabilirdi. Maliye

v ı;. .d i ,ı .  m ,.,ııı I i i j * j o' ■ , i', u p  r.dc.r» 

d i .  ' ı u 111 '; i ı ı - , ır ı ıL  ın tu ııiid î'in  

takıyı t/„*I.,;uil,x. İm,;-..,.:; ;; m fjti. 
i, ' im le n i l  le y l i  i l i ı 'K ’i'ii p , ı r , , j i r j ı

k a r ş ı l n ı n - ı k  in ıiifH iı y o l  iu , 'ÎU  

ın ıd ü ıt ı  o I ,n , ,k  k'iz m d f ,  r ley ilr :t : 

f ; i i i ı i r t i k  r a l i f i ı ı ık ı r ı ı ı a  b a l 'n ı ıd '  
id i .

I'e i lı i  K. ,l i,ii';ti',ııj;lııııllll
bir .'lö/'üji: el,'/,ıbtısı iılmliU far

kın ın  Kil) [Mİlyuo (>lım;,yııp [V>) 
milyon, <ıl(iu'';i(iıu :'.s!:t‘ı.:lıi ve M a 
liye vekilim  itendi ı-;ıktiınlarıi|i 
bi!ınc>; v;,>:y.-;/.?-ö.,r.eıiiic;L- irj.,
tetli. Dediki:

„—Geçen senenin ilk altı ayı 
ile bu senenin ilk altı ayı 
zarimdr. 52 milyt n noksan it" 
lırıkii: yap İm,şiir. Sebebi şudur! 
I'ialkn.5 iştira kabiliyetinin azal-* 
mış olması da bir scbebtir. Biz 
ve arkadaşlarımız bu 
rey vereceğiz. Çünkiiı 
bir isiıkran temin eder ve 
kü isi ikrar fırka
prer.&ipitür.

MjîirajHalFiiilii Data fcaiMiiiiiiEi
llıiûikfinîi'.oto

n «  » o u t c r o t n i y o c c '  
i t i le r n n »

*-> ’e l-'ethi B.
e güler.) 

rey vereceğiz, çünkü 
silleriıı menfaatınadır. Rey ve
receğiz, çünkü yaptığımız mu
halefet şuursuz bir muhalefet 
değildir. Memleket menfaati Jıe-': 
defimizdir. Bunu göstermek için 
bu kanuna rey vereceğiz.,, Fet
hi B. kürsüden indi. Alkış ol
madı.

Hükümetin cevaba ,
Şimdi herkes hükümetten 

çıkacak sesi bekliyordu. Ön si-', 
falardan birinde oturan Saraç
oğlu hemen parmağını kaldırtlı,'' 
302 aldı ve hızh bir tavıma ge
lip kürsüye çıktı. Bir an salona' 
ve Fethi beyle arkadaşlarının - 
olduğu tarafa baktı ve kuvvetli-/ 
bir sesle cevaplarım vermeğe?

— “Muhalif fırka lideri Fethi 
bey kürsüde söze başlarken- 
hükümetin istifasına temas ede-' 
rek, madam ki istifa ediyorlar,' 
esaslı tenkit etkiyeceğim dedi
ler. Zannederim ki hükümetin’ 
kabahatları varsa bile istifa et- : 
rnekle mes’ele kahır,yacaktır , 
demek istediler, ( Alkışlar ve 
gülmeler) Halbuki, 
biz bugün de yarın da 
den de çekildikten sonrada ka. 
nşatiar,mıza samimiyetle, imanla 
bağlı insanlarız. Ve öyle kala
cağız çünkü öyle muvaffak- 
olduk ve öyle muvaffak olmak
tayız. ( Şiddetli alkışlar)

Fethi Beyefendi meclise ge
tirdiğimiz
sahibinin söyleyebileceği s 
tenkit ettiler başka türlü de yapa 
mazlardı. Zira kanunumuz o na
dir kanuulardandir ki, efkarı 
umumyede her yerde, hatta muh
telif bankaların hepsinde aysıi 
zaviyeden görülmek mecburiye
tini

Efendiler 
ve iktisadiyatı bir gün büyük 
bir tehlike ile karşı karsıya gel
di. Bu milletin mali istikbalin 
hasını olan adamlar her tarafta 
bin

yayılan zehirli bir alev gibi in
tişar dairesini gittikçe genişlet
meğe başladı. Herkes elinde 

ALÎ NACİ

Müzakeratın ma
badı yarınki nüs- 
h asM B zd ad ır.
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\I1QIUI V© L i t m â  Bailnilka.§Il lâk tahkik ec r
Bu sene ziraî vaziyetimiz 

enulavasünt bir çeldi vc mahiyet 
«zuMteruıekledir. Ancak hububat 
|):s:t;;ıiKİnl:i jıayritabiîliklci'tki bu 
v.iziydi zail' bir halde {jö.'ilcr- 
ım-ktedir.

Zahire fiatlarının şimdiye 
k-ıdar görülmemiş bir tarzda 
düşmesi köylünün malî vaziye
tini çok sarsmış, bu sarsıntı 
îjiııııctice derhal İktisadî varlı
ğınızda menfi tesirini göster
miştir. Zahire piyasasının hiç 
heklenilmiyen, hiç memul edil- 
mıyeıı bir surette fazlaca suku
tu köylüyü sıkıntı içinde bırak
mıştır .

Bilhassa bütün mesaisine 
orağmen cüz’î mahsul kaldıran 
çiftçinin sıkıntısı daha fazla ol
ması tabiîdir.

Hasat zamanı hemen bitmiş 
gibidir. Köylünün Ziraat Banka
sına olan borçlarının tediyesi za
manı da gelmiş demektir. Şu va
ziyet karşısında ortada halledi
lecek bir mes’ele vardır.

Bu sene toprağa saçtığı tu- 
humu bile elde edeıniyen çift
çiler vardır. Bunların Ziraat 
Bankasına olan borçlarım vere
bileceklerini zannetmiyoruz.Hat
ta en çok mahsul kaldıranlar 
bile aşağı yukarı bu vaziyettedir
ler bunların vaziyetini tetkik et- 
saek göz önünde bulundurmak 
lâzımdır.

Ziraat müdürlüğünce hangi 
mıntakalarda ne miktar ve ne 
nevi hububat ekildiği, bunlarc an 
ne miktarının yetiştiği malûm ve 
kayden sabittir. Bu malûmat 
înemişketin ziraî vaziyeti hak - 
îkında ittihaz edilecek tedbirler 
kolaylaştırabilir.

Bu sene pek çok emek ve 
mesaiye mukabi itoprağa saçtığı 
tohumu bile alamıyan çiftçiler 
için Ziraat Bankası borçlarına 
mahsus olmak üzere bir tecil 

ihtiyrcı mevcut vehasıl geçen olduğı 
gibi önümüzdeki senedezeriyatta 
bulunabilmek için çiftçiye kfifî 
derece ikrazatta bulunulması da 
ziraî vaziyetin ehemmiyetine na
zaran zarurîdir.

Çiftçi ziraî malî vaziyetini 
ancak bu suretle ıslah edebilir. 
Bundan başka bir nokta daha 
ihatıra geliyor:

Ziraat bankasının yaptığı is
tikrazlardan kısmen müstefit 
olan bir kısım çiftçiler vardır ki 
maçar kalarak tohum tedariki 
için ağır faizli borç altma gir
mişlerdir.

Meselâ: Pazarda buğdayın 
ı?£onya kilesi yirmi lira iken 
bazı çiftçiler harman tesli - 
mi olmak üzere borçlanarak 
kilesi kırk beş hatta elli liraya

mahsulünü bile kaldıramıyanla- 
rm vaziyetlerini de teemmül 
etmek lâzım gelir. Her halde 
bunlar için de hükümetimizin 
bir tedbir ittihaz etmeni çok 
lüzumlu ve ehemmiyetlidir.

Memleketin ziraî vaziyeti 
İktisadî vaziyeti için adeta 
bir barometre gibidir. Ziraî ge
nişlik nekadar fazla olursa İk
tisadî ferahlık ta o nisbette 
fszla olur.

Önümüzdeki seııe için eki
min vakti gelmiştir. Artık bun
dan sonra çiftçi mütemadiyen 
toprak sürecek ve sürdiiğii yer
lere tohum serpecektir.

Tohum serpecektir diyoruz. 
Fakat bittabi çiftçinin b;r kısmı 
tohumu bularak serpecektir. İş
te ona bu tohumu temin etme
liyiz.

Ziraat Bankasının faaliyetin: 
azamî miktarda arttırması za
manı gelmiştir.

Memleketin iktisadi varlığı
nı ehemmiyetle alâkadar eden 
bütün bu hususatı ehemmiyetle 
hükümeti cümhuriyemizin nazarı 
dikkat arzetmeği bir borç ve 
vazife biliyoruz.

Hükümetimiz memleket zi- 
raatini azamî surette takviye
ye karar vermiş, Ziraat Banka
sının temamen ziraat işlerile 
iştigalini derpiş eylemiştir. Bil
hassa bankanın c'o r̂udan doğ
ruya çiftçi ile İktisadî programın 
da birisini teşkil etmektedir.

Her şeyden evvel bu sene mah
sul kaldırmıyan çiftçilerin «ki bun
lar ziraat müdiriyetlermce tesbit 
edilmiş olacaktır. - Evet bu gibi 
çiftçilerin geçen sensye ait borç
larının tecili, ayni zamanda yeni 
sene zer’iyatı için bu gibilere 
kâfi derecede tohomluk itası 
zarurîdir.

Cümhuriyet idaresi şimdiye 
kadar memleket ziraati için epice 
tedbirler ittihaz etti. Çiftçiye her 
sahada yardımlarda bulundu.

Bilhassa kuraklık senelerin
de yaptığı ihyakâr yardımlar 
binlerce çiftçiyi sefaletten 
ve perişanlıktan kurtarmıştır. 
Şimdi yine çiftçilerimizin bir 
kısmı şiddetle himaye ve yar
dıma muhtaçtır. Hükümetimizin 
yine Ziraat Bankası vasıtası ile 
suveri saire ile memleket çifçi- 
sini koruması, yine icap eden 
yardımlarda bulunması millî ik
tisadiyatımız namına çok hayırlı 
bir iş olacaktır. Hükümeti cüm
huriyemizin bu husustaki him
met ve dirayetlerinden emin 
bulunuyoruz

Bu emniyetledir ki çiftçinin 
vaziyetini olduğu gibi anlatmağa 
çalıştık. (Babalık)

U ü /' j

Sokak lâmbaları
Sokaklara yeniden 500 lâm

ba konmasına dair İstanbul be
lediyesi ile elektrik şirketi ara
sında yapılan mukavele hükü
met tarafından tasdik edilmiştir.

Hükümetin bu tasdiki İstan
bul belediyesince elektrik şir
ketine bildirilmiştir.

Bu 500 iâmba 18 ay içinde 
yerine konacaktır. Ancak şirke
tin tesisata başlaması için Av- 
rupadan malzeme getirmesi lâ
zımdır. Bu malzemenin bedeli 
100 bin liraya yakındır.

Bu paranın sarfı için hükü
metin kambiyo müsaadesi ver
mesi icap eder. Hükümet bu 
müsaadeyi verirse şirket te der
hal tesisata başlanacaktır. Mü
saade bir müddet daha geci
kirse o zaman şirket elindeki 
mevcut malzeme ile, günler ta- 
mamile kısalmadan fenerlerden 
bir kismını olsun yerlerine ko
yacaktır.

İzmir Millî Emlâk müdürlü
ğünün tasvibi üzerine Urla, Ke
malpaşa, Sivrihisar, Dikili, Ber
gama ve Kuşadası kazalarında 
emvali metnıkenin tesbitiııe baş
lanmıştır. Bıı kazalarda mektıım 
ve bazı kimselerin elinde kak 
mış ıııiihim miktarda emvali 
metruke bulunduğu tahmin edil
mekledir.

Yapılacak tesbit neticesinde 
mektımı emvali metruke meyda
na çıkarılacak ve bunları gizli - 
yenler hakkında hükümetin ma
lını yedi gasbına geçirmiş adde
dilerek kanunî takibat icra edi
lecektir.

Bu kazalarda tesbit muame
lesi bittikten sonra diğer kaza - 
lardaki emvali metrukenin tes - 
birine başlanacaktır . Abdullah 
ağa çifliği arazisi ır.eyanmda em
vali metruke den olan bazı arazi 
zeyt-nierin bir şahıs tarafından 
kendisine ait olduğu ileri sürü
lerek işletilmesine teşebbüs olun
muştur. Vuku bular, müracaat 
üzerine şehrimiz tr.iliî emlâk 
müdürlüğü; bu arazi ve zeytin
lerin hangilerinin emvali ınetrıı- 
keye ait ve hangilerinin sahipli 
olduğunu tesbit için mahalline 
memur göndermiştir. Hükümetin 
malî olan arazi i!e zeytinliklerin 
başka ellere geçmesine meydan 
verilmiyecektir.

Edirne Adliye dairesi 
tamirine başlam

Esasen muhtacı tamir olup 
kasırgada büsbü tin harap bir 
haie gelen Edirne Adliye dairesi
nin tamiri için Adliye vekâleti 
lâzımgelen tahsisatı göndermiş 
ve tamirata başlanmıştır. Adliye 
biıası bu tahsisat ile oldukça 
iyi bir şekilde tamir edilebile
cektir.

ve kargır bimlar
Yeni belediye kanununa göre 

bahçe içinde olan binalardan 
başka bütün binalar kârgir ola
rak inşa edilecektir. Kanunun 
bu kaydine rağmen tatbikatta 
bazı müşkülâta tesadüf edilmiş
tir. Meselâ şirketi Hayriye Sarı
yer iskelesini ahşap olarak in
şa etmek istiyor.

Bu müracaat kabımın “bah
çe ortasında” ki kaydine muva
fık olmadığı için İstanbul bele
diyesini tereddüde düşmüştür.

Bundan başka bazı ahşap 
binalara bir kat çıkmak gibi 
müracaatler de vardır.

Ahşap binalara kâğir kat 
ilâve etmek fennen kabil olma
dığından bütün bu tereddütlü 
noktalar Dahiliye vekâletinin 
mütaleası sorulmuştur.

i  mektep 
Edirneye nakli takarrür eden 

İstanbul Gazi şehir yat i mektebi 
binası ittihazı düşünülen sabık 
Harbiye binasında '.etkikai icrası 
için giden mezkûr mektep mü
dürü Osman Ferit bey İstanbu- 
la avdet etmiştir.

Gene Edirnede küşadı mu
karrer jandarma karakol mek
tebi için Ziraat mektebi bina
sı münasip görülmüştür.

Muhtelis bir muhasip an
sın diye kendim
yenneen 

M. Böne 35 yaşındadır. Si
gorta şirketinde muhasiptir. 21 
eylül ecesi Galile sokağında 
yaralı ve baygın bulunmuştur. 
Yanında para taşıdığı çanta boş
tur. İçindeki 195000 frank ça
lınmıştır. İlk evvelâ bir cinayet 
zannedilmiş fakat muhasip sıkı 
bir isticvaptan geçirilince iş de
ğişmiştir.

Muhasip Böne paraları çal
dığını kumar ve kadınla yedi
ğini sonra kendini yaraladığını 
itiraf etmiştir.

jamsJMirnda tu

lîıiaîiıısıuılü çok jıyıı
Yeııi sene tütün mahsulü top

lanmış ve hevenk haline gelmiş- 
tiı. Dikme ve kırma ve kurut
ma zamanlarında havaların iyi 
gitmesinden dolayı bu sene Sanı
sını tütünleri şimdiye kadar em
sali hiç görülmemiş surette ön
leş olarak alınmamıştır. Bu sene 
görmez lıiç yoktur . Tütünler 
randımanlıdır. Omni için Sam
sundaki tiitün alıcı kumpanya
ların ekisperleri hep bir arada 
dolaşmakta ve bu bitimleri nasıl 
olup ta ucıızta almak çarelerini 
aramakla meşgul bulunmakta
dırlar.
Filhakika Amerika tütün kum
panyaları bu sene tütünlerini 
iyi olmasından dolayı geçen se
ne tütünlerine rağbet etmemiş
ler. Ve bu suretle tütünde sair 
tüccarın rağbet etmemesine de 
sebep olmuşlardır. Gözleri yeni 
senenin tüfciinündedir. Yeui se
nevin tütünü bir de gez dikecek 
kadar nefis bir manzara arzet- 
mektedir.

Defime boslmıaçı 
Bafritmıı Çağşut köyünden 

Mehmet oğlu Şaban ağa tarla
sını kazarken bir desti içinde 
Sultan Mustafa zamanına ait gü
müş sikkelerden bulmuş ve sat
maya başlamıştır. Mahalli kay
makamlık mes’eleyi hacer alınca 
kaza müddeiumumisi ne vaziye
ti ve jandarma kumandanı ile 
müddeiumumi mahalline gide
rek tahkikata başla nar. Şaban 
ağadan bulduğu 59 adet gümüş 
şikeyi atarak tutulan zabıt ve- 
rakasile birlikte maarif emrine 
tevdi etmişlerdir.

ş, reyim 
Halk

Fırkasına ver

izi teşkilâtı
İstanbul polis ikinci şube mü

dürü iken Emniyeti umumiye 
fen müdürlüğüne tayin edilen 
Şükrü bey Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Şükrü bey dün po
lis müdiriyetine gelerek polis 
müdiri ve şube amirlerile temas 
etmiştir.

Emniyeti umumiye fen mü
dürünün Istanbulda bir vazife ile 
bulunduğu, polis müdüriyetinde 
bazı fennî tetkikat yapacağı bil
dirilmektedir.

Şükrü bey parmak izi teş
kilâtı hakkında bilhassa teşki
lâtın fennî noksanlan etrafında 
bir rapor hazırlayacaktır. Şükrü 
beyi gelecek hafta Ankaraya 
dönecektir.

i l/VA i  ,M ? 1
I/.ınMircle iraîım ve 

IıracİF satışları
İzmir, 24 (A. A.) — Bııgiin 

18 kuruştan 40 buçuk kuruşa 
kadar 2506 çuval üzüm ve sekiz 
kuruştan 43 kuruşa kadar 2399 
çuval incir «atılmıştır.

İzmir, 24 (A. A.) — Üzüm
lerimizin ticarî vaziyetine dair 
şehrimiz ticaret odam bir rapor 
neşrctıniştir. Mevsim iptidasında 

eylüle kadar İzmir borsasııı- 
da '13714214 kilo iiziim satıl
mıştır. Geçen sene ayni tarihte 
20191473 kilo ve 1928 senesin
de ayı.i f.ırihte 13899213 kilo 
satılmıştı. Son bir hafta zarfın
da borsadaki satış fiyatları şu 
suretle cerayan etmiştir:

Aliyülâlâi 44-49 ve alâ: 38- 
45,5 ve birinci: 33-38,5 ve ikinci 
27-32,5 ve üçüncü: 27 -27,75 
kaboce: 16-22,75 kuruştur.

Bu sene mevsim iptidasından 
23 Eylüle kadar muhtelif mem
leketlere ihracatımız : Almanya 
ve Şimalî Avrupaya 5.096.200 
ve İngiltereye 1.777.818 ve Fra- 
nsaya 138.344, Amerikaya 93.000 
İtalyaya 1.574.610, Vıstra 14.580 
ve muhtelif memleketlere 40.897 
ki ceman 8.755.464 kilodur. Bu 
miktar geçen sene ayni tarih
lerde 11.507.696 kilo idi.

fü. halkanın

Ali bey köy ahalisi, arazi
nin köylüye verilmiyerek müza
yede ile satılığa çıkarılmasından 
dolayı şikâyette bulunmuşlard ır. 
Vilâyet bunu tetkik edecektir.

Ahi nyd.anberi nyn’ şehir
de ikamet eden 18 yaşını 
bitirmiş vatandaşlardan ağır 
hapis cezasına ve hidematı 
âînmeden memnuiyete, hırsız
lık, dolandırıcılık, emniyeti 
suiistimal, iflâs gibi haysiyeti 
muhil suçlarla mahkûm ol- 
mıyanlar Belediye meclisine 
aza intihap etmek hakkını 
haizdirler.

Binaenaleyh bu evsafı ha
iz vatandaşların, mahallelere 
asılan cetvellerde isimlerini 
aramaları eğer cetvelde isim
leri yoksa hemen intihap 
encümenine müracaatla isim
lerimi ilâve ettirmeleri lâzım
dır .

Vatandaş! İntihap günü 
reyini mutlaka kullan ve 
Cumhuriyet Halk Fırkası 
namzetlerine rey ver!

Leh Darülfünımlulan
Birkaç gündenberi şehrimiz

de misafir bulunan Leh Darül
fünun talebesi bugün memle
ketlerine avdet edeceklerdir.

Lehli talebeler dün Tıp Fa
kültesini ziyaret etmişlerdir.

Üsküdar çocuk bakam ev
Üsküdar bakım evinin tesi

sine yakında başlanacaktır. Bu 
işe giden kadınlar çocuk
larını bırakacaklar, akşam üzeri 
işten avdetlerinde gelip çocuk
larını alacaklardır.

eminliği.
bariilfünun eminliği intihabı 

teşrinievvelin ilk haftasında ya
pılacağından darülfünun maha- 
fiünde emin namzetleri etrafın
da şimdiden müdavelei efkâr 
edilmeğe başlanmıştır.

Söylendiğine göre bazı mü
derrisler, darülfünun eminliği 
için Akil Muhtar beye müraca
at etmişlerse de Akil Muhtar 
bey bu müracaatı kabul etme- 
ıriştir. En kuvvetli namzetler 
arasında Hııkuh fakültesi reisi 
Tahir, Hukuk müderrislerinden 
Yusuf Ziya beylerini namzetlik
leri kuvvetle söyleniyor. Köp- 
riilüzade Fuat beyin de ismi 
söylenmektedir. Reylerin dağıl
maması ve gösterilecek namzet
ler üzerinde ekseriyet temini 
için çok dikkatli hareket edile
cektir.

. Erazi
İktisat Vekâleti Keyseri top

raklarını ziraat mühendisleri 
vasıtasile tetkik ettirmektedir. 
Ziraat heyeti Kayseridan sonra 
Sivas topraklan üzerinde tetki
kat yapacaktır.

Toprak tetkiklerinden mak
sat, bu havalide ziraate elveriş
li olan mıntakaları tayin ede
cektir. Şimdiye kadar yapılan 
tetkikat neticesinde Kayseri 
ovasının umumiyet itibarile gü- 
herçileli olduğu anlaşılmıştır.

Bundan başka şimendifer 
yoluna yakın olan arazi batak
lıktır. Bu arazinin ziraate elve
rişli olması için bataklığın ku
rutulması lâzımdır. Ziraat mü
hendisleri bu arazinin hartaları
nı yapıyorlar.

Muslihiddin Adil bey
Bir müddettenberi Avrupa 

da bulunan Darülfünun müder
rislerinden Muslihiddin Âdil bey 
ikmale kalan talebenin imtihan
larında hazır bulunmak iteere 
avdet etmiştir-.

İz u ım lo k î m crı’o lo

Kzıtifiiîirde nii.evki.iif 
gazetecilerin dia» 

vasi ma başlamıyor.,,
Anadolu gazetesi merj’ul mü* 

diiriı İbrahim Bey hakkında 
müddeiumumilikçe yapılan tâki- 
bat neticesinde tanzim edilen 
evrak iiçüııeii iütintak hâkimli
ğinden Afiliye ceza mahkeme,'ji 
riyafietine verilmiş ve hakkında 
I ürk ceza kanununun 161 inci 
maddesi mucibince halkı teyhiç 
edici neşriyattan dolayı lüzumu 
muhakeme kararı verilmiştir.

Asliyeceza mahkemesi reioi 
Ramazan bey dün tahkikat ev
rakını tetkik etmiş ve muhakeme 
günü 30 Eylül Salı gününü teo- 
bit eylemiştir. Mevkuf olan İb
rahim bey; Memleket hastane
sinden, refakatinde bir gardiyan 
bulunduğu halde Adliye daire
sine gitmiş ve Asliyeceza riyE.= 
setinde duruşma yapılmıştır.

İşlendiği iddia edilen suça 
karşı ne diyeceği sorulmuş ve 
İbrahim bey 5 eylül tarihli ga
zetede halkı telıyiç edecek hiç
bir yazı bulunmadığım ve ouçu 
olmadığını söylemiştir.

Gazetenin ve İbrahim beyin 
vekilleri tarafından asliye ceza 
mahkemesi riyasetine bir istida 
verilmiş ve İbrahim beyin tah- , 
üyesi tahliyesi talep ve rica edil- , 
miştir.

İşlendiği iddia olunan suç 
hafif cezayı istilzam ettiğinden 
ve mes’ul müdür İbrahim beyin 
ikametgâhı malûm olduğundan 
memleketten firarına da imkân 
bulunmadığından tahliyesi lâ
zım gelmekte olduğu istida da 
zikrolunmuştur.

Tahliye için kanunî bütün 
sebepler mevcuttur. Asliyeceza 
reisi Ramazan bey; bu husus
taki kararını bugün tefhim 
edecektir. İbrahim beyin kefa
letle tahliye edileceği tahmin 
olunmaktadır.

Hizmet ve Yeni Asır gaze
teleri sahip ve mes’ul müdür
leri Zeynel Besim, Bedri, Behzat 
Arif ve Abidin Beyler hakkm
daki evrak, Ağırceza mahkemesi 
riyasetine dün öğleden sonra 
gitmiş ve reis Haşan Safiyettin 
Beyin öğleden sonra gelmeme
sinden muhakeme günü tayin 
edilmemiştir. . .

Bugün muhakeme günü tayın 
edilcek ve mevkuf gazetecilerin 
duruşması yapılacaktır. .

Hükümeti tah kir ■
Fethi Beyin İzmirde bulun

duğu sırada yapılan bir nüma
yişte bazı kimselerin başına.ge
çerek:

— Hükümet kahrolsun. Pö- 
lisler kahrolsun!

Diye bağırmakla maznun 
Kürt Mustafa hakkmdaki - tah
kikata Üçüncü Müstantiklikte 
devam edilmiş ve bazı şahitler 
dinlenmiştir. Kürt Mustafanın 
Çoralckapı polis karakolu önün
de polisleri ve hükümetin ma
nevi şahsiyetini tahkir ettiği sa
bit olmaktadır. Tahkikata de
vam edilecektir.

Şaiben intihar
Kilis Orta mektep birincisı- 

nıf talebesinden, sabık jandarma 
çavuşu Hanefî zade Hacı 'Mahir 
efendi mahdumu 60 numaralı 
Ahmet efendi; ailesi azasımn 
bağda bulunmalarından; bilistifa
de tenha buldüğri; .evleriıinjsti«j 
vanma kendisini. iple asarak, eh* 
tihar etmiştir.

5 .'vahifo
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Karşı taraf gazeteleri, is
met Pş. kabinesinde vuku bu
lan son istifsarını, îc?udi hü
cumları neticesi ok-ü̂ üdu his
settirmek surciüe öğiinüyorlar. 
Bilmiyorlar ki Cemal Hüsnü Be
yin Maarif vekâletimden çekilip 
sefaretlerden birine tayini bun
dan birkaç ay evvel mukarrer
di; Adliye vekilinin ise dört beş 
aydanberi, bu, hemen dördün
cü, beşinci istifasıdır. Bu iki 
genç vekilden birinin diplomasi 
ile alâkası, öbürüîiün politika 
ır.ücadelelertFıdeki ehliyet ve kuv
veti herkesçe malûmdur. Bina
enaleyh, her ikisi de kendi ar
zu ve ehliyetlerine göre yerle
rini bulmuş oluyorlar.

Düne kadar, hükümet, Adliye 
vekilinin şahsında fedakâr, ça
lışkan ve eser sahibi bir azaya 
malik bulunuyordu; bugün, fırka 
ve meclis onda en ileri ve en 
idealist hatiplerinden birini bu
luyor. Gerek Mahmut Esat Bey, 
gerek Cemal Hüsnü Bey bu 
inkılâbın en has çocuklarıdırlar. 
Siyasî ve İdarî hayata bu inkı
lâp ile beraber gelmişlerdir. 
Onun içindir ki, bu inkılâbın 
ateşinde dövüle dövüle bir halis 
çelik saiâbeti alan idarelerinde 
geçmiş zamanlara ait bir hafiî 
küf izi bulmanın imkânı yoktur. 
Bunlar, tarihî manası ile cumhu
riyetçi gençliğin devlet ve siya
set sahasında ilk pişidarlarıdır. 
Yavaş yavaş, bunları daha taze, 
daha ceyyit enerjiler takip ede
cektir. Ve devlet müessesesi 
baştanbaşa bu yeni kuvvetlerle 
dolduğu zaman, ancak o zaman, 
bütün manası ile moclren vo 
cumhuriyetçi Türkiye bu toprak
lara kök salmış olacaktır.

Bizce, bugünkü idarede gö
rülen sakatlıklar, hep bu dina
mik hâdisenin henüz vuku bul
mamasına atfedilebilir. İşlerin 
ağır yürümesi, bazı yolsuzluk
ların hâlâ önü alınmaması hep 
devlet teşkilâtı içinde henüz 
ekseriyeti teşkil eden eski kafa
lıların eriyip ayrılmamış olmasın
dandır. Bizce, geçmiş rejimler
den müdevver bu idare anasırı, 
yeni rejimin şeraitine nekadar 
intibak etmeğe çalışsa gene mu
vaffak olamaz. Uzun ve kesif bir 
mazinin inatçı ve hükmedici iti
yatlarından bir silkinişle kurtul
manın nederece zor olduğunu 
takdir etmek lâzımdır. Bu bir 
zaman mes’elesidir.

Elverir ki, cumhuriyetin siyasî 
Ve İdarî teşkilâtlan kendi da - 
marlanna gençlik kanının adeta 
hücum edercesine akmasını ko
laylaştıracak bir hale girsin. Ma
atteessüf, bunun böyle olmadığım 
görmekteyiz. İnkılâp ricali, ba - 
husus idare sahasında daha ilk 
adımda Babi-âliyi tammak, Babı- 
âlinin otoritesini kabul etmek 
gevşekliğine düşmüş ve bunun 
pek çok zararlarını görmüştür.

Eski rejim adamlarına bizim 
kadar yer vermiş bir inkılâp di
yarı daha yeryüzüne! * mevcut 
değildir. Onun içincuı ki,Türkiye 
Cumhuriyeti ile,., maz arasında 
adeta bir kompromivar gibi gö
rünüyor. Ve bu manzara karşı
sında birçok inkılâpçıların yü - 
reği irkiliyor.

Y A K U P  üCAMfi

Fırka grupu içtimaında mmzakerat

smet Paşamsa Farka teş-=
.Ikllâfî iaakkmkSaM projesi

Hamdullah SumM bey 
Ankara 26 ( Baş muharriri - 

mizden) — Fırka grupu saat 
üçte toplandı. İsmet Pasa Fırka 
reisi sıfatile üç dört gündenberi 
cereyan eden fırka grupu mü - 
zekkereierinde ileri sürülen fi - 
kirlerin artık müsbet bir netice
ye varacak dereceye geldiğini 
bu müzakerelerden fırka ve 
kükûmet noktaı nazarından çı - 
kan neticeleri j izah edeceğini 
söyledi ve fırka teşkilâtına ait 
yapılması lâzımgelen İslâhat hak
kında deşünülen projeyi anlattı. 
Beyanatının esasları şu gekildeı 
hülasa olunabilir:

Fırkanın teşkilât itiba - 
ıriîe bir cihetten zaif ta ra f
lar» görüldüğü gibi bir c i 
hetten de çok kuvvetli o l« 
duğu miâgahede edilmiştir. 
Ması!ki, yemi fırkamın t e 
şekkülü üzerime bizim teş
kilâtımız da hiç bir telâş 
ve sarsıntı eseri görülme
miştir. Matta bazı yerlede 

§ı tarfın  nümayişlerine 
gösterilen mukave - 

m et ve m ukabele, rmejîsup- 
lamaun gayrı şmurî ve inzi
batsız bir kitle  olmadığını 
ispat etmiştir-Şimdi burada 
mevzufealssolaıa m es’ele fır
kayı tensik ata  tabi tutm ak 
m eselesi değildir. Bistsira 
müşahede edilen ksssurlar 
teşkilâtın  kuvvetlendirilme ■ 
sile ortadan kalkacaktır . 
Be ise bir zihniyet değiş 
raesi işidir.
Hamdullah Suphi Beyin 

hitabesi
İsmet Paşadan sonra diğer 

bazı hatipler ve bu meyanda 
Hamdullah Suphi bey söz ala
rak gayet âteşin bir hitabe 
söyledi ve Halk Fırkasının mem
lekette, kalbinde cümhuriyet 
aşkı taşıyan münevver gençliğe 
istinat etmesi ve cumhuriyetin 
ruhlara telkin edilmesi lâzım 

geldiğini anlattı, ezcümle dedi İdi:
— Hükümetin icraatı müs

bet sahadadır, neticesi iyidir. 
Hükümetin lehinhedir. Bu kısmı 
bırakıyorum. Ben cumhuriyetin 
manevî tarafını ele almış olan 
fırka kısmından bahsedeceğim. 
Kanunla kapılarını kapadığımız 
müesseseler ancak kanunla ka
patılmıştır. Bu müesseseler, gö
nüllerde yaşıyor.

Saltanat, hilâfet idaresi ca
milere mescitlere istinat ediyor
du. Bunlar hilâfet ve saltanat 
muhabbetini kalplere telkin edi

yordu. Tarikatlar ve tekyeler 
saltanat için " istinatgâh idiler. 
Medreseler ayni hizmeti gör
müştür. Hayır müesseseleri hep 
ayni müesseselerdi. Bunlar asır
larca hilâfeti, saltanatı telkin 
ettiler. Çeşmeler, mezarlar, ev
kaf divan edebiyatı hep bu va
zifeyi gördü. Mimari eserler,kıs- 
men âzamî dini eserlerdir.Mem- 
leketin ananevi terbiyesi padişa
hın ismini aptessiz lisana aldır - 

■ mazdı.
Mümin olmayanların gönül-'

Bu kırk kişinin intihabi meclis 
azalan arasında tamamile şer - 
bes bırakılmış ve hatta namzet 
gösterilmesi teklifine karşı İsmet 
paşa kürsüye çıkarak, buna lü
zum olmadiğini beyan etmiştir. 
İntihabat fırka heyeti idaresinin 
müdahalesi olmadan serbest ce
reyan etmiştir.

Şurasını bilhassa nazarı iti «, 
bara almak lâzımdir ki bütün 
bu yeni teşkilâtı esasları nizam- 

1 namenin ruhunu tebdil etmi - 
yor. Onun için bir fırka kon -

ı B aşm uharririm izden  te le fon la

fYeni fırka teşküâtinda
mutemetlikler mülga! |

Ankara 26 [Başmu
harririmizden telefonla] 
İsmet Paşa tarafından 
teklif edilen 
ve fırka gru s * • . ,
punda ka
bul olunan 
yeni teşkilât 
projesi şu
dur:

Yeni teş
kilât, mute
metlerin ve jj 
müfettişle -  
rin ilgasile 
mahallî ida- |f 
re heyetleri 
teşkil esası
na istinat e- w***---»-*'”* 
yor. Bu mahalli heyet - 
lerin intihap edecek
leri reis o mahalde fır-

tır. Bazı mühim yerlere 
merdezden maaşla kâ
tipler gönderilecektir.

ÜSlM<ÖlC İf  

ismet P§o kabinevgi kabul etmek 
istememiş ve Gazi Hz. mim ısrar* 
lan üzerime muvafakat etmmşiûf

Ankara 26, [ Başmuharririmizden ] — ŞİBH“ 
di haber aklığıma göre Gazi

kanın mümessili olacak-

lere iman telkin etmesi imkan - 
sızdır.

Cümhuriyet aşkım kalple - 
rinde taşımıyanlar başkasına 
cümhuriyet telkin edemezler. Ve 
memleketin münevver geçliğini 
Halk fırkasına almak elzemdir, 
dedi ve Ibu lüzumu uzun uzadı
ya ve çok güzel bir hitabe ha
linde izah etti.

Bilahara İsmet paşanın teklif 
ettiği fırka teşkilâtı esas itiba- 
rile kabul edilerek reye kon
muş ve kırk kişilik umumî ida
re heyeti intihabatı yapılmıştır ı

m u a y y e n  ? 
teftiş heyet- j 
leri olmıya- 
cak ve ida- i 
jre merkezi ! 
i'azası lüzu- > 
Omunda tef- 
itişe de gide- ] 
|c eklerdir. | 
jjjFırkanm i- | 
İdare merke- 
fzi azası kırk 
Jkişiden mü- 
frekeptir ve 
'idare mat- 
?buat, istih
barat ve in

tihabat ve teşkilât, millî 
ve İçtimaî teşekküller 
propaganda ve konfera
ns şubelerine ayrılmıştır,

gresinin taplanmasma ihtiyaç 
görülmemiştir.

kabinemin teşkilime İsmet Paşa Hazretle» 
rini memur buyurmuşlardır. Başvekil Paşa 
kabineyi teşkil için muhtelif zevat ile tema
sa başlamıştır. Kabinenin yarara öğleye ka«Jar 
teşekkül etmesi ve öğleden sonraki meCİliB 
içtimamda ismet Paşanm programım okısy^- 
rak itimat istemesi kuvvetle muhtemeldir.

ADİ MACİİ 
FTp] Tl Tl o  ^  o ^.. üeıbilngn ıresmn

A nkara 26, (A . A .) — Resmi teb liğ : Reisicüınîmr 
H azretleri m eclis reisi Kâzım Paşa, m eclis azasmdMız 
diğer bir çok  zevatı nezdlerine davet ederek  her biHfile 
ayrı ayrı m üdavelei e fkârd a  bulunmuştur. Rcisıt$tnltt3r 
H azretleri hükümet teşk ili h akkm daki kararlarını he
nüz tebliğ buyurmanıışlardır.

Ankara 26, saat 23,30 ( A. A .) —— Resmi teblıg'S 
Reisicümhur H azretleri icra v ek iller i heyetinin teşkili
ne Cumhuriyet H a lk  F ırkası reisi umumi v ek ili ve 
Malatya meb’usu ism et Paşayı memur etm işlerdin

Son| Dakika»,«•.1'
Ankara 26, (Telefonla}-—İsmet Paşa 19,5 

de yeni kabine listesini Reisicümhur Hazret
lerine tevdi etmiştir. Reisicumhur Hazretten 
Başvekâleti îsmet Paşaya tevdi buyurdûklasi 
esnada İsmet Paşa bunu kabul etmasmekte 
ısrar etmiştir. Fakat Gazi Hazretlerinin ısrar-, 
lan üzerine kabul ederek yeni hükümet reis
liğine nihayet muvafakat etmiştir.

Muhteliti! Macarlarîl

İçtima gece yarısından sonra 
bire kadar devam etmiştir. Mec
liste Gazi Hazretleri de‘ bulun • 
muşlardır.

ALİ NACİ

Heyeti merkeziye
Farka gınrup âj 

yarım da M tü. 40 kişilik 
heyeti m erkeziyi 5çira ya*  
Salam îmtiİîap listesi şudıurs, 

AK B . (A fiyoış) 2©0.
A B  Şwmnrî B . İS®  ■

(  Arkası 3ühcü sahifedo)

A  v

- V- ’

Dfflnlıîâ
Macar misafirlerimiz üçüncü 

ve son maçlarını dün Saksım 
stadyomunda yaptılar. Bu maç 
evvelce haber verdiğimiz gibi 
tertip heyetinin Macarların Fe- 
nerbahçeye revanş teklifini ter
viç etmemesi yüzünden Galata
saray - Fener muhtelitile yapıl
dı. Dünkü maçı seyre gelen 
kalabalığın geçen Cumaya naza
ran devede kulak denecek de
recede az olması bizim nctlttai 
nazarımızın ne kadar doğru ol
duğunu isbai etti,

Filhakika iyi düşüsıniĞİs şap* 
tile, Fenerbahçenin yapacağa 
ikinci maçın, dünkü müsabakaya 
nazaran daha enteresan olaca
ğını kestirmek hiç te müşkül 
değildi. Fenere mağiûp olan bir 
takınım karşısına sureta Fener- ' 
den daha kuvvetli, fakat haki
katte çok zayıf bir teşekkülle

âasSaatase 
çıkmakta acaba ne gibi '£>»• . 
isabet tasavvur ediliyorduk _ _ .

Gerçi Fenerbahçe, ikinci 
maçı kabul etmekle birinci mü
sabakanın şerefini tehlikeye 
koymuş olacaktı. Fakat spor' 
temaslarında bazirgânea düşün
üşlere kıyîaet vermek hatadır.; 
Heyeti terKbşJşs-iîİE bit anlaşıl-' 
roaz süîniveii halkın bu so- 
puncu; maçla alâkasını asgari 
fcadde. indirdi ve bjuıun tabiî’ 
pe'dsesi; “GMatesarayıa.
2$  toıi ysS'İcnüfflSiıB! îes’it,, b|»- 
?at Galatasaraydan; başka -Fe- 
nsrbafeae kulübü ile Stadyum 
fdar«si'Qİ; tam beşer yüa üra 
ziyana

B a TOziyeiî '̂ (̂ aisfein,. 
feii ’bateiaw»i kulöpî^imfe 
için kdayta, tahammül olunur 
bir. şey .ofedıgıni;. söyİesneğe 
bîİıâiem;-kî|

(Arkası-’ ?  Şnci' sahijbdeJ
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Dahiliye Vekâletinde

Kaymakamlar  
arasımda

Ankara, 26 [H. M.] — Kay
makamlar anısında berveçlıi ati 
tebeddülat yapılmıştır:

Nazimiye kaymakamı Naci 
bey Varto kaymakamlığına, Ka
raman kaymakamı Mehmet Al», 
Erııik kaynuA-.anJıjjma, Of kay* 
makamı Sade etin, I’oçayu Div- 
rik kaymakamı Lütfü, Emrozcye 
Sait efî kaymakamı Hikmet Me
nemene Eğridir kaymakamı Cev
det, Divriğe mülga iskan umum 
tasarrufiye müdiirü Enver, İspi
re sabık kaymakamı Ahmet, 
Saiteline Akhisıı nahiye müdü
rü Hamdı, Çiçek dağma hukuk 
mezunlarından İsmail Hakkı, Ay
valığa Pertek kaymakamı Be
sim, Develiye Varto kaymaka
mı Ramiz, Gr.dize Nazimiye 
kaymakamı Ne:ip, Eğri dereye 
İspir kaymakamı Riişiü, Va- 
cige, Zile kaymakamı Kâmil, E- 
ruh’e Menemen kaymakamı İh
san, Kiğiye, sabık Bihişni kay
makamı Şemse dcün, Şitaka De
veliye kaymakamı Şakir, Sara
ya Kediz kaymakamı Mahir, 
ı/hıradiyeye Çiçekdağ kaymakamı, 
Celâl, Erteke, Tatak kaymaka
mı Vasfi, Şiraak’a Akdağ ma
deni kaymakamı Kerim beyler 
tayin edilmişlerdir.

Atmada düşen 
İtalyan tayyarecisi

Atina 26— Totayda iki tay
yarenin müsademesi neticesinde 
mak'cul düşen İtalyan tayyare
cisinin cenaze merasimi yapıl- 
nıştır. Cenaze meraiminc'e İtal
yan sefareti erkân:, hafine aza
larının heyeti umumiyesi ördu 
ve donanma rliesası erkânı hü
kümet hazır bulunmuştur. :

Atina ve Pire şehirleri na
mına da şehir belediye meclisleri 
cenazeyi takip etmişlerdir. îfeİ-, 
ya ve Yı

■ p \  r -

Serapa. .yalan!

1 |

"İAİ

Eskişehir melb’esM

Eskişehir 24 — Yarın gaze- 
tcdiııin 23-9-930 tarihli nlis’na- 
.'iimıı ikinci Kayfaumda îvAii/elıir 
Bülbdiyo intihal» miimıucbctile 
yazılan vc şâhsımı istihdaf eden 
haberler serapa yalandır. Halk 
F rrkası kakşı tarara) münase
betsiz propagandalarına karşı 
sükûn ve vekarla mukabele et
miş olduğu gibi kendim de adam 
dövdürmeği bir tenezzül acîederim 
Müfterilerin isnadatı 
di ruhlarındaki gayri 
dişelerinin mahsulüdür.

Eskir,ehir meb’t
Âli Ulvi

Balkan konferansı
Atina 26 — Atinada topla

nacak olan Balkan konferansına 
iştirak edecek olan Türk heyeti 
murahhasasma yakında gelece
ğine dair Yun

M evlânzade H a-
lepte canını v e  ‘di

Halep 20 (Hususi) — -Vlevlân 
zade Rifat Halep! e ölmüştü mek-

öldüğü
daki aldığım tafsilât şudur: 

Cuma günü öğle 
Refik Halidin evinde yemiş ve 
saat üçe doğru Refik Halidin 
evındençıkarak vahdet idareha
nesine gitmekte iken yolda dü-

Zabıta doktoru mahalli vak’- 
aya gelerek sektei kalpten öl-

izin
bir ku

ruş bile çıkmamıştır. Zaten son 
zamanlarda ötekinin berikinin 
muavenetile sefil bir halde idi.

Gece gündüz rakı masasın
dan kalkmamakta idi. (63) ya
şında idi.

Türk heyeti murahhasası için 
hararetli ve dostane bir istikbal 
hazırlatmaktadır.
Türk heyeti konferans mesaisi
ne iştirak edecek ve Türk se
firi Enis Bey de müşahit sıfa- 
tile müzakereyi takip edecektir.

Rusya namına konferans me
saisini takip edecek olan Foz 
ajansı İstanbul mümessillerimi» 

muvasalatına intizar edilmektedir,

Müsyü Venizelos
şerefine ziyafet

yü 'vSeSSllSİls:
yü Zayimisi ziyaret ederek Av- 
rupadaki seyahati için izahat 
vermiştir. Müteakibe».. iki ■re- 
cülü devlet beyninde Yunanis- 
tanın dahilî ve haricî ahvali 
tetkik edilmiştir. 'Başvekil Müs
yü ' Venizeioo yam\ libdvaller 
tavafından şerefine verilecek 
ziyafette bir nutuk söyliyecek ve 
ziraal; bankasına borçlu olup ta 
borçlarım "vermiyenbrin şiddetle 
tecziye edileceği tasrih edile
cektir. Başvekil memleketin malî

ifa
m Ç ) ,  ıı >' l ( ))■)/'

■ i i i ' - i l i l ö  S lS F Î  Y (C 5

,<L
m e l  M?t ıpcom n  s^MioııycMM © r a y o r

Gazinin büyük irşadı,
tarihî yerleri harra- 

foîden kurtardı. Eğer 
bir müddet dalsa geç~ 
şeydi, Biizanslıılar dev
rindeki mamurelerin 
mevkiini tayini için bel
ki de hafriyat yapılmak 

lazım g<

'i  •

tv /Ml • 
! ■ >

Ortadaki lahlo Cazİ II/. nin  ̂alovfidnki 
köşklerinin bolündedir. .Nııreddin IMya/i 
B. in e^eri olan bu labloclu. İmiyuator 
Jiistinyenin zevcesi Teodorunııı, ıolova- 
daki köşkün hamamlara nazır terasına ban v-dan sonraki istirahat hali görülm ektedir 1314

Yalova, 25 {H. M.) — Zum- 
rlit Yalova kaplıcaları açılalı 
henüz beş ay oluyor. Yapılan 
asri tesisatın üzerinden henüz 
bir mevsim bile geçmedi. Fakat 
görünüyor ki bu kısa zaman 
Yaloyanın üzerine mühim bir 
alâkama celbine kâfi gelmiştir. 
Bu eski su şehrime tarihî şöh- 
reti, biç şüphe yok ki bu-,coş-.

mak bile, yabancıya bu hale ge
tiren irşadın, ne kadar faydalı 
büyük ve yerir.de olduğunu gös
terir.
Kârları kesada uğrayan

lar faaliyette 
Zümrüt Yalova kapkcaları-

olmuştur'. Fakat yine hiç şüphe 
yok ki, bıı muvaffakiyette - Ya- 
İovayı harabe halinden, asrı bir 
tedavi istasyonu şekline sokan

da yüksek bir

etmektedir. ı( ’ ,
Atina 25 — Başvekil Müsyü

edilmiş olan tarihte Ankarayı 
ziyaret edeceğini teyit etmiştir.

Tacekistanda
şiddetli zelzele

Moskova, 25 (A.A.).— Ta- 
istanda Stalii i 'abat

dün şiddetli zelzelerle olmuş, 7 
köy hemen hemen harap olmuş
tur. 173 kişi ölmüştür, 300 den 
fazla yaralı vardır, j.200 aile 
yuvasız kalmıştır. Felâketzede
lere yardım için hükümet tara
fın ’an bir komisyon gönderil-

Atinada komünizm
propagandası 

Atina, 26 — Buradaki Rus 
sefiri hariciye nezareti vezaifini 
vekâleten tedvir eden müdirl 
umumî müsyü Kridakiyi ziyaret 
ederek Yunan matbuatının Sov
yet idaresine ve komünizm re
jimine karşı daimî surette kul
landığı aleyhtar lisandan şiddetle 
beyanı şikâyet etmiştir. Müsyü 
Karidaki Rus sefirine verdiği 
cevapta cümhuriyetle idare olu
nan Yunan hükümetinin matbuat 
serbestisin! takyit edecek vaz- 
yiette olmadığını bildirmiştir.

Bite irşadm btiyiiklüğü
Birgüıı bu safci'e uğrayan 

Gazi’nin feyizli irşadı, esasen 
Yalova’nın parlak bir istikbale 
yürüyeceğine, büyük bir işa
retti.

O zaman bu harabenin, dal
ları 
yuvası
hayat ve zindeğiye delâlet eder 
tarafı kalmamıştı!

Eski maüiaijirenisî hali
Bir kaç yıkık duv̂ j-m ya

nında -köhne damının . ne. yağ
mura, ne de güneşe mâni ola
bildiği tahtaları çürümüş ' bir 
otel ve Jüstinyeen devrindenberi 
muntazaman tahribe uğramış 
suyolları ve kemerler vardı. Bi
zanslIlardan kalma iıamani ber
bat bir halde idi.Zaman zaman, 
harp ve istilâ âfetleri kadar 
ihmalin de tas üstünde taş 
bırakmamağa azmettiği, bu er
lerde, şifalı memî:akr boş yere

havaya akıp gidiyordu.
Bugünkü Yalova

Bugünkü Yalovaya 
geçen çok kı

de sık' sık görünmüş 
Hastalarına ba 
lan tavsiye 
alanlar kârlarından, mahrum ka
lacakların? hissedince su şehri
mizin şifalı kaynaklarına di
yecek söz bularıiatîikİRM için 
bir aralık ta paboithği&dan dem 
vurmağa teşebbüs etmişlerdi.

Buna mukabil kapl.calar ida
resi, bu acentelerin komisyon 
aldıkları yerlerde, bir tek yata
ğın en aşağı (40) lira olduğunu 
ilâna lüzum büe görmemiştir. 
Zira rağbet, bu mevsim için 
beklenilenden çok fazla olmuş
tur.
Yeni bir otel yapılacak
’ Şimdi,. Yalovada mevcut dö
rt ötede (180)i-mütecaviz yatak 
vardır. Öck ve jatak adedinin 
ihtiyaca kifayet etmediği gömül
düğünden bu sene yeni bir otel 
inşası düşünülüyor, münhasıran 
Yalova seferlerine koşmak ülse
re de daha süratli bir vapur

aes iııı g a y e t g ü z e ld ir , 

be için uğradıkları halde

da -Mısırdan ailelerini

çorap bağı
dır.

Ayağına çor; 
yacak derecede 
tarip olan ve her sene Avrupa 
kaplıcalarına giden Ahmet El- 
gammal B. namında bir zat 12 
banyoda iyi olmuş ve memleketi 
olan ' îskenderiyeye dönmüştür. 
Böylece'memnuniyetle memleke
tine dönen Mısırlılar, gelecek 
mevsimde daha kalabalık olarak 
büyük bir kafile halinde mutlaka 
geleceklerini beyan etmişlerdir.
■ Ziyaretçilerin takdiri 

ve SadkıHah Bey
Kısa rsaıannda, Yalovanın vâ

sıl olduğu bu mükemmeliyet, 
bütün ziyaretçilerde, kaplıcala
rın imarını ve işletmesini üzerine 
almış olan Seyrisefda idaresinin 
başında i: ulunan Sadullah beye 
karşı takdir hisleri uyandırmış
tır.

Yalovanın imarı işine de ip- 
tilâ derecesine varan büyük bir

Son
banyo, çok neşeli ve 
olmaktadır. Bu açık 
banyo alanlar, yüzenler ve eğ- 

kenardaki

deki şöhretini istikbalde 
kuvvetle muhafazaya kâdir ol
duğunu ispat eden bir haldedir.

„ — Jüstinyenin zevcesi Te- 
odoranır. 4000 kişilik maiyetile 
gelip aylarca kaldıkları ve şifalı 
hassalann dillerine destan et
tikleri yer burasıdır ! „

Diyen ecnebi ziyaretçilerin, 
kapiıca hatıra defterine kaydet
tikleri intihalarım sadece oku-

En çok gelen ecnebiler
Şimdiye kadar Yalovada en 

çok kalan ecnebileri Mısırlılar 
teşkil etmektedir. Adet itibarile 
meselâ 'Belçikalı ziyaretçiler da
ha çoksa da, devamlı kalmak 
şartile Mısırlılar ekseriyeti teşkil 
etmektedirler.

Bu Mısırlı zenginleri, her 
sene kaplıcalara gidenler teşkil 
etmektedirler. Bu sene, ellerine 
geçen bir broşürden jYnlovamn 
açıldığını öğrenmişler ve tecrü-

Sadullah bey, eî’arî 
birçok günlerinde Yalovada, ye- 

’ ni işieria bizzat başında

Zira, buradaki ir 
tesadüflerinden anhyo: 
kendisi, daima “jşlnde7 
lar gibi, bittiği yerden 
ğı„ kanaatindedir.

Yarıda evkafk ak m a 
inşaatı

İstanbul evkaf 
İstanbulda evkafa ait 
başlanıldığı halde 
ruk bırakılan inşaatı tesbit etme
ğe başlamışta'. Evkafın böyle 
başlanıldığı halde bitirilmemiş 
birçok inşaatı vardır ve bunla
rın ihale kıymetleri bugünkü 
para rayici ile bir milyon lira
dan fazla tutmaktadır. Evkaf 
idaresi bunlardan istifade ihtima
li olan binaların inşaatını bitire
rek akarlarına ilâve edecek, is
tifâde imkânı oînlıyanları da ha
li hazırı ile satılığa çıkarılacak
tır. Evkaf yalnız İstanbulda de
ğil, bütün vilâyetlerdeki bu, ka
bil yarım kalmış inşaatım tasfi
yeye karar vermiştir.

terfihi
lııakk)ii!i«;ia yeni bir 
talimatname yaptı-

Emlâk bankanı, memurları
nın tekaütlük ğaziyetini temin 
i i  it ciddî bir teçebbıio ynpmrç 
ve mÜEjııit çaırtlarla memurla
rım Anadolu ni;jwfii çirkctiuc 
uigor 'dlrmi'fâr. Bıı rıij/orta 
İKiyîtt (ligortaiii, tc!:aıillilk, harı- 
tnlılc, İmlinde tozminııi: r/ekli eaafli 
üzerine yîipılnıyhr.

Wf'.,ıımr aigorta takriitinin ya
rısı kadnı-im ve mütebakisini de 
banka verecektir. Memur iken 
ölcEi! kmısen/n rıiaasının bir soıtcÜğı 
ile vermiş olduğu primler ailesi
ne verilecektir. Bankada çalışmı- 
yacak derecede malûl bir me-

taksitte' tesviye

da tekaütlük 
nacaktır. Her s 
mura henüz 
maaşın yüzde 2 si 
bir tekniidiye temin edilı ki 
30 sene çalışan ?:ii* 
soıj maaşının yüzde auıu,Sı 
tekaüt maaşı olarak verilecektir 
ve tekaüt maaşı ölünceye ka
dar devam edecektir. Sigorta 
sulh ve harp halinde prim far
kı olmadan devam edecektir. 
Bir memur harbe gider ve ora
da .... . . .

Heyeti merkeziye
[Birinci sahifeden mabatJ 

H akkı Tarık B. 150 ’
Hilmi B . (Adama) 142 '
Reıaih. B . 133
D oktor Mıasiafa B„ 120 '

S-4PM B..U 7. . 
B . 114 

N sci P asa  110 ■ ■
¥asaff E . '108 
Nafi Ateıf S , 108 ■ •
E sat İS. 94 
Zeki Mea’sjfc B . 92

S . (Kffitalsya) 91 
3= fiTeîsİEÜağ-ĵ  91 

Bssiam A îalay B. 90 
Hacim E» S®
Asız IS, ÇEs-siiiii-sıısn) 82 
A W e 4  Miîımî B. 81 
Haşam B. ffraîîzon) 79 
N e s i n  A t i  B .  7 6  

A s-m  E. 76
Api-ÛîJmsıttaMp B. 75 ;
Kilse m  B , 75
Halil B . <Zcagnldâb) 7? .
Av/ai B . (YoEgaî) 74' • 
Kagssa E§?ef B . 73 
H asaa Fehmi B . 72 ■
Ali Mazsai B . 72 
Celâl B . (İanmir) 70 

. Sabs-i®, (Cefeeîifosrehet) 68 
Mass Fes-it B« 67 
Faik  B . dTeMr^ağ») 67 
Celâleîüsa B . 64 

■ 'A l  B . P iz e )  m  ■
i Mafemut So (SİM) 63 

SesasettisE B .'S S  
' Â tâ  Bo S®
■'Ssfik B . 4K.oK.ya) 60 . 
© okior ISöîKal B, 59 

" R a s ı?  » .  {Zonguldak) 59

Yedek aza
Faik  B. (Edim e) 59 

-Masbar U M t B. (Denizli) 58 
Aptiilhalık B. 58 
Ali E ısa  B„ 37 
Mrastefa Şevef B4Bordur)55 
Haşam Mayai Ö, 54 
Hüseyin B. ( İstan b u l).52 
D oktor Blalit B. 52 ■ 
D oktor F a a t B. 52 
R af e t B. (Edim e) 51 

Rvey almışlardır. Bu he
yet mühim mesaili müza
kere, edecek ve kararla* 
verecektir.
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saibaıtna 
Meclîsle

Ankara, 25 [Başmuharririmiz
den telefonla — Herkes elinde 
ııc var ne yoksa hepsini götürüp 
ecnebi dövizine çevirmeğe baş
ladı. öyle bir vaziyet hadis olduki 
en mühim tedbiri almak lâzımdı. 
Müessesatı mâliyenin bankalar
daki parasını geri aldık. İcap 
ediyordu ki, Türk parasının azlığı 
bu memlekette kendini hisset
tirsin. Netice olarak İngiliz lira
sı talipleri azalsın.

Bu tedbiri acil ve müessir 
bir tedbir olarak aldık. Bazı ta
cirlerimiz, işlerini esasen sağ
lam tutmıyarak pamuk ipliğine 
bağlamış olanlar filvaki müşkü
lâta uğrayacklar,- ve iflâs teh- 
likesile karşılaşacaklardı. Fa-

® »  m Cı içtima
son kısımlarım mufassal olduğu için evvelki gece ancak

1  1  1 ® « ® ® 1  1  •• ! •  ı  » ı  e *  i  ıalabildiğimizden buğun neşrediyoruz karilerimin burada
aymem femîunmuş gibi miizakeratı takip edebileceklerdir

Ağaoğlsı Ahmet Bey 
kat buna rağmen parasının bat
mak tehlikesine ve iktisadiyatı 
sıfıra giderken durdurmak için 
aldığımız, tedbirler herhangi bir 

-memlekete ahsan fedakârlık 
tedbîrlerinden çok' eksiktir de 
bu tedbire müracaat ettim. Ve 
belki, bazı iflâslar da olmuştur. 
Fakat nihayet herhangi bir sar
sıntıda vaziyetleri kendilerini 
herhangi bir iflâsa götürenler 
varsa bunlara mâni olmak ta 
kabil değildir.

Saraçoğlu hızlı sesle elleri 
cebinde kürsüde dolaşarak bun
ları söylerken Ağaoğlu Ahmet 
yerinden kalktı, kendi lehçesile:

— Ne söylüyorsun anhyatm- 
tyorum! dedi. Bunun üzerine Sa
raçoğlu :•

— Anlayamıyorsan Türk - 
çeyi tahsil et öyle gel cevabım 
verdi. Sonra devam etti: Biz 
Türk parasının sukutuna geçen 
defa tasvibinizden geçen ted
birlerle mâni olduk.

Şimdi bu kanuula giriştiğimiz 
çetin mücadelenin ikinci safha
sında bulunuyoruz. İstikbalde ala
cağımız tedbirlerde bizi hedefimiz 
olan millî paranın istikrarına 
vâsıl edecek tedbirlerdir. Hakikî 
istikrarın bu kanunda olduğunu 
söyliyerek tafrafüruşluk etmiyo
rum. Kanunun hututu asliyesine 
temas ederken hükümetin buna 
lüzumundan fazla bir kıymet 
ifade etmek istediği asla düşü
nülmemelidir. İktisadî mes’eleler 
öyle mes’elelerdir ki, bunları bir 
emirle halletmek imkânı yoktur. 
'Bravo sesleri ) Fethi beyefendi 
"ok iyi bilirler ki Fransa hükü
meti bile kuvvetli iktisadiyatına 
'e çok zengin servet membala- 
fına rağmen on sene uğraştıktan 
sonra bundan iki sene evvel 
parasını stabilize edebilmişti. On 
sene uğraşmış ve ondan sonra 
kanunî istikrarı yapmak kudre
tin; kendinde görmüştür. Ben 
ümit ediyorum ki Fethi bey bu 
misale bakarak hiç olmazsa me
saimizi takdir buyururlar. Hal
buki bunu bile esirgediler.

Saraçoğlu, cümlesini Fethi

beye doğru bakarak ve güllim- 
ı;iyerek bitirdi vc gayet aerbest 
bir hal ile sözlerine devnm ede
rek Fethi beyin iliştiği 100 
milyon frank noktasına cevap 
verdi. Maliye vekili B. geçen 
sene 100 milyon ithalât fazlası 
var demişti. Fethi bey bu itha
lât fazlasını ondan tir sene ev
velki ithalâta nazaran fazla var 
şeklinde anlamış ve farkın 100 
değil 30 milyon olduğunu söy
lemişti. Maliye vekili bunu işa
retten sonra kendisini hatta 
öyle söylemiş gibi farzederek 
tarifelerin tatbikinden evvel ge
çen dört ay zarfıiıda gümrük 
varidatının on milyon lira fazla 
gösterdiğini ve yüzde on resim 
hesabile bunun 100 milyonluk 
eşya ithalâtına tekabül ettiğini 
ifade suretile Fethi bey noktai 
nazarında da kendi iddiasının 
yine doğru olduğunu teyit etti.

Fethi Bey soruyor: Fişerin- 
gin bir raporu vardır neden 
gizlemişiz?

Ben Fethi Beyden soruyo
rum: Osmanlı Bankasının...

Fethi Bey — Osmanlı Ban
kasının değil İş Bankasının..

Saraçoğlu — Dinleyiniz ef
endim.. Ben Fethi beyden so
ruyorum ki Osmanlı Bankasının 
herhangi bir raporunu o ban
kadan alıp neşretmek imkânı 
olduğu halde millî müessese 
olan İş Bankasının kendi namı
na getirdiği bir mütehassısın 
raporunu alıp neşredemez miyiz? 
Sadece İş Bankasının malı olan 
bu raporu eğer çok arzu edi
yorsa Fethi Bey gelsin beraber 
gidip Celâl Beyden rica ede
lim, alalım neşredelim.

Neşredildiği zaman göre
ceklerdir ki, kendi davalarilo 
kendilerini çürüteceklerdir.

Muhalif fırkanın ikide bir is
mini zikrettiğimize gelince: Dev
let idaresine zaman zaman bir
çok mütehassıslar getirilir ve 
birçok sözler söylenir. Her söy
lenen sözü hakikati mutlak ve 
mahz telâkki ederek derhal tat
bikata geçmek ancak ihtiyatsız
ların kendi kafalarından ziyade 
başkalarının fikirlerine tevcihi ne- 
fsedenlerin kârıdır ki, biz onla- 
dan değiliz. Biz Herhangi bir 
ecnebinin fikri üzerinde kendi 
kanaatlerimizi tebellür ettirme
den icra sahasına koymaktan 
ihtiraz ederiz.

Fethi bey soruyor k i:
Müllerin raporunu niçin ilân 

etmemişiz ? Birer suretle arka
daşlar bunu okudular, neşrinde 
bir mahzur olmadığını ve hatta 
ilân edilebileceğini bile Avrupa- 
dan hareketimden evvel İstan- 
bulda gazetecilere söyledim. Ga
zeteleri o kadar yakından takip 
eden Ağaoğlu Ahmet bey ne
den bunu nazarı itibare almı
yorlar ?

Meclisin daveti basiretkâra- 
ne bir hareket olmadığı keyfi
yetine gelince :

Biz en ufak bir şüphe 
ve tereddüde uğrayınca 
kemdi aklımızla ve selâhi- 
yetimizle değil, meclisin 
aldı ve selahiyetüe bir ka- 
rar almağı tercih ederiz.

Bu hâdiseyi Fethi beyin zan 
ettiği veçhile dört ay evvel gö
remezdik. Hâdise ani oldu, İn

giliz lirası birden bire düşmek 
istidadını gösterdi.

16 Ağustus tarihine kadar 
biz hergün borsadan yüz bin
lerce İngiliz lirası satın alıyor
duk. Bu sene ihracatımız tahmi
nimizin fevkine çıkınca piyasa
da İngiliz lirası artmağa başla
dı. Mahsule tâbi, arz ve tale
be bağlı bu işte Maliye vekili
nin beş ay sonra olacak vazi
yeti beş ay evvel kesdirememe- 
sini mazur görecek kadar Fet
hi beyi insaflı görmek isterdim. 
Hülâsa aldığımız ve alacağımız 
tedbirler bizi hakikî ve kanunî 
istikrare götürecek ihzarî ted
birlerdir. Fakat şunu da söyle
yeyim ki para istikrara mazhar 
olduğu gün dahi, Fethi B. in 
zan ettiği gibi öyle her elinde 
kâğıdı olan götürüp onu altına 
tahvil edemez. Fethi B. elinde 
kâğıdı olan her adamın istediği 
bankaya gidip altm alması öyle 
bir hay aldir ki, dünya ve cen
nette kalmadı,,.

Saraçoğlu Şükrü B. bravo 
sesleri ve yerine oturuncaya ka
dar devam eden alkışlar ara
sında kürsüden iııdi.

Fethi bey kürsüde
Fethi B. kürsüye geldi ve 

dedi ki:
— Muhterem arkadaşlar ; 

kanunun izahatı sırasında mâ
liyemize birkaç noktadan do- 
kuıidıim. Bu izahatımın muhte
rem maliye vekili beyefendiyi 
ziyadesile assabileştirdiğini gör
düm. Anlaşılıyor ki şimdiye ka
dar muhalefet tavrile kendi si-

1 - v

Malî siyasetimizi parlak bir 
şekilde müdafaa eden 

Mahmut Celâl Bey 
yasetlerine ve kendi kanunları
na itiraz dinlememişlerdir. Bil
sinler ki biz kemali samimiyet
le, ve kemali ciddiyetle tenkit 
edeceğiz. Bunun için asabileş
memelerini şimdiden rica ede
rim. Bizi tekdir ettiler, kanunla* 
rı yalnız ben değil hatta içiniz
de birçoklan da tenkit etmişler
dir. (Ooooul.. sesleri gürültüler) 
Geçen sene ile bu sene arasın
daki yüz milyon liralık farka ait 
izahatlarım evelce yapsa idi - 
ler itiraza lüzum kalmazdı.

Mazhar Müfit bey — Neler 
söylüyorsun, boyuna tenakuza 
düşüyorsun.

Fethi bey — Anlaşılıyor ki 
Mazhar Müfit B. konuştuğumuz 
bahsin farkında bile değildir.

Mazhar Müfit bey — Ne
yin farkında olacağım hep, te
nakuz, hep tenakuz içindesin.

Fethi bey —!!! Evelce Mülle- 
rin raporunun Meclise verilme
mesinden bahis etmiştim. Figerin» 
giıı raporunda ısrar etmedim. 
Şükrü bey Avrupaya giderken 
raporun neşrinde mehzur olmadı
ğını söylemiş bunu söyleyeceğine 
raporu meclise vermekte faide 
olduğunu söylemeli idi ve rapo
ru vermelidi.

Ecnebi dövizi
Ecnebi dövizini tahmin et

mek müşküldür dediler. İhracat 
mevsiminde bunun böyle olaca
ğını Maliye vekâleti gibi para
nın vaziyetini göz önünde tu
tan müessesenin bilmesi lâzım 
gelirdi. Bir çok yerlerdeki pa
raları İngiliz lirasına çevirerek 
bankaya yatırdıklarını söyliyor- 
lar. Bu suretle Ziraat Bankası
nın paralarımda almışlar, ve 
züraı kredisiz bırakmışlardır 
köylü mürabahacıların elinde kıv- 
ranup durmuştur. Memleketteki 
iflâslar için herzaman mahzur de
ğildir buyurdular: dediler ki: 

“Kavanini iktisadiye herhangi 
bir emirle tebdil olunamaz. İf
lâslar varsa şu veya bu mülâha
zadan naşi değildir. Bu ticaretin 
ileri gitmesinden doğan bir ne
ticedir. ..Binaenaleyh bunu mem
leket için iyilik saymak vebunu 
bir Maliye vekilinin ağzından 
işitmek hayret edilecek hâdise
dir.

Celâl beyin izahatı
Fethi bey bunları söyledik

ten sonra kürsüden indi. İzmir 
meb’usu Celâl bey söz alarak 
Fethi beye çok kıymetli ve müs- 
kit cevaplar verdi. Kanunun 
alelâcele sevkı ve para is
tikrarının neden olmadığının 
sebeplerini anlattı. Geçen sene 
mahsulümüzü vaktinde satama
dığımızı biı sene yalnız İzmirde 
yirmi milyon kilo tütünün azamî 
miktarının satıldığım söyledi. 
Para istikrarını yapan devletle
rin bunu sekiz on senede yap
tıklarını ve filî istikrarı yaptık- 
tansonra, kanunî istikrar için 
iki senede vaziyeti müşahede 
altında tuttuklarını nakletti ve 
hükümetin aldığı tedbirin isa
betini teyit etti.

Şükrü bey tekrar kürsüde
Celâl beyden sonra Saraçoğ

lu Şükrü bey tekrar kürsüye 
geldi ve dedi k i :

— . Fethi bey bu izahatı ev
velden verselerdi. Kendilerini ten
kide mahal kalmazdı. Herkesin 
neyi bilmediğini bilmiş olsa idim 
onu da söylerdim. Fakat ne ya
payım, kehanet sahibi değilim. 
Ben buraya kanunu müdafaaya 
geldim,

Onun ne söyliyeceğini ev
velden tahmin edemezdim. Mül
lerin raporunu niçin meclise 
vermemişiz ? Teşkilâtı esasiye, 
mevzuatı kanuniye hatta taa- 
müller bile böyle bir mecburi
yete tâbi tutmuyor.

Arkadaşlar geldiler, gördü
ler, okudular. Diğer taraftan 
Fethi bey iflâs hakkmdaki söz- 
Ierimizijde yanlış anlamışlar, ya
hut ben eyi anlatamamışım.

Ben demek istedim ki, 
iflâsa mahkûm adamlar 
sun’!  arzularla tutunamaz
lar. Bunların iflâsı daha 
faidelîdir. Başkalarım za

rara  söEntıaktaıiâ ku rtarır
lar.

Yine diyorlar ki, Bankalarda
ki parayı çekmişim İngiliz lira - 
sıııa yatırmışım. Züraî kredisiz 
bırakmışım. Ben Mâliyenin Ban
kalardaki parasını çektim ve 
kendi kasama koydum değil . 
Bunu yapmak, h atta  mîllî 
paralarımı korum ak için 
halka vergi terfaeden mil
letler bile vardnr. Biz onu 
yapmadık, Ziraat Bankasının ser
mayesinden çok fazlası züraın - 
elindedir. İnfiâlinden bahs etti
ler . İnfial mevzu bahis değildir; 
hararet vardır. Sebebi de şu dur ki

Nuri B ey 
ben esasen kendi vazifelerime 
çok hararetle merbut bir ada - 
mim.

Nuri Bey — Maliye vekili 
beyden soruyorum:

İhraç bankası lâyihâsı encü - 
mende tetkik olunurken bu ra - 
por okunmuşmudur?

Saraçoğlu — Evet Nuri B. 
okunmuştur, ve benim hazır ol
duğum bir celsede.

Ağaoğlu yerinden bağıra - 
rak:

— Müllerin raporunda bud- 
ca muvazenesinin hakikî ol
madığı yazılıyor. Maliye vekili 
Beyden bunu anlamak istiyorum.

Ağaoğlu’nn bu suali üzerine 
Maliye vekili kendisine döndü. 
Ve ağır bir sesle ve herkesin 
sükûtu içinde şöyle dedi:

“— Ağaoğlu Ahmet B. ta
rafından sorulan suale cevap 
verebilmek için evvelâ kendisi
nin kanaatini soruyorum. Aağa- 
oğlu Ahmet B. Müller’in fikir
lerini kendisine maletmiş midir? 
Kendi kanaatleri de o merkezde 
midir?

Kaçamak yolu
Ahmt B. şaşırdı biran cevap 

bulamadı. Sonra reise dönerek:
— Bütün teamüller haricinde 

olmak üzere bir vekil bir meb
usa sual soruyor. Buna hakkı 
yoktur.

Reis — Cevap Vermeğe mec
bur değilsiniz, mukabelesinde 
bulundu.

— Saraçoğlu Şükrü B. elleri 
cebinde kürsüde geziniyordu 
ve galiba sualinin cevabını beli- 
yordu. Birdenbire döndü:

Ve Ahmet Beye kitaben:
—Soruyorum Müllerin kaıiaat- 

leri sizin de kanaatleriniz midir?
Ahmet Bejr bu sualin yerinde 

olmadığlnı tekrar etti. Bunun 
üzerine Maliye Vekili:

—Anlaşıldı, dedi. Cevap ver'

mel: iutcıııiyorlar. Esuacn cevrif 
vermeğe de mecbur değildir 
Benim sualimi kavrayamadı. Tav 
zıh etmek istiyorum. Söyliyemiyo
O halde sııali kendisine kalsın 
ve meclise dönerek:

Ben cevabımı size arzedeyira, 
dedi. Ve Müllerin bütçe teva
zünü hakkında söylediklerini ra
kamlara uymayan taraflarını izah 
etti. Ve bütçe tevazünün hakik* 
olduğunu söyledi.
Türkçe öğrenmek bahs

Ağaoğlu söz alarak: Mali
ye Vekili bana türkçe öğrenmem 
mi tavsiye etti. Beni istihfaf 
ettiriyor. Mensup olduğum fır
kayı Ri3tlerle, Müllerle karıştı
racak kadar muammalı imalar
da bulundu (gürültüler).

Ağoğlu elini masasıhavüVİ' 
rak: “fikir mücadelesi ediyi&ÜẐ  
Biz buraya gürültü için geline- 
dik. Kimseye hamiyet inhisarı 
veremeyiz. Vurunuz, fakat dik
leyiniz. Kendisini çok sevdiğim 
zekâsına, ahlâkına hUrıptt ettfc 
ğim Saraçoğlu Şükrü B. in böyle 
istihfafım doğru bulmadim ı̂Ağ  ̂
oğlu, Fethi B. bunlar KİİtyİlÜrle 
Ristlerle karıştırılamk2:’(Yine;jjfİ!l* 
rültüler) 'ti-!,!' : -;üill’

Besim Atalay— Kendini bili. 
Ağaoğlu Ahmet B.— (BeSiü». 

Atalay a dönerek) kürsüden:
— Ben sana soruyörüin 

kimsin? Bütün arkadaşlara1 ifalr- 
kesin haysiyet ve şerefıle alâ
kadar imalar yatpılmaiualid ’̂n

Rasih Ef. — Ahlâk dörİMnî 
bizden alacaksın. i 1 . 1. , 

Ağaoğlu Ahmet B.— Sen 
benden ahlâk dersi alacaksilV1 
ben senden değill(GUrültUler)Rica 
ederim sinirlenmeyiniz! Sinirlen
mek vekillere ait bir şeydir» 
(kahkahalar)

Bunun üzerine Saraçoğlu 
Şükrü Bey tekrar kürsiye geldi.

— Müller ismini ben söyle
medim. Onlar ortaya attılar' de
di. Ben burada söylediğim rak- 
kamları ecnebileri ikna için bü
yük millet meclisini ikna için 
veriyorum. Onların söylemek is
tediği şudur ki bütçeler sanat • 
kârane yapılıyor, açıklar var 
dır ve açıklar ustalıkla; kapatı
lıyor. Halbuki hakikat demin 
arzettiğim gibi bütçe tevazünü
nün hakikî olduğunu göster
mektedir. \  •

Bunun üzerine Saracoghı 
Şükrü bey devamlı alkışlar arı» 
sında kürsiden indi,

Manzara şu idi ki muhalefet 
fırkasının erkânı iİk hamlede 
gerilemişlerdir. Ve bütün söyle 
yebilecekleri şeyle müsin adam
lar tesiri bırakmakta .idiler v« 
Ağaoğlunun manzarası Maliye 
vekilinin çok kuvvetli politikacı 
şahsiyeti karşısında vfc hakika
ten elim bir hale gelmişti. Ni
hayet Reşit Galip B. -ki5rsüy« 
çîkatak müzakerenin kifayeti 
takririni verdi ve karnin 269 
reyle müttefikan kabul edildL 

Meclis Cumartesi onda içtim» 
edecektir. ■ ■ .

A li NACt
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B aşv ek il: İsm et P aça
H ariciye î Tevfik  Rüçfcü B. 
Dahiliye : Şükrü K aya B . 
Maliye : S araç oğlu Şükrü B. 
M üdafaa: AbdüSbaİik B. 
AdJiye : Y u su f K em al B . 

Zekâi B.
M ustafa Şeref B. 
Refik B.
E sa t  B. [ Bursa ]___

N afıa ı 
İk tisat : 
Sıhhiye : 
M aarif :

Ankara, 27. —■ (A. A.) — 
Büyük Millet Meclisi bugün 
öğleden sonra kısa bir içtima 
akteîmiştir. Celsenin açılmasını 
müteakip İsmet Paşa hüküme
tinin istifasına ve yeni kabine
nin tekrar famet Paşa tarafın
dan teşkil edildiğine dair Rei
sicümhur Hazretlerinin tezekre- 
leri okunmuştur.

Yeni kabinede Adüye Ve-

İstanbul hukukundan mezundur. 
Paris hukuk fakültesinde ulûmu 
siyasiye ve iktisadiye kısımların
dan doktora almıştır. Darülfü
nun fakültesinde müderrislik et
miştir. Muharrirliği ve dava ve
killiği de vardır. İstanbul mec
lisine de iştirak etmiştir. Adliye 
müsteşarlığı yapmış. Birinci dev
rede meb’ıi3 olmuştur. O devrede 
meclisçe Adliye İktisat ve Ha-

Karaferya’da doğmuştur. Mek
tebi Harbiyede tahsilini ikmal 
etmiş ve Almanyada da tahsil 
ve tetebbuatta bulunmuştur. 
Mektebi Harbiye muallimlikle
rinde çalışmıştır. Gazimizin ho- 
câlarmdandır. Yirmi altıncı fırka 
kumandanlığında bulunmuş, Mi
ralay iken tekaütlüğü icra edil
miştir, Üçüncü devrede meb’us 
intihap edilmiştir

tir. İkinci devredenberi meb’ustur. 
Son zamanda ticaret mukavele
lerini akte memur murahhasla- 
rımızdandı.

Zekâi Bey
Nafıa vekili Zekâi B. Diyar-

-

 ̂  ̂ V  t « n f f i  s ‘

L ,

' M ustafa Sere* B. Şükrü K aya B .

haletine Sinop meb'tısu Yusuf 
Kemal, İktisat Vekâletine Bur
dur meb’usu Mustafa Şeref, Na
fıa Vekâletine Diyarfcekir meb’- 
usu Zekâi ve Maarif Vekâletine 
Bursa meb’usu Esat Beyler ge
tirilmiş, diğer ve killer yerlerini 
muhafaza etmiştir.

Kabine azalarının isimleri 
okunduktan sonra rüznamede 
başka mes’eie 'olmadığından per
şembe gffinu 'toplanılmak üzere 
celseye nihayet verilmiştir.- 

Perşesabe günkü içtisnadayeni 
hükümetin programsın okuyarak 
itimat istiyeceği fe.femin olun « 
maktadır. r

Ankara, 27 - (A.A.) - Cüm- 
huriyet Halk Fırkası grupumun 

bugüfekü ipiaiEŞkda Başvekil İsmet 
paşa hazretleri hükümeti temsil 
mea’uliye-iini disruhde ettiğini ve 
arkada$lsrile görüştükten ’ sonra 

fırkaya gefejce'gî'ni beyan etmiştir- 
Fırka grupu Pazartesi günü- 

toplaüarâk yeiiii hükûmetiş be
yannamesine esas olacak mad
deler üzeriaüe rcfohkeratta bu
lunacaktır. İstihbaratımıza naza
ran Fırka grupu Fırka teşkilâtı 
hakkmdaki tniSgizkereleri bitir
dikten oasra içîrşjalannda itti- 
haz olunan mfecarüerat neticesini 
mufassalan bir tebliğ ile neşir ve 
ilân edecektir.

>araçolu Şılkru B . Zekui 3* Kefile B . b s a t  B .

bekır meb usudur 53 yaşındadır.nrammın Bosnada doğmuştur, mektebi mül- 
kiyeden mezundur, kaymakam
lık ve! mutasarrıflıklarda bulun
muş ve birinci Millet Meclisine 
Adana meb’su seçilmiştir. Birinci 
devrede istiklâl mahkemelerinde 
çalışmıştır. İkinci devrede Aydın 
meb’usu intihap edilmiş iken 
iştifa ederek Londra ve daha 
sonra Moskova sefirliğine tayin 
edilmiştir bu devrede de meb’- 
us intihap edilmiştir. Ticaret 
mukavelelerini akte memur he
yeti murahhasa reisimizdi.

Yeni kabine perşem- 
Yann He

yeti vekile toplanarak müzakeratta bulunacaktır. 
Programın esasları arasında vergileri tetkik ve bir 
dereceli intihap yapılması için intihabat kanunu

msa paramızın istikrarı ile isıinsalâ- 
tezyidi noktalan bulunduğu söyleniyor-:

Tevfik  R u ;tü  B

Ankara 27 [ Telefonla] —1 
Yeni vekillercanizin tercSmei 

naileri şudur: Adliye vekili Yu
suf Kemal B. sinop meb’usudur. 
1878 de Bayburtta doğmuştur.

Abdulhnlilc 3. 
riciye vekâletlerine intihap olun
muştur.

Londra mümessilliğine tayin 
edilmiş ve teşkilâtı esasiye 
kanununun kahulüaden sonra 
mümessillikle meb usluğun içti
ma edememesinden dolayı istifa 
etmiş, Meclise dönmüştür. Birinci 
devredenberi rtıeb’ustur. Hâlen 
Ankara Hukuk mektebinin iktı* 
öat profesörü idi.

Maarif vekili olan Bursa 
naeb’ım  Esat 0. 56 yârındadır.

Yusuf Kemal B,

f  Mustafa Şeref bey p  
f İktisat Vekili Mustâfa Şerefi 

bey Burdur meb’usudur, 46 ya
şındadır. Burdurda doğmuştur. 
İstanbul hukukundan ve Paris 
hukuk fakültesinden mezundur, 
Konya hukuk mektebinde mü
dürlü ,̂ İstanbul hukuk fakul-, 
tesinde müderrislik, İstanbuldâ 
meb’usluk Ticart ve Ziraat na
zırlığı müsteşarlığı ve bilâhare 
nazırlık etmiştir.
Lozan konferansına iştirak etmiş*

Maarif Vekili

Esat Beyin me
sai arkadaş

larına tam im i
Ankara 27 ( H. M.) - Yeni 

Maarif vekilij Esat bey bugün 
işe başlaması dolayısile bütün 
Maarif -teşkilâtına şu tamimi 
yaptı:

“TürkiyeBüyük Millet Mec
lisinin icra vekâletlerinden 
Maarif vekâletine intihap ve 
tayin olundum ve vazifemi de- 

' ruhfle etmiş bulunuyorum. Ilım, 
ihtisas ü e  ahlâk esaslarına 
istinat eden talim, tedris ite 
‘terbiye işlerinde ve sair İdarî: 
hususlarda Cfimhuriyet ka
mularının bizlere tahmil et
tiği vazifeleri ifa ederken 
intizam w© disiplinin göz 
önünden uzak tutatmamasını 
bilaistisna»bütün mesai arka| 
daşlarımdan bekler ve kıy
metli mesailerinde muvaf* 
fakıyetlerini hürmetlerimle 
dilerim.»

Başvekil
gece saat ikiye kadar mec= 

liste kabinesine almak istediği zevat ile temas 
etmiş ve mütaakıben yeni kabine listesini 
isicümhur Gazi Hazretlerine arzeylemiştir. 
zi Hazretleri yeni kabinenin listesini dün 
saat iki buçukta tastık etmiştir. Heyeti vekile 

î içtimaim bugün, akşam Gazi Hazretlerinin 
riyasetinde mecliste aktedmiştir. Kabine prog“ 
ramım perşembeye okuyacaktır. Yarın meclis {: 
ve fırka içtimai yoktur. Pazartesi Salı ça r» 
şamba günleri aktedilecek fırka içtimalarında 
hükümet programı münakaşa olunacaktır.

A Lİ NACİ ^

Paşaya olan itimatları -
Ankara, 27. — (H . M.) i— Reisicümhur hazretleri Büyük,,t. 

Millet Meclisini teşrif ederek Riyaseti cumhur salonunda yeni': 
kabine^ttzalarmi kabul buyurmuşlar ve.saat J ö  buçuktan 18 
buçuğa kadar kendiler ile görüşmüşlerdir. - V.1 •

riibesine fırsat vâ imkân 
vermek için' bujvekâlatî : 
kabul etmemiş ve GazIV 
Hazretlerinin İsrarına rağ--' 
men ademi kabulde musir 
olmuş nihayet bir saat.ıD*! 
ren İsrardan sonra: ba|ve- • 
haleti kabul etmiştir. ’ 

İsmet paşanın başv&kâ- ’ 
leti kabul etmemekteki 
rarım izah buyuraiı, Gazir 
Hazretleri, iktidar mevldi.^, 
nin başka bir tecrübeye •] 
tahammülü olmadığım söy-, 
lemişür ve demişlerdir

Gazi Hazretlerinin İsmet 
Paşayı yeni kabineyi teş
kile memur ettikleri za
man . müşarünileyhin bu 
vazifeyi kabul etmek iste
mediğini ve Gazi Hazret
lerinin İsrarları üzerine ni
hayet kabul ettiklerini dün 
yazmıştık.

. Bu-suretle Gazi Hazret
lerinin İsmet Paşaya karşı 
gösterdikleri itimat bir kat 
daha tebarüz etmiştir.

İsmet Paşa devlet ida
resinin başkaları tarafın
dan derıshde edilmesi tec-
• ii___ Cji*» aşa hühûmet 

kilini kabulden sureti katiyede imti- 
na etseydi başvekâleti bizzat deruhde; 
etmektenbaşka çare kalmazdı. Ya 
ben, ya İsmet Paşa. „ ______ •

Paranın istikrarı
Konsorsiyomun almağa başladığı döf 
vizler Osmanlı Bankasına getiriliyor;

İngiliz lirasının müstahsiller 
ve ihracat tacirlerinin zararına 
olarak gayri tabiî surette tenez
zülüne mâni olmak için hükümet 
tarafından Meclise tevdi edilen 
kanun kabul edilmiştir. Bn ka
nuna nazaran mübadele için 
Osmanlı Bankasına depo edil» 
miş bulunan evrakı nakdiyenin 
bir kısmı döviz ve kambiyo mu
bayaası hususunda konsorsiyom 
emrine verilmektedir. Bu suret
le alman kambiyo, tedavüle çı
karılan evrakı nakdiyenin yüzde 
yüz altın karşılığı olmak üzere 
Osmanlı Bankasına verilecek 
ve bu kambiyo niv*«

saya çıkarılarak tedavüle v*ıe*; 
dilen evrakı nakdiye miktarı 
gene depo edilecektir. j

Bu kanunun tatbikine dön 
başlanmıştır. Yeni şekil nw i- 
bince konsorsiyomun mutaya 
ettiği döviz ve kambiyo kwi« 
nunun depozite Banka okrtk 
tanıdığı Osmanlı BanVaaınfc 
akşam 16 dan sonra yatufdnu#" 
tır. Elinde kambiyo bukwwl»p 
bunu 1030 kuruştan dipoJİtttf;
tankada karşılaştırmışlard». B«_ 
muamele her' gUn yapılacal«^v«| 
Osmanlı Bankasında ‘ “
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Moskova 27 — (A. A.) Türk Mariciyc Velrilimu Rmsyadııki 
Sknmsti tekmil Sovyet cumhuriyetleri umumî mohafıliudo biiyîik 
t  i i* alaka tevlit etmiştir. Ukranya hükûrnctiîsin merkes. naşiri 
ofkârı olan Tisin gazetesi diyor ki:

Türk-Sovyet dostluğunun bu tezahürü herşeydon evvel iki 
dost hükümetin sulhfin müdafaası için tesanütlerinin bir'tezahürüdür., 
Sovyet Rusya ve Türkiye hatlarını, mevcudiyet, hakimiyet ve 
istiklâllerini emperyalistlere kar;;-, kazandıkları muvaffakiyetten 
sonra Sovyet ve Türk hükümetleri harp, silâhlarının yerme, 
İktisadî mücadeleyi ikame eden emperyalist devletleri» mütemadi 
suikastlerine maruz kaldılar iki, dost devlet hükümetlerinin dahilî 
siyasetlerinde olduğu gibi haricî* siyasetlerinde de takip ettikleri 
gaye sulhtur. Litvlnofun 'bihakkın hatırlattığı-, gibi Türk-Sovyet 
dostluğu bılâ vasıta miinasebai hududunu geçecek cihan siyaseti
nin mühim bir âmiii olmuştur.

Rus filosu geliyor
Moskova 27 (A.A.) — Okranya “Piyernola,, kruvazörü ile dört 

torpitodan mürekkep Karadeniz filosu yakında Akdcnize hareket 
edecektir.

Filo İstanbul, Mersin ve Pireyi zı n.t e < ır.

1
Almanyada vaziyet

b ü y ü l t ü l ü y o r

Londra, 26 (A. A.) — R-ÎOO 
işartli kabili sevk balonunun 
büyültülmesi için yapılan inşaat 
bitmiştir.

• Vâlertta ismindeki gayet bü-
yÎ7İÎ rl-’.*! 1 7i liayy-esr-rsi' Eîoeîıoateı’-'
de, içinde 15 yolcu olduğu hal
de 2 uçuş tecrübesi yapmıştır. 
Tayyare, saatte 230 kilometre 
süratle uçmuştur.

Kıral Faysalın seyyahati 
Roma, 27. — (A. A.) — 

Gazeteler Irak Kıralı Feysal ile 
İsveç veliahdımın Avrupaya git
mek üzere dliıı nıiUenekkiren 
Napoli’ye vâsıl olmuş oldukları
nı yazmaktadır.

Londra, 26. - ( A.A.) - Sö
külmek üzere bir şirkete satıl
mış olan Conquest ismindeki 
eski bir Ingiliz kruvazörü ken
disini çeken remorkörden ayrı
larak akıntıya kapılmış ve şimal 
denizinde Flamborough açığın
da kendi kendine ilerlemeğe baş
lamıştır. Kruvazörün içinde 6 
kişi vardır.

Londra, 27. — (A. A.) —1 
Conquest kruvazörü bu sabah 
Manş denizinde romörkör tara
fından çekilmekte iken romör- 
körün teli kopmuş ve kruvazör 
limana gelmiştir. İçersindeki 6 
kişi sağ ve salimdir.

rem
Brüksel 26 (A.A.) — Cima - 

yet Mahkemesi 1928 birinci Teş
rininin 24 üncü günü İtalya veli- 
ahtı preııs Humberto,yu revol - 
/er kurşunile öldürmeğe teşeb
büs eden İtalyan talebesinden 
Derosa’nm muhakemesine baş* 
lanmıştır.

Brüksel 27 (A.A.) — İtalyan 
îeliahtmı öldürmeğe teşebbüs 
etmiş olanDerusa beş sene hapse 
Mâhkum olmuştur.

musyu vemzı
nutuk kazı

Atina 27 — Yunan Başve
kili Müsyü Venizelos dün muh
telif nazırlar ve nezaretlerin 
şuoe müdürleri ile temas ede
cek liberallen, tarafından seve-; 
ftae “ '  -verilecek ' iiyâfeife irat 
edeceği büyük nutkuna esas 
teşkil edecek malûmatı almıştır. 
Başvekil nutkunda demagoji 
yapanları şiddetle tenkit ede
cek ve bunların hususî menfa
atlerinden başka bir şey düşün
mediklerini sarih bir tarzda 
izah edecektir.
M. Vemzelosusı seyahati

Atina, 27 Venizelos resmî 
malûmata gere Vunan Baş ve
kili Müsyü Venizelosun Ankara 
seyahati Türkiyede kabine te
beddülü vuku bulsa bile muhak
kak surette tesbit edilen tarihte 
icra edilecektir.

Başvekil Müsyü Venizelos 
tarafeyn beyninde cereyan et
mekte bulunan müzakerat 20 
teşrinievvele kadar neticelen
diği takdirde dostluk misakını 
ticai'et Ve ikamet mukavelena
melerini Ankarada imzalaya
caktır. • ■ ' '

kazanıyor!' • 
Konya 27 (A.A) — Aksaray 

vilâyetinin Köçhisar kazasında 
belediye1 intihabatı bitmiş ve 
Cümhürizetffalk Fırkasının nam. 
zeileri kazanmışlardır. ■

Ankara, 27 ( A. A .) — Ve
zirköprü, • Nallıhan, Simav, Or
hangazi, Sirik, Koçhipar ve 
Beyşehir kazalarında yapılan 
belediye intihabatında Halk Fır
kası namzetleri kazanmışlardır.

Barselorada bir miralay

Barselon, 26 (A.A.) — İfti- 
rakçılar fırkasının lideri miralay 
Matçya Bürükselden Belçika hu
duduna gelmiş ve muhafızların 
gözüne ilişmeden hududu geçe- 
fak Barselona gelmiştir. M. Matç
ya Çarselonda kalmak niyetin
dedir. Miralayın gelmesi halk 
arasında azçok bir heyecan 
uyandırmışîır ‘ ' '

fiemeıi). mç zabı- 
tîını mMİhıalcemesi

Leipzig, 26 (A.A.) — Millî 
nıiidııfan ordusuna memıup ve 
müfrit milliyetçi tevekkülleri vü
cutla getirmekle maznun 3 zabi
tin muhakemeni esnasında sos
yalist milliyetçiler fırkasının re
isi İVİ. Hitler şahit sıfatile şu 
beyanatta bulunmuştur:'

— Şayet bu hareketimiz mu
vaffakiyetle neiifcelcnecük olursa 
1918 İkinci teşrinde yapılan ci- 
naye'ti iahkik ve takip için bir 
divanı âii teşkil olunacaktır. 
Grc.dv. yapılacak muhakeme ne
ticesinde bazı başlar yere dü
şecektir. iki veya üç intihap 
devresi daha geçtikten sonra 
herkes müfrit milliyetçilerin ayak- 
lanrnr.ıı ıs şahit olacaktır. O za
man biz ecnebiler tarafından 
Almanyaya cebren kabul ettiri
len muahedeleri kanunî veya 
şravri kamıııî her türlü vasıta- 

edip ortadan kaldıra- 
»

! rl ı t 
caffız.

tmlihM m m m m

işi ne vasiyette?
Cenevre, 27 (A.A.) — Tah

didi teslihat komisyonu müt/cefi- 
kan tahdidi teslihat konferansı
nın 1931 senesi nihayetinden

har etmiştir';'........ ....** »»**.-
- .Cenevre, 27-' ş. (A'.)Âv): M.

Henderson Londra’ya ajvdet et
meden -evvel? M." Şriand'Siyeloja 
ile ayrı ayrı görüşmüştür.

Cenevre, 26 (A.A.) — Hu
kuk encümeni Akvam cemiyeti 
misakınm tadiii hakkında tetki- 
katta bulunmak iızre tâli bir 
komite teşkiline dair M. Politîs 
tarafından ileri sürülen teklifi 
tasvip etmiştir.

Balkan konferansı ve

lle-dnyc- 

.■’l (( '

ibılİMJtIbaiii irı?j Juĵ yf)\ ırJljijk,
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iyem i jı jK,'(f)inyc

tir. intihabat mutlaka teşrini
evvelin 5 inci günü bağlıya
caktır.

Her nekadar sandıklar ka
zalarda duracaksa da şehrimiz
deki nüfus kesafeti ve halkın 
meşguliyeti nazarı dikkate alı
narak sandıklar nahiyelerde de 
dolaştırılacaklardır.

Çalmam defter 
Çalınan Adalar kazasına ait 

defterler 5 teşrinievvele kadar 
yeniden yapılacaktır.

il'1 ırikadaki ikinci bir içtima 
C. H. F. müfetiişi Hakkı 

Şuıasi paşanın nezdinde vilâyet 
idare heyciile nnıl emellerden 
dün akşam geç vakit ioplaı.ı- 
mşlar ve intihap işinin yeni 
safhalarını tetkik ederek tazı 
kararlar vermû'c: r.

Çatalca ve .Adalar kazala
rında çaiır?..:- defterler mes’ele- 
si de dünkü içf imada tetkik 
edilmiştir.

mmız

H

Atina, 27 — Sofyadan alı
nan son haberlere göre Bulgar 
hükümeti Atinada Toplanacak 
olan Balkan konferansına iştirak 
etmiyecek, yalnız Bulgar sefiri 
Müsyü Köseyvonef hükümeti 
metbuası namına konferans me
saisini takip edecektir. Balkan 
konferansı komisyonu reisi müs
yü Papanşstasiya, Zora gazete
sinin Atina muhabirine konfe
ransta akalliyetler meselesinin 
müzakere edümiyeceğini beya
natında söylemiş ve bu beyanat 
üzerine Bulgar hükümeti kon
feransa iştirak etmemeğe karar 
vermiştir.

Çin milliyei parverfesrine 
iltihak edecekler 

Sidney, 27 (A.A.) — Çin baş 
ş; hbe ‘deri Avusturalyalı sabık 
muiıaripierden 300 kişinin na
mına iki kişinin kendisine müra
caat ederek Çin milliyetperver
lerine iltihak etmek arzusunda 
bulunduklarını ve nasyonalistlere 
teveccühleri olduğunu ilâve et
miş bulunduklarını beyan etmek
tedir. Başşehbender, bu teklifi 
nazikâne bir surette reddetmiş
tir. Sabık muharipler cemiyeti 
bu husus hakkında hiçbir malû-' 
matı olmariıömufade etmektedir.

il ıiii jı&sı u y Hjptn Ĥ ıüi hû$. crfhı
Çatalcadaki teftişten avdet edeni Vâü muavini Fazh 
beyin intihabat mes’elesi etrafında verdiği izahat

Cemiyeti Belediye fırkn gru
pu dün Mukkı Şiıuuıi Fş. ı»m 
riyasulinde toplanmıştır. Hafi 
olan bvı ir ' atla bııgiinkli ce
miyeti belediye içtimaında gö
rüşülecek hususat tetkik edil
miş ve bu mes’eleler hakkında 
aza serbestçe fikirlerini izhar 
ettiklen conra icap eden karar
lar verilmiş.ir.

Belediye hududunun tayini, 
ile tîeşiklaşta belediye teşkili 
hakkında reyiama müracaat 
mss'elesiie yeni oktruva tarifesi 
de dün görüşülen ve karara 
rapiedileıı mes’eleler meyanm- 
dadır.

Malûm olduğu üzere yeni 
Deîcdiye kanunu mucibince, neh
rimizde belediyeye ait vücuda 
getirilecek teşkilât için halkın 
reyine müracaat edilmesi lâz in
dir.

V ine bu kanun, idaresi tev
hit edilen belediye ile vilâyetin 
hudutlarının tefrik ve tesbiti 
için hallim reyine müracaatı 
âmirdir.

.Sonra bir eylüle kadar şeh
rimizde 9 belediye şubesi vardır.

Bir eylülden itibaren on kaza 
teşkil edJmiştir.

Diğer kazalarda belediye 
teşkilâtı mevcut ise de Beşik- 
taşta yoktur. Bunun içiıı de 
alelûsul bir kere reyiama mü- 
raojifti: edilecektir.

|, Reyiama ne vakit, ne şekildü 
’ w’C f.'nA'c1 eti?!ece|;i temiyeti be
lediyece tesbit olunacalîtır. An
cak belediye intihabına ait işleri 
kaza intihap encümenleri idare 
ettiği halde reyiam işini kaza 
idare heyetleri idare eyliye- 
cektir.

Çatalca intihabatı
Vâli muavini Fazlı B. dün 

Çatalca intihabın teftiş etmek 
üzere Çatalcaya kadar git
miş ve akşam üstü avdet etmiştir.

Mahallinde vaziyeti tetkik 
eden Eazh B. diyor ki:

—  “ Çatalca intihabının bu 
akşam neticelenmesi lâzım idi.
Fakat defterlerin çalınması bir 
emri vakidir. Kim çaldı? Bu 
henüz belli değildir.

Maamafih müddeiumumilik işe 
uazıiyet etmiş ve mahallinde 
tahkikata başlamıştır. Bu itibar
la intihabat durmuştur. Bu va
siyet üzerine ne yapılmas? icap 
ettiği hakkında intihap encüme
ni bir karar ittihaz ederek 
buraya bu kararı bildirecektir.
Bu karar idare heyetince tetkik 
edilecek ve intihap ya tasdik 
olunacak veya feshedilecektir.

Adalar belediye intihabına 
ait defterler de çalmmıştır.Fakat 
bunlar esas defterler değildir .
Faili meydanda olmadığı cihetle 
maksat hakkında bir şey bilmi
yoruz..

Bittabi alâkadan hakkında 
tahkikat icra edeceğiz-,,,

İntihap cetvelleri
İntihap 1 cetvelleri kaldırıldı.

İtiraz edip te nüsbet bir 
netice elde edemiyenler üç gün 
zarfında mahkemeye müracaat 
edeceklerdir. Bu müddet camar- 
tesi (dün) başlamış olup pazar
tesi (yarın) bitecektir.

Mahkemeler azamî 6 gün 
zarfında1 biı bapfâ mi&itej: 
menfi bir karar ittihaz' eclecel&'

îmmûr FL çeldi
Paris sefaretine tayin edilefr 

Bern sefiri Münür B. dünkü- 
ekspresle şehrimize gelmiştir, 

Münür bey bir muharririmize 
şu sözleri söylemiştir:

“ —  Paris sefaretine- tayin 
edildiğim için İsviçre hükümetine 
sureti hususiyede veda ettim.

İsviçre hükf m itile münase
betimiz ker zaman olduğu gibi 
tabiî v’ dostanedir.

Yerin ( bugün ) Ankara ya 
giderek hükümet ricali ile temas 
edeceğim. Önümüzdeki ay içinde 
itimatiiaraemi alarak Parise m- 
deceğlm.,,

Feci bir otobüs kazası 
Roma, 27. — ( A. A. ) — 

Rieti’den bildirildiğine göre 
umemî otobüs 40 ameleyi hamil 
olduğu halde gitmekte iken bir 
hindi sürüsüne rasgeimiş ve 
hayvanları ezmemek için anî 
bir surette istikametini çevir- 
.inekte iken kapaklanmışt r. 17 
amele ağır surette yaralanmışiır.
Londrada sanayi meclisi 

Londra, 26 (A.A.) — Sana
yi ve ticaret erbabı tarafından 
yapılan bir içtimada bir sanayi 
ve ticaret birliği meclisi teşki
line karar verilmiştir.

Alman filimler! aleyhinde 
Prağ, 26 [A. A.]— Sınamalar

da sözlü Alman filimleri göste
rilmesi üzerine bazı nümayişler 
yapılmıştır.
Bombayda karışıklıklar 

Bombay, 26 (A.A) — »Bom- 
bayda yeniden bazı hâdiseler 
çıkmıştır. 25 kişi yaralanmıştır.

İzmirde üzüm satışı 
İzmir, 27 (A. A.) — Bugün 

17 kuruştan 44 kuruşa kadar 
3Q21, çuval üzüm ve 10 kuruş
tan 45 kuruşa kadar 4367 çuval 
incir satılmıştır. .. .

Zabıta kongresi - ' 
Brüksel, 26. — (A. A.) 

Beynelmilel zabıta kongresi açıl
mıştır. r ..-i;

Viyana kabinesi 
Viyana, 26. - (A.A.) - Scho- 

eber kabinesi istifasını vermiştir.

Saç ilâcı al;;:ımz, nacıl kulla
nacağınızı izah eder bir k;1ğıt- 
Çiğı eczacının verdiği paketin 
içinde bulıırrjımuz.

Maııav, karpuzunu Tekirdağı 
diye; elmamın, Aımınya diyo 
uatar.

Halk Fırkauı'nın yaptığı irıkı- 
lıip ve icraat hakkımla bir for
malık olmm yazı çıkınaınıgtır. 
Bir kaç münevverin miirettip 
arkadaşlar kaçmadan cvel kara
ladıkları başmakaleler, vaziyeti, 
nihayet münevverlere izah ede
bilir. Halk, yapılanı bilmekten, 
yapılacağı sezmekten uzak tu
tulmuştur . Devlet Gosyalizmi 
yapacak kadar sollaşmış Fırka, 
bilmelidir ki, bu gibi eserler, 
kökleşmek içiıı geniş halk taba
kalı ırına dayanmak ister.

F ırkamîzın ıslah cdileceği hak
kında rivayetler duymaktayız . 
Eğer yapıkıcak olan, şahısların 
yerine şahısların ikameni ise, ye
ni gelecekler ne kadar teiniz 
olursa olsun, iki sene sonra va- 
racaiiıvnız nokta, bugünkü çu
kurun bir çuvaldız ötesinde ola- 
okıcaktır.

Biz, bütün manası ile mo
dern bir fırka istiyoruz. İnkılâ
bın şuurunu çalışan köylüye, ça
lışan emekçiye, çalşan kadına, 
çalışan gence aşılıyacak fırka 
istiyoruz. - Komitacılık değil fır
kacılık istiyoruz.

Fırkacılık, her tarafta bir 
kaç kişiyi elde edip onlara bir 
kaç yüz rey pusulası temin et
tirmek değildir. Fırkacılık, rey 
sandıklarının başına perç'nlen- 
miş kanaatlerin, kendilerinden 
gelmesini temin eylemektir. Bu 
ise, fırka ideolojisinin eserlerle, 
broşürlerle, konferanslarla, me- 
tinglerle, evde, sokakta, iş 
günlerinde, bayram günlerinde, ■ 
sesle, yazı ile, radyo ile neşri 
ve tamimî sayesinde olur.

Fırkanın matbuatı arasında 
ahenk, fırkanın mensupları ara
sında ağız ve iman birliği; yu
kardan aşağı olan teşkilâtın, en 
kısa bir zaman zarfında, aşağı
dan yukarı olmasını temin; pro
paganda teşkilâtı ile çok âza 
kaydı ve bunların ’ şuurlandırıl- 
ması; prensiplerin hayata mü
dahale eder şekilde tedvini. 
Bunu istiyoruz.

Deftere ismini yazdırır ve 
bundan faydalar teminine çah- 
şy- kimseler değil, inkılâbın ne 
istediğini anlamış, bunlara inan
m ış  ve bunları nefsine ve içinde 
hareket ettiği hayat dairesine 
tatbik etmek cesaretine malik; 
esin kafa ile hesabını görmüş 
imanlılar istiyoruz.

Başıbozuklar fırkası değil, 
nizam ve şuur fırkası istiyoruz.

BURHAN ASAF 

Kost ve Bellont
Nevyork, 27 (A. A.)— Kost 

3e Bellont Saııfransiskoda ka
raya inmiştir.
Italyan hava müsteşarı

nın teşekkürü
Atina, 27 — İtalyanm hava 

müsteşarı müsyü Balbi Atinada 
İtcvlyan tayyarecisinin ölümüne 
karşı gösterdiği alâkadan dolayı 
beyanı teşekkür etmiştir.

Biîlgarıstandaki casusluk
Sofya 26 — Casusluk mes

elesi etrafında yapılan tahkikat 
ikmal edilmiş ve tahkikat fezleke 
si müddeiumumîliğe tevdi edil
miştir. Nimresmî gazeteler, 
casusluk mes’elesini Bulgar Hü- 

' îcûAıeti aleyhine ihzar edilmiy 
bir, süikast hareketi şeklinde 
tâSvir edeft Belegrat gazetele
rine şiddetle hücum etmektfd^
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sığan ysııraibı
Âsıırdlîdle SMiyar bir 
kazasma uğrayarak

Dün Ajans 
bir otmobil 
silflt gelıitemsştir. % 
Ajansın telgrafı 
şııdur: 1

Nevyork, 26 '| A. 
A.] — Bir miid-ı; 
dettenberi Nev-j1. 
vorkta bulunan i;''

Zaro ağaya bir oto-̂ ' 
ş ve î'ı

ihtiyar Zaro ağanın Nevyorkta 
uğradığını bildiriyordu .Bu hususta fazla taf-

feraıirde bîr dava

mıştır. Zaro ağa
nın vaziveti va-

Zavallı Zaro 
Burada ailesi Za- ■ 

böyle.

"“ W .  ' ....yarala» ( - ,, f
o ag-ı-; , , " »‘ J' " I

vn- t1 -\ ’

dar tatmadığı bir> 
hayat geçiriyor-
du. Hatta demi- 2aro  ağa boks dersi
lebilir ki bu son aylar bütün yüz elli küsur senenin muhassalasile 
tekabül edecek derecede idi.

Ömürlü ihtiyarın sürmediği zevk yoktur. Güzellerle resim 
çıkartan, onfarla öpüşen, firak, simokin giyip dansiğlerde Ameri
kan dilberlerile danseden hep odur.

Zaro ağanın yapmadığı bir tek iç kalıyordu. O da boks talimi. 
Dercettiğimiz resimde Zaro ağayı bu spora da heves ederken gö- 
rüyürüz. Anlaşılıyordu ki Zaro ağa yeni dünyadan yep yeni bir 
adam olârk gelecektir.

Fakat bütün bu eğlenceler de Zaro ağanın karısının nihayet 
ahi tutmuş olacak ki, zavallı ihtiyar bir otomobilin sademesine 
uğramıştır. Yarasının neresinde ojclüğ-u Iıenüz anlaşılamamıştır. -

Mezarlıkbaşında Arap Kad- 
riyi öldürmekle maznun Esat 
oğlu Kör Mehmetlin muhakeme
sine dün İzmir Ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir . 
Dinlenen şahitlerden Sümbül ha
nım cinayet hakkında çu izaha
tı vermiştir.

— Ben gördüm; Mezarlık ba
şında gazoz içiyordum, kavga 
etmeğe başladılar. Arap Kadri 
bıçağını çekti, kör Mehmedi
vurmak istedi,,fakat vuramadı, 
kaçtı. Kör Mekmet te arkasın - 
dan koşmağa başladı, bir
müddet sonra yetişti ve elinde 
tuttuğu bıçağı Arap Kadrinin 
vücuduna on defa sapladı, on - 
dan sonra kaçtı.

Maznun kör Mehmet Sümbül 
hanımın söylediği sözleri kabul 
etmemiş ve:

— Bu kadın abuksabuk söy
leniyor . Vak’ayı görmemiştir. 
İfadesini kabul etmem.

Demiştir.
Kör Mehmet bazı şahitlerin 

isimlerini söylemiş ve mahkeme 
heyetinin bu şahitleri dinleme
sini talep etmiştir. Maktulün 
muhakemede bulunan kardeşi de 
vak’a hakkında malûmatı bulu
nan bazı şahitlerin isimlerini 
saymış ve bunların da dinlen
mesini istemiştir.

Şahitlerin istimaı için muha- 
■ farae- ̂  6  teşrinievvele “kalmışta*, j
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'  Bu sene Fransanın gerek 
farkında ve gerek Loraitıe ha
valisinde büyük askerî manev
ralar yapılmıştır. Bu manevrala
ra fevkalâde büyük bir ehem
miyet atfedilmektedir. Bilhassa 
Loraine manevralarında kulla
nılan. yeni malzeme ve aletlerin 
icrübesi, 25 kilometre üzerin

de yapılan harekât bunlara 
azim bir kıymet vermektedir.

Loraine de iki ordu karşı
laşmıştır: Kırmızı ordu ve mavi 
ordu.

Ceneral Dufticusc’nün ku
mandası altındaki mavi ordu, 
Yüksek Vojları, aşmış ve 
Moraııge sırtlarını tırmanmağa 
başlamıştır. Fakat karşısında 
General Miltelhavsen’in kuman
dasındaki kırmızı ordu vardır. 
Ve bu ordu, Mavi ordunun hc- 
rekâtına karşı koymaktadır. Fa
kat Kırmızı ordunun, vaziyeti 
iyi değildir. Çünki kuvvetleri 
gayrı kâfidir. Taburların kısmı 
azami yoldadır. Bu vaziyet kar
şısında kuvvetlerini temerküz 
ettirecek, ve Mavi ordunun hü
cum noktasını kapayacaktır. 
Mavi Ordu ise seri bir yürü- 
yüşlsbu datiiayı- yarıp.geçebekti.

otom obili 
Şimdiye kadar bütün vesaiti ve 
kahir alâtı harbiyesi sayesinde 
oldukça muvaffak olmuştur.

Mittelhavsen, muhasımı ta
rafından yapılan tazyikler es
nasında adım adım dövüşerek 
bütün şiddetli mukavemetine 
rağmen mevkiini terk etmek 
vaziyetinde kalmıştır.

Bu ordu 4 eylülde iki ke
narı temamen sazlıklar ve ağaç
larla örtülü . küçük bir ırmağın 
kenarım tutuyordu. Fakat bu 
ırmağın arkasındaki, her ağacın 
dibinde, her toprak yığınının 
altında bir sürü mitiralvoz vardı.

Lâkin, addetçe faik olan bir 
düşmana karşı ne yapabilirdi.

Jeneral Mitelhavsen’in ku
mandasındaki ordu yine,, rjcate 
mecbur olmuş, fakat sonra as-

Katil j  
lam .ğıraı an- 

slSâh çektiavıs
Tophanede Kılıç Ali 

leşinde pir cinayet 
kalı Piç Ali; Bir 
den 2 kişiyi vurmuştur. Tı 
He yaralananlardan Şakir; ciğe
rinden kurgun 
Mtılıidditı bağı 
lan bir ameliyat 
kat kalmıştır.

Piç Ali; cinayeti 
izini kaybetmiş, bütün polis 
merkezlerinin takibatına rağmen 
yakalanmamıştır.

Piç Alinin izi aranırken Bul- 
garistana kaçmak için hazırlık 
yaptığı haber alınmış, Silivrika- 
pı, Yedikule, EcHınekapı, Top 
kapı sur methalleri tarassut al
tında bulundurulmuştur.

Silivrikapıdan geçen bir oto
mobilin içinde sabıkalı Piç Ali 
teşhis ediiîivş, şeiıi 
bir vak’aya meydan 
için otomobilin sur haricine çık
masına göz yumulmuştur.

Otomobille birlikte sur ha
ricine çıkan polis memurları; 
otomobile “dur,, ! emri vermiş
ler ve katili korkutmak için 
havaya silâh atmışlardır. Piç 
Ali yakalanacağını anlayınca 
o da silâh kullanmış, fakat hiç 
bir şey yapamadan polisin pen
çesine düşmüştür.

Rapor hazırlanıyor

Londra baytarı

Geçen ay Londrada topla
nan beynelmilel on birinci bay- 
tarî kongreye hükümetimiz na
mına iştirak ve avdet eden İk
tisat Vekâleti baytar umum mü
dürlüğü şube müdürlerinden 
Naki Cevat bey kongre mukar- 
reratı hakkındaki raporunu ha
zırlamaktadır . Yakında rapor 
ikmal edilerek vekillik makamı
na takdim edilecektir.

^  Kongreye iki bine yakın 
murahhas iştirak etmiştir. Mu
rahhaslar arasında Kanada, Si
li, Avusturalya vecenubî Afri- 
kadan gelen murahhaslar da bu 
Sunuyordu. Kongreye iştirak e- 
den murahhaslar heyetlerinden 
en fazlalarını İngiltere, Alman
lar, Fransızlar ve Itaiyanlar teş
kil etmiştir. İngilizler en kala
balıktı. Almanlar elli dört, Fran
sız ve Itaiyanlar da bu miktara 
yakın murahhasla iştirak etmiş
lerdir.

Kongrede hayvanların mü
him ve sari hastalıklarından 
başka menşei hayvani olup is
tihlâk edilen mevaddı gıdaiye- 
nin muayene işlerile ve diğer 
teksiri hayvanata müteallik me
selelerle alâkadar işlerin müza- 
keresile meşgul olunmuştur. Bu 
mesail hakkında on beş kadar 
mühim karar verilmiştir.

İktisat vekilliğine takdim edil 
mek üzere hazırlanmakta olan 
raporda müzakereler ve rapor
lar hakkında mufassal izahat 
verilmektedir.

kerleri toplıyarak hasmınm üze
rine doğru ,bir noktadan hücüro 
ederek, muvaffak olmuştur.

Fransadaki manevreler as
kerin kabiliyetini bir kat daha 
tebarüz ettirmiş ye Fransa or
dusu; için şofe•^%Aejİ;î:®fesu?* 
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©Minrdiiğü kadınlar
31 yaşında bulunan yanke

sici Gilbert Lion birkaç hafta
dır Ltıdoıı Firmin İsminde 33 
yayında bir kadınla yayıyordu, 
işi gücü yoktu. Murgiiıı sarhoş 
vo. Iıurdakika ga/.ııp olan bu 
adanı metremle bir türlü geçi
nememekte idi. Kavgaları kom
şuları lıergece rahatsız ediyordu.

Pazar giini'ı pek fazla sar
hoş okluğu halde evine geldi ve 
kadını dehşetli surette dövdü.

O kadar ki zavallı kadın er
tesi gün yataktan kalkamadı.

Ertesi akşam yine her za - 
man ki gibi dehşeti! sarhoş ol - 
duğu halde eve geldi, karısını 
yatmış gördü, ve zavallı kadının 
çabuk kalkmadığını görünce ro- 
velverini çekti, ve ateş etti. Lu- 
cien karnından müthiş bir 
yara aidi. Can acısile istimda - 
dına komşular yetiştiler. Fakat 
gözü kızgın vahşi adam kendi - 
sini tutmak isteyenlere silâhını 
tevcih etti ve biv kişiyi daha 
yaraladı. Bu suretle meydan 
bulan cani kaçtı.

Bu sırada komşuların bir 
kısmı yaralı kadını hastaneye 
götürdüler, bir kısmı da polise 
koştu.

Zabıta caniyi bir kahvede 
yakalamışsa da Lion teslim ol
mamış bunun üzerine polisle 
cani arasında silâh teati edil
miştir. Nihayet haydut teslim 
olmuştur. Genç kadın hastane
de ölmüştür :̂
Bir bahriye zabiti metre
sini sonrada kendisini 

öldürdü
Bienfaisance sokağının lüks

bir vaka olmuştur.
M. Eııgeıı Tiripkır i/)mindo?,9 ' 

yayında bir bahriye zabiti bîr genç, 
kadınla yayıyordu. Evvel ki ak- 
yam :;aat6,3ö iiç el ailiih atılmış 
komşular M. Fugeıı’in apartma
nına koşmuşlar ve bahriye za
bitini yarde beyninden yaralı ve 
kan gölü içinde bulunmuştur. (

Onun yanında yine kan için
de bir genç kadın cesedi bulun-'

Yapılan
kıskançlıktır . Genç kadın bir .' 
kaç gün evvel âşığını terketaiş- 
tir.

Bir adam kamımı ve 
sonra da kendisini

öldürürdü
Sen Remi mevkiinde bir çıf— 

likte 3 çoctıklu sfıldıı bir aile' 
yaşamaktadır. Kadınla erkeğin 
vaziyeti yakın zamana kadar,! 
gayet ahenktardır. Adam 39 ya» ? 
şmda, kadın 36 yaşında buhınu- /  
yordu. Sabahleyin kadın kahve / 
altı hazırlarken kocası ansızın 
mutfağa gelmiş ve av tüfeğini 
kaptığı gibi karısına tevcih et
miştir.

Zavallı evvelâ bunu bir şaka r 
zannetmiş ve hiç kendisini mü- 1 
dafaa etmemiştir. Bilâkis koca
sına gülmüştür. Fakat o anda 
delirdiğine şüphe olmıyan zevç 
karısına ateş etmiştir. Zavallı 
kadın karnından başından, Ko- ' 
lundan, yaralamışıvy$ ç^nacısjle 
.komşulara; kaçabifmiştûv. Bu ■ ya- ' 
ziyet karşısında biraz ;aklı . başı
na gelen katil, silâhı.ağzına da- 
yamış ve , ateş . etmiştir... Zevç 
derhal, ölmüştür.

Mübadele işi
Yunanlılarla mübadele vazi

yetini kat’î surette halleden An-jj 
kara itilâfnamesinin tatbikma 
başlanıldıktan sonra yeni bazı 
vaziyetler meydana çıkmıştır.

Bunlardan birisi ve en mü
himini evelce mübadeleye tâbi 
olduğu halde Ankara itilâfna- 
mesi ile etabli vaziyetini iktisap 
etmiş olan bazı Rumların şimdi 
yavaş yavaş meydana çıkmakta 
olmalarıdır. Bu kabil birkaç ru- 
mun nasılsa şehirde saklanmağa 
muvaffak oldukları, şimdi An
kara itilâfnamesi mucibince 
etabli vaziyetini iktisap edin
ce meydana çıkmakta mah
zur görmedikleri anlaşılmakta
dır. Fakat işin mühim ciheti 
bu kabil rumlardan bir ikisinin 
İstanbulda, mübadil muhacirler-  ̂
iskân edilmiş veya edilmek 
üzere muameleleri yapılmış, ev
leri de vardır. Bunlar şimdi 
mallarını istirdat etmek iste
mektedirler. ' Bu garip vaziye
tin nasıl halledileceği henüz 
malum değildir. İşin muhtelit 
komisyona intikal etmesi ihti
mal dahilindedir.

Ekmek fiatı 30 para 
dahia indirilecek

Narh komisyonu bugün top
lanarak bu haftanın ekmek fi- 
atlarını tesbit edecektir.

Son günlerde her gün İs- 
taıibulun yevmi ihtiyacından faz
la altmış vagon buğday gelmek
te ve bunlar idhar olunmakta
dır.

•Binaenaleyh iki aydanberi 
mütemadiyen düşen ekmek fi- 
atının yarın da 30 para daha 
tenzil edilerek - sekiz kuruşa 
mdif ileceği; kuvyetİe;jM<ibt«neI-

Japon pamuklan if|
Ticaret odasına bir müddet 

evvel Atıf B. tarafından . Japon 
pamuklu eşya sanayiinin mem
leketimizde “damping;, yaptığı*! 
ria dair bir takrir verilmiş, fa« 
kat oda meclisi böyle bir şey 
olmadığına karar vermişti.

Oda meclisinde bu kararınr>
verilmiş olmasına rağmen, pi
yasada • Japon pamuklu sanayii* 
nin Japon hükümetinin muave*' 
netile memleketimizde 'maliyet 
fiatinden daha aşağı fiatle pa
muklu eşya, bilhassa kaput be* 
zi sattığı kanaati umumîdir...

Bunun -içindir ki, meclist* 
bir karar verildiği halde Tica
ret odası gene Japonyadaki se
faretimiz ve mümessillik vasıta- 
site bu işi tahkik ettirmek' için 
mektup yazmıştır.*

İktisat Müdüriyetinde 
turizm şubesi

Yeni belediye kanunu muct1 
bince teşkil edilecek,olan turizm 
şubesi iktisat müdüriyetine mer
but bir şube halinde idare1 edile
ceği için bu şüberiin kadrosu 
iktisat müdüriyeti' tarafından 
hazırlanmağa. başlanmıştır.

,Bu. kabîl şubelerin teşkiH 
sırasında- tercihen - • belediyeni* 
açıkta kalmış memurları - alın* 
makta -ise de turam şubeİ 
için bunun tatbiki mümkün ol* 
mıyacaktir. '

Çünkü bu şubeye alınacak 
memurların lâakal iki lisan 

.meşi lâiiradır. * „  -



Jî»3© Not D İ

vV«,tıı "‘J  ,  . , .

Anakara, 28 11 
İKfeyotn Veîsâltö öğSedeıa 
evvel sa a î omdaıa H3 bas- 
çuğa, öğHejlena sonara sa
sıt 17 jjem yârimi bire 
kadar topBsmarak 
saker'afita bMİmmsBM§taı\ 
SSyEsımdlâğâiBe göre üseyeta |-j 

; ve&âle ibns sçiljimada jsa’o- ::ı 
gramsan îesbilt etaramgür» >j 
Kamalar yarnnaikii farka gra-.'-ı

Fırka grapu 
Aşikar, 28 [ H. M i  — 

Fırfsa grajpw ya.irsim ( fona 
gcİEn) saat İLC da taplapsa- 
caiki'as’o S

edlilleceiklüıi).

Moskova, 28 (A. A.) — Dün 
öğleden sonra kızıl ordu mer
kezinde Harbiye Bahriye komi
seri M. Vorosilof, Tevfik Rüştü 
Beyin şerefine bir kabul resmi 
yapmıştır. Ziyafette Tevfik 
Rüştü [Beyle beraber seyahat 
eden arkadaşları Litvinof, Kara- 
han, Suriç yoldaşler, İhtilâl harp 
meclisi azalan, Ordu rüesası ve 
Hariciye erkânı hazır bulunmuş
lardır. Vorosilof, Tevfik Rüştü 
Beyi selâmhyarak Türk-Sovyet 
dostluğunun mücadelede doğdu-

HEHc

Cemiyeti Belediyede içtima

kftrava tarife ve tali- 
ıtaarnıesi IsaLîsLediMli

i .  ^ A Af/ki*" ”

mm

<L,emiyetî Kelediye
Cemiyeti belediye dün Sa- 

deddin Ferit Beyin riyasetinde 
toplandı Zaptı sabık kabul edil
di. Belediye reisinin bir takriri 
okundu. Bunda 5 Teşrinievvelde 
başlayacak intihabatsa, bu defa 
intihaba kadınlarında iştiraki 
hasebile, bir günde bitmesine 
imkân olmadığa cihetle yedi 
gün devam ettirilmesine müsaa
de itası talep edilmekte idi. 
Hey’eti umumiye bu talebi ka
bul eyledi.

Bu itibarla teşrini evvelin 
beşinci günü sabahleyin başla
yacak olan intihap teşrini ev
velin onikinci günü saat İ le  ka
dar devam edecektir.

Sabuncu hanının istimlâkile 
oranın caddeye kalbi hakkın- 
daki tezkere ile Eğrikuyuda 
inşa edilecek ilkmektep arsası
nın istimlâkine dair tezkere 
idare encümenine gönderildi. .

Bundan sonra azadan Hü- 
sameddin Pş. ile Emin Âli B. 
tarafından verilen bir takrir 
okundu. Bu takrirde, şehrimiz
deki belediye dairelerinin hu
dutlarının kaymakamlık daire
lerinin hudu'danna göre tadilen 
tashihi ve Beşiktaşta tecdiden 
yeni bir belediye dairesi ihdası 
■çın alfan reyine müracaat edil
mesi teklif ediliyordu.

Emin Âli Bey, kalkarak tak-

"iima halimde

ririni uzun uzadıya izah etti ve 
ezcümle dedi k i :

— Beşiktaş Türk ve müslü- 
man halkın kesif olduğu bir 
yerdedir.

Orası hususî bir manzara 
irae eder. Beyoğluyla alâkası 
yoktur. Ayrı bir belediyesi ol
malıdır. Yani onunla bir şubei 
idariye teşkil edelim.

Bundan başka belediye hu
dutlarının da kazalara göre ta
dilen tahdidini teklif eylerim.

Bu teklif kabul edildi.
İki nezafet kamyonu müba- 

bayaası bütçe encümenine ha
vale edildi.

Haseki hastanesinin inşası 
için 15 bin liranın münakale 
suretile itası kabul edildi.

Bundan sonra cemiyeti be
lediye idare encümeni tarafından 
tanzim edilen yeni okturuva 
tarifesile talimatnamesinin mü - 
zakeresine başlanıldı.

Encümenin mazbata muhar - 
riri Aptülkadir B ., bu tarife 
hakkında hey'eti umumiyeye 
uzun azadıya izahat verdi. Ve 
bilhassa dedi k i:

— Geçen sene teşrini evve- 
Iıp birinde yeni gümrük tarifesi 
tatbik edilmeye başlanıldı.

O zaman bu tarifeye göre, 
mevcut oktruva tarifesi. de ta
dil edilmiştir. Fakat o tarife, 

/ Arkası 2  inci sakifede]

ğunu ve sulh yolunda resanet 
bulduğunu ehemmiyetle kaydet
miştir. Tevfik Rüştü Bey ceva
bında iki memleket haricî siya
setinin sulh için mücadele ve 
sulh içinde İktisadî ve harsî in
kişaflarını durdurmak teşebbüs
lerine karşı mukavemet olduğu
nu söylemiştir. Moskova garni
zon kumandanı M. Kork Anka
rada Sovyet tayyarecilerine ya
pılan hususî kabulden d o la b ı kı
zıl ordu namına hararetle te
şekkür etmiştir.

Tevfik Rüştü Bey ve Hüse
yin Ragıp Beyler cevap vermiş
lerdir.

Muskova, 28 (A. A.) — Ec
nebilerle hars münasebatı ce
miyeti, Tevfik Rüştü Bey şere
fine bir resmi kabvıl yapmıştır,. 
Cemiyet reisFT'effof ve' îktısaf 
ve hars teşkilâtları reisi, Tevfik 
Rüştü Beyi iki milletin İktisadî 
ve harsî mukareneti ve Sovyet 
Türk dostluğunun şampiyonu 
olarak selâmlamışlardır.

Resmi kabulü müteakip Tev
fik Rüştü Bey Leniııgrada ha
reket etmiştir. Orada iki gün 
kalacaktır.

Kambiyo
işleri

Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen kanun muci
bince Osmanlı Bankasındaki 
ihtiyat evrakı naktiye ile kam
biyo mubayaasına dün de devam 
edilmiştir:

“—Talepten fazla olan arz. ta
mamen mubayaa edilmiş ve ak
şam 16 da Osmanlı Bankasına 
yatırılmıştır.

Nurullah Esat Bey dün mr 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuştur.

İhtiyat evrakı naktiye ile 
kambiyo mubayaası hakkmdaki 
kanun dün neşredilmiş olduğu
na göre mer’iyete girmiş bulu
nuyor. Bu kanunla vaziyet de
ğişmiş değil, bilâkis hükümetin 
şimdiye kadar takip ettiği kam
biyo siyaseti tahkim edilmiştir.

Konsorsiyom malûm olan 
iki temevvüç haddi arasın
da borsa arz ve talebini tevzin 
etmek rolünü ifada edecektir.

. Konsorsiyom ile depoziter 
banka olan Osmanlı Bankası 
arasındaki münasebat bir tali
matname ile tayin edilmiştir.

Yeni kanun mucibince yapı
lacak muamelâtın, her haftanın 
sonuncu günü akşamındaki va
ziyeti hesabiyesi Maliye vekâleti 
nâmına Borsa komiserliği ve 
ayni’ zamanda da Osmalı ban- 

; sı tarafından neşir ve ilân edi- 
I lecektir. „

Başvekil İsmet Paşa Hz. 
tarafından sabık AdliyeVekili 
Mahmut Esat Beyefendiye is
tifası miinasebetile şu mektup 
gönderilmiştir:

İzmir meb’usu Mahmut 
Esat Beyefendiye ;

Fırkada serbest çaltşmak - 
ve kıymetli yardımlarınız- •, 
dan daha geniş sahalarda 
istifade temin etmek arzu- ' 
su, yeni hükümete iştiraki
nizden bizi mahrum etti. '■ 
Hükümette beraber çalış- ' 
tığımız günlerin hatırasını 
muhabbetle ve teşekkürle ! 
muhafaza edeceğim• Vekâ- ; 
letiniz esnasında güzide ■: 
hizmetlerinizin yadı ve âti- ' 
de memleketimize yeni vs ’j 
yüksek hizmetlere muvaf- 
fak olacağınız itimadı be- - i 
ni bilhassa mütekassis ve ;1 
mutmain etmektedir aziz , j 
arkadaşım Efendim. ‘f!

27191930 •;
Başvekil g 

İsmet j.-.

Bir fırka dahai
. Avukat Abdülkadir Kemali 

Bey Adana vilâyetine müracaat 
ederek “Ahali Cümhuriyet fır
kası,, ismile teşkil etmek istedi
ği fırkanın beyannamesini ver
miştir. Ayni zamanda Kemali B. 
fırkasının nizamnamesini de vi
lâyete takdim ederek ilmühabe
rini almıştır.

Bu fırkanın umumî merkezi 
Adana olacaktır.

/sceEm B ey ketuK yapağ» tayyarenin ön
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Tayyareci Vecihi Bey, üç ay 
evvel imaline başladığı tayyare
sini ii-ina! ::fmiş, son tetkiklerini, 
tecrübelerini yapmış ve nihayet 
dün kendi tayyaresile uçmuştur.

Vecihi Beyin bu teşebbüsü 
umumî bir alâka uyandırmış ol
duğundan, dün büyük bir 
kalabalık memleketimizde, bir 
Türk san’atkârımn elile yapılan 
tayyarenin uçuş tecrübelerinde 
bulanmak için Kızıltoprakta Su- 
terazisinde toplanmışlardı.

Vecihi Beyin, çift satıhlı 
tayyaresi, yerde on, onbeş metre 
kadar yürüdükten sonra saat 15 
buçukta, yerdekilerin alkışları 
arasında havalanmıştır.

Vecihi tayyaresi birkaç tur
dan sonra Yeşilköy istikametini 
tutmuş, orada yere îıımiş ve is
tikbal olunmuştur.

Arkadaşları ve meslekdas-

ları bu muvaffakiyetinden do
layı Vecihi Beyin elini sıkmış
lardır.

Memleketimizde yapılan bu 
tayyarenin yalnız motörü hariç
ten getirilmiş pervane, gövde, 
kanat ve diğer akşamı kami
len burada, ve Avrup fabrika
larının mebzul vesaitle yaptık
larından farksız olarak imal 
edilmiştir. Iv

Tayyareyi tetkik eden miç . 
tehassıslar, bu muvaffakiyetinden.'' 
dolayı Vecihi Beyi fevkalâde 1 
takdir etmişlerdir.

Tayyarenin hariçten getiril- ■ 
miş olan motörü en son sistem 
ve dokuz silindirlidir. Vecihi B. . 
tayyaresini Avrupadan alınan- . 
lardan daha ucuza mal etmiştir 
ve bugünlerde Millî Müdafaaya . 
teslim edecektir. Vecihi Beyi . 
bu mühim muvaffakiyetinden do
layı tebrik ederiz.

Trikotajcıların dünkü içti en 
adam!

t

. 1
U m  topıamaıı trikotajcılardan bir grasp

Dün öğleden sonra trikotaj 
ve çorap fabrikaları sahipleri 
bir içtima aktetmişlerdir. Bu 
içtimain mevzuu bilhassa fab
rikatörleri çok müşkül vazi
yetlere sokan ustabaşı ve mü
tehassısların bir fabrikadan diğer 

fâbrikaya kandırılarak alınmasıdır. 
Bu hal 928 senesinde tanzim 
edilen ve heyeti umumiyenin 
kararile mevkii tatbika konan 
bir nizamname ile men’edilmiş- 
ıtir.

Son zamanlarda nizamna
menin bu maddesine muhtelif 
fabrikalar riayet etmemekte idi
ler.

Halbûkı bir fabrikanın bir ‘ 
çok masraf ihtiyar ederek bu 
san’atin en terakki ve tekâmül 
ettiği bir memleket olan Alman- 
yadan celbottiği bir mutahassı-

sın senelerce emek vererek ye
tiştirdiği bir usta başıyı başka 
bir fabrikanın hiçbir masraf ve 
teahhüde girmeden bu ustayı 
kandırıp alması meşru rekabet 
sahasından işi çıkarıp kendi 
lehine kullanması gibi bir hal 
ihdas ettiğinden trikotajcıların 
tekâmülüne büyük bir engel 
teşkil ediyordu.

Dünkü içtimada bu mes’ele 
hararetli münakaşalardan sonra 
halledilerek bu gibi yolsuzluğun 
cezri bir surette önüne ge
çilmiştir.

928 tarihli mukavele ticaret 
kanununun 60 ve borçlar ka
nununun 247 ve 357 inci mad
deleri mucibince bu gibi hala
ta teşebbüs edenler hakkında 
takibatı kanuniyede bulunulması 
tahtı karara alınarak içtimaa 
nihayet verilmiştir.

Istanbulda bir 
flim çevriliyor

_ istanbulda büyük bir filim.. 
çevirecek olan ( Tesra ) filim - 
müessesesinin operatörü meşhvu?. 
Kurt Kurant evvelki gün P ' 
risten şehrimize gelmiştir.

M. Kurt Kurant bugün işg, 
başlayacak, Dolmabahçe sari», 
yma giderek filmin îstanbulda 
çekilecek sahnelerini hazırlama
ya başlayacaktır. Müessesenin 
artistleri de iki güne kadar şeh
rimize geleceklerdir. Filmin is
mi ( öldüren adam ) dır.

Operatör Kurt Kurant dün 
bir muharririmize şu sözleri söy
lemiştir :

— İki gündür buradayım. . 
İstanbul şehrinin fevkalâde gü
zelliğine bayıldım. Derhal işe 
başlamak isterdim. Fakat güm- < 
rük idaresi bize bazı müşkülât - 
çıkardı. Makinelerimizi ancak 
bugün alabildim. Halbuki Vali 
bey başta olduğu halde bütün 
hükümet memurları şirketimize 
çok kolaylık göstermiştir. , 

İki şeyden çok memnunum: | 
Birisi sarayların ve İstanbulunl 
filmlerini çekebilmek; öteki bu ( 
kadar güzel bir şehre Amerikan ' 
şirketlerinden evvel gelmiş ol«. 
mak...„ i
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Londra, 27 (A.A.) — Hari
ciye Nazırı M. IleiKİenJoıı, Ce
nevreden bugün Londraya av
det etmiştir. M. IleiKİcı-üon, 
kendisile görüşenlere vaki be
yanatında Akvam Cemiyeti bii- 
yiik meclisinin 11 inci içtimai
nin İçendi fikrince 1929 içtimai 
kadar dikkate şayan bir fevka
lâdelik göstermemekle beraber 
çok faydalı olduğunu, çünkü 
geçen sene yeni ve ehemmiyetli 
bazı plânların tertibindenberi 
yapılmış olan işleri gözden ge
çirmiş olduğunu söylemiştir. Na
zır beyanatına devamla demiş
tir ki;

“ Avrupanm beynelmilel İk
tisadî vaziyeti hakkında gayet 
dikkatli surette yapılması M. 
Briand tarafından tavsiye ve 
meslektaşları tarafından da ka
bul edilen tetkikattan şimdiki 
beynelmilel ticaret şeraiiinia bii-

enevre

tün cihanda lıiiküm süreıı iktı- 
uadı inhitatın avdeti ihtimal ve 
imkânlarını «.‘tgur'i hadde indi
recek surette bir derişildik vü
cuda getireceğini zannediyorum.

Bu sözlerden sonra M. Hoıı- 
derson Fransa ile İtalya arasın
da deniz işleri hakkında cere
yan eden raükâlemelerden bah
sederek bu mükâlemelerin de
vam edeceğini zannettirecek 
kuvvetli sebepler bulunduğunu 
ve tahdipi cesühat ihzari komis
yonunun bu yakınlarda akcede- 
ceği içtimaa kadar alâkadar iki 
hükümetin tesiihatm tahdidi 
mes’elesile uğraşmak üzere bü
tün cihan devletlerinin iştira kile 
bir konferansın içtimaa davetini 

tertibat alın- 
bir itilâfa vâsıl 

mrniyeti hakkın
da ne kadar ısrar edilse yeri 
olduğunu beyan etmiştir.

Buenos-Ayr@st& 
sukün îeessmssiii

Buenos Ayres, 27 (A.A.) — 
Sabık reisicumhur sıhhî vaziyeti 
dolayısiie Belgrano gemisine gön
derilen doktor mumaileyhin ka
raya çıkarılmasın tavsiye etmiş
tir. Şehirde süiün ve huzur ye
niden teessüs eımiş cîduğuadan 
resmi daireleri muhafaza altın
da bul 
larma

Bâr Sırp yelkesîisi battı 
dört kadm sular içinde 

kayboldu
Roma, 27 [A.A] — Gazete

lerin verdikleri bir habere göre 
Yugoslavya bayrağını taşıyan 
bir yelkenli Zara yakınında ka
zaya uğramıştır. Yolculardan 
20 kişi kurtarılmış, dürt kadm 
ortadan " '

Fırkamız kazanıyor!

Birçok kazalarda 
Halk Fırkası 

namzetleri kazandı
Kola 28 ( H. M. ) — Ezine 

Bayramiç, Lapseki Ayvacrktaki 
intihabatı Halk fırkası kazan
dı. Yarm burada intihabat baş
layacaktır.

Ankara, 28 (A. A.) — Deve
li, Sivrihisar, Seyitgazi. Çubuk 
ve Talanda belediye intihaba tın
da Cfimkariyet Halk Fırkası

Konya, 28 (A. A.) — Antal
ya Akseki kazasında ve Akşa- 
raym üç nahiyesinde belediye 
intihabatında Cümhuriyet Halk 
Fırkası namzetleri kazanmışlar
dır.

Serbest Cümhuriyet Fırkası 
Konya ocağmda istifalar tevali 
etmektedir.

Konya 28, (H. M.) — Jnti-" 
habatın mühim bir kısmı ikmal 
edilmiştir ve Halk Fırkası nam
zetleri kazanmıştır.

-rrr-î-

Başkan konferansı

'Bulgaristan iştirak 
edecek ıra?

Atina, 27. — ( A. A .) — 
Bulgaristan hükümetinin Balkan 
hükOnJie/len arasında bir kon
ferans yapjlmas: mes’elesi hak
kmdaki ük kararından srucu 
edeceği salâhiyeuaı* ruehkfİIrle 
ümit edilmektedir. Al'&an baz*
î:aLtt:-lo!c gÖı*o löulgtz’rzsiczn hyr
hususa müteallik müialea ve 
noktai nazarları hakkında Bal
kan konferansına bir muhtıra 
vereceki/V.

İpeklerden Borsa resmi 
ahnmıyacak

Ankara, 28 [H. M.j — İpek
lerden Borsa rezzni alii’îlmması 
için koza borsası talimatuaıncsi- 
nin biricci r.:.addesine bir fıkra 
ilâve edilmi.j.î:ir.
Mana erkâfimn ziyafeti 

Ankara, 23 [H. M.] — Na
fıa Vekâleti erkânı sabık vekil
leri Recep Beyin şerefine bir 
ziyafet verdi.

Bîr heyeti meib\?se

Vaki olan davet 
üzerine bugün 

Âtinaya gidiyor
Ankara, 28 (H. M.) — Aii- 

nadan vaki olan bir davet üze
rine Hamdullah Suphi, Reşit 
Saffet, Yakup Kadri, . Ruşen 
Eşref Beylerden mürekkep bir 
heyet yann akşapı buradan 
hareket edeceklerdir.

Heyet Atinada bir hafta 
kalarak ŝ vdet edecektir.

Bir tayyare kazası
Bangkok, (A. A.) — Dün 

Rangon’dan hareket etmiş olan 
tayyareci Mathovvs’un tayyare
si Baaneo’da mecburî surette 
yere ineceği sırada sakatlanmış 
tır. Tayyarenin pervanesile bir

•Don Alfomso 
Biarritz, 27 [A. A.] — Don 

Alfonso saat 14,25 te bir İspan
yol askeri tayyaresine binerek 
Madrite gitmiştir.

A! um i ı !$
m .

5 Arnavutlukta

i İBlr kıyam pat=

Alıntıda intişar eden # 
Eleflerotı Viva gazetesine j) 
JBcfgratlan bildirildiğine  I  
«öre Kırıt! Ahmet Zogıt {  

i aleyhinde İ>«lganl(mn tali- | 
T fikûit ile  haztrlunan kıya- | 

mm patlak  vorm ain e aıı | 
* boan intizar adilm okicdir.
| Kıyann ihzar eden teştti- | 
‘i lûi Ahmet Soğunun h a l’ini g 
| istihdaf etmektedir. f

Fethi B. Cumartesiye 
geliyor 

B. M. Meclisi perşembe günü 
dağılacağından S. C. Fırkası 
lideri Fethi Beyle Ankarada bu 
lunan uııııımî merkez heyeti 
azalan Cumartesi giinii şehri
mize gelecekler ve burada inti
habat ve teşkilât işlerile meşgul 
olacaklardır.

< -■'< 
: . m .ü .n
YüiMaEİstaiî tay

yare
Atina 27. — Kava nezare

ti Yunan tayyare ihtiyacannı 
naz.ın iiibara alarak uzun sü
ren fennî tetkikattan sonra ba
zı tayyarelerin :nubayaas:na ka
rar vermiştir. Aynca deniz tay
yareleri de alınacaktır. Yeni alı
nacak deniz iryyareleri içm 
Faîerde büyük bir hzAgst- yap- 
tıs'ilîasktadsr.

Casusluk
Seferberlik plânım Rus- 

lara saîans cenerakn 
iniîhan

BerKn 27 — Bı:kreşten bil
dirildiğine göre casuslukla alâka
dar olduğu anlaşılan süvari kı
taatı müfettişi ceneral Mirtesko- 
nun intihan büyük bir tesir ika 
etmiştir. Yapılan tahkikat neti
cesinde ceneralın Rus teşkilâtı 
mahsosasmdan tahsisat almakta 
olduğu tebeyyün etmiştir.

Müniehır ceneralın Rusyaya 
karşı harp vukuunda seferberlik 
plânını Rusîara sattığı söylen
mek tedir.

Büyük bir infilâk 
Naııcy, 27 [A.A] İçinde kü

çük çapta toplara mahsus 27 
bin mermi bulunan bir cephane 
deposu berhava olmuştur. Bu 
kazanın dikkatsizlikten ileri gel
diği rivayet olunmaktadır.

Ticaret muahedesi 
Peşte, 28 (A. A.) — Türkiye 

ile Macaristan arasında 21 ma
yısta aktolunan ticaret muahe
desinin musaddak nüshaları dün 
Peşted e taati olunmuştur. Mua
hede 15 gün sonra meri'yete 
girecektir.

Üzüm satışı 
İzmir, 28 (A. A.] — Bugün 

18 ilâ 46 kuruş arasında 2687 
çuval üzüm ve kuruşla 40 ku
ruş arasında 7642 çuval incir 
ve beş kuruştan 409 çuval hur
da satılmıştır.

|l-)> ... '(IT| n m oo o»ti 0 0 ‘u ‘QmiliKam ııtiiOTimraafak kon-
ibiır teşrinievvel- 
toplamıyor

Ziraatin tahdidi, Satış piyasalarının muhafazası. 
Tütünlerin mamul ihracı ve şark tütünlerinin ihracat 

merkezi hakkmdaki alınması melhuz tedbirler
Önümüzdeki teşrinievvelin bi

rinci güıiii, Atinada, Yunan ve 
Bulgar ttitün ihracatında bir iş
tiraki mesainin temini için (Bal
kan tütüncülük) kongresi unva
nı altında bir kongre toplana
cağı dünkü nüshamızda yazıl
mıştı.

Bu toplanma, ,Şarkî Avrupa 
iki:sac!iyaiında son senelere ait 
yegâne ehemmiyetli hâdise ola
rak telâkki olunmaktadır. Bu 
kongrenin akdi lüzum ve ihti
yacı son senelerde Yunanistan, 
Bulgaristan ve kısmen de mem- 
lek etimizde vücudünü hissettiren 
buhrandan doğmuştur. Balkan 
memleketlerinde istihsalâtm, ih
tiyacın çok fevkinde olarak faz
lalığı yüzünden fiatlar istihsal 
masraflarını kapaınıyacak kadar 
düşmüş, satış piyasalarında anar
şi başlamış, milyonlarca kiloluk 
tütün istokları satılamıyarak kal
mış, zürra bundan çok zarar gör
müştür.

Tütün ziraatinin İlmî ve ik
tisadi prensipler nazarı itibare 
ahnnjadan serbest bir şekilde 
yapılmasından, rakip memleket
ler arasındaki muızr rekabetten 
tevellüt eden bu tezepzüpten 
istihlâk merkezleri istifade et
miş ve satış piyasalarına, Bal
kan tütüncülüğünün miitemadi- 
yep .zararına olarak hâkim ' ol
muşlardır. İşte, bundan dolayı- 
dıı? ki "Atina konferansında dün-, 
ya tütün müstehliklerine karşı 
Balkan tütüncülüğünü müdafaa 
etmek için müşterek bir cephe 
alınması etrafında tetkikat ve 
miizakerat cereyan edecektir.

Yunanistan ve Bulgaristan 
tijtiiöcülerinden terekküp ede
cek olan konferansa şark mem
leketleri içinde birinci sınıf bir 
tütüncü memleket olduğumuzdan 
bizim de iştirak etmemiz için 
hararetli temenniyat ve teşeb- 
büsatta bulunulmuştur. Hükü
metimiz de İktisadî bünyemizde 
pek mühim bir varlığı olan tü
tüncülüğümüzü alâkadar eden 
bu harekete lâkayt kalmamış 
ve konferansa iştirake karar 
vermiştir.

Tütün inhisar idaresile'Tica- 
ret odasından seçilecek beş ki
şilik bir heyetin birkaç güne 
kadar Aticaya gideceğini haber 
aldım.

Bir malûmu ilâm kabilinden 
olduğunu bile bile tekrar etmek 
isterim ki dünyanın en nefis 
tütünleri memleketimizde yetişir. 
Topraklarımızda hasıl olan tü
tünler, kokularının, renklerinin 
güzelliği, içiminin tatlılığı, yan
ma kabiliyetinin fazlalığı ve ni
kotin miktarının azlığı yüzünden 
dünya istihlâk merkezlerinin en 
kıymetli metaldir. ^îer sene 200 
küsur milyon kilo tütün istihsal 
edeıı Amerika bile harmanlarını 
ıslah etmek için memleketimiz
den milyonlarca kilo tütün satın 
almak mecburiyetindedir. Sene- 
lerdenberi Amerikada Türk tü
tünü yetiştirmek için yapılan 
tecrübeler, bu uğurda milyon
larla lira sarfedilmesine rağmen 
hiçbir netice vermemiş ve tabiat, 
topraklarımıza bahşettiği bu lüt
fü diğer yerlerden esirgememiş
tir. Binaenaleyh tütünlerimizin 
ve tütüncülüğümüzün dünya pa
zarlarındaki kıymetli ve güzide 
mevkii döşünülürse Atina kon
feransındaki mevkilinizin ehem

miyeti kendiliğinden tebarüz 
eder. Bu itibarla, konferansa 
hükümetimizin iştirak kararı 
vermesini takdir etmek lazımdır.

Ticaret mahafilimizin de iş
tirakimizde bir mahzur görme
mek mevzuunda ittifak ettikleri 
bu konferansın mesaisini, tah
minen mümkün olduğu kadar 
mütalea etmek ve alınması mel
huz olan tedabir ve mukarrerat 
karşısında Türk tütüncülüğünün 
istikbal ve selâmeti namına ta
kip edilmesi lâzım gelen hattı 
hareketi tesbit etmeğe çalışma
nın faidesız olmayacağını düşü
nüyorum.

Balkan tütüncülük konferan
sının son senelerde Yunanistan- 
da, Bulgarin tanda, lıattâ mem
leketimizde müstahsil tütüncü
leri fena akıbetlere sürükleyen 
buhranın izalesi ve beynelmilel 
müstehlik sınıfların piyasalardaki 
gayritabiı olan hâkim vaziyeti
nin bertaraf edilmesi için ted
birler almak üzere inikat ede
ceğini söylemiştim. O halde 
konferansın aşağı yokarı şu 
mevzular üzerinde çalışacağım 
tahmin etmek güç değildir.

1 — Balkan memleketlerin
de - yani memleketimizde, Yu
nanistan ve Bulgaristanda - tü
tün zıraati, Balkan memleketle
rinin ; istihlâif. _ mabetlerini ve 
dünya tütün istihlâkât âleminin 
şark tütünlerine oîan ihtiyacım 
hesap ederek muayyen bir had
de irca etmek yani tahdit 
etmek.

2 — Tütün satış piyasala
rının muhafazası için müstehlik 
merkezlerin emri vakiler yap
masına mâni olacak tedbirler 
almak;

3 — Şark tütünlerini Av
rupa ve Amerikaye işlehmiş/bir' 
halde ihraç etmek;

4 — Diğer memleketler tü
tüncülüğü ile rakabette muvaf
fak olmak için ( şark tütünlerini) 
muayyen usuller dairesinde rek
lâm ve propaganda etmek;

5 — Avrupada şark tütün
leri için Triyesteden başka bir 
ihracat merkezi tesis etmek;

Atina konferansınm bu esaslı 
mes’e'eler haricinde daha başka 
mevzulara temas etmesi ihtimali 
de vardır Fakat biz daha ziyade 
ehemmiyet atfına şayan olan 
bu maddeler üzerinde Türk tü
tüncülüğünün vaziyetini ve mev
kiini tesbit etmeğe çalışacağız.

Bir kere tütün ziraatinin 
umumî ihtiyaçlar nazarı itibara 
alınarak tahdidi, bu gün mev
cut buhranın bertaraf olması 
için en esaslı bir tetbirdir.

Dünyada tütün istihlâk eden 
memleketler, şark ve Balkan 
memleketlerinden her sene 100 
küsür milyon kilo tütün satın 
alırlar. Memleketimizde son se
nelerde tütün istihsalâtı vasatî 
olarak elli milyon kiloya baliğ 
olmaktadır. Bu miktarın 35 mil
yon kilosu ihraç edilir. 25 mil
yon kilosu da memleket dahi
linde sarf olunur. Yunanistanda 
da aşağı yukarı senevi elli mil
yon kilo tütün istihsal olunmak
tadır. Bunun 10 milyon kilosu 
dahilî istihlâkât için kalarak 40 
milyon kilosu ihraç edilir. Se
nevi 25 milyan kilo tütün istih
sal eden Bulgaristan da bunun 
10 milyon kilosunu ihraç etmek
tedir. Bu vaziyete göre, Balkan 
memleketlerinde istihsalât fazla-

illll
YAM JilYAHÎ

Yirmi beş yaşın
dakî  genç 

i
Herzeyi bilen, herzeyi yapan, 

lıerçeyi alan , hergeyi veren 
g a r p  me d e n i y e t i  ’ndeıç 
.’iuırlnraı malınım kalmııj geri 
vc ökrıliz toprakların yarm ki 
vıırirji, Yirmi beti yağında l;i 
Genç, benıi bir nıı dinler minin?

Bu Avrupa, yıllardır, onun 
haricinde kalmıylarm çıaglcm ve 
yalvaran nazarlarına bir cennct 
sofrası gibi gözükmüştür. Bu 
sofraya oturup ta, elinde olmı- 
yan bir pisboğazlık yüzünden, 
miydesini bozmamış yabancılar 
pek azdır. Hünerin, bu sofraya 
oturup karın doyurmak değil, 
o yemekleri birer birer pişirmek 
olduğunu anlamış yabancılar pek 
azdır. Bak bu sofrayı meydana 
getiren alıçılardan bir kaçının 
ismini sayayım: Michel Aııgelo 
ve muasırları, Dante, Shaltes» 
peare, Götlıe, Nıtsche, îbssn, 
Proust, Descartes, Kant, Spen- 
cer, Kepler, Noweton, Lnvoiai- 
er, Faraday, Horz; Bach, Bcct- 
hovaıı, VVagııer.

Yalnız birkaç tanesinin ismi, 
yirmi beş yaşındaki genç. Fakat 
tayyarenin kanadı, gramofonun 
zembereği, çelik raym ucu, insan 
hakkının heybetli tezahürü, ta
kip edersen, seni birer birer 
beşerî dehanm bu ulvî mümes
sillerine götürür. Kaynak onlar- 
dır. Şerefli hayat suyunu, se
nin hasretten çatlamış dudakla
rına o azizler sunar. Medeniyet 
yolunun anahtarları onların elin
dedir. Onlara ne kadar tez mü
lâki olursan, sofram o kadar tez 
ve kolay kurarsın.

Avrupalı, tabiatı, evvelâ di
mağında yenmiştir. Şu karşında 
gördüğün kudretli yapıyı yapa
bilmek için, önce yaratılmışlık- 
tan kurtulup yaratıcılığa inan
mış olmak lâzımdır. Avrupalı, 
yaratabilmek için, beynini yonttu 
ve o bildiğin pırlantayı elde 
etti.

Sen de, Yirmi beş yaşındaki 
Genç, evvelâ kafanı yap, oku. 
Hümanistlerden başlıyarak oku. 
Tavlanın zarını, güzel kızın ince 
belini bırak ve oku. Oku ki, mem 
leketinde, bilenlerin sayısı çoğa
lsın, şarlatanların sayısı azalsın.

Oku ki, b i l e n  a d a m  
g i b i  m ü c a d e l e  e- 
d e s i n .

Burhan Asaf

laşdığı takdirde fiatlar düşmek
te ve binnetice bugünkü buhran 
hasıl olmaktadır.

Bizde, tütün ziraatini tahdit 
etmek tedbiri, bundan birkaç 
sene evvel Vekiller heyetinin 
bir kararı ile alınmış ve bunun 
iyi neticeleri görülmüştür. Yeni 
tütün kanununa da tütün ziraa
tinin tahdidi için esaslı madde
ler konulmuştur. Bugün memle
ketimizde tütün ziraati bilfiil 
fena tütün yetiştiren ovalardan, 
nefîs tütün yetiştiren yakalara 
nakl edilmiştir. Ziraatin tahdi
dinden evvel memleketimizde se
nevi (65) milyon kilo tütün ye
tişmekte idi. İhracat kabiliyeti
mizin fevkinde olan bu vaziyet 
yüzünden her sene depolarda 
10-15 milyon kilo tütün çürü- 
mekte idi.

Bugün istihsalâtımız kemı- 
yeten ve keyfiyeten matlup dfe- 
recede yüksektir. Binaenaleyh 
Atina konferansında ziraatin 
tahdidi mevzuunda müsbet bir 
vaziyet almamız icap eder.

Diğer esaslara dair olan fi* 
kirlerimizi yarın yazacağı*.

İhsam Arif
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İScinsadiî malbaffûlldİe
Pamuk ziraatimiz — Jul kenevirleri —  Şeker fialı 

—  Havlu tacirleri —  Buğday fiatlan

masrafla burada havluya kal- 
bölmektedirler.

Bu suretle ucuza mal olan 
havlular ■ yerli havlulardım fazla 
Miiîfiılınoktctlir.

iatanbııiT i car et odası men
sucat komiuyonu tüccarlarımızın 
itirazlarını lıaklı bulmuş, top ku
maşlardan da (225) kuruş güm
rük alımmışım kabul diniştir. 
Mesele Maliye vekâletine akset
tirilmiştir.

on günlerde pamuk ziraa- 
tiıniz vo pamuk ihracatının va
ziyeti sık sık ınevzttbahs ohna- 
f;n başladı. Hatta bıı iş için Ada- 
n:uîa?ı bir heyet tu şehrimize 
•■ilerek ’i icnret odası iio temas 
etmiştir.

Adaıın ovam pamuk için çok 
ımİMait bir miKtakadır. Pamuk 
tohumlamam biraz daha ıslahı 
iâzırn olmakla beraber, Türk 
pamukları dünyanın her tara
fında rağbet kazanmaktadır.

Fakat bu mmtakamn bu va
ziyeti suiistimal edilerek her 
yerde ve münasip zaman gö
zetilmeyecek pamuk tohumu 
ekilmesi gibi fena bir usul ta
kibine başlanmıştır.

Hatta bu yüzden pamuk zi- 
raatinin tahdidi bile mevzuu 
bahsolmaktadır.

Diğer taraftan tarladan ko
zayı toptan alıp işleyenler bu
nu tağşiş yoluna sapmakta ve 
bu da hariç piyasalarda pamuk
larımızın kıymetini düşürmekte
dir. Ticaret odası bunun için 
Adana Ticaret odasile muha
berata girişmiştir.

jü t kenevirleri
Bir müddettenberi Adana 

mmtakasmda jüt keneviri yapıl
makta idi. Ticaret odasına gelen 
malûmata göre , bu tecrübeler 
tahmin edümiyecek kadar iyi 
neticeler vermiştir.

Tecrübeler neticesinde anla- 
ş'lmsşür ki bütün Akdeniz hav
zasında Jüt yetiştirmeğe Adana 
mmtakası kadar müaait muhit 

sn!|®&_yuz!â«(̂ '’'3^r-3Îiraat 
.çatımıza rekabet ' korku

su da mevcut değildir.
Bütün memleketlere bilhassa 

İtalya ve İngiltere gibi çuval 
sanayiinin ilerlemiş, fakat me- 
vaddk ip'^daiyesİHİ hariçten te
darike mecbur olan memleket
lere ihracat yapabilmek imkânı 
mevcuttur.

Bütiiıı bunlar bertaraf, jüt 
ziraatı memleketimizde bilhassa 
Adana mıatakasıaıda bir çuval, 
kanaviçe ve ip sanayii vücude 
getirecektir.

Şeker fiatı
Piyasada şeker Katlarındaki 

düşkünlük devam ediyor. Sov
yet malları dünya şeker borsa- 
larına meydan okuyan bir şe
kilde fiatlan indirmiştir. Veri
len malûmata göre Sovyet şe
kerleri! ilk tesirini Alman piya
sasında göstermiştir.

Rusya Türkiyeye, Balkan pi
yasalarına vâsi miktarda şeker- 
vermeği taahhüt etmiştir. Rus 
haricî ticaret müessesesi bir 
ticarethane ile bütün Türkiye- 
nin ihtiyacına yetişecek kadar 
şeker vermek için mukavele 
yapmıştır.

Yakında şeker piyasasının 
görülmemiş rekabet hâdiselerine 
sahne olacağı siiylenmektedir.

Perakende piyasada şeker 
fiyatları 49 kuruşa kadar inmiş
tir. Halbuki iki sene evvel şeker 
fiyatları 60 kuruştan aşağı düş
memişti.

Havlu Tacirleri
Hariçten gelen mamul hav

luların kilosundan ( 225 ) top 
olarak gelen havlu kumaşların

ın  kilosundan ( 62,5 ) kuruş 
alınmaktadır. Açık göz bazı 

tüccarlar hariçten top kumâş 
emekte ve bunları pek az

m ig d a y  
Buğday fiatlan düşmekte 

devam ediyor. Bu mes’ele hak
kında Zahire borsası kâtibi umu
mîsi iktisat doktoru Nizamettin 
Ali B. demiştir ki:

— “ Buğday fiatları daha 
sukut edecektir: Rusya son de
rece ucuz fiatla dünya pazarına 
buğday çıkarmıştır. Buna reka
bet etmek ne Amerika, ne Ka
nada, ne de T una devletleri için 
kabil değildir.

Son zanansa (150) kadar İn
giliz gemisi Karadenizden cenu
bî Rusya buğdaylarını gerek 
îngiltereye, ve gerek Avrupanın 
diğer noktalarına götümek üze
re tutulmuştur.

Tahmine göre bu ayın sonu
na kadar Rusya cihan piyasa
sına yarım milyon ton ucuz buğ
day şevketmiş olacaktır.

Bugünkü Tlirk buğday piya
sası cihan piyasasının altında
dır.

Fiyatlarımız son derece dü
şüktür. (5,5 ) kuruşa buğday 
satılmıştır. Satış fiyatlarımız ma
liyet .iyaana kadarmmiş vc da
yanmıştır. Eğer en yakın bir 
zamanda Türk buğdayının hiç 
olmazsa, cihan fiyatı seviyesine 
çıkarılması için tedbirler alın
mazsa geçen sene ziraat için 
sarfedilen büyük emeklerden 
hiçbir istifade etmemiş oluruz.

Venizelosun nutku

YMMa! başvekili
nin liberaller zi

yafetindeki nutku
Atina, 28 — Avrupadan av

det eden Yunan Başvekili M. 
Venizelos beklenilen nutkunu 
liberaller tarafından şerefine 
verilen ziyafet esnasında söy
lemiştir. Başvekil nutkunda Yu
nan ahvali mâliyesinin mükem
meliyetinden ve Yunanistanın 
hariçte malî itibarından bahset
tikten sonra ahaliye günden 
güne salâh kespetınekte olan 
memleketin malî vaziyetine iti
mat etmesini tavsiye etmiş ve 
Yunan ahvali iktısadiyesi hak
kında tahripkâr işaatta bulunan 
muhalefet partisini şiddetle tak
bih etmiştir.

Başvekil Türk-Yunan müna- 
sebatıma nakli kelâm ederek 
hariciye nazırı Müsyü Mihalako- 
pulos ile beraber teşrinievvelde 
Ankaraya vuku bulacak seya
hatinin ehemmiyetini kaydetmiş 
ve bu seyahatin tarafeyn bey
ninde mevcut dostane münase- 
batı tarsin edeceğini söylemiştir.

Müsyii Venizelos beyanatına 
devam ederek Ankarada cere
yan etmekte olan müzakerelerin 
ehemmiyetinden bahsetmiştir.
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Sahneden manastıra

Komedi Fransez 
artistlerinden Svan 
Hoten rahibe oldu
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İvam Hoten
Komedi Fransezin en genç 

ve en güzel artislerinden olan 
matmazel îvan Hoten sahneden 
sureti katiyede çekilmiştir. Ken
disi birçok senelerdenberi yani 
küçüklüğünden itibaren Komedi 
Fransezde çalışıyordu.

Gerek faciada, gerek mode
rn komedilerde çok muvaffak 
oluyordu. Geçen pazar günü 
“genç kızlar ne düşünürler,, is
mindeki piyesi temsil etmişti. 
Orada rolü seven genç kızdı. 
Ertesi günü sahneden çekilece
ğini ve bir manastıra gireceğini 
kimse tahmin edemezdi. Çünkü 
artist en samimî arkadaşlarına 
bile bu hususta birşey söyleme
miştir.

Onun için bu hareketi ar
kadaşları ve san’atini takdir 
edenleri hayrete düşürmüştür. 
Genç artistin ciddiyet ve vaka
rım bilenler, madmazelin bu işi 
rekiâm için yaptığına ka’tiyyen 
ihtimal vermemektedirler.

Madmazel İvan Haten bir 
senedenberi garip bir bayat 
yaşamakta idi. Boş vakitlerinde 1 
sık sık kiliseye gider, fakirlere, 
dullara, hastalara yardım eder
di. Son zamanlarda bu ziyareti 
hergüııe vardırmışiı. Fakat bu 
hareketi kimsenin aklına gelmi
yordu.

Nihayet evvelki gün Paris’i 
terketti. Ve manastırların mer
kezi olan Lourd’a gitti, dünyevî 
alâkalarından tecerrüt etti, üç 
ay tecrübe ve karar devresi 
geçirecek ve son kararını yine 
bu şekilde verirse artık manas
tırdan hiç çıkmıyacaktır.

Genç san’atkâr tiyatro ha
yatında çok sevgili bir hatıra 
bırakmıştı.

Güzel san’atkârı dünyadan 
bu kadar uzaklaştıran sebebin 
herhalde büyük bir aşk yesi ol
duğuna şüphe yoktur.

Sirkeci ikinci muhtarı
Sirkecide ikinci muhtar Meh

met Ali Beye Vilâyetçe işten el 
çektirilmiştir. Buna sebep bu 
zatın heyeti ihtiyariyeden üç 
kişinin imzasını taklit ederek 
sahte bir ilmi haber tanzim et
mesidir.

Mevkuf zabita memurla
rının muhakemesi
Mülkiye müfettişlerince gö

rülen lüzum üzerine tevkif edi
len Galata merkez memuru İb
rahim, Bankalar mevkii muavi
ni Osman efendilerle Galata me
rkezi ecanip memuru Ziya Ef.- 
ler haklarındaki tahkiât ikmal 
edimiş ve evrak mahkemeye ve' 
rilmiştir. Muhakemeye yakında 
başlanacatır.
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yaşiffiı tayyar©» 
de tes9 it edem Hır kaAp

,  , '

Misteres ESeımet tayyarede 
Misteres Almandiye Bennet İngitereııin en yaşlı kadımda-. Yü

züncü yaşının senei devriyesim tayyarede tesit etmiştir. Bindiği 
tayyareyi torunu idare etmektedir. İVİisteres Almandiya çocuklu- 
ğendanberi gayet sakin bir hayat geçirmekledir.

Misteres Almandiya uzum ömürlülüğünü neye medyon olduğu- 
soranlara:

— Koşmamki terîiyeyim, terlememek! üşüyeyim, üşümemki 
hasta olayım, hasta olmam ki öleyim! demektedir.

Belediye memurları nizamnamesi

lOızamname. Şurayı devletçe tesbit edilmiş Ve Heybeti 
Vekilece de tetkik edilerek kabul olunmuştur

Son günlerde Şurayi Devletçe 
tetkik edilerek İcra vekilleri he
yetine tevdi olunan belediye 
memuru ve müstahdemleri hak- 
kındaki nizamnamenin tetkikatı 
icra vekilleri heyetince de ikmal 
edilmiş vc nizamname tasdik 
olunmuştur. Bu nizamnamede 
münderiç hükümlerin bir çoğu 
memurin kanunu ahkâmından 
istinbat olunmuş ve bazı cihet
leri de yeniden tesbit edilmiştir.

43 maddeden ibaret olan bu 
nizamnamenin ahkâmı umumi - 
yesi hulâsatan şunlardır:

Nizamname belediye men
suplarını memur ve müstahdem 
namile iki sınıfa ayırmakta ol
duğu gibi her iki sınıf için de 
ayrı ayrı ahkâm vazedilmiş bu
lunmaktadır.

Nizamnamede memur ve 
müstahdem ve namzet şartları 
aynen memurin kanunundaki 
ahkâmdır. Belediye memurları 
için de diğer devlet memurları 
misillû sicilleri tanzim olunacak 
ve bu sicillere memurun bütün 
ahval ve harekâtile, mükâfat 
ve mücazatları eserleri, bulun
duğu memuriyetler, sıhhî halleri 
ve sairesı tıpkı memurin kanu
nunda tarif edildiği şekilde 
kaydolunacaktır.

Memurların intihap ve tayin
lerine gelince burada memurlar 
derecelere ve her derece ih
tiyaca göre muhtelif sınıflara 
ayrılmıştır.
• Bu dereceler şöyle tesbit 

olunmuştur: '
1 — Belediye kanununun 88 

inci maddesinde yazılı şubeler 
baş amirleri.

2 — Kalem amirleri.'
3 — Memurlar.

4 — Kâtipler.
Bu derecelerde istihdam olu

nacak memurların aylıkları ve 
kadroları 1452 numaralı teadül 
kanununun on yedinci maddesi 
hükmil'ie tevfikan tertip ve tes
bit olunacaktır.

Belediye kanununun doksan 
dördüncü maddesine dahil olmı- 
yan belediyelerde reis muavin- 
lerile daire ve şube reisleri ve 
bilumum belediye memurları be
lediye meclisinin ilk içtimalarm- 
da tasdik olunmak şartüe bele
diye reisleri tarafından intihap 
ve tayin olunur.

0 Tasdik olunmadığı takdirde 
tesviye olunmuş aylıkları geri 
alınmaz.

Bilumum belediye memurini 
sıhhiyesinin nasp ve vekâlet 
emrine alınmaları tebdil ve ter
fileri ve tecziyeleri 1 nisan 926 
tarihli ve 796 numaralı kanun 

. ahkâmına tevfikan Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletine 
aittir.

Yüksek tahsil görenler için 
bu müddet üç senedir.

Terfi hakkı kazananların her 
terfi müddeti için aylıklarına 
yüzde 15 i geçmemek şartile zam 
yapılır.

Bu zammı Belediye meclisle:'! 
yapar.

Şayanı takdir görülen me
murlara belediye encümenlerin
den ve yahut makumdan resen 
takdirname • verilir.

Belediye memurlarına tatbik 
olunacak inzibatî cezalar şun
lardır.

A —  Tevbih.
B — Aylık kesilmesi,

■C — Smıf tenzili.
Ç — Memurluktan çıkarıl

mak.
Belediye memurlarına da diğer

reyim 
(1 Halk 

Fürkasıına ver
Altı aydanberi ayni şehir- 

de ikamet eden 18 yadını 
bitirmiş vatandaşlardan ağı t 
lıapia ceznyma vo lıidematı 
■"ıınmcdeıı meınmıiyete, hıruız- 
lık, dolandırıcılık, emniyeti 

ifîiir; j;ibi haysiyeti 
muhil mıçlarla mahkum ol- 
mıyaıjlar Belediye mecliniııe 
a z a  intihap etmek hakkım 
haizdirler.

Binaenaleyh bu evsafı ha
iz vatandaşların, mahallelere 
asılan cetvellerde isimlerini 
aramaları eğer cetvelde isim
leri yoksa hemen intihap 
encümenine müracaatla isim- | 
İcrini ilâve ettirmeleri lâzım
dır .

Vatandaş! İntihap günü 
reyini mutlaka kullan ve 
Cumhuriyet Halk Fırkası 
namzetlerine rey ver î

--------------------- - J .

devlet memurları gibi senede 
bir ay izin verilir. Burada Me
murin kanununun hükmü kabul 
edilmiştir.

Silâh altına alınacak belediye 
memurlarının silâh altında bu- l 
Imıeuklan müddetçe müstafi add 
edilip edilmemeleri ve kendilerin7 
verilecek maaş miktarı belediye 
meclislerince takdir olunur.

Hasta memurlardan beş sene 
hizmet etmişlere altı ay on beş 
seneye kadar hizmet etmişlere 
bir sene daha ziyada hizmet 
etmişlere iki seneye kadar me
zuniyet verilir. Fakat bu müd- , 
det zarfında aylıkları nısıftan 
aşağı olmamak şartile tesviye 
edilir.T ,’ ,. . ,

( Bplediye .memuru' ve aileleri 
Eeîediye *ve^u^umet siÖff'înü- 
essesatında ve tabipleri. tara- t 
fından meccanen tedavi ,ve mu- i 
ayene olunurlar. İtfaiye memur 
ve efradına işlerine ve fedakâr
lıklarına göre üç aylığa kadar 
ikramiye verilebilir. Tasfiyeleri
ne belediye meclislerince karar 
verilen memurlardan müddeti 
hizmetleri beş seneye kadar olan
lara birer, beş seneden on se- | 
neye kadar üçer ve on seneden - 
fazla beher sene için birer ay- i 
iıklan tazminat olarak verilip i 
alâkaları kesilir ve bir daha' be- \ 
lediye memurluklarına alınamaz- ‘ 
lar. v

Tahvil: Maaşile tahvil‘caizdir.
Becayiş: İki tarafın arzusile 

ve belediye reisinin muvafaka- 
tile yapıhr.

Belediye reisleri tayinleri 
kendilerine ait memurluklara 
baba, oğul, kardeş, kainpeder, 
kainbirader, damat, enişte, ye
ğen, amca ve dayılarını, zevç,', 
zevce, ve kızlarım tayin edemez- - 
ler. Evvelce tayin kılınmış olan-; 
lâr müstesnadır!

Memurlardan birisi vazife
sinden mütevellit bir hareket
ten dolayı hapse mahkûm olursa 
kaydı silinir. Vazifelerinden olmı 
yan işlerin suçlarından dolayı 
ağır hapse veya beş seneden 
fazla hapse mahkûm olanlar be
lediye memurluğundan çıkarılır.

Azledilen belediye memur
la r ı  yüksek heyetlerden veya az- 
lediidikleri makamlardan. cevazı 
istihdam kararı almadıkça tek
rar istihdam edilmezler;

Belediye zabıta memurlarının 
tayinleri bu memurlara ait ni
zamnameye tevfikan belediye 
reisleri tarafından yapılır.

Memuriyette üç sene bulu* 
nan memur terfi hakkı kazan» 

mış olur." * “ 1 ’

4 S '
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HALK FIRKASININ VERGİ SİYASETİ
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Bazı vergiler ilga olunuyor, ıbs
vergiler de tenzil ediliyor i

, Dünkü' fırka grupündaki mühim müzakereler ;j
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Hangi vergilerin ilga edildiğine ve hangilerinin
"f »■ nasıl ve ne miktar indirildiğine dair Başmu

harririmizden aldığımız telefon

Ankara, 29 ( Başmuharriri
mizden) — Maliye Vekili bugün 
fırka grupu içtimaında vergiler 
hakkında icraat programı add
edilebilecek bir nutuk irat et- 
njiştir. Bu nutkun mukaddemesi, 
vergilerin bütün memleketlerde 
olduğu gibi paranın istikrasızlı-
g ım ltm  v c  s u k u tu n d a n  m ü te v c iH t

ceryanlara tebean nevileriıiin 
arttırıldığını,bizde de geçen se- 
nedenberi nisbî istikrara doğru 
gidildiği için binnetice vergilerin 
tadilât ve tahfifine ait tasavvur
ların geçen seııedenberi tatbik 
sahasına konulmağa ve bu yolda 
çalışmağa başlandığını izah et
mektedir.

Bu meyanda esasen tapu harç
larının binde elli beşten yirmi beşe 
indirildiğini, harice çıkan hububat 
ve mamulattan alınan muamele 
vergisinin ilga edildiğini, halıcı
lık ve iplikçiliğe ait muafiyetler 
ihdas olunduğunu, berrî ve bahrî 
sayit resminin çoktan yüzde yir
miden on ikiye düşürüldüğünü, 
kaydiyelerden yüzde 4 ve iki ye
rine iki ve bir alınmağa başlan
dığım, rehinden binde 5 yerine 
bir alındığım söylemiştir.

Bu nutukta Maliye Vekili 
başlıca vergilerimizin kâffesıne 
temas etmiştir. Bu vergilerde 
yapılacak esasa ve usullere ait 
tadilâtlar ve hangi vergilerden 
ne çeşit tenzilât yapılacağını bi
rer birer zikretmiştir.

Arazı vergısî
Arazı vergisi için geçen sene 

yapılmış tecrübe kanunu hak
kında uzun izahat verilmiştir.

Bu kanuna göre arazi 
sahipleri vergilerini, ken
dileri ve heyeti ih t iy a r iy i  
levi .tarafenöaa tâfcd itsd i*- 
lecek  nisfoette verecekler, 
ve bundan m ütevellit mes’- 
elelerde m üşteki ve itirazcı 
yalnız devlet o la ca k tır . 
H alkçılık prensiplerine tev
fikan halk hâkim  ve dev
le t şikâyetçi o lacaktır. İra t
sız arsalardan ve kabili zi
raa t olmiyan bataklık  ve 
çalılıklardan alınan vergi 
nisbeti eski haline ifrağ 
olunacaktır. Orman, mey- 
valı ağaç ve bağ yetiştire
cek  olanlara az çok uzun 
süren bir vergi muafiyeti 
bahşedilecektir.

Maliye vekâleti sa fî irat 
esasına doğru gitmektedir. 
Bunun, için iradı gayri sa 
fîden am ortism an tam ir 
ve boş kalm ak, müddetle
rine m ukabil bir m iktar 
tenzil olunacaktır.

Bu kanuna tevfikan- umumî 
ve hususî surette vergi matrah
larında tetkikat icra ettirmek 
ve elde, edilecek neticeye göre 
vergide tadilât yapmak imkânı 
daha kolaylıkla elde edilebile

cektir. Yeni kârgir inşaata daha 
fazla muafiyet, verilecektir.

Maliye Vekili, kazanç vergi
sinin bütün mahzurlu noktala
rını izahtan sonra, esasen ha
zırlanmış olan yeni kanun lâyi- 
• hasının meclise daha geçen sene 

-Verilmiş olduğunu ve bundan mü
kelleflerin istifade edeceğini, 
BerçîkaVeİf âİyada'yapiîan 'ye
ni tadillerin de tetkik edilmekte 
olduğunu söylemiştir.

Hizmet gazetesinin oyalan' haberi

Meclis idare heyeti 
78000 lira harcırah 

hikâyesini tekzip ediyor
Ankara, 29 |A.A] — Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden 

bildirilmiştir:
İzmirde münteşir Hizmet gazetesinin 25-9-930 tarih ve 1737 

numaralı nüshasında münderiç Ankaradan çekilen bir telgrafta 
Ankarada toplanar, meb’usların dairei intihabiyelerine avdetleri için 
hükümet bütçeaınaen^yetmiş sekiz bin lira harcirah .verileceğine 
dair bir havadis görülmüştür. Esasen'üu nevi içtimalar için kanu-. 
nen harcirah itası caiz değildir ve böyle bir şey de tasav
vur edilmemiştir. Bir saniadan başka bir şey olmiyan mezkûr 
havadis tekzip olunur.

Ankaradaki muhakeme

Ali Cenani Beyin
Vakit gazetesi 

aleyhinde davası
Ankara, 29 [H. M.] — Cenani 

Beyin Vakit gazetesi aleyhine 
açtığı tazminat davasına asliye 
ceza mahkemesinde devam edil
di. Vakit mes’ul müdürü ile 
tarafeyn vekilleri gelmişlerdi 

' İstintak kararnamesi okundu-. 
Müddeialeyhlerin murur zaman 
iddiası varit görülmedi. Cenani 
Beyin avukatı davayı izah etti. 
Davaya esas olan neşriyat okundu. 
Mütaakıben Refik Ahmet Bey 
yazılan şeylerin havadisten ibaret 
olduğunu ve Ali Cenani Beyin 
kimseye haber vermeyerek gitti
ğinin ticaret ortakları tarafından 

hükümete haber verildiği ve binler
ce liralarının beraberinde bulunma

sı itibarile tahkikat talebinde 
bunlara esas olmak üzere Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya imza- 
sile Başvekâlete verilmiş bir 
resmî tezkereyi ve Büyük Mil- 

, let Meclisi kûtibi umumîsi Vey
sel Adil imzasile bir' tezkere su
retini ve bir icra ilâmını okudu.

Millet Meclisinde Cenani Be
yin gaybubetinden ve kendisine 
izin verilmemiş olduğundan ad- 

: resinin meçhuliyetine tnebni mu- 
i ayyen tarihe kadar meclise gel
mezse meb’usluğunun sukut ede
ceğinden bahsediliyordu. İlâmda 
ise Ali Cenani Beyin Divanı alî 
kararile ödemeğe mahkûm ol
duğu parayı ödememiş" bulun
masına mebni kendisisine teb
ligat yapmak için yapılan tahar- 
riyattan ve tahkikattan firar 
eylediği beyan edildiği cihetle 
keyfiyetin malûm olmak üzere 
ilân . edildiği bildiriliyordu.. Bu 
vesikaların musaddak' sure ı Ieri-. 
nin getirilmesi, için .muhakeme 

; talik olundu; Cenaiıi; Bey kara
göz aleyhindeki davasından vaz 
geçmiştir.

arın takdir sahaları daral
tılıyor. D aha ziyade sabit 
esaslara istinat eden zahirî 
karine usulleri tesis edi
liyor. Seyyar am ele mua
fiyet kazanıyor, seyyar’sa- 
tıçılarm  kazanç vergileri 
ise üga .olunarak bunun 
yerine belediyelerce reaim  
tarhediliyor,

(  Arkası 3ütıcü sahifede)

Paris sefirimiz
Paris sefaretine tayin edile

rek birkaç gün evvel şehrimize 
gelen sabık Bern sefiri Müntir 
Bey dünkü ekspresle Ankaraya 
gitmiştir.

Münür Bey Ankarada 10 
gün kalacak ve Hariciye Veki
limizin avdetinden sonra itimat
namesini alarak şehrimiz tarikile 
Parise gidecektir.

jMMreı® acüMim mm:
Terro filmle operatörü cImhh Dolma- 

bahçe sarayımda işe bas!

O peratör El. iiCııurfc Kıaraat ‘ m akinesinin başında
Klot Farel in (Öldüren adam) 

ismindeki filminin bazı sahnele
rini şehrimizde vs saraylarda 
almak üzere gelen Teı-re film 
müessesesi operatörü M. Kurt 
Kurant dünden itibaren işe baş
lamıştır. M. Kurt Kurant dün 
arkadaşlarile Dolmabahçe sara
yına giderek sarayda çekilecek 
dekorları hazırlamakla meşgul 
olmuştur.

Darülbedayi rejisörü Ertuğ-

rul Muhsin bey de M. Kurt Ku- 
ranta yardım etmektedir. Öl
düren adam vak’asımn geç
tiği zamana ait Türk kıyafetleri 
Ertuğrul Muhsin Beyin yardımile 
tamamile hazırlanmıştır. ■ •cl 

Şehrimizde çekilecek sahne
lerde rolü alan artistler bilhassa 
meşhur Konrayt Vay t bir-iki 
güne kadar şehrimize gelecek-, 
lerdir.

Valde lisesi aldı
Pertevniyal vakfından olan bıı 
mektep cidden güzel 3

Döviz muamelâtı

M ektebin kü şat resm îne ait üste intiba
Evkaf müdürü Niyazi B. kısa, 
birer nutuk söyliyerek maarifin 
mezayasmdan bahsettiler ve bu 
tam devreli lisenin tesisinde bü
yük . hizmetleri sebkeden müte
velli ve ikinci ceza mahkemesi 
azasından Osman Beye teşekkür 
ettiler.

Bundan sonra mektep ge
zildi. Ve müteakiben hazırun 
büfede izaz ve ikram edildi.

Pertevniyal vakfından bulu
nan Aksaray Valde. camii ya
nında yeniden inşa edilen Valde 
lisesinin resmi küşadı dün icra 
edilmiştir.

Küşat merasiminde vilâyet ve be
lediye Maarif, Evkaf erk-ânile ga
zeteciler hazırbulunuyorlardı.
. Mektebin kapısındaki korde-, 

lâyı Vali Muhittin B.- kesti.
’Maarif Emini Muzaffer B. le

Konsorsiyom:. hey
eti umumiyesi-dün 

içtima aktetti .-:
Millet meclisi tarafından ka

bul edilen kanunun tatbikatına 
devam olunmaktadır.

Dün de piysadaki ihtiyaçtan 
fazla kambiyo mubayaa edilmiş 
ve akşam üzeri Osmanlı ban
kasına tevdi edilmiştir.

Konsorsiyom hey’eti umu* 
miyesi dün konsorsiyoma dahil 
banka mümessillerinin iştirakile 
toplanmıştır.

İçiimada Nurullah Esat , bey 
kanun hakkında heyeti umumi
yeye icap eden izahatı vermiş
tir. Geç vakte kadar devam 
eden bu içtımada tatbikat ve 
esasa dair bir çok mesail mü
zakere edilmiştir. , 1 ' '

Akvam cemiyeti "
Cenevre 28 (A.A) — Akva* 

cemiyeti büyük meclisinin umu - 
mi içtimai perşembe güqU nifak - 
yet bulacaktı?.
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tamda yem vazıyet
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rmedlki teşkil ed!ib«ı®>
Tahran, 29 (A.A. — Roy- 

îcr ajansına bildirildiğim! göre, 
Afgaıı millî meclisi son içtima
imin bir millet meclisi ve şehir
lerle vilâyetlerde belediye dai
releri tesisini ve Amaııııllah han 
tarafından ilga edilmiş olan iiç 
renkli bayrakla rütbe nişan ve 
fahrî unvanların yeniden ihda
sını kabul etmiştir. Meclis, em
valinin iadesi hakkında Anw-

Atina 29 — İtalya ve Al
manya sefirleri dün başvekil 
mösyö Venizelosu kalemi mah
sus dairesinde ziyaret ederek 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 
Hiç bir tebliğ neşredilmemekle 
beraber vuku bulan mülakatın 
ecnebi mektepler mes’elesi et
rafında cereyan ettiği anlaşıl
mıştır. Mezkûr iki sefirin dost
ane teşebbüsatma rağmen yunan 
hükümetinin ecnebi ilk mektep
lerin şeddi hakkmdaki kararın
dan nükûl etmiyeceği kaydedil
mektedir.

î Birimi sahifeden mabat

'Sayım vergisi 
Sayım- vergisi batisındaki 

düşünce şöyiece hulâsa edile
bilir: Hayvanat hasılatının fiyat- 
larile sayıaı vergisi arasında 
sıkı bir alâka ve ahenk tesis 
edilecek ve bu fiyatların istilzam 
ettiği ameliye müteakip seneler
de de yapılacaktır. Ev eşyası 
veraset vergilerinden istisna edi 
liyor. Ayrıca asgarî bir muafiyet 
haddi tanılıyor. Dereceler de 
kanunu medeniye tevfik ediliyor. 
Traktör vergisi ilga ediliyor.

Muamele vergisi
Muamele vergisi uzun izahatı 

mucip olmuştur. Bu vergiden 
imalât esnasında alınanlarla ha
rice sevk esnasında alınanların 
ilgası bir gayedir. Bu İkincisinin 
de ilgası ihtimali yok demek 
değildir

Maliye vekili eğlence ve hu
susî istihlâk vergisinin daha 
geçen sene ıslah ve tadil edil
diğini söylemiştir. Oyun aletle
rinden alman resimler ilga edi
lecektir. Ancak bu aletlerin 
istimal edildiği yerlerin kazanç 
vergisi biraz tezyit edilecektir.

Maliye vekili köylünün ver
diği vergileri izah ederken es* 
kiden alman 80 milyon lira aşar 
yerine şimdi ancak 6 milyon 
arazi vergisi alındığını ve arada
ki farkın vaziyeti anlatacağını 
söylemiştir.

Fırka grupu, Maliye Vekili 
tarafından verilen bu izahatı 
tamamen tasvip etmiştir ve bu 
essalar fırkanın vergi siyaseti 
olarak kabul edilmiş addoluna- 
ilir. Teferruata ait bazı husus

larda meb’uslar beyanı mûta
da etmişlerdir. Fırka grupu 
yarında toplanarak diğer mes’e- 
leleri görüşecektir.

ııııllıılı han taralında*) verilen 
istidnyi ret ve sabık luıkiııucla- 
rın beraber götürdüğü cinin ski
mi iadesini talep etmeğe karar 
vermiştir. Metliyi» uulâlıiycttar 
bir murahhası kirala, devlet iş
lerinin idaresi için müşarüniley
hin meclise bizzat riyaset etme
si hakkında meclis tarafından 
izhar olunan arzuyu iblâğ et
miştir.

İ B ' " "uliigışyp-

Sofya, 28 — Dün gece şeh
rin merkezî bir noktasında Mak- 
donya teşkilâtına mensup komi
teciler arasında müsademeler 
vukubiilmuştur. Polisler müdahale 
etmiş ve bir komiteci yaralan
mıştır. ,

■İspanyada kral 
aleyhtarlığı

Madirt 29 (A. A.') — Cum
huriyetçiler Toros meydanında 
kraıiyet idaresi aleyhinde büyük 
bir miting yaptıiışlar ve başlıca 
caddeleri alay halinde dolaş
mışlardır.

Rusya - Romanya

Rus - Romen 
hududunda bir

h a d i s e  o ld u  ■

Bükraş 28 — Sovyet sahil
lerinden Romanya sahiline ya ■ 
naşmak istiyen bir sandalın ra
kiplerinden bir kadm tevkif edil
miştir. Kadın isticvabında san
daldan nehre atılarak firar eden 
erkeklerin bir vazifei mahsusa 
ile Romanyaya geçmek istedik
lerini kendisine bir şey ifşa et
mediklerini söylemiştir. Rus-Ro- 
men hududunda Romanya hu
dut muhafızlarına Sovyetler ta
rafından ateş edilmiştir. Hadise 
hudut komisyonuna iblâğ edil
miştir.

Açıkta kalan maden 
amelesi 

Londra, 29.— (A.A.) — Se- 
aham madenlerinde çalışmakta 
olan 2600 amele ticarî işlerin 
durgunluğundan dolayı 15 gün 
müddetle işlerin tatil edildiğin
den haberdar edilmişlerdir.

Fırka grupum n
W

Ankara, 29 (A. A.) — Cum
huriyet Halk Fırkası gurupu ri
yasetinden bildirilmiştir:

'Cümhuriyet Kalk Frk ası gu- 
rupu bugün dahi Afyonkarahi- 
saı- meb’ıısü -Ait BeyinJ riyase
tinde içtima ederek müzakere
lerine devam etti. Büyük Millet 
Meclisinin tatili faaliyetine te- 
kaddüm eden günlerde hükümetin 
tetkik ve ihzartını vai’c ve temin 
ettiği malî mes’eleler ve kanun 
lâyihaları etrafında maliye veki
linin izahatı dinlendi, ve söz 
alan hatiplerin mütalea ve nok- 
tai nazarları ile bir kat daha 
tenvir olundu. Gurup yarın da 
İktisadî mes’eleler etrafındaki 
müzakerelerine devam edecektir.

... İNKIJÂK...

lİMİr meb’ıısıı Celâl Beyin îiutkıı
“İstikrar fili olgun bir hale gelmezden evvel istikrar 

yapmdk gayretimde bulunuan milletlerin zararı büyüktür.
Fethi B. Biiyük Millet Mec

lisinin geçen günkü içtimaında 
Maliye vekilinim nutkuna cevap 
verirken, evvelki kanunun ihzarı 
zaiiiıııııiKİa Maliye Vekâletinin 
bugünkü beyanatını görmemiş 
olmasını tenkit etmiş ve. bilhas
sa millî parn istikrarının şimdi
ye kadar geciktirilmiş bir iş 
olmasını hükümetin basiretsiz
liğine bir misal olarak göster
mek istemiştir.

İzmir Meb’usu Mahmut Celâl 
Bey de söz alarak bu görüşlerin 
doğru olmadığını is ba t için söz 
alarak bir beyanatta bulunmuştu. 
Bu beyanat çok mühim oldu
ğundan zabıtnameden aynen 
neşrediyoruz:

— Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetimizin, her zaman Türk 
parasını düşürmemek için ittihaz 
ettiği tedbirlerle karşınıza ge
lirken ve biz buna alışmış iken 
bu gün o Türk parasının fazla 
kıymetlenmemesi için karşınıza 
çıkmış olmaktaki kıymeti huzu
ru âlinizde sükûtla geçiştirmeği 
münasip görmemiştim. Bu, kay
da şayan ve hattâ teşekkürle 
ve minnetle zikre şayan bir hâ
disedir. Türk parasının tenezzül 
etmiş olması nasıl memleketin 
zararına ise lüzumundan fazla 
kıymet ihraz etmiş olması da 
ayni suretle zararını muciptir.

Hükümet, memleketin ithalât 
ve ihracatı arasında müteva- 
zin bir vaziyet ihdas etmek 
için tenezzülü de terefüü de 
memleketin menafii lehine mu
vafık bir surette elinde müte- 
yazin olarak t.utm.ak ve zaptet-, 
nıek istiyor, işte bu kanun bu 
maksatladır ki huzurunuza gel
miştir. Kanun heyeti umumiye- 
sile kabul edilmiş olduğu için 
bundan uzun boylu bahsederek 
heyeti aliyenizi tasdik edecek 
değilim. Yalnız kanunun alelâ- 
cale Meclisi Âlinize şevkindeki 
gördüğüm esbap nedir? Bu bir 
İkincisi de şimdiye kadar pa
ramızın istikrarının neden vü
cude getirilmediği hakkmdaki 
fikir ve mütelealardır ki bun
ları arzedeceğim.

Ve sırf bu maksadı tenvir 
için söz almış bulnuyorum. Fil
vaki Meclisi Alinizin intizar olun
madık bir zamanda fevkalâde 
bir içtimaa davet olunması bir 
hadisei mühiminedir ve halk bu
nu böyle telâkki etmekte şüp
hesiz mazurdur. Fakat efendi
ler; memleketin geçen seneki 
İktisadî vaziyetile bugün içinde 
bulunduğumuz İktisadî vaziyeti 
göz önüne getirir ve bunu 
tetkik edersek bunun bir zaruret 
olduğunu teslim etmekte asla 
gecikmeyiz ve hadisatm biraz 
içinde olanlar bu farkı hemen 
görmek imkânına maliktirler.

Borsamıza fazla döviz arzo- 
lunuyor ve bu suretle millî pa
ramız kıymetleniyor. Bunun se
bebi nedir? Geçen sene ve bu 
mevsime ait olan döviz arzının 
istatistiklerini tetkik ettiğimiz 
zamart görillür ki geçen senenin 
arzı ile bu seneıim arzı arasında 
lehte mühim fark vardır. Bunu 
vücude getiren İktisadî sebep 
geçen sene ihracat mahsulâtı
mızı maalesef vakti zamanında 
satamadık. Vakti zamanında sa
tamadık dediğim zaman bunun 
elde olduğunu asla kabul et
mezsiniz zannederim, Buna emi
nim. Yani ihracat tacirleri 
vaktile piyasaya çıkıp malları
mızı alıp sevketmemişlerdir.

Bu seııe şükranla kayde
dilecek mühim bir hâdisedir. 
İzmir ve havuliaiııde yirmi milyon 
kiloya lcarip iotihual olunan tü
tünlerin azamî miktarı satılmıştır. 

( Çok (loğrıı sesleri) vo bu suretle 
müstahsilin cebine ınlihim miktar
da para girmiştir. Malı.MilHmli/.liıı 
miktarı yüksek olmanı ile beraber 
keyfiyet dahi çok mükemmeldir. 
Bu itibarla satışımızın fiatı geçen 
seneye nazaran daha «ilidir. Ve 
zürraııı daha lehindedir. Şu halde 
satışların böyle birdenbire yapıl
mış olması, geçeri' senelere na
zaran borsaya fazla döviz arzı
nı intaç etti. Meddedeki para
mızın az çok bir raddede tu
tulmuş olması fazla temevvüç 
göstermemiş bulunması mem
leketin menafii lehindedir. Hü
kümetin burada ittihazı tedbir 
etmesi kadar ve bu kanunu bir 
an evvel tanzim edip teessüs 
etmiş olan muvazeneyi bozma
mak için heyeti muhteremenizi 
davet etmesi kadar tabiî bir 
şey görmiyorum efendim.

Efendiler, hepiniz bilirsiniz ki 
paralarının istikrarına ait diğer 

devletler evvelâ 8-10 sene munta
zam mesai sarfetmişlerdir ve hattâ 

paraları filen istikrar kesbettiği 
zaman dahi, kanunî istikrara git- 
miyerek bir ikî sene o filî istik
rarı müşahede altında bulundur
mak lüzumunu hissetmişlerdir. 
Bu ihtiyatkâr hareketin neticesi 
nedir? Efendiler, yanlış adım 
bütün memleketin servetini fe
lâkete sürükliyebilir ve netekim 
isj:ik;r£!;, jjçjjı, lüzumundan evvel, 

»yani Jsiikrar fili , olgıın bir hale 
gelmezden evvel istikrar yap
mak gayretinde bulunan millet
lerin zararı büyük olmuştur. 
Ezcümle Belçikanm bu hareketi 
kendisine 75 milyon dolara ma- 
lolmuştur. Türk milletinin olgun 
olmıyan bir hâdise üzerinde tec
rübe yapmağa asla niyeti yoktur 
ve olmamalıdır. ( Bravo sesleri) 
Bazı mütehassıslar bu mesele ü- 
zerinde o kadar ısrarla bahseder
ler ki kendilerinin bu tenkitlerini 
huzuru âlinizde şimdi arzede
ceğim:

Meselâ: Bir hastanız vardır, 
hastanın bulunduğu odanm de- 
recei hararetini 20 ve yahut 23 
te bulundurmak istiyorsunuz, fa
kat odanın tabiî havası o rad
dede değil, ve duvarda asılı du
ran mızanülharareyi buza sok
mak veya ateşe göstermek gibi 
sunî hareketlerle odanın havası 
nasıl arzu olunan raddeye gel
mezse istikrar için dahi yapılan 
acele hareketler aynı şeydir ve 
aynı neticeyi verebilir. (Bravo 
sesleri) Size bir çok misaller 
zikredebilirim. Çekoslovakyada 
nasıl olmuştur. Bizzat Fransada 
naşıl yapılmıştır, Yunanistanda 
nasıl yapılmıştır ve hatta Roman- 
yada nasıl acı (konsorsiyom) 1ar 
yapılabilmiştir.

Fakat herkesin malumu olan 
şeylerle vaktinizi izaa etmek is
temem. Asıl filî istikrar için lâ- 
ziiî) olan şeraiti esasiye nedir, 
evvelâ bütçemizin samimî ve 
kat’î surette mütevazin olması 
lâzımdır. (Doğru sesleri) Burada 
ehemmiyetle görüştük, başımız
dan istiklâlimizi tehdit eden be
lâları defettikten sonra ilk kü
vetle sarıldığımız şey bütçe mu
vazenesidir efendiler. Ve bugün 
biliyoruz ki bütçemiz müteya- 
zındır. Ve Hükümetin tediyatı, 
gerek dahilî ue gerek yeni ha
ricî borçlara karşı olan tediyatı

muntazanıdır. İstikrarın ikinci 
şeraitinden biri de, dahilî borç
ların çok olırıamauıdır. Fraııoız- 
larm (detflotant) dedikleri borç
lardır. Biz bu ııoktai nazardan 
da nıliücit bir vaziyetteyiz ve 
ınüteluıiüiüiların ittifak ettikleri 
bir nokta vardır ki, " imziu için 
bıı (deflotant) asla mucibi endişe 
birşey değildir." Yani miktarı 
azdır.

Üçüncü mesele efendiler, ti
caret muvazenemizin tekâmül 
etmesi yani miitevazin olması 
keyfiyetidir. Ticarî ve tediye 
muvazenesi hakkında Hüküme
timiz bize rnükerreren bu kürsü
den izahat vermiştir. Ciddiyetle 
tediye muvazenesi üzerindedir 
ve bunun biz kati delilerinin de 
borsada görmekteyiz.

Ticarî muvazenemize gelince 
efendiler maalesef yegâre al y- 
hiırıizde bulunan mesele bııdur, 
çünkü biz ziraî memleketiz biitiin 
istihsaiâtımız, memlekete servet 
nedreti, para getiren bütün me- 
vaddı ziraiyedir. Sanayii tekâ
mül etmiş bir millet gibi ithalât 
ve ihracatı kolaylıkla hesap ede
bilecek bir mevkide değiliz. Ma
alesef bizden daha evvel istik
rarını yapan milletler az çok 
ithalât ve ihracat üzerine de 
muntazam hesaplara ve munta? 
zam istatistiklere istinat ediyor
lardı.

Çünkü sanayi memleketi ol
duğu için istihsal edebileceği 
miktar kendilerince az farkla 
malûm idi.

Bizde ise efendiler, istihsalâti 
ziraiye üzerine bir hesap yapmak 
haylıca müşküldür.

Bir serie mahsulün az p/ması 
ve gelecek senenin mahsulâtın
dan feyiz ve bereket olması 
bizim istediğimiz muvazeneyi 
ihlâl eder. İşte bu noktadandır 
ki, ticarî muvazenemiz bizjm 
aleyhimize bir manzara göster
mektedir. Hepimiz biliyoruz ki 
birçok kuraklık seneleri geçir
dik. Hepimiz biliyoruz ki mah
sulâtımız beynelmilel borsalarda 
çok kuvvetli rekabete maruz 
kaldı. Fakat buna rağmen ge
çen _ her safha lehimizdedir. 
Dahilî istihsaiâtımız günden gü
ne çoğalmakta ve intizam altı
na alınmaktadır,

Ve bu da bizi aşla me- 
yüs edecek bir hal değildir. Şu 
halde demek istiyorum ki,filî is
tikrar ve onu takip edecek ka
nunî istikrar arzuya tâbi değil
dir, ittihaz olunacak tedbirlerle 
tabiate karşı mücadele edilece
ğ i için bu; bizim yedi ih tiy a rı

mızda değildir. Ve ancak bir 
an evvel o yola girmek lâzım
dır. Hepimiz biliyoruz ki o yo
lun üzerindeyiz ve şüphe yok 
ki muvaffakiyetle bunu temin ede
ceği. Maruzatım bundan ibaret
tir. (  Alkışlar)

Türk ocakları ve 
Halk Fırkası

Ankara, 29 [A.A] — Gaze
telerde Türk ocaklarının yeni fır
ka münasebetile tebliğ edilmiş 
bir kararı mevzuu babs oluyor. 
Halbuki GümhuriyetHalk Fırka
sı mahafilinde ve Türk ocakları 
merkezinde yaptığımız tahkikata 
nazaran şimdiye kadar bu yol
da ne bir karar ittihaz edilmiş 
ne de bir tebliğ neşrolunmuştur. 
Ocaklarla Cümhuriyet Halk f ır 
kasının münasebeti ocaklar ya
sasının üçüncü maddesinde, tas
rih olunmuştur.

frıJıife 3

İJarüll ununda

Bu sene ençok Hu
kuk fakülte* 

sine müracaat vaı
Darülfünunda yeni dert) ne

neni hazırlıkları devanı etmek
tedir, Fakültelere talebe kayt 
vo kabul olunmaktadır. Müra
caat edenler gittikçe .'irtırınk- 
ladır.

Bi| ;ıeııe cııçok rağbet f«ilrcıı 
| Hukuk (akülteaidir. Şimdiye ka

dar 170 talebe kaydetmiştir. 
Bunun on beşi hanımdır.

Diğer fakülteler Hukuk fa; 
kültesine nazaran az talebe 
kaydedebilırıişlerdir.

Edebiyat fakültesine şjmdi- 
ye kadar - edebiyat, felnefç, 
coğrafiya zümrelerine - 50 kisi 
kaydolunmuştur.

İlâhiyat fakültesine: bıı gpnft 
müracaat eden bulunvnam̂ .tır.

İlâhiyat fakültesinin bijsçae 
iki mezunu vardır. 25 efendi
nin de imtihanı bu hafta zar
fında ikmal edilecektir.

Bütiiıı fakültelerde imtihan 
faaliyeti başlamıştır. Bıı a y  zar
fında imtihanlar bilmiş olacak
tır. Ve bu senenin mezunlarına 
ay sonunda diploma tevzi edi? 
lecektir.
Askerî liselerdeki mu
allimlerin ehliyetname

imtiham
Müdafaai Milliye yp Mşıjrif 

vekâletlerinden Askşrf lişp mu
allimlerinin ehliyetname imtihan; 
ları Edebiyat fakültesine hava
le edilmiştir.

Bu imtihan 27 eylülde ya? 
pılacaktır.

Fakat imtihan için fakiilt® 
riyaseti vekâletten tşfçvfjjjita 
ait bazı şeraitin sorutması lüzu
munu hissetmiştir. ' ~ 1 ,

Fakültenin şor^uği) suallere 
hâjji bir cevep gelmediğinde)] 
imtihan yapılmamıştır.

İmtihan olacak kaymakam, 
binbaşı ve yüzbaşılar bir fm 
evvel imtihanlarının ikmali içi» . 
müracaatta bulunuyorlarsa d? 
Vekâletten beklenen çevikli) 
gelmemesinden imtihanlar yapıla
mamaktadır.

Almanyada malî ıslahat
Berlin, 29. — (A. A.) •!— 

Kabinenin malî ıslahat hakkm
daki müzakeratı nihayet ’ biıL- 
muştur. Tesbit edilen metinleı 
yarın neşredilecektir. Montağ 
gazetesi Rayhiştag meclisinin 
açılmasının ikinci kânuna kadar 
tehir edileceğini zannediyor. /

Japonya âyan reisi 
Paris, 28. (A.A.) — Japonya 

âyan reisi Tokugawa dün Pajise 
gelmiştir.

Çocuklar arasında bir 
hastalık 

Oviedo, 28. r (A.A.) - Be- 
loncioda çocuklar arasında tehr 
(ikeli âraz gösteren intinai fyir 
hastalığın müstevli şuf’ejıtç ljü- 
küm sürmeğe başladıjp jj»|jer 
alınmıştır. 60 kadar çocuk, bu 
hastalığa tutulmuştur. Bunjaj-daı» 
birçoğu ölmüştür.

Adanada bir hırsız]ık
- Adanada Ocak mahallesinde 

oturan Trabulusşamlı Ali e l̂u 
Hacı Ahmet ailesile gece evde 
bulunmadıkları bir şırada çinko 
üstünden aşmak suretile içerj 
hırsız girmiş, oda içinde ve - san
dıkta bulunan 20 parça ktu$uı 
eşyasils 200 lira evrakı nak$^e 
ve 200 liralıkta senedatuugM-. 
mıştır. , ; i

Failinin taharrisine. Isaşĵ İRt- 
mışlır.
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Ibveçi s&m'atlkâr sevmek 
finfflldkn fflmmcle çok mu» 

toIf ak olmuştu
<Lreta Garbo 

•yeni bir fiita 
çevirmiştir : 
Sevmek hakkı; 

•artist bütün £i- 
Iimlerinde ol - 
duğu gibi bun
da da çok mu
vaffak olıaüş - 
tur, mevzu şu
dur:

Arden Slüar 
( Greta Garbo) 
çok asrî ve ho- 
>pa bir genç kız
dır. Çok zengin
dir . Dünyada 
kendi arzuların
dan, kendi ha- 
fifmeşrepliein-

y-ım"

.  *•-
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Bebe Danyels ve 
Ben Liyon

Bebe Dnnyels ile Ben Liyon 
14 temmuzda evlenmişlerdir. 
İki sevimli yıldız bal ayını ge
çirmek üzre şimalde Rols Roys’e 
gitmişlerdir.

Polonya güzellik kıraliçesi
Polonya güzellik kıraliçesi 

Gülen Kadın diye bir film çe
virmektedir.
Dolores Del Riyo hasta

Dolores del Riya vahim su
rette böbreklerinden muztaripti 
Bu günlerde hastalığı nekahet 
devrine girmiştir

miyeti yok, sevgisine koşacak
tır. Fakat ya çocuğu...

Onu ne yaparak. Arden oğ
lunu kucağına alır. Ve derin derin 
düşünür. Bu sahııe genç kadının 
hayatının dönüm yeridir. Oğlu 
büyüdüğü zaman kim bilir an
nesinin tarzı hayatım nasıl yü
zü kızararak anacaktır ve bel
ki de ondan nefret edecektir.

Bu noktada artık eski ma
ceracı kadın yoktur. • Genç 
kadın hakikî bir ana ve dü
rüst bir zevcedir. Kocasına 
her şeyi itiraf eder. Eski mes’
ut hayatlarına daha büyük bir 
aşk ve imanla avdet ederler. 
Peki .nevmittir. Fakat oda be
lalı âşık değildir. Hürmetkar 
bîr.dosttur.. Gerek Greta Garbo 
gerek onun partöneri Nils As- 
ter çok muvaffak olmuşlardır. ’

Jon 'Jilbert bıyıklarını 
kesti

Jon Jilbert Metro Goldvin 
hesabına çevirdiği bir filimde 
bıyıklarını kesıııeui icup etmiş ve 
büyük aktör bıyıklarını tıraş et
miştir, Mamafi filmde işi bittik
ten sonra tekrar bıyıklarını u- 
zatmağa başlamıştır.

Lili Bamita nişanlandı,mı?
Lili Damita'nm nişanlandığı 

söylenmektedir. Güzel Fransız 
yıldızı, nişanlandığının doğru 
olup olmadığım soranlara :

— Nişanlandığım doğrudur. 
Fakat size niş anlımın ismini söy- 
liyemam. Belki o buna kızar ve 
münasebetimiz bozulur.

Güzel artistin bir zamanlar 
Alman Prenslerinden birile ev
leneceği çok söyleniyordu. Yi
ne güzel Fransız yıldızının 
Alman prensile nişanlandığı zan- 
olunuyor.

Klâra Bovun elbiseleri
Klâra Bov Düğün Gecesi 

diye bir film çevirmektedir. Bu 
film için Klâra şu elbiseleri 
yapmıştır:

6 tane sokak elbisesi, 6 öğ
leden sonra için, 4 suvare için, 
sipor kostümü 4 pijama, 4 ge
celik.

Klâra bir filimdeki düğün 
için bu kadar elbise yapıyor' 
Kendi evlenince galiba kumaş 
tacirlerinde kumaş bırakmıya-
câtr

tost».'.}

Ingiltere veliahtı filim 
çeviriyor

İngiltere Veliahtı Preıır; de 
Gnl biraderi Dıtk (.ilacen- 
te'iıı yıırdıınile bir filim çuvir-' 
miştir.

Burada PreiM Afnîcoda icra 
etliği kaplan avlarım filime al
dırmıştır.

Kaplan avı Veliahta evlen
mekten daha az tehlikesi gel
mekte imiş.

Lon Şaneyim karısına 
bıraktığı para

Lon Şaney geçenlerde öl- 
rnüşiii. Zevcesine 550,000 dolar 
yani bizim para ile bir milyon 
lirayı mütecaviz bir para bırak
mıştır.

Fransızca sözlü filim.
U. F. A nı:ı ilk sözlü şarkılık fı- 

ransızca (cennet yolu) isimli filmi 
bitmiştir. Burada rol ahu ' . Üst
ler şunlardır : Lüyaıı Haryaz - 
Olga Cekova, Hari garaî, Zak, 
Mori, Gastan Jakattır. Filim gü- 
zeligine diyecek yoktur.

Vahşiler 'arasında'
Edvina, Bot, Trader Horn, 

Hary, Gorey, Afrikanın hakikî 
hakikî vahşileri ve ormanları 
içinde hayatlarını günlerce: teh
likeye koyarak bir filim çevir
mişlerdir.

Liya Mara kazak rolünde
Liya Mara Rus inkılâbından 

ilham alınarak vücude getirilmiş 
bir fiilimde kazak elbisesi giye
rek oynamaktadır..

i' ftılıfo

Soy'-tincuİHİc

ı® çeviriyoruz

den başkakanun tanımaz.
Böyle bir kızın,bir,sürü- de - 

lilikleri arasında şoförile seviş - 
inesi, onun metresi olmasından 
daha basit bir şey olamaz.

. Kendisini sevenler pek çok - 
tur. Onun için şoföründen de bık
mıştır. Onunla son bir otomobil 
gezintisi yapıyor. Âşık şoför 
hanımını, yeni metresini delice 
sevmektedir. Bu ayrılığa taham
mül edemiyor. Ve arabasile be
raber bir yardan aşağı yuvarla
nıyor, intihar ediyor.

Arden’in müteaddit sevgili
leri vardır. İşte bunlardan biri: 
Meşhur ressam Paki (Nils Aster) 
genç kız artık ona mütemayil
dir. Gene ressam da ona âşıktır. 
Paki’nin hususî bir yatı vardır. 
Arden’ı oraya öğle yemeğine 
davet ediyor, genç kız kabul 
ediyor. Orada akıllarına engin 
denizlere açılmak geliyor. He
men yat kalkıyor. Ve onlar sev
ginin en sarhoş edici dekorla- 
rile muhat olarak günler haf
talar, aylar ■ geçiriyorlar. Mes’ut • 
günleri dahames’ı  geceler, ta
kip ediyor. Böylelikle ylar ge
çiyor. Fakat her şey gibi aşkın 
da bir fenası vardır. ‘‘Hiç bir 
şey ebedî değildir. Nihayet bir 
gün Paki yatı sahile çevirtiyor. 
Ve sevgilisine cevabı dayıyor: 
Bu macera burada kalsın Arden, 
biribivisnizdeiî güzel hatıralar

saklıyalım. Sanatkârane hayatıma 
unutulmaz sayfalar bahşettiniz. 
Fakat artık kitabi burada ka
payalım.

Sevgililer hurada ayrılıyor
lar. Arden’in prestişkârı arasın
da Tommy isminde bir genç 
vardır ki genç kıza âşıktır, iz
divaç teklif etmektedir. Genç 
kız artık biraz uslanmış olacak 
ki bu teklifi kabul ediyor. İki 
genç evleniyorlar . Hayatları 
mes’uttur. Birbirlerini seviyorlar. 
Bir müddet sonra güzel bir oğ
lan çocukları oluyor. Bu, çocuk 
saadetlerine yeni bir dUğüm vu
ruyor,

Birkaz zaman sonra ressam 
Pakinin Arden gözünde tütme- 
ğe başlıyor. Ve eski sevgilisine 
geliyor, ona eski günlerden bah
sediyor/o' saadeti tekrar yaşa
mak ellerinde bulunduğunu, ken
disinin • buna' amade' olduğunu 
söyliyor. ;

Genç kadın- eski' günlerin 
hatırasile halâ sermesttir; Ruhu 
zaten macera için : kay namakta
dır; Onun için bu teklifi" kabul 
'edecfek ltadâr zayıftır.1 Kocası 
betbaht, adam; her şeyin' farkın
dadır. Karışının, .hislerine tesir 
yapmamak için; sakin biç vazi- 

„ye|: aljnıştır. Zateçı kadının ona 
aldııîdıği yoktur* Onun:için ehem'

‘ Hanrı Garat ve Marie Glory’nin “İki âlem,, ismindeki yeni filmlerinden bir sahnedir. Heciki."
-,'aırtist .HqIivot’un ş^.,yeni ve genç'

. '1

Ilkı soymuşlar
Birkaç giiıı -evvel Holivut'ta 

garip bir soygunculuk olmuştur, 
Bir vazii inilme, bir opera

tör, makyajlı iki aktör bir 
kaç ninem» cdevatile bir kah' ' 
veııin önüme gelmişlerdir. Ma
kimi kurulmuş ve aktörlerden' 
ikini zengin bir kahveye elle
rinde ikişer tabanca olduğu 
halde girmişler ve sinema ma- 
kınasını işletmeğe başlamışlar
dır. Bir müddet sonra aktörle) 
kahveden çıkmışlar makinaları 
ve saireyi toplayarak otomobil
lere binerek uzaklaşmışlardır. 
Polis sinema alındığı için mü
dahale etmemiştir. Halbuki ak
törlerin sinema ile alâkası yok
tur.

Bunlar mükemmel Haydut
turlar. Kahveye girince silâh 
teşhir ederek herkesi teslime 
mecbur etmişler ve kahvede 
bulunanların ellerini ayaklarını 
bağlıyarak ağızlarını tıkayarak 
kasayı ve müşterileri soyıauş- 
İardıı-. Müşteriler ansızın neye 
uğradıklarım şaşırmışlar ve mü* 
ccvfaer, para neleri varsa hep
sini vermişlerdir.

Neden sonra, yani içişten 
geçtikten sonra mesele anlaşıl 
miştir. •

• Romen meciiâi 
İBükreş 28 — Meclisi meb’ ' 

usan mesaisinin tehir edileceği 
hakkmdaki şayia tahakkuk et
mektedir. Müsyü Manyuriün tek
lifi üzerine kıral, m&clisi meb,u- 
sanm teşrinisaninin enbeşinde 
açılmasını'kabıil etmiştir.

Dünyanın en geniş 
köprüsü 

Paris 28 (A.rA.),—.Dünyâ- 
jın en geniş köprüsü olan PİOÜ- 
jastel köprüsünün açılış r'eijni 
gelecek hafta reisicümhur. tara
fından yapılacaktır.

Kadıköy halkı gazhane* 
den şikâyet ediyor
Kadıköyünde • Gazhane ma

hallesi halkı -bir mazbata ijp 
belediye riyasetine müracaat et
mişlerdir.

Halk bu mazbataile civar
daki havagazı fabrikasının ge
celi gündüzlü çıkardığı duman 
yüzünden sıhhatlerinin'tehlikeye 
girdiğinden - şikâyet etmişlerdir. 
Bilhassa hergün yakılan zift ve 
katran bu civardan geçmeğe im
kân bırakmıyor. Haikın-bu Maz
batası ehemmiyetle nazarı, dik
kate alınmıştır. Belediyefabrik» 
bacasının zarar vermiyecek de
recede yeni ve fennî j tertibatla 

, ıslahını düşünmektedir;; ,

Halk bilgisi derneğinin 
senei devriyesi 

Halk bilgisi 11 teşrinievvel
de ikinci yıl dönümünü tesit 
edecektir. Bu münasebetle der
nek binasında bir müsamere 
verilecektir. Bu müsâmerede> 
şimdiye kadar İstanbul’da gö1 
ililmemiş halk oyunları oynan», 
cak, halk şarkıları okunacaktır* 
Halk rausameresi için hazırlık
lara başlanmıştır.

• Ecnebi mekteplerde 
doktor bulunacak ;

. Maarif ^Vekâleti, ecnebi ve 
akalliyet orta mekteplerile lise
lerinde okuyan telebedeld sari 
hâstalikları derhal öğrenme* 
‘için bu mekteplerde hu*tuî w* 
rar doktor bulundurulmasını 
emretmiştir.’ i
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Fırka, gropumda dün İküsat Vekili, Adliye Vekili ve Başvekil Kabine
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Ankare 30 (H.M) — Fırka 
gurpu bu sabah onda toplana - 
rak hükümetin progamı etrafın
da müzakeratına devam etti. Bu 
içtimada iktisat vekili Mustafa 
Şeref B. Liman inhisarı, Şeker 
faprikaları ve Ziraat Bankasının 
zürraa yardım etmesi hahhmda 
izahat verdi . Son zamanlarda 
en çok tenkide maruz kalan 
liman işinin evvelâ bir tarihçe
sini yaptı.

Bunun Samber martım za
manında vereceği müşkilâtı an
lattı. Liman işlerinin bütiin Li
man akalljyetlerine şamil olma- 

ı' .Ağım kıyıdan kıyıya yapılan 
nakliyatın ve bir de hariçten 
gelip harice giden sevkiyatın 
bundan hariç olduğunu, liman 
işinin yalnız tahmil ve tahli
yeye münhasır bulunduğunu 
ve buna daha evvel ecne
bi şirketlerin karışarak dizbar- 
koyu çok pahalıya malettikleri- 
ni anlattı. Dizbarkonuıı yedi se
kiz lirayı bulan fahiş miktarları 
karşışında ticaret odasının kom- 
siyonlar yaparak şikâyetlerde 
bulunduğu ve hükümetin amme
yi şikâyete sevkeden bu gibi 
vaziyetler neticesinde liman işi- 
®e müdahale ettiğini söyledi.

Hükümetin liman işini bir 
hidematı amme işi telâkki etti
ğini ve limanlar kanununun bu 
maksatla tanzim edildiğini, bu
nun gitkçe tekeînmül ettirilece
ğini vaktile yedi sekiz liradan 
aşağı olmıyan dizbarko fiyatının 
üç liraya indirildiğini, medenî 
vesait yapılarak tahmil ve tah
liye ameliyatının mükemmelleş
tirilmesinin hükümet için bir 
gaye teşkil ettiğini vapurların 
gelip doğrudan doğruya rıh
tıma yanaşarak limanı amme hiz
meti telâkki eden hükümetin ara
daki amilleri kaldırarak bugün 3. 
liraya indirilen tahmil ve tahliye 
üasraîım da bertaraf ekmek 

istediğini izah etti.
İktisat Vekili bu neticeye 

varmak için limanı mütekâmil 
Avrupa limanlarındaki vesaitle 
teçhiz etmek icap ettiğini ve 
hükümetin liman işinin bütün me- 
sarifini kendi uhdesine alarak 
nihayet halka masarifsiz kılmak 
siyasetini tercih ettiğini beyan 
etti ve bugünkü şeklin düııkü 
şekilden iyi olduğu neticesine 
vardı.

iktisat vekili ikinci mes’ele 
olarak şeker fabrikaları tesisi 
işine temas etti. Verdiği izahat 
Söyle hülâsa olunabilir:

Şeker fabrikalarının yapılması 
memlekete ucuz şeker yedirmek 
için değildir. Hariçten her sene 
yedi seksz milyon liralık şeker 
ithal ediliyordu. Şeker memle
ketimizde istihsal edilecek, ev
velâ paramız harice çıkmıyacak 
saniyen şeker istihsaline hizmet 
eden pancar ziraati knvvetle- 
necektir.

Pancar ziraati zürra tçin 
mühim kazanç membaıdır. Bir 

..

söylenebilir. İktisat vekkili hü
kümetin bu noktaya da ehem
miyet verildiğini ve efrat tara
fından tesisi mümkün olmıyan 
mensucat sanayinin de yine 
hükümet yardımiie inkişaf etti
rileceğini söylemiştir.

Ziraat Bankası
Bundan sonra ziraat banka- 

sıu.n zürraa yardım etmesi 
mes’elesine temas eden İktisat 
vekili Ziraat Bankasını blânço-

Programım.esasları
Arîkâra- 30, [fi. 'Dünkü fırka' 'grupîm^|r

da müzakeratın verdiği neticelere göre yeni I’ 
kabinenin programı şu esasları ihtiva etmektedir: f

1 Paramızın istikrarı ve tediye muvazene- 
sinin temini için çalışılacaktır. |

2 — Vergiler üzeritıde esaslı tetkikler yapıl- [5
iniştir. Bazılarının ilgaisı bazılarının tadili mu- 
karrerdir. y

3 Sanayiin ve istihsalâtın inkişafına çalı- S-i 
şılacak ve bu gibi işlerde ferdî teşebbüslerin ba-  ̂
taramadıklarına hükümet yardım edecektir.

4 — Çiftçiye azamî müavenet programın ilk 
esasıdır. Bu muavenetin imkân nisbetinde tev
siine tedbirler alınacaktır.

5 — Memleketin müdafaası ve İktisadî ve s 
İçtimaî inkişafı için şimendifer yapmak faali
yetine devam olunacaktır.

6 — Adlî kanunların esaslara taallûk eden 
kısımları değişmiyecektir. Usule ait kanunların 
bazı noktalardan tadili ciheti tetkik edilecektir. I

^«KvSiîiö1..i1.'*1........ . '• • j ’
fabrika için tahminen altmış, 
dönüm arazi işletildiğine göre 
ve bir dönüm araziyi işletmek
ten vasatı yedi, sekiz lira ka
zanacağına göre çiffçi halk pan
car ziraatinden çok istifade te
min etmektedir.

Diğer taraftan pancar ziraati 
hububat noktai nazarından da 
toprağı kuvvetlendirmektedir. 
Binaenaleyh hükümetin şeker 
tesisinde görülen yardımları faz
la olduğunu iddia edenler var
dır. Ancak başka memleketler
de yapılan yardımlar daha faz
ladır.

Şeker fabrikat^rı işi bizim 
için memleketin yükselmek için 
müracaat edilen tedbirlerden 
biridir. Şeker züraına sarfedile 
paranın mensucat işlerine sarfı
nın daha faideli olacağı mülâ
hazalarına cevaben pamuk işle
rinin de ihmal edilmiş olmadığı

larındaki rakamları zikrederek 
Ziraat Bankasının istismar olu
nabilecek sermayesi 17 milyon 
lira iken zürraa yaptığı ikrazatın 
sermayesinin iki misline vardı
ğını ve bankanın mevcudatının 
mühim bir kısmını bile ziraa 
krediye tahsis ettiğini ve bütün 
imkânlarını sarfaderek zürraa 
yardımda bulunduğunu ve ban
kanın bu yoldakijŞmesaisini daha 
tekemmül ettirmek için müm
kün olan bütün tedbirleri sıra- 
sile ittihaz edileceğini beyan 
etti.

Fırka gurupunun öğleden 
sonra aktettiği içtimada muhte
lif meb’uslar söz alarak iktisat 
vekillerinin muhtelif mes’eleler 
etrafındaki beyanatının teferru
ata ait kısımları üzerinde sual
ler sordular müzakere saat 18 
de bitti fırka gurupu yarın da 
toplanacaktır.

ALÎ NACİ

cezası as» 
yecektir

iY İkinci celse
Ankara 30 (H.M.) — Fırka 

grıipunun öğleden sonraki iç- 
timaında Adliye vekili kanunlar 
hakkında beyanatta bulunarak 
âdil kanunların esaslarında hiç
bir değişiklik yapılmıyacağım 
belki usule ait kanunların tat
bikinde bazı tadilât yapılabile
ceğini, bunların tetkik edilerek 
teklif halinde meclise getirilece
ğini söylemiştir.

Bilhassa icra ve iflâs ka
nununun esaslarında JıiÇ" 
bir değişikliğin varit görül- 

. miyaceğUü, bos-ç için hap- 
' um asla iade ediimlyece- 
ğinî beyan etmiştir.

Müteakiben kürsüye başve
kil İsmet Paşa çıkarak fırka 
müzakeratmda tebarüz eden 
fikirleri hülâsa etmiştir.

İsm et Paga beyanatında 
şimendifer siyasetinin hü
kümet programımın esasla
rı arasında bulunduğu ve 
bu yoldaki faaliyetin gĞne 
devam edeceğini bildirmiş
tir. Bu meyanda muhalif 
fırkanın da nihayet bu si
yasetin esasta isabetini 
teslim etmekte bulunduğu
nu ifade etmiştir. Başvekil 
beyanatının sonunda işte prog
ramımızın esasları bunlardır. E- 
ğer tasvip ederseniz hükümeti
niz bu esaslar dairesinde prog
ramını yapacak ve çalışacaktır. 
Demiştir. Fırka gurupu progra
mı ittifakla tasvip etmiştir.

Grup içtimai saat yirmiye 
kadar devam etmiştir. Grup 
yarm toplanmayacaktır. Yarın 
heyeti vekile içtima ederek bu 
esaslar üzerinde programını ya
zacak veuBaşvekil paşa bunun 
meclisin Perşembe içtimaında 
okuyacaktır. Reisicümhur haz
retleri öğleden sonra meclise ge
lerek geç vakite kadar hususi 
salonlarında meşgul olmuşlardır.

$ Gazi Hz.
Ankara İ9 , — Gazı 

Hz. Meclisin tatilini mü- >' 
teakıp bir haftaya ka- {j 
dar bir seyahate çıka- i.j 
çaktır. j.j

Müşarünileyh Hz. nin 
İstanbuldan ziyade mern-  ̂
leket dahilinde seyahat d 
buyurmaları ihtimali da-| 
ha kuvvetlidir. M

Gazi Hz. nin, bu seya- M 

hat esnasında Y  alo vay i | 
da teşrif etmeleri çok [J 
muhtemeldir.

Amanullah Hz. mut beyanatı

SaMk Kııırsll İEffgaıılstoBa 
k miyetİFiidle ©leğîî

Şehrimizde bulunan sabık 
Afgan Kıralı Amanullah Hz. 
Fransız gazetecisi M. Panlova’ya 
beyanatta bulunmuştur.

M. Pavlova, Aııkarada Mec
lis müzakeratını takip ettikten 
soııra evvelki gün Istanbula 
avdet etmiş ve dün öğleden 
sonra, Tarabye - Tokatlıyanda 
Amanullah Hz. ile görüşmüştür.

Sabık Afgan Kıralı, Madamın 
suallerine cevaben, Afganista- 
nm şimdiki vaziyetini izah et- 
naiş, teceddüt hareketlerinden 
memnuniyetle bahsetmiştir.

Afgan kıralı, şimdi memle
ketinden uzak bulunmakta, fakat 
oradaki vakayii dikkat ve alâka 
ile takip etmektedir. Şimdilik 
Afganistana avdet niyetinde 
değildir.

Amanullah Hz. Afganistan
'daki” emval ve emlâkinin kendi
sine iadesi hakkında bir istida 
verdiği ve bu talebinin Afgan 
Millî meclisi tarafından reddedil
diği hakkındaki İngiliz menabi- 
inden çıkma bir haberi tekzip 
etmiştir.

Beraberinde götürdüğü el
masların iadesi şeklinde veya 
diğer surette kendisine bir mü
racaatta olmamıştır.

Amanullah Hz. 
Amanullah Hz. elyevm A 

gamstanın başında bulunan Na . 
dir Han hakkında sitayişte bu 
lunrauş, Nadir Hamil nüfuz vt 
iktidarı ele almış olduğunu ilâ-? 
ve etmiştir.

Sabık Afgan kıralı, bir müd 
det soııra İtalyaya döneceğini 
beyan ettikten sonra (Kardeş 
Türkiye) tabivili memle\cfetiıpiz 

: ve inkılâbmızhahkindaki inti
halarını memnuniyetle naklet- 
miştir. -■ • ; ’y

Amanullah Hz. memleketi
nin teceddüde, refaha ve me
deniyete kavuşup teali etmesin
den gayri bir eıneli olmadığım, 
maksadının memlekete ve millete 
hizmet olduğunu, asla hüküm 
ve nüfuz hırsı taşımadığını da 
mülakatında tasrîh etmiştir.

Atletlerin seyahati, '
Mıntaka heyeti reisi atletleri seya

hatten menetti. Burhan 
bey ise s 4fi gideceğiz „ diyor!

Atletizm federasyon reisi 
Burhan bey

Atlet ve tenisçilerden müte
şekkil bir sporcu kafilemizin 

î yarın Pireye hareket edecekle
rini yazmıştık. Atinada yapıla
cak Balkan oyunlarında Türk 
sporculuğunu temsil edecek olan 
bu ekipin hareketi etrafında 
bazı yeni dedikodular husule 
gelmiştir.

Bu dedikodulu vaziyet, ha
reketin arifesinde mıntaka mer
kez heyetinin bir tebliğile işe 
müdahale etmesinden ve kafile- 

, ye mensup bütün atletleri seya
hate iştirakten menetmesinden 

İ tevellüt etmektedir.

Mıntaka merkez heyeti reişâ 
Yusuf Ziya bey, bu tebliği icap 
ettiren esbap hakkında' bize şiı 
izahatı vermiştir:'

“— Biz her nedense, alâka
dar heyetler tarafından - Atina 
oyunlarının mahiyet ve şekli; 
hakkında tenvir edilmedik. Bi-;’ 
naenaleyh vaziyete vukufumuz, 
herkesten fazla değildir.

Müdahalemizi icap attireı 
esbaba gelince bu çok basittir.

Alâkadar tekaik heyetler 
bize müracaat ederek sporcu» 
ların kâfi derecede hazırlanma
mış olduklarını ve müsabakala
rın çok. meşkûk bir atiye nam
zet olduğunu söylediler. Biz de 
vaziyeti tetkik ettik ve mıntaka 
sporcularının iştirakini. menet
meğe karar verdik.

Bu karar her şeyden evvdl 
şunu istihdaf etmektedir."

Atinada temsil edilemiyece- 
ğine kani oldiığumuz memleket 
sporunun şerefini beyhude teli* 
likeye koymamak!

Atletizm federasyonu reisi 
Burhan Bey bu tebliğe rağmen 
seyahatin icra edileceğim ve 
.mıntaka heyetinin nüdahaleye 
hakkı olmadığını söylemektedir.; 
Mamafi mıntaka heyeti kulüplere?, 
lâzımgelen tebligatı yapmıştır.

.Vaziyet bugün tevazıuh 
1 edecektir.
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mmasebaftmolam
Londra, 29. — (A. A.) — 

M. Hondcrooıı mcmlokotiııo çiv
ilet otmck üzore olmı Almanya 
sefiri M. Sthumcr şerefine bir 
veda ziyafeti vermiştir. Davet
liler amamda M. Mac Doııald, 
M. Snowden ile gür Austen 
Chasnborlain bulunmakta idiler. 
M. Hendersoıı sefirin vazifesini 
ifa huausunda gösterdiği ehliyet 
ve Maharetten takdirkür bir li
sanla bahsetmiştir.

Sefir verdiği cevapta Ingil
tere ile Almanyr. arasında ev
velce mevcut bulunmuş olan 
münasebetlerin tamarnile iadesini 
temin için uzun müddet sabır 
ve ihtiyatla çalışmak lâzımgel- 
dîğini, bununla beraber istikbale 
kuvvetli ümitlerle tevcihi nazar 
etmeğe müsait dostane bir ha
va vücude gelmiş olduğunu söy
lemiştir. M. Sthamer, M. Stre- 
zemanın sabır ve uzlaşma esas
larına müstenit siyasetine hiçbir 
değişiklik getirmeden devam o- 
lunacağma ve bu siyasetin bü
tün Avrupada sulh ve sükûnu

n g ı l t ^ y ^
Kıral ve Ksralıça 
Londraya döndü

Londra, 29. — (A. A.) — 
Kıral ile Kıraliçe İskoçyadaki 
savfû*°l"*inden Londiîava,.asdet! 
etmişlerdir;;;1*' ■

M.Baldovin’nin muhafazkâr- 
ar fırkası riyasetinden yakında 
çekileceğine dair şayi olaa ha
berlerin hiç bir esasa müstenit 
olmadığı salâhiyettar mahafilde 
beyan edilmektedir. Tatil zama
nım Aix-Les-Bains'de geçiren 
ve Londraya avdet etmiş olan 
M. BaI3win’iıı sıhhî vaziyeti ga
yet iyidir.
Lord Birkenhead hasta

Londra, 29 (A.A.) — 'Lord' 
Birkenhead, akciğer iltihabın
dan muztarip bulunmaktadır.

u n t n  

Konferam
Atina 30 — Balkan konfe

ransı teşrinievvelin beşinci gü
nüne tesadüf eden pazar günü 
içtima akdecektir. Konferansa 
iştirak edecek olan Balkan dev
letleri murahhaslarının muvasa
latına intizar edilmektedir.

Türk heyeti murahhasası 
cuma günü gelecektir. Gelecek 
murahhasların istikbali için icap 
eden hazırlıklar yapılmaktadır. 
Konferans azalan birinci gün 
reİBİcümhur Müsyü Zaymıs ta
rafından kabul edileceklerdir.

Atina. 30 — Sofyadan ge
len müstacel haberlere göre Bul
gar hükümeti tebdili niyet ede
rek Atinada Balkan konferan
sına iştirak etmeğe karar ver
miştir.

Romen filosu
Bükreş 29 — Prens Nikola- 

nm idaresi altında bulunan Ro
men filosu perşembe günü Kös- 
tenceyi terkdecek Maltaya azi - 
met edecektir. Prens Nikola Mal- 
tada beş gün kaldıktan sonra 
Londraya gidecektir. Bu müna
sebetle Karadenizde bir İngiliz 
üssübahrisinin tesisi mes’elesi de 
mevzu bahsolacaklır.

tenisıu lıizıııct edeceğine İngilte
re lim  emniyet hâsıl edebileceğini 
kaydetmiş ve demiştir ki, bu 
siyaset İngiliz-AImnıı ıııilnnueba- 
tn>! bir kat dulıa düzeltmeğe ha
dim olacaktır.

Teslibatııı tahdidi n/es'ele- 
siııde gerek İngiltere ve gerek 
Almanya hükümetlerinin ayııi 
pîreıısipteıı ilham aldıkları Ce
nevrede büyiik bir nıemuniyetle 
görülmüştür. Eğer, İngiliz ve 
Alman milletleri bu mühim mes'- 
eleniıı geçireceği bütün safha
larda tam bir itilâf dairesinde 
hareket edecek olurlarsa ken
dileri için mümkün olacak her 
şeyin diğer milletler için de im
kân şekline gireceğinden emi
nim.

M. Sthamer, iki büyiik mil
let olan İngiltere ile Almanya 
arasında hakiki ve kuvvetli bir 
dostluğun vücuda geleceği gü
nün yaklaşmakta olduğu ümi
dinde bulunduğunu söyliyerek 
nutkuna nihayet vermiştir.

Pagaros şeyhinin 
muhakemesi

Karaşi 29 (A.A) —Müslüman 
ulemadan pagaros şeyhi muhte
lif cürümlerden... dolaM_ikL sene 
hapse ve 2000 rubya nakdî ce
zaya mahkûm edilmesi üzerine 
istinaf Mahkemesine müracaat 
etmiştir. Mumaileyhin bugün âlî 
mahkemede davasına bakıla
caktır.

Miihim bir teberru

Bir Ingiliz zengini 
umum hayriyeye 

2 milyon yerdi
’Löndra, 29 ' ( A. A .) — Şi

mendifer sanayii erbabnıdan ve 
Amerikanın gayet zengin hayır 
sahiplerinden M. Edvadr Hark- 
nes, 2 milyon İngiliz liralık bir 
teberruda bulunmuştur. M. Hark- 
nesin pederi Rokfellerin ilk şe
rikleri arasında bulunmakta idi. 
teberru edilen bu paranın ida
resi 5 azadan mürekkep bir 
heyete tevdi olunmuştur. Bu 
heyet bu mühim teberru Ingil- 
terede kanunen hayır işlerinden 
sayılan teşebbüslere tahsis ve 
sarf edilecektir. T eberruknamenin 
mukaddimesinde umumî harp 
esnasında İngilterenin bütün 
varidat ve vesaitini müşterek 
dava uğurunda âdeta hesap
sızca sarf ve istimal etmiş 
olduğu, sulh muahedesi imza 
edildiği gündenberi İngilterenin 
en ağır bir yüke hiçbir şikâyet 
sesi yükseltmeksizin ve şere
fine bir nakize getirmeksizin 
katlanmakta bulunduğu kayde
dilmektedir.

M. Harknes, teberru ettiği 
bu paranın yalnız şimdiki güç
lükleri ve sıkıntılı vazıyetleri 
karşılamağa değil, belki İngiliz- 
lerin müstakbel huzur ve re
fahını temin de hadim olacağı 
ümidinde bulunduğunu beyan et
miştir.

Atina 30, [A.A,] — Sov- jj 
yet filonu Faler limanında ||

11 demirlemiştir. Polis, her tür- i i 
jj lü propaganda nümayişine 
j‘‘ mflni olmak içiıı lâzımgelen fj 
P tedbirleri almıştır. •;!
iıi Atina 30, — Sovyet filosu-;'; 
!; inin Faler liımınuıa muvaaa- 
ı, i kıtında komOnistlerin bir tu- jı
l i kını karışıklıklar ihdas et- ;) 
[i, meleri ihtimalini nazarı itiba- ,\ 
H ra alan zabıta birtakım ted- i,'i 
fj ahire tevessül etmiştir. -J 
|j Sovyet filosunu ziyaret 1 
!<j edecek olanların toplu ola- r. 
b rek gemilere gitmeleri men- , 
j| edilmiştir.  ̂ J

Londra şehreminliği 
Londra, 30 (A. A .) — Sör 

Villiam Leale, 1931 senesi için 
Londra şehreminliğine intihap 
edilmiştir.

İzmirde üzüm satışı 
İzmir, 29 (A. A.) — Bugün 

17 kuruştan 4,3 kuruşa kadar 
1383 çuval üzüm ve 10 kuruşa 
kadar 1405 çuval incir satıl
mıştır.

m r m n s m
M. Poincara*nm
irat ettiği nutuk

Paris, 30 ( A. A. ) — Möz 
meclisi umumisinde irat ettiği 
nutukta. Roincare _hgyne!mijelf 
tesanüt ̂ -Ve- terfiinâî - ^saslarıHâ 
istinat edecek bir sulhii Fran- 
sanm memnuniyetle kabul ede
ceğini, fakat beynelmilel temi
nat elde edilinceye kadar kendi 
kendisini müdafaa etmek hak
kını tanınması lâzım geldiğini 
beyan etmiştir

Sart meclisi umumisinde irat 
ettiği nutukta M. Kayyo bütün 
mevanî vc müşkil&ta rağmen 
Avrupa siyasetinin âtisi M. Bri- 
andın kemali metanetle takip 
edilmesi lâzımgelen Avrupa itti
hadı siyaseti olduğunu söyle
miştir.

Mühim bir karar
Cenevre, 30 (A.A.) — Ce

miyeti Akvam büyük meclisi 
taarruza uğrayan her hangi bir 
memlekete 120 milyon altın 
frank miktarında muavenette 
bulunulması hakkmdaki raporu 
kabul e miştir.

Diplomatlar ve ecnebi 
kadınlar

Paris, 30 ( A. A .)— Popolo 
di Roma gazetesi M. Grandinin 
meb’usan meclisi divanına dip
lomatlarla konsolosların ecnebi 
kadınlarla izdivacını meneden 
bir kanun lâyihası tevdi etmiş 
olduğunu yazmaktadır.

Atina müzakeratı
Atina, 30 — Türk - Yunan 

müzakeratma Türkiye hükümeti 
namına iştiı-ak eden Zekâi be
yin Nafıa Vekâletine tayini ne
ticesinde Ankara müzakerele
rinin bir kaç gün geri kalaca
ğı bildirilmiştir.

Müşterek bir ticaret ve ika
met mukavelesinin akdedileceği 
muhakkak addedilmektedir.

Balkan Tütüncülüğü konferansı

Il'İ^ 'aG aS an n  mraiİM iıua^ası 

içli» arz ve talebim mitte--
lâzımdır!

Bütün ihracatımızı işlemeğe müsait depolarımı/, 
olmadığından tütünlerimizi tamamen işlenmiş 
olarak ihraç imkânından mahrum bulunuyoruz.

Dünkü makalemizde Atina- 
da toplanacak olmı konferan
sın tenıus etmesi muhtemel bu
lunan mevzuların ehemmiyet 
itibarile birincisi olun Balkan 
memleketlerinde tütün ziraatinin 
umumi istihlâk ihtiyacına göre 
tahdidi hakkmdaki fikrimi yaz
mıştım

Bugün de beynelmilel satış 
piyasalarının muhafazası ve 
Balkan tütünlerinin - mamul ve 
gayri mamul - ihracatı mevzu
ları etrafındaki düşüncelerimi 
tesbite çalışacağım.

İstihsalâtın gayri tabiiliğinden 
neşet eden fiat dllşğünlüğünü 
bertaraf etmek ve balkan tü - 
tünlerinin fiyatlarını vikaye et - 
mek için kongreye iştirak ede - 
cek devletlerin ilim elemanları 
ne gibi çareler göstereceklerdir. 
Bunu pek yakında öğreneceğiz. 
Biz her şeyden evvel kendi tütün 
piyasamızı müstakar ve müstahsil 
sınıf için mutmain bir vaziyete 
sokmak tetbirlerini almalıyız.

Memleketimizde tütün piya
sası son bir kaç sene içinde ta
biî temevvüçlerle devam etmek
tedir.

Samsun, İzmir gibi piyasa 
merkezlerimizde fiatlarm istik
rarsızlığı hakkında belli başlı 
bir şikayete tesadüf ediimemek- 
tedip? Bff vaziyeti- Jade ederken 
bütün istihsal noktalarımızda 
piyasa vaziyetinin arzu edilen 
şekilde normal olduğunu da id
dia etmiyoruz. Tütün hinterlan
dımızın bazı mahallerinde fiatlar 
zürra aleyhine ve zararına ola
rak düşmektedir. Bu tenezzülün 
sebebi dahilî olmaktan ziyade 
haricîdirl İzah edelim:

Yura \istan, Bulgaristan hat
ta Sovyet Rusyada istihsalâtın 
bir iki sene fazlalığı milyonlar
ca kiloluk tütün istoklanmn ha
sıl olmasına sebebiyet vermiştir. 
Müstahsil, elindeki malım çıkar
mak için gayri şuurî bir reka
bet içindedir. Bu yüzden istih
sal masraflarının yarısını bile öde
meden mallarını satmaktadır . 
Komşu memleketlerin bu vazı
yetinden tabiatile bazı mmtaka- 
lar da ve bizim piyasamızda zaman 
zaman müteessir olmaktadır.

Netice itibarile şunu söyle
mek lâzımdır ki bizim tütün 
piyasamız, cihan tütün piyasa
sının arz ve talep vaziyetlerine 
tâbi ve ona merbuttur. Bunun 
için fiatlan korumak bahsinin 
umumî bir muvaffakiyet temin 
edeceğine kani bulunmuyorum. 
Yalnız satış piyasalarının muha
fazası ve müstahsilin vikayesi 
için şu iki noktanın temini lâ
zımdır :

1 — İstihsalâtın umumî ıh- 
tiyacatla mütenasip olması.

2 — Arz ve talep vaziyet
lerinin mütevazin bulunması.

Konferansın ele alacağı mev
zuların en ehemmiyetlilerinden 
biri hiç şüphesiz ki ihracat me« 
selesidir.

İhracat meselesinin memle
ketimiz için de hayatî bir kıy
meti vardır. Çünkü umumî ih
racatımızın üçte birini Tütün 
teşkil etmektedir. Şu küçük 
cetvel, tütün ihracatımızın mem

leket iktisadiyatı üzerindeki c- 
ehmmiyetmo beliğ bir delildir: 

Yüzde Umumî seııe Kilo lı'1r,l|. 
beşi ihracat milyon ı.ıii,.’.'., ı'i... 
24 84.5 1923 24.5 20.4
29 159 1924 26.8 46.5
31 192 1925 38.S 60.2
— — 192û 41,5 67.5

Geçen makalemizde bir ve
sile ile söylemiş olduğum gibi 
evsaflarındaki hususiyet itibarile 
fabrikalar, sigaralarında nefase
ti temirı etmek için harmanla
rına Türk tütünli karıştırmak 
mecburiyetindedirler. Bilhassa 
Samsun ve İzmir havalisi tütün
leri ihtiralc kabiliyetlerinin faz
lalığı, kokularının güzelliği, ni
kotin mikdarımıı azlığı dolayısiie 
bilhassa Amerikf.da harmanların 
ıslahında kullanılmakladır. Çün
kü orada yetişen tütünler acı ve 
serttir; bizim tütünlerimiz bu 
acılığı ve sertliği izale eder.

Tütünlerimizin birinci müş
terisi Amerika, ikinci müşteriside 
Alınanyadır. Amerikaya, ihraca
tımızın yüzde yetmişi gider. Al
manyaya her seııe 7-8 milyon kilo 
alır. Bu memleketlerden başka Fr
ansa Çekoslovakya, Felc-menkede 
ihracat yapılmaktadır. Mısırda tü
tün mahreçlerimizin ehemmiyet- 
lilerindendir. Mısır hükümeti tü
tünden okka . başına yüz mısır 
kuruşu resim aldığı için orada
ki fabrikalar, bilzarur, randma- 
nı yüksek tütünlere rağbet gös
teremiyorlar. Bu sebeple mısır 
piyasasına daha ziyade Trabzon, 
Aıtevin, Düzce, Hendek, Gö- 
nan tütünleri sevk edilmekte
dir. Mısır halkı Tiirk tütünleri
ne alışkındır. Tercihen bizim 
mahsulümüzü istihlâk eder. Bu 
yüzden son senelerde Mısır pi
yasasına Çin ve Japon tütünle
rinin idhalâtı azalmıştır. Mısır
da kuvvetli teşkilât yapıldığı 
takdirde bu piyasaya rakipsiz 
bir şekilde hâkim olmamız müm- 
kündir.

Mısırdan başka Almanya da 
tütün üzerine mevzu gümrük 
resmini tezyit etmiştir. Yalnız 
burada gümrük, nevi üzerine 
olmadığı için Almanyadaki fab
rikalar adi tütün yerine yüksek 
evsafta mahsul almaktadırlar. 
Bu vaziyet bize istihsalâtımızıa" 
evsaf itibarile mümkün olduğu 
kadar yükseltmek vazifesini tah
mil etmiştir.

İhracat vaziyetimizi mütalea 
ederken şunu bir düstur olarak 
göz önünde bulundurmak lâ
zımdır!

Memleketimizden tütün alan 
memleketlerin ekserisi gümrük 
rüsumunu arttırmıştır. Mahsulle
rinin nefaseti ve fiailarının ucuz
luğu ile bize rakip olan mem
leketlerle piyasa mücadelelerinde 
muvaffak olmamız için tütünle
rimizin maliyet fiyatlarının haddi 
asgariye indirilmesi tedbirlerini 
almak lâzımdır.

Atinadaki kongrede ihracat 
mes’elesi tetkik edilirken temas 
edilecek çetin mevzulardan biri
si de tütünlerin işlenmiş veya 
işlenmemiş olarak ihracı mes’e- 
lesidir.

Bizim bilhassa Almanyaya 
olan ihracatımız Tiryesteye

:s Sîilıfe 

Mısırda vazıyet

I i  bent! fırka sim 
diki yikümete 

müzaheret edecek
Kahire, 30 (A,A.) — Meyru* 

tiyetperver liberal fırkasının dün 
akşamki içtimaında bir takrir 
sureti kabul edilmiştir. Bu tak
rir suretinde meşrutiyetin eoao« 
lı prensiplerini ihlfîl etmediği 
mik'dclçe hali hnartUıki hHkû* 
mele miiznlierct edilmesi karar* 
l;iKİ:ınlmıylır.

Bu içtimada son zamanlar
daki İçtimaî ve İktisadî karga
şalıkların sebeplerinden birisinin 
memleketi meşrutiyet ve adalet 
prensipleri hilâfına idare eden 
parlâmento ekseriyeti olduğu 
beyan edilmişi iı\ Veft fırkan 
parlâmentonun fevkalâde olarak 
içtimaa develi için kirala takdim 
edilen arizaya cevap verilmeme
sinden mütevellit vaziyoti tetkik 
etmek üzre pek yakında topla
nacaktır.

gayrı rnamul olarak gitmektedir.
1 iiti'mlerimiz orada işloııir vo 
mahreçlerine scvkolnnur. Bu
nun sebepleri vardır. Memleke
timizde bütün ihracatımızıigloyeB 
ve muhafaza etmeye müsait de
polar yoktur. İzmirdeki depolar 
iscüâ ve yangın esnasında ha
rap olmuştur.

Halbuki 3İnyor Musolinı, sırf 
İtalyan amelesine iş bulmak için 
Tiryesteyi bir transit merkezi 
haline koymuş, burada asrî tesi
satı haiz muazzam tütün depo
ları yaptırmıştır. İhracat tüccar
ları Italyan hükümetinden fevka
lâde teshilât görerek tütünleri ] 
Tiryestede gayet az bir masraf
la işletmektedirler. Bu yüzden 
şarktaki kumpanyalar merkez
lerini Tiryesteye nakletmelerdir.

Memleketimiz tütünlerinin 
başka memleketlerde işlenmesi
nin bizim için iktisadi zararları 
psk çoktur. Bu zararların en 
belli başlısı işletme ücretlerinin' 
memleket haricine gitmesidir. 
Bundan başka hariçte tütünle
rimiz tağşiş edilmektedir. Bu da 
beynelmilel pazarlarda tUtlible- 
rimizin kıymetini kaybetmesine 
sebep oluyor. Rakip memleket
ler, bilhassa Yunanistan, bun
dan istifade ederek tütün mah
sulümüzün aleyhinde propagan
da yapmaktadır. Bu propaganda 
için her vasıtayı meşru gören 
rakipler, İzmir tütünlerine b<sn- 
ziyen Yunan adaları tütünlerini 
İzmir tütünü diye piyasalara 
sürmektedirler.

Tütüncülüğümüze büyük za
rarlar veren bu vaziyetleri ber» 
taraf etmek için her şeyden 
evvel İstanbul, İzmir, Samsun 
gibi limanlarda bütün ihracatı
mızı işlemeye müsait büyük ve 
her türlü asrî tesisatı haiz de" 
polar yapmak lâzımdır. Hükü
met tarafından ihracat tüccar* 
larına, kendilerini başka mem
leketlerde çalışmaktan müstağni 
kılacak şekilde teshilât ve mü* 
zaharet göstermelidir. Ancak 
bu suretle bütün ihracasımızı 
işlenmiş bir halde yapabiliriz, 
Bugünki vaziyette buna imkân 
yoktur.

Hulâsa; tütünlerimizi tama* 
men işlenmiş ihraç etmeğe ta* 
raftar olmakla beraber bu gü* 
nün zaruretleri karşısında tütün
lerimizin kısmen gayrimamal 
olarak ihraç edilmesi emri vakiilİ 
kabul etmek mecburiyetindeyiıt.

Diğer mes’eleler h*kkınçUJd 
fikirlerimizi sırasÜe he|rede^* 
ğiz. İHSAN ARİF 2
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Balkan memleketlerindeki İk
tisadî ve ziraî mes’eleleri müza
kere etmek üzere 5 teşriniev
velde Atinada inikat edecek 
olan kongreye hükümetimiz na
mına iştirak edecek oian heye
timiz bugün Lain ekspres vapu
ru ile Pireye hareket edecektir.

Giderek Îîeyet Trabzon meb
’usu ve Millet Meclisi Reisi sanisi 
Haşan, Edirne met’usu Zeki 
mes'ut, Afyonkarahisar meb’usu 
Ruşen Eşref, İstanbul meb’usu 
Hamdullah Suphi, Kocaeli meb’ 
usu Reşit Saffet, Mardin meb’
usu Yakup Kadri ve Ali Münif 
beylerden mürekkeptir.

Heyete müşavir olarak Pos
ta ve telgraf idaresile İstanbul 
ve İzmir ticaret odalarından mü
messiller iştirak edecetir. İstan
bul ticaret odasından reis Nem
li zade Mitat ve oda rektörü 
Hakkı Nezihi Beyier heyete mü
şavir intihap edilmişlerdir. 

fîşslgc&ı-SsftTOi.. Îş45.yeıj£ ccUyoı* 
Atina İ  — Türkiye sefiri 

Enis Bey hariciye nezareti mü
dürü umumisi Müsyü Ksidakiyi 
ziyaret ederek Bulgaristanın 
Balkan konferansına iştirak et-

KönîerastEa âgltiraJi 4s&<je6k;
olanlardan Hasa** Bey

meğe karar verdiği hakkında 
gazetelerde intişar eden haber
lerin derecei sihhatini sormuş
tur. Müsyü Ksidaki gazetelerin 
haberlerini teyit etmiş ve mil- 
zakerat xuznamesiıüh âeğîşmi~ 
yeceğini Türk sefirine beyan 
etmiştir.

Bulgar sefiri Müsyü Köse- 
vaynof Bulgaristanın Balkan kon
feransına iştirak edeceğini ha
riciye nezaretine resmen bilbir - 
miştir. Bulgar heyeti murahhasası 
on bir kişiden müteşekkil bu - 
lunmaktadır. Konferans cvvelce 
takarrür ettiği veçhile ayın be
şinde mesaisine başlayacaktır. 
Murahhaslar pazar günü yapıla
cak resmi kabulde Reisicumhur 
müsyü Zaymis tarafından kabul 
olunacaklardır. Reisicümhur bir 
nıituk söyliyecek ve resmi ka - 
bulde konferansa iştirak ede - 
cek olan devieterin sefirleri 
ve kabine azalan hazır bulu - 
nacaklardır. Balkan devletleri 
sefirleri müşahit sıfatı ile konfe
ransın mesaisini takip edecekler
dir. Yunan Hükümeti müşahit 
olarak hariciye nezareti müdürü 
umumilerinden Müsyü Çamadosu

Arkası 3  üncü sakifede]

j;j M. Meclisinde

Ş] Bugün kabine 
l itimat reyi
| talep edecektir
| A nkara İ ,  [H. M.] —
|| Meclis yasma saat on dört 

t6 top lanacaktır. Baş- 
| vekil programını oku- 
|! yaeak, itimat: talep ede- |* 
I  çektir. Ruzmame de bazın 
§ v e k â l e t  bütçelerinde 
| m ünakale yapılmasına U. 
İ  dâir bir lâyihada vardır. W 
H] Y arınki içHmada Fethi ! .

Beyin temkîtlerde bulu- 'j 
i| nacağı, İsm et Pagansn 
[j cevap vereceği söyleni- j 
; ' yor. M ünakaşalar uzun ı 
jj; sümıeEse meclis yarımı, y 
[Jt aksi takdirde hafta için- kİ
pj de tatil edilecektir. j
htaîî     W «ilBlî »İli   ' i

İş Bankası

Tasaruf mükâfatı
na ait ikinci kur’a 

dün çekildi
..... Ankara, 1 (A. A) —- Tür
kiye İş Bankasının tasarrufa ait’ 
ikinci kur’a bugün çekilmiştir. 
Hesap numarası (21570) olan 
ve İstanbulda bulunan Hicran 
Hüsnü Hanım 500 liralık birinci 
mükâfatı kazanmıştır. Hesap 
numarası 16643 olan ve gene 
İstanbulda bulunan Ayşe Hanım 
200 ve izmirde hesap numarası 
3206 olan müşteri 100 ve hesap 
numarası 22 olan ve Bergamada 
bulunan Haşan Bey 70 ve he
sap numarası 12022 olan ve Is- 
tanbulda bulunan Mehmet Bey 
75 ve hesap numarası 163 olan 
ve Milâsta bulunan Hayri Bey 
mahdumu Emin Bey 50 lira 
mükâfat kazanmışlardır.

Heyeti vekilede
Ankara 1, [H. M] — He

yeti vekile saat 17 de toplana
rak geç vakte kadar programın 
ihzarile meşgul oldu.

Evvelki gece saat 22 ye doğ
ru Arapcansinde , Makaracı 
caddesinde bir yangın çıkmıştır. 
Orada buJunan bir sürü dük
kânlardan bir fıçıcı, bir makina 
tamircisi ve bir yelkenci dük
kânı yanmıştır. Yangın Halil 
Hüseyin efendinin sahip olduğu 
yelkenci dükkânının üstündeki 
bekâr odalarından çıkmıştır. O 
civar halkı büyük bir korku 
geçirmişlerdir. Çünkü yangın 
esnasında müthiş bir infilâk ol
muş sütun sütun alevler semaya 
yükselmiştir.

Beyoğlu etfaiyesi derhal işe 
başlamış ve İstanbul cihetindeki 
etfaiye grupu yardıma koşmuş
tur. Yangm sür’atle söndürül
müş ve ya civarın sık ve eski 
binaları yanmaktan kurtulmuştur,
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Carih Şevket Bey ve 
Bundan üç ay kadar evvel 

Ankara caddesinde patlayan'bîr 
el silâh. Akşam gazetesi idare 
memuru Şevket Beyi kanlar için
de yere yıkmış, bu silâhı atan 
Kadıköylü Şevket Bey tev- 
kifaneye naklolunmuş, nihayet 
yaralı Şevket Bey bir bacağını 
kestirmek suretile hayatını kur
tarmıştır.

Fakat carih Şevket Beyin 
lcasdı, Şevket Beye karşı değil, 
o gün onunla beraber kolkola 
Sirkeciye inmekte olan muhar
rir Vâlâ Nurettin Beye idi...

Bir tesadüf eseri olarak Vâ
lâ B. kurtulmuş, arkadaşı onun 
uğruna siper almıştır.

Carih Şevket Bey cinnet 
cihetle Tıbbı

m ecruh şavket Bey 
Adlîce müşahede altına alınmış 
ve cerhi hini ikamda marazı 
ruhî., ile müptelâ olduğu tesbit 
edilmiştir.

Dün Birinci ceza mahkeme
sinde Şevket Beyin muhakeme
sine devam edilmiş ve mahkeme 
nin kararı okunmuştur.

Bu karara nazaıen mecruh 
Şevket Beyin bir ayağından ta
mamen mahrum kalmış olması 
bu davanın ağırceza mahkeme
sinde rüyetini icap ettiğinden 
dava evrakının ağırceza mahke- 
sihe şevki ve muhakemenin orada 
icrası kararlaşmıştır. Şevk;t Be
yin vekili müvekkili hakkında 
artık takibatı kanuniyeye mahal 
kalmadığını idcia etmişse de 
mahkeme bu husustaki talebi 
reddetmiştir.

Lomdffâ.«la
İm p a r a to r İM İk  kon
feransı toplamdı

Londra, 1 ( A. A. ) — İmpari» 
torluk konferans; bu sabah saat 
10 d a  hariciye 
nezaretinde Lo- 
karno odası de
nilen kabul sa
lonunda açılmış
tır. M. Mac Do- 
nakl , murah - 
hasları bu sa - 
londa k a rş ıla  -  

mı? ve kabul 
etmiştir. Mu - ^  
rahhasların e t
rafında toplan- 
m ı ş oldukları 
masada fahrî Eflak Donald 
riyaset mevkiini işgal etmiş olan 
M. Mac Donald bu kabil bir 
konferansa iştirak eden amele 
hükümetinin ilk reisi bulunmak
tadır. Cenubî Afrika hükümeti 
başvekili ceneral Nertzog, istis
na edilecek olursa diğer domin
yonlar namına hiçbir murahhas 
bundan evvel toplanmış olan 
İmparatorluk konferanslarına iş
tirak etmemiş idi. Serbest İrlan
da kükûmeti başvekili M. Coş* 
grava sıhhî sebeplerden dolayı ' 
bu konferansta hazır .bulunama
mıştır. Konferans 4 ilâ 6 haff» 
kadar devam edecektir. 
Dominyonlar başvekilleri 

şerefine ziyafet 
Londra, 30 ( A. A. ) — Hü' 

kûmei, bu akşam dominyonla» 
başvekillerile yarın açılacak ota 
fmpaı-aratorluk konferansı mu1 
rahhasları şerefine bir ziyafet 
vermiş ve ziyafete M. Mac D0- ' 
nald riyaset etmiştir. Kanada 
başvekili Londraya ziyafetten 
ancak iki saat evvel muvasalat 
etmiştir. Bu ziyafet yalnız er
keklere mahsus olduğundan Mis 
Mac Donald da ayrıca kadınlara 
bir ziyafet çekmiştir. Ziyafetin 
hitamında M. Mac Donald ile 
kızı bir resmi kabul yapmışlar
dır. Bu resmi kabule binlerce 
kisi iştirak etmiştir. ş

şehrimizdeki resmî, hususi, akâılliyet, ecnebî bilumum ilk mek 
tepler dünden itibaren açılmış ve-930 - 931 tedris senesi faaliyetine 
başlamışlardır.

Rus filosu -
Filo yarın limanı

mıza geliyor!
İstanbul, 30 [A.A] — Tcher- 

vonaya, Oukaraina namındaki 
hafif kruvazörlerle Chauman ve 
vej Nksamojnik torpitolarından 
mürekkep Sovyet filosu 3 teş
rinievvelde buraya gelecektir. 
Burada nekadar kalacakları ve 
sonra nereye gidecekleri meç
huldür. 4 teşrinievvelde iki tah- 
telbahrin de geleceği tahmin 
edilmektedir. Filoyu teşkil eden 
bütün gemiler son seneler zar
fında Sovyet kükûmeti tarafın
dan inşa edilmiştir.

Gemilerin taşıdığı isimler 
Rus şuralar ittihadını teşkil eden 
muhtelif Cümhurıyetlerin lisa- 
nındandır.

Bir kısım heyet azalan 
Ankara. 1 [H. M ] — Atina 

konferansına iştirak edecek hey
et yarin İstanbuldan hareket 
edecektir. Bir kısmı dün bura
dan İstanbula- hareket eden mu
rahhasların bir kısmı da bu ak
şam hareket etmiştir.

Üç mühim dava
Ağırcezada Karısını öldüren Osman;

Hurinin, Katil kasap Hamdinin, 
Katil Aslanım muhakemeleri yapıldı;

Katil Kasap Hamdı ve Osman Nuri
Dün Ağır ceza mahkeme

sinde üç mühim dava rüyet 
edilmiştir:

1 — Sultanahmette Akbı - 
yıkta karısı Fatmayı kıskançlıkla

öldüren ve ilk mahkemesi esnasınd  ̂
cinnet alâimi gösteren Osman 
Nuri Tıbbı Adlîce müşahed* 
altında bulundurulmuş ve tafüt*! 
(Arkası 3  üncü sahifed*)
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Berlin, 1 ( A. A, ) — Volf 
ajansı bildiriyor : Hükümetin
mecliste okuyacağı program bıı- 
jjüıı noçs'odilmiçtir. Beyanname
de aefulete, Almanyanın geçir
diği vahim anlara, İktisadî buh
rana ve mütemadiyen artan iş
sizliğe işaret olunarak biitiin 
bunların vergi tahsilatını azalt
tığı, buna mukabil fazla tazmi
nat itasını icap ettirdiği kayde
dildikten sonra deniliyor ki; va
ziyet yeni vergilerle ıslah olu
namaz. Bilâkis vergi yükleri 
azaltılmalı, iktisat yapılmalı ve 
haik arasında mütekabil itimat 
tesis olunmalıdır. 1930 bütçe
sinde 750 ilâ 900 milyon mar
ka baliğ olan açık gelecek 3 
sene zarfında yapılacak tasar
rufla kapatılacaktır.

1931 senesi bütçe masrafın
da hususî tedbirlerle bir milyar 
mark tasarruf yapıiacakur. Bu 
tedbirler şunlardır:

Bir Nisandan itibaren 3 oene 
müddetle Rcisiçttınhur, Nnüir ve 
mcb’ıiB tahsilatından yüzde 20 
ve devlet mcmurlnnm mnoyın- 
daıı yüzde 6 tenzilât icrası; ad- 
liyc ve maliye teşkilâtının basit
leştirilmesi; vergilerin tevhidi ve 
basitleştirilmesi; ebmye kanunu
nun ilgası ile mesken buhranını 
.izale için yapılmakta olan yeni 
inşaatın tanzimi.

Yeni inşaat için konan bu ye
ni usuller kira vergisinden mu- 
tahassıl 400 milyonluk bir meb
lâğı kurtaracaktır. Bundan baş
ka patanta vergisinden yüzde 
20 ve emlâk vergisinden de yüz
de 10 tenzilât yapılacaktır. Bu 
kanun hazırlanmaktadır. Ziraat 
kanununa tevsian devam olu
nacaktır. Bütçe mesarifinin, 3 
seııe zarfında kat’iyen tezyit 
edilemiyeceği hususî bir kanun
la tesbit olunacaktır.

Çinde fesat 
devam ediyor
Hanoi, 1 ( A. A. ) — İndo- 

paçifik ajansının verdiği bir 
habere göre komünist muhar
rikler tarafından teslih edilmiş 
olan kuvvetli bir kafile 18 ey-

J V lıı l i  o y n îc l îa d c  Jx u lu u a ıl

askerî bir mevzie taarruz etmiş
tir. Yerli muhafız askerler lâ
zım gelen ihtaratta bulunduk
tan sonra ateş açmışlar ve mü
tecavizleri püskütmüşlerdir. Bu 
havaliyi fesatçı unsurlardan te
mizlemek için yerli muhafızlar
dan mürekkep seyyar bit* liol 
teşkiline karar verilmiştir.

Cemiyeti Akvam
da Ekalliyetler,, 

mes’elesi
Cenere, 30 (A. A.) — Cem

iyeti akvam meclisi kebiri ekal
liyetlerle İdarî vekâletler hak- 
jundafei raporu kabnl etmiştir. 
Felemenk murahhası esaret hak
kında bir rapor tevdi ederek 
bgiltere itarafmdan daimî bir 
komsiyon teşkiline matuf olarak 
dermeyan edilmiş olan teklifin 
tehirini taîep etmiştir. Felemen- 
gin bu teklifi lort Cecil’i inki
sarı heyale uğratmış ve muma
ileyh bu mes’ele hakkında reye 
iştirak etıuiyeceğini söylemiştir. 
Müteakiben meclis tarafından 
kabul edilmiştir.

Lîç askerî tayyare 
düştü, parçalandı

Lomira, 30 ( A. A .) — Üç
askerî tayyare havanın bozuk
luğu ve binaenaleyh etrafın 
görülmemesi ygiziinden bu sabah 
Arundel yakınında kâin bir 
tepenin yamacaıa düşmüşlerdir.

syyareler yiifesek ağaçlara çarp
ı t ı r .  PilotJar enkaz altında 
Müşkülâtla çıkarılmış ve birisi 
ölü olarak bulunmuştur.

Müthiş surette yaralanmış 
olan diğeri de biraz sonra vefat 
etmiştir. Üçüncü pilot mucize 
kabilinden kurtulmuştur.

Nevyorkta bir 
'simsar iflâs etti

Nevyork ,3 0  ( A. A ) — 
Bugün öğleden sonra bir sim
sarlık müessesesı olanAj. Sistos 
ve şürekâsı müessesesinin tedi- 
yatını tadil ettiği haber verilmiş 
ve bu suretle geçen sonbaharda 
borsada vukua gelen krâktaiı" 
sonra en büyük ve ehemmiyetli 
malî buran hâsıl olmuştur. Sis
tos müessesesinin Nevyork’ta , 
Boston’da Filadelfiya’da şubeleri 
mevcut bulunuyor ve banka 
borsa işlerile iştigal ediyordu.

Nevyork 30, [A. A.] — Si- 
stos müessesesinin iflâsı haberi 
üzerine Nevyork borsasmda fev
kalâde satış olmuş ve eshamın 
iki ilâ on puvan düşmesini in
taç etmiştir. Satış buhranı ka
panış saatinden evvel hafif bir 
aksülâmel üzerine bertaraf edil
miştir. Beş milyon esham satıl
mıştır.

Nevyok 30, [A. A.] — Los 
Angelesten bildirildiğine göre, 
Loftus ve şürekâsı esham sim
sarlık müessesesi' iflâs etmiştir. 
Bu müessese bu sabah gişeleri
ni açmamışlardır. Çünkü,, taah- 
hüdatım ifa edemiveĉ k; bir 
halde bulunuyordu.

İzmirde üzüm satışları
İzmir 1, (A . A ) — Bugün

17 kuruştan 48 kuruşa kadar 
786 çuval üzüm ve 10 kuruştan 
41 kuruşa kadar 1887 çuval 
incir satılmıştır.

ızmir 1, (A . A ) — Şehri
miz ticaret odası üzümlerin ti
carî vaziyetine dair rapor neş- 
retmiştir. Bu sene mevsim ipti
dasından şimdiye kadar İz
mir borsasmda 16320537 kilo 
üzüm satılmıştır. Geçen sene 
ayni tarihlerde 25198000 ve ev
velki sene 19437890 kilo satıl
mıştı. Bu sene mevsim iptida
sından 30-9-930 tarihine kadar 
üzüm ihracatı şu suretle olmuştur:

Almanya ve Şimalî Avrupa- 
ya 6484782, İngiltereye 2219238 
Fransaya 138344, Âmerikaya 
297584, Mısıra 19080 ve muh
telif momleketlere 76006 kilo ki 
cem’an 11497241 kilodur. Ge
çen sene ayni memleketlere ayni 
tarihlerdeki ihracatımız 14358894 
kilo idi.

Tahdidi leslihat

Almanya karar 
suretini kabilden 

imtina ediyor
Cenevre, 30 (A.A) — Tah

didi toalihat halikındaki nihai 
mlizakorııt esnasında mazbata 
muharriri bir karar sureti pro
jesi okuduğu sırada M. Cutius 
Almanyanın karar suretini ka
bulden imtina edeceğini çünkü 
bu karar suretinin tahdidi tes- 
lihat konferansının içtimaa da
vet tarihini tesbit etmemekte 
bulunduğunu söylemiş, Avustur
ya heyeti murahhasası da keza 
kararı kabulden istinkâf edece
ğini beyan etmiştir. Bunun üze
rine M. Briand söz istemiş 
ve tahdidi teslihat mes’elesini 
Cemiyeti Akvamı alâkadar eden 
en büyük mes’elelerden olduğu
nu ve çünkü bütün kâinatta 
akisler uyandırmakta bulundu
ğunu söylemiştir.

Mumaileyh sözime devamla 
demiştir ki, ben, akidevî kaygı
larından başka düşüncesi olmı- 
yan ve omuzları üzerinde hiç bir 
mes’uliyet taşımıyan bir milleti 
temsil etmeği çok isterdim. 
Fakat Cemiyeti Akvam meclisi 
kebiri, bazı memleketlerin ta
mamen nazarî bir vaziyete sahip 
olmadıklarını hususî mükellefi
yetleri bulunduğunu teslim ede
cektir. Bu cihetleri kale abraya
cak ve düşünmiyecek olursak 
en mukaddes vazifelerimizi ih
mal etmiş olacağız.

Tokyo, 1 (A.A.) — Meclisi 
has Londra bahrî muahedesini 
bilakaydi şart kabul etmiştir.

Tokyo, .1  (A .A .) — Meclisi, 
has Londra deniz muahedesini 
tasdik etmesini imparatora tav
siye etmiştir. Bu muahedeye 
Japonyamn iştirakine mâni olan 
son hail de bu suretle ortadan 
kalkmış bulunuyor. Mikadonun 
muahedeyi bir iki güne kadar 
imza etmesi beklenmektedir.

Üç mühim dava
/ Birinci sahifeden mabat] 

kemeye gelmişti. Fakat dava 
evrakiîe Osman Nuri hakkmda- 
ki rapor gelmediği cihetle bun
ların celbi kararile mukakeme 
talik olundu.

2 — Saraçane başında Azi
zin meyhanesinde Arap Kadri 
isminde .birini öldüren kasap 
Hamdinin muhakemesi dün bit
miştir.

Müddeiumumi Cemil B. iddi
asını serdetmiş ve Hamdinin 
448 inci madde ile yani 15 se
ne hapis cezası ile tecziyesini 
istemiştir.

Maznun vekili müdafaa ic
rası için istimhal etmiş ve mu
hakeme tjlik edilmiştir.

3 — üsküdarda Teofon is
minde birini öldürdüğü için 
Ağırceza mahkemesinde 10 sene 
müddetle hapse mahkûm edi
len Aslan Beyin bu mahkûmiye
ti temyiz mahkemesince nakze- 
dildiği cihetle dün yeniden mu
hale sme rüyet edilmiştir.

Okunan nakız ilârçıında, ka
tille maktul arasında ticaret 
mahkemesinde bulunan dava
nın bir husumet teşkil edip 
etmediğinin tetkik edilmiş olma
ması, cinayet mahallinde bir 
keşif yapılmaması mucibi nakz 
görüldüğü bildirilmiştir. Müddei- 
umuî ve maznun vekilleri nak
za ıttiba olunmasını istediler.

Hey’eti hâkime de nakza ittiba 
ederek katille maktul arasında 
ticaret mahkemesindeki dava 
evrakının celbine ve mahallen 
bir keşif icrasına karar vererek 
îB’ihakemeyi talik etti.

eraıası
Tütümlenmizi reklâm etmek içimi her 

türlü masraftan çekinmemeliyiz
İhracat tacirlerini, mallarınızı şurada veya burada 

işliyeceksiniz, diye cebretmek iktidarına kimse 
sahip değildir

— 3 —
Atiııa konferansına gidecek 

heyetimizin ana prensip olarak 
müdafaa edccoği bir ııokta 
vardır ki; o da her seııe dünya 
piyasalarının Balkan memleket
lerinden çektikleri yüz küsur 
milyon kilo tütünün lâakal 45 
miliyoıı kilosunun memleketi
mizden satın alınması keyfiyeti
dir. Bugünkü istilısalâtımız bize 
bu miktarı ihraç etmek kabili
yetini vermektedir. Tabiî ihra
catımız tezayüt ettikçe istihsa- 
lâtımızı bu taleple mütevazin 
bir şekilde tevsi etmek istikba
le ait bir iş olur.

Tiryestenin şark tütünleri için 
bir transit merkezi oluşu da 
müstahsil Balkan memleketlerini 
düşündürmektedir. Çünkü evvel
ce de söylediğim gibi her mem
leket kendi tütünlerine ait işlet
me üçretinin kendinde kalması
nı ister. Bunun için bilhassa, 
Yunanistan tarafından transit 
merkezi meselesi için kongreye 
bazı teklifatta bulunulmasına 
intizar etmek lâzımdır. Bu tek- 
lifatm ne gibi esasları ihtiva 
edeceği tamamile tesbit edile
mezse de, şark tütünlerine ait tra
nsit merkezinin Tiryesteden Selâ- 
niğe ve ya Kavalaya nakil edil
mesinin mevzuu bahs olması ihti
malden uzak değildir.

Transit merkezini nakletmek 
işini -'kafiyen gayri kabili tatbik 
addetme&le herâberj bu mümkün 
olduğu takdirde istifademizin 
neden ibaret olacağını tayin et
menin pek müşkül olacağını 
zannederim. İhracat merkezinin 
Tiryesteden Selâniğe naklindan 
yalnız Yunanistan istifade ede
bilir. Fakat, acaba, transit 
merkezini bir yerden bir yere 
nakletmek müstahsil hükümet
lerin elinde midir? bu mes’ele 
hakkında konferansta ceryan 
edecek müzakerat herhalde ente
resan olacaktır.

Bizim transit merkezi mes’e- 
lesindekı vaz’iyetimiz bitaraf ve 
müşahit vaz’iyetidir. Türk tütün
lerinin Triyestede mi, Selânik- 
te mi işleneceğinin muvafık ola
cağına kafa yoracağımıza istih- 
salâtımızın tamamile memleket 
dahilinde işlenerek doğrudan 
değruya mahreçlerine şevki ted- 
birlerile iştigal edersek daha 
mahalline masruf bir mesai sar- 
fetmiş oluruz.

Bu işte sözün kısası şudur: 
İhracat tüccarlarını malınızı şu
rada veya burada işleyin diye 
icbar etmek iktidarına hiç kim
se sahip değildir.

Kongrenin meşgul olacağı 
mes’elelerden biri de Balkan 
tütünlerinin propaganda ve rek
lâm işidir. İtiraf etmek lâzımdır 
ki, bize rakip olan memleketler, 
bilhassa Yunanistan Avrupa pi
yasalarında İlmî ve İktisadî sis
temleri tamamen tatbik ederek 
bize nazaran çok faal çalışmak
tadırlar. Bilhassa bu uğurda çok 
gayret ve para sarfediyorlar. 
Yunan tütünlerini himaye ce
miyetinin Avrupanın, Amerika
nın her tarafında şubeleri, ele
manları vardır. Bütün sergilere 
iştirak ederler. Muntazaman ki
taplar, sirkülerler, kataloglar 
neşrederler. Kendi tütünlerini 
reklâm ederken bizim mahsulü
mle al<»vhinde propaganda yas

mak fıroatını da hiçbir zurnan 
kaçırmazlar.

Rakip memleketlerin bıı me
saisine karşı yakın senelere ka
dar seyirci vaziyetinde kalmış
tık. Behçet Bey, Tütün inhisar 
idaresi Müdürü Umumisi olduğu 
zaman, Türk tütüncülüğünü tet
kik ederken evvelâ bu liizum 
ve ihtiyacı hissetti, idarede yap
tığı isabetli bir çok icraat me- 
yanında bir (Neşriyat şubesi) te
sis etti. Bu şube, şimdi, dünya 
tütüncülüğünü İlmî, İktisadî ve 
ticarî sahalarda tetkik ve dün
ya tütün piyasalarile rakip 
memleketlerin faaliyetlerini ta
kip etmektedir. Neşriyat şubesi, 
Türk tütünlerinin dünya pazar
larında mevkiini takviye etmek 
için icap eden propaganda 
diiğümsnlarını hazırlamaktadır . 
Bir tarafdan da ecnebi, İktisadî 
gazetelere, tütün mecmualarına 
Türk tütünleri hakkmde maka
leler yazılmakta; afiş, filim, ka- 
talok gibi reklâm vasıtalarından 
istifade adiimektedir.Ecnebi ga
zetelere yazılan makaleler Avru
pa ticareti muhafilinde müsbet 
akisler uyandırmıştır. Fakat bü
tün bu mesaî kâfi değildir. Mem
leketimizin en güzide ihracat 
emtaası olan tütünlerimizi daha 
şamil, daha kuvvetli bir şekilde 
propaganda etmek lâzımdır.

Avrupa ve Amerikanın tica
ret muhitlerinde, Balkanlarda 
yetişen tütünler muhtelif nam
lar altında tanımaktadır. Meselâ 
Londra borsasmda şark tütün
lerine umumiyetle Türk tütün
leri ismi verilmektedir. Çünkü 
Yunanistan ve Bulgaristamn en 
eyi tütün yetiştiren toprakları, 
vaktile, Osmanh İmparatorluğu
nun hudutları dahilinde kalıyor
du. O zaman Balkanlardan ih
raç edilen tütünlerin henıen kâf- 
fesinin menşei bizim memleketi- 
mizdi. O zamana ait tarihî ve 
coğrafî bir münasebetle bugün 
bile Yunan ve Bulgar tütünle
rine Türk tütünü adı verilmek
tedir. Yunanlıların, dünya piya
salarının bu eski itiyatmdan is
tifade ederek adî nevide mal
larına Türk tütünü ismini ver
mesi, bizim tütünlerimizin haki
kî kıymetini bilmeyenler naza
rında şüpheli bir vaziyete sok
maktadır.

Bence, şark tütünlerini piya
salarda reklâm etmek için, ya
pılacak müşterek organizasyona 
girmek bizim için faideli olamaz. 
Her memleket kendi mahsulünü 
hususî vesaitile ve piyasalarda 
emniyet ve selâmeti selb ede
cek şantajlı lisandan uzak meş
ru tedbirlerle reklâm etmelidir.

İtiraf etmek lâzımdır ki biz, 
bu yol üzerinde rakiplerimizden 
çok geri kalmış bir vaziyetteyiz. 
Reklâm ve propaganda teşkilâ
tımızı tütün mahsulümüzün mem
leket iktisadiyatındaki ve dün
ya pazarlarındaki kiymet ve 
ehemmiyetile mütenasip bir şe
kilde tevsi ve tensik etmek için 
hiç bir masraftan çekinmemeliyiz.

Bu gaye uğrunda teşkil edil
miş olan Tütün inhisarındaki 
Neşriyat şubesinin, bu sahada 
daha fazla randman verebilecek 
bir şekilde takviye edilmesini, 
Türk tütünleri ve Türk tütüncü
lüğü için her zaman müfit ve 
müsmir olacağı kanaatile te
menni etmek isteriz.

*  il *

Bir noktaya temas etn’" '1' '

I lavîiav.dal.d nümayiş

Polislerle talebe 
arasmda kanlı 

müsademeler oldu
Havana, 30 (A,A.) — Müsel* 

lâlı bir takım talebe Rciuicüm- 
hur Mr Maşadoyu yulıayu tut
mak lizure Riyaseti cüınlmr an» 
rayına (fitmişler ve »arayın et* 
rrlıııda teoirs edilıniy olan kor
donu kılınanda eden zabitlerin 
silâhlarını almak teşebbüsün» 
kiy,ım etmiş olduklarından po
lisle aralarında bir arbede zu
hur etmiş ve yarım saat devam 
etmiştir. Bu arbede esnasında 
yüzlerce silâh ateşi teati edilmiş 
ve altı kişi yaralanmıştır. Bu 
yaralılardan ikisinin ölmesinden 
korkulmaktadır. Hükümet me
murları vaziyete hâkim bulun
maktadır.

’x> fi ı.’r !r.

k on fe 
ransı toplanıyor

/ Biricni sahifeden mabat] 
taiyıı etmiştir. Konferans mec
lisi meb’usanda tahsis edilen dai- 
rede toplanacaktır.

ICcıHÎeraıasBaı gayesi
Atina, 30 (A. A.) — Balkan 

konferansının teşkiline memur 
komitenin akdetmiş olduğu cel
sede M. Papa Anastasıyu, müs
takbel Balkan ittihadının esas 
perensiplerinden bahsetmiş ve 
bu ittihadın devletlerin hukuku 
hükûmranisine riayet edeceğini 
ve iı-kî cemaatların himayesini 
temin eyliyeceğini söylemiştir. 
Konferansın başlıca gayesi buna 
iştirak edecek olan devletler 
arasmda harbi sureti katiyede 
ortadan kaldıracaktır. Birliğin 
faaliyeti cemiyeti akvamın kad
rosu dahilinde ve onun zihniye» • 
tile mütevazin olacaktır. Birlik, 
birliğe dahil olan devletler ara
sındaki beynelmilel itilâflara ria
yet edecek ve müşterek bir 
İktisadî teşkilât vücuda getir
meğe çalışacaktır. Birliğin bir 
hedefi de fikriyat sahasında bir 
mukarenet vücude gelmesini ta* . 
hakkuk sahasına isal etmektir.

geçeroiyeceğim. Atina kongre
sinin 5 teşrinievvelde inikat ede- 
ceği aylardanberi malûmdu. 
Hal böyle iken kongreye bizim 
de iştirak etmemize ancak iki 
gün evvel karar verildi. Gide
cek heyetlerin kimlerden terek
küp edeceği bugün için bile 
sarih bir surette malûm değil
dir. Halbuki diğer memleket-* 
lerae bu gibi kongrelere, kon
feranslara gönderilecek heyet
ler çok evvelden hazırlanmak 
âdettir. Bu heyetler kendi ara
larında toplanırlar, mevzubahs 
olacak meseleler üzerinde tet- 
kikat yapar ve kendi memle
ketleri hesabına ileri sürülmesi 
ve müdafaa edilmesi lâzımgelen 
noktaları tesbit ederler.

Kongrelere bu suretle elde 
dugumanlarile mücehhez bir hal* 
de iştirak ederler. Gidecek he
yetlerin sap’jıtı ne olursa olsun 
müzakere ve münakaşa edilecek 
mevzular üzerinde salâhiyetle 
fikir ve malûmat sahibi olma
ları icap eder. Bizde bunlar ya- 
pılmayor ve yapılmadı.

Bunun için Atinadaki İkti
sat ve tütüncülük konferansına 
gidecek olanların temsil vazife
sinden başka ne yapacaklarını, 
ne yapabileceklerini çok merak 
ediyoruz.

Ihtan  A rif
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IPsurnste
G ece ya sorara Parîste oto" 

temSıa sokaklarda
SO' ar

27 eylül gecesi sabaha karşı 
onat İlcide Paris sokaklarında 
dehşetli bir noygunculuk olmuş
tur. Üç kişiden ibaret olan hay
dutlar çaldıkları bir otomobile 
bindikleri halde Paris sokakla
rını alt i*at etmişlerdir.

Fransız: gazetelerindeki taf
silâtı hulfısa ediyoruz.

îlfe soyulan 
Sabaha karşı saat ikide Mon- 

marterdc bir barın çalgıcısı 27 
yaşlarında M. Fenıan Sen Mişel 
bulvarından evine gitmekte idi. 
Karşısından bir otomobil geliyor 
ve yaklaşıyordu. Sokakta kim
seler yoktu. Otomobil yavaşla
yınca M. foman Bon adımları
nı sıklaştırdı.

Bu sırada da> otomobil durdu. 
İçinden üç adaıjı birden iniverdi. 
Ellerinde rüveîver vardı.

— Para cüzdanını, saatini 
ver yoîcsa öldürürüz, dediler. 
Sözlerinden Marsilyalı oldukları 
anlaşüıyordüı. M. Fernân Bon 
derhal her şeyini Verdi yanında 
26 frankı vardı. Bunu az gör
düler ve çalgıciBih bütün nota 
defterlerini, bütün cebîerini ka
rıştırdılar. Sjjştfin kağıtlarım ye
re attılar. Biı işi bitirdikten 
sonra otomobile atlayıp son 
sür'atle uzaküaştıîar. Zavallı çal
gıcı notalarını ve sair evrakını 
kaldırtmadan topîiadıktan sonra 
en yakın Polis noktasına geldi. 
Başından geçen'erî anlattı.

sonra

dan geçiyorlardı. Orada sırala
rın üstünde iki genç oturuyor
du. Aynen çalgıcıya yaptıkları 
gibi oion;obi!i kaldırıma yaklaş
tırdılar. Ellezînde tabancalar ol
duğu halde otomobilden atladı
lar .

İçlerinden biri:
-— Cüzdanlarınızı saatlerini

zi verin, yoksa yakarız..
Diye bağırdı. Bu felâkete 

uğrayan iki genç Romen zabiti 
idi. Biri 21 diğeri 22 yaşların
da olup oturmuşlar dereden te
peden konuşuyorlardı.

Derhal cüzdanlarını çıkardı
lar. Birinin 700 diğerinin 40 fr
angı vardı, Haydutlar paraları 
aldıktan sonra boş cüzdanları 
iade eitiler. Ve son süratle u- 
zaklaştılar, Genç zabitler otomo
bilin numarasını görmüşler ve 
zihinlerinde zabtetfflişlerdi:____

1310 I S I
Bu zavallılar da en yakın 

polis merkezine geldiler ve hay
dutları tarif ettiler.
Kuyumcu dükkânını na

soydular
Bundan sonra haydutlar 

Tellevi sokağında büyük bir mü
cevher mağazasının vitrinlerini 
kesmek suretile içeri girdiler. 
100,000 fıranlık yani bir milyon 
liralık mücevher aldıktan sonra 
sırra kadem bastılar.

Ayni haydutlar
Bıı soygunculuğu yapan ayni 

adamlardır. Üçü de temiz ve ki
bar giyinmişlerdi. Hepsi de genç
ti. Yaşları 20 ile 30 arasında 
idi. İri yapılı vu güçlü kuvvetli 
adamlardı. Reisleri olduğu an
laşılan, 25 yaşlarında kadar, orta 
böylu çok geniş omuzlu bir 
adamdı.

Otomobil bulunuyor
Bütün Paris zabıtası başta 

Polis müdürü M. Baden olduğu 
halde faaliyete geçti ve sabah
leyin saat altıda otomobil Muril- 
la sokağında bulundu. Araba 
Röno markalı 6 silindirli ev beş 
kişilikti.

1310. I S I in sahibi
Bu otomobilin sahibi M. 

Prevost idi. Dostlarından birinin 
evine misafirliğe gitmişti. Kapı
nın önüne de otomobilini bırak
mıştı. Bir iki saat sonra otomo
bilini bıraktığı yerde bulamayın
ca büyük bir şaşkınlığa uğradı 
ve derhal polisi haberdar etti. 
M. Prevost otomobilini muayene 
ettikten sonra gördü ki otomobil 
çalındığından itibaren yüzlerce 
kilometre mesafe kat’etmiş.
Poüs müdürü yeni bir 

esrar karşısında
O gece garip bir kaza ol

muştur.
Jorj isminde bir şoförün 

idare ettiği bir otomobile meç
hul bir otomobil çarpmışiır. Sa
deme çok şiddetli olmuş ve oto
mobil kaldırıma çıkarak işiiye- 
miyecek bir hale gelmiştir. 
Bundan sonra üç haydut otomo
bilden inerek harap ettikleri 
otomobilin akümlâtör anahtarını 
almışlar ve son sür'atle uzak
laşmışadır.

Fransız zabıtası büyük bir 
ehemmiyetle haydutları aramak
tadır.

Balıkesirde iîk mektepler 
Bu sene Balıkesirde ilk mek

teplere giren taîebe miktarı ge
çen senelerden daha fazla' bulun
maktadır. Tasîl çağma giren 
339 doğumlulardan bu sene ilk 
mekteplere kayt ve kabul edi
len talebe miktarı şimdiden 550 
yi bulmuştur. Mekteplere tek 
tuk tvukubulan müracaatlar da 
kabul edilmektedir.

Balıkesir Maarif idaresinin 
verdiği malûmata göre Gazi ilk 
mektebine 55, İnönü mektebine 
50, Yenituran mektebine 75, 
Kayabey mektebine 103, Hacı- 
bey mektebine 55, Namık Ke
mal mektebine 80, 6 Eylül mek
tebine 50, Bumlupınar mekte
bine 40, Mitat paşa mektebine 
59 talebe alınmıştır. Yeni Tu
ran, Namık Kemal ve Kayabey 
mekteplerinde birer şube açıl-

Garip bir zihniyet

Prens dö Gal’in 
yolda bir fakire 

verdiği sadaka
Prens dö Gal bir gün yolda 

giderken gayet fakir, üstü başı 
perişan bir dilenciye rasgelır. 
Zavallı adamın hnlinc acır, çı
karır bir frank sadaka verir 
Zavallı dilenci memnun olur. 
Bu hali bir Amerikalı uaıktnn 
görür. Dilenciye yafclaşir ve 
aldığı paranın miktarını sorar. 
Bir frank olduğunu öğrenince 
dilenciye der ki:

— O bir frangı 100 franga 
mukabil bana verir misin?

— Hay hay...
— Fakat yarın sabah bu

rada bulun senin resmini ala
cağım.

*
* *Ogece Amerikalı Prens dö 

Gal’in sadakasına büyük bir 
antika ele geçirmiş gibi bakar.

Asıl mes’ele ertesi gündü. 
Garabeti seven bu Amerikalı, 
prens dö Gal’in 1 frank sadaka 
verdiği perişan kılıklı diledeiye 
kendisi 100 frank vermişti. İş 
bununla bitse iyi.

Ertesi günü bu fakirin resmim 
alacak, bütün eşine dostuna gös
terecekti. Ne muvaffakiyet ne 
muvaffakiyet...

Ertesi sabah Amerikalı elin
de fotoğraf makinesi olduğu 
halde tayin ettikleri yere ge
lir. Dilenci de orada idi. Fa
kat dilenciyi tanımak için bir 
şahit lâzımdı. O artık şık bîr 
mösyö idi. Amerikalı bu vazi
yette büyük bir sukutu hayale 
uğrar.

. Şimdi bu şık adama prens 
dö Gal in 1.frank, kendişininlpO 
frank verdiğine • kimi inandıra
bilir.

Fakat ne olursa olsun Ame
rikalı dilencinin o kıyafetle res
mini alacaktı. Eski dilenciye bu 
arzusunu açtı. Fakat dilenci, 
huvarda Amerikalıdan aldığı 
100 frangın tadını Unutmamış
tı, onun için:

— Hay hay size o elbisele
rimle bir poz veririm, fakat bu 
işi 100 franga yapabilirim.

Amerikalı razı oldu. Ve di
lenci biri Prens dö Galden 200 
Amerikalıdan, olmak üzere 201 
frank sadaka aldı!

Muğlada yağmurlar
Muğlada havalar serinlemeğe 

başlamıştır. Geçenlerde yağan 
yağmurlardan sonra eski sıcak
lar kalmamış ve bilhassa gece - 
leri oldukça serin olmağa başla
mıştır. Son yağmurlar, tütün 
mahsulünün hemen tamamile ar
kası alınmış ve hasadı yapılmış 
olduğundan bir zararı olmamış
tır. Buna mukabil sonbahar için 
bilhassa hayvanlara lâzım olan 
otların büyümesine fevkalâde 
nafi olduğundan halk memnun 
bulunmaktadır. Havanın vaziye
tine göre yağmurun tekrarlaması 
kuvvetlidir.

Tekke açmış
Karsantı nahiyesine tâbi Gü- 

yLekii köyünden hatip Ahmet 
efendinin kendi evinde tekke 
açtığı haber alınması üzerine 
tekkesi! kapanmış ve adliyeye 
verilmiştir. -

1 em bar ¥aSaro.tM M

Muğlada yem mektepler
Muğlada inşaatı devam et

mekte olan Gülağzı ilk mekte
binin inşaatı tamamen bitmiştir. 
Mektebin hazırlıkları ikmal edil
dikten sonra tedrisata başlana
caktır.

Ayni zamanda inşaatı de - 
vam eden Gülcük mektebinin 
de yakın zamanda bitmesine 
intizar edilmektedir.

Ankarada parajm inşası 
üç sene sürecek

Ankara Çıbıkçayı üzerinde 
ve Ankara-Çankırı yolunun on 
ikinci kilometresindeki Abacı 
Hanı yanında inşa olunacak ma
sif kargır paraj inşaatının ilk 
hazırlık faaliyetlerine devam 
edilmektedir. Buranda kullaıla- 
cak olan makineler gelmiş ve 
yârlerine konulmuştur. Nafia ve
kâleti Ankara Sular Umum Mü
dürlüğü tarafından bu inşaat 
üzerinde istihdam edilecek dai
mî memurlar için paraj civarın
da birkaç bina yaptırdacaktır. 
Bu binalar orada çalışacak me
murların ikametlerine tahsis olu
nacaktır. Parajın inşaatının üç 
sene kadar devam edeceği an
laşılmıştır.
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■ ,.. Dom Jorje
Valântinonüh ölümünden so

nra bir çok Valântinolar yaşa
mak istediler. Fakat bunların 
içinde en ön -pilânde bulunacak 
birisi varsa o ila Meksikalı 
genç artist Don Joze Mojiko- 
dur.

Meksika, sinema çocuklarını 
en çok yetiştiren velût bir 
memlekettir. Dikkat edilecek 
olursa meşhur artislerin. çoğu 
MeksikalIdırlar. ' ''•
isfl Hakikaten bu-şiirce-hayal 
'îtternfefce'tiftdb 'Bon!,Jt>zif Mb- 
jikoyu da kendi sinesinde - ye
tiştirmekle cidden iftihar ede
bilir. Bu artiste her şey vardır. 
Hatta Valântinodan fazla her 
şey mevcuttur.

Yüzce ve vücutçe güzel 
hatta Valântinodan ziyade erkek 
güzelliğine maliktir. Sesi hari- 
kulâdedir. Canbazhk yapmakta

yektadır. Ker türlü dansları mü
kemmel bilir. Cinsî cazibeye 
dehşetli surette maliktir. Bir 
çok yıldızlar ona âşıktır. Erkek 
artisler içinde bu kadar zneza- 
yaya malik olan yegâne adam 
işte bu Don Jozedir.

Sekiz sene sade operada 
çalışmıştır. Tomme Miksten Al- 
jonson dan iyi ata biner.

“ Bir busenin fiyatı „ diye 
Mona Maris ile beraber sözlü 
ve şarkılı bir filim çevirmiştir. 
Mevzu Meksika hayatından alın
mıştır. Orada Don Joze millî 
sazları olan kitara çalmakta ve 
harikulâde olan sesile taganni 
etmektedir.

Acaba Rodolf Valântio sağ 
olsayıdı yeni yıldızların arasında 
sönmiyecek miydi? Buna Rodol- 
fun sesini dinlemediğimiz için 
bir şey söyliyemiyeceğiz.

Florya plajları şehir hu
dudu dahiline almıyor.
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Plajlardan bir 
kaç intiba

Belediye riyaseti, artık şehriıüizin tabiî bir plâjı haline gelen 
Florya ve havalisini de şehir hududu dahiline ilâve etmeğe karar 
vermiştir. Bu hususta yeni belediye k;; ııa tevfikan bir formül 
bulunacak ve ondan sonra tatbikına g e rçek tir .

Floryayı şehir hududu dahiline almaktan gaye, plâjlan sıkı 
kontrol altına almak ve oralarda beledî ahlcâtn ve talimatı tatlik 
ederek tazı rou âpe êts!z|iklerin önünü almaktır... ‘ V \
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haberleri •,

Yolkcsip işkence' 
île adam öldüren 

aranıyor
Balıkesirde İvrindi nahiyesi 

sakinlerinden birkaç kiıji pazara 
yetişmek üzere yoldu gelirler» 
keıı lıcniiz hüviyeti meçhul şa- 
lııslür tarafından yolları keail- 
ıniş ve kendilerinden pııra ta- 
leboluıımıi'.ıtür. Yolcular üzerle
rinde p.ıra olmadığını ifade et
tikleri zaman şakiler torafındac 
yapılan bir takıın işkenceye ma
ruz kalmışlardır. Bu meyandz 
içlerinde bulunan bir kadınır. 
başına kızgın sacayağı geçiril- . 
mek suretile ölümüne sebebiyet 
vermişlerdir.

Hâdise alay kumandanlığına 
haber verilmiş mahellinde tet- 
kikat ve tahkikat yapılmak üzere 
Böltik kumandanı beyin derhal 
mahalli vak’aya hareketi tebliğ 
olunmuştur. Bölük kumandanı 
bey hâdise mahallinde taharriyat 
yapmaktadır. Maksatlarının hu
sulü için facialara sebep alan 
haydutların yakalanacağına şüphe 
yoktur.

Artiste voyvo!
Balıkesirde Palamut namın' 

dalci yazlık tiyatroda bir hâdise 
olmuştur. Zabıta tahkikatına ĝ b 
re hâdise şöyledir. l

Tiyatronun Güzide ismind 
bir artisti vardır. Bu artist şa ' 
ııoya çıkarak oyun oynamağı ' 
başlamış. Oyununu beyenmiyen1 . 
müşterilerden biri Güzide hanım . 
sahneden çekilirken ( Voyvo ) ! •. 
diye bağırmış. Bundan müteegsiı 
olan artist tekrar sahneye ge»' 
lerek teessür ve teessüfünü be-' 
yan etmiştir, 1

Bir kısım müşteifü ĉ. artistuı 
sahneye gelerek teessüf etmesine 
sinirlenmişler ve tarziye talebin* . 
de bulunmuşlar ve talebinin red- - 
dedildiğini görerek sahneye hü
cum etmişlerdir.

Bu esnada zabıta yetişmiş ve 
müessif bir hâdisenin bu suretle 
önüne geçilmiştir.

- Bu vak’a ile alâkadar âl&r&k 
şoför deli Hüseyin, NîyazîJHtUtBiî, 
Feyzi, terzi Haydar,topal Ömer 
ve Ferhat isminde yedi kişi hak
kında zabıtaca tahkikat yapıl
maktadır.

1 - — -------  i

Beratta komünist 
[Ermeniler •

Halepte bir kaç Ermeni ya
kalandığı ve evlerinde taharri- 
yat yapıldığı yazılmıştı. , \

Şimdi ise Beruita şiddetli 
bir komünist harekâtı vardır.

Komünistler tarafından bü
tün caddelere Arapça yazılmış 
beyannameler asılmıştır. Ermeni 
mahallesinde (kampte) ise asılan 
beyannameler. Ermenicedir,

. Zenginlere taarruz tavsiye 
eden bu beyannameler , toplan
mış ve faaliyete- geçen' polis 
tarafından beyanname tevıi 
eden bir Ermeni yakalanmıştır.

Kısmı adli ve taharri miU- 
teşarı Mösyö Bolye tahkikata 
başlamıştır.

Taltif edilen muallimler
Gazi ilkmektebi muallimle» 

rinden Hidayet ve Ahter, Ed
remit Cümhuriyet ilkmektebi 
muallimlerinden Mükerrem Ha
nımlar, Edremit Gazi ilkmekte* 
bi muallimlerinden Nazif, Edre* 
midin Zeytinli köyü muallimle
rinden İbrahim, Gazi ilkmektebi 
müdürü Şakir Beyler 929 - 930 
ders senesindeki mesailerinden 
dolayı birer takdirname ile Ut* 

,tif edilmişlerdir.
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s Kabineye itimat etti
■>lliİiiİMWIWWI>İ—

programı okudu çok hararetli müzakerat 
m Meclîs 12 mııhlife karşı 249 reyle itmat etli
Paşa programı okurken mütemadiyen alkışlanıyordu. Fethi Bey 
isine cevap vermek istedi ve basit fırkacılık dedikoduları yaptı...m

Adliye Vekili, Maliye Vekili, Dahiliye Vekili Fethi 
Beyin söylediklerine birer birer cevap verdiler ve 
muhalefet giderini iskât edecek kat’iyetle yapılan 

işleri birer birer anlattılar
t .  v - ‘ît' "?*’* w  e s .'Tsaamram'uatr^.u.i *0.■T

İsmet Paşa tekrar kürsüye gelip te 
söze başladığı zaman Fethi B. artık 

kat’î hezimete uğramıştı

Fethi Bey 
Meclis binası 2 [Telefonla]— 

Yeni kabine bugün programını 
okuyacağından meclis binası et
rafında erkenden kalabalık top
lanmağa başlamıştı. Öğleye doğ
ru kalabalık bir kat daha arttı, 
meclis önündeki meydan geçile- 
miyecek bir hal aldı.

Meclis binasında da samiin 
yerleri erkenden dolmuştu. Bil
hassa kadın samiin pek çoktu. 
Bunlara yer bulmak için meb’us- 
lara mahsus mahallin bir kısmı
nı ayırmak lâzım gelmişti.

Localarda boş hiç bir yer 
yoktu. Süfera locasında sefirler 
ve sefaretler erkânı bulunuyordu.

içtima salonunda kalabalık 
o derece idi ki samiin arasında 
bir çok gürültüler oluyordu. Bir 
aralık bir ses:

— Rica ederim, burası par
lâmentodur... diye bağırdı. Her
kes dikkat etti. Bu, halkın lâu
baliliğinden şikâyet eden bir po
lis memuru idi. Fakat kimse 
itaat etmedi. Nihayet: “insani
yet namına susunuz!,, dedi. Meb’
uslar ve samiin arasında gül
meler başladı.

Saat ikiye on kala Fethi Bey 
arkasında Ağaoğlu Ahmet Bey 
olduğu halde salona girerek 
yerleştiler.

Saat ikiye beş kala içtimaa 
davet zilleri çalınmağa başladı.

Başvekil koltuğunda bUyük

bir zarf olduğu halde içeri gi- 
trek ön sıralara oturdu.

İkiyi beş geçe Reis Kâzım
Paja ,v«la«grl oyln.Da"auaüa-:OSf -
zi Hz. localarına teşrif ettiler.

Reis — Başvekil paşa prog- 
«aımnı meclise arzedecektir.

Dedi. Bunun üzerine İsmet 
Paşa süratli ve şiddetli alkışlar 
arasında kürsüye gelerek prog
ramını okumağa başladı.

Programın bazı yerleri şid- 
letli surette alkışlanıyordu.

Kabinenin programı
Ankara, 2 ( A.A.) —■ Büyük 

Millet Meclisi bugün saat 14 te 
içtima etmiştir. Bütün samiin 
sıraları dolu idi. Reisicümhur 
hazretleri localarından rçıüMİra. 
ratı dinliyordu. Celse açılınca 
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
kürsüye gelerek şu beyannameyi 
okudular:

Haricî siyasetimiz
Muhterem efendiler; Hükü

metin takip edeceği siyaset, 
umumî ve ana hatlarile seneler- 
denberi takip olunan hataların 
ayni olacaktır. Dahilde bu umu
mi siyasetin ifadesi cümhuriyet 
icabatının mütemadi bir tekâmül 
takip etmesi, vatandaşın huzur 
ve emniyetinin çalışmak ve in
kişaf etmek gayelerinin engel
den masun bulunması, vatanın 
ve milletin harsî ve içtimai bir
liğinin muhafaza ve takviye edil
mesidir.

Haricî siyasetimizin vu - 
zuhu dahilde ve hariçte daha 
ziyade bariz olduğu kanaatin
deyiz. Komşularla dostluk rabı
talarının her muzmerden azade 
olan bir samimiyet ve dürüstlük 
ile takviyesine millî mücadele- 
denberi teessüs eden dostluk 
münasebatmın muhafaza ve tak
viyesine, yeni dostlukların lâyik 
oldukları kıymetle takdiredil- 
mesine, beynelmilel ihtilâfların 
hakem usulile hallinin aranma
sına velhasıl millî hak ve men
faat icabatının nazarda tutul
masına müstenittir. Eski dost
lukları takviye ve bize yeni

dostluklar temin eden bu mü- 
çejrep siyasette devam edece
ğiz.
’ Turkiyenin • coğrafi mevkii 
ve beynelmilel vaziyetinin talep 
ettiği münasebat ve itibarı te
min için hassas bulunmamız ta
biîdir.

Şimendiferler
Vatanın emniyet v§ ma

suniyetinin talap ettiği 
hadler dahilinde millî mü
dafaa mesailinde ihtiyatlı 
ve tedbirli bulunmağı za
rurî ve elzem addediyoruz. 
Cumhuriyete kadar daima 
ihmal görmüş olan vatan 
imarı ve muvasalâtı faali
yetimizin başlıca bir saha* 
s: olacaktır.

Şimendifşb* siyasetinin ilk bil-

Adlî ıslahat
Büyük adlî ıslahatın bütün 

esasları muhafaza ve takviye 
olunacaktır. Usullerde tatbi
katın verdiği neticelerle mem
leketin ihtiyaçlarının talep 

rtıitîğl--tadilât tıp tekfimül&tl 
aleddevam tahakkuk ettirmeğe 
çalışmak hedefimizdir. Cum
huriyetçi ve halkçı bir millî 
hayatın masuniyet ve inkişa
fını ve bilhassa siyasî faaliyet 
ve mücadeleler içinde vatan
daş haysiyet ve şerefinin mü
dafaasını, bir kelime ile siyasî 
millî ve iktisadi inkişaf için 
ilk şart olan nizamın masu
niyetini, kanunları ve hâkim- 
lerile ve itminan ileadliyemiz 
müemmen bulunduracaktır .

Millî iktisat
- Millî iktisatta mesleğimiz ma
lûmdur. Bizim kanaatımızca 
hükümetin her sahada faaliyeti

büyük Millet Meclisi b'ınası

Malî siyaset

Şükrü Kaya B. Saraçoğlu Şükrü B. Yusuf Kemal 0.
yük hedeflerini elde etmekte 
olduğumuz bu senelerde her sa
hada millî birlik ve emniyet ve 
İktisadî kudretin inkişaf ve su* 
suhulete mazhar olacağından 
şüphemiz yoktur. 1

Maarif siyasetimiz
Maarif siyasetimizde meslek! 

tahsil ve ihtisas, az masrafla 
çok netice arayan amelî bir ma
hiyet, mekteplerimizi hertürlü 
menfi tesirattan münezzeh ahlâk 
ve intizam cephelerini bilhassa 
ehemmiyetli tutan bir zihniyet 
ve yeni bir kuvvetle devam ede
ceğiz.

İçtimaî hastalıklarla müca
dele etmek başlıca farikası olan 
sıhhat ve İçtimaî muavenet faa
liyetimiz idame ve tevsi oluna* 
çaktır.

nihayet ıibillî iktisat içinya bîr 
fayda temini veya engelin berta- 

raf edilmesi gibi bir İktisadî 
gayeye teveccüh ettirmek lû- J  
zımdır. İktidarımız dahilinde 
olan bütün gayretlerimizi bu 
uğurda sarfedeceğiz.

Ziraî siyasetimiz
Ziraî istihsalin maruz oldu • 

ğu hususî müşkülât nazarımızı 
ehemmiyetle cezbetmektedir. Bu 
uğurda bir hükümetin iktidarın
da olan bütün tedbirleri almak 
başlıca meşgalemiz olacaktır. 
Millî iktisadın diğer sahalarında 
malûm olan programımıza- yeni 
bir şey ilâve edecek değiliz. 
Yalnız, iş kanıînu ve işçilerin 
vaziyetlerinin ıslahı ile bilhassa 
meşgul olacağımızı kaydetmek

Malî vaziyetimiz bütçe 
muvazenesine müstenit ta- 
sarrufkârane bir siyaset
tir. , Vergilerin ıslah ve te
kâmülü yolunda seneler* 
denberi sebatkârane de* 
vâm eden tnkayyüdat bü
tün mes’uliyetîmiz zama
nında vasi tatbikata ze
min olacaktır. Millî paranın 
kıymetini korumak için ye
ni hükümet dahi çok dik
katli ve hassas olacaktır. 
Takatimiz haricinde bir yük 
olduğu sabit olan Osmanh 
borçlarında âdilâne ve ka
bili tatbik olan amelî bir 
tesviyeyi varmak için bü
tün hüsnü] niyetimizi sar
fedeceğiz.

Günün mes’eleleri
Muhterem efendiler, siyase

timizin her sahada umumî hatla
rını zikrettikten sonra şimdi gü
nün mes’eleleri üzerinde müfre
datlı olarak tedbir ve fikirlerimi
zi arzetmek için müsaade isteriz:

1.— Başkca İstanbul ve İz
mir limanlarında tatbik olunan ve 
galat olarak vâsi manalı bir tabir 
ile liman inhisarı denilen millî 
tahmil ve tahliye şirketlerinin bu 
işlerin serbest zannedildiği za
manlara nisbetle bir terakki ve 
tekâmül temin ettikleri sabittir.

Liman hizmetlerini biz serbest 
işler zümersinden değil, âmme 
hizmetlerinden telâkki ediyoruz. 
Bu sebeple âmme hizmeti ciha
zını tamamen kurmak imkânı 
hâsıl oluncıya kadar nisbeten 
buna en yakın olan mevcıit mil
lî teşekkülleri kaldırmıyacağız.

Masrafları azaltmak vasıta
larını iyileştirmek ve çoğaltmak 
hedefimizdir. Gitgide kanun ve 
mukaveleler ahkâmı ve imkân 
dahilinde rıhtım hizmetlerinin de 
âmme hizmeti cihazı dahiline al
mağa çalışmak, takip ettiğimiz 
hattı harekettir.

2 - Memurin maaşa- 
tinda teadül kanunu ile 
tekaüt kanununu alâ
kadarların *efah ve hu
kukunu tevsi su

rette tekemmül ettirme* 
ğe çalışacağız. - 

Fakat bu kamijiilârda 
tenzilât yapmak- tema*

ışmei Pas» 
y iller ine asla muvafa
kat etmiyeceğiz. •

3 — İcra ve iflâs kani&u&fa 
borç için hapsin kalkması, üte» 
sız icra gibi esaslardan geri 
dönmek mutasavver değildir.jBa 
esaslar haricinde kalan nokta
larda memleketin ihtiyacına gÇ*i 
re lâzım gelen tedbire bittabi 
tevessül edeceğiz.

4 — Gerek mübadillerin '̂
gerek diğer vatandaşlardan borç 
Ianma suretile kendilerine arAti 
verilmiş olan küçük çıf çilerin bu 
sebepten mütevellit borçlarını 
tahfif için elimizden gelen gay
reti sarfedeceğiz. ^

5 — Arazi vergisi: Bunda 
şayanı nazar başlıca nokta kıymet 
takdirindedir. Kıymet takdirini 
yeni bir usule rapteden tecrübe 
kanununun bu sene vereceği 
neticeleri bütün - memlekete 
teşmil edeceğimizi ümit ediyo
ruz.

İratsız arsalar, bilhassa ba
taklıklar, çalılıklar vergüerind» 
tenzilât teklif edeceğiz. Orm
an, bağ, mayva ağacı yetişti' 
recek olanlara uzun mtkbkt 
muafiyet teminini düfüsfiyortte. •

6 — Müsakkafat vetgtoi: 
Umumî ve hususî tadilM
rını hafifleştirmek içfa ttUtfaiKt.
Arkası 3 ünet mMMİV'



itimat ett
[Birinci sahifeden mabat} 

bulunacağız. Yenîkârgir inşaat 
için mevcut muafiyetin teşmil 
vo tevsiine tevessül musammem- 
dir.

Belediye reaimlcrilo tapu ve 
intikal harçlarına esas olarak 
kıymet miyarının mükellef lehi
ne mlihim aurette tadili mukar
rerdir. Kazanç vergisi tatbikatı 
nın ıslahında esaslı tedbirlere 
tevessül olunacaktır.

7 — Sayım vergisi: Alman 
resimle hasılat arasında bir te
vazün ve ahenk tesisi düşünül
müştür .

Eğer fiyatların gidişi bu te
vazünü ihlâl ederse vergide ta
dîlât yapmak tabiîdir.

9 — Veraset ve intikal: Bir 
haddi asgarî tayini ve ev eşya
sının istisnası ve kanunu mede
nî icabatı ile hem ahenk kılın
ması musammemdir.

9 — Muamele vergisi: - Bu
nun gerek ihracata ve gerek 
dahilî mamulâta tesiratı malûm
dur. Hükümet her iki istika
mette esaslı bir faide teminine 
bilhassa çalışacaktır.

Mühim bir nokta
Vergilerde düşündüğümüz 

tadîlâtı zikrettikten sonra bir 
nqktayı bilhassa tebarüz ettir
mek isteriz:

Devlet hâzinesinin kud- 
ret ve intizamını halelden 
masuniyeti başlıca hayat 
esbabındandır. Bu sebeple 
Büyük Millet Meclisinin ye
ni bir kanunla tadil ohı- 
nuncıya kadar mevcut ka
nunla tayin edilmiş mü- 
Keuerıycuer üeı^menaı İs
tihsal ve tatbik olunacak
tır.

Mütemadi bir tekâmül 
ve tadile tâbi olan vergi
lerin cıbaycSmde her lıangi 
bîr tereddüde asla müsa
maha etmeyeceğiz.

Muhterem efendiler: Herşey
den mühim olan mes’ele Büyülc- 
Millet Meclisinin idaresine ve 
iradesine kendi haricinde her 
hangi bir tesirin müessir olamı- 
yacağına katiyetle inanılmasıdır.

Bu uğurda elindeki bütün 
vesaiti kullanmak icra vekilleri 
heyetinin başlıca vazifesi olaca
ğından asla şüphe edilmeme
lidir. Eğer bu maruzatımızın 
tatbik ve takibini muvafık gö
rürseniz muzaheret ve itimadı
nızı izhar buyurmanızı istirham- 
ederim.

Fethi Beyin cevabî
Meclis binası 2 [Telefon] — 

İsmet Paşa Hz. kabinenin prog
ramım okuduktan sonra meclis 
reisi:

—- Söz isteyen var mı. diye 
sordu. Fethi Bey söz istedi ve 
şu suali sordu: “Maliye vekili 
bey traktör resminin kaldırıla
cağını söylemişti. Başvekil Paşa 
buna dair bir şey söylemedi. 
Bu hususta hükümetin kararı 
nedir?,,

İsmet Paşa Hz. ltürsiye çı
karak ilgayı düşündüğünü söy
ledi. Bundan sonra Fethi B. 
nutkuna başladı.

Fethi Bey — Muhterem ar
kadaşlar, söze başlamadan evvel 
geçen zapta ait bir hatayı tas
hih etmek isterim. 11 inci sahi- 
fede Maliye Vekilinin beyana
tında: “ Bu böyle bir hayaldir 
ki asla hakikat olmaz, demiş. 
Ben de aksini iddia etmedim 
demişim. Halbuki ben. her vakit 
bunun aksini iddia ederim.”

Müteakiben Fethi Bey beya
natına başladı:

Efendiler, Meclisi mutadın
dan evuel içtimaa davet eden 
lıiikûmet sebep olurak geçen 
hafta kabul ettiğimiz ııınlî ka
nunu götılorınişli. Bugüıı görü
yoruz ki, sebep ynlııız mali ka
mın değildir. Hükümet istifa 
ctıniş, kabine âzasından yarıya 
yakın vekilleri tebdil etmiş, yeni 
bir çehre ile gelmiş, itimat 
talep etmekte bulunmuştur.
İstifanın sebebi nedir?

Haziranda meclis dağılırken 
ittifakla itimat alan hükümet 
ne gibi tesirlerle istifa etmiştir? 
Daha bir buçuk ay evvel beş se
ne için hükümetin dahilî ve ha
ricî siyasetinde bir tebeddül ol- 
raıyacağı ilân edilmiş iken vekil
leri istifaya sevkeden sebep ne 
dir?

İnşirah tevlit eden bu tebed
düller nasıl zaruret halini almış
tır? Bunun hükümet ağzmdan 
izah olunması lâzımdır.

Bu ihtiyaç cumhuriyetimizin 
parlâmento hayatına yeni bir 
fırkanın dahil olmasından ileri 
gelmiştir. Yeni fırkanın bir bu
çuk aylık hayatı vardır. Müna
kaşa hürriyeti, hükümet işlerinin 
murakabesi hissedilen zaruret
lerden olduğu içil) kendisini 
hissettirmiştir.

Bu zaruret yalnız huk&met 
üzerinde değil Halk fırkasmdada 
görülmüştür . Bunları hükümet 
gazetelerinde okuduk.

(gürültüler)
Galiba hoşunuza gitmedi ar

kadaşlar! Son zamanlarda fena 
proDaçrandalar isidilmektedir.Iz- 
mir ve' diğer yerlerde vukua ge
len tezahürlerin kıymetini dü - 
şürmek için bazı sarhoşlar tara
fından tezahürat yapıldığmı,Fethi 
Beyin yankesiciler hırsızlarla teş
riki mesai ettiğini yazmakta ku
sur etmediler.

Vali, kaymakamların rapor
larında Fethinin ismi yankesici
lerle birlikte zikredilerek bu 
propagandalar kartpostal şek
linde meclis koridorlarına kadar 
girmiştir. Serbest münakaşala
rın faideierini görürken hangi 
maksada hizmet fikrile olduğu 
birtürlü anlaşılamıyan bu propa
gandanın ehemmiyeti olamaz.

Efendiler: Başka bir nokta 
daha göze çorpıyor. Amele 
Halk Fırkasında olduğu zaman 
iyi idi, mes’ele yoktu. Amele 
Serbest Fırkaya temayül edince 
derhal nazariyeîerle uğraşıyo
ruz. Böyle nazariyeîerle iştigal 
edeceğimize amelenin neden gay- 
rimemnun olduğunu anlamak 
daha doğru olur.

Efendiler! Halk fırkasının 
bir mutemedi fırka mutemedi 
olduğu zaman iyi ve şayanı iti
mat idi. Fakat Serbest fırkaya 
geçince hiç de şayanı itimat 
değil, ahlâksızdır. Bu mantık- 
lık gülünç değil midir? Fırka iş
lerine bu kadar şahsiyat karış
tırılırsa serbest fikre imkân ka
lır mı ?

Diğer bir propoganda da
ha var: İzmir, Manisa, Aydın 
ve Balıkesirde halk kendiliğin
den değil, bîr takım muharrik
ler halkı kukla gibi toplamış
lardır. Bunların mevcudiyetlerin
den nasıl haberdar olamamışlar! 
Haydi Başvekilin haberi olma
dığını farzedelim. Dahiliye ve
kili, fırka müfettişleri bu mu
harrikleri görmedi lermi ? Bu 
hayret olunacak bir şey değil- 
midir ? Ben bu kimler oldu
ğunu neler olduğnfıu size

haber vereyim: Bu muharrikler 
hükümetin bilhassa malî ve İkti
sadî siyasetidir ki halk tabaka
larında büyük derin bir memnu
niyetsizlik tevlit etmektedir. Bir 
muhlıarrik daha taşradaki fırka 
teşkilâtıdır. Şayanı memnuniyet
tir ki fırku bu teşkilâtı ıslah için 
bir takım tedbirler almıştır.

Bu tedbirlerin bu derde knt'î 
deva olmadığı kanaatindeyim. 
"İnkılâp tehlikededir. Kendile
rine bu kadar itimat edilen Fethi 
ve arkadaşları bu teşebbüste 
muvaffak olmazlarsa fırkadan 
sarfınazar lâzımdır,, diyorlar.

Cumhuriyetin ebebileşmesi 
j için fırka teşekkül edemezse, 

inkılâbı tehlikeye düşürecek ise 
mecliste mürakabeyi, tek bir fır
kaya bırakmak lâzım. Halbuki 
hakikat böyle değildir.

Arkadaşlarımız ciimhuriyetçi 
lâyık ve milliyetçidir. Bunu if
tiharla söylemek isterim. Halk 
sıkıntıdadır. Vergiler halkm te
diye kabiliyeti ile mütenasip 
değildir.

Dedikodularla vakit geçir
mektense asıl vazife bu dert
leri bulmaktır. Bu bizim vicdan 
borcıırnuzdur. Memleketimizde 
mürteci kalmadığım söylemiyo
rum. Böyle bir iddia hatırdan 
geçmez, bu muzır insanlara 
karşı birlikte tedbir almak, be
raber çalışmak hepimizin en 
aziz bir vazifesi olacaktır.

Yalnız şunu söylemeliyim ki, 
bu sıkıntıları unutarak bununla 
uğraşmak yanlış bir harekettir. 
Gazinin Serbest fırka ile be
raber oluğunu işa’a ettiğimiz 
söyleniyor, ne ben ne de arka
daşlarım Gazinin aziz şâtisıria 
karşı büyük bir hürmetsizlik 
olan böyle bir harekette bulun
madık.

Beşiktaşta ıradı nutuk ede
nin fırka ile alâkadar olmadığı 
izah edildi. Artık buna inanmak 
lâzımdır.

Fırka teşkili için Gazi Hz.nin 
cevapların! sui tefehhümleri men 
için neşrettirdim. Bu yüksek ga
yeyi küçük düşürecek dedi ko
dlulara asla meydan vermedim 
ve venniyeceğim.

Hükümetin yeni programını 
gözden geçirelim: Adlî kısımda 
icra ve iflâs kanununda borçlu
lar için hapis kararının iade edi- 
lezniyeceği yazılmaktadır. Hükü
metin alacakları için hapis var
ken ferdin alacağından bunu 
kaldırmak tam bir hareket de
ğildir.

Hapis cezası
Hapis cezası gayrı medenî 

bir hareketse hükümetin kendi 
alacakları için tatbik ettiği ha
pis cezasını da gayrı medenî bir 
hareket olarak kabul etmek lâ
zımdır. İcra ve iflâs kanunu, 
buhranı İktisadî nazarı dikkate 
alınarak tadili lâzımdır.

Ümit ederim ki yeni adliye 
vekili mahkemelerin istiklâlini 
temin edecek ve işlerin daha ça
buk yürümesini nazarı dikkate 
alacaktır.

Sabık adliye vekili — Efen
dim mahkemeler müstakil değil 
mi idi bu ciheti tenyir etsinler.

Fethi Bey — Efendim söz 
alır söylersiniz: (Devamla) gaze
tede gördüğüm millî bir prog
ramı okudum.

Görülüyor ki yeni ismet pa
şa kabinesile eski İsmet paşa 
kabinesinin takip ettiği malî si
yasetin bazı cihetlerini yanlış 
gördüğü için geri alıyor, tadil 
ediyor. Bunu daha evvel yap
saydı çok eyi olurdu.

Biz söylediğimiz zaman bü
yük hücumlar karşısında kal
dık. Nihayet hükümet te efkârı 
umumiye huzurunda geri döndü»

Vergiler ağırdır, demek pro
paganda yapmak değildir. Bunu 
söylemek Cümhuriyet mefhumu
nu anlamamak demektir.

Bunu diyenler ınnliycııin mü
him bir snnddlycoini işgal eder
lerse mes'ele daha ziyade ehem
miyet kespeder. Ulu orta söz 
söylemek zamanı geçmiştir. Söz 
söyliyenlerin bu sözlerin efkârı 
umıımiyede yapacağı tesiri dü
şünmeleri lâzımdır. Siyasetinizin 
birçok iflâslara sebep olduğunu 
saklayamazsınız.

Traktör rüsumü
Fethi B. bundan sonra trak

tör rüsumunun ilgasına geçti ve 
çift hayvanata vergi ihdas edi
lirken traktör rüsumunun kal
dırılmasından bahisle maliye ve
kilinin köylüleri himaye hakkm
daki sözlerile bu filiyatm biri- 
birini tutmadığını söyledi.

Müteakiben Başvekilin dev
letçilik esası etrafında söylediği 
esasın ne suretle tatbik edildi
ğini anlatarak müskirat inhisa
rımı! evvelce ecnebi sermaye
darlara verildiğini, limanlarda 
devlet sermayesini hususî adam
lara işletmek suretile devletçi
liğin tecelli ettiğini, bant inhi
sarında hükümetin ecnebi bir 
şirketle ortak olduğunu, yazılıp 
bozulan şimendifer mukavelele
rinin devletçilikle kabili telif ol
madığını izah etti. Ve misal mi 
istiyorsunuz ? „ dedi.

Fethi Bey devamla umumî

te verilmişken ikinci bir kanun
la idarei hususiyeîere verildiği
ni geçenlerde çıkan üçüncü bir 
kanunla Nafıaya verildiğini, 
dört sene içinde üç defa yol 
siyasetinin değiştiğini, görüldü
ğüne göre muhterem Başveki
lin daima bir tekâmül İmlinde 
bulunduğunu söyliyerek dedi ki: 

Hükümet programında vergi 
kanunlarının tadilinden bahseder
ken masraf bütçesinde ne gibi 
tasarruflar yapacağını söylemi
yor. Acaba masrafta yapacağı 
tasarrufu düşündü mü?

Fethi Bey müteakiben say
dığı bu sebeplerden dolayı hü
kümete beyanı itimat edemiye- 
ceğini söyledi. Fethi Beyin söz
leri karşı fırka meb’usları tara
fından alkışlandı.

Fethi Beyden sonra maliye 
vekilleri söz alarak Fethi beye 
cevap verdiler. Müzakerât geç 
vakte kadar devam edecektir.

Adüye Vekilinin beyanatı
Ankara, 2 [H. M] —  Fethi 

B. indikten sonra Adliye Ve
kili Yusuf Kemal B. çıktı. Fet
hi Beyin maksadını kavrıyama- 
dığım, borç için hapsin iade 
edilmesini mi, yoksa hükümet 
alacakları için de hapsin kaldı
rılmasını mı istediğinin anlaşıl
madığını söyledikten sonra:

— “İsmi serbest olan ve li
beralizm gibi vâsi hususiyet 
saadeti vadeden bu fırkanın 
borç için hürriyetin sel- 
bini nasıl tasvip edebilir ? 
(bravo sesleri) biz ferdin ferde 
olan borcundan dolayı hürriyet 
tebdil etmiyeceğiz. Ancak hal
kın aldatılmasına müsaade ede
cek miyiz? hayır. Cemaati iğfal 
edene karşı vazifemizi yapaca
ğız; alacakların en kolay bir 
surette alınması yollarım araya
cağız. Ferdin devlete karşı o- 
lan borcu efrada karşı olan

borcu mahiyetinde değildir.
Bu kanunun tevlit ettiği bir 

mecburiyettir. Behemmehal isti
fa edilir.,,
Adliye vekilinin beyanatı

Yusuf Kemııl Beyden t.onra 
Saraç oğlu Şlllcıü B. Itürailyc 
gelerek fikir koşusu ifade eden 
bir söze tesadiif etmediğini, fi
kir parl iyinin fikirlerini duymak 
ivin vaki olan intizarın beyhude 
çıktığını söyleyerek muhalif par
ti çıkmadan evvelki vergi tadi
lâtından misaller zikretti ve 
Fethi bey için sadece tenkit 
ediyor.

Fakat bunun ilâcı bir sır
dır ki size söyliyenıem diyor.
( Şiddetli alkışlar ).

Barem kanununun faidesini 
söyledi. İstikrarsızlıkların orta
dan kalktığım anlattı. Tekaiit 
kanununun tenkit mahiyetinde
ki sözlere cevap verdi. Fethi 
Beyin masraflarda nereden ten
zilât yapılacağı sualine progra
mımızı iyi tetkik elmiş olsalardı 
görürlerdi ki gayet açık söylen
miştir.

Bu memleketin tahammül 
edemiyecsği kadar ağır borç 
altındayız. Onlardan tenzilât 
yapacağız dedi ve alkışlar ara
sında kürsüden indi.

iktisat vekilinin beyanatı
İktisat Vekili bir konerans ve

rir gibi ciddî sesle kunuşarak 
bir muhalif prensip ve bir İkti
sadî sistem müdafaası dinliyece- 
ğimizi zannediyorduk. Bir şikâ
yetname dinledik. Diyerek dev- 
ltetçilik ve liberalizm hakkında 
uzun malûmat verdi. Fertçilik 
demek her şeyi bebemhal ken
di teşkilâtı altında yapmak de- 
demek olmadığını anlattı.

İktisat vekilinin çok İlmî be
yanatı Fethi bey fırkasına da
ha eyi bir ders oldu. İktisat 
vekilinden sonra Şükrü Kaya 
B. gelerek cevaplar verdi.

Dahiliye vekilinin 
beyanatı

Fethi Beyin propagandala
rından yapılan tahrikattan inti
habat münasebatile vaki olan 
şikâyetlerden bahsetti, dedi ki:

“İntihabatta vazifemiz kendi 
fırkamın tatbikim bana emniyet 
ettiği kanunları hâkim kdmak- 
tır. İntihabatta bitarafane hare
ket ediyorsak bu kanun per- 
verliğimizdendir. Münevver me
murları makine farzetmek ka- 
b'lmldsr? Bahusus bunlarda rey 
sahibi bulunuyorlar ne garip 
tecellidirki daima takdirlâ anılan 
telgrafçıları suistimalle itham 
ettiler.
Fethi Bey demokrasi dersi ver

meye kalkıyorlar, halbuki bunu 
yapan biziz.Kendileri burada bizim 

eserimiz olarak ispati vücut 
ediyorlar. Bizde neşriyat ser
bestisin! fırkaların eseri gibi 
gösteriyorlar. Halbuki naşir ef
kârları olan gazeteler bize karşı 
en şeni iftiraları yaparken Fethi 
Bf. Pariste sefir bulunuyorlardı. 
Biz bir tamim yaptık serbes fır
kaya şüpheli eşhasın girmesi 
ihtimalini düşünerek valileri u- 
yanık bulundurmağa çalıştık. 
Fırkaya girecek şüpheli kimse
lerin şahıslarının tesbiti ile bil
dirilmesini istedik. Maksat Fet
hi Beyi sui mukarenetlerden 
kurtarmaktı. Cumhuriyetçiyiz lâ- 
ikiz diyorlar. İçlerinde öyleler 
var ki cumhuriyetçilikle laik
likle alâkalan yoktur. Me
selâ Beşiktaşta serbest fırka 
açılırken profesör İsmail Hakkı 
B. yanında vaziyet alan doktor

> Şükrü Bey, ismi, zabıta siciline ,

girmiş biridir. Size daha iyi an
latayım. Şeıı konak sahibi Şük
rü Bey ( bu söz üzerine mec
liste ya! ya! ya tarzında uğultu
lu bir hayret vc onu takiben 
hulcaretaıvıiz kahkahalar du
yuldu. ) Doktor Şülcrü orada 
bu güııkii hükümetten bahse
derken ir,metler vc mutemetler 
ealnııntı dedi.

Karşı fırka buna iştirak et
miyorum demedi. Dahiliye ve
kili Bey bunları söylerken bo
yuna Fethi Beye hitap ediyor 
ve bunları hep siz yapıyorsu
nuz gibi hep parmağını sallıyordu 
Sözüne devamla dedi ki Mene
mende fesler kalıplandı Balıke- 
sirde tekkeleri süpürdüler, Âk- 
hisarda bayrak açtılar Fethi 
Bey bunlara da arkadaşım diye
bilir mi?

Fethi Beyin isminin bütün 
bunlara bayrak ve ordu yapmak
tan korumak isterim. Propagan
dalara kapılarak mahkemelere 
düşen vatandaşlar vardır. Vergi 
inecektir de mî!: propagandadır. 
Fakat vergi kalkmıştır demek 
bir cürümdür. 31 mart hâdisesi 
gözönüde iken bir Dahiliye 
Vekili yastığına dayanarak kar
şıdan seyirci kalamaz.

İntihabata müdahale yoktur, 
her belediye dairelinin kapısında 
polis ve jandarma varsa bu mü
dahale demek değildir. Bunlat 
bilâkis inzibatı muhafaza edip 

intihabın serbest cereyanım temi 
ne çok çalışmaktadırlar.,,

Dahiliye Vekili çok şiddetli 
alkışlar arasında kürsüden indi.

Mahmut Bey
Mahmut B. “Sürt„ kürsüye geldi, 
ve hükümetin programını mü
dafaadan sonra İsmet paşanın 
programının sarih olduğunu, 
Fethi Beyin meselâ haricî borç
lar hakkında düşündükleri nedir? . 
Fethi Beyin eski mukkavelenin } 
tatbikına taraftar olduğu sBy- } 
leniyor, dedi. Fethi Bey yerin
den seslendi, eyi menbalardan 
duymuşsunuz.

Mahmut B. menbaanın şayanı 
itimat olduğu Fethi beyde takdir 
buyursunlar mukabelesinde bu
lundu. Bunun üzerine Fethi bey 
şayianın doğru olmadığını söy
ledi. Müteakiben İsmet Paşa 
kürsiye geldi ve şiddetli alkışlar 
arasında küçük not defterini 
eline aldı ve bir an durup mec- ' 
lise ve Fethi beyin bulunduğu, 
tarafa baktıktan sonra söze, 
başladı.

Başvekilin izahatı
“Muhterem efendiler; Karş. 

fırka lideri Fethi Beyin muhte- 
telif vesilelerle söylediği sözler
de çok güzel şeyler buldum.; 
Çok mahirane tatbikler, politika 
tuzakları vardır. Biz güzel tat
bikleri esasen sevdiğimiz için 
bu oyunları kendilerine göste
rerek gene kendilerini zevkıyap 
edeceğim. ( Alkışlar )...

Meclisin toplanması sebe
binde bir türlü kendilerini ikna 
edemiyormu. Halbuki resmen, 
alenen neşrettiğimiz kararname
de millî parayı koruma için alı
nacak tedbire ve bu tedbir ile 
siyasetimizi izaha fırsat vermiş 
olmak için Meclisin toplandığı 
musarrahtır.

Para meselesi için meclisi* 
toplanmasına lüzum varımdır? 
Vereceğim izahatın kendilerini 
mutmain'} edeceğini zannediyo
rum. Bunu muhtelif zamanda 
görüşerek kararlaştırdık. Adlan ı 
ve şahısları bu kadar beBı t

[Lütfen «ayıfayı çevirini*]
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takip

Sepili Beyim çok mühim nutku

riyetini Türk gençliğine 
isimiz bize fırkanın 

yolu işaret ediyordu
(H a lk  F ırkası grupunıın 1 

jn içlitnınnda İstanbul mab'- 
usu Hamdullah Suphi Beyin 
mühim bir nutuk irat elliğini 
telgraf havadisi o larak  yaz
mıştık. Bu güzel hitabeyi 
aynen neşrediyoruz)

Arkadaşlar;
Biı-çok hatipleri dinledikten 

ıonra daralan vaktinizi gözönünde 
tutarak size kısaca bazı düşün- 
ciüklerimij söyliyeceğim. Şimdiye 
kadar ortaya atılan mes’eleler 
kısmen, hükümeti, kısmen fırka
mızı alâkadar eder. Hükümet 
hakkmdaki düşüncem hükümetin 
lehindedir. Beş sene zarfında 
muhtelif vekâletlerin yaptıkları 
işler hep birden hatırlanırsa, 
karşımıza çıkacak yekûn müsbet- 
tir. Bir kaç gündenberi ileri 
sürülen ve sonraları yapılacak 
itirazlar hükümetin icraatını taf- 
silâtile bizim de öğrenmemize 
yardım edecektir. Ben yapılan 
teşebbüslerin, elde edilen neti
celerin memnuniyetimizi mucip 
bir kıymette olduğu fikrindeyim. 
Fakat asıl düşüncelerimi fırka
mız dolayısile size arzetmek is
tiyorum:

Cümhuriyet herşeyden evvel 
nanevî bir müessesedir. Bir ide
olojidir. Bunu İdarî, mihaniki 
bir iş olarak mütalea etmek bı- 
im için hata olur. Fikre ve ka

naate istinat etimyen müessese
ler! tehlikede saymak lâzım ge- 

- , lir. Mensup olduğumuz [inkılâp 
zümresi Türk memleketine bir 
Cümhuriyet idaresi getirdi.

Saltanat Beye istinat 
ediyordu?

İBu idare, yıkılan diğer bir 
darenin yerine kaim oldu. Yı
lılan idarenin saltanat ve hilâ
fet mUossesesi olduğu malûm
dur. Asırlarca müddet devam 
etmiş olan bu saltanat ve hilâfet 
mBessesesi nerelere dayanıyor
du? Bunu bilmekte fayda vardır.

Memleketimizin kırk bin kö
yü olduğunu düşününüz, bunla
rın beherinde [hiç olmazsa bir 
mescit vardır. Nahiyelerde, ka
sabalarda ve şehirlerde on bin 
mesçit ve cami daha tasavvur 
edebiliriz. Demek ki etli bin 
cami ve mesçit günde beş va
kit halkm kulağına ve kalbise 
hilâfet ve saltanat lehine tel
kinde bulunuyordu. Medreseler, 
muhtelif tarikatlerin tekkeleri, 
Sultan Mahmut zamanında dar
beye uğrayan Bektaşi dergâh
ları için ihtirazî bir kayıt ko
yuyorum, hem saltanat ve hilâ
fete istinat noktaları hizmetini 
görür, hem de kendileri bu iki 
müesseseye istinat ederdi. İma
retler fakir bir elin uzattığı 
kâseye sıcak çorbayı döker, 
açın eline fodlayı tutuşturur 
ve bunun mukabilinde padi
şaha dua alırdı. Çeşmeler, 
sebiller tasla size verdiği suya 
mukabil yukarda bir yazı ile 
padişaha veya onun vezirine ha
yır duanızı isterdi: “Aç besmele 
ile iç suyu Han Ahmede eyle 
dua.,,

Bütün evkaf teşkilâtı mühim 
bir kısmı itibarile dinîdir. Sal
tanat ve hilâfet müesseselerinin 
devam ve istikrar kuvveti ora
dan çıkar. Ta Selçuk devirle- 
rindenberi kalmış mâristanlar, 
hastaneler vardır. Onlar da bu 
arada zikrolunmak lâzımdır.Taa

zimnt devrine kadar gelmiş kos
koca bir Divan edebiyatı var
dır ki, padişahların vc vezirle
rinin kiiaidelerile doludur.

Hemen bütün sanayiinefise- 
miz o müesseselerin muavini ve 
müttefiki vaziyetinde idi. Mima
rî, şehirlerin ve kasabaların üs
tünde o geçmiş devirlerin ha
tıralarını yüksekte tutar. Yazı 
ise hattatların elinde yalnız hal
km cemaat halinde toplandığı 
köşelerde değil, âilelerin hari- 
miiıde bile uzun zamanlar aynı 
mUesseseler lehinde mütemadi 
telkinde bulundu. Memleket ter
biyesi, çok kuvvetli bir an’ane 
halinde her iki müesseseyi biri- 
birini takip eden nesillerin kal
bine yerleştiriyordu.

Yeniçeri ve nizamiye ordu
ları, Enderun teşkilâtı gibi şöh
reti malûm harp ve i rbiye ci
hazları ayrıca kayde lâyıktır.
Mağlûbiyetten mağlûbi

yete giderken
İşte saltanat ve hilâfetin, ufa

cık bir hulâsa halinde size zik
rettiğim bu müesseseler, bu 
teşkilât, bu sa’natler birer isti- 
natgâh oldu. Yoksa iki buçuk 
asra yakın bir zamandan beri 
sra sıra askerî talih bize gül
mekle beraber mağlûbiyetten 
mağlûbiyete uğrayan , Anadolu 
müstesna olmak üzere Avru
pada, Afrikada ve Asyada 
milletiıu neal varsa hepsini kay
beden hilâfet ve saltanat ■ son 
günlere gelinceye kadar yaşaya
bilir mi idi?

Mehaç muharebesile merke
zî Avrupaya girdik. Tamşuvar 
muharebesindenberi iki buçuk 
asırlık bir zamandır her tarafta 
umumî bîr ricat halinde idik. 
Alman imparatorluğu umumî 
harp mağlûbiyetine dayanamadı. 
Almanlar Kayser ailesini çıka' 
rıp attılar, Avusturya Kıral ve 
İmparatorluğu, Rusya Çarlığı 
ayni mağlûbiyetle tarumar oldu, 
ve hükümdar aileleri ya memle
ketten atıldı, yahut Rusyada ol
duğu gibi öldürüldü. Oralarda 
bir tek mağlûbiyeti affeimiyen 
milletler karşısında bulunuyoruz. 
Halbuki Türkiye iki buçuk asır 
dır biribirini takip eden , ve sın 
senelerde milletin bütün varlı
ğını tehlikeye koyan uzun bir 
sıra mağlûbiyete tahammül et
miştir.

Milletten tamamile kopup 
ayrılmış olan bu iki müessese- 
nin memleketin başına getirdi
ği belâlar yetmiyormuş gibi son 
İstiklâl mücadelesinde size tek
rar yadettirmeyı fazla bulduğum 
elim vaziyete de şahit olduk, 
Bu kadar müesseseye, bu kadar 
eski ve kökleşmiş an’anelere 
tutunarak yakın günlere gelin
ceye kadar varlığını uzatan hi
lâfet ve saltanat ne kuvvetli 
bir teşkilâta malikmiş, tekrar 
düşünmüş olduk. Eğer saltanat 
Anadolunun yalnız kanına 
malına musallat olmasaydı, onun 
için bazı vazifeleri olduğunu da 
düşünseydi, altı yedi milyonluk 
alevî öz Türkü düşman takip 
eder gibi takip etmeseydi, de
likanlılarımızın kanım Türk ne» 
lini tüketecek kadar Yemen 
çöllerine akıtmasaydı, belki su' 
kutu bu kadar feci olmazdı.
Saray hükümetine gayz

Anadoluda hangi fâni bir

ihtiyara tesadüf edersiniz ki, 
size babadan, dededen naklen 
şu Anadolu topraklurına ayak 
basmış bir sultanın, bir şehza
denin hikâyelerini işittiğini söy- 
liyebilsin? Yalnız alan, yalnız 
çeken ve kendinden hiçbir şey 
vermiyen bu saray hükümeti, 
bu topraklarda nasıl bir gayz 
uyandırmıştır, hepiniz pek iyi 
bilirsiniz. Akhisar Cetmileri ha
nedana candan düşmandır. “ O 
bizim aramızdan çıktığı halde 
bizi unuttu, bize hiyanet etti „ 
derler. Sivas Afşarları isyanla
rını şiirle ifade etmişlerdir. “Fer
man padişahın, dağlar bizimdir,, 

Halkın dilinde dönen beyitler 
vardır. Eski İstanbul hükümeti 
hakkında duyulan nefreti izah 
eder.

“ İstanbul, İstanbul viran 
olası, Taşını toprağım seller

Siz kanunla hilâfet ve salta
natı ilga etmeden evvel onlar 
zaten memleketin kalbinde su
kut etmişti. Yoksa bir milletin 
kalbinde yaşayan müesseseye 
dokunulmaz. Size ilga ettiğiniz 
bu saltanat ve hilâfet teşkilâtının 
nelere istinat ettiğini saydım, 
şimdi Cümhuriyetin hangi mües- 
seselere dayandığını ve bunu 
kalplere, yerleştirmek için ne 
yaptığımızı kendimize sormak 
lâzımdır.

Çümunyet hangi mueşse- 
selere istinat ediyor?

Bilirsiniz ki bir müessesenin 
tam yıkılması gönüllerde yıkıl- 
masile mümkündür. Bir mües
sesenin kurulması ise ancak gö
nüllerde yerleşmesıle mümkün
dür. Bunun için yüzlerce sene
dir felâketten felâkete uğrıya- 
rak dövüşe dövüşe takip ettiği
miz kurtuluş yolunun bizi eriş
tirdiği bu merhaleyi, cümhuri- 
yeti, bu mübarek halk müesse- 
sesini hangi fikir cereyanlarına, 
hangi müesseselere istinat ettir
diğimizi düşünmekte faide var
dır. Bu sualin cevaplarını ara
madan evvel size şimal komşu
muzda vukua gelmiş kızıl ihti
lâlin teşkilâtından biraz bahse
deceğim.

Kızıl ihtilâl ve yeni 
bir din

Kızıl ihtilâl hakikî manasile 
yeni bir din getirmiştir. Bunun 
mukaddes kitabı var, peygam
beri var, havarisi, azizleri var 
ve büyük bir taassupla dinin 
çizdiği yolları takip eden mü
ritleri var. Bu ihtilâl gönüllerde 
yer tutmak için nasıl çalışır ve 
yalnız Rusya dahilinde değil, 
bütün dünyada nasıl korkunç 
bir telkin cihazı vücude getir
miştir, bunu hayretle görmemek 
mümkün değildir.

İhtilâl kütüphanesinin neş
riyatını Rusya üzerine mütemadi 
yağan bir kâğıt tipisi halinde 
tasavvur etmek lâzım gelir. Ki
taplar, mecmualar, risaleler, ga
zeteler yüz binlerce basılıp tev
zi ediliyor. İhtilâlden sonra vü
cude getirilmiş olan halk kütüp
hanesi çok zengindir. Mektepler 
velevki iptidaî derecede olsun, 
küçük çocuğa komünistlik yo
lunda çalışanların, ölenlerin ter- 
cümei halini öğretir. Çarlık me
zalimini uzun uzadıya anlatır. 
Halk darülfünunları, sinemalar,

Ziraat enstitüsünde

U.müdiirlük,ensti
tüye girecek talebe 
şartlarını tesbit etti

Gelecek sene açılacak olun 
ziraat enstitüsüne girmek üzero 
bir sene staja tabi tutulun efen
dilerin evrakı İktisat vekilliği 
ziraat umum müdürlüğünce ten- 
bit edilmiştir.

Müracaat ederek evrakını 
tam olarak umum müdürlüğe 
göndermiyen efendiler hakkında 
da kararlar ittihaz edilmiştir. 
Umum müdürlük şeraiti matlû- 
beyi haiz ve bütün evrakını gön
dermiş olan efendilere Ankara
ya gelmeleri hususunu tebliğ 
etmiştir.

Bu meyanda müracaat ettiği 
halde icap eden evrakı gönder
memiş olanlara da tebligatta bu
lunularak enstitüye girmek için 
lise mezunu olmak şart bulundu
ğunu ve bu şeraiti haiz olanla
rın Ankaraya gelmelerini kayd
ederek evrakını tam veya nakıs 
olarak göndermiş olan müracaat 
sahiplerine harcirahlarının An
karada tediye edileceğini tasrih 
etmiştir.

Ziraat umum müdürlüğünün 
tebliğ ettiği bu şeraiti haiz ol
mayıp ta müracaat etmiş bu
lunduğu için Ankaraya gelecek 
efendileri mektebe ve staja 
kabul kabil | olmadığı için tabiî 
olarak harcirahları verilmiye- 
cektir.

seyyar sinemalar, klüpler, tiyat
rolar, kütüphaneler, seyyar kü
tüphaneler, matbuat, kongreler, 
ihtilâl müzeleri, ayni dinin he
yecanla, imanla telkinini yapan

‘' ‘’iRadyö'size'niuntaaanıan-ih- 
tilâlin hutbelerini söyler. Bizde 
de radyo vardır, bazali suzinak
tan, uşşaktan, sabahiden şarkı
lar veya konserler dinletir. Biz- 
deki radyo ihtilâlin maksatları
nı anlatan bir vasıta değildir. 
Sinemalarımızda her milletin hu
susî propagandası vardır, hatta 
çok defa Türklük aleyhine ola
rak, bizim umdelerimize muarız 
olarak, düşman olarak.. Bizim 
sinemalarımızda bizim propagan
damız yoktur. Saydığım bu teş
kilâta beş milyon genci yetişti
ren bir teşkilât daha ilâve edi
niz.

Asıl tehlike
Arkadaşlar; İrtica mevcut 

bir tehlikedir. Fakat taraftarları 
seneler geçtikçe azalmağa mah
kûmdur. Asıl tehlike, bizim için 
prensiplerimizin baştan başa 
düşmanı olan ve burasını bir hafta 
içinde kansız, nefessiz yere se
recek olan Bolşeviklik tehlike
sidir. İrtica uzaklaşmağa mah
kûmdur, o giden bir dindir, bu 
gelen bir din. Fikre karşı fikir
le mücadele edilmedir. Türk 
milliyetperverliğinin hakikî düş
manı odur.

Dinleri yaşatan şey, muarız 
dinlerle, mezheplerle boğuşmak
tır. Karşısında bir husumet se
bebi bulmıyan bir din düşer, 
zeval bulur. İşçilerimizi gençle
rimizi bu mühlik yoldan onlara 
hakikati apaçık göstererek çe
virmeliyiz. Bunun için en mües
sir silâh cebir kuvvetleri değil, 
iman kuvvetleridir.
Gazi ve Türk gençliği

Arkadaşlar, size soruyorum, 
Gazi benim durduğum bu nok 
tada üç sene evvel bizim ve bü
tün dünyanın hürmetle, takdirle 
dinlediği büyük nutkunu bitirir
ken, son sözlerini kime söyledi? 
On bir senedir, koskoca bir mü-
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Bugünkü «ıaçlar

Bugün Takuiın utadyomunda 
hararetli bir spor faaliyetine 
şahit olacağız. İstanbul şampi
yonu ve Şild turnuvası galibi 
Fenerbahçe takımı, geçen sene- 
kı galibiyetlerinin mükâfatı olun 
Şild ile şampiyonu kupasını bu- 
gUn merauinılc ulucuk ve İstan
bul mulıtelitile bir mnç yapa
caktır.

T. I  C, i. iutanbııl Mınta- 
knsı riyasetinden;

Bugün, mmtakamız futbol 
şampiyonu Fenerbahçe spor 
klübüne birincilik ve Cümhuri- 
yet Halk Fırkası tarafından 
mevzu İstanbul şildi mükâfatları 
ve İstanbul Spor üçüncü takı
mına (Milliyet) kupası merasim
le ita edilecektir. Bu münase
betle mükâfatların mahalli itası 
olan Taksim stadyomunda ber- 
veçhiati maçlar yapılacaktır:

Saat 14,30 da İstanbul te
kaütleri-Galatasaray tekaütleri 

Saat 15,45 de Merasim 
Saat 16 da İstanbul muhte

liti - Fenerbahçe
Kapılar saat 13,30 da açı

lacaktır.
Fiatlar:
Balkon ön sıra 300 
Balkon ve pist 200 

Tribün herkese bilâtefrik 100 
Duhuliye 50

„ (asker, talebe ve 
ve klüp mensupları) 25

Yataklı vagonlar
Yataklı vagonlar şirketi tara

fından Kopenhagta bir kongre 
aktedilecektir.Kongreye şirketin 
her memlekette bulunan şubeleri 
iştirak edecektir.Kongre bu ayın 
0n. birinde toplanacak tarife me* 
selelerini yeniden müzakere ede- , 
çektir. Verilen malûmata göre 
Bağdat hattile münasebeti olan 
Toros hattında tadilât ycpıla- 
caktır. Yataklı vagonlar kunpan- 
yası tarife işlerini tetkik ettir
mek üzere M. Hans isminde bir 
mühendisini Nuseybine kadar 
göndermiştir.

Asfalt yollar
Asfalt yol inşası için - bir 

İtalyan şirketi belediyeye müra
caat etmişti. İtalyanlar bu mü
racaatlarım tekrar etmemişler
dir.

cadeienin bütün buhranlar: ara
sında onu takip ettik.

Ben yalnız bir defa onun se
sini titrerken işittim. Yalnız bir 
defa bana gözleri yaşarmış, gibi 
göründü. Buda ne vakit oldu, 
eserini Türk geçliğine emanet 
ederken...

Hakikaten bu büyük eser, 
bu misli olmiyan inkılâp, muhal 
görünürken hakikat haline kon
muş bu istikâl ve ona mev’ut 
olan istikbal, münevver Türk 
gencinin namus ve faziletinden, 
vatanperverliğinden, fedakârlı
ğından başka nereye emanet 
edilebilir?

Türk cumhuriyetini Türk 
gençliğine emanet ederken Re
isimiz bize mensubu olduğumuz 
fırkanın takip edeceği yolu işa
ret etmiş oluyordu. Soruyorum 
size, kalbinde imanı olmıyanlarin 
iman telkin etmesi mümkün mü
dür? Kalbinde bir aşk olmıyan- 
ların başkasına aşk vermesi 
mümkün müdür? Türk cumhu
riyeti ilân edildiği vakit, başla
rımızın içinde bu müessese kim
lere tutunarak dayanabilir diye 
düşünüyorsak, cümhuriyeti on* 
lara vermeliyiz. /
( Sonu yarınki nüshamızdadır)

Hayırlı bîr tc*/dbbuK

Y eni doğum ve ço
cuk bakımı 

evleri açılıyor
Dört aeno evvel Sıhhat «  

İçtimaî Muavenet Vekâleti büt
çesinde ayırdığı tahsisat île An* 
hara ve Konyu vilâyetleri mer
kezlerinde begi doğum vo bej» 
lıaota çocuklara talinin edilmek 
iizere niuaiyc ve vilâdiye ve ço
tuk mütehassıslarının idaresinde 
olan yataklı birer doğum ve ço
cuk bakım evi tesis ve küşat 
etmişti. Bu iki ev gerek kinik 
ve gerek polikliniğe müraca* 
at edenlerin seneden seneye 
çoğalması Iıasebile fevkalâde 
rağbet görmüş ve memleketin 
bu iki şehrinin pek mühim ha
yatî ihtiyacatmı temin etmiş ol
duğundan geçen sene bu iki 
evin kadrosu yirmişer yatağa 
iblâğ edildiği gibi ayrıca Ada
na, Malatya, Kars ve Eırzıırum- 
da da ayni teşkilâtı havi yirmi
şer yataklı birer doğum ve ço
cuk bakım evi daha küşat ve 
bir senedenberi hasta kabul 
ederek gerek yatırılmak ve ge
rek ayakta tedavi suretilo bin* 
lerce hasta tedavi etmekte bu
lunmuştur. Bu sene zarfında’da 
Çorumda yirmi yatak üzerine te* 
sisatı ilcmal ve mütehassıs etibbaaı 
tayin ve izam edilen doğum' ve 
çocuk bakım evi bir hafta evel 
açılarak hasta kabulüne başla
nılmıştır.

Gelecek sene ikmal edilmek 
üzere bir de muazzam doğum 
ve çocuk bakım evi binan ya
pılmağa başlanılmış ve elyevm 
bodrum katı ikmal edilmiştir.
Bu ay zarfında Balikesifde se- t 
kizinci bir evin daha küşadına 
teşebbüs* edilerek . azamî bir tfy > ■ 
zarfında açılmak üzre.bina te
darikine ve malzemesinin muba-. 
yaaşına başlanılmıştır. 1931 se-' 
nesinde daha iki vilâyet merke
zinde yirmişer yataklı iki do
ğum ve çocuk bakım evi açıla
rak adetleri ona iblâğ edflmif 
olacaktır.

Çanakkaleden mektebe 
girmek için yaya gelen 

çocuk!
»Tahsil için taşradan kalkıp 

İstanbula gelenlerden bir çoğu 
geri dönmek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Zira bunfer leylî 
mektep istiyorlar. İstaabnlda 
mektebe girmek üzere Çaşafcka* 
leden bir çocuk, yürüyerek dür 
şehrimize gelmiş ve Maarifemı* 
nine müracaat etmiştir. İstanbul 
Vilâyeti hükümete müracaatla, 
bu kabil çocukların sefil kalma
maları için, Valilerin seyatlerme 
müsaade etmemelerini irferniftir»

Ticaret kamusu
İktisat vekâleti tarafındı® 

bir ticaret kamusu yapılacaktır. 
Kamus üç cilt olacaktır. Vekâ
let bu işe ticaret odası rapor
törü Hakkı Nezihi beyi metanı 
etmiştir. Mumaileyh bu _ *eıie 
içinde ticaret kamusunu ikmal 
edecektir.

Otellerde temizlik
Belediye sıhhat müdürlüğün

ce otellerin temizliği için yapı
lan yeni bir talimatnameye göre 
otel odalarında halı, kilim, ka
dife koltuk veya kanepe, tül 
perde gibi toz tutacak e#ya 
bulundurulmayacak, yatak ve 
yorgan takımları düz beyaz ola
caktır.

Diyamandopolus gitti
Eski Yunan mübadele B a f 

murahhası M. Diyamandopluş, 
dün Ankan yapurile Pir*y 
gitmiştir.
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Şm veya bu zaruretBaşvekil olmamı 
İcap ettirirse bu vazifeyi kemali 
tevazu ile kabule müheyyayım

Ankara 3  /Akşam] — İsmet Paşanın yeni kabine teşkilinde beyanı mazeret etme
sine karşı Reisicumhur Hz. nin (Akşam) a yazdığım sözleri bir gazete tarafından her 
nedense asılsız gösterilmek isteniyor. Bu sözler Gazi Hz. nin ağzından bana hitaben 
tevcih olunmasa idi bunları yazmağa elbette cüret ve cesaretim olmazdı.

Bu gazete bunun aksini iddia ve bunda halâ ısrar etmektedir. Yazdıklarımı teva
zulu teyit ettim, tekrar ısrar etti.

Dün gece Gazi Hazretlerinin huzurunda bulıınûyordum. Meclisteki şiddetli müna
kaşa ve müzakerelerden çıkmış olan Başvekil İsmet Paşa ve Serbest Cümhuriyet Fır
kası reisi Fethi Beyefendi Reisicümhur Hazretlerinin masasında yan yana idiler.

Halk Fırkası kâtibi umumisi Saffet Bey ve Serbest Cümhuriyet Fırkası kâtibi 
umumîsi Nuri Bey de hazır idiler. Gazi Hazretlerinin ağzından hep birlikte gyni 
meseleye ait sözleri dinliyorduk. Gazi M. Kemal Hazretleri buyurdular ki:

—  Arkadaşlarımız içinde başve
killik yapacak zevat çoktur. Fakat 
biitün bu arkadaşlarım dahil olduğu 
halde milletin umumî temayülü be
nim şu ve bu zaruret karşısında baş
vekil olmamı icap ettirirse bu vazife
yi kemali tevazu ve minnetle ifaya 
müheyyayım. Bu takdirde benim ay
nı zamanda riyaseticümhuru uhdem
de bulundluj-maram elbette itııkâm 
kanunîsi yoktıir.

Benim alacağım bu yeni vaziyeti 
muhtelif tarz ve manalarda suitefsir 
etmek, Türk milletinin efkârını teşviş 
edecek tarzda izaha kalkışmak hiç 
de rnakul ve mantıkî değildir.

Amerika sistemini memleketimiz
le tatbik etmeği hiç hatırıma getir
medim. Sistemsiz ve kanunsuz tarz
da Reisicümhurlukla Başvekâleti 
birleştirmeği asla düşünmedim. Ve 
düşünecek adam olmadığım bütün 
milletçe malûmdur zannederim.

Bugünkü şerait içinde bir hükü
metin, millet y e memleket menfaati ,ij 
için tak viy esine maşruf her hangi şö- 
z £ m ü 1bnirt~târiüm^
mar etmeğe kalkışmak isteyenler 
çok bedbaht adamlardır. Akşam ga
zetesi başmuharririne söylediğim 
sözler benim ağzımdan çıkmış ve 
icabında daima tekrar olunacak söz
lerdir. „

Millet Meclisindeki hararetli müzakerat
• * — . . - M.-  .............................. . ..................................................

İsmet Paşanın Mecliste Fethi Beye 
verdiği cevabı aynen neşrediyoruz

Ankara, 2 ( A. A ) — 
vekil İsmet Paşa Hazretleri Büyük 
Millet Meclisinin dünkü içtima- 
mda Serbest Cümhuriyet fır
kası lideri Fethi Beyin hükü
met programları hakkındaki ten* 
kidatına cevaben aşağıdaki nut
ku irat buyurmuşlardır:

İsmet Paşanın cevabı
Muhterem efendiler!.
Karşı taraf lideri Fethi Be* 

yin Halk Fırkası programı, hü
kümetin icraatı gibi muhtelif 
vesilelerle söyledikleri sözlerde 
hakikaten güzel şeyler buldum. 
Çok mahirane takdirler, politika 
tuzakları vardır. Biz de epeyce 
gün ve tenkitler görmüş olduğu
muz için güze! tenkit zannettiğiniz 
bu tuzaktan ve oyunları birer 
bârer teşhir etmekle kendilerini 
zevkıyap edeceğimizi zannederim 
(Alkışlar Wi bravo sesleri)
Meclis, niçin toplandı?

Evvelâ meclis niçin toplan- , 
oış? Bu-ûun sebebi hakkında ken
dilerini bir türlü kâfi derecede 
ikna edemiyorum. Meclisin top- 
İfnma'M resmen ve alenen neşret
tiğimi i  kararname ile millî pa
ranın kıymetini korumak için 
alınacak hususî bir tedbire ta- 
allû’s ettiğini tasrih etmiştik. 
Paltat nazarlarından kaçmış o- 
lac ak. O kararnamede bu vesile

«mei Paşa Hazretleri
ile B. M. • meclisine günün siy» 
set meselelerini, memleketin va
ziyetini mütalea için de fırsat 
vermiş olacağımızı kaydetmiştik. 
Bunun için bütün hareketimizde 
evvelden ilân ettiğimizden baş
ka bir tarz yoktur. Para mese
lesi için meclisin toplanmasına 
lüzum var mı idi. KendUerine 
vereceğim malûmat mutmain 
eder zannederim. Türk parası
nın fazla yükselmesine karşı 
meclisi toplamadan bir karar 
ittihaz etiüeğö hükümetin Salâ

hiyeti var mıdır? Bunu ariz ve 
emîk tetkik etmiştik.

Şurayi devlet reisi, Meclis 
ıteis vekili ve şimdi hükümete 
dahil olan arkadaşlar ve eski 
vekiller daha ben buradan git
meden evvel ve Sıvasa gittikten 
sonra defaatle toplandı. Harı- 
ciye ye hukuk memurları işti- ] 
rak ettiler.

Vaziyetleri ve adları bu ka
dar belli olan zatlar birer birer 
müdahale edilerek varılmış bir İj 
neticenin her hangi bir politika 
oyunu addedilmesine imkân yok
tur. Hakikat budur. Bunu böyle 
kabul etmek lâzımdır.

Vekillerin çekilmesi
Görüyorum ki, bu toplanma 

münasebetile hükümetten bazı 
vekillerin çekilmesi Serbest 
fırkanin fâaliyet eseri olmak 
sebebile kendilerini iftihara 
müstağrak etmiş. Eger vekil 
çekilmesinden çok hoşlanırlar 
ve fikir münakaşası karşısında 
çok dermansız kalırlarsa bana 
haber versinler.

Bizzat istifa, eder,- kendileri
ne sevinmek için fırsat veririm.
Serbest fırka nasıl teşek

kül etti
Bililtizam fazla sözlerde^ azade 

olarak sırf işe teaüük eden kı
sa mttsarrah maddeler üzerinde 
(Arkası 5| inci sakifede)

Meclis Reisi
Kâzım Paşa bu 

gün geliyar
Ankara 3 (H. M.) — Meclis 

Reisi Kâzım Paşa Hazretleri bu 
gün öğle trenile Istanbula mü
teveccihen hareket etmiştir. Kâ
zım Paşa istasyonda bir çok 
meb’uslar ve vekiller tarafından 
teşyi edilmiştir. Meclis Reisinin 
istanbulda ne kadar kalacağı 
malûm değildir.

Fethi ve Tahsin Beyler
Ankara 3 (H. M.) — Serbest 

Fırka lideri Fethi Bey ve Tah
sin Bey bu günkü ekspresle ts- 
tanbula hareket etmişlerdir.

Yunanistan ve krallık

Sabık kral tekrar 
Yunan tahtına 

geçmek niyetinde
.Atina 3 — Londradan bildi

rildiğine göre şehri mezkûrda 
bulunan sabık Yunan kralı 
Yorgi umum İngiliz gazeteleri 
ile neşrettiği bir tebliğ ile Yu*

' ^ Itraloîarak ardet
edeceği hakkındaki ümit Ve 
itimadının sarsılmadığıttı, hali 
hazırdaki idareden memnun ol* 
mıyan Yuhari ahalisinin krallı
ğın yeniden tesisini isteyeceği
ni ve kendisini tahtım işgal et
meğe davet edeceğini ilân et
mektedir.

Sabık kral mezkûr tebli
ğinde reyiam ile Yunanistana 
avdetinde Yunan milletinin it
tihadını temin edeceğini ve 
kanunu esasiyi her türlü sade- 
melerden muhafaza edeceğini 
zikretmektedir. İngiliz matbuatı 
hiç bir mütalea serdetmeden 
sabık kralın tebliğini neşretmek-' 
tedir. Atina gazeteleri de bu 
günkü nüshalarına havadis ka
bilinden mezkûr tebliği derc- 
etmişlerdır.

Dün limanımıza gelem fiflodaım Çeirvoııııya knnM H I..<

Rus filosu âmı geldi

Filo limana girerken şeh
ri toplarla selâmladı

Filonun diğer akşamı bugün lima
nımıza muvasalat edecektir

Kus torpitolarından: JNezamüjnili
Bir kaç gündenberi limanı

mızı ziyareti beklenen Sovyet 
hükümetinin Akdeniz filosundan 
bir. kısmı dün sabah saat sekiz
de Pireden şehrimize gelmiştir.

Rus dortanması Haydarpa
şa önüne geldiği vakit şehri 
toplarile selâmlamış ve Selimi- 
yedekı bataryalarımız tarafından 
mukabele edilmiştir.

Rus filosu ağır ağır Büyük- 
dereye kadar gitmiş ve oradan 
dönerek Dolmabahçe açıkların
da demirlemiştir. Misafirlerimiz 
Büyükderede mihmandar tayin 
edilen bahriye zabitlerimizden 
Rauf beyle Rus sefareti erkânı 
tarafından istikbal edilmişlerdir.

Filonun umum kumandanı M.

Nezihe Muhittin H. Çalışıyor l

Şeltinga’dır.
Gemi amiraline M.'Paşiıâlü.

' isminde bir zat siyaâî müşavir 
sıfatile refakat etmektedir. 

Limanımıza gelen filo. M.. 
Nisiyoski kumandasında bulunan 
Çervonya ve Okrania hafif kın» 
vazörlerile M. Mİihalkonun ku* } 
manda ettiği Şavmiyan ' ve 
kumandan M . Pevokimofun 
idaresinde -bulunan Nezfcmujoik' 
torpidosuyla diğer bir torpitö*. • 
dan terekküp etmektedir. . -

Ayrıca M.. Nasüyofunku> 
mandasında bulunan 
ve Kamunar . tahtelbahirleri dü 
bugün limanımıza gelerek fi* 
loya iltihak edeceklerdir.

Rus donanması limanımızda 
dört gün kadar kalacaktır. ' ’ 

Bu sabah filo affiirali :Vâtt•: ’ V. .. '•öf*',ve Kolordu kumandahım zıyaret 
edecektir.

Öğleden soanra da Vali, kol« . 
ordu kumandam tarafından j 
Okrania zırhlısına gidilerek anii- | 
rale iadei ziyaret edilecektir.

Misafirlerimiz şerefine ■ yarın 
akşam Rus sefaret konağında 
bir ziyafet verilecektir, y ? - **, 
amiral gemisinde bir resmi ka
bul yapılacaktır.

Bu resmi kabule şehrimizde-' 
askerî va mülkî erkân ile mat* 1 
buat mensupları ve şehrimizdeki' 
Rus kolonisine mensup bazı gü- 

j zide aileler davet edileceklerdir.
Gelen Sovyet filosu •
Okrania Odesada Nikölayef • 

tezgâhlarında yapılmıştır.' Kru*' 
vazörde iki de tayyare vardir. - 

Rus donanması ile şehrimil*! 
Rusyanın meşhur ediplerinden 
M. îkoladakor ve M. Sofcogâı: 
da gelmişlerdir.
... Dün/akşam gefarethanetfr 

misafirjer şerfcfûie t fâyrl 'm /*, 
bir ziyafet veriltttfştih
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Tirklye - Rusya münasebatı

Tevfik Rüştü Beyin
temasları

Ankara, 2 (A. A) — Hari
ciye vekâletinden tebliğ olunur:

Türkiye Climhııriyeti hari
ciye vokili Tevfik Riiştü Beye
fendinin Moskovayı ziyaretleri 
esnasında kendilerine Sovyet 
sosyalist cümhuriyetler ittihadı 
hükümeti hariciye komiseri M. 

Litvinof ile hariciye komiser 
muavini M. Karahan arasında 
Türk - Sovyet münasebatile 
beynelmilel siyasete müteallik 
muhtelif mes’eleler hakkında 
dostane bir müdavelei efkâr 
vuku bulmuştur.

Moskovadaki Türk Büyük 
Elçisi Hüseyin Ragip E?ey ile 
Ankaradaki Sovyetist sos - 
yalist cumhuriyetler ittihadı hü
kümeti büyük elçisi M. Suriç 
bu mülâkata iştirak etmişlerdir. 
İşbu mülâkat esnasında iki ta
raf beynelmilel siyaset mes’ele
leri müvacehesinde Türkiye ile 
Sovyetist sosyalist cumhuriyet
ler ittihadı menfaatinin temamen 
yekdiğerine mutabık olduğunu 
ve kezalik bu husustaki noktai 
nazarlarının da tevafuk etmekte

bııhmdııjjıımı müşahede eyle
miştir. Aynı zamanda Türk — 
Sovyet dostluğunun Türkiye ile 
Sovyetist sosyalist cümhuriyet
ler ittihadı arasındaki münase- 

£bat itibarile şimdi her zaman
dan ziyade en kuvvetli bir sulh 
emeli olduğu tesbit edilmiştir.

Bu mülakatta iştirak eden 
zevat iki memleket arasındaki 
iyi anlaşmağa en ufak bir hail 
teşkil edebilecek hiç bir mese
le mevcut olmadığını ve bilâkis 
münasebetlerinin gittikçe daha 
yakın ve dostane bir mahiyet 
iktisap etmekte olduğunu ve 
iki devletin işbu münasebatı da
ha sıkı ve samimî bir halde if
rağ etmeği vazife edindiklerini 
tastikte ittifak etmişlerdir. Bu 
müdavelei efkâr esnasında iki 
devletin siyaseti hâriciyeleri zı- 
mamdaranı arasındaki bu kabîl 
temasların iki memleket beynin
deki münasebatı takviye etmek 
için en münasip vasıta olduğu
nu ve müessir vasıtanın atiyen 
dahi istimal edilmesinde devam 
olunması lâzım geldiği tespit o- 
lunmuştur.

Iffiparaioouk meclisinde

MakBonald “ Biz hepimiz Cemiyeti 
Akvamın iMâskâr taraftarıyız!,, diyor

L o n d r a ,  1 (A .  A )  —  M . M a c  

Donald, imparatorluk konferan
sına iştirak eden murahhaslara 
beyanı hoşamedi eyledikten 
sonra bir nutuk irat ederek 
ingilterenin ticaretini müsait bir 
sahada devam ettirmek, tahdidi 
teslihat lehindeki mesaiyi ve 
milletler arasındaki ihtilâfların 
muslihane bir süreçte tesviyesi 
için teşkilât vücude getirilmesi 
hususunda masruf olan faaliyet
leri teshil etmek mecburiyetin
de olduğunu söylemiştir.

Londra, 1 (A.A.) —■ M. Mac 
Donald dün akşam radyo ile 
her tarafa neşredilen beyanatın
da İmparatorluk konferansının 
bir tarihçesini yarmış ve şimdiye 
kadar sarfedilen faaliyetlerden 
bahsetmiştir. Mumaileyh, bu kon
feransta gerek İngiltere ve ge
rek Hindistan dominyonları mu
rahhaslarının müşterek mesaili 
müzakere etmek hususunda mü
savi haklara malik oldukları hal

de hazır bulunmata olduklarını 
söylemiş ve hava servislerinin 
inkişafı sayesinde önümüzdeki 
imparatorluk konferansının mü
nakalâtı teshil edilmiş olacağını 
beyan etmiştir.

Konferansın başlıca vazifesi 
İngiliz federasyonu azasım tah
didi teslihat davasına yeniden 
ne suretle hâdim olacağı ve 
beynelmilel bütün teşkilâtlarda 
çareihal olmak üzere harp ye
rine hakem usulünü ikame et
meğe ne veçhile medar olaca
ğını tetkik etmektir.

İngiliz başvekili sözüne de
vamla demiştir ki: Biz hepimiz, 
Cemiyeti akvamın ihlâskâr ta
raftarıyız. Tedafiî teslihat, te
cavüz! teslihatı icap ettirir. Sulh 
lehinde mümkün olan her şeyin 
yapılmış olduğunu ve askerî büt
çelerin hiç bir hissi hicap du- 
yulmaksızın cihan muvacehesine 
çıkarılabileceğine kani değiliz.

u n « n
F.

Meriçteki haydutlar

Türk ve Yunan 
karakolları şaki
leri tenkil ettiler

Atina 2 — Meriçte Türk ve 
Yunan muhafız karakollarının 
teşriki mesaisi neticesinde mez
kûr havalideki şakiler tenkil 
edilmiştir. Gümülcineli Rasim 
ve Jkıptilerden müteşekkil ave
nesi jürkiye hududundan sirkat 
ettiği hayvanatı Dedeağâçta 
satıyordu. Bu sefer vukubulaiı 
müsademede merkum Türk top
rağında telef olmuş ve avene
sinden biri de yaralanmıştır. Çe
tenin mütebaki efradı Yunan 
hudut muhafızları tarafından 
esir edilmiştir. İbrahim ve Ke- 
jrımoğlu Haşan namındaki şa
kilerin de derdest edildiği Ka
raağaçtan bildirilmektedir.

Faşist meclisinde

Ceza kanununa 
idam hakkında 

madde konulacak
Kuma,2 (A. Â.) — Popolo 

Di Rpma gazetesinin verdiği bir 
habere göre büyük Faşist meç
lisi birinci teşrinin 7 inci günü 
toplanacak, bilhassa yeni ceza 
kanununa idam cezası hakkında 
bir madde ilâvesi ve milis efra
dının hukukî vaziyeti mes’elele- 
rile iştigal edecektir. Bu içtima
da M. Grandi Fransız - İtalyan 
mükâlemeleri hakkında izahat 
verecektir.

Kadın atayyreci 
Konya 2. (A. A.) — İngiliz 

kadın tayyareci Mis Brus bu 
sabah saat 10 da Halep istika
metinde uçmuştur.

Hooverin nutku

Amerika servet 
membalarmda bir 

tenakus yoktur
Klovlund, 2 (A.A.) Amerika 

bankerlerinin bir içtimaında bir 
nutuk söylemiş olan M. Hoovcr, 
istihsalâtın tezayüdü münasebe- 
tile fiyatlarda icra edilmek is
tenilen tadilâtın iyi bir yolda 
olduğunu beyan etmiştir. Mü
şarünileyh demiştir ki: Serveti
miz halelden masundur. Servet 
membcılarımızda tenakus yok
tur. Bizim, gayet muazzam 
olan müessesattmız, bizim sı
naî ve ticarî teşkilâtımız geçen 
iki sene zarfında haiz olduğu 
kuvvet ve selâbetten daha zi
yade kuvvetlidir.

Amerika Reisicumhuru Ame
rikalıların inhitatın cihanşümul 
olmasına rağmen dünyanın di
ğer taraflarının yükselmesine ata
let içinde intizar etmemelerini 
tavsiye ettikten sonra Amerika’- 
lıların diğer milletlere muavenet 
ve himayelerini diriğ etmemele
ri lâzım geldiğini ilâve eylemiş
tir.

yeni 
hazine bonoları

Londra, 2. — (A. A.) — 
Hazine nezareti hükümetin yüz
de 4 faizli olup varidat üzerine 
mevzu vergiden muaf tutulmuş 
olan istikraz tahvillerini önümüz
deki K. Sani ayinin 15 inde tam 
kıymeti üzerinden tediye etme
ğe karar vermiş olduğunu bil
dirmektedir.

Bu istikrazın miktarı 7 mil
yon İngiliz lirasından ibaret 
idi ve 1929 seneleri arasında 
itfası kabildir. Hazine nezareti 
aynı zamanda 1934 1936 sene
leri arasında itfa edilebilecek 
yüzde 4 faizli hazine bonoları
nın ihraç edileceğini bildirmek
tedir. 100 İngiliz lirası kıyme
tinde olan bu bonoların miktarı 
mahdut değildir.

Yunaistanda ilk tahsil
Aiina 3 — İtalya ve Alman

ya sefirleri Başvekil Müsyü 
Venizelosu ziyaretlerinde ilk 
tahsil derecesinde bulunan ec
nebi mekteplerine Yunan ço
cuklarının devam etmekten men’i 
hakkmdaki hükümet mukarre- 
raimın bu sene tehir edilmesini 
talep etmişlerdir.

Başvekil sefirlerin bu husus
ta serdettikleri iddiaları redde
derek talim ve terbiye namı 
altında Yunan talebesine yapı
lan telkinatm Yunan izzeti nef
sini kesrettiğini ve medeniyet 
için bir leke teşkil etmekte ol
duğunu kendilerine beyan et
miştir; . ■

Başvekil ecnebi sefirlere 
vukubulan beyanatını meclisi 
nüzzara iblâğ etmiştir. Meclisi 
nüzzar Müsyü Venizelosun bu 
baptaki hattı hareketini tasvip 
etmiştir.

Kolombiya petrolleri 
Bokota, 2. ( A. A .) — Ko

lombiya arazisinde mevcut pet
rol mâhahkmın ecnebiler tara
fından işledilmesine müsâade 
bahş olacak bir kanunun 10 
güne kadar neşredileceği haber 
verilmektedir’

EskişehırdeS. C. fırkası
Sakarya refikimiz şayanı dikkat bir 
makalesinde vaziyeti tahlil ediyor
Sakarya refikimizden:

Serbest Cümhuriyet fırkası 
Eskişehir şubesinin teşekkülü, 
belediye intihabına tesadiif etti.

Serbcstçiler derhal intihap 
mücadelesine atıldılar. Fırkalıı- 
rile hiçbir alâka ve münasebet
leri olmıyan, hattâ yüzlerini bi
le görmedikleri kimselerden 
mürekkep bir namzet listesi, 
ilân ettiler. Bu namzet listesini, 
namzetlerin tekzipleri takip et
ti. Bu listeden birçokları bizim 
haberimiz yoktur, biz serbest- 
çilerin namzeti olamayız!., diye 
ilân ettiler.

Bazıları da: Biz serbest fır
kaya dahil değiliz. Fakat ismi
mizden istifade için listeye id- 
hal edilmişiz dediler. Bu suret
le intihap mücadelesine başlı- 
yan ve adetleri yirmiyi bulmı- 
yan serbest fırkacılar; galibi
yeti başka yollarda aradılar, 
işte yaptıkları propagandalar
dan bir kaç madde:

1 — Biz verğileri kaldıra
cağız, hiç bir kimse bir santim 
vergi verıniyecektir.

2—-Eskişehire su getireceğiz.
3—Ey ehali, belediye intiha

bına gidiniz. Yoksa ceza alına
caktır.

4 — Yedi senedir memleketi 
idare eden Halk Fırkası hırsız
dır. Propagandalarının daha bir 
kısmını yazmak istemiyoruz.

Yukarıdaki dört maddeyi o- 
kuyan bir aklıselim sahibi, bu 
gülünç sözleri propaganda diye 
söyleyenlere gülmekten başka 
bir şey,yakmaz.

Dünyanın hiçbir köşesinde 
vergisiz memleket ve hükümet 
yoktur. Ve ilk mektep talebe
leri bu hakikati bilirler. Eski
şehir susuz değildir. Ve mevcut 
sulardan istifade çareleri daima 
aranmakta ve bu uğurda çalı
şılmaktadır.

Buda, bütün Eskişehirlilerce 
malûmdurr

İntihaba gelmıyen kimseler
den ceza alınacakmış. . . Kanu
nen intihap hakkını haiz her 
vatandaş bu hakkını istimaleder.

Fakat itmiyenlerdeıı veya ede- 
miycıılcrdeıı ceza alındığı değil 
Türkiyede hiç bir memlekette 
işidilıncmi t̂ir.

Halk fırkasını) (hıruızlk) isti
nadına gelince: bu iğrenç söz, 
derin bir nefret uyandırmıştır.

Bu sözleri söylemek cüre
tinde küstahlığında bulunan 
kimselere verilecek cevabımız 
çok acıdır.

Fakat onlara cevabı Eskişe
hir efkârı umumiyesi vermiştir, 
ve hesaplarını fırka mücadele
sinde değil, Cumhuriyet mah
kemelerinin huzurlarında göre
ceklerdir.

Fırka mücadelesi, bir fikir 
mücadelesidir. Bu mücadeleye, 
fikirlere her Türk hürmetkardır.

Bu serbestçilerin belediye 
intihap mücadelesine atılırlar
ken ( arkadaşlar, işte fırkamızın 
namzet listesi ve biz galip ge
lirsek memlekete nafi şu işleri 
yapacağız...) demeleri lâzımdı. 
Bunu görmek ve bu yüksek 
propagandaları işitmek isterdik. 
Maalesef ancak ( zavallı) diye 
tavsif edebileceğiz hareketlerde 
bulundular.

Bu gülünç, çirkin hareketle
ri; Eskişehiri iğrendirdi ve tik
sindirdi.

Böyle propagandaları fırka
cılar değil, zabıtanın takip ettiği 
kimseler yapar.

Nezahet, samimiyet görmek 
isterdik. Rakiplerimize kolaylık
lar bile gösterebilirdik. Memle
ket dertlerini konuşarak tedavi 
çarelerini arardık. Nekadar ya
zık ki: bütün ümitlerimiz söndü. 
Biz onlardan bir fırka hareketi, 
münakaşası, propagandası bek
lerdik.

Meğer pek biçare ve zavallı 
imişler. Nekadar yazık !... .

Berbest fırka lideri Fethi bey 
efendinin, arkadaşlarının, fırka 
programının bu gibi şeylere mü
sait olmadığı mulûmdur.

Ancak bazı zavallı kimseler 
k i: bu acı vak’aları bize yazdı
rıyorlar. Bundan dolayı pek mü
teessiriz.

Şoförler Vilâyete müracaat ediyorlar

Dikiz aynaları içinde 
müsaade isteniyor

Şoförler cemiyetinde tek taksi 
talimatnamesinin tadilini temin 
için çalışmak üzere bir heyet 

teşekkül etmiştir.
Heyet müzakereden sonra 

bazı noktaları tesbit etmiştir. 
Bugün İstanbul Vilâyetine mü
racaat ederek talimatnamenin 
tadilini talep edecektir.

Heyetin, vilâyetten isteye
ceği noktalar meyanında şunlar 
da vardır.

Otomobiller belediyenin de
diği gibi nefti ve siyah olarak 
değil, tek renk ile ve boyan
ması icap ettiği zaman boyan- 
malıdır. Nikelâjh aksam boya
dan hariç bırakılmalıdır.

Şoför mahalli yarım açık 
değil, tamamen kapalı bulun
malıdır.

Müşterilerin oturacağı yerin 
döşemesi marüken veya bandötet 
olmalı, fakat keten kılıfla ör
tülmesi mecburî tutulmamalıdır. 
Mevcut, döşemeler esldyineiye 
kadar değiştirilmeli, kuma; 
döşemeler, keten kılıfla örtül- 
melidir.

Müşterilerin oturacağı' ma

hal açılır kapanır lândone şek
linde değil, tamamen kapalı 
lândone şeklinde olmalı ve bu 
kayt bundan sonra taksiye çı
kacak otomobillere tatbik edil
meli, mevcutlar hali hazırı ile 
bırakılmalıdır.

Piyasaya, yani taksiye 2500 
liradan daha yüksek kıymetli 
otomobil çıkarılmamalıdır.

Direksiyonların sola olınma- 
sı hakkmdaki madde tamamen 
tayyedilmelidir.

Şoförün yantarafmdaki yer 
kesilmeme!!, alâhalihî terkedil- 
melidir.

Otomobilin arkasında port 
bagaj mahalli kabul edilmelidir.

Müteharrik projöktör kullan
mak mecburiyeti kaldırılmalıdır.

Elyevm takside çalışan oto
mobillerin yeknesak boyadan 
maada eskiyinciye kadar olduk
ları gibi kalmalarına müsaade 
edilmelidir.

Otomobillerde yedek teker
leğin sol ön tarafa konulması

Kadınlar birliğinde

Kadınlar intihabat 
etrafında mut

tasıl çalışıyorlar!..,
Kadın Birliğindeki komisyon

lar mesailerine devam etmekte
dirler.

Bu komisyonların, raporların 
hey’eli idareye verecekleri ya- 
zılmırjtı.

Birlik Reiseoi Lâtife Bekir 
Hanım, dün bumünasebetb de- 
demiştir ki.

“— Komisyonlar işlerine de
vam ediyorlar, fakat raporlarım 
kısa zamanda hazırlamalarına 
imkâıı yoktur. Komisyonların, 
isimlerinden de anlaşılacağı üze
re uğraştıkları mes’eleler uzun 
ve etraflı tetkikleri istilzam 
eder. „

Lâtife H. intihap faaliyeti 
etrafında verilecek yeni bir ha
ber olmadığını sözlerine ilâve 
etmiştir.

Kadm gazetecinin 
konferansı

Şehrimizde bulunun gazeteci 
bir Macar kadınından, Türk 
kadınlarına bir konferans ver
mesi birlikçe rica edilmiştir. t

Macar gazetecisi konferan
sını 23 Teşrinievvelde Birlik mer
kezinde verecektir.

Nezihe H. ve birlik
Nezihe Muhiddin H m basım

lar arasında bazı propagandalar 
yaptığı saçılmıştı. Birlik «lasın
dan bir hanım bu münasebetle 
şu söleri söylemiştir.

“ — Bazı gazetelerini bir, 
itiyadına işaret etmek isterim. 
Kadın Birliğinden bahsederken, 
muhakkak akıllarına Nezihe H. 
da geliyor. Yahut onun berbatı» 
gi bir hareketini gelip bizden 
soruyorlar.

Birlik esasen bu gibi dedi-, 
kodulardan uzak kalmağa karar 
vermişti. Neziha hanıma gelince 
onun bizimle bir alâkası yoktur. 
Kaydı da çoktan silinmiştir.

Kendisi şurada, burada şu 
veya bu işle meşgul oluyormuş, 
çalışsın.

Sade Nezihe Muhiddin H. 
değil kim olursa olsun kadınhk 
için hayırlı bir işe yarışmışsa 
muvaffak. olmasını isteriz. Ama ' 
Nezihe Muhiddin H. m. gazete
lerde bahsedilen faaliyeti, ha
yırlı mıdır ,değil midir, onu so
rarsanız, vereceğimiz cevap şu
dur :

Bilmiyoruz ki söyliyelim. Esa
sen rivayet edilen faaliyetle alâ
kadar olduğumuz ve ehemmiyet 
verdiğimiz de yoktur 1 ”

3 Sıılıfe

mecburiyetinin ilgası.
Taksilerin soldan sağa nak

linden sarfı nazar edilmeli.
Arka pencerelerin ebadmın 

tahdit olunması.
Dikiz aynalarının kullanılma

sına müsaade edilmesi.
Yeknesak boya mecburiye

tinden maada, diğer mecburi
yetlerin hususî otomobillere de 
teşmili.

Yapılacak tadilit için veri
lecek mühletin temdidi.

Dört kişilik heyet tesbit edi
len bu maddelerin esbabı mu
cibe sini de yazmış ve 4 nüs
ha olarak tanzim etttiği istida
larla Vilâyete, şehir meclisine; 
İktisat ve Dahiliye vekâletlerin* 
takdim etmek üzere hazırla*

■ mıştır.
Heyet Vali Beyi ziyaret et- 

tiğ zaman alacağı neticeye gür* 
bu istidaları takdim edip etme
meğe karar verecektir. " '
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[Birinci sahifeden mabatJ 
arzettiğim hükümet programın
dan bahsedreken bunııu harici- 
nc çıkmaları memlekette alftla- 
ka uyandırmış bir H. Fırkasının 
teşkilâtını, mutemetlerini bir 
elahu tcgffik etmek için fırsat 
görmüş olmaları hazin bir man
zaradır.

Kendileri îcabul etmelidir ki, 
serbest fırkanın vUcudc gelme
sinde biz samimî olarak teşvik 
gösterdik. Elimizden gelen yar
dımı yapmaya çalıştık.

Kendileri de bu fırkanın 
lideridir. Bir firkamn ida
resinde, bilhassa başında bulu
nan adamların noktai nazarları 
o fırkanın meslek ve tema
yülü için bir miyar olmak lâzım
dır. Eğer böyle telâkki ederse 
daha ilk tenkitnamelerini ve 
arogramlannı yazarak meyda- 
la çıktıkları zaman benim ken- 
fli fırkaları hakkında ittihaz et
tiğim tavur ve hareketi derha- 
tır ederler. Dedim ki Serbest Fır
kanın meydana çıkması böyle 
bir fırka teşekkülü, siyasî ha
yatımızda mühim bir tekâmül 
safhası olacaktır.

Bundan fazlasını yaptım, flk 
günlerde dahilî, haricî siyaset 
aleyhinde malî, İktisadî bütünyap- 
tıklarımızın milleti içinden çıkılmaz 
bir çıkmaza 3oktugıı ittihamına 
karşı tam bir ay sesimi çıkar
madım. Bilmecburiye Sıvasta 
autuki.söyledim ve ondan- beri- 
öe hiç ' sayiemiyorum.1 Her gün 
memleketin her köşesinde, her 
gazetede arkadaşlarım diye ken
dilerini şerefyap ettikleri gazete
lerinde her gün fırkamız, hukû - 
metimiz, şahıslarımız hakkında 
türlü neşriyat devam etmektedir. 
Hiç sesimi çıkarmadım. Eğer be
nim kadar mütehammil olur -  
larsa fırka hayatında, politika 
mücadelesinde çok tekâmül 
yapabiliriz. Temenni ederımki, 
benim kadar mütehammil ol
sunlar.

Herşeye tahammül
. Kalk fırkasından bah - 

sedefken zabıta vukuatım an
dıran bir çok teferruattan bah
settiler ki bu yolda benim ken
dilerini takip etmeme imkân 
yoktur. Eğer bugün fırkada 
iseler mazbut adamlar olurlar
mış ve eger bizden çıkar da 
kendilerine giderlerse derhal 
Şereflerine eskise gelebilecek 
ıs^adata maruz kalırlarmış.

Bu hükmü nereden çıkar
dılar? Derhatır ederler ki, Cüm- 
ouriyet Halk fırkasının hükü
meti vte Büyük Millet meclisi, 
doğru, yoldan sapmış mutemet
leri tfegil vekilleri bile yerinden 
kaldırarak hapisaneye atmıştır. 
(Aikışlar)

Memleketin şu köşesinde, bu 
köşesine mutemet, mümessil, 
veya fırka teşkilâtına tabi her 
hangi bir zavallı adamın hata
sını bize hükümet rejimine - re
jim tabirini kendileri kullan
dılar- bütün bu teşkilâta isnat 
eönek zayıf anlayıştır. Bun
ları yapabilmek için bizden maa
da bir muhatap bulmak lâzım
dır. Biz asla kusurtutmayız. Ku- 
our gördüğümüz zaman behe*

rnlıal iftiharlo mahkûm ede
riz. Bu bildikleri siyasî mücade
lenin safhatında bizim kadar 
dürüstlük vo dürüst olmiyan- 
lara karşı bizim kadar şid
det gösterebilirlerse, kendile
rini şimdiden tebrik ederim. 
Bunlar öyle davalardır ki, her 
davada ictilınm vo isnat yapıla
bilir amma böyle davalarda 
ahlâksızlık dürüstsüzlük ittihamı 
bize yapılmaz. (Alkışlar)

Baremden rucı*
Fethi Beyin barem kanunun

dan rucuu hakikaten mahirane- 
dir. Memurinin maaşlarında te
adül kanunu üzerindeki ilk mü
nakaşayı biz mi çıkardık. Bu 
bizim yaptığımız bir kanundur, 
tetkik olunacak bir mes’eledir 
diye hatta bize tarftar olaıı ga
zeteler tarafından mı tahrik 
olundu? Asla. İlmî şöhret sahibi

[Dünkü Meclis miizake- 
ratım yazarken ismet Paşa
nın beyanatını, telgrafları 
çok geç aldığımız için yarıda 
kesmeğe mecbur olmuştuk. 
Halbuki ajans bu nutku ay
nen vermektedir. Bu mühim 
beyanatı aynen kısmı mahsu
sumuzda neşrediyoruz. Yalnız 
İsmet Paşadan sonra ikinci 
defa söz alan , Fethi Beyin 
beyanatını ve müzakeratm 
son kısmını evvelki gece ancak 
sabaha karşı alabildiğimiz
den bugün neşrediyoruz:]

Fethi Bey, beyanatında şun
ları söylemiştir; Muhterem baş 
vekil, gayet kuvvetli bir fırka 
ile gayet küçük bir fırkaya 
hücum' vaziyetindedir. Bu va
ziyette bir muzafferiyet elde 
edebilir, fakat bu hakikî de
ğildir. Beni taktik yapmakla 
tuzak kurmakla tavsifetti. Bana 
her şeyin söylenebileceğim 
tahmin edebilirdim. Fakat ecnebi 
sermayedarlarına simsarlıkla 
ittıham edebileceğimi düşün
memiştim. Bana yapacağım iş
lerin ne gibi şeyler olduğunu 
tafsilâtile izah etmemi istiyorlar.

Ben bir program neşrettim 
söyleyeceğim herşey oradadır. 
Buraya bir hükümet programı 
okumak için gelmedim. Sizin 
programınızı tenkit için geldim. 
İnhisarlardan ceplerini dolduran
lar demiştim. Şimdi bunlar kim
lerdir ? deniliyor şahsiyattan 
müçtenip olmakla beraber bu 
hususta fikrimi burada açıkça 
söyleyebilirim. İzmir liman inhi
sarı denilen şirkete hükümet 
bir milyon lira bir sermaye ver
miştir.

Bu suretle teşekkül eden şir
ketin başında liman ve ticaret 
işlerile hiç alâkası olmayan kim
seler getirilmiştir. Bunların ba
şında Doktor ve Operatör olan 
bir kimse geçmiştir. Benim mu
halefet vazifesini terkederek 
kaçacağımı zanediyorlar. Hiç 
bir zaman kaçmak ihtiyacını his 
etmiyorum ve etmiyeceğim. Bir 
memlekete şimendifer yapmak 
bir siyaset değildir. Tabiî bir 
şeydir. Liman işleri de böyledur.

Bunları yapmak lüzumu mü- 
tearife kabilindendir. Akıl ve 
hayalimden geçmeyen şeyleri 
bana isnat ederek hücumlarda

.11) i . V.

olmak vaziyetinde bulunan ar
kadaşlar sureti mahsusada tet
kik olunacak bir mevzumudur 
diye teadül kanununa temas et
tiler.

Maahaza kendileri de ufakta 
olaa bu teması büsbütün selb- 
etnıiyorlar. Emsal ve nisbet 
üzerinde tetkik cdecegiz ına- 
ııaaile şimdiye kadar vaki olan 
bütün neşriyatı teyit ediyorlar 
ve tekrar mevzubahs edecek
lerini süylüyorlar. Anlayorum 
evvelce mevzubahs buyurmuş
lardı. Maaşların teadülü kanu
nunda rütbeli büyük makara 
sahibi olan zevata küçüklerden 
daha fazla zam yapılması poli
tika manevrası için hakikaten 
güzel mevzudur. Fakat böyle 
manevralı mevzular, bulunduğu 
yerde tutunmak için şunu ve 
bunu memnun etmeğe ve çare 
bulacağım diye dermansızlık-

bulunmak dürüstlük değildir. 
Sonra hükümetin siyaseti “mil
lî iktisat,, deniliyor, değildir. 
Sonra bizimki de gayri millî 
iktisat oluyor. Programımız me
ydandadır. Buna gayri millî ik
tisat demek dürüstlükle müte
nasip değildir.
^Saffet Beyin beyanatı 

Saffet ( Erzurum ) Bey söz 
aldı ve:

İzmir muharriklerinden bah
sederken “bunlardan biri de 
firkamn- taşra teşkilâtıdır,, de
diler. Bu isnadı reddederim dedi.

Mahmut Esat, (Antalya),İlyas 
Sami, Remzi (Sivas), ÎSesim (An
talya) Beyler söz söyledikten 
sonra, İsmet Paşa tekrar kür
süye geldi.

Muhterem Fethi Bey sözle- 
rimden kendisine sermayedar
lara simsarlık isnadı gibi bir 
mâna çıkarmışlar; Asla böyle 
bir maksadım yoktur. İzmir 
liman şirketinde birtakım kim

selerin ihtisasları haricinde vazife 
aldıkları ve bunlara beyhude tah
sisat verildiğini söylediler. Evet 
bu bir tefsirdir. Fakat bizim 
anladığımız cep doldurmak bu 
değildir. Bir operatör liman 
reisi olur mu ? diyorlar halbuki 
bu zati bu işe getirmek için çok 
emek sarf edilmiştir. Borçlar 
mes’elesinde memnuniyetle gör
dük. Fethi Bey de bizimle bera
berdir. Bundan’dolâyı hem ken
disini tebrik hem de teşekkür 
ederim.
Fethi Beyin son sözleri 

Badehu Fethi Bey tekrar 
söz alarak: -

İsmet Paşanın şimdilik insa
fa rücu etmiş olmasından nâşi 
teşekkür ’ ederim. Tenkitlerimizi 
dermansızlıkta ithamda ısrar 
ediyorlar. Bunlar benim naza
rımda kavli mücerrette kalıyor. 
Bu noktai nazardan cevap ver
meyeceğim. Dedi.

. Hükümete beyanı itimat edil
mesi ve müzakerenin kifayeti 
hakkında Ali Bey (Afyon) takrir 
verdi, kabul edilerek 12 redde 
karşı 249 reyle yeni hükümete 
beyanı itimat edildiği alkışlar 
arasında tebliğ edildi Ve Mec
lis bir teşrini «aniye kadar ta
til edildi. İsmet Paşa müzake- 

ı reden sonra Fethi Beyin yanı* 
I na giderek görüştü.

tan dizleri titreyen adamlara 
karşı yapılır. Biz doğru gördü
ğümüzü tek başımıza kalsak 
yine doğru diye ısrar ve isbat 
edecek adamlarız. (Bıravo ses
leri)
Büyük memurlara zam

Hayır efendim büyük me
murlara yapılım zam haksız 
küçük memurların refahını ve 
ihtiyaçtan mütağni olmalarım biz 
daima düşündük. Fakat burada 
daima ihmal gören ve böyle 
daima zaif olan adamları kor
kutmak endişesile ortaya sürü
len küçük memurlar manevre- 
sinden dolayı büyük memurlar 
hakikaten çoktanberi magdıır 
kalmıştır, insafla düşünmez 
misiniz.

Kırk senelik bir memur öm
rünün son zamanlarında altı yüz 
lira bir maaş alırsa bunu çok 
mu görürsünüz muariz arkadaş
lar insaf ile kendi maişetlerini 
temin etmek için ellerini açup 
sarfettikleri paraların miktar
larını düşünsünler. Birinci dere
ceden maaş alan büyük memur
lar memleket içinde nihayet on 
iki kadardır. Bbunlara altıyüz li
rayı çok görmesinler (bıravo ses
leri) Bu devletin idare heyeti kırk 
sene bir meslek uğurunda sağlam 
ihtisas kespetmış adamların 
omuzuna dayanır. (Bıravo ses
leri) Memuriyet hayatı genç 
efendilerin istikbalini başka bir 
maişette aramaları için üç gün 
sürecektir.

Bu menzil noktası değildir. 
Eğer büyük memurları terfi et
mek esasından vaz geçerseniz 
.devlet idaresinin bütün, memur* 
lartm-'genç ve çalışma;-'zaman-. 

ianlır’ esaslı maişet Ve meslekj 
bulmak için israf etmek mec
buriyetine düşürmüş olursu
nuz. Bundan davlet batar. 
Büyük memurlarımız ne kadar 
kuvvetli ne kadar mütahassıs ne 
kadar politika ceryanlarmdan ve 
her şeyden azada dursa devletin 
temeli de o kadar sağlam olur. 
Tekaüt kanununun münakaşa - 
sında bir tuzakdan sakıntılar ve 
diğer bir tuzağı mahirane bir 

surette ayağımızın altına kaydırdı
lar sakındıkları tuzak meb’uslar 
içinde tekaüt hakkına sahip o- 
lüp da bu tekauütlık meb’usluk 
müddetine temdit olunacağı mev
zuuna temas etmemeleri ve ya
hut makûs temas etmeleridir.

Büyüle Millet meclisine seneler
den beri aza olanları bilirler 
memur iken meb’us olanların 
tekaüt maaşını almaları dün 
veya bu günün meselesi değil
dir. Bizim burada faal politika 
yapmadığımız zamanlarda cep
hede çalışdığıınız vakitlerde do 
Millet meclisinin kabul ettiği 
kanunlar böyledir. Bu usulde 
tekaütler karşı her hangi 
bir itiraz ve izahat hangi zabiti 
ceridesinde görebilir . Lüt
fen gösterebilir mı? Vekillerin 
maaşını müdafaa etmeğe bizi 
mecbur etmeleri hakikaten ma- 
hiranedir. Maliye Vekili arka
daşımız beyanatında bunları bi
rer birer mevzubahs etmiştir. 
Bu mes’eleyi arkadaşımın söy
lediği gibi vazifeten temas 
etmek zaruretinde kaldı, yoksa 
Burada kendi tekaüt maaşlari - 
miz müdafaa etmek gibi bir va
ziyetten ihtiraz ederdik mahaza 
kendilerine bu imkânı yeniden 
vasi mikyasta vereceğiz millet 
meclisine doğrudan doğruya ka
nun teklif etmek selahiyetinema- 
liktırler teklif buyursualar tekaüt 
maaşlarımizi muhafaza etmek lâ- 
zim olduğunu isbat etmekiçinasla 
emek sarfetmek niyetinde değiliz 
Maliye vekili bu meselede vazife 
sevkile düşündüklerini söyle
mek mecburiyetindedir taraktör 
ve çiftçi hayvanı münakaşa- 
sinde gösterdiklerimi hepsinden I 
daha eğlenceli ve daha mahi
rane bir manevra bulacaksı
nız. Ben programımızda taraktör 
vergisi hakkmdaki bililtizam 
bir şey söylemedim. Programı 
okuduktan "  sonra taraktör 
vergisini ' ' “'ne yapacaksınız ; 
diye sordular İnsanları " neka
dar dikkat olsalar safıyane bir 
itimat ile müsamaa bir oyuna 
karşı kendilerini korumak için 
gayret gösterebilecektir.

Ttaraktor için ne yapacağı
mızı sordunuz, ne için çift hay
vanı için ne yapacağımızı sorma
dınız. Bililtizam taraktör vergisi 
ni ehemmiyetsiz bulduğunuzu ve 
laf edeceğinizi bana bahsetme
miş olmanızı büyük ' bir nimet 
ve surette yaptıkları propa
ganda mahir anedir, takdir 
olunacak bir manevradır, tu
zaktır eğlenceli olmak için di
yorum yoksa dürüst değildir 
derdim eğer mesele üzerinde 
samimî olarak izahat almak

ı'stedinizse taraktoru sorduğu-, 
nuz gibi çift hayvanını da ba
na sorabilirdiniz. O zaman‘si
ze diyecektim ki programda 
turaktörlerden bahs etmediğim 
gibi çiftçi hayvanından da bahs 
etmedim.

Vaktin geç olması vo tel* 
grı-.îlmiıiinıiıı çok ağır, lıarelcct 
etmesi yüzünden nutkun ma
badı yarına kalmıştır... Muh
terem karilerimizden özür dileriz.

Türk-Yunan 
müzakeratr.

Atine 3 — Ankarada kabille / 
tebeddülâtı münasebetile muvak* 
katbir zaman için inkitaa ug --' 
ramış olan Türk-Yunan mUza-* : 
keresine yeniden başlanmasın» 
intizar edilmektedir. Türkiye 
tarafından müzakerata muvak 
katen Nafia vekili Zekâi bey iş
tirak edecektir. ■

Gümrük tarifesi mes’elesi• 
için Yunan murahhaslarına tali*, 
mat gondenlmiştir.Yurian heyeti • 
Ankara müzakeresinin hitamında  ̂
sonra Yunan-Romen- müiakera* 
tına memur edilecektir.

İk i k a tilin  m ah a k em eü i
Cuma ovası nahiyesinin Oğ

lan anası köyünde amele Muratla 
Aliyi öldürmekle maznun molla. 
Osman ile Mehmet, Hamit .'ve 
Ömerin muhakemelerine lznî r 
Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dinlenen. şahitler ci
nayet hakkında çök müHini-ma
lûmat ve - izaîhat • vermişlerdir...

Molla Osman;. OğlananâBi, i 
köyünde aşiret reisidir. Ömer* ■: 
le Mehmet Ve Hamide , silâh :ve
rerek kendi kızım kaçırmış ;.o* 
lan Muradı ve Aliyi öldürmek- ’ 
le maznundur.

Maktul Muradın anası Fatma, 
kadın ile babası ve asker olan 
kardeşi de mahkemede bulun
makta idiler.

Dinlenen şahitlerden - Giritli... 
Raşit ağa ile kahveci Mehmet; 
maznunların kahvehanede Tor- 
balı 'jandarma kumandanı; Ura- : 
fındân isticvap edilirken MoUa : 
Osman ağadan silâh âlarakcitta- , 
yeti işlediklerini söylemişlerdir.. -

Molla' Osman; bunların;yİ- ■ 
lancı şahit olduklarından;bahs* .
etmiştir. Muhakeme başka güne . 
bırakılmıştır. . J

Âmerikada yeni bir müsabaka

. 3u  iki artist geçenlerde Holivodda yapılan güzel balag mü»abalı 
Ve Uriaci gehnifltir ilk. KiirkUUünün inal Golt Dnrfoy, ötehtain İ M İ ^ * ^ ” ® * ^ ^ ,

Fethi Beyin izahatı
"Hiç bir zaman muhalefet vazifesin

den kaçmağı hissetmiyorum,,



htm m bm l Belediye Meclisi İntihabatı Bugün başlıyoı
Münakaşamın yazılmıyan tarafları

tuttuğum notlar.
Sîze bir futbol maçı anlatır 

gibi, perşembe günkü Meclis 
celsesinde bütün olan biteni an
latayım mı ?

Parlâmento hayatımızın en 
heyecanlı zaptını teşkil eden tarihî 
münakaşayı ilk çan sesinden, 
İsmet Paşa ile Fethi Beyin ko
ridora çıkıp yanyana sigara iç
tikleri ana kadar, takip ettim. 
Bütün söylenenleri not ettim, her 
nevi gürültüleri ve her nutuk 
söylendikçe belli başlı muvafık 
ve muhaliflerin yüzlerindeki ifa
deleri kaydettim. Öyle zanne
diyorum ki anlatacağım tafsilât 
karileri sıkmıyacak ve bunlar 
Mecliste imişler gibi hâdiseyi 
bizzat duyar gibi,görür gibi ola
caktır.

Saat bire doğru Meclise gel
diğim zaman bütün kapıların 
önü hıncahınç kalabalıktı. Bin 
müşkülât ile içeri girdim. Ga
zetecilerin ve seyircilerin otur
duğu geniş locaların önleri, için
de heyecanlı davalar görülen 
mahkeme kapıları! gibiŞ dolup 
tasmıs bir halde idi. Buralardan 
içeri giremeyince, meb’usların 
dolaştıkları koridora koştum. 
Kimse farkına varmadan yuka
rı kata çıktım ve süfera loca
sının kapısını açarak içeri gir
dim.

Burası da dolu idi amma,bir 
koltuk buldum Ve oturdum. 
Yerim mükemmeldi. Riyaset 
kürsüsünün üstüne ve sağ ta
rafına tesadüf ediyordu. Bütün 
meb’usiar gözünün önünde idi
ler. Hitabet kürsüsü, Meclis sı
raları, karşıdaki seyirciler ve 
Gazi HözreÖerinin locaları, hü
lâsa bütiin Meclisi, buradan 
mfikemmelen görebiliyordum. 
Bir bloknot , bir kaç kurşun 
kalem, not etmeğe başladım:

Saat iki, dehşetli kalabalık, 
sıralar doldu.

Fethi Bey soldaki ön sıra- 
ralardan ikindide oturuyor. 
Yanında IfJuri Bey var. Ağa 
oğlu ile Tî’ahsin Bey yanyana 
oturmuşlar. Önlerindeki sırada 
da, meşhur gözlüğü ile bir misli 

daha büyük görünen Refik İsmail 
Bey oturuyor. Önün yanında şair 

Mehmet Emin Bey, iğreti, ya
manmış bir tesir yapıyor. İsmet 
Paşa tjam riyaset kürsüsünün 
karşısında. Etrafındaki sıralar
da vekiller. Meclis sıralarının 
bir kısmına da galiba samiin- 
den bazı kimseler oturduğu için, 
meb’uslardan bazıları ön sıra
lacın önüne konan iskemlelere 
oturmuşlar.. Ali Beyle Kılıç Ali 
Bey yanyana oturuyorlar . Bir 
çok meb’uslar da iki kişilik sı
raların çoğuna üçer üçer sıkış
mışlar, bekleşiyorlar. Reis girdi, 
arkasında frak, başında silindir 
şapka, merdivenleri çıktı; şap
kasını çıkarıp kürsünün yanın
daki masanın Üzerine koydu ve 

izerine giümüşbir ay resmi oyulmuş 
küçük çanı çaldı. Bir anda de 
rin bir sükût hâsıl oldu:

“  Celse açılmıştır« ■

— Ankara, 3  eylül — 
Bu esnada Gazi Hazretleri 

localarını teşrif buyurdular. Baş
kâtipleri ve yaverleri yanlarında 
ki locaya oturdular.

Müzakere başladı. İsmet Pa

şa, parmağını kaldırarak söz is
tedi. Jaketatay giymişti. Kür
süye geldi ve elindeki kâğıda 
bakarak hükümetin programını 
okudu. Programı ağır bir sesle 
okuyordu. Kelimelerin, ehemmi- 
.vetlftrihı» atöre iîTederinJeJiMio. 
yordıi. Meselâ Millet' Meclisinin 
iradesine herhangi bir müdaha
leye asla müsaade olunamıyaca- 
ğını söylerken sesine adeta şa
rapnel saçıyormuş gibi gürleyen 
bir “ton,, veriyordu.

Bu söz üzerine bir alkıştır 
koptu. Bu alkış senelerdenberi 
bu Mecliste ilk defa görülen bir 
şiddetle devam ediyordu. Pro
gramda hükümetin liman inhi
sarını âmme hizmeti telâkki et
tiğini söylerken “ çok doğru !„ 
sesleri duyuldu. Program bitince 
Başvekil gülerek yerine otur
du. O zamana kadar Fethi Bey, 
sırasına yan oturmuş, yüzü kür
süye doğru dinliyor ve elindeki 
kurşun kalemile ikide bir not 
alıyordu.

Başvekil inince, Reis:
Söz isteyen var mı?„ 

Diye sordu. Fethi Bey elini 
kaldırdı, ve:

— Söze başlamadan Başve
kil paşadan bir noktayı sormak 
isterim..

Derken “kürsüye! kürsüye!” 
sesleri işitildi. Fethi Bey Meclise 
dönerek “buradan söyliyeceğim,, 
dedi ve traktörlerden alınan 
resmin tadil edileceğini gazete
lerde okuduğunu, çift hayvanatı 
hakkında hükümetin ne yapa
cağını sordu.

İsmet Paşa kürsüye çıktı ve: 
— “Hükümet programının en 

mühim ana hatlarını söyledim. 
Traktör vergisi mahiyet itibarile 
büyük mevzu değildir. Onu 
ilga edeceğiz..,, cevabını verdi.

Fethi Bey sustu. Mühim bir 
koz gibi ortaya atdan ilk suale 
köylünün hoşuna gidecek çift 
hayvanı sorgusu boşa gitmişti.

Şimdi Fethi Bey asıl söyle* 
yiceklerini söylemek üzere kür
süye geliyordu. Sırasının - üze
rindeki kâğıtlarını topluyordu. 
Arkasında açık bir veston, saç
ları güzel taranmış, ciddî ve 
(Arkası 2  inci sahifede)

Vatandaş reyini Halk 
Fırkası namzetlerine ver!
Halk Fırkası na
mzetleri üçüncü 
sahifemizdedir

Şehrimizde belediye intihabına 
bugün filen başlanacaktır.

Bugün Eminönü kazasından 
Hocapaşa, Hobyar Şeyh Meh
met Geylâni, Çelebi oğlu alâ- 
eddin ve Fatih kazasında Mol
la şeref, Kirmasti, Şehremini, , 
İskenderpaşa, Haşan halif, Hüs- 
sam B. , İskender, Keçeci kara 
baş , Hatçe Sultan , Mimar 
Sinan , Neslişah , mahalleleri 
ve Beyoğlu kazasının Kemankeş 
Hacı Mimi, Müeyyet zade, Yeni 
cami, Arpa camii, Emek yemez, 
Bereketzade, Şahkulu mahallesi 
ve Sarıyer kazasının Rumeli 
feneri, Garipçe, Rumeli kavağı, 
Yeni mahalle, Sarıyer, Maden 
mahalleleri ve Beykoz kazasının 
mülhakattaki köyleri, Üsküdar 
Çakırçı Hasanpaşa, İhsaniye, 
Selimiye, Ayazma,İmrahor, Ah- 
metçelebi, Hamza Refik, Salacık 

i Smanpaşa, Tavaşî Hasanağa 
..mahallesi ve Kadıköy kazasının 

Arkast .3 üficü sahifede]  “•

| Aziz ve sevgili ̂  
Iiem şeri!

Büyük inkılâbın bin
lerce şehit kanile su
lanan yurdun samimî 
hadimi olan

C. H. Fırkası
İstanbul belediye inti- 
habatada sana şu can
danı nasihatleri veriyor.

Yurdumu seven va- 
. tandaş!

Karanlık günlerin hic- 
. ranım, dünkü mazinin 
seni esiır eden sefaletini t 

. düşün ve sana ancak
Büyük Gazinin

İsinde yürüyen, öz fır
kanın yar olacağını u- 
nutma.

Onun mücerrep ve te- j 
miz namzetlerini tered- | 
dütsüz intihap et. Çünkü |

; senin için, yurdun için, 
inkılâp selâmeti için 
doğru yol ancak budur
Cümhuriyet -laik Fırkası 

♦ İh r -t

...................
inan»)!*- -ıfrLff ’

Dün limanımıza gelen Rus tahtelbahirlerinden biri

Rus filosunun diğer akşamı geldi
Dünkü ziyaretler 
peiadeiziyaretler

: Limanımızda bulunan Sov
yet filosunun kumandanı dün 
sabah saat 11 de ' mutat' mera
simle Vali-beyi ve saat 11,30- 
da da kolordu kumandanını zi
yaret etmiştir.
■ Vali B. 15 te ve kolordu ku

mandamda 15,30 da Kumandan 
gemisine giderek kendisine iadei 
ziyaret eylemiştir.

Kolordu kumandanı Şükrü 
Naili paşa ve Vali bey gemide 
askerî merasimle karşılanmışlar 
ve bir müddet Amiralle hasbu- 
hal etmişlerdir.

Rusyanın Baltık filosu akşa
mından olan diğer gemilerle 
iki tahtelbahir de dün limanımı
za gelmiştir.

Şükrü Naili Paşa gemide

Graf Zepl in balonu | 
bu hafta zarfında I 
şehrimize geliyor! 1

Almanların son zamanlarda . 
inşa etmiş oldukları, muazzam 1
havaî sefine, Grafzeplin, bundan
bir sene kadar evvel şehrimiz ($?'■ ' *  1
afakından geçecekti. Hatta İs -  '■
tanbul halkı da, gazetelerde bir j

kaç gün arka arkaya “ bu gün 
geçmesi muhtemeldir„şeklindeki 
havadisler üzerine bu muazzam 
hava sefinesini görmek için me
rakla beklemişlerdi. Fakat Graf 
zeplin ozamaıı istikametini değiş- 
tirmiş ve Akdeniz üzerine uçarak 
hava cereyanları hakkında bazı 
tetkikat yapmıştı. O zaman Graf 
zeplinin ilk fırsatta şehrimiz 
afakına da uğrayacağı bildiril
mişti.

Hava gemisinin 
geleceği gün

Bu sefer Grafzeplinin Tür
kiye seyahati kafileşmiş ve gü
nü de tesbit olunmuş ve şehri-

't

Zeplin âıreğe bağlanırken, 
mizde bazı makamlara Ve alâ
kadar müesseselere bu yolda 
müracaat ta edilmiştir. -

Muazzam hava sefinesi, bu 
ayın yedisinde şehrimize gele* 
çektir. Maamafih bu tarihte 

Arkası 3  üncü' sahifede

Meclis Reisi

Kâzım Pş. ve Adli
y i  vekili dün 

şehrimize geldiler
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kâzım Paşa dün sabah şehrimi
ze gelmiş ve Haydarpaşada 
vali Muhittin bey, merkez ku
mandanı, Polis müdürü \e di
ğer mülkî ve askerî ekâbir ta
rafından istikbal edilmiştir.

Meclis Reisi trenden .inince 
valinin elini sıkmış ve:

. — İntihabat vaziyeti nasıl? 
diye sormuş “iyi efendim,, ce
vabını alınca:

— Mecliste kazandık, imi 
habatta da kazanacağız demiş 
tir. Kâzım Paşa motörle Dolma 
bahçe sarayındaki dairesine gi
derek istirahat etmiştir.

Adliye vekili geldi
Adliye vekili Yusuf Kemal 

bey dünkü ekspresle Ankara- 
dan şehrimize gelmiş ve doğra 
Çamhcadaki evine gitmiştir.

Yusuf Kemal B. bugün Ad- 
liyeye gelecek ve teftişatta bu
lunacaktır.

Balkan Konferansı

Heyeti mural&as 
samız Pirede teza
hüratla karşılandı

Atinada toplanacak olan .Ba) 
kan konferansına iştirak edecek 
Türk heyetinden Va f̂i Raşit 
Bey ve Hukuk fakültesi' reisi 
Tahir Bey diinkü eK*pre*lfi' 
Atinaya müteveccihen hareket 
clmişlerdir. ■ .,

Atina 4 Bajka: Confe* 
ransına iştirak edecek olan Türk

Nezihe Muhittin Hanımın, konferansı

Fethi Bey geildi 
Serbest Fırka lideri Fethi Bey 

dünkü ekspresle şehrimize gelmiş 
ve Haydarpaşada yeni Arka men
supları ve dostları tarafından 
karşılanmıştır.

Fethi Bey bir motörle doğ
ru Bfiyükdereye evine gitmiş 
ve bir yere çıkmıyarak iştira* 
hat etmiştir.

.Erzurum meb’usu Tahsin bey
de dün Ankaradan. şehrimize 
gelmiştir. Diğer muhalif meb’us
lar bugün şehrimize geleceklerdir.

Nezihi Muhittin Hanımın dün vereceği «onm ansa 
iinız gazeteciler gelmişti. Bereket varsın ermedi ve 

ga^etecderde dinlemekten kurtuldu.
\ — Yazısı ikinci sakifenıizde —*

r*'“n Atinaya hareket eden'
laurahhatlanmızdan

Vasfi Raşit Bey .
fisrahhaslarından bir kısmı Sle*' 
la ditalya vapuru ile Preye mn* 
vasalat etmişlerdir. Türk mıi* 
rahhaslarını Pire limanında Tür  ̂
kiye sefiri Enis bey, erkânı se* 
faret ve konferans heyeti ter*, 
tibiyesi azalan istikbal etmişler* 
dir.

Tiirk murahhasları rıhtımda 
toplanmış olan halk tarafından 
samimî tezahüratla karşılanmış* 
lardır. Türk heyeti murahhasa-, 
sı reisi Haşan bey Aropal - p«* 
las • otelinde yerleştikten sonra 
vukubulan beyanatında, Türki» 
ye hükümetinin Baİkan devlet* 
leri arasında İktisadî bir teşri* 
ki mesainin teessüsünü istihdaf 

f  Arkası 6  ıncı
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Zliırram borçları'
A d an ad ak i B a n k a  mümessilleri 
ile M aliye Vekili arasın da ya
p ılan  içtimmda takarrü r eden 

ç o k  mühim esaslar
Ankara, 4 (A, A) — M,aliye 

Vekili boyfendi tarafından da
vet edilmiş olnn Adanada çalı
şan bankalar mümessilleri ziraî 
buhrandan müteessir olmuş bu
lunup mezkûr bankalara karşı 
borçlu olan zürraın nef'ine mü
teallik tedabiri teemmül etmek 
üzere vekili müşarünileyhin nez- 
dinde bugün içtima etmişlerdir.

Bankalar mümessillerince hüs
nü kabul edilmiş olan Maliye 
Vekili Beyin telkinatı üzerine 
atideki karar ittihaz edilmiştir: 

1 -— Bankalar mevcudat ve 
satlubatı kaçırılmamasını temin 
îtmek için turuku kanuniyeye 
müracaat haklarını muhafaza 
etmekle beraber halen tediye 
ademi kabiliyetleri tahakkuk

Hindistan ahvali

Han Bahadura  
karşı suikast
Lahor, 4 (A.A.) — Lahor

daki fesat tertibatı mes’elesinin 
"'etkiki esnasında heyeti ittiha- 
ttiye reisliğinde bulunmuş olan 
Han Bahadur Aptülâziz bu sa
bah kanal kenarından otomobil
le geçerken bir suikasta maruz 
kalmıştır. Otomobilin gittiği is
tikamete doğru birkaç el silâh 
atılmış, şoför ile bir polis neferi 
yaralanmış Apiülâzize birşey ol
mamıştır,

Maarif vekilinin teşekkürü
Ankara, 4 (A.A.) Maarif ve

kili Esat Beyefendi ajansımıza 
atideki mektubu göndermişler
dir:

“Maarif Vekâletine intihap ve 
tayinim dolayısiie ıltifatkâr teb- ’ 
rikleri havi aldığım telgraf ve 
mektuplara kalbî hürmetlerimle 
teşekküratımı takdim ederim.

M aarif V e k il i ' 
Esat

Vatandaş reyini 
Halk Fırkası nam

zetlerine ver
( Biricni sahifeden mahai\ 

Osmanağa, İkbaliye mahallesi 
ve Adalar kazasının Büyükada 
nahiyesile Bakırköy kazalarının 
mülhakat köylerindeki halk rey
lerini istimal edeceklerdir.
Vilâyet şehrimiz halkının rey

lerini tamamile istimal edebil
meleri için mahallelerde intihap 
halka davullarla ilân edilecek
tir,

Dün Kartal kazasında inti
habat neticelenmiş ve halk fır
kası namzetleri kazanmıştır.

Bakırköy intihabatmdada re
ylerin tasnifi devam etmekte
dir. Dün akşama kadar 580kişinin 
Halk Fırkasına ve 120 kişinin 
de Serbest Fırkaya rey verdik
leri anlaşılmıştır.
Her yerde Halk Fırkası 

kazanıyor
Ankara 4 (A.A) — Kastamo

nu Bor, Siirt, Niğde, Mu - 
danya,Gemlik,Erdahan, Poshof, 
İskilip, Demirci, Ayaş, Beypazarı 
Polatlı Akçadağ, Çekirke,kartal 
belediye intihabatı hitam bul - 
muş ve neticede Cümhuriet Halk 
fırkası namzetleri kazanmışlardır.

eden ve vadelerinin hulûllınde 
taahhütlerinin cümleaini te- 
mamen ifa etmiyecek vaziyette 
olan lılisnü niyet sahibi zürra 
borçluların emvali gayri men
kullerini sattırmağa teşebbüs 
etmiyeceklerdir. Her şahsın va
ziyeti hususiyesiııe ve bankala
rın tecdidata müteallik nizama- 
tı dahilinde senetler ya kısmen 
ya temamen tecdit edilecektir.

İşbu kararın filî bir surette 
tatbikini temin için alâdar ma
hallî bankalar müdürlerinin pren
sip itibarile her hafta içtima et
meleri takarrü etmiştir.

Bu içtimalarda vaziyet, itti
haz edilecek tedbir ve lüzum 
halinde müdüriyeti umumiyele- 
rine vaki olacak telkinat hak
kında teatii efkâr edilecektir.

Graf zeplin balonu 
bu hafta zarfında 
şehrimize geliyor

(B irinci sayfadan mabat) 
gelmezse ayın 10 unda muhak
kak Istanbula inmiş bulunacak
tır. Grafzeplinin Türkiyede bu
lunan acentesi, böyle bir teah- 
hur vaki olursa daha evvelden 
bildirecektir.
Tayyare Cemiyetine de 

müracaat ettiler
Grafzeplinin mensup oldu-
İfljm panj/a ta jfyaı-ft* .

tinin ıstanbul merkezi nede res
men müracaatta bulunmuş, key
fiyeti bildirmiştir.

Bu meyanda, Grafzeplinin 
Yeşilköy sahasına inmesine mü
saade edilmesi de istenmiş, an
cak bu sahanın, bu muazzam 
hava gemisinin inebileceği bir 
hale getirilmesi de rica olun
muştur. 1 Bü takdirde saha te
mizlenecektir.
Yüzlerce adama

ihtiyaç var!
Diğer taraftan Grafzeplinin 

yerö inmesini temin için yüzjer- 
ce adama ihtiyaç olduğu bunla
rın temini hususunda teshilât gös
terilmesi de ayrıca rica olün- 
mnşiur. Bu adamlar, havaî se
finenin yere iniş arasında iple
rini çekeceklerdir. Ayrıca bir 
çok vesaite de ihtiyaç vardır.

Tayyare cemiyeti İstanbul 
şubesi bu müracaati derhal 
Ankaraya, umumî merkeze bil
dirmiştir.

Şehrimize gelecek 
milyonerler

Grafzeplinin inişinde, teşki
lâtımız tarafından istikbal me
rasimi yapılacaktır. Hava ge
misinin inişini görmek için şeh
rimiz halkından birçok merak
lıların da o gün Yeşilköy mey
danına geleceği muhakkak ol
duğundan bunun için de terti
bat alınması lâzım gelmektedir.

Grafzeplinle şehrimize bir çok 
seyyah gelecektir ki bunların 
arasında birçok Amerikalı mil
yonerler de bulunmaktadır.

Grafzeplin, şehrimiz afakın- 
da cevelânlar yapacaktır.

Hava gemisinin Istanbula ge
leceği haberini tahkik eden hir 
muharririmize Tayyare Cemiye
tinden dün şu malûmat veril
miştir :

“ —* Evet bize böyle bir mü
racaat vaki oldu. Ayın yedisin
de Grafzeplini bekliyoruz. Key
fiyeti Mrkezi umumiye bildirdik.”

C. Halk Fırkas Belediye 
namzetleri listesi

ADALAR
Emin Âli • *$ ;.. Bey Sabık cemiyeti belediye azaıt
Hamit Naci ” " vilâyet meclisi azası

BAKIRKÖY 
Galip Bahtiyar Bey
Ali Riza ” Mü, Erkânıharp! Kay. ve sa

bık Ş. Demiryolları kumgori 
Şait ” Esbak cemiyeti belediye azası
Vehbi "

BEYKOZ
Mehmet Ali Bey Sabık cemiyeti belediye azası
Salih Arif " " Galatasaray liseui müdürü
Sadi ” ” cemiyeti belediye azası
Seniyc İsmail Cenani H. Efendi 
Hulki Bey Kimyager
Selâhattin ” Sabık cemiyeti belediye azası

BEYOĞLU 
Nakiye H. Efendi
Cevdet Kerim Bey Türk Maarif cemiyeti İstanbul

mümessili
Ticaret odası reisi 
Sabık cemiyeti belediye azası 
Esbak cemiyeti belediye azası 
İş bankası müdürü 
Zahire borsası reisi 
Sigortacı ve ticaret odası reisi 
Sabık cemiyeti belediye azası 
Tüccar ve sabık vilâyet mec
lisi azası
Esbak şehremini ve sabık ce
miyeti belediye azası 
Avukat ve sabık cemiyeti be
lediye azası
Avukat ve İstanbul sanayi bir
liği kâtibi umumisi 
Esbak şehremini muavinlerin
den ve S. C. B. azası 
Esbak şehremini muavinlerin

den ve C. B. azası 
Sabık Ankara şehremini muavi
ni ve sabık C. B. azası 
Esbak Maarif müdürü ve sabık 
vilâyet meclisi azası 

Şükrü Âli ” Sabık şehremini muavinlerinden
Kâmil ” Sabık vilâyet meclisi azası
Etem İzzet ” Milliyet gazetesi yazı işleri Mü.
Haşini ” Elektrik şirketi baş mühendisi
Ayşe Remzi H. Efendi
KöKi Bey Sigortacı ve sabık cemiyeti be- r

lediye azası 
aşa Sabık cemiyeti belediye azası 
Bey Sabık vilâyet meclisi azasından 

” Avukat,
” Sabık cemiyeti belediye azası 
” Eczacı 
" Tüccar 

Tüccaf 
Doktor

3. Nemli zade Mitat . ’
4. Sadettin Ferit ’
5. Cafer ’
6. Muammer ”
7. Fortun zade Murat ”
8. Hamdi ”
9. Necip ”

10. Kara Mustafa zadeAhmet”

11. Tevfik ”

12. Abdülkadir Ziya

13. Nazmi Nuri

14. Tevfik Âmir

15. H. Raif

16. Mehmet Al! ”

17. Mustafa ”

18.
19.
20. 
21. 
22. 
■23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
20,

1.
2.
3.
4.
5. 
6- 
7.

Hikmet 
»Yusuf .Ziya 
Ömer Farukı 
Rifat Müeyyet 
Nail
Mühürdar zade Nuri 
Kara Osman zade Suat 
Dr. Emin Şükrü 
Lokontacı Aptullah 
l isan Namık 
Nazmi 
Senihi
Abdürrezzak Şükrü 
Mitat Cemal 
Halim

Kadri 
Ali Rıza 
Nail
Feyzi Ahmet

Rana Sani Yaver 
Tevfik Selâmi 
H. Âdil 
H. Recep 
Sadi
İhsan Sami 
Kemal
Sadettin Rıza 
Kemal Salih 
Talât

Refika Hulûsi Behçet
Reşat 

Esat
Eczacı Feri. 
Hilmi
Haşan Remzi 
Avukat İbrahim!' 
Muhiddin 
Burhanettin 
Nihat

" Sabık vilâyet meclisi azası 
” Bahriye miralay mütekaidi 
" Tüccar Ş\>
” Beyoğlu hilâliahmer reisi 
” Noter
"  Tüccar ve sabık vilâyet meclisi 

azası
" Sabık vilâyet meclisi azası 
” Eczacı ,
*  Bahaiye kaymakam mütekaidi
" Doktor 
EMİNÖNÜ 
H. Efendi ■

’aşa Doktor
Bey Sabık vilâyet meclisi azası

Doktor
Sabık vilâyet meclisi azası 
Zahire Tüccarı
Cümhuriyet yazı işleri müdürü 
Miralay mütekaidi ve sabık bele
diye azası 

H. Efendi
Bey Sabık vilâyet meclis azan fabri

katör
Avukat eski hâkimlerden 
Sabık vilâyet meclisi azası

Paşa ” ” "  "
Bey Tüccar
” Şoförler cemiyeti reisi 

FATİH
Lâtife Bekir H. Efendi Kadın birliği reisi
Dr. Hikmet Bey Sabık vilâyet meclisi azası
Ahmet Bican " ” cemiyeti belediye azası
Topkapıh hâkim zade Mehmet Bey Tüccar
Isma;l Sıtkı Bey Sabık cemiyeti belediye azası
Dr. Uzet Kâmil ” " ” ” "
Vasfi Raşit ” " ” ” ’’

Ciritteki Türkler

Girit adasından 
250muhacir mem
leketimizle geliyor

Girit adasında takriben 250 
kadar Italyan tebeasında Türk 
vardır. Bu Türkler Italyan tc- 
beası oldukları için mübadele* 
den hariç tutulmuşlardı. Halbu
ki sonraduıı y,j»ılnıı Türk-İtal
yan-Yunan nıüzukcratı ııcticc- 
üiııdc bunların Türk tcbcnnı ol
maları kabul edildiği için mü
badeleye tâbi tutulmaları karar
laştırılmıştır.

Bu hafta içinde muhtelit mü
badele komisyonundaki müşa
virlerimizden Saffet veya Rasih 
beylerden birisi Giride gidecek 
ve bu 250 kişiden ibarel olan 
vatandaşlarımızı vapurla İzmire 
getirerek Muğlada iskân ede
cektir.

M. M. komisyonundaki he
yeti murahhasamız Yunan heye
tine müracaat ederek evvelce 
ittihaz olunan muahedeler mu
cibince bu Giritlilerin menkul 
eşyalarının hiçbir müdahaleye 
maruz kalmadan nakledilebilme- 
lerini ve kendilerinden vergi 
gibi hiç birşey istenmemesi, şa
yet oradaki otellerde evrak ka- 
yitlerini isterlerse derhal ma
halline tebligat yapılmasını is
temiştir.

Yunan baş murahhası M. 
Fokas’ta keyfiyeti hariciye ne
zaretine derhal bildireceğini söy
lemiştir.

Defterdar B. geliyor
Vergilerin tadilâtı için fikir

lerini bildirmek üzere Ankara
ya giden Defterdar B. bugün 
şehrimize avdet edecektir.

T abrandaki zelzele
Tahran, 3 (A.A) — Zelze

lenin Tahranın takriben 40 mil 
-. şimalinde, kâm Damovent kap
lıcaları yakınında büyük hasar
lara sebebiyet vermiş olduğu bil
dirilmektedir.

'■'> ı'iafıite

Ankara seyahati

Venizelos Eli kru
vazörü ile doğ

ru İzmite gidecek
Atina 4 — Türkiye sefiri 

Enis bey dün başvekâlet kale
mi mahsus dairesinde Başvekil 
Müsyü Venizelos tarafından ka« 
bu edilmiştir.

Bu münasebetle Türle sefiri 
ile yunan başvekili arasında vuku» 
bulan mülflkntta Müsyü Venizelos 
Ankaraya vukubulacak ueyaha- 
ti etrafında görüşülmüş ve bu 
seyehatin ayın yirmi ile otuzu 
arasmda vuku bulması takarrür 
etmiştir. Başvekil ve hariciye 
nazırı Eli krovazörü ile izmite 
ve oradan da hususî trenle An
karaya azimet edeceklerdir.

Başvekil Ankarada dört gün 
kalacak Başvekil İsmet Paşa ve 
Türk ricali hükûmetile temas 
edecek ve hazırlanmış oldukları 
takdirde ticaret ve ikamet, 
dostluk ve denizde tahdidi tes* 
lihat mukavelenamelerini imza* 
layacaklardır.

Türkiye sefiri Enis Bey da 
Yunan başvekiline Ankaraya 
kadar refakat edecektir. Ba»* 
vekilin aynı tarikle Atmaya av
det etmesi muhtemeldir. Yunan 
ricalinin Ankarada parlak bir 
surette karşılanacakları istihbar 
edilmiştir.

Rüyanın Berlin sefiri
Moskova 4 —r { A. A. ) — 

İktisat krmiseri muavini M. Kia- 
cuh Sovyetlerin Berlin sefirliğin* 
tayin olunmuştur.

Çocuklarda felç
Strazburg 4 — ( A.A, ) — 

Eyrlet dahilindeki çocuklar ara
sında görülen felç yak’alan bîr 
Tejrinievelde 40Q ii bulmuştur. 
Bununla beraber miUtevfi .su
rette süren bu hastalığın jiddeti 
gittikçe azalmaktadır.

8.
9.

10.

11.
12.

13,
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.

~1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Galip Hakkı ”
Refik Ahmet ”
Avni ”

Manyası zade Feridim” 
Sadi ”

Ali Şeydi
> Dr. Musa Kâzım ”
Furuncu Şakir ”
Ali Mazhar ”
Nurettin Münşi ”
Dr. İhsan Arif ”
Hulûsi Ertuğrul ”
Ali Kâmi . ”
Celâl Feyyaz ”
Nüzlıet ”
Tevfik “
Emin ”

Doktor
Vakit yazı işleri müdürü 

Avukat sabık cemiyeti belediye
azası
Esbak cemiyeti belediye ajsaıı 
Esbak polis müdürü ve sabık V. 
meclisi azası
Sabık vilâyet meclisi azası

Doktor
Esbak cemiyeti belediye azası 
Sabık vilâyet meclisi azası.

. " cemiyeti belediye azası 
Darüşşafaka müdürü 
Avukat

Safiye Hüseyin 
-Selâh Cimcoz 
Kemal

Methi 
Reşat 
Aziz 
Emin 
Azmi _
Ziya Âlim 
Asım zade Nuri

Hüsamettin
Sezai

Amca Tevfik 
A*>*
Ali
Selâhattin

Celll
İsmail Şevket 
Vehbi

Ticaret odası muhasebecisi 
Tüccar ve sabık C. B. azası 

KADIKÖY
Hf.
B.

Esbak C. B. azası bahriye binbaş. 
mütekaidi •*

Sabık cemiyeti belediye azası

Hasip 
E>r. Hfizım 
Cemil
Muharrem jîlail 
Yusuf Nuri

Tüccar

SARIYER 
Pş. Sabık cemiyeti belediye azası 
B. Esbak şehremini muavia v# sabık 

C. B. azası 
” Sabık C. B. azası 
” Eahbaı emlâkten 

” Avukat 
’’ Sabık C. B. azas 

ÜSKÜDAR 
B. Sabık C. B. azası 
” Avukat ve sabık C. B. azas.
” Sabık C. B. azası
*■ A. Hisarı sabık belediye müdür*
Pş. Sabık C. B. azası 
B. ” ” “
” Avukat
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Sabıkalı Kâmil Trakya birahanesinde 
bir randevucu kadını bıçakladı
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lııları haklı bulunmuyor hak 
Kızlık vc yolsuzluklarla doludur.

İttiluıınlfmndau yalın/, birini 
dünyama her hangi bir banka
sını batırmak için kâfidir.Nasıl in
saf ediyoi-!nr?Mil!ctin enbiiyük bir 
kıredi müessisesine halk karşısın
da bütün bu sebepleri temerküz 
ettirerek ve teksif ederek onun 
itibarı aleyhine tevcih ediyorlar, 
ziraat bankası bu gün müstakil 
ve ayrı bir teşekkülün kendisi
ne süylonon sözlerin hepsine 
karşı bizzat mevki almak vazi- 
yetindedii'. Bbenim burada bu- 
mevzun tomesım siyasî sahada 
memleketin en büyük kredi ınü- 
essesenin aleyhinde söylenen 
sözlerin bir her hangi bir ku
lakla devamlı bir akis bırak
mamasını temin etmek içindir. 
Eğer teferrüata geçerlerse ken
dilerine söyliyebilirım ki Ziraat 
Bankası gerek zürraa arazi mu
kabilinde ikraz için gerek zur- 
raa krediler için, çok hizmet 
etmektedir hizmetinden müte
şekkiriz Ziraat Bankasında hak
sızlık yolsuzluk yok tur.

Arkadaşlar herhangi bir mü- 
essesede haksızlık ve yolsuzluk 
bir banka gibi itibar müessese- 
sinde haksızlık ve yolsuzluk 
umumî olarak söylenemez. Bil
hassa böyle bir iddia idame 
edilemez. Filhakika eğer hak
sızlık ve yolsuzluk varsa derhal 
onu sarahaten söylemek lâzım
dır.

Sarahaten söylenir ve derhal 
alâkadar olanlar, mesıul olanlar 
tedbir ahr, haksızlık ve yolsuz
luk tashih ve ilân olunur. Fakat 
bu kredi müessesesinde umumi 
olarak vücudünü tasavvur ett- 
tikleri haksızlık ve yolsuzluk 
varsa bunun sarih ve muayyen 
bir sebeble tashihine tevessül 
için imkân vermiyorlar.

Onun ihtarına uzatılan dil 
zalimanedir.

Bundan memleket mutazarrır 
olur. Benim itikadımla Mithat paşa 
merhumun bu memleketi en fay
dalı en fgyda eseri Ziraat ban
kasıdır. Cümhuriyet bunu ele 
aldıktan sanra üzerine titrenir 
en kıymetli bir mal gibi çok 
tekftraülâta mazhar etti vebir 
kanunla mütekâmil bir hale ge
tirdi.

Bunun itibarım sıyanet et
mek için herhangi bir ecnebi 
Bankası karşısında duymağa mec 
bur olduğumuz tekayyüdü bun
dan esirgememeliyiz. Ziraat Ban
kasına da bu tekayyüdü feva 
■örmeJiyiz.

Millî iktisat
Arkadaşlar;
Millî iktisat politikası takip 

ederken samimî olarak bu po
litikanın muhalifi olanlâra rast 
geldim, rastgelebilirim. Böyle 
bir politikaya muhalif olmak 
için samimiyetten azade olmak 
şart değildir. Samimî olarak in
san millî iktisat politikası aley
hinde kendi arkadaşlarım
dan millî iktisadın memlekette 
takibi müşkül olduğunu çok de
falar işitmişimdir.

Memleketin sermayesi yok
tur, millî iktisat takip edilen 
yolda ecnebi sermayesi getir
mek güçtür. Binaenaleyh biz 
millî iktisat politikası takip et- 
miyelim. Liberal bir yol tuttur- 
sak memleketin inkişafı için da
ha çok sermaye getirebiliriz. 
Böyle birçok deliller vardır. Biz 
hu mes’eleyi teşrih ederken ve 
programımızı tayin eylerken bu
nun hilâfi olan mülâhazalardan 
kaçınmış, onları dinlemek
ten korkmuş ve onları tahlil 
etmemiş adamlar değiliz, tah
kik etmişiz.

Hang isinin kârı daha çoktur 
diye düşünmüşüz ondan sonra

millî iktisat yolunu takip edi
yoruz. Hu memlekette millî ik- 
liant sistemi takip olunmanı 
ecnebi sermayesinin gelinenine 
de mflni değildir. Çüııkii bizden 
dalıa çok geri olan memleketler 
hariçten sermaye getirmekte 
ve bunu memleketlerinde ça
lıştırmaktan nevmit değildirler.

Fethi Beye tavsiye ederim ki 
Millî iktisat aleyhinde açık ola
rak söylesinler. Kendilerine dü
şen budur. Hakikatte aramız
daki itilâf budur. Biz Millî ik
tisat takip ediyoruz. Fethi Boy 
açık süylcmcksiziıı Millî iktiuat 
politikasının aleyhinde bulunan 
teessüsleri kendilerine tarftar 
ederlerse tenakustan kurtul
mazlar ve nihayet meclisde 
muayyen meseleler üstünde kar
şımızda behemehal söz söyle - 
mek ve bir hüküm verdirmek 
vaziyetinden kurtulmağa imkân 
yoktur. îşte erkadaşlar bu gün 
burada söylenen ve bilhassa 
muarızlarımın yaptıkları tenkit
lerden gerek politika manevra
larına ve gerek programımızın 
esasına ait bulunan noktaları 
teşrih etmeğe çalıştık.

Görüyorsunuz ki siyasetimiz 
gerek malî ve gerek İktisadî 
noktai nazardan çok kuvvetle 
müdafaa olunabilen bir mevzu
dur ve bunların aleyhinde mu
arızlarımızın söylediği sözler ta- 
lisiz dermansız esassız şeylerdir. 
Kendilerini Fethi beyin müsta
kil bir fırka teşkil etmekten 
bizim karşımızda programımızı 
ve fırkamızı tenkit etmekten 
nevmit olmmaalarını dilerim.

Bizimle mücadele etmek güç
tür amma uğraşarak tekâmül 
ederler. Daha kuvvetli şüpheler 
bulurlar ve çok kuvvetli tetkikat 
yaparlar. Eğer vazgeçilirse bun
dan en ziyade mUte’ellim olacak 
benim programımızı fikirlerimizi 
icraatımızı bu kadar kuvvetle 
ve isabetle tebarüz ettirmek için 
Fethi beyin itirazlarından ve 
fikirlerinden daha kolay, daha 
uygun bir vesile nerede bulunabi
lir. (Şiddetli ve devamli alkışlar)

Simsarlık mes’elesi
Başvekil paşa Fethi beyin 

diğer bazı itirazları üzerine tek
rar kürsiye geçerek şu nutku 
irat buyurmuşlardır.

Arkadaşlarım bir iki vazife 
vardır ki onu ifa etmeliyim. Muh
terem Fethi Bey beyanatımda 
simsarlık isnadı manasını çıkar
mış göründüler ifadelerimde as
la bu mana yoktur. Zaten ben 
bu tarzda konuşmağıda bilmem. 
Söyleyeceğimi gayet acı sözle
rim kendilerini simsarlık gibi 
isnattan her suretle tenzih ede
rim.

Ceplerini doldurmak hikâye
sinin nihayet ihtisasları olduğu 
halde liman şirketinde heyeti 
idareye tayin edilmiş olan ze
vata ait olduğunu söylediler. 
Söyledikleri gibi, ihtisasları ve 
münasebetleri olmadıkları halde 
heyeti idareye tayin edilen ze
vatın tahsisat almalarını beyhu
de bulmuş ve hoş görmemiş 
olacaklar.

Bundan o zevatın yanlış 
yere tayin olundukları manası 
çıkar fakat cep doldurmak ma
nâsı çıkmaz herne ise bu tarz
da da olsa izahı memnuniyeti 
mucip bir şeydir yalnız o zava- 
tın ihtisasları mevzuu bahisse 
kendilerini müdafar edemiyecek 
bulnmalarından istifade etmeli 
idiler onun muhatabı bıziz ihti
sasları olmiyan zevatı yanlış 
yerlere intihap etmişiz. Bunu 
bize şikâyet etmelidirler. Bir 
itirazları da budur. Bir opera
tör bir doktor bir liman reisi 
olur mu diyorlar. Kendilerini 
temin ederim ki o doktoru

orada liman reisi yapmak için 
biz çok emek oarfetmişiz diye 
lı.ılciknteıı o doktor orada liman 
reisi, izmirde belediye reisi ol
mamıştır vc birçok büyük işler 
görmüştür vo görebilirler.

Belki yakından tanınmıyorlar 
ve bilmiyorlar, fakat tanıma
dıkları ve bilmedikleri halde ve 
kendilerini müdafaa edemiyecck 
vaziyette olmalarından istifade 
ederek hücum etmemeli idiler.

Osmanlı borçları
Osmanlı borçları mcs'clcsiııde 

928 mukavelesini kendileri imza 
etmiş olmalarını ima etmiş 
olduğumu zannediyorlar. Âmir 
mevkiinde bulunan adamların 
öyle vazifeleri vardır ki hiç

bir şart mukabilinde ondan 
vaz geçmemelidirler. Biz de o 
vazifelerde kusur etmiş adam
lar değiliz. 928 mukavelesinin 
mes’uliyeti benimdir. Hiçbir za
man 928 mukavelesinden dolayı 
kendilerini muatep tutmadım. 
Talimat verdik, tatbik ettiler, 
imza edildi. Evet ve sonra da 
mes’uliyet bizimdir.

Mes’uliyet,mukavelenin imza
sından sonra tezahhür eden İk
tisadî şeraite göre bunun ağır 

■ olmasıdır.
Memnuniyetle gördük ki bu husus
ta bizimlg mutabıktırlar.Tezahür 
eden İktisadî şeraite göre mu
kavelenin istilzam ettiği bu pa
raları tamamile ödemeği iste
mek için mecnun olmalı diyor- 
lar.Bu noktadada bizimle bera
berdirler.

Bunu izah etmelerinden son
ra kendilerine hem teşekkür 
ederim hem de takdir ve teb
rik ederim. Ziraat bankası batı
sında kastı mahsusla söyledik
lerini ifade ettiğimi söylediler.

Kastı mahsus tabiri kullan
madım. Öyle bir tabir yoktur, 
amma söyledikleri bankaya za
rar verebilir. Gene memnuni
yetle gördüm ki haksızlık ve 
yolsuzlukla dolu olduğu sözle
rini ben yanlış işitmişim ve bel
ki gazetede yanlış okumuşum. 
Yanlış işe ait bir takım şeyler
de İsrar etmişlerdir: Bu tashih
lerine karşı ısrar edecek de
ğilim. Kendilerinin bu izahatı 
vermeleri meseleyi tenvire kâ
fidir.

Fakat mahremane muhtelif 
yerlerdeki beyanatlarını neşret-. 
mişolan gazetelerin kopyelerini 
akıp kendilerine takdim edece- 
ğim. Yakın zamanlarda okurlarsa 
ke.ndi kanaatlerini sarahaten 
ifade eden sözler haricinde her 
hanği bir ima yapmadığımı tes
lim ederler. Millî iktisat ve gayrı 
millî iktisat münakaşalarına gir
mem arkadaşlarımız çok izahat 
verdiler biz kendi programımızı 
vuzuhla ifade ediyoruz liberali- 
zim ve bizim programımıza esas 
olan nokatların tenkidi nasıl bir 
iktisasa delâlet eder. Onu 
mütehassislar 'serbest münakaşa 
ederler dermansız ve talisiz di
ye kullandığım, tabirlerde mün- 
kesir oldular gibi göndüm in
kisarlarını aslâ arzu etmem fa
kat insaf etmelidirlerki malî ve 
İktisadî siyasetimizi gayri İlmî 
bulan bir itiraz karşısında bu
lunursam bu iddianın dermansız 
ve isabetsiz ve talisiz olduğunu 
ispat etmek mecburiyetindeyim. 
Çünkli ispat edemezsem onların 
söylediklerinin doğru olması icap 
eden bunu asla kabul etmem. 
Onun için bu tavsiyeleri insaf ile 
düşünsünler iyice tetkik eder
lerse kendileri de yerinde bula
caklardır.

Ali Fethi bey (Gümüşhane)— 
Hayır.

Başvekil İsmet Paşa (devamla) 
büyük bir fırka ile ufak bir fırka
ya hücum ettiğimizden zerafetle 
bahs ediyorlar.Büyük bir ekse-

Evvelkı gece Sirkecide Trnk? 
ya biralmncshlo ağır bir cerlı 
vak’aaı olmuştur.

Gccc birahanede oturmakla 
olan randevucu çaycı Hatçenin 
masasının yanına sabıkalılardan 
Kâmil gelerek oturmuş ve içmeğe 
başlamıştır. Bir az sonrü kafayı 
iyice tütsüliyen Kâimi etrafına 
bakarak çatacak bir adam ara
mış ve nihayet gözüne çaycı 
Hatçeyi kestirmiştir.

Kâmil, çaycı Hatçenin ku
lağına eğilerek birşeyler söyle
miş, bu sözlere Haiçetıin mu
vafakat etmemesi üzerine an
sızın yerinden fırldmış, sustalı

Düğüne davet edilme- 
diklerine kızmışlar:
Karagümrükte Sultan mahal

lesinde oturan kebapçı Osman 
efendi evvelki gece evde sünnet 
düğünü yaptırmakta iken, bu 
düğüne davet edilmemelerinden 
muğber olan Osman ve Meh
met eve taaruzla cam kırdık
larından polisçe yakalanmışlar
dır.

Çemberlitaşta hırsızlık
Çemberlitaşta Ali baba so

kağında oturan sarraf Mehmet 
Ali Beyin evine hırsız girmiş, 
iki saat, bir elmas iğne, al
tm kordon ve gramofon çalıp 
savuşmuştur.

, , Ölümle tehdit
' ‘ " îstinyede oturan Muammer ' 
ef. Zehra H. isminde bir kızla 
nişanlanmakta iken her nedense' 
bu nişanın olmasını istemiyen 
Neşet Ali ve Yusuf taraftarın
dan ölümle tehdit edilmiş Polis 
tahkikat yapmaktadır.

Esrarkeşin hiddeti
Esrarkeş Raif isminde biri 

Şehremininde uzun Yusuf ma
hallesinde sokakta bağırıp , ça
ğırırken muhtar Ali ef. kendi-

riyetle istediğimiz gibi didikle
mekle muzafferiyet arayoruz 
manzarasını göstkrmek istediler 
halbuki böyle olmasa idi müna
kaşa bu kadar sürmezdi.

Münakaşanın bu kadar sür
mesi kendilerini yormak için 
değil kendilerine ehemmiyet ver
diğimizi göstermek için dir.Ufak 
bir:noktanın hükümetin mukad
deratında bir tesiri haiz olma
sına riyazi ve mantıkî olarak 
kudreti yok iken her söyle
diklerine her arkadaşımız ehem- . 
miyet vererek bir çok deliller
le cevap vermek külfetini ih
tiraz ettiler kendilerinin mem
nun olması lâzımdır.

, Böyle .meselelerde vaziyet 
iyi kavramazsa kuvvetli ekseri
yetin' kuvvetini zayıf, aleyhinde 
istismar ettiği manası çıkabilir. 
Asla böyle bir mana yoktur.

, Adet noksanlarımdUşünmi- 
yerek bilahara delillerle cevap 
vermek külfetim ihtiyar ettiler, 
buna kendilerinin memnun olma
sı lâzımdı. Bilakis kendilerine 
birimle er muamelesinde bu
lunuyoruz.

Biz zulümden korkarız fakat, 
ayni zamanda memlekette iste
dikleri gibi programda ve zu
lüm yaptıktan ve söz söyledik
ten sonra mazlum rolü takınma
malarında da asla mahal ver
mek isiemeyiz arkadaşlar.

çakısını çekmiş ve bir kaç defa 
Hutçeyc saptamıştır. Hatçe bu 
bıçak durbelerile yarı ölü bir 
hakle olduğu yere yıkılmış, bir 
iki dakika sonra da yetişen po
lis memurları Kâmili yakala
mışlardır.

Çaycı Hatçe zabıta memur
larına:

— Beni Kâmil vurdu! de
miş, ondan sonra kendisi bera- 
yı tedavi Fransız hastanesine 
nakledilmiştir.

Hatiçenin yarası ağırdır, Kâ
mil tevkifhaneye sevkolunmuş- 
tur.

sine nasihat etmiş, Raif te bu 
nasihate muğber olarak Ali efen
diye bir el silâh atmışsa da isa
bet ettirememiştır.

Samatyada feci bir intihar
Dün sabah Samatyada feci 

bir intihar vak’ası olmuştur.
Samatyada Ağahamamında 

Çubukçu sokağına doğramacı 
Dimitrinin evinde 75 yaşlarında 
Jozef isminde bir yunanlı otur
maktadır.

Son günlerde parasızlık ve 
Sefaleti çinde bulunan Jozef niha
yet intihara karar vermiş, ve dün 
sabah odasında duvardaki bü - 
yük bir çiviyeip takmak ve ipin 
bir ucunu da' buyhuna geçirmek 

siıretile kendini asmış vebu şe
kilde intihar etmiştir. ._

Jozef, ölmeden evvel bir 
mektup yazıp bırakmış ve bu 
mektupta intihan esbabım zik
retmiştir.

Loyd Georges’un işsizlik 
buhranına dair lâyihası 
. Londra, 4 (A.A.) — M. Loyd 

Georges işsizlik buhranı hakkın
da M. Mac Donald'a bir lâyiha 
verilecektir. 6 faslı havi olan 
bu lâyiha İngilteredeki. müna
kale yollarını, köprüleri, şimdi
ki halde sıhhî şeraiti haiz olmı- 
yan mahalleleri asrî bir hale 
koymağa ve telefon-servislerini 
artırmağa, matuf bazı tedbirler
den bahsetmektedir.

Ingiliz parlâmentosu
Londra, 4. — (Â. A.) — 

Parlâmento Birinci Teşrininin 
28 inci günü toplanacaktır.

Bulgar kıralı nişanlandı
Roma, 4.=— (A. A.) — İsti

fam ajansı İtalya kiralının kızı 
Prenses Jeanne ile Bulgar kı
ralı Borisin nişanlanmalarına 
muvaffakat ettiğini bildirmekte
dir.

Roma, 4.— (A. A.) — İtal
ya prenseslerinden Jeanne ile 
Bulgar Kıralı Boris resmen ni
şanlanmışlardır.... -

Hooverin bir nutku;
Oleveland, 4. (A. A.) —* 

M. Hoover, bankerler cemiye
tinde İktisadî buhrandan bahs
ederek söylediği nutukta, ban-' 
kerlerin müşterilerine yeniden 
itimat telkin etmeleri takdirinde 
şimdiki huhranm ehemmiyetli 
surette hafiflenmesi mümkün 
olduğunu beyan etmiştir..

Ziraat müsteşarı
Ziraat müsteşarı İhsan-Abi- 

din bey dün ankaradan şehri
mize gelmiştir.
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Tütün iıılıifiarında

Behçet B. Suriye» 
deki tetkik seya

hatinden geldi
Bir müddettenberi Sııriyede 

bulunan ve orada fabrika aç
mak için tetkikat yapan tütün 
inlıiaar idaresi umumî mlidUrU 
Behçet Bey, dün şehrimize av
det etmiştir. Behçet Bey bir 
ımılıurriırıize şu beyanatta bu
lunmuştur.

— Gerek Suriye ve gerek 
I.iibnau hükümetleri dahilinde 
hükümet erkânı ve bilûmura 
Iıalk tütünlerimize, sigaraları
mıza iştiyakla intizardadırlar. 
Bu rağbet buralarda mamula
tımızın fevkalâde revaç - bula
cağına bir delildir. Bu işte in
hisar idaresinin kazancı mevzu 
bahsolmakla beraber tütün
lerimize mahreç bulunması 
faidesi de elde edilmiş olacak
tır . Ancak bir fabrika ile 
iktifa edememek mecburiyetin
de kaldık.Çünkü Suriye ve Lüb
nan hükümetleri ayrı ayrı fab
rika açmamızı İsrarla talep et
tiler. Mamulatımızı Berutta,Şam* 
da ve Halep te satmak için p<ik 
kuvvetil namuskâr gruplarda 
bulundu. Yalnız firmalarımızın 
evvelce taklit ve mahatioa tes
cil edilmiş olduğunu gördük.Bi*' 
naenaleyh şimdiki halde derhal 
mamulât göndermeğe- ve firma 
mes’elesinin hallinden sonra faity 
rikaları açmağa karar verdik.,/

Türk atletleri Pirede
.. Atina 4— Pireye gelen Türk 

atletleri Yunan atletizm teşkilâtı 
mümessilleri tarafından hararetle 
karşılanmışlardır:' Yunan atlet* 
leri vapura kadar giderek-Türk 
meslektaşlarını samimî -. bir su* 
rette istikbal etmişlerdir..

Rıhtımda toplanmış okm hallc 
Türk atletlerini alkışlamıştır 
Gazeteler bu münasebetle hara< 
retli neşriyatta bulunmaktadırlar;

Kazakistan cümhuriyet)
Moskova: 24 — (A.A.);-** 

Sovyet Kazakistan Cumhuriye
tinin 16 ıncı yıldönümü müna* 
sebetile Kazakistanm merkezi 
olan Almata’da Kazakistan mer
kezi icra komitesi bir merasim 
celsesi aktetmiştir. Sovyet-itti* 
hadi merkezi icra komitesi reiıi 
Petroviç Sovyet hükümeti na
mına Kazakistanı selâmlamışhr.

İzmirde üzüm satışı'
İzmir (A .A ) — Bu gün İ9 

kuruştan 43 kuruşa kadar 2347 
çuval uzum, ve 10 kuruştan 43 
kuruşa kadar 2550 çuval incir 
«atılmıştır.

Âmerikada komünistler
Cleveland, 3 (A. A.) — 600 ka
dar komünist M. Hoover Atne' 
rika bankaları cemiyetinin sene* 
lik içtimamda nutuk irat etmek* 
te iken salonu işgale teşebbO» 
etmişlerdir. Polis-bunları dağat* 
mıştır. Telefat olmadığı gibi va
him yaralı da yoktur.

Mısırda ıslahat yapılacak
Kahire, 4 ( A. A. ) — Baş

vekil Sıtkı Paşa nezdine kabul 
ettiği gazetecilere pek yalanda 
bazı ıslahat yapılacağını söyle
miş, kanunu esasinin en mühim 
ahkâmının ipka edileceğini v« 
ahaliye verilmemiş olan hUnfi*- 
yetlere evvelce olduğu (iH 
bundan böyle de riayet editece* 
ğinitemin etmiştir.
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ismet Paşanın Fethi Beye verdiği cevabı neşrediyoruz
[Dün İsmet Paşanın mec

liste Fethi Beye verdiği ce
vabı aynen neşretmeğe baş
lamıştık. Telgrafların maha
llini evclki gece çok geç al
dık. Bunun için bu mühim 
nutka bilgim devam elliyoruz:]

O zaman size diyecektim ki 
programda tnraktörlerden bah- 
soimeciiğim gibi çifiçi hayva
nından da bahsetmedim.

Çünki bu meseleler tetkik 
olunmaktadır. Her ikisinin ma
hiyetine göre elbette millet 
meclisinde şayanı kabul ola
cak bir mevzu haline getiri
lecektir. Biz Aalk için elbette 
onların menfaatine muvafık 
olan meseleleri liberal olan 
kendilerinden çok daha evvel 
düşünmüş ve tetkik etmişiz. 
Mahaza bu ince oyunun tesiri 
ile iki saatten fazla süren nutuk
larında baş vekilin mütemadiyen 
bir tebeddül halinde olduğunu 
garip ifadelerile söylemeleri çok 
hoşuma gitti. Hakikaten baş 
vekil ahval ve hadisatın ileride 
nütemadiyen tebeddül eder görür. 
Çünkü mütemadi tekâmül mute
dil bir tebeddül şeklinde görü
lür . Bazı bahtiyar insanlar 
vardır ki süratle kemale gelirler 
ve artık değişmek ihtiyaından 
müstağni kalırlar. Biliyoruzki Fethi 
bey o bahtiyarlardandır . ve altı 
seneevvel hatta yirmi sene evvel 
tanıdığımızdan hiç değişmemiş - 
lerdir, Hakikaten o zamamdan - 
beri bugünkü kadar mükemmel 
idiler, bizim kendileri kadar bah
tiyar yaratılmamış olmaklığımızı 

. tabiî ve mazur görsünler. (Bra- 
, vo sesleri alkışlar ) Halk Fırka

sından tazallüm rolü, Halk Fır
kasına azamî derecede zulmet
miş olan bir arkadaşın ağzına 
yakışmaz zannolunurdu.

Biz “ Serbest Fırkanın çık
ması bir tekâmüldür „ diyoruz. 
Malî, İktisadî ve dahilî; haricî po
litikada o kadar çok ithamdan 
sonra millet ıstırap içindedir, 
ateş içindedir gibi sözlerine kar
şı sesimizi çıkarmıyoruz.

Fakat kendileri İzmire gider 
gitmez ilk söyledikleri nutukla
rında inhisarlarla ceplerim dol
duran, mesuliyetsizlikten, hoşla
nan adamlar milletin faaliyetini 
inhisarlarla takyit ettikleri için 
Cümhuriyet güneşi karşısında 
yüzlerini kapayacak adamlar gi
bi sözler söylüyorlar.

Bu yüzden birçok zavallılar 
da kıyamet kadar tezahürat ya
pıyor. Bugün bizzat mecliste 
Halk fırkasını bütün memleket
te teşhir etmek için en ufak bir 
tereddüt göstermiyorlar.

Gene zulme uğrayan, kendile
ri zalim mevkiinde bulunan adam
ların tecavüz ettikleri fırkayı aksi 
vaziyette göstermeleri gibi ma- 
hirane bir manevra gördünüz mü? 
Fakat bu manevralar fazla bir 
şeydir. Ve hakikaten tahrif et - 
mek için hakikatleri şaşılacak bir 
cesarettir. (Bravo sesleri).

Fethi Beye nazaran 
muhalefet

Bilmem bir sözüne dikkat 
ettiniz mi? Eğer kendisine ve ar
kadaşlarına itimat edilmiyecekse 
bu memlekette muhalefet fırka
sının teşekkülüne nasıl imkân ve
rilecektir buyuruyorlar. Acayip!

İzmirde nutuk vererek ken 
di fikirlerim ve taraftarlarım 
bir an hâkim edince Halk Fır
kası gayelerinin, Halk Fırkası 
merkezinin taşlanmasından asla 
müteessir olmadılar. Fakat zan
netmiyordum ki, muhalefeti de

yalnız kendilerine has bir ni
met telâkki etsinler. Siz yap- 
mıya bilirsiniz, fakat bizim 
fikirlerimizi beğenmiyecek a- 
damlar yine bulunabilir. Serbest 
münakaşa bayrağı altında bu 
llulckı yıılnız kendilerine inhi
sar ettirmek isteyen zihni
yet nazari dikkatinizi celp et- 
miyormıı hüznünüzü tahrik et- 
miyor mu? Biraz daha geniş ol
malarını rica ederim. Bizim gü
lünç yerlerimizden biri olmak 
üzere iktisat programımızı gös
terdiler. Bunun bedihi ihtiyatla 
dolu olduğunu söylediler.

Programımızı belki kendilerine 
hususî bir suhulet olmak üzere 
hususî bir surette verdik. Tas
rih etmek isterim ki program 
diye okudukları şey Cümhuriyet 
Halk Fırkasında program olarak 
henüz tesbit edilmiş değildir. 
Bununla onun maddelerini mü
dafaa etmek için haiz olduğum 
imanı asla zayıflatmak istemem. 
Resmî ve hakikî bir vaziyeti tes
bit etmek için söliyorum, yoksa 
porgram halinde Cümhuriyet 
Halk fırkasıan bunu ben teklif 
ettim, inanarak bilerek teklik et
tim. Kendilerinin talisiz ve se
meresiz müdahalelerine karşı 
onun maddelerini müdafaa et
mek benim için çok buğday 
ithal etmiyerek geçinmenin 
mes’elesini tahakkuk ettirmek 
için tam yedi sene uğraştık, ye
di. senedenberi bu bedihi mes’- 
eleyi bu memlekette kurtarmak 
mümkün olamamıştın

Memleketin buğday ve pirince 
ihtiyacını temin etmek güç olmamak 

lâzımdır. İşte bu bedihi noktayı, 
bedihi buldakları bu ne
ticeden dolayı memleket bir 
kat daha memnun olacaktır. 
Zâten fiat ve tatbikatta semere 
veren şeyler söylendiği , zaman 
etrafında yaldızları sıcak sıcak 
akan peyler değil, basit görü
nen maddelerdir.

Bu basit maddelerin tahkik 
ettirilmesi seneler sürer ve' bu 
da ancak iş yapan, iş bulan 
adamlara müyesser olur (bıravo 
sesleri). Bir uzun denir yolu 
üzerinde geçen bir şimendüfer 
katarının kıymetini anlamak bir 
araba yapmamış bir adama nasıl 
anlatabilirsiniz. Köylüler, ça
rıklarını ' dabaklanmamış deri
lerden giyerlermiş. Bundan şikâ
yet ediyorlar. Eger köylülerimi
ze çarıklarını tabaklanmış giy
dirmek bize nasip olursa bunun
la nihayet iftihar edeceğiz. Bu 
memleketin bütün köyünde mü
him bir serveti kahrolmaktan 
kurtaran ve çok tasarruf temin' 
eden bukadar basit tedbiri her-, 
köyde de ayrı ayrı tatbik edip 
öğrene bilmek, için senelerce ve 
kuvvetli adamlar tarafından, 
ugraşılntitk lâzımdır.

’ Zaif adamlar böyle şeyler 
yapamazlar (bıravo sesleri) bedi- 
yat programından her madde 
Uzeriude düşünüldüğünü göste
ren bu noktaları niçin tebarüz 
ettirmek lûtfunda bulunmadılar. 
Arkadaşlarım, tekrar etmeli
yim ki şimdiye kadar Fethi 
Beyin beyanatında tetkikat nok
talarına taallûk eden maddeler 
işte bahsettiklerindir.

Güzel oyunlar
Ben güzel oyunları hakikaten' 

severim; amma bu oyunlar istihsal 
nazarında menfî tesiratı haiz
dirler. İktisat ve istihsal noktai 
nazarında menfî tesiratı haiz 
olanların tadili hatta ilgası lâ
zımdır.

Bunu tahakkuk ettirebilmek

için çektiğimiz zahmetleri görü
yorsunuz. Daha da çok zahmet 
çekeceğiz. Program anlıyan 
adamların karşısında başladığı 
noktadan şimdiye kadar iki bu
çuk saatlik mııvukkat bir tesiri 
haizdir.

Esas mes’eleler
Şimdi esaa mes’elelere geçi

yorum. Eaas mes’eieler ve fikirler 
üzerinde konuşmak için Fetlıi be
yefendi aylardanberi karşı karşıya 
gelmekten, muayyen mes'eleler 
üzerinde biran tevakkuf etmek
ten ihtiraz ediyorum zanndiyor- 
du. Fakat elimden kaçamazlar. 
(Bravo sesleri).

Behemehal söyletirim. Muay
yen mes’eleler ve fikirler üze
rinde fikir münakaşalarında han
gi köşeden kaçsalar öteki kö
şede mutlak kendilerinin! yaka
layacağım (gülmeler)
'■ Şememdifer

Hükümetin grogramını teş
rih ederken ötedenberi yalnız 
bugün değil iki aydanberi dik
kat ettim ki tenkitlerini en 
büyük masraf olarak şöraıen- 
döfer üzerinde temerküz ettir
diler.

Şimendifer üzerinde açtıkları 
mücadeleden ne perişan ne hazin 
ric’at gösterdiklerini hatırlamaz 
mısınız. İlk yapılacak iş değil
dir dediler ve idea ettiler ki ka
bili teahhur idi bu gün dğihe 
yarın yapılabilirdi. İsbat el mek 
gayrı kabili tehir ilk ihtiyaçtı. 
Başka suretle para bularak ka
bildi dediler. Hiç bir delil bırak
madan kendilerine gösteri imki 
devlet hâzinesinden başka bir 
vasıta ile yapmak kabil değil 
dir. Bunların. hepsinde mutabık j 
kaldık. Nihayet bula bula bul
dukları iki hat için kısa vadeli 
müddetle yaptığımız mukavele
lerdir.

Bu mukavelelerde çok ümit 
beslediler, hatamızı ve siyaseti
mizin yanlışlığını göstermek için 
Sivas hatlarını Sil namını alan 
bir Belçika şirketine vermişiz. 
Pahalı şartlarla vermişiz. Fakat 
bu şeraitle dahi şirket gelme
miş. Bu millet kendilerinin ta
savvur ettikleri gibi bir zarara 
uğramamış, fakat bu netice 
gene bizi sitemlerinden kurtara
mıyor.

Çünkü millet sırf tesadüfi 
, olarak talii sayesinde kurtulmuş 

ve biz fena bir mukavele yap
mak töhmetinden asla kurtul- 
mayoruz.

Eski şeyler kurcalanıyor
Bu münasebetle arz ede

yim. Bir şeye daha dikkat 
eittim Fethi Bey bizim progra
mımızı tenkit etmek için bir 
sene beş sene hatta tesavvur 
ve hayellerinin müsaade ettiği 
kadar geri gitmekte mahzur 
görmiyorlar. Millet meclisinde 
münakaşa olmuş, kanunların 
isabeti tecrübe olunmuş mev
zuları hulasa muhkem bir 
vaziyet almış olan tedbirleri 
mazide dahi olsa mevzuu bahs 
etmek isteyorlar.

İşte Fethi beyefendi bu bizim 
hususî meziyetimizdir. Bütün ha
yatımızın hesabını böyle her sene 
birer birer bu günmüş gibi ye
niden tetkika vaz edebiliriz fakat 
biz ayni selâhiyeti muarızlarınız 
hakkında kullanmayız ve onlar
dan kendilerinin en iyi bulduk
ları en iyi düşündükleri zemin
lerin hesabını sormakla iktifa 
ederiz bizim gibi böyle her sene 
her muarızada geçen işlerinin 
hesabim verebilecek adamlar 
bulunabilir. Evet efendim. Belçi

ka şirketi ile yapılan bir mua
mele tahakkuk etmediği halde 
dahi onun ittih'amından kurtula- 
mıyoruz.

Hatta umumî ve alenî beyanat
larında sergüzeştcuyane avantüriye 

muamele yaptığımızı ortaya koy
dular.

Üçüncü şahıslara hürmet
Bilhassa aramızda bulun

mayan Üçüncü şahıslar için söz 
söyleyecekleri vakit biraz ihti
yat etmek insafa muvafık olur 
Belçikalılardan kendilerile muka
vele yaptığımız adamlar vakıa 
teahhütlerini ifa edememek ac
zinde bulundular. Malî itibarları 
hiçbir zaman çayı münakaşa ol
madı, çok dostları vardır, sorar
larsa memleketlerinde nazırlık et
miş itibar kazanmış ve hatta bu
gün dahi itibarı müsellem olan 
adamlarla muamele yaptığımızı 
işiteceklerdir ve zannederim ki 
mahcup olacaklardır.

Kezalik İsveç mukavelesin
de kendilerile temasta bulun
duklarımız dahi itibarları söz 
götürmeyen adamlardır. Mem
leketlerinin ileri gelen miiesse- 
sesidirler. Devletleri ve hükü
metleri tarafından sureti mahsu- 
sada iyi vatandaş ve itibarları 
yüksek olduğu hiçbir zaman te
reddüt götürmemiştir.

Demek istiyorum ki yapılmış 
bir mukavelenin tadi! olunmasını, 
hükümetin avantiirieier ile mu
amele yaptığı zemininde işaa 
etmek için haklı ve kuvvetli 
değildir. Eğer kısa vadeli bu 
mukaveleleri ortadan çıkarırsak 
şimendifer işinde nerelerde 
ihiilâflı olduğumuzu bilmiyorum.

Evet, ikinci.derecede komfs-: 
yonlar belki hakları olmadığı 
halde araya girip te beyhude 
yere kazanmış olanlar ileri, sü
rülürse bir hükümetin isnada- 
tına imkân yoktur. Ben şu bi
nayı yüzbin liraya çıkardım, 
amma daha ucuza çıkabilirdi. 
Seksen bin için de ayni 
iddiayı serdetmek mükündür.

Böyle mes’elelerde pahalılık 
fazlalık beyhude masraf inşaatın 
heyeti umumîyesinden çıkan pa
rasının nisbeti ile ölçülür. Eger 
bana derlerse ki işte şirketin yap- 
dığı filân hat işte filân memle - 
kette yapılan hat sizin yapdık- 
larınızdan daha ucuzdu.

Bu söz şayan itibar olâbilir.
O zaman memleketin hususî şe- 
raitile mukayese edifere bu hük
me varmak mümkündür.

Amma böyle bir tetkik yapar
larsa göreceklerdir ki hem bu 
memleketlerde hem diğer mem
leketlerde yapılanlara nisbet- 
le bizim yapacağımız hat da
ha pahalı değil ucuzdur.

Millî müdafaa
Hükümetin takip ettiği si

yaset te ağır masraflardan
birisi de millî müdafaadır.
Buna hiç temas etmediler, fakat 
fırka teşkili hakkında beyan
namelerini verdikleri vakit üstü 
kapalı olsa dahi millet meclisi 
masraflarının çokluğuna temas 
ettiklerini hatırlayoruz. Bir de 
bizim devlet bütçesinde büyük 

masrafımız çokdur deyince şimen
difer inşaatı yani Nafıa bütçe
si, Millî Müdafaa bütçesi, osman- 
lı borçlarına temas etmek lâ
zımdır.

Şimdiki vaziyet
Bizim şimdiye kadar bu mev

zularda vaziyetimiz şudur. Şi
mendiferden vazgeçemiyoruz. 
Bu memleket tam bir uzvü 
halinde idare olunur . Millî

vahdet temin olunmuş bir milleti 
müdafaası imkân haline gelmiş 
bir vücut haline getirmek bi
zim için kat’i bir mes’eledir. Bu 
tarzları yani şimendifer ve 
millî müdafaa aleyhindeki ten
kitleri bamı gerek alacaklar» 
bulunan ve gerek diğer dostla
rını da çok söylediler.Boncle on
lara uyııi sebeplerle müdafaa 
ettim.

Bir milletin herşeyden evvel 
müsellem olan asla tereddüt gö- 
türmiyen hakkı, yaşamak hakkı 
müdaffa hakkıdır (bravo sesle
ri, alkışlar).

Hatta borçlunun da yaşamak | 
hakkı borç hakkından evvel ge- I 
lir. Bizim nazariyemiz budur. 
Müdafaa hakkı o da bittabi 
yaşamak hakkıııdandır, demekle 
biz Türkiyenin vaziyetine, millî 
vaziyetine göre bu bozuk mas
raflardan vazgeçiyoruz.

Bununla beraber demek ki 
bu masrafları temin etmek için 
takat haricinde külfetleri mil
letten istemiyoruz.

Bunu mecliste ve memleketin 
dört köşesinde söyledim

Bir çok nutuklarımda vazı- 
hen feryat ettim ve bu feryat
larımın neticesinde Osmanlı borç
larının ağır olduğu hükmüne 
varıldı. Bunu resmî olarak bizzat 
söyledim maliye vekili arka
daşım söyledi.

Nihayet ilk defa olarak bu
gün Siirt meb’usu Mahmut bey 
arkadaşımızın tahrikine cevap 
olarak Osmanlı borçlarında bi
zimle müttefik olduklarını işitmek
le bahtiyar oldum. Kendilerini 
bilhassa tebrik ederiz, çok gü
zeldir. Daha evvel söylemeli idi
ler. [alkışlar) . ••

Maahaza bugün söylemeleri
ne de müteşekkirim. Bununla da 
kemali ihtiyatla dokunmak iste
medikleri bir mevzuda el oğlu
nun nihayet kendilerini bir kara 
sürmeğe mecbur ettiğini anla
mış oldular, [alkışlar]

Diğer noktalar
Bütün bu siyasî muvacehelerimiz 

esnasında başka nokraların da 
nazarı dikkati celbetmemesi 
mümkün değildir.

Istısat ve maliye siyasetleri
mizden müştekidirler. Kendi na
zarlarınca memlekette cümhuri
yet Halk Fırkası aleyhine 
harekete gelen başlıca muhar
rikler iktisadı ve malî hata- 
larımızdır. İktisadî meslekimizi 
İktisat vekili arkadaşımız vu
zuhla zannederim ki şüpeye mahal 
kalmayacak derecede söyle - 
diler. Bunu ben bir kelime ile 
tekrar edebilirim evet ikti
satta senelerden beri takip et
tiğimiz ve yine takip edeceği
miz istikamet millî iktisat siste- 
mindedir Kendilerile esaslı ihtilâ
fımız bu noktadadır. Şimdi bunu 
jmüfredatile ve misallerle izah 
edeceğim . Liman inhisarları 
hikâyesinin geçirdiği tekâmülü 
hatırınızda tekrar etmenizi rica 
ediyorum.^

İnhisarlar
Biliyorsunuz ki inhisarlar 

mes’elesi büyük bir ihti - 
lâf mes’elesi ortaya koydu. Fa
kat bu mesailer müfredatile 
yakından temas etmez. İhtilâfı 
liman inhisarları hududuna 
münhasır kaldı. Bugün de gör
dük ki liman inhisarları hu - 
dudunda, çok tezelzül et - 
inişlerdir. Meğer liman in - 
hisar mes’elesinde yalnız tahmil 
ve tahliye işlerini gören millî 
şirketlerin hususî sermayeye 
malik olmaları canlarını sıkmış.

Eğer o kadarcılc hususî ser- J 
uıaye de olmasa da münhasıran i 
devlet plinde bulunsaymış hiçbir 
diyecekleri olmıyacakmış amma 
umdemiz bu değildir.

Serbest bırakmak için mil
letin faaliyetini bir takım in
hisarlarla tahdit etmemelidir. 
İddiası bu günkü sözlerinden 
büsbütün fazladır.

Hususî sermaye gibi ufak 
bir iştirake itiraz ediyorlar. 
Mahaza mesleğimiz esasen bu 
değildir. Bu yaptığımız zaru
rettendir.

Tahmil ve tahliye 
mes’elesi 

Meselâ İstanbulda beşyüz 
bin lira sermaye ile şirket 
teşekkül etmiş, üç yüz elli 
bin lirasını devlet koymuş, 
yüz bin lirasını mavunacilar 
koymuş, mavunacilar nakten 
para koymamıştır. Biz mavuna- 
cılarm filî bir inhisarını bir şir
ket haline getirmek için malî 
müşkülât içinde kaldık. O za- } 
mana kadar maişetleri bu yüz
den vatandaşlar bir takım ma- . 
vunalarla karşımızda kaldılar. Bû 
zim kin iki şekil vardı. Ya mavu- 
naları arzu ettikleri bedelle satın 
alıp kendilerini işten çıkartma
lıydık veyahut inhisar olmuş di
ye haklarını nazarı dikkate al
mamalıydık. Haklarım nazarı 
dikkate almamazlık yapamazdık 
behemehal onu nazarı itibare 
alacaktık.

Hazır paramız olmadığı için 
ellerindeki malları, malzemeyi 
olduğu gibi sermaye olarak koy
malarını tercih ettik. Görüyorsa- 
nuzki bu işin bir şirket halinde 
g u r iu ıç s ı  vaıanaaşıarin naKKmı 
korumak için hususî zaruret 
olmuştur ondan sonra hariçten 
elli bin liralık sermaye mes’elesi 
bütün tenkit elli bin liralık bijr 
sermayeden ileri gelmişse bunun 
çaresini bulmak kolaydır. Asil 
korkulacak nokta bu mes’elede 
rol oynayan ve yarın oynamak 
üzre kapıda bekleyen muvazaalı 
ecnebi şirketlerinin bu işe gir - 
mesidir korkarımki bu inhisarlar!

Milletin faaliyetini takyit et
tiğimiz endişesile sözlerine uya
rak kaldıracak olursak iki sene 
sonra bundan bilmen kaç sene 
evvel İzmir limanında gördüğü
müz muvazaalı ecnebi şirketler 
karşısında kalırız. O zaman çok 
müteeilim olurlar. Kendilerini 
şüphe elemden kurtarmak için 
temin ederim ki bu inhisarlar 
kaldıramayacaktır, izmirde hiç 
garip bulmuyormusunuz bilhassa 
tahmil ve tahliye işlerinden bahs 
olmuyar ve bir çok güzideler 
Fethi beyin etrafında toplanıyor
lar. Tahmin eder misiniz ki İz
mirliler liman işleri mevzuu bahs 
edilirken rıhtımdan ne kadat 
zahmet çektiklerini Fethi beyitt 
kulağına hiç duyurmamış olsunlat, 
Bunu hiç tahmin etmiyorum.Ecne
bi sermayesi bahsında çok ihtiyar 
tkâr davranıyorsam bu çok tedbirli 
ve ihtiyath bir şeydir. Keşki bu 
ihtiyata ve takyide millî serma*t 
yalerile teşekkül eden şirketleri 
kakkında da göstermek İutfün»* 
da bulunsaydılar.

Ziraat Bankası
Ziraat Bankasının memlekette 

nasıl tenkit edildiğini işitti 
mi? vazifesinden hariç işlerle 
meşgul oluyor borçlularım borç 
ödemeğe davet ediyor manasını 
veren tavurlar almıyor ve birçok 
haksızlık ve yolsuzluk ile dolu
dur . Arkadaşlar vazifesinden 
başka işlerle uğraşıyor bors



Kazanıyoruz

ıtiıığum notlar
Altıya çeyrek var. Meb’us- 

ları içtimaa çağıran zil çalıyor, 
çalıyor. Sıralar yavaş yavaş dol
du. Birkaç dakika içinde mec
lis yine eski dolgun, hıncahınç 
halini aldı. İsmet Paşa yerine 
geldi. Önünde duran büyük bir 
zarfın içinden birkaç kâğıt çı
kardı. Reis küçük çanı çaldı. 
Derin bir sükût. Kâzım Paşa 
Meclise hitap ederek:

ikinci celse açılmıştır, söz 
istiyen var mı ? diye sordu.

İsmet Paşa hemen elini kal
dırdı. Reis:
—Söz Başvekil Paşa Hazretle- 
inindir dedi.

Mecliste çıt yok. En uzaktaki 
adamın nefesi duyulacakmış gibi 
bir sessizlik. Gözlerimi kapasam 
kendimi tenha bir odada sana
cağım. Herkes dinlemeğe ha
zır. Bir buçuk aydanberi susan 
adam, bir buçuk aydanberi Fethi 
Beyin meydanlarda, gazete sü
tunlarında “memleketi batıran 
adam,, gibi tavsif ettiği ve et
tirdiği İsmet Paşa şimdi ceva
bım verecek. Acaba ne söyli
yecek? Onun kuvvetli bir hatip 
olduğunu biliyoruz. İhsan Beyi 
Divanı aliye gönderirken dar
belerini ne ağır vurduğunu gör
dük. Senelerdenberi iman ile 
sarıldığı siyasetini nasıl müda
faa edecek?

Yerinden kalktı. Bir elinde 
demin içinden bir kaç kâğıt çı
kardığı , zarf, tabiî bir yürüyüş
le kürsüye geldi. Kâğıtlarını 
kürsünün önüne koydu. Fethi 
Bey söylerken notlar aldığı kü
çük defteri eline alıp açtı. Ya
rım dakika kadar elinde açık 
duran defterine baktı, sonra, 
gözlerini kaldırdı ve meclise 
çevirerek kulak kesilen meb'us- 
lara hitaben:

' — Muhterem efendiler, kar- 
'şı fırka lideri Ali Fethi Beyin 
muhtelif vesilelerle söylediği söz
lerde çok güz ti şeyler, mahi- 
rane taktikler, politika tuzak-* 
lan buldum... diye söze başladı.

Meclisin her tarafında vu- 
'■zuh ile çınlayan gür bir ses, 
gayet tabiî bir ahenk ile, vu* 
zuh He, yavaş yavaş aksediyor
du. Bu seste asabiyet, telâş he
yecan yoktu. İlk cümle hücu
mun sâkin fakat ağır, şiddetli 
olacağını gösteriyordu ve bu,

— 2 — Ankara, 4  - eylül -
alâkayı daha ziyade şiddetlen
diriyordu. Nasıl ki, birinci cüm
leyi:

— Cîuzel taktikleri sevdiği
niz için bu oyunları, tuzakları 
göstererek kendilerini zevkiyap 
edeceğimi dedikleri zaman ilk 
alkış tufanı koptu ve herkes 
yerine daha iyi yerleşerek büs
bütün kulak kesildi. Alkışın 
durmasını bekliyen Başvekil,'sü^ 
kût hâsıl olunca Meclisin niçin, 
toplandığını Bir defa daha hü-’ 
lâsa ederek Fethi Beyin İzmirde, 
gazetelerde, her yerde ve her 
desise ile yaptığı tenkitlere birer 
birer cevap vermeğe girişti .

Konuşurken yaptığı işten ve 
vurduğu darbenin şiddetinden 
emin bir adam hali vardı. Her 
cümle, dinliyenler üzerinde kuv
vetli bir tesir bırakıyordu. Onun 
bugün esasen kuvvetli konuşa
cağını tahmin edenler bu kadar 
kuvvetli hiç konuşmamış olduk
larım düşünerek güzel ve kibar 
bir maçın ve mahir bir devlet 
ve politika adamının ne yüksek 
bir şey olduğunu görmekle zev
kiyap oluyorlardı.

Başvekil “ Serbest Fırkanm 
teşkilinde samimî olarak evvelâ 
teşvik gösterdik” dedi. u Yap
tıkları bütün ithamlara karşı bir 
an ses çıkarmadım” diye ilâve 
etti ve Fethi Beye dönerek:

— (1Arkadaşım diye şeref
yap ettikleri gazetelerde, fırka
mız hakkında, şahıslarımız hak
kında. türlü neşriyat devam 
etmektedir. Temenni ederim ki 
kendileri de benim kadar, mü
tehammil olsunlar! „

Diyerek gelecek cümlelerin 
ne kadar ağır olacağını hisset
tirdi. Filvaki bu sert ve müs
tehzi mukaddimeden sonra Baş
vekilin söyledikleri leblebi değil
di, Fethi Beyin, etrafına adam, 
yani rey toplamak için çevirdiği 
manevraları, birer birer meydana 
attı. Hakikatleri tahrif yolunda 
hakikaten şaşılacak bir cesaret 
gösterdiğini söyledi. Fethi Beyin 
muhalefeti kendi şahsına mün
hasır ve kendisini bu vadide 
bir nimet farzettiğıni söyliyerek 
ve Fethi Beye dönerek: “acayip!,, 
diye hayretini izhar etti.

Fethi Beyin “mütearifelerle 
dolu bediiyat programı dediği 
(Arkası 2  inci sakifede)

ÎNHİLÂL BAŞLADI
Izrnirde“Hizmet„ sahibi 
Zeynel Besim B. Halk 
Fırkasına iltihak etti

Zeynel Besim Bey, îzmir meb’iısu 
Vasıf Beyin bir mektubu üzerine 

vaziyeti gazete ile ilân etti

" s ®
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Vasıf Bey 
İzmir, 5 (H. M.) — İzmir 

meb’usu Vasif Bey Hizmet 
sahibi Zeynel Besim Bey, 
şu mektubu yazmıştır:

Zeynel Besim Bey 
kardeşime 

Gazetenizin 3 eylül 93vl 
tarihli nüshasında “Biz bo
calamadık, verdiğimiz sözde 
hâlâ sebatımız vardır. Neza- 
man Cumhuriyet Halk fır
kası mutemet saltanatına ni
hayet verirse, ne zaman in
hisar belâsı milletin başından 
kaldırılırsa, ne zaman halka 
biraz nefes almak imkânı bah
sedilirse o zaman programın 
etrafında tekmil memleketle 
beraber biz de varız,, yazı
yorsunuz azası olmakla müf 
tehir bulunduğum yüksek ve 
tarihi fırkanın maksat, emel 
ve programında ve bir müd- 
dettenberi gördüğünüz ve duy
duğunuz icraatımda yazıları
nızın, arzularınızın ihtiva' et
tiği manaya mugayir birşey 
yar mıdır? Böyle bir muga- 
yeret kalmamışsa, senin gibi 
bir arkadaşın bize muhalif 
olmasını ve Serbest Cümhu
riyet Fırkasında çalışmasını 
artık nasıl anlayabilirim?

Bana lütfen izah etmeni
zi rica ‘ ve muhabbetlerimi 
teyit ederim kardeşim efen
dini.,,

İzmir meb’usu: Vasıf 
Zeynel Besim Bey şu ce

vabı vermiştir:
Vasıf Bey kardeşime 
Mektubunuzu aldım, ehem

miyetine binaen aramızdaki 
hususiyetten cesaret alarak 
aynen neşrediyorum.

Bunun bence büyük ehem
miyeti vardır. Çünkü bütün 
siyasî işlerimi efkârı umumi
ye huzurunda açıkça .halle
deceğimi müteaddit defalar 
vadetmiştim. Benim bir çok- 
larının zannettikleri gibi ser-

Zeynel Besim Bey
bes fırka ile alâkam yoktur.

Halk Fırkasının da progra
mını emelini gayesini biliyo
rum, netekim gazetemde 
senelerce bu fırkanın en 
hararetli mUrevvici olarak 
çalıştım. Ancak herkesin 
malûmu olduğu veçhile son 
zamanlarda gördüğüm bazı 
haksızlıklar sebebile C. H. 
F. İzmir teşkilâtile beraber 
çalışmak imkânı kalmadı. 
Buyurduğunuz ıslahatı öte- 
denberi emellerim olduğu 
için elbette -memnuniyetle 
karşıladım. Mutemetler sal
tanatının İlgası adımmı 
inhisarların tadili adımmı 
teşkilâtın şuna buna değil, 
bizzat halka ve bizzat genç
liğe istinat ettirilmesi adımı
nı memleket için faideli gör
mekteyim. Bunların tahak- 

. küku takdirinde tıpkı yaz
dığım gibi verdiğim sözde 

! albette sebatım vardır. Bu 
hususatı yazacağım makale
lerde izaha çalışacağım. Sar
sılmaz hürmet ve muhabet- 

1 terimi teyit ederim kardeşim.
Hizmet Başmuharriri 

Zeynel Besim
-Bu iki mektubun Hizmet

te intişarı üzerine Serbest- 
çiler fena halde şaşırdılar. 
Zaynel Besim Bey ayni nüs
hada yazdığı bir makalede 
kendisinin Serbest Fırkaya id’ 
tisap etmediğini, Halk Fırka
sının gayelerine taraftar ol- 
duğnnu,fakat tatbikatta gör
düğü noksanlıklardan şikâ
yet ettiğini . söylemektedir. 
Serbestçilerin en âteşin ta- 

, raftan olan Hizmetin ve 
Zeynel Besim Beyin bu ifti- 
rakı ve neşriyatı Serbestçi- 
leri inkisara uğratmıştır. 
Zeynel Bey bu mektupları ve 
makaleyi neşri akabinde aile- 
sile Istânbula hareket eyle
miştir.

Serbest fırkanın İzmirde 
; inhilâli başlamıştır.________

Ekalliyetler hep Serbest 
Fırkaya rey veriyorlar.

B e led iy e  in tihahatı um um iyetle  
H. F 0 lehime in k iş a f  e tm ek led ir

Sandık başında 
nutuk irat 

edenler de var I
Belediye intihabına dün filen 

başlanılmıştır.
Şehrimizdeki on kazada bir

den başlıyar. bu intihap yedi gün 
devam ezliyecektir. Hükümet in
tihabın sükûnet dairesinde çere» 
yanını temin için her türlü teda* 
biri almıştır. İntihap sandıkla» 
rmın bulunduğu yerlerde polis
ler beklemekte ve her hangi bir 
Münasebetsizlik vukuunda bunu 
bertaraf eylemeğe çalışmakta
dırlar.

- İntihabata müdahaleler ya
pıldığı hakkında serbesçilerin 
.kopardığı yaygara da kuru gü- 
'rültüden ibarettir. C. H. F. 
gayet mütevazi davranmaktadır. 
Ancak halk tamamile reyini 
İ3timal etmemektedir. Meselâ 
2000 kişi müntehibi olan yeı-den 
ancak 350 kişi reyini vermiştir. 
Bu itibarla intihabın yedi gün 
sonra temdidine zaruret hâsıl 
olduğu anlaşılmaktadır.

Sandıkların başında her iki 
fırka mensuplan tarafından nu-

M anbul Valisi ve Belediye 
ReİBİ Muhiddin Bey

tuklar verilmekte ve halkm 
kendi lehlerine reylerini istimal 
eylemelerine gayret edilmekte
dir.

İntihap yerlerini Ç. H. F.'ria- 
mıiıa Hakkı Şinasi Pş. ile Cev 
det Kerim B. ve S. C. F. nâ»' 
mm a da meb’us Haydar ve Ağa; 
oğlu Ahmet Beyler dolaşmak*'- 
tadırlar.

İntihap sandıklarının pasında 
toplanan halkın kesafeti şimdiye 

( Arkası 2  nci sayfada)^

Balkan Konferansı başladı

Bulgaristan Akdenizde 
bir mahreç istiyor

M. Venizelos bu 
hususta müzake

reyi kabul etti
Haşan Bey konferansa 
yeni bir teklif yapacak

Atina 5 — Balkan konferansına 
iştirak edecek olan Balkan dev
lerinin murahhasları Bulgar he- - 
yetinin bazı azalan müstesna 
olmak üzere kamilen muvasalat . 
etmişlerdir.

Konferans bugün resmen 
mesaisine başlıyacaktır.jj Konfe
ransın 18 kişiden ibaret olan 
idare heyeti dün ikinci defa o- 
larak içtima ederek müzakerat 
ruznamesini tetkik etmiştir. 
Türk başmurahhası Haşan Bey 
bu münasebetle ruznameye da
hil olan mesailin bihakkın tetki
ki için konferans için tayin edi- 
lenz amanın darlığı etrafında 
azaların nazarı dikkatini celbet- 
miştir. Konferans reisi Haşan 
beyin mütaleasını muhik ' gör
müş v« erbabı ihtisaıtan teşkil

Heyeti muralıfiasaiuız-retil' 
Haşan Bey

edilecek tâli komisyonların kon- ' 
feı-ans mesaisini teshil edecek
lerini söylemiştir. Bulgar mu
rahhasları ruznameye ekalliyet
ler mes’elesinin de ithal edil
mesi lâzım geldiği noktai na«, 
zarım .müdafaa etmişlerdir; 
İdare heyeti Balkan milletleri* 
nin vaziyeti hazırasını .nazar* 
itibara alarak bu mes'elenia 
tetkikinin müsait zamana intuat 
edilmesini muvaffık görmü|tür, 

Arkası 6  mcı sahifitdm
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çok fecî bir kaza oldu

101 balonu Fransa af a- 
1 etti ve içindeki 
k onu kurtarılabildi

Londra, 4 (A.A) —■ R-101 
işaretli kabili sevk balon Hin
distan» gitmek üzere buglin 
Londradan hareket etmiştir. Ba
lon bir müddet Londra afakın- 
da uçmuş, fakat bulutların çok 
aşağıda olmasından dolayı yal
nız ışıkları görülebilmişfir. Ba
lon, Paris, Tulus hattı ile Afri- 
kanın şimal sahilini takip ede
cektir.

Beauvais, 5 (A. A.) — R- 
101 işaretli kalbili şavk 
balon şiddetli bir rüzgâra 
karşı alçaktan  uçm akta 
olduğu bir sırada Beauvais

.halkı balondan birdenbire 
şiddetin bir alev çıktığını 
görmüşlerdir. Balon derhal 
yere düşerek iştial etmiş 
ve parçalanmıştır. Balonun 
içinde bulunan 55 kişiden 
an cak 10’u kurtulabilmiş
tir. Bunlardan da sekizi 
y aralıd ır. Diğerlari hâlâ 
enkaz altında bulunmak
tadır.

Balonun alevler içinde 
bulunmasından dolayı ya
nma gidilememektedir. In
giliz hava nazırı Lord Th- 
omson’un da ölenler a ra 

sında olduğu söylenm ek
tedir. Fransız hava nazırı 
derhal kaza m ahalline 
gitmiştir.
Hükümetimizin taziyesi

Ankara, 5 — (A. A.) — R 
101 işaretli kabili sevk balonu
nun uğradığı feci kaza ve Ha
va nazırı Lort Tomsonun vefatı 
dolayısile Millî müdafaa vekili 
Abdulhalik Bey İngiltere Hava 
nezaretine bir taziyet telgrafı 
göndermiştir.

Londra Büyük Elçimiz Ferit 
Bey hükümetimiz namına İngil
tere hükümetini taziye etmeğe 
memur edilmiştir.

Kitabiyat
k .

Son asır Türk şairleri

Cenevrede konuşulanlar

büyük meclisi

A  f i
Kudüste karışıklıklar Riyo de janeyröda

Cenevre, 4 (A.A) — M. Ti
tulesko Akvam cemiyeti büyük 
meclisinin hitamı münasebetile 
söylediği bir nutukta; bu içtima 
devresinde sulhiin idamesinde 
ve muayyen bir teşkilâta raptı 
gayesine vâsıl olmak için sar- 
fedilen mesaiden bahsetmiş, el
de edilen neticelerden memnun 
kaldığını ve bu neticelerin kat’î 
ve ehemmiyetli bir ilerlemeğe 
delâlet ettiğini söylemiştir.

M. Titulesko, akalliyetler 
meselesine de temas ederek bu 
mcs’elenin halli için en iyi ça
renin akalliyetlerle hükümetler 
arasında samimî ve ihlâskârane 
bir mUşareket ve muzaheretten 
ibaret olduğunu beyan etmiştir. 
M. Titulesko, Akvam cemiyeti 
büyük meclisinin yeni merhale
ler katetmeğe hazır olduğunu, 
siyasî ve iktisadı mes’elelerin 
müştereken hareket suretile hal
lini temin için her türlü teşeb
büslerde bulunacağını söyliye- 
rek nutkuna nihayet vermiştir.

Hint kenevirleri piyasası 
bozuk!

Ralküta, 4 (A.A.)— Bengale 
hükümeti Hint keneviri piyasa
sının bugünkü vaziyetini endişe 
ile karşılamaktadır. Hükümetin 
bu mes’ele hakkında yakında 
bir beyanname neşretmesi muh
temeldir. Gazeteler, bu mes’ele
yi hükümetin müdahale etmesi 
lüzumuna dair bazı makaleler 
neşretmektedir. Halbuki, salâhi- 
yettar mehafil hükümetin gerek 
kenevir satın almak ve gerek 
fiatları tesbit etmek suretile 
bir müdahalede bulunmağa kat'- 
iyyen taraftar olmadığı beyan 
edilmektedir.

Çinli şakilerin yaptıkları
Pekin 3 (A.A)— Çinli şaki

ler tarafından geçen Temmuz 
iptidasında esir edilmiş olan 2 
İngiliz misyoner kadınının ‘öldü
rülmüş olduğu zannedilmektedir. 
Zira, KienYang’dan İngiliz kon
solosuna gelen bir haberde bu 
kadınların şakiler tarafından 
kurşuna dizilmiş oldukları bil - 
dirilmektedir,

Kudüs, 4 [A. A] — Bir kaç 
hafta evvel Hayfada müslüman- 
lar ile hıristiyan araplar arasın
da baş göstermiş olan düşman
ca fikir ve temayüller şimdi da
ha ziyade endişeyi mucip olacak 
bir surette tevessüe başlamış 
ve memleketin diğer kısımları
na da sirayet etmiştir. Dün Ya
fada müslümanlarca mukaddes 
addolunan bazı yerlere arap hı- 
ristiyaniar tarafından intikam 
kastile bir iki tecavüz vaki ol
muştur. Bu hareketin neticesi 
olarak şiddetli bir arbede çık
mıştır. İngiliz polisleri sükûn 
ve huzuru süratle iade etmiş
lerdir, Firkat bilhassa avam ta
bakasının sebebiyet verdiği 
münferit taarruz ve tecavüzler 
hâlâ devam etmektedir.

Havana kanunu esasîsi 
Havana, 4 (A. A.) — Ayan 

meclisi kanunu esasinin bah
şettiği teminatın ilgası hakkında 
reisicumhur M. Machado tara
fından dermeyan edilen teklifi 
tasvip etmiştir. Bu teklif ve 
müracaatin meb’usan meclisin
ce de kabulü tabiî ve şüphesiz 
görülmektedir. Bu tedbir, ha
vana ile civarında örfî idare 
ilânına bilkuvve muadil bir 
karar mahiyetindedir.

Bükreş kabines. 
Bükreş , 4 — ( A, A ) — 

Kabine azası arasında hoşnut
suzluk eserleri belirmiştir. Ga
zeteler, kabinenin istifası'"ihti
malinden bahsetmektedir;

Kazanç komisyonu azalığı
Ankara, 4 (Telefonla)' — 

Maliye Vekâleti kazanç temyiz 
komisyonu azalğına İhsan Ha
mit Bey tayin edilmiştir.

Üzümlerimiz 
İzmir, 5 (A.A) — Bugün 17 

kuruştan 14 buçuk kuruşa ka
dar 1835 çuval üzüm ve 802 
çuval üzüm satılmıştır.

Gene bir fesa* 
tertibatı oldu 

300 kişi yakalandı
Buenos Ayres, 4 (A. A) — 

Rio de Janeroda Brezilya hükü
meti aleyhinde fesatkârane bir 
hareket vuku bulmuştur. 300 
kişi tevkif edilmiştir. Minas, 
Geraes, Rio Grande do Sui, hü
kümetleri dahilinde bir takım 
müsademeler olduğu şî ]enmejş:,%_ 
tedir. Brezilyadan çekilen tel
grafların sansöre tâbi tutulduğu 
zannediliyor.

Feci bir tren kazası 
Paris, 3 [A. A] — Saint 

Lazar istasyonunda bir tren ka
zası olmuş, 4 kişi ölmüştür.

M
Kuşadası sahille
rinde kaçakçılar

Kuşadası sahillerinde heye
canlı bir vak’a olmuştur. Yunan 
adalarından geldiği anlaşılan bir 
kaçakçı kayığı sahillerimize çık
mak istemiştir. Fakat sahil jan
darmalarımızın teyakkuzu neti
cesinde kayık görülmüş ve üze
rine ateş açılmıştır. Bunun üze
rine kayık geriye kaçmıştır. 
Vak’a hakkında verilen tafsilât 
şudur:

Gece İslâmcamlı sahillerinde 
nöbet beklemekte olan jandar
malarımız, hafif ay ışığı saye
sinde denizde ilerlemekte olan 
bir kayık farketmişlerdir. Kayık 
siyah renkte boyatılmış olduğu 
için görülmesi çok güçtü.

Bir müddet sonra kayık sahil
lerimize yakın bû1 mesafeye gir
miş ve jandarmalarımız tarafından 
kayıktakilere teslim omlaları ih
tar edilmiştir. Fakat kayıktan 
hiçbir ses veren olmuyor, kayık 
mütemadiyen ilerliyor ve karaya 
yaklaşıyordu.

jandarmalarımız kayıktaki- 
leri tevkif için mavzerle ateşe 
başlamışlar, bunun üzerine ka
yık geri dönmüştür. Jandarma
larımız bu suretle vazifelerini 
ifa etmiş ve kaçakçıların sahil
lerimize çıkmalarına müsaade 
etmemişlerdir.

İbnlilemin Mahmut Kemal | 
Bey “Son asır şairleri” unvanlı 
eserinin ilk cüzünü neşretti, Türk 
tarih cncUmeni neşriyatı arasın
da edebiyat tarihimizi bilhassa 
alâkadar eden bu eser, edebi
yat mUntesipleri tarafından bir 
müddettir beklenmekte idi. Fil
hakika onu beklediğimiz vc tali
min ettiğimiz şokil vc evsafta 
bulduk.

Eser, kaydedeceğimiz bazı 
hususiyetleri ve yeniliklerile bir
likte eski ve klâsik manasile 
bir “tezkiretüşşuara” dır. Şuara 
tezkereleri, divan edebiyatının 
klâsik “edebiyat tarihi,, kitapları
dır. Muayyen bir asırda yetişen 
şairlerin tercemei halleri ile bir 
kaç parça şiirlerini ihtiva etmek 
üzere ekseriya hurufu heca sı- 
rasile tertip edilen şuara tez
kereleri, ilk defa on altıncı asır
da edebiyatımıza giriyor. Acem 
tezkerelerini takliden ilk nümu- 
nesi Sehi bey tarafından vücuda 
getirildikten sonra bu edebî ta- 
vihî nevi, oldukça mebzul eserler 
bırakmıştır. Şuara tezkerelerinin 
edebiyat tarihimiz için menba 
olarak haiz oldukları ehemmiyet 
büyüktür.

Ancak bu nevin de diğer 
klâsik ilim ve sanat şubeleri 
gibi on dokuzuncu asırdan iti
baren inhitata yüz tuttuğunu, 
ve 1269 da Fatiıı efendinin te
lif ettiği eserle en mütereddi 
numunesini gösterdikten sonra 
maziye karıştığını görüyoruz.

Daha tanzimat devrinden iti
baren, bu nevin edebiyat tarihi 
olarak kifayetsizliği hissedilmiş 
olmalıdır. Fatin tezkeresinden 
sonra^bazı natamam teşebbüs- 

"ler istisna edilirse - tezkere ya
zıldığım görmüyoruz. Fakat ede
biyat tarihinde de İlmî usule va
rıncaya kadar uzun bir bocala
ma devresi geçiriyoruz.

Edebiyat tarihimizin ilk ilmi 
nümunesı son senelerde bir mü- 
essis tarafından vüciıde getiri
linceye kadar bu ihtiyaca teka
bül eden eserler, umumî kamus
lar ve müteferrik tercemei hal 
kitapları ile usulden mahrum 
ilk edebiyat tarihi tecrübeleri
dir.

Bu itibarla Mahmut Kemal 
beyin eserini, tıpkı son senelere 
kadar tanzimine devam edilen 
divanlar gibi bir “ survivance ” 
addedeceğiz.

Esasen müellif bu maksadını 
tasrih etmiştir. Eserini Fatin 
efendinin tezkeresine zeyl olarak 
tertip ettiği gibi ona “ Kema- 
lüşşuara,, ismini vermekle de 
tezkere an’anesine riayet et
miştir. Mahmut Kemal bey mu
kaddimesinde, bu ismin tarih en' 
cümeni tarafından tebdil edilme
sinden şikâyet ediyor ki, pek 
haklıdır.

Tarih encümeni, bu klâsik 
tezkere tarzındaki eserin an’a - 
neye uygun ismini zannınca 
yenileştirmek istemiştir. Fakat 
edebiyat tarihi bu şuara tezke - 
resini, müellifinin ona verdiği 
isimle tanımaktan hali kalmıya - 
çaktır.

Kemal beyin tezkeresi umumî 
hatlarile divan edebiyatının baş
lıca tezkerelerine oldukça ben - 
zer. Gerçi eserin 20 sahifelik 
mukaddimesinde eski şuara tez
kereleri gibi tevhit, nait, methi 
padişah ve sebebi telif fasılla - 
rina tesadüf etmiyoruz. Fakat 
bu mukaddime eski sebebi telif 
fasıllarından madde ve ruh iti
barile çok fork etmiyor. Müel
lif kendisini eser yazmağa sev-

keden sebepleri, geçen asır mü
elliflerimizde tesadüf edilen bir 
zihniyetle izah etmiştir.

Şiir ve edebiyat hakkmda
ki telâkkileri, şairleri sureti 
temyizi, zemano .pirlerinden ve 
takdiraizliktcıı şikâyetleri evvelki 
tezkerelerden çok farklı değil
dir. Fazla olarak ımıkaddeınedc, 
şimdiye kadar yazılmış şuara 
tezkeresi vc teraciime müteallik 
eserlerin bir cetvelini buluyoruz 
ki, bunlardan yalnız umumî şu
ara tezkerelerinin geçen sene ilk 
defa tanzim ettiğimiz tam bir 
listesini Türkiyat enstitüsüne 
hediye etmiştik.

Her şair hakkında yazı
lan tercemei haller de tertip 
itibarile eski tezkerelere müşa
bihtir. Mahmut Kemal Bey fazla 
olarak bulabildikçe şairlerin re
simlerini de derçetmiş ve mühim 
şairler hakkında serdolunan ba
zı mütalâaları ilâve etmiştir. Bu
na mukabil mukaddimesinde de 
söylediği gibi kendi tenkit ve 
mütalâalarını beyau etmekten 
içtinap etmeyi tercih etmiştir ki, 
eserin gayesine göre bu onun 
için bir nakısa addedilemez.

Kemalüşşuaramn diğer tez
kerelerle umumî bir mukayese
sini yaptıktan sonra onun bir 
çok mazhariyetlerini tebariz et
tirmek hakşinaslık olur:

Mahmut Kemal bey zama
nında bu neviden bir eser yaz
mak için en fazla salâhiyet sa
hibi olanlardan biridir.

Edebî ve tarihi metinlere 
vukufu ve bilhassa divan ede
biyatı müntesiplerinden asrımı
za intikal eden ve teceddüt ede- 
biyable alâkadar şairlerle .yakın
dan teması ile beraber bu ter
cemei hallerin cemi için uzun, 
senelerden beri çalışmıştır. O- 
nun eserinde; son 80 sene zar
fında şiirle az çok meşgul ol
muş zevatın her türlü vesaika 
müracaatla toplanmış sahih ter
cemei' hallerini buluyoruz. Ay
rıca bu malûmatın mehazlerini 
ekseriya zikrederek ilmi usule 
riayet ettiği gibi her birinin 
müellefatını da kaydetmeyi ih
mal etmemiştir.

Filhakika son asırda yetişen 
şairlerimiz hakkmdaki tarihî 
malûmatın azlığı düşünülürse 
bu eserin, şahsiyetleri ve 
cereyanları sebep ve neticelerile 
izah eden . bir edebiyat, tarihi 
olarak değil fakat şayanı itimat 
bir vesaik koleksiyonu olarak 
haiz olduğu büyük ehemmiyet 
tezahür eder. Bir kaç cilt teşkil 
edeceği anlaşılan tezkere mü
ellifinin kemali tevazula idda 
etmek istediği gibi küçük değil 
büyük bir himmet eseridir. 
Yalnız Mahmut Kemal bey 
kendilerinden tercemei hallini 
istediği bilhassa yeni yeti
şen şairlerin bunu göndermek
te istiğna göstermelerinden 
ve gördüğü müşkülâttan haklı 
olarak şikâyet ediyor.

Genç şairlerin bu gayretli 
müellifi fazla üzmemeleri çok 
şayanı temennidir.

Banguğlu Tahsin
Hamiş:— Şuara tezkereleri 

hakkında hazırladığımız mufas
sal bir tetkiki yakında neşret
mek ümidindeyiz.

B. O. T.

Iiiıuli.standa vaziyet

Zabıta kuv vetlerile 
6000 gönüllü ara
sında müsademe

Allahabat, 4 (A.A.)— Zabıta 
tarafından ilân edilen memnu
niyete rağmen siyasî mahiyette 
bir içtima yapan 6000 gönüllü 
ile zabıta unumda bir çarpıma 
olduğu Roorke’do.ıı bildirilmiştir. ı 
PolİHİcr gönüllülerin üzerine ev- ’ 
velft uopa ile yürümüşler, sonra 
ateş açmışlardır. 25 kişi lıasta- 
hnneye yatırılmış, 30 kişi tevkif 
olunmuştur. Polislerde 2 yaralı 
vardır.

Trikotajcıların içtimai
Tirıkotaj fabrikatörleri, dün 

ticaret odasında son bir içtima 
yapmışlar ve mütehassıs amele
nin fabrikadan fabrikaya geç
mesine mâni olacak mukaveleyi 
aralarında imza etmişlerdir  ̂ ,:

Tayyareci Vecihi Bey 
Ankarada 

Ankara 5 (A. A.) — Kendi 
imal ettiği tayyaresile Istanbula 
hareket etmiş olan tayyareci 
vecihi Bey şehrimize gelmiştir.

Her yerde kazanıyoruz 
Konya 5 (A.A) — Seydişe

hir ve Sultaniye kazalarile An- 
talyanın Taş kazasında belediye 
intihabatı Cumhuriyet Halk Fır
kası namzetleri lcazanmalarile 
neticelenmiştir.

Ankara. 5 ( A. A ) —- Ava- 
nus, Menavgat, Suşehri, Koçhi-, 
sar, Karamanlı belediye intiha-, 
batında Cümhuriyet Halk Fır
kası namzetleri kazanmışlardır.

12 Yerde tecrübe 
tahriri 

Ankara 4 ( Telefonla ) —* 
Yeni yapılan tahrir kanununa 
göre Bu sene 12 mmtakada 
tecrübe tahrirleri yapılacaktır. 
Bu meyanda Yalova ve İzniria 
Seferihisar kazalarında, da tec
rübe tahriri icra edilecaluir. I
Maliye vekilinin ziyaret 

ve kabulü -jF
Ankara, 4 (TeIefonIa)— Afa-; 

üye Vekili Saraçoğlu Ştikrü Bey' 
bugün Başvekil İsmet Pa*a H*.1 
ni ziyaretle görüşmüştür. Bursla 
gelen Osmanlı Bankası direk-y 
törü M. de Sorbiyeyi kabul et
miş ve bir müddet kendisite 
konuşmuştur.

Bir şoför bağıra 
bağıra yandı

Trabzon şoförlerinden Ek 
rem efendi otomobilininin ben
zin deposuna benzin boşaltırka» 
nasılsa bir kıvılcım düşerek baş-: , 
zin ateş almış ve biçare çocuk 
biran içinde alevler arasında 
kalmıştır. Vaziyeti gören kar
deşi Yakup imdada yetiksek.. 
istemi; ise de o da yawnaya 
başlamış ve güçlükle kurtarıl
mıştır. I

Ekrem efendi, bir alev çem
beri içinde feryat ede ede ve 
herkesin gözü önünde ölmüştür 
Arkadaşları hazin bir cenaze 
alayı tertip etmişlerdir.

İzmirde ilk kadm hâkim
Adliye Vekâletince İzmir 

Ağırceza mahkemesi âza iniilâ- , 
zimliğine tayin edilmiş olan Me- 
riha hanım izmire gitmiş ve »a-, 
zifeye başlamıştır. Meriha hanım | 

Hukuk mektebi mezunudur. Maĥ  
keme azalığına ilk tayin edilen 
kadındır. Adliye erkânı kendi-J 
sini tebrik etmişlerdir. Meriha. 
hanım mahkemeye çıkarak’ 
bizzat heyeti hâkimeye dahil 
olarak vazife görecektir. ı

Pirinç istihsalâtı
Ticaret odası Bursa ranta* 

kası dahilindeki pirinç Satürn# 
hakkında teşkilât yapacak 
Vekâlete bir rapor ra/*  
çektir.
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■’ i e l  şampiyonluğu için 
i r a  ve Bügen Ho

ymerikadan dönen 
Paoîijıo

Dün öğleden sonra

;i oyunlar bir
resmigeçitle başladı:

Atinada yapılacak Balkau 
oyunları dün öğleden sonr<». baş
ladı. TürkiyeyiJ temsil edecek 
aletlerimiz yapılan büyük resmi 
geçide iştirak ettiler ve onu mü
teakip kabiliyetlerinin imtihanı
mı vermeğe başladılar.

. BUtiin Türk sporcularının, 
bütün Türklük camiasının kalbi 
vetemenniyatı hiç şüphe ' yok 
ki bu çetin mücadeleyi başar
mak için koşan, atlıyan ve zıp- 
lıyan gençlik, kütlesile beraber
dir. Biz onlar için, onların dün 
başlıyan cidali için muvaffakiyet 
temenni ediyoruz.

Vaziyeti biraz tetkik edelim:
, Dün başlıyan müsabakalar 

sür’at koşularının tasfiyeleri ola
caktı. Alınan neticeleri henüz 
bilmiyoruz. Fakat bu koşular 
''.'ürk atletizm ekipinin en kuv

vetli cephesini teşkil ettiği için 
dünkü müsabakaların vereceği 
netice bizim için çok şayanı 
dikkat olacaktır.

Sürat koşularında 100 met
roda Semih Balkan atletleri 
içinde hiç şüphe yok ki en iyisi
dir. Semihin bu müsabakada 
mağlûp olması/ ancak ve mün- 
haşıran bir sui talihle kabildir. 
Fransız atletlerile yapılan son 
müsabakalarda beynelmilel da
rülfünun şampiyonu Teorda, 
10 9/10 gibi fevkalâde bir koşu 
yapmasına rağmen mağlûp olan 
Semih, müsabakalara iştirak 
eden beş Balkan milletinin hiç 
biri tarafından şimdiye kadar 
kazanılamamış bir derecenin sa
hibidir.

Romanya, Bulgaristan, Yu- 
goslavya ve Yunanistanın en

iyi 100 metro derece Semıhten 
lâakal 6-7 adım geri demektir.

Mehmet Ali de 200 metro 
da, Semih kadar değilse bile 
ona yakın bir avantaja maliktir. 
Bu güzide gençten de muhakak 
bir zafer bekliyoruz.

Yüksek atlayıcımız Haydar, 
kendi branşında sade Balkan
lıların değil, bir çok tvrupa 
memleketlerinin gıpte ettiği bir 
dereceye sahiptir.

Balkan oyuncularıda, geçen 
sene ancak 1,77 atlıyabilmişler- 
di. Halbuki Haydarın bü sene 
yaptığı yeni rekor 1,83 tür.

Maamafih bu genç antrene- 
man esnasında bir malarya ge
çirmişti! 'Korkuyoruz ki bu Üias- 
talığın meş'um tesiri kıymetli 
atletimizin normal haddine vâ
sıl olmasına mâni olsun.

Maamafih her kim ve her de
nirse densin önümüzde açılan 
mücadele sahasında ehemmiyet
li şanslara malikiz. Bu şanslar 
bize puvan itibarile nihai bir za
fer temin edemezse bile elbette 
bir kaç 
kazanı

Avrupada
spor işleri

Avrupanın hemen her tara- 
fıncia futbol faaliyeti hararetli 
bir safhaya dahil olmuştur. 
Mahalli şampiyonalardan maada 

son ay içinde bir çok beynelmi
lel temaslar yapılmıştır. Bunla
rın içinde ehemmiyet itibarile 
birinci pilftndu olunlar vardır.

Almanya - Macaristan maçı 
çok garip bir mıtice ile, 
Macnmtanm 5-3 maj'lftbiyetile 
hitama ermiştir. Almanların 
galibiyetinde hayrete değer hiç 
bir şey yoktur, çünkü bu ekip 
bundaq bir az evvel Avrupayı 
bir silindir gibi ezeceği tahmin 
edilen İngiltere profesyonel 
millî takımı ile 3 — 3 berabere 
kalmıştı. Hayret edilecek nokta 
maçın şeklidir:

Macarla? ilk devreyi 3 — 0 
galip vaziyette bitirmişler ve ar
tık zaferi sigorta etmişlerdi. 
Fakat Almanlar ikinci haftayım 
da harikulâde bir oyun oyna
mışlar, üst üste 5 gol yaparak 
galip gelmişlerdir.

Macarların Viyanada Avus
turya milli takımını 40,000 se
yirci önünde 3 — 2 yenmeleri 
son ayın en mühim spor hadi
selerinden biridir.

Boks âleminde 
Meşhur İspanyol yumrukçu

su Paolino Avrupaya dönmüş
tür. Yakında bir kaç maç ya
pacaktır.

Plâjlarda spoı faaliyeti

„#• * ‘ , pt*

. ip M ii'y *# !
Sinema artistle m l iffiin yaz ta
tilleri hep plajla rda spor
ve eğlence ile

İngilterede kış saati 
Londra, 4 (A. A) — îngil- 

terede ki; saati Pazar günü 
saitt'3 tfert itibarenbaşlıyacaktır.

Bir tüfek kazası
Bugğzlıyan kazasının Çayır 

şeyhi nahiyesinin çandır köyün
den Haşan oğlu Ömer av yap
mak için eline aldığı tüfenkle 
oynarken tüfenk bir dikkatsiz
lik neticesi ateş almış ve çıkan 
saçmalar ömerin ağzına dola
rak derhal ölmesine sebep ol
muştur.

geçiyo*

' / i f a

' /  
/

Sinamacılık çok yorucu >  ̂ iştir. Artistler, ğSttüft muIffitfHjr' 
kısmını stodyolarde geçirmel iiburiyetindedir. Hatta içlerinde 
gün le 18 saat çalışanlar da vardır. Meselâ bunlardan Moris Şövalye 
böyle mütemadiyen çalışmaktan bıkmış ve bir gün demiştir k& l 

“— Men nonChevalier mais je ne suis pas un chevalt> f n i  
ismim şövalyedir amma ben at değilim!.. ’<

İşte böyle mütemadi çalışmaktan yorulan artistler yaz tafiĤ tâni 
plajlarda geçirmektedirler. Yukardaki resim bunlardan birini

bit- çoban yaralandı
Yozgadın Çallı köyünde ço- - 

banhk yapan lbil-oğlu İbrahim, 
gütt&ğii davarları akşam köye 
getirmiş her vakit yaipüğî gibs. 
kfiyün haricindeki bir mahalde 
davarları istirahate bıraktıktan 
sonra kendisi de yıldızların es
rarım seyrede seyrede uyumuş. 
Çoban tatlı bir uykuda ikea 
çobanın ve davarların bekeiâ 
olan Karabaş sert seri: havla
mağa, bir tehlikeyi haber ver
meğe başlamıştır. Çoban İbra
him uyanmış ve H Kimdir©! „ 
diye bağırınca bir mavzer sesi 
cevap vermiş ve çoban İbrahim 
kolundan yaralannuşhr.

Silâh sesi özerine kŞy hal
kı, vak'a mahalline koraşnaaga 
ba(|l»̂ uick davar hırsaı kiçmtç-

Zabita yapö&tûiıliukattaı ba 
İ5i V»pwu» lftti>B kSy&ak* Sâ- 
feyman oğlu Niyant olduğmı 
afiknuş vb yakalamışta. Yaralı 
çobarihasnmeye, «irsiz Niya» 
haoisaneya teslim edilmiştir.

Şirketleım açhgı bacalar
' Telgraf kâllosnmın gediği 

yerlerden bast şîr¥etkffînb«ca~j 
lar açâğ: vs kabloyu fouahjk-1 
lan göıüîmüşiBr. Telgraf nü*J 
dthriüğû belediye ırâsEgîne ■ .
nu şikâyet efcaüşür. 
den şirketlere müessir hüisaft- 
ta bdunuimajtar.

Beşiktaş belediyesi 
Te^inevefia ' en Jfinfaakı

Beşiktaş belediye»

cacî iuanİMan Borifir.
Biri oeyaa diğen tmmn dbnle 
i i î  cinsten Sbeıcft taftam -awy' 
puoSalan taibedBniidttefinı t

Kaza laıuılULiiSeead» Ijnjjfnn 
başlsyacsSk «âan , ta&dyr ■ SnfB- 
bajfcnsm saika» ■Ja»likt«a ı

knmağa fea*taı»cafchr-
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Geçit resmine iştirak eden kahraman süvarilerimiz
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Dün bütiin İstanbul, asil bir 
heyecanla, kurtuluş 

gününün yıl dönümünü tesit etti
Bu münasebetle kıtaatımızın ye genç mektepli

lerimizin yaptığa resm i geçit çok güzel oldu
s$®^sam&?&fflmYusm%8EixgGt/

Dün, 6 teşrinievveli, Millî 
mücadelenin bütün kahramanla
rını hatırlatan şerefli günü, ya
ni tstanbuhın kurtuluşunu, bü
tün şehrimiz halkı, tesit ve teb
cil etti. Devairi devlet, raüesse- 
sat, eyler, dükkânlar her taraf 
bayraklarla donatılmıştı.

Sabahın yedi buçuğundan 
itibaren zabıta içtima mahallA 
olan Sultanahmet meydanı ve 
civarında tertibat ile meşgul idi. 
Saat sekiz buçuktan itibaren 
sokaklar fevç feAç geçen, kadın, 
erkek, çocuklarla doluydu. Şe
hitlikleri imar komisyonu cemi
yetinin hersene mutat olan rozet 
tevzii başlamıştı.

Minimini mektep çocukları 
her geçenin göğsüne ufacık kır
mızı rozeti’ takıyorlardı. Saat 
dokuzda Sultanahmet meydanı
na önlerinde muzikalarla askeri 
kıtaaf, askerî mektepler, izciler, 
erkek, kız lise talebeleri , gelme
ğe başladılar. Üç çeyrek saat 
zarfında bütün meydan dolmuş
tu. Millî ordunun Sirkeci rıhtı
mına ayak bastığı tam saat- on
da ilk top sesi işitildiği zaman 
askerî kıtaat kumandanlarının 
sert hareket emirleri üzerine 
merasime iştirak için hareket 
ettiler.

Önde bir muzika ile Harbi
ye, Tıbbiye, Kuleli, Halıcıoğlu, 
Maltepe, Deniz lisesi ve Deniz 
efradı cedide mektebi talebesi, 
Tayyare makinist mektebi tale
besi, Askerî san’atlar mektebi 
meydanı terkettiler. Bunları 
bir piyade alayı, bir süvari 
bölüğü, bir topçu taburu bir 
muhabere müfrezesi, polis , 
itfaiye, şehir bandosu, izciler, 
lise talebesi, Mehterane muzı- 
kası ve esnaf cemiyetleri takip 
ediyordu.

Alay, tramvay yolunu taki
ben , Alemdar, Salkımsöğüt, 
Reşadiye, Sirkeci, köprü,. Ka- 
raköy, Şişb.ane, Tebebaşı, İstik
lâl caddesi tarikile Taksim’e 
geldi ve Kolbaşı Cümhuriyet

Geçit resminde topçularımız

Şükrü Naili'Paşa 
meydanında tribünün önünde: 
durdu.

Alay Köprü üstüne geldiği; 
zaman limanda bulunan büyük, 
küçük sefain, düdükler çalarak 
alayı selâmladılar. Bütün, bu gü- 
zarğâhta toplanan halk, apar- 
tıman pencerelerinden bakanlar 
konfet atarak kıtaatı alkışlıyor
lardı.

Taksimde ihzar edilen tri
bünde Meclis Reisi Kâzım Paşa 
Hazretleri bazı meb’uslar, Vali 
Muhiddin, İstanbul umumî mec

lisi -azalan, erkân ve-ümerayı 
askeriye, rüesayı mülkiye,..Ad-, 
üye ve Mâliye,’ Darülfünun - Maa
rif erkânı, siyasî fırkalar rüesası, 
bulunuyorlardı.

Cemiyeti umumiyet Belediye 
azasından Sadettin Ferit bey 
bir nutuk söyliyerek Istanbulun 
Düveli itilâfiye ordularından 
nasıl tathir edildiğini ve lstan- 
bulun kurtuluş hatıralarını tek
rar etmiş ve alkışlamıştır.

Nutuktan sonra merkez ku
mandanının işareti üzerine kıtaat 
orada aynı sıra ile ' resmi' geçit 
yaparak dağılmışlardır.

Öğleden sonra saat 16 
da Belediye Reisi ve İstan
bul umumî meclisi azâsıtı- 
dan ve cemiyetler mümessil
lerinden ve fırka. rüesasindan 
müntehap birer' heyet'Kolordu 
merkezine giderek kolordu ku
mandanına halkın ordusuna olan 
şükran!hislerini arzetmişlerdir.

Ggece • cümhuriyet. meyda
nında şehir- bandosu, Beyazıtta 

. askerî. bando lâtif havalar çal
mışlardır. Devairi resmiye ye 
müessesa ttenvir .*edilmiş, Üskü- 
darda Doğancılar da. belediye 
tarafından havaî fişekler atılarak 
halk geç vakte kadar bu suretle 
bayramı tes’it etmiştir.

r: ig,ım___________ =______

Dün bir çok semtlerde mtcmaföata- 
devam edildi ve H. fırkası kasandı
Beyoğlu kaymakamım Valiye şikâyet eîiiiler, Ada-, 

larda adam doğ-üMüğünü iddia ettiler. Küçük ; 
pazarda rey aimıya müsaade edilmediğim söylediler.'
Dün de şehrin muhtelif yer

lerinde Belediye intihabı hara
retle devam etti ve birçok vatan
daşlar reylerini istimal ettiler.

Dün Belediye şubesi dahi
linde Sarıdemir, Demirtaş, Ya
vuz ersinan, Hacı Kadın, Hoca 
Giyaseddin, Süleymaniye, Zın- 
dankapı, Ahiçelebi, Rüstempaşa 
Tahtakale mahallelerinde, Fatih
te Nevbahar, Melekhatun, Ur- 
dek kasap, Velet Karabaş, 
Merkezefendi, Denizaptal, Erey- 
li, Arpaemini, Fatma sultan, İb
rahim çavuş, Uzun Yusuf, Seyit 
Ömer, Ömer, Beyazıt ağa, Be- 
yoğlunda Kulcğlu, Cihaggir, 
GümUjsuyu, _ Koçatepe,.. Kâtipr 
Mustafa çelebi, Firüzağa, Çu- 
kurcuma, Şehit Muhtar Bey, 
Bülbül, Bostan, Hüseyin ağa, 
Tomtum, Âsmalımescit, Kamer 
hatim, Kalyoncukülluğu, mahal
lelerinde, Tarabya, Yeniköy, 
mahalleleri Hisarda, Bozhane, 
Küllü, ÖkUmce, Paşamandıra, 
Alibahadır, Mahmut Şevket pa
şa mahallelerinde, Üsküdarda 
İhsaniye, Çakırcı Hasanpaşa, 
Selimiye, Ayazma, Imrahor, Ah’ 
met çelebi. Hamzafatih, Salacık, 
Sinanpaşfe, tavaşi hasanağa ma
hallelerinde, Kadıköyünde, Cafe- 
rağa ve Hasanpaşa mahallelerin
de, Büyükadada, Bakırköy ünde 
intihabat yapılmıştır.

(Arkası 2  itici sahifedç)

Vali Beyin beyanatı

«Bir şikâyetiniz varsa 
bize müracaat

Vali, Küçükpazar- 
da halka 

vesayada bulundu
İntihabı kaybeden tarafın 

mStemadî şikâyeti ve Küçiik- 
pazarda tehacüm hâdisesi hak- 
ıkında,.Vali Muhiddin Bey bu ma
hallerde bizzat yaptığı teftişata 
istinaden, bize dün akşam şu 
beyanatta bulunmuştur:

. tntihabata müdahale edildiğine 
dair bazı gazetelerde şikâyet 
yollu neşriyat yapıldığını gör
düm. Halkın en başlı hukuku 
siyasıyesine taallûk eden întiha- 

' bat işinin her türlü tesirler fev
kinde kalmasına ve yalnız kanun 

' hükümlerinin hâkim ve mer’i ol
masına azamî dikkat ve itinayı 
sarfeden vilâyet, bunları daima 
tetkik etmektedir. Bu tetkika- 
timizin vâsıl , olduğu netice'iddia

Kurtuluş bayramı intihalarından

E

Migon — Yozunu seveyim Salâmon rozetini kaybet- 
ma yelecek seneye yene lâzım ulur.

Beyoğlu kaymdlsa
Sedat Bey •

edilen tesir ve müdahaleyi asi#, 
isbat etmemektedir. .

Esasen kanunsuz ve yolşuı 
hareketlerin mercii şikâyeti eyvei 
emirde kanunun tayin ve tesbiİ 
ettiği resmî mercilerdir. Ancak - 
bu suretledir ki makamâti res-_ 
miye süratle vazifeye “tahrik 
ve davet edilmiş .olur.

Filhakika matbuatınsak-ve ' 
vaziîei neşriyesi müsellemdir. 
Ancak biraz evvel ihkalKLhkk'için. 
mağduriyet iddiasuıde bulunanla
rın bizzat ve derhal resmî,maka* 
mata müracatları ve bu müraca* 
atlanın vak’a tasrih etmek sure*, 
tile yapmaları lâzım ve en tabiî 
bir yoldur. - ,

Bugün intihap yerlerini, tef-. 
tişatım esnasında hazurun.tara
fından şifhaen vaki olan şikâyet- 
leri ve hadiseleri kendilerile be* 
raber tetkik ettim. Gördüğüm 
ve anladığım şudurkij vaki olan 
şikâyetler maîîza şikâyet' kas- 
dile vehiç birsuhih ve lâzım esa'. 
sata müstenit olmayarak yapıl" 
maktadır. Şikâyetçilerin de çöl» 
yerde neticede buna kanaat ge
tirdiklerini gördüm.

Küçükpazar intihap sandlğ» 
başında akşam saat beşten sonr* 
muhtelif zümrelere mensup İdin
seler tarafından vaki otan te* 
hacüm neticesinde birtakım «tür 
tefehhümlere müstenit mBodka*

(Arkası 2  nci
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in çok feci akıbeti

enkazı altından 
en

i çıkarılıyor
Fransada kaza mahalli olan şehirde siyah tüllere sarılmış

bayraklar çekildi. Her taraftan
uzenne iyor

Bove, 6. - (A.A.) - R - 101 
işaretli kabili sevk balonun uğ
radığı kazadan yaralı olarak 
kurtulan 8 kişiden biri bu sa
bah ölmüştür. Hava işleri neza
reti kaza esnasında balonda 54 
kişi bulunmakta olduğunu be
yan etmişse de kazadan kurtu
lanlar balondaki yolcuların 58 
kişiden ibaret olduğunu kat’i 
urette iddia etmektedirler. Ce- 
letlerin Îngiltereye nakli için 
Dieppe limanına bir İngiliz tor- 
pito muhribi göndermek üzere 
lâzımgelen tertibatın alındığı is
tihbar edilmiştir.

Enkaz altından 
çıkarılanlar

Öeauvais 5 (A.A) — Şimdiye 
Kadar enkaz altında 47kadar kadav 
ra çıkarılmıştır. Diğer üçü henüz 
enkaz altındadır. Kaza esnasın
da balonul2 adam sevketmekte 
ve biitün diğerleri uyumakta 
•idiler.

Fransız hava - nazın 
vak’a mahallinde ,

Paris 5 (A.A) -i- Ma va na- 
zın M. Eynac refakatinde kale
mi mahsus müdürü olduğu halde 
hükümeti temsil etmek üzere 
R-101 balonunun felâkete uğ - 
dığı mahalle gitmiştir.

Doumergin taziyeleri
Paris, 5 (A.A.)— Reisicum

hur M. Doumergue ile Mi Bri
and ve M. Tardieu İngiltere kı
ralı ile İngiltere hükümetine ve 
R-101 faciası kurbanlarıtıln ai
lelerine taziyet telgraflarıt çek
mişlerdir.

Ölüler arasında
fieauvais, S (A.A.)— Enkaz 

altından çıkarılan kadavralardan 
25 i balonun merkez kamarasın
da bulunmuştur. Sir Lefton 
Brankerin ölüler arasında bu
lunduğu resmen teyit edilmek
tedir.

Facianın tesellisi
Londra, 6 (A.A.) — Sıhhi

ye nezaretinin parlâmento kâti
bi mis Sesan Levrence amele 
fırkasının bugün Landedna’da 
toplanan senelik konferansına 
riyaset etmiştir. Konferans açıl
dıktan sonra hariciye nazırı M. 
Henderson lort Tomsonun ha
tırasını hürmetle yadetmiş, R. 
101 işaretli balonun uğradığı 
kazaya kurban olanların mem
leketlerine hizmet uğrunda öl
müş olmaları itibarile güzel ve 
asil bir akıbetle hayatlarına ha
time vermiş olduklarını söyle
miştir.

Siyah bayraklar
Paris, 5 ( A, A ) — İngiliz 

memurlarına karşı bir cemile 
olmak üzre Fransız memurları 
1M 01 işaretli kabili sevk ba
lonunun düçar olduğu felâketin 
teknik esbabı hakkında tahki
kat yapmışlardır. Allone ve Bo- 
veis’nin başlıca binalarına siyah 
tüllere sarılmış bayraklar Çe
kilmiştir.

Tabutlar ve çiçekler
Beauvais, 5 — (A. A .). — 

İngiltere Hava erkânı harbiyesi 
reisi M. John Şalmon ile bir
çok İngiliz gazeteleri tayyare ile 
buraya gelmişlerdir.

Saat, 15,30 da İngilterenin 
Paris hava ateşesi kumandan 
Bone Allonne belediye dairesin
de beyaz bayraklar ve çiçekle
re sarılmış olan tabutlar dahi
lindeki kadavraların hüviyetleri
nin tayinine başlamıştır. Mu
maileyh, bu vazifesinin ifası hu
susunda miişkilâia uğradığından 
ve kadavraların hüviyetlerinin 
tayin etmek mümkün olamadı
ğından bu işe yarın sabah ta de
vam edecektir. Felâketten çok 
müteessir ve müteheyyiç olan 
ahali kaza mahalline bir çok çi
çekler getirmişlerdir.

Kazamn sebebi
Londra, 6 ( A. A . ) — Bir 

İngiliz tahkikat heyeti kabili 
sevk balonunun enkazını bu sa
bah tetkik etmiş, ve iptidai tah
kikata, başlamıştır. Kazanın inef- 
ruz sebebi-, Jhakkıdda öğleden 
sonra bir tebliğ neşredilecektir.

İnfilâk nasıl oidu?
Beauvais, 5 (A. A.) — Ka

zadan kurtulanlardan birisi . şu 
malûmatı vermektedir. Beauva- 
is’ye kadar herşey yolunda git
mekte idi. Birdenbire balon 
bnşaşağı inmeğe başlamış, sonra 
tekrar hafifçe yukarı kalkmağa

İzmirde Serbestçiler

Serbestçiler Hiz
met gazetesine 

hücuma başladılar
İzmir 6 (H. M.) — İzmirin 

Serbestçi gazeteleri Hizmet ve 
Zeynel Besim B. aleyhinde 
şiddetli neşriyat yapıyorlar. 
Hizmet bu günkü nüshasında 
mes’eleyi izah etmekte ve müs- 
tenkiflikten bahs eylemektedir. 
Serbestçilerin İstanbul namze tlis- 
tesinde akalîiyetlerin mevcudiyeti 
İzmir efkârında fena bir tesir 
bırakmıştır. İzmirde de akalliyet- 
lerin serbest listeye ithali halkı 
müteessir etmiştir.

Mitlerin manevralarına
m u k a b e le  

Berlin, 6. — (A. A.) — Al
man bayrağı cemiyetine mensup 
20 bin aza Cümhuriyet idare
sini Hitler’in çevirmekte olduğu 
manevralara karşı müdafaa et
meğe söz vermişlerdir. Genç 
Almanlar grupu devlet fırka
sından ayrılmıştır.

başlamış ve sonra bir direğe 
çarpmıştır. İşte infilâk o zaman 
vukua gelmiştir. Saat 21 de 
benzin depolarında henüz yan
gın devam etmekte idi.

Alev sütunları 
Berlin, 6 (Hususi) — R. 101 

balon kazasını görmüş olan bir 
zat vak’ayı şu suretle arılatıyor: 

Fransada “Bove,, kasabası 
halkı balonun kasabaları üzerin
den geçeceğini bilmiyordu. Ge
celeyin saat iki buçukta bir çok 
kimseler kuvvetli motor sesle- 
rile uyanmışlardır. Balon bu 
sırada pek alçaktan uçuyordu. 
Karaya yaklaştığı sırada içinde 
bir iştial oldu. Balonun baş ta
rafı karaya çarptı, fakat balon 
tekrar doğruldu. Mamafi çok 
geçmeden tekrar düştü.

Bu esnada iki iştial daha 
işidildi. Bunun dördüncü ve en 
şiddetli iştial takip etti, bir 
alev sütunu yükseldi.

Köylüler yardıma koştular, 
fakat 100 metreden'-fazla yak* 

, laşâmadilar. .. A;»,;:
Şimdiye kadar i 50 kişinin 

öldüğü anlaşılmıştır. 47 ceset 
bulunmuştur. Diğer üçünün 
kül olduğu anlaşılmıştır.

Kurtulanlar baş tarafta su 
deposu yakınında bulunuyordu, 
iştial üzerine bu kısım uzağa 
atıldığından burada bulunanlarda 
bu suretle balondan uzaklaş
mışlardır.

Fransada intihabat
Paris, 5 (A. A) — Belleville 

halk mahallesinde yapılan ve 
pek hararetli surette cereyan 
eden teşriî intihabat neticesinde 
sosyalistlerden Jardelle kazan
mıştır.

Brezilya isyanı

Donanmanın bir 
kısmı da asile

re
Nevyork; 6 [A. A] — Bre

zilya asilerinin Riyo Grande dö 
Sui hükümetine meydan oku
yarak 21-35 yaş arasındaki er
kekleri seferber ettikleri ve 
Sao Polo şehrine karşı şimal 
istikametinde bir ileri hareketi 
yapmak teşebbüsünde bulunduk
ları bildiriliyer. Asiler, topla
dıkları askerleri nakletmek için 
lokomotiflere ve vagonlara vaz’ı- 
yet etmişlerdir.

Brezilya — Uruge hududu 
üzerinde bulunan Rivera’ dan 
bildirildiğine göre, bu isyan 
Santa Katarina hükümeti dahi- 
liı de çıkan ihtilâl ile alâkadar 
bulunmaktadır. Santa Katarina 
asileri hükümet merkezine doğ
ru yürümektedirler. İhtilâlciler, 
Brezilya müttehit hükümetlerin
den lâakal yedisinin federal hü
kümete karşı açıktan açığa is
yan etmiş olduklarım söylemek
tedirler. Donanmanın bir kısmı
nın da asilere iltihak ettiği te
min olunmaktadır.

Buenos Ayres, 5. — (A. A.) 
Santanadan hudut hadiseleri

Hariciye Vekilinin beyanatı

Düşmanımız yoktur, fa
kat hiç bir dostla 

da müttefik değiliz!
Hariciyo vekili Tevfik Rüştü 

Bey Moskovada iken Loııdoıı 
General press muhabirine Tiir- 
lt iyenin haricî siyasotiııc dair 
şayanı dikkat beyanatta bulun
muştur.

Tevfik Rüştü Bey bu beya
natında diyor ki:

— Türkiyenin istikbali artık 
kendi iradesine bağlıdır. Şimdi 
kurtulmuş olduğumuz ve kendi 
görüşümüze göre inkişafımızda 
hürriyet sahibi bulunduğumuz 
için, istiklâlimizin müreffeh ol - 
masına çalışabiliriz. Anadolunıın 
tabiî menabii kâfi derecede iş - 
letilmiş olsa, bizim 60 milyon 
nüfus besliyebileceğimizi söyli- 
yenler oldu.

Fakat şimdilik biz bu kadar 
muazzam nüfusu tezayüdünü asla 
arzu etmiyoruz. Mübadele mu
kavelesinden sonra, vatana 
gelen yarım milyon nüfusun 
hayatlarını temin etmek bizim 
için kolay bir şey olmadı.

Evvelâ istihsalâtımızı ıslah 
etmeliyiz. Bilhassa irva ve İska 
ve ziraat meselelerini hallet
meliyiz.

O suretle ki İktisadî şeraiti 
mahallile, nüfus tezayüdüne 
mahzursuz tahammül edebilmek 
kabil olsun.

Haricî siyasete gelince, vazi
yetimizin, tarifi müşkül değildir. 
Başlıca hedefimiz dünyada sulh 

, davasında, Balkanlarda ve şarkî 
Akdenizde en sağlanv ve duren
diş., bir. .unsur olmak istiyoruz.

Emniyetli terki teslihat biri- 
birlerine bağlı şeylerdir.

Emniyet ne kadar temin 
edilirse, terki teslihat o derece 
mümkün bir hale girer. Binne- 
tice silâhlarımızı ne kadar azal
tırsak, sulh ta o nisbette temin 
edilmiş olur.

“Beynelmilel sulh hali,, ni 
ihdas edecek yegâne usul bu
dur. Bu usul bizim hoşumuza 
gidiyor. Çünkü müfrit tedbir
leri sevmiyoruz.

Şimdiki neslin zihinlerinde 
tedricen yereden bir başka ha
kikat te siyasetle iktisadiyatın 
biribirlerinden temamen ayrıla- 
mıyacağıdır. Binaenaleyh İktisa
dî sahada iki memleketi biribir- 
lerine takrip edecek her tedbir, 
siyasî münasebetleri üzerinde 
ancak hüsnü tesir icra edebilir. 
Son zamanlarda gümrük çen- 
berini kaldırmak veya hafiflet
mek mevzuu bahsoldu. Biz bu 
telkini tasvip etmekle beraber, 
hayat seviyesi her yerde bir ol
madıkça husulünü mümkün 
zannetmiyoruz.

Bir defa bu şart temin edilirse

hakkında gelen malûmata na
zaran ahali ile polis federal 
kıtaata karşı bir hareket yap
mışlardır. Bir ceneral ile bir 
çok zabitlerin Santaha’nın bir 
otelinde tevkif edilmiş olduk
ları rivayet edilmektedir. Ahali 
süvari kışlasını ihata etmiştir. 
Bir zabit telef olmuş, 3 nefer 
yaralanmıştır.

İhtilâl hareketi Vinas - Ge- 
ras hükümeti dahilinde kâin 
Dupreto’ya kadar tevessü et
miştir.

Montevideo, 5 — (A. A.) 
Hududa yakın yerlerden gelen 
bazı haberlere nazaran Brezil
ya asileri Porto-AUegre lima
nını işgal etmişlerdir.

artık için içiıı yapılan gümrük 
tarifeleri muharebesini kaldır
makla hiç bir miişkülfıt olınıya- 
cakhr. Bıı neticeye varıııalc için 
dalın hayli zaman ister. Diğer 
taraftan hudutların hikmeti vü
cudunun iktisadi bir set oldu
ğunu da gözden kaçırmamalıyı .̂

Bu hududu icap ettiği yer
de düzeltmelidir. Bilirim ki bu 
mes’ele nazik bir iştir. Fakat 
hayatta kat’î hiçbir şey yoktur. 
Bir sulh muauedesinin de nihaî 
ve mutlak olduğunu kafamıza 
koymayız. Stadükoda yapılacak 
her tadilât muslihane usullerle 
yapılmalıdır.

Bu noktadan Cemiyeti Ak
vam mevzua giriyor. Bazı nok
talarda olduğu gibi bu nok
tada da ciddî neticeler elde et
mek için, Cemiyeti akvam, her 
milletin ayni müsavat dahilinde 
muamele görmesinde ısrar et
melidir. Biz bu müessesenin eser
lerinin ve programının takdir- 
kârıyız ve bu yolda elde ede
ceği tarakkileri görürsek, daha 
memnun oluruz.

Türk noktai nazarından Ame
rika hariç, dünyada şimdiki hu
dutlarından memnun yegâne 
memleket biziz, diyebilirim. Kim
seden istiyecek ve kimseye ve
recek bir şeyimiz yoktur. Mil
letimiz mütecanistir. Bahse de
ğer bir akalliyetimiz yoktur.

Binaenaleyh bu vaziyeti ol
duğû  gibi muhafaza etmek is
teriz. Eğer Avrupada binnisbe 
kat’î bir hudut varsa, o da bi
zim hududumuzdur.

Biz başka memleketlerle 
münasebatımızda hiç bir istis- 
naiyet gözetmiyoruz. Onun için 
hükümetimizi tahribe çalışma
dıkça büiün mille.krlc biıibirin- 
den farklı olmayan dostane mü
nasebetler idame ediyoruz. Hâ
kimiyet haklarımızda son dere
ce kıskancız. Milletimiz hakkın
da cari şerait haricinde, hiç bir 
ecnebi bizde çalışamaz. Memle
ket kanunlarına itaat ettikçe, 
her ecnebi bizde çalışabilir ve 
para kazanabilir. Yalnız ticaret 
siyasî .propagandaya vesile teş
kil etmemelidir.

Bütün memleketlerle müna- 
sebatımız dosianedir ve hatta 
biz komşuları ile dostluk ve bi
taraflık muahedeleri akteden 
ilk memleketiz. Evvelâ Rusya 
ile, ondan sonra İtalya, Maca
ristan, Bulgaristanla ayni şekil
de muahedeler imza ettik.

Hudutların masuniyeti hak
kında İran ve İngiltere ile bir 
muahede jf^tettik. Fransa ile de 
bir bitaraftık ve dostluk misakı 
imzaladık. Yunan hükümeti ile 
de böyle bir muahede imzası 
için hali müzakeredeyiz.

Bütün bunlar bizim sulh ar
zumuzu gösterecek kadar be
liğdir. Bence ittifaklar ve tut
saklardan ziyade sulhu daha iyi 
temin edecek usul budur.

Baldvin hükümeti zamanında 
İngiltere ile Sovyetler arasında 
inkıta olduğu zaman Ankarada 
Klüp diplomatikte Sovyet sefa- 
retanesi başkâtibi ile konuşu
yordum. .Tam o sırada Ankara
'daki Rus sefaretanesi müsteşarı, 
bulunduğum salona girdi.

Ben de tam o sırada briç 
oynamak için bir dördüncü ar
kadaş arıyordum, koluna girdim
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Balkan konferansı

Konferans büyük 
merasimle açıldı 

ve işe başladı
Atina, 5 (Hususî) — Balkar, 

konferansı bugiin müzakeratına 
başlamıştır. Atiııanın sokakları 
altı balkan milletinin bayrakla- 
rilc domıtınıışlır. Bunlar «mum
da balkan bayrağıda vardır.

Balkan murahhasları, meclisi 
ıncb'uuan salonunda toplarınca, 
Yunan gençlerinden mürekkep 
bir heyet Balkan marşım teren
nüm etti. Müteakiben Yunan, 
heyeti murahhasası reisi M. Pa- 
paanastasyu söz alarak gelen 
heyeti murahhasları, Yunan mil
leti namına selâmladıktan sonra 
bu ilk Balkan konferansının 
ehemmiyet fevkalâdesini kaydetti 

Müsyü Papaaııastasyonun tek
lifi üzerine Türk, Yunan, Bul- 
gar, Romen, Sırp, Arnavut ba|- 
vekilleri, konferansın fahrî ri
yasetine alkışlarla intihap edil ' 
diler.

Müteakıban Yunan başvekili'/ 
Müsyü Venizelos söz aldı ve 
dedi ki:

— Necip Balkan milletleri 
murahhaslarının burada toplan- f 
masından mütevellit sevincimin ■ 
izharına müsaade etmenizi rica, 
ederim. /

Balkan milletleri murahhas
ları, bu milletler arasındaki sı
kı makarenetin esaslarım tesbit» 
için burada toplandı. Bu ittiha- i 
dm ancak tedricî bir surattet, 
vuku bulabileceğini takdir e di» 
yoruz.

Fakat siz, itilâf husulü ka
lay olan noktalardan baylarsa-  ̂
nız, en dikenli meselelerin ted- / 
ricî bir surette hal ye faslı yo
lunu temizlemiş ve. hazîrüamıy 
olursunuz. Takip ettiğiniz gaya' 
o kadar neciptir ki, hepimiz, bu
nun kudsiyetinden mülhem ol-. 
malı ve katî muvaffakiyetin el
de edilmesi için bütün kuvvet
lerimizi sarfetmeliyiz.

Yunan hükümet ve milleti 
namına sizi selâmlar ve mesai* 
nizde muvaffakiyetinizi samimi 
kalbimden temenni ederim.,,

Balkan heyeti murahhasları 
reisleri ve ezcümle Türk heyeti 
murahhasası reisi Haşan bey da 
söz alarak bu ilk Balkan kon
feransının ehemmiyetini kaydet
tikten sonra bu konferansın iç* ’ 
timaa davetile takip ed'bn ga
yenin husulüne fevkalâde yar
dım edecek olan Türk- Yunai 
dostluğunun ehemmiyetini kayıt 
ve tezkâr etü.

Atina şehri gece baştan ba
şa tenvir edihciştir.

Bombayda tevkifat
Bombay, 6. — (A. A.) -«■ 

Kongrenin mücadele kcmitcıi 
azası kongrenin faaliyet v* 
mukarreratma ait tebliğleri, hü
kümetin menetmesine rağmen, 
neşrettiklerinden dolayı levktf 
olunmuşlardır.

ve bize iltihak .etmesini istedim: 
— Geîniz, GÎdim, burada 

bitaraf zemin üzerindesiniz. Zi* 
ra Sovyetlerle aramızda ancak . 
dostane münasebat mevcuttur» 
inkıtaı unutunuz, bir şey ola»* 
mış gibir oynumuza bakahm. 

Oynadık.
Bu da Türkiyenin başka mem

leketlere karşı olan vaziyetin» 
makis olabilir. Eğer bir düşma- ̂  
nımız yoksa dostlarımızdan hiç ' 
birisi ile müttefik değiliz. Het»i 
keai mutlak bir müsavat sav*»’ 
yesinde bulunduruyoruz. ■ j
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m'sıçn rnıasn
MmteFsn kupa maçlarının ikin

ci haftayı du çok kalabalık bir 
seyirci miivacchcsimfc cuma gü
nü Alsancak otadyomundc icra 
edildi.

Saat 3 de evvelâ Altay ta
kımı, müteakiben Altınordu ta
kımı yeni formalarım giymiş 
oldukları halde sahaya çıktılar.

Hekem: Göztepeden Nebi! 
Bey idi.

Para atışında Altınordu ka
zandığı için rüzgârı lehine aldı 
ve Altay hücume geçti. Daha 
beş dakika olmamıştı ki Alta- 
yın vaki bir hücumunda Veha- 
bm isabetli bir şutunu kaleci 
iade etmeğe muvaffak oldu ise 
de İsmail Kakkı’da yetişerek 
Aitmordu kalesine topu sok
makta geç kalmadı ve bu su
retle ilk gol yapılmış oldu. İşte 
bu sayıdan sonra Altay’ın mun
tazam paslarla devam eden 
oyununa Altınordu rüzgârın yar- 
dımiyle mukabele diyor ve bir
çok mühim fırsatları kaçırıyor
du.

Bilhassa Altay hücumlarında 
Altınordu kalesi önünde vukua 
gelen mühim cezalar hakem 
tarafından ya kasten veya zuhu- 
lon görülmek istenmiyordu.

»una rağmen Altay birinci 
davreyi kısmen muntazam bir 
oyun ve — 1 golle bitirmeğe 
muvaffak oldu. İkinci haftayım 
başladığı zaman Alfanordü Refik 
ve Hami Beyleri takıma alarak 
taze kuvvetle oyuna çıkmış bu
lunuyordu.

. Mütekabil hücumlar devam 
ediyorken 15 inci dakikada Al- 
tmordu kalesine girmek üzere 
bulunan Altay sol açığı Hakkı 
düşürüldüğünden hakem penaltı 
vermek mecburiyetinde kaldı. 
Fakat bu ceza vuruşunda Altay 
istifade edemedi. Çünkü kaleci 
topu kurtarmıştı.

Altınordu bu devrede hırçın 
jynıyarak Attaylı kardeşlerini 
rencide etmek istiyordu.

Dakika 30. Bu sefer gene 
Altınordu aleyhine bir penaltı 
vaziyeti oldu ise de hakem 
bunu firikik cezasile tecziye 
etti. Altınordu müdafaa hattı 
altı yarda mesafe ile topun 
önüne dizilmişler isede Vahabrn 
18 pastan mahkane vuruşu ile 
top kalecinin gözünden dahi 
kaçarak Altınordu kalesine ikinci 
defa olarak girmiş bulunuyordu.

Altay 2 Altınordu 0 ,
Son dakikalara doğru idi ki 

Altmordu’nun ehemmiyetli bir 
hücumunda top kalenin direği
ne çarparak kurtuldu ve bun
dan sonra do oyun tatil edile
rek netice 0 - 2  Altayın gali
biyeti ile nihayet buldu.

K. S. K. ■— Altınay
. Saat onyediye yirmibeş kala 

Altaydan Haşan Beyin idaresi- 
le oyuna başlandı. Rüzgârı le
hine alan Altınay takımı maa
lesef bugün zayıf bulunuyordu. 
Bu birinci devrede rüzgârın da 
yardımına rağmen hiçbir gol 
yapamıyaj-ak 3 gol yemesile 
haftayım! bitirdi.

ikinci hafiayımda ikiye fearşı 
ancak bîr gol atarak 1—5 gibi 
büyük bir farkla oyunu kayb
etti. Oyunda tevazün olmadığı

Balkan oyunlarında atletlerimiz

Tağımız iki 
çekilmiştir

Balkan oyunlarına iştirak  eden atletlerimizden bazğnn 
“Atina 5 - Balkan oyunları,, | çok muvaffak bir şekil arzet-

evvelki gün öğleden sonra, Ati- 
nanın yeni ve muazzam stadında 
çok parlak bir merasimle başla
mıştır.

Tribünlerde görülen kalabalık 
Atina spor hayatında ilk defa 
görünüyordu.

Halk sabahtan akma başla
mış ve gittikçe çoğalarak öğle 
üzeri kapıların önünü doldur
muştu.

Sükûneti temin ve halkm içeri 
girebilmesi için zabitanın müda- 
helesi ile kalabalığın heyecanı 
ancak bir parça yatıştırılmıştır.

Davetlilere tahsis olunan ma
halde, Yunan hükümeti erkâ
nının ekseriyeti mevcuttur.

Bu meyanda Türkiye sefiri 
ve diğer memleketlerin sefirleri; 
Balkan konferansına iştirak 
için gelen Türle heyeti mura- 
hasasından bazıları da hazır bulu
nuyorlardı.

Müsabakaya çok parlak bir 
merasimle başlandı.

Alfabe sırasile her milletin 
atletleri mevki almışlardı. Her 
milleti temsil eden oyuncular 
millî bayraklarını dalgalandı
rarak muntazam adımlarla sa
haya çıkmışlardır. Ve resmi 
geçit devam ettiği müddetçe 
tribünlerdeki binlerce halk fa
sılasız alkışlarına devam etmiş
tir.

Resmi geçide iştirak eden 
atletler arasında ilk göze çarpan 
şu oldu:

Her milleti temsil eden atlet
ler kendi kıyafetlerine azamî 
bir itina vermişlerdi.

Türk atletleri bu hususta

miştir.
Resmi geçit 15 dakika de

vam etmiştir. Müteakiben mü
sabakaya başlanmıştır.

İlk müsabakada bizim atlet
lerin aldıkları vaziyet şudur:

100 metrenin eliminituvannda 
Senih ve Mehmet Ali ikinci ve 
dördüncülükle finale kaldılar.,
■ Yüksek -atlamaya .Haydar 
iştirak etmişti.

Hastalığının adeta .' nekâhat 
devresinde bulunan ~ atletimiz, 
burada her zaman kolaylıkla 
atladığı bir yükseklikte maal
esef Yunanlı rakibine 1,80 de 
mağlûp oldu.

Balkan bayrak koşularında 
üçüncü kaldık. 1,500 metroda 
birinci Bulgarlar ikinci Yunanlı 
lar geldi. Bunlardan maada üç 
bayrak koşusu daha yapılacaktır.

için maç birincisi gibi zevk ve 
heyecanla takip edilemedi.

Önümüzdeki hafta K. S. K 
—Göztepe takımları dömi final 
maçını yapacak ve müteakip 
hafta da Altay bu iki takımın 
galibi ile oynayacaktır.

Altay bisikletçileri
Altay idman yurdunun kıy

metli bisikletçilerinden Niyazi 
ve İbrahim beyler ' cuma günü 
İzmir - Kasaba ve Manisaya. git
miş ve avdet etmişlerdir. (150) 
hilometre katetmişlerdir! Tebrik 
ederiz.

İzmir Hayvan sergisi 
çok rağbet gördü
Islah ve yarış encümeni âli

sinin ehlî hayvan sergisi 2 
Teşrinievvelde Burnuva ziraat 
mektebinde: açılmış ve; iki - gün 
devam etmiştir. Bu seneki ehlî 
hayvan' sergisi büyük bir rağ
betle karşılanmıştır. Geçen se
neye nazaran . sergiye iştirak 
eden hayvan miktarı bir misli 
fazla idi.

İki gün devam eden ser
giyi birçok kimseler ziyaret 
etmiş ve memleketin cinsi ıslah 
edilmekte olan hayvanlarını, gör
müştür.

Ehlî hayvan sergisinden mak
sat hayvan cinslerinin ıslahıdır. 
Halk bunun için teşvik edilmek
tedir.

Sergiye 32 aygır, 37 kısrak 
39 tay, 12 merkep aygırı, 10 
ester yavrulu kısrak, 37 boğa 
46 inek, 37 koyun, 40 koç ol
mak üzere 290 hayyan iştirak 
etmiştir. ,

Bunlardan birinci dereceden 
beşinci dereceye kadar olan
ların sahiplerine Islah ve yarış 
encümeni ailesinin tayin etmiş 
olduğu (5000) lira mükâfat tev
zi edilmiştir

Liman şirketinde

maddenin mü* 
zakeresi için 

yapılan içtima
Bundan bir müddet evvel 

Limon şirketi hey’eti umumiye* 
sinde, ruznamcnin esaslı iki 
mühim maddesi kabul edilme
mişti, Bu kabul edilmiyen mad
deler şirketin dahilî nizamname
sinin beşinci vo ikinci madde- 
lorinin tadili teklifi idi.

Şirketin unvanının İstanbul 
Liman işleri inhisarı olduğunu 
gösteren ikinci maddenin şu su
retle tadili teklif olunuyordu:

(Şirketin unvanı İstanbul li
man tahmil ve tahliye Türk Ano
nim şirketi olacak.)

Beşinci madde de şirketin 
sermayesini bir misli tezyit için 
şu suretle tadil edilecekti: 
(Şirketin sermayesi bir milyon 
liradan ibaret olup beheri 25 
Türk lirası kıymetinde 40,000 
hisseye münkasimdir.)

Heyeti umumiye yapıldığı 
zaman Ankarada bulunan şirket 
umum müdürü Hamdi Bey bir 
muharririmize bu tadil teklif
lerinin niçin kabul edilmediğini 
şu suretle izah etmiştir:

“ — Heyeti umumiyede bu 
teklifler reddedilmiş değildir. 
Nizamnamei dahilînin her hangi 
bir maddesinin tadilini müzake
re edebilmek için slilüsam ek
seriyeti ârâ şarttır. Halbuki bu 
içtimada sülüsanı ekseriyeti bu
lunmamıştır.

Tabiî bu maddelerin tadili 
teklifi ekseriyetin bulunduğu bir 
içtimada müzakere edileektir. „

Aldığımız malûmata nazaran 
Liman. şirketi heyeti umumiyeşi 
bu içtimaim bu ay içinde yapa
caktır.

Cenup hududunda

Anezeler hududu 
son

ra püskürtüldüler.
Bundan dört beş gün evel 

Aıieze aşireti elli süvari ve beş 
otomobil dolusu müsellâh kuv
vetle Ebukabir ile, Ebuzehep 
arasından hududumuzu geçmiş
ler ve on yedi sürü koyunumu- 
zu gasbetmişlerse de köylü ve 
jandarmalarımızın arkadan-yeti
şerek müdafaa ve müsademe- 
lerile bütün mağsubat istirdat 
edilmiş, yalnız bir merkep öl
müştür.

Köylülerimizden bir kişi aya
ğından' yaralıdır. Buna mukabil 
reisleri yüzünden kurşunla ya
ralanmış Halebe tedaviye git
miştir. Anezelerden ayrıca yedi 
sekiz yaralının bulunduğu ve 
dört yaralının öldüğü söylen
mektedir.

Köylülerimiz Miçhimin oğlu 
Halile ait Ortleant markalı yeni 
bir otomobil de zapt etmişlerdir 
Anezelerden ayrıca dört at ya
ralanmış ve ölmüştür.'

Bununla Suriye . aşiretleri 
güzel bir ders almışlardır.
Cenuplu bir çete pususu

İki gün evvel Şebeke mev
kiinde pusu kuran on iki şahs- 
dan mürekkep Suriyeli bir çete: 
vazifeten şehit Ahmet karako
luna giden Esat onbaşı ile bir 
bekçi üzerine ani bir ateş aç
mışlardır.

Esat onbaşı başından aldığı 
yara ile şehit düşmüş, şakiler 
bekçinin ve Esat onbaşının silâh 
ve atlarını almışlardır,

Vak’a geç vakit haber alın
mış, altmış kişilik Urfa Milisin
den mürekkep bir müfreze kam
yonlarla- takibe' çıkmış, ayrıca 
Suruç ve Maan istikametinden 
jandarma ve Milis kuvvetleri 
takibe çıkmışlardır.

Çetenin izi bulunmuş ise de 
henüz ele j&çirilemensişlerdir.

Öldüren adam filmi
Operatör Kurt Kurant Dolmabah* 
çede mesaisine devam ımcktediı

Almanyanm en meşhur si- 1 lerle beraber önümüzdckibıtftai
nema müesseslerinden (Terra) 
filim kumpanyasının maruf Fran
sız edibi M. Claude Farer'in 
( L’hommequi assasine ) isimili 
romanını • şehrimizde filime ala
cağım yazmıştık. (Öldüren Adam 
filiminiiı şehrimizde alınacak kı
sımlarını sahneye çekmek için 
gelen meşhur operatör M. Kurt 
Kurant on beş günden- beri 
çalışmaya başlamıştır. Alman 
sinemacıları Dolmabahçe ve Yıl
dız saraylarında çekilecek muh
telif sahneleri tesbit etmişlerdir.

Dün Boğaziçine giderek film 
için bazı manzaralar almışlardır.

Bu film Fransızca ve Alman
ca olarak iki nüsha olacaktır. 
Filmin Almanca kısmında oyna
yacak olan meşhur Alman ar
tisti (Conrayt Vait) diğer artist-

içinde şehrimize gelecekti.
(Öldüren Adam) filminin sü* 

tüdya dahilinde alınabSecek bü-; 
tün akşamı' BerKnde alınmıştır.

,.. Mevzuun saraylarda. - ve. ha
riçte geçen akşamı da bir. 
aya kadar şehrimizdefihne alı* ' 
nacaktır. Filmin İstanbulclâki 
kısımlarında oymyacak -artist* 
lerin giyecekleri kırk sene ev- 
velki Türk kıyafetine ait elbise-; 
ler tamamen hazırlanmıştır. Al» 
man sinemacıları bu kostümleri 
hazırlamak için 'Darülbedayi ar
tistlerinden' ve Müze müdürlü* 
ğünden - çok yardım : görmüş
lerdir. ■ ■ J

Öldüren Adam filmi geler 
cek sene temaşa mevaiminê  
kadar hazırlanacak ve filmia 
bir kopyası derhal, İstanbula, 
gönderilecektir. .. ' ■ - ~v.

Bayraklı da bir 
hadise oldu

Dün . Bayraklıdaki intihap 
saddığının başında bir hâdise 
olmuştur. Bayraklı ahalisinden 
Nazif ağa dün kanunî hakkını 
istimal etmek üzere Bayraklı
daki sandık başına gilmiş ve 
muamelesini ikmal ettikten son
ra Halk Fırkası listelerinden bir 
dane istemiş ve altına imza et
miştir,-

Bu sırada biraz ileride bu
lunan ve serbest fırkaya men
sup olan Diş doktoru Adııan 
Bey isminde birisi sandık başı
na gelerek bağırıp çağırmağa 
başlamış ve Nazif ağanın Ser
best Fırka listesini istediği hal
de kendisine Halk Fırkası lis
tesinin .verildiğini iddia etmiştir'

Bunun üzerine mes’eleye in
tihap encümeni vazıyet etmiS 
ve Nazif ağaya hangi fırkanın 
listesini istediği tekrar sorul
muştur: Nazif ağa bu suale:

. — Halk fırkası listesini!
. Cevabını vermiştir. Bunun 

üzerine intihabata !. müdahale 
, eden dişçi Adnan Efendi hak
kında derhal bir zabıt varaka- 
fi tutulmuştur.

Liman işleri ve 
Ticaret odası
İstanbul limanının ileride ala*: 

cağı şekil mevzuu bahsokırken 
Ticaret odasının da bü işe': ismi 
karışmaktadır. - ^

Ekser memleketlerde liman»; 
larda Odaların bütün ' liman 
müessesatma veya bunların, mü
him bir kısmına maddeten işti
rak suretile liman işlerile ida 
bir alâkaları vardır. ' "  ■

Halbuki ticaret; odasınınf)(K 
de liman işlerile alâkası ,fer!i 
derecede kalmaktadır. İstanbvıl 
odası liman tarife komisyonun-, 
da aza bulundurmak, limanhak- 
kında raporlar hazırlamakla 
meşguldur. Bir kaç sene evvel 
Topane anbarlarını açarak R- 
ma» işlerile filen alâkadar 'Ol
muş,- fakat sonra bü işten vaz
geçmiştir.

Alâkadarlar bu işle biraz da , 
odanın meşgul olmasını istemek
tedirler.

Şefik Bey
Ankara Asayiş Müşaviri Şe

fik Bey mezunen izmire gitmir 
tir.



Avrapaya
Ib e m ly o E m il

Birkaç gündenberi İstanbul 
belediye intihabat! mfeasebetile 
.•fahrin njühtelif senlilerinde bir 
kör dövüşüdür gidiyor. Halk, 
ikiye ayrılmış, zabıta vukuatı 
arasında, kimi Cumhuriyet Halk 
Fırkasına, kimi Serbesa Cumhu
riyet Fırkasına rey vermeğe uğ
raşıyor.

Gazetelerden bir kısmına 
bakılırsa, Cümhuriyet Halk Fır
kası, diğer kîssasna nazaran Ser- 
bes Cumhuriyet kazanmaktadır.

Bu kargaşaijk arasında bazı 
yaralananları nda resimleri kah
ramanlar gibi birinci sahife - 
ye geçiriliyor . Cümhuriyet 
Halk Fırkasının hatibi, sandık 
başında propaganda yaparken, 
kerşı fekanm gramofon çal
dırarak, çingeK'e kadım oy
natarak halkın afâka ve teces
süsünü başka taraflara sevket- 
tiği söyleniyor. Güröliiyor ki tıp
kı Avrupadaki gibi, gürültülü, 
patırtılı intihabat bizde de ya- 
p'labiliyor-iBu netfi mücadele bizim 
için yeni olmakla beraber, hal
kım ız yadjEgamıydr, uğraşıyor, 
mıicadeii.
diği gibi kullanıyor.

Bunların hepsi iyi, güzel amma, 
acaba feu baş yarmalar ve gra
mofon çalmalar arasında izhar 
ettiğimiz ve verilmesinde mu- 
taastbane ısrar eylediğimiz rey
lerimizden ne çıkacak?

Muhaîafot gazetelerinin ha
kikat gibi ortaya attıkları 
faraziyeyi bir an kabul ederek 
bir çok yerlerde Serbes Cüm- 
huriyetih kazıdığım kabul 
etsek bile bu fırkanın değil 
ekseriyeti; aldığı bir tek reyi 
dahi niçin aldığım izah ede- 
miyeceğjnden eminiz. Devlet 
siyaseti etrafında iki aydanberi 
ortaya attığı bütün fikirlerinden 
rücu eden bu fırkanın belediye 
siyaseti nedir? İstanbul şehri 
hakkında düşündüğü iledir ? 
bunlar hakkında halk tenvir 
edilmiş midir ? hayır! o halde 
kime ve niçin rey veriyoruz? 
bu malûm olmadıktan sonra Ali 
ile Velinin kazanmasında ne fark 
olabilir? Ve bizim baş yararak, 
gramofon çalarak vereceğimiz 
reyin ksymeti nedir?

Esasen bütün işlerimiz göre
nek olduğu gibi fırkacılığımız da 
Avrupa göreneklerinden mül
hemdir. Bazı gazetelerin Ame
rika ve îngilserede olduğu gibi 
bizde de halkın serbes rey ver
diği manzarası karşısında duy- 
dukları sahte süıura gülmemek 
elden gelmez. Avrupanın san
dık başındaki kavgalarından ev
vel, o kavgaiara gelmeden evvel 
yaptığı daha nice şeyler var ki, 
■şte onları taklit ile başlasak daha' 
iyi ederiz. Fikri olmiyan fırka- 

ne çıkar ?
işte Serbest Cümhuriyet Fır 

kası meydandadır. Sade bir va
tandaş olarak ve kemdi sami
miyetle düşünüyorum, hatta ceb' 
ri nets ediyorum, fakat şu Ser' 
bea Firkaya rey vermek için or-

veremler hakikate

Beyin mühim 
beyanatı

Şehrin muhtelif semtlerinde, 
dün de belediye intihabatı ha
raretle devam etniiş, vatandaş
lar reylerini istimal etmiştir.

İntihap mahallerinde bazı ta
raftarların lüzumsuz taşkınlıkları 
görülmüşse de, ehemmiyetli bir 
hâdise ve karışıklık olmamıştır.

Dün Beyazıt mıntakasında: Be-$ 
yazıt, Tavşantaşı, Mimarkeraaiet- 
tin, Saraçisak, Eminsinan, Fa
tihte: Davutpaşa, Çakırağa,
Kürkçübaşı, Kasapilyas, Cerrah
paşa, Kecihatun, Beyoğlunda: 
Feriköy, Duatepe, Cümhuriyet, 
Şişli, Bozkurt, İnönü, Pangaltı, 
Eskişehir, Mecidiye, Meşrutiyet, 
Halaskârgazi, Teşvikiye, Har-; 
biye, Kâğıthane, Yeniköy 
takasında: Bfiviikderş,- KırpcV™»— 
nu, Akbaba, Poyraz,Üskiidarda: 
Karadavutpaşa, Bulgurlumescit, 
Evliyahoca, Tenbelhacı Mah- 
met Gülfem hatun Durba, 
Hayrettin çavuş, Toygar Hamza, 
Salahsinan, Kadıköyünd: Rasim 
paşa, İbrahim Ağa, Osmaniye, 
Mecidiye mahallesinde intihap 
yapılmıştır. Geç vakit alınan 
neticeler Halk Fırkası namzet
lerinin bu yerlerde umumiyetle 
kazandığını göstermektedir. 
Beyazıt mıntakasında

Beyazıtta bir kısım mahal
lelerin halkı saat 7 den 13 e 
kadar Beyazıt camii dahilinde 
konulmuş olan sandığa reylerini 
attılar.

Burada sağlı, sollu masalar 
kurulmuş her iki taraf ta rey 
pusulalarını dağıtıyorlardı. Halk 
Fırkası taraftarları daha sakin 
ve vakur idiler, muttasıl şikâ
yetlerine rağmen Serbesçilerin 
sesleri ve propagandaları daha 
fazla işidiliyordu.

Buraya reylerini atmağa ge
lenlerden bir kısmı doğruca in
tihap sandığı başına gidiyorlar, 
bir kısmı da her iki tarafın re
yini tetkikten sonra karar veri
yorlardı.
Gedikpaşadaki intihap

Saat on üçten sonra, Beya-
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* Hltıhiddin B6y
zıt camii dahilindeki rey sandığı 
Cedikpaşa camiine nakledildi. 
Mimar Hayrettin, Saraç İshak, 
mahalleleri halkı gelip reylerini 
istimal ettiler. Bilhassa burada 

"Serbestçiler namına ancşk birkaç 
kisi ..rev. aüıSı itin o’ısçak ki 
taraftarları asabileşip bir iki 
hâdise çıkardılar. Zâibtaıım mü- 
dahalesile bu hâdiseler bir 
ağız kavgası halinde iken ya
tıştırıldı.

Halkın sesi!
Bu hâdiseler esnasında top - 

lanan halkm candan tezahürat 
yaptığı da görülü:

— Yaşasın Büyük Gazi, Ya
şasın Cümhuriyet Halk Fırkası!

Sesleri yükseldi ve bunu de
vamlı alkışlar takip etti.
Bir vatandaşın teessürü

Mütemadiyen Serbestçilerle 
temas edip direktif aldığı hissini 
veren bir gazete muhabiri de, 
ufak bir münazaaya sebebiyet 
verdi. Bu muhabir yine Serbest 
Fırka çığırtkanlarının verdiği 
notları kaydederken, halk ara
sından Osman Ef. namında biri 
zabıtaya müracaat etti.

Osman efendi hüviyet cüz
danım ve sair bazı evrakı gös
terdikten sonra:

— Bakınız burada Osman 
yazılıdır. Halbuki bu efendiye 
ankasdin ( Arap Osman ) diye 
beni kaydettirip gazetesine bu 
şekilde geçirmeğe teşvik edi
yorlar. Diye teessürünü izhar 
etti. Gazete muhabiri de tuttu
ğu nottaki arap kaydını sildi.

( Arkası 2  nci sayfada)
tada bir sebep görmiyorum. 
Halk Fırkasının belediye siya
setinden ayrı olduğu noktalar 
nelerdir? Bilmiyorum ve bu fır
kanın gazetelerde çıkan beyan
namesinde “ hürriyeti getiren 
fırkaya rey ver! „ Gibi avam- 
firibane cümlelerden başka 
bir fikir göremiyorum. Hiç bir 
v'atandaş Fethi Beyin fırkası 
karansın ve Fethi Bey Başvekil 
olsun diye rey vermez. Şunun 
bunun Başvekil olmas» vatanda
şın umurunda değildir.

"vatandaşın ehemmiyet ver
diği nokta hâkim olacak fi

kirdir. Fikre gelince karşı fır
kanın bu hususatta ki fakrı va
tanpervere hakikaten hüzün Ve* 
recek bir derecededir. Hakikat 
şudur ki mücadele bir fikir 
ihtilâfından çıkıp l»r post 
gavgası haline gelmektedir. 
İki ay zarfında bütün fikirleri 
eriyince vaziyet şimdi bütün çir
kinliği ile sırıtmağa başladı, İyi 
amma, omuzuaa basıp yukarı 
çıkmak için merdiven gibi kul
lanılmak istenen halkın, hürrri- 
yet! hayalile ılelelebet avutul* 
ması kabil midir ?
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•iBiraz sabrediniz!
İzmir gazetelerini gör

dük," Halk Fırkası gazete
leri büyük harflerle baş
lık yapmış: Her tarafta 
C. Halk Fırkası namzet
leri kazanıyorI Karşı fırka 
gazeteleri daha iri serlâv- 
kalarla ilân ediyorlar: 
Serbest Fırka her tarafta 
kahir bir ekseriyetle ka
zanıyor!

İstanbul'da intihap baş- 
lıyalı iki gün olda. Bir 
kısım gazeteler “ Herkes 
Halk Fırkasına rey veri
yor!,, diye yazıyorlar. Di- 

t Ser gazeteler: “Bütün halk 
I Serbest Fırkaya rey verdi!,% 
j diye yazıyorlar. 
i Her iki fırkanın da bir- 
ij den kazanmasına itıtkân 
!j olmadığına göre, bir tara- 
i] fin lüzumsuz yaygara et- | 
i] tiği muhakkak! 
ıj Rey adedi gibi rakama 

istinat eden ve herkes için 
ayni olması minim gelen 
işlerde, gazetedir btt’kadiır 
zıt neşriyatta bainnmak- 
tancsldnmezsejmaddL oh  
mıyari işlerdeki fikir kar- 
gaşalığinın der,ecesitii ve 

| dehşetini takdir etmek güç 
İ  değildir.
I  Düşman orduları çar- 
| pişmiyor, biraz sabrediniz! |

1 *** P
|ji Bu yazıyı ben yazarken ı 
| okuyan bir arkadaşım iti- 
j* raz etti: j
j| — Çarpışan, düşman or

duları değil amma, nam
zet listelerindeki isimlere 
bak: Mütareke devrinin 
düşman işgali altındaki 
senelerine ait bir idare 
zihniyetile, millî idaire 
zihniyeti çarpışılıyor mu?

( Akşamdan)

Harmige Vekili geldi
»• i. 1 0 ) ®° ç j co Tf ö Msya

I Hariciye Vekilime 
beyanata

Sovyet Kusyayı ziyarete gi
den hariciye vekili Tevfik Rüş
tü beyfendi dlin sabah, Rus 
hükümetinin htısusl olarak tah
sis ettiği Agorya vapurıle şeh
rimize geldi. İstanhuldaki sefa
ret mümessiilerile bazı mebus
lar tarafından karşılandı. Tev- 
fik Rüştü bey doğru Tokatlı- 
yan oteline giderek akşama ka
dar istirahat etti.

Hâriciye vekilimizle beraber 
Moskovaya giden Bolu meb’usu 
Falih Rıfkı, kalemi mahsus mü
dürü Kemal  ̂ Aziz ve Hariciye 

müdürlerinden Muri Beylerde şeb 
rimize gelmişlerdir.

Tevfik Rüştü Bey bu sabah 
saat on birde, Ankaradan bu 

- sabahki ekspresle. gelecek olan 
İrak fevkalâde köm&eri Sîr Han»' 
firesi kabul ederek kendısıle 
Türkiye - İrak münasibatını alâ- 
kar eden; bazı mesaili görüşe
cektir.

Hariciye vekilimiz öğleden. • 
sonra da kendisinden rande
vu almış olan bazı zevatı, bu 
meyanda Avusturya ve Mısır 
sefirlerini kabul edecek ve ak
şam ekspresle Ankaraya gide
cektir.

Tevfik Rüştü Bey dün bir 
muharririmize Rusya seyyahaii 
hakkında şu beyanatta bulun
muştur:

— Sovyet Rusyaya seya
hatimden pek-Ecemnunen av

det ediyorum. Biliyorsunuz ki 
buradan evvelâ Odesya, oradan 
Moskovaya gittim. Hükümetin

: KIZIL BAKİRE!

Aşk, ihtiras ve 
heyecan romanı
Bugün dordüucü sahi- 
femîzdtî zevkle okuma

ğa bağlıyacaksınız

T ev flî;-îîû sjfB . 
istifası zamanını Leningrat’ta 
geçirdim. Sonra tabiî tekrar 
Moskoyaya avdet -ettim. Mos- 
vadan Şimalî Kafkasyanın Ka
radeniz sahilindeki (Soçi) bel
desine geldim.

Oradan da dbğru . İstanbiıla 
avdet ettim. Bütün bu 15 gün
den fazla süren seyahat ve zi
yaretlerim esnasında Cumhuri
yet Türkiytesine karşı vâ l>üyuk 
Reisimize karşı şahsımda gös
terilen çok büy-öfe ve ciddea ̂  
(Arkası 2  inci sahlfede) ■

İsmet Paşanın taziyeti
Ankara, 7 (A .A .) — Baş

vekil İsmet Paşa Hazretleri R- 
101 kabili sevk balonu kazası 
dolayısile İngiltere İBaşvekili M. 
Mac Donala’e bir taziyet tel
grafı göndermiştir.

2000 liralık ihtilas
Bursa 7. [Hususi] Tayyare 

cemiyeti muhasibi mes’ulü Sup
hi Beye, müfettişlerin tetkikah 
neticesinde işten d  çektirilmiş
tir. Suphi Beyin cemiyete ait 
iki bin lirayı ihtilâis ettiği anla
şılarak tevkif edilmiştir.

Anadoluda fennî tetkikat
■ -  «■■>-■■■

Darülfünun kimya sınaî heyetinin İzmir ve haya
lisindeki tetkikat seyahati çök istâfadeti^olmuşteı

fîeyet Uşak fabrikası laboratuarında
Tatbikatı fenniyede bulun

mak üzere Kimyai sınaî hoca
ları, asistan ve talebelerinden 
mürekkep bir heyet 9 Eylülde 
İzmir ve Havalisine gitmişti. Bil 
heyet on sekiz günlük bir se

yahatten ~ sonra şehntöize avdet 
etmiştir.

Bü seyahati yapaisfaK-.Kta»' 
yai öihaî müderrislerittdtn CS* 
vat Mazhar, Nazmi Asaf Beylar, 

Arkası 4  üncü sahif*d*J
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Felâketzedelerin ceset
leri tamraımyacak halde

yere gomu- 
rekzedilecek

lcri nezaretinin bir tebliğinde 
R - 101 felâketi kurbanlarının 
ailelerine bir mektup gönderi
lerek maktullerin hüviyetlerinin 
tayini imkânı hulunamamasına 
mebni agiebi ihtimal Garding- 
ton’da veya civarında hatırala
rını ihya için yegâne bir abide 
rekzedilebilmek üzere cümlesi
nin bir araya defnedilecekleri 
bildirilmiştir.

Felâket kurbanları hakkında 
millî cenaze merasimi yapılacak 
ve 10 teşrinievvelde Londrada 
Saint Paul katedralinde hakla
rında dini merasimi icra edile
cektir.

Hava işleri nezareti maktul
ler miktarının 47 ve hayatta ka
lanların miktarının 7 kişiden 
ibaret olduğunu resmen bildir
mektedir.

Son vazife
Leburje, 7 (A. A .) — Beau- 

vais kazasında telef olanlara kar
şı son vazifeyi ifa etmek üzere 
32 İngiliz bombardıman ve ta
kip tayyaresi Leburjeve gelmiş
tir.

İngiliz hava nazın
Beauvais, (A. A.) — İngiliz 

hava mareşali M. Selmond, re
fakatinde hava müsteşarı oldu-
â - -  ' - - M -  D   — î-, 1. . . M. 5 û l ı t u a

gelmiştir

ve
«Seauvnis, 7 [A. A] R - 101 

işaretli balonun uğradığı kaza
ya kurban gidenlerin 46 kişiden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. Ev
velce 47 kişiden bahsedilmiş 
olması bir tek yolcuya ait ol
duğu halde ikiye bölünmijş olan 
bir nâşın iki ayrı tabuta kon
masından ileri gelmiştir.

Felaketzedelerin cesetleri
Lonra 6 ( A.A) — İki tor- 

pito muhribinin R-101 balonu 
kurbanlarının cesetlerini Douv- 
res’a nakletmek üzre Boulogne’e 
gitmekte olduğu haber verilmek
tedir. Yarın hususî bir tren bu 
nâşlari Londraya götürecektir. 
M. Mak Donald’e bir çok tazi - 
yet telgrafları gelmiştir. Bunlar 
arasında bilhassa Litvanya baş 
vekili ile Prag nafia nazın, Riga 
başvekili, Bulgar başvekili, Ame
rika reisicumhuru M. Hoovef, 
Türkiye müdafaa! milliye vekili, 
komandan Eckner, tayyareci 
Costes ve Bellonte, ilh.. vardır.

Pariaten alman bir telgraf- 
nameye nazaran Fransa hükü
meti R-101 balonunun düçar 
olduğu felâket münasebetile 7 
Teşrinievveli millî matem günü 
addetmeğe karar vermiştir.

ioSr* okî/L
Londra, 6 (A. A.)—Hava iş-

a isyanı
Hükümet idarei örfiye ilân etti 

ve askerî silâh altına çağırdı
Brezilya hükümeti spekülâsiyona mâni olmak 

için bankaların şeddini emretmiştir
V  llevyork, 6 (A. A.) — Bere- 
^ a  hükümeti kambiyo sipekü- 
lâsyonlanna mâni olmak için 
başka bir emre kadar Brezilya 
bankalarının kapatılmasını/ emr
etmiştir. Bütün Brezilyaca 31 
Kânunuevvele kadar örfî ridare 
ilân edilmiştir* Para’daki askerî 
kuvvetin dün isyan etmiş ve yük
sek zabitleri hapse atmış olduğu 
bildirilmektedir. Gece asi as
kerlerle hükümete sadık kalmış 
alan polisler arasında mücade
leler vukua gelmiş olduğu haber 
verilmektedir.

Cenup eyaletlerinin âsi diğer 
eyaletlere iltihak etmek üzere 
oldukları ve Saopula’ya kariben 
taarruz edileceği haber veril
mektedir. Asilerin reisi olan ce
neral Dacunha, Riograndedoslu 
kuvvetlerinin 40,000 müsellâh 
askerle binlerce sivilden mürek* 
kep olduğunu ve federal küv
etlerinin âsilere iltihak etmekte 
devam eylemekte bulunduğunu 
beyan etmiştir. Federal hükümet 
foyam tenkil için 10 milyon Pe
zo tahsisat almıştır,

Rio de Janeyro 7(A.A)—« Hü
kümet, birinci sınıf ihtiyat efra
dından 30 yaşına kadaı- olanla
rı silâh altına çağırmıştır.

Rio Granda da Sol âsileri bir 
tüneli dinamitle berhava etmiş, 
demiryolu münakalâtını ve tel - 
Ŝ af muhaberelerini inkıtaa uğ
ratmış olduklarından hiç bir ta

raftan haber alınamamaktadır. 
Hükümete sadık kıtaatın gel - 
mesi geçikmektedir. Hükümet, 
vaziyeti eski haline sür’atle iade 
edeceğini ümit etmektedir.Rio’da 
ve Parnanbuk’ta tam bir sükûn 
hüküm sürmektedir.

New-York, 7 (A.A) — As
sociated Pross muhabirinin Sa- 
opoplo’dan gönderdiği bir ha
bere göre, hükümete sadık kı
taat cenuptan gelen asilerin ile
ri hareketini menetmek için Pa
rana hükümeti dahilinde tahaş
şüt etmiştir. Parananm bir kıs
mı şimdidenj asilerin eline düş
müştür.

Rio de Janeyro, 7 (A.A.) — 
Hükümet, kambıo »Spekülâsyo
nuna mâni olmak için banka
ların 15 gün tatil yapmasına 
karar vermiştir.

Memlekette, huzur ve sükû
nun muhafazası için hükûmntço 
talep edilen 100 bin kontosluk 
tahsisat kongre tarafından ka
bul edilmiştir.

Dağda bulunan tayyare
Basra, 7. — (A.A.) — Ge* 

çen pazar sabahı Jask’a git
mek üzere Basradan hareket 
etmiş olan ve o günden beri 
kaybolduğu zannedilen tayyareci 
Madam Bruse Jask’tan 35 mil 
uzakta Mübarek dağına yakın 
bir yerde sağ ve salim olarak 
bulunmuştur.

Romanya kabinesi

Romanyada M. 
Manyu kabinesi 

istifa etti
Bükreş, 6.— (A. A.) — Ka

bine istifa etmiştir.
Bükreş , 6  ( A. A .) —■ M. 

Maııyu esbabı oıhiyycdcn dolayı 
saat 15,30 da istifanamesini 
krala takdim etmiştir. Kral, 
istifanameyi kabul ve müstafi 
başvekile teşekkür ettikten 
sonra kabineden mesalihi cari- 
yeyi temşiyet etmesini rica 
etmiştir. Kral, hemen istişare
lerine başlıyacaktır. Nazırlar 
meclisi yarın toplanacaktır.

Bükreş, 7 (A.A)— Gazeteler 
M. Mironeskonun bir intikal ka
binesi teşkil edeceğini yazıyor.

İzmirde iizum satışı
İzmir, 6 (A.A.)— Bugün 18 

kuruştan 42 kuruşa kadar 1528 
çuval üzüm ve 10 kuruştan 44 
kuruşa kadar 724 çuval incir 
satılmıştır.

Lahordaki muhakeme
Lahor, 7.-— (A. A.) — Hü

kümet aleyhine fesat tertibatı 
yapmakla maznun olanların mu
hakemesi bitmiştir. Maznunlar
dan üçü idama, yedisi müebbet 
nefye, biri yedi sene ağır hap
se, diğer biri beş sene hafif 
hapse mahkûm edilmişlerdir. Üç 
kişi beraat kararı almıştır.

Etabli Rumlara vesika 
tevziatı devam ediyor

Tali mübadele komisyonunun 
etabım Kumlara vesika tevziatı 
devam etmektedir. Komisyon 
nüfus dairelerinden 1927 sene
sinde yapılan tahriri nufusun 
Rumlara ait bulunan mufassal 
istatistiklerini istemiştir. Nufııs 
daireleri bir haftaya kadar iste
nilen bu istatistikleri muntazam 
defterler halinde komisyona tev
di etmiş bulunacaklardır.

Bundan sonra vesika tevzi
atı daha ziyade kolaylaşacak 
ve günde 1000 kişiye vesika 
tevzi edilebilecektir. Tâlî ko
misyonun Beyoğlu kaymakamlı
ğı tarafından boşaltılan Mis so
kağı başındaki hükümet kona
ğına nakli gene teahhur etmiş
tir.

Bunun sebebi Evkafın binaya 
tesahüp etmek istemesidir. Ev
kaf bu binanın kendi malı ol
duğunu iddia etmekte ve mü
badele komisyonunun buraya 
ancak kira vermek suretile gir
mesine müsaade edileceğini söy
lemektedir. Vilâyet vaziyeti tet
kik etmektedir.

sim ___
edilmişlerdir.

Rus tahtelbahirleri
Limanımızda bulunan Sovyet 

tahtelbahirleri havanın fenalı
ğından dolayı hareketlarini tehir 
etmişlerdir.

Tahtelbahirler bugün Kara- 
denize gideceklerdir.

Rus bahriyelileri dlin Hey
beli Adaya giderek Deniz lise- 

zivaret etmişler ve izaz 
ıışle "

M. Marsel Lâbe gitti
Bir haftadan beri şehrimizde 

bulunan Paris Tıp fakültesi 
profösörlerinden M , Marsel 
Lâhe dün sabah Bükreşe gitti. 
Fransız profösörü Bükreşte
Romanya Tıp Fakültesinin yü
züncü senei devriye merasimin* 
de hazır bulunarak Parise dö
necektir.

Doktorlarımızın ekserisi M. 
Marsje Lâbeyi teşyi etmişlerdir.

Darülfünun hayatı
Bu sene muhtelif fakültelere oe 

kadar talebe müracaat etti
Darülfünunun muhtelif fa • 

kültelerinde elûn imtihanlara de
vam edilmektedir. İmtihanlar bu 
ayın on beşinde bitccck, tedrisa
ta da on altısında başlanacaktır.

Bu seneye ait kayit ve kabul 
muamelesine on beş teşrinini ev
vele kadar devam edilecektir.

Hukuk fakültesinde: birinci 
vc ikinci sınıfların eylül devresi 
imtihanları bitmiştir. Üçüncii sı
nıfın imtihanları devam etmek
tedir. Birinci sınıfın mevcudu 
300 ü mütecavizdi.

Bunlardan 135 i terfi etmiştir. 
İkinci sınıfın mevcudu 150 dir. 
Terfi 105 dir. Üçüncü sınıf 
mevcudu 135 tir. Mezunlar 80 
kadardır. Görülüyor ki bu sene 
terfi edenlerle edemiyenler ara
sındaki nispet İkincilerin aley
hine olarak pek büyük bir 
fark arzetmektedir. Bu, bir 
kısım talebenin imtihanlara gir
memesinden neş’et etmişse de 
kısmen de bu sene imtihanların 
sıkı yapılmasından ileri gelmiş
tir. Fakülteye bu sene şimdiye 
kadar 20 kız, 173 erkelc kayde
dilmiştir.

Son günlerde talebe ara - 
smda heyecan ve dedikodu
yu mucip olan bir mes’ele var
dır ki o da “zümre imtihan
ları,, nin bu seneden itibaren 
tatbikidir. Haber aldığımıza gö
re filvaki böyle bir tasavvur 
varsa da henüz karar verilmiş 
değildir. Bunun, kuvveden file 
çıkması için fakülte müderrisler 
meclisinin karariie bu husustaki 
talimatnamenin hazırlanması lâ-

''-t llııv jıı K î,  İ3t ı  d a  u s u n  m ü i u l k d '

relere vabestedir.' Bunun' için 
bu sene, zümre imtihanlarının 
tatbiki ihtimalden uzaktır.

Edebiyat Fakültesinde; Ede
biyat fakültesinin ikinci devre 
mezuniyet imtihanlarına devam 
edilmektedir. Edebiyat şubesin
de 8 talebe vardır. Hepsi er
kektir.

Felsefe şubesinde üç talebe 
vardır. Biri kadındır. Tarih ve 
coğrafiya şubesinde talebe yok
tur.

Bu sene Edebiyat Fakülte
sine 48 Kız 17 Erkek olmak 
üzere 65 talebe müracaat et

miştir. Bunlar muhtelif şubelere 
taksim edileceklerdir.

Bu sene en fazla rağbet gö
ren fakültelerden biri de Fen 
Fakültesidir. Şimdiye kadar yu- 
lıııız P. S. N. kiEimıııa yUz kişi 
müracaat etmiş, bunlardan 80 i 
Sıhhiye vekâleti tarafından Tıp 
talebe yurduna kabul edilmiştir. 
Fizik kimya, riyaziyat kısım
larına da müracaat çoktur. Ek
seriyeti kızlar teşkil etmektedir.

Elektirik kısmına kızlardan, 
bu sene henüz müracaat eden 
yoktur. Bu kısma geçen sene 
bir hanım kaydedilmişti.

Yüksek muallim mektebinde:
Yüksek muallim mektebine 

müracaat edenler de çoktur.Bun- 
lar muhtelif fakülteler talebesidir.

Dün buniarın müsabaka im
tihanları darülfünunda yapıl
mıştır.

Kimya enstitüsünde tale - 
be mıkdan 66 dır. Bunların 
içinde ciheti asleeriyeye ait zabi- 
tan ve eczacı mülâzimleri var
dır. Bu sene enstitüden 18 genç 
mezun olmuştur.

Yeni talebe Fen fakültesince 
henüz tasnif edilmediği için bel
li değildir.

Eminlik intihabatı
Müddeti 13 Teşrinievvelde 

hitam bulacak olan Darülfünun 
eminliği intihabının ne zaman 
başlayacağı henüz kat’î şekilde 
malûm değildir. Fakat müdde
tin hitamından birkaç gün evvel 
eminlik tarafından yapılacak 
tebliğ üzerine müderrislerin iç
tima etmesi ve on dört Teşriiıi- 

. evvelde intihabın yapılması 
muhtemeldir. Namzetler henüz 
tesbit edilmiş değildir. İntihap 
günü namzetlerin gösterileceği 
söylenmektedir.

Henüz kimseye hiç bir teklif 
vaki olmamıştır.

Pazar günü Ankaraya giden 
Darülfünun emini Neş’et Ömer 
Beye vekâlet etmekte olan Köp- 
rülüzade Fuat bey bir muharri
rimize “Ne intihabın ne zaman 
yapılacağı, ne de namzetlerin 
kimler olacağı hakkında resmi 
birşey yoktur. Bu hususta ev
velden yapılan bütün tahminler 
yanlıştır. Ancak o gün belli 
olur” demiştir.

Hamallar cemiyetinden 
şikâyet

Hamallar cemiyetinden bazı 
şikâyetler vuku bulmuştur.. Dün 
hamallardan bir grup cemiyet 
işleri hakkında alâkadar maka- 
mata müracaat etmiştir.

Eminönü kaymakamı şikâ
yetler hakkında tahkikata baş
lamıştır.

Düyunu umumiye binası
Düyunu umumiye binasının 

hükümetçe ne yapılacağı malum 
değildir. Buraya bir kız lisesi 
açılması için maarif emaneti 
talip olmakla beraber telgrafha
nenin de oraya nakli ve telgra
fhane binasına da devlet bankası 
mümessilliğini ifa edecek olan 
Ziraat Bankasının nakli mevzuu 
bahistir.

Diğer taraftan Maliye vekâ
leti binayı saimak arzusundadır. 
Vali Muhittin Bey diyor ki;

— — Mülga Düyunu umu
miye binasına biz ötedenberi 
talibiz. Fakat satın almak için 
paramız yoktur. Hükümet ve
rirse otururuz. Bina teşrinievvel’ 
nihayetinde tahlive edilecektir.

Günlerdenberi balık 
çıkmıyor 

Balık kıtlığı devam etmek
tedir. Bir kaç gündenberi pala- 
routa olan intizar boşa çıkmış
tır. İki üç gündenberi Î84 ba
lıkçı kayığı Karadeniz boğazı 
açığında beklemektedir.

Dün balıkhaneye gelen bir 
habere göre Rumeli sahillerin
de bir kaç kayık tarafından ba
lık tutulmuştur.

Muharrem Beye ait balıkçı 
gemisi'de Karadeniz boğazı a- 
çıklarında bulunuyor.

Balıkçılar bu buhrandan çok 
zarar ettiklerini, günlerdenberi 
amelenin para almadığını söy
lüyorlar.

inkılâp kütüpanesi
İnkılâp müzesi için şimdiye 

kadar 25 bin cilt kitap alınmış
tır. İnkılâp müzesine ait olan 
bu kitaplar için Beyazıt civarında 
bir İnkılâp kütüpanesi yapıla
caktır. Bu kütüpane Şişlideki, 
müzeye olan irtibatını muhafaza 
edecektir.

Müze komisyonu tarafından 
mfünasip bir bina aranmaktadır.

•Sulıifc 3 

Hooverin nutku

Briand-Kellog mi 
sakı ve Londra 

bahrî itilâfnamet
Boston 6 [A.A] — Ameri

kan lejyonunun senelik içtima- 
ında bir nutuk söylemiş olan 
M, Hoover Briand - Kellog mi- 
uulcı ile Londra bahrî itilana- 
meşinin sulh yolunda gayet mi) 
hini iki muvaffakiyet olduğunu 
söylemiştir. Müşarünileyh, cözli- 
ne devamla demiştir ki; bizim 
memleketimizde hiç bir zaman 
sulh bugünkünden daha ziyade 
temin edilmiş değildi. Bahrî 
itilâfnamc sayesinde teslihat 
yarışından mütevellit büyük teh
likeleri bertaraf ettiğimiz gibi, 
dünyanın en büyük bahrî dev- 
letile teadülü temin suretile mü
dafaamızı emniyet altına aldık.

Kuvvetlerimizi tahdit etmek 
suretile bütün cihana hiçbir sü
ratle tahakküm arzusunda bu
lunmadığımızı ancak emnü selâ
metimizi aramakta olduğumuzu 
ispat ettik. Harbi takip eden 11 
sene demokrasi mliessesatına 
karşı bir meydan okuma devresi 
teşkil eder. Bir takım yeni re
jimlerin meydana çıktığını ve 
biraz soııra kaybolduğunu müşa
hede ettik. Yeni ve garip bir ta» 
kim akideler bize iğfalkâr bir 
lisanla arz ve ifade edildi. Muh
tar hükümetlerden güphe edil» 
meğe başlandı. Fakat biz, Ame 
rikada bu şekli idare sayesindy 
150 sene müddetle refaha mil 
olmuş olduğumuzu gördük. Bi
naenaleyh buna iman ve iti nadi
miz vardır.

Boston, 6 [A. A] —  Metal 
federasyonunun seneiik içtiaia- 
mda bir nutuk »öyleyen M. Ho
over millet tarafından yapilan 
teşriki mesai ve tesanüt teza
hüratının ve hali hazırdaiu iahi- 
tat esnasında niza ve ihtüifin 
mevcut olmamasının Amerikanın< 
sınaî ve İçtimaî bünyesinin is
tikrar ve salâbetini arttırmm' 
olduğunu beyan etmjftir. Mf' 
Hoover sanayiin müttmadiyaı 
ilmî taharriler ve ihtiralarJa teşr 
dit edilmesi ve istihsalât fütmin 
tenkisinden hasıl olan tasarruf* 
larm amele ile patronlar ara* 
smda taksim olunması yekimde 
olan Amerikan telâkkisini met- 
hü sena etmiştir. Amarika re
isicumhuru, Amerikanın emnü- 
selâmete doğru büyük bir sBr’- 
atîe terakki etmekte ve Ame*- 
rikahlara eski bir takım telâk
kiler peşinde koşan veyahut in
sanın istiklâlini " tehdit edecek 
şekilde ona tazminat vermek 
sistemini kabul eden ve diğer 
bütün memleketlerden ziyade 
mükemmel hayat şartları ve re
fah temin etmekte olduğunu 
söyliyerek sözlerine hitam ver
miştir.

Uzun tramvay arabalan
Bir refikimiz, şehrimiz tram* 

vay arabalarının genişletileceğim 
ve bu suretle daha fazla yolcu 
almasının temin edileceğini ya* 
zıyordu. Yaptığımız tahkikata 
göre böyle bir şeye imkân yoktur.

Yolların dar olması yüzün* 
den daha geniş arabalan bu 
hatlar üzerinde işletmek kabil 
değildir.

Ancak tramvay şirketi ye* 
niden sipariş edeceği arabalara 
fazla yolcu alabilmeleri için da* 
ha uzun olmasını istiyor.

Bu yeni arabalarda ki|in yol* 
cuların ısınabilmesi ve yazın iz* 
dihamdan hfisıl olan harareti 
hafifletmek için hususi tertibat 
bulunacaktır. „ .



o Te'ji'inır.vvol 19:50

w ı

©Diye
Sinema sanatı eski sosisiz, 

.-a'ıaî yohınj takip ederken her- 
uann bir müddetten beri 

î-mıyıp gördüğü bir takım vıl- 
dızlar vardı vo sinema meraldi* 
lan tanıdıkları her yıldız hak
kında muayyen bir fikir edinir
lerdi. Fakat sesli filim bunu çok 
değiştirmiştir. Şimdi, artık eski
den beri beyaz perdede görmeğe 
nltştığımız yıldızlardan maada 
bir takım yeni simalar da görü
yoruz. Bundan başka C3ki tanı
dığımız yıldızlar hakkındaki fi
kirlerimizi de değiştirmeğe mec
buruz. Meselâ, şimdiye kadar 
romantik olarak tanıdığımız bir 
aktörün, sesini işitince, dramatik 
rollerde daha elverişli olduğunu 
görüyoruz.

Sesli filmle beraber şahsiyet 
değiştirenler arasında Greta 
Garbo da vardır. Sessiz filmin 
en yüksek san’atkârı hiç şüp
hesiz Greta Gfcrbu idi. Greta 
Garbo o yüksek mevkiini îıiçbir 
zaman kaybetmediği hafide ev- 
veldeîıberi otıa atfedilen ince 
füsûnkâr giîzdî’k ve acaip bir 
cazibeyi ipt sözlü filmi ofen 
Anna CSîiistiede ağır bir İsveç 
aksaııiyfe duyulan kahn bir sesle 
kaybetti. Bu ses herkesi şaşırttı 
ve Greta Gartenun sihirli şah
siyetini bozarak'onun da dünya
daki diğer insanlar gibi olduğu
nu meydana koydu.

Corinne GriîfitK’in ince ca
zibesi de ağjszdan çok burundan 
çıkan yavaş bir sesle alt üst 
edildi.

Vilöıa Banky’nin de çiçeğe 
benzer güzelliği çok kuvvetli 
bir Macar aksanma mebni gö
rünmez oldu. Evet, sesli filim 
bir çoklarını mahvetti. Greta 
bir istisıı'a teşkil eder, çünki 
sesi onu halkın nazarında de
ğiştirdiği halde yene de o yıl
dızların en yüksek mevkiini 
muhafaza etmeğe muvaffak 
oldu. Anna Christie’deki sesi 
onu dünyaya indirdi, fakat aynı 
zamanda da çok muktedir bir 
artist oMuğuHu bir def’a daha 
isbat etili.

Bu yeni roîü Greta Garbo- 
nun diğer rollerinden çok baş
kadır, fakat ilk defa olarak 
sesli filimde Greta bu rolu oy
namakla akıllılık etti. Çünkü 
İngilizcesinde daha henüz mat
lup c!a& tam bir aksara elde 
edememişti. Onun aksam halâ 
isveçlidir. Anna Christie’de bir 
isveçli kız olduğu için Greta 
Garbo aksamm tamir edene ka
dar bu roîü oynamakla çok İsa- 
bet ecîi.

Eğ'er sessiz filimden stJisi- 
ne her geçen Greta Garbo gi
bi davransaydı ortada üzülecek 
bir şey kalmazdı. John Gilbert’- 
in talihi Greta Garbo gibi çık
madı. Onun kabahati ince, tit
rek bir sesle romantik bir rol 
yapmak oldu. Şimdi “John Gil- 
bert,, sesini düzeltmekle meş
guldür. Ve ilerde yene eski muh
teşem mevkiini bulmağı ümit 
ediyor. Sonrası bilinmez. Her 
nalde John Gilbert’in şimdiki 
vaziyeti gipte edilecek bir şey 
değil.

Sözlü filimden en çok zarar 
görenler arasında “ May Mac 
^voy”, ..Do'orea Costello", „Bet-

i değiştiriyor.
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Tonişkâ filminde biiyiik m uvaffakiyet N t e r e n  
İTA  RİNA

ty Bronsonı,,, “Doris Kenyon,,, 
“Monte BIue„, ve bir zaman için 
“Richard Dix„ vardır. Ronald 
Colmanın sesi de onu facia ar
tistinden fazla komedi artisti 
olmağa kabiliyetli gösteriyor.

Mamafi, sözlü filimlerde eski 
şahsiyetlerini kaybetmeyenler de 
var. Meselâ, Gloria Swanson 
hem şarkı söylerken, hem ko

nuşurken hiç eski cazibesini 
kaybetmiyor. Norma Shearer’de 
sessiz filimde olduğu gibi sözlü 
filim yıldızlarının en mühim
lerindendir. Wiîiiam Powell’de 
sözlü filime şahsiyet değiştir
meden geçenlerdendir. Fakat 
ekserisi ya iyiye veya fenaya 
olmak üzere mutlaka şahsiyet 
değiştiriyor.

Renkli film mes’elesi
Renkli film çok masraflı olduğundan 

stüdyolarda rağbet görmiyor
Şimdiye kadar pek az renkli 

filim yapılmıştı. Bu filimlerde 
de matluba muvafık neticeler el
de edilmemişti. Fakat şimdi 
renkli filim sinema âleminin en 
çok rağbet ettiği ve terakkisi 
için en büyük gayret sarfetti- 
ği bir sahadır. Halihazırda ya
pılan renkli filimler hiç kusur
suz değilseler de mümkün mer
tebe tabiîdirler.

Renkli filim yapmak için üç 
usul vardır: “ Technicolor, Mul- 
ticolor, Harris color,, usulleridir, 
Banlardan “Technicolor,, en çok, 
“Harris Color,, en az kullanılan 
usuldür.

Evvelden renk yalnız sahne
leri süslemek, bir değişiklik ol
mak üzere kullanılırdı. Şimdi da
ha ziyade oynanılan eserin te’si- 
rini ziyadeleştirmek için kulla
nılıyor. Meselâ, iki kişi arasında 
bir düello veya istibdat sahne
leri gibi hareketli sahneler için 
kırmızı tercih ediliyor.Sarı,neş’e 
ve cevaliyeti temsil ettiğinden 
baş rolleri yapan kadm aktiris- 
lere ekseri o renk elbise giydi
riliyor.

Koyu penbe romantik sah
nelerin tesirini fazlalaştırıyor. 
Siyah, renkli filimlerde pek en
der görülen renklerdendir. Fa
kat kullanıldığı zamanlarda me- 
yusiyet veya hainlik hislerini 
belli etmek için çok göze car-

pacak bir vaziyette gösteriliyor.
Renk şimdi çok moda olan 

müzikli dans sahneleri için pek 
elverişli geldiğinden ekseri bu 
gibi yerlerde kullanılıyor. Dram
larda ihmal ediliyor. Fakat bu
nun sebebi şimdilik filimlerde 
rengin hâkim olmasıdır. İleride 
renkte ses gibi hakim vaziyeti
ni birakıp ilâve edilmiş, yardım
cı bir hassa olduğu zaman, ta
biî hernevi filimlerde kullanıla
cağı muhakkatır.

Renkli flimler çok pahalıya 
mal oluyorlar. Çünkü bu nev’ı 
flimler daha çok ziya kullanıl
masını değişik flim alma maki
nelerinin tedarikini, makiyaj 
usûllerinin değişmesini ve kos
tümlerin intihabında daha fazla 
bir dikkat sarfedilmesini intaç 
ediyor.

Sesli flim, şimdi de renkli 
flim. Bakalım fen sinema san’a* 
tını daha ne raddelere vardı
racak.

Fırkamız kazanıyor 
Ankara, 7 — [A. A] İlgaz. 

İslahiye, Boldan, Çal, Hafik, 
Kangal, Bafra, Arteve, Boybat, 
Reşadiye, Silvan, Adan, Kara- 
köse, Bolv belediye intihabında 
Cümhuriyet Halk Fırkası nam* 
zetleri kahir bir ekseriyetle ka
panmışlardır.

a r  Mır
diplomatıyla

Tokyo 15 eylül fa.M) — 
On beş gündenberi JaponySda- 
yun. Şarkm en kuvvetli ve te
nevvür etmiş bir milleti arasın
da toplamağa çalıştığım hatıratı 
peyderpey gazeteme «jöııdere- 
ceğim. Yalnız biz, Türkler için 
değil, bütün dünya medeniyeti 
arasında lınrikulâde bir cesa
retle yükselmeğe muvaffak olan 
Japonyayı tanımak ve bunlar 
hakkında yazı yazmak çok fa- 
ideli olacaktır. Tokyo ve sair 
şehirlerin şayanı temaşa mahal
lerini gezmekte ve mühim fab
rikalarını ziyaret etmekteyim.

Bugün size şu mektubumla 
Japonyanm en mühim bir şah- 
siyetile yapmış oldğum bir mü- 
lâkatm suretini takdim etmek
teyim:

Japon parlâmentosunda -Sei- 
yacai- fırkasının iideri bulunan 
bu zat İnokai isminde ve 76 
yaşında çok ihtiyar bir diplo
mattır. Japonyada parlâmento
nun zamanı teşekkülünden iti
baren mütemadiyen parlâmento 
hayatında bulunmuştur. Ve el- 
yevm en kuvvetli eski bir par
tinin reisidir. Fırkasının parlâ
mentoda 176 azası vardır. Ken
disi henüz otuz yaşında, genç 
iken -Kokomento- Halk fırkası
nın reisi idi. 34 yaşında Maarif 
nazırı olmuştur.

Bütün tarihi hayatında ve muh
telif zamanlarda beş alfa kere 
muhtelif makamda çalışmak su
retile .nazır olmuştur. Çinin sa- 
bık., diktatörü doktor Sonsiyasi- 
yeni buraya davet ederek ken
di himaye ve terbiyesi altında 
onu büyük bir Çin diktatörü 
olmak üzere yetiştirmiştir. Bu 
itibarla milliyetperver bütün 
Çinliler bu ihtiyar diplomata 
karşı fevkalâde hürmet ve mu
habbet göstermekte ve bunun 
delili olmak üzere kendisile mü
temadiyen temas etmektedirler. 
Eelhasıl Çin ve Japon münase- 
batının en büyük ve Japonyanm 
en eski diplomatını bütün millet 
hürmetle yadetmektedir. Bun
dan bilistifade evvelce karar
laştırdığımız bir randevu üzerine 
kendilerine mülâki oldum. Bana 
çok iltifatta bulundu ve sualle
rime cevap vermeğe başladı.

İnukabi cenapları mükâie- 
meye şu suretle başladı:

“— Türkiye mevkii. coğra- 
fîesi itibarile şarkta âlil ve 
hasta kıvranan bütün Asya mil
letlerine yüzlerce sene bekçilik 
yapmış ve o devirde Avrupada 
büyük bir taasupla kaynaşan 
akvamın Asyaya hücum ve is
tilâsına mâni olmuş ve bu suret
le Türkiye, cihan tarihine, As
ya milletleri için unutulmıyacak 
çok büyük kahramanlıklar, par
lak ve muhteşem sahifeler ilâve 
etmiştir.,, İhtiyar diplomat bir 
müddet durdu ve yüzüme derin 
derin baktı ve tekrar heyecanla:

— “Japon milleti pek âlâ bi
lir ki, Rusyanın Türklere karşı 
yaptığı mütevali hücumlar.. Ve 
asırlarce devam eden o boğuş - 
malar Japon milletine Rusya ta
rafından yapılacak umiımî bir 
taarruz ve o' nun empiryalizim 
siyasetini iflâsa mahkûm etmiş
tir,, dedi ve güldü, tekrar:

— “Türkler, bu kahraman mil
let, ı Ruslarla meşgul oldukları 
için, Rus empiryalizimi çinlileri 
dahi perişan olmaktan kurtar •

mıştır. Binaenaleyh : Çinililer 
dahi Japonlar gibi Türklere mü
teşekkir olmalıdır dedi.,, ve harbi 
umumiyi igaret ederek:

— “Türkler Harbi umumî de 
alınanlarla birlikle Runynyn kargı 
lıurbctmeui gayet tabiî görül - 
ınliş ve bilyült bir Kut: iatilânı 
ve oııuıı meoaibiııe ancak bu su
retle mukabele etmek lâzım gel
diği anlaşılmıştır . „ cevabında 
bulundu. Bir müddet yene durdu.. 
Türkler hakkında çok sözler 
söylemeğe hazırlanıyordu. Fakat 
didi:

“Siz Türkler, fedakârlıklarını 
nefsinde cemetmiş kahraman 
bir milletsiniz.. Azmi asaletimiz, 
benim şükranla dolu takdirlerimi 
mübalağa bulur ve binaenaleyh 
sizler çok sitayiş edilmekten 
hoşlanmazsınız,, dedi.

Kendilerine serdum:
Türk - Japon dostluk 

muahedesinin akdi dolayısile 
iki dost millet arasında istikba- 
len ne düşündüklerini ve nasıl 
çalışmaları lazım geleceğini? 
sordum :

— “ İki dost milletin yekdi
ğerini anlaması ve bunu her 
zaman düşünmesi lâzımdır ve 
bu suretle iki millet arasında 
sıksık vaki olacak temaslar te- 
zayüt ettikçe daha müfit rabı
talarla her iki taraf ta kendisini 
tanıtmış olur,, dedi ve sözü Çine 
naklederek:

— “Çin medeniyetinin müte
hassısıyım ve Çin medeniyetine 
çok vâkıfım. Çin medeniyetinin 
esası bir Türk medeniyeti olma
sı ihtimali Çinde mevcut bir 
fırka tarafından alenen itiraf 
edilmektedir.

Son zamanlarda yapılan bir
çok hafriyat neticesi olmak 
üzere eski bir Türk medeniye
tinin âsarı bu suretle ortaya 
çıkmağa başlamıştır.

—- Japonların komşularile mü 
nasebeti ne merkezdedir?

— Japonya bütün komşula
rile iyi ve dost geçinmekle min
nettardır. Çini yukarıda söyle
miştim, çok iyi tanırım.. Bu mil
letle ergeç kuvvetli bir dostluk 
vücude getireceğiz.

Şimdiye kadar esaslı bir 
dostluk hâsıl olmasma sebep 
Çjnde mevcut ecnebi “Konsesi- 
yonlarının vücudâ dolayısile - 
dir.

Saniyen Çinde sakin binler
ce Japon vatandaşımız vardır. 
Bunlar dahi memleketlerinin si
yasetine dokunacak hareketler
de bulunmuşlardır. Ve dostlu
ğumuzu rencide etmişlerdir.

Amerika ile münasebatı- 
mıza gelince: bir çok senelik bir 
sülâliye malik Japon milleti şim
diye kadar hiç bir millete kar
şı tecavüz! bir harektte bulun
mamıştır. (Feadal) beylik (yani 
bizim eski derebeyliği gibi) 
zamanında Japonyayı (300) se
ne kapalı yaşattılar okadar ki: 
zaruret, açlık ve idarei maişet 
yüzünden Japon halkından bir 
kısmı üç oğlandan birini öldür
meğe teşebbüs edenler oldu, 
fakat başka ve yebancı milletle
r i  tecavüz etmeği düşünen bir 
kimse bulunmadı ve esasen te- 
cavüzî harektleri Japanyada bi
len ve bunu talim eden olmadı. 
Bu suretle (60) sene mukaddem 
büyük Japort ihtilâline sahne o

Sahife 5 

Çalw,fc zayıflama

il Ddroyun ça-
bııak zayıflamak 

için yediği şeyL
Sahne artistlerinden sinema

da muvaffak olmak iatiyen fre n 
Delroy’u üç haftada altı yedi, 
kilo ekuiliruo bir filimde bnj rol 
verileceği uüyleıııniy. iren bu
rolü yapmağı çok unu ottiğln* 
den düğüncüyü dalrnırj. Aç ka
larak ynv eritmenin mazarratla* 
nnı ve jimnastikle çabuk zayıf
lamak kabil olmayacağını bildi- 
îîi için en nihayet büyük baba
dan kalma bir usule baş vur* 
muş. Bu usul her sabah bir ka* 
şık süzülmüş bala bir bütün lû 
moıı sıkarak içmektdn ibarettir.

İrene Delroy bu suretle ü( 
haftada sekiz kilodan fazla kay
betmiştir. Doktorlar bu usulün 
kısa bir zaman için tatbikinde 
bir zarar görmüyorlar. Yalnır 
istenildiği kadar zayıfladıkta? 
sonra o vaziyetin spor ve sıhtf 
bir perhizle idanıme edilmesini 
tavsiye ediyorlar. Sıhhî perhiz
den maksat mümkün mertebe 
çok sebze, yemiş ve et yiyip, 
patates ve pilâv gibi vücudü 
yağk ndırmağa yarayan fazla ka
lorili yemekleri yememektir.

Ankara ziaat sergisi
Ankara, 7 (A. A.) — Milli 

iktisat ve tasarruf cemiyetinin 
teşebbüsü ile ikinci kanunun 
beşinde Ankarada açılacak olan 
beynelmilel ziraat teknik ser* 
gisine iştirak etmek iştiyen 
bir çok Alman, Fransız ife' Ku»; 
firmaları pavyonlar :n: ydpltfak 
üzere yerlerini ayırtmağa bsi?*. 
lamışlardır.

lan bu memlekette.,(30) milyon
luk bir nüfus (50) sene i£u?d* 
(60) milyona çıkmış ve 
ketin vaziyeti hayatiye Ve ffiai-} 
şetini korkunç bir şekle sök-i 
muştur. Okar ki: |

Her sene bir milyon ikfyüz 
elli bin nüfus ziyadeleşiyor. Ve ■ 
muhacir olmağa ve nafakalAniu ’ 
başka memleketlerde aramağa 
muztar oluyorlar. Ve bu suretle' 
Amerikaya gidiyorlar. Ameri* :■ 
kada çalışan Japonlar, yabancı 
ve misafir oldukları bir memle- 
kette az bir ücret mukabilinde 
çok çalışmayı itiyat etmiş ol- 
dükları için Amerikan amele* . 
sinin daimî bir iğbirar ve fcficu* 
muna maruz kalmaktStdırkr. 
Yoksa Amerika ve Japon hiî* 
kûmetleri arasmda ihfâafa bait 
olacak diğer bir hâdise vâk&ol'*. 
mamaktadır. Ve buna dİ lŞma 
yoktur. Amerikaya kar$ı dfeto* 
cavüzî bir hareket 
mana ve ihtimal verik»«rî 

— Rusya mes’elesi daha 
başkadır. Rusîar iecavüzî îıare* 
kette bulundular. JaponHir ise 
tedafüi bir hareketfe şereflerini 
muhafaza etti. Kominiz.\n cere' 
yanları ise Japonyada yıer bul 
mamaktadır. Fena ye sogdş İ>ral 
pagandaya iltifatı cjffityaa: 
Japon halkı vatanperverdir. Va»'\ 
tanından gayri hiç bir şey dü* J  
şünmez ve işitmez, binaenaleyh; 
Rusların dahilî iğlerine 
bir zaman karışmıyoruz ve ka»1 
rışmak dahi istemiyoruz. Esasen 
bunun bize bir menfaat verecek,, 
ciheti yoktur. Yalnız RuyadşJ 
yaşayan çok milletler vardır,'! 
Bunların ayrı ayrı hükümetler 
tesis ederek bir. “federasyon*. 
şeklinde yaşamaları lâzımdır.* 
ve bu daha doğru olur» dedi, t  

Artık mükâlememiz hitam 
bulmuştu. İhtiyar Japon diplo
matının vermiş oldukları izahat
tan doî v̂ı teşekkür ettim.

Ç. Mulurf»
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Memlekette hükümet '.'ilerini 
murakabe etmek için bir fırka 
teşkil edilmesi fikri, ilk günler
de umumî bir memnuniyet hâsıl 
elti. Böyle bir teşekkülden on 
ziyade {pme hükümet istifade 
edeceği için bilhassa İsmet Paşa 
Seıbes Fırkanın meydana çık
masında samimî teşvikler gös
terdi. Fethi Beyin fırkası doğdu.

Bu fırkanın kuvvetli olma
ması için hiç bir sebep yoktur. 
Evvelâ Gazi Hazretleri Cümhu
riyet Halk Fırkasının başında 
kalacağını ilân etmekle bera
ber, yeni fırka liderine karşı 
emniyet ve muhabbet hislerile 
mütehassis olduklarım açıkça 
ifade buyuruyordu.

Bu kadar müsait şerait 
arasında tesis edilen yeni fırka, 
bizim; parlâmento hayatımız için, 
hakikaten] çok c: eğerli $e zaruri 
bir kontrol makinası halini ala
caktı. Fethi Bey için ihtiyar edi
lecek doğru, mantıkî yol açıktı: 
Evvelâ fırkasının esas prensip
lerini tayin edecek ve ondan 
sonra bu prensiplere tamamen 
merbut olduklarına emin bulun
duğu adamları etrafına alarak, 
küçük, fakat özlü bir nüve 
teşkil edecekti.

O şekilde ki, yeni fırkaya 
baktığımız zaman, onun manza
rası bize cumhuriyetin yeni bir 
tekâmül merhalesinde olduğumuz 
his ve tesirini hâsıl edecekti.

Halbuki Fethi Bey,bunu yap
madı. Fırkasını teşkil ederken, 
onu bir murakabe fırkası ol
maktan ziyade, kendisini ikti
dar mevkiine çıkaracak bir san- 
daiya şeklinde vücude getirdi.

Evvelâ etrafına en zayıf 
mob’usları topladı. Bu zevat 
ile fırkasının esasları arasında 
bir münasebet olup olmadığı
nı araştırmak lüzumunu bile 
duymadı. Derhal teşkilâta baş- 
lıyarak, açtığı bürolarda, her ne
vi anasırı defterine yazmağa ve 
ıatta muhtelif inkılâpların tatbikatı 
sıralarında, her nasılsa istiklâl 
mahkemelerinden kurtulmuş mu
zır ve hain uzviyetleri bile S. C. 
bayrağının himayesi altına al
mağa başladı.

Bu suretle bütün yıkılmış 
saltanat ve hilâfet müesseseie- 
rinin sinmiş kuvvetleri, yeni fır
kayı kendilerine barınacak bir 
penah haline koydular.

Himayesi altına girdikleri 
bayrak, kendilerini hernevi ce
zadan muaf kılabilirmiş veh- 
•uile faaliyete başladılar.

Dahiliye Vekilinin dediği gi
bi, Menemende fesler kalıplandı, 
Balıkesirde tekkeler süpürüldü, 
Akhisarda yeşil bayrak çıkarıl
dı. Fethi Beyin, Fırkasını yapar
ken, alacağı adamlara dikkat 
etmemesi,bütün ikazlara rağmen, 
her yanına geleni kendine mal 
etmesi, bunları,hatta Millet Mec
lisinde müdafaaya kalkışması, 
daha doğrusu kuvvetli bir fikir 
kemiyetine değil, fakat inkı
lâptan gayrimemnunj insanların 
rey yekûnuna ehemmiyet ver
mesidir ki , bugünkü anarşik 
vaziyeti husule getirdi.

Bugün, Fethi Beyin arkasına 
saklanarak, rejimin belli başlı

m

intihabat mücadelesi
. ------------------- --------------triHiftlTMIl ■

Serbestçiler dün Be
yazıt'ta rey atılırken 

hâdise çıkarmak 
istediler amma...

a

Dün de sabahtan akşama 
kadar, şehirde intihat bütün ha- 
raretile devam etti ve bir çok 
vatandaşlar reylerini istimal et
tiler. Bu arada ufak tefek bazı 
hâdiseler de oldu.

Şehrin bütün semtlerinde 
yapılan intihabın muhtelif saf
halarını, çıkarılan vak’alarla bir
likte bütün tafsilâtile kayde
diyoruz:

Şehzadebaşında 
Kalenderhane, Mollahüsrev, 

Kırkçeşme, Kemalpaşa, Baba- 
hasan Alemi mahalleleri halkı, 
Şehzadebaşı camii dahiline ko
nan sandığa, sabahın 7 sinden 
13 e kadar rey atmışlardır.

Burada birçok hanımlar da 
intihabata iştirak etmiş ve rey
lerini C. H. Fırkasına vermiş
lerdir.

B ir taşkınlık
Kendilerine bir tek bile rey 

atılmamakta olduğunu gören 
Serbestçiler burada bir hâdise- 
çıkarmak istemişlerdir. Vak’a 
şöyle olmuştur:

Birdenbire caminin avlusuna 
dahil olan 25 kadar hamal rey 
vermeğe geldiklerini söylemiş
lerdir.’

Bunların elebaşıları önayak o- 
lup rey sandığına kadar ilerlemiş

fakat yapılan tahkikatta bun
ların listede isimleri görülme
miş bilâkis evvelki gün Küçfik 
pazarda rey verdikleri de an
laşılmıştır. Bunun üzerine iki 
defa rey verılmiyeceği söyle
nince, ele başıları :

— Peki ihtilâl mi çıkaralım! 
Siz onu istiyorsunuz!

Diye haykırmıştır.
Cami avlusu dahilinde bulu

nan 20 kadar polis efendinin 
gözü önünde ve onlara karşı 
bağıran bu adam halkı fena hal
de sinirlendirmiştir.

Buna rağmen, serbesçilerin 
belediye namzetlerinden Noter 
kâtibi olan Suat B. isminde biri 
bu kendini bilmezi iltizam eder 
şekilde lâkırdılar söylemekten 
çekinmemiş ve hazır bulunanlar 
buna daha ziyade sîhirlenmîştir.

Propaganda!
Bu sırada hazlrundan bazı 

kimseler, Suat ismindeki bu gen
cin, bu suretle tahrikâtta bulun
duğunu, Rüstempaşa camiinde 
hamalları, hükümetin kendi kar
deşlerine zulmettiği şekilde söz
lerle çalıştığını bu yolda zabıt 
ta yapıldığını söylemiştir.
Arkası 3  üncü $ahifede]

Ira k  ko m seri  
şehrimize geldi

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Bey dün sabah saat on birde 
İngilterenin Irak fevkalâde ko
mseri Sir Hamfiresi kabul etmiş 
ve kendisile bir saat kadar gö
rüşmüştür. Bu mülâk at esnasın
da İngiliz sefiri M. Klarkta ha
zır bulunmuştur. Mülâkat esna
sında Irakla aramızdaki müna- 
sebatı alâkadar eden mes’eleler 
dostane bir şekilde mevzuu bah- 
solmuştur.

Irak fevkalâde komseri ga
zetecilere Türk - Irak münase- 
batınm dostane olduğunu, bu 
münasebatın takviyesi için çalı
şılacağını, memleketimizi ziyare
tinden ve Ankarada gördüğü 
iyi kabulden pek memnun ol
duğunu söylemiştir.

Sir Hanfires bugün Iraka gi
decektir.

Hariciye Vekili 
Ankaraya gitti

Hariciye vekilimiz öğleden 
sonra Tokatliyan otelinde bazı 
ziyaretler ve bu meyanda Fran
sız, Mısır ve Alman sefirlerile 
mübadele murahhaslarını kabul 
etmiştir.

Tevfik Rüştü Bey, refaka
tinde kalemi mahsus müdürü 
Kemal Aziz ve hariciye müdür
lerinden Nuri Beyler olduğu hal
de dün Ankaraya gitmiştir.

Hariciye Vekili istasiyonda 
Vali Muhittin Bey, sefaretler 
mensubini ve mülkî, askerî er
kânımız tarafından teşyi edil
miştir.

Heyeti Vekilede
Ankara 8, [H. M.] Heyeti 

Vekile bugün toplandı. Vekâ
letlere ait bazı hususatı görüş
tü.

müesseselerine ve şahsiyetlerine 
hücum edenlerin tabiyesi âşikâr- 
dır: Evvelâ Fethi Bey maskesi 
altında, bugünü yıkmak ve sonra 
Fethi Beyi bir hamlede gölgede 
bırakmak! Bunu gayet açık gö
rüyor ve biliyoruz.

Fakat,bu fırka, bütün akrep
lere ve yılanlara can versin di
ye yapılmadı. Bir murakabe fır
kası yerine ortaya karışık bir 
heyula çıktı ve Fethi Beyin çok 
büyük feragat ve çok bilgi is-

tSfe .a

Kanunlar
Bazı kanunlar Ad“ 

üyede yeniden 
tetkik ediliyor

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey, dün de öğleden sonra ad- 

liyeye gel
erek daire
sinde meş
gul olmuş- 
tur.Bu gün 
Vekil Beyin 
kiyasetinde 
hukuk usulü 
muhakeme
si kanunu 
mevaddı ü- 
y.erinde tet- 
kikat yapa
cak olan ko 
misyon, öğ
leden sonra 

içtima ederek tetkikatına başlı- 
yacaktır.

Ceza usulü muhakemesi,Hu
kuk usulü muhakemesi, icra ve 
iflâs kanunları üzerindeki tet- 
kikat üç dört ay kadar devam 
edecektir.

Vekil Bey şehrimizde bulun
madığı zaman, mahkeme! asliye 
reisi evveli- Feyzi Daim Be- 
vekâlet edecektir.

Adliye Vekili 
Yusuf Kemal B.

Maarif "Vekili

Esat ve Recep B. 
ler bugün şeh

rimize geliyorlar
Ank-ıı-a, 8 [H. M.] Mgh 

rif vekili Esat vo sabık Naf. 
vekili Recep Beyler bu akjaı 
İstanbula hareket ettiler.

komfx

mmasaît 
Beyin söylediği nutuk

Hazırlanan bütçe ,
Ankara, 8 [H. M.] ve

kâletler 931 feitçelerini t, a ofla
mışlar Maliye vekâletine ^«-.der
meğe

Türkiye sulhperverane
hissiyatını bir def® . 

daha ispat etmiştir.

Atina, 8 [H. M] — Balkan 
konferansında Türkiye heyeti 
Reisi Haşan Bey tarafından söy
lenen nutkun hülâsası şudur:

“ Balkan konferansına iştivalr 
eden Mi'Iî Türk komitesi bu iç
timain lüzumlu bulduğu içindir 
ki, deniz, Adalar denizi ve Ad- 
riyatikle çevrilmiş büyük bir 
yarımadada sakin milletleri 
biribirlerine takrip edecek ted
birleri aramak için, mümessilleri
ni hakikî bir alâka ile buraya gön
dermiş bulunuyor. Riyasetile müf- 
tehir olduğum heyeti murahhasa, 
Balkan milletleri arasındaki an
laşma lüzumundaki his ve fikrin 
Türkiyede yer bulmuş bir his ve 
fikir olduğunu temin edebilir.

Cümhuriyetin teessüsünden- 
beri Ankara hükümeti sulhper
verane hissiyatını ispat ve teyit 
için, hiç bir fırsatı kaçırmış de
ğildir. Milletler arasındaki ahenk 
ve imtizacı takviye edecek her 
şey Türkiyede makes bulabilir.

Kendi mukarreratına tama
men hâkim olan Balkan millet- 
lerenin de esaslı menfaatlerini 
tam bir ihataya götürecek yol 
arayıp bulacaklarını ümit ediyo
ruz. Bunun içindir ki, heyeti ter- 
tibiyenin davetine kemali müsa- 
raatle cevap verdi. Müsavi bir 
hüsnii niyetle tetkik edeceği
miz bir çok mes’elelerde, Türk 
heyeti murahhasası, sulhperve
rane kanaatlerini bir kerre da
ha teyide fırsat bulmuş olacak
tır.)

Başmurahhasımız bundan son
ra konferans heyeti tertibiyesi- 
ne teşekkür ederek nutkuna 
nihayet vermiştir.

fiey .
Yugoslavya murahhasının 

nutkll ; =
Atina, 7 (A.A) — Balkan 

konferansı siyasî komisyonunda'; 
bir nutuk söylemiş olan Yugos
lavya murahhası M. Tupakoviç,' 
hafi surette cereyan eden uzun1 
bir müzakereden sonra söz ala-' 
rak, hiçbir kimseyi incitecek 
bir söz söylemeği hatırından 
bile geçirmemiş olduğışıu, sa
dece bazı umumî mülâhazalar  ̂
serdetmek istemiş olduğunu Söy
lemiş ve beyanatından dolayi 
hatırları kırılmış olanlara itizar 
etmiştir.

M. Tupakoviç, Fransızacaya 
hakkile vâkıf bulunmadığından 
mevzu bahsolan nutkunda bir 
takım yanlış tefsirlere yol açaı» 
bazı kuüamrçıştı. Ko<
misyon reisi M . Tııpakoviçin 
özür dilemek maksadın: söyle
diği son sözlerden memlnun kal
dığını beyan etmiştir.

Yugoslavya murahbstsı reî* 
sin bu beyanatını senet - ittinai 
ettiğini söylemiştir. \

( Arkası 3  üncü sayfada)
Serbest fırkanın namzetleri arasında Rum m üdafaa! hukuk cem iyetine mensup 

k ara  listeye dahil kim seler v a rm ış!

tiyen böyle bir işi başaramıya- 
cağıda anlaşıldı.

Fakat daha mühim bir şey 
anlaşıldık!, o da,saltanat ve tek
ke artıklarının, eski devirlerin 
bugüne devrolmuş bütün gayri 
memnunların pusuda oldukları 
ve “ hürriyet! „ diye bağırarak 
fırsat bekledikleridir.

Yaptıkları hesap doğrudur. 
Fakat aldandıkları nokta şudur 
ki, herkesi bunu görmiyecek 
kadar ahmak sanıyorlar.

ALİ NACt
Ağaoğlu — Bak gardaş, özüme fırkamızın namzetlerini getürmişem. Beğen beğendiğini koj/. 
Halk — Hayıli işine ağam, haydi. Ba rey sandığı, çöp tenekesi değili
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Buenon ■ Ayrea, 8 (A. A) — 
Hududa yakı» yerlerden Moıı- 
tevideoya gelen bazı haberlere 
jfüre; Parana , Goyaz , Matto , 
Rosao, hükümetleri de ihtilâl ha
reketine iştirak etmişlerdir. Asi- 
lerf[Paıranaya duğru ilerlemek
tedir.

Hâvodasa bosnbardumam 
Rio de Janeyro,8 [A.A] — 

Müttehit hükümetler hava kuv
vetleri harekete gelmiş ve Bel-
lo Orizontedeki hükümet kona
ğını bombardıman ederek ehem
miyetli haşarat yapmış ahali ara
sında bir korku uyandırmıştır. 

Bombardıman altında 
Buenos Ayres 8, [A. A.] — 

Rio Grande dö Sui vak’aları 
hakkında huduttan gelen bazı 
haberlere göre yüzbaşı Ribeiro 
ile bir mülâzim ve 120 asker 
teslim olmadan evvel şiddetli bir 
bombardıman altında uzun müd
det mukavemet etmişler, 3 te
lef ve 10 kadar yaralı bırak
mışlardır. Bir süvari alayı 1500 
kadar asinin taarruzuna uğra
mış ve cephanesi tükeninceye 
kadar mevkiini müdafaa etmiş
tir. Bir binbaşı, 10 zabit ve 
280 asker Urüge nehrini geçe
rek Arjantin toprağına iltica

etmişler ve orada bir kışlaya 
yerleştirilmişlerdir.

70 bim kişilik kuvvet 
Montevideo , 7  (A . A ) — 

Brezilya hükümetlerinden altı
sında ayaklanmış olan asilerin 
70 bin kişilik bir kuvvete vc 
külliyetli miktarda silâh ve cep
haneye malik oldukları haber 
alınmıştır.

Asilerim piştarları 
Nevyork, 8 ( Â. A) — Bre

zilya asilerinin piştarları Parana- 
dan Saopolo hükümeti toprağına 
geçmişlerdir. Asiler tarafından 
neşredilen bir tebliğde 3000 ka
dar ihtilâlcinin Itarre şehrini 
ele geçirdikleri bildirilmektedir. 
Diğer taraftan federal hükümete 
mensup olan ve Bello Orizonte 
şehrini bombardıman eden tay
yarelerin yere düşürüldüğü ve
2 tayyarecinin esir edildiği ha
ber verilmiştir.

Bir idam 
Rio de Jaııeyro, 8 [A.A] İh

tilâlciler Parahıba hükümetinin 
reis muavinini idam etmiştir.

Müdaffa hattı 
Buenos Ayres, 7 [A.A] — 

Brezilya hükümetinin Parana - 
Saopolo hududu üzerinde bir 
müdafaa hattı vücde getirmek 
niyetinde olduğu söylenmektedir.

boğulanlar var
Meksiko, 8 (A.A) — Alınan 

son haberlere göre Pachuca fe
yezanları nüfusça büyük zayia
ta sebep olmuştur. Zarar ve 
hasar miktarı 1 milyon ‘ tezo 
tahmin edilmektedir. Sokaklar
da hâsıl olan seller birçok kü
çük evlari alıp götürmüştür. Bu 
evlerde oturanların hepsi bo
ğulmuştur. Birçok ticarethane
ler hasara uf ra ıtş ve mevcut 
mallar mahve mu r. Meb’usan 
Meclisi afetze e ire yardım için 
20 bin tezoluk tahsisat vermiş
tir.

İ n g i l i z
Dünyadaki işsiz

liğin sebepleri
Londra, 8 [A. A] M.' Mac 

Donald amele fırkası kongresin
de söylediği nutukta işsizliğin 
artmasının bütün dünyada cere
yan eden vak’alar ve hemen 
hemen her memlekette hiiküm 
s iren bir inhitat hareketinden 
ileri geldiğini beyan etmiştir. 
M. Mac Donald, hiçbir milletin 
işsizliğe yalnız başına çare bu- 
lamıyacfğnı, çünkü bu mesele
nin halli için yegâne çare ve 
tedbirin beynelmilel icraatta 
olduğunu kaydeylemiştir.

Felâketzedelerin cenazeleri büyük 
merasimle Londraya nakledildi.
Paris, 8 (A.A) — R -101 

işaretli balonun uğradığı kaza
ya kurban gidenlerin cesetleri 
Bulogne ve Douvres tarikile 
Londraya götürülmüş ve Vest 
Minster kilisesine konmuştur. 
Cuma günü yapılacak cenaze 
alayına kadar kilisede bırakıla
caktır.

Beauvais’de yapılan dini ayin 
esnasında İngiltere sefiri M. 
Tirrell kıral Georges’un bir tel
grafını M. Tardieu’ye vermiştir. 
Kıral Georges bu telgrafında 
balonun uğradığı kaza dolayısile 
mahallî memurların gösterdikleri 
yardımdan, aldıkları tertibattan 
ve iki memleketi biribirine bağ- 
lıyan dostluk rabıtalarının bir 
nişanesi olan merasime Fransa 
hükümetinin bizzat iştirakinden 
dolayı teşekkürlerini beyan et
mektedir.

Merasim nihayet bulduktan 
sonra M. Tardiu M. Mac Do- 
nalda bir teessür ve taziyet tel
grafı çekmişte t,
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Zaruret yüzünden

genç tabanca 
İle kendini vurdu

Dün sabah Sultan Ahmet 
meydanında Ayasofya camii 
önünde feci bir intihar vak’ası 
olmuştur.

Üsküdarda oturan ve 30 
yaşlarında bulunan İumail Hakkı 
efendi ıızuıı mttddcttcnberi içi
ne yuvarlanmış olduğu fakru 
zaruret girdabından kendini 
kıırtaramıvacağmı anlayınca ev
velki gece sabaha kadar İstan
bul cihetlerinde dolaşmış, bir 
f>z da fazlaca içmiş, binnetice 
Üsküdara evine de geçmemiştir.

Bu suretle sabaha kadar öte
de beride dolaşan bu zavallı 
adam nihayet saat 6,5 ğa doğru 
Ayasofya cammii önüne gelmiştir.

Burada büsbütün gözleri ka
raran ve hayatı tam manasile 
istihkar eden bu genç, tabanca
sını çekmiş ve göğsüne iki el 
ateş etmiştir.

Kanlar içinde yere yuvarla
nan İsmail Hakkı Efendi zabıta 
memurları tarafından hastahane- 
ye kaldırılmıştır. Hayatı tehlike
dedir.

Fırtınadan sonra sa&nak

Fransız hava nazırı M. La- 
urant Eynac Londrada yapıla
cak cenaze alayında Fransız 
hükümetini temsil edecektir.

Beauvais, 7 (A. A) — R-101 
işaretli bolonun uğradığı kazaya 
kurban gidenlerin cesetlerinin 
İngiltereye nakline bulutlu bir 
havada ve kesif bir halk kütlesi 
hazır bulunduğu halde başlan
mıştır.

Nakil esnasında reisicümhur 
ile harbiye ve bahriye nazırla
rının mümessilleri ve hükümet 
memurları hazır bulunmuşlardır.

Londra, 7 ( A. A ) — Hava 
işleri nezareti R-101 işaretli ba
lonun uğradığı kaza neticesinde 
telef olanların cenazelerinin ayın 
onunda Londra kiliselerinden bi
rinde bütün gün teşhir edildik
ten sonra Londra sokakların
dan geçirileceğini, ertesi sabah 
cenazelerin evvelâ Bedford’da 
daha sonra ‘Skint- Mâry mezar
lığında defnedilmek üzre Kar- 
dingtona nakledileceğini ilân 
etmiştir.

,r
T. İ. C. İ. İstanbul Mıntakası 

Riyasetinden:
Geçen cuma yağmurlar do- 

layışile tehir edilen mıtakamız 
futbol şampiyonu Fenerbahçe 
Spor külbüne şampiyonluk ku
pası ve Cumhuriyet Halk Fır
kası tarafından mevzu İstanbul 
şildi ve İstanbul spor üçüncü 
takımına ( Milliyet) kupası itası 
merasimi bu cuma Taksim stact- 
yomupda yapılacaktır. Bıjı jtıü- 
nassbetle, geçen hafta yapıia- 
miyan berveçhi âtı. maçlar da 
bu cuma yapılacaktır.

1 — Saat 14,30 da İstanbul 
tekaütleri - Galasaray tekaütle
ri saat 15,45 te merasim.

Saat 16 da İstanbul muhte
liti - Fenerbahçe.

2 — İsimleri âtide muharrer 
futbulcuların saat on beşte stad- 
yomda futbol heyetinde Kemal 
Halim Beye mülâki olmaları 
mercudurl

Galatasaraydan Avni, Bür- 
han, Suphi, Nihat, Muammer, 
Rebii, Lâtif, Kemal, Şefik. Be- 
şiktaştan Hüsnü, Hayati, Nazım 
İstanbulspordan Salâhattin, Or
han, Haşan. Vefadan Hüsamet
tin, Halil, Muhteşem.

3 — Kapılar saat 13,30 da 
açılacaktır.

4 — Fiatlar:
Balkon ön sıra 300
Balkon ve pist 200
Tribün herkese bilâ tefrik 100
Duhuliye 50
Duhuliye ( asker, talebe, ve 

klüp mensupları) 25

Alman kabinesinde 
tebeddülât m ı?

Berlin 8, [A.A] — Başvekil 
M. Bruning siyasî fırkaların 
reislerile yaptığı mülakatlar hak
kında Reisicümhur Hindenburga 
bugün izahat verecektir. Neş
redilen yarı resmi bir tebliğde 
kabine azası arasında bir te
beddül vukuunun mevzuu bahs- 
olmadığı ve hükümetin parlâ
mento huzurunda pazartesi gü
nü heyeti umumiyesile ispatı vü
cut edeceği bildirilmektedir. 
Kabine M. Fon Kurtiusun ha
ricî siyasetine müteallik progra
mım tasvip etmiştir.

Zelzele 
Strasburg, 8 [A.A] — Dün 

saat23,30 da Strasburgta olduk
ça şiddetli bir zelzele vuku bul
muştur.

agmur-

Pazartesi günü başlıyan lo
dos fırtınası evvelki güıı ve ge
ce bütün şiddetile devam et
miş ve ondun sonra dehşetli 
bir yağmur başlumıştır. Pazar
tesi gecesi rüzgârın şiddeti 28 
metroyu bile bulmuştur.

Fırtınanın şiddeti limanda 
bir hayli vukuata sebebiyet 
vermiştir. Evvelki akşam deh
şetli bir gök gürültüsü ile ya
ğan yağmurlardan sonra fırtı- 
tınanıu şiddeti biraz hafiflemiş
tir. Fakat yağmurdan birçok 
sokakların manzarası bir sel 
halini almış ve alçak yerlerde 
bazı evleri su basmıştır.

Yeşilköy rasat merkezinin 
verdiği malûmata nazaran evvel
ki gece yağan yağmurun sihanı 
80 milimetredir.

Fırtına yüzünden gerek Mar- 
marada ve gerek Karadenizde 
birçok kazalar olduğu tahmin 
edilmektedir.

Evvelki geceki sağnak fasıla 
ile tam 5 saat devam etmiştir.

Birçok sokaklar, şehrin mün- 
hat yerleri geçilemiyecek bir 
hal almıştır.

Yenibahçe, Kasımpaşa, Kâ
ğıthane, Ali Bey, Göksu, Or- 
taköy dereleri taşmış ve güzer

gâhlarındaki evlerin alt katları 
tamamen su ile dolmuştur.

Yeııibahçede , Aksaray da , 
Eyipte do evlerin alt kutlanın 
su istilâ etmiş, hatta Eyip civa
rında tek katlı evlerin sahipleri
3 -4  nene evvelki seylftbı lıatır- 
lıynrak lmyli endişeli saatler 
yaşamışlardır.

Yenibalıçe çayırları ile Et- 
meydanındaki bostanlar tama
men su altında kalmışlardır.

Dün, fırtınanın hafiflemesine 
rağmen yine denizde bir kaza 
olmuştur.

Hamulesini alarak Karadc- 
nize açılmak üzere limanımız
dan hareket eden İngiliz ban
dıralı [ Barjüs ] vapuru, Kaba
taş önlerinde demirli bulunan 
İtalya baııd.ralı [ Leyano ] va
purunun üzerine diişmüş, ve 
ehemmiyetli bir surette hasara 
uğratmıştır. Bu da muhalefeti 
havadan dolayı olmuştur.

Kabataş önlerinde fırtaııanın 
şiddetinden demirini koparan 
İngiliz bandıralı bir vapur, ha
muleli olarak demirli bulunan 
Alman bandıralı (Travn ştrayn) 
ismindeki vapura çarpmıştır. Bu 
gemi Ford acentesine ait oto
mobil ve mevaddı müştaileyi 
hâmil bulunuyordu.

or
(Birinci sayfadan mabat) 

Muharririmizin görüştüğü kay
makam Beyde, bu hususta, 
rlca;stesım.tahkikahn,.yapı!pjak- 
ta -'jSl’djığun'û' da söylemiştir.

Fatihteki intihap 
Kasap Timurhan, Haraççı 

Kara Mehmet, Müftü Ali, Hay
dar, Küçük Mustafapaşa mahal
leleri intihabatı da Gülcamiinde 
yapılmıştır.

Cibalideki tütün fabrikası 
işçilerinden (747) kişi kamilen 
Cumhuriyet Halk fırkasına rey 
vermişlerdir.

Cibalideki m arifetleri 
Burada da Serbesçilerin , 

kat’î inhizam karşısında ne şe
kilde haraket ettiklerini gösterir 
bir hâdise olmuştur.

Melâhat Suat H. isminde bir 
Hanım, Halk Fırkasına rey ver
mek üzere sandık başına gider
ken cebinin karıştırıldığını gör
müş ve mütecavizi yakalatmıştır. 
Bu adam Fatihte çamaşırcı şo- 
kağmdadi bir kahvede sakin 
Cemil isminde bir hşaıstır.

E l çabukluğu m arifet 
Melâhat Suat Hanın, cebin

deki Halk Fırkası rey puslası- 
nın yerine bu şahıs tarafından 
Serbeıst Fırka rey kâğıdı konul
duğunu ve renkleri bir olduğu 
için dalgınlığa getirilmek isten
diğini anlamış ve şahitlerini 
tesbit ederek zabıta ve Adliyeye 
müracaatte bulunmuştur. 
Gülcamii önünde gürültü 

Gülcamii önüne toplanan 
yirmi, yirmi beş kadar amele de 
Cibali fabrikasında rey verme
miş olduklarını, orada rey at
mak istediklerini söylemişlerdir. 
Bunlar birçok tütün amelesinin 
reylerini vermekten istinkâf et
tiklerini, kendilerinin serbesçe 
rey vermek istediklerini söyle
mişlerdir.

Valde camiinde 
Gureba Hüseyinağa, İnebey, 

Camcı ali mahalleleri halkı da 
saat 13 ten 16 ya kadar Val
de camiinde rey vermişlerdir. 
Burada da umumiyetle Halk

Fırkası namzetlerine rey veril
miştir.

Halk Fırkasının bir cem ilesi
Camcı ali -mahallesinin bir 

kısmı ile Balabanağa mahallesi 
halkı da Lâleli apartmanlarında 
rey vermişlerdir.

Burada rey atılmaya başlan
madan evvel yüksek Muallim 
Mektebi talebesinden bazılarının 
Serbes F;rkaya rey verecek
leri haber alınmıştır.

Bu haber üzerine Halk Fır- 
kasi namına bu semtteki inti
hap ile alâkadar olan zevat 
hatta en küçük bir propaganda1 
bile yapmamak hususunu kendi 
mensuplarına tebliğ etmişler ve 
gençlere bir cemile olmak füzere 
bu sandık önünde intihap faali
yeti- sahâsındatı çekilmişlerdir.

Buna rağmen bu sandığa 
Halk Fırkası namına atılan yüz
lerce reye mukabil Serbes Fır
ka namına atılanlar otuzu bul
mamıştır. Maamafih bütün bu 
müsamahaya rağmen beş on kişi 
akşam geç vakte kadar sandık 
önünde durmuşlar, şikâyet ede
cek birşey bulamamışlarsa da 
yine bağırıp çağırmışlar ve bü
tün taraftarlarının (30) adedini 
geçmemesi hakikati karşısında:

— Bugünün yarım da var? 
demeğe başlamışlardır.

Burada intihabata (19)da hi
tam verilmiştir.

Tabancalı adamlar!
Hasköy ve Piripaşada yapı

lan intihabat esnasında da ba
zı arbedeler olmuştur.

Serbesçiler namına bağırıp 
çağıranlardan bazılarının biçak 
ve tabanca ile işe giriştikleri ih
bar edilmiş, zabıta bunlardan 
Ferhat isminde birinin üzerinde 
bıçak, diğer bir serbestçıde de 
tabanca bulmuştur.

Üsküdar intihabatı
Üsküdarda Selmanağa, Ha- 

acı Hesna hatun, Rummeh- 
met paşa mahalleleri intihabı da 
dün yapılmıştır.

Serbestçiler, Üsküdarda ma
halle aralarında adam bağırta-

Balkan konferansı
/ilittcn i. kuIi İ/u iUui muhat]
A üsropftlldchi merasim 

Alilin, fî (A, A) «— Al! mek
tepler talebeni ’SalIcaıı kongre
sine iştirak eden aza şerefim 
Altropolide bir Itabııl resmi ter
tip etmişlerdir. Bu merasimdo 
Türkiye, Arnavutluk ve Roman
ya uıuralıhactlurı birer nutuk 
Büyüyerek uullı ıncfkfırcoindcn 
ve Balkan milletlerini biribirina 
bavlıyan rabıtalardan coşgıın bit 
imanla bulıoetmişlcrdir.

Itallknın eıifititiirjiî 
Atina, 7 (A.A.) — Orıllcan 

konferansının fileri rnukarenet 
komisyonunda Bulgar murahha
sı halk darülfünunları tesisini 
ve konferarıslaı tertibini tavsi
ye etmiştir. Yunan murahhas- 
İarı bir Balkan enstitüsü vücu- 
de getirilmesini, darülfünun prog ' 
ramlarının hafifleştirilmesini ve 
Balkanlarda konuşulan lisanlar
dan birinin öğrenilmesi hususu
nun mecburi tutulmasını teklif 
etmişlerdir.

Vergilerin jjtadili 
Ankara, 8 (H. M.) — Maliye 

Vekâletinde tadil edilecek ver
giler etrafında tetkikata bağ
landı.
Halk Fırkası kazanıyor

Ankara, 8 [H. M.] — Ak- 
çeşehir ve Keskinde belediye 
intihabatı Halk fırkasının lehine 
neticelendi. ..■

İtimatnamelerini veren 
sefirler 

Ankara, 8 (H. M)— Polon
ya, Mısır, Norveç sefirleri ayrı 
ayrı Gazi Hazretleri tarafından 
kabul edildiler ve itimatnamele
rini takdim ettiler.

Ingilterede işsizler 
Londra 7 [Â.A] İşsizleri» 

adedi 29 Eylülde-geçea hafta-", 
kine nazaran 52.031 ve geçen 
senenin ayni devresine nazaran- 
979.827 kişi fazla olarak 2.161 
698 e baliğ olmuştur.
rak halkı kendi fırkalarına rey 
vermeğe teşvik etmişler, işlerini 
rey vermek için terkedenlerin 
gündeliklerini vereceklerin söy
lemişlerdir.

Vali ve Polis Müdürü
Vali Muhiddin Bey dün Üs-1 

küdar ve Kadıköy cihetlerine 
geçmiş ve intihabat işlerine ne* 
zaret etmiştir.

Polis Müdürü Ali Rıza B. 
dün vali muavini Fazlı Beyi zi
yaret ederek intihabat işleri 
etrafında görüşmüştür.

Bir içtima yaptılar
Dün Serbes Cümhuriyet F. 

nın Beyazıt merkezinde Lider 
Fethi Beyin riyasetinde uzun 
süren hir içtima aktedildi. ;

İçtimada nmumî merkez azas' 
olan meb’uslardan bazıları, vi
lâyet Ocağı erkânı ve Ocak 
reisleri hazır bulundu.

İztimada intihabat mes’ele
leri ve intihabat dolayısile vuku 
bulan hadiseler tetkik edilerek 
bazı mühim mukarrerat ittihaz 
edildi ve intihabatla bilfiil Meş
gul olanlara talimat verildi. !

Taşradaki intihabat
Konya, 8 (A. A) — Merkez 

belediye intihabatı bir hafta' 
müddetle temdit olunmuştur. 
Kazanmıyacaklarmı anlıyarak su
kutu hayale uğrayan S. C. F. 
mensubini beyannamelerle halkı 
intihaba iştirak etmemeğe teş
vik etmişlerse de ahali akın akın 
belediyeye gelmekte ve reylerini 
C. H. F. sına vermektedir..

Ankara, 8 (A. A) — Bozkır 
Karaman, Şibinkarahisar, Dadsrçrç 
Keskin. Dslirköy, Akçaşehir, 
Arabusun, Sille Belediye intiha- 
batmı C. H. Fırkası namzetleri 
kahır bir ekseriyetle kazanmış
lardır.
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Balkar,
k

Atinada, Balkanlar konfe
ransına çok ehemmiyet veriliyor. 
Bütün şehir, siyasî mehafil, mat
buat hep bununla meşguldür. 
Zannederim, bizde, bıınun ne ol- 
lıığusıu bilen bile yoktur. Oradan 
mufarekatimiz günü elimize ge
çen bir İstanbul gazetesi gayet 
müphem bir tarzda bir nevi 
tütün kongresinden bahsediyor 
ve buna Ruşen Eşref, Reşit 
Saffet ve Zeki Mesut gibi fikir 
ve edebiyat mensuplarının (!) 
naye iştirak ettirildiklerini so
ruyordu. Bandan başka daha 
bir .; iki gazetede Türk heyeti 
reisi Haşan beyin bazı kısa iza
hatı intişar etti.

Halbuki Balkanlar konferan
sı, yakm Şarkta, beynelmilel mü
him hareketlerden birinin adı
dır. Bu hareket şimdiye kadar, 
mütemadi bir taaffün mihrakı 
teşkil eden Balkanlar sahasında 
umumî ve kat’î bir sulh ve sü
kûnun tesisi gayesini istihdaf 
ediyor. Balkanlı sıfatını taşı - 
yan, ■ ayni siyasî ve coğrafî 
şerait içinde yaşıyan, hatta, ba
zı müelliflerle, bazı devlet ri
caline göre hemen hemen ayni 
tarihe malik bulunan bu millet
ler, şimdiye kadar kendi arala
rında hep didişip damakta idi
ler. Bu hal Balkanları müzmin 
bir anarşiye düşmüş gösteriyor, 
ve burası Avrupa sulhunu her 
aa tehdit altında bulundurmak
ta® hali kalmıyordu. Umumî 
Lafbin buladan patlak verdiği
ni unutmayalım. Yarın, gene ci
han sulbünü tebliksye sokacak 
hâdiselerin de buradan çıkabi
leceği pek âlâ düşünülebilir. 
Osmanlı imparatorluğunun yıkı
lışı ile beraber eski ve klasik 
manasında bir Şark mes'elesi 
ortadan kalkmış bulunuyor; lâ
kin, yakm Şark mes’elesi he
nüz çözülmemiş bir düğüm ha
linde duruyor.

işte, Atinada toplanan Bal
kanlar kongresinde Balkan mil
letlerinin bizzat kendileri, bu dü
ğümü çözmek çarelerinin neden 
ibaret olduğunu düşünüyorlar. 
Zira, bu milletler arasında, son 
zamanlarda, hâsıl olan kanaat 
şudur ki Balkanlarda sülk ve 
asayişi ihlâl eden sebeplerin en 
başında, haricî tesirleri saymak 
lâzım geliyor.

Muhtelif zamanlarda, muhte
lif Avrupa devletleri burayı, ken
dilerine geniş ve müsait bir fa
aliyet sahası ittihaz etmişler; 
Şarkı ve Avrupayı alâkadar eden 
bütün siyasî entrikaların ağını 
burada örmüşlerdir.

Balkan milletleri, birçok acı 
tecrübelerin verdiği bir intiba 
İİÇi artık yabancı devletlerin 
elinde bir oyuncak olmaktan 
kurtulmağa ve kendi mukadde
ratlarını kendi).":n tayine çalışı
yorlar. Bu gayeye varmanın ye
gâne çaresi ise, hiç şüphesiz 
Balkanlılar arasında' umumî bir 
anlaşma ve yaklaşmadır.Bu yak 
laşmave anlaşmalar her sahada 
vuku bulmalıdır.

Nitekim konferans, siyasî, 
ktısadî ve fikrî şubelere ayrıl
mak ve her şubede ayrı bir te
sir ve faaliyet icra edebilecek 
şahsiyetleri kendi sinesinde top
lam akla bir hedefe doğru mü
him bir adım atmış oluyor.

Yakup Kadri

İNTİHAP MÜCADELESİ
DÜN MUHTELİF SEMTLERDE NİSBETEN KAVGASIZ 

VE GÜRÜLTÜSÜZ BİR 
ŞEKİLDE İNTİHABATA DEVAM EDİLMİŞTİK 

İstanbulini muhtelif semtle
rinde dün de Belediye intihaba- 
tına hararetle devam edildi. Bü
tün semtlerin intihabat faaliyeti 
neticesi, dün için de şu suretle 
hülâsa edilebilir :

Heryerde, intihaba iştirake 
gelenler reylerini hangi fırkaya 
isterlerse verdiler. Serbestçiler 
gelince bermutat müdahaleden 
bahsederek malûm olan naka
ratı tekrar ettiler. Bu nakarat
tan biri de kendi fırkalarına 
dahil bazı kimselerin intihap 
defterinde ismi bulunmadığı şek
linde idi.

Halbuki, bilhassa, Eyip in- 
tihabatında Halk Fırkasına rey 
vermek üzere gelen, fakat def
terde kaydi bulunmadığı için 
intihap encümenince geri çev
rilen birçok vatandaşlar da 
vardı. Ve kanunun tayin ettiği 
müddet zarfında itiraz etmedik
leri için reylerini istimal ede
mediler.

İntihabat faaliyetinin dünkü 
umumî manzarası da, evvelki 
güne nazaran daha sakin gö
rünmekle beraber yine oldukça 
münakaşalı ve bir hayli gürül
tülü idi. Bütün semtlerde bila
istisna. bu yaygaralar da, Ser- 
bestçilerin çığırtkanlığını yap
makla tavzif edilenlerin mez- 
buhane gayretlerim gösteriyordu.

Beyazıt nuntakasmda 
Dün Beyazıt mıntakasında 

Alemdar ve Binbirdirek mahal
leleri halk reylerini saat 7 den 
10 kadar, Divanyolunda Firuz- 
ağa camiinde bulundurulan in
tihap sandığına attılar.
Hâdise mi çıkaracaklardı?

Sultanahmet Cankurtaran 
mahalleleri halkı saat 10 dan 
14 e kadar Akbıyık camiinde 
rey attılar.

Bir gün evvel, peşine taktığı 
20 kadar hamala ikinci de
fa rey verdirmek üzere Şeh- 
zadebaşı camiine gelen ve:

— İhtilâl mi çıkartalım? di
yen ele başı yine bu civarda 
görünüyordu. Bu intihap mer
kezindeki manzara o halde idi ki,
Serbestçilerin buradada mutlaka 
bir hâdise çıkarmağa azmetmiş 
oldukları ve buna hazırlandıkları 
zannolunabilirdi.
Maşallah namzet efendiye 

Nitekim, yeni fırkanın bele
diye listesine aza olarak geçir
diği noter kâtibi Suat efendi de 
bir tabanca edinmiş, bu taban
cayı edinmekle de kalmıyarak 
şöyle bazı köşelerde, tabanca
sını yoklar gibi cakalı hareket
lere de başlamıştı.

Tabancalı belediye namzedi 
Suat Efendinin bu hareketi, 

nihayet polisin de gözüne çarp
mış ve intihap meydanına ta
banca ile gelmeğe özenen bu 
delikanlı merkeze götürülerek 
tabancası müsadere edilmiş ve 
hakkında da zabıt tutulmuştur.

Burada intihabata saat 14te 
nihayat verilmiştir.

Küçükayasofyada 
İshakpaşa, Küçükayasofya, 

mahalleleri halkı da saat (14)ten 
(16) ya kadar Küçükayasofya

İntihap müddetin 
temdit edildi I
Bütün yapılan mücade- H 

lelere rağmen şimdiye ka- 
dar çok az vatandaş inti- Pj 
hap hakkını istimal etmiş• - I 
tir. Bu vaziyet dahilinde ?! 
intihabatm kanunen tem- 
bidi icap etmektedir. Ha- J 
ber aldığımıza göre bir 

fl iki yer müstesna olmak 
j| üzere diğer mahallerde 
j?j intihap müddetinin kâmi- 
j5j len bir hafta müddetle 
14 temdidi karargir olmuştur. 
i : İstanbul intihabı ayın
!,j 12 sinde bitecekti. Temdit 
j'j üzerine 19 unda hitam bu- 
li lacaktır.

camiine konulan intihap sandı
ğına rey atmışladır.
Bir çocuğun kon feran sı! 

Burada bazı Serbestçiler taş
kınlık yapmışlardır. Henüz rey 
hakkına'da malik olmıyan bazı 
mektep talebeleri de buna işti
rak etmişler ve bu arada 12 
yaşlarında bir çoenk ta Fethi 
Bey hakkında bir nutuk' -vere- - 
rek sitayişte bulunmuştur.

Bir inhisar memurunun 
gayretkeşliği 

Yine bu mahalledeki gönül
lülerden olmak üzere müskirat 
idaresinin Hüdavendigâr hanın
daki memurlarından bir zat 
Serbestçiler hesabına çığırtkan
lık yaptığı sırada Halk Fırka
sına rey veren yaşlı bir Hanımı 
göğsünden itmiş:

— Haydi oradan çekil, ko
ca karı! demiş ve bu şekilde, 
bilhassa ihtiyar bir hanıma bu 
çirkin hareketini, yine Serbes- 
çilerde dahil olmak üzere her
kes takbih etmiştir.

Mantığa bakınız 
Bu zat bu sefer de kendini 

şöyle müdafaa etmek garabeti
ni göstermiş ve taraftarlarım da 
bir defa daha mahçup etmiştir.

— Efendim, bu kadm genç 
değil ya koca karıdır elbette...

B ir terbiye dersi 
Bu zat kendini bu şekilde 

müdafaa ede dursun; Halk Fır
kası mensupları bu sırada Ser
best Fırkaya rey vermeğe gelen 
yaşlı bir hanıma:

— Buyrunuz valde hanım
efendi diye yol açmışlar, aynı 
zamanda da bir nezaket dersi 
vermişlerdir.

Mollafenari mahallesi halkı 
ise saat 16 dan 19 a kadar 
Atikalipaşa camiinde rey ver
mişlerdir.

Eyipteki tezahürat 
Eyipte intihabat ta dün ya

pılmış ve sabahtan akşama 
kadar devam etmiştir. Ser
bestçiler mutat şikâyetlerini 
ve gürültülerini burada da yap
mışlar, bir aralık mahalle ara
larında da davul zurna gezdir
melerdir.

Çoşan bir ihtiyar 
İntihabat esnasında karşılık

lı iki tarafın tezahüratı hararetli 
( Arkası 2  inci sahifede)

MİKROPLARI
Sorbc/j F ırk acıla r ın  rjolcnk te ş k i

lâtında cidden m ahir oldu klarında 
jüphe kalm adı.

Beled iye  in tih abı m ünanobotile 
lıcrgün şahidi olduğum uz zab ıta  
v ak ’uları da g ö steriy o r  k  f ik ir  fır 
kası, fik ir  m es’elesindo olm aua bile 
san dık  içinde yam an om uzlara d a
yanm aktadır. Bütün m ah alle iç leri 
dışarıya vurdu» “ K ah ro lsu n  t „ diye 
bağ ıran lar, “ İh tilâ l m i ç ık ara lım ?,, 
diye teh d it savuranlar, “ Y a şa sın  
O ru ç P aça  1 „ diye v atan  hain lerin i 
“ K ah ram an, hü rriyet !„ m enzeles i- 
ne çıkaran lar, didişiyor, k ay n aşıy or
lar. F ırtınanın  k arış tırd ığ ı sularda 
dibe sinm iş bütün to rtu lar  m eyd a
na çık ıyor. Bu gürültü ve patırtın ın  
m em lek et için  fa id esı y o k  mu ?  E l
bette  k i var. Zira b ir gün bu to p ra k 
larda in k ılâbı h ak ik aten  te s is  e tm ek  
aıraoı g elin ce  -  k i m u h ak k ak  g e le - 
ce k tir-a n ca k  bu lan ık  suda yaşay ab i
len  m ağşuş ruhların teşh isin d e a rtık  
hiç güçlü k o lm ıy acak tır  : B ir  ta ra f
tan  çe rk e s  E tem le  m u habere eden , 
öbür tara ftan  b^lka ruyi h ak tan  g ö 
rünen hap ısan e a r tık ların ın  k o rku n ç 
sicilleri ve “ ça lıyorlar İf, diye eh a- 
liyi m idesinden sarsm ağ a  çalışan  
soygu ncuların iç  yüzleri m eydanda
dır.

Tarih in  b irço k  dev irlerin d e bir 
an için  d evleti yo k  olm uş vehm e
den şaşk ın lar  görülm üştü r : B iz  de 
öyle b ir  m arazı devir yaşıyoruz ve 
o k a b îl şaşk ın ların  faa liy e tin e  şah it 
oluyoruz. Şu radan bu radan co şan  
v e  n e  isted ik leri belli o lm ıyan bu 
ş eş ler  h ü rriyeti k en d iler in e  s p o r i t -  
t ih f t t e d e n  an arşin in  öz şeşid ir.

F a k a t  anarşin in  daim a fe lâ k etli 
olduğunu k im  iddia ed eb ilir  ?  Mu
zur m ektu p lar h as ta  uzv iyetleri y e
n eb ilir. K u vv etli u zviyetler iç in  s ıt
m ayı yap an haşerey i yen m ek  niha
y e t b ir  gün m es’eles id ir.

A narşin in  de b ir te rb iy eti fazi- 
le tk â ris i olduğu in k âr ed ilem ez.

TASARRUF İÇİN

Mübadele korniş- 
yonunun tebliği

İstanbul 8 (A.A) — Muh - 
telit mübadele tâlî komisyonun
dan tebliğ olunmuştur:

İstanbul mıntakasında sakin 
ve mübadeleye gayri tâbi etab- 
li rumlarla 10 haziran 1930 
Ankara mukavelenamesinin 10 
uncu maddesi ahkâmı mucibin
ce avdet hakkından müstefit 
olan eşhasın, mezkûr mmtaka 
dahilinde kâin olup zikri geçen 
mukavelenamenin 13 üncü mad
desine tevfikan kendilerine iade 
edilmiş olan emlâklerine tasar
ruf etmek üzere İstanbul tâli 
mübadele komisyonuna tahriren 
müracaat etmeleri lâzımdır.

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü Bey 
Ankarada

Ankara, 9 (A .A ) — Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
.bugün şehrimize avdet etmiş
lerdir. Vekil Bey istasiyonda 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Milli Müdafaa Vekili Mustafa 
Abtülhalik, Riyaseticümhur kâ
tibi umumisi Tevfik ve seryaver 
Rüsuhi, Muhtelit Mübadele Türk 
heyeti murahhasası Reisi Tevfik 
Kâmil, Şûrayı Devlet Reisi Nus- 
ret Beylerler tarafından karşılan
mıştır.

SUİİSTİMAL DAVASI
HAPİSHANE, TEVKİFHANE VE 11ÜESSESATI 

CEZAÎYE Raf'OÖRUERİMÎN 
MUHAKEMELERİNE Af M 3AŞLAND1 

1 Vazifelerini suiistimalden ck- ' i
layı ağırceza mahkemesine ve
rilen Hapishane müdürü Halİ3, 
tevkifhane müdürü Ziya, mües- 
sesatı cezaiye müdürü Kenan 
B. lerie diğer dört memurun 
muhakemelerine dün ağırceza 
mahkemesinde başlanmıştır.

Okunan istintak evrakına 
nazaren bu müdürler erzak sui
istimali, firara sebebiyet ve bazı 
mahkûmlara gayrı kanunî mua
mele icrasile tahtı zanda bulu
nuyordu.

Diğer okunan veaaika na
zaran müdürlere ait ihbaral.ıı 
siyasî mahkûmlardan olıii> İs
tanbul hapishanesinden Ankara 
hapisanesine naklolunan sabık 
gazetecilerden Kenan B. tara
fından yapıldığı anlaşılmakta idi.

Reis bey her üç müdürden 
keyfiyeti istizah etti.

Bunlar da erzak mubayaası 
işile re’sen meşgul olmadıklarını 
bir komisyonun bu işle iştigal etti- 
ğini binaenaleyh bu komisyonun

ADLIYEDE
DÜN HUKUK USULÜ 

MUHAKEMELERİ 
KOMİSYONU TOPLANDI

Dün saat 14 te Adliye Ve
kili Yusuf Kemal Beyin riyase
tinde ikinci komisyon içtima et
miştir. Hukuk usulü mahakeme- 
leri kanununu tetkik edecek 
olan bu komisyon Müddeiumumi 
Kenaıı, birinci, ticaret mahke
mesi reisi Şemsettin, ikinci tica
ret reisi Osman Nuri, üçüncü 
hukuk reisi Turhan; başmüfet
tiş Yusuf Şükrü, sulh hukuk 
hâkimlerinden Cemal beylerden 
mürekkepti.

Komisyon kanunun mevaddı- 
nın tetkikine başlamış, henüz 
esaslı bir karar ittihaz edilme
miştir.

Pazar günü de ceza usulü 
muhakemesi kanununu tetkik 
edecek olan komisyon toplana
caktır.

Maarif Vekili
Maarif Vekili Esat Bey dün 

Ankaradan şehrimize gelmiştir.
Vekil Beyi istikbal için ma

arif erkânı, dostları ve birçok 
zevat Haydarpaşaya gitmişler 
ve Ankara trenine intizar etmiş
lerdir. Fakat Vekil Bey trenden 
çıkmamış ve Pendikte indiği 
anlaşılmıştır.

Devlet Bankası

İki ay sonra te
şekkül edecek
Ankara, 9 (H.M) — Maliye 

Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, 
İsmet Paşa Hazretlerini ziyaret 
etti. Devlet Bankasının teşkili 
etrafında yaptığı hazırlıklar hak
kında izahat verdiği tahmin 
ediliyor. Bankanın bir iki ay 
zarfında teşkil olunması bekle
niyor.

Şükrü Kaya Bey
Ankara, (H.M) — Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Bey İsmet 
Paşa Hazretlerini ziyaret etti.

IrünîMsIıaîie ve tevkifhane 
ıraîâdiirlerâ malıkĞmede 

mes’ııl edilmesi icabedeceğini, 
firar vak’asmın da bir kast tah
tında vukua gelmediğini anlat
tılar: -j

Heyeti hâkime, müdürleriı; 
iddialarının doğru olup olmadı
ğının anlaşılması için bazı cihet
lerin tevkifhane ve hapishane ida\ 
relerinden istilâmına karar vere- . 
rek muhakemeyi talik etti.

KAÇAKÇILAR
FECİ FİLİM KAZASI

NIN MUHAKEMESİ . ' 
GÖRÜLÜYOR

Şişli haricinde Zincirli kuyu< 
da İpekçi kardeşler hesabına ! 
“Kaçakçılar,, isimli bir film çev- ' , 
rilirken otomobil kazası olmuf, 
bir şoförle artist Karakaş ölmüş 
ve artist Sait Bey yaralanmıştı.

Bu faciadan dolayı mes’ulii 
bilmal sıfatile mahkemeye şev
li edilen İpekçi kardeşlerle oto
mobili idare eden artist Hüse
yin Talât Beyin muhakemeleri- 
ne dün ağırceza mahkemesin- > 
de başlanmıştır. d-

Yalnız Hüseyin Talât Bey 
mahkemede ispatı viicut etmişti. 
Diğerleri gelmemişti. Reis Bey 
facianın nasıl cereyan ettiğini 
Talât Beyden sordu; ' •

Mumaileyh, .otomobili kendi • 
si idare ettiğini bir viraj do* > 
neceği sırada otomobilin devri
lerek facianın vukua geldiğini 
ve başkasının taksiri olmadığını 
anlattı. ; <

Bu suretle Talât Beyin is
ticvabı bitmişti. Şuhudun celbi 
için muhakeme 6 teşrinisaniye 
talik olundu.

Fırkamız kazanıyor 
Ankara, 9 (A.A) — Sinop, 

Zafranbolu, İlgın, Kurkuteli, Bol 
vadin, Songurlu, Osmancıkta 
belediye intihabatı bitmiş ve 
Cümhuriyet Halk Fırkası nam
zetleri kahir bir ekseriyetle in
tihap edilmişlerdir.

Vergilerin tadili 
Ankara, 9 (H.M) — Vari

dat Müdüriyeti müsakkafat vf 
arazi vergileri üzerinde yapılat 
cak tadilât için tetkikata baş
lamıştır.

Vasıf Beyin tekzibi
İzmir 8 - Hizmet gazete»» 

sahibi,Zeynel Besim Beyin Halk 
Fırkası namına benden para 
aldığına dair olan haberler gayri 
varittir, tekzip ederim.

İzmir meb’usu Vaaıf
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m m a k s

a ısyam
miktarı güm geçtikçe büyü- 

kanlı muharebeler oluyor!
Nevyork, 8 ( A.A) — Bre

zilya ihtilâlcileri 2 4  m ıal devam 
eden bir muharebeyi müteakip 
Pernanbııka şehrini ele geçir
mişlerdir. Bu muharebede zırhlı 
otomobiller istimal edilmiştir. 
Hükümete ait bir [harp gemisi 
şehri tekrar ele geçirmek üzere 
Pernanbukayn| doğru harekete 
hazırlanmaktadır.
100 biıs kişilik asi kuvveti 

Lotıdra, 8 (A. A) — Rio de 
Janeyrodan bildirildiğine göre fe
deral kıtaat bugün Minasgeras 
hükümeti dahilinde kâin Polmira 
şehrini tekrar ele geçirmişler 
ve Barbasenaya doğru ilerle
mekte bulunmuşlardır. Pıortea- 
leğreden bildirildiğine göre, Ri- 
oğrande Stil eyaleti dahilinde 
asi askerlerin miktarı ancak 100 
bin kişiden ibarettir.

Asilerin ele geçirdikleri 
Londra 8 (A.A) — Asiler, 

Pernanbukay ele geçirdikten 
sonra 2 milyon dolarla silâh ve 
mühimmimat zaptetmişIerdir.Ba- 
hia hükümeti dahilinde ihtilâl
ciler San Dinceuts şehri ile 
diğer bir çok şehirleri ele ge
çirmişlerdir. Pernanbukta ihti
lâlciler askerî ihtilâl komiteleri 
teşkil etmişlerdir. İhtilâlciler 
tarafından neşrolunan bir teb

liğde, ceneral Tavoranııı 8000 
kişi' ilo Paralıiva polis vo aha
lisinin ımıuvenctilc Perıumbulca 
hticıım ve orayi zaptetmiş oldu
ğu vc hücum esnasında polisin 
büyük bir kahramanlık göster
miş olduğu beyan edilmektedir.

Şiddetli bir muharebeyi mü
teakip fedaral kuvvetler münhe
zim olmuşlardır. Ahali şarkı söy
liyerek sokakları gezmektedir. 
Provenciya gazetesi idarehane- 
sile bu gazetinin sahibine ait 
fabrika ve binalar ateşe veril
miştir. Birçok katliam sahne
leri olmuştur. Cenup ihtilâlcile
ri Rio de Janeyro ihtilâl hareke
tine iştirak etmediği takdirde 
muhtar bir cümhuriyet ihdası 
tasavvurunda bulunmaktadırlar.

Nevyork, 9 (A. A) — Bre
zilya hududundan bildirildiğine 
göre, Bellohorizonte şehrini bom- 
bardiman etmek üzere gönde
rilmiş olan 4 askerî tayyare asi
lere iltihak etmiş olduğu gibi 
Nacalda da yarım düzüne tay
yare ayni suretle hareket eimiş- 
tir. Para’dan bildirildiğine göre 
zabıta kuvvetlerile federal hü
kümete sadık kalmış olan bah
riyeliler Paradaki asi askerlerle 
muharebeye girişerek onları to
pa tutmuştur.

Kanser tedavisi | Faşist meclisinde
Londra, 8 (A. A) — Radyum 

komisyununun bugün neşredilen 
ilk şenelip raporunda radyomun 
kanser tedavisindeki kıymetini 
ve .tesirinin derecesini takdir 
ederken fevkalâde basiret ve 
ihtiyat ile hareket etmenin za
rurî olduğu beyan edilmekte ve 
heyecanamiz ve hatta nikbinane 
beyanat ile vahi ümitler uyan
dırmakta olmasına teessüf edil
mektedir. Raporda bütün dün* 
yada yapılan birçok tecrübeler
den sonra söylenilebilecek en 
doğru sözün yapılan tecrübe
lerden bazılarının fevkalâde
memnuniyetbahş neticeler ver* 
diği halde diğerlerinin henüz 
malûm olmıyan birtakım es - 
baptan dolayı iyi neticeler ver
memiş olduğudur. Vak’alarm 
ekserisinde neticeler hiç ve hat
ta inkisarı hayali muciptir.

Atina konferansında
Atina, 8 ( A. A ) — Murah

haslar tarafından konferans di
vanına tevdi edilmiş olan teklif
lerin teraküm etmiş olmasına ve 
bunların ciddî bir surette tetki
ki müktazi bulunmasına binaen 
her murahhasa bir sualname 
verilmiştir.

M. Briand hasta
Paris, 8 (A.A) Hafif bir so

luk algınlığından M. Briandın 
lastalığı tabiî seyrini takip et
mektedir. Nöbeti zail olmuş 
yakında dışarı çıkabilecektir.

Romanya kabinesi 
Bükreş 8 (AıA) Kıral, İliç

'tir şart ileri sürmeksizin, M. 
Mıroneskoyu kabineyi teşkile 
memur etmiştir.

Çinde bir gam bota ateş 
Vaşingtöh7[A;A]Panay ismin

deki Amerikan gambotu Yangçe 
nehrinde dolaştığı sırada tüfek 
ateşihe tulülmuştur. Gambottan 
mıika bele edilmiştir. Ölen 
Ye yaralanan yoktur»

Roma, 8 (A.A) — Büyük 
Faşist meclisinin içtimamda 18- 
21 yaşında gençlerden .^mürek- 
kep Faşist yiğitleri grupları teş
kiline karar verilmiş Bulgar kı
ralı Boris ile prenses Givana'nın 
izdivacını tesit eden bir takrir 
kabul edilmiş ve bahrî mes’ele 
hakkında İtalyanin teadül pren- 
sipini tesis etmiyen hiçbir itilâfı 
.kabul edemiyeceğini teyit eden 
M. Gralıdi’nin siyaseti hariciye 
hakkındaki raporunu tasvip et
miştir.

Pastör madalyası
İstokholm 9 ( A.A ) — 10 

senede bir verilmekte olan al
tın Pastör madalyası bu şene 
Paris Pastör enistitüsü müdürü 
doktor Ruks,. ya verilmiştir. ,

Kudüs hâdiseleri
Kudüs, 9 (A. A ) — Arap- 

larında üç te kadın bulunan 10 
müslüman Arap, müslümaıi A- 
raplarla hıristiyan araplar arasın- 
dr mezarlık mese’lesi dolayısile 
zuhûr eden kargaşalıklar esna
sında bir hıristiyan gazete mu
harririni öldürmüş olmak töh- 
metile mahkeme huzuruna sev- 
kedilmişlerdir.

Tayyareci kadln
Karaşi, 8 [A.A] — Tayya

reci Madam Bruce dün Jaskâ 
gelmiştir. Madam Bruc’ün jaslc 
civarında mecburî surette yere 
inmesi motörün iyi surette işle
memesinden dolayı maruz kal
dığı müşkülâttan ileri gelmiştir.

Tayyareci madamın vücu
dunda bazı hafif bereler vardır.

M. Mihalakopulos Atinada
Atina, 8 (A. A) — M, Miha

lakopulos Cenevreden Atinaya 
dönmüştür, M. Mihalakopulos, 
Cenevrede bilhassa ekalliyetler 
mes’elesinin halline ait olarak 
elde edilen neticelerden çök 
memnun olduğunu söylemiş, bir 
Avrupa birliği vücude getiril
mesi hakkındaki projenin tahak
kukuna itimadı öldüğünü beyan 
etmiştir.

Mazi ve
2111
9

Nevinin kapısı çalındı... Ko
şa koşa gitti açtı. Otuz, otuz 
beş yaşlarında siyahlar giymiş 
bir adam kandisini soruyordu:

— Buyrun efendim, dedi ve 
içeri aldı. Bu hiç tanımadığı bi
risi idi. Garip bir adamdı. Biraz 
çokça burnu vardı. Çoneui ise 
kâfi derecede iri değildi. Elleri 
büyük kolları, kısa idi.

— Beni tanımadınız mı? di
ye sordu.

— Hayır!..
— Hele hele iyi bir dikkat 

edin!..
— Vallahi affedersiniz ama..<
— Ben Haşan değil miyim!..
— Evet... Evet şimdi tamdım!
Hasanl... Bu adamı Nevin pek

iyi tanıyordu. Bundan tam beşsene 
evvel kendisinin mektep arka
daşı olan Melâhat'le çıldırasıya 
sevişmiş, fakat sonra başka bi
risiyle evlenmişti. Nevin sordu:

— Demek senelerden sonra 
bizi ararsınız öyle mi?

— Evet ne yapayım!...
— Doğru! Evelce yapacak 

birşey yoklu. Tam Melâhat’le 
evleneceğiniz sırada, ailenizin 
teşvikiyle zengin bir kız bulup 
hemen o tarata caydınızl..

— Evlendim amma şimdi se
kiz gündür yalnızım. Çünkü ka
rim öldü...

— Vah vah! Allah size ömür 
versin! Ne yapalım başa gelen 
çekilir!..

— Evet ne yapalım! Harun 
Bey bir müddet sustu. Sonra 
çekinerek dedi ki:

— Nevin Hamın, sizden bir 
ricam var! Bana şey eder misi
niz? Melâhat Hanııımın adresini 
verir misiniz?

—‘ Demek ancak zevceniz 
öldükten sonra Melâhat'i hatır
lıyorsunuz!..

_ ! ! ! . . .............
—  Âlâ! Mükemmel şey.
— Ansan kuzum Nevin hai

nim, Melâhatin adresini....
— Adresini mi?.. Vallahi 

onu çoktanberi gördüğüm yok! 
Geçen gün bir mektup yazmış
tı. Arkasında adresi var ama 
şimdi o mektubu imkânı yok 
bulamam!.

— Yalvarırını Nevin Hanım!
— Kabil değil!.. Kim bilir 

nerede?. Yarın gelin inşallah 
bulurum!.

•— Daha evvel olmaz mı?.
— İmkânı yok!..
Harun Bey önüne baka ba

ka çıktı ye gitti.
Nevin öna yalan söylemişti. 

Melâhatin adresini pek âlâ bi
liyordu... Fakat bunca seneden 
sonra onun huyu ve sükûnunu 
bozmamak için susmayı tercih 
etmişti.

Netekim, ertesi günü Harun 
Bey tekrar:]

— Adres! diye geldiği za
man ona her şeyi itirafa baş
ladı ve dedi ki:

— Dün ben size Melâhetin 
adresini bilmiyorum derken ya
lan söyledim” Çünkü düşündüm- 
ki, bu kadar seneden sonra o 
sizi unutmuştur. Tekrar sizi 
karşısında görüp te eski hatıra
larla yaralanmasına mâna yok!.. 
Siz bir defa evlendiniz, kendi 
saadetinizi yaptınız. Şimdi o da 
genç bir banka memurile evlen
mek üzeredir. Bırakınız!... Tek
rar gidip biçarenin saadetini 
bozmayınız!..

Harun Bey şiddetle ayağa 
kalktı ve bağırdı:

— Hayır ben kimsenin saa
detine mâni olmıyacağım!.. Me
lâhetin evlendiğini ve hies’üt 
olduğunu görmek benim için de 
bir saadettir. Yalnız sizdeil 
adresini rica ediyorum̂  Malûm- 
ya, şiıiıdi bekârım!.* Bir pansi
yonda oturuyorum* Öyİe çök 
tahta kurusu var ki sormayın! 
Gece uyku uyuyamıyorum. Me* 
lâhat buriutı için gayet müessir 
bir ilâç biliyordu. Kârdaşlndan 
onu soracaktım.

Mümtaz Faik

Üzüm ve incirler

İzmir Ticaret oda-
smm neşrettiği 

mühim bir rapor
İzmir, 8 (A.A) — Bugün 18 

kuruştan 24 kuruşa kadar 1802 
çuval üzüm ve' 7,5 tan 40 ku
ruşa kadar 3494 çuval incir sa
tılmıştır .

Şehzimiz ticarct odası üzüm
lerimizin ve iııcirlcrimi/.in ticarî 
vaziyetine dair bir rapor ııcşret- 
miştir. Bu rapora nazaran üzüm
lerin vaziyeti şudur:

Bu sene mevsim iptidasından 
itibaren teşrinievvelin yedinci 
günü akşamına kadar incir bor
sasmda 17,577,465 kilo üzüm 
satılmıştır. Geçen sene ayni ta
rihte 27,736,659 ve evvelki se
ne ise, 19,337,937 kilo idi.

Son bir hafta zarfındaki fi
yatlar, aliyülâlâ 47-48. âlâ 38- 
43, birinci 33-37, ikinbi 27-32,5 
tan, üçüncü 22-26,75 ve kara- 
boca 17-216 kuruştur.

Mevsim iptidasından 7 teş
rinievvele kadar üzüm ihracatı 
Almanyaya ve Şimalî Avrııpaya 
8.181.956, İngiltereye 2.975.269 
ve Fransaya 191.052 Amerika
ya 403.974, İtalyaya 2.685.939, 
Mısıra 19.080 ve muhtelif mem
leketlere 76.006 kilo ki ceman 
14.532.769 kilodur.

Geçen sena bu miktar 18, 
991,245 kilo idi. Neşrolunan bu 
rapurda incirlerimizin ticarî va
ziyeti şudur: Bu sene mevsim 
iptidasından 7 Teşrinievvele ka
dar İzmir borsasmda 11,193,775 
ve evvelki sene 15,927,632 kilo 
satılmıştır. Son hafta zarfındaki 
fiatlar şunlardır:

• aŞüggıg 28-45 ,, elleme.,17-21 
paçaS 9,21.,., natürel 8-11 - ve— 
muhtelif 13,5 kuruştur. Mev
sim iptidasından 7 Teşrinielvvele 
kadar Almanyaya ve Şimalî Av- 
rupaya 2.995.327, İngiltereye 
3.845.348, Amerikaya 2.158 . 
185 Fransaya 1.376.220 ve muh
telif memleketlere 37.374 kilo- 
ki, ceman 10.593.249 kilodur. 
Geçen sene bu miktar 13.989. 
638 kilo idi.

İstanbul 9 inci- teşrin 1930
Dünkü Borsa fıatleri

İs tik ra z la r  
İst. dahilî 

Şark D; yol. 
D.Muvah... 
Gümrükler 
Saydi mahî

*)0,5Q

T ş. askeriye . —

Tahvilât
Tramvay 

Tütıel

RffcHftı •' ■
Ânadöl I

II 
İli 

Esham
İş Bankası
Anadolu
Reji
Ş. lıayriye 
Tramvay 
Umumî sigor. 
Bomokti

9 ,35
17,85

Terkos 
Çimento Ar. 28 ,10  
Ünyon 
Şark Değ.
Balya 
Şark M. Ecza —  
Telefon

Londra
Nevyork
Paris
Milfmo
Brüksel
Atina
Cinevre
Sofya

Çek fiatlerl
1030“
0,47 ,02  

12,02 
9,01  

3,38 ,20  
36,40  

2-, 42,75  
6 5 ,1 0

AmiterdAttı İ|İ7,—

. Nukut
K n rlış 

1 İs terlin -1030,—
1 Dolar . 211,50  

20  F.Frâhsız İ67 ,25  
20  Liret 220—
2 0F . Belçika 1İG,—
20 Drahmi 55,25  
20  F . İsviçre 820—
20  Leva 31,—

1 Flo'rm 83,—
20  İt ur. (Çek) 124—

Viyana
M idrit
Berlin
Varşova
Peşte
Bükreş
Belgrat
Moakovı

İ5 ,90  
• 3 ,34 ,50  

4 ,71 ,80  
1 ,98 ,32 ,50  

4,20  
2,09 ,75  

79,45  
26,65  
1088

Kuruş 
1 Şilin (Av.) 3 0 —  
1 Pezeta 22,50
1 Mdrk 
1 Zeloti 
1 Pengo

20  Ley
21 Dinar 

X Çernovee 
1 Altın _
1 M'ecidiy'e'.'57;7a 
İBankonot 250 ,50

50 .5 0
24.50
37.50
25.25
77.25
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Şark (lemıVyolkırmda

Amele ile şirket 
arasımda yeni 

bir ihtilâf çıktı
Şark demiryolları amelesile, 

kumpanya urasında yeni bir ih
tilaf çıkmıştır, Bu ihtilâfın iş üc
retlerine zam nıes’elcuile alâkası 
yoktur. İhtilâf kumpanya ile 
amele arasında bazı idari meo’c- 
lelerduıı çıkmıştır.

Çoktanberi amale kumpan
yanın kendilerine karşı aldığı 

, vaziyetten şikâyet ediyordu. Bu 
meyanda 1926 senesinde yapı
lan itilâfnamenin tatbik edilme
diği ileri sürülüyordu.

Bu şikâyetler son bir hâdise 
üzerine umumî bir şekilde tek
rar ortaya çıkmıştır. Hâdise 
şudur:

Bundan bir iki hafta evvel Çer- 
kesköyde demiryolları amelesin
den bir kaçı iş saati haricinde 
bir gazinoda kavgaye sebebiyet 
vermişlerdir.

Alelade bir zabıta vak’ası 
olmasına rağmen kumpanya bu 
vak’a ile alâkadar olmuş, maki
nist Kâmil, Mehmet Ali, tesvi
yeci Ali Mehmet efendilere yol 
vermiştir.

Vaki olan teşebbüs üzerine 
Ali Mehmet ve Mehmet Ali 
efendiler tekrar işe alınmışlar
dır. Fakat bu iki işçi tecdidi 
kayitle işe alındığından kıdem 
hakları kaybolmuştur. Diğer ma
kinist Kâmil efendi ise işe alın-., 
mamıştır.

Şark demiryollar amelesi 
bir amelenin haksız yere çıka
rıldığım, diğer ikisinin de gene 
haksız yere kıdemlerinin kay
bolduğunu iddia etmektedirler. 
Amele cemiyeti bu hususta kum
panya nezdinde teşebbüsattâ 
bulunmuş fakat bir netice elde 
edememiştir.

Aldığımız malûmata göre 
demir yollar amelesi bugün 
fevkalâde bir içtima yapacak
lardır.

Bu içtimada umumî bir me- 
talip listesi tanzim edilecek kum
panyaya verilecektir. Cemiyet 
üç kişiye yapılaıi muamelenin 
tamirini istiyecektir. Bundan 
başka sıhhiye kanunundan isti
fade edilmesi de ileri sürüleç'ek- 
tir. Ayni zamanda 926 itilâfının 
tatbiki istenecektir.

Kumpanya ile amele arasın-' 
da bir ahenk t Anini için key
fiyet alâkadar inakanıatâ arze- 
dilecektir.

içtimada iş kanununun bir 
an evvel çıkarılması için B. M. 
Meclisine müracaat hususun da 
görüşülecektir.

TstanbulŞ inci icra'dairesin- 
; *denı: Bir alacağın temini is- 

tifası için merhun ve icraen ha
ciz edilmiş olan bir adet altun 
saat ve korddta 14-10-930 salı 
günü sabahı saat 10 da sandal 
bedestanında açık "arttırma su
retile satılacağından yevmü mez
kurda memurine müracaatları 
ilân olunur.' <

[ M ' p & r

ATİNADA
TENİS ÇİLERİMİZ YUNAN 

EKİPÎNİ MAĞLÛP ET- 
TİLER FİNALF KALD1LAF

Atin a 8 —Bugün Sedatla Şi- 
rinyaıı büyült bir kalabalık huzu
runda Yunaıı ekipine karşı tla- 
bl müoabakayı oynadılar.

Yunaıı çifti, beynelmilel bir 
şöhrete malik bulunan Ferlan- 
diniıı de iltıhakile şampiyonluğun 
en kuvvetli namzedi idi.

Müsabaka büyük bir hara
retle başladı. Her iki taraf çok 
canlı oynuyordu.

Bu suretle bizim takım, pek 
te kolay geçmiyen bir mücade
leden sonra iik seti 8-6 kazan
dılar.

İkinci seti, Yunanlılar çok 
çalışarak oynadılar . Hari
kulade bir enerji sarfediyorlar 
en imkânsız gibi görünen vazi
yetlerde topu alıyorlardı.

Bu gayret gerçi ikinci seti 
Yunanlıların lehine 6-2 bitirdi. 
Fakat sarfedilen kuvvet onları 
pek yordu. Tenisçilerimizin Yu
nanlıların atakınd aynı şekilde 
mukabeleye kalkmamak duren
dişliğini göstermesi çok iyi oldu. 
Çünkü üçüncü setten itibareiı 
vaziyete hâkim oldular ve Yu
nanlıları kolaylıkla 6-2 6-3 mağ
lûp ettiler. Bu muvaffakiyet 
Türk tenisçilerinin finale kalma
sını intaç etmiştir. Finali ka
zanmak ümidi kuvvetlidir.

Manisada fırtına
Manisa, 9 (H. M) — Bura

da fırtına müthiş surette orta
lığı kasıp kavurmuştur.

Rençperlere tohumluk
Manisa, 9 (H. M ) — Vali 

Fuat Bey rençperlerin tohum
luğu için 100,000 lira tahsilat 
istedi.

Manisa hapisanesi
Manisa 9 (H.M) — Müddet 

umumî muavinleri Sadi ve Ta> 
hir Beyler umumî hapisaneyi 
teftiş ettiler. Müdüriyet kısmı 
mile bir koğuş baştanbaşa tair 
edilmesi için emir vermişlerdir.

M. Doumergue’in seyahati
Quimpr, 9 (Â. A) — Reisi- * 

cümhur M. Doümergue, saat 
8, 15 te buraya gelmiş ve mül
kî ve askerî memurlarla kendi
sini alkışlıyan halk tarafından 
istikbal edilmiştir; ı

Takvim “ “ “ N

10 Teşrinievvel: Cuma
15 Cemaziyelevvell349 
Zevali S. Ezanı S, 
Güneş 6,06 12.-27
Öğle 12,01 6,23
İkindi 15,12 9,33
Akşam 17,3^ 12,00
Yatsı 19,İ0  1,30
İmsak 4,26 10,47

Hıdrellez 158

Bugünkü havâ
Dün azamî hararet 19 

asgarî 10 idi. Bugün rÜrgâf 
hafif lodostan esecek ve hava 
hafif bulutlu olacaktır.

Resülâyin hudut taburu kumandanlığından*
Resülâyinde bulunan kıtaatın bir senelik ihtiyâcı olan aşağıda 

yazılı olan on yedi kalem erzakı tarihi ilânından itibâreıi mevkii 
münakaşaya konulmuştur. İhalei kafiyesi 29-10-930 çarşamba 
günü yapılacaktır. Şeraiti ahlamak üzere taliplerin resülSyinde ( 
müteşekkil komisyona müracaatları

Bulgur sadeyağı sığıteti. ekmeklik tın pekmez soğan 
kilo 20000 300Ö 35000 157000 2500 6500

mercimek nohut Fasulya Saman arpa ddun patates 
kilo 3000 4000 8000 68000 85000 330000 7000

Tuz' plirinç Gâzyağl üstüm
kilo 3000 2000 4500 4Û00

V



DÜN İLER İĞRENÇ HÂDİSELER ÇIKARDILAR
jraereye sıcuyoım;?

fi A f .iumuAĞDA KARDEŞLERMİŞ
ÖLDÜRENLERE REY 

DERMEYİN! w DİYE BAĞIRDILAR
BAZI SANDIK BAŞLARINDA ESEN HAVA 

İHTİLÂL HAVASIDIR

H ü rriyet d eğ il, 
Faşizm  g ib i b ir  
id a re  istiyoru z!
BU MEMLEKETTE LÂA- 
KA L ELLİ SENE İNKILÂ
BIN BAŞINDA BEKÇİLİK 

ETMEK LÂZIMDIR

Dün bir mecliste intihap mü- 
"’tMeles-ir'cJert bahsolunuyordu. 

Semt semt dolaşan ve sandık 
başlarında faal bir rol oymyan 
bir zat diyordu k i:

— “Vaziyet gazetelerin an
lattığından d^ha fazla elimdir. 
Öyle sahnelere şahit oluyorum 
ki, hayretten ye teessürden do
na kalıyorum. Artık propagan
da namına her şenaati mübah 
görmeğe başladılar. Geçen ak
şam Küçükpazarda reyler atılır
ken kürt kıyafetli biri sandık 
başına toplananlara :

— “ Ağrıdağında kardeş
lerimizi öldürenlere rey verme
yiniz I „

Diye bağırıyordu. Bunu işi- 
diııce artık duramadım. Fethi 
Beyine de, fırkasına da , inti - 
hap mücadelesine de, hepsine 
lânet olsun dedim ve kaçtım,,

Evet, vaziyet, istiklâl har - 
binde en ön safta çalışan bu 
asker arkadaşın anlattığı gibi, 
gazetelerde yazılan tafsilâtın gös
terdiğinden çok daha elimdir. 
Avrupada da böyle olur diye 
başlar yarılıyor, Avrupada da 
böyle olur diye rejime küfre - 
diliyor ve Avrupada da böyle 
olur diye inkılâp sarsılıyor.

Bir taraftan Fethi Beyin, bir 
taraftan gazetelerinin körükle
dikleri ateş, sinirleri iyiden iyi 
tutuşturmağa başladı. Gördük
lerimiz ve duyduklarımız karşı
sında herkesin biribirine “nere
ye gidiyoruz?,, sualini sorması 
hiçte yersiz ve sırasız değildir.

Açıkça söylemek lâzımdır ki, 
bazı sandık başlarında esen ha
va :htilâl havasıdır. Her nevi 
ihtiraslar, nasıl, ihtilâl zaman
larında kaynaşırlarsa, bizde de 
ayni kaynaşma bugün göze ba
tacak halini almıştır. Öyle bir 
vaziyet hâdis oluyor ki, intiha
bın neticesi, tamamen ikinci de
recede kalmıştır ve ondan evvel 
düşünülecek mes’eleler ortaya 
çıkmağa başlamıştır. Herşeyden 
evvel dikkate şayan nokta bu 
intihap bahanesile bazı yerlerde 
ve bazı kimselerde tezahür eden 
haleti ruhiyedir. Düşünün: Bed
bahtın ruhu ne kadar bulanmış, 
çözleri hırsta-n ne kadar karar-

Fethi Bey .... O nerede? Bu 
zavallı,izdihamın içinde kay
boldu! Artık onu göremiyor, 

bulamıyorum!

mış olmalı ki, bu memleket 
halkının ortasında:

— “Ağrıdağında kardeşleri
mizi öldürenlere rey vermeyiniz!,, 
diye bağırmak cür’etini kendin
de görebiliyor! Bu vatanın bir
liği aleyhine tevcih edilmiş siyasî 
ve irticaî bir kıyamı bastıran 
Türk askerini “ kardeşlerimizi 
öldürenler,, diye ve maktul eşir- 
rayı da “ kardeşler ! ?„ tabirile 
tavsif eden bu adamın, bu mil
letin arasında işi ne? Ve bunu 
soran yoktur. Demokrasi namı
na yapıldığı fahr ile ilân edilen 
bir intihap mücadelesinde sar - 
fedlien böyle bir sözü kim, 
hangi Avrupa memleketinde, sö
zünün daha yarısında boğulma
dan, parçalanmadan söyleyebi
lir ? Veyahut, liberalizm bu mu 
dur ? Evet, liberalizm, cehelenin 
diline dolanırsa, budur ve böy
le olur. Liberalizm, Fethi B. için 
başvekâlete çıkmak için merdi
ven, Arif Oruç gibi müseccel bir 
haini vatan için 6 gazete basıp 
cep doldurmağa vesile, medre
se artığına sarık sarmak, hu
dut haricine atılana,yüz elliliğe 
içeri girmek, Barodan kovu
lana vaziyetini düzeltmek, istik
lâl mahkemelerinden kurtulmuş 
nice yılanlara da ortaya çıkıp 
havayı zehirlemek için bahane
dir. Bunun içindir ki, Gazinin 
ilk mektubunu, ikinci mektubu
nu ve mükerrer ifadelerini mü
temadiyen ve mütemadiyen “ha
yır, o, bitaraftır!” diye tevil
den bir türlü vaz geçemiyor
lar. Asıl tabiye budur. Akılları 
sıra Gazi bitaraftır ve bir ta
rafta Halk Fırkası, bir tarafta 
da kendileri vardır. Bir in
san şaşırınca esasen daima 
böyle şaşırır. Artık gözünün 
önündeki bedahati bile görmez 
olur. Rey sandığına beş rey 
fazla atarsa on senede ya
pılanı bir senede yıkabileceğini 
vehmeder. Bilmez ki, bütün bu 
hâdiselerin nihaî kıymeti, gören 
göze, kara vicdanın uçurum gibi 
korkunç ve simsiyah derinliği
ni göstermesindedir.

Bazı insanların hafızası ne 
kadar zavallı ne kadar zaiftir! 
Bu memlekette on sene içinde 

(Arkası 3  ünciı sayfada)

— Anadoludan ■ 
Bugün belediye azaaı olur- | j 

sa, yarın niçin meb'us ol- !, 
masmlar? Öyleya? Memle- ; j 
kette teşekkül eden yeni bir m 
fırka var. Bu fırka Ruına, i'j 
Ermeniye hakkı intihap ve- t j 
riyor, onları belediye nam- | j 
zetleri arasına koyuyor, on- | | 
lara rey verilmesini vatan- t,i 
daşiardan istiyor. Eğer bu |“ 
liste ekseriyet kazanırsa bir j j 
ay so ıra meselâ Kirkor Ef. i , 
namında birisi belediye mec- 6 
lisine aza olacak.

Şu haide (Kirkor) Efendi [ı 
veyahut (Orfanidis) Bey be- !■') 
lediye meclisine aza olur da 
neden meb’us olamaz!

Kirkor Efendi meb’us ta 
olabilir. Şüphe yoktur ki, bu
gün onu belediye azalığma 
namzet gösteren fırkası onu m 
sonraki meb'usan intihaba- |1 
tında da meb’usluğa namzet y 
gösterir. Eğer o fırkanın lis- f j 
tesi kazanırsa Kirkor Efendi i-| 
meb’us ta olur !. W

— Meb’us olurda ne mi h
yapar ? ! I

Diyorsunuz. İşte cevabı:
— Diğer meb’uslar ne ya

pıyorlarsa onu yapar. Encü
menlerde çalışır, mecliste 
söz söyler, meclisin gizli

1̂  müzakerelerine iştirak eder 
| "ve meselâ Müdafaayi milliye 
| encümenine bile ayrılabilir- ve 
| orada devletin millî müda- 
I faasına taallûk eden bütçe- I 
| sini bile tetkik eder! Çünkü 
| meb’us değil mi! Salâhiyeti 
g vardır. Amma adı ( Kirkor ) 

imiş, (Yani) imiş, (Pandazop- 
lu) imiş! Bu isim değişikliği 

! meb'us olduktan sonra bütün 
H devlet işlerini kontrola mâni i j 
: değildir ki... y
j Kirkor Efendi meb,us o- Â
; lur da vekil olamaz mı? Elbet- § 
;j teki olur, Fırkası olan (Ser- § 

best Fırka) mecliste ekseri- § 
yeti kazanırsa muhakkaktır | 
ki (Kirkor) Efendi, (Kirkor) S 
Beyefendi olur ve vekil san- | 
dalyesine de oturabilir. I

On beş sene evvel (Hal- İj 
laçyan), (Nuradünkiyan), (Os- g 
kan) ve daha birçok yan 1 
yan efendiler Osmanlı İmpa- (  
ratorluğunun Hariciye, Ma- 1 
liye, Nafia, Ziraat nazırlık- I  

| larmda vazife görmemiş mi j  
5 idi ? Bu defa da öyle olur; |î 
j Kirkor Beyefendi de pekâlâ | 
j bir Hariciye Vekili olabilir! $ 
j — Pekiyi ama, devletin § 
I hâriciyesini Kirkor Beyefen- 
i diye nasıl emniyet edebiliriz? j ■ 
, Bunun cevabını da nam- [i
j zet listelerini Kirkorlar’la i'j 
j Yaniler’le dolduran Serbest i 
î Fırka erkânı vermeğe mec- fi 
| hurdurlar. Bize bu bahiste: j! 
j —Ne günlere kaldık ya- j
; rabbi! demekten başka söz.f.'j 
j kalmamıştır.
3 Haydar Rüştü

Maarif vekili
Evvelki gün şehrimize gelen 

Maarif Vekili Esat Bey Erenköy 
Kız lisesi, Çapa Kız muallim 
mektebi ve Darülfünunu ziyaret 
i etmiştir. Vekil Bey:

— Bazı hususî işlerimin tes- 
.viyesi için Istanbula geldim. Bu 
fırsattan istifade ederek bir kaç 
.mektebi de "ziyaret ettim. Yarm 
akşam tekrar Ankaraya avdet 

, edeceğim, demiştir.

£~'lâlıV 9%Arkın
Kasımpaşada, Halatta samdııSdara 
hücum ettiler. Lângada kafa yardalar!

t e v k Tf â t ~ y â p i l d b
K asım paşada rey  sandıklarına hücum  eden bir takım-, 
sa b ık a lıla r , y a n k es ic ile r  ve şü p h eli eşhas y aka lan d ı

İ T F A İ Y E  M Ü D A H A L E  E T T Î
SERBESTÇİLER İTFAİYENİN ARABALARINA DA HÜCUM ETTİLER, 

ALETLERİ KIRDILAR, HORTUMLARI KESTİLER

ENNİH A Y E T  
YEŞİL BAYRAK
BÎR SÜRÜ YOBAZ AVAZ 
AVAZ, BAĞIRIYORLARD I:

A rif Orucun 
bayrağı!

Medenî intihap mücadelesi 
namı altında, kendileri hemen 
her inlihap yerinde görülen şa
hısların dün çıkardıkları vak’a- 
lar, bu manzaraları görenleri 
düşündürecek mahiyet aldı. Mü
nevver olmiyan bir kısım halkı 
ayaklandırmağa matuf hareket
lerin hemen hepsi semeresiz kal
dı, denilebilir. Fakat Serbest- 
çilerin, intihap yerlerindeki ele
başıları beylik bir takım sözlerle 
bilhassa Balat ve Kasımpaşa gibi 
semtlerde bitaraf zabıta kuvvet
lerini hayli yordular.

Muhtelif semtlerde çıkarıl
mak istenen bu karışıklıkları 
müşahede edenler, Serbestçile- 
rin dün, intihap sandıklarına 
hücum etmek fikrini her yerde 
tatbik etmeğe karar verdikle
rine zahip olabilirdi ve bu ha
reketlerine gençliğin de zahir 
olduğu süsünü vermek içinbirgün 
evvel Üsküdarda ve sair mahal
lerde beraber çalışmış oldukları 
birkaç talebeyi muhtelif semtlere 
dağıtmışlardı.
Yeşilköydekı propaganda

cılar
Dün saat 9 dan geç vakte 

kadar Yeşilköy halkı rey ver
diler.

Burada Serbesçiler civarı do
laşarak malûm propogandaları 
yapmışlar, köylülere Serbest Fır
kanın kendilerine bol para ve
receğinden, şekeri sekize, yağı 
dokuza yedireceğinden, ( sabık 
süferayı saltanatı sehiy yeden ) 
meşhur Galip Kemali Beyin ken
di namzetleri olduğundan” bah
setmişlerdir.

Çıfıtburgazdan Bekirle, Ser
best Fırka namzetlerinden lo
kantacı Ali Efendinin oğlu Os- 
maniyeli İsmail Ef. de propa
ganda hususunda faaliyette bu
lunmuşlardır.

Hocanım faaliyette 
' Tekaüde sevkolunan ve ta

lebelerinin kendisine (Be Hoca
nım !) namını verdikleri bir sa-

An-tık izdihamın arasında kaybolan  Lider A. Fethi Be)
bık muallimenin de Serbestçi
ler hesabına hayli hizmeti seb- 
kat etmiştir.

Serbest Fırka namma rey 
yazmak için konulan masanın 
başına da bir iki hanım otur
tulmuştu. Namzet Galip Kemali 
Beyle biraderi de bu masa ön
ünde faaliyette idiler. Galip Ke
mali Bey burada bir aralık nu
tuk ta vermiş, fakat buna mu
kabele edilmek istenince, kendi 
sözleri büyük bir sabır ve ta
hammülle dinlenildiği halde, ce
vabı dinlemeğe tahammül ede
memiş:

— Azizim, sen sus ta baş
kası söylesin! demiştir.

Buradaki Serbesçiler, bütün 
faaliyetlerine rağmen kendileri
ne rey veren olmadığını görünce 
gelen gayrı müslimleri çevirme
ğe ve ellerindeki Halk Fırka
sına ait reyleri yırtarak kendi 
pusulalarını sıkıştırmağa başla
mışlar ve bir iki rey almışlardır.

Galip Kemali Bey bu arada 
gayri müslimlerden bir kısmına

Fransızca da sözler söylemiş v*. 
propaganda yapmıştır.

Nasıl muamele etm eli?
Buna rağmen muvaffak ola

mayınca şikâyete başlamışlardır.
Bu şikâyetleri işiden bir geno 

dayanamamış, masa başında o- 
turan bir serbest hanıma hita 
ben:

“ — Halk Fırkasının reylerin 
yırtıp yerine başkalarım uzattı
nız, Türkçeden gayri lisanlarla 
konferanslar verdiniz, bunlara 
kimse ağzım açmadı. Halâ şi
kâyetçisiniz. Muhterem Hanım' 
efendi, sizi memnun etmek içir 
ne yapmalıdır, söyleyin de bile
lim !,,

demiştir. Serbestçiler bu 
sözler üzerine de zabıt tutmağa 
karar vermişlerdir.

Yeşilköy intihabatmda ehem
miyetli hiçbir hâdise çıkmamış 
ve Halk Fırkası namzetleri ka* 
hır bir ekseriyetle rey almıy* 
lardır.

Kum kapıda intihabat
Şehsuvar, Bayramçavuş, Ça«, 

dırcı Ahmet, Muhsine hatun, 
[/Ir&asz 3  üncü sahifede]

Valinin beyanatı
Dün Vali Muhittin Bey, Kasımpaşadaki hâdiseler hakkında 

bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur:
" — Dün Kasımpaşada bazı sabıkalılar tarafından asa

yişi ihlâl edecek taşkınlıklar yapılmıştır. Rey sandığına 
hücum ederek taşkınlık yapan, zabıtaya hücum eden w  
itfaiyenin hortumlarını parçalayanlar yakalanmışlardır. 

■Bunlar hakkında kanunî takibat yapılacaktır. „
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Vergilerdi© tadilât

Maliye Vekâleti, büyük küçük Ibütüını 
memmırlaınnniMî fikirlerine mü° 

racaat
Ankara 10, ( Telefoııln ) — 

Kazanç vergisinin bu acııe da
ha mükemmel ve halka dnlıa 
ziyade kolay gelebilecek bir şe
kilde tahsili için hazırlanmış 
olan yeni esasların tesbitine baş
lanmıştır.

Gerok bu mes’ele üzerinde 
ve gerekse arazi ve müsakka
fat vergilerinin bazı cihetlerinin 
düzeltilmesi için haztrlannıağa 
başlanan yeni esaslar ve bu 
esasları ihtiva edecek olan lâyi- 
hai kanuniyeîer Büyük Millet 
Meclisinin önümüzdeki içtimaim 
müteakip Meclise sevkoluna- 
caktır.
Vekâletim vilâyetlerden 

sordwığwı malûmat
Szmir 9, (H. M.) — Vergi

lerin tadili hakkında dün Ve
kâletten îzmir Maliye Başmüfet
tişi İsmail Hakkı Beye bir tah
rirat gelmiştir.

Vekâlet bu tahriratında ka
zanç Vergisinde tadilât yapıla
cağını bildirerek büyük, küçük 
bütün maliye memurlarının mü- 
talealarına müracaat edilmek 
suretile bir rapor tanzim ve 
vekâlete gönderilmesini bildir
miştir. Başmüfettiş İsmail Hakkı 
Bey, dün vekâletten bu emri

Okyanos seferi

İki Amerikalı 
tayyare ile bahri 
muhiti geçecek

Harbour Grace, (A. A.) — 
(Terneuv) Kaptan Erroll Boyd 
mülâzım Harry Connor Grinviç 
saatlle saat 16.20 de Kolumbiya 
namındaki tek satıhtı bir tay
yare ile Ingiltereye mütevecci
hen atlas okyamosu seferine baş
lamışlardır.

Hava iyi
Harbour Grace 9, (A.A) — 

l/muru havaiye idaresi hemen 
hemen bütün Atlas Okyanosun- 
da havaların müsait bulunduğu
nu yalnız ara sıra yağmur ya
ğacağını ve sis olacağını bildir
mektedir. Koiumbiya tayyare
sinde 2200 litre benzin vardır.

İİS paratorluk meclisinde 
Londra, 9 ( A. A ) — Dün 

imparatorluk konferansında Ka
nada ve Avustralya Başvekille
rinin imparatorluk eczası ara
sında rüchan esasına müstenit 
ve daha vâsi bir gümrük tari
fesi lehinde kat’î surette vuku
bulan beyanatları üzerine M. 
Baldwin bu akşam bir nota neş- 
retmiştir. Bu notada balâdaki 
noktai nazarın muhafazakâr fır
ka tarafından tamamen kabul 
edilmekte olduğu ve bu pren
sibin tatbiki için fırkanın kendi 
tekliflerini dermeyan edeceği ve 
bu teklifleri muvafakatlerini is
tihsal etmek maksadile önümüz
deki umumî intihabatta münte- 
hiplere arzedileceği beyan edil
mektedir.

Feci bir kaza 
Londra, 9. — (A.A.) — Bu

gün Woodbridge’de bir maki- 
nıt bİF bombardıman tayyaresi
nin lâyıkı veçhile yarden kalk
mağa muvaffak olamaması neti
cesinde telef olmuştur. Tayyare 
şiddetle yere çarpmış ve maki
nist motor tarafından ezilmiştir. 
Tayyarede bulunan diğer üç 
kişiye birşey olmamıştır.

alır alnın*/, derhal İzmirdeki bü~ 
ilin maliye tahkik ve tahsil şu
beleri memurlarını ne/.dinc da
vet etmiş ve kazanç vergisi 
kanununda ne gibi tadilât ya
pılması lâzungeleccği hakkında 
herbirinin ayrı ayrı mütaleala- 
nnı almıştır.

Haber aldığımıza göre, ma
liye başmüfettişi defterdarlığın, 
malmüdürlerinin ve diğer bütün 
maliye memurlarının ayrı ayrı 
mütalealarmı alacak ve tanzim 
edeceği raporu vekâlete gönde
recektir.

Maliye Vekâletinin her vilâ
yetten ayni şekilde malûmat is
tediği anlaşılmaktadır. Maliye 
müfettişlerinin raporları vekâ
lette toplandıktan sonra, vergi
leri tadile memur komisyon fa
aliyete geçecek ve icap'eden 
tadilât derhal yapılacaktır. Bu 
işin çok uzun sürmıyeceği temin 
olunmaktadır.

Maliye Vekâletinden İzmir 
defterdarlığına dün bir telgraf 
gelmiştir. Vekâlet bu telgrafında 
müsakkafat vergisinde yapılan 
hususî tadilâtın miktar ve nis- 
betini sormuştur. Defterdarlık 
istenen malûmatı derhal tesbit 
ederek vekâlete bildirecektir.

Amerikada iflâslar

Mühim bir simsar
lık müessesesi 

daha iflâs etti!...
Nevyork, 9. - ( A.A.) - Bu 

sabah borsada mühim bir sim
sarlık muessesesinin daha iflâs 
etmiş olduğu haber verilmekte
dir. Bu müşssese prence ve 
Whitely müessesesi olup taah- 
hüdatım icra edememek imkân
sızlığı karşısında bulunmaktadır. 
30 eylülde J. A. Sisto ve şüre
kâsının vukubulmuş olan iflâsı
nı takip eden bu yeni iflâs bü
yük bir heyecan uyandırmıştır.

Nevyork, 9 (A.A)— Prence 
ve Whitely müessesesi borsada 
esham üzerine muamele yapan 
ve en mühim müesseselerden 
biridir. Matlup ve zimmeti hak
kında hiç bir tahminde bulu
nulmamaktadır. Fakat müessese 
müdürleri maruz bulundukları 
müşkilâtm muvakkat olduğunu 
ve yeni tensikatın tanzim edil
mekte bulunduğunu söylemiştir. 
Piyasada vasî mikyasta tasfiye 
muameleleri olmuştur. Esham 
fiyatlarındaki tedenni yüzde 10 
nisbetindedir. Borsada fevkalâ
de bir bedbinlik hüküm sür
mektedir.

Brezilya isyanı
Neyork, 9.— (A. A.) — Ri-

vera’dan bildirildiğine göre, fe
deral ordusu ile Niquel Costa 
tarafından kumanda edilmekte 
olan asiler arasında bir muha
rebenin karibülvuku olduğu 
zannedilmektedir.

Santiyago de Şili, 9 .— (A. 
A.) — 40 bin kişi sokaklarda 
nümayişler yaparak reis M. İba- 
nez’e itimatları olduğunu söy
lemişlerdir.

Yeni bir kruvazör
Brest 8, (A, A) — Reisicum

hur M. Doumergue hazır bu
lunduğu halde 10 bin tonluk 
Duquesnt kruvazörü denize in
dirilmiş ve 880 metre uzunlu
ğundaki Plouloudastel köprüsü
nün kügat resmi yapılmıştır.

Â  c ıİd ı m

. Bcııiın bir »rkadi'.şım var: 
İsmi Saffet Bey!..

Bu zat Amerikayı baştan a- 
ş:*.ğı dolaşmış tahsili ümi keına- 
lât eyleyip miitabahhir bir halde 
ana vatana avdet etmiştir.

Bilseniz ne yaman adamdır 
bu Saffet Bey. Ne zarif adamdır 
bu Saffot Bey! Onun Amerika 
hikâyelerini insan aittin sene din
lese bıkmaz usanmaz!.. Zaten 
oııda yittin sene anlatacak ka
dar bol mevzu du vardır.

Bir gün onunla gene bir yer
de oturmuş çene çalıyorduk. 
Daha doğrusu o çalıyordu da 
ben dinliyordum. Birden bire 
bir içini çekti ve karşıdaki iki 
katlı binaya bakarak dedi k i:

— Bunlar da l i ?a, ev mi 
sanki, alimallah insan Nevyork- 
taki apartraıanian görmeli, bun
lar onun yanında devenin ku
lağı değil, filin kulluğundaki 
tek kıl gibi kalır... O/le bina
lar var ki 70-80 kat...

Dur bak sana başımdan ge
çen bir hikâyeyi anlatayım: 
Amerikaya ilk gittiğim zaman 
Conson isminde bir gençle ta
nışmıştım. Bu genç Broduvay 
caddesinde büyük bir lokanta
da oulaşıkcı yamağı muavini 
olarak çalışıyordu. Ne gülüyor
sun!., Yoksa beğenemedin mi? 
Azizim herif bulaşıkçı yamağı 
muavini idi amma haftada tam 
yüz doları kıvırıyordu. İşi de şu 
idi: kirli tabaklan birer birer 
yamağa uzatmak..

Ne ise bahsimiz o değil... 
Gelelim bizim apartıman mes
elesine; İşte ben bu Conson- 
la beraber ayni cadde üzerinde 
75 katlı bir binanın 65 inci ka
tında beraberce oturuyorduk.. 
65 inci kat dedimse gözün 
korkmasın!.. 65 inci kat birşey 
değil!.. Asansöre atladın mı fi- 
rrrrt... bir çeyrek sonra kapının 
önündesin!.

Bunun yalnız bir kusuru vari
di: o da rakımı .biraz,..yüksek, 
olduğundan hafif soğuk yapı
yor.. Fakat yazın da hani key
fine payan yok!.. Pencereyi aç
tın mıydı, küfür küfür eser!... 
OhhhL gel keyfim gel!...

Ne ise, birgün, akşam geç 
vakit bu Consonla beraber öte
de beride hayli sürttük. İyice 
eğlendik ve bizim apartımana 
geldik.

Geldik, fakat kapıcı bize ne 
dese beğenirsin:

— Affedersiniz, bugün asan
sör bozuldu işlemiyor demez mi?.

Öp babanın elini!.. 65 kat 
bu dile kolay... 1500 küsur ayak 
merdıvan !...

— Ne yapacağız Conson ? 
diye sordum.

— Nasıl çıkarız ?..
— Bas bayağı... Şimdi dinle 

beni: Sende güzel şen hikâye
ler vardır... Her kat çıktıkça 
sen bir hikâye anlatırsın, ben 
bir hikâye anlatırım, güle eğle- 
ne çıkarız...

Muvafık bir fikirdi... Çünkü 
Consonda da yakası açılmadık 
hikâyeler vardı.. Ben hayli Nas
rettin hoca fıkrası biliyordum...

Bir kat çıkıncaya kadar o 
anlattı.., Sonra ben anlattım... 
O anlattı, ben anlattım... Böy- 
lece güle eğlene altmışıncı kata 
kadar çıktık. Fakat bacakları
mızda da takat kalmamıştı.,.

Hikâye anlatmak sırası da 
bana gelmişti. Kafamı aradım, 
taradım hiçbir şen mevzu bula
madım. Bütün mevzuları tüket- 
miştik.Dedim ki:

—• Azizim, bende şen mev
zuların hepsi suyunu çekti ne 
yapacağız?

O hiç istifini bozmadı.
— Ziyanı yok, dedi, şen mev

zu olmasın da acıktı mevzu ol
sun!.. Yalnız anlat..

İki elimi cebime soktum ve 
cevap verdim:

'— Al öyle ise sana acıklı 
bir hikâye:

Apartmanın anahtarını aşa
ğıda unuttuk..

Mümtaz Faik
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Knzamsiuli, Nişancı, Tülbentçi 
mahalleleri luıllcı da dün reyle
rini vermişlerdir. Serbestçiler 
bermutat gürültü patırdı yap
mışlardır.

Serbestçiler neretüe? 
Burada komik bir vak’a ol

muştur:
— Serbestçiler burada!..
— Serbestçiler burada!.
DiycJ avaz avaz bağırdığını

işiten ihtiyar bir hanını, bu çı
ğırtkanların birine:

— Oğlum (Serbestçiler) bu
rada diyorsunuz amma görmi- 
yorum!

Demiştir.
Lâmgadakfi patacM ar 
Kâtipkasım, Yalı, Mesiiıpaşa 

mahalleleri halkı da 14 den 1 9  a 
kadar Lâııgada polis karakolu
nun yan tarafmba konulan san
dığa rey atmışlardır.

Samdsğa hücum 
Burada toplanan ve tahsis 

edilen bazı kiıjıseler rey sandı
ğının bulunduğu yere hücum 
etmek istemişlerse de dağıtıl
mışlardır. Bunlar umdukları reyi 
alamadıklarından dolayı hiddet
lerini sandıktan almak istemiş
lerse de muvaffak olamamışlar
dır. Yalnız sandık iplerinden 
birini koparmışlardır.

Eli sopalılar iş başımda 
Yine bu semtte, Divanyo- 

lulu Cevdet, serseri takımın
dan Eyüp, koltukça kel İbrahim, 
koltukçu Gaffar, C. H. Fırkası 
namına rey dağıtan Resul oğlu 
Halit Efendi ile arkadaşı Falıri 
Efendinin üzerine odunlarla hü
cum etmişler, Halidi döğmüşler 
ve Fahriyi başından ağır surette 
yaralanmışlardır.

Mütecavizler polisçe yaka
lanmışlardır.

B alattaki şam atalar 
Balatta intihabat dün bir 

çok gürültüler arasında yapıldı, 
ve Serbest fırka taraftarları 
burada toplanan musevileri hü
kümet kuvvetleri üzerine tah
rikten de çekinmediler.

Bir aralık öyle bir manzara 
hasıl oldu ki, kalabalığa rey at
mak için geldikleri unutturul
du ve tecemmüe, hükümete kar
şı bir isyan mahiyeti verilmek 
istenildi.
Burada da sandığa hücum 

Serbestçiler halkı körükle
mekte devam ediyorlardı. Bu 
sırada toplanan musevilerden 
bazı kendini bilmezler ileri geri 
şamata ettiler ve bir aralık rey 
sandığına doğru hücuma da te
şebbüs ettiler ve bütün vesaya- 
ya rağmen bir türlü dağılmak 
bilmediler.

Hâdise, hatta nümayiş şek
linden çıkıp ta bir iğtişaş man
zarası arzedince ihtiyaten bir 
itfaiye arozözü getirildi. 

İstemezük, istem ezü k!
Bu sırada Serbestçilerin gü

rültüsü devam ediyordu:
•— Kaymakam istemiyoruz'1
— Polisi istemiyoruz!
— Jandarma istemiyoruz!
Bu aralık, Serbestçilerin bu

civar teşkilâtmı yapmağa me
mur Kaİkandereli Şerif Bey, 
bir masanın üstüne çıktı ve ta
raftarlarına gûya vesayada bu
lundu.

Bu sırada kalabalık arasın
dan :

— Muhterem reisimiz geli
yor, yol verin!

sesleri işitildi.
Hüseyin B. in nasayihı 

Serbestçilerin bir kısmı, ha
kikaten bir zatın koluna gir
mişlerdi. Bu zat C. H. Fırkası 
meb’uslarından İstanbul meb’usu 
Hüseyin Beydi.

Kabalıktan bir kısmı: 
Yaşasın Fethi Bey! diye al

kışlamağa başladı.
Diğer bir kısım Serbestçiler 

bu zatın Fethi Bey olmadığını, 
Serbest Cümhuriyet Fırkasının 
ileri gelen meb’uslanndan oldu
ğunu söylemişlerdir.

Bunun üzerine Hüseyin Bey 
tekrar alkışlanmıştır.

Hüseyin Bey, halka sükûnet 
tavsiye etmiş, reylerini istedik- 

* leri fırkaya vermelerini, fakat

uıhut muhal)  
i-ürüllü y;j|H)iamakıriüi beyan et
miştir.

Bir aralık Cevdet Kerim Bey 
de halka bu yolda sükûnet tav
siye etmiş ve o da alkışlanmıştır.

Kussatlam İbİcgo 
Bu iki müşahede do gösterir 

ki, halk makul sözleri dinlemek
tedir. Fakat gözii kararmış bir 
kaç yardakçı, halkı fena bir 
aııarşiy sürüklemek istemekle 
ve bu yolunun akıbeti vahim 
olacağını idrak, edememektedir.

kanlara rezalet
İntihabat dolayısiie, dün Ka

sımpaşa bir mahşer manzarası 
arzediyordu. Sabahleyin erken
den rey vermek için gelen halk 
Camiikebirin dört tarafında top
lanmağa başlamıştır. Bir müddet 
sonra Serbest Fırkanın halk 
arasında propaganda yapmak 
için muhtelif semtlerden topla
dığı ayak takımından ve ekse
riyeti çoluk çocuktan müteşek
kil gruplar gelerek halkın ara
sına karışınca müthiş bir izdi
ham başladı. Camiikebirin dört 
tarafını tutan gûya akıllarınca 
propaganda yapmak için gelen 
yaygaracı bir takım kala
balık ellerinde rengarenk rey 
varakalarile bağırıp çağırmaya 
ve kendi kendilerini alkışlama
ya başladılar. Bu çığırtkanların 
gürültüsü bir aralık öyle bir 
hal aldı ki, ortalıkta adata mu
zır bir ihtilâl havası esmeye 
başladı. Ve Kasımpaşanm rey
lerini kullanmak için gelen ne
zih halkı bu şuursuz gürültü 
karşısında şaşırarak intihap ma
hallinden uzaklaşmaya başladı.

Artık meydanda perçimleri- 
nin üzerine,,:lmendil sıkmış, ce
ketsiz kaldırım hatiplerinin et
rafında toplanmış çoluk çocuk
tan, gününü hoşça geçirmek için 
sokağa fırlamış çarşaflı kadın
lardan başka kimse kalmadı.

Bir külhan beyi ( Hürriyet ) 
diye bağırırken? ötede cahil bir 
han kapıcısı yumruklarını müte
madiyen savurarak ( Bu vatanı 
Fethi Paşa kurtardı) diye he
zeyan ediyordu.

Camiler, tekkeler!
Bu numaralar bitince masa

nın üstüne siyah çarşafı içinde 
ummacı gibi garip bir mahlûk 
fırlıyor ve avaz avaz ( onlara 
rey vermeyiniz, onlar camileri, 
tekkeleri kapadılar, barları aç
tılar, bizi kâfir ettiler ) diye 
haykırıyordu. Kuvvetli gözler, 
Kasımpaşanm bu eski ve tarihî 
camisi önünde Serbes Fırkanın 
bayraklarını ve işaretlerini taşı
yan kalabalığın üzerinde irtica 
ile kommunizmin kucak kucağa 
vermiş olduğunu görmekte hiç 
müşkülât çekmiyordu. Kenara 
çekilmiş ve manzara önünde 
haşyet içinde kalmış olan asil 
ve temiz halk büyük bir vakar
la sırasını bekliyordu. 
Taşkınlık yapanlar içinde

bir Kasimpaşalı yok
Kasımpaşada doğmuş, büyü

müş bitaraf ve vicdanlı kimse
lerin söylediği gibi bu taşkın 
kalabalık içinde bir tek Kasım- 
paşah görmek kabil değildi.

Bir aralık civar sokaklardan 
birinden ilerleyen 300 kişilik 
bir kalabalık ellerinde sarılı bir 
yeşil bayrak olduğu helde san
dığın bulunduğu yere hücum 
ettiller, üç köşeli, tek yıldızlı 
garip bayraklarını açtılar. So
ranlara ( Bu Arif Orucun bay
rağı ) diyerek sandığı parçala
mak istediler. Sandığı müteca
vizlerin hücumundan kurtarmak 
için sandık camiye kaldırılarak 
intihabat bir müddet için tatil 
edildi. Fakat onlar camiye doğ
ru hücumlarına devam ettiler. 

İtfaiye iş başında
Bu vaziyet karşısında asa-

t f id îy fjtm z i'
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r.'iKaiii'i: Irnifriı, lıiıâfd. İ(;,||£|, 
fes kalktı, çarşaf kalktı, aruj 
harfi kalktı, Cümhuriyet geldi, 
kanunu medenî «eldi, yeni harf
ler geldi.

Bütün onları kaldıran ve 
bunları getirenler Iıeııüz hayatta 
ve inkılâbın bekçisi olarak va- 
taııın ve idarenin başındadır. - 

Cicııe unlardır kî, bir gür,
“ herkes düşündüğünü nüyle- 
sin ! „ dediler.

Herkes düşündüğünü söyle- 1 
ineğe başlayınca, vatan haini ; 
Arif Oruç bayrak açtı, Mene
mende fesler kalıplandı, Balık- 
esirde telekeler süpürüldü, Ak- 
hisarda yeşil bayrak çıkarıldı. 
Şimdi de, Küçükpazarda beli 
kamalı bir elebaşı: “ Ağrıda- 
ğında kardeşlerinizi öldürenlere 
rey vermeyin !„ diye bağırıyor!

Ağndağında kardeşlerini öl
dürenlere değil de, kardeşle
rimizi öldürenlere mi rey vere
ceğiz ? Tanıdığı ve tanımadığı 
bütün taraftarlarınım müdafaa
sını üzerine alan Fethi Bey, Kü
çükpazarda coşan S. C. Firaka- 
ama mensup elebaşının bu söz
lerinden müteessir olmuyor mu?

Fakat Fethi Bey... O, nere
de? İzdihamın arasında kaybol
mağa başlayan bu zavallıyı ar
tık göremiyor, bulamıyorum!

Başında lâakal daha elli se
ne süngü ile beklemek icap e- 
den bir inkılâp memleketinde 
iki fırka olunca işte söz böyle 
ayağa düşer. N

İtalyanlar bizden daha.geri 
insanlar mıdır ki, yaptıkları b i-: 
nanın dört tarafını -Faşist ile'ku- 1 
şatmışlar, geceli gündüzlü uya-1 
nık bekliyorlar? •

Hürriyet değil, Faşizim gib ■ 
bir idare istiyoruz.

ALİ NACİ .
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yişi temin için itfaiye motörle- 
rile nümayişçilerin üzerlerine- 
su sıkarak dağıtmaktan bajkfc 
çare kalmıyordil. \

Bunu görünce itfaiye oto 
mobillerine hücum ettiler,ıhoıftii" 
mları parçaladılar, it fa iye'nefer
lerini döğmeğe başladılar. Fa* 
kat zabıta derhal asayişi temin 
etti.
On beş kişi tevkif edUdi

Bunların elebaşılarından, on 
beş kişi tevkif edilmiştir. Tev
kif edilenlerin 7 tanesi yanke
sicidir. İki tanesi komonistlik 
propagandası yaparken, bîr ta» 
nesi bıçak çekerken yakalan
mıştır. Tevkif edilenlerin içiad' 
bir sabıkalı da bir komiser 
elinden yaralamıştır. Busuretii 
fırsattan istifade ederek Şerbet 
Fırka namı altında melanet icra 
etmek isteyenler hakkında ta
kibat yapılacaktır.
Tekrar intihabat başladı

Asayişin iadesinden soori 
cami avlusunda tekrar intihaba-1 
ta başlanmış ve halk tam bit 
serbesti dairesinde reyini ve*< ^ 
miştir. v.

İntihabat saat altıya kadar > 
devam etmiştir. Serbest fırka
nın sokaklardan topladığı bütün 
bu ayak takımının nümayişlerine 
rağmen, dün Kasımpaşada hal
kın yüzde sekseni Halk Fırka-' 
sına rey vermiştir.

Recep B. Kasımpaşada *
Öğleden sonra bir aralıkr 

Halk fırkası umumî kâtibi Kö- i 
tahya meb’usu Recep Bey, Hak- t 
kı Şinasi Paşa ve Hakkı Tarık, 
Beyler intihap mahalline gelmiş-1 
lerdir. Daha Fethi Beyin kim ol
duğunu bilmeyen nümayişçiler 
Recep Beyin errafma toplana
rak kendisini alkışlamışlardır.1 
Dün serbesciler mutatlan veç
hile kaybettiklerini anlayınca 
(reylerimizi yırtıyorlar) diye za
bıtlar tutmuşlardır,
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T İH A B A T  N İSBETEN  SÜKÛN İÇİN D E GEÇTİ:
hortluyor!

BU MİLLET BİR GÜN ADAMIN İKİ 
YAKASINA YAPIŞIR VE SORAR:

F E T H İ B E Y E FE N D İ!
GÜTTÜN Yffl&TS&LAftlMIZI YENİDEN KURACAK 

OLDUKTAN SONRA 
MÜCADELESİNİ NEYE YAPTIK ?

Bin m em lekette asacak iki
üiî’rSÇâj İciiDiH fllu'c£3l OİS-

bilir. Meselâ yıktığımız med
reselerim Itagün şurada bu
rada yalara gibi bâşkaldıran 
Snocalâırn bir araya geîse- 
ler, sârıfelanmı çıkarıp baş
lanma geçirseler, bunlar 
tabiî foiir fırka vücude ge
tirir, yara» Ğsâsem mevcut 
bir cea'ayaıaa alem darlık ve 
îBÜmessiISk edebilirler. Bu 
irtica frarkası Meclisin sa
ğında otaarıar, inkıîâp fır
kası olam Halk Fırkasının 
getirdiği bütün kanunları 
reddeder vö’ m edreseleri 
sfçmak, m ahkem e! şer’iye- 
ieri kus-jMak için fırsa t göz- 
2er. • . . . ..

“ irtica  fırkası „ unvanı 
aîltrada çalığacak elan  böy- 
Ze bi? siyasî teşekkül tabiî 
bir felka dlabilir.

Gene _ m eselâ Almanya
lI a ve Biuisyadk bulunmuş 
sası gesışSes- varda? ki, ko- 
GEÜsaizna fsMrîeirİEii benim- 
siyerek, User fırsatta  bıaıa- 
îarı iîeîri,' sürm ektedirler. 
M emlekette mevcut am e
leyi etrafilsfttoâ topllyâirak, 
hiçbir şey ‘yapm asalar bilö, 
liMolariaı . m em lekette bir 
“ em soİ,„.'feıjrka vücude ge
tirm ek, ecellerid ir.

Mevcut, bir cereyasaı ifa 
de etfera ye tamımmış ta ra f
tarları ola» -î'Syle bir siyasî 
teşekkül, Meclîsin en 30- 
lunda oturur, bütün k a
mumlar! kemdi- zaviyesinden 
m ütalea ederi reddeder ve 
tabiî bir fırka olabilir.

Fakat, şta biçare Fethi 
Beyim Liberal Fırkasını Mec
lisi;» aeresjjıe  oturtm ak ? 
Zira lâf dlsuın diye sola 
©trartııîsîss bû fırkanın takip 
ettiği siyaset, saltanata raeş- 
ratamıss ve irticaın bu mem
lekette hâkim  olduğu za- 
ımaralar takip edilen siya
setin ta  keıadisidîr. Zaten

insanın, bir Fethi Beye, bir 
de yaptıklarına ve söyle
diklerine bakınca, bütün 
inkılâp devrini bir rüya te 
lâkki etmemesi imkân ha
ricindedir.

Ecnebilerden borç ala 
cağız. Meşrutiyet zamanın
da olduğu gibi Şimendifer 
yapmıyacağız. tıpkı Meşru- 
zamanmda olduğu gibi!

Bütün hidematı amme 
işlerini ecnebi şirketlere 
bırakacağız. Meşrutiyet za
manında olduğu gibi I

Fırkanın ileri gelen ri
cali bu şirketlerin kom is
yonculuğunu yapacak. Me
şrutiyet zamanında olduğu 
g ib i!

ftumlar, Ermeniler, Y a- 
hudiler bugün belediye 
azası, yarın meb’us, öbür- 
gün vekil olabilecekler. Me
şrutiyet zamanında olduğu 
g ib i!

İş te  Fethi Beyin fırkası 
böyle bir fırkadır ve ... yü
züne bakınca insan derhal 
tanım akta, i s k e le t in d e n  
“Meşrutiyetin hortlam ış ce
nazesi „ ile karşı karşıya 
kaldığını anlamaktadır.

Tıpkı Meşrutiyette oldu
ğu gibi, her nevi gayri 
memnun unsurların bu ce
nazeye sarılması da, iske
letin hâkim olduğu nifak 
ve tezebzüp devrinin tadı
nı hatırlamalârındandır.

Böyle bir fırkanın bu 
m em lekette taraftarı o la
bilir, fa k a t yeri olamaz.

Zira on senede bin zah
m et ve mihnetle bütün 
yıktıklarımızı yeniden ya
pacak olduktan sonra, bir 
gün bu millet, adamın iki 
yakasına san lır ve sorar

— Fethi Beyefendi.. O 
halde istiklâl mücadelesini 
neye yaptık ?

ALİ NACİ

ALACAKLILARIN HUKUKU 
DA SIYANET EDİLECEK!
ADLİYE VEKİLİ ALACAKLILARIM HAKLARINI 

KOLAYLIKLA İSTİFA ETMELERİ 
SÇİN YENİ MADDELER KONACAĞINI SÖYLÜYOR

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey dün öğleden sonra Adliye- 
deki dairesinde meşgul olmuştur.

Vekil Bey yeni teşkil edilen 
komisyonların faaliyeti hakkında 
bir muharririmize demiştir k i:

— „ İcra ve iflâs, hukuk 
usulü muhakemesi, ceza usulü 
muhakemesi kanunları üzerinde 
tetkikat ile meşgul olan komis
yonların faaliyeti şimdiki halde 
ihzari mahiyettedir. Asıl Anka- 
raya avdetten sonra işin tatbika
tına girişeceğim.

Bilhassa icra ve iflâs kanunu 
üzerindeki tetkikat ilerlemek
tedir.

Hapis cezasının avdetinin müs- 
teb’at olduğunu söylerken ala- 
:akhlan n hukuku en ince nok-§.

Halk Fırkası zaferi kazanıyor!
SERBESTÇİLERİN ELEBAŞILARI DÜN İNTİHAP 

YERİNDEN SAVUŞTUKLARI 
İÇİN İNTİHABAT HÂDİSE OLMADAN GEÇTİ
Halk reyini serbestçe v eriy or ve bittabi Halk 

Fırkası kahir bir ek se r iy e t kazan ıy or

Serbsetçiler nasıl-adamlarla çalışı
yor biliyor musunuz?

GEYVE BOĞAZINDA ANZAVURÇETESİNDEN ESİR EDİLEN BAZI 
KİMSELER DE FETHİ BEY FIRKASININ ADAMLARI ARASINDADIR

tasma kadar sıyanet edilmiyor 
zannedilmesini

Bilâkis alacaklıların hakları
nı kolaylıkla istifa hususunda, 
kanuna icap eden maddeler ilâ
ve olunacak ve bazı maddeler 
kaldırılacaktır.

Tekrar edeyim ki, şimdiki 
halde takarrü etmiş hiçbir şey 
yoktur.”

Vekil B. bugün Adliyede iç
tima edecek ceza üsülU muha
kemesini tetkik edecek komis
yona riyaâet edecektir.

İşten el çektirildi
Bir dayak vak’ası dolayısile 

haklarında tahkikat yapılmakta 
olan Galata polis merkezinden 
üç zabıta memuruna işten el 
çektirilmistİK-

Dün Istanbulun muhtelif semt
lerinde intıhabata devam edildi 
ve akşam üzeri semt semt ya

pılan intihabata ta nihayet verildi. ' 
İntihabın bu safhası bitmiş

tir. Şimdi reylerini mulıtelif ma- 
zertlerle istimal etmemiş olan
lar, ilân edilecek günlerde Be
lediye dairelerine gidip oraya 
konulacak sandığa reylerini ata- 

- caklardır.
Sakin geçen bir gün 
Dün intihabat faaliyeti, bü

tün semtlerde umumiyet itibarile 
-niıbeten sakin ve hâdisesiz geç- 
-v;ti. Sebebi de gürültü çıkarmak? 

la tavzif edilen anasırın ortada 
görünmemesidir.
Mahmutpaşadaki intihap 

Mercanağa, Dayehatun, Mah- 
mutpaşa, Süruri mahalleleri hal
kı, dün sabahtan akşama kadar 
Mahmutpaşa camiinde bulundu
rulan sandığa reylerini attılar.

Burada Serbeâtçiler hiçbir 
taşkınlık göstermedikleri için, 
vatandaşlar serbestçe intihaba 
iştirak ettiler.

H. Fırkasının m uvaffakiyeti
Halk Fırkasının bu mıntaka 

heyetinin fevkalâde çalışmış ol
duğu görülüyordu. Başta Mu-

Kimlerle
uğraşıyoruz?

Serbestçilerin propagan- i 
dacıları arasında Anza- : 

vurdan esir ahnan 
kim seler v a r !

Dün sabah, Silivrili . 
Ali, Osman, Gaffar ismin• 
de üç şahıs, Bahkpazarın- ■ 
da yoğurtçu dükkânları , 
önünde, gûya Serbest Fırka 
propagandası yapıyorlar, 
bermutat halkı tahrik ede• ' 
cek sözler söylüyorlardı.^ 

Serbest Fırka mensupları 
tarafından intihap semtle
rinde yeryer gezdirilen ve . 
hâdiseler çıkaran bu şahıs- t 
ların, şu faaliyetini, mahi- . 
yetlerini vaktile yakından '■ 
tanıyanlar hayret ve tees- ■ 
süfle görmüşlerdir. ,

Bize diyorlar ki;
— Bu efendiler, Geyve 

buğazuıda, Anzavur çete
sinden esir ettiğimiz efrat , 
arasında bulunuyorlardı.

Zaten Garp cephesi üçün
cü şubede de kayitleri 
mevcuttur.

*
i Kim lerle uğraşıyoruz?

Piyango
Dün öğleden sonra Darül

fünun konferans salonunda 
onuncu tertip tayyare piyango
sunun üçüncü keşidesine baş
lanmıştır. Kazanan numaralar 
4 üncü sahifemizdedir.

Hanımların reyle

Vergilerin tetkiki 
Ankara 11 (H.M) — Maliye 

Vekâletince vergilerin tetkiki 
ve Devlet Bankası'teşkili ha
zırlıkları için iki komisyon teş
kil olunmak üzeredir.

f Bugün
İSTER İNAN

İSTER İNANMA
i

Zekeriya Bey 
sen de dinle

j Üçüncü sahifemizde 
okuyunuz

::y

D em saz Hanımefendi
.Semt semt, birçok hanımları

mız, hatta umulandan fazla bir şevk - 
ve rağbetle intıhabata iştirakettiler. 
Bu'meyan da Kılıç AH Beyin -vali- 

■ desi Demsaz Hanım da, münte- 
hiplerle birlikte reyini istimal et
mişlerdir.

Demsaz -Hanmı, bu münasebet- 
-le demiştir ki;

..A'Ben-reyimi -Halk Fırkasına., 
verdim. Zira hayatımda birmci-de--. 
fadır kî medenî, hakkımı istimali 
ediyorum. Türk analarına bu hak
kı veren Halk Fırkasıdır.

temet Rıfkı Bey olduğu halde 
diğer zevat halkı tenvir ve ir
şat için fevkalâde gayret gös
termişlerdir.

Bu gayretin bir semeresi ol
mak üzere Halk kütle halinde 
Cümhuriyet Halk Fırkası nam
zetlerine rey verdi.

Bu intihap yerinin bir tara
fına Halk Fırkası mensupları 
güzel bir mahfel yapmışlardı. 
Bu mahfelde sabahtan akşama 
kadar hoşça vakit geçirildi ve 
bazı Serbestçilere de çay, kah
ve ikram olundu.
: "Hatta, bütün intihap yerle
rinde dürüstlüğile kendisini sev
dirmiş olan İzzet Bey nâmında 
ticaretle müştagil bir zat bile: 

— Yahu., bu kadaz ikram 
etmeyin, Serbest Fırkaya girmiş 
bulunduğuma beni büsbütün piş
man edeceksiniz! demiştir.

O rta köyde intihabat 
Ortaköy, Mecidiye, mahalle

leri halkı dün sabatan öğleye 
kadar reylerini Ortaköy camiine 
konulan sandığa attılar.

Burada da fazla gürültü, pa
tırtı olmadı ve Halk Fırkası 
namzetleri kahir bir ekseriyet 
kazandılar.

Müstakil bir namzet ’ 
Ortaköyde sabık Türkiye 

Amele Taali cemiyeti birinci 
reisi Mehmet Sabri Bey isminde 
bir zat müstakil olarak namzet
liğini koymuş olduğundan, bu
rada kendi namına rey pusula
ları dağıttı, ayrıca risaleler de 
tevzi etti.

B eşik taştak i intihap 
Abbasağa, Yıldız, Cihannü- 

ma, Sinanpaşa, Dikilitaş, Vişne- 
zade, Muradiye mahalleleri hal
kı da Sinanpaşa camiinde öğle
den akşama kadar rey verdiler.

Sam atyâdan ümit! 
Hacıkadın, Kocamustafapaşa 

İmrahor, Alifaki ve diğer bir 
kaç mahalle halkı da Samatya- 
da reylerini verdiler. Bu reyler 
ekseriyetle Halk Fırkası nam
zetlerine verilmiştir.

Serbestçiler kazanmak için 
(Arkası 2  inci sahifede)

M. Venizelos
Ankara 11 [H. M] — Ayın 

yirmi ikisinde buraya gelecek 
olan M. Venizelos hakkında- 
ki istikbal programı, hazırlandı. 
M. Venizelos Ankarapalâsta 
hükümet namına misafir edile
cek ilk günü mutat ziyaret ve 
iadei ziyaretler olacak, o gece 
M. Venizelos şerefine Ankara
palâsta ziyafet ve bir balo ve
rilecektir.

U N U T A M A Y IZ !

■: Anadoludan:
ı fşgal zamanında, istan- 

bıılda Arapyan hanında ic*
| rayı hükmeden İngiliz pblisi 
i , heyetine en büyük yardımı 
; i yapanlar (Dikran) 1ar ( Kir- 
;; kor )lar idi. Tutulup tutulup 
11 ° hana sevkedilen Türklere 
(İ tercemanlık yapan bu ( Dik*
: ı ran) 1ar, bu ( Vartan) 1ar az 
i ! mı fenalıklar yapmışlardı?

İzmirde ve İstanbul’da 
> ı Türklere karşı reva görülen $
; o kanlı ve feci zulümleri 
i (Yani) ler (Kosii)ler-ve (Ham- 
1 parsum)lar yapmamışlar mıy- 
, dı? Bunları bu kadar 'az bir j 
i zamanda naaıl unuttuğumuza 
; hayret ediyoruz, 
i — Bize maziden^bahset- 
: me!, y

Diyenler var. Bu sözlerif 
j ; söyleyenler: olan oldu; geçen]
! geçti diyorlar. Ve: ^

— Artık mazide- cereyan ıj 
[; eden hâdiseleri ımutabm-l' 4 

Tavsiyesinde bulunuyor-1), 
ı j 1ar. Bu safdil arkadaşlara,
M iki gündehberidir .tstanbojdk | 
i | cereyan edgn întiiıafoat < fka-.
11 liyeti esnasında RumlarlÂjve'î 
; ; Ermenilerin nasıl aykırı bir'H 
fi yolda yürüdükleî nî  feizi'rfcn-îl 

cide edecek nekadâr 
pagandalar yaptıkktimıVgSSı-'' 
terir ve deriz k i: \ • \

i; — Bizunutmağaçallşbkl; 
y amma onlar unuttnamı^brdirT' 
g Biz nekadar bSsnS: niyet-'
| le hareket edersek efcleİBn'} 

bu hüsnü niyetlerinniftı «mir 1 
; kabilini nankör harekeânre'

M şahit olmakla görüyoroz. Bı  ̂
fj unutmak istiyoruz, fakat^Kî- ̂

 ̂ 1ar unutmuyorlar.
H Bizim unutmağa çalıştığınız 
! j hareketler onların bize yaptık1 
r j lan hiyanetler ve ihanetlerdir  ̂
fî onların bize yaptıkları feci zu- 
■ j lümler, kanlı oyunlar ve k«(U 
h hareketlerdir. Onların , ise 
{unutmamak istedikleri şeyfiîze 
j  karşı besledikleri tiitfcenmiz,
3 bitmez kinleri .ve gayızuk- 
j  rıdır. Sinip bekliyorlar, uyur'
■i gibi yapıp bekliyorlar,
İ zümüze gülüp bekliyorlar,
Ş ayaklarımıza süriinüp betli- 
| yorlar. Ufacık bir fırsat öle 
| geçti mi bütükkin ve gayk 
, alevleri saçarak mevcudiye-  ̂
i timize hücum ediyorlar. Bu 
| hakikat karşısından: 
fi — Maziyi unutalım!
' Diyen insanların  ̂ içinde 
1 puyan oldukları gafleÜere ve 
} dalaletlere acımamak müm- 
i kün mü ?
j (Serbest Fırka) namzetleri 
- arasına (Yani) yi, (Kosti )yi,
| ( Agop ) u ve (Kirkor J'u. 
i sokarken çok yakın okur 
! mazide cereyan eden o tüy- 1 
'i ler ürperten zalimlari ve şe- 
i naatleri bel ki de unutmuştur!
,. , Fakat biz İzmir’liler (To*-
i tum) un hiyanetlerini ( Hris- 
: tostomos)un ihanetlerini as- 
> la unutamayız I ıstanbulun 
l temiz ve asil evlâtları (Arap- 
>i yan hanı) hailelerini unuta- 
] maz! Şarkta ve Garp’t» ku- 
; yuları Türk kellesile ddldu- 
' ran ( Taşnakçı) ları ne Er- 

zurumun, ne Erzincanm, ne 
Sivas’ın , ne DiyarWriria 
hâlâ babasız yaşayan çocuk
ları hâlâ kocasız sürünen 

| dulları, hâlâ evi&tsız g8z4*|i 
*1 döken anaları unutamıyor*
I  Hagdar R â * i \ j
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Brezilya isyanı

Birçok balbrî hm-

BııcnoG - Ayros, 11 (A. A) — 
Aailor, federal hükümetin Rio - 
Craııde - do - Sui hükümeti 
dahilindeki müstahkem mevkii 
ûlan Runnvil’i vo Sania Kalan- 
ta hükümeti dahilindeki San- 
fratıoisko Müstahkem mevkiini 
ele geçirdiklerini söylemekte
dirler. Asiler, federal hüküme
tin Cenubî Paranadaki yegâne 
müstahkem mevkii olan Florya- 
sıo polis şehrini de tecride mu
vaffak olduklarını beyan eyle
mektedir.

İhtilâlciler, Brezilya müttehit 
hükümetlerinden 12 sinin tama- 
mile kendi taraflarına geçtiğini 
ve yalnız 7 hükümetin federal 
hükümete tâbi ve sadık kaldı
ğını beyan '■tmektedir. Ancak 
bunlardan bazısında da, bilhassa 
Matto, Grosso, Bahya hükümet
leri dahilinde ihtilâlciler kuvvetli 
taerkezler vücude getirmişlerdir.

Rio Gfrandeden bildirildiğine 
göre, asi askerler tarafından 
Neşredilen bir tebliğde; Ceneral 
Kostanm 3000 kişilik bir kuv
vetle Saopolo hududmnu geç
miş olduğu ve bu kuvvete mi
ralay Souzanm kumandası al
tında bulunan 5000 kadar libe
ralin iltihak ettiği temin olun
maktadır. Asiler, Santa Katarı
na hîskûmeti dahilinde!;! bütün 
şehirleri işgfel etmişler, Rio 
Grande do Norte ve Rio Gra- 
nde do Ceatrarda iktidar mev
kiinde buİKSan hükümetleri ıs
kat etmişlerdir.

Rio Grande muhribi Santa 
Katarina su'arî/na gelmiş ve ih
tilâl hareketine iştirak etmiştir. 
Ceneral( Gil Âmeida esir edil
miş ve bir vöpur içinde ahkon- 
muşliir. Baîırî kuvvetler’ ku
mandam Wigrjan Joapert bir 
beyanname neşrederek bütün 
harp gemilfcriııin ihtilâl hare
ketine iştirak etmesini istemiştir.

Londra, 11 (A.A)— Elyevm 
Atilles denizmSe buiumnakta 
olan Delhi ve Taunies kruva- 
sörlerine Brezilya sularına git
meleri için emir verildiği bah
riye ne2srfeti tarafsndan bildi- 
rilmişiir.

Zajitedîlen şehirler
Porto Alegre, 10 (A.A) — 

Asiler, Mhıasgeraes eyaletinde
ki ordularının Sao.paulo ve Es- 
pirito Santo eyaletlerini istilâya 
başlamış olduklaram haber ver
mişlerdir. Ordulardan birisi Rio- 
de Janeyro'eyafetinde kâin San
ta Peruana ve Mirajema şehir
lerini zaptetmişler ve jiudat- 
kampos yakınında bir noktaya 
vâsıl olmuşlardır. Bir Brezilya 
kruvazörü asi kuvvetlere iltihak 
etmiştir. Asiler, diğer harp ge
mileri kumandanlarını kendile- 
rile teşriki mesaiye ikna etme
ğe çalışmaktadırlar.

Maarif vekili
Ankara, 11 [H. M.] Maarif 

vekili bugün Ankaraya vasıl 
olmuştur.

öer
Ankara, 11 [H. N.J — Da- 

yinler vekilleri ile haricî borç
larımız için bugünlerde tekrar 
temaslara başlanması muhtemel
dir.

Verdim, 10 (A .A .) —• Bu 
" a valide müthiş feyezasıV'r tah
ribat yajMnaktadyr.

R —  10I faciası

Felâketzedelerim

Londra, 10 (A.A) — Saiııt 
Paul katedrali ayin için tesbit 
edilmiş olan saatten çok evvel 
kesif bir halk tabakası taralın
dan ihata edilmişti. Kiline denı- 
ııııııda hallen tahsis edilmiş olan 
bütün yerler işgal edilmiş bulu
nuyordu. Yarım saat müddetle 
kabine azasından, hükümet er
kânından bahriye ve ordu tay
yarecilerinden, sefirlerden, do
minyon nazırlarından ve Hint 
prenslerinden mürekkep olan 
alayın geçidi devam etmiştir. 
Bu muazzam toplanışta hâkim 
olan renk siyah idi.

Öğle vakti prens de Galle’i 
kilisenin kapısında istikbal et
mişler ve perens yerine oturur 
oturmaz bütün cemaac ayağa 
kalkarak millî marşı terennüm 
etmiştir. Dinî ayinin icrasından 
evvel tayyare muzikası matem 
marşları çalmıştır. Siyahlara bü
rünmüş olan kaza kurbanlarının 
akrabasından bulunan kadınlar 
yerlerine götürüldüğü zaman halk 
büyük bir heyecana tutulmuştur. 
Ayini dinî pek heyecanlı olmuş
tur. Kaza kurbanlarının istira- 
hati ruhu için Vesmister kato- 
lik kilisesinde de bir ayin ya
pılmış ve buna takriben 3000 
kişi iştirak etmiştir.

Censaze alayj 
Londra 11 (A.A) R --- 101 

işaretli balonun uğradığı kaza 
neticesinde telef olanların ce
naze alayı bu sabah kggjf bir' 
halk kütlesinin iştir akiie yapıl
mıştır. Alay «estminster kilise
sinden hareket ederek bütün 
sokaklardan geçmiş ve Euston 
istasiyonuna gelmiştir. Cesetler, 
burada bekleyen vapura kona
cak ve gömülmek üzere Car- 
diııgtona götürülecektir.

Bahrianuhiti geçecek  
tayyare 

Londra, 10 ( A. A. ) — Ko- 
IurabiyE’. tayyaresi benzini tüken
miş olduğundan dolayı saat
16,30 da Sicillya adalarında ka
raya inmeğe mecbur olmuştur. 
Mezkûr tayyare yarın Londraya 
îiiûtevecihen tekrar yola çıka
caktır.

Özür

Bombay, 11 (A.A) Silâhsız 
itaatsizlik hareketine iştirak e- 
den gönüllülerin Bombaydan 14 
mil mesafe uzakta bulunan ka
rargâhına en büyük mülkiye 
memurlarile bir polis müfettişi
nin idaresi altındaki kuvvetli 
bir polis müfrezesi tarafından 
anî bir baskm yapılmıştır. Üçü 
kadm olmak üzere 57 kişi tev
kif edilmiştir. Karargâh zabıta 
tarafından işgal edilmiştir.

Bombay, 10 (A.A) 12 deli
kanlı bu sabah erkenden evine- 
avdet eden bir polis zabiti ile 
zevcesine,karşı silâh istimal et
miş ve her ikisini de yaralamış 
olduklarından dolayı tevkif e- 
dilmişlerdir.

Mekssiköda köylüleri diri

Meksiko, 10 (. A. A ) — Bir 
takım eşhas 80 kadar köylünün 
dua etmek içiıı toplanmış olduk 
lan Sanjaros kilisesini ateşe 
vermişlerdir. Kömür haline gel
mek,auretüa'clmekteııkurtulan- 
îar tabanca ile itlâf 
■dlr.

Madik Avni, kodesin en kı
demli misafirlerinden biri idi..
O, kışın sert, soğuk günlerini, 
tipili ve boralı gecelerini, hücre
sinin dört duvarı arasında ge
çirirdi.. Yazın da müddetini biti
rip kapıdan sıvışır ve rocoıı 
kesmeğe giderdi. Mahkûmlarla 
f«!n fıkı bir dostluğu ve arka
daşlığı da vardı, Gardiyanların 
Közünden bir fırsatını bulup 
kaçarak misafirhane arkadaşla
rına kabak doldurduğu, nefes 
verdiği de. olurdu.

Madik Avni, cıiîz cüsseli sci't 
saçlı esmer renkli ve çakır gözlü bir 
adamdı.. Madik, bir gece yarısı 
Karamanlı Bodosuıı ince ke- 
penklerini şöylece bir yoklayı- 
venniş vc yeniden altı ay giyi
nip deliğe tıkılmıştı.

Madik Avni uzun kış gece
lerimi kodeste uyumakla, gün
lerini de tenbeî tenbel esneyip 
ara sıra kundura yapmakla ge
çirmiş, müddetini bitirmişti.. Bir 
sabah ot yatağın üzerinde göz
lerini açıp ta ılık bahar güne
şini görünce, sevincinden aya
ğa kalktı.. Şakrak bir argo ha
vası söylemeğe başladı.. Küçük 
rafm üstünde akşamdan ihtiyat 
olsun diye bıraktığı esmer ek
meği aldı., ikiye böldü ve kar
nını doyurdu. Kırık ağızlı su 
testisini kaim dudaklarına gö
türüp bir nefeste yarısına ka
dar boşalttı.

Sonra şiltenin arasına sak
ladığı esrar kesesi hatırına gel
di.. ve mahmurluk bozmak için 
bir sigara sarıp iki nefes çek
mek istedi.. Aradı aradı kese
yi bulamadı.. Nihayet dişlerinin 
arasından yere tükürdü ve ko
yu bir küfür savurdu.. O sıra
da hücrenin demir sürgülü, 
kalın kapısı açıldı.. İçeri sarışın 
genç bir jandarma ile bir gar- 

! diyan girip pnu muavin Bey.in„ 
odasına götürdüler- Madik Av- 
ni o gün akşama doğru tahliye 
edilmişti.

>:• v
Madik o akşam, eski dost

larından Barba Kostanm mey
hanesine gitti..

Burası izbe, karanlık ve ine 
benzeyen bir yerdi. . . Sefiller, 
şerirler ve mahkûmlar orada top
lanırlardı.. Kolları sıvalı, kalın 
enseli ve şişkin göbekli Barba, 
onlara parasız akşamlarında ve
resiye içki satar ve kârlı işler
den sonra toptan tahsilât ya
pardı.! Onlar bulaşıkçı kız ile- 
de cilveleşe bilirlerdi. . .  Madik 
Avni içeri girince birden tüts- 
sülü kafalar ve süzgün gözler 
kapıya çevrildi., o nu gören ar- 
kadrşları arasında hareketle, 
kaynaşmalar oldu. . . Bağırtılar 
ve naralar koptu.. Madik Avni- 
nin aitî ay kadar ayrılıktan son
ra tekrar bu ine benzıyen mey
haneye dönmesi orada bulunan
lar için bir hâdise sayılmıştı..

Madik Avni gece yarısın
dan sonraya kadar içti . . . 
kör kandil sarhoş oldu ve mey
haneden çıkarak yalpalıya yalpa
lıya dar, iğri, büğrü, karanlık 
sokaklarda yürümeğe başladı.. 
Gece ilerlemiş, mahalleler, so
kaklar derin bir uykuya dalmış
tı. Madik bacaklarını sürüye sü
rüye yürüdü.. Kaldırmışız, dar, 
yarı karanlık bir sokağa gel
mişti.. Bir hava gazı fenerini 
geçti ve bir köşeyi döndü..Bir- 
deııbire olduğu yerde durdu.. 
Kulağının pek te yabancı olma
dığı bir ses, bir el ve ihtiyatlı 
ayak sesi duyar gibi olmuştu.. 
Yıkık bir duvara yaslandı ve 
mahmur gözlerini iyice açmağa 
çalışarak etrafına bakındı.. Kö
şenin sağ cihetindeki tuğla du
varın üstünde kımıldayan bir 
gölge, bir hayalet görmüştü..

Madik Avni hayretinden az 
kaldı dilini yutuyordu..

İri ’ dudaklarım kırık, zifirli 
dişleri ile ssırdı. Bir tükürük 
attı ve kendi kendine:

t - yay canma be! dedi. Bu 
gölge bizimkilerden biri! Öyle 
amma herif ökseye basıyor ka- 
liba..

Madiğin sersemliği, serhoş-

ib'JO.HI, 3;;ii/.;r r.MEHMSSaa'

Z e k e r i y a  B<>

intişarı güniiiKİonberi, hakkın vo hakikatin yegâne müdafii 
tavrını takman ve kendi kendine bahşettiği bu sıfata “ aylıklı 
hiikümet gazeteleri,,ismini verdiği gazetelere çatan, “SonPosta,,, 
diinkü nüshasında, diyor ki:

“ In şrada , m uhtelif yerlerden m ektuplar alıyoruz. 
Sir gazeteye valiler  ve mutemetler tarafından ve resmî 
teşkilât vasıtasile abone kaydedild i{<i bildirilm ektedir.

Bu şikâyetlerden bazıları diğer lıiikfınıc! gazetelerine 
da leşini! edilm ektedir. Ezeninle <;r;n //una»lavda çıkan  
bir hükümet gazetesine, birçok resmî ıniiesseselerin yüz
lerce abone yazıld ık ları haber verilm ekledir.,,

Yalnız hak vo hakikat in değil, ayni zamanda akıl vc idrakin de 
yegâne mtrevviç ve mümessili olan “Son Posta,, , bu iddiayı 
ortaya attıktan sonra alelûsul nasihatler veriyor, Halk Fırka
sının bu gazetelere yardım etmesini tabiî gördüğünü söylüyor 
ve abone yazmanın doğrıı olmadığını kayit ile beraber: “Fakat 
nalktan kuvvet aianııyan gazeteler için yaşam ak imkânı 
kalmayınca, ne yapsınlar, bu tarzda tutunmağa mecbur 
olurlar „ buyuruyor.

Bu Yazının başında valilerin ve mutemetlerin abone yap
tıkları söylenen gazetelerin hangi gazeteler olduğunu bilemeyiz. 
Yalnız yazının "Ezcümle son zamanlarda çıkan bir gazete...,, 
diye mevzuu bahsettiği gazete, son zamanlarda çıkan İnkîlâp- 
tan başka fırkacı gazece olmadığına göre, bu noktaya cevap 
vereceğiz, derhal vereceğimiz cevap şudur:

Başlığının altına hak ve hakikatin burnu, ağzı, kulağı ol
duğunu iddia edecek kadar kendisini maddî bir fazilet tim- 
saii haline koyan “ Son Posta,, yi, söylediğini bilen, şerefli, 
haysiyetli bir gazete sıfatiie iddiasını ispata davet ediyoruz. 
Sorduğumuz nokta şudur:

Son zamanlarda çıkan ve birçok resmî müesseselerin yüz
lerce abone yazıldıkları gazete tabirile kasdedilen biz miyiz? 
Biz isek “ yüzlerce abone yazılan birçok resmî müesseseler „ 
hangileridir?

Filvaki, biz,“ Son Posta,, gibi iki fırkanın ortasında vaziyet 
alarak, "bitaraf ve müstakil,, maskesi altında bazan şuna, bazan 
buna çatarak ve avamferiplik “dose" ini hergün bir miktar daha 
artırarak “ kahraman tacir „ rolü oynamıyor ve binaenaleyh 
kendileri gibi çok yüksek tirajlar yapamıyoruz. Fakat resmî 
müesseselerin yüzlerce ve yüzlerce abone yazılmak suretile 
bizi tutmağa çalıştıklarını da bilmiyoruz.

Maahaza, böyle anonim ithamlarla hergün birinin üzerine 
çamur sıçratmaktaki maksat malûmdur: bütün gazeteler aylık
lıdır ve yalnız bir “Son Posta,, vardır ki halkm gözüdür, bur
nudur, kulağıdır ve halkın inalıdır.

Fakat bu, ispat edemiyeceği iftira ve ithamları anonim şe
killerle hergün birinin üzerine sıçratmağa da mâni değildir.

A Zekeriya Bey, daha çıkardığın gazetenin ilk nüshasında 
tıpkı “ Dailey Mail „ gibi çok satmak için hiçbir fırkayı ve 
binanaleyh hiçbir fikri tutmıyacağmı söyliyen sen değil misin? 
Bu gazetelerden birisi kalksa da “ Şu hak ve hakikat âşıkı 
görünen Zekeriya Bey yok mu ? İşte bu herif mürainin biridir; 
Sırf gazete satmak ve para kazanmak için bütün haberleri tah
rif ediyor ve belki bunun için şuradan buradan para ahyoriı,, 
derse ne cevap verebilirsin! ;•

Zekeriya Bey! öyle beş on gazete satıyorum diye kendini 
kaf dağında görme ve şaşırma!.. Yalan olduğunu bildiğin ifti
rayı, utan ve yazma! Filvaki bu, bugünlerde ve himmetinizle 
geçer akçe halini aldı. Fakat onu sen, serti dinliyenlere anlat 
ve bizimle uğraşma! Meşhur darbımeseldir: “Biz kırk kişiyiz, 
biribirimizi biliriz. ' İNKILÂP

luğu biraz geçmiş ve gecenin 
serin rüzgârı ile yavaş yavaş 
ayılmıştı. Sessiz adımlarla yıkık 
duvarın kenarından sürünerek 
yürüdü.. Avucunu dürbün gibi 
kapatıp gözüne götürdü ve du
varın üstüne bakındı. Orada 
kımıldayan gölge, düşen bir kaç 
taşın ve sıvaların boşluğuna ba
sarak oraya çıkmıştı. Duvarın 
üstünden iç tarafa bahçemsi 
aralığa inemiyor, inecek ve ba
sacak yer bulamıyordu..

Madik Avninin hiddetinden 
başı dönmüş, gözleri kararmıştı. 
Nihayet kendini tutamadı.. Sab
redemedi :

— Hey, bana bak, salaklık 
etme! Enselenirsin ha ! Dedi ve 
bu toy, bu acemi çırağa bir 
tecrübe dersi vermek, ona du
vardan bahçeye nasıl inilebile
ceğini göstermek için bir oyuğa 
basıp gölgenin yanma çıktı.. 
Orada kımıldanmadan ne yapa
cağını • düşünen hayaletin kula
ğına iğildi:

— Arkamdan gel! Diye ‘ses
lendi.. Duvarı aşmak için kire
mitlerin üstüne yaslanıp elleri 
ve ayakları ile vaziyet almağa 
çalışırken bir anda gölge ile 
beraber ikisi de oldukları yer
de başlarını çevirdiler.. Durup 
kaldılar.. Şaşırmışlardı.. Ense- 
lenmişlerdi.. Duvarın altından 
boğukça, sertçe bir ses:

— Kımıldanma yoîcl diyor

du.. Madik Avni kaçacak yer 
bulamıyacaklarmı anlamıştı.. Beş 
dakika sonra itişi de yakaları 
bekçi ile memurun ellerinde ol
duğu halde merkezden içeri gi
riyorlardı. .

Madik Avni yine mahkeme
ye verilmiş, hâkimin karşısına 
çıkarılmıştı. O alışkan nazarlar
la etrafına bakındı,‘yerini hiç 
yadırgamıyordu! Hâkim Madik 
Avniyi kim bilir kaçıncı defa 
olarak yine karşısında görünce 
fena halde hiddetlendi, yüzü 
buruştu. Ondan artık bıktığını, 
usandığını anlatmak istiyordu. 
Sert bir sesle;

— Gene mi buradasın? di
ye bağırdı.. Madik Avni hiç 
istifini bozmuyordu anıma artık 
bu hitaba karşı sıkılmış, üzülmüş, 
müteessir olmuştu!

Başını önüne iğdi, biraz dü
şündü. Sonra kırgın bir tavırla 
ayağa kalktı.. Yaptıklarına na
dim olmuşa benziyordu. Fakat 
özrü vardr.

Teessürü ifade eden bir va
ziyet aldı ve sesini kısarak:

— Ne yapayım reis bey! 
dedi. Bu defa da toy bir haylazı 
duyarda gördüm; az daha en- 
selenecekti!.. Ustalık, hocalık 
damarım tuttu, sabredemedim. 
Bu kadarına da kulak asmayı» 
vıer!.,-

Hasan İlham!

¥  ııiiM^ers
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bugün Âtinaya 
İMirekei edecek

Diinynıım cn biiyük tayyare
lerinden olup evvelki 51ün geliri
mize j;eloıı G 38 markalı vo D 
2000 numaralı Yunam  tayya
reyi, hava müi-'ait olduğu tak- 
dirdc bııgiııı şehir üzerinde bir 
uçuş yapacaktır.

Bugünkü gösteriş uçuşu için 
tayyareye Akııan sefiri, Âlmaıı 
sefaret erkânı ve gazetecilerden 
olmak üzere 45 kişi binecektir. 
Yungcrs G 38 öğleden sonra 
Atinaya gidecektir.

Bu muazzam hava sefinesini 
idare eden Alman tayyarecileri 
dün şehrimizi gezmişlerdir.

Tayyarenin şefpilotu M. Zim- 
mernun bir muharririmiçe şu 
sözleri söylemiştir:

— Istanbulu çok beğendik. 
Şimdiye kadar seyahatimiz çok 
müsait şerait içinde geçmiştir.

Yarm ( bugün ) Atinaya 
gideceğiz. Oradan Roma yolu 
ile Alnıanyaya avdet edeceğiz. 
Seyahatimizin ekseri kısmını 
200 kilometre sür'atle yaptık.

Tayyaremiz, dünyanın en 
büyük tayyarelerindendir. Ge
çen teşrinievvelde Almanyada 
Desso atelyeierinde inşa edil
miştir. Tek satıhlı olup kanat
larının bir ucundan öbür uciına 
kadar olan mesafesi 48 metro
dur. Tayyarenin her tarafı ma
denîdir. Boş iken ağırlığı 13,5 
ton olup 13,5 ton da yUk taşı
maktadır. Saatte 265 kilometre 
süratle gider. Dört motörü var
dır ve motörlerinin kuvvet mec- ' 
muu 2,200 dür.

Türk tayyarecilerinden gör» _ 
düğümüz hüsnü kabule çok mü
teşekkiriz.

Bir yankesici
Mehmet Hulusi Efendi i&Mn 

de birinin altm saati tramvayda 
Marko namında bir yankesici 
tarafından aşırılmışhr.

* Madam Olombiya Beçik- 
taştan geçerken Yasef isminde 
biri tarafından parası aşırılmışttr,

Sabıkalıların kavgası
Ali ve Rasim isimlerinde îkl 

sabıkalı, yarış etmek yüzûfıdao,; 
kavga etmişler ve Ras&h bıçak
la Aliyi yaraiiyârak firar et
miştir. Ali berayi tedavi Be
yoğlu hastahanesine kaldırıl-1 
miştir.

Alacak mes’elesi '•
Beyoğlunda Hendektne Yeni . 

yolda oturan ̂ Madam Evkıne île 
tornacı Fuat bir alacak mese
lesinden kavga etmişler, Fuat 
Erkineyi dövmüş ve polisçe ya
kalanmıştır.

Mahkûm olan hırsız ,
Sabıkalılardan Üsküdarlı Ha

şan isminde biri bazı hırsızlık
larından dolayı üçünçü Ceza 
mahkemesinde muhakeme edil
mekte idi. Bu maruf sabıkalının 
muhakemesi dün bitmiş ve Uç 
ay hapsine hükraedilmiştir.

Haşan, Jandarma muhafaza
sında hapishaneye sevkolun- 
muştur.

Spekülâsyon yapanlar
Türk parasını korüOıa kanu

nuna muhalefet ederek spekü
lâsyon yaparlarken zabıtaca 
cürmü meşhut halinde yakala
nan M. Miç ile diğer üç arka
daşı hakkında yapılmakta olan 
istintak tahkik atı bitmi) evrak 
ceza mahkemesine verilmifiir. v 
Yakında muhakemelerine bu 
lanacaktır. . 1
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YASAK OLMADIKÇA 
HÜRRİYET NAMIMA BİN TÜRLÜ 

ŞENAATİN İRTİKÂ BI MÜSTEB’AT DEĞİLDİR

Muhalif gazeteleı-i çok hak
lı bir telâşa düşüren iki gün 
evvelki fikrimizin üzerine bugün 
daha kuvvetli bir İsrar ile ge
lerek diyoruz ki, evet, bazı san
dık başlarında esen hava, ta- 
înaı>- a ihtilâl havasıdır. Her 
nevi ihtiraslar nasıl ihtilâl za
manlarında kaynaşırlarsa, bizde 
de ayni kaynaşma, artık göze 
batacak bir hal almıştır.

İki aydanberi üzerine “de
mokrasi,, yazılmış bir fesat oca
ğının başına geçerek ciğerleri
nin bütün kuvvetile halkı halk 
aleyhine tahrik eden hainlerin 
meşum eseri, nihayet teressüm 
etmeğe başladı. Evet, her sabah, 
her akşam, halkı, birtakım hır
sızların soydukları şuursuz bir 
koyun sürüsü şeklinde tarif ve 
tasvir eden ve bütün gayelerini 
yalnız ve yalnız fazla gazete 
satmak endişesi teşkil eden bed
hahların vücude getirdikleri ha
reket, artık kızarmağa başla
mışta-.

Ama onlara sorarsanız, yi
yeceklerini- ve içeceklerini bu 
kötü yolda aramış ve bulmuş 
olanlara bakarsanız, ortada en
dişe edecek hiç, ama hiçbir fev
kalâdelik yoktur. Müseccel va
tan haini “Arif Oruç,, diyor ki, 
sarhoş narasını andıran bütün 
bu acayip sesler, ‘'hürriyet,, di
ye arasıra gazetelerde çıkan 
güzel kız reeimleri yok mu, işte 
onların öz sesleridir. Eğer bu 
sesler bazı kimselerin kulağını 
tırmalıyor, hoşlarına gitmiyorsa, 
bu, “Arsf Oruç,, gibi demok- 
rasiyealışık olmadıklarından, ve 
iktidarın elden gidcceği endişesi 
içinde menfaatlerinin muhtel ol
ması k<orkusundandır.

Muhterem İ£ekeriya Beyefen
di de ispat ediyorlar İsi,' halk me
denî ıpemleketlerde plduğu gibi, 
intihaba karşı büyük ve heye
canlı bir alâka göstermekte ve 
halksn bu rüştü ve bu temiz he
yecanı karşısında sevinip iftihar 
duymak lâzımgelirken Halk Fır
kası gasteteleri tahrikâmiz ya
lanlarla millete birçok iftiralar
etmektedir.

Bu iki zavallının hergün bir 
az d afra körükleyip ceplerini dol* 
durmıağa çalıştıkları bir vaziyeti 
oaşfca türlü görmeleri esasen 
imkân dahilinde midir?

Zira bugün şurada burada 
kan dökmeğe ve hâdiseler çı
karmağa başlıyan bedhahları 
başlıcaTtahrili edenler Bizzat bu 
eieudiierdir. Halkı tahrik da - 
ha başka türlü nasıl olabilir? 
Bu mem’/eket farzımuhal bir 
çiftliSt olsa ve o çıfliğin hakikî 
sahibi olan halka iki ay müte
madiyen, '*sani soyuyorlar! sen
den çaldıkları paralarla Şişlide 
aparhrnan ahyorlarl açlığının 
sebebi budur! parasızlığının se
bebi budıa;! felâketinin sebebi 
budı.zr! „ $ye bağırılırsa, ve bu 
söz hengün yeni bir karikatürle 
o hailisin gözü önünde caıılan- 
asrıhi'sa, bunun hıanası, açıkça, 
halka ‘‘ayaklan ve al aşağı et!„ 
demetoen başka bir şey olabilir 
mi?_

işte bütün bu tahrikat ve
muhalif £ırk;a başına geçen ada
mın za'fcafltlığı bugün memlekette 
tamamen jjeni bir vaziyet do- 
ğurnragtar. Herkesin bilmesi lâ
zımdı// ki, Hakimiyeti Milliye 
demek, L-ftnirde Altın diş Re*

:lP
cebin, Balıkesirde Şeyh Abdullah 
efendinin, ICüçiikpazarda hamal 
Musa Reisin ağızlarına gelen 
her herzeyi savurmaları demek 
değildir. Hele “ Hürriyet,, de- \ 
mek, sabıkalıların havayı vatan
daşlara zehir edecek naralarla 
doldurup sokaklardan sarhoş a- 
layları halinde geçmeleri demek 
hiç değildir. Ellerinden bayrak 
ve ağızlarından “Hürriyet,, lâfzı 
düşmediği için, hukuku umumiye 
mücrimlerine, bütün bir inkılâp 
binasını sarsmak serbestisi aca
ba hangi demokraside verilmiş
tir? Fethi Beyin liberal fikir
lerinden acaba hangisi bu gü
ruhu bu derece tehyiç etmek
tedir ? Bütün tevillere rağmen, 
istanbulda ortasına yıldız kon
muş yeşil bayraklı bir spor klü- 
bü olmadığına göre, geçen gün 
Kasımpaşada göğsü kıllı ihtiya
rın eline geçirdiği bez parçasını 
şeriat sancağı gibi dalgalandır
masının mâna ve hikmeti nedir? 

* **
İşte hiçbir demokrasi -fikri- 

ile alâka ve -münasebeti .olmı* 
yan bu haleti rubiyeler ve bu 
tezahürler artık göze batacak 
hale gelmiştir. Bundan on sene 
evvel bu memlekette mevcut 14 
milyon nüfusu bir araya topla
yıp “ Medreseyi, kaldırıyoruz. 
Fesi kaldırıyoruz. Arap harfini 
kaldırıyoruz. Ne dersiniz? „ rfı- 
ye sorulsa idi, acaba ekseriyet 
ne tarafa giderdi? Herkesin bil
diği bir hakikattir ki 14 mil
yonun ekseriyetine aykırı gelen 
birçok inkılâplar bu memleket
te Gazi emrettiği ve onun çok ' 
yüksek “ prestige „ i sayesin
de tesis dilmiştir.

Fakat insanların hafızası za- 
yiftır ve yaptığımız inkılâbı mu
hafaza edecek olan neslin ye
tişmesine kâfi bir zaman da ol
mamıştır.

Bu vaziyet dahilinde bu mem
lekette ikinci bir fırka yapmak 
- hele o fırkanın başına böyle 
Fethi Bey gibi bir biçare ge
çince - bütün sinmiş fesat yılan
larına başkaldırmak için imkân 
bırakmaktan başka bir şey ol
maz. Onun içindir ki, daha laâkal 
elli sene, inkılâbın başında süngü 
ile bekçilik etmek lâzımdır, di
yoruz.

Sabıkalılar ve muharrik - 
ler havayı zehirliyemiyecek ha
le getirilmelidir.

Hakimiyeti milliye de
mek, sözün ayağa düşmesi 
demek değil, milletin men
faati neyi icap'- ettiriyorsa 
onu en iyi takdir ettiğini 
bilfiil millete gösterm iş o- 
lanın rehberliği demektir.

! Faşizm, nasıl, millî bir irade 
ve inkılâbın silâhla emniyet al
tına alınması ve muhafazası de
mekse, bize de tıpkı onun gibi 
bir idare lâzımdeğil elzemdir.

Sokak politikası yasak 
olmadıkça “Hürriyet „ na
mına daha bin türlü şena
atin irtikâp olunması ve 
önüne birkaç eli kam alı 
Ve tabancalı serserinin dü
şeceği bir kara kalabalığın 
bir gün daha feci hâdise
lere sebep olması, hiç te  
müstebat değildir.

ALt NACİ

intihabat devam  ed iy or!

Adalarda Serbest Fırka namzedi 
ala ala ancak 10 rey aldı!

SERBESTÇİLER DÜN FATİHTE BİR HÂDİSE 
ÇIKARMAK İSTEDİLER 

rAKAT PEK ÇABUK SU STU R U LD U LA R
Bir haftadanberi devam eden 

v; Serbestçilerin bin bir türlü 
müdahelesi ve çıkardıkları hâ
diseler arasında devam eden 
Belediye intihabatı evelki gün 
bitmişti. İntihap sandıkları dün 
sabah hamdolsun Serbestçiler 
tarafından kırılmadan, dökülme
den Belediye dairelerine kaldı
rılmıştır.

İlk günündenberi bir hafta 
zarfında atılan rey miktarı 30 
40 bin kadar tahmin edilmek
tedir.

İstanbulda reye iştirak hak
kını haiz 35000 kişi vardır. Fa
kat yaygaradan ve gürültü
den bütün halkımız serbestçe 
reylerini istimal edememişler
di ki... ’ -

Bunun için intihap müddeti 
bir hafta temdit edilmiştir.

Reylerini henüz istimal etmemiş- 
olanlar belediye dairelerine ko
nan sandıklara dünden itibaren 
reylerini atmağa başlamışlardır.
Adalarda intihabat bitti 

Bu bir hafta zarfında inti
habı bitirmeğe muvaffak olan 
Adalar olmuştur. Adalarda hal-

............. ................*..............o......
i ADALARDA H A LK  FIRKASI NAMZETLERİNDEN  ; 
İÜ EMİN ÂLİ B EY 1906 VE HAM İT NAGİ BEY 1833 
i; REYLE KAHİR BİR EKSERİYET KAZANDILAR
M a  II I II II IH J II II III I Ll MI

km yarısından fazlası rey atmış 
olduğundan dün tasnife başlan
mıştır.

Tasnif neticesinde Halk Fır
kası namzetlerinden Emin Ali 
B. 1906 reyle ve Halk Fırkası 
yedek azasından Hamit Naci B.
1833 reyle kahir bir ekseriyet 
temin etmişlerdir.

Adalar intihabatında S. C.
Fırkasının namzetlerinden avu
kat Sadi Riza Bey ala ala an
cak 10 rey alabilmiştir. Bunun 
bir tanesini kendisi bir. tanesi? 
ni de refikası attıysa ancak ha
riçten 8 rey temin etmiş demek
tir. Bu da avukat Bey için bir 
muvaffakiyettir. Serbest Fırka
nın yedek azası da ancak 6 rey 
almıştır.

Diğer m m takalarda 
Diğer mıntakalar dahilinde 

faaliyet başlamıştır. Bu sefer her 
yerde sükûnet vardır. Serbest*

Recep Beyin beyanatı
“ Yarın „ m yaşattığı şahsiyetler 
Millî asaletin nadir istisnalarıdır
BU MİLLET DAHA DEVİR DEVİR İSİMLERİ DEĞİŞEN 

VE DAİMA AYNİ HABİS RUHU 
TEMSİL EDEN BÖ YLE BELÂLARLA UĞRAŞACAKTIR

Sabık Nafıa Vekili Recep 
Bey dün bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur:

Dünkü (Yarın) gazetesi ben
den Halk Fırkası Umumî Kâtibi 
diye bahsederek bir gün evvel 
gezdiğim intihap yerlerindeki 
kalabalık tarafından benim aley- . 
himde fena tezahüratta bulunul
duğunu yazmış, bu tezahüratın 
fırkamıza mensup insanlar ta
rafından yapıldığını da ilâve et
miş. Esası yalan olan bu hava
disin mahiyetini hulâsa edeyim.

istanbulda bulunacağım bir 
kaç gün zarfında intihabat yer
lerini! görmek istedim. Birçok 
yerler meyanında mezkûr gaze
tenin bahsettiği Kasımpaşaya da 
uğradım. Orada fırkamıza men- 
süp arkadaşlarla hasbühal ettim.
Avdet ederken en yanımda bulu
nan Hakkı Şinasi Paşa, Hakkı 
Tarık Bey ve diğer bazı zevat
la birlikte intihap yapılan ca
miin önündeki caddede biriken 
ve Serbes Fırka namına nüma
yiş yapan bir kalabalığın ara
sından geçtik. Burada epey iz
diham olmasına rağmen terbi
ye ve nezaketle bize yol açtı*

:'J0

çilerin elebaşıları meydanı azı- 
c ik  ıerK ettiKierınaen reylerini 
atmağa gelenler hiç bir müşkü
lâta maruz kalmamaktadırlar.

Beyazıt mıntakasında
Dün Beyazıtta intihabata ge

lenlerden 1000 kadarı reylerini 
|Halk Fırkasına vermişlerdir.

S. C. F. yazılı Serbest Fır
ka taraftarları Halk Fırkası 
tarafına akan yüzlerce halkı 
görünce irat ettikleri nutukların 
hiçbir tesir husule getirmediği
ni anlamışlar ve bu sefer ma
halle aralarına girerek bağırma
ğa ve serbest fırkayı methüsena 
babında birçok naşünide cev
herler yumurtlamağa ve “yergi
ler kalkacak!,, diye etrafı vel
veleye başlamışlardır. Fakat 
nüshaları marazı aşka deva ey
lememiş ve 1000 reye mukabil 
20-30 kadar rey kapabilmişler- 
dir.

Fatihte intihabat
Dün Fatihte de intihabata 

devam olunmuştur. Evvelâ sü
kûnetle reyler atılırken birden
bire şerbet fırka yâranı orta
da görünmüştür. Bu vaziyette 
bittabi nefesine güvenen bora
zancı başı olmuş ve nabkaper- 
darlar var kuvveti çeneye ve
rerek abuk sabuk söylenmeğe 
başlamışlardır.

Diğer taraftan da her gelen 
rey sahibinin eline bir serbest 
fırka listesi sıkıştırılmakta de
vam etmişlerdir.

[Arkası 2  inci sahifede]

■ ■ .» 
Recep Bey 

lar. Açılan yolun iki tarafında
ki, halk bizi selâmladılar. Bfraz 
evvel ( Yaşasın Serbes Fırka ) 
diye bağıran bu insanlardan 
otomobilimiz hareket ederken 
etrafımlüa gelen bir çoklan bi
ze nüvaaiş gösteriyorlardı.

' fikirlerini ve harekelerini 
beğenmediğim bu vatandaşların 
bize gösterdikleri terbiyeli ha- 
(Arkan 2 inci sahifede)

PİYANGO
PİYAGONUN KEŞİDESİ 

DÜN SABAH İKMAL 
EDİLMİŞTİR

Tayyare piyangosunun keşi
desi dün ikmal edilmiştir. Ka
zanan numaralar aynen dör
düncü sahifemidedir.

Tayyare piyangosunun bu 
seferki keşidesinde büyük ikra
miye kazanan talililer birer birer 
meydana çıkmaktadır. Şehri
mizdeki bu tabiilerin bir kısmı 
şunlardır:

Beyazıtta Okçularda çorapçı 
Cemil Efendiye kırk bin lira, 
fişlide Bomonti caddesinde 38 
. numarada Madam Rozdeviye kırk; 
bin, Bostancıda Şevki kaptanın 
zevcesi Madam Katmaya* kırk 
bin lira isabet etmiştir. Kantar
cılarda Mustafa efendiye de 10 
bin lira isabet etmiştir.

S ®
RUMLARLA ERMENİ

LERLE İFTİHAR 
EDİYORLAR!

— Anadoludan — 
Serbest Fırka; İstanbul Be* 

lediyesine namzet gösterdiği aza
lar arasına on tane de Ermeni 
ve Rum sokmuş. Bu hal istan
bulda ve İzmirde fena tesirler 
uyandırmıştır. Halkın tessürünü 
mucip olan bu hareket Serbest 
Fırka mensuplarını ikaz edeceği 
yerde hiddete sevketmiştir. Bu 
hiddetin eserini İzmirdeki Ser* 
best Fırka Ocağının dünkli ga
zetelerde neşrettirdiği beyanna* 
me münderecatından anlıyoruz.

Bu beyannamede aynen |U 
sözler söyleniyor:

“ Fırkamızı sizlerin nazarın
da düşürmek için yazdıkları 
şeyler bir ercüfeden ve taassu
bunuzu tahrik ile reyleri-fırka
mız aleyhin» istimal ettirmek' 
maksadından başka birşey de
ğildir.” Doğrusuya bu mantığa 
aklımız ermedi. Eğer yaptıkları 
işler taassup, tahrik edici ve 
fırkaları aleyhine efkârı imale-' 
edici bir mahiyette değilse bu
nun için yazılan yazılardan neye 
telâş ediyorlar? Demek ki lis
teye Rum ve Ermeni sokmak 
halkı -gücendirecek bir iştir ki. 
bunun şu veya bu tarzda ifade 
ve işaası da halkı müteessir 
eylemiştir.

Ve gene diyorlar ki :*
“ İstanbulda yüz elli kadar 

Belediye azası arasında birkaç 
Rum, Ermeni ve şehrimizde bir 
kaç Musevi vatandaşın fırka* 
mızca Belediye namzetliklerine 
gösterilmiş olması milletin mu
kadderatını anlara tevdi etmek 
değildir. „

Bu sözlerden aldığımu sarih 
mana şudur: Serbest Fırkayı 
idare edenler halkın hissiyatı
na hürmet etmeği beş on tane 
fazla rey koparabilmek emeline 
feda eylemekten çekinmemiş ve 
sırf bu maksatla listesine- Rum 
ve Ermeni namzet ithal efaıif- 
tir. İşin daha gülünç ciheti de 
şu ki:

— Canım on tane Rum ve 
Ermeni aza yapmak demek mil
letin mukadderatını onlara ver
mek mi demektir?

Diyenler ortaya bir de ko
caman mugalâta atıyorlar. Bu
na cevaben:

— A efendiler belediye aza- 
lığına intihap olunan kim olur
sa olsun belediye işi ona teıinn 
olunmuş olmaz nü?

Dersek acaba bu cevaba ne 
diyeceklerdir. Belediye/e, itme
lisi meb’usana aza intdMtp et
mek demek milletin mukaddem 
ratim intihap edilen zevatHji el
lerine vermek değil de ieedfe?

Belediye ve mecliai ı&eliftii*' 
na aza intihap ederekgÖ«(İer- 
diğimiz adamlar onda !$ğr g&H 
terecâkler değil, vaıife 
lerdir ve bu görecekleri 
de elbette milletin mukadder** 
atına taallûk edea ıjler tkeri* 
de olacaktır.
(  Arkan 2  inci
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DEVLET BANKASINA HİSSE
DAR OLMAK İÇÎN 

GÖSTERİLEN KOLAYLIKLAR
Ankara 12, (A. A) — Tür

lüye CUmhuriyct merkez ban
kasına devlet memurlarının his- 
oedar olmaları ve hisse bedel
lerinin ödenmesinde hükümetçe 
kendilerine kolaylıklar gösteril
mesi hakkındaki heyeti vekile 
[sararına tevfikan başvekâletten 
yapılan tamim 3ureti ile 'göste
rilecek kolaylıklara dair tali
matname aşağıda yazılmıştır; 
Başvekil Paşa Hazretlerinin 
emirnameleri şudur .*

Cümhuriyet merkez banka
sının tesisi ve bunun için arzu 
edenlerin hissedar olmağa talip 
olmalarım yakında efkârı umu
miyete arzetmek mukarrerdir. 
Ordu mensubininin ve alelumum 
devlet memurlarının bu kadar 
büyük ve mühim milli bir mü- 
easeseye hissedar olmaları için 
suhulet gösterilmesi heryerde 
benden talep olunmuştur. Bü
yük bir milli müesseseye me
murinimizin iştirakine imkân 
vermek hükümetçe ciddi olarak 
mütalea olunmuştur. Filvaki bu 
iştirakte hissedarlar için büyük 
emniyet ve menafi mevcuttur. 
Diğer taraftan müeessesenin 
münevver vatandaşlar tarafından 
mürakabesi onun içinde büyük 
faidedir.

Hükümetçe memuriyne gös
terilecek suhulet hisse bedeli
nin tedricen ve taksitle tediye
sine imkân vermeğe münhasır
dır. Bunda da azami ve asgarî 
hadler tayini zarurî olduğu 
umumiyette teslim olunacağına 
şüphem yoktur. Bu muavenet 
ve suhulet şartları melfuf tali
matta gösterilmiştir. Şimdi, bü
tün teşkilâtı devletten, iştirak 
etmek arzu edenlerin sür'atle 
kayit ve mâliyeye müstecelcn 
iş'ar buyurulmasın! rica ederim 
efendim.

Talimatname şudur:
1 — Memurların cumhuriyet 

merkez bankasına iştiraklerini 
teshil ve menfaatlerini temin 
edebilmek için mezkûr bankaya 
hissedar ölmak istiyenlerin öde
meğe mecbur oldukları aksiyon 
bedelleri bazitse tarafından ban- 
kaea talep edilince tesviye olu
nacak ve memurlar bn mebali- 
ği hâzineye karşı borçlanacak

lar ve borçlarını aşağıdaki gart- 
lar dahilinde ödeyeceklerdir.

2 — Her memur münferiden 
akalli yüz lira kıymetli ve aza
mî bir mnaş nispetinde hisse se
nedi alabilecektir. Birkaç me
mur tarafından müştereken bir 
hisse miöayaa edilemez. Ancak 
bir maaş yüz liralık hisse se
netlerine tamamen tekabül et
mezse maaştan o miktar da faz
la alınabilir.

3 — Memurların bundan faz
la hisse senedi satın alması şa
yanı arzu olmakla beraber bi
rinci madde mucibince gösteri
lecek kolaylık ancak memurun 
emsali' hasılı ile birlikte(mesken 
tazminatı hariç) bir maaş nis- 
betindeki hisse senedine münha
sır olunacaktır. Bir maaş nis- 
betinden fazla mubayaa olu
nacak hisse senetleri bedelle
rinin tesviyesinde hususî eşhas 
gibi muamele görecekler ve 
kendilerine bir maaş nisbetin- 
de gösterilen sühuletler göste- 
rilmiyecektir.

4 — Yukarıki maddeler da
iresinde hazine tarafından öde
nen hisse senetleri maaşının tu
tarı ( mesken tazminatı hariç ) 
yüz liradan noksan olan memur
lardan 18 taksitte ve maaşı yüz 
liradan fazla olan memurlardan 
da 12 taksitte her ay maaşla
rından tevkif edilmek _$uretile 
mahsup olunacaktır.

5 — Hisse senedinin mena
fimden istifade için hâzineye 
temamının ödenmesi şart de
ğildir  ̂Hazine tarafından bedel
lerinin bankaya tesviyesile me
mur aksiyona sahip olur ve bu 
andan itibaren menafiinden doğ
rudan doğruya istifade eder.

6 — Her memur yukarıdan- 
beri serdedilen maddeler ahkâ
mını kayıtsız ve şartsız kabul 
ettiğini merbut bordurada bu
lunan ismi hizasına imzalıyacak- 
tır.

* * *
Ankara: 12 (A.A) — Aldı

ğımız malumata nazazan cüm
huriyet merkez bankasına me
murların hissedar olabilmeleri 
için gösterilen kolaylıklar büyük 
bir alâka ve memnuniyetle kar
şılanmış, daha şimdiden birçok 
müracaat ve talepler olmuştur.

Balkan Konferansında
Bulgar murahhası Neuilly muahe

desinin tadilini talep ediyor
Atina, 11 (A. A) — Balkan 

Konferansının umumî içtimaında 
Romanya murahhası M. Pella, 
Balkanlara ait bir misak akdi 
lüzumuna dikkati celbetmiştir. 
Bulgar murahhası M. Sakassef, 
Bulgaristam madun mevkiine 
düşüren Neuilly muahedesi hak
kında tenkidatta bulunmuş bu 
muahedenin Balkan hühûmetleri 
arasmda bir ittihat vücude ge
tirilmesi fikrine Bulgaristanm 
akıl erdireanemesine sebep ol
duğunu bejyan etmiştir. M. Sa
kassef, bu muahedenin yeniden 
tetkiki iîşjkân ve ihtimallerini 
derpiş eden maddeleri de bu 
münasebetle hatırlatmıştır. M. 
“apansatasiou, bu arada söze 
karışmış ve Balkan Konferansı 
*hzarî komitesinin bu müşkül

mes’elenin müzakere mevkiine 
konmamasına evvelce karar ver
miş olduğunu hatırlatmıştır. M. 
Papanastasiou, kongre azasının 
harpten mütevellit mes’elelerin. 
halli lehinde müdafaatta bulun
mak üzere toplanmış oldukları 
zannında olduğunu ilâve etmiş
tir. M. Papanastasiou, Balkan 
konferansının faideleri hakkm- 
daki düşünceleri kuvvetlendire
ceğine efkârı umumiyenin kani 
bulunduğunu beyan ederek sö
züne nihayet vermiştir.

931 bütçesi varidatı 220 
milyon olacak c 

Ankara 12, [H. M.] — Ma
liye vekâletince 931 senesi büt
çelerinin hazırlığına faaliyetle 
devam ediliyor. Yeni bütçenin 
220 milyon olacağı anlaşılıyor.

Ey Dürriizadenin $er« 
rülhalefi gene fetva 

mı çıkarıyorsun?
Yarın namındaki paçavra 

gene pis pis taaffün etmeğe 
başladı. Bu taaffün artık er
babı namusun genzini tıkıyor 

intihabat yerlerinde bin 
türlü kepazeliği, maskaralığı 
yapıyorlar, geno sonra kondl 
yaptıkları maskaralıkları baş
kalarının üzerine atıp zeytin
yağı gibi üste çıkmak isti
yorlar...

Para hırsı, mevkii iktidar 
hırsı o kadar gözlerini bü
rümüş ki, artık söyledik
lerini bile anlıyamıyacak 
hale geldiler!

Dün gene burada bir ya
zı intişar etti:

“Millet Halk Fırkasının 
zulüm ve fecaatinden o ka
dar bıkmış ki., sormayın!.. „ 

Zulüm ve fecaat!.. 
Kelimelere dikkat ediyor 

musunuz? c
Halk Fırkası feci bir za- | 

lim de, kendileri mağdur bir j  
zavallı, öyle mi?.. I

Zalim: Milli mücadeleyi V 
yapan, kazanan, memlekete » 
hüriyyet ve istiklâl temin | 
eden, nihayet bütün vatanı / 
bir mamureye çevirmek için 
çalışan, cümhuriyeti, tesis 
edenler olamaz...

Zalim, ve feci olanlar: 
Mar’aşta, Yozgatta baştan 
aşağı bütün türkleri katleden, 
çocukları yetim, kadınları 
dul, genç kızlar* perişan 
edenlerdir.

Zalim ve feci olanlar, 
Arapyan hanında İngilizler- 
den para alıp türkleri sırım 
kırbaçlarla-1 döve döve "nde^ j 
tenlerdir.

Zalim ve feci olanlar, 
Çerkeş Etemle birleşip İs
tiklâl mücadelesinde türkle
ri arkadan vuranlardır.

Zalim ve feci olanlar, 
Ağrı dağında kardeşlerimizi 
öldürenlere rey vermeyin di
yenler, vatandaşları birbiri

1 aleyhine tahrik edenler, İz
mir işgalini alkışlıyanlar, tek
keleri açacağız diye bağı
ranlar, ve nihayet hür ve 
serbest bileklerimize istikraz 
kelepçesi vurmak için çalı
lardır ağzı sığarah silindir 
ve Bunlar senin fırkanda 
başta sen olmak , üzere tü
meni tümeıi vardır ve temsil j  
edilmektedir. t

Ey Dürrüzadenin şerrül- i  
halefi gene fetva mı çıkarıyor-} 
sun?. f

YAM  SİYASİ

Yirmi beş yaşındaki Genç,

Brezilya asileri 
mağlûp edilmiş

Rio de Janeyro, 11 (A.A) — 
Dahiliye nezareti tarafından neş
redilen bir tebliğde; vatanper
verlerden mürekkep taburlar 
teşkil edildiği ve mütteahit hü
kümetlere mesup askerlerin Pa
ra hükümeti dahilindeki asileri 
mağlûp ettikleri, Minasjeraes, 
Santa katarina ve Rio Grande 
de Sul hükümetlerinde mücade
leye devam etmekte oldukları 
bildirilmektedir. Ayni tebliğde, 
hükümetin Brezilyada sulh ve 
sükûn sür’atle tesis edeceğini 
kuvvetle ümit eylediği beyan 
edilmekte, memleket dahilinde 
ortaya çıkarılan şayialara ve 
ecnebi memleketlerden gelen 
yanlış ve manasız haberlere inan
maması halka tavsiye olunmak
tadır.

III
Cihan harbi imparatorluk

ları yıktı; fakat, memleketlere 
dokunmadı. İmparatorluk verip 
memleket alanların arasında 
Sen de varsın.

İmparatorluklar, girift hâdi
selerin meydaııe getirdiği, iler- 
liyon millî istiklâl fikirlerinin 
içerden çözdüğü cesim gövde
lerdi. Dağılmamalarının sebebi 
harpten evvelki omperyalist Av
rupa muvazenesinin bunları ne
vama tahnit etmesi ve tefes
sühlerini geciktirmesi idi. Fakat 
Cihan harbi, tahnitin tesirini 
izale etti, ve, kocaman gövdeler, 
çözülerek yıkıldı ve birçok millî 
varlıklara ayrıldı.

Bazı imparatorluklarda, ida
re edilen parçaların, serbest 
kalınca, anî iknişafı görüldü, ida
re eden millet ise, bir kafa ve 
bir yürekten ibaret, bir gövde 
taslağı halini aldı: Avusturya.

Bazılarında ise, idare edi
lenler, sadece Efendi değiştir
miş oldu. Fakat, idare eden mil
let Efendi kaldı. Yanlış söyle
dim: Efendi oldu. Bu da Tür- 
kiyedir.

Osmanlı İmparatorluğunda, 
gerçi Türkün içeri doğru bir 
Efendi tarafı vardı. İdare etti
ği milletler, bu vasfı ondan ne- 
zedememişlerdi. Fakat Avrupa 
Emperyalizmi, Osmanlı impara
torluğunu idare eden Türkü, 
her fırsatta bir az daha fazla 
yular ve geme almıştı. İm
paratorlukla beraber, Türkün 
Avrupaya borçlanmış olduğu 
bu zillet ve mahkûmiyet te yı
kıldı, Ecir Osmanh İmparator-

• luğundan Lausannes Türkiyeşi 
doğdu.

Yirmi beş yaşındaki Genç, 
Emperyalist bir muvazene ile 

tutunmağa çalışan eski Avrupa- 
nın çehresi, bugün tamamile 
değişmiştir. Dört büyük ve kök
lü hanedanın (Romanoflar, Ho- 
henzollern'ler, Habsburglar ve 
Osmanlılar) saraylarını başları
na yıkan ihtilâl ve inkılâp Av- 
rupası, içtima! rüştüne malik 
her büyük cemiyet gibi, bugün 
kendine yeni bir muvazene, ye
ni bir yol aramaktadır. Avrupah 
olduğun iç in ,  arayanların arasın
da sen de varsın.

İlk defa olarak, hftkim bir 
camianın ayni hakka malik ef
radı arasında bulunuyorsun. İlk 
defa olarak, müşterek bir çare 
aranırken, start'ta beraber bu
lunuyorsun. Fransız inkılâbının 
artık yüz sene sonraki bir mu
akkibi değilsin: Avrupamn büyük 
davasını halletmeğe çalışan bü
tün bir Avrupa ile beraber, ayni 
günde olarak yola çıkıyorsun. 
Bu, çok şerefli bir rtttpedir. 
Yalnız, sakın gururu istifadeye 
takdim etmiyesin. Terliyen alnı 
çelenk süsliyebilir. Fakat nasır
lanan elin yegâne süsü, tutacağı 
ekmektir.

Yirmi beş yaşındaki Genç, 
Harpten sonraki Avrupa, 

bir kaç yolun birleştiği bir mey
dana çıktı. Her millet yollara 
ayrı ayrı baktı, sonra kendini 
dinledi, sonra yol seçti. Bu 
yollara biz de bakalım:
1.) Harbe girmiyen milletlerle Av- 

rupanın çok refit olan milletfori, 
sapmamayı ve eski yola devam 
eylemeği tercih ettiler. Eski yol, 
“ parlementarisme „ dir.

2.) Parlementarisme’ln ağır i|Iiy*D 
ve herkes iğin buhranlı v* teh
likeli olan fu günlerde dahi, 
memleket itlerini sımf ve parti 
mücadelelerinin gaviş getirici 
mubahaselerine tellim eden me
kanizmasını, bazı milletler, ken
dileri için zararlı buldular.

Diğerlerine nazaran crrl. bina

enaleyh  k a y b e d e c e k  v ak itle ri o l
m adığı İç in , İç t im a! m ü n ak aşa
nın yerina  iç tim a ! i n z i b a t ı  
ik am e e ttile r . Ç a lışan , ilerler. 
Ç a lışa b ilm ek  iç i» , »âyin m u kad 
d es lifin ed ilm esi lazım dır. D ev 
letin  vazifeni, cfrn dın m ennfllni,
• A y i n  “ soııvoru inc(£  - h a k im i
y e t „ i n o t â b I İt 1 1 m ıı k  1 1 r, 
ded iler. I’nçlzm  h a re k e ti, bu 
dllfU ncodcn doğdu.

3.) B az ı d ev le tle r, ayni şeyi, ken di 
iç tim a i bünyelerine gü re ta tb ik  
e tt ile r . D e v le tç ilik  c im im , c e 
m iyetin  yeni hu su siye tlerin e  vo 
yen i k ab iliy e tle rin e  g ö re  tad il 
e tt ile r .

4.) Rusya, büsbütün ayrı bir yol 
takip ederek, amele sınıfının 
diktatorasını ilân etti. Bunu ta
hakkuk ettirmek için, bütün 
memleketi muazzam bir labora
tuar haline getirdi. Bu labora
tuarın ortasındaki masanın üze
rinde yatan adam, Rus milleti
dir. Onun üzerinde tecrübeler 
yapan adam, yine Rus milleti
dir. Şimdiye kadar, tarihte, na- 
zarlyenln bu kadar kuvvetli bir 
saltanatına, hiçbir «alıud» tesa
düf edilmemiştir. Kafaların İçi
ne, iktidardaki fırkanın İdeolo
jisi h u n i l e r i  o akıtılmaktadır. 
Ve buna rağmen Rusya, mut
tasıl sağa gitmekte, içtimai icat» 
lan daim! bir tezat içinde yüz
mektedir. Vahdet ve ahenk, 
yalnız “ devletçilik „ etrafındaki 
nizam ve mevzuatta görülmek
tedir. Demek ki, Rusyanın da 
varacağı nokta devletçiliktir. 
Fakat, Avrupamn diğer devletçi 
memleketleri gibi, sağdan sola 
doğru tekâmül ederek değil, bü
tün gayret ve terrör tekniğine 
rağmen tutamadığı ve tutuna
madığı soldan, oağa doğru ge
rilemek; nazari hadefln rampa
sına tırmanamadığı için aşağı
da kalmış olan “ hakikatin sa
hanlığı » na ağır ağır kaymak 
suretile. Bu sahanlık, şümullü 
ve geniş bir devletçiliktir, ki 
buna Rusya, aoldan girmiş ye
gâne millet olacaktır.
Yirmibeş yaşındaki gen;,
Her biri uzun tetkiklerden 

sonra izah ve tahlil edilebilecek 
bu tahavvülleri burda, daha mu- 
faıaal bir surette tanıtmağa im
kân yoktur. Bunların anahtarla
rını çizmek, esasen bugünkü 
konuşmamız için kafidir. Görü
yorsun ki genç Avrupamn itti
fakla kabul ettiği esas, d ev
l e t ç i l i k t i r .  Ve, devletçilik, 
hiç te Son Postanın politika ve- 
cizelerini M. Zekeriya imzası al
tında demetlemeğe çalıştığı sfi- 
tünda iddia edildiği gibi, e s k i 
m i ;  bir sistem değildir. Bilâkis, 
içtimai, harsî, malî ve İktisadî 
bütün emelleri, anarşi ve ferdi
yetçi suikastlerden tasfiye ede
rek ve sınıf mücadelelerinin sa
botajından kurtararak devletin 
eline tevdi eylemek, en genç 
ve en modern bir sistemdir.

Bu devlet, M. Zekeriya ve 
Liberallerimizin, kitaplarda te
sadüf ettikleri, idareci, kırtası- 
yeci ve renksiz devlet değildir. 
Bu devlet, milletin şuurile mü
cehhez bulunacak olan, raşyo- 
nalizasyonu yapmış, bilfiil işlet
meci, bilfiil iktisatçı ve devlet
çiliğini devletçi bir sistem dahi
linde yapacak olan devlettir. 
Ve, bu devlet, kitaplara henüz 
girmemiştir. Birçok milletler, 
tarihlerinin dökümhanelerinde, 
ihtiyacın , ve lüzumdaki teselsü
lün planlarına bakarak, kalıba 
imanla döktükleri bu devletin 
başım aşk ile beklemektedirler. 
Bu devletten bahsedecek kitap
ları M. Zekeriya Beyle liberal
lerimizin o l»  olsa torunlan o-
kuyabilecektir...........................

Yirmi beş yaşındaki Genç,, 
Senin memleketin de b&yle 

bir devletin başını beklemekte
dir. İsmet Paşa hükümetleri, ka
lıba, bunun ilk çeliklerini d8k-

fİHİıife s 

■«i. K H S

Kokaini çekince
Bir kadın Beyoğlu cad* 

desini birıbirine kattı
Mm. Istafani Beyoğlu cadde

sinin tanınmış simalarındandır. 
Kendisi Rustıır ve terzi oldu
ğunu aöyler. Fakat ister sabah 
erken, ister gece yarım geçer
seniz kendisini ya küçük Tur
kuvazın veya Pctrogradın vit
rinleri önünde fazla boyalı, yüıli 
dışarıya çevrik, kenarları çizgi
lerle dolu gözleri dalgın bir 
halde görebilirsiniz. Sinirleri 
uyuşturucu beyaz tozdan çok 
kullanır, bazan kendini kaybe 
derek vak'alar çıkarır. Oriuı 
hüviyeti Polisçe de maruftur.

Evvelki akşam bu Mm, ista 
fani Beyoğlunu allak bullak et
miştir. Akşam Turkuvazda otu
rurken birdenbire sokağa fır
lamış, ( hırsız var ) diye ora
dan geçmekte olan Ana v* 
Furoso ismindeki kendi halinde 
iki aile kızına hücum etmiştir.

Halk toplanmış ve kokain
den deli gibi olan Mro. tıUfanı 
Ana ismindeki kızın dbişeleripi 
çaldığını söyliyerek gülmeğe, 
ağlamağa, maskaralıklar yâp« 
mağa başlanıştır.

Neticede karakola gidilmiş, 
mes’ele anlaşılmış ve bu İlci üt* 
vallı kız kendilerine iftira «dm 
İstefam hakkında adllyeye 
racaat etmişlerdir.

Rakıdanım öldü?
Galatada Arkadi nrı’lmUjllfr 

oturan Macide H. dUn g«e* IIm* 
tafa isminde birini odansa İM- , 
safir olarak kabul etmiş, bir 
müddet beraber rakı içedşt*/ 
kadın karyolaya uzanmış vc ftfr 
kaç dakika sonreehattştUr.

Mustafa buau zabıtaya ha
ber vermiş, gelen polidar «k 
Belediye doktoru, Macide H,tt 
ölümünü şüpbeli gSrdttkUrfaÜB 
cesedi Morga kaldtrmifiarifr. 
Morg, ölümün sebebiai tedMt 
edecektir.

Yankesiciler
Galatada kalafat ceddeaişfc 

bir meyhanede içki içmekte olan 
Aziz, kör Mustafa, Haron re 
Osman, yanlarında bulunan Re
fik Beyin 110 lirasını aşırmış
lardır.

müşlerdir. Yalnız, Sıvasta iö j- : 
lenen nutukta ''mutedil,, sıfatı
nı çıkarmağa çalışacaksın.: Bu . 
sıfat, oraya devletçiliği, sûrem
le değil, ilcaatla yapsan» da- 
layuile gelmiştir. Halk fırkası* 
un gerek inkılâp, gerekse 'dev
letçilik esasları, kafalara dajp- 
mk bir surette boşaltıldığı içia 
bunların zaman zaman fomüle 
edilmelerine bir müphemiyet ftrız 
olmaktadır. Bu esaslan, #yle 
tasnif edecek, fiyle «enaaleatı- 
racaksu ki, ima» diyince, Sft- 
tftn inkılâpçı gençlik ayai şeyi 
düşünecek; itildik diyince, ay
ni sertlikte konuşacak; teUtte 
diyince, ayni kılıcı çekecektir. 
Vazıh ideoloji, hedef! vazıh gÜ- 
terir. Vazıh hedefe, kalay ra* ■ 
nkr. İşte bunun için:

Yirmi beş yafindaki g«n^ 
Girmenle, Halk Fırkanla, 

prensipin vuzuhunu ve sistemin 
disiplinini sokacaksın. C e p 
h e d e  iyi  v u r  u ş a b i  İ n e n  
i ç i n ,  k a r a r g â h ı n ı n  yftk* 
s e k  k u m a n d a  k a b i  He
y e t i n e  i n a n m a n  ltz- ım 
g e l i r .

İnktiipçılığuuzda »* devtat*. 
(iliğinizde, bunun işindir ki, 
bir an evvel, k u v ay  » • m il *: 
liy-e ka l aba l ığ ı n ı n  ■  Ha
l a z a m  ve ş u u r J u  -ordın 
ya k a l b e d i i l m e s İ B İ  t a 
l e p  e d e c e k s i n .  .

B u r k a n  Â t t f
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BALKAN MİLLETLERİ TAM AMELE KENDİ ARA
LARINDA KALDIKLARI MÜDDETÇE - 

DÜK K İ MÜSİBET' BİR NETİCEYE VARABİLİRLER

Bilmem, memleketimiz efka
rı ıımumiyesini işgal eden mes’e
leler hâlâ nelerdir. İzmirde hür
riyet kahramanlarının davası mı? 
İstanbulda Babıâli dedikoduları 
mı ? Galata tarafinda Nazlıhan 
karşısındaki apartmanda bir da
ire tutan memurun sergüzeşti 
mi ? Herhalde, Atinada cereyan 
eden müzakere ve münakaşalar 
değil... Buniar, Türkiyede kimi 
alâkadar edebilir ? Türk amme- 
s nin Türkiye haricindeki yakın 
v; uzak hâdiselere karşı - lâkayt
lığı elemiydim, çünkü bu husus
ta hiçbir şeyden haberdar edil
miyor ! - Cehaleti lâyetenâhidir.

Bundan mes’ul olan şüphe
siz ki. kendisi değildir. Ancak 
ve ancak ma’', -attır. Bu mat
buatın şumulü genişleyip sevi
yesi yükselinceye kadar zavallı 
Tiırk efkârı usnumiyesi zulmet 
içinde kalmaya mahkûm ola
caktır. Burada matbuatın, va
zifesini 11e kadar ciddiyet ve 
ehenittiyetle ifa etmekte oldu
ğunu görüyoruz. Bütün Balkan 
milletlerini hayatî bir mesele 
gibi alâkadar eden Balkanlılar 
ittihadı, Yunanca, Sırpça, Bul
garca, Rumence, belki Arna
vutça gazetelerin hemen bütün 
iik cafhif elerini işgal ediyor. Bu 
ittihada davet edilen Türlder 
ise buraya tek bir gaze'ce mu
habiri göndermek lüzumunu his
setmediler. Bereket ki, memle
kette herşeyi düşünen ve yapan 
bir hükümet var da buraya bir 
heyet yolladı ve bu heyet için
den rasgele bir iki gazeteci 
çıktı da Balkan konferansına 
dair üç dört satır yazıyor... ve 
bu satıriarm birer nakşı-ber-ab 
olduğunu bilerek.

Lâkin Balkan konferansı bir 
nakşı-ber-ab oiımyacaktır. Bu
na iştirak eden altı millet mu
rahhaslarının îlk içtima günü 
söyledikleri sözler, gösterdikleri 
temayül ve tehalükler, hulâsa 
içtima yerinin havasında hâsıl 
olan hararet Kazan dikkate alı
nacak olursa bilinir ki, Balkan 
milletleri arasındaki bu ilk te
mas plâtonik olmaktan çok 
uzaktır. Murahhasların nutukları 
alelûsul söylenmiş kuru ve res
mî sözler değildir. Her murah
has, bu içtimada bilâkayt ve 
şart içini dökmek fırsatım bul
da. Hatta, Bulgar murahhası 
akallijederden bahsetmekten ve 
Rumen murahhası dia bu nokta 
üzerinde (1) suzişli sözler söy
lemekten çekinmedi.

Hepsinin birleştiği nokta, 
Balkanlılar arasındaki bütün 
aniaşılmamaıziîklara bir nihayet
verip geniş mikyasta bir yak
laşma zarureti idi.

Bizim heyetimizin reisi Haşan 
Beyin nutkunu okudunuzsa gör- 
müşsünüzdür ki, Türk noktai 
nazarına göre şimdiye kadar bu 
yaklaşmanın husulüne mâni se
beplerin en başında ecnebi mü
dahalelerini, ecnebi entrikala- 
r i’u saymak M.zımciır. Konferans 
raniiılmde bu fikir, yalnız bi-

zun safımızda aksi seda bul
madı.

Obür murahhasların da bu 
görüşe iştirak ettikleri söylene
bilir. Ancak, bu teze kıskanç 
bir tarzda bağlı olanlar, Cemi
yeti Akvamdan müşahit sıfatı ile 
gelmiş olan bir İngiliz delege’si
nin, heyete, o cemiyet kâtibi 
umumîsinin selâmını tebliğ edi
şini epiyce nagezuhur addede
bilir. Gerçi, cihanın sulh işlerile 
meşğul olan Cemiyeti Akvam gi
bi bir büyük ve beynelmilel 
müessesenin, Balkanlılar ittihadı 
nev’inden bir sulh hareketile 
yakından alâkadar olmamasına 
imkân yoktur. Fakat, bu mües
sese kâtibi umumîsinin bir ta
nesi cemiyeti Akvamdan olma
yan altı millet murahhaslarına 
karşı izhar ettiği bu samimiyeti 
biz, kendi hesabımıza yersiz de
ğilse bile, fazla bulduk.

Balkan milletleri tamamile 
kendi aralarında kaldıkları müd
detçe dir ki, müsbet bir neticeye’ 
varabilirler.

Yugoslavya murahhası, bu te
şebbüse önayak olanları ve Jju- 
na iştirak edenleri gündelik si-" 
yaset fevkinde yüksek bir fikir 
âlemine mensup idealister sure
tinde tavsif etti. Lâzım gelir ki, 
bu idealistler, pratik diploması 
mensuplarının, herhangi bir İn
sanî hareketle hiçbir alâkası ol- 
mıyan teşebbüslerine alet ola
cak kadar sadedil ve safderun 
olmasınlar.

YAKUP KADRİ

MÜBADELE
A N K A RA D A N AVDET 

EDEN TEVFİK 
KÂMİL BEYİN BEYANATI

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan muhtelit mübadele ko
misyonu Türk heyeti murahha- 
sası reisi Tevfik Kâmil B. dün 
şehrimize avdet etmiş ve Hay- 
darpaşada mUbadele memurları 
ve müşavirlerimiz tarafından 
karşılanmıştır.

Tevfik Kâmil Bey öğleden 
sonra komisyona gelerek meş- 
ğul olmuştur. Başmurahhasımız, 
Ankarada bulunduğu müddetçe 
mübadele komisyanuna ve itî- 
lâfnamenin tatbîkına ait mesail 
hakkında hükümetle temas et
miştir .

Bu mes’eleler hakkında, 
dün, bir muharririmize şu be
yanatta bulunmuştur:

— Ankarada bulunmaktan 
bilistifade mübadele işleri hak
kında alâkadar makamatla te
mas ettim.

İstanbuldaki Yunan ve etab
li Rumlara ait emlâk, sahipleri* 
ne alt bulunmaktadır. Bu em
lâk vazıyet edildiği zaman ya- 
sablmıştır, yahut ta tefviz edil
miştir.

24 Temmuz 930 tarihinde 
aktedilen Ankara itilâfnamesin- 
den sonra tefviz edilen emlâke 

Arkası 3  üncü sayfada)

».! BU NE PEHRİZ BU NE
, LÂİHIANA TURŞUSU

|i 12 teşrinievvel tarihli
pî "Yarın,, paçavrasının başma- 
p kalesinden:
f Ne var ne oluyoruz ?
i, ; Haklarını arayanlara: İh- 
y tilâl çıkarıyor demek, ku- 
;.j ra yaygaracılıktan başka 
;;| bir şey midir? 
j,| 13 teşrinievvel tarihli “Ya-
I j rın gazetesinin ikinci sahi- 
i-j fesinden:

Hile, yalant riya, sah
tekârlık, emniyeti suiisti
mal, kanunsuzluk, gürültü, 
patırdı, tehdit, dayak, sil
le, yumruk, sopa, dipçik, 
bıçak, tabanca, kan... İşte 

 ̂ İstanbul intihabatı. 
fi İhtilâlin bundan iyi tari- 
tj fi olur mu?. fj|j
[j Bu ne pehriz, bu ne 
U iâhana turşusu? jj

İBRETLER 

ASLAN GİBİ
KEDİ YAVRUSU

Muhalefet kendisile beraber 
birçok yeni adamlar ve kahra
manlar doğurdu.
-‘ ““'Meselâ bunların arasında, 
müderrisi muhteşem terbiyeci 
İsmail Hakkı Bey bir bayrak 
direği gibi sivrilmekte ve yaman 
hikmetler savurmaktadır..

İsmail Hakkı Beyin muhale
fet fırkası içindeki vaziyeti şu
dur:

Muhalefete gûya bir şuur 
vermek ve onu ilmin çerçevesi 
içinde göstermek!.. Bunun için 
müderrisi muhteşem hergün et
rafa naşenide cevherler yumurt
lamağa, Phidias’tan, Michel An- 
ge’dan misaller getirerek tefelsüf 
etmeğe başlamıştır.

Aman efendim, ne yaman 
adammış bu, ne aslan gibi ke
di yavrusu imiş bu!..

Hâşa sümme hâşa ikinci bir 
Ziya Gök Alp!..

ÇünkU özeniş o özeniş!.. Ça
lım, ters taraftan, o çalım!...

Henüz çok zaman geçmedi. 
Darülfünun emanetinde kırdığı 
pot henüz unutulmadı : Mü - 
şarünileyhin Darülfünunda ye
gâne muvaffakiyeti Darülfünun 
meydanına bir sürii çam dik
mek ve hizmetine mükâfaten 
maaşından on lira kestirmek ol
muştu. Bereket versin istifaya 
mecbur kaldı da, diktiği çamlar 
birer birer devrilmekten kur
tuldu...

Şimdi de acaba işi Serbest 
fırkanın ocağına incir dikmek 
mi olacak?

Bunda hiç şüphe etmiyoruz... 
Yalnız anlıyamadığımız bir nok
ta var:]

Bu zatı şerif Darülfünunda 
hem terbiye ve hem “ estetik,, 
hocasıdır. Bir estetik hocasının 
Yann paçavrasile nasıl teşriki 
mesai ettiği hakikaten anlaşıl- 
mıyaçak bir mes’eledir.

Maraafi buna biz şaşmıyoruz! 
Çünkü müderrisi muhteşemin 
beyninin rakın» çok yüksektir. 
Daima böyle soğuk hareketler 
yapması ve sogaİi fikirler sa
vurması müsieb'at değildir.

GEÇ KALANLAR VERİYORLAR

Serbestçiler, Belediye d®sre!eırime:
pek sofemlamadlıkSara igüm, 

reyler serbestçe istimal edilmeMedi*-
Belediye intihabatına dün, 

sabahtan akşama kadar belediye 
dairelerinde devam edilmiştir. 
Kendi semtlerinde intihap ol
duğu gün rey verememiş olan 
vatandaşlar belediye dairelerine 
gelerek sükûn içinde reylerini 
istimal etmişlerdir.

Pafardısız intihap 
Dünkü intihap yerlerinde öy

le nazarı dikkati calip patırdı 
olmadı. İntihap sandıklarının bu
lunduğu yerlere biriken ve sa
bahtan akşama kadar işleri güç
leri bağırıp çağırmak olan dev
şirme kalabalık dağılmış bir hal
de idi. Bu kalabalığın tecavüzü
ne uğramamak için reyini vere- 
miyen, yahutjta saatlerce bekle
yip te, gürültücülerin arasından 
bir yol bulup ta intihap sandığı 
başına gidemiyen vatandaşlar 
ayaklarına basılmak, sıkışıp kal
mak, ezilmek korkusu olmadan 
dün reylerini vermeğe gittiler.

Dün muhtelif belediye dai
relerine rey vermeğe gelenle
rin ekseriyetini hanımlar teşkil 
ediyordu. Bunun . sebebi de , 
devşirme izdihamın kalkması ol
duğu muhakkaktır.

Kandillideki belediye 
dairesinde 

Burada da eski gürültü kal
mamıştı. Rey sandığına giden 
yolun açılmasını rica etti diye, 
orada Abdürrahman Naci Beye 
ağır sözler söyliyen şahıslardan 
eser yoktur.

I  T R a BZON İD a  Ma LK. 
I  FEEîK a SH K a Z a MİM

Trabzon: 1 2 - (A .A .)- 
Belediye intihabatı Ser
best Cümhuriyet fırkacı
larının her türlü gayret 
ve propagandalarına rağ
men CümhııriyeL H a lk  Fır
kasının kahir bir ekseriye! 
kazaıımasile neticelenmiş
tir. İntihabat, Trabzon hal
kının gösterdiği yüksek 
terbiye ve intizam dahi
linde cereyan etmiştir.

Ankara: 13 — (A .A .) 
— Zonguldak, Artvin, Baç- 
ka, Sasat, Çeşme, Ipsale 
belediye intihabatı bitmiş, 
Gümhuriyet Halk Fırkası 
namzetleri kahir bir ekse
riyet ile intihap edilmiş
lerdir.

.' Bilhassa Serbestçilerin çı
ğırtkanlığım yaptığı sırada: 
“Ben koskoca Taymis gazete
sini-temsil ediyorum”- diye -lü
zumsuz ve manasız bir tefahur 
gösteren bir adam da dün gö
rünmemiş ve yaygaracılık ya
pamamıştır.

^  Bakııriköydlekii manzara > 
S İntihabın Bakırköy cihetin-,
u deki kısmı da aynı sükûnsifc. 
| geçmektedir.
| Amindos ve Amihade köy

leri halkı tamamen reylerini ver- 
Jikleri için, tekrar Bakırköj 
■‘elediyesine gelrafyeceklerdir. , 

Ansindos köylüleri tamamen; 
•.i!» fırkasına rey vermişlerdir, 

Ambarlardan da bütün köy> 
:.lkı??a mukabil anecik 4 lsiji - 

b?rbeatçilere rey vermişlerdir. , 
Bu civardaki gayri ttıiÜİtÜiı- 

ler de Halk fırkaa) nnm*estfc(rihc 
rey vermişlerdir.. Hatta b'ü • 
den bir hâdise de çıkmljbjfir 1 , 

( İntaka feafe ) mı ?  
Kunduracı Ceviat' ismiSSe-ihi- 

ri gayrimüslimlerin mütemadiyen 
Çümhuriyet Halk iırkasnte rey 
verildiğini görünce:

“ Kıraldan ziyade kıçal t*« 
raftarlığı yapanlara bakın! Sâi- 
bestçilere, Apostollar ftrfctil 
dedikleri halde bunlar Halk Ftc- 
kasına rey veriyorlarl,, diyeti*, 
ğırmışfar.

Z e m  i z ’ a n  1 . . . .
Serbest Fırka namına pro

paganda yaptığını zanneden Ce- 
vat Beyin bu sözlerle 
(Arkası 3  üncü sakifeı

Serbest Fırka, neşrettiği beyannamede halktan, heniiz biri 
avlık bir yavru olan muhalefete kıymamasını rica edftnf7f

KONSORSİYOM
9 TEŞRİNİEVVELE KADAR 

6,211,718 LİRA 
T E D A V Ü L E  Ç I K A R I L D I

Son para kanununa tevfikan 
mevkii tedavüle çıkarılan evra
kı nakdiye mühim bir yekûna 
baliğ olmuştur :

. 2] teşrinievvel 930 tarihine 
müsadif perşembe günü akşamı
na dadar. İstanbulda bankalar 
konsorsiyomu tarafından Osman- 
lı bankasına 110500 isterlin çek 
olarak teslim olunmuş, buna mu
kabil Osmanlı bankasındaki ih
tiyat evrakı nakdiyeden 1138182 
lira mev.Ui tedavüle çıkariim?;- 
tır.

4 teşrinievvelden 9 teşrini
evvel 930 perşembe günü akşa
mına kadar da gene bankalar 
konsorsiyomu tarafından Osman- 
h bankasına 492,468 isterlin ve 
bir pena teslim edilmiştir. Buna 
mukabil ihtiyat evraka nakdiye
den 5,073,536 lira 13 kuruş 
mevkii tedavüle çıkarılmıştır.

Netice itibarile kanunua 
mevkii tatbika vazmdan ifiba- 
ren 9 Teşrini evvel akşamı»* 
kadar Konsoratom tarafından; 
Osmanlı bankasına yatırılan ta-'î; 
teriinferin mecmuu: 602968 
isterlin ve bir Pena, bunun, s 
mukabilinde mevkii iednvÜİĞ çı» : 
karılan ihtiyat evrakı nakdiye» 
nin mıkdsr* da 6,211,718 iir?. 
on ttc kurusa baiiİ buluşuyor.
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.dam Iblır {feryat!
esime hü-

zorla saldığa ar
Samsun, 13 ( I î. M.) ~~ Sor- 

tcst fırkanın iştiraki!» 4 teşri
nievvelde bnylıyan intihabat, dn- 
lıa ilk günlerde Serbest fırka 
taraftarlarının taşkın harekâtile 
sükûn ve emniyetini kaybetti. 
Halici vo bilhassa kadınlan taz
yik ederek rey vermeğe davet 
eden Serbest fırka müntesipleri, 
C. H. Fırkası müntesiplerinin 
ciddî ve sükûnetli vaziyeti kar
şısında intihap safhası hududu
nu çok aştılar. İntihabın dör
düncü günü serbest fırka mün
tesiplerinin tahrikâtı üzerine ay
ni fırkanın toplayıp getirdiği 
bir cemmi gafir polis ve jan
darmaları itip belediye binasının 
camlarını kırarak içeriye ve 
' âtta encümen odasına kadar 
girdiler. Bü vaziyetten tavahnuş 
eden encümen azalan naçar 
ifayı vazifeden içtinap ve infi- 
kâk ettiler. Kalabilen iki âza 
huzurunda reyler sandığa gay

ri kanuni ve usulsüz bir tarzda 
atılmıştır, Hâdiuat ve eşkalin 
tevlit ettiği emniyetaizlik vo 
pnyri kanunî muamele C. H. 
Fırkası miintcsipleriniıı, kat'î 
emniyetin teessüsüne kadar in
tihaba iştirakten sarfınazar et
melerini mucip olmuştur.

Samsun halkı Serbest Fırka 
maskesine bürünerek huzur ve 
emniyeti bozacak ve kanuna 
karşı koyacak derecede bazıları 
tarafından yapılan taşkın hare
ketten çok müteessirdir. İntiha
bın bir çok safahatı gayri ka
nunî olmuş, hatta Serbest Fır
kadan birçok rey pusulaları mün- 
tehiplerin esas defterlere im
zasını atmadan, hüviyeti tetkik 
edilmeden sandığa atılmıştır.

Vaziyetin aldığı cereyandan 
müteessir olan bir kısım encümen 
azalan istifa etmişlerdir. Bu 
karışık intihap devam ^etmek
tedir. — Yamanoğhı Kadir

intihabat serbestçe 
devam ediyor

,* 1 inci sahifeden mabad )  
pot kendi fırkasındaki idrak 
sahiplerine de parmak ısırtmış- 
tır.

Fakat Cevat Bey, bununla 
da kalmamış, Halk Fırkasına 
rey veren Lâmbo Efendiye:

—t Bana bak gûvur, ben 
Mersinli Cemal Paşanın yaver
liğini yaptım...

Mukaddemesile birtakım cev
herler daha sarfetmeğe, tehdi- 
dâtta ballanmağa başlamışsada, 
kendini bilenlerin müdahalesi 
üzerine susmağa mecbur kal
mıştır.

Fatih belediyesinde 
Fjstih belediyesindeki inti

hap ta oldukça sükûn içinde 
Ve Halk Fırkası lehifıe inkişaf 
ederek devam etmiştir.

Serbestçilere bu mıntakada 
verilen reyler Hail: Fırkası nam
zetlerinin kazandığı rey adedi
nin dörtte biridir.

Bayazıtta Serbestçi kalmadı 
Bayazıt belediyesinde de dün 

intihabata devam olunmuştur.
_ Su mmtâlcada, dün Serbest

çilik hesabına hemen hiç rey 
tır. feu netice o mın

takada Serbestçilerin artık tü
kenmiş olduğunu göstermiştir.

Bugün de sabahtan akşama 
kadar biitim belediye dairele
rinde intihaba devam olunacak-

Izmirde bir polisi 
vurdular

İzmir, 1'2 (H. M) — Fikir ve 
lcı'aat sahasında bir şey yapa- 
ouyacaklarını anhyan Serbesçıler 
kanlı yolda yürüyerek, adam 
öldürmeğe, zabıta memurlarına 
silâh çekmeğe, polis yaralama
ğa başladılar. Bunun için birçok 
katil ve serserilerden istifade 
yolunu buldular. Bu feci vak’a- 
lardan biri, İzmirde bir polisi
mizin feci bir suret te yaralan- 
töasile neticelenmiştir. Hâdise 
Şudur:

Burnuva pıtlis memurlarından 
143 numara .̂ Ahmet Efendi 
Şüpheli eşhasın üzerinde silâh 
taşıyıp taşımadıklarını tarassut 
ederken Filornalı Rıza isminde 
bir sabıkalı belindeki tabanca
lını tehdit edercesine göstere*

Tevfik Kâmil 
Beyin beyanatı

(  1 inci sahifeden mabad)  
ait muamelât hükümsüzdür. Bu 
tarihten evvel tefviz edilmiş o- 
lup ta tapuya raptedilmemiş 
olanlar yene hükümsüz adde
dilecektir.

Yeni Ankara itilâfnamesin- 
den evvel tapuya raptedilmiş 
olanlarla satılmış olanlar hak
larında bir karar verilecektir.

Firarî Rumların firarları tes
bit edilip te emlâklerine vazıyet 
edilinciye kadar geçen zaman 
arasmda, bu firarilerin emlâkine 

ait kira bedelleri bunların vekilleri 
tarafından tahsil edilmiştir. Hal
buki hunlarm kükûmete tesli
mi lâzımdır. Bu paraları tahsil 
edenler ( Paraları emlâk sahip
lerine verdik ) demektedirler. 
Hükümet noktai nazarında mu
sirdir.

Bu paralar kâmilen tahsil 
edilecek, fakat irat değil ema
net kaydedilecektir.

Hükümetin mübadele komis
yonunun masrafına iştirak his
sesi olan 60 bin liralık taksit 
yann ( bugün ) bankaya yatı
rılacaktır.

rek birkaç defa önünden geç
miştir.

Bunun üzerine polis Ahmet 
Efendi bu serseriyi durdurmuş 
ve , silâhım almak istemiştir . 
Hiddetlenen sabıkalı.:

— Ne silâhı istiyorsun, ben S. 
C. Fırkasmdanım, sen H. F. sın- 
dansm, sana silâh mı teslim ede
ceğim, Halk fırkasının anasını.... 
diye küfrederek hezeyana baş
lamış ve silâhını çekerek Ah
met Efendiye ateş etmiştir. İlk 
kurşunu göğsünden yiyen polis 
Ahmet Ef. müdafaaya hazırla
nırken ikinci kurşun da sol ka
sığına yapışmıştır. Fena halde 
yaralanan Ahmet Efendi bu ser
seriyi kaçırmamak için uğraşır
ken diğer polisler yetişmişler, 
yaralı polisi hastanaye, serseri
yi de karakola götürmüşlerdir. 
İfadesi alındıktan sonra tevkifa- 
neye sevkolunurken eli kanlı 
serseri Rıza:

— Ben Serbes fırkadanım. 
Biz böyle adam öldürürüz diye 
bağırmıştır.
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Postrestant
Falına ben senedir kiiçiik 

bir posta merkezinde postres
tant memurluğu yapıyordu.

Yaşı ilerlemişti. Fakat hâlâ 
kendi elinin siyah damgasından 
geçen mektupların sahiplerinde 
hnsıl edeceği sevinci düşündük
çe çizgili çehresi bir tebessüm
le parlardı.

Bos vakitlerinde gişenin ar
kasında oturur düşünür vo ha- 
yalen ne maceralur ne romanlar 
kurardı.

Bu posta merkezi çok işlek 
değildi. Vo içindeki üç memur 
da hemen hemen bütün müşte
rilerini tanırlardı.

Bir gün Fatma gelen mek
tupları damgalarken gözü tam
dık yazılar arasında bir yaban
cıya tesadüf etti.

Bu mavi bir zarftı. Üzerin
deki adrese baktı.

"Sâda Fehirn Hanım,,
Postrestant

ibüyle bir adres, böyle bir 
mektup ilk defa geliyordu. Ya
zıyı tetkik etti. Adres bir erkek 
elinden çıkmıştı. Derhal gözünün 
önünde uzun boylu, esmer, saç- 
lan arkaya taranmış bir erkek 
geldi, canlandı. Sâda da henüz 
pek küçük bir kız olmalıydı.

Sarışın, yeşil gözlü, macera
perest bir genç kız... Kimbilir 
belki bu ilk aşk mektuplarıydı..

Fatma merak içinde idi. 
Genç kızın mektubu aldığı za
manki sevincini görmek istiyor
du.

O gün öğle tatilinde bile 
erkenden vazifesinin başına 
döndü.

Fakat ya kız gelip mektubu 
almışsa?.

Havale gişesindeki memura 
sordu .

— Kuzum Mihri Bey, hiç 
beni ariyan oldu mu?

— Bir genç kız geldi mek
tup sordu. „ ...“.i

— Peki verdiniz mi?......
— Hayır masanıza baktım 

bulamadım. Sonra gelecek!.
Mihri Beyin mektubu bul

masına imkân yoktu. Çünkü 
Fatma onu bir dosyanın arasına 
saklamıştı.

Ertesi günü sabahleyin er
kenden postahanenin kapısı açıl
dı. Uzun boylu sarışın şirin bir 
kız içeri girdi. Telâşlı telâşlı 
postrestant gişesine ilerledi ve 
sordu :

— Afedersiniz Sâda Fe- 
him Hanım namına bir mektup 
var mı?.

Fatma hemen ayağa kalktı, 
dosyanın içinden mavi zarfı çek
ti ve genç kızın yumuk beyaz 
eline uzattı. Kız derhal mektu
bu kırmızı çantasının içine sok
tu ve hızlı hızlı yürüyüp gitti;

Fatma- artık- herpösîâ ge
lişinde mektuplar aracında mavi 
bir zarf arıyor ve tanımadığı 
sarışın kızı sevindirmek havesile 
kalbi çarpıyordu.

Beş gün sonra nihayet iste
diği oldu. Sâda için ikinci bir 
mavi zarf daha gelmişti. Bir gün 
sonra genç kız -gene geldi -ve 
mektubunu aldı...

Bu mektuplar, bir, iki, üç, 
tekrar etti.

Bir gün Sâda gene gelmişti!
Mektup var mı ?.. diye

sordu.
Bu sefer mektup yoktu. Fat

ma adeta sıkılarak ve müteessir 
olarak cevap verdi:

— 'Bugün çıkmadı. Belki 
postada gecikmiş olacak!.. Bir
denbire genç kız kıpTtırmizı 
oldu.. Hani dokumsanız ağlıya- 
çaktı. Sadece:

— Demek yok? dedi ve bu 
sefer yavaş yavaş ilerliyerek 
uzaklaştı...

Mektupların arkası kesilmiş
ti. Genç kız her gelişinde eli 
boş, kalbi boş dönüyordu..

Kim bilir sevgilisi belki de 
kendisini unutmuştu.

Nihayet postaneye ziyaretle
rini seyrekleştirdi ve artık bir- 
daha uğramaz oldu. Fatma bun
dan onun kadar müteessirdi. Bu
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İSTER İNAN, İSTER İNANMA!

Mahut Zekeriga Bey sustu, 
iftirasını ispat edemedi!

Eyyühennas! Şu her gün 
“Son Posta,, gazetesinde şu
na buna çamur sıçratarak 
cebini doldurmağa uğraşan 
ıımluıt Zckcriya Bey yok mu, 
i(jtc bu herif, bundan üç gün 
evvel “ister inan, ister inan
ma! „ diye bir fıkra yazdı. 
Bu fıkrada “son zamanlarda 
çıkan hükümete taraftar bir 
gazeteye, hükümet müessese- 
leriııin yüzlerce abone yaz
dıklarını ortaya attı.

Son zamanlarda bizden 
başka fırkacı gazete çıkma
dığına göre, derhal cevap 
verdik: “Bizi mi kasdediyor- 
sun? Bu takdirde, şerefli, hay
siyetli, namuslu bir adamsan, 
yüzlerce abone yazılan mü-

esseseloriıı hangileri olduğu-" 
nu söyle I „ dedik.

Başlığının altına halkın 
burnu, kulağı, ağzı ve diğer 
azası olduğunu yazan ve ha
kikati halde adi bir müfteri
den başlın bir şey olmıyan 
Zckcriya Bey, maskesini ala- 
şağı eden bu davet karşısın
da sustu, yalan söylediğini, 
iftira ettiğini sükûtile ikrar 
etmiş oldu.

Binaenaleyh biz hak ve 
hakikatin timsali rolünü oy- 
nıyan bu sahtekâr ve yalan
cı Zekeriya Efendinin şeref
li, haysiyetli, namuslu bir 
adam olduğuna artık inan
mıyoruz. Fakat sem ey kari:

İster inan, ister inanma!

Brezilya isyanı

Asilerle Federal 
kuvvetleri arasm- 
ba muharebeler?

Rio de Janero, 12 (A.A) — 
Resmî bir tebliğ federallerin 
asileri bir çok noktalarda ve 
bilhassa hudutta Saopaulo ile 
Paran arasmda ve Parana, Go- 
yaz ve Bahia eyaletlerinde mağ
lûp edilmiş olduklarını bildir
mektedir.

Montevideo, 12. — (A.A) — 
İhtilâlcilerin mtarahhası, ihtilâl
cilerin Minasgaraes hududunda 
bulunan Anhuavguera köprüsü
nü işgal ve Federal kıtaatı Sa
opaulo hududunda mağlûp et
miş olduklarını bildirmektedir.

Rio de Janero, 12 [A.A] — 
Vaziyet müphemdir. Gerek kı
taat ve gerek asiler bir takım 
muvaffakiyetler elde etmiş ol
duklarını ilân etmektedirler. İn
giltere ile Amerikanın tebaala
rını himaye için harp gemileri 
göndermeğe karar vermiş ol
dukları rivayet edilmektedir.

Mısırda vaziyet

Ayan ve meb’usan 
meclisleri yakında 

feshedilecek
— K a h in T lT  [A. A] — 

El Ahram gazetesinin salfihi- 
yettar mahafilden aldığı habe
re göre yeni intihabat kanunu-_ 
nun birinci teşrinin 20 inci glı- 
nü neşredilmesi muhtemeldir. 
Aynı gün meb’usan ve âyan 
meclislerile bilumum belediye 
meclislerinin feshi hakkında bir 
emirname ısdar edilecektir. Ye
ni intihabatm ikinci kânunu evve
le kadar yapılamıyacağı söylen
mektedir . Meb’uslarm adedi 
150 ye ve âyan azasınınki yüze 
indirilecektir.

M. Doumergue’nin geyyahati
Paris, 12 (A.A) Reisicum

hur M. Doumergue refakatinde 
M. Maginot ve M. Doumesnil 
olduğu halde Faşta bir seyahat 
icra etmek üzere saat 19,30 da 
buradan müfarakat etmiştir.

aşk romanının artık bittiğini 
hissediyordu. Tanımadığı esmer 
uzun boylu tasavvur ettiği ada
ma içerliyordu. Ve bir daha o 
genç kızın memnun ve mes’ut 
ayrılışım göremiyeceğine yanı
yordu. Fakat bir gün mektup
lar arasmda gene ö mavi zarfı 
görünce sevinçten ve heyecan
dan titredi..

“Sâda Fehmi Hanım,, 
Eski mektuplar Bursadan 

gelirken bu seferki Diyarbekir 
damgalı idi. Ne kadar, uzak!..

Zavallı Fâtmanın içini bir 
yeisrbir gam kapladı: ........ •

Küçük Sâda- artık gelmi- 
yordu!,

fiğer adresini bilse! Eğer 
gizliden gizliye haber verebiüe.

Mavi zarf hâlâ çekmecenin 
içinde duruyordu. Yakında mür- 
seİünileyhi bulunmıyan mektup
lar gibi tevkif ve ifna edile
cekti. Bu ihtimal, kalbini sıkı
yordu. Kimbilir belki gelir, diye 
bekledi ve mektubu da bekletti.

Yağmurlu birgön sabahleyin 
sokakla Bir'genç* kızı' S&daya 
benzetmi|ti. Yürüdü, koçtu... 
“ Romanının kahramanı,, arka
sından koştu.

Fakat heyhat, o değildi..
Sâda, değildi.
Sonra meyus, tekrar gişe

sine gitti.
“ — Fatma Hanım, vazife

nizde ihmal ye tekâsül göste
riyorsunuz. Bakın mürselüniley- 
hi bulunmamış.bir mektup! Üze
rindeki tarih 3 Kânunusani,

halbuki bugün 21 Mart. Niçin 
bu mektubu ifna etmediniz? 
Her mektubu böyle saklarsanız 
sonra ne olur?.. -

Bu postanenin şefi idi. Fat
ma başını eğdi. Ona mes’eleyi 
anlatamazdı, zaten anlatmakta 
beyhude idi. Şef efendi mavi 
zarfın üzerine kırmızı kalemle 
koca bir “ battal „ işareti çek
ti ve sonra ;

— Ne intizamsızlık efendim! 
diye söylenerek uzaklaştı.

Fatma bu kadar çabuk bi
ten bu aşk romanı karşısında 
hareketsiz kalmıştı.
- - Mavi zarfa uzun uzun bak
tı bu bakışlarda bir sevgiliye 
sön elveda manası aardı. Son
ra mektubu titreyen ellerile 
tutu sepete attı.

Nakleden 
Mümtaz F aik  .

Fevzi Paşa Hz.
Bitlis, 11 (H. M.) — Fevzi 

Paşa Hazretleri refakatlerinde 
İzzet, Mithat. Paşalarla diğer 
bazı-zeVat olduğu halde Vand&n 
Bitlise teşrif buyurrouşiar ve 
binlerce , halk tarafından şehrin 
bir Mat haricinde istikbâl edil
mişlerdir. —- Niyazi

Mahmut Esat Bey
Sabık Adliye VekîH ve İzmir 

mebusu Mahmut Esat Beyefendi 
Ankaradan şehrimize geioriftir.

| ib r e tA y n a »
İNTİHABAT

Ara sıra tesadüfen görüyor 
ve her gün gazetelerde okuyo. 
rum: intihabat yerleri, âdet* 
Muharremde Seyidahmet dertti 
gibi bir hal almış: Kafası yari* 
lan, çenesi kırılan, ağhyan/ in- 
liyen, söven, uayan, İlahi olcıi» 
yaıı, tekbir getiren, buyruk çı- 
karan, hııoılı lıcr ne aranan 
var!

İşittiğime göre, hacıdan, 
hodan , ipoizden sapsızdan, 
Rumdnn, Ermeniden medet 
uman yeni fırka, bir kaç rey 
fazla almak için sur haricindeki 
çingene çadırlarına kadar el 
uzatmış.. Bunun için bazı semt
lerin sandık başları tezgâh baş
larına dönüyor ve bazı cami 
avluları çifte nara zurna se*’ 
leri, kipti kızlarının gevrek kah* 
kahalarile Hıdırellezdeki- Kâh • 
tane manzarasını alıyor.

Biz, Serbest fırkadan kibar 
bir fikir muhalefeti bekliyorduk. 
O, ayağı başa tercih etti • va 
kaldırım taşlarını dile getirdi.

Şu fırkacılıkta göz bir kere 
döndü mü insan neler yapmıyor» 
ki... İşte, Fethi Bey de, bir l i 
manlar selâmlık resmi fillsihd» 
padişahım çok yaşa bağıranlara, 
bir zamanlar Beyoğlu cadderin
de zito Venizelos çağıranlara 
şimdi Serbest fırka, kapılında 
rey pusulası dağıtıyor!

Meşhur ata sözüdür: Deni
ze düşen yılana sanlır, derler.. 
Serbest fırka da galiba Hilfe 
fırkasının büyük ekseriyeti 
içinde boğulmamak için çingipife 
çadırile Fener patirlkhahnslne 
sarılıyor!

Acaba, boyacı firç*»ı gibi 
her g«İe»m ayağtnft kapanın İ *  
adımları fethi Bey- ttnmnjnji-' 
mu ki?,. — - ■ ,•••'

Zavallı muhalefet, rey Mar
kalarım varak »i mfofiy* il* 4** 
gişen bu satılmışlardan ne. kik» 
liyorsun?. Onlar, ucuz tabiatı 
gibidir:' Evvelâ sahibini' vurtö’- 
lar!.. •' •' •" •••

Y usuf Ziya

NEŞET ÖMER B E Y  ÖUN 
EMİNLİK VAZİFESİNİ 

DEVRETTİ  . , ^

Müddeti kanuniyesinin evvelki 
akşam hitam bulması örerine 
Darülfünun emini Neşet ö m r  
Bey dün emanet makaımfedan 
ayrılmıştır. Neşet Ö n er Bey 
dün emanete ait muamelâtı F«h 
fakültesi reisine devretmiştir. 
Yeni emin intihap edilinceye 
kadar eminlik' umüriınu Fen 
fakültesi reisi vekâleten tedvir 
edecektir. ■ - ;:r

Yeni eminlik 'intihabr..:için 
müderrislere. tezkereler .yakıl
maktadır. Hazırlıklar ikmal edil
diği takdirde, cuma günû saat 
on dörtte intihabat yapıla
caktır.

Namzetler henüz taayyija 
etmiş değildir. Resmen hiç bir 
fakülte namzet göstermemiştir.

Fen fakültesinde. cuma gi* 
nü öğleden evvel onda bir; i|- 
tima yapılarak intihap etrafın* 
da konuşulacaktır. Müderrisler
den hiç biri müstakil olarak nam
zetliğini koymak teneuültatt 
göstermemiştir.-Mamsfi reykrin 
ve ekseriyetin Raşit ve Yuşuf 
Ziya Beyler . -tizerinda temerküz 
edeceği söylenmektedir.

Sabık Emin - Neşet -Ömer 
Bey, ilim sahasında "çalışmak 
istediği için namzetliğini koymi- 
yacağmı söylemiştir.'

Eminlik intihabını müteakip 
Darülfünun divanının aza İnti
habı yapılacaktır. Ç&nkü eminin 
değişmesi Oeerine divani *%*!** 
r>un da yenidec intihabı icap 
etmektedir.

Her fakülte, divanın azayi 
tabiyesmden olan fakülte reis
lerindin ItlMda daha ikifer « il  
intihap ederde divana gönd«r*> 
cektir.
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HALİKIM İfSTEMGİİ HÜRRİYET DEĞİL, REFAHTIR.
REFAHI GETİRECEEC ©LAM ÇALIŞMADIR 

VE ÇALUŞIffiAK İÇİN HUZUR, NİZAM LÂZIMDIR.

Yanlığımız inluiâp içinde do
ğup büyüyen bir nesil yeiişince- 
ye kadar, daha elli sene, inkı
lâbın başsnda süngü ile bekçilik 
etmek lâzımdır. Biz hürriyet de
ğil, faşizm gibi bir idare istiyo
ruz. İşte birkaç gün evvel orta
ya attığımız bu iki fikir, muhalif 
gazetelerin hoşuna gitmedi . 
“Hayır, bnz faşizm değil, hürri
yet istiyoruz, hürriyet!,, diye ba
ğırmağa başladılar.

Hürriyet istiyorlar! Güzel. 
Fakat hürriyet nedir? Hürriyet, 
var mıdır? Eu, olsa olsa, niha
yet yarı felsefî, yan manevî bir 
mefhum olabilir. Yoksa, biza
tihi hürriyet , hiç bir zaman 
olmamıştır. Sosyalistler bile, 
bımu inkâr etmiyorlar mı? Na
sıl ki, sâyin hürriyetini, hiç bir 
zaman kabul etmek istemediler. 
Binaenaleyh,“hümyetistiyoruz!,, 
diye bağınîdiğs zaman, tecrübe 
ile biliriz ki, hakikatte, hürriyeti 
değil, hoşlanmadıkları idareyi 
yıkmak istemektedirler.

Halkı kaîgüa tahrik eden 
“Yarın,, ve “Son Posta,, nin 
yazdıkları gibi, memleket halkı 
esaretten f a r k l ı  netice vermiyen 
zalim bir idare altında inim 
inim inliyor mu? Halk Fırkası
n la  idaresi., hakikaten zalim bir 
idare midir?

Ne tçtinıaî,ne İktisadî ve ne de 
siyasî sahada, böyle bir şey id
dia edilemez. Milyonlarca ka
dına rey hakkı veren odur. 
Memlekette istihsalâtı artırmak, 
sanayii himaye altına almak için 
en kaf’î yardımları yapan odur. 
Siyasî sahada hiç bir fevkalâde 
kanun ile mukayyet değiliz. 
Hatta herhangi bir fevkalâde 
kanun şöyle dursun, bilâkis, 
bugiın kulağımıza gelen acayip 
seslerin alabildiğine temadi et
tirildiğini gören ve bu gazete- 
lerinj, bilerek veya bilmiyerek,bir 
ihtilâl hazırladıklarını hisseden 
vatandaşlar, adliyenâı hergün 
işfenen cürümler karşısında a- 
deta ürkek bir vaziyet almış 
olmasından ıpütehayyirdirler.Ce- 
•îa kanununsm sarahatleri içine 
giren birçok cürümler bugün 
takıp edilmijfor, dense, yeridir.

Hürriyet istiyorlar! niçin? 
halkı istedüfİeri gibi tahrik ve 
istedikleri gibi gazete satmak 
için, işte tliz bu hürriyeti iste
miyoruz to halkı ikiye ayırıp, 
birini diğerinin aleyhine tahrik 
etmek isteyenlere karşı inkılâ
bın faşara gibi süngü ile mu
hafazasını ileri sürüyoruz.

Ulu orta hürriyet isteyenler 
bir şeyi unutuyorlar ki, o da, bir 
inkılâbın kendini müdâfaa hak
kına malik olmasıdır.

Rusyada Bolşevik,olmıyanlar 
için cemiyet hürriyeti var mı ? 
hayır • Bolşevik olmıyanlanlar 
için matbuat hürriyeti var mı? 
hayır . Toplanma hürriyeti, rey 
hürriyeti var mı? hayır.

Binaenaleyh Turkiyede bütün 
bu hakları bugün azamî müba
lâğa ile ve ı..i »nieketm nizamı

aleyhine kullananlar, kendilerini 
bu kadar başı boş bırakmış bir 
idareye her şeyi söyleseler bile, 
“zalim,, damgasını vurmaktan 
olsun utanmalıdırlar.

Bu idarenin en büyük 
kusıarıu, olsa olsa “ her şey 
yerleşti S „ zanraile, bugün
kü gibi , bütün yılanlara 
canlanm ak fırsatını vermiş 
olmasıdır.

Evet, bize faşizm gibi 
bir idare lâzımdır. Halkın 
istediği hürriyet değil, re 
fahtır. Refahı getirecek 
olan çalışm adır ve çalış
m ak için huztır ve mizam 
lâzımdır. Bunun içindir ki 
faşizm gibi bir idare isti
yoruz.

Yer yüzünde bir hükümet 
gösterilebilir mi ki, İlâhî bir akıl 
ile mütefekkir insanlardan bile 
mürekkep olsa,gayri memnunlar 
vücude getirmiş olmasın ? Bu 
hoşnutsuzlukları halkı tahrik 
yolunda kullanmak için daima 
birkaç yüz mecnun çıkabilir. 
Bunların zararlarının önüne 
nasıl geçilir?

Kuvvetle.
Nihayet devlet dediğimiz şey 

nedir?
Devlet, süngüdür.
Herhangi bir lüzum anında 

devlet gelip te süngüsünü bütün 
o kanunların ve içtihatların ar
kasına dayamazsa, bunların hep
si, nihayet sıfıra varır.

Kavi devlet, vatandaşa ça
lışmak emniyet ve kuvvetini 
en iyi verebilendir . Bugün 
memlekette çok muztarip oldu
ğuna şüphe olmıyan temiz va
tandaşın istediği, nihayet serse
rilerin kendi aleyhine istimal 
edebilecekleri keyfî bir hürriyet 
değil, nizam içinde çalışmak ve 
hayatını şerefle ve emniyetle 
kazanmaktır.

Bunun içindir ki biz hürri
yet değil, faşizm gibi bir idare 
istiyoruz.

Biz, Meksikaya dönmek is
temiyoruz.

ALİ NACİ

İsm a il H a k k ı B.
Darülfünun müderislerinden 

İ. Hakkı Bey, politika hayatına 
atıldığı için, resmî memuriyeti 
olan darülfünun müderisliğinden 
müstafa sayılacaktır. Çünkü İs- 
mil Hakkı Beyin politika işleri
ne karışması memuriyetile ka
bili telif değildir. İşte müderri
si muhteşemin kırdığı bir pot 
daha! ve bu pottan dolayı elde' 
ettiği ikinci bir muvaffakiyet!

Şefik B. geliyor
Ankara 14 ( H.M.) İstanbul 

Defterdarı Şefik Bey mesaisini 
bitirerk İstanbula haraket- etti. 
Vekâletle olan temasları neti
cesinde İstanbul malî teşkilâ
tının bugünkü vaziyetlerinin yeni 
sene bidayetine kadar devam 
etmesi kararlaştırılmıştır .

Hariciye Vekilimizi ziyaret
Ankara, 14 (H. M) — İtal

ya ve Çekoslovakya sefirleri 
bugün Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyi ziyaret ettiler.

In TİHABATI FESHF;rTİRECEKLERI

Meştrar Lider Halk Fırkasmım ka
1 w •© e® 1  9 ozandığını gonrnce bir emir-

• fl n A o oo mname ısta? etti ve 
raadsyen zabıt ı s m
İNTİHABAT SÜKÛN İÇİNDE DEVAM EDİYOR, SERRESTÇİLER İŞİ BÜR AZ 
HAFİFLETTİKLERİNDEN HALK BELEDİYELERDE REYLERİNİ ÎOJLLANAEİİLÎYOR

İstanbulda intihabata dün de 
devam edildi ve bir kısım va
tandaşlarımız Belediye dairele
rine giderek reylerini istimal 
ettiler.

Bu münasebetle, halkın bur
nu ve kulağı olduğunu iddia 
ederek sureti haktan gözüken 
bir gazete dün akşamki yazıla- 
rile halkın şevk ve neşesi kal
madığını, bunun için rey ver- 
meğe gitmediğini yazmağa özen
miştir. İntihap gerçi, evvelki 
günlere nazaran sükûn içinde 
cereyan ediyorsaida rey verme
ğe gelenlerin adedinde bir gay- 
ritabiilik yoktur.

Şimdi de ileri sürülmeğe 
başlanan bu yaveler Serbestçi
lerin, halkın bugünlerde intihap 
dairelerine fevç fevç gelerek 
kendi lehlerine rey kullanacak
ları hayalinin suya düştüğünü 
gösterir.

Akle, hayale gelmez yalan
lar ve tezvirlerle birçok patır
tılar çıkardıkları yerlerde bile 
C. H. Fırkası kazanınca işi bu 
yeni tarz şikâyete dökmüşler:

— Ne yapalım, haik bizim 
tarafta amma, rey verecek şevk-

KÎM^BÜSAÎT?
ŞÛRAYI DEVLET REİSİ

NİN İMZASINI Ta KLİT 
EDEN a Da M !

Polis İkinci şube mühim bir 
tahkikat ile meşgul olmaktadır. 
Bu tahkikat şudur:

Sait namında bir adam Şû
rayı Devlet reisi Nusret Beyin 
imzasını ve kartını taklit ede
rek öteye beriye tavsiyeler yaz
mış ve hayli para koparmıştır.

Bundan maada bu adam 
polis Erkânının imzalarını da 
taklit etmiş ve müdüriyette işi 
olan bazı kimselerin bu imzalar
la muamelelerini yürüterek ken
dilerinden para almıştır. Sonra 
bu adamlar işlerinin doğru çık
madığını görünce derhal tetki
kata başlamışlar ve kendilerinin 
mükemmel surette dolandırıl
dıklarını anlamışlardır.

Bu adamın Kadıköyünde 
oturduğu ve Beyoğlunda Suriye 
çarşısında iş gördüğü tesbit 
edilmiştir.

Kendisi dün polis nezareti 
altında polis müdüriyetine sev- 
kedilmiş ve ifadesi alınmıştır.

İsticvabat neticesinde daha 
kimleri dolandırdığı ve bu işi 
ne zamandanberi idare ettiği, 
aldığı paranın miktarı anlaşı
lacaktır.

Polis müdüriyeti ikinci şube 
üçüncü kısmı bu mes’ele hak
kında tahkikatını tamik etmek
tedir. Bu iş etrafında daha ba
zı zevatın ifadelerine de müra
caat edilecektir.

Sait namındaki şahıs hak
kında bugün bir tevkif müzek
keresi istarı muhtemeldir.

Serbestçi

İ l

Serbest Fırkaya sabıkalı şes 
alanlar hakkında da 

kanunî takibata tevessül edilecek
İzmirde polis Ahmet Efendiyi vuran sabıkalı serbestçi hali

kındaki tahkikat bitmiştir. Bu hususta İzmir valisi diyor k i: 
"Maalesef bu tahkikat neticesinde tahakkuk etmiştir ki, 

polisin cartkı olan Riza Serbest Fırka ocağına mensup 
bulunduğu gibi cemiyetler kanununa ve fırkanın hükü
metçe musaddak nizamnamesine mugayir olarak bu Miza
dan başka katilden on beş seneye mahkûm, Çerkeş Ele
min isyanına iltihak ettiğinden dolayı İstiklâl mahkeme
since mahkûm, sirkatten, sekiz seneye mahkûm, ve jan
darma iken vazifesini suiistimal ettiğinden üç aya mah
kûm dört şahis dahi ocağın mensupları meyanında bulun
maktadır. Bunlardan başka kaçakçılıkları mükerreren 
yakalanmış ve bu yüzden muhtelif mahkûmiyetlere uğ
ramış on bir kişi daha sayılmıştır. Bunları fırka mensu- 
bini arasına kabul edenler hakkında kanunî icaba teves
sül edilmesi tabiîdir . „

3[Tahkikata ait tafsilât
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leri kalmadı! Demeğe başlamış
lardır.

Köylerdeki faalivet
Serbestçiler son günlerde 

Bakırköy civarındaki fevkalâde 
faaliyete geçmişler, her türlü 
propagandaya tevessül etmişler 
ve birçok vaitlerde bulunmuş
lardır.

Kelepiri kaçırmışız..
Serbest Fırkanın Bakırköy 

şubeleri reisi olan Fethi Bey, 
dün de yanma refikasını da ala
rak köyleri dolaşmıştır.

Damat Feridin dahiliye hey
eti teftişiye reisi olan bu zat, 
Halk Fırkasının kendisinden .is
tifade etmediği için bütün idra
kini ve zekâsını Serbest Fırka 
lehine istimale karar verdiğini 
söylemiştir.

Bu mühim zat ayni fikirleri, 
bir hasbihal esnasında Cevdet 
Kerim Beye de söylemiş:

— Benim vücudümden isti
fade etmediniz!

Diye serzinişte bulunmuştur.
Apti ağanın hülyası!
Halkalı köyünün sabık muh

tarı Apti ağa da köylerde faa
liyete geçmiştir. Apti ağa üm- 
midir, yeni harfleri inat edip 
öğrenmemiştir. Bu yüzden de 
hükümete gayzı vardır.

Köylüler arasında dolaşırken:
— Şu . hükümet bir devril

sin,: görürsünüz? diye aklına 
geleni söylemiş, yakıp yıkmak
tan dem vurmuş bir hayli de: 
tehdidatta bulunmuştur.
Bulanık suda ava çıkmış

Sofya telsiz telgraf istasyo
nunda makinist Sarıyerli Kenan 
Ef. de istasiyon civarında bulu-

üııcü sahifemizdedir]
v.' ■ &

nan köylülere sureta Sesıbest 
Fırka propog-andası yapmıştır.

( Arkası 3  üncü sayfada)

zi H azretleri
Gara H’l/arîu'ctlerânin nıeı*'. 

HcBıeit üliaîiiMânnsüe bîr seya* 
iisat ycıpae-ılkJarı yazılmış
sa. A r f î E r a d a ı m  gelen bîr 
te-lga-affam-asarası ReisicUm- 
hur MazreMeri bu seya- 
fe'aîlöjribıdem'oarf» nazar bu* 
yMraiMgJarcÜEî'.

M. SORLETTİ
IFRAMSA DARÜLFÜNUN 

EMİMİ DÖN 
ATİMAYA HAREKET ETTİ

Bir haftarJanberi şehrimizin 
misafiri bulunan Paris Darülfü
nun Emini profösör Sorletti dün 
Atinaya gitmiş ve Fransız sefa*' 
reti mensubini ile Darülfünun 
müderrislerinden bazı zevat ta-- 
rafından teşyi edilmiştir.

Profösör Sorletti Darülfünu
numuzu gezmiş ve şerefine ve« 
rilen ziyafette Türk Darülfünun- 
lularını Parise davet etmiştir.

Profösör Sorletti dün bif 
muharririmize şu sözleri söyle* 
iniştir :

— Türk milletinin son se- . 
nelerde yaptığı içtimai inkfttp- 
ları alâka ile takip ediyordum. 
Memleketinizde bulunmaktan bil
istifade tetkikat yaptım. Darülı 
fünunuzu gezdim, çok mükem-, 
mel buldum. Türk Darülfununlu 
lan hakkında büyük nezaket 
gösterdiler.

Avrupa Darülfünunları ara« 
smdaki münasebat tesisine çok 
taraftarım.,,

İzmir intihabatı
İzmir (H. M.) — İzmırdekı

intihabat Haik Fırkası lehine te* 
mamen dönmüştür. Fırkamızın 
muvaffakiyeti muhakkak gibi 
telâkki edilmektedir.

iki mühim ziyaret
M. Venizelostan maada rransız ticare?

nazırı da ayın 
21 inde Ankarayı ziyaret edecektir
Macar Başvekilinin de 

bu esnada Ankara
ya gelmesi muhtemeldir.

Bu ay içinde Ankarayı Av- 
rupanm iki mühim diplomatı 
ziyaret edecektir. Bunlardan bi
risi Yunan Başvekili M. Veni- 
zelostur. Diğeri Fransız ticaret 
nazırı M. Filandindir. Her iki 
siyasinin merkezi hükümetimizi 
ziyareti ayni zamana tesadüf et
mektedir.

Bundan maada Macar Baş
vekili M. Betlenin de hemen 
ayni zamanda Ankarayı ziyaret 
etmesi çok ihtimal dahilindedir.

Ankara, 14 [H. M] — Yu
nan Başvekili M. Venizelosun 
istikbali ve burada kalacağı 
müddet zarfındaki ziyaret ve 
şerefine verilecek ziyafet ve da
vetler hakkında bir program 
hazırlanmıştır. Bu programa na
zaran Yunan Başvekili 20 teş
rinievvel sabahı Ankarada bu
lunacaktır.

Cümhuriyet bayramı akşamı- 
Hariciye vekâleti tarafından kor 

di plomatiğe bir ziyafet verile-

M. Venizelos
çektir. Ayni gece Türkocağı 
tarafından bîr.balo tertip edi
lecek ve baloya İ?met Paşa ri* 
yaset edecektir. Şehrin rnümta» 
simalarından mürekksp bir ter
tip heyeti balonun her suretle 
mükemmeliyeti için çalışmakta
dır.

( A r k a s ı  3  ü m e »  t t Â ı f e d ^ f
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ra
ı,ı.ondr;ı, 14 (A. A) -— Bre

zilya ihtilâli hakkında bu sabah 
Londraya mütcmılas bazı lıaber- 
lcr gelmiştir . Bııonos Ayrcatcn 
ve Ncvyorktnn nhııan kablolar
da, ihtilâl hareketine iştirak 
eden Dökerlerin Rio de Janyro 
ve Saopolo üzerine yürümekte 
oldukları bildiriliyor. Halbuki, 
Rio de Janeyrodan gelen kablolar 
hükümet kuvvetlerinin iyi bir 
vaziyette bulunduklarını temin 
ediyor.

Asiîer iîerlâyoa 
Buenos Ayres 14, (A.A) — 

Porto Allegreden bildirildiğine 
göre dördüncü süvari alayı Tr- 
escoracoeste teslim olmuştur. 
Asilerin îtapsruva mevkiini iş
gal ettikleri ve Rio de Janeyro 
hükümeti dahilinde bulunan Ca- 
mpes şehrine doğru ilerlemekte 
oldukları bildiriliyor.

Mağlûbiyet haberi 
Rio de Janeyro, 14 (A. A)— 

Saopolo askerleri İtaoeruvaya 
girmişlerdir. Asiler, Ribeirada

Jameyıroya 
ot!y n

mağlûp edilmişlerdir. Müttehit 
hükümetler kıtaatı Miııuücruou 
hükümeti dahilindeki asileri ku
şatmağa çalışmaktadır. Neşre
dilen resmî bir tebliğde Minau 
müsellesi denilen mıntakanın 
asilerin elinden kurtarıldığı be
yan edilmektedir. Müttehit hü
kümetler kıtaatı Minasgeraesde 
ve Saopolo ile Parana hududu 
üzerinde ilerlemektedir.

Bir şehir zaptettiler 
Saopaulo, 13 (A. A) — Asi

lerin Panta Catharina, hükü
metinin merkezi olan ve büyük 
bir ticaret merkezi bulunan Flo- 
rialonopolis’i zaptetmiş olduk
ları bildirilmetkedir.

Tam bir sükûn varmış 
Rio de Janeyro, 13 (A.A) — 

Dahiliye nezaretinin bir tebliği, 
gerek Rio de Janeyroda ve ge
rek eyaletlerde tam bir sükûn 
sürmekte olduğunu bildirmekte
dir. Fedaral kıtaat, asileri Pa
rana hududunda mağlûp ederek 
hükümete sadık kuvvetlerle bir
leşmişlerdir.

İntihabatı fesheiiireceklemiş
(  1 inci salıifeden mabad)  

Fakat bu propagandalar 
arasında komünistliğin de bahsi 
geçmiş olduğundan Kenan efen
dinin bulanık suda balık avla
mak niyetinde olduğu şüphesi 
hâsıl olmuş ve hakkında tah
kikata başlanmıştır. •- ■: — ,-t

Siyasî h ayata geçmiş 
Bakırköy de siıt ve şerbet 

satan Alinin de büyük bir se
vinç içinde olduğu görülmüş
tür. kendisi:

— Sütçülükte para yokmuş, 
şimdi anladım. Siyasî hayata 
geçiyorum, Serbestçiler benim 
evimde misafir kalıyorlar! de
miştir.

Teşkilât yolunda!
Bu saydıklarımıza manifatu

racı çırağı Celâlle Arnavut Bekiri 
de ilâve edince, Serbestçilerin 
bu civar köylerindeki teşkilâtı 
hakkında bir fikir edinilebilir.

Galip Kemali Beye gelince, 
âütı sabahtan akşama kadar 
Bakırköy belediye dairesi önün
de, rey atmağa gelenleri kar
şılamak ve şikâyet için vesile 
ihdas etmekle meşgul olmuştur.

Calip Kemali Bey elinde bir 
le âaktilo makinesi taşımakta 
Ve kaymakam Beyi görmek için 
yanına gittiği müteaddit defa
lar da bile makinesini elinden bı
rakmamakta idi.

Galip Kemali Bey, taraftar
larından birile hasbühal eşder- 
ken, elindekinin ne olduğu so
kulunca i

* *  Mîllet işlerinden başka 
tir de bu yükü taşıyorum! de
miştir.

Borusu ötmiyort 
Bazı köylü kadınlarda, bu 

yazı makinasının gramofon ol
duğunu zannetmişler, fakat bo
rusunu göremeyince fikirlerini 
değiştirmişlerdir.

Otobüslerle nakliyat 
Bu civar köylülerini Bele

diye dairesine taşımak için, ge
rek Halk Fırkası, gerek Ser- 
hes Cümhuriyet Fırkası tarafın
dan otomobiller ve otobüsler tu
tulmuştur.

Maamafih, Serbestçilerin oto- 
büslerile gelenlerin birçuğu da 
Halk Fırkasına rey vermişlerdir. 

Yalnız Safra köyünde otuz,

kırk kadar Şumnulu mahacir ser- 
bestçilere rey vermişlerdir.

Beytullah Ef. nin vâzı 
Bu mahacirler, Safra köyün

de Beytullah Ef. nin evinde 
toplanmışlar ve oradan otobüs
lere binmişlerdir.

Söylendiğine göre Beytullah 
Ef. evinde toplananlara vaiz 
ve nasayihte bulunmuştur.

İtiraz itiraz üstüne 
Serbestçiler, dün de birçok 

itirazlarda bulunmuşlardır. Bu 
arada bir hayli zabıt ta tutmuş
lardır.

Fethi B, in tavsiyesi 
Serbest Fırka merkezinin, 

teşkilâtının faaliyetini tuttukları 
zabıt adedile ölçmeğe karar ver
diği hakkmdaki haber üzerine, 
yardakçılar azamî faaliyete geç
meğe karar vermişlerdir.

Lider ( A. Fethi ) imzasile 
gönderilen bir tamimde de in
tihabın feshine meday olmak 
üzere mütemadiyen zabıt tutu
larak, bir suretinin de merkeze 
gönderilmesi rica olunmaktadır.

Beyazıt dairesinde 
Saraçishak, Mercanağa, Da- 

yehatun, Kalenderhane, Süruri 
Yalı, Mesihpaşa mahalleleri hal
kından reylerini vermemiş olan
lar dün Beyazıt dairesinde rey
lerimi vermişlerdir.

Bu vatandaşlar da hemen kâ- 
milen Halk Fırkasına rey ver
mişlerdir.1

Bugün de Belediye dairele
rinde intihabata devam oluna
caktır.
Hertarafta kazanıyoruz 

Ankara, 14 (A. A) — İspar
ta, Çankırı, Fatsa, Sürmene, 
Uluborlu, Gerze, Tosya, Hav
ran belediye intihabatını kahir 
bir ekseriyetle Cümhuruyet 
Halk Fırkası namzetleri kazan
mışlardır.

Muamelâtı nakdiye mü
dürü

Ankara, 14 [H. M] — Mu
amelâtı nakdiye müdürü Sırrı 
Bey yarın kambiyo işleri hak
kında tetkikatta bulunmak Üze
re izmire gidecek bir hafta 
sonra gelecektir.

ı r - ^ ^ T ^ ı ı ı
M ücrim /...

“ Nihayet karanlığın içinde 
eviıı hayali göründü. Kayalar 
üstünde yükseliyor ve temelle
rini denizin köpüklü dalgaları 
emiyor.. Lâkin rüzgâr da ne 
şiddetli..

İçimde garip bir sevinç var. 
Adctu kabım» sığamıyorum, Ne 
ise şu meşhur Raşıt Buy hadi
sesini güçlükle başardım. Vo 
adamcağızı idamdan kurtardım. 
Evet.. Elbette idam edilecekti. 
Çünkü hem erkek kardeşini, 
hem kız kardeşini boğmakla 
maznundu. ,

Zavallı adam!.. Hiç yok ye
re gidecekti. Ne ise hele yarebbi 
şükür kellesini ipten kurtara
bildim.

Beraat kararını işittiği za
man okadar sevinmişti ki, onun 
bu halini ömrüm oldukça unu- 
tamıyacağım. Hep boynuma sa
rıldı da:

— “Sana nasıl teşekkür ede
ceğimi bilmiyorum.,, diye şapur 
şupur yanaklarımı öptü.. Za
vallı adam!..

Hoş, zaten ben Raşidi mek
tepten tanırım. O böyle şey 
yapacak adam değildi.. Kendi 
halinde, rahim, selim bir çocuktu.

Ne ise, uzun lâfın kısası, bu 
mes’eleyi eninde sonunda ba
şarabilmem bana hayli muvaf
fakiyet temin ettiya ben ona 
bakarım!..

Vilâyetin avukatları içinde 
alimallah bir anılıyorum...

Lâkin dehşetli de yorgunum. 
Direksiyonun üzerine başımı da- 
yasam derhal uyuyacağım!

Bu iş beni dehşetli bitirdi, 
harap etti... Mes’ele hakikaten 
esrarengiz. Bir- gece Râşidin- 
kızkardeşi evde bir boyun atkı
sı ile boğulmuş bir halde bulu
nuyor.. Aradan çok geçmeden 
erkek kardeşi de ayni akibete 
uğruyor. Müstantik geliyor, tah
kikat yapıyor. Bütü mahalleliyi 
isticvap ediyor ve neticede elde 
edilen bir sürü ifadeden sonra 
Raşit yakalanıyor...

İşin aksi tarafına bak ki! 
cinayatin olduğu geceler evde 
Raşitten başka kimse yoktu.... 
Dışardan kapı filân da kırılma
mıştır. Binaenaleyh katilin Ra
şitten başka kimse olması im
kân dahilinde değildir.

Şimdi gel de işin içinden çık 
bakalım!... Musteatikin o koca 
dosyasını baştan aşağı ret ve 
cerhet... ”

Alimallah adamcağızı kurta
rana kadar akla karayı seçtim.. 
Bittim, bittim!..

R-aşit te kimbilir şimdi ne 
kadar sevinç içindedir.

Onu yolda bir kilometre 
evvel evinin önünde bıraktım... 
Annesi, babası hep gelmişler, 
meserretten ağlaşıyorlardı.

Biçarelerin hem iki evlâtları 
gitmiş, hem de bir evlâtları 
bunların katili dîye yakalanmış
tı... Nasıl sevinmesinler ?..

Nasıl bayram yapmasınlar?..

r ~

Rüzgâr dehşetli., ve karan
lık kesif..

Bu uzun otomobil yorgun
luğundan sonra şöyle bir ot 
minder olsa gözümü kapar ka
pamaz uyuyacağım... Fakat, bu
rasına da baka baka doyamı
yorum.. Bütün gençliğim burada 
geçti. Annem babam> birer bi
rer burada öldüler,. Sükûnet ba
na garip bir tesir yapıyor. Ge
cenin serin havası bağrıma baş
ka bir ateşle doluyor..

Kayaların üstünde yükselen 
evin önündeyim ! . .  Dalgaların 

sesinden ürküyorum . . i Beyaz

İster  inan, iş ier  m am na

Eyyühennas I Muhalif ga
zetelerden biri, şayet Fethi 
Bey Başvekil olur da İsmet 
Paşa düşerse, yine muhale
fet edip gazete satayım di
ye, birgiln, iki gün, avamfi- 
ripllğin miktarını biraz ten
lim eder. Ulu orta, aminiz 
mantıksız hücumun arkasını 
keser. Fakat bu yolu tutalı 
daha bir hafta geçmeden, 
baş müvezzi karşısına diki
lir ve feryadı baser :

— Aman ne yapıyorsun?
— Ne o?
— Düşüyoruz!
— Neden?
— Neden olacak, hükü

mete hücum etmiyorsun!
— Muhakkak mı ?

—• Muhakkak! çünkü biz
den gideni beriki alıyör!

— Kolayı var : Yarın 
daha şiddetli girişir vc ver
diğimi geri alırım!

Ve erteni gün, kolları 
sıvar, Icaleuıi yağlar, falaıı 
yerde mutemet bir apartı- 
maıı yaptı, falan jandarma 
halkı dipçikle yaraladı, fa
lan Vali sarhoştur, falan kay
makam karı oynatıyor diye, 
basar kalayı! ve, dediği gi
bi, verdiğini geri alır.

Artık, eyyühennas! her
gün bize demokrasiden , 
hürriyetten, ahlâktan, fazi
letten bahseden bu herifle
rin para için yimeyecekleri 
nane olmadığına biz mükem
melen inanıyoruz. Fakat sen:

İSTER İNAN, İSTER İNANMA!

IZMIRDEKİ CERH HÂDİSESİNİN 
DOĞURDUĞU BİR MES’ELE

SERBEST FIRKANIN BORNUVA ŞUBESİNDE SA BIKA 
LILAR, AHLÂK DÜŞKÜNÜ KADINLAR BİLE VARMIŞ

Burnovada polis memuru 143 
numaralı Ahmet Ffendiyi taban
ca kurşunile iki yerinden ağır 
surette yaralıyan Filorinalı Re
cep oğlu Rızaya ait tahkikat 
evrakının Burnova sulh hâkim
liğinden müddeiumumiliğe gön
derildiği yazılmıştı.

Serbest Fırkaya mensup ol
duğunu söyliyerek Halk Fırka- 
sma,küfreden ve:

böyle adam ı öldü -
rürüz.

Diye bağıran sabıkalı ka
çakçı Rızayı yakahyarak elinden 
tabancasını alan ve karakola 
kadar götüren cesur ve kahra
man polis Ahmet Efendi mem
leket hastanesinde tedavi . edil
mektedir. Evelki gün kendisine 
yapılan ameliyattan sonra üçgün 
hiç kimse ile görüşmemesi dok
torlar tarafından kararlaştırıl
mıştır.

Müstantik-Ali Rıza Bey ev
rakı tetkik etmiştir. Maznunu 
dün isticvap edecekti.

Tahkikata nazaran Filorinalı 
Rıza; çok sarhoş olarak polis 
Ahmet efendinin önünden ge
çerken birdenbire durmuş ve:

—Ben Serbest fırkadanım.
Diyerek tabancasını çekmiş 

ve iki el ateş etmiştir. Şahitler 
bu suretle, ifade vermişlerdir.
Hatta şahitlerden hancı Vehbi 
Bey Filorinalı Rızanın elinde ta-

köpüklerde, beyaz saçlı annemin 
hayalini görüyorum,korkuyorum.

Fakat kprkacak. bir şey de 
yok!..

Muhakkak sinirlerim zaifledi..
Korkacak ne var sanki. . .  

Geceden korkulur mu, rüzgâr
dan korkulur mu? Ne bileyim 
bçn rüzgâr fena uğulduyor, ye 
adeta burun deliklerimi yırtacak 
derecede, ciğerlerimi patlatacak 
derecede esiyor!,.

(çeri jfirdim...
Bir küf kokusu genzime 

doldu. Bir rütubet kokusu omuz
larımı ezdi. Karanlık.. Karan
lık.. Karanlıktı.. Duvarlar su
ratıma bir zenci tokatı gibi 
çarpıyor..

Kapıyı kilitledim> ve bir kib
rit yaktım.

Kızıl alev, isyan halindeki 
gölgeleri birer birer yere de
virdi,. Ayaklarımın ucuna basa 
basa yukarı çıkıyorum...

.•■•o1. '(göiıft-yahnji 
Mümtaz Faik

bancayı görünce korkup ora
dan çekildiğini söylemiştir.

Polisi öldürmek istiyen Rı
zanın Serbest Fırkadan olduğu
nu söylemesi üzerine mahkûm 
bir adamın hakikaten fırkaya 
kaydedilip edilmediği anlaşılmak 
üzere hükümetçe tetkikata lü
zum görülmüş ve Burnova na
hiye müdürü Edip Bey Burno
va Serbest Fırka ocağındaki 
defterleri ve evrakı tetkik et
miştir.

Cemiyetler kanunu mucibince 
sabıkalı ve mahkûmların fırka
lara kabul edilmemeleri lâzım- 
gelirken kaçakçılık ve katilden 
sabıkası bulunan bir çok kim
selerin Burnovada S. Fırkaya 
kaydedildikleri tesbit edilmiştir. 
Hatta defterlerin birinci numa
rasında kaçakçılık yak’alarından 
mükerrer sabıkası bulunan G i
ritli Haşan oğlu İbrahim yazılıdır.

Sabıkalıların ve mahkûm 
kimselerin fırkaya kaydedilme
lerinde herhalde bir kast gö
rülmektedir. Burnova Serbest 
Fırka ocağını idare edenlerin 
Cemiyetler kanununa aykırı ha
reketlerinden dolayı haklarında 
kanunî takibata başlanmıştır.

İzmirde de böyle birçok sa
bıkalılardan ve mahkûmlardan 
Serbest Fırkaya kabul edilenler 
bulunduğu muhakkak addedil
mektedir.

Hatta haber aldığımıza göre 
kanunî hatalarını anlıyan Ser
bestçiler; ocak defterlerindeki 
esami üzerinde tetkikata başla
mış ve bu gibileri ayırmak için 
faaliyete geçmişlerdir.

Burnova Serbest Fırka oca
ğına kayit ve kabul edilen aza
lar arasında Bodrum kalesinde 
on beş sene, mahpus yatmış 
Haşan oğlu İbrahim, Eskişehir 
İstiklâl mahkemesi tarafından 
muhakeme edilen ve umumî 
af dan istifade edip şimdi % Ser
best gezen sekiz seneye mah
kûm Halit oğlu Nebi efendiler, 
kaçakçılıktan zabıtayı tahkir 
suçundan ve sair cürümlerden 
mahkûm Salih oğlu Ahmet, Hü
seyin oğlu İbrahim, Nusret oğ
lu İsmail, Ali çavuş oğlu Bekir, 
keresteci Recep, Mustafa oğlu 
Şevki, Hafız Haşan, Recep oğlu 
Aziz ve zabıtaca cürmü meşhut 
halinde yakalanıp sui halinden 
dplayı mahkûm olan iki kadın 
ile cemiyetler kanununa göre 
siyasî cemiyetlere kabul edilme
mesi lâzımgelen bazı şahısların 
bulunduğu tesbit edilmiştir.

İzmir Vilâyet makamı tara
fından dün bu hâdise münase
betle zabıta aleyhinde bazı ya* 
zıİar yazan Yeni Asır gazetesi 
aleyhinde de takibat yapılması
na karar verilmiştir. 4* *

Tütünlerin revac»
Ecnebi memleket-* 
lerde açılacak fab
rikalar mes’elesi

Tütün inhisarı umumî müdü' 
rü Behçet Beyin bazı imalAtha» 
nelerin tezyidi ve yeni fabrika
ların açılmanı lıııausıındcı Anka» 
rudu ilctiMit Vekâletinde t«yeb« ı 
bUonttu bulunacağı miylenmok"' 
tedir.

Dün bu mos’clo hakkında 
bir muharririmiz Behçet Beyit 
görüşmüştür.

Behçet Bey demiştir ki i
— “İmalâtlıanp mes’elesi yok

tur. Yalnız hariçte tütünlerimi
zin revacını ve inkişafım temin 
için gönderdiğimiz mamulat güpv 
rük resimlerinin fazlalığından 
dolayı pek temini rakabet ede
memektedir.

Binaenaleyh mümkiln olan 
yerlerde fabrika küşadı ile ucu
za sigara çıkarmak prensipleri
ni tenlin etmek iştiyornz. Tabi| 
bu da Reji olmiyan mahallerde 
yapılacaktır. Reji olan yerlere 
mamulatımızdan göndermek 
ruridir,

Amerikayı Şimalî ve Çewljl 
de fabrika yapılması için njy- 
kavele aktedildi, Pundun 
Irak, Mısır, İsviçre batta Psl» 
çikada da fabrika açılmalı için 
müzakeratta bulunmaktayız.

Bu yerlerden idaremize, İlk 
seneleri az; ve gittikçe ziyade'' 
leşmek üzre kâr temini tabii 
olmakla beraber asıl maksadı
mız Türk tütünlerine mahreç 
bulmak mes'elesidir.

Bazı hükümetler bu gibi 
mamulat için prim dahi yer
mektedir.,, .

Salıife 3

İki mühim ziyaret
(  1 inci şahifeden, flutfatd )

Fransız ticaret
Fransız hükûgıeti tjcarçt Öa* 

zırı M. Filandin bu ayın yirmi 
birinci günü Köstçnceflen jeh- 
rımize gelecek ve ertesi gUpil 
Ankaraya giderek ticaret- vekU 
limizle görüşecektir. !

Fransız ticaret nazurmın An
kara ziyareti, iki memleket ara
sındaki İktisadî ve ticarî müna- 
sebatm takviye ve ihyası yolun
da atılmış müsbet bir hareket 
olarak telâkkî edilmektedir. An
karada vuku bulacak bu mülâ- 
katta Fransa ile aktedilecel 
yenj t'.caret muahedesinin esas: 
lan görüşülecektir.

Fransa ticaret vekili ayın 
yirmi dördünde İst^nbula gfllç* 
cek ve şehrimizde bir' jj$n ka> 
larak Sofyaya ve prş^an da~ At* 
naya gidecektir, 
vasatî Avrupa merkezlerini do
laşmak suretile bu seyahatini 
ikmal edçcektir,

Bir davet
Alman Mektebi Sabık Tale, 

beler Cemiyeti teşrinievvelin Î9 
uncy pazar günü *aat altıda 
mektebin konferans salonunda 
senelik umumi İçtimaını aktede- 
cektif. Cemiyet Riyaseti bu mü- 
naşebetle bütiin a*»yn b» içti'’ 
m^a iştirake dayçt etmektedir. 
Alığım ız malûmat# nazara» V» 
içtimada geçen bir senenin mad
dî manevî mewwi' tetkik ,#l»r 
nacak, hesabat kontrol >
encümenlerin raporları üzerinde 
münakaşa ve müzakerâbr iera 
kılınacaktır. Binaenaleyh bilcfra* 
]• azanın bu davete ifbraki W* 
hassa rica olunmaktadır.
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SaîiMncie jandarm a knm andasını yarala i «W, la- 
ra:-.î;rde biiı’ polisin iıstünS başını paı^alsdılar, Sam 
sunda belediyeye laiictıım etliler... Y oksa, bu «nem*
lefeett© ı> ton aflaıındaran

Jauı-iîjıırfflî

dediği gibi 
yok mm m ?

sik, tem

Artık her tarafta gemi azı- [
/a aklilar :

1 — Salihlide Halk F-.rkası 
K'h-p.e devam eden intihaba ie- 
&.>t karıştırmak ;jaksadile bir 
te:ai gafir, belediye önüne ge
lir. Evvelâ nümayişe, sonra te
cavüze kalkarlar. Hâdise büyür, 
zabıta huvvetleri halkı dağıtmak 
lUzuvau karşısında kalır. Dağı
lanlar mahalle aralarına yaydır, 
tekrar gürültüye başlarlar. Bu 
sefer jandarma gelir, tekrar da- 
daöıtır. Dağıtır amma, iandar- 
îa:--ma kumandanım da kolun- 
Jan yaralarlar!
2—İzmirde Serbastçilerden Ali, 
abıkralı kasap îsmai!, Usküplü 
yip ile kardeşi esrarkeş Faik, 
luhasebei hususiye sabık tah

sildarı Niyazi, berber Şabanın 
ve bilâhare Memişin kahvesinde 
içtikten soıîra kamalarını çeke
rek Halk Fırkasından Kâmil 
Beyin eczanesine, eksper Mus
tafa Beyin evine ve Salih usta
nın fırınına giderek tecavüzde 
bulunurlar. Hâdise mahalline 
yetişen" polis Sıtkı Efendiye hü
cum ederler. Hükümete, fırkaya 
birçok 3Övüp 3âyarlar. Polisin 
yakasım, üstünü parçalar, başını 
yararlar.

3 — Samsunda Serbestçiler 
halkın reyini istimal etmesine 
mâm olacak gürültü ve patırtı
lar içinde bir nümayiş yapar
lar. Bu-esnada kalabalığın önüne 
geçen birkaç elebaşının çekip 
sürüklediği; güruh nümayişle de 
kalmıyarak belediyeye hücum 
eder>,cam!arrçerçiveleri indirirler.

4 — AntaJyada bir nümayiş 
yapılır, hükümete ve Halk Fır
kasına, alelûsul sövülür, sayılır. 
Halk mahalle abalarına dağılır 
ve tecavüzaia devam eder. Dük
kânlar kapanır. Şehirde her ne
vi faaliyet durur. Daha neler 
olduğu bu dakikaya kadar ma- 
Sûm değiL..

a •:.■
îşte dünkü gazetelerden nak

lettiğimiz güzel havadisler! Ka- 
sımpaşada arozözleri parçalayıp 
hortumları kesemler, şimdi Sa
lihlide jandarma kumandanını 
yaralıyor, İzmirde polisin elbi
selerini yırtıp başım parçalı
yor, Samstıanda belediyeye hü
cum edîyoırlar. Burada veya 
orada, İztnirde veya Samsunda, 
hep ayni habis ruhtur ki ha
rekete geçmekte ve “yaşasın 
hürriye'd,, diye ortaya atılanlar, 
artık silâhlarını çıkarıp devle
tin jandarma ve polisine karşı 
kullanmak cüretini göstermek
ten bile çekinmemektedirler. 
Bütün bu fesadı körükleyip tahrik 
eden (Yarın) daki vatan hainine 
ihtilâlin başlayıp başlamadığını 
sormak zamanı artık gelmiş ol 
aa gerektir.

Evet, nizamı bozmak isti- 
yenler marifetlerinin ve tahrik
lerinin, yer yer tezahüre başla-

.........
yan feci t e c e ll i le r i  K a rş ıs ın d a , 
artık kına yakıp s e v in e b ilir le r !

Elleri altındaki serseriler, ya
lan vo doianla aldattıkları saf
dilleri dc peşine takarak, işte, 
jandarmayı yaralıyor,Polisi par
çalıyor ve belediyeye hücum 
ediyorlar!

Bu manzara karşısında bütün 
vatandaşların derin bir iztırap 
duymaması kabil midir? Doğru
dan doğruya devletin haysiyet 
ve salâhiyetine karşı açık bir 
tecavüz teşkil eden bütün bu 
hâdiseler nerede bitecektir? El
lerinde bayrak diye “Yarın,, pa
çavrası, memleket, Arif Oruç 
ismindeki vatan haininin hergün 
telkin ettiği tam anarşiye kadar 
sürüklenip gidecek midir?

Bu m em lekette adliye 
yok kim? Varsa rae güme 
durayor? Meyi bekliyor? 
Daha, erages-sk yılanlarımın 
bittim zehirlerini akıtm ala
rını mas? Y oksa gözleri kam 
çanağına dönem çerkes 
İEtem taşaklarınım ellerin
deki tezvir ateşile ortalığı 
bir a s  daha tratısştıarmala- 
nnı m ıî Veyaüırat, beyinle
ri gibi vicdanları da kapka- 
ra olan bw ifelâket ve şea
met kılışlarımın aylar dambe- 
ri yazdığı gibi, bu memle
kette , hakikaten hükümet 
yok mnuudur?

ALİ NACS

SÜECÛTLARNNIN SEBEBİ ANILASI

Aınfalyada Serbe
sttiler kanlı hâ-

Ankara, 15 (H. M) —- 
Antalyada halk diik- 

kânlarını kapayarak ser- 
besiçilerin teşvikile be
lediye önünde gayri ka
nunî bir nümayişe kalk
mış, jandarma ve polis 
kuvvetleri nümayişçileri 
dağıtmağa kâfi gelmedi- 
ğinden askerî kuvvet 
celbedilmiş ve nümayiş
çiler dağıtılmıştır. Bu es
nada sekiz kişi yaralan
mıştır .

Nümayişi tertip eden
lerden Serbest Fırka 
ocak reisi de dahil ol- 

üzre otuz kişi tev- 
edilmiştir.

vekile içtim ai 
Ankara 15 (H. M) — He

yeti vekile bugün dörtten ye
diye kadar bir içtima aktetti.

m ııniM © skhi a ı r î ı
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Belediye nîtihabatına dün de 
Belediye dairelerinde devam edil
di. Şehirdeki intihap faaliyeti 
dün daha sakin bir manzara ar- 
zediyordu.

Düne kadar, ufak tefek gü
rültülerle devam etmiş olan Fa
tih semti Belediye intihabı da 
dün sükûn içinde devam etmiş
tir. Dün nisbeten en hararetli 
olan daire Dadıköy dairesidi. 

P ara yiizünden İhtilâf
Fatihte, intihaba iştirak için 

gelen halk sükûn içinde reyle
rini vermiştir. Bu sırada bir 
hâdise de olmuştur. Bu hâdise 
Fatihteki sükûnun mahiyetini de 
izah ettiğinden kaydediyorz:

İntihap yerlerinde serbestçi
ler namına hâdise çıkarmak, 
yaygaralar yapmakla tanınmış 
olanlar, dün Fatih mıntakasında 
Halk Fırkası mensuplarına mü- 
racaatle aldatıldıklarını söyle
mişler, Halk Fırkası tarafında 
çalışmak arzusunu izhar etmiş
lerdir.

Hâya da etmiyorlar S
Bunlara, ne suretle aldatıl

dıkları sorulunca:
— Vadettikleri parayı ve

remediler, geceli gündüzlü ça
lıştığımız, hiç yoktan şununla bu
nunla kötükişi olduğumuz ya
nımıza kâr kaldı, demişlerdir.

Bu lâkırdıları söylerken zer
re kadar sıkılmıyan şu adamlara:

— Sizin gibilerin hizmetine 
ihtiyacımız yok!

Cevabı verilmiştir.
Bu cevap üzerine, müraca

atçılar uzaklaşmışlar ve kendi
lerini vaitlerle bu işlere memur 
edenler hakkında hayli ağır söz
ler sarfetmişler ve bir daha da 
intihap semtine uğramamışlar
dır.

Yardakçılarım içyüzü
İşte, günlerdeberi :
— Serbestlik yaşasın efen

dim, serbestlik, şekeri sekize, 
yağı doğuza yedireceğiz, her 
tarafı gül gülistan yapacağız:

Diye barbar bağıran, bir 
pok̂  ^vatandaşların hissiyatını

mı hangi emel uğruna çalıştık
larını da dün (serbestçe) söy
lemekten çekinmemişler ve sı- 
kılmamışlardır.

KıptMerö meler vadefaaîgüer?
Beyazıt belediye dairesine de 

dün yüzlerce vatandaş gelmiş 
reylerini istimal etmişlerdir.

Bu vatandaşlar arasmda bir 
çok ta hanımlar nazarı dikkati 
celbediyordu. Gelenler kâmilen

KUMKAPHIDıA ıtîSR I 
EDEN
YAKALANDI |

Kumkapı zabıtasının dün yakaladığ ı bir serseri, mem- 
lete serbestiyi ve vicdan hürriyetini vereceklerim  bar bar ; 
bağıran adamların, daha şimdiden bu hürriyeti boğmak ; 
için nasıl çalıştıklarını öğretmiş oluyor.

H âdise şudur:
Kumkapıda, bir berber,bir de şekerci dükkânı olan Yani i 

Efendi intihabatta reyini C'H.Fırkası namzetlerine vermiştir.;
Yani Efendinin bu hareketi Serbestçiler tarafından  j 

büyiik bir cürüm addedilm iş ve bu vatandaşın peşine bir \ 
takım serseriler konulmuştur. |

Bu serseriler Yani Efendiyi ölüm le tehdit etm işler ve j 
evinden çıkam az bir k a le  getirmişlerdir. •

Dün bu serseriler daha ileri gcderek,Yani Efendinin ‘ 
evine de taarruz etmişlerdir.

Yani İEfendi evinin bahçe duvarından atlıyarak, zabı
taya malûmat vermiş ve bu serserilerden birisi yakalan
mıştır.

Serbestçilerin diner kahram anları ( ! )  kaçmışlardır.

Cümkuriyet Halk Fırkası nam- j 
zetlerine rey vermişlerdir.

Ancak akşama doğru sekiz 
on tane kıptinin gelip hep bir
likte Serbest Fırkaya rey ver 
dikleri görülmüştür.

Serbestçilerin, kiptiler ara
sında dolaşarak :

“ — Bu hükümet sizi iskân 
edip rahatınızı bozdu. Biz size 
gene serbestliğinizi vereceğiz, 
çergilerinizi istediğiniz yerde 
kurmanıza müsaade edeceğiz. „

Yolunda propaganda da bu
lundukları anlaşılmıştır.
Bakırköyde p ara lan  var 

Bakırköy dairesindeki inti
hap faaliyeti de dün oldukça 
hararetle devam etmiştir.

Bu civardaki teşkilâtın na
zımı mevkiinde olan meşhur 
Galip Kemali Beyin, saat 9 tre- 
nile Bakırköye inip Serbestçi- 
lerden Hayri Beye birtakım 
talimatla birlikte bir tomar pa
ra da verdiği görülmüştür.

K onferans dıâğiî «iyim ilâca!
Yine Bakırköy treninde bir 

hâdise de olmuştur.
tstanbuldan trenle Bakırkö- 

yüne i.nen Galip Kemali Bey, 
oturduğu vagonda bulunan yol
culara propaganda yapmağa baş- 
lamı;, cebinden birtakım evrak 
çıkarmış.

Halk Fırkasından İmat Bey 
aleyhinde de söylemiş, nihayet 
hükümetin yolsuzlukları hakkın
da da bir konferans vermeğe 
teşebbüs etmiştir.

Bâr harainmn iMara 
Bir kısım yolcular bu sözler 

üzerine esnemeğe başlamışlarsa 
da, hazır bulunan yaşlı ve muh
terem bir hanımefendi:

— Erendi, artık yetişiri ya= 
lan nöylüyoraılrt!

(A rkası 3 M hifeûe)

YUMANIÜILa EILA

ücareft müzakere 
i s e  '

İTHALÂT VE İHRACM 
LİSTELERİMDE 

İTİLÂF HÂSIL OLMI

Ankaradan şehrimizdeki ri
yası mehafile gelen malûmata 
göre, bir müddettenberi Yunası 
murahhaslarile devam eden ti
caret mukavelesi müzakeratı biS , 
mek üzeredir. İki memleketi 
arasında cari olacak giimrüb 
tarifeleri csasatı hazırlanmıştır. 
Gene iki mcraleketjJaraGiımda vuku 
bulmakta olan ithalât ve ihracat 
miktarları üzerinde de itilfıf 
hâsıl olmuş ve bu husuoa ail 
nisbetler mukavelenameye der- 
cedilmiştir.

Yalnız, Yunan heyeti Yunan
lıların Türk sahillerinde balık 
avlamaları için Türk hükümeti
nin müsaade vermesini talep 
etmiştir. .

Hükümetimiz, hiçbir devleta 
bu hususta müsadatta] taslıara!-’ 
madiğinden Yunanlıların,bu ta
lebini reddetmeğe ttıecİbiûr İsal* 
mıştır. Yunanlılar bu me3’eled« , 
çıkan ihtilâfı Atineye -bildirerek : 
talimat istemişlerdir. MaamafiL 
bu küçük ihtilâf umucû esasta? 
üzerinde mutabakat;'hâsıl olan 
ticaret mukavelesinin hazırlan-» 
masına[mâni teşkil etmemektedir 

Diğer taraftan ikamet- ve 
( A rkası 3  üncü sayfada)

DAG BAŞINDA MIYIZ?

damm tabanca ile 
yaraladılar

Salihli, 13 (Hususî) - Salihli 
intihabatı çok kuvvetli bir şe
kilde Cümhuriyet Halk Fırkası 
lehine cereyan etmektedir. Ser
bestçiler bütün yaygaralarına ve 
propagandalarına rağmen Fır
kamızın dörtte biri kadar rey 
alamamışlardır. Kaybettiklerini 
anlayınca [nümayişlere başladı
lar.

Belediye önünde toplanarak 
intihap encümeninin şahsiyeti 
tnaneviyesine ağır hakaretlerde 
bulundular ve intihap muame
lelerini murakabe eden Kayma
kam Beyi tahkir ettiler. Eleba
şılarından üç kişi tevkif olundu.

Bu vak’alardan sonra bazı
ları bayrak çekerek halkı ba
şına toplamış ve heyecana şev
ketmiş olduğundan dolayı üçü 
de nezaret altına alınmıştır.

Evvelki gün bu nümayişler
den sonra gece saat 20,30 da 
evine gitmekte olan kaza jan
darma kumandam Ahmet Bey 
evine tam gireceği sırada atılan 
bir kurşunla kolundan vurul- 
mugtür. • , - “

Zaten bir kaç ğühdehtîeh- 
ben iaaöarniü kumdtıcİitiitiiıi

azğm-
blr Serbestli ya»", 

kayu eSö verdi' '
Evvelki gece tamirde Btıoada 

fırkacılık yüzünden çok çirkin 
bir vak’a olmuştur. Serbest Fır* 
kaya mensup olan Salih öğlo 
Ali isminde birisi son derece 
sarhoş olarah Bacada Metres»; 
tepe sokağına gitmiş ve: <

— Ben Serbest Fıı&sdanUD.
/ Arkası 3  üncüsa&ifçdej'

gürültü olmaması için aldiğ* 
tedbirlerden muğber olan şey- 
bestçiler mumaileyh hakkında 
şurada burada bazı sözler siiy». 
lemekte imişler. Suikasti..yapan 
yakalanmıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir.

Halk Fırkası mensuplarına 
silâh çeken Serbestçiler şimdi 
de adam öldürmeği kastedi» 

f yor?n*-, flri gşm evvel ds 
yare cemiyeti şubesi reisi Abs 
dullah Beye, evine giderken 
kurşun atmışlar, fakat isabet 
ettirememelerdir.

Zabıta çok büyük bir gay
retle inzibat ve asayişin muha* 
fazasma çalışmaktadır.

Fikir mücadelesi böyle nu 
olacaktı? Halkçılar böyle çir
kin suikastleri hatırlarına dejfîJ» 
hayallarine bile getirmeğe W* 
liszzül etmemişlerdir.
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Brezilya isyanı

İki taraf arasmda 
kanlı müsademe»
jler devam ediyor

Londra 14 (A.A) — Hnri- 
ı-iyc ııezaroti Brezilya lıiîkümc- 
.inin asilerin elindi' bıılunaıı l>ii~ 
(ün limanların Pcrnnnbıık la tla- 
dulıil olduğu linkle münakalâta 
kapalı olduğunu ilân eîmiy bu
lunduğunu vc hiç bir geminin 
oralara uğramasını arzu etme
diğini bildirmektedir.

Nevyork, 14 (Â. A) Bere- 
,'dlyadan gelen haberler, iki kı
san tarafın bilhassa Parana-Sa- 
opaulo hududunda ve Minasge- 
raes’in cenubu garbisinde şid
detli muharebelere tutuşmuş ol
duklarını bildirmektekir.

Muhtelif haberlere nazaran 
âsiler Mirıasgeraesten tardedil- 
mişler neşredilen bir tebliğde 
asilerin Bellog Horizonteyi terk- 
etmiş olduklarını bildirmektedir.

Asiler de Saopaulo ve Pa
rana arazisinde bir takım mu
vaffakiyetler kazanmış oldukla
rını, Saupaulo polis kuvvetlerini 
Kuatigua yakininde mağlup et
miş olduklarını ve hükümet kıta
atının mühimmat, miiralyözler 
ve ağır toplar bırakmak ve bü
yük zayiata giriftar olmak su
retile ric’ate mecbur edilmiş ol
duklarını bildirmektedirler.

Birçok Itaiyanlar, asilerin ta
rafında bulunmakta ve bir Ga- 
ribaldi dejyonu teşkil etmekte
dirler.

Yaîiiıdiler emim olsunlar!

Filistinde metlaksı 
bir yelindi yur= 

dm tesis edilecek
Kudiis, 15 (A.A) - Miistem- 

lekâl ınii.'ileşarı Dr. Shiolii, Fi- 
liatiıule yapmakta oldoğıı devir 
ve teftiş seyahatini bitireceği 
sıratla Nahahl daki Yahudi ce
maatini ziyaret etmiştir. Dr. 
Sniols, beyamhovamediye gelen
lerin bazı temennilerine muka
bele ettiği sırada museviîeriıı 
Hiistine para kazanmağa değil, 
fakat millî bir mefkureyi tahak
kuk ettirmek için avdet ettik
lerini pek âlâ takdir ettiğini 
söylemiş, İngiltere hükümetinin 
milli bir Yahudi yurdunun vü
cude gelmesinde yardım husu
sundaki taahhüdün müdrik bu
lunduğunu ve her hangi bir İn
giliz hükümetinin bu taahhüdü
nü mevcut güçlüklere rağmen 
yerine getireceğinden Yahudi- 
lerin emin olabileceklerini söz
lerine ilâve etmiştir.

Monako Emlâk Bankası 
îfîâs etmiş

Paris 15, (A. A) — Maten 
gazetesinin Nice’ten aldığı bir 
habere göre Monaco Emlâk Ban
kası tediyatım tatil etmiştir. Bu 
iflâs neticesi olarak 20 milyon 
kadar bir paramn mahvolduğu 
söyleniyor.

Tahvilât hâmilleri banka 
aleyhine dolandırıcılık davası 
açmışlardır.

Siğiliz - Rıas borç
lar ms5e!esi

h ter mm&p

, â i * ..-

Mahut Zekeriya B. “Re
simli Ay,, isminde aylık bir 
mecmua çıkarır. Bir de, to- 
tanbulda “ Muhit,, ismin- 
de gorıe aylık bir mcc - 
mııa çıkmaktadır. Bu “ Mu
hit,, mecmuası rcaiın, yazı, 
kâğıt ve tabı itibarile, yani 
hor ııolctai nazardan 11 Re
simli Ay,, a çok fnilctir.

Binaenaleyh satışı da (in
ha fazladır. Meşhur Zeke
riya Bey bundan dolayı te
lâşta! Bir müddet diğer mec
mua aleyhinde elmden ve 
dilinden geleni kendi mecmu
asında yaptı. Şimdi üçte biri
ne sahip olduğu “Son Posta,, 
nin dünkü mahut “ister inan, 
ister inanma ! ,, sütununda 
da, gene öz derdinin üzerine 
gelerek,“Muhit,,e çatıyor ve 
hükümetin, bir Amerikalı din 
müessesesi tarafından neşre
dilen bu me cmuadan, her ay 
(2000) nüsha aldığını yana 
yakıla anlahyor.

Zekeriya efendinin zami
ri malûm : “ Resimli Ay ,, 
dan almıyorlar da niye“Mu- 
hit„ ten alıyorlar ?

Cevabım verelim : Evvelâ 
bu‘‘Muhit„ mecmuası,bir Ame
rikalı din müessesesi tara
fından neşredildiği halde, 
bir buçuk senedenberi çıkan 
nüshalarının hiç birinde dine 
ait, velevki imaen dahi 
bir tek satır çıkmamıştır. 
Bilâkis faideli mündereca-

...risT O R  in â İ î , i

Yunanlılarla tica
ret müzakeratı

fai&r humma

tile tam bir aile mecmuası 
olarak intişar ctmİQtir. Böy
le bir mecmuayı himaye edi
yorsa , etmekle Maarif Ve
kâleti pek isabet ediyor, va
zifesini yapıyor.

Zekeriya Efendinin mec
muasını almayışına jreliııce , 
btınıııı da cevabını verelim : 
Bu mecmua da tıpkı bu efen
dinin gazetesi gibi miiphenı 
ve karanlık vaziyetile ma
ruftur. Sesini kaybeden şe
hir gibi bolşevik fesatlan 
yapan bu yazıdan dolayı 
daha dün ağır cezada mev
kuten muhakemeleri cereyan 
etli.

Daha dün memleketin 
nadir yetiştirdiği vatan per- 
verlerine battal damgası vu
rarak “ putları kırıyoruz „ ! 
diye haykıran bu gazeteyi 
Maarif Vekâleti talebesinin 
kafasını zehirlemek için mi 
almalı ?

Eyyülısnnnsl İşte hergün ya 
bir namuslu adama,ya bir va
tan ocağına saldıran şu ma
hut Zekeriya Efendinin dün
kü yazısında hücum ettiği 
zavallı‘‘Muhit,,mecmuasına ait 
garezinin içyüzü bu anlantığı- 
mız vaziyetten pek iyi anlaşı
labilir. Binaenaleyh yalnız ce
bini doldurmaktan başka en
dişesi olmıyan ve ruhu bü
tün bayağı hırsların pislik
lerini taşıyan bu herifin şe
refine, namusuna olduğu gibi, 
hak âşıklığınada biz inanmı
yoruz. fakat sen ey kari:

T E R  İN A N M A !

Sükûtlarının sebe= 
bi anlaşıldı!

Bombay, 15 (A.A) — Bom
bay kongresi komitesinin idare 
merkezinde ve gayri kanunî 
cemiyetlerle alâkadar teşkilâta 
ait birçok binalarda kuvvetli 
bir polis müfrezesi tarafından 
bu sabah saat 5 te yapılan ta- 
lıamyat neticesinde 125 kişi 
tevkif edilmiş ve bu merkezler 
kapatılmıştır. Askerî kuvvetler 
her ihtimale karşı hazır bulun
maktadır. İstiklâl taraftarlarının 
lideri ve Bofebay gençleri birli
ğinin reisi M. Nariman, tevkif 
edilmiştir. Tevkif olunanların 
hiffçoğd 3 veya 4 ay ağır hapse 
mahkûnj edilmişlerdir.

Ingiliz hazine bonoları 
kapışa kapışa almıyor 

Londra, 15 (A .A ) — Hint 
hükümeti tarafından yüzde 6 
faizle, başbaşa fiyatle ve 1635- 
37 seneleri arasında vacibütte- 
diye olmak üzere tedavüle çıka
rılacak 12 milyon İngiliz liralık 
hazine tahyillerime müşteri ya
zılmak için İngiliz bankasında 
açılmış olan kayit defterleri bu 
Babalı 60 dakika gibi kısa bir 
müddet zarfında tamamen dol
muş ve kapatılmıştır.

İngiliz hava nezareti 
Londra, 14 (A. A) — R 

101 felâketinde telef olmuş olan 
Lort Thomsonııııun yerine ha
va işleri nezaretiue Lort Amul- 
ree tayin edilr/ıiştir.
1 ismi Sir Villam Mac-
tfenzie otan Lort Amulree, ma- 
ruf bir hakemdir. 1919 sene
sinden 19/.b senesine kadar 
Kîıaî mahkeme riyasetine bulun
muştur.

Londra, 14 (A. A) — İngiliz
- Sovyet borçlar ve mütaiebat, 
muhtelit komisyunu tarafından 
neşredilmiş olan tebliğ, Ruslar 
tarafından millileştirilmiş olan 
İngiliz emval ve emlâkinin tev
zii hakkındaki muhtelif mutale- 
bat ve İngilterenin elinde bu
lunmakta olan Rus esham ve 
bonoları ile diğer hususî borç
lar hakkındaki taleplerle iştigal 
eylemek üzere dört tâli komis
yon tayin edilmiş olduğunu bil
dirmektedir. İngilterenin Rusya- 
daki dahilî harplere müdahale 
etmesi yüzünden mütevellit za
yiatın tavizi hakkında Ruslar 
tarafından serdedilen mütalebatı 
tetkik ve bunlarla iştigal eyle
mek üzere bir beşinci tâli ko
misyonun teşkili de ileri sürül
mektedir.

Telgraf hatları 
Ankara, 15 ( H. M ) — An- 

karadan Samsuna doğrudan doğ
ruya çekilmekte olan telgraf 
hattı yakında ikmal edilecektir. 
Bir müddettenberi tamir edilen 
Marmara ve Çanakkala civa- 
rindaki kablolarda ikmal ve faali
yete başlamıştır.

Bir tayyare kazası 
Katebue “Alaska,, 14 (A.A)— 

Alaska misyonerlerine mahsus 
bir tayyare, tecrübe uçuşu esna
sında düşmüş ve pilotu ile iki 
papas telef olmuştur.

Kaza mahallime giderken 
Napoli, 15 (A. A) — Ga

zeteler, bir lokomotif ile 3 yük 
vagonunun yoldan çıktığını, nü
fusça zayiat olmadığını yazmak
tadır. Demiryolfar müdürünü 
kaza mahalline götüren otomo
bil son süratle giderken bir genç 
kıza çarpmıştır. Genç kız öl
müştür.

İM Kil
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Son günlerin fırka ve poli
tika gürültüleri arasında meş
hur olanlardan birisi do hiç 
şüphesiz müderrisi muhteşem 
İsmail Hakkı Beydir. Bu /.at, 
biraz daha sivrilmek içiıı Ser
best Fırkaya girdikten vc bu 
fırkanın adam kıtlığında İstan
bul vi!ûyet ocağı reisliğini dc- 
ruhde ederek faal bir vaziyet 
aldıktan sonra, Yarın paçavra
sında birtakım bayat hik - 
metler savurmağa başladı. Ve 
bu suretle istediği oldu. Nazarı 
dikkati celbetti.

Fakat miri mumaileyhin 
iştihası kursağında kalacağa ben
ziyor.

Çünkü dünkü gazetelerden 
bazıları Darülfünun müderrisle
rinin muvazenei hususiyeden ma
aş aldıkları için memur talâkla 
olunduklarını, memurların siya
setle uğraşmaları memnu oldu
ğuna göre İsmail Hakkı Beye
fendinin müderrisliği devam et
tikçe siyasetle uğraşamıyacak- 
larını yazmaktadırlar.

Dün akşam gazetelerinden 
biri de müderrisi şehirin Serbest 
Fırkadan istifa ettiği şayiasını 
ortaya attı.

Bütün bunlardan anlaşılıyor 
ki, terbiye müderrisinin vaziyeti 
gün geçtikçe güçleşiyordu. Aca
ba kendisi bu mütalealar, fikir
ler ve şayialar hakkında ne dü
şünüyordu. Bunları öğrenmek 
için dün bir arkadaşımız Nazlı 
hana gitti ve müderrisi şehiri 
odasında meşgul buldu. Haber 
gönderdi. Odadan şişmanca bir 
zat çıktı ve arkadaşımızla ara
sında şu muhavere geçti:

— Efendim, İsmail Hakkı 
Beyefendi fevkalâde meşguldür
ler, kimseyi kabul edemiyorlar, 
hatta arkadaşlarile bile görüşe
miyorlar.

— Yaaa! öyle mi Efendim? 
Görüşmesek te olur. Yalnız fırka
dan istifa ettikleri söyleniyor. 
Doğru mu, değil mi? Bunu öğ
rensek.

— Bunun içinde birşey söy
lemiyorlar.

— Benim bunu sorduğumu 
nereden biliyorlar.

—- Biliyorlar efendim.
— Pekâlâ, yalnız şayiayı 

tekzip etmediklerine, sükût et
tiklerine nazaran keyfiyeti ikrar 
ettiklerini kabul etmek icap et
mez mi?

Şişmanca zat bu sözlere yal
nız boyun bükmekle cevap ver
miştir.

Arkadaşımız matbaaya dönün
ce bir kerre de telefonla mes
eleyi iskandil etmek istemiş ve 
İsmail Hakkı Beyin heyeti idare 
içtimaına riyaset ettiği için meş
gul olduğu cevabını almıştır.

Daurffilîiâıaıaın dâvamı
Bugün Darülfunun divanı 

toplanacak ve yarın yapılacak 
olan eminlik intihabı hakkında 
müzakerede bulunacaktır. Bu 
içtimada darülfünundaki resmî 
vazifesini düşünmiyerek politika 
işlerine karışan müderris İ. Hak
ki Beyin bu hareketi mevzuubahs 
olacaktır.

Adliye vekili Ankarada
Ankara, 15(H. M) — Bugün 

kü posta trenile Adliye vekili 
Bey geldi. İstasyonda Adliye 
erkânı tarafından karşılandı.

Müsakkafat vergisi 
Ankara 15 (H. M) — Ma

liye vekâleti müsakkafat ver
gisi tadilâtı etrafında çalışmak

tadır,

f  1 inci sahifeden mabad )  
konsolosluk muahedelerinin ih
zarına başlanmıştır.

Bu üç mukavelenin de Yu- / 
nan Başvekili M. Venizelosun 
Ankarayı ziyaretine kadar ta
mamile hazırlanarak parafe edi
lebileceği tahmin edimektedir.

Diğer taraftan Atinada ha
zırlanmış olan bitaraflık ve ha
kem muahedesini de M. Veni- 
zelosla birlikte Ankaraya gele
cek olan Atina sefirimiz Enis 
Bey getirecektir.

Yunan Başvekili Ankarada 
hariciye konağında bu dört mu
ahedeyi merasimle imza ede
cektir.

M. Venizelosu istikbal için 
Ankarada hazırlıklar yapılmak
tadır. Ankara palasın en iyi 
dairesi Yunan Başvekili için ha- 
zırlanmaktadır.

Feci bir kaza
Santander, 14 (A. A) — Oc- 

turre namındaki bir gemi, li - 
manda bulunan bir vapura çarp
mış vo batmıştır. Kaptan, gemi
yi terketmek istemediğinden bo
ğulmuştur.

BarceSore Darülfünunu
Barcelore, 15 (A. A) — Ta

lebe itirafından çıkarılan bazı 
hâdiseler üzerine Darülfünun 
kapatılmıştır.

Tahdidi teslihat
Cenevre, 15 (A.A) — Tah

didi teslihat konferansına ait 
hazırlıklarla meşgul olacak ko
misyon İkinci teşrinin 6 inci 
günü toplanacaktır.

(  1 inci sahifeden mabad)  
Demiştir,
Bu hanım :
— Olan biteni biz de gözle

rimizle görüyoruz, Serbest Fır
ka hesabına ve intihap müca
delesi namı altında yaptıkları
nıza da şahidiz I Demiştir.

Şehrin diğer belediye dai
relerinde de intihap faaliyeti, 
kaydettiğimiz şekilde sükûnet
le devam etmiştir.

intihap, bugün, yarın ve 
öbürgün de devam edecektir. 
Halk Fırkası muzafferdir 

Şimdiye kadar atılan reyle
rin bir mukayesesi, Halk Fırka
sının kahir ekseriyetini ve za
ferini göstermektedir. Her ge
çen gün iki tarafın aldığı rey
ler arasındaki Halk Fırkası le
hine azîm farkı daha geniş
letmektedir.
Bandırmada kazandık 

Bandırma, 14 (A.A.) - Bele
diye intihabatı bitmiş 1000 rey 
fazlasıle Cümhuriyet Fırkası 
namzetleri kazanmışîir.
Halk Fırkası kazanıyor

İzmir, 15 (A. A) — Burnova 
belediye intihabı bugün hitam 
bulmuştur. Cumhuriyet Haik 
Fırkası namzetleri ekseriyetle 
kazanmışlardır,

Anbava, 14 (A. A) — Kon
ya, Şarkî Karaağts5‘ Ordu, Çor
lu, Sındırgı, Karamürsel, Yaya- 
köz, Bornuva. Erzincan belediye 
intihabaîı bitmiş C. H. F. sı 
namzetleri kahir bîr ekseriyetle 

intihap edilmişlerdir.
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İR y. mm ortodokslar 
davet ediliyor!

TÂLİ MÜBADELE KOMİS 
YOMUNUN ORTO- 

BOKSLARA BİR TEBLİĞ/

İstanbul, 15 (A. A) — Tali 
mübadele koıni'iyoııuııdmı tebliğ 
olunmuştur:

1 — İstanbulda müteşekkil 
muhtelit mübadele tali komin- 
yomı elyom İ ıtaııbul mmtaka
smda ve Türk tabiiyetinde bu
lunan vc dosyalan tâli komis
yonda tetkik edilmekte olan 
rum ortodokslara etabli vesikası 
vermekle meşgul olmaktadır. 
Tâli 1 tomisyon, bu faaliyetindo 
devam etmekle beraber vazi
yetlerinin tetkiki için vaktilo 
muhtelit komisyona istida ver
miş olan ve bu istidaları henüz 
bir karara raptedilmemiş bulu
nan kiraselerle ellerinde tâli 
komisyon tarafından verilen ve 
birden 2000 numaraya kadar 
yeşil bir fiş bulunanları meşkûr

j vesikaları almak üzere Babınli- 
deki mülga hariciye nezareti 
binasındaki daireye 1330 Teş
rinievvelinin 16 ıncı »ikilinden 
itibaren müracaat etmeğe da
vet eyler.

2 — Tâli komisyon dairele
ri sabahleyin saat 9 dan 12 ye 
ve öğleden sonra 2 den 6 ya 
kadar açık bulunmaktadır. 3 — 
litida sahiplerinin pasaport kt- 
taasmda 6 fotoğraf ile hüvi
yetlerini, Türk tabiiyetine!: L.. 
İunduklarını ve Rum orto 
mezhebine salik olduklar:.:: 
pata medar olacak vesi’.. ! 
hâmil bulunmaları rica ol;

4 — Kayit ve vesika ! .... 
na ait muameleler meccnnen '.fa 
olunur. t :

Dağ başımdan^::
[Biricni sahifeden mo.L. i]  

Diye bağırmış ve kamasın: 
kerek bu sokakta bulur. ' fı
rıncı Nuri ustanın dükl f_:: 2 
hücum etmiş ve:

— Ben seni öldürmeğe 
dim! Çık meydana diye b. , r- 
mıştır. Oradan çıkarak H...'.i 
Fırkasına mensup olan k 
Mustafa efendinin evine t" zir
ve taarruz etmiştir.

Evos bulunan Kara Mınl. îc 
efendinin ailesi efradı fer, '.'.'2 
başlamış ve polis Kutsi e!:_.r.li 
yetişerek Alinin elindeki . 
mayı almış, kendisini k^ı.. .1
götüreceğini söylemişti".

Bu sırada polis memurunun 
elinden kaçan Ali gene Halk 
Fırkasma mensup bir zatin ec
zanesine hücum etmiş, camlan 
kırmış ve orada:

— Böyle Hükümetin ve böyle 
memurun dinini, imanım...

Diyerek bağırmıştır. Yetişen 
halkla beraber polisler kendisini 
almış, karakola götürmüştür.

Dün vilâyet makamından al- 
dığı emir üzerine Polis Müdürü 
Ömer Bey Bucaya gitmiş vn 
Buca Serbest Fırka ocağındaki 
defterleri alarak tetkik etmiştir. 
Bu defterlerde de Burnavgda ol- 
duğu gibi bazı mahkûm ve sabı
kalı kimselerin isimlerine tesa
düf edilmiştir.

Alinin teşvikle hareket etti
ği tahmin olunmaktadır.

Sabıkalı ve mahkûm olan 
bazı kimseleri fırkaya kaydeden 
Serbest Fırka ocağı idare hey
eti hakkında da kanunî takibat 
yapılacaktır.

Fransanın hava manev
ralar*

Paris 15 (A.A) — Hava !§■ 
leri nezareti son günlerde ya~ 
pılan manevralara iştirak eden 
Fransız tayyarelerinin yüsde 
20 siain sakatlandığına dair 
şayi olan haberler kat’î surette 
tekzip etmektedir. Bu manev
ralara giren yüzü mütecavi* 
tayyareden yalnız biri kazay* 
uğramıştır.
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iîolodiye intiba 
dildiğini hisseden 
zcteLr, makule 
1 erinin is tik am etin i  
İJİH ün  kuvveik - a  
Leşinin tezyif 
Lİrneğe başladık 
vatanperverler,
I: işlerime ■
ulvî l ıe y e ca n d a :i

cep

ısı kaybe- 
ıi',kaiuc j;a- 
karikatür- 
{'îtirıiK'ije, 
tihap ııeıi- 
;iııe tahşit 

Bu mrbiereın 
ilk halkın iıı- 

gösterdiği 
nhsctmiyorlar.

Koyan veren ouiJenn jıyas; rı.ş~ 
i üne dair methiyeler yazmıyorlar. 
Büâkis, artık lâkaydiden, mü- 
daheleden, hatta sandığa atılan 
muhalif fırkaya ait reylerin 
çjece karanlığında esrarengiz 
bir el tarafından değiştirilerek 
Halk Fırkasına maledildiğinden 
bnnr,''.d:yonnr

Bu gazetelere göre, artık in
tihabın tadı tuzu kaçmış, neti
cenin hiçbir kıymeti kalmamıştır. 
Niçin ? Çünkü... Çünkü kaybe
diyorlar!

Fakat iş bununla kalmıyor: 
Belediye intihabına, Fethi Be

yi iktidar sandalyasma oturta
cak kısa yolun birinci merhalesi 
olmaktan başka bir kıymet verme
diği anlaşılan Serbest Fırka, neti
cenin matluba muvafık çıkmadı
ğını görünce, dümeni çevirip ye
ni bir yol tutmağa başladı. Fi
kirlerinin naşiri olan “ Yarın „ 
paçavrasile, dün başka bir fikir 
ortaya attı: Müseccel vatan
haini Arif Oruç, yazdığı ma
kalede teklif buyuruyor: Evvelâ 
halkıa ıstırabından bağlıyarak 
Ssme'c Paşamın mücerrep kifa
yetsizliğini anlatıyor ve Fet
hi Beyin ve diğer hiçbir kim
senin bu şerait dahilinde iş
başına geİBRîiyeccğini söyliye- 
s-ek , Gazi Hazretlerinin baş
vekâleti kabul edip Reisicüm- 
lıurlıığu Fevzi Paşaya terketme- 
leri tavsiyesinde bulunuyor!

Reisicümhur Hazretlerinin 
taundan bir ay evvel Akşam ga
zetesine vaki olan ve Başvekâ
letin inhilâli esnasında “Ya ben, 
yı. İsmet Paşa,, şeklindeki nok
tai nazarlarını mutazammm bu
lunan beyanatlarını girizgâh it
tihaz eden bu yazıyı yazanın ve 
yazdıranların astık akıllara hay
ret verecek hale geîen cüretle
rine şaşmamak mümkün değildir.

Acaba, bu adamlar millet 
Meclisini de solda sıfır bir mü
essese addederek,arak doğrudan 
doğruya Gazi Hazretlerine si
yasî şekiller telkin etmek ce
saretini nasıl kendilerinde gö
mebiliyorlar? Cesaretten ziyade 
hadnaşinashk olan böyle bir 
telkine kalkışmanın Gazi Mus
tafa Kemali kendi başı üzerin
de bir şeref ve inkılâp iklili ola- 
lîak taşıyan bu milletin en yük
sek hissiyatına karşı açık bir 
iecavüz oiduguııu damı aniamı- 
yoralr?

Fakat kendilerini bu kadar 
telâşlı hareketlere ve garip tek
liflere sevkeden sebep nedir ? 
Aylardır dillerince doladıkları , 
daha doğrusu memleketi ayak
landırmak için bahane gibi kul
landıkları buhran mı ? Memle - 
kette bir buhranın mevcut oldu
ğunu ve bunun hergün biraz daha 
arttığını filvaki bizde görüyoruz. 
Ancak bu bu’/ıramn umumî vazi
yetten ziyade bunların perişan 
zihinlerinde olması ihtimali çok 
wana Kuvvetlidir.Daha dün, îamet 
Paşayı hükümet teşkiline me
mur eden ve Başvekilin Hızarı
na karşı “ ya ben, ya İsmet 
Paşa! „ diyerek teklifinde İsrar 
eyliyen devlet reisine böyle ma
ki yutak tekliflerin manası ne ola
bilir? bu, hakikaten düşünülecek 
rnes’eiedir.

Er ^ok hüc-jma uğradığı bir sı- 
-'■=ıda hmet Paşayı yeniden hü

kümet ;.ı ...kiline.- ınc.aır ederek 
itimadını tekii. eden ve bu su
retle mantıksız ve esassız 
tenkidi't vc ta r iz  ata  h iç 
bir ehemmiyet atfetmediğini 
gösteren Reisicumhur Hazret
lerinin bu hattı hareketleri, bu 
biçareleri mütenebbih etmek lâ- 
zımgelirken, bunların bedahat- 
leri bile göremiyecek bir da
lalet içine düşmeleri hakikaten 
acınacak bir kefiyettir.

Büiün memlekete daima 
yol göstermiş ve yol göste
recek olan adamın kimseden 
ders almağa ihtiyacı yoktur.

Hele Arif Oruç gibi vatan 
hainleri, millete mihrap olmuş bir 
adamın, hatta ismini dahi, ağzına 
almak hakkına malik değildir 
ve olamazlar. Zira vatanı kurta
ran bir adamın ismini vatana 
hiyanet etmiş adamlar ağızla
rına alamazlar.

Bir ay evvel Gaziye “ sen 
bitarafsın,, dediler. “Cümhuri
yet Halk Fırkasının umumi re
isiyim!,, diye cevap verdi. “Re
yi âm ile ve kaydi hayat şar- 
tile Reisicümhurlıık!,, teklif et
tiler. Reddetti. Şimdi, daha bir 
ay geç meden bunların hepsini 

unuttular: “Başvekil ol!„ diyorlar.
Bu adamla-, hakikaten, ya 

çok ahmaktırlar, yahutta mec
nundurlar. Gazi ne olacağım ve 
ne yapacağım îtimse den sorup 
öğrenecek adam değildir.

V a ta n ı  Ş e r e f  vc uıUll vus liğ iiiıı* .- 
dan şahsî haysiyet ve beliğimize 
kadar neyimiz varsa hepsini ken
disine medyun olduğumuz bü
yük reise karşı bu tarzda konuş
mak, en hafif tabirle hürmet
sizliktir.

Ne olacağını, ne yapması 
icap ettiğini biz ona öğretecek 
değiliz. O bize emredecektir.

Bugünümüzü yaratan ve bi
zi bugün müstakil yaşatan o 
olduğu gibi, bilmemiz lâzımdır 
ki, gelecek günlerimiz de yalınız 
ve yalınız onun yüksek iradesine 
tâbidir.

G azi, faM ve kederim îzdir., 
Ondan bahsederken olsun aklım 
başına almak, hatta mecnunlar 
için bile vacip olmak lâzımgelir.

Çünkü o artık mücerret bir 
insan değil, Türk milleti için 
yüksek bir mefhum haline 
gelmiştir.

ALİ MAC!
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Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağa
cı, Yenimahalle halkı da Bakır
köy Belediyesine gelerek reyle
rini vermişlerdir.

K sy  veremlerimi mikfcan 
D liıı Beyazıt dairesine rey 

vermek üzere gelenlerin miktarı 
-•00 kadardı. Umumiyet itibarile 
dün, i- hapta şimdiye kadar 
e>ı az loyı’ıı istimal olunduğu 
gündür, intihabın son günleri 
olmaıc dolayısile bunu tabiî 
addetmek icap eder.

Maamafih bugün cuma ol
mak dolayısile rey vermek için 
geleceklerin adedinin fazlalaşa
cağı tahmin olunmaktadır. 

Müstakili MamzetJeır rae halde 
Belediye intihabatında biri 

erkek biri kadın iki kişi de 
müstakil olarak namzetliğini 
koymuştur. Bunlardan biri mes- 
dut Amele taali cemiyeti sabık 
resi Sabri arkadaş, diğeri de 
Sabiha Zekeriya Hanımdı.

Şimdiye kadar yapılan inti
habatta Sabri Arkadaş için rey 
vermek istiyen birkaç müntahi- 
be tesadüf edilmişse de musta-

İ3İ:arıbul belediye intihaba" 
tına dün de Belediye dairele
rinde devam edildi'.

Beyazıtta, Çelebi oğlu, Alâ- 
eddin, Sarıcsemir, Demiriaş, 
Yavuzersinan, Kacıkadııı, Hacı- 
gıyasettin, Süieyrnaniye, KâÜp- 
kasırn mahalleleri halkı Beyazıt

lerini vermişlerdir. Bu dairede 
de intihap sükûsı içinde geç
miştir.

Gelen vatandaşlar reylerini 
Kalk Fırkası namzetlerine ver
mişlerdi t.

F atih e  kaiEyoHLÜarîa g elen ler
Fatihte intihabat hâdisesiz, 

fakat faaliyet itibarile oldukça 
hararetli olmuştur . İslâmbey , 
Rami, Yenimahalle, Cezrikasım, 
Eyipsultan, Aptülvedut, Fethi- 
celebi, Gümüşsüyü, Dökmcciler, 
Nişancımustafapaşa, Üçşehitler, 
Cuma, Topçular, Alibey köyü, 
halkından geçen defa reylerim 
istimal etmemiş olanlar Fatih 
Belediye dairesine geıeren ley
lerini vermişlerdir.

Bu vatandaşlar içinde uzak 
semtlerde oturanlar toplu, bir 
halde otobüslerle ve kamyon
larla gelmişlerdir.

Beşiktaş, Ortaköy, Me.cidiye, 
Abbasağa, Yıldız, Cihannürna, 
Sinsııpaşa, Dikilitaş, Vişnezade, 
Muradiye, Türkr.ii mahallelerin
de oturup ta semtlerindeki inti
hapta reyini istimal edememiş 
olanlar dün Beyoğlu Belediye
sine gelerek rey vermişlerdir.

Bebek, Arnavutköy ve ku- 
ruçeşme halkı da Yeniköy Be
lediye dairesine gitmişlerdir.

ECadıköy Beîedsyesirads
Kadıköy belediyesi dairesi

ne de Zülıtüpaşa, Tuğlacı, Göz
tepe, Merdivenköy, Sahrayice- 
dit, Suadiyederı mântehipler ge
lerek reylerim istimal etmiş
lerdir.
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Reşit
beyamam

Atina Balkan Konferansına 
giden murahhaslarımızdan Avu
kat Vasfi Raşit Beyle Kocaeli 
meb’usu Reşit Saffet Bey dün 
şehrimize avdet etmişlerdir.

Reşit Saffet Bey dün bir 
muharririmize komisyonun me
saisi ve alman kararlar etrafın
da şıı malûmatı vermiştir :

— “Atinada ümidimizin ve he
sabımızın fevkinde bir hüsnü 
kabul ve ayni zamanda konfe
rans için bir hazırlık bulduk. 
Gerek Türk heyeti murahha- 
sasınm, gerek atletlerimizin Yu- 
nanistanda ikametleri esnasm-

jcia gayet iyi bir tesir bıraktı
ğını bilûmum Yunan gazetele
rinde okuyarak müftehir olduk.

Konferansın mesaisi bir haf
ta devam etmiştir. Mesai altı 

( Arkası 3  îinciî sayfada

ğf rağbet eden olmaouştır.
İzmir, 16(A. A)Anado!ada — Sa- 

raköy, Çivril, Hunaz, Seydiköy 
belediye intihabı bitmiş, Cüm
huriyet Halk Fırkası namzetleri 
kahir bir ekseriyetle intihap 
edilmişlerdir.

f̂HîifeMirııet naao.^ 

Kmmayişçller

Antalyada Serbestçilerin in
tihabı Halk Fırkas ima kazana
cağını anlamalar, üzerine Bele
diye dairesine hücum ettikleri
ni, polis ve jandarma kuvvetle • 
rine kar>ı gelenlerin üzerine as
kerî kuvvetler dağıtıldıklarını ve 
bu meyanda birkaç kişinin ya
ralandığım dünkü nüshamızda 
haber vermiştik.

Hâdise hakkında Dahiliye 
müsteşarı Hilmi Bey şu beya
natta bulunmuştur.

“— Antalyada bazı kimse
lerin tahrikâtile bir kısısn halk 
tecemmü kanununa muhalif ola
rak Antalya belediyesi önün
de nümayiş yapmağa kalkış
mışlardır. Zabıta kuvveti bunu 
meıı’e kâfi gelmemiş, bunun 
üzerine askerî kuvvetler halin 
dağıtmışlardır. Bu esnadla sekiz 
kişi hafif surette yaralannusiar.

Nümayişi tertip eden S. F. 
“ocağı reisi Bürüıanettin beyle 

berabar 30 kişi tevkiî edilmiş
tir. uuniar isticvap ediîiaeKİc- 
dir. Tahkikat devan» ediyör. 
Diğer muharrikler de peyden 
pey meydana çıkarılmaktadır.

İV

Antalya 16 (H.M.) — Şeh
rimizde sükûnet vardır. Şerbet
çilerin tertip ettikleri nümayişin 
müşvvikleri tevkif edilmişlerdi?.
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CeiffiM . . katli

Gımayeti ki raise
iiî eırkjıe almayor

KOIfflSEK KÖUAVİİKS B3CAVJ
V E  SÜLEYE jIA!W EIFEM- 

MİLERİİM KIüHAKEMiiLLEİîii

Kadıköyde Ad.ılet sok,ıhın
da ismet H. ."'î evinde bir 
gece öldüri'ılen CenıaJ hf. ,iy: 
katilleri olmak üzre Üsküdar 
ınüstantikliğmce cevlrıf adilen Acı 
Badem mevkii kom.ser n)wavi'ii 
Bicaıı ve Kurbaiı kaniler mua
vini Süleyman Efendilerin muha
kemelerine diin ağırceza mah
kemesinde başlandı.

Okunan isLutak evrakına 
ııazarr-.n bu iki üP'avimn gay
rı kanuni bir şekıme Cema
lin evine girdikleri ve Cemalin 
evvelce Bıcan Efendinin odacına 
atmış olduğu bir silâh vak’asın- 
dan dolayı beslenilen garezle 
kasten öldürüldüğü bildiriliyordu.

Reis B. maznunları isticvap 
etti. Süleyman Efendi:

Bican efendinin narına yan
dığını, Cemalin evine gittikleri 
zaman evvelâ Bican efendinin 
eve girdiğini, onun silâh istimal 
ettiğini, onun Cemali vurduğu
nu, kendisinin hiç bir şey yap
madığını söyiedi.

Bican Ef. ise, kendisüe be
raber eve giren Süleyman Ef. 
ile polis Kâzım Ef. nin ateş 
ettiklerini, hatta bri aralık ken- 
ederek pantaionunu sıyırdığın: 
söylemek suretile bütün kaba
hati arkadaşına yükledi. Bu su
retle cinayeti hiç biri üstüne 
almamıştı.r Mahkeme, şahitlerin ’ 
celbine karar vererek muhake
meyi talik etti.

Cemiyeti bcJodiye

JİJhuiföi '¥effSlbni) 

ibsı&ıı kaui’aırîlaii1
FAKffi' Ç O C U K L A K A  ISA" 

K M  YUKDOMA 
*0 ©  L4K A  V E R İ L E C E K !...

Cemiyeti Umumiyci Belediye 
diin öyleden sonra içtima e te ’!} 
ve kısa biı raiiddet zarfında ba- 
z* mu/u rrer«ıf ittihaz etmiştir.

Sultanahmet'teki fakir ço- 
ctıklaraBaictm yurduna 400 lira 
nııınvcnette bulunulması karar- 
laşmıstır.

Şelîzadebaşında Gazi cad
desinde bir arsanın istimlâki, 
t uru,!; kulüplerin vosiisaeile gelen 
otomobillerden Okirııva resmi 
aüımiaııı.ısı, b<r _ yangın cananın
da yaralanan Üsküdar itfaiye
sinden Seyfi efendiye 200, ve
ren": olarak hastaneye yatanı be
lediye meraıım İbrahim efendi
nin ailesine keza 2 0 0  lira nakdî 
ırıiıavenette biilusmlması karar
laştıktan sonra içtimaa nihayet 
verildi.

Başvekil fırka merkezisîdec
Ankara 16, JH. MJ —■ Bu

gün Başvekil İsmet Po. Hz. 
Fırka kâtibi umumîsi Saffet 
Beyle Fırka merkezinde meşgul ■ 
oldular.

Y  eni
Herini takdim ettiler

ni Romanya ve Yugoslavya^' 
firleri bugün öğleden sonraitt' 
matnamelerini Reisicumhur Gaâı 
Hazretlerine takdim ettiler.' Sa
at beşte Başvekil Hazreferiai 
ve biihare Hariciye vekillerini 
ziyaret ettiler.

’ülfunmt Emaneti

ffikiEftefeır ısgaısad:
m im fmskim

la ra f ia ın  K ö p a zade,-diğer taîaS
¥ nsu§ Ziya ve MiLssımmeır 

Raşit Beyleri oamzet gosteriyo?-
Darülfünun Eminlik intihabı 

bugün saat on dörtte darülfü
nun konferans salonunda yapı
lacaktır. Emin vekili Mustafa 
Hakkı Bey bütün hazırlıkları 
ikmal etmiş, muallim ve müder
risler haberdar edilmişlerdir.
Aylardanberi bir çok dedikodu
ları îEtıcip elan ErairdiL iaühsb: 
çûk hararetli olacağı, dünkü iç- 
tümajardan anlaşılmıştır.

Dün hukuk ve edebiyat fa
kültelerinde muallim ve müder
risler ayrı ayrı birer içtima ak- 
tederek namzetler üzerinde mü
zakere ve münakaşada bulun
muşlardır. Bu iü;i fakültenin 
kanaati ekseriyeti ara ile yek
diğerine zıt bir şekil almıştır.

Vak«â her iki tarafta, emin 
olacak müderrisin, hariçle hiç 
bir alâkası olmamasını, hayatı
nı tamamen ilme, bilhassa da
rülfünuna hasretmiş olmasını 
istemektedir. Fakat ekseriyeti 
teşkil eden Fen,[/Hukuk,Edebiyat 
Fakülteleri ekseriyetle Yusuf 
Ziya ve Muammer Raşit Beyler 
ferin d e İsrar etmişlerdir. Di
ğer taraftan dün müşterek ha
reketli bir içtima akteden Edebiyat 
ve Slâhiyat fakülteleri müderrisleri 
ise gene müttefikan Köprülü 
zade Fuat Beyi Eminliğe nam
zet göstermeğe karar vermiş

lerdi. Fuat Be '' evvelâ ! 
ligini koymama. - isteme®!? fo> 
kat arkadaşlara ’ isran üzöi- 
ne kabul etmiştir.

Bugün çok ha: -etli cers» 
yan edecek olan ine .ı ıp.: ba» 
kalım kim kazanccak'ı

Fuat Beye edebiyat ve ila
hiyat fakülteleri tarafından nan* 
zetlik kabul ettirildikken sonra 
Darülfünunun tekâmülü için ne 
düşündüğünü söylemesi, mezkûr 
fakülteler müderrisleri tarafın
dan sorulmuş, Fuat Bey de dü
şündüklerini söylemiştir.

Fuat Bey bir muharririt;.i.:e 
demiştir ki :

— „Ben darülfünunun tekâ 
mülü için bütün müderris vo 
muallimlerin hariçte, hiçbir şe- , 
kilde meşgul olmaması, bütün 
meşguliyetini tamamen darülfü
nuna hasretmesi taraftarıyım. 
Darülfünun ancak bu suretla 
tekâmül edebilir.,,
Müderrisi muhteşemin 

.fikirîssi 
Sçtimadan soıi”̂  bir cır ahi. 

kendisile görüşen bir muharri
rimize, kendi tabir ince “ İlmî po
litika” yapan terbiyeci müder
risi muhteşem İsmail Hiskla'Bfcyî 
(  Arkası 2  inci saki/ede /
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Atîırîtiı Balkan Konferansında hcye»
fiiiMK fevkalâde kusnü kabul "̂öırclii.iîrezilya isyanı,

federali kuvvetle- 
rimı lıare- 

kâtı inkişaf ediyor
R io c!c J n n c y r o ,1 6 ( A .A ) — “ R e s 

mî,, M erk ezi h ü k ü m ete  sad ık  
k u v v etler  IVIİnaş;erae.'; h iik ııın t-  

t inin ceııııp  h av alisin d e ile rle 

m e k le d ir. F e d e ra lle r in  S a o p o lo  
ve P a ra n a  h u d u tların d ak i v azi

y e tle rin d e  bir d e riş ik lik  y o k tu r. 

G en eral C o g ta , S m ıta k a ta r in a  

h ü k ü m eti d ah ilin d ek i m ev k ile 

rini m u h a fa z a  e tm e k te d ir . R io  

G ra n d  dö Su şeh irlerin in  b irç o 

ğ u n d a  h ü k ü m e t b a y ra ğ ın ın  y e 

rin e , m illiyetçilerin  b a y ra ğ ı ç e 

k ilm iştir. B u  d eğ işik lik  b irç o k  
k im seler ta ra f ın d a n  p ro te s to  

ed ilm iştir.

AmerikaiMiı yan'daıaı
Vashington 15, (A. A( — 

M. Sümson, Amerika hüküme
tinin Brezilya federal hüküme
tine tamamen müzaheret ve 
Amerikalıların federallere mü
himmat satmalarına müsaade 
edeceğini, fakat asilere satıl
masına cevaz vermiyeceğini söy
lemiştir.

^Dilerim c e s a re t le r i  km iımış
Paris, 15 (A.A) — Brezilya 

sefaretinin bir tebliğine nazaran, 
Rio’da hiçbir zaman intizam ha
leldar olmamıştır. Federallerin 
harekâtı evvelce tanzim edilmiş 
olan plân dairesinde muntazam 
bir surette devam etmektedir. 
Minas müsellesi asilerden tama
men tathir edilmiştir. Asilerin 
cesaretleri umumiyetle kırılmış
tır. Vatanperver müfrezeleri te
şekkülü ve ihtiyat efradiri fe
derallere iltihakı hararetle de
vam etmektedir. Gönüllüler her 
taraftan akın halinde gelmek
tedir.

İzmirde iki gazete ara
smda şiddetîi neşriyat

İzmir 16, [H. M.] — Müta
reke zamanında çıkardığı Koz
mos gazetesinde yazdığı bir 
finakale ile, Türkleri tahkir eden 
şimdiki (Halkınsesi) sahibi Sırrı 
B. hakkında Anadolu gazetesi 
sahibi Haydar Rüştü B. şiddetli 
neşriyata başladı. Kozmosun, 
mahut makalesinin fotoğrafla
rını Anadolu gazetesi neşredi
yor.

Fransa = İtalya 
Roma, 16 (A. A) — Na

zırlar meclisi bir mükelleften
2 defa vergi alınmasının ününe 
geçmek içsn Fransa ile İtalya 
arasında aktolunan mukavele
name ile hukuk ve ticaret mah
kemelerinden verilen ilâmların 
tenfisi hakkmdaki mukaveleyi 
ve Vintimikle civarında hudu
dun tashihine müteallik itilâfı 
tasvip etmiştir.

Hindistanda vaziyet
Londra, 15 ( A.A) — Hint 

hükümeti tarafından 11 teşrini 
evvelde hitam bulan hafta zar
fında vaziyete dair neşrolunan 
bir tebliğde, umumî salahın bil
hassa, Madras eyaletinde devam 
etmekte olduğu ve silâhsız ita
atsizlik harekâtının bilkuvve so- 
nnna cî'îîîİş o ld u ğ u  b s y s iî  ed il- 
Enektedir.

Selanik Belediye reisi
Atina, (A.A) — Selânik 

belediye reisi, bele&«yeye ait 
nıalî işlerin idaresıade görülen 
ihmal ve teseyyübünden dolayı 
nazırlar meclir' r? ı . .
dilmigtir.

semayı ame«
İlesi grev iSâın etti

B erlin , 1 5  ( A . A ) - Grev 
im linde b u lunan B erlin  m ad en î  

san ay i am eleııinin m ik tarı 1 3 0 0 0 0  

l^.şi tahinin  ed ilm ek led ir . Y a l 
nız, 6 0  y aşın d ak i am elelerle»  
h a rp  m alû lleri y erlerin d e  k a l

m ışlard ır. B ü tü n  am ele  sam lı ita 

ları m a d e n î nanay i seııdilcam na  

m ü zah ir o ld u k ların ı ilân e tm iş 
le rd ir . P o lis , R e ic h s ta g  ve D ie t  

b in alarile , fa b r ik a  m eth allerin i  
m u h a fa z a  e tm e k le d ir .

Son Posta davası

Izırimirden evrakımı 
SstanlbuJa mak° 

üne karar verildi
İzmir, 15 — İzmir ağır ceza 

mahkemesi Haşan Safyettin 
Beyin riyaseti altında saat on- 
birde Son Posta mes’ul müdürü 
Selim Ragıp Beyin muhakeme
sine başladı. Evvelâ İstanbul 
ağırcezasının levhit kararı o- 
kundu.

Müddeiumumi bu kararı tas
vip ederek muhakemenin tevhi
di : istedi.

Selim Ragıp Beyin avukatı 
irfan Emin Bey itiraz etti ve 
dedi ki:

— “ Salâhiyet, yalnız usul 
mes’elesi değildir.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
sazdığı esas haklardan biridir. 
Maznunu İzmir'de muhakeme 
etmek için kanunda sarahat 
yoktur.

Son Posta - Hizmet davala
rında irtibat olmadığını anlamak 
için nakli, müstakil cürüm sayan 
kanunun (162) inci maddesine 
bakmak lâzımdır.

İki mahkeme arasında ka
rar mübayeneti olabilir diye 
ayrı ayrı davaları birleştirmek 
doğru olmaz.

Belki, mantıkî olur, fakat 
kanunî olmaz.

Karar aleyhimizde de olsa, 
ilim yolundaki mesaiyi hürmetle 
telâkki ederiz.

Mahkemenin tabiî hâkimle
rine tevdiini talep ediyorum."

Mahkeme heyeti meseleyi 
°uzun uzadıya müzakere etti. 

Ayni sebepİerden kabili temyiz 
olmak üzere İstanbula iadesine 
karar verdi. Selim Ragıp ve İr
fan Emin Beyler buradan cuma 
günü İstanbula haraket edecek
lerdir’

İntihar ederken can 
kurtarana sarılmış
İzmirde Karataş vapur is

kelesinde bir intihara teşebbüs 
vak’ası olmuştur. Karataşta o- 
turan telgraf muhabere memur
larından Ruhi Efendinin zevcesi 
otuz iki yaşlarında Cenap Ha
nım kendisini vapur iskelesin
den denize atarak intihar et
mek istemişse de etraftan yeti
şenler tarafından kurtarılmıştır.

Vak’anın sebebi ailevî ge
çimsizliktir. Ruhi Efendi ile zev
cesi hanım arasında ufak tefek 
gürültüler ve ağız kavgaları 
eksik olmazmış. Dün sabah da 
biraz atışmışlar ve bundan mü
teessir olan Cenap Hanım:

— Ben intihar etmeğe gidi- 
v o n ım .

Diyerek evden çıkmış ve 
doğruca deniz, kenarına gitmiş 
kendisini denize atmıştır.

Soğuk su; Cenap Hanımın 
aklım başına getirmiş ve vapur 
iskelesindeki cankurtaran simi
di atılınca yakalıyarak kurtul
muştur. Tedavi için memleket 
hastanesine kaldırılmıştır.

B u n to v a  h û t f e c s i

SerftüestİMUflka ıınam- 
metleri lak- 

de ssılbılkallııkr vaırü
Burnovada polis 143 numa

ralı Ahmet Ffeııdiyi vazife es
nasında ağır surette yaralayan 
Serbest Fırka mensuplarından 
sabıkalı Filoriııalı Rıza hakkın* 
daki tahkikata birinci müstan
tiklikle devam edilmektedir.

İsticvap edilen .vahitler: valc'- 
ayı gördükleri gibi anlatmışlar
dır. Rıza feııa hakle sarhoş 
olarak geçerken tabancasını çe
kerek polise ateş etmiş ve :

— Biz Serbest Fırkadanız, 
adamı böyle öldürürüz.

Demiştir.
Burnovada Serbest Cumhu

riyet Fırkası ocak heyetinin sa
bıkalı ve mahkûm kimseleri Fır
kaya kayit ve kabul etmesi lıa- 
sebile Burnova nahiye müdür
lüğü tarafından yapılmakta olan 
tahkikat bitmiştir. Tahkikat ev
rakı dün akşam vilâyet maka
mına tevdi edilmiştir.

Burnova Serbest Fırka ocuk 
heyetinin cemiyetler kanunun
daki sarahate rağmen sabıkalı 
ve mahkûm birçok kimseleri 
Fırkaya kayit ve kabul ettikleri 
sabit olmuştur. Evrakı tahkiki- 
ye müddeiumumiliğe verilecek
tir.

Bıuca Hıââiseai
Sucada da Serbest Fırkaya 

mensup Salih oğlu Ali isminde 
bir şahsın adam öldürmek için 
Halk Fırkasına mensup bazı ze
vatın dükkânlarına ve ticaret
haneleri  ̂ evlerine hücum ve ta
arruz etmesi hasebile Bucadaki 
Serbest Fırka ocağında tahki
kata devam edilmektedir,

Bucada Fırka ocağındaki ev
rakın bir kısmı tetkik edilmiştir. 
Dün akşama kadar yapılacak 
ve devam edecek tetkikatla 
mütebakisi ikmal olunacaktır. 

İki tane sabıkalı yankesici mahkûm 
ile daha birkaç kişinin fırkaya 
kabul edildiği tesbit edilmiştir. 
Buca ocak heyeti hakkında da 
cemiyetler kanununa muhalif 
hareketinden dolayı kanunî 
takibat yapılacaktır.

Vak’anın kahramanı Ali dün 
mahkemeye verilmiştir.

Burnova belediyesi için Ser
best Fırka tarafından namzet 
gösterilenler arasında bile sa
bıkalı kimse vardır. Burnova 
Serbest Fırka ocak defterleri
nin tetkikinde fırkaya kayit ve 
kabul edilen on yedi sabıkalı
nın tesbit olunduğu .yazılmıştı.

Tetkikat neticesiade Serbest 
Fırkadan Burnova belediye namzedi 

gösterilen Haşan oğlu Maunaki 
Mustafa Efendinin cinayetten 
mahkûm olduğu tesbit edilmiş
tir.

On yedi sabıkalı ve mahkûm
dan başka daha dört sabıkalı 
tesbit edilmiştir. Bunlar kaçak
çılıktan mahkûm Mustafa oğlu 
Ramazan, hükümeti tahkirden 
3ay hapse mahkûm Hüseyin oğlu 
Hüseyin rakı kaçakçılığından 
mahkûm Ramazam oğlu Basandır.

Kızılların kaçırdığı 
misyoner

Pekin 15 (A.A) Bert Nelson 
adlı bir misyoner, birinci kızıl 
orduya mensup eşkıya tarafın
dan kaçırılmıştır. Şakiler, mis
yoneri salıvermek için külliyetli 
bir para istemektedirler. Ame
rikan orta elçisi misyonerin ser
best bırakılmasını temin için 
milliyetçi hükümet nezdinde 
tesebbüsatta bulunmuştur.

fin şene, koîiferıııınla verilen 
karar heyeti uınumiyeleri itiba
rile atideki noktalar etrafında 
toplanabilir.

1 — Balkan milletlerinin ve 
memleketlerinin menafii müte
kabileler! icabı kafisi olarak bu 
millet ve memleketlerin istikifıli 
milli ve ıııualıedatı hâriciyeleri
ne hiçbir veçhile halel gelmeli
nizin her salında anlaşmaları 
lüzumu;

2 — Her memlekette bu 
programı takip ve tatbik etmek 
üzere bir Balkan ittihadı komi
tesi teşkili,

3 — Bu sene zarfında kon
feransın ittihaz ettiği program 
etrafında devletler tarafından 
teatii efkârda bulunulmak üze
re Balkan devletleri hariciye na
zırlarının toplanması için Balkar, 
devletlerine vesayada bulunul
ması;

4 — Bu seneyi konferans ta
rafından çizilmiş program etra
fında tetkikat ve tetebüüe has
rederek gelecek sene İstanbul
da toplanılmasına karar verilmiş 
ikinci Balkan konferansına daha 
müspet hazırlıklarla gelinmesi;

5 — Talebe teatisi ve ted
risatı milliyenin mütekabilen iz
zeti nefsi millîleri rencide etmi- 
yecek surette tashihine doğru 
faaliyette bulunulması;

6 — Haricî piyasalara kar
şı Anadolu ve Balkan müstah- 
salâtını müdafaa ve himaye 
için tedbirler ittihazı.

7 — Kredi ve nakit mes’e- 
lelerinin bir noktai nazardan 
ve bütün milletlerin menfaatine 
göre bilhassa ziraat nefine halli.

8 — Münakalâtın sürat, fi
yat ve iltisak noktai nazarla
rından Balkan memleketlerini' 
harici rekabetlere karşı himaye 
edecek surette tanzimi.

9 — Milletleri biribirine sev
dirmek için en basit çare yek
diğerine tanıtmak olduğundan 
turizm mesaisine germi vererek 
bütün Balkan memleketleri teş
kilâtını temsilen İstunbulda bir 
Balkan turizm federasyonu te
sisi;

10 — Posta, telgraf ve ha
va vesaitinin dahi diğer nakli
yat misüllu fiyat, sürat ve ilti
sak noktalarından tanzimi;

11 — Tütün mesailini bil
hassa tetkik etmek ve gelecek 
seneye kadar bir rapor tanzi
mi ile konferansa verilmek üzre 
ayrıca bir komisyonu mahsus 
teşkili;

12 — Balkanlara ait mesa
ili içtimaiye ve sıhhiyeyi umumî 
noktai nazardan birleştirmek 
üzre her memlekette bu husus
ta cari veya hazırlanmakta olan 
kanunların yeknasaklığa doğru 
götürülmesi.

— Balkan ittihadı fikri na
sıl karşılandı.

— Konferansın bilhassa 
Türkiyeye mukarenet siyaseti
nin Yunan milletince tasdik edil
mekte olduğunu tedlil eden te
zahürat Yunan hükümetinin bil
hassa memnuniyetini celbetmiş- 
tir.

Herhalde bu konferans yal
nız bizim geğil, iştirak eden 
bilcümle heyeti murahhasaların 
Ümitlerinin fevkinde müsbet bir 
netice vermiştir.'

-— Yunanistanda nasıl bir 
surette karşılandık?

— Kendi hesabıma diyebili
rim ki iki millet arasındaki 
uzun oüren ihtilâflardan sonra 
heyeti murahhasımızın Yunanis
tanda milletçe bu kadar samimî 
hüsnü kabul edileceğini zannet
mezdim. Gördüğümüz hüsnü ka-

IhiI herhalde Atina halkının 
terbiyesi içtimaiye ve diyanetine 
bir bllrlınııdır.

Atina .şehremini M.Merkuris- 
le ayrıca görüştüm. Türkler 
nasıl eski Bizans asanın auır- 
lardanberi muhafaza hususunda 
bir fikri medeniyet gösteriyor
larsa Yunanlıların da Türlderdcn 
kalıp heııiiz tahrip edilmiyeıı 
birkaç eserin hüsnli muhafaza
sını rica ettim. Bunlar meynmn- 
da Atiııada mevcııl iki cami 
vardır ki bunların toplanacak 
Türk asarının teşhirine tahsis 
edileceği vadini aldım.

— Müsyü Venizelos bayra
ğımızı ayakt a mı selâmladı?

— Bilumum Yunan gazete
leri stadyumda atletlerin resmi 
geçidinde Başvekil Müsyü Veııi- 
zelosun yalnız ve bilhassa bizim 
bayrağın geçişinde ayağa kal
karak ve şapkasını çıkararak 
selâmladığını ve stadyumu dol
duran 40-50 bin kişinin bu hür
metkar tezahüre galeyan ile 
iştirak ettiklerini pek mühim 
bir siyasî vak’a olarak kaydet
mişlerdir.

Partenıında Yunan gençliği 
tarafından vukubulan resmi ka
bulde heyeti murahhasamız ta
rafından söz almaklığımı muh
terem Reisimiz Haşan Beyefen
di tensip ettiklerinden gençliğe 
yaptığım hitabede Balkan genç
liğinin sulh sahasında atılan to
humların esrini iktıtafa namzet 
olduklarını söyliyerek bu saha
da hazırlanmalarını temenni et
tim. Bunu müteakip Darülfünu
nunda yapılan merasimde Ham
dullah Suphi Beyefendinin irat 
ettikleri pek parlak ve samimî 
bir nutkunu Yunan gençliği bü
tün hararetile alkışlamış ve ga
zeteler bu nutuktan son dere
cede sitayişle bahsetmişlerdir.

Keza, Ruşen Eşref Bey kar
deşimizin (Delf) de konferansın 
son celsesinde irat ettiği, ayni 
zamanda esatiri ve şairane söz
ler hazırlanmış olan nutuk, 
gerek konferans azası, gerekse 
yüzlerce halkın son derecede 
takdirini mucip olmuştur.

Her halde kemali iftiharla 
diyebilirim ki heyetimiz hakikî 
bir muvaffakiyete nail olmuştur.” 
komisyona taksim olunmuş ve 
Türkiyeden giden on murahhas 
bu komisyonlara ayrılmışlardır.

Konferansın esas gayesi,ba
zı gazetelerin yazdığı veçhile 
bir kaç maddî veya ticarî mes,- 
eleye inhisar etmeyip Türkiye 
Yunanistan, Bulgaristan, Yu
goslavya, Romanya ve Arna
vutluktan mürekkep altı Balkan 
millet ve devletinin bilûmum fa
aliyetlerini bir ittihat fikri et
rafında toplamağa matuf idi. 
Bu fikrin birdenbire yahut pek 
kısa hir zamanda husülpezir ol
ması ümidi hiç kimsede olma
makla beraber herhalde bu ga
yeye müteveccih bir hüsnü ni
yet belirmekte idi.

Arkadaşlarımızdan Darülfü
nun hukuk fakültesi reisi Ta- 
hir Beyefendi birinci teşkilât 
komisyonunda ve reisimiz Ha
şan Beyefendi, Ruşen Eşref ve 
Zeki Mesut Beyler ikinci siyasî 
komisyonda, Hamdullah Suphi 
ve Yakup Kadri Beyler üçüncü 
münasebatı fikriye komisyonun
da ( Hamdullah Suphi Bey bu 
komisyona riyaset etmiştir. ) 
Bendeniz,Nemli zade Mithat Bey 
dördüncü iktisat komisyonunda, 
beşinci münakalat Turizim ko
misyonunda îyalnız bendeniz ve 
altıncı İçtimaî meseleler komis
yonunda Vasfı Raşit Bey çalış
mışlardır.

Dördüncü ve beşinci komis
yonların heyeti umumiyeye ay
nen tastik ettirdikleri teklifleri 
böndeniz kaleme aldım.

K n tıife  3
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Geçenlerde bir gece Fındık 
lıda Bahaettin ve Knrn Hlinaym 
isminde il:i sandalcının kavga
sını ayırarak bunlardan Hiiaeyi» 
ııi karakola gütürmokta olmı 
poiis Ahinel Ef. yokla giderfsem 
Hlıseysıiıı firara teıjobblin ctr.ısd 
üzerine bir el ateş etmiy vc 
çıkan bir kıırçıınln da HUacsyin 
maktul düşmüştü.

Işto bu suretle katil olan 
polis Ahmet ef. nin muhake
mesine dün ağır ceza mahke
mesinde başlandı.

Ahmet Efendi kendisinin hu 
cinayeti kasten yapmadığını, si
lâhın kazara ateş aldığını söy
ledi.

Halbuki dinlenen oatîittar Ah
met Efendimin kastsa Hticoyîiii 
öldürdüğünü anlattılar.

Bunun üzerine müddeiitratrf 
gayri mevkuf olan Ahmet Ef. 
nin tevkifini istedi.

Mahkeme de bir jandarma 
celbederek Ahmet Efendiyi tev
kil edip tevkifhaneye gütıdofdl.

Müdafaa şahitlerim» celbi 
için muhakeme talik olundu.

Veırgıilleîrnffi} tadili)
Ankara, 16 — Bası vergi

lerin tenzil ve tadili faükûnaetço 
takarrür etmiş ve bu hususta 
iptidaî tetkikat başlamıştır. Ge
rek bu hususta, gerek mâliye
mizi en fazla meşgul eden Dü
yunu umumiye ve Devlet Bam» 
kası tesisi esnasında tetkSkütta 
bulunmak üzre vergiler, DUytl- 
nu umumiye ve banka için üç 
komisyonun teşkili takarrür et"

Vergiler komisyonu tadil ve 
tenzil edilecek vergiler hakkın» 
da tetkikat ta yapacaktır. Dü
yunu umumiye komisyonu ba 
mesele etrafında mesaide bu
lunacaktır. Banka komisyonuda 
Devlet Bankasının teşkil ve te
sisi etrafında faaliyette buEu* 
nacaktır.

Yeni maarif bütçesi 
Ankara 16, [H. M] — Ma

arif Vekili Esat ve müsteşar 
Mehmet Emin Beyler vekâletin 
yeni bütçesi etrafında Maliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Beyle 
iki saat görüştüler.

Reichsatag riyaseti 
Berlin, 15 (A. A) - Reichs- 

tag meclisi reisi intihabata te* 
vessiil etmiştir. 4 namzet vardı. 
M. Loebe, M. Schonz, M. Pietk 
ve M. Graes. M. Loebe, 2Ö9 
reye karşı, 269 rey ile reis İH- 
tihap edilmiştir.

Kazanan Mısır tahvilleri 
İstanbul, 16 (A. A) Yüz

de 3 faizli ve ikramiyeli Mısır 
kredi fonsiyesi tahvillerinin 15 
Teşrinievel tarihli keşidesinde 
şu numaralar kazanmıştır:

1886 senesinde çıkan tah
villerden 60721 numaralı tahvil 
100,000

1903 senesinde çıkan tah
villerden 410935 numaralı tah
vil 100,000

1911 senesinde çıkan tah* 
villerden 223241 numaralı tah
vil 100,000 frank ikramiye ka
zanmışlardır.

M. Doumergue’in 
seyahati 

Casablanca 15, (A. A) —- 
Reisicümhur M. Douıaergu’ei 
hâmil olan kruvazör ile ona re
fakat eden diğer harp gemileri 
buraya vâsıl olmuş ve topçj» 
ategile selâmlanmışhr.
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Lfrviprı'V hc'rb'r. sonîj anlaşı
lınca, bıV çs^ab, İHi»>a;îr cera'.rkî 
hükûmp}i ni'Heli kenti; h'.'.iine 
bırakıp, tası tsrejı top^dı, mem
leketten kaçtı.  İsianbul tş<ral 
cluridu. bütün ümitler bilmişti, 
idam hükmünün infazı» bcfrie- 
yen mahkumlar gibi cezaaıızı 
bekliyorduk. Harba iştirak eden 
belli başlı bir devlet olduğumuz 
halde, -paytaktın sokaklarında 
bir tek Türk askerine tesadüf 
edilmiyordu. Asker, yok olmuş
tu. Zabıtlar, işgal kuvvetlerinin 
hakaretlerine uğramamak , için 
üniformalarını çıkarmşılar, şe
hirde ancak sivil kıyafetle do
laşabiliyorlardı. Memleketin man 
zarası, j iflâs etmiş muazzam bir 
millî mües3esesin kat’î tasfiyesi 
manzarası idi.

Bu esnada İzmiri Yunanlılar 
işgal etti.

îstanbuldaki düşman kuvvet
lerinin halkı tazyik eden haka
retlerine bir de Rumların, Er- 
menilerin, hatta bir kısım Ya- 
hudilerin bildiğimiz hakaretleri 
zammoldu.

Sarhoş Yunan neferleri kol- 
kola ve naralarla kaldırımlardan 
geçerken Türk evleri, camlan, 
kafesleri, perdeleri indirdikten 
sonra ışıklarıda söndürerek, yurt
larını mezara benzetmek sure
tile tecavüzden kurtulabiliyor- 
lardı.

Kea-çjey ı®aIıvolaaaııştM.
Bu ümitsizlik hengâmında, bir 

giin, bir adam Anadoluya geçti.
Bütün Anadolu, harptan çık

mış, sakatlarla dolu, parasız, 
aç, ümitsiz, yaı.v;n harabesi ha
linde idi. Adam, geçtiği şehir
lerde, millî vicdanı ateşliye, 
ateşliye Sıvasa geldi.

Karanlık bir odada, hatta 
6ır lokma ekmek bulamadığı günler 
oldu fakat her nevi sefalete gülerek 
evvelâ memleketi içinden kemi
ren hainlere harp açtı. Onları 
tepeledi.

Bu esnada, Anadolunun 
yarısından fazlası kendisini kur
tarmak isteyen adama karşı, yer 
yer isyan halindeidi. Onları te
peledi ve düşmana harp açtı.

İhanet edenler oldu, onları 
da tepeledi ve nihayet bütün 
tihanm hayret ve haşyetle dolu 
jözleri önünde, yüz binlerce ne- 
rerlik Yunan ordusuna, topla
cının cehenneminde yakıp mah
vederek, düşmanı İzmirden çı
kardı, ve on beş gürzde, harp 
ede ede, Ankaradan Akdenize 
vardı.

Bütün nseımSeköt, çıîgjsı 
'bir esvİmç içisade idi. Bir 
atsam, bir iHucise yaratm ış, 
ölmüş bir kalıba, esfeisiıı-

cam bağıglanjıışiı.
Adam, harbi karanâıkiv

SG:t,a s ıu ia k a z a n d ı.  Mem
leketi istiklâline knzmçhi'/du. 
t'-apiiüiâsıyonian kaldırdı . 
Hain padişahı memleketten  
dışarı aiû. H ilâ feti kaldırdı, 
îiıı m illetin kendi reyine bı-i 
raitıhrsa b e lk i  her, ıjüz .se
nede yapatnıyaceğı ıslahatı 
beş senede yaptı, yaptırdı.

Herkesin ümitsizliği içinde 
bir gün Anadoiuya geçen bu 
adası, MUSTAFA KEMAL di. 
Rarıiya şu Arif Orucun daha 
dün “ Başvekil ol ! ,, diye akil 
öğretmek, yoî göstermek cür’e- 
tiııde bulunduğu Gazi Mustafa 
Kemal f

Bu hâdiseler üzerinden çok 
geçmedi. Hepimiz o ümitsiz gün
lerin ıztırabım tattık. Hepimiz 
o ümitsiz günleri takip eden se
vinç ve saadet günlerinde coş-1 
gım .ruhlarımızı millî ve müşte
rek saadetin enginlerine kapıp 
koyverdik. Kaç defa, alkışladık, 
rüya zannedip inanmadık, sevin
dik, bayram ettik. Bunları unut
tuk mıı ? Hayır, hiç şüphe yok 
ki unutmadık.

Vicdanlarımız .üzerine istik
lâl harbinin kaııile vc ateşiie ya
zılmış olan bu milletin en bü
yük tarihî şerefini unutmadık 
ve unutamayız.
Fak at İm an arşi gisssleirâmde. 
habis rraMarııs selsiir saça
rak  h erkese bunları wmst- 
tMiîmağa çalıştığı" fora 'elîm 
teşevviiş gisaateriıasîa, hafı
zamızı fesada ve tah rikâta  
karşı bir silah gibi tetikte 
tu tarak «Saka çok naüta-

B jeİ E& stafa 
ve Mw.s{

Kuvvet ssol 
Thııdıas-» fena ala© 
malıdır.

©î-
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Londra 16, (A. A.) — Dük 
dö Gloucestes, Habeşistan im- 
peratorunun taç giyme merasi
minde hazır bulunmak üzre Ha- 
beşistana gitmiştir.

Marn nehri yükseliyor 
Reims 16, (A. A.) — Marn 

nehrinin seviyer.i Joinville - St 
Dizier mmtakasmda mühim su
rette yükselmiştir. Sular, birçok 
binaları istilâ etmiş olup, sahil
de bulunan ahali tehlikeye ma
ruz bılunmaktadır.

M. Doumergue Faşta
Rabat, 16 (A.A) — M. Dou

mergue buraya vâsıl olmuştur.

İM ıM ljffislla

y.ırıı tekrar av
det etmiştir

Serbest Fırka idare he* 
yeti gayri mevkuf

İHi'I -.i ki o . 1' Z. i'A. 3 fîGıji-GCSİi'ltFiT

Antalya 17, (H. M) — Be
lediye intihabını kaybetmekte ol
duklarına zahip olan bir kısım 
Serbestçiler halkı iğfal ederek 
ve esnafa dükkânları kapata- 
ra:; belediye önünde tecemmu 
edip, sandığı aşağıya indi
rin diyerek intihap encümenini 
tehdide kıyara eyüyen miicte- 
milerin ekserisinin evvelce rey 
vermiş ve ortaya sırf nümayiş 
için gelmiş olduktan anlaşılmıştır.

İtilip kakılma esnasında du
vara çarpmak yere düşmek su
retile yaralananlar on ala kişidir. 
Tecemmu ve nümayişin muşeviik 
ve muharriklerile zabıta kuvv itle
rine tecavüz edenler derdest 
edilerek adliyeye teslim olun
muşlardı.

Serbest Fırka heyeti idare
sinden dekeor Burhanettin, mu
allim Akif, Giritli Süleyman ve 
Remzi, Serfiçeli Reşit ve İbra
him Ali, Oğuz Ömer Efendi za-, 
de Mehmet Beyler muhakeme
leri gayri mevkuf yapılmak üze
re tahliye edilmişlerdir.

Zabıtaya bilfiil taarruz eden* 
ferden dokuz kişi hakkında dün 
müddeiumumilikçe tevkif müzek
keresi verilmiştir. Sükûnet av
det etmiştir intihabat sükûnet 
içinde devam ediyor.

IhtaftİMİ m m te-

Ç İ F I  R E Y  Mî  T M İ?

Itlagıl
MÜDDETİ HİTÂM  BULAN  
FEDERASYONLARA KAR
Ş I M im :A K  AKÜN ALACA
C I VAZİYET GÖRÜŞÜLDÜ

Dün Beyeylu Cümhuriyet H. 
Fîrkasmda, &sianbul mızıtakası 
fevkalâde bir içtima aktetmiştir.

Bu içtimada müddeti hitam 
bulan ve nizamî teşekküllerini 
kaybeden federasiyonlara karşı 
mmtakama vaziyetinin tesbiti 
ile umumî kongrenin toplanması 
için icabeden tedbirlerin alın
ması görüşülecekti.

Muayyen saatte her klüp 
tarafından izam edilen murah
haslar gelmişlerdi.

Dünkü içtima’da senelerden- 
beri iki klüp arasından devam 
eden anlaşamamazhktan şikâyet 
edilmiştir.

Galatasarayın Avrupa seya* 
hati mevzubahs olmuş ve ha
rice karşı muhtelit • bir takım 
çıkarmak için bu anlaşamamaz- 
İ'ğı ortadan kaldırmak icabet- 
tıği ileri sürülmüştür. Bu esnada 
bir çok müzakereler olmuş ve 
muhtelif klüplerden bazı kimseler 
söz söylemişlerdir, içtima geç 
vakte kadar deyam etmiştir.

Dünkü m aç
Yakında başhyacak olan lik 

maçlarına hazırlık için takımlar 
arasında ekzersiz maçları yapıl
mağa başlanmıştır.

Dün T aksim stadyomunda 
Fenerbahçe, Şişli muhtelitine 
sıfıra karşı 6 ile galip gelmiştir.

Galâtasaray da Kurtuluşa, 
dörde karsı altı i\e îjalİD gelmiştir.

J

M u a m m e r  

Bey 58, Yusof 
Eey ise 56

nstnua bim etti?
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Dün Darülfünun emiııi inti
habı yapılmıştır. Evvela saat 13 
te Fen ve hukuk fakülteleri mü
derrisleri birer içtima aktetmiş* 
ler ve namzetler etrafında gö
rüşmüşlerdir. Saat on dörtte hu
kuk fakültesinden maada diğer 
biitün fakülte müderrisleri Da
rülfünun konferans salonuna gel
mişlerdi. Nihayet yarım saat son
ra, içtimadan çıkan hukuk fa
kültesi müderrisleri de salonda 
görünmeğe başlanmıştır.

Intihabatın lıafî cereyan ede-, 
ceği söylendi ve müderrislerden 
maada herkes dışarı çıktı. ' ■
- Mamafi, , dsşarda duranlar: 
bütün münakaşa ve gürültüleri 
aynen işittiler. Emin vekili Mus
tafa Hakkı Bey celseyi açtı. 
Müderris Malik Bey yoklama 
yaptı: 98 mevcut ve 14 namev
cut olduğu anlaşıldı. Bunun 
üzerine Mustafa Hakkı Bey 
intihabın ne 3iıretle yapılması 
lûzııu geldiğini, yani pusulalar

F j :s ft& SH esindssı H üs»3 H muÜ l î .  sa lon u  lerkederken t  
“S iz in le  b ir  s a fca f a ltın d a  ç a lıç m a k  ben im  için ayıptır t  „ 
dem îşlir. D alan da k a la n la r  buna Hüsnü H am i t Beyin  
is t i f a . et liğ in e  d e l i l  ad d e tm ek led ir ler .
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edilmediği takdirde edebiyat: 
ve ilahiyat müderrislerinin bu 
intihaba iştirak etmiyece'klerini

üzeriiıt; çift reyini yazmak hu
susundaki kanaatian sordu. Bu
nun üzerine Hüsnü Hamit Bey 
söz aldı ve rey pusulalarına tek 
rey yazılmasını teklif etii ve 
dedi ki:
.— Eğer ekseriyet olmasa dahi 

nisbî bir ekseriyetle seçilea nam
zetlerden vekâletçe biri tercih 
edilir. Aks: takdirde intihap 
kanunî bir şekilde cereyan et
miş oiams.

Hüsnü Hamit Beyin, Köprü
lü zade Fuat Beyi namzet gös
termiş olan Edebiyat ve İlahiyat 
müderrisleri lehine söz söyle
mesi arkadaşlarında umulma
dık bir tesir yapmış ve gürültü
ler olmuştur.

Bunun üzerine teli namzet 
meselesi etrafında söz soyiiyen 
'Fuat .Bey Edebiyat ve İlahiyat 
fa!’.iîSio!erini:«ı hazırladığı bir 
takriri uzaimı? ve pusulalara 
tek namzet yazmak çeldi kabul

tin !’

h"nJ.!

söylemiştir.
Bunun üzerine kahkahalar; 

ve gürültüler işidilmiştir: , ;•
Fuat Beyin verdiği takrirde, 

puslalara bir isim yazılması mü
dafaa edilmekte ve şunlar söy
lenmekledir :

Rey puslalarına çift irim' yâ-' 
zıldığı takdirde intihap edile* 
cek zatların ikisi de yalnız ek»' 
seriyetin mümessili ve mülrteV 
habı olacak, a'kaüiyetin namze
di anlaşılamıya-cak, bundan do
layı vekâlet mekanımın ■ hakkı 
tercihinin manası kalmayacaktır. 
Bu tercih hakkının makul v* 
manalı olması:için Darülfünun, 
reisi bulunan fakat a"ynı zaman
da icra kuvvetinin de mes’ul bir 
uzvu olarak devletimi ve DarBlfü* 
nan müessesesinin iİytiyaçlarım e» 

[A r l ’Mst 3  ü ncü stlkifede]
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Belediye intihabatma dün de 
devam edilmiştir, intihabat bü
tün belediye dairelerinde sükû
netle icra olunmuştur. Bu sükû
netin sebebi ihtimal halâ Ser
best fırkadan paralarım, hafta
lıklarını alamamış olan yardak
çıların meydandan çekilmesidir.

Dûn Bayezıtta, Alemdar, 
Binbirdirek, Sultanahmet, Can
kurtaran, İshakpaşa, Küçükaya- 
sofya, Molla Fenarî mahalleleri 
halkı reylerini istimal etmişler
dir. Bayezıtta muzika da olduğu 
halde pek hararet görülmemiş
tir. İntihabat normal bir şekilde 
devam etmiştir, ve Serbestçiler 
pek ortada olmadığından hâdi
se çıkmamıştır.

Beyoülunda 
Beyoğlu mmtakasmda Fın

dıklı, Ömeravni, Kılıçali, Kürt 
Elhaçlıasan efendi mahalleleri 
halkı reylerini istimal etmiş
lerdir. Dün buna da ancak 150- 

, 200 kadar» rey atılmıştır.
Serbestçilerden bazı kim

seler kapı önünde iradı nutuk 
etmek . istemişlerse de kimse 

1 kulak asmamts ve “havalar za-

CilEıU^

istimal ettiler
ten so ğ u d u d iy e  bağırmış
lardır.

Fatihte 
- Fatih mmtakasmda, Davnî 

paşa, Çakır ağa, Kasabilyas, 
Cerrah paşa, Keçi haiua ma
halleleri halkı reylerini atmış
lardır. Burada da hiç gürültü 
olmamış ve intihabat sükûn için
de cereyan etmiştir.
. Mamafih Serbest Fırka men

supları ellerinde rey pusulaları 
olduğu halde rast geleni teşvik 
etmeğe teşebbüs etmişlerse de 
kimse kulak asmamış ve halk:

— Biz, bizi kurtaranın fır
kasına rey vereceğiz, diye rey
lerini Halk Fırkası lehine isti
mal etmişlerdir.

Fatihte evvelki gün 700 kişi 
rey vermiştir. Bunların içinde 
ekseriyeti kadınlar teşkil etmek
te idi.

Diğer m ıntakalan ia
Dün Kadıköyde Zühiü paşa 

Tuğlacı,. Göztepe, Merdiven köy 
Sahrayıcedit, Suadiye mahalle
si reylerini atmışlardır.

Uzak yerlerdeki halk, gerek 
Serkest Fırkanın ve gerek Halk 
Fırkasının tattuğu kamyonlarla 

(  A rkası 3  üncü sayfada)

„ ^ Jy d e  bir. 
Midise olda!

SERBESÇİLEfT ş a b a n c a  
İL E  H A L K  F IR K A S I TA- 
R A F T Â R L A R ÎN h V  ÜZE
R İN E HÜCUM ETTİLER

Seydiköyde de Belediye inÜ- 
hsbatım kaybedeceklerini anlı- 
yan Serbesteler dün, Steydikö- 
yiiaâebir hadit.2 çıkarmışlardır. 
Vak’a şudur: -

Dün sabah serbestçilerden 
bir grup ellerinde tabancalar 
olduğu halde intihap ŝandığiiuo 
baİHüdcğa manaSe geııssşler ve:

' — Hükümet üç güne kadar 
düşecektir.

Diye bağırmışlar ve mütea
kiben sandığı parçalamak i*t*» 
mişlerdir.

Bu sırada sandık başında 
bulunmakta o la n  encümeö-azasm- 
dan Serbest fırkaya mensup 
bombacı Mustafa derhal dışarı 
fırlayarak rey vermek üzere 
gelen halka hitabeti:

— Ne duruyorsunuı?!. Halk-- 
çılara hücum edinhfj,.

Diye bağırmıştır. Bu söz üze
rine orada toplu bir hald* 
bulunan balıkçılar ve Serbest* 
çiler birbirine girıssiştertîir. Fp  
kat zabıta vaktinde yetişini#, 
halkın döğüşmesine mfitt'i'- olmu| 
tur.

bacı Mustafa, Tımraşh ^ 3 İ r  
oğlu Mehmet çavuş, kaihvect 
İsmail, kalfa Halil, Koçanlı 
Sait tevkif edilmiflerdir.
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Anlciira, 17 - -  Mnıırif Ve

kili valilere atideki iıın.iı.ıi ıjiiıı- 
dı-rdi:

Teşrinisaniden itibaren ge
çen senelerdi- gibi mil
let mektepleri faaliyet bağ
lıyacaktır. Bu sene itiııa oluna
cak cihetler:

1 — Geçen sene okum-ya 
başlamış olan vatandaşların bu 
husustaki melekelerini arttırmak 
ve kencii seviyelerinde olan neş
riyatı okuyup anlıyacak hala 
getirip istifadeli şeyler okumak 
merakını uyardırmak.

2 — Daha henüz Türk harf
lerini öğrenmemiş olan vatan
daşların biran evvel ümmilik
ten kurtarılmas-rıa çaiçmakiır.

Her iki hedefin istihsal ve
saiti her mahalle göre derişe
ceği için bu hususta büyük müi 
kiy e memurlarımızın bulacağı 
tedbirler mevcut talimatname
den fazla istifade olunmasın? ce
min edebilecektir. Halkın seviye
sini yükseltmek vilayetler idare
si kanununun valilere tefviz et
tiği vazifelerdsndir.Bu husustaki 
himmetiniz neticesine intizar edi
yor ve millet mektepleri fsan- 
/etinin bu sene göstereceğiniz 
tedbirlerle diğer selislerden da
ha fazla semere vermesini bek
liyorum. Geçen sena vilâyet ra
porlarındaki tavsiyelere istina
den değiştirilmek üzere olan ta
limatnamenin muaddel madde
lerini vakmda tebliğ edeceğim.

u f f s m d a

î r i e r  İ ç i s ı  

mnıitelîıassss
'İTafuran, Z6 (A. A) — Moc- 

îs, 18 a-eye karşı 61 rey ila 2 
sene snEddetie 5 ecnebi şimen
difer naK^assıssım isühdamına 
tEsmnîjrei ves-en bir feanun lâ- 
yıhasEm kabul etmiştir. Bu mii- 
tehasHisaar, Fransız, Amerikan, 
Alman, Belçika ve Lehli olacak 
ve afacaMan maaşların yekûnu 
2öl,0SO fljrayı geçmiyecektir. 
Mec&s ayısı saıaasda eenabî 
Iram damâî'ĵ JairıısiBi ikmali için
5 nsSyoa iSmen tahsisat kabul 
etmişe?. Buram tediyesi şeker 
TC çay talslsarian hasîSâtile te- 
asin edilecektir.

m r  aile  îa c ıa s ı
tzüshde Tepecikte Sürmeli 

Kjfeağifflda. lir üaacmiıasede çok 
garip sân vak’a ofeacgîur. Umum- 
haneye g îfe ı bir şahıs üç 
ay evvel evinden kaçtığı vs 
nereye gittiğini öğremeaıediği 
karışta» orada httlrauş ve def" 
bal poLas r.ikâys: etmiştir.

Kocasından kaçarak mnum- 
«ıaneye giden ve orada yaşa- 
ünayı by? aile yuvarasra samım! 
ve sıcak omkiime tercih eden 
betbaht kadın bire hacı kızıdır 
ve oluz beş yakarında olduk
ça güzeldir.

Vak’a çok recidir. Aliye 
m'ıhtear namı aıtında zabıtaca 
tescu ec.iıen bu kadm umumha- 
Rede yaşamca başlamış ve üç 
ay geçtikten sonra bir gün ko
casını karşiîjnua bulmuştur. Ka
dın Kjı-.-dc'.-s re ve ko
cası •

Ne arıversun b-.ırada ?

J». ii.<î &j ü o vıiuımı iî̂icJ lo)r
Kalaiştağda, kafin- 
rolsün başvekil

ıLoııye oagıraalla
ı 1 r- SÜK1UMETLE

rAfj J/vRSEYÎ OKUBU

derlin, 16 (A. A.) - Kciaclı-
i;ı;; «iK'ulı.'.i.ıcle başvekil kouni- 
pistler taraıından “ Kahrolsun 
kıılık diktatörü!,, seslerde kar
şılanmıştır. başvekil, hükümetin 
beyannamesini okumuştur. Bu 
beyannamede İktisadî buhranın 
vahameti kaydedildikten sonra, 
îıiiknnıctin İktisadî ve malî pro
gramını tahakkuk sahasına isal 
e-.lebılmek için mevcut kararna
melerin muhafazası zarurî ol
duğu tasdik olunmaktadır.

Mumaileyh, bu kararname
lerin feshi talebine dair olan 
bütün takrirlerin reddini iste
mekte ve bu malî sene zar
fında hazine varidatının müte
madiyen azalmış olduğunu iiâve 
eylemektedir. Hali - hazırdaki 
bütçe açığı 450 ilâ 600 mil
yon mark oiup bu mikdar 
1931 senesinde bir milyara ba 
iiğ ckcafctr. Bu sebebe binaen 
hlikümet, Muhtemel bütçe açı
ğı-'! uii-valıkat surette kapaia- 
b;l:neıc için hariçten istikraz ak
dine mecbur olmuştur.

Beyannamede Almaııyadaki 
ecasfai sermayelerin msnsup 
olduklar; memleketlere avdet 
etmiş olduğu vc bir çek Al
manların paralarını eeııebi es
baba yp.iırnv.ş oldukları v.ı bu 
hakiî /'.İma;? mâliyesini izrar et
miş ve iç;sizleri:ı miktarım art- 
tırnrş bulunduğu beyan edil
mektedir. Başvekil hükümetin 
İktisadî ve mali programsam 
kaba;!! keyfiyetinin işsizl-ği ten
kis etmeğe ve AIifr .ysds» Jıa- 
yat pakal’J ’ğîn! >-ahfîi eylemeğe 
medar o3ncr.ğs ümidini et- 
îssî tir.

asilere11

Ilüîhak etmiş!
Nevyork 16, (A.A.).— Por

to aifegrcdetı bikBrikiiğmc göre, 
ifeS«filci!er tarafından neşredilen 
bisr tebliğde Santa Katarina 
eyaletine zaensup federal kıta- 
aitan 60 bölüğün silâh ve mü- 
feiaaijBriie beraber ihtilâlcilere 
sİLîkak efcsîîş oldukları ve ihti
lâlciler tarafından muhasara e- 
dîkaiş olan Misasgeraes'deki 
en birinci piyade alayınızı kayıt 
ve şartsız teslim olmuş olduğu 
fceyası ediknektedir.

>isile?lîî aEiiv-affâkıyeti
Buenos Ayres 16 (A.A.) — 

Porto Alîegre karargâhına Pa
gana eyaleti valisinden bir tel- 
gfafname gekaiçrir. Bu telgrafta 
ifatilâkilerin 1300 federal ile
2 poüs aSayım tamamen mağ
lûp ve perişan etmiş olduğu 
bildir il inektedir.

'i;Jl C i t

Diye sonraca odasına kaça
rak kap’.yz kilitlemiştır.

Scğuk kanklığını muhafaza
ya muktedir olan erkek kara
kola gitmiş ve bu kadının üç 
ay evvel evinden kaçan zevcesi 
olduğunu, talâk için mahkemeye 
müracaat edildiğini, fakat henüz 
ayrılmadıklarını 3Öyliyerek da
vacı olduğunu bildirmiştir. Der- 
ka» karakola ccifcedilen kadm 
isStfir etiîîsemig, ve her şeyi ol» 
dağ ıs gibi söylemigtir. Hem za« 
hıtayi igr?a! eden ve müstear 
es;m!.a tej.aü edile» ve hem de 
kocacı '/arUon gayri meşru te
maslarda bulunan kadın dün 
müddeiı.ır’imîliğe verilmiştir. Bu 
kadın hakkmdaki ceza 3 ay
dan 3 seneye kadar hapistir.

m ı
çift mi?

flJh'kııl nahif adan mabutJ 
iyi takdir vo bunları tolif oy- 
iiyocok bir vaziyette bulunan 
Maarif vekilinin bir ilim ve fi
kir müessesesi olan Darülfünun
daki fikir ve ihtiyaç coroyan- 
lannın mümossillerindcn birini 
tercih imkânına malik bulun
ması lâzımdır.

A v ru p a  Darülfünunlarının 
kâffcsiiide intihabat rey pusula
larına tuk isim yazılmak suretile 
icra edilmektedir.

Bu takrir okunduktan oom-a 
çüruitüler oidıı. Bir çok kirjilor 
Hor. siîylemek istedi. Reİ3 her
kesin sıra ile söz söylemesini 
teklif etti. Hukuk fakültesi mü
derrislerinden Kenan Bey söz 
aldı, dedi ki :

— Ben çift rey taraftarıyım. 
Çünkü ekseriyet ve akalliyetle 
seçilecek olan iki şahs vekâlete 
bildirildikten sonra vekil isterse 
ekseriyete rağmen akalliyetin 
aarazetini tercih eder. Bu ise 
arayıumımiyeye muhaliftir. [Sü
rekli alkışlar j

Ger.e Hukuk fakültesi mü
derrislerinden Tabir Sey söz ,

— Fuat Bey tek rey kabul 
eireLftedüğı takdirde ilâhiyat ve 
Edebiyat fakültelerinin intihabı 
terkedecekierini söylediler. Hal- 
fcekı bea zammediyorum ki bu
rada rskSie kaydı mevznubahs 
olamaz. Bizim talimatnamemiz 
"Emâ» Darülfünun müderrisleri 
iaraftndati İntihap edilir,, diyor

Salonu ierkederlerse müstenkif 
sddedilirkr. ( Alkışlar, güzel, 
âlâ sesleri)

Eumm üzerine Köprülü zade 
Fuat Bey:

—Maarif veiCiüiatiaİHt iki nam
zetten birini iercü» eiü&ek salâ
hiyeti olduktaa sonra gerek 
ekseriyet ve gerek akalli- 
yet namzetleriiH göstermek 
lâzımd;;-. Aksi taktirde Edebi
yat ve llâMyat fakülteleri buna 
iştirak efeniyecektir, dedi ve 
birçok atüfeştkaayaa gürültüler, 
miinrJ^aşoJar oldu.

.i îul;t.ıkçaiar doğrudan doğ
ruya Fuat Seye hiicum edi- 
ynrbrdr. Fuat Bey:

— Bize hitap etmek istiyor
lar. Bu hukukî zihniyetle kabili 
telif değildir. Eminlik mesele
sinde vekâlet, daha doğrusu hü
kümetin hakkı tercihi vardır. 
Darüİfiinun noktai nazarından 
Avrupa kanunları nazarı dikka- 
ta afersmakdır.

Bir ses:
—Esnaf loncası değil burası İnti

hap şimdiye kadar böyle yapılmıştır 
Nizamnameyi kendiniz yaptınız,
o zaman aklınız nerede idi.

(Kahkahalar)
Fuat Bey — Aklımız şimdi 

başımıza geldi (Alkışlar).
Burası Millet meclisi değil

dir. Talimatnameyi tefsire kalk
mayalım. Kelime üzerinde oy- 
naznıyahm.

[Gürültüler, patırdılar. Reis 
zili birkaç defa çalarak sükûte 
davet etti.]

Müderris Zühtü Bey Fuat 
Beyin takririne cevap verdi.

Tekrar sekiz imza ile Fuat 
Beyin takririnin nazarı itibare 
alınmamasına dair bir takrir 
verildi. Tahir Bey söz aldı. 
Sonra:

Fuat Bey : Siz1 takriri
kabul etmezseniz biz intihaba 
iştirak etmeyiz. İntihabın feshi 
içinde hükümete şurayı devlete 
B&fceaafc ederiz dedi.

Tahir Bey — Tefsir mevzu 
bahs değildir. Kanunun tali
matı verilmig tatbik edilmlştiı;.

[  Inviııci aa/ıifcdfiı muhal / 
Bolodiyu dairouiııe j'dıııİMİerdir. 
Monınafih, Sorbeot Fırkanın o- 
toblSaleriylo gelen lınlk dahi 
reylerini Halk Fırkasına vermiş
lerdir.

Yoniküy mıntakasında, Ke- 
mot-burgoz, Pctnnhur, Pirhıççi, 
ifooakiyo, Çiftnlnıı, Odayeri, Ak- 
pınar, Ağaçlı, Kıoırımıııdıra ınn-
iıcıKuleri, reylerini vermişlerdir.

Bunda da İmik her iki fır
kanın tuttuğu otobUolcrlc rey 
ıiMİıallino tajınmıgtır.

Dün Mecidiye, ve Kâğıtha
ne köylerinde Serbest fırkanın 
ocakları açıldı. Binalara bayrak- 
laıc, dallar ve Fethi Beyin resim
len asılmıştı.

Bir çok hazırlıklar yapılmış 
ve resmi küşadın çok müşaşa 
olacağı ümit edilmişti. Fakat 
)aaa.ıYİanan uzun nutukları dinle- 
inek için hariçten getirilen bir 
kaç serbestçiderı başka kimse 
'îuJutıinamıştır.

İntihabata bugün de devam 
edilecektir.

Polonya şehbenderî
Mösyö Valerien Lopattonuıı 

Polonya cijmhuriyetiiiin Türkiye 
baş şehbenderi sıfatile tayin olun
duğuna dair beratı Reisicumhur 
hazretleri imza buyurmuşlardır.

Abl

le Opera
Şehrimizde bir opera cem

iyeti teşkii edildiğinden geçen
lerde bahsetmiştik.

Temsil heyetini şehrimizde 
bulunan İtalyan amatörleri teş
kil ediyor. Bu heyetin başında 
konservatuvar muallimlerinden 
M. Tulariko vardır. İlk defa 
olarak Riyoletta operası temsil 
edilecektir.

Şurayi devlet mevzu bahs 
olamaz. Kanunu tatbik ediyo
ruz. Onu tadile sevkeden bu 
takriri münakaşa edemeyiz.
( Evet, evet sesleri )

Bunun üzerine, Fuat Bey:
— Takrir mademki kabul 

edilmiyor, biz bunu kanuna mu
halif addediyoruz dedi ve Ede
biyat, İlâhiyat fakülteleri mü
derrisleri ile beraber salonu ter- 
kettiler. Bunlara, Fen fakülte
sinden Hüsnü Hamit Bey de 
iltihak etti. İçeride kalanlar bun
larla arkasından güldüler.

Bunun üzerine Hüsnü Hamit 
Bey döndü salona girerek:

— Benim gibi, bir kanaat 
dolayısiie celseyi terkeden bir 
arkadaşın arkasından bağıran 
arkadaşlarla bir sakaf altında 
kalmak benim için ayıptır,, dedi 
ve çıktı. Çıkanlar 25 kişi idi.

İçerde 73 kişi kalmıştı. İnti
haba devam edildi. Neticede 
Muammer Raşit Bey 58, Zusuf 
Ziya Bey 56 rey olarak ekse
riyetle intihap edildiler. Bunlar 
vekâlete bildirilecek, vekâlet bi
rini tercih edecektir. Çıkanlar 
müstenkif addedilmiştir. Neşet 
Ömer Bey gelmemişti fakat, bir 
rey almıştır.

Besim' Ömer Paşa 2, Fuat 
Bey 1, Nuri Paşa 1, Etem Akif 
Bey 1, rey Süreyya Bey 1 rey 
almışlardır. Birkaç müstenkif te 
vardır. Birçok müderrisler Hüs
nü Hamit Beyi haksız addet
mekte ve kendilerine karşı sarf- 
ettiği tahkırat hakkında Fakül
tesinin nazarı dikkatini celhe- 
decsklet-ini söylemektedirler.

Esi nSSsayet ziyafet
İntihabı müteakip salonu ter- 

kedenlerde dahil olduğu halde 
bütün fakülte müderris ve mu
allimleri, Eczacı ve dişçi mek
tepleri muallimlerile gazetecilere 
Darülfünunda bir çay ziyafeti 
verildi, Ziyafet neşeli geçti.

Dnrlllbudnyi bu hafin Aırıe- 
riknıı tiyatro muharrirlerinden 
Armotrongun iiç perde ve bir 
tnblolıık bir eserini oynuyor.!

“ Cin „ ııamı altında Tlirkçe- 
ye nakledilen bu komedi Da- 
rülbedayi saıı'alkârlarının haki
katen biiyiik muvaffakiyetini 
gösteren ve bııııu eıı sonda «tö
reldi alkışlarla tebarüz ettiren 
bir zabıta macerasıdır..

(işerin mevzuunu kısaca an
latalım :

Cin Selûrni isminde san'alın- 
da çok mahir bir kasa hırsızı 
bir gün trende Galip ismindeki 
bir arkadaşının, genç bir kızın 
iizeriııe hücum edip onu soya
yım derken boğacağını görüyor.

Koşuyor, genç kızı kurtarı
yor ve Galibi trenden atarak 
öldürüyor.

Selâmi katil töhmeti ile hap
se giriyor, fakat genç kızı kur
tarmak için bu cinayeti irtikâp 
ettiğini isbat edemiyor. Bütün 
şüpheler, onun Galiple müşte
reken bir kasa soydukları ve 
paraları paylaşırken anlaşama- 
y.p cinayetin çıktığı merkezin
dedir. Fakat eldo delil yoktur.

İşte taharri serkomseri Cudi 
Bey bu delilleri bulup çıkarmak 
azmindedir.

Derken genç kız birgün ba
bası ile beraber hapishaneye 
çıkageliyor, olanı biteni anlatı
yor ve bu suretle Selâmi mah
kûm olduğu cezadan kurtuluyor.

Kızın babası meb'us Efda- 
leddin Bey çok alicenap bir 
adamdır.

Selâmı, tahliye edilir edil
mez onu derhal yanma alıyor 
ve kendisine yavaş yavaş vasi 
bir salâhiyet veriyor...

Selâmi artık namuslu bir 
adam olmuştur. Bunun yegâne 
bir sebebi de bu kızı delice 
sevmesidir..

Hemen ekseri piyasalarda 
insanı katil, carih yapan aşk 
buna da bir tesiri şifa bahşa 
yapıyor...

Selâmi iki kodes arkada
şım da yanma almış ve onları 
da kendisi gibi namuslu yap
mıştı. Fakat kızın adeta nişan
lısı sayılan Cezmi isminde sefih 
bir amcazadesi vardır. Bu zat 
izmirden dönmüş ve Efdaled- 
din Beyden bir yığın azar işit
tikten senra Seiâminin maiye
tine verilmiştir.

Diğer taraftan taharri ser 
komseri Cudi Bey Seiâminin 
peşini bırakmamış ve onu arka- 
daşiariyle beraber çürmü meş
hut halinde yakalamağa azmet
miştir.

İşte Cudi Beyin tekrar sah
nede görünmeğe ve Efdaleddin 
Beyi ikaz etmeğe teşebbüs et
tiği sıralarda, yazıhanenin ka
sası soyuluyor.

Kim soydu?. Soyan meçhul
dür. Çünkü hâdise karanlıkta 
cereyan ettiği için temaşagirin 
bile meçhulüdür.

Nihayet çalman dolarların 
sahte olduğu ve kasten Selâmi 
tarafından bırakıldığı anlaşılı
yor ve bir kumar masası ba
şında bunun Cezmi tarafından 
aşırıldığı tahakkuk ediyor.

Fakat işin içinde iş vardır.
Bir defa komser Cudi Bey, 

Selâmiye kendisini cürmü meş
hut halinde behemehal yakalı- 
yacağını söylemişti.

Bu cürmü meşhudun muhak
kak tertibi lâzımdır. Amerikalı 
muharrir bunu ihmal etmemiş 
ve bir küçük çocuğu aşağıda 
mahzende bir kasaya kazaen 
kapatarak,' Cinin insani duygu
larım tahrik etmiş ve onu üç 
arkadaşıyla beraber vazifeye 
davet etmiştir. İşte son tabloda 
Cinin bu hisle mahzendeki ka
sayı açmak için çalıştığını gö
rüyoruz. Kasa açılıyor. Çocuk 
kurtuluyor.

e s Oı
Cudi Hey de bu manzarayı 

seyretmiş vc islediği cürmli 
mcşluıl yapılmıştır. Fakat Ser- 
komser bu İnsanî hareket kar
şısında onu affediyor, Se)ûr/ıi, 
genç kızın ellerine sarılıyor...

Onlar ermiş muradına.. Biz 
çıkalım kerevetine,.

Haydi alkışlar, lıornılar, pısr- 
de kapanıyor.

Eser baştan aşağı hareketli
dir ve heyecanlıdır. Yalnı». ye
gâne kusuru adapte olmasında
dır ; bu kusur çok bariz sırıtı
yor : Çünkü.

1 — Bizde koca kasayı alet
siz iki dakikada açacak îtasa 
hırsızı yoktur.

2 — Bir kasa hırsızını yaka
ladı diye hiç bir polis şimdiye 
kadar beş bin lira almamıştır.. 
Takdirname alanlara ne mutlu!.,

3 — Katille mahkûm olan 
bir adam bir şahidin sözüyle 
tahliye edilmez. Sonra, başka 
birisinin hayatını muhafaza içia 
yapılan katil, derhal tahliyeyi 
icap ettirmez.

4 — Bir kasa hırsızı olarak 
tanılan adama, kasasını, parası
nı emniyet edecek derecede ba
bayiğit bir ıııeb'us hatta bir 
adam bile yok i ur.

5 — Bizde büyük kasalau 
mahzende durmaz. Esasen mah
zen yoktur.

6 — Kocaman kasa, çocuk 
girer girmez neden kapanıvoı*- 
sin? Çocuğun orada işi ne?.. 
İşi olsa bile kasa nasıl açık ka
lmış . ?

Bizde, kedi girer diye tel 
dolabı bile çift mandalla kapar 
parlar.

7 — Hapisane müdürünün 
karşısında bir mahkûm eli ce
binde dolaşıp kafa tutamaz..

Vesaire, vesaire....
Yalnız eserin yegâne kuşu 

ru budur. Tercüme olsaydı da
ha iyi olurdu.

Eserin teknik itibarile ak- 
sıyan cihetleri vardır:

Tren yürürken bir cinayet 
oluyor. Maktul bulunuyor. Der
hal ifadesi alınıyor, hastaneye 
götürülüyor.

Peki gerdanlığı çalınmnk is
tenen genç kız bu esnada ne
rede idi?.. Niçin bağırıp çağır
madı da meydana çıkmadı?..

Av avlanıp tav tavlandıktan 
sonra hapisanede işi ne ?..

Sonra bu kızı bir kasa hır
sızını tercih edecek derecede âşık 
görmiyoruz. Şaziye hanımda te- 
cessüm eden bıı tip kâfi dere
cede ateşli değildir. Bu kızın 
gözü pek dumanlı olması ve işin 
içinde hararetli aşk sahneleri 
bulunması lâzımdır..

Bütün bu hususlar Amistron- 
ga racidir.. Dar jlbeday; san’at- 
kârlari müellif ne verdiyse bîr 
objektif gibi onu aksettirmiş- 
lerdir...

Bir cihetten Amerikalı mü
ellifte mazurdur: Çünkü bir za
bıta eserinde fazla mantık de= 
ğil fazla entrik amildir.

Eser temsil itibariyle çok 
güzel oynanmıştır.

Cin rolünd Hüseyin Kemel 
ve arkadaşları Vasfi Rıza, H*.- 
zım Beyler çok mükemmeldiler. 
Şaziye hanım biraz daha ateşli, 
heyecanlı olsa idi, şüphesiz da
ha iyi olurdu... Behzat Bey kâfi 
derecede iyi idi... Emin Beliğ 
Bey mükemmel bir polisti, Yal
nız Küçük Emel rolu artık git
tikçe serpilen Melâhat hanıma 
pek yaraşmıyordu. Halide Ha
nım fazla Amerikalı bir hala idi. 
Rolünü nakil değil terçüme gibi 
oynadı..

Sahneye gelince : Dekorlar 
güzeldi.. Ziya tertibatında ve 
hele sirkat sahnesindeki karan* 
lıkta, rejisörün muvaffakiyeti 
çok büyüktü.

Mümtaz Faik



mm KULELİ SATO VE ALT'

lıvteffi©p “ Y a

Cundan birkaç gün eveel “ Y arın,, 
paçavrasında suluk Nâfıa Vekili Re
cep Beyin şahsına karşı birtakım  
iftiralar neşredildi, Recep Beyin bu 
iftiralara cevabcn gazetemize vaki 
olan beyarıutı şudur:

Yarınki pazar akşamı An
karaya dönüyorum. İstanbulda 
bulunduğum on gün zarfında 
çocuklarımı mekteplerine yer
leştirdim ve içinde doğup bü
yüdüğüm, (tahsilimi tamamla - 
dığım bu güzel şehirden zevk 
ile istifade ettim.

Bu ziyaretimin belediye ia- 
tihabatma tesadüfü benim için 
çok eyi oldu. Fırka gürültüleri 
arasında intihap yerlerini gez
mek, cereyanları görmek va 
halkın haleti ruhiyesini müta
lea ve tetkik etmek pek faydal> 
idi.

Yarın gazetesi:
Bu arada Yarın gazetesi a> 

j  aklarıma dolaştı Gazetenin 
bildiğim hâleti ruhiyesine göre 
bu hareketine iki sebep olmak 
lazımdı.

Birincisi, Nafia vekâleti me
suliyetini taşıdığım son aylar
da bana bir mektup yazmış ve 
gazetesine Nafiaya ait ilânların 
verilmesini istemişti. Kendile
rle o zaman şahsan hiç bir 
mes’elem yoktu. Bbues rağ
men m em lekette Mç bir 
îaaysiyefte hürmet etasiyess 
böyle Mr gazeteci resm î 
alâıalamiffl paraşüte besle - 
inmek bemce millî bir gîiımah 
Sdi. Hukuk müşavirime sordum. 
Kanunî bir mecburiyet olma
dığı gibi angaje olduğumuz iki 
gazeteden fazknna ilân ver
meğe müsait bol tahsisat ta yok
ta. Menfi cevap verdim...

Bence bu sebep talî olmak 
lâzımdır.

İkincisi, millî Mücadelenin 
başından itibarfen müdafaai hu
kuk teşkilâtında ve Cümhuriyet 
Halk Fırkası içinde ve bu fır
kanın mühim işleri başında ça
lışmış bâr atfamum.

Oıraîdk g & e  m em lâh e- 
ftîm mfflâp.MzaEEaiffl'a bozarak 
Otıraraıııa {tabakaca moemııİĞ- 
feea mnıiBÎkadlsilerafhiıiEa Ihâlrîm 
kılm ak ki'm Kıafa gtsreff sa= 
IMMerî aEsyEıfae 
âinöBîj ga&oi mayoiyeiEera

geMmümek ve IhaMırfte'caviifa;- 
leıre aiıgluiramak fiâsaısmdh. İSaa= 
smaum açma çâifsff 
îSe teumiffiimaç; nüassuHİ-Hî

K asım p aşa  mes’el'esi;
işte bu hava içinde beain» 

aleyhimde de Kasımpaşa intihap 
yerindeki tecavüz yafam tertip 
olundu. Sarih tekzibime kargılık

olarak bu gazeteni*' muharrir
lerinden Bürhanettin Âli Bey is
minde birisi Kasımpaşadaki Lâz 
Muradın kahvesine g:tti. Klişe
sini neşrettikleri mektubu yazdı 
ve sokak kafadarlarından birkaç 
kişiye imza ettirdi. Kasımpaşa 
halkından bazı zevat ben' evim
de ziyaret ederek bu mektubun 
tertibi hikâyesini anlattılar ve

l i i f l

“Yarın,, a miiskit bir cevap 
veren Recep Bey 

rnnhnllel erinin teessürlerinden
bahsettiler.
Son tecavüzler:

İş bu kadarla kalmadı. Şir
retlik ve tecavüz devam ede
cekti. Müsbet şeyler olmayınca 
her gün bir yalan ve iftira uy
durmak, san’atları milletin saf
fet ve nezahetini istismar et

mekten ibaret olanlar için işten 
bile değildi. Yarm gazetesi bu 
yolda neşriyatına devam etti.

Bütün aklı başında vatan
daşların iğrenip tiksineceği bu 
neşriyata hiç ehemmiyet verme
mek ve yakamı silkip geçmek 
şıkkını bir lâhza düşündüm. 
K en d im i yokladım. R u h u m d a  

bu kabiliyeti, nefsime itimatta 
bu kuvvet ve emniyeti bul - 
dıızn. Fakat bu milleti kurtaran 
ve memleketi yeniden kuran, 
mayası Müdafaai hukuk hamu- 
rile yoğurulmuş bir fırkanın 
saflan arasında senelerce çalış
mış bir adamdım. Zaman zaman 
ııiıteme devlet ve milletin mühim 
vazifeleri emanet edilmişti.

Bu emanetin şerefini müda
faa zaruretini görüyorum. Son
ra halkımız arasında, bir gaze
tenin bu kadar şenî iftiralara 
cür’et etmesine ihtimal verme
yen ve her yazılan şeye inanan 
saf insanlar ■ bulunabilir ve bun
lar aldanabilirdi. Daha sonra bu 
sükûtum , mütecavizleri diğer 
hay: iy.ıtli vatandaşlar ve mem
lekete hizmet etmiş zevat aley
hinde ayni mahiyyette hareket 
için teşvik yerine geçebilirdi.

İftiralara cevap:
Ben bu izahat fırsatından 

istifade ederek halkın aleyhime 
(  Arkası 3 üncü sayfada)

Şark hududu
Türkiye, Irak, İran 

arasında 
Hudut mukavelesi

Son Ağrıdağ vak’asından ve 
hudut hâdiselerinden sonra Şark 
ve Cenup hudutlarında mutlak 
bir emniyet ve asayiş tesisini 
istiyen_ hükümetimiz gerek İran, 
gerek İrak hükümetleri nezdinde 
dostane teşebbüsatta bulunmuş 
tur.

Şehrimiz şiyasî mehafline 
gelen malûmata göre Tahran 
elçiliğine tayin edilen Hüsrev 
Beyle İran hariciye nezareti ab
rasında bir müddettenberi de»

; vam eden temaslar şayanı mem* 
unniyet ve müsbet neticeler 
öei'iîîişur.

Aldığımız mevsuk malûmata 
nazaran memleketimizde îrals ve 
îrau hükümetleri arasında hususî 
bir hudut mukavelesi akti için 

J_,pek yafanda Ankarada müza- 
IteîSÎa bağlanacaktır. Bu muza- 
kesata Irak sefiri ve Lan - mas
lahatgüzarı hükümetleri namına 
iştirak edeceklerdir.

Gene verilen malûmata na
turan hükümetimiz yakında ira
tça bir uefir gönderecektir.

Tevgiat  
Kavalaîı Hüseyin 

Beyin tevziat 
hakkında beyanatı

Gayri mübadiller cemiyeti 
reisi İstanbul meb’usu Hüseyin 
Bey, dün gayri mübadilleri alâ
kadar eden mes'eleler hakkın
da şu malûmatı vermiştir :

— “Gayri mübadillere tevzi 
edilecek olan 62,500 İngiliz lirası 
için heyeti vekilece bir talimat
name hazırlanın,•■.ktadır. Bu ta
limatname bittikten sonra î&yin 
edilen nisbet dahilinde derhal 
tevziata başlanacaktır.

Eraziye ait taktiri kıymet 
bitmek üzeredir. Müsakkafat 
evvelce iadeye tâbi idi. Bilâ- 
jıere son iiiîâf mucibince bun
lar da Yunan hükümetine terİce- 
dildiği için bunların takdiri kıy
metleri yapılmıyacaktır.

Takdiri kıymet işleri hakkın
da gayri mübadiller cemiyetin
ce bir formül hazırlanarak ma
liye vekâletine verilmiştir.

Y apılan formül mucibince 
takdiri kıymet işleri iki ay zar
fında ikmal edilecek ve bundan 
sonra bonoların tevziine başla

nacaktır.

KONSORSİYOM

IB©ırsaı k©m§eırl= 
ğnmım Mç {heMnğn
ŞİM D İYE K A D A R  P İY A S A 
Y A  NE M İKTa R  YENfi PA K A  

Ç IK A R ILD I

fijiımbul Menkul kıymetler!» 
ve kambiyo Borsası ve Osmanlı 
Bankası komserliği, yeni mev
kii tedavüle çıkarılan paralar 
hakkında dün şu üçüncü teb
liği : üretmiştir:

“27 eylül 1930 tarih ve 1726 
numaralı kanuna tevfikan 9 
teşrinevel 1930 tarihinden 16 
teşrinievel 1930 tarihine müsa
dif perşembe günü akşamına 
kadar İstanbuldaki bankalar kon

sorsiyomu tarafından Osmanlı Ban- 
kasma(125000)yüz yirmi beş bin 
İsterlinin çek olarak teslim olun
duğu ve bunun mukabilinde ihti

yat evrakı nakdiyeden(1287667,50) 
bir milyon iki yüz seksen yedi 
bin altı yüz altmış yedi lira el
li kuruş mevkii tedavüle vaze
dildiği ve bu suretle bidayeti 
muameleden 16 teşrinievvel 1930 
akşamına kadar konsorsiyomca 
çek olarak Osmanlı Bankasına 
yapılan İsterlin te s lim a tın ın  
(727968-/Î/) yedi yüz yirmi yedi 
bin dokuz yüz altmış sekiz 
İsterlin ve bir Penaya ve buna 
mukabil mevkii tedavüle çıka
rılan evrakı nakdiyenin de 
(7,499,385,63) yedi milyon dört 
yüz doksan dokuz bin üçyüz 
seksen beş lira altmış üç kuru
şa baliğ olduğu mezkûr kanu
nun ikinci maddesine tevfikan 
Maliye Vekâleti namına tebliğ 
ve ilân olunur.

MÜBADELE

Heyeti umumi
ye toplanamadı
ÎHTİLÂFLl MES’ELELERE 
DAİR KARARLAR M. Rİ- 
VAS GELİNCE VERİLECEK

B itaraf azadâtt M. HöJştai 
muhtelit mübadele komisyo

nu heyeti umumiyesi dün mu
karrer olan içtimaim aktetmiş- 
tir. Buna da sebep birinci bü
ronun henüz bütçeyi tamamile 
hazırlamamış olması ve bitaraf 
azalann hakemliklerine tevdi 
edilmiş olan malûm mes’eleler 
hakkında kararlarını ittihaz et
memiş bulunmasıdır.

Evvelce de yazdığımız gibi 
yeni itilâfnamenin tatbikatı sıra- 

/ Arkası 3 üncü sahifede/

DÜN SON GÜNDÜ
pA OO 7] OO  ̂ OU T]Ltonn saUsşam msûm ır©p@=
n°m ftasmlrmıB fesışGamdln___  ___________  ,b

Gece geç vakte kadar yapılan. tm~ 
niflerde, C° IJL Fwk,a& kazamıyor*

İstanbul şehir meclis intiha- 
batının diin 14 üncü ve sonun
cu güni'ı idi.

Semtlerinde yapılan intiha- 
bata iştirak edcmiyeıı vatandaş
lardan bir kısmı dün Belediye 
dairelerine gittiler ve reylerini 
verdiler ve intihap bitmiş oldu.

Dün intihabın en sakin gü
nü idi. Hiç bir tarafta gürültü 
olmamıştır.

İntihap bittikten bir müddet 
sonra reylerin tasnifine baş
lanmıştır. 

întîEıalba iştirak edenler 
Kadınlara intihap hakkının 

verilmiş olması ve muhalif bir 
fıkanın da bulunması dolayısile 
bu defa intihaba iştirak eden 
vatandaşların miktarı, eski in
tihaplara iştirak edenlerden 
bir kaç misli fazla olmuştur. 
Mallı Fırkasa Isazannaastır 

intihabın neticesi Cümhuri
yet Halk fırkası lehindedir. Bir
çok semtlerde fırka namzetleri 
kahir bir . ekseriyet kazanmış
lardır.

Geçen günlere bir mazar 
İstanbul Şehir Meclisi inti

habı, arasıra vatandaşların ib
ret alabileceği safhalar arzet- 
miştir.

Nezahet ve basiret şöyle 
dursun, birçok vatandaşların ka
nı ve gözyaşı pahasına kazanı
lan inkılâbı bile düşünmeden, 
kör ihtiraslarla yapılan propa
gandalar, umumî bir teessür ve 
teessüf uyandırmıştır.

İstanbulluların akliselimi ger
çi bu propagandalara karşı bir 
kaya gibi metîn, karşı gelmiştir.

Fakat bu karşı geliş, bir 
takım gafillerin tuttukları feci 
yoldan geri dönmelerine vesile 
teşkil etmemiş, onlar bazı yer

lerde " e m i azıya alıp, hatta hü
k ü m e t k u v v e tle rin e  bile karşı 
gedmek ı.stemiçlerdir.

'.nnı îbütaıralrGnğıı 
intihap jrüi'üJtiiIcri ve k a rı-  

.Mkltkuan e d a tım d a  IrUaubuI za
bıtası o K ad ar düriist ve bitaraf 
d a v ra n m ış tır  kİ, g ö ste rd iğ i  bıa 

medetn terbiye her iki ta rafın  

d a  takdirini ce lb e tm iş tîr .

Zabıtamız bitaraflığı, hatta 
kendisine tearuz edildiği zaman 
mukabele etmiyecek kadar ileri 
götürmüştür.

s s ı

Gece geç vakit Beyazıt, 
Bakırköy, Üsküdar kazalarında 
tasnif edilen reyler neticesinde 
Cümhuriyet Halk Fırkası nam
zetleri kahir bir ekseriyetle 
kazanmışlardır. Netice şudur: 

MeyasEİ 
Rana Hanım, Tevfik Saliıa 

Pş., Aacı Adil, Hacı Recep, 
Şadi, Kemal Salih, Sadettin Rı
za, Kemal, Talât Beylerle Refi" 
ka Hulusi Behçet Hanımdır.

Bu kaza dahilindeki Halle 
Fırkasının kazandığı 4890 reye 
mukabil Serbest Fırka ancak 
900 rey alabilmiştir. 

B aknrEt&y;
Galip Bplıtiyar, Ali Rıza 

Beyler aslî aza, Vehbi, Sait 
Beyler yedek aza olmuşlardır.

Talât, İsmail Şevket, Vehbi, 
Beylerle Doktor Hazım -Paşa 
aslî aza, Muharrem Mail, Gem’' 
Yusuf, Hasip Beyler yedek , 
olarak intihap edilmişler J .r . 
Sabiha Zekeriya Hammi "ancak 
bir tek rey alabilmiştir.

Beyoğlu, Fatih dairelerinde 
reylerin tasnifi gece geç vakte 
kadar ikmal edilememiş olma
sına rağmen Halk Parkasına 
rey verenlerin adedinin fazla 
olduğu anlaşılmıştır.

IBM

s>@y istifa- 
îl

Daralfümm emim intihabatı hakkında 
müderrislerim fikirleri

Darülfünun Eminliğine nam
zet gösterilen Muammer Raşit 
ve Yusuf Ziya Beylerin ekse
riyetle namzet gösterildiği, Emin 
Vekili Mustafa Hakkı Bey ta
rafından Maarif Vekâletine bil
dirilmiştir. Vekâlet ikisinden 
birini tercih ettikten sonra Baş
vekâlete bildirecek orası da, 
tastiki âliye arzedecektir.

Hukuk Fakültesi tıbbı adlî 
müderrisi ve fakültenin kâtibi 
umumisî Etem Akif Bey bir 
muharririmize demiştir ki:

"Diin celseyi terkedenler, mec

lislerde aciz vaziyetine düşsnleria 
yaptığı hareketi yapmışlardır.

Bu obstraksiyon değildir. 
Onlar kozu kazanamıyacaklan 
için istinkâf ettiler. Çünkü, çik- 
anlar içerisinde uzun seneler 
divanda bulunanlar olduğunu 
düşünmüyorum da şimdi kanun
suz denilen bu intihaba şimdiye 
kadar niye itiraz etmediklerine 
hayret ediyorum. Eğer kanun 
yanlışsa onların o-zaman divan
daki kararlarını cürüm,' onları 
da mücrim addederim.  ̂
(A rkası *  sahifrS*1
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Âsiler perişan 
bir halde 

ne/at ediyorlar
Rio tlc Jnnoyro, 18 (A. A) - 

‘Resmî,, Minnsgeraes cephelin
de federaller şiddetli bir çar
pışmadan sonra M'.ızr.mbinho, 
Moııtc - Santo, T;-onquciras ve 
Boıısııggesso şehirlerini ele ge
çirmişlerdir. Asiler, perişan bir 
halde ric’at etmektedir. Espiri- 
to - Santo hududuna asiler bazı 
yerlere birkaç akm yapmışlarsa 
da püskürtüimiişierciir. Goyas 
hükümeti dahilindeki yaylayı ele 
geçirmek istiyen asiler federal
ler tarafından püskürtülmiıştür. 
Federal kuvvetler, cenup isti
kametinde ilerlemektedir. Her 
tarafta gönüllü taburları teşki
line devam olunmaktadır.

Nevyork 17, (A. A)— Nev
york Teims gazetesinin Saopau-
lo muhabirine nazaran ihtilâlci
lerin büyük bir kuvveti Sao- 
paulonun 180 mil cenubi garbi
sinde Itarare yakınında federal 
mevzilerine şiddetli bir taarruz
la bulunmuştur. Uzunca süren 
)ir muharebeyi müteakip mu- 
lacimler püskürtülmüşler ve söy- 
endiğine göre 200 esir terke- 
lerek perişan bir halde çekil
mişlerdir.

Montevideo, 17 (A.A) —A- 
lınan telsizlere nazaran bir ta
kım tayyareler Rio de Janeyro 
üzerinde uçmuşlar ve ihtilâlcu- 
yane risaleler almışlardır.

Kahire, 18 ( A. A ) — Veft 
fırkasını idare edenler tarafın
dan Perşembe günü millete hi
taben bazı beyannameler neşre
dilmesi üzerine zabıta fırka 
merkezinde dün bazı taharriyat 
yapmış ve bu beyannamelerin 
mevcut nüshalarım ele geçir
miştir. Veft fırkası azasından bir 
kişi tevkif edilmiştir.

Ternls de yangın 
Londra, 17 ( A. A ) Elkhod 

Samındaki motörlü sarnıç vapu
ru 600 ton benzol nakletmekte 
iken Teims nehri üzerinde ateş 
almıştır. Yangının söndürülmesi 
için boş yere mesai sarfedilmiş 
ve nihayet geminin açık denize 
götürülmesi mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. Gemi, tamemen harap 
olmuş, tayfası kurtarılmıştır.

Tayyareci Kost dönüyor 
Nevyork 18, ( A.A ) — Tay

yareci Costes ile Bellonte bu
gün tayyarelerini de alarak Pa- 
riae gitmek üzre Nevyorktan 
vapuru binmişlerdir.

Bir vapur batınldı 
Nevyork, 17 (A. A) — Ge

çen Kânunuevvel ayında yap- 
m‘Ş olduğu müsademedenberi 

j liman methalinde yatmakta bu
lunan Victoria vapurunun etra
fında dün kuvvetli bir dinamit 
atılmıştır. Bu infilâk 50 kadem- 
I>k bir çukur açacak ve vapur 
bu {.ukurun içine kayıp gide
cektir. Nevyork Teimnis gazete
c e  nazaran vapurun teknesi 
40 kadem kadar aşağı inmiş ve 
infilâkın tesiriie 700 kadem ir- 
tifamda bir su sütunu yüksel
miştir.

/ V
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| Santiyagoda
bir zelzele oldu

Snııtiyago dıı Çinili, 17 (A. 
A) — DakiknLrea devanı 
etmiş olmı zelzele Saııtiyııgo 
alıaliai arasımda panik hu
lulünle getirmiş ve alıali umu
mî parklara kaçınıştır. Bir 
kaç kişi ölmüş, bir çok bi
nanın duvarları çökmüştür.

M
ökyanosia tayyare 

gidip geliş 
Londra, 17 (A.A) - Geçen 

hafta, Atlas Okyauosu geçmiş 
olan tayyareci Boyd ile Connor 
ayni tayyare ile teşrinisani bi
dayetinde şarktan garbe doç-ru 
katetmek niyetinde bulunmakta
dırlar. Bu ııçuş, AÜas Okyano- 
su üzerine aynı tayyare ile ilk 
gidip gelme teşebbüsü olacak
tır.

Habeş kiralına hediye 
edilecek tayyare

Paris, 18 (A.A) — Habeş 
hükümdarı Taffarıye taç giyme
si münasitetile hediye edilen 
230 beygir kuvvetlideki tayya
re Le Burjeden hareket etmiştir.

Fransız parlâmentosu 
Paris , 18 ( A. A ) — Parlâ

mentonun 4 Teşrinisanide yeni
den açılacağı treyüt etmiş gibi 
görülmektedir. M. Tareieunun 
haricî siyaset hakkındaki istizah 
takrirlerinin derhal müzakeresi
ni istiyeceği söylenmektedir.

Los A n jelosta

Los Angelos. 17 (A. A) — 
Bu sabah vukua gelen bir in
filâk neticesinde büyük bir 
binada yangın çıkmış ve binayı 
tahrip etmiştir. 40 kadar yaralı 
vardır, birçok kimsenin telef ol
ması muhtemeldir. Mücavir so
kaklardaki piyade yolcular infilâ 
km tesiriie yere yuvarlanmış ve 
otomobiller devrilmiştir.

Bir tayyare müsabakası
Port - Barwin 17 (A.A) —

5 Teşrinevelde Ingiltereyi ter- 
ketmiş olan Avusturalyalı tay
yareci Hill ile 9 teşrinievelde 
Ingiltereden mufarekat etmiş bu
lunan ve yine Avusturalyalı 
tayyareci Kinkford Smith ara
sındaki büyük hava müsabaka
sının neticesine büyük bir alâ
ka ile intizar edilmektedir. 
Hillin yarın sabah ve Kingford 
Smithin de pazar sabahı buraya 
gelmesine intizar edilmektedir. 
Tayyareciler için bir kabul res
mi hazırlanmıştır. Bu kabul res
mi Mis Anny Johnsona yapılan 
merasimden daha parlak ola
caktır. _ _ _ _ _

Cemal Hüsnü B. geliyor
Ankara, 18 (A.A) — Bern 

sefaretine tayin edilen Cemal 
Hüsnü Beyle Franzız sefiri bu
günkü ekspresle Istanbula ha
reket etmişlerdir. Cemal Hüs
nü Beyi istasiyonda hariciye 
vekili ve diğer vekiller, meb’
uslar ve arkadaşlarile hariciye 
vekâleti erkânı teşyi etmişlerdir.

Bir tayyare kazass
Pire, 17 (A. A) -  Yanlış 

bir manevra neticesinde bir tay- 
ydre düşmüş, pilotu ölmüş ve 
makinisti yaralanmışt'-
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[ Biricni sahifeden mabat] 

şüphelerini tahrik için kullanılan 
şenaat pilânlarmı teşhir edece
ğim. Son günlerde yapılan ııeş- 
iyatta bahsedilen şeylerin ma
hiyetini efkûri umumiyeyo gös
termek için bunlardan şahsıma 
ait olanları anlatmaktan üşenmi

Muhayyel çiflik, şato, müte
addit bankalardaki nakit ser
veti hikâyelerinin mahiyeti şu
dur:

Ankara etrafındaki bağ ma
hallelerinden biri olan Keçiö- 
rende otururum. Mahallemizde 
etrafı bağlarla muhat yüz küsur 
hane vardır. Emvali metruke- 
den olan bu evler altı, yedi se
ne evvel hükümetçe satılmış ve 
meb’us, memur, Ankarah ahali 
tarafından müzayede ile alınmış
tır. Benim evim de bunlardan 
biridir.

İkametgâhım olan hane al
dığım zaman iki oda, bir sofa, 
bir mutbak ve bir ahırdan iba
retti. Ahır ve mutbağı ev dı
şına çıkararak bunları odaya 
kalbett'm. Sofaya bir oda ilâve 
ettim. ( Kuleli şato ) diye tav
sif edilen binayı da sonradan 
yaptırdım. Bu şato (!) iki oda, 
bir hizmetçi odası, mutbak, ki
ler ve çamaşırlıktan ibarettir.
İçinde bir tek inek barınan bir 
ahır, kümes ve hizmetçi odasın
dan ibaret baraka, evi aldığım 
zaman mevcuttu. Bunun enka
zını alarak yerini değiştirdim. 
Muhterem karileriniz bu haki
kati dinledikten sonra gazete 
sütunlarında nasıl şekavet yap
tıklarım öğrenmek için Yarın 
gazetesinin bu mes’ele hakkm- 
dakı şu neşriyatını aynen oku
sunlar. Suretini veriyorum :

( 1 Ankarada Keçiören nahiye
sinde bir <;iftiik sahibi olan 
Hrcoiı Li, iiç,- buyilk binayı, 
bir hususî kuleli şatoyu ve 
dibinden altın fı^k’raıı 1er- 
kosvnri derin bir kuyuyu ne 
ile yıij'tınııışlıırdır? Meclis 
kitabetinden. Nafia vekfıleti- 
no kadar geçeli miiddet çok 
uzun bir zaman leşkil etmez.
Jiu kadar kısa bir zamanda 
müteaddit bankalardaki mev
duat istisna edilmek şartile 
memlekette hiç bir ıeciilü 
siyasînin yaptırmadığı m ali
kâneleri kuran bıı zat bu in
şaatın hesabını lütfen verir
ler mi? Ne maaş alm ışlardır?
İNe sarfatmişlerdir? İnşa ettir
dikleri kâşanelerin kıymeti ne
den ibarettir? Ve bütün bun
lardan evvel de muhterem  
pederlerinden tevarüs ettik
leri mebaliğin m iktarı nedir?

Burada bahsedilen ( Altın 
kuyusu) efsanesi hakkında her
kesi merakta bırakmamak için 
biraz malûmat vereyim.

Mahallemizde su müşkilâtı 
çoktur. Bütün komşularımız ku
yu işlerile hemen daima meş
guldür. Ben de bazı tecrübe
ler yaptım. Muvaffak olamadım.
Nihayet 27 metrelik bir artezi- 
yen kuyusu kazdırdım. Fennî 
tahliller, çıkan suda nadir su
larda bulunan sıhhî evsafın mev
cudiyetini gösterdi. Terkibinde 
(Linin) olduğu tesbit edildi. Ev
velce vazifesinden ayrılan eski 
vekâiet şoförüm serbest oiarak 
bu suyu satışa çıkardı. Becere
medi. Bir müddet sonra hayh 
zararla işi bıraktı. Eğer bu su 
satışı muvaffak olsaydı, bundan 
sahibine nasıl bir mes’uliyet te
rettüp ederdi?

Kendilerini hiç tanımadığım 
( Yarın ) gazetesi sahiplerinin 
yazdıklarına herkesi inandırmak 
için beni yakııe-lan tanıdıkların

dan bahsederek bir kara leke 
gibi üzerinde tevakkuf ettikle
ri kuyu hikâyesi de budur.

( Müteaddit bankalarda mev
duatını olduğu ) mes'elosi na
mus Itadı i bilmedikleri için lıer- 
kese boııi kirli göstermek gibi 
ciııayetkâraııe. bir ahlâksızlıkla 
uydurulmuş yalanlardan biridir. 
Resmî, hususî, yerli ve ecnebi 
hiçbir bankada on para mev
duatım olmadığı gibi hiç kim- 
secaen de bir alacağım yoktur. 
Buna mukabil Mtklafaai milliye 
vekâletinden ayrıldığım zaman 
Iş bankasına borçlu olduğum 
paranın üç sene zarfında heniiz 
üçte birini ödeyebildim.

Nekadar mütevazı olursa ol
sun Ankarada ev bark sahibi 
olup yerleşmek ve yaşamak 
güçtür. Çocukları İstanbulda 
okutmak mecburiyeti bu güçlü
ğü iki misli yapıyor.

Bu zemin üzerinde bu kadar 
yürüdükten sonra biraz daha 
ilerlemek lüzumunu hissediyo
rum. Burada okuttuğum çocuk
larım üç senedir sıkıntı içinde 
idiler. Son seneyi büyük valde- 
leriie Sııitanahmette Firuzağa 
camii imamı Hemdi efendinin 
küçük evinin bir bölüğünde ge
çirdiler. Uzun tahsil seneleri 
için dört çocuğumu barındıra
cak bir ev tedariki mecburi
yeti beni yine İş bankasına bir 
arkadaş kefaletile beş senede 
ödenecek yeni ve ağır bir bor
ca soktu. Aile tasarrufu olarak 
altı sene zarfında biriktirilerek 
Emniyet Sandığında bulunan bi
raz pa/ada İş Bankasından' yap
tığım yeni bir istikrazın seme- 
resile birlikte bu bababk vazi
fesini ifa için Sultanahmette 
satın aldığım ahşap bir evin be
deline tevdi olundu.

İşte mevhum şatolarından, 
çiftliklerinden , efsanevî altın 
kuyularından, müteaddit banka
lardaki mevduatından bahsede
rek zatî şerefini ve siyasî hay
siyetini pazara çıkarmak iste
dikleri insan, altı seneye yakin 
bu büyük milletin vekâlet ma
kamlarını işgal etmek bahtiyar
lığına nail olmasına rağmen 
- Artık miktarile söylemekte bir 
beis görmiyorum-bugün on üç bin 
liralık bir borç yükü altında 
yaşayan dört evlât babasıdır.

Bunu, hali hikâye için söylü
yorum. Yoksa milletin verdiği 
tahsisatın şükründen acizim.

Beyanatımı bitirmeden şu 
feci noktaya temas enmek is
terim “ Yarın gazetesinde bana 
müteveccih olarak aynen şu su
al var:

( Şmendifer işlerile mü
him istinası olan Kalm ış 
isminde bir zati tanırlar 
im ?  )

Suallerin daima beni tanımı- 
yanlarm faziletinden şüphelen
mesine imkân verecek bir eda
da tertibi için sarfedilmiş olan 
ihtimam burada hassaten göze 
çarpıyor. Bu, matbuat hürriye
tinin, namus düşmanlığına vası
ta olarak kullanılmasının feci 
bir nütnunedir. Ben , üç se - 
nelik millî müdafaa ve iki se
nelik N a f ı a  vekâletim es
nasında bu devletin takriben 
üç yüz milyon liraya yakin bir 
tahsisatını imzası ile sarfetmiş 
bir adamım. Bu meyanda mem
leketimizin takatine göre pek 
büyük ve mühim addolunacak 
alış veriş veya inşaat işlerini 
tedvir ettim. Bunlar arasında 
filân Müsyünün bulunup bulun
madığım manalı bir ifade ile

mübadelede
(  1 inci nahif edan mabad )  

smda her iki taraf ara:;ıııda 
tahaddüs eden ihtilâflar bitaraf 
azaların hakemliğine tevdi olun
maktadır.

Nitekim ] evvelce mukabele 
bilmişi! zaruretinin hissedildiği 
sırada va/ıyot edilmiş olan 
îstanbuldaki Yııııan emlâkinin 
henüz tahsil edilememiş olaıı 
müterakim kira bedelleri merı’- 
elcsiııden bir ihtilâf çıkmıştı.

Bizim murahhaslar bu para
ların hükümetimize, Yımaıı he
yeti de emlâk sahiplerine ait 
olduğu noktalarında ısrar edi
yorlardı.

Bundan başka etabli Rum
larının vaziyeti tetkik edilirken 
aile reislerinin kimler olması 
icap ettiği noktasr.ıda da ihlilâf 
çıkmıştır.

/imanlılar bu mes’eledc aile 
teşkilâtında tâli derecede kalan 
bazı şahsiyetleri ve annelerin 
aile reisi olarak tanınmasını is
tiyorlardı.

Bu mes’cieler bitaraf azala- 
rın hakemliğine tevdi edilmiştir. 
Bitaraflardan şehrimizde bulu
nan M. Holşrat ve M. Ander- 
son bu rnes'eleleri şahsî oiarak 
tetkik etmişlerdir.

Memleketinde mezürsen bu
lunan M. Rivas birkaç güne ka
dar şehrimize geldikten sonra, 
bitaraf azalar arasında içtima 
ederek bu mes'eleler etrafında 
kararlarını vereceklerdir. Bun
dan sonra komisyon heyeti umu
miye içtimalarmı aktederek iti- 
lâfnamenin tatbikatına ait bütün 
rnes’eleleri müzakere edecektir.

Osmanlı Bankası müdürü
Ankara İS, (H. M) — Os- 

manlı Bankası Müdiri umumîsi 
Konsorsiyon etrafında Maliye 
Vekâİeü müsteşariJe görüştü.

Mâliyede toplanacak 
komisyonlar

Ankara. 18 (H. M) — Mali
ye Vekâletindeki komsiyonlar 
ayin nihayetinde faaliyete geçe
cektir.

sormak ne demektir? Memle
k et aleyhinde bir fenalığı 
meydansa çıkarm ak iste - 
yen namuslu bir gazeteci 
mevzubahs maddeler mey
se onsu yazm akla m ükel
leftir. Müsyü Kaim isin bir 
kısım  demiryolu inşaatım  
yapara Alman grupuna 
mensup bir zat olduğunu 
işittim. Tesadüfen kendisi- 
ile görüşmedim. İş zım
nında görüşmüş ve tanış - 
mış ta  olabilirdim. Bundan 
ne çıkardı?

Memleketimin ihtiyacına ima
nım ve nefsime itimadım bütün 
işlerimi esaslı tetkikattan sonra, 
fakat gözümü kırpmadan gör
mek hususunda bana rehber ol
du. Ben vazife başında çalışır
ken ciddî iş adamı olmıyanlar, 
şarlatanlar, nameşru kâr zihni
yeti güdenler iş almak için 
yanıma sokulamamışlar ve ya
hut ilk teması müteakip muhi
timden uzaklaşmışlardır.

Devlete gördüğü bütün 
esaslı işlerin isabetine ve te
mizliğine iman etmiş bir 
adam sifüiils Yarın gazetesi- 
nin müşevveş ve karanlık hü
viyetinden fışkıran birkaç 
numunesini kaydettiğim mu
tsa f  fin iftiralara değil, fakat 
matbuatımızın devlet ve mil
let menfaati gözederek kay
dedeceği bütün hususata kar
şı hatırlıyabildiğim kadar 
her zaman cevap vermeğe 
amadeyim.

ÂlrnaoyarınsD istik 
raza ant

Berlin 17 (A.A) — Ruiclın- 
lağ meclisinde komünistlerle 
milli sosyalistlerin hücumlarına 
cevap veren maliye nazırı, Al- 
manyanın dalgalı borçlanma 
bir milyar 2 Ki milyon ırıarka 
baliğ olmakta bulunduğunu 
söylemiştir. Aktedilmiş olan is
tikraz bütçenin muvazenesini 
temin etmeğe medar olacaktır. 
Mumaileyh, istikraz mukabilin
de hiç bir inhisarın herhangi 
bir ecnebi grııpa terk ve tah
sis edilmemiş olduğunu ilâve- 
eylemiştir. Reichstağ meclisi, 
istikraza ait projeyi birinci vo 
ikinci okunuşunu müteakip ka
bul etmiş ve hususî bir encü
mene havale eylemiştir. Bunu 
müteakip, hükümetin bcyaıına- 
ıııesile ademi itimat takririrle» 
rinin müzakeresine başlaıliüijhr

Sabık Başvekil, M. Mullsr, 
küı-siye çıkmış bunum üzerina 
millî sosyalistlerine hemen mü
zakere salonunu terketmişlerdir, 
M. Muller, söylemiş olduğu bisf 
nutukta kararnamelerin tama* 
men feshi hususunun hali hazır
da mümkün olmadığı mütalea- 
smda bulunduğunu beyan et- 
miştir.

Mumaileyh, Başvekilin harici! 
siyasete1 müteallik beyanatım 
tasvip etmekte ve sermayelerin 
kaçmasına karşı şiddetle hare
ket etmesini hükümetten talep 
eylemekte ve tamirat yükünün 
Almanyanın geçirmekte olduğu 
İktisadî buhran nisbetinde ten
kis edilmesini istemektedir.

Trahom mücadelesi 
Ankara 18 (H.M.) - Sıhhiye 

müsteşarı Trahom hastalığı mü<' 
cadelesini teftiş için bugün Ada' 
na tarikile Gaziaymtap, Maraş, 
Malatyaya hareket etti.

Tabiî teferruatını vekâlet bü
rolarından izah ederler. Ben 
hem bu sualleri, hem de onlara 
cevap vermeği cumhuriyetin kuv* 
vet ve bakasına hizmet saya
rım.

Sade devlet adamları işlerini 
yaparken, yaptıklarını izah eder
ken değil, hatipler sözlerin' 
söylerken ve gazeteciler yazıla
rını yazarken kendilerinin cum
huriyetin aydınlığında bulunduk
larını hissetmelidirler. Müphem 
sözlerle karanlık köşelerden ka
ra ellerini vatandaşların temiz 
yüzlerine uzatanlar cumhuriyete 
imanı olmıyan, hüriyetin, cum
huriyetin ve bütün aziz mef
humların düşmanlarıdır. Bunlar 
vatandaş şerefini satıp para ka
zananlardır. Elbette geçmiş za
manlarda esir satan bedhahlar
dan daha şenidirler.

Bu düşmanlar karşısında va
tandaşları teyakkuza ve dikkate 
davet ederim.

Bir ömürle kazanılan 
zatî şerefin bir günde if
nası için teşebbüsler alan 
müteammit haysiyet katil
leri karşîsmdasmız! ;

Bir neslin kanı ile kazanılan 
millî şerefin ve onun temsili o- 
lan devlet kuvvetinin, halk ta
bakaları arasında sevgi ve ra
bıta hislerinin tahribine uğraşan 
tehlikeli insanlar karşısındasmııl

Bu beyanatımın Fırka 
rile bir alâkası yoktur.
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Yeni şelhtir m€l|iâi bir 

fteşrirasasside 
içtimalara başîîr^csktjr

İstanbul- şehir nisgçlisi inti
habat! evvelki gün bitmiş ve 
reylerin teıpnifine bggkfyimıgtı. 
Tasnif neticesini dil» kısmen 
bildirmiştik. Bugün bifîiin ma
lûmatı kaydediyorum-:
İmtilaafeate Sjstç fei» iştirak 

etti?
İstanbulda intihabata (49254) 

snüntehip iştirak etpıiştir. Bu 
müntehiplerde® (35934) ü Cüm
huriyet Haik, (1^813.) ü Serbest 
Fırkaya rey vermişlerdir.

Tasnif neticesinde (500) ka
dar her iki tarafa da dahil 
edilmiyen reypuslası zuhûr et
miştir. Bunlardan bir kısmı arap 
Iıarflerile doldurulmuş, bir kıs
mı da imzasız olarak sandığa 
atılmıştır. Pek ehemmiyetsiz bir 
kısmı da müstakil namzetlere 
verilmiştir.
Mmtaka itibarile metisseler

Fatih semtinde intihabata 
((12784) vatandaş iştirak etmiştir. 
Bu reylerden (9764)ü Halk fır
kasına, (2720) Si de muhalif fır
kaya verilmiştir.

Fatih mıntakasında Cumhu
riyet Halk Fırkası namzetlerin
den Ahmet Bican Bey (9764), 
Mehmet Bey (6761), İzzet Kâ
mil Bey (9761), Vasfi Raşit Bey 
(9061), Feridun Bey (9761), İs
mail Suat Bey (9760), Refik 
Ahmet Bey (9760), Avnı Bey 
(9760), Hikmet Bey (9759), Ga
lip Vasfi Bey (9759), Sadi Bey 
(9757), Lâtife Bekir Hanım 
(8445) rey almışlardır.

Balçdiye ioiihabatım  kazanan H. Sıskası jıasnzeîleriaâeri:
. Vasfi R»§it, £gvdot ü e r iö ı ,-Şükrü Aii, Hacı
Adjj, «vetnaî Muh'/ttih Paga, Sadî» AJ4 Şeydi fieyîer.

Ej.eykûzda alınan netice 
Beykoz “ Hisar „ sandığının 

rey tasnifi neticesinde intihaba 
(4514) vatandaşın iştirak ettiği 
anlaşılmıştır. Bu reylerden (2955) 
Halk. (1430) u Serbest fırkaya 
verilmiştir.

EEssssöüîsödĞkî rsyisy 
Bu mıntakada intihaba iştirak 

eden ( 601-4) kişinin ( 5010) u 
Cumhuriyet Halk Fırkası nam
zetlerine, (923) ii Serbestçilere 
rey vermişlerdir.

Halk Fırkasının aslî azulık 
için gösterdiği namzetlerden Rana 

Sani Yaver Hanım (5010). Tev
fik Salim Paşa (5004), Hacı Adil 
Bey (5003), Hacı Recep Bey

(5Ö08), Sadi Bey (4999), Cemal 
Bey ( 5004), Sadettin Rıza 
Bey ( 4998), Kemal Salih Bey 
(4989), Talât Bey (5009), Refi
ka Hulûsi Behçet Hanım(4890). 
Yedek namzetlerden Reşat Şey 
(4866), Feı-İt Bey (4865), Hilmi 
Bey ( 4860 ) ,  Haşan Riza Bey 
(4864), İbrahim Bey (4842), Mu
hiddin Paşa (4661), Burhaned- 
din Bey (4860), Nihat Bey (4854), 
ihsan Sami Bey (5568) rey al
mışlardır.
Sanyerde verilen reyler 

Yeniköy (Sarıyer) mıntaka- 
sında (2889) vatandaş intihaba- 
ta iştirak etmiştir. Tasnif neti
cesinde Serbestçilerin ( 1276 )

f  Arkası 3  üncü sahifede]

aza
Halk Fırkası tarafından ye

dek aza olarak g-österilen na
mzetlerden, Doktor İhsan Bey 
(8136), Hulûsi Bey (8112), Sa- 
hir Bey (8119), Nurettin Bey 
(8092), Musa Kâzım Bey (8090), 
Ali Muzaffer Bey (8088), Ali 
Şeydi Bey (8080), Nüzhet Bey 
(8067), Celâl Feyyaz Bey (8071), 
•'.evfik Bey (8013), Ensin Bey 
(8050) rey almışlardır.

Hptal edilem reyler
Fatih mıntakasında atılan 

reyleri tasnif esnasında imzasız 
olarak atılan (300) reye tesadüf 
olunmuş ve bittabi bu reyler 
nazarı itibare alınmamıştır.

Burada cemanyekûn 9764 
i-ey Halk Fırkasına atılmış, Şer
betçiler (2720) rey alraıglordır.

" V  .. - -1  ■ ' ı » ,  *  '  l‘ t ^

| Her yerde kazanıyoruz |
l'Karşıyakada, Aydında, Deniz-1 
j lide, Torbalıda Halk Fırkası |
■kahir bir ekseriyetle kazandıJ
H İzmir 19, (H . M.) — İzmir Belediye intihabı temdit | 
|| edilmişti. Fakat, Karşıyakadaki intihap kahir bir ekseri- % 
• ' yeile Halk Fırkası lehine neticelenmiştir. Reylerin tas- h 
|| nifine başlanırken Halk Fırkası erkânının gayet sükû- | 

netle neticeyi beklemesine rağmen, Serbestçiler telâş, fi 
f!= asabiyet gösteriyorlar. Fakat bu hareketlerini neticeden -f 
vi emin olduklarını söylemek suretile tevile çalışıyorlardı, şj 
j] Gece yarısında biten tasnif neticesinde Serbestçilerin al- 
J-j dıkları vaziyeti değil, hemen hiç birisinin yüzünü gör- şj 
; mek kabil olamadı. Çünkü intihap bütün azametile Halk 
; • Fırkası lehine netice vermiş, zavallı Serbestçiler de birer [j 
\i birer sıvışmışlardır. ||
i ; Aydında ve Kadıköyünde, Denizlide, Torbalıda Halk fj
': Fırkası kahir bir ekseriyetle kazanmıştır. Karşıyaka mağ- >\ 
j! lûbiyeti içlerine çöken Serbestçiler bu haberleri işidince n 
i; şaşırmışlar ve İzmir intihabının neticesinden, daha şim- Fj 
|,l diden ümitlerini kesmişler ve ne yapacaklarım şaşırmış- 
j lardır. Bu netice - birkaç serbestçi müstesna - bütün İzmir 13 

Ş | halkında pek büyük bir sevinç teoiit etti. ,4

isslysda zaf s r  tensin edildi 0
' i Antalya 19, (H . M.) — Şehrimizde pek büyük bir 
|; hararetle yapılan Belediye intihabı bugün saat 17 de hi- 
fj tam buldu. Reyler tasnif edildi. Halk Fırkasının nam- 
i: zetlerinin azîm bir ekseriyetle kazandıkları anlaşıldı.
; Birkaç gün evvel münasebetsiz hareketlerle bütün şehri ! 

heyecan ve iztırap içinde bırakan Serbestçiler, bu kahir j 
galibiyet karşısında bütün zoraki ve gayrimeşru gayret- j 
terinin boşa gittiğini düşünerek pek müteellim olmuş- \ 

i | lardır. _  ̂ _ j

Geçen günkü giK-ülfcülü Da- 
rülîliaaiiih intİhabsada ceüsçyi ter- 
kedsrfî&ı» iiçigrcJe ttafâjıiSi'a “fii- 
ztole bir arada buîünmak batıSm 
İçin şindir,, diyûiı Hüsnü HSiMİt 
Bey hakkmdaki sözfer düdiİtotlu 
mahiyetinden çlkmıış, ciddî bir 
mes'ele hâini altmıştır.

Dün bir içtima aMeöen Fen, 
Tıp ve Hukuk Eakiiliesi-reisleri 
bu mes'ele etrafında üzün uza- 
diye görüşmüşlerdir.

Fen fakültesi reisi Mustafa 
Hakkı Bey, bu hâdiseyi alelade 
bir intihap heye&tnma atfetmekte 
ve Hâmit Beyin arkadaşlarına 
vereceği bir tarziye ile mes’ele- 
nin kapanacağını söylemekte
dir.

Diğerleri ise şu kanaattedir
ler : Hüsnü Hâmit Bey o söz
leri sarfetmekle Darülfünundan 
istifa etmiş demektir.

Ğğer Darülfünundan çekil
mezse, kendisini istifaya davet 
etinek, fen fakültesine ait bir 
vazifedir ve bunu yapmalıdır.

Halbuki mukabele bilmisilde 
bulunduğunu idda eden Hüsnü 
Hâmit Bey : “ Ben istifa etmiş 
değilim. Eğer istifa etmek lâzım 
gelirse benim arkamdan yuha 
diye bağıranların istifa etmesi 
icap eder. Ben mukabelei bil- 
misilde bulurîdum.,, Demektedir.

Bernsefiri
Cemal Hüsnii feey dün 

Ankarad^n geldi

Bern sefaretine tayin edilen 
sabık Maarif ve- 
kili Cemal Hüs* 
nü Bey dünkü 
ekspresle An« 
karadan şehrk 
mize gehniş ve'
Haydarpaşa da 
dostları tarafın
dan karşılar.; 
mıştır.

Cemal Hüj- C. Hüsnü Bey 
nü Bey ay başında Berne ha
reket edecektir!

931 bütçesinde 20 
milyon tasarruf

Ankara 19, (A.A) — Mali
ye vekâletince, vergilerde yapı
lacak tadilât dolayısiie 931 büt
çesinde esaslı tasarrufat için 
tetkikat yapılıyor. Bu tasarru- 
fatm 15-20 milyon lira arasmda 
olacağı tahmin edilmektedir.

Devlet Bankası 
Ankara 18 (H.M.)— Devlet 

Bankası hazırlıkları komisyonu 
faaliyetine devam ediyor. Vilâyet 
memurlarının ne suretle Devlet 
Bankasına hissedar yazılacakla- 
rina dair talimat gönderdi.

Gurp
ç o k  şayan ı d

Evvelki gün yapılan® Darül
fünun eminlik intihabı; dolayı- 
sile ikiye ayrılan müderris
ler arasındaki gerginlik had 
bir şekil almıştır. İntihabın ar
zu ettikleri şekilde neticelenme
si Hukuk, Fen ve Tıp fakülte
leri müderrislerinde bir mem
nuniyet tevlit etmiştir.

Fakat Edebiyat ve İlâhiyat 
fakülteleri müderrislerinin bun
ları gayrikanunî harekette bu
lunmakla itham etmeleri de çok 
büyük bir asabiyet tevlit et
miştir. Dün Hukuk, Tıp ve Fen 
fakülteleri reisleri toplanmışlar 
ve bu mes’eleler etrafında mü
zakerede bulunmuşlardır.

Diğer taraftan Edebiyat ve 
İJ[âhiyat Fakültesi müderrisleri 
de, çift rey usulünü müdafaa 
ederek intihaptan muvaffakı- 

jçetle çıkanların kendileri aley-

Muaramer RaşsS Bey 
i  terdik edildi
4 Asîdlaıra. 19, (JH0 M) 
ğ DarîsIfEKtaam Emîmlsğîne 
| namzeİE o larak intihap 

edlîlezs Stoamsües- Raşit 
ç ve Ytuısıaff Znya beyler- 
b dem, EfaamraHier Raşit 
H Beyiıs, Maarif Vekâle- 
 ̂ timce tercih edildiği aıı-

hindeki dediîıodtttemfeiB fene J 
halde sinirlenmektedirler. Bil
hassa Etem Akif Beyin feuîılar l 
için “ eğer kanun yanlışsa, on» j 
larm o zatnan dİTaadald karö *̂ • 
lannı cürüm, onları da müeıi^

( Arkası 2  inci sahifede)

SİYASÎ ZİYARETLER

M. Venizelos we Kont
Bellenim seyahatleri

' F ran sız  T icaret N azırı düyunu 
um um iye işin i m i kon u şacak?
Önümüzdeki ayın ilk günle

ri, Ankaramn diploması hayatı
nın faal bir devresini teşkil ede 
çektir. Çünkü bu günlerde hükü
met merkezimizi Yunan Başve
kili M. Venizelos, Macar Baş
vekili Kont Betlen ziyaret ede
ceklerdir. Bu iki Başvekilin An- 
karayı ziyaretine haricî siyase
timiz noktasından hususî bir 
ehemmiyet atfedilmektedir.

Evvelce Yunan Başvekilinin 
20 Teşrinievvelde Ankarada bu
lunması nsukarrftr iken Atinada 
M. Venizelosun vücudüne ihti
yaç gösterecek kadar mühim
bazı kukûmet mes’elelerinin halli .
, , . ■ r • i . . . .  lerek burada merasimle ve top-bu seyahatin birkaç gun için , . , , , . , - •, . 1ar atılarak karşılanacak, nusu*teehhürünü mucip olmuştur. , . j  ■ .A.. , , ' .. sîbir trenle Ankaraya gıdecek-Atmadan son gelen malu»
mata göre Yunan Başvekili ' ,
Teşrinisaninin ilk günlerinde Pi- ^ " Yenı'ze os. ara 3 *
reden bir harp getnisile hare- fevkalâde merasimle
ket edecek ve doğru îzmUe ge- I (  Arkası S  üncü sayfadaJ
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Malştaö’ meclıısı 
dehşet

nirefltüSey' oldu
Herlin, 18 (A. A.) - RcİcIim- 

tag meclisi evvelce neşredilmiş 
olan kararnamelerin ;ılt olduk
ları encümenlere havalesi lıalc- 
luîtdn hükümet fırkaları taralın- 
ılaıı verilen takriri 220 muhalil 
reye karşı, 339 rey ile kabul 
etmiştir. Muhalifler, bu karar
namelerin ilgasını istemişlerdir.

Bundan sonra meclis, Ver- 
say muahedesile Young planı
nın yeniden tetkiki hakkında ko
münistler tarafından verilen tak
ririn encümene havalesi talebiie 
hükümet fırkaları tarafından 
tevdi edilen ikinci bir takriri 
236 muhalif reye karşı 322 rey 
ile kabul etmiştir. Sosyalistlerin 
hükümete zahir oldukları anlaşıl
dığı zaman mecliste büyük bir 
gürültü kopmuştur. Hükümete 
idemi itimat beyan eden muha
lif takrirlerin müzakere edilme
mesi ve ruznarneye geçilmesi 
akkında hükümet fırkaları ta- 
afından verilen bir takrir 236 
auhalif reye karşı 318 rey ile 
iabnl edilmiştir. Bu netice, ba- 
:ı taraflardan alkışlar ve bazı 
yerlerden de ıslıklarla karşılan
mıştır.

Ankara, 19 [A.A) — Paris 
Büyük elçimiz Münir Bey bu ak
şamki ekspresle mahalli memu
riyetine hareket etmiş ve istasi- 
yonda Başvekil İsmet Paşa Hz. , 
Adliye, Maliye, İktisat ve Nafıa 
vekilleri ile Riyaseti cumhur kâ
tibi umumîsi, Halk Fırkası kâ
tibi umumîsi, Şûrayı Devlet re
isi Tayyare cemiyeti reisi, Rü
sumat Umum Müdürü, Hariciye 
Vekâleti erkânı ve birçok zevat 
tarafından teşyi edilmiştir.

Üzümcülük enstitüsü
Ankara, 19 — Manisada te

sis edilen üzümcülük enstitüsün
de istFasal masrafım tenkis ede» 
çek Amerikan usulü nümune 
bağı vücuda getirilecektir.

Hlaft ihtilâl fırkası 
reisimin beyanatı

Lucknov, 18 (A.A) — Hint- 
iile? ittihadı fırkasının reisi Ja- 
vahardar Neforu belediye azası 
israfından vaki crlan beyamho- 
şarnediye muhaböle edrek ver
diği cevapta, kongrenin mütte
hit eyaletlerdeki teşkilâtının em- 
lâ& ve arazi vergilerini ve irat 
vergisini vermemek üzere bir 
tûücatfcsîa açacaklarını, hüküme
te Icnsşı rekabete girişecek bir 
takan mes’ııi teşekküller vücude 
getireceklerini söylemiştir.

Arazi tahriri tecrübeleri
_ Yeni kasımı mucibince ihzar 

edilen arazi tahrir ve tecrübe 
telimataamesi üzerinde tahrir 
mıntakaları tesbit edilmiştir. 
Tahrir tecrübelerine bu ay için- 
ae kaşlanacalrtır. Tahrir mmta- 
kaları şunlardır:

Ankara Vilâyetinin Ayaş, 
stanbulun Yalova, Trabzonun 

Maçka, İzmirin Sivrihisar, Ça- 
nakkalenin Gelibolu, Kırklar- 
elinin Vize, Sıvasın Derendere, 
Adananm Mertek, Kocaelinin 
Hendek , Diyarbekirin Kulp, 
Erzururn'in Tortum ve Kasta- 
aoni vilâyetinin Toaya kasaları,

Rio de Jaııoyro 18, (A.A) — 
Hiıkıımet taralından neşredilen 
bir tebliğe göre, İterare muha
rebesi Federal kuvvetler için 
lam bir nuı/afferiyellı- netiec- 
lennıiştir. Bununla beraber, iki 
taraf ta ağır zayiata uğramıştır. 
Federaller, 300 den fazla esir 
almışlardır.

Buenos-Ayre» 18, (A.A) — 
Critica gazetesinin verdiği bir 
habere göre, sabık Reisicüm
hur M. Tı-igoyen, yarm bir kru
vazöre binerek Avrupaya gide
cektir.

Ispanya Bankası müdürü 
Madrit, 18 (A.A) — İspanya 

Bankası müdür muavini Marki 
dö Cabraya işten el çektirilmiş
tir. Maliye nazırı bu mes'ele 
hakkında vaki beyanatında ce
neral Beraııguer tarafından ve
rilen talimata riayet edilip edil
mediği anlaşılması için âli mah
keme riyaseti tarafından tahki
kat yapılacağını söylemiştir.

M. Doumerg Faşta 
Fas, 18 (A.A) —■ M. Dou- 

mergue Fasa gelmiş ve yerli
lere mahsus bir doğurn evinin 
açılış resmini yapmıştır.

Tütün inhisarında

931 bütçesi azamî
tasarruf esasına 

göre hazırlanacak
Tütün İnhisar İdaresi 931 

senesi bütçesini hazırlamak için 
faaliyete başlamıştır.

Yeni bütçe bilhassa tasarruf 
esasına göre tanzim edileceği 
söylenmektedir. Bu hunusla Tü
tün inhisarı Umum Müdürü 
Behçet Bey dün bir muharriri
mize demiştir k i:

— “ Bütçe bitmek üzeredir. 
Azamî bir gayretle tasarruf esa
sını tatbik edeceğiz. Bu hususta 
şimdilik fazla malûmat vermek 
imkânsızdır. Tütünlerimizin re
vacını temin için dahilî ve ha
ricî birçok teşebbüsatta bulun
maktayız . Bu teşebbüslerimiz 
bilhassa hariçte müspet netice
ler vermektedir. Biz şimdilik 
Türk tütünlerini harice tanıt
mak prensipini takip ediyoruz.

— Haricî ticaret müdiriyeti 
namı altında bir şubenin teşek
külü söyleniyar, böyle bir te
şekkül var mıdır?.

— Hayır bu namda bir te
şekkül yoktur. Yalnız dördüncü 
şubenin muhtelif masalarındaki 
memurlar haricî işlerle meşgul 
oluyorlardı.

Ahiren bunları bir araya top- 
lıyarak yalnız haricî işlerle meş
gul olmaları temin edilmiştir. 
Mes’ele bundan ibarettir.

İdare teşkilâtında bazı tadi
lât yapıldığı hakkında Behçet 
Bey demiştir k i:

— Tadilâttan maksat haricî 
işlerle meşgul olacak memur
ların tesbit edilmesidir. Bundan 
başka Memurin müdüriyeti ile 
evrak müdiri becayiş edilmiştir.,,

Behçet Bey yeni bütçenin 
tanzimi için yakında Ankaraya 
gidecektir.

"Aiîiz ve eski dor.hıın...
Bu mektubu almca kim bilir 

ne kadar hayret edeceksiniz. A- 
enba sizde benden ufacık bir ha
tıra kaldı mı ? Acaba birlikte 
geçirdiğimiz tatlı dakikaları ha- 
tırlıyablliyor musunuz ? Bana 
gelince, ben her gün sizin (iner
lerinizi okuyarak o ıııouut anla
rı hayalimde canlandırmağa ça
lışıyorum. Bilmem beııi tekrar 
görmek isteme/.misiniz ? Bil
mem bir defa olsıııı gelir misi
niz. Ben şimdi Yakacıkta asude 
ve tenha bir köşede oturuyor ve 
binlerce çılgınlık ateşi üzerin
de toplanan senelerin küllerine 
bakıyorum.. Gelin.. Yakacıkta 
evimi kime sorsanız size göste
rir. Çabuk gelin., ve eğer gel
mek istemiyorsanız hiç cevap 
bile vermeyin!,,

imza: Leylâ!
Leylâ ha, Leylâ!.. Demek 

beııi unutmamış öyle mi?
Birden gençliğimin heyecanlı 

hayali gözümün önünde canlan
dı. Ne güzel kadındı bu.. Ne 
şaheser kadındı bu.. Vücudu
nun hatları, zekâsının inceliği, 
bakışlarındaki cazip ve nemli 
renkle tam manasile bir ka
dındı.

O zaın anlar onunla oturur 
uzun uzun edebiyata dair ko
nuşurduk. Sonra dimağlarımız 
şiirin ahengi ile mest olduğu 
vakit, o kemanını alır ve musi
kinin deryasına sürüklerdi beni.

Çalardı. Mütemadiyen çalar
dı.. Ne harikulâde nağmelerdi 
onlar.. Ne kalpten damla dam
la kopmuş eninlerdi onlarl

Hele Eva Marya!.. Hele Eva 
Marya!.

Bu Eva Marya bütün bir 
gençliğin hatırasıdır. Bütün bir 
gençlik ve heyecandır..

Ne enfes çalıyordu yarebbi!.
Onun Eva Maryasını dinle

mek benim için hayattı.
Sonra nasıl oldu da ayrıl

dık.. Kulaklarım mı sağırlaştı ? 
Kalbim mi sağırlaştı ?..

T oparlak çenesi kemanın 
tazyiki üstünde penbeleşirken, 
sarışın ve dalgalı saçları çıplak 
omuzunu gölgelerken onu dü
şünüyorum !..

Leylâ I.. Leylâ !..
Geleceğim... Tekrar gelece

ğim !
Aradan seneler mi geçti ?..
Seneler yalnız vücudu yıp

randırır, kalpleri ihtiyarlatmaz!.. 
* * *

Elleri panjurda onu tahay
yül ediyorum...

Ne garip yarabbî! Kalbim 
şimdiye kadar yalnız ufacık su 
sineklerinin helezonlarile çizi
len bir havuz gibi durgunken 
maziden atılan bu mektup onu 
ortasından deliyor ve dalgaları 
halka halka büyültüyor...

Heyecan içindeyim.
Bir köylü kadına Leylânın 

evini soruyorum. Tarif ediyor: 
— Çok yakın.. Şu yoldan doğ

ru gittin miydi orada parmak
lıklı bir kapı göreceksin!.

Kadına teşekkür bile etme
den yürüyorum.

Hava ne güzei...
Bahar yolun iki tarafına kü

me küme yeşillikler yığmış.
Bu yeşilliklerin eteklerine 

tırmanan papatyalar hafif bir 
serinlikle dalgalanıyor.

İşte!. İşte geldik!. Parmak
lıklı kapı burası...

Bahçeden içiri ğirip ilerli
yorum!..

Ne güzel yer hurası. . ,
Leylâmn köşkü sarmşıjder 

içinde yuva yapmış gibi. . .
iki tarafta taflanlar bu Bay»
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(  1 inci sahifeden mabad )  

Halk Fırkası namzeiIerintîlJl&M) 
rey aldıkları görülmüştür.

Sarıyerde, Halk Fırkası naıtı- 
zetlorindaıı Anıca Tovfik Boy 
( 1S97 ) , Aziz Bey ( 1571 ) ,  
Hlluameddiıı Poşu ( 1524 ) rey 
almışladır.

Yedek uza Sezai Bey (1467), 
Snlûlıatldiıı Boy de (1435 / rey 
alınışlardır.

Adalardaki kainin- netice
Serbestçilerin bütlta gayret

lerine rağmen Adalardaki inti
hap neticesinde aldıkları reyle
rin adedi (16) dır.

Adalarda ( 1922 ) vatandaş 
intihaba iştirak etmiş, (1906) sı 
Cümhuriyet Halk Fırkası nam
zetlerine rey vermişlerdir.
Galip Kemali Beye geçmiş 

olsusu !
Bakırköyde intihaba (3141) 

kişi iştirak etmiştir.
Bu mmtakada Serbestçiler 

ve bilhassa Galip Kemali Bey 
fevkalâde gayrette bulunuyor, 
elde ettikleri bazı kimselerle 
köylerde mekik dokuyorlardı.

Bazı köylüleri, bu meyanda 
Safra köyündeki Şumnu muha
cirlerini Hoca İdris Efendinin 
marifetile ve birçok vaitlerle 
kendi taraflarına celbetmişler 
ve bunları Beytullah Efendinin 
evinde toplıyarak intihap yerine 
kamyonlarla nakietmişlerdi.

Fakat bütün bu gayretlere 
ve masraflara rağmen Serbest

çiler biırada (1080) rey almış
lardır.

Halk Fırkası namzetleri ise 
(2060) reyle intihabı kazanmış
lardır.

öüçor mcfticolor..
Beyoğlu mınttıkasnıda (8735) 

kişi intihaba iştirak etmiş (6298)i 
Halle, (2374) il Sorberıt Fırka 
nnııı/ctlcrinc rey vermişlerdir.

Üsküdarda intihabata (4879) 
vatandaş iştirak etmiş (3387) si 
Halk l'irkoaıda, (1491) ı muha
liflere rey vermişlerdir.

Kadıköyüııde (4466) kişi rey 
vermiş, bu vatandaşlardan (2956) 
sı Halk Fırkası namzetlerini, 
(1503) ü Serbestçiler seçmiş
lerdir.

Fnrka grupu toplamıyor
Şehir meclisi Halk Fırkası 

grupu bu ayın 25 inde topla
nacaktır.

Yeni Şehir meclisi de ilk 
İçtimaını Teşrinisaninin (1) inde 
yapacaktır.

Her tarafta kazanıyoruz
Ankara, 19 (A.A)— Deniz

li, Antalya, Siirt, Bayındır, Tor
balı, Karaburun Hacıkaya, Ka
vak, Milas, Nadiye, Mermeris, 
Erbaa, Ceyhan, Karşıyaka, Ereğ
li, Babaeski, Alâiye ile Karmen- 
cik, Kadıköy. ÜzüIIü, Yassıyu- 
va, Akalan, Keller, Bekirli, Pa
lanca, Geyve, Günayda beledi
ye intihabatında Cumhuriyet 
Halk Fırkası namzetleri kahir 
bir ekseriyetle intihap olunmuş
lardır.

Siyasî ziyaretler
[Biricni sahifeden mabatf 

çaktır. Yunan Başvekilini istik
bal ve Ankarada kalacağı müd
det zarfında yapacağı ziyaret
ler ve verilecek ziyafetler hak
kında bir program hazırlanmış
tır.

Bu programa nazaran M. 
Venizelosa Ankaraya muvasa
latı akşamı hariciye konağında 
kordiplomatik bir ziyafet veri
lecek, bu ziyafette İsmet Paşa, 
vekiller ve Ankarada bulunan 
sefirler ve diğer devlet erkânı 
ve diplomatlar hazır buluna
caktır. Ertesi akşam Türkoca - 
ğı tarafından İsmet Paşanın 
riyasetinde mükellef bir balo 
verilecektir.

Yunan Başvekilinin Anka- 
rayı ziyaretine kadar ticaret, 
konsolosluk ve ikamet mukave-

maşık yığınından ayrılmış iki 
yeşil kurdele gibi. . .

Birdenbire kulaklarımı ka
bartıyorum:

Eva Marya!.. Ah Eva Marya! 
Kalbim ve düşüncemin bu ka
dar aşkla kucaklaştığım hiç gör
memiştim!.. Bu kadar heyecanı 
ömrümde tatmamıştım!..

Ne enfes çalıyor!.. 
Duruyorum!.. Bu müstesna 

dakikayı bütün hazziyle tada
bilmek için hareketsiz duruyo
rum!..

Leylâ hâlâ çalıyor ve nağme
ler baharın taze çiçek kokusu 
içinde buğulanıyor...

•.? * #
Nihayet korka korka ilerle

dim. Kapıyı çaldım. Bir hizmet
çi açtı ve sordu:

— Leylâ Hanım mı?.. Yan
lış efendim.

Leylâ Hanımın evi şu yan
daki evdir. Bakın kendisi de 
bahçede çamaşır asıyor.

M t a t e z  FaSk

leleri müzakeratı imza edilecek 
ve M. Venizelos, Atina Sefirimiz 
Eııis Beyin beraberinde geiire- 
ceği bitaraflık ve hakem mua
hedesi ile bu mukaveleleri imza 
edecektir.

Diğer taraftan Kont Beden
de ayni günlerde Ankarayı zi
yaret edeceği için Macar Baş
vekilinin istikbali için fevkalâde 
ihzarat yapılmaktadır. Macar 
Başvekili Ankarada Macaristan- 
la aramızda siyasî ve İktisadî 
münasebatm takviyesi için te
maslarda bulunacaktır.

Bu iki Başvekilden başka bu 
günlerde Ankarada şahidi ola
cağımız siyasî faaliyetin mühim 
bir kısmı da yarm şehrimize ge
lecek olan Fransız ticaret nazı
rının seyahati etrafında toplan
maktadır. M. Flander, bugün 
Ankaradan şehrimize gelecek 
olan Fransız Sefiri Kont de 
Şambron ile çarşamba günü An
karaya gidecektir.

Fransız ticaret nazırı An
karada üç gün kalacak ve 
kükümetimizle, Fransa ile mem
leketimizi alâkadar eden bazı 
ticarî ve malî mes'eleler üzerinde 
temas edecektir. Bu temasların 
en ziyade koponlar mes’elesine 
inhisar edeceği ve bu meselede 
her iki tarafı tatmin edecek bir 
formül bulmağa çalışılacağı temin 
edilmektedir. Bu müzakerata 
Fransız Sefiri Kont de Şambron 
da iştirak edecektir.

Hamillerin hemen ekserisi
nin . Fransız tebası olmasın - 
dan dolayı, M. Flanderin bıi 
temaslarının bu müzmin mes'e- 
lenin hallinde çok müessir ola
cağı ve bulunacak hal tarzının 
hamiller tarafından da kabul 
edileceği muhakkak addedil

mektedir.

Snlıifc 3
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Evvelki güce saat 19 rad
delerinde Ok meydanında lilr 
cinayet olmuştur.

Hnrjköyde ttadcmliktc otu
ran Ahmet Şüfaü HL ymıtntÜu 
Arife isminde bir Itadııı oldu
ğu halde Ok meydanından geç
mekte ilceıı birdenbire kargıla
rına meçhul bir adam çıkmıştır.

Bu adam, akşamın karanlı
ğından istifade ederek ansızın 
bıçağın  ̂çekmiş ve Şükrü Efen ■ 
diyi g ö ğ sü n ü n  birkaç yerinden 
ağır suretle yaralamıştır.

Carili, bu cinayeti ika ettik
ten sonra sırra kadem basınç
tır. Bir müddet sonra gelen za
bıta memurları yaralıyı Balat 
hastanesine haldırmışlardır.

Arife Hanım kocalı bir ka
dın olması dolayısile bu cinayet 
biraz esrarlı görülmektedir.

Polis, tahkikata ehemmiyetle 
devanı etmektedir.

Şüpheli bir ölüm
1 aksimde Elnıadağında otu > 

ran Simorı isminde bir musevi, 
dün evinin kuyusunda boğulmuş 
olarak bulunmuştur.

Belediye ve zabıta doktor
ları tarafından yapılan muaye
nesinde ölümü şüpheli görüldü
ğünden cesedi morga kaldırıl- , 
iniştir. ;■ '

Yeni talimatname

Ahçı dükkânla
rında yemekler 

teşhir edilmiyecek
Belediye iktisat müdürlüğü 

ahçı dükkânları ve lokantalar 
için bir talinatname ihzarı ile 
meşguldür. - i

ihzar edilmekte olan yeni 
talimatnamenin tatbikma baş
landığı takdirde ahçı dükkân* 
larında yemek pişirilen yerler 
dükkânın arkasında olacakta.

Yemekler teşhir edilmiyi- 
cektir. Dükkânların sokağa na
zır kısımlarında meyve, et, ye
mek, içki teşhirine mahsus « ?  
mekânlar buluımyacaktır-

Kebap tezgâhları sokaktan 
görülmiyecektir.

Ahçı dükkânlarının ve lo
kantaların ön tarafında dük
kâncıya ait bir şey bulunmıya- 
cak, müşteri cam önüne otura
bilecektir.

Hazırlanmakta olan bu tali
matname belediye encümeni ta
rafından kabul edildikten sonra 
tatbik olunacaktır.

Aris takımı
Şehrimizde Fenerbahçe vc 

Galatasaray takımlarile bir maç 
yapacak olan Aris ismindeki 
Yunan takımı perşembe günü 
şehrimize gelecek ve cuma gü
nü ilk maçım yapacaktır.

Balıkçılık tetkikatı
İki gün evvel şehrimize ge

len balıkçılık mütehassısı M. 
Veberman dün akşam tekrar 
Ankaraya avdet etmiştir.

M. Veberman burada bulun* 
duğu müddetçe evvelce buradâ  
iken yaptığı tetkikatm noksan 
kalan kısımlarını ikmal etmiştir. 
Mütehassis bu meyanda Ticaret 
odasında balıkçılığımızın inkişa
fı çarelerini tesbit eden kbmi»- 
yonun mesaisi hakkında izahat 
ta almıştır.



■1,11/./
//.

. • \\ 
-a i)

İ ( ( / S ' / ,

9,i y':j!vh}i'.:vvai î ’i'Ui, UM\  !

>.r»
/II ' ■'•■•I'A.M 1 ııı (in .. \ ukııl u radde: i
| İl İstanbu l

/I TeIKırnf : " İMIULÂP „ Intanbul 
jj ISTANBI !! 17-17

rt:;.t;" " ı
...j CJ l... 6 :k J  L:;ı c ::ı [i

.t :ıylık (, nylılı mıııelllt 
Diihıl ıı,:ı» :> i» 1 /  Jj,-;,
mırıç ıçiıı ') W, M n

R a tı 5 ktman

MÎRfJElD)] [[İMTHlîMEMT MFffH ME İKHEIIIEM [HÎE1YE1DE 
a İ I İ l L E  'C  SMMC FIIİKâSlI K A M M il

Neticeyi ilân edern reyler, ianemle» 
Scsciifii nAumdan mülhem olan 

kanaatlerimizi kuvvetle teyit etti
İzmir, 20 (Husıısr) — Halk 

Fırkası bugün intihabat do- 
layısile alideki beyanname
yi neşretmiş tir: “Resmî be
yannamelerde biie yer tu'c- 
tuğuııu lıayretie gördüğü
müz petrol ve .şeker ucuzlu
ğu gibi bas propaganda
lar^ rey eîde etmek istiyen 
bir zümrenin mütemadi faa
liyet ve tahrikatına rağmen 
İzmir belediye intihabatı fır
kamızın bariz bir muvaffa
kiyeti ile neticelendi.

Bizlere yeniden büyük bir 
azm ve kuvvet veren ve 
karşı fırka azasma çok şa
yanı ibret bir surette daha 
temfrinli ve fikri biv faali
yetin lüzumunu ihtar eden 
ou ulvî netice, bizleri şük- 

, ?an ve iftihara park etti.

Cümhuriyet Halk Fırkasının 
büyük ve tarihî hizmetlerini, 
daha dün düşman işgali al
tında bulunan güzel izrniri- 
mizin milliyetçi halkı çok 
iyi !:akdir eder.

Zafer ve hizmetle dolu 
bir tarihimizi gayet yakın
dan bilen muhterem İzmir 
halkını şeker ve petrol ucuz-̂  
lıığu ile ıdlal etmek hiç şüp
hesiz bir hayal idi. Milletimi
zin yüksek seciyesi ve selim 
aklı bu garip ve şayanı dikkat 
tahrikâta alet olamazdı. Be
lediye in'ühabatmın netice
sini ilân eden reyler memle

ketin jhakikî ruhundan, mülhem 
olan bu kanaatimizi kuvvetle 
teyit etti. Fırkamız İzmir i- 
mizin şuurlu ve vatanperver 
halkına enderin şükranlarım 
ifade etmekle bahtiyardır..

Tl'ıfgggy

İzmir, 19 (Hususî)— Burada 
intihabat bitti ve şehrin (14) 
mıntakaama konulan (33) rey 
sandığı dün akşam kaldırılarak 
»■eylerin tasnifine başlandı.

1 asnif faaliyetini yakından 
görmek için her gazeteden de 
birer muharrir bulunduruldu.

Saat 18 de her mmtakanm 
-ficümeni larafmdan verilen maz
batalar toplandı. İntihap müd- 
detince 23,124 müntehibin re
yini istimal ettiği tesbit edile-

Haimırfns Mmttuımî rasaıssarasıı

sil
- B

' 4

rek reis ve merkez encümen 
azaları tarafından her iki fırka 
müntesiplerinden üçer zatın hu
zurunda imza edildi.

Müteakiben sandıklar birer 
birer açılarak reyler salonun or
tasına döküldü ve yirmi beşi 
mütecaviz memur tasnife baş
ladı.

Tasnif 10 saat yani geçe
rin dördüne kadar devam etti. 
Dört kısma ayrılan reyler sayıl
dı ve şu neticeye varıldı: Halk 
/ Arkası 3 üncü sakifedeJ

B E Y

şaıra
YERİNE SABIK MÜSTEŞAR 

KENAN' BEY 
TAYSM OLUNACAKTIR

Aldığımız malûmata nazaran 
yeni Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey Ad1'
| ■ / ■ 1de yeni ■ f

hat ve tel 
dülât icrası - 
na karar ver
miştir. Bu me- 
yanda Adliye 
M üsteşarı 
Ferit Beyin 
tebdili de ta
karrür etmiş
tir. Ferit Bey

'P\

:>, r 
%
* '

.■'eril Bey 
bir vazifeye tayin edile

cektir.
Kendisinden inhilâl eden 

müsteşarlığa sabık Müsteşar 
Kenan Bey tayin edileektir.

Bunban başka müddeiumu
miler arasında da esaslı tebed
dülat icra edilecektir. Hâkimler 
arasmda tebeddülat şimdilik 
-mevzubahis değildir.

CEYHANDA

Serfeest Fırka 
inhilâl etti!

REMZİ PŞAA ŞİMDİ SAR- 
FETTÎĞİ w PARALARI 

KURTARMAĞA ÇALIŞIYOR

Ceyhanda Serbest Cumhuri
yet Fırkası tamamile inhilâl et
miştir.

Malûm olduğu üzere Cey
handa Serbest Fırka Remzi Pş.- 
nın riyasetinde teşekkül etmişti. 
Fırkada Remzi Pş. mn gayretile 
ilk zamanlarda bir kaç kişi top
lanmış ve bilhassa Belediyede 
bir yer edinmek maksadile işe 
başlamışlardır. Fakat bu teşek- 
k t l; girenler, yavaş yavaş vazi
yeti anlıyarak birer birer çekil
diklerini ilân ettiler. Bittabi 
inkişafa müsait bir muhit bula
mayan bu teşekkül nihayet in- 
hilâle yüz tutmuştu.

Bu vaziyeti göre n Serbest 
Fırka reisi Remzi Pş. cuma 
günü etrafında kalan son bir kaç 
kişiyi de toplayarak maalesef 
bu fırkamn teşekkülüne ve ya
şamasına imkânı maddî olma
dığından bahsederek fırkanın 
inhilâl ettiğini teessürle arka
daşlarına anlatmıştır,

Remzi Pş. nin şimdi en 
büyük endişesi bu uğurda sar- 
fettiği paraları kurtarmakmış. 
Fakat ayni endişeyi güden bir 
kaç kişinin bulunması da Rem
zi Pş. yı teselli etmekte imiş,

IHEımlkmıIkeımUaıırlbı ©sfeMfSTÜ'
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Şimdiye kadar çift rey mi 
tek rey mi mahiyetinde olan 
Barülfüsıun eminlik intihabına 
ait şiddetli münakaşalar artık 
şeklini değiştirmiş, aod iddia bü
tün vuzuhile meydana çıkmıştır. 
İleri sürülen iddia tek rey ve 
ya çift rey mea’elesi değil, asıl 
emanete getirilecek müderrisin 
“arizî veya daimî,, olmasıdır.

Celseyi terkedenlerin tek 
rey meselesini bahane ederek 
intihaba iştirak etmemeleri, Hu
kukçuların iddialarına göre, e- 
sas iddialarını tahakkuk etti
recek bir vasıta idi. Çflnlcü on
lar, tek rey usulünü kabul ettir
miş olsalardı bile yine dedik
leri olmıyacaktı. Fakat muvak
kat bir zaman için olsun inti
hap tehir edilecek, onlar da 
vakit kazanmış olacaklardı.

Yani edebiyatçılar daimî mü- 
desrrislerd enbirinin emin olma
sını istiyorlardı. Bunun için rey 
meselesini ortaya koydular. Ve 
gene kendi lehlerinde neticele- 
nemiyeceğini bildikleri intiha
bın tehirine çalıştılar ve muvaf
fak olamadılar. Esasen muvaf
fak olamazlardı. Çünkü bu iddi
anın yeri o günkü içtima değil
di. Bu hususta hukukçulardan 
sahibi salâhiyet bir müdderris 
bir muharrimize şunları söyle
miştir :

O gün heyeti umumiyenin 
toplanması, yalnız emin intiha
bı içindi.

Bu içtimada başka hiçbir 
şey mevzu bahs olamazdı. Ne 
tek rey mes’elesi ne de bunun 
arkasından îleriye sürülen emin 
olacak zatın hariçte işi olma
mak mes’elesi. Bunlar Darülfü
nunun divanına ait mes’elelerdir.

Eğer onlar tek rey usulünü 
kabul ettirmek ve emin olacak 
zatın hariçte hiç bir işle meşgul 
olunyanlardan intihap edilmesini, 
istiyorlarsa bunu fakülte mü
derris meclislerinde müzakere 
ve bir karara rapteder ve di
vana arzederlerdi. Halbuki on
lar böyle yapmamış, iddialarının 
da yer bulamıyacağmı anlamış- 
ve direkten direğe yol v r̂ dar
bı meseli mucibince intihabın 
talikim istemişlerdir. Bu suretle 
mes'eleyi Şurayı devlet tetkik 
edinceye kadar, akıllan sıra va
kit kazanacaklardı.

Halbuki, iddia ettikleri şe- 
kilde tek rey usulü kabul edil-

Y a r a m  n n sfra d
hainidir!

alan ©Setiyim

aeydi ekseriyet ve alcalliyet nam
zetleri vekâlete gönderileceğin- 
den, faraza bütün reyleri top
layan namzetle yalnız bir rey 
alan namzetten birini tercih ede
cek olan vekâlet bunlardan 
İkincisini tercih edemez itli ? 
Eder. Çünkii bu bir ihtimal 
olmakla beraber bir hükmü hu
kukî arar. Bunun cevaba “ ola
bilir,, dir. Halbuki bu cevap hu
kuku mııallildir. Nizamnamede 
süİüsanı ekseriyet te mevyubahs 
değildir. Vazu kanun ekseriyeti 
mutlaka demiştir. Nisabı ara 
olduğu için yapılan intihap doğ
rudur. Çünkü adedi mürettep 
112 idi. bunun nisabı ârası 57 
dir. Halbuki intihaba iştirak 
edenlerin adedi 98 olduğuna 
nazaran adedi kâfi 49 dur.°Çe- 
İçilenler ise obstürksiyon yap
mış değillerdir. Çekilenler 25 
kişi olduğuna nazaran kalan 
73 tür. Boş kâğıt veren ecnebi 
profesörler hariç olmak üzere 
yene reylerini istimal edenler 
nisabı âradan aşağı düşmüş 
değillerdir.
( Arkası 3 üncü sahi/ede)

ana
ilk içtlmamı 

akdetti
Ankara, 20 (A. A) — Şeh

rimiz belediye meclisi bugün ilk 
içtimaim akdetmiştir. Vali ve 
Belediye Reisi Vekili Nevzat B. 
bir nutuk irat ederek azalara 
muvaffakiyet temenni etmiştir. 
Bu içtimaa belediye azalığma 
intihap olunan hanımlarda işti
rak etmişlerdir. İçtimada kanu
nen intihap olunması icap eden 
belediye encümeni azalürianna 
Kütükçü r ~.de Halim Naşit, Hak
kı ve Ziyci Beyler intihap edil
mişlerdir.

Paris scîiri

IB©y
.sımsüsıiffi

YENİ SEFÜRÎEuÜİZ BİİE KAÇ 
GÜNE KABAK PARİS® 

GİDECEKTİK

Paris Büyük elçiliğine tayin 
edilen sabık Bı-en sefiri Münür 
Bey dün An-
karadan gel- '
miş ve Hây- (
darpaşada ar- : ;•
kudasları vc 
Frandız sefa
retine men - 
sup bazı ze
vat tarafırt- ' ■ •« ■“>
dan karşılafi- - i
mışiır. Mü
nür Bey itipı- ij-.iuaiîır ©ey 
atnamesini liâınsii bulunnjpiîstodır.

Paris Büyük .elçimiz (U3. ga-» 
zetecilere kısasa ,deınaigtir< ! j i : /

— Birkaç gSne kcjâair' iaa- 
muriyat mafadfljjtıe gitl^ceğsa vo 
itimateaöîami' Fırapsız' ̂ îsiciiîn» 
huruna takdim edecegiifil j 
Fransa cümhariyeti ile aramıztSa 
mevcut dostatife münasebatın | 
devam ve inkişâfına ça!s<vaca= 
ğım. „ , .. , .

Y Ü H Â lffiS ’ELES! ' 

Eamln veMlInm
Mır Izalsfi!

YUHA DES3JIEBÎÎŞ, 3fALNE& 
GÖLE . GÜLE ( 

DENMŞ VE: GÜLÜİNMÜŞ j

Darülfünun iEminliği vekâla» 
tinden tebliğ ohmrmîştur: \

Darülfünun eıtiitinin intihsa ' 
bı için aktedilen hafi içtima es*, 
nasmda Fen Fakültesi müder»j 
rislerinden Hüsnü Hâniit Beylo! 
celseyi terkederken arkasından', 
“yuha,, diye beğnldığı bazı ga= 
zetelerde okunmuştur. j

İçtimaa riyaset etmiş c&nafe 
ssfatile beyan ederim ki, h\’çbîf j 
müderris ve muallim tarâftödaa 
kafiyyen bu yolda bir saz s^r»" 
fedilmemiştir. Hâdise şandafe 
ibarettir: Edebiyat Fakültesi' 
rmiderrislsrinden bir kfimt cel* 
seyi teriıederkeu keatJisinM' da» 
ayni fikirde bulunduğunu ve 
i-eye iştirakTetmeyerek salondan 

( Aarküsı 3-üttcü Sayfada )■'

Arif Oruç, iki güt, «velki makalesinde bizim i d d i a l a r »  karş. vatan haini deja, vatan kahraman. \  
tagunu ilan etü. Onun ne korkunç bir vatan haini olduğunu anlamak isteyenler yannki nüsha-
zdla neşredeceğimiz vesikaları ibretle okusunlar I kj Fe4M Bey — Şsa Bir bucuk ayîık fidana bak Ağmtm, 

hs2 güzel meyvaîar verdi» fnfaUah blrar dafe* * “
0 a y â ö î a d ö  ö rıs ıâ -M p  r â & â l  G â c s ‘ z  î . .
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Bu <B-/,ılya İslımı ne halde

Milkııımet: asillerim mağ' 
İkiip edildlj îüil' iMHmyoır!

İJiger taıraîltaiiii asilerin 11
înoıuvsîînrakıyetJk
N û w - Y w k  2 0  ( A .A )  - R i o -  

<!c janerodan bildiriliyor: Hli- 
kömeîİtt bir tebliğine göre, fe
deral kuvvetler Mmasğ’eraesde 
âsileri büyük bir hezimete uğ
ratmıştır.

Riyîı de Janero, 18 (A. A)— 
“Resmî,, Federal kıtaat Minas- 
geraeo cephesinde ilerlemişler 
vc ihtilâlcileri Camburquir yakı
sında mağlûp etmişlerdir. Sao- 
?aalo°Paranâ cephesinde ihti
lâlciler bir çök noktalardan 
ricat etmektedirler.

Kinn gafijs kim mağlûp?
Öueüoi>Âyre3, 19 (A.A) -= 

Porte All'egi-eden bildirildiğine 
göre ihtilâlciler Saopauloluları 
îterare,/, nehri üzerinde mağlû
biyete diiçar etmişlerdir. Goyaz 
ihtilâîtileri Pöliyozayi işgal et
mişlerdim. Saopaulo cephesinde 

taarruz başlamıştır.

venln

Buenos-Ayres, 19 (A.A) — 
ôrbü Allegreden istihbar edil- 

«Hiğfîae göre, Rio de Janero ve 
Sa^aaîoda örfî idare ilân edil-

SaSdin oğlu

Ankara, 20 “ Politika ” — 
Şeyh Saidin oğlu Salâhattinin 
muhakemesi safahatı bitmiştir.

Maznunu pasaport ve nüfus 
tozfeeresile Hırıstaki nüfus kay
dı resmîsi arasında mübayenet 
£[örüldüğünden tıbbıadlı vasıta- 
aîle yaşı takdir edilmiş ve 25 
yaşında olduğu tahakkuk et
miştir.

Ağırceza mahkemesi gelecek 
’elsesmde müddeiumuminin id
diacını ve m.şKnunlın müdafaası- 
ölı ^inliyecektir. Anlaşıldığına 
göre iddia makamı Salâhatttinin 
gısli cemiyet teşkili dolayısile 
ickısaımı l"aiep edecektir.

Ziraat Bankasının

W ( A.A) — Ziraat 
beynelmilel Tamirat 

vasrtasile ve yüzde 6 
faizle 200 bin İngiiiz liralık bir 
İstikraz aktetmiştir.

Faşist teşkilâtı 
Rota*, 20 (A. A) — Faşist 

nisası, kâtibi M. Giurattı, fır- 
£anm> açaiış olduğu yer- 
orüe İÖ île 20 yaş arasındaki 

Şerçlerden mürekkep faşist teş
kilâtı yapılması hakkında bir 

tamim göndermiştir, Bu teşkilât, 
jUnci teşrinin dördüne kadar 
ikmal edilecektir.

Nouvelle 0rleans20 (A.A)— 
" us uıi uuraaa bir zeİzeie oi - 
duştur. Nuftısca zayiat ve mad
dî haşarat yoktur.

Feci bir kaza 
Reggio-Emilia, 20 (A.A) — 

iarki Fua.mnelü, paraşütle tay
yareden yere inme tecrübesi 
yaptığı sja-ada paraşütün açılma
masından dolayı düşmüş ve öl
müştür»

Itarareıınm zaptı 
Rio de Janero, 19 (A.A) — 

Harbiye nazırı, ihtilâlcilerin 1ta- 
rareyi zaptetmiş oldukları ha
berini kat’î surette tekzip et
miştir. Mumaileyh, hiç bir ih
tilâlcinin Saopaulo hükümeti 
dahiline girmemiş olduğunu ilâ
ve ve orduya olan itimadını iz
har etmiştir.

Espirito hükümeti 
Porto Allegre, 20 (A. A.) - 

ihtilâlciler Espirito Santo hükü
metinin merkezi olan Victoria 
şehrini ele geçirdiklerini ve bu 
suretle Bahia hükümetini mer
kezi hükümetten ayırdıklarını 
bildirmişlerdir. Bunlar, Espirito 
hükümetinin tamamen kendi el
lerine geçtiğini iddia etmekte
dir.

KergüJ köprüsü 
Buenos - Ayres, 20 (A. A) — 

İhtilâlcilerin murahhası M. Col- 
l.or, asilerin Santakatarına ova
sındaki elektrik fabrikasını ele 
geçirdiklerini ve Florianopolis 
şehrini karanlıkta bıraktıklarını 
bundan başka Santakatarına 
adasını karaya bağlıyan Hergül 
köprüsünü de zaptettiklerini ha
ber vermiştir.

Denizde yangın

40 kişi kömür 
haline geldi
Weuchow, 20 (A. A) — 

Sahilde demirli bulunan bir 
viapurda çıkan yangm neti
cesinde 40 kadar kimse kö- 
ıfıür haline gelmiş, yahut bo
ğularak ölmüştür. Ateş, va
pura yakın diğer gemi ve 
sandallara da sirayet etmiş
tir. Bunlardan 30 kadarı ha
rap olmuştur. Yüzlerce Çin
li kendilerini suya atmışlar 
ve yüzerek karaya çıkmış
lardır.

Şark halılarından mua
mele vergisi alınmayacak 

Ankara 19 (H.M) İran, 
Kafkas, Buhara, Semerkand, 
Efgan, Bülücistanda imal edi
len halılardan ihraç ve ithal 
esnasında muamele vergisi alın
maması ve bu nevi halıların 
gümrük tenzilâtından istifade 
etmeleri ve memleketimizde i- 
mal edilen zeytin yağı torba
larının gümrük resminden mua
fiyeti Maliye vekâleti tarafın
dan vilâyetlere tamim edil
miştir.

Vergileri tadil için iki 
komisyon yapıldı 

Ankara, 19 ( H. M) — Ma
liye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
İsmet Paşayı ziyaretle uzun mü
ddet görüşmüştür.

Vergilerin tadili için iki ko
misyon teşkil edilmiş olup ko-

--------  L ..  £_ v  ,m iayım  uu u a ıt.a  la m ıy c ıc  g e -
çeceklerdir.

Bir tayyareci tevkif edildi 
Moskova, 19 (A.A) — Mü

temmim malûmata nazaran Bykof 
mmtakasına muvasalat eden 
Fransız pilot Lejeran, Sevyet 
Rusya üzerinde uçmak için icap 
edşn müsaadeyi haiz olmadığı 
cihetle tevkif edilmigtir,

Hanımefendi çok genç, çok 
güzeldi. Gözleri çaviış üzümü 
gibi yeşil, dudakları vahşice kı
zıldı. Boyu, boaıı, göğaü, bacak
ları, her şeyi her yeri güzeldi. 
I arilıi mukaddesteki blitüıı gü
nahkâr kadınlar gibi güzeldi. 
Ve hiç şüphesiz o giizel kadın
lar gibi do günahkâr olması lâ
zımdı. Bu lüzumu o da farkın
da olmadan idrak etmiş veya 
ona da idrak ettirmişlerdi. İşte 
bunun için kocası olacak beye
fendi hanımefendiyi fena halde 
kıskanıyordu. Fakat kıskanmak
la iş biter mi; cami ne kadar 
büyük olsa imam gene bildiğini 
okur. İhtimal hanımefendi de 
kocası o kadar büyük ve yaşlı 
olduğundan gene bildiğini oku
yordu.

Bey efendi, karısının hariç
teki tümen tümen âşıklarının 
pek farkında değildi.O asıl ye
ğeni Cevadi beğenmiyordu. Fa
kat ne yapsın?, yeğeni de tutup 
kolundan kapı dışarı edemezdi- 
ya... Bu henüz on dokuz yirmi 
yaşında bir gençti. Tatili geçir
mek için yanıma gelmişti.. Na
sıl “Ben seni kıskanıyorum. Ha
di geldiğin yere git! ” diyebi
lirdi..

Vaziyeti bu şekilde anlattık
tan sonra asıl meseleye gelelim:

Beyefendiyi bir akşam arka
daşları davet etmişlerdi. O ge
ce istanbulda kalacak Kadıkö- 
yündeki evine dönmiyecekti. 
Karısından izin aldı ve çıktı,

Hanımefendinin keyfi reyinde 
idi. Hemen derhal telefona sa
rıldı ve son sevgilisi olan Fer- 
hadı akşama davet etti. Cava- 
dm nesi var, diyeceksiniz. Evet 
doğru... Fakat o kafeste kek
lik sayılır. Ne zaman olsa elin
dedir.

Hanımefendi o akşam Ceva- 
dı bir yere gönderip atlattı, Ve 
Ferhadı odasına aldı. Kapı ka
palı olduğu için içerde ne olup 
bittiği malûm değildi. Üstelik 
lâmba da sönüktü. Bunn için 
anahtar deliğinden de bir faide 
hasıl olmazdı...

Ne ise burası bize lâzım de
ğil, geçelim. Beyefendi o gece 
her nedense evine on vapurile 
erkenden döndü..

Kapıyı açtı odasına doğru 
ilerlemeğe başladı.  ̂ü eği küt 
küt atıyordu. Fakat buna rağ
men çok cessurdu. Aklına feci 
ihtimaller geliyordu. Karısını 
yakalamak arzusunda idi. İhti
mal bu ziyafet lâkırdısını da 
onun için uydurmuştu.

Beyefendinin niyeti pek bo- 
zok!.. Hani eli de arka cebin
deki tabancanın kabzasından 
ayrılmıyor... Yavaş yavaş yukarı 
çıktı..

FaciaL
Evet facia yüzde yüz mu

hakkak!. Beyfendi sevgili karı
sını, güzel karısını ve âşığnı bir 
kurşunda yere serecek!, Gitti, 
Hızla kapının tokmağını çevirdi.

Fakat tokmak açılmadı. Se
bebi?. Sebebi gayet basiti kapı 
kilitli idi.

n ~ ..£ ___ l; ; ____i ,f-jr.v-.ıu. ,Vcıucij Karısının
se 3 İn i duydu:

— Cevat, sen misin?.
Vay! Karısı Cevadı bekli

yordu ha?. Beyfendinin kan te
pesine hücum etti. O çapkına 
gösterirdi gününü!..

Anlatırdı ona Hanyayı Kon- 
yayı!..

— Vay mel'un, vay çapkın! 
diyo aöylendi ve derhal Cava»

Yu nam sporcuları

f e l f c s f f i l l l  |3€îlf‘ 

şembeye geltyoı
Yunanlıların maruf Ario ta» 

krnıı, cumaya denerle, pazara da 
Galatasarayla karşılaşmak üze
re perşembe glinti konvanciyo- 
nellc şehrimize gelecektir,

Aris şehrimizde sadece iki 
maç yapacak ve pazartesi günü 
Yunaııiutnna avdet edecektir.

Ario, aynizamaııde Atiimlı 
birkaç oyuncu ile takyiye edil
diği için buraya çok kuvvetli 
bir halde gelmektedir.

Yunan akipi yarm Selânik- 
ten hareket etmektedir. Misa
firimizi hüsnü kabul için hazır
lıklar yapılmaktadır.

[ Biricni sahifeden m abat] 
Fırkası 14,624, Serbest Fırka 
9,600 müstakil namzetler 20, 
imzasız ve adressiz olanlar da 
1098.

intihabatın Halk Fırkası le
hine neticelendiği telefonla vali 
Kâzım Paşaya bildirdi ve böy- 
lece mazbatası tanzim edildi. 
Asayişi temin etmek için gece 
sabaha kadar jandarma ve po
lis müfrezeleri mahalle araların
da ve belediye etrafında devri
ye gezdiler.

İntihap mazbataları
Şehrimizde yapılan şehir 

meclisi intihabatmda kazanan 
namzetlerin dünden itibaren maz
batalarının tanzimine başlanmış 
Ve keyfiyet birer tezkere ile 
kendilerde bildirilmiştir.

Mülhakat intihabatı da kıs
men bitmiştir. Bazı mülhakatta 
da bitmek üzeredir. Yarm her 
tarafta tamamile bitmiş ola
caktır.

Kartalda eşraftan kaymakam 
Emin Bey, Yalovadan da Suphi 
Beyler şehir meclisine aslî aza 
intihap olunmuşlardır.
Har yerde intihabat bitti

Ankara, 19 (H. M.) — İzmir 
Niğde, Aksaray, Amasya, vilâ- 
yetlerile bir çok kasabalarda 
belediye intihabatını Halk Fır
kası kazanmıştır.

Türkiyenin her tarafında 
intihabat ikmal editaaştir.

din odasına koştu,
Kapıyı açtı..
Rüzgâr gibi içeri girdi.
Elektriği yaktı.
Hayret!.
Hayret ki hayret!.
Amca beyin parmağı ağzın

da kaldı.
Yatakta...
Cevadın koynunda hizmetçi 

kız yarı çıplak bir şekilde ya
tıyor.

Cevat hüngür hüngür ağlı- 
yarak yataktan fırladı:

— Vallahi amcacığım affet 
beni, affet beni, diye yalvarı
yordu.

Beyefendinin hiddeti geçmiş, 
kanlı gözlerine fer gelmiş, yü
zünün hatları genişlemişti. Can
dan gelen bîr sevinçle haykır
dı:

A tt__•„ ___ . (
—  n ı ı c ı ı ı ı  v gauııı, c u ıc r i ı i ı . .

Affedecek bir şey yok!. Rahat
sız olma. Biz de gençliğimizde 
neler yapardımk neler?. Aferin 
oğlum! Aferin!..

Tabiî bu fırsattan istifade 
ederek genç ve güzel Hanıme
fendinin sevgilisini atlattığını 
tahmin edersiniz. . <

I IcM cfilo ıı

Yem  İsvScpıre

İsviçre hükümetinin yeni se- 
firi M. Heideston, dünkü eks
presle Avrudaıı gelirimize gel
miş ve Sirkeci garında İwiçre 
sefareti memurini ile I .viçre 
tebaasından bazı aileler tarafın
dan karşıl'iııınıştır.

Yeni İsviçre nefiri bir mu
harririmize, Aııkara sefaretine 
tayin edildiğinden çok ninninin 
olduğunu, bir kaç güne kadar 
Ankaraya giderek itimatname
sini Reiscümhıır Hazretlerine 
takdim edeceğini, yeni vazife
sinde hükümetimizden müza- 
haret göreceğine çok emin bu
lunduğunu söylemiştir.

(  1 inci sahifeden mabacl )
Binaenaleyh celseyi terkedeıı 

müstenkifler eğer intihaba işti
rak edip boş beyaz rey verse- 
lerdi hem ikinci fikirlerini yani 
emin olacak şahsın hariçte işi 
olmaması halikındaki fikirlerini 
müdafaa etmiye vakit bulmuş 
olurlar, hem de gene şimdi yap
tıklarının gene ayni neticesini 
elde etmiş olurlardı.

Hariçte meşgul olmak mes’e- 
lesine gelince : Kendilerine da
imî müderris ünvanı verenler, 
kendi fakültelerinde daima bu
lundukları halde o fakülteler 
neye bizimkilerden daha fazla 
bir tefevvük arzetmiyor. Bunlar 
boş ve yanlış iddialardır. „ 

Köprülü zadenin fikri
Diğer taraftan Köprülü za

de Fuat Bey, hakikaten en mü
him mes’ele emin olacak zatın 
darülfünuna hayatım temamen 
vakfetmiş olmasımda musir ol
duklarında İsrar etmekte ve eğer 
hukukçulardan emin olacak zat 
yalmz darülfünuna vakfı hayat 
ederse f" maalmemnuniye reyini 
vereceğini söylemektedir. Ve
kâlete müracaat eden muma
ileyh :

“ Darülfünun emanetininin, 
bilhassa Darülfünunun tekâmül 
ve takviyesi için her tarafta 
şiddetli bir arzu izhar edildiği 
bir zamanda nekadar mühim 
bir vazife teşkil eylediği izaha 
muhtaç değildir.

Bunun için emanete namzet 
olakak irae edilecek arkadaş
ların bu yüksek müesseseyi tem
sil edecek bilûmum evsafı ca
mi olmakla beraber ayni zaman- 
do emanetten başka resmî veya 
hususî her hangi bir işle işti
gal etmiyen ve etmıyecek oian 
arkadaşlor arasından intihap 
edilmesini Edebiyat ve İlâhiyat 
fakülteleri en mühim bir pren
sip mes’elesi addetmektedirler’’ 
demektedir.
Etem  A kif B. ne d iyor?

Hariçteki meşguliyet mes’e
lesi hakkında Etem Akif Bgy 
dün bir muharririmize demiştir 
ki: Eminlik vazifesine ait madde 
meydandadır. Yoksa eminin 
vakfı hayat etmesi lâzımdır de
mekle Darülfünuna bekçi ol
masını mı istiyorlar!

Şerif Beyin dünkü beyana
tına gelince, bunları Darülfü
nun içinde görüşmek lâzımdır. 
Buna dair, siz ve bazı arka
daşlarınız intihap günü sor
gular sormuş ben de cevap 
vermiştim. Bunlar esasen efkârı 
umumiyeye aksettirilmiş şeyler
dir. Onun için sîze fikrimi söy- 
lemişîim. Yoksa darülfünuna 
ait şeyleri bir daıeaîtmda beraber 
karşı karşıya konuşmak dururken 
birikirimize dargınmışız d# gö
rüşmüyoruz f̂ ibi gazetelerle'ası*

Okmeydanı! cinayeti

GCsatnlm Edsaa ©S- 
dımğm k s ı r n k

Ü@iHR
_ Geçen jjece »acıt '19 radde- 

lerimie Okmeydoııında bir cijia- 
ycl olunu, ve yanında Arife is
minde bir kadınla dolnşranktü 
olan Alınıct ,Şiil»'ü irinlinde bir 
genç, ansızın göğsünden bıçakla 
yaralanmışı ı.

Fakat bııııu yapan adamın 
İtim olduğunu, ne Ahmet Şük
rü Ef., ne de kadm bilmediler.

Hastanede •'-.n Şükrü Ef. 
de hiç bir ? söylememiştir.

Vak'adaıı geç haberdar olan 
zabıta, ancak yaralıyı hastaneye 
kaldırmak ve Arife Hamını is
ticvap etmekten başka bir şey 
yapamamış ve bir muamma ilo 
karşılaşmış vaziyette kalmıştır.

Arife Hanımın zevci de fte  
isticvap edilmiş, bu adam dn 
hiç bir şeyden haberdar olma* 
dığını söylemiştir.

Yalnız kadirim vermiş oldu
ğu bazı eşkâl ve malûma!: f e 
rine takibata başlanmıştır.

Kendilerinden şiiplıe edilen 
iki üç kişi daha bugüıj yaîta- 
lanacak ve isticvabat neticesin 
de asıl failin meydana çıkarıl
masına çalışılacaktır.

Otomobil feazaîaa'fl
Mercanda Valide hs&iîîda 

oturan Haşana 1531 numaralı 
otomobil Eminoııiinde, Topastede 
oturan Aleksandra 3406 numa
ralı otomobil Galatada çarpmış
tır. Yaralılar hastaneye kald,- 
rılmıştır.
Otomobil müsademesi

Şoför Avramın idaresindek 
1253 numaralı otomobille şoföı 
Halilin idaresindeki otomobil 
köprü üzerinde çarpışmışlar, her 
ikisi de hara ra uğradığı gibil253 
numaralı otomobilde bulunan 
Yusuf Ziya Ef. yaralanmıştır.

Bıçakla yaralamış
Beyoğlunda Kuloğlu soka 

ğında Rus mültecilerinden bü» 
mal Kosti ile Boşnak Mustafa 
kavga etmişler, Mustafa bıçak
la Kostiyi yaralamıştır.

Yüngers gidiyor
Yüngers G 38 tayyaresinin 

tamirine devam edilmektedir. 
Tamir işinin mühim kısmı dün 
akşama kadar bitirilmişti. Bazı 
ufak tefek noksanlarda bugün 
öğleye kadar ikmal edilecek 
ve tayyare öğleden sonra Ati
naya gidecektir.

Yuha mes
(  1 inci sahifeden m abad)  

çıkacağım tehevvür ve şiddetle 
söyliyen mumaileyh Hüsnü Hâ- • 
mit Beye bazı müderrisler “ uğur
lar olsun,, demişler, bazıları da 
bu tehevvüre gülmekle muka
bele etmişlerdir. Bunun üîerînş 
Hüsnü Hâmit Bey geri dönerek 
içtimada bulunanlara karşı yine 

tehevvürle bazı sözler sarfetenştiı 
Hakikati hal bundan ibaret

tir Efendim.
Darülfünun Emin vekili ye 

Fen Fakültesi Reisi 
Mustafa Hakkı

laşılmaya kalkışıldtğına hayret 
ederim. Huzur ve sükûnu ye
rinde olan Darülfünunda birşey
ır o v m ıc  «tiK î

su içerisinde fırtına koparırca
sına görüşmeyi hocalık telâkki
lerime mugayir görürüm. 

Avrupada nasıl? 
Müderrislerden M. Krozat ta 

Fransada Darülfünun müderris
leri hariçte meşgul -oiaMirler. 
Avukat olanlar konsoltosiyon 
yapar, bir kısmı mahkemeye bil* 
çıkar. Avrupada böyledir., de
miştir-
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En gazeteyi neşre başladı

ğımız giinde'y'cn, Arif Oruç is
mindeki "müscccel vaian haiı.i,, 
nin t.net vc nıahiyciiti, aziz ka- 
rile bildirerek, vatan halkını şe
ririn şerrinden korumağa ç-ı!ı- 
şıyoruz. Engerek, kendisini gör- 
rniyen ve yolunda giden bir in- 
oan1, nasıl sinsi sinsi kıvnkp 
zehirlemeğe çalışırsa, bu Arif 
Oruç ta, sâf halkı, işte böyle ze
hirlemeği kendine vazife edin
miş bulunmaktadır. Memleketini 
seven gazetecinin vazifesi, yılanı 
gösterip başının ezilmesine ça
lışmaktır. Biz sadece bunu yap
mağa çalışıyoruz.

Bir aydanberi “ miiseccel va
tan haini „ olduğunu avaz avaz 
bağırdığımız Arif Oruç, sözümü
zün doğruluğunu bildiği için ve
recek cevap bulamadı.

Fakat bütün bir millet mu
vacehesinde yaptığımız “ vatan 
haini,, ithamını ebediyen cevap
sız bırakmak ta ..amazdı. Bina
enaleyh, iııe’eleyi şöyle bir lâf 
kalabalığına boğup işin içinden 
sıyrılmak için geçen gün bir 
başmakale yazdı ve dedi ki :

“ Milli mücadele /aınammln 
Çerkeş f,kinle hü.'iIi ıırlıurlnş ■ 
İıftı ctliRı.niz ınla vuıılış dcûil- 
(lir. Aıızııvorlar. > » /sa t,
■ 'Hu' jn/lı-ıc- i;;,..i,':. Iv:ıki!:n- 
de, kader bizi o adamla birlikte 
yürütmüştü. Çok doğru söylü
yorlar. Fakat o İ3\an ettiği za
man alâkamızın goktan kesildiği-
a  i bilenler bilir.

Biz yalnız Efemle değil, daha 
çok evvel Aydın cephesinde De
m irci Efenin yanında da bulun
muştuk. Bütün isyan hareketleri
nin bastırılm asında, omuzlarında 
silâh taşım ış, biraz da âmil ol
muş bir adamız. Istanbuda zevk
lerini çattıktan sonra Cümhu
riyet .kahram anı kesilenler:

—  Vatan hain'!
Demeğe kadar dillerini u- 

sattılar. Onlara kendi asil ve na
zik (!) lisanlarile cevap vermek 
bizlere yaraşmazdı: Nitekim üy- 
ie hareket edildi. Vatandaşların  
içinde bilmiyeııleı var»e bilsin
ler ki biz işte o adamız.,,

Arif Orucun müdafaası ay
nen budur. Bu izahata nazaran 
kendisi bir vatan haini değil, 
bil’âkis vatan kahramanıdır. Fil
vaki Çerkeş Etemle çalışmıştır, 
çalışmıştır amma, o isyan eder
ken çoktan ayrılmış, omuzunda 
silâh taşıyarak isyanlar bastır
mıştır. Biz ise, evet zavallı biz- 
êr >se, İstanbulda keyfimizi

ve bu vatan kahramanına va
tan ha.ini diye dil uzatıyoruz.

Ikü

o o  57 o o

Eğer cevap vermiyorsa, bu, va
tan hain; olduğundan değildir.
Hayır! Bizim aJ.l ve nazik lisa
nımızla cevap vermek kendisine, 
yakışmadığ: için cevap verme
miştir.

Bunların hepsi güzel. Yalnız 
bir nokta eksik ki, o da şudur:
Namuslu bir vatandaşa en ağır 
küfür ve hakaret - hele o ada
mın fazla olarak bir de vatan 
ve hürriyet kahramanlığı iddi
ası varsa - vatan hami demektir.
Herhangi bir namuslu adam 
bu isnada maruz kalınca haka
reti herhangi bir şekilde temiz
lemekle mükelleftir.

Halbuki biz Arif Oruç Beye 
lıergün ve hergün yalnız “vatan 
haini „ demiyoruz. Bu zat.ı»
“miiseccel vatan haini” olduğunu 
iddia edip duruyoruz. Buna rağ
men, Arif Oruç Bey, her̂  va
tandaşın kapısını çalmakta ser
best olduğu mahkemeye müra
caat etmek cür’etini bile ken- 
disindeŞbulamayor. Niçin? Çünkü 
vatan hainidir de onun için.
Çünkü vatan hainliğinin müm
kün olduğu kadar az şayi ol
ması için işin mahkemeye inti
kal etmesi lâzım gelir de onun

I I I I B I I I I I I  # # #  flllüüül
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Bedmayenin bu kurnaz he
sabım da o mülevves ve ka
pkara suratına böyiece çarp
tıktan sonra, şimdi, ey ehli 
vatan, gelin bu adamın hain
liğini ben size vesikalarla ve 
mahkeme ilâmlarile ispat edeyim. 
Yalnız size değil, efkârı umu
miye önünde bir daha bu bah
sin üzerine gelemiyeceği ve ağ
zını açamıyacağı derece bir kat’i- 
yetle kendisine de ispat edece
ğim.

Bu memlekette her
hangi bir adam hakkın
da, Gazi Hazretlerinden 
daha isabetli hüküm ve
recek ve her hangi bir 
vaziyeti onun kadar doğ
ru teşhis ve tarif edebi
lecek başka bir kimse 
var mıdır ? Bittecrübe 
biliyoruz ki, yoktur. Ü- 
mit ediyoruz ki, şimdiye 
kadar yalnız Gazi Haz
retlerine toz kondurmak 
cür’etini kendinde bu- 
lamıyan Arif Oruç Beye
fendi dahi, bu noktai 
nazarımıza iştirak buyu
rurlar.

Arif Orucun Çerkeş Etem le silâh arkadaşlığı ve “Yemi 
Dünya,, gazetesile ihanetinin propagandasını yaptığı feci 

günlere ait şeni bas- hatıra 2
O Sualde, Arif Orucun 

silâh arkadaşlığı ettiğimi 
itiraf ettiği Çerkeş Etemnin 
isyan hareketi ve onun 
parasile ve isyan propa
gandası yapmak üzere Ea- 
kişehirde Arif Oruca neş
rettirdiği “ Yemi Dünya „ 
gazetesi ve bu gazetemin 
isyanda oynadığı rol ile 
muharrirlerinin orduyu id- 
lal etm ek için nasıl Çerkeş 
Reşidin evinde toplanarak 
vazife aldıklarım ve hare
kete  geçtiklerini anlam ak 
için, istiklâl harbinin en 
kuvvetli vesikası olan, Ga
zinin tarihî nutkuna b aka
lım. 295 inci sahifeden iti
baren okumağa başlıyalıjm. 
Çerkeş Eteraiıs ve sahibi 
imtiyazı Arif Oruç olımak 
üzere Eskişehirde çıkarttı
ğı “Yemi Dünya,, gazetesi
nin hıyaneti vaîaniyeyi n a
sıl tertip ettiklerini anla
yalım ve “ A rif Oruç „ un 
kim olduğunu tanıyalım.

Gasi İHIe ,
liO. O

(Gazinin nutku, sahife 300) 
—“Muhterem efendiler, Ye

şil ordu teşkilâtından bahseder
ken izah etmiştim ki, kuvvet teş
kilinde mütehalif iki noktai na
zar müsademeye başlamıştı. Bi
zim takip ettiğimiz muntazam 
ordu teşkili fikrine înıı^nz ola- 
rak “milis,, diyebileceğimiz bir 
nevi teşkilât fikrine umumî bir

cereyan vermeğe çalışılıyordu. 
Reşit, Etem ve Tevfik birader
ler, Kütahya civarında kuvayi 
seyyare namı altında, ellerinde 
bulunan kuvvete istinaden bu 
cereya-uı başında ve hararetli 
bir surette çalışıyorlardı. Garp 
cephesinde, orduda ve halk ara
smda ve hatta Mecliste bu cere
yan etrafında yapılan programda
o kadar kuvvetli ve müessir bir 
hale geldi ki, “ordudan faide yok
tur, inhilâl etsinl hepimiz kuva
yi milliye olalım!,, sözleri her ta
rafta kulakları doldurmağa baş
ladı.

Garp cephesi kıtaatı meya- 
nında, kuvayi milliye halinde, 
bir mmtaka ve bir cepheye ma
lik bulunan Etem Bey müfreze
sinin efradı, adeta, müstesna ve 
efradı askeriyeye müreccah, im
tiyazlı görülmeğe, şayanı gıpte 
telâkki edilmeğe başlandı. Etem 
Bey ve kardeşleri de herkes 
üzerinde bir nevi nüfuz ve ha
kimiyet tesisine başladılar...

Gazinin nutku - sahife: 294
... Yeşil Ordu teşkilâtile iş

tigal edenler, işin beııim malû
mat ve muvafakatim ve arzum 
dahilinde olduğunu söyledikle
rinden, her tarafta, benim na
mıma teşkilâtı tevsi ve takvi
yeye çalışanlar çoğalmış, tat
bik edilmekte olan teşkilât, sa
dece millî müfrezeler vücude ge
tirmek gibi mahdut bir sahadan 
çıkmış, çok umumî bir gayeye 
teveccüh eylemiş.

şa-
yanı dikkat vesik. o m©;

Teşkilâtın müessisleri meya- 
nına, meb’us olan Çerkeş Reşit 
Bey ve Ankara üzerinden Yoz- 
gata gidip gelirken olacak, Çer
keş Etem ve biraderi Tevfik 
Beyler dahil olmuşlar.

Bundan başka, Etem ve 
Tevfik Beyler müfrezelerinin tek
mil efradı yeşil ordunun adeta 
esasını teşkil ediyordu.,,

Gazinin nutku, Salıifc 295  
“... Bu hafi cemiyet hakkın

da tetkikatta bulundum. Bu ce
miyetin muzır bir şekil ve ma
hiyet aldığına kani oldum. De- 
rekap lağvi cihetini düşün - 
düm. Tanıdığım arkadaşları 
tenvir ettim. Bunun da gayri 
kabil olduğunu ve çünkü vazi
yetin tahminden daha büyük 
ve daha kavi olduğunu ve bu 
cemiyeti tesis edenlerin niha
yete kadar maksatlarından ay- 
rılmıyacaklarma dair yekdiğer- 
’rine söz vermiş olduklarını, 
r vaz’ı mahsus ile, ifade etti, 

vakayi gösterdi ki, biz bu 
hafi cemiyetin men’i faaliyetine 
çalıştığımız halde tamamen mu
vaffak olamadık. İCemiyet rüe-
sasının bir kısmı, ki Reşit, Etem
Tevfik biraderler başta bulunu
yorlardı, faaliyetlerine ve bu
defa tamamen menfi ve aleyh-
darane bir tarzda devam eyle
mişlerdir.

Eskişehirde çıkarttıkları 
“yeni Dünya,, gazetesi ile- 
de fikir ve maksatlarımı 
ımütecavizame b ir surette 
neşrettiriyorlardı o “ Yeni 
Disnya gazetesini! Çerkeş 
Etensin parasile A rif Oruç 
neşrediyordu.,,

Gazinin nutku - sahife : 32-1
— Muhterem efendiler, bu 

/.ziyeti hep beraber mütalea et
meğe medar olacak malûmat 
arzettiğimi ümit ederim. Sühu- 
letle anlaşılmakta idi ki, Etem, 
Tevfik kardeşler ve kendileri
nin hemfikri olan bazı arkadaş
ları, hükümeti milliyeye karşı 
isyana karar vermişlerdi. Bu ka
rarın tatbikine cephede Tevfik 
Bey vesile ararken ve kuvvet
lerini cepheyi terkederek top
larken, Ankarada Etem Bey ve 
meb'us kardeşi Reşit Bey ve 
daha bir takımları siyaseten ça
lışıyorlardı.

“İsyün plânında m uvaffak  
olabilm ek için her şeyden 
evvel buna mâni tasavvur
.  ı ______ f - — „ tepkesindeki cy- 
dunun başındaki kumandanı, 
itibar ve makamından düşür- 
rerek orduya hâkim  olm ak  
elzemdi. Ondan sonra da 
m eclis 2e fkâ r ı umıaniyesini 
tamamen ken di leh lerine çe
virerek kumandan veya vekil 
veya hükümet ıskatında maz

in in  sük ıılct o lm ak  münıf;tin°
dü. İşte  bu m aksa tla r la  ça
lışm a k ta  o ld u k la r ın a  bizde  
h iç  şüphe ka lm am ıştı.

Efendiler, araeîmeli= 
yim ki, her ımoktai ıtîagap= 
dan gerek cephede ve 

icap

tim. Etem ve kardeşle» 
riniiî isyanından asla 
çekinmiyordum. Ssyan° 
lan halinde tedip ve tec=> 
ziye olunabileceklerine 
şüphem yoktu.

Onura için gayet serin 
ve geniş hareket edi= ■ 
yordum.

Gazinin nutku - sahife 32"/
Etem Bey ve kardeşleri za

man kazanmak için bizi iğfale 
çalışıyorlardı. Maksatları mümküaa 
olabildiği kadar yeniden kuvvet ' 
celp ve cemetmek ve Düzcede 
bulunan San Efe kuvvetlerim1 
ve Lefkede bulunan Gök bayrak 
taburunu kendine iltihak ettir
mek ve Demirci Mehmet Efenin- 
de kendisile beraber isyanını te
min etmek, bir tîıraftan da cephf 
kumandanlarını ıskat ve ordu 
zabitanımn ve efradının kendi
lerine mukabele etmemeleri için 
propagandaya fırsat bulmak 
istiyorlardı...

Gazinin nutku; sahife 329
.... Etem ve kardeşleri cep

hede kumandanları beğenmi
yorlardı ve onlara itaat etmi
yorlardı. Vekâletleri ve hükü
metleri tanımıyorlar, Yalnız 
gûya bana itaat ediyorlar, ba* 
na ve Meclise mümaşafMr gö' 
rünerek kemali faaiiyetie-hazır
lıklarının ikmaline çalışıyorlardı,,

Gazinin nutlip - sahife 331

Efendiler, Reşit Bey. 
20=21 Kânımuevtel ge
cesi evinde döırf kişiyi 
ordu zabıtam ve bilhas
sa efradım kuvvei sey
yare ile bir müsademe 
halinde idlaîe memur e- 
diyordu. Bu dört kişi şun 
lardı: Yeni Düüsya gaze
tesinde Hayri, Arif Oruç-ı 
un hemşirezadesi Niza- 
meddin, Müşür Fuat pa
şa zade Hidayet ve refi
ki Şükrü Beyler...

(Gazinin nutku, sahılÇe 337)

Efendiler harekâtms- 
keriyeyi çapulculuktan
ve devlet teşkil ve ida
resini şunun bunun ma-

—  Lütfen sahifeyi çevirıuia —  .
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Ingiltere Fîlhim hakkındaki îa- 
ahhudunv >? '' fr* r/ıiiL ediyor?

Ingilterecle neşredilesi bîr beyanname Amerikan
y tî l j u d i le r i îü j  f e n a  h a k .

D arülfünun m es’e ls i
J  II °  1 i ) )  Tl ’i'iyp’ OO O© Tl OOalutııır k»eylle k\©prralıı 

asidemin fikirleri
es “işi şahsiyata döfemih 

yelimi dedikodu yapmiyalıım.,,) diyor
Londra, 20 (A.A)-— llııki'ı- 

[jıet, siyam !jir beyanname neş- I 
l/ütmi'itii'. Hükümet bu beyan- i 
üîinıcüiıuic, l'ili‘:!ıni İrcn'l'Dİpc 
tevili olunan iîları vvh.ilci alı- . 
kâmııın vc bu alıkâmııı Cemiyeti 
Akvam tarafından tasvip edil
miş olduğu şekline tevfikan 
idare etmek niyetinde bulundu
ğunu nçılctaıı aç'ğa tasrih et
mektedir.

Maamafih beyannamede, ya- 
lıudi liderlerinin mahaceret ve 
arazı nses'eleieri hakkında hü
kümetin er» yola gelmez siyo- 
ııist temayülâtına tevfikı hare
ket etmesi hususunda ısrar ey
lemelerinin faydasız olduğu kayit 
ve ilâve edilmektedir. Keza.arap 
liderlerinin bir kanunu esası 
vücude getiriimesi hususundaki 
talepleri de faydasızdır.

Çünkü, onlar bu talepte ıs
rar etmekle hükümeti, cııısevi- 
lerfe, musevi olmıyan unsurlara 
karşı taahhüt etmiş olduğumuz 
zaaf vazifeyi ifa imkânından 
mahrum bırakmaktadır. Hükü
metin gayesi, İdarî vekâletin 
kendisine tahmil etmiş olduğu 
mükellefiyetler dairesinde her 
iki tarafın menafiini himaye et
mektir.

Hükümet, 1522 senesinde M. 
Churchill tarafından vaki olan 
beyanata tevfikan teşriî bir 
meclis vücude getirmek niyetin
dedir. Bu :neciİ3te bir âli ko
miserle 10 resBiî ve 12 gayri 
resmî aza bulunacaktır.

Yeni musevi çiftçi gruplarının 
teessüsünü teshil edecek yegâne 
ziraatın daha usuiî bir surette 
inkişaf etmesidir. Fakat, Filis- 
tiniri müdafaa kuvvetleri için 
lâzım olan masarifin tenkisine 
ne zûman imkân hâsıl olacağını 
şimdiden tahmin etmek müm
kün değildir. Filistin buhranlı 
bir devre geçirmekledir. Gerek 
arapların ve gerek yahudilerin

H ım S aîh aıü

He? yerde Halk 
Fırkası kazanıyor

Balıkesir, 20 (Â. A) — Bele
diye intihabatı neticelenmiş ve 
Cümhuriyet Haik Fırkası nam» 
zatlerı büyük bir ekseriyetle 
kazanmışlardır. Bandırma, Sın
dırgı, Erdek, Balya, Burhaniye, 
Dursunbey, Göran kaza merkez- 
lerile Havran, Kepsu'c, Aydın
cık nahiyelerinde de C. H. F. 
namzetleri ekseriyet kazanmış
lardır.

Malatya, 22 (H. M.) — Ma
latya belediye incihabacmda C. 
Halk Fırkasının namzetleri ka- 
2anmiş£ır.

Ankara 21 (A.A) — Mırk- 
lareli, Malatya, Van, Kırşehir, 
Erzurum, Kemaliye, Karacasu, 
Nazilli, Saray, Başkale Sitafc 
Ahlat, Kemah, Erceyiş, Muradi
ye, Hinis, Kortum, Alaşehir, 
Kâhta, Hekimhan, Çerkeş, A- 
karcalar, Kuyucak, Susgurluk, 
'■eyierin tasnifi hitam bulmuş 
Ve hepsinde belediye intihaba
d ı Cümb.nriyet Haik Fırkası na
mzetleri kazanmıglaj-dır.
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icap etler.

Hukııırei, Araplardan olan 
buen iieyleri kabul ve teslim I 
etrüderini ve Yahııdılerdcn bir 
" '/alindi yurdu,, hakkında bazı 
mehaiiide iieri sürülmekte olan 
istiklâl veyahut iftirak daiyele- 
ri bahsinde fedakârlıklarda bu
lunmak zaruretinde olduklarını 
anlamamalarını istemektedir.
F/L VeismamM istifa  etm iş

Londra, 20 (A.A) — Bazı 
haberlere nazaran. M. Veizmann 
cihan siyonist teşkilâtı ile Filis- 
tınin musevi ajansı reisliğinden 
istifa ve her iki teşkiiâh kon
gre halinde içtimaa davet et
miş olduğunu bildirmiştir.

Londra, 20 ( A.A ) — Dr. 
Veizmann hükümetin Filistin 
hakkındaki raporundan memnun 
olmadığından istifa etmiştir.

Am erika Yafoudüleri
Vaşingion, 21 (A.A) — A- 

merikaıı Yahudileri kongresinde 
hararetli bir münakaşadan sonra 
ittifakla kabul edilen bir karar 
suretinde İngüterenin Filistinde 
takip ettiği siyaset yahudilere 
karşı resmen girişilen taahhüt
leri inkâra muadil bir hareket 
olarak tavsif edilmiştir. İdare 
heyetine münasip göreceği ted
birleri almak için mezuniyet ve
rilmiştir. M. Simpson tarafından 
kaleme alman rapor maada mu
kavelesinin ruh ve metnine bil’- 
iitizam mugayir bir şekilde ya
zılmış olarak gösterilmektedir.

İtalya küraliKEM seyfehatf
Kudüs 21 ( A .A ) — İtalya 

k'ralmın ziyaret maksadile Filis- 
tiııe gelecegi ve Milât yortusu
nu Kudüsie geçireceği burada 
rivayet olunmaktadır.

Bresslyada
ihtilâlciler mut- 
taşıl ilerliyorlar

Buenos-Ayres, 20 (A.A) — 
Poro Allergeden bildirildiğine 
göre bütün cephelerde ilerle
mekte olan ihtilâlciler birçok 
noktalarda Paranapanema ve 
İtare nehirlerini geçmişler ve 
Saopaulo arazisine girmişlerdir. 
İhtilâlciler muharebeye giriş
mekten çekinerek geri çekilen 
federallerle temaslarım kaybet
mişledir. Espiritosanto eyaletinin 
tamamen ihtilâlcilerin eline geç
miş olduğu teeyyüt etmektedir.

Petro Allegre 21 (A.A) _
İhtilâl taraftarları Mattögrbsso 
hükümeti ahalisinin de kendi 
davalarım benimsemediklerini 
iddia etmektedirler. Cuyobada 
federal hükümeti müdafaa et
mek üzere teşkil edilmiş olan 
kuvvetler isyan etmişlerdir. Bun
ların kumandam Mattogrosso 
hükümetinin reisi mevkiine geç
miştir.

Buenos Ayres 21., (A.A) — 
Brezilya ihtilâlcilerinin mümes
sili meb’us Collor, gönderdiği 
bir telgrafta ihtilâlcilerden mü
rekkep bir kolun Mattoğrosso 
hükümetinin merkezi olan Ctl“

■ ■li'jîaı.) 
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BUGÜN ŞEFİKLE BÜKLÜKTE 
ANKAMAYA GÜDECEK

Avrupada bir tetkik seya
hati yapan Fransız Ticaret Nazı
rı M. Flnndin rofaketiııdu zev
cesi, kızı ve müsteşarı M. Şar- 
ıney olduğu halde dün saat dört 
buçuklu Köstoııeocloıı gelen Ro
manya vapıırile şehrimize gel
ini.';! ir.

Fransız Ticaret Nazırı rıhtım
da Fransız Sefiri Kont de Şam- 
broıı ve zevcesi fran3iz sefareti 
müsteşarı ve diğer erkânı ile 
şehrimizdeki fransız kolonisine 
mensup birçok aileler tarafın
dan karşılanmıştır.

Fransız nazırını hükümet na
mına polis müdürü Ali Riza B. 
istikbal etmiştir.

Şehrimizdeki Fransız kolonİ3İ 
namına M. Flandinin zevcesi 
ve kızına buketler verilmiştir.

Fransız Ticaret Nazırı gaze
tecileri nezaketle kabul ederek 
memleketimizi ziyaretinden çok 
memnun olduğunu, yarm (Bu
gün Fransız Sefiri Kont de Şam- 
bron ile Ankaraya gidecek 
hükümetle temas ederek cumar
tesi günü şehrimize avdet ede
ceğini ve o zaman matbuatı ka
bul ederek uzun beyanatta bu
lunacağını söylemiştir.

M. Flandin vapurdan çıktık
tan sonra Fransız Sefiri ile İs
tanbul cihetinde otomobille bir 
tenezzüh yapmıştır.

Fransız Ticaret Nazırı bugün 
saat 2 de Fransız tebesmı ka
bul edecek ve akşam ekspresle 
sefir ile birlikte Ankaraya gi
decektir.

Ankara, 11 (H. M.) — Fran
sız ticaret nazırı M. Flanidn per
şembe günü buraya gelecektir. 
Başvekil İsmet,Paşa Hz.Hariciye, 
İktisat, Nafıa Vekilleri tarafın
dan kabul edilecek ve İktisat 
Vekili B, M.Flandin şerefine An- 
karapalasta ziyafet verilecektir.

Başvekil Hz. Hakimiyeti 
Milliye matbaasında
Ankara 21, (H. M) — Baş

vekil İsmet Paşa Hz. bugün 
Hakimiyeti Milliye matbaasını 
ziyaret ettiler.

Darülfünun Eminliği
Ankara, 21(H.M) — Darül

fünun Eminliği intihaba tı evrakı 
geldi. Maarif Vekili Esat Bey 
tarafından tetkik ediliyor.

Ağaoğlu Ahmet Bey
Ankara, 21 (H.M.) — Ağa 

oğlu Ahmet Bey bura huku
kundaki derslerine devam ediyor.

Efgan sefiri
Ankara 21, (H. M) — Ef

gan sefiri bugün Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etti.

M. Veftjzölos
Ankara, 21 (H.M.) — Yu

nanlılarla ticaret muahedesi 
rnüzükeratma devam ediliyor. 
M.Venızelos âyin yirmi yediğinde, 
M. Rönt Betîeh ayın yiVJnî se
kizinde şehriinize geleceklerdir.

yobâya yaklaşmakta olduğunu 
habfer vermiştir. Kampögrande 
eski 17 inci avcı taburunun 
mücadeleye iştirak etmek iste* 
miyerek Rivya hududuna doğ
ru yürümeğe başladığı söylen

mekte Ç'ii*.

Ciiitılerılenberi münakaşası bit- 
ıniyeıı Darülfünun Eminlik inti
habı meo'cleoi gittikçe hararet
lenmektedir. İlliye ayrılan mü
derrislerin fikir münakaşaları 
pek şiddetli bir şekil almıştır. 
Her iki tarafın söylediği gibi, 
bir mefkûreye bir pirensipe is
tinaden cereyan eden bu müna
kaşaların nezahetini muhafaza 
etmesini arzu etmekle beraber 
her iki tarafın fikirlerini aynen 
neşrediyoruz :

Dün hukuk fakültesi reisi 
Tahir Bey gazelimize şu beya
natta bulunmuştur :

“ Fuat Beyefendinin gaze
telerdeki beyanatını okudum. 
İntihap günü mevzubahsolan 
yegâne mes’ele, rey varakasına 
bir isim mi, yoksa iki isim̂ mi ya
zılmaması idi. Talimatnamemi
zin ruhuna ve metnine müstenit 
kat’î delillerimiz asla cerh edil
memiştir.

Bu cihetle reye iştirak etme
miş olan bu arkadaşlarımız şim
di asla başka zeminler üzerin
de yani intihap günü söylenmi- 
yen hususlar hakkında müna
kaşa kapısı açmak istiyorlar. 
Talimatnamiz Emin hakkında 
böyle hiç bir kaydi ihtiva et
memektedir. Ve zaten Eminle
rin vezaifi nezaret ve temsilden 
ibarettir. Sonra bu sözler ken- 
disile üç sene birlikte çalıştığı
mız sabık Emin Neşet Ömer B. 
tf. hakkında pek teveccükâra- 
ne ve kadirşinaslık addoluna
maz. Çünkü Fuat B. hepimizden 
iyi bilir ki, Neşet Ömer B. ha
riçte hastalarını muayene ve 
tedavi etmekle beraber Darül
fünun işlerile pek âlâ meşgul 
olmuşlar ve hiç bir iş geri kal
mamıştır.

Betiim Darülfünunda parti 
olmadığı hakkındaki sözlerime 
cevaben Fuat B. Ef., iki grup 
mevcut olduğunu ve intihapta 
ekseriyeti teşkil eden grupun 
Darülfünunun şimdiki halde 
kalmasını istiyenlerden ibaret 
bulunduğunu söylüyor.

Ben tamamen aksini iddia edi
yorum. Darülfünunun bugünkü 
halde kalmasını arzu edenler 
ve tekâmülünü istemiyen bir tek 
müderris ve muallim yoktur ve 
bulunması da tasavvur olunamaz. 
Her arkadaşımız. Darülfünunun 
tekemmülüne ve vazifei İlmiye
sini daha iyi ifa edebilecek bir 
hale getirilmesine candan taraf
tardır. Bunun esbap ve vesaitini 
temin hususunda hükümetimizin 
azim ve arzusu zahirdir. İhti
mal ki şekil ve usulde muhtelif 
fikirler vardır. Bu halde ise bir 
grtlp değil, sekiz on grup ta
savvur etmek mümkündür. Fa
kat bunlar emin intihabı sıra
sında münakaşa edilecek mes’- 
elûlerden değildir.

Şunu da İlâve etmek lâzım- 
gelir ki, intihap günü salonu 
terkeden arkadaşlarımızın ekse
riyeti azimesi senelerdenberi ta
mamen ve yalnız Darülfünuna 
hasru mesai etmiş arkadaşları
mızdır. Acaba onların tedrisat 
ve eserlerinden ve faaliyeti İl
miyelerinden hariçte meşguliyet
leri olan diğer arkadaşlarımızın 
eser ve faaliyetleri daha az ol
duğu ıddiâ edilebilir mi ? Ben 
Hukuk fakültesinden bahsede
yim :

Mulfımdur ki, beş tıeııedeıı- 
beri blitüıı ana kanunlarımız 
yeni baştan tedvin edilmişlerdir. 
Hukuk hocaları bu inkılâbı 
derhal takip ederek bilâ islirmu 
bütün kanunların şerhlerini bu 
kısa zamanda yazmağa muvaf
fak olmuşlardır. Bunlardan bir 
kısmı tabedilmiş ve bir kısmı da 
şapiroğrafla basılmıştır. Manoel- 
ler vücuda gelmiştir.

Bittabi vesaitin ikmalile bu 
faaliyet gitgide artacaktır. Bu 
itibarla bu gibi mes eleleri şim
di mevzubahs etmeğe mahal 
yoktur.

Tekrar ederim ki, Darülfü
nun müderrisleri arasında parti 
olamaz. İntihap günü celseyi 
terkeden arkadaşlarımıza karşı 
hürmetimiz bakidir. Netekim 
bu arkadaşlarımız salonu ter- 
kederken bir meslekdaş sıfatile 
kendilerine hitap eyliyerek Da
rülfünun tarihinin kaydetmediği 
bir tefrikaya mahal vermeme
lerini musirren istirham etmiş
tim. Ve bunun manevî mes’u- 
liyetinin üzerlerinde bulunmasına 
gönlümün kail olmadığını sami
mi kalbimden söyliyerek ken
dilerinden gitmemelerini rica 
etmiş, yalvarmıştım. Bunu belki 
zâfımıza hamlettiler. Ve içtimai 
terkederlerse ekseriyet kalmı- 
yacağını zanneylediler. Fakat 
arkadaşlarıma karşı vaki olan 
şu hitap ve müracaatim çok sa
mimî idi. Bugiln de ayni kana
atteyim. Kendilerini bizden ayrı 
düşünür zannetmiyorum.,,

Diğer taraftan Köprülü za
de Fuat Bey de dün muharriri
mize şu beyanatta bulunmuştur:

“ —■ Biz Fakülte mes’elesi 
vardır demiyoruz, şahsı mevzu- 
bahsetmiyoruz. Biz fikir müca
delesi yapıyoruz, dedikodu yap
mıyoruz. Burada fikir münaka- 
kaşası mevcuttur. Karşımızda
kiler hakları olmadan ve isti
nat edecek prensipleri bulun
madığını bildikleri için işi şah
siyata dökmekte ve bizi o va- 
diya sürüklemek istiyorlar.

Biz fikirlerimizi o fikirlerin 
mes’uliyetini kabul eden insan
lar gibi açıktan açığa bütün 
milletin muvacehesinde müdafaa 
ediyoruz. Bize karşı ahzı mev
ki edenlerin ise bilhassa bugün
lerde gazetelerde okuduğumuza 
göre maske altında gezinerek 
yani fikirlerinin mes’uliyetini 
yüklenmek cesaretini gostere- 
miyerek şahsî hücumlara kal
kıştığını görüyoruz.

Bunların Darülfünun müder
risleri olduklarına kanaatim yok
tur. Çünkü ismini gizliyerek 
hücumlarda bulunmakla Darül
fünun müderrislerine değil, hiç 
bir insane yakışmaz.

Darülfünuna hasrı hayat eden
leri işsizlikle itiham ediyorlar. 
Bu fikirde bulunanlar ilmin bir 
iş olduğuna manevî mefkurele
rin kıymetine inanmıyan iş 
adamlarıdır. Darülfünunun ida
resini bu kanaatte bulunan in
sanların eline hiçbir zaman bi- 
rakmıyacağız. Ve ancak nıas- 
kelerini çıkarmak cesaretini gös
terenlerle tılünakaşaya girişecek 
ğiz. Çünkü hakkımızdan vâ 
kuvvetimizden eminiz,,,

HM.İfe 
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MÜKAFATLAR V E fita S E B

Dün Dolmabalıçede Katabil 
Amire de lıayvuııatı ehliye aefgı- 
3İ açılmıştır. Sergi nant ifdtlo 
Şükrü Naili, Fnik, Rüştü !*nçn- 
lar ve vali muavini I'aziı ve oa- 
ir birçok zevat huzurundu mc- 
rarıinılc! açılmıştır. Fazlı Uoy cv* 
velfı hazırıma Itırın bir (ıîtdpto 
bulunmuş, sonra kıırdelâyı kes
miş hazıruıı içeriye girerek 
sergiyi gezmişlerdir.

Sergi, aygır, kısrak, tay, 
merkep, katır, boğa, inek, 
manda boğası, manda inoği, 
koyun, koç, kısımlarım ihtira 
etmektedir. Teşhir edilen hay
vanat miktarı 276 dır. Geçen 
sene ise 152 idi. Bu cencf;i bu 
fark serginin tekâmülüne bir 
delil addedilmektedir.

Bu sene at koşusunda 80, 
bakar kısmında 83, koyun şu
besinde de 173 hayvan vardır.

Serginin mükûfatInrına5,ü8Ü 
lira tahsis edilmiştir.

Hayvanlar oıı iki kişilik bir 
juri heyeti tarafından mııaycBo 
edilmiş, şunlar birinciliği alarak 
muhtelif mükâfatlar almışlardı?.

Atlardan: Bursadan Mnm?n 
efendinin atı birinci gelînig ISO 
lira almıştır. Kısraklardan Ha» 
mit efendinin kısrağı İÜO fea, 
Taylardan Dehşan Beyin tayı 
100 lira, Boğalardan Güibenki- 
yan efendinin boğaoî 70 liîû, 
ineklerden Aziz efendinin ineği 
60 lira, Koçlardan Salih Hüsnü 
Beyin koçu 40 lira, koyanlardan 
Salih Hüsnü Beyin koyunu 40 
lira mükâfat almışlardır.

İkinci ve üçüncü gelenler 
de muhtelif mükâfatlar kazaö= 
mışlardır.

Sergideki hayvanlar içiüds 
en iyi kısım tay şubesidir. Ser
gi üç gün devam edecektik 
Perşembe günü nsS&Sfatls? t8¥d 
zi edildikten soara herkes hay
vanını alacaktır.

Yungers gitti.
Tamiri biten Yungâra G 38 

tayyaresi dün sabali Atinaya 
gitmiştir.

Baro toplanacak
Baro heyeti uButaiyesî ~ bu 

hafta içinde bir içtima aktüük* 
çektir. Bu içtimada Barcsaa 
teavün sandiği işi, müsaKer'e V# 
Haydar Rifat Beyi» affı mese
leleri görüşülerek karara zâp- 
tolunacâktır. .

Miıhierem Isianbılî 
halkına 

Yarınki perşembe günü Se- 
lânik klüplerinden Âıis İsimlî 
Yunan futbol tâkırai İstanbul' 
futbolcularile bir kaç maç yap
mak üzere şehrimize gelecek-, 
tir. Balkan Türk kafilesinin 
Atinada bulundluğü müddet târ* 
fında gerek resmî me&afilden, 
gerekse sporcular ve hâİk küt
lesinden görmüş olduğu fev- 
kalâda hüsnü kabul ve dostlu
ğa mukabil bizim de Sdânikff 
sporculara ayni nezaket ve Sa
mimiyeti göstererek TörMüftio 
ruhî asaletini bir daha izbar1 
niemiz zaruridir. Hemsferiİerirtifı 
bu zarureti benden evvel tes
lim ettiklerinden emin ofiBkkl* 
beraber Balkan kafilesitrin rei*i 
sıfatile bir kerre daha bu İıuinil 
nazarı dikkati celbetmeyi vicdan 
borcu telâkki eyledim.

Bürhaneddirı 
Birinci Balkan oyunları 

Türk kafüeıi reifi
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Niçin faşizmden korkuyorlar?
Muhalif gazeteler faşjzmden 

korkuyorlnr. Devlüti muayyen 
bir Eİznua üzerine kuran bu 
güuıriıı ve canlı idareyi bir kâ- 
bua şeklinde tasvir ediyorlar. 
Onların tarifine bakılırsa faşizm 
en geri bir istibdat idaresi ve 
Musolim eski Şark imparator
larından daha müthiş bir müs
tebittir. Bu sakat mütalealara 
istinadendir ki, muhalif gazeteler, 
hiç içlerine gelmediğine şüphe 
olmiyan faşizmi değil de, pek zi
yade iğlerime yarayan, keselerine 
dafca elverişli olan hürriyeti 
istiyorlar!

F ak at güzdl Mır hayal 
©îmaMa btiıraber, MıraeffGİİİM 

zammam ve 
almamışîvr. 

hürriyet zamraet- 
tüklleırs ve halika hürriyet 
dîye öğrettikleri, anarşinin 
2a I’senııdİBİd&E'.

•' Hlkriyetle anarşi arasındaki 
nce hattı fesih tayin edeme
meleri, kendilerini daimî bir 
Jiııhakeme yanlışına düşürmek
ledir. Halbuki biz, bunların hak 
ve faürrijret namına ika ettikleri 
hâdiselerin cürüm hududunu 
aşan cezaî mahiyetlerine baka
rak, anarşiyi teşhiste, bittecrübe, 
!sç güçlük çekmiyoruz.

tPagâsm imedir ?  Faşizm 
aiEiapgiye müsaade etmiyem 

idaredir. D evlet îjiâtı- 
î, dahilî bütün 

ra karşn mahfuz 
Î& mevn seromdur. 
bizzat Mwsa!5mimıİ!iB 

' her taraffam- 
dam Caayat ffngkıramı taşlnm 
Wb> gem/gBiğim ateg ve de- 
mât? giM knzgm ve kadir 

ve milletim maddî, 
bütün kuvvetleri- 

raisa sefSırbes' edilmesidir „ 
Gayesi nedir ? Milletin “her 

geyden evvel millet,, esasına da
yanarak idaresidir. Programı ne
dir ? Milletin maddî ve manevî 
azametini temine yarayan prog
ramdır. Faşizm bütün program
ların en iyi taraflarını alıp kendi
ne mal edinen bir idaredir.

İstikbale ait vaitlerle dolu 
programlara hiçbir t kıymet ve 
ehemmiyet atfetmiyen bir sis
temdir, Hem aristokrat, hem 
demokrat, hem muhafazakâr, 
»em terakkiperver , inkılâpçı, 
hulâsa aaman ve mekân şartla
rına nazaran hayatın icabını ya
pan bir şekildir. Geri değil, hat
ta komünizm kadar ileri ve 
şüp!ıe yok ki, ondan daha ma
kul bir harekettir. Faşizm yeni 
devirlerin icap ettirdiği sağlam 
idarenin tarizdir.

Bu idarede, bütün kuvvet, 
ateşte yuğrolan, milletin umumî 
itimadını kazanan bir halâskârın 
başına geçtiği inkılâpçı ve inan
mış bir fırkanın elindedir. Bu fır
kanın efradı için ilk şart, tam bir 
feragattir. Vatan menfeati her 
mülâhazanın fevkindedir. Kuv
vet ve şiddetita ahlâkî telâkkisi 
tamamen ta&ik edildiği şartlara 
tâbi, yani nisbîdir. Faşizmin 

olduğu bir idarede bil?

vatan haini "hürriyet,, diye ga
zete çıkartamaz ve matbuat 
inkılâpçı fırkanın lüzur.ılu gör
düğü birçok kayitlere tâbidir.

Her inkılâbın kendini müda
faa etmek hakkı olduğu için, 
faşizm,bizim yaptığımız gibi, bin 
müşkülât ve nice hayat paha
sına kazanılmış bir vaziyeti, 
şunun bunun ih tira s la r ın a  
alet ettirmez. Her z eydûüii 
üstün mizanadır . Herkes 
demir gibi bir mizam altı
ma aİBramıştır. Bu nizama 
evvelâ ffırkamm mesısıuıpları 
itaat ederler. Zira başka 
türlü, millete kabul ettir!- 
lemiyeceğimi bilirler. Nizamı 
her şeyden üstün tutmanın sebebi 
şudur ki bir milletin başka mil
letler arasında yükselebilmesi 
için, artık başka yol yoktur. Fa
şizm nizamı esas addeder ve 
kabul edilmesini söyler. Kabul 
etmiyen olursa , ona emir
le, hükümle kabul ettirir.Buna is
tinadendir ki şiddeti gayriahlâkî 
telâkki etmez bilâkis, kangren 
halini almış bir vaziyeti düzeltip 
nizama sokmak için şiddetin 
faidesi görülecekse onu zarurî, 
elzem, hatta mukaddes adde
der. Şiddeti, bizim muhalif ga
zetelerin vehmettikleri gibi, bir 
spor, bir akide, bir mektep 
haline getirmez. Fakat icabında 
da, bu zehir gibi acı ilâcia 
hastayı kurtarmak veya vücu
dun kangren olmuş parçasını 
kesip atmak için hiç tereddüt 
etmez. İşte faşizm budur. 

i! :: i:
Faşizm bu olduğuna göre, 

muhalif gazetelerin korkmakta 
hakları vardır. Çünkü bu za
vallılar, faşizmin ne olduğunu 
bilmiyorlar amma, bunun İstiklâl 
Mahkemesi gibi bir şey olduğu-' 
nu da tahmin ediyorlar.

Halbuki,biz, İstiklâl Mah
kemesi istemiyoruz. On
dan  ̂daha kuvvetli bir şey, 
yesai bir sistem, anarşiye 
karşı elli senelik bâr zap
turapt idaresi istiyoruz. 
Bıu noktai nazardan alabil
diğime hürriyetten! istifade 
eden zevatım istediğimiz 
şeyden korkm aları haksız 
değildir.

Endişelerini teslim ede
riz.

Fevsi
Amasya, 22 ( A.A ) — Bü

yük Erkânı Harbiye Reisi Müşir 
Fevzi Paşa Hazretleri refakat
lerinde ordu müfettişi İzzettin 
ve kolordu kumandanı Sedat 
Paşalar bulunduğu halde dün 
akşam şehrimize gelmişlerdir. 
Gece belediye tarafından şeref
lerine bir ziyafet verilmiştir.
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TEH DİT VE T A H R İK !

( Serbest Fırka ) ııııı İzmir 
ocağı dün bir beyanname neş
retti. Serbest Fırkaya mensup 
gazeteler düııkü nüshalarında 
birer, ikişer makale yazdılar. 
Beyannamelerle makaleler hep 
bir tezgâhtan çıkmış. Beyanna
me ve makaleler Halk Fırka
sına karşı açık ve sarih teh
ditlerle ve halka sükûn ve 
soğuk kanlılık nikabı ardında 
tahrikat tavsiyelerile doludur.

Bu beyannamelerin ve ma
kalelerin ihtiva eylediği tehdit
lerden Halk Fırkasının ve onun 
mensuplarının hiçbir pervası 
yoktur. Bin bir badire görmüş 
geçrmiş insanların birleştiği bir 
fırka tehdit ile korkutulmaz. 
Bizim asıl nazarı dikkatimizi cel- 
b< d sn cihet beyannamenin ve 
makalelerin lıalkı açıktan açığa 
isyana teşvik mahiyetini ihtiva 
etmesidir.

Hatka sabıır tavsiye ediyor, 
halkın hürriyetinin gaspedildi- 
ğinden bahsediyor, tahakküme 
a/ışmış bir zümrenin akıbeti yak
laştığından dem vuruluyor. Hele 
bir gazeteleri çok sarih, çok 
aşikâr bir tarzda hükümet kuv
vetlerine hükümet âmirlerine 
itaat etmemeğe teşvik eyliyor.

Halkta bir sabırsızlık alâme-, 
ti var mı ki sabır tavsiye edi
liyor? Halkın hürriyeti gaspedil- 
miş olsaydı bu efendiler böyle 
beyannameler, bu kabil makale
ler yazabilirler miydi?

Kırbaçtan ve süngüden, seh
padan, hapishanelerden bahse
diliyor. Bunların bugün için 
mevzu bahsedilmesinde ne hik
met, ne maksat, ne mana var?

Işile gücile meşgul olan hal
ka sabır tavsiye etmek ona:

— Niçin sakit duruyorsun!
Demek değildir de nedir?
Maksat, intihabatta kaybe

dileni telâfi ise bunun yolu teh
dit, halkı isyana teşvik değildir.

İkide birde tekrar edilen 
( kanun) a hürmet, halkm re
yine hürmet en eşlem bir mu
vaffakiyet yoludur. Buna ne
den tevessül etmiyorlar?

Şurasını sarahaten kaydede
lim ki, Halk Fırkası ve onun 
mensupları gözlerini budaktan 
sakınır insanlar değildir. Bina
enaleyh onlara, tehdit, tahvif 
hiçbir tesir icra edemez. Halk: 
isyana ve harekete sevkedenler 
de emin olsunlar ki bu devletin 
kanunları herhangi bir hareketi 
en şiddetli mukabelelerle sön
dürecek kudreti, kuvveti haiz 
bulunmaktadır.

Haydar Rüştü

Cemal Hüsnü Bey diin 
Berne gitti

Bern sefaretine tayin edilen 
sabık Maarif Vekili Cemal Hüs
nü Bey, dünkü ekspresle Berne 
hareket etmiş ve ha 71 diplomat
larla arkadaşları tarafından teş
yi edilmiştir.

Heyeti vekilede
Ankara 22, (H. M) — He

yeti vekile uzun içtimamda 931 
vekâletler bütçelerine ayrılacak 
tahsisatı konuştu.
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Suat Bo ' 0  im  i l  k ■!!(?>

akşam îahli
Şehir Meclisi intihabatı 

esnasında, geçen bazı çirkin 
hadiseleri, bu intihaba ait 
havadisler sırasında kaydet
miştik.

O zaman da, muhtelif ve
silelerle söylediğimiz gibi, 
bazı yardakçılar işi çığırın
dan çıkarmışlar, şehir sokak
larında —medenî intihap mü
cadelesi namı altında— bir 
nevi ihtilâl manzarası ihdas 
etmişlerdi.

Bu intihabı behemehal 
kazanmak kay gû iIe gözü 
dönen bazı muhalif elebaşı
lar ise, birkaç hasis rey pu
sulası avlamak için, bazı va
tandaşlar arasında tahrikât- 
tan da çekinmiyecek kadar 
ileri gitmişlerdi.
Bu cürümlerden bir kısmı için 
o zamandan resmî tahkikat 
başlamıştı. Bu tahkikatın ne
ticelerinden olmak üzere iki 
gün evvel birkaç kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlardan bir kıs
mının ifadeleri alınarak ser
best bırakılmış, Suai Bey 
namındaki adamın biri de 
adliyeye verilmiştir.

Müddeiumumîlik, tahkikatı 
7 inci istintak hâkimliğine 
havale etmiş, 7 inci istintak 
dairesi de bu hususta birçok 
şahitleri davet etmiştir.

]!]€ u , rUL 'TUilŞİiıF
Suat Bey, Serdest Fırka

nın Şehir Meclisine asli aza 
olarak rıanızei tjosicrcîis î bir 
gençtir. İkinci Noter Hüse
yin Beyin yanında Uaşkâtip- 
tir. Fakat intihap ilânlarına 
ismim Noter muavini olarak 
kaydet1 irmişiir ki, kanunen 
böyle bir memuriyet yol'tur.

Suat Beyin maznun oldu
ğu ciirüm, intihap esnasında 
Serbest £-ırka lehine propa
ganda yaparken bazı taiıri- 
kâmiz sözler söylemesi, bu 
meyanda da Rüstempaşa ca
mimde Kürtlere, hükümetin 
gaddarlığından bahsederek 
rey verilmemesini tavsiye et
mesidir,

Diğer bir rivayete göre 
de bu sözlerden mütehassis 
olan Kürtlerden Hamza, ya
nma topladığı beş on Kiirtle 
bir müfreze (!) teşkil ederek 
Suat Beyin emrinde olarak 
intihap yerinde dolaşmıştır.

7 inci istintak hâkimliğ.i, 
dün Suat Beyi 1000 lira ke
faletle tahliye etmiştir. Bu 
bin lirayı Suat Beyle birlik
te intihap yerlerinde dolaşan 
Serbestçilerden Fazıl Bey te
min etmiştir.

Dün müddeiumumilik evra
kı mütalea etmek üzere is
tintak dairesinden almıştır.

I vatan ihsanım Âırnff ©fusç
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü

metini devirmek, milletin arzusu hilâfına 
bir hükümet tesisine sai olmak cürmün- 
den maznunu aleyhim olan sabık kuvayi sey
yare kumandanı Etem ve biraderi Tevfik, ve keza bi- 
raceri Saruhan meb'usu sabıkı Reşit ve mezkûr ku
vayi seyyareden Izmrili yüzbaşı Etem, jandarma yüz
başısı Sami ve erkânıharp yüzbaşısı Halil ve Kütah
ya polis memurlarından Artin, Kuvayi seyyare müf- 1
reze kumandanlarından Manyaslı Şevket ve Çerkeş 
Ahmet ağa ve ihtiyat mülâzimi Reşat ve Kütahya 
mmtaka kumandanı sabıkı binbaşı Aptullah ve mül- '
kiye kaymakamlarından Ömer Lûtfinin müsellâhan işbu ■
taklibi hükümet cürmünü irtikâpları ve badehu düş- ;
man tarafına firarları anlaşılmasına binaen cümlesinin :
gıyaben idamlarına ve emvali menkule ve gayri menku- <
lelerinin canibi hükümetten haciz ve idaresine, kevlî ve 1
tarihî surette hıyaneti vataniye cürmünü irtikâp edip i
mevkuf bulunan “Emek,, gazetesi müdürü nıes’ulü Ab- j
dülkadir, tüccardan Hilmi ve bakkal Ahmet ve “Yeni :
dünya,, gazetesi muharriri Nizamettin, Sivri idadi müdürü 
Behram Lûtfi ve "Yeni dünya,, gazetesi muharrirlerin- \

 ̂ den Mustafa Nuri, Abdülkadir, Ahmet Hilmi ve Ahme- i
din beşer, Behram Lûtfi ve Mustafa Nurinin üçer sene (
müddetle hıyaneti vataniye kanununun üçüncü maddesine f
tevfikan küreğe vazılarma ve yine kavlî ve tarihî 
surette hiyaneti vataniye cürmünü irtikâp
tan dolayı _ müttehem “Yeni dünya,, gaze
tesi sahibi imtiyazı Arif Oruç Efendinin 
mevkuf bulunduğu müddet kâfi görüldüğünden
hükümetin tensip edeceği bir mahalde ikametine karar 
verilmiştir. Ankara İstiklâl Mahkemesi

« a  *
Amma ey kariler, siz diyeceksiniz ki, böyle 

müsecce! bir vatan haini, nasıl oluyor da bu 
memlekette bulunabiliyor, hayatta kalıyor ve 
hatta gazete çıkarıyor? 

j ş te  jotia^ sizdejşaşara, ben de şaşayım.

'ıceırenia

eminiJk
SdleınrnoJIeır şma* 
dbüliik GiıasiMsrp 

®(alny©ırkı?
E M P JL İK  İNTÜHABATn

t e c k ît  e d Sle c e k m ü ?
• -  , ,r

Eminlik intihabı yüzümdefi 
ikiye ayrılan müderrislerin mü* 
nakaşaları şimdilik biraz siikûn 
bulmuştur. Düne kadar fikir 
■nücaöe.'i'si yapan ırmderrislert 
•'riılc dilil hiçbir ştsy söyleme
ni >,ı karar vermişlerdir.

-̂ ■ıriiliiinun içinde günlerce 
esen münakaşa, mukabele ruz» 
g<.ı kırının bugünkü yiikûmı mu» 
Vı'kkaıtir. /.İra her İlci tarafta 
vekaletin vj.-i-c U.-.rarın ar ilk 
yaklaştığım için neticeye
intizar ede/ken p--;.''isipe mefc 
küreye dahi İst;.. r- bile bu
kabil rnüpa' şimdili!;
sarfı nazar

Fakat ;- j her iki ta*
raf içinde pek r.d;i nıinennar,j' 
şeklini almıştı

Bir gazeier.in Ankaradaıa 
aldığı telgrafla intihabın mef» 
sı*!t addedileceğine da.i- neş
rettiği haber, kat’î olmamasına 
1 ağmen, ekalliyet ve ekseriyet 
müderrisleri üzerinde büyük bir 
heyecan uyandırmıştır.

İntihabattan muvaffakiyetle- 
çıkmış olduklarına kani olan ek“ 
seriyet partisi, bu şayia üzerine 
hayrete düşmüşler,fakat cereyan 
intihaDin kanunî bir şekilde ya* 
pıldığma kani bulunnukları ve 
ekserisi hukukçu oldukları için 
bunun gayri varit olduğuna 
hükmetmişlerdir.

intihabı terkeden ve iddiala» 
rina göre obstrüksiyon yapa# 
ekalliyet partisi ise, gene aynı. 
şayia üzerine pek sevinmişler, ■ 
fakat, ne olur ne olmaz, resmî 
iş’ar vaki oluncaya kadar izharı 
sürür etmemeye karar vermiş- 
lerdir.

Eminlik intihabının fesh ve* • 
ya tasdiki iki tarafın telâkki- 
sine göre mühim neticeye' bağ* ' 
hdır. Eğer tastık edilirse ekal* 
liyetin idda ettiği mefkûre psten- ; 
sipi ayaklar altında çiğnenmiş 
olacaktı;-. Eğer feshedilirse ek
seriyetin kani olarak yaptığı 
kanunî hareke, t hukukçuların,' 
hukukî kararları nazarı dikkate 
alınmamış olacaktır.

O zaman ne olacak? Mu* 
hakkak ki gürültü gene başlı* 
yacak. Genç Darülfünunun se* 
masında bir fırtına kopacak, 
fakat münakaşamı olacak? Her 
iki taraf gene "fikir mücadelesi” 
yapacaklar mı?

Bu hususta henüz birşey 
söylenemez. Belki bitaraf söy
leyecek öteki taraf daima sii* 
kûnetle dinliyecek, belki de 
heriki taraf söyliyecek ve biri-

J:„l — • ı» ut a m * ım u e m ıy  eceK ieiP.

o ■:.■ ıv
Ankara 22, (H. M) — Da

rülfünun Eminliği intihabaümn 
tecdit edileceği doğra değildir, 
intihabat talimatnameye tevfi
kan yapılmıştır. Namzetlerden 
kimin tercih edileceği belli de
ğildir.
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21,640,347
kilo tkım  ssıfnıldıı

İzmir !îî (A.A) Şehrimiz 
licni'ot ocîar.ı lizüm vo incirlerin 
ticarî vaziyetine dnir ııeşroLtiği 
rapor gudui’:

Bu aone mevsim iptidasın
dan 20 teşrinievcl akkanıma 
kadar İzmir borsasmda21.460.347 
kilo üzüm .satılmıştır. Geçen 
sene ayni tarihte;;32.500.552 ve 
Dvelki sene 25.030.356 kilo sa
tılmıştır. Son hafta zarfındaki 
fiatlar şunlardır:

Aliyülâlâ 44 ilâ 48, alâ 43, 
birinci 23 ilâ 37,5, ikinci 27ilâ 
33, üçüncü 21 ilâ 26,75 ve ka- 
ıraboca 16,5 ilâ 21,75 kuruştur.

Mevsim iptidasından 20 Teş
rinievvel tarihine kadar ihraca
tımız Almanyaya ve Şimalî Av- 
rupaya 10,249,729 ve İngiltere- 
ye, 3, 619, 163 ve Fransaya 
417,793 ve Amerikaya 403,974 
ve İtalyaya 3,183,138 ve Mısıra 
25,433 ve muhtelif memleket
lere 117,382 ceman 10,606,010 
geçen sene bu miktar 22,384,774 
kilo idi.

Bu sene, mevsim iptidasın
dan 20 teşrinievvel akşamına ka
dar, İzmir borsasmda, 14,695,456 
kilo incir satılmıştır.

Geçen sene, aynı tarihlerde, 
16,038^620 kilo incir ve 1,548,699 
fıilo hurda iacir ve evvelki sene 
19,351,166 kilo incir ve 188,838 
kile hurda incir satılmıştı.

Son hafta zarfındaki fiatlar: 
Süzme 28 ilâ 45 ve elleme 18 
ilâ 30 ve paçal 7 ilâ 9 ve na- 
turel 7 ii’â 10 kuruştur.

Mevsim iptidasın 20 Teşrini 
evel akşamma kadar ihracatı
mız, Almanya ve Şimalî Avru- 
pajra 3,744,114 ve İngiltereye 
4,622,693 ve Amerikaya 3154192 
Ve Fraaaaya 295,864 ve İtalyaya 
3,531,374 ve Avusturalyaya 
490,185 ve mu'alelif memleket
lere 59,222, com’an 13,897,602 
kilodur.

Geçen sene bu miktar on dört 
töilyon 864,5’06 kilo idi. Bugün 
ŞOjS tün kuruşa kadar 1559 

fizüjpa ve 8 kuruştan 37 
Esasuşa k^dar 1,606 çuval incir 
p3 S kur,uçtan 560 çuval hurda 
jj&çi? şaiîlıasşür,

ÎNK1LÂ1*

İF av şaa avı
Sosa zamanlarda geceleri oto- 

inobıfte tansak avma çıkanlar 
Şoğahnışte. Tavşanlar geceleri 

^feaîsa karşı daima yollar 
dolaşırlar.

Bu çırada otomobil projek- 
SŞrferi yol «işerindeki tavşanlara 
gösterilmektedir. Kuvvetli pro
jektör ziyaö altında gözleri ka-

■ d/eAal oldukları yerde

O zaman avcılar daha ko
layca tavşanları avlamaktadırlar.

Bu Süretle bir gecede oto- 
mobil dolusu tavşan vuranlar 
bile ol'flmnüır.

Haübuki gece vakti tüfekle 
avcılık yapmak kanunen yasak- 
fflr' fîazı avcılar bu şekildeki 
avcılik devam edecek olursa 
tavşan neslinin münkariz olaca» 
oIuı söyüyoriar.

'îf salbıuıdJfı yııııırdl® 
IB© yamuraaınm© ysıfata

KudUo, 22 (A.A) — Gaze
teler, İngiltere hükümeti tara
lından neşredilen reumî beyan
namenin Yahııdilori yıldırımla 
vurulmuş gibi bir hale getirdi
ğini yazmaktadır. Manda idare- 
sile Balfour beyannamesinin hâ
lâ ortadan kalkmamasının Arap- 
lara da hayal inkisarına uğrat
tığı zaımolunmaktadıı-, Hergün 
çıkan Yahudi gazetelerinden 
biri Ingiltere hükümetinin bu 
yeni siyasetini Yahudi kavmiııe 
karşı bir suikast olarak tavsif 
etmekte, bu siyasetin Yahudi 
tarihinin kaydedebileceği en bü
yük bir aldanışa vücut verdi
ğini yazmaktadır.

İngiltere yahudileri
Londra 22, (A.A) — İngil

terenin Filistin hakkmdaki si
yasetine dair neşredilen beyaz 
kitap siyonist mehafilde büyük 
bir teessür ve heyecan uyan
dırmıştır. Yahudi Ajansı komi
tesinin reisi Dort Melchett is
tifasını vermiştir.

İS

Şark L). yol. 
Ü.Muvah. 
Gümrükler 
Saydi mahi

108,—

İstanbul 22 1 ci teşrin 930
Dünkü günkü Borsa fiatleri 

İstikrazlar | Tahvilât 
İsi. dahilî 99,.!/-.)() jTramvay  

Tünel

Rıhtım —■
Anadol I ,2f>

„ n. -
Tş. askerîye — j „ III —

Eslaam
!§ Bankası 9 ,45  j Terkos —
Anadolu lS ,30|Ç im ento Ar. 27,75. 
Reji 8,3." | Onyon —
Ş. Hayriye — »Şark Değ.
Tramvay 5 7 1 Balya —
Umumî sigor. —  3 Şark M. Ecza 3,75
Bomonti [Telefon —

Çek ffiatleri 
Londra 1030— [P ra ğ  15,90
Nevyork 0,47 ,23  S Viyana 3,34 ,50
Paris 12,0!ij Mudrit 4,5G,G0
Miluno 9,02| Boriin 1,98-
Brüksel ’",20İV arşova 4,20
Atina Peşte 2,ft9,7."
Cinevre 2,43— [Bükreş 79,45
Sofya 6 5 ,1 0  j Belgrat 26,65
Amsterdam 1,17,—  j Moskova 1088

Nukıat 
Kurlış I

1 isterlin 1030—  
1 Dolar 2 1 1 — | 

20 F.Fransız 1 67 ,— j 
2o Liret 2 21 ,—  
20F. Belçika 116,50  
20 Drahmi 55 ,25
20  F . İsviçre 82 0 —
20  Leva 30,25  

1 Florin 82—  
lkur. (Çek) 124—

Kuruş 
1 Şilm (Av.) 30—
1 Pezeta 
1 Mark  
1 Zeloti 
1 Pengo

20  Ley
21 Dinar 

İÇernovec 
1 Altın 
1 Meidiye 
İBankonot 2 6 1 —

21—
50.50
22.50
37.50  
25
76,75

912

Vakit refikimiz 
Vakit refikimiz dün 14 ya

dına basmıştır . Millî mefkûre- 
nın tahakkuku uğurunda sene
lerce çalışan Vakit refikimizi 
tebrik eder ve muvaffakiyetinin 
devamım temenni ederiz.

t  stanbul 4 üncü icra dairesinden: 
Büyük A d ad a, M aden caddesinde

1 num aralı hanede H anri Efendiye: 
M adam Luna H azan -  a  4000  T . Ura 
m ukabilinde birinci dereced e ipotek  
gösterdiğiniz , İs ta n b u l, Selanik  
Bankası binasındaki 1200 sehimde 
64  sehim  hissenizin p araya çevril»  
rncoi suretile alacağının  tem ini isti
fası talebinde bulunan alacaklınız  
tarafından gönderilen ödem e em ri
ne m übaşirinin m usaddak m eşruba
tında ikam etgahınızın m eçhul bu
lunduğu bildirilmiş olm asına binaen  
ödem e em rinin ilânen tebliğine ka
rar verilm iş olm ağla Ödeme emri 
tebliği m ak am ın a kaim  bulunan 
işbu ilânın tarihinden itibaren  on  
beş gün zarfında m ezkûr burcunu
zun tam am ına veya bir kısm ına bir 
itirafın** varsa ya bizzat ve ya ta 
rafınızdan kanunî ehliyeti haiz bir 
vekil göndererek  derm eyan etm eniz  
ve işbu m üddetten on beş gün oon- 
ra  da burcunuzun tediyesine sureti 
tesviye gösterm ediğiniz takdirde  
tarihi ilândan itibaren 61 gün son

ra  da takibe selâhiyet hükmü bulu* 
nacağı beyaniîe işbu ilânın ödem e  
emri m akam ına kaim  kılındığı teb 
liğ ve ilân olunur.

İ H S A N '  Z İ Y A  B E Y İ N  ' K A T L İ

I M a a ı t a i M ^ ©  fe ş lk a iM

E S ’ E L E S S

Urla hâkimi İhsan Ziya Beyi 
öldürmekle maznun Zeynel zude 
Hlisoyin, Değirmenci Molımet, 
Arif ve Muharremi teşvik et
mekle maznun Urla mutemedi 
Hüseyin Avni Beyin muhake
mesine evelki akşam üzeri Ağır
ceza mahkemesinde başlanmış 
ve muhakeme gece geç vakte 
kadar devam etmiştir.

Dünkü muhakeme çok me
raklı olmuştur.

Şahitlerden dinlenmiş olan 
Urialı avukat Ekrem Bey de
miştir ki:

— Bir gece Türkocağında 
idim. Cinayet mazmunlarından 
Boşnak Muharrem geldi, Hüse
yin ‘Avni Bey :

— Çık yukarı, seninle gö
rüşeceğim.

Dedi, Çıktı. Hüseyin Avni 
Bey de arkasından... Ne görüş
tüklerini bilmiyorum. Birkaç gün 
sonra da dayak hâdisesi oldu. 
Müddeiumumi Şevket Bey tah
kikat için merkum Ihsan Ziya 
Beyin evine gitmiş ve avdet et
mişti. Hüseyin Avni Beyin ya
nına gelince manalı bir şekilde:

— Teessüf ederim, teessüf 
ederim.

Dedi, buna karşı Hüseyin 
Avni Bey :

— Benden şüphe mi ediyor
sunuz?

Diye sordu. Müddeiumumi 
hiç cevap vermedi. Hâkim İhsan 
Ziya Beye Urlada garazı olan 
başka kimse yoktu, kanaatim 
Hüseyin Avni Beyin müşevvik 
olduğu merkezindedir. Türk 
Ocağında bir hâdise olmuştu. 
Bir gece Zeynelzade Hüseyin 
Beyle hâkim İhsan Ziya Bey 
arasında bir münakaşa geçmiş, 
bundan dolayı ocak heyeti tar
ziye versin denildi, değirmenci 
Mehmet Efendi namındaki şa
hıs ta Hüseyin Avni Beyin ada
mıdır. Daha evvel Recep ismin
de birisini de Hüseyin Avni 
Bey dövdürmüştü. Hatta birgün 
bana:

— Recep edepsizlik etmiş, 
değirmenci Mehmede söyledim, 
kendisini dövdüler.

Dedi, böyle birkaç vak’a ol
duğuna göre hâkim İhsan Ziya 
Beyi dövdürenler de bunlardır. 
Kanaatim böyledir.

Şahitlerin ifadelerine karşı 
ne söyliyeceği maznuna sorul
du, Hüseyin Avni Bey dedi ki:

— Hâkim İhsan Ziya Beyin 
dövüldüğünü Tayyare Cemiyeti 
muhasebecisi Haşan Beyden 
işittim. Müddeiumumi Şevket 
Bey dönüşte beni gördü:

— Bu vak'a memleket için 
çok şayanı teessüftür. Hepiniz 
yardım edin de bunu meydana 
çıkaralım.

Dedi. Türkocağında Arifi 
yukarı çağırarak görüşmemiz 
mes’elesine gelince: Urlada bir 
hâdise oldu. Boşnaklar iki ta
rafa ayrıldılar, bir ki|i vurul
muştu. Kan davası güdüyorlar
dı. Arifi çağırdım, uâtişinm&k 
istiyordum. Başka bir makaa- 
ıdtn yoktu.

Recep efendi isminde bir 
kiıpşeyi dövdürmedim, yalandır.

Şahidin bana garazı vardır.
Bundan sonra binbaşı Maz- 

har Bey şahit sıfatile dinlendi. 
Hüseyin Avni Beyin hâdisenin

müşevviki olduğuna kendi kanaati 
bulunduğunu söyliyerek dedi ki:

—■ Mûkiın ihnan Ziya Bey; 
mutemet Hüseyin Avni Beye 
muğberdir, hâkimi takip ettiri- 
yormuş, tehdit edici sözler sar- 
fediyormuş.

Vak'ayı yapanlar alelade şa
hıslar olamaz, her halde nafiz 
ve kudretli ellerdir. Merhum İh
san Ziya Bey bir gün bize gel
mişti, daima görüşürdük. Arka
daşlar da vardı, orada şikâyet 
etti, mutemet Hüseyin Avni B. 
kendisine gayrikanunı muamele 
yapmak için tekliflerde bulun
muş fakat hâkim kabul etme- 
şiş bundan dolayı muğber ol
muş.

Hayatım tehlikededir, beni 
tehdit ve takip ediyorlar.

Dedi. Hatta Urladan tebdili 
için rapor almış. Fakat o gün 
görüşürken:

— Madem ki bana zıt gidi
yorlar, korkutmak istiyorlar, ben 
de buradan gitmiyeceğim.

Dedi, raporları yırttı.
Bir akşam da Hafit Ömerin 

gazinosunda oturuyorduk. Jan
darmalar geldi, gazinoyu kapat
mak istediler, hâkim Ziya Bey:

— Vakit daha erkendir. Ne
den kapatacaksınız, hakkınız 
yoktur.

Dedi, jandarma, gitti, gene 
geldi.

— Kapatın.
DâdjJ ve İhsan Ziya Beye 

karşı:
— Sana göstereceğim.
Dedi. Kapıdan çıktı, jandar

ma dairesi kapının sağ tara
fında olduğu halde oraya git
medi ve Türkocağı yoluna sap
tı, herhalde mutemet Hüseyin 
Avni Beyi görmeğe gidiyordu.

İhsan Ziya Bey:
—Görüyorsunuz yal jandar

ma bile Hüseyin Avni Beyden 
talimat almağa gidiyor.

Dedi.
Maznun kalktı, Binbaşı Maz- 

har Beyle arasında husumet ol
duğunu ve vaktile aleyhinde 
ihbarda bulunduğunu söyledi.

Şahit dava vekili Sabri Bey 
de şu ifadeyi verdi.

— Merhum İhsan Ziya Bey 
vak’adan on beş gün evel ya
zıhaneme geldi, Türkocağımn 
taalisi hakkında fikirler dermı- 
yan etti.

— Beni hasım tanıyanlar 
var.

Dedi; bu cinayeti işüyenler 
zikudret ellerdir. Haşan dayı 
yapsa veya yaptırsa idi meyda
na çıkardı, fakat tesir yaptırı
lıyor, başka türlü, mes’ele ka
pattırılıyor ve hakikat ortaya 
çıkaî'tılmuyordu,

Zeynelzade Hüseyin Bey ha- 
pisaoede iken mutemet Hüseyin 
Avni Bey her gün gidiyor ve 
kendisi ile görüşüyordu, hatta 
Urla hapûfinesinde birlikte rakı 
içtikleri bile olmuş.

Kanaatim buhâdiaede Hüse
yin Avni beyin parmağı vardır 
merkezindedir.

Şahit Uacu Haşan Efendide1 
bu şekilde ifade verdi ve dedi» 
ki:

■=■ Şeker bayramında hâkin» 
Ihsan Ziya Bey mezunen Istan* 
bula gitmişti. Vapurda fırka mü» 
fettişi Zühtü Beyle görtişm&ş» 

, Urla mutemedi Hüseyin Avni

Beyin kuzuda bir işe1’ karışarak 
bir çok kimselerin şikâyetine 
vc mağduriyetine aobobiyet verdi
ğini anlatmış ve irıtnnbulda da 
Dazı makamlarla tema» etmiş. 
İhsan Ziya Bey; mutemedin Kur
ban bayramına kadar işten uz
aklaştırılacağını tebşir etti, ben 
de bazı arkadaşlarıma söyledim.

Belediye mühendisi Bedri 
Bey de şu şekilde şahadette bu
lundu :

— Bir gece eve gidiyordum. 
Hâkim İhsan Ziya Bey ile gö
rüştüm. Beraber yürümeğe baş
ladık. Bana şikâyet etti ve de
di ki:

— Evimde yaktığım elekt
rikler için bile Adliye Vekâle
tine şikâyet etmişler. Vekâlet 
sormuş, cevap yazmış. Beni me
ramlarına ram etmek istiyorlar. 
Fakat yapamıyacaklar.

Dedi. Herhalde alelade kim
seler kendisini meramlarına ram 
edemez.Binaenaleyh maznun Kü- 
seyinAvni Beydir kanaatindeyim.

Sabık Urla iskân memuru 
Mustafa Fevzi Bey Urlada bir 
suikasta maruz kalmış ve arka
sından silâh atılmıştı. İlyas 
namında birisi bundan 6 ay 
hapse mahkûm olmuştu. Mus
tafa Fevzi Beyden bu mes’ele- 
de Urla Fırka mutemedi Hüse
yin Avni Beyin alâkası olup 
olmadığı mahkeme heyetince 
soruldu. Fevzi Bey:

— Alâkası var mı, yok mu 
bilmem. Fakat böyle bir şayia 
deveran ediyordu ve bana si
lâh çekenler İlyas ile Rifat is
minde idiler, ikisi de iskânla 
ve mübadele meselelerile alâ
kadar kimse değildi. Hayret 
edilecek bir hâdisedir.

Maznun — Ne diyereğimi 
bilmiyorum, bundan hiç habe
rim yoktur.

Kırbekçilerinin çavuşu Hü
seyin Efendi dedi ki:

— Boşnak Muharrem benim 
yanımda bekçi idi. Hüseyin Av
ni Bey Boşnak Muharreme dört 
beş gün izin vermemi istediler, 
kendi bağlarında bekçilik yap
tıracaklarmış. Müsaade vermek 
benim salâhiyetim dahilinde de
ğildi.

Sonra İsrar ettiler, müsaade 
ettim. Çünkü vazifeme nihayet 
vereceklerdi. Hatta vak’adan 
sonra benden müsaade istedik
lerini söylediğimden dolayı işi
me nihayet verdiler. Urla’lı İs
mail efendi isminde altmış ya
şında bir şahidin ifadesi de şu
dur:

— Mahmut Efendi isminde 
birisi maznunların aleyhinde şa
hitlik etmiş, Hüseyin Avni Bey 
beni İzmire getirdi, avukatla 
görüşecek ve bana yalancı şa
hitlik yaptıracaklardı, İzmirde 
Hacı Haşan otelinde kahvede 
oturarak, bana 50 - 60 lira ka
dar para verdiler, fflahmot Efen
dinin ifadesini bozmak için mah
kemede ifade verecektim. Fa
kat sonra Urlaya döndük.

— Ne ifade verecektin ?
— Mahmut Efendi; Zeynel 

zade Hüseyin Beyin dükkânın
da içtima ettiklerini görmüş, 
ben de aksini söyliyecektim.

Bundan sonra maznunun avu- | 
katlan Mustafa Münir ve Gev- i 
det Akomer Beyler hâdisede 
«l«Şm «Isa vç yalniK dövdürmek 
istemiş olduğu tebeyyün etse 
bile müvekkîlkrinia m m  zamaa 
mevkuf kalması gayrı kanunî 
oldsSumı söyliyerek tahliyesini 
talep etmişler ve mahkeme hey
eti 500 lira nakdî kefaletle tah* 
Üyesine karar vermiştir. Muha
kemeye 9 Teşrinisanide devam

l olunacaktır.

'"îalıifc !?

G ayri ırıcnltul ımılkımı oçıl; ;ır(. 
tm n tı  ilnııı :

Jjrjlnfilml 'l (İneli Icrn mciıimİHfiııi)" 
<l/ııı: A çıl; nrtlırınn ile, pnnyn 

cevrilecolt f'nyrimenfııılilrı ne oldııf;», 
Ontiindc odnlnrı venaireni bulurum 
iki bap dükkân.

Gnyrı menhulün bulunduğu 
m evki, mafoalîeoi, noknyı, mımni'n» 
m : V ezneciler caddeoindu atili 1„
1 m cedit 76, 78 No.

Takdir olunan kıymot: 609 lira.

A rttırm an ın  yapılacağı yer, gön 
nant: latanbul 4 üncü İcra cinircdtııiû 

1 7 -H -9 .1 0  iarilıiııdc oruıt 13 ilfl 
lîadar.

1““  lıjbu irayrlnıonlıuIUn arttır
m a ıjarlnaınoni fi - 11- 930 tnrihtn* 
den itibaren 930-.’tî0  nıımarn i!o 
latanbul 4 üııcü İcracının mu” 
ayyen num aracında herlteom güre» 
bilmeai içini açık tır. lHândn yazılı 
olanlardan  fazla m alûm at almak 

intiyenler içbu şartnam eye ve9“O-310 
tlooya num arasile memuıriyetimlao 
m ü racaat etm elidir.

2 —  A rttırm ay a  iıjtirak için yu» 
k ard a yazılı kıym etin yüzde yedisi 
tem in at göoterilecektir

3—  H akları Tapu cicilik  onbii 
olm ıyan ipotekli alacaklılarla digi? 
alâk ad arların  ve irtifak haletti nnlıîpı 
lerinin bu haklarını ve hucucilc fnlfi 
ve m asraflara  dair olan iddialorHİı 
işbu ilân tarihinden itibaren yirî'aî 
gün içinde evrakı mücbitolorilo bir» 
likte m em uriyetim ize bildircıolotl 
icap eder. Akoi halde halıları tapu 
aicilile oabit o lm ıyan laraati} bedc° 
linin paylagam am nda hariç kalırlar.

4—  G öcterilen günde arttırm aya  
igtirak edenler a rttırm a ıjartraameo 
sini okum uç ve lüzumlu malûmata

alm ış ve bunları tam am en kabul! etefrj 
ad ve itibar olunurlar. Üotfiado 
bırakılan gayrim enkulun bedeli an- 
m am nda verilm ezce gayrimenktıfl 
ikinci bir arttırm a ile çatılır vo 
bedel farkı vc m ahrum  kalma® 
yüzde beş faiz ve diğer zarâflâr 
ayrıca  hükm e h acet kalm akcızm  
m em uriyetim jzce alıcıdan tahsil o!u> 
nur. B eş num aralı fıkradaki 5»rt 
tahakkuk etm ek  kaydile üç defa  

bağrıldıktan  sonra gayrim enkul en  
ço k  arttıranın  üstüm le bırakılır.'Şftft 

tah ak k u k  etm ezse arttırm a g&ri 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden kur» 

tu lur ve tem inat ta kalkar.

5  —  A rttırm anın  birinci veya 
ikinci olm asına ve gayri menkute 

taallû k  eden kanunî hakka ve sa
tışın tarz ın a  göre  diğer şartlar. Mü
terak im  vergi,belediye, vakıf icareİi 

m ü şteriye aittir. 1 inci artırm ada  

3500  liraya talip  çıkm ıştır. A rtırnu

2 incidir en ziyade artıranın üzerin

de b ırak ılacak tır.
Y azılan  k ârgir iki bap dıihhüD 

m aa oda 17 -  11 - 930 tarihîr.üB 

İstanbul 4  üncü İcra memurluğu 

odasında işbu ilân ve gösterilen  
a rttırm a  şartnam esi dairesinde sa

tıla ca ğ ı  i!ân olunur.

Dördüncü icra memur- 
luğuadara:

K adıköyünde Y oğu rtçu d a Msr 
cidiye dergâhında m ukim  iken ha
len ik am etgâh ı m eçhul Ali Bey  
kızı Şah ver h a n ım a :

İstanbul Z iraa t Bankasına bor* 
cunuz olan m ebaliğin tediye edil» 
m em esinden dolayı uhdei tasarru
funuzda bulunan ve m erhun o!a& 
T op çu lard a B ayram p aşa caddcıic»  
de kâin m ü k errer 28  num aralı tar> 
lanın furuhtu kararlaştırılarak  iere  
kılm an  m üzayede! aîeoiyssi netice
sin d e 3 8 5  lirada talibi uhdeıind* 
ta k a rrü r edip ihalei k afiy esi t e l  
inlinmiş olduğundan keyfiyeti ıhft- 
leyi m übeyym  işbu ihbarnameni!* 
m ahallesi m uhtara ile mübaşir ta 
rafından verilea şerhte ikametinizin 
meçhaUyeti haseblle tebliği kabil 
otam ad ığı bildirilm iş vo bu k erre  
te b lig a tı m ezkûrenin ilânen ifaım» 
k a ra r  v erilm iştir. Tarihi ilândan  
itib a re n  ö ç  gün zarfında deyniniıi 
tamamen ve defaten tesviye vey» 
kanunen tehiri icr» y : mflıtebem 
itirazın» olduğu surette müddeti 
meıküre sarfında dermeyan ve ya
h u t u u t îm  «tay: is& ri.
takdirde mürura müddetten sont* 
vaki ititax icarec meram ohnıya- 
r&k dia vo taknrîaîıe bafafmak«ı« 
nn mQ$terîsi nbdeti&e uauamelei 
feragiyesialn icran ammmda Sapo 
dalrasino tebliği keyfiyet olunacağı 
ten öç günlük ihbarname re  isb. 
lig makamına baiia oba ak üxere 
ilân olunur.



li’eımoıriinitaırLoo
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Bugün otadyoriıda lınkikn- 
ten heyocanlı bir maç seyrede
ceğiz.

Çok sevdiğimiz Fenerli fut
bolcular, mütarekedenberi ilk 
defa olarak, bir Yunan takımi- 
le temas etmek fırsatım elde 
ediyor ve onlarla şerefli bir im
tihana çıkıyorlar. Çok kalaba
lık olacağım tahmin ettiğim bü
yük bir meydan ortasında, Türk- 
Yunan takımlarının bu karşılaş
ması, alelade bir spor müsaba
kası çerçevesini çok taşan, pek 
ehemmiyetli bir hâdisedir. Şu
nun için ehemmiyetlidir ki, kar
şımıza çıkacak takım, her şey
den evvel, bir Yunan ekipidir.

Yunan ekipi dediğimiz za
man batınınıza, isteyelim veya 
istemiyelim, mütareke günle
rinde, mavi-beyaz formalı takım
larla yaptığımız maçların gel
memesi mümkün değildir. Ben 
fsıtbola kaırça &emıeleırdeını-
beri dııyduağMiHi derim he"
yecajM, fotuundam om bir se=
me evvel, mmaÜaMİ Para kül
ünü ile ECadiiküy çayırında
yapalam ban- nmaçta  hisset
meğe başladığımın pek iyi

kezamuMs, susllh oldu, Y m«

ta-
kazaraacak em-

aîmsads. Otıuan 
bugüîm  

olaırak,

yus?.. 
içimde Iıiç
BÇÜBl.

fak at bohemiM 
pamnilo
"ıraıa HıSlfıüm gîmdiye kadit r 
yaptamnms ııaaçlaı-dam dalsa 
«iiyâiis Mır gîddetle içlimiz
de hâldim olduğu içimdin- ki, 
aoalbnnnuEi dalıa şimdiden 
oaırammağa başladığıma dray-

Fenerliler bugün yenecek
ler mi? Bilmiyorum. Fakat Ke
merliler bugün yenmelidirler, bu 
lüzumu hissediyorum. Türk genç
lerisin Yunanlı gençlerle giriş
tiği bir futbol imtihanında ne
ticenin başka türlü olabilece
ğini kafama bir türlü sığdıra
mıyorum.

Mlkaır dfosî ta  ©Esa, biır Y u
mam takımadır da onan 
içim.

2 — Çiimkii Yraımaınıista- 
aa  frattooM&iia tohuıımmımM fow- 
irada Mzdem ffıaîbol öğre- 
saem munmlaır götürüp ek - 
itanglerdiır de ommıs içim.

Şu ve bu sebep için ve da
ha birçok sebepler için bugün 
Yunanlıları yenmeliyiz. Hayır, 
birçok sebeplerin kuvvetli bir 
hamle ile ittiği Fenerliler, bugün 
behemehal Yunanlıları yenecek
ler... Sözün doğrusu budur, çün- 
ıtü içimizin arzusu budur.

Slavyayı yenen bu Fener- 
lahçe değil mi idi ?

Bütün Atinanm futbol yıl- 
aızlarmı topiıyarak geien Seiâ- 
nik şampiyonu, hakikatte, bir Yu- 
nan millî takımı halinde gelmiş 
olsa bile, yine yenilmelidir. Çün
kü Yanalı millî taltımı dahi Slav- 
Vadan kuvvetli değildir. Mes’ele, 
Jizim çocuklarda bugün Slav - 
yayı yendiğimiz günün çok azim- 
îâr haleti ruhiyesinin tahassü- 
lündedir. Bııkihıkii maçta bu 
azım ve imanın azamî haddine 
çıkarak şahlanacağı ise, kimse-
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Ankaradan son gelen malû
mata göre Yunanlılarla vuku
bulan müzakerat bitmiş ve bü
tün esaslarda itilâf hâsıl ulmuş- 
tur. Bunun için ticaret, ikamet 
ve konsolosluk mukaveleleri 
cumartesi gününe kadar hazır
lanarak parafe edilecektir.

Diğer taraftan Atinada ha 
zır'ansn dostluk ve bitaraflık 
misakını Atina sefirimiz Enis 
Bey Ankaraya götürmek üzere 
cumartesi günü Atinadan ha
reket edecektir.

M. Venizelos cumartesi ve
ya pazar günü Pireden Nelli 
krovazörü ile hareket edecektir.

Yunan başvekilinin evvelce

Uırkiyrve prfrr, 
'l mum Başvekili
M. Vemiselos

harp gemisile Haydarpaşaya ge
lerek, hususî bir trenle Anka
raya gitmesi mukarrerdi. 
[A rkası 3 üncü sahi}'ede]

intihabat şikâyetlerini 
tesbit ediyorlar

B. M. Meclisi tatil olduğu 
için Serbest Fırkanın umumî 
merkez heyeti, içtimalannı mu
vakkaten şehrimizde yapmak
tadır.

Serbest Fırka umumî mer
kez heyeti Belediye intilıaba- 
tmdan sonra Beyoğlundaki Kal
inis apartımaninda Lider Fethi 
Beyin riyasetinde muntazaman 
içtima ederek fırka teşkilâtın
dan intihabat mes’eleleri hak
kında gelen raporları tetkik 
etmektedir.

Son zamanlarda meri:; zi 
umumî tarafından bütün ocak
lara bir tamim yapılmış ve bu 
tamimde her mıntakada kaç 
müntehip bulunduğu, kaç kişi
nin intihabata iştirak ettiği, rey 
verenlerin ne miktarının Sarbest 
Fırkaya rey verdikleri hakkında 
birer istatistik yaparak gönder
meleri tebliğ edilmiştir.

Umumî merkez ocağı bu 
istatistikleri resmî neticelerle 
mukayese ederek bir liste ha
zırlamaktadır. Bundan beşka 
her taraftan intihabatta müda
hale ve tazyik yapıldığı hakkm- 
daki şikâyetler de tesbit edil
mektedir,

Yeni fırkanın lideri Fethi 
Bey ile umumî merkez heyeti 
azası önümüzdeki hafta içinde 
Ankaraya gidecekler ve orada

nin şüphe edemiyeceği bir key
fiyet olmak lâzımgelir.

ve

mim daimma yiiailmü ağnrtmnug 
olasa Fesserfiler, bnagüua Yu

mam takım ına karşı 
ınacaMam şeı-eff”  ̂
ile yurtSayıınııım sarı - lâci» 
vert ireısMeırimi tiürk Mffmk-

_______ ___ aksettiırecek-
les’diü'.

Fenerliler! bugün yenmeli
siniz, çünkü yenmeniz vazifedir, 
elzemdir.

ALİ MACÎ

ÎVaeşlîiuij- lider Fethi Bej- 
bulunan diğer muhalif mebus
ların i.ştirakile bir içtima akte- 
deceklerdir.

Serbest Fırka erkânı bu 
içtimada Mecliste takip edilecek 
olan hattı hareketi tesbit ede
cekler ve bu arada Belediye 
intihabatında kendi kavli mücer
retlerince vuku bulan yolsuz

lukları ne tarzda mevzuu bahse
deceklerini görüşeceklerdir.

Bundan başka Belediye in- 
tihabatı kanununu tadil etmek 
için B. M. Meclisine verecekleri 
teklif ve takrirleri hazırlıyacak- 
lardır.

Serbestçilerin Ankara içti- 
mamda fırkanın müstakbel va
ziyet ve faaliyeti de mevzuu 
bahsolacaktır.

ANADOLU GAZETESİNİN 
MUHAKEMESİNDE BU Cİ

HET SABİT OLDU

Müddeiumumilik tarafından 
Anadolu gazetesi mes’ul müdürü 
İbrahim Bey aleyhine ikame 
edilmiş olan davanın rüyetine 
evvelki gün İzmir Asliye ceza 
mahemesirde devam edilmiştir. 
Mahkeme 3aIonu çok kalaba
lıktı.

Geçen muhakeme celsesinde 
Anadolunun talebi üzerine, Fet
hi Beyin İzmire geldiği gün irat 
ettiği nutkunda Şark ahvalinin 
yakında düzeleceğini söyleyip 
söylemediği, zabıta memurlarına 
tecavüz ederek hâdise çıkaran
ların sarhoş olup olmadıkları, 
polisin tahkir edilip edilmediği 
jjolise silâh çekilip çekilmediği 
hakkında vilâyet makamı ile 
Polis Müdürlüğünden ve müs
tantiklikten malûmat istenilme
sine karar verilmişti. Bu karrr 
üzerine mezkûr makamlardan 
galen cevaplar okunmuştur.

Vilâyet makamından gelen tez
kerede Fethi Beyin İzmirde ilk 
defa irat ettiği nutkunda Kürt 
isyanınım zail olacağından bahs
ettiği tesbit olunduğu bildiril
mekte idi. Polis Müdürlüğünden 
ve îvilk. l antikten gelen cevap- 
hrda ise gene Fethi Beyin İz
mire geldiği gün birinci kordon
da bazı eşhasın sarhoş vaziyet
te görüldükleri ve polise silâh 
çektikleri, bir polisi denize at
tıkları, zabıtayı tahkir ettikleri 
bildiriliyordu.

Bu suretle Anadolu gaze
tesinin aldığı havadislerin men- 
baı anlaşılıyordu.

Tezkerelerin okunması bit
tikten sonra Müddeiumumi Cev
det B. evrakın mütalea ya veril
mesi için karar itasını mahke
me heyetinden talep etmiş ve 
mahkeme bu talebi kabul et
miştir.

Gelecek muhakeme celse
sinde Müddeiumumi tarafından 
esas iddia serdedilecektir.

Ankara, 23 [H.M.] Fransız 
Ticaret Nazırı Fransız Sefirile 
birlikte bugün geldi. Hariciye, 
İktisat kalemimahsus müdürleri 
tarafından karşılandı. Nazır 
Başvekil İsmet Paşa ile, Ha
riciye, İktisat Nafıa vekilleri 
tarafından ayrı ayrı kabul edil
di. Kendisine icap eden izahat 
verildi. Nazır Ankarada gördü
ğü hüsnükabulden çok mem
nundur. Ekspresle avdet etti. 
İktisat vekili Ankarapalasta 
bir ziyafet verdi.

I N K İ Î  M A Ç I
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kırn ikıtnvM
Y u n an lılar dün geldiler, 

karşıilajucMar „
Bugün öğleden sonra Fener

bahçe ile karşılaşacak olan Se
lanik şampiyonu Aris takımı 
dünkü konvansiyonelle şehrimi
ze gelmişler ve istasiyoııda çok 
kalabalık bir sporcu kütlesi ta
rafından karşılanmışlardır.

Yunanlı misafirlerimizi klüp 
mümessilleri ve sporculardan 
maada futbol federasyonu na
mına Muvaffak Bey istikbal et
miştir. Muvaffak Bey misafirle
rimize hitaben uzun ve çok gü
zel bir nutuk söylemiş, Türk 
sporculuğu namına onları selâm
ladıktan sonra Atinada Balkan 
oyunları münasebetiie Türk spor
culuğuna gösterilen kıymetli sa
mimiyeti yadetmiş, iki memleket 
gençliğinin Atina seyahatimizle 
yaklaşan dosluklarının Ista’ bul- 
daki temaslardan kuvvet alaca
ğını söylemiştir.

Misafirlerimiz doğruca ika
metlerine tahsis edilen Bristol 
oteline inmişlerdir.

maçta

i. t 
1!

' 4

ılFesaei'bsifcce Isa m

Yunanldar ilk maçlarım bu
gün Fenerbahçe ile yapa
caklardır. Saat üç buçukta 
başlıyacak olan bu maç, Yunan
lılarla yapılacak i’k furboi te
masımızı teşkil etmektedir. Bu 
itibarla netice büyük bir merak
la beklenmektedir. Ayni merak 
ve heyecanın Yunanistanda da
ha kuvvetle duyulduğu Yunan 
gazetelerinin neşriyatı ve bu - 
raya kadar maçı seyretmeğe 
gelen yüzlerce meraklının isti- 
caiile sabittir.

Fenerbahçe bugün sahaya 
şu şekilde çıkacaktır:

Enaa 
Kadhrâ, 2iya 

CevaAr, Sadî',.. Kegafc, 
Lütfü, Alâ, 2e3sS,-'£flıiH2Ŝ fes,j 
Fikıret.

Buna mukabil Yunan ta!a= 
mıeda Atinah bazı oyuncuların 
da bulunduğu söylenmektedir.

Beynelmilel futbol 
heyeti re> ^biyesinden:

1 — Şimalî Yunanistan
şampiyonu Aris takımı bugün 
saat tam 15 te İstanbul şampi
yonu Fenerbahçe klübümüzle 
maç yapacaktır.

2 — Stadyom kapıları saat 
yarımda açılacaktır.

rmjunun it,maneıı

E fisa rif  ¥©kâl©ftn in
ImIm fasdilk eiü

Müderris Efesin Akif Bey 4SH!ç gi 
meş garpte-ı doğar mı i*,, diyor

Darülfünun Emaneti intihabı 
etrafında dedikodular devam 
etmektedir. Dün Maarif Vekâ
letinin intihabı tasdik ediğine 
dair şehrimizde alınan bir haber 
hukukçuların noktai nazarînin 
kabul edildiğini göstermektedir. 
Bu habere nazaran iki namzet
ten birinin tercihi mes’elesi kal
mıştır. O da dün halledilmiş 
olacaktı. Bu hususla telgraf vü- 
ruduna intizar edilmektedir.

Hukuk Fakültesi kâtibiumu- 
mîsi Dokiar Etem Akif Bey 
dün kendisile görüşen bir mu
harririmize şunları söyiemistir:

“ — Ötedenberi ahlâk ve ilmi
nin perestişkârı olduğum maarif 
vekâleti celilesince, Darülfünu
nun gösterdiği namzetler kabul 
buyrulmuştu. Bunlardan tercih 
buyuracakları birinin iradei mil» 
liye istihsal edilmek üzere arzı 
âlî kılınacağını nıevsukan duy* 
dum. Zaten bunije böyle olaca» 
ğına imanımız vardı. Hiç bir an 
kanaatim sarsılmamıştır.

Hakkın galebe çalacağı aşi
kârdı. Hak ilmini tedris eden 
bu ulemayi hukukun Darülfü
nun talimatnamesinde bulunan 
(A rkası 3  üncü sakifede)

İmim Arif Oraç’mı dolamdı*

dikkat vesikaları üe dört güme kadar meşred
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velileri kınlmıış 1
Rio de J a i s r 'y o ,  23 (A .A )....

Ncjrutliloıı rcr;mî bir tebliğde 
bildirildiğine ;îört-, Snopalo-Pn- 
rmıa hududu üzerinde asilerin 
federal kuvvetler tarafından iş
tial edilen cepiıeyi yarmak hu
lusundaki teşebbüsleri mııvaffa- 
kıyetsizlikle neticelenmiştir. Mi- 
nageraes, cephesinde a3İler hiç
bir faaliyet eseri göstermemekie- 
dik’ler. Diğer mmtaknlardaki, 
vaziyetlerde bir derişiklik yok
tur. Asilerin manevî kuvveti ve 
cesareti her tarafta kırılmış gi
bi görülmektedir.

12 Yemi tayyare 
Washirigton, 22 (A. A } — 

Breüilya hükümetinin M. Hoo- 
ver'ö müfacaaii üzerine Brezil
yaya sevkediîmekte olan bir 
takım eslilıa v'e mühimmata am- 
bargû vazedilmiştir. Bundan 
sonrası içiîı bu kabil sevkiyat 
icrası hariciye Nezaretinden hu
susî müsaade istihsaline müte- 
vakıftır.

Amerika bahriyesi tarafın
dan sipariş edilmiş olup 200,000 
dolar kıymetinde bulunan 12 
yeni tayyare Brezilya hüküme
tine satılmıştır.

B an kalar açılmaca 
Buenos-Ayres, 23 (A.A) — 

Rio'da bankalar yeniden açdır 
açılmaz tevdiat sahipleri para
larını almak için kişeleı-e hücum 
etmişlerdir.

Berlin, 23 ( A.A ) — Prus
ya dahiliye nâzın M. Maetig, 
istifa etmiştir. Yerine, Almanya 
uabılf dahiliye nazırı M. Seve- 
ring îayin edilmiştir.

Gazeteler, bu tayin keyfiye- 
titıin Prusya kabinesi tarafından 
sağ ve sol cenahlardaki müf
ritlere karşı cümhuriyetçilerin 
ıhevküni kuvvetlendirmek husu
sunda gösterdikleri arzuya delâ- 
M ettiğini yazmaktadır.

M. Severing, Francfort’ta 
söylediği bir nutukta demiş
tir ki:

“ Hitler taraftarları tecavüz
lerine ve şiddetli hareketlerine 
yakın zâmanda nihayet vermi- 
yecek olurlarsa maddî kuvvetin 
yalnız kendi taraflarında olma
dığını kendilerine göstereceğiz. 
Biz, bütün devletlerle iyi müna
sebette bulunmağa mecburuz. 
Binaenaleyh, sulha muhip ve 
taraftar olmalıyız. Biz iyi kalpli 
ve kuvvetli birer Alman olmak 
istediğimiz nisbette bütün dün
yanın da vatandaşları olmak 
istiyoruz.

Çin »Sovyet müzakeratı
Nankin, 23 (A.A) — Mos

kovadan Çin ve Sovyet murah
hasları arasında cereyan eden 
müzakerelerin neticesiz kaldığı 
resmen bildirilmiştir. Çin murah
has heyeti geri çağırılmıştır.

m b ir  tahtelbahir 
Şerburğ, 23 (A.A) — 1500 

tonilâto hacmindeki Promethee 
tahtelbahri denize indirilmiştir.

Fırtınada boğulanlar
Paris, 23 (A.A) - Geçenler

de Britanyan sahillerinde çıkan 
fırtına esnasında 203 gemici bo
ğularak ölmüntür.

İt aJiiiMcöİLill©)!

Kilsimdeki teşriî 
meclise iştirak
edemr ar

K iKİCı:;, 23 (A.A) — Yalındı 
millî meclîfiiuin dün (i naat ui'ı- 
ren bir içtima nelicer-’.mılu, te.;;-’ 
I-11 edilecek '(e:;n: meclise Yn- 
lımiileritı iştirı-k etmemeğe miit- 
îeiıkm karar verdiklerini hükü
mete bildirmeği karar altına 
aldığı zannedilmektedir.

Nevyork Yafasdileri
Nevyork, 22 (A.A) — Lâa- 

kal 2 milyon yahtıdi bulunan 
Nevyork sitesi ile Amerikanın 
diğer bütün şehirlerinde yahu- 
diler bir çok içtimalar akdet
mişlerdir. Muhtelif hatipler, İn
giltere hükümetinin Filistin hak
kmdaki siyasî neşriyatının ya- 
hudi mehafilinde büyük bir he
yecan tevlit etmiş olduğundan 
bahsetmişlerdir.

Rusya ihracatı

Moskova 22 (A .A) — Tas 
ajansı bildiriyor: Sovyetlere
karşı tahdidi tedbirler alan 
memleketler hakkında ittihaz 
olunan karar hususunda mat
buata beyanatta bulunan tica
ret komiser muavini bugün ci
han buhranının sebeplerini Sov
yet Rusyanm fazla ihracatına 
atfetmek isteyen kapitalistlerin 
bundan daha bir müddet evel 
ayni Sovyet Rusyayı cihan pi
yasasına kâri miktarda ma! çı
karamamakla itham ettiklerini 
kaydederek Sovyetler aleyhin
deki mücadelenin nekadar ma
nasız olduğunu söylemiş ve ez
cümle demiştir ki:

“Çarlık Rusyası maatteessüf 
Sovyet Rusyadan üç misli faz
la ihracatta bulunuyordu. Ve 
hiç kimse birşey söylemiyordu.

Fakat Sovyet Rusya cihan 
piyasasındaki eski mevkiini tek
rar elde etmeğe doğru yürü
düğü görülünce kapitaüsler yay
garaya başladılar. Cihan piya
sasında fîatlerin düşmesine So- 
viyet buğdaylarına atfen kapi
talistlere en mukni cevabı her
halde Bolşeviklikle itham edi- 
lemiyecek olan Amerika tica
ret nazırı vermiştir.

Hakikî Lumpingi Tuna hü
kümetleri yapmaktadır, ve bu 
cihet resmî istatistiklerle sa
bittir. Sovyetler aleyhindeki mü
cadeleye önayak olanlar Sovyet
lerle tabiî İktisadî münasebata 
girişmeğe muvaffak olmıyanlar- 
dır. Bunların gayesi Sovyetlerle 
münasebette bulunanları izrar 
etmektir. Bu mücadelenin ha
kikî 3aiki İktisadî olduğu kadar 
da siyasîdir. Sovyetler aleyhinde 
girişilen bütün mücadeleler 
gibi bunun da akamete uğraya
cağına kat’iyyen kaniiz.,,

kuyusunda ölenler 
Berlin, 22 (A.A) — Alsdorf 

felâketinde telef olanların mik
tarının 231 kişiye baliğ olmak
ta bulunduğu teeyyüt ediyor.

Her yerde kazanıyoruz 
Ankara, 22 (A.A) — Sapar

ta, Yalovaç, Tirebolu, Aydın, 
Söke, Elâziz ve bütün kazaları, 
Kula, Arapkir, Urfa ve bütün 
kazaları, Gülnar, Anamur, Mut, 
Gelibolu, Germencik, belediye 
intihabatım Cümhuriyet Halk 
Fırkası namzetleri kazanmış
lardır.

Urla cinayeti

lilIsiKiınııııiDillsıınıiîiı 

m u n lf o d k e m e m ©  

devamım ed n M y  ©ır°

Urlada hâkim İhsan Ziya 
Beyi öldürmekle maznun Zeynel 
zade Hiiseyin Beyle değirmenci 
Mehmet, Arif ve Muharrem Ef. 
leriıı muhakemelerine evvelki 
fi'üe umir Ağırceza ınıtlık e- 
mesindc devanı edilmiştir.

ihitanbııldan Hilmi Bey na
mında bir zatın iotiımbc sure
nle alınmış olan ifadesi okundu, 
bunda maznunların evelce müs
kirat memuru Abdiilkadir Beyi 
de dövdükleri bildirilmekte idi.

Geçen muhakkeme celsele
rinde şahit sıfatile isticvap edil
diği halde mahkeme heyetince 
tekrar isticvabına lüzum görü
len Hayri Efendinin de ifadesi 
alınmıştır. Hayri Efendi; ge- 
çenki mahkeme esnasında 
maznunları hâkim İhsan Ziya B. 
dövülmeden evel Zeynel zade 
Hüseyin Beyin dükkânında iç
tima etmiş halde gördüğünü 
söylemiş ve bunun tarihini 27 
Nisan olarak tesbit etmişti. Hal
buki maznun değirmenci Meh
met Efendi Hayri Efendinin 27 
Nisanda vergi borcundan dola
yı hapisaneden çıktım. 27 nisan- 
sanede bulunduğumu ispat et
miş ve buna dair mahkemeye 
resmî vesika ibraz eylemiştir.

Dün mahkeme reisi şahide 
ne diyeceğini sordu, Hayrı 
efendi dedi ki:

— Ben 26 nisan akşamı 
hapishaneden çıktım 27 nisanda 
Zeynelzade Hüseyin Beyin ti
carethanesinde içtima etmiş 
halde olduklarım gördüm. 30 
nisanda tarla kiraladım, 1 ma
yısta ekin aldım. Yani değir
menci Mehmet Efendinin dediği 
gibi hapishanede değildim. Şahit
lerim de vardır. Yalancı şahitlik 
etmiyorum, hakikatin meydana 
çıkması için çalışıyorum.

Müddeiumumi; mevcut resmî 
vesikaya nazaran şahidin 3 Ma
yısta Urla hapishanesinden çık
mış olduğundan ve yalan yere- 
şahitlik ettiğinden hakkında Zabıt 
varakası tutulması ve maznun
larla birlikte muhakeme edil
mesini talep etmiştir.

Mahkeme heyeti müzakere
den sonra kararım tefhim et
miştir.

Bu karara göre, Hayri efen
dinin ifadesindeki mübayenet 
hakkında tahkikat yaptırılacak 
ve ondan 3onra lâzım gelen mu
amele yapılacaktır. Mahkemeye 
çağırıldığı halde gelmemiş olan 
şahit Mahmut Efendi zorla ge
tirilecek ve kendisinden 2 lira 
para cezası alınacaktır.

Mahkemeye 9 teşrinisanide 
devam edilecektir.

Ankara 23 ( H. M ) — Ge
çenlerde Nafıa Vekâleti tara
fından ihale edilmiş olan yüz- 
a İtmiş kilometrelik asfalt yol 
inşası üzerinde Maliye ile Nafıa 
arasında ihtilâf çıkmıştır. Mu
kavelesi henüz imzalanmamış 
olan bu yolların inşa bedeli dört 
buçuk milyon lira tutmaktadır. 
Mâliyenin ileri sürdüğü noktai 
nazara göre büyük bir paranın 
sarfına ve birçok malzemesinin 
de Avrupadan celbine lüzum 
gösterecek olan bu inşaatın mali 
müşkülâtı ihdas etmiyecek yeni 
bis* ş^kle nantı lâzımdır. Mcs’c- 
le heyeti vekilede görüşülecek
tir.

İzmirde üzüm satışı
İzmir 22 ( A.A ) — Bugün

19,5 kuruştan 45 kuruşa kadar 
3588 çuval üzüm ve 7 kuruş
tan 40 kuruşa kadar 2798 çu
val incir satılmıştır.

(  ! inci sahifeden mabad )  
bu luıaıı.ıtnki madde haklım
daki görüşleri elbette asîidi. 
Çüııki kudreti İlmiyelerine ve 
hukukî otoritelerine yalilız 
benim değil, her keoin 
unan olduğuna hiç şüphem yok
tur.

— Eğer intihap fuohcdil- 
acydi «iz ııe yapacaktınız?

“— Söylediğim gibi hukuk 
ulemasının kanaatlerine ve otilar 
kadar ilmi yüksek olan ma
arif vekilimizin zekâ ve gö
rüşüne imanım olduğu için bu
nun başka türlü olacağını hatı
rıma bile getirmemiştim ki negibi 
bir vaziyet hâsıl olacağını araş
tırayım ve ne yapacağımızı size 
söyliyeyim.

— Feshedildiğini kabul eder
sek ?

— Gazinin kurduğu Cüm
huriyet hükümetinde hiçbir va
kit gayrı kanunî ve Darülfünu
nun şahsiyeti hükmiyesini veren 
bu yüksek hükümet müessese- 
sinde bu kanunlara mugayir bir 
hüküm çıkacağını hiç hatırıma 
getirmem.

— Çok doğru, farzı muhal 
olarak intihabın feshedildiğini

(  1 inci sahifeden m abad)
Halbuki, M. Venizelosun İs- 

tanbula uğramak istemediği hü
kümetimize ihsas edildiği için 
kendisinin istediği yerde Türk 
toprağına çıkabileceği bildiril
miştir.

Son malûmata göre Yunan 
Başvekil iPendikte karaya çıka
cak ve buradan trene binecek
tir.

Yunan Başvekili ile Hariciye 
Nazırı M.‘ Mihalakopülos ve bazı 
müşavirlerle bir çok Yunan 
gazetecileri de gelecektir. M. 
Venizelos Cümhuriyet bayramı 
merasimine iştirak edecek ve 
Aknarada dört giin kalacak bu 
müddet zarfında da dostluk mi- 
sakı ile ticaret, ikamet ve kon-

bir an için kabul edin?
Etoın Aif Bey gena aynı ıs

rar ve Icat’îyctlc:
— Hiç göndç- garpten do

ğar triı? dedi
— Bir giln olcıcük, doğacak 

derlerse?
O zeman dünya alt Uut 

olacak' vo biz o vakit dünyada 
değil, mnhçcr dedikleri yerde 
bulmramğız.

E^öpi'JM'îî ando ine tlüyor?
Halbuki ekalliyet partini ta

mamen aksini eltin iddia etmek
tedirler. Geç vakit kendioile 
görüşen bir muharririmize Fuat 
Bey:

— intihabın fesh ve tasdik 
edildiğine dair resmî ve kat’i 
hiç bir malûmat yoktur. Fakat 
intihabın feshedileceğine sureti 
muilakada eminiz. Hakkımız 
gayet sarihtir. Biz doğrudan 
doğruya kanunu müdafaa edi
yoruz.

Aksini düşünmediğimiz için 
feshi takdirinde alacağımız va
ziyet hakkında biz bir şey dü
şünmedik ve karar vermenik,, 
demiştir.

solosluk mukavelelerini imzala
yacaktır.
Sefirler A nkaraya gidiyor 

Cümhuriyet bayramında ha
zır bulunmak üzere şehrimizde 
bulunan sefirler Ankaraya git
mektedirler.

Dün akşamki ekspresle Ame
rikan sefiri M. Grov merasimde 
bulunmak üzere Ankaraya git
miştir.

K ont Betten 
Peşte, 22 (A.A) - Başvekil 

Kont Bsthlen Türk hükümeti 
tarafından vaki olan davete ica
betle 25 teşrinievvelde Ankara
ya azimet edecek ve orada üç 
gün kalacaktır. Avdetinde bir 
gün Sofyada kalarak Başvekil 
Liapeçefe iadei ziyaret edecek
tir.

Mısırda yeni Ka
nunu Esasi

Kahire, 22 (A. A) — Kıral 
Fuat, yeni Kanunu Esasi ile in
tihap kanununu bugün imzala
mıştır. Her iki kanun yarm sa
bah birlikte neşredilecektir.

Meb’usan ve ayan meclisle- 
rile aynı zamanda feshedilecek 
ve yeni intihap listeleri hazır
lanır hazırlanmaz yeni intiha
bata başlanılacaktır.

İzmir belediye riyaseti
İzmir, 22 (A.A) — Yeni 

belediye azaları bugün ilk defa 
olarak toplanmış, reis ve en
cümen azalarını intihap etmiş
lerdir. Riyasete, eski reis Sezai 
Bey intihap olunmuştur. Yeni 
azalar meyanında 3 hanım 
vardır.

Bütçede yapılacak 
tasarruf

Ankara, 23 (H. M.) — He
yeti vekile içtimamda bütçelerde 
yapılacak tasarrufat esasatı mü
zakere edildi. Vekâletler yeniden 
tetkikat yapacaklar. Heyeti ve- 
kilenin pazar celsesinde bütçede 
kat’î tasarruf esasatı tesbit edi
lecektir.

Fevzi Paşa Hazretleri
Samsun, 23 (A.A) — Büyük 

Erkânı Harbiye Reisi Müşür 
Fevzi Paşa Hazretleri refakat
lerindeki zevat ile dün Samsuna 
teşrif ettiler. Samsun Valisi 
ve meb’uslar müşarünileyh Haz
retlerini Havzadan istikbal et
mişler ve Samsun ıstasiyonunda 
merasimle karşılanarak Gazi ko
nağına misafir edilmişler  ̂ir .

Yunan tabiiye- 
tine geçen ramlar

Dün M. M. komisyonunda 
dördüncü büro içtima ederek 
Atina itilâfnamesi mucibince 
1913 tarihinden itibaren Yunan 
tabiiyetini ihraz'etmiş olan Rum
ların emlâklerinin iadesi için 
verdikleri istidalar tetkik edil
miş ve neticede bunların iddia 
ettikleri gibi Yunan tabaasından 
olup olmadıklarının tetkikine ka
rar verilmiştir.

Muamele vergisi
Pazar günü sanayi birliği 

heyeti umumiyesi bir içtima 
aktedecektir.

Bu içtimada muamele vergisi 
dahilî sanayi üzerindeki tesirleri 
görüşülecektir.

Birlik heyeti umumiyesi ta
rafından bir müddet evvel inti
hap edilen muamele vergisi ilim 
ve ihtisas komsiyonu bu husus
taki raporunu hazırlamıştır.

Komsiyon raporunda mua
mele vergisinin sanayi erbabı 
üzerindeki ağır tesirlerinden ve 
dahilî sanayiin inkişafına bir 
mâni teşkil ettiğinden bahset
mekte ve dahili sanayiden mua
mele vergisinin kaldırılması lâ
zım geldiği neticesine varmak
tadır.

Pazar günü toplanacak olan 
heyeti umumiye bu raporu tet
kik edecek ve ağlebi ihtimal 
Ankaraya bir heyet gönderi- 

I lecektir.

Evvelki gece Oeyoğlunth oto
mobillerin kontrolü eanDMcda 
bir şoförün tfarfett} olarcîx cu'/c-iSla 
gittiği görülmüç vo mamurlar 
tarafından kendisine dürmesi 
ihtar edilmiştir. Fakat oasfıaj 
ve meçhul şoför bu emri 
lememi'i gctıo otie’ntlc yoluna 
devam etmiştir.

2217 numaralı aeyrlinofcs 
polisi otomobile atlıyarak c’::?" 
durmak istemiş, faltat çof& ’.jjc» 
no durmadan yoluna & klö 
etmiştir.

Bu sırada bıı memur Efendi 
düşerek vücudunun muhtelif ma
hallerinden yaralanmış, ve teda
vi altına alııımıştV. îifleçîıul 53. 
för aranmaktadır.

Otelciler iM:31hıabatı
Otelciler ve hancılar cciEİycti 

yeni heyeti idare intihabatı 
dün Hocapaşadaki merkezlerin 
de yapılmıştır.

İntihap geç vakte kadar do» 
vam etmiştir. Otel ooliiplos’i, 
kamarotlar ve otel katiplerin» 
den mürekkep 200 kadar ttjiin= 
tehip intihabata iştirak etıaişti,

Yeni idare heyeti 8 kiçidi? 
ve şunlardır.

1 — İbrahim B. Paris 2 =. 
Niyazi B. Avrupa. 3 — Ali B, 
Emperyal. 4 — Şevket B. Ka 
rasi. 5 — Halit Bey Gülistan
6 — Hakkı Bey Selânik. 7 -  
Sıtkı Bey Ferah. 8 — Melun f 
Şükrü B. Halep, otelleri sahip
leri...

Reis intihap edilmemiştir. Ot 
senedenberi reislikte bulunan 
İbrahim Beyin ipka edileceği 
söylenmektedir.

Hamaliye ücreti *
Bundan bir müddet 

Ticaret odası Şark denıiryol» 
lan kumpanyası nezdinde ha
maliye ücretleri fazlalığından 
dolayı teşebbüste bulunmuştur.

Oda bilhassa rıhtıma gelen 
vapurlardan mavnalara oîokl 
larla akıtılan buğdaylar vo &dr 
hububattan hamaliye almduuBiük 
itiraz etmekte idi.

Dün Şark demiryolları hü
kümet komiserliği Odaya für» 
ketin bu husustaki mUtaleasiH'. 
bildirmiştir.

Kumpanya hamaliye tarife
sinin sarih ve muayyen oldu
ğundan bahisle, alman ücrfetin 
haklı olduğunu öne sürmekte* 
dir.

Umumî sergi
Ticaret Odasındaki sergilçı 

komisyonu faaliyetine devam et
mektedir. Komisyon İstanbulda 
beynelmilel bir sergi açılmasına 
karar vermiştir. Azadan bir zat 
bu serginin ne suretle yapılman 
lâzımgeldiğini tetkik edecektir»

Maarif cemiyeti 
eşya piyangosu

Parlak bir zekâ ve kuvveti' 
bir istidada malik oldukları hal
de ilk talî ve alî tahsillerini ik
male kudretleri yetmiyen Türk 
gençlerinin tahsillerinin ikmaline 
bilfiil yardım etmek için tertip 
edilen piyango biletleri her ba* 
yide bulunur.

Piyangoya konulan eşyalar 
arasında Doç markalı bir oto* 
mobil, muhtelif fiyatlarda büyük 
hediyeler mevcuttur. Fiyatı (1) 
liradır.
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maçıı kazamca
p a r ç a

Macar Başvekili Kont Bet- 
len Cenapları bugün trenle şeh
rimize gelecektir. Tren saat 
10,40 ta Sirkeci istasyonuna 
muvaoalat edecek ve Kont Bet
ler» için bir resmi istikbal ya
pılacaktır. Macar Başvekilini is
tikbal için teşrifat , müdiir mu
avini ile, mümeyyizin dün Anka- 
radan şehrimize gelmişlerdir. 
Kont Betlen Sirkeci'istasyonun
da Vali ve Polis müdürü tara
fından da karşılanacak, bir müf
reze asker kendisine resmi se
lâmı ifa edecektir. Başvekilin 
şehrimizde kalmayıp akşamki 
trenle doğru Ankaraya hareketi 
mukarrerdir.

Kont cenapları Ankarada 
Başvekilimiz ile Hariciye veki
limiz ve diğer erkftnı hükümet 
tarafından karşılanacaktır.

Kendisi Ankarapalasta mi
safir edilecektir. Bu ziyarete 
fevkalâde bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. Kont Cenapları 
Ankarada bulundukları müddet
çe ricaiı hükümetimizle muhte
lif temaslarda bulunacak ve bu 
temaslar esnasında iki devleti 
alâkadar eden çok mühim me
s’eleler müzakere edilecektir.

Kont Betlen Cenapları Av- 
rupanın tanınmış diplomatların
dan biridir. Kendisi 1921 sene
sinden beri Macaristanda Baş
vekâlet mevkiini muhafaza et
mektedir. Çok asil bir aileye 
mensuptur. Ecdadı arasında 
Macaristan tahtına intihap edi
len Transollvanya Prensi Kont 
Gabriel Betlen gibi çok kuvvetli 
zevat vardır.

Kont Betlen 1874 te doğ
muş ve 1901 de bir meb’us o- 
larak siyaset hayatına atılmıştır.

Bundan sonra hep Macaris- 
tanin istiklâli için çalışmıştır. 
Neuillyye gitmiş ve sulh kon
gresinde Kont Albert Apponi- 
ile beraber memleketi için 
çok iyi vaziyetler kazanmıştır.

Hükümeti teşkil ettiği zaman 
evvelâ dahilî ıslahat ile meşgui 
olmuş, bunun için de ilk önce 
iktisadı ve malî kanunların tan
zimini düşünmüştür.

Siyasî sahada Avrupai bir 
ehemmiyeti haiz olan muvaffa
kiyetlerinin birisi de Venedik 
konferansımda /Avusturya ile 
Macaristan arasmda bilâvasıta

bir itilâf temin olunmuştur.
Bundan sonra Macaristan! 

Cemiyeti Akvama dahil etmek 
istemiş ve bu vazifesinde de mu
vaffak olmuştur. Bilâhara mem
leketin malî, vaziyetini tekrar 
düzeltmekle meşgul olmuş ve 
haricî bir istikrazla bütçe mu
vazenesini temin ederek ve millî
(Arkası 3 üncü sahifede)

Nedamet
Halk Fırkasına 
avdet edenler

Yeni Asır sahibi vâsi 
bir çevirme 

hareketi yapıyormuş
İzmir 23 ( Hususî) — Hiz

met gazetesi başmuharriri Zey
nel Besim Bey, gazetesine çek
tiği bir telgrafta “ Yeni Asır „ 
başmuharriri îsmail Hakkı B. 
in vâsi bir çevirme hareketile 
tekrar Halk Fırkasına rücu ede
ceğini İzmir palasta meb'us Va
sıf Beye söylediğini ve Serbest 
Fırka İzmir ocak reisinin istifa 
için Vasıf Beye müracaatla bir 
yol aradığı, İstanbulda bulu
nan Vasıf Beyden aldığı ma
lûmat üzerine bildirmektedir.

Bozdağ gençleri 
Bozdağ 24 — Memleketin 

her tarafında olduğu gibi bura
da da Halk Fırkasına karşı ye
ni ve çok esaslı bir temayül 
başlamıştır.

Şehrimizde Serbest fırkaya 
geçerek belediye intihabatım 
bu fırkaya kazandıran gençler 
nedamet ettiklerini söyliyerek 
tekrar Halk fırkasına avdet için
m uracaâU â ûmünüıüŞmiCni'.
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:uat 12 den itibaren, stad- 
ycm.'.n kapılarından, oluklar
dan boşanır gibi insanlar ak- 
ıtoâğa başladı. Bütün Taksim 
meydanı mahşerî bir manzara 
almıştı. Belli ki, maç, çok kala
balık olacaktı. Saat 12 de bu 
kadar izdiham olursa, saat üçe 
doğru içeriye girebilmek, hiç 
şüphe yok ki, imkânsız bir te
şebbüs olacaktı. Onun için, da
ha saat bire gelmeden, stadjO- 
ma girip şöyle rahat bir köşe 
seçmeği ve oraya oturup maçı, 
bütün zevkini bütün heyecanı
nı duyarak, seyretmeyi, tercih 
ettim. Stadyom kuruldu kuru
lalı ve ben sporla meşgul ol
dum olalı ilk defadır ki, maçta 
yer bulacak mıyım, bulamıya- 
cak mıyım endişesini duy
makta idim. İşte bu endişe ve 
düşüncelerle ve bin bir müşki- 
lât ile nihayet içeri girdim, tur
nikeden geçtim ve sağ tribüne 
teveccüh ettim.

Erken olmasına rağmen; bü
tün tanıdığım sporcular, her 
maçta tesadüf ettiğim baz! za
bit arkadaşlar, birçok hanımlar, 
tıpkı benim gibi ayni endişeyi 
duyanlar, erkenden gelip bir 
yere oturmuşlardı, hatta bunlar
dan bir kısmı galiba öğle ye
meklerini de stadyomda yiyor
lardı. Tribünler dolmak üzere 
idi. Karşı taraf rengarenk bir 
mektepli ve kasketli tarlasını andı
rıyordu. Saha bomboş, tertemiz 
Beyaz çizgiler çizilmiş, büyük 
maç günlerine mahsus haline 
gelmişti. Turnikeler tıkır tıkır 
işliyor, içeri girebilenler büyük 
bir kavga yerinden geliyorlar- 
mış gibi, üstlerini başlarını te- 
mizliyerek, bir kazaya uğrayıp 
uğramadıklarını anlamak istiyor- 

j iarui.

Bitnikti amaç» Iseyecaıraîa
Saat iki buçuğa doğru artık 

tribünlerde oturacak yer kal
madı. Kadınlı, erkekli, muhak
kak ki üç bin kişi vardı. Karşı 
tarafta da, hiç yoksa bir o ka- 
dtr seyirci olmalıydı. Bir taraf
tan da kapılardan hâlâ adam 
akıyordu.

Turnikeler boyuna ötüyor, 
artık hiçbir tarafta oturacak bir 
yer kalmadığı için seyirciler saf
lar teşkil ederek ayakta duru
yorlardı. Sir an icentîT’lîeycr-s- 
n ân bakarak, bu yedi sekiz bin 
kişilik kalabalığın duyduğu he
yecanın yekûnunu düşündüm. 
Halkın bu maça verdiği ehem
miyetin azemetini düşündüm ve 
“Allah göstermesin, ya yenilir
sek?..,, diye adeta ürktüm.

Saat üçü beş geçiyordu. Müt
hiş bir a!kı:_ tufanı koptu.

Yunanlılar, sahaya çıkıyor
lardı. Siyah pantalon ve yumurta 
sarısı formalar giymişlerdi. At
let vücutlu gençlerden mürek
kep olan Yunan takımının sa
haya dağılmış manzarası çelimli 
bir takım manzarası idi.

Stadyomun her tarafını ku
şatan insan dalgalarının heye
candan nasıi raşelendiği ve bir 
az sonra bu sakin görünen de
nizin nasıl coşacağı gözümün 
önüne geliyordu. Her taraftan 
bir fırtınanın müthiş sesleri ko
pacak ve iki takımdan biri, 
azamî mücadele kabiliyetini cr- 
taya koyup yenmeğe uğraşa
caktı.

Birkaç dakika sonra Fener
lilerde dakikalarca süren alkışlar 
arasında sahaya, geldiler. Alel
usul nutuklar söylendi ve ilk 
defa Yunan takımı :

—- Zito i Züto ! Z îto ! 
diye bağırdı. Yanında bir

«----- -------- -------- J .  D . . ----- .s w ı v  -jv-j « .u .u n 

larına hoş kaçmaclı. Şimdiye 
kadar bize küfür gibi gelen bu 
sesin dostluk sesi olduğuna alış
mak lâzımdı. Ancak şunu da 
söylemeliyim ki Yunanlılar “zi- 
to!„ yu bizim İstanbul Rumları 
[Arkası 3  üncü sahifede]
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©İnim gnMn
Büyük Millet Meclisi ■; Reisi 

Kâzım Paça Hazretleri düh\.ak
şamki ekspresle Ankaraya \tıa- 
reket etmişler, Haydarpaşa 
istasyonunda hükümet erkânı 
ve İstanbulda bulunan meb’us
lar tarafından teşyi edilmişlerdik

Meclis 1 Teşrinisanide açı
lacaktır. Kâzım Paşa- Hazretleri' 
Cümhuriyet bayramında bulun-' 
mak üzere erken gitmişlerdir.

mıasm t e ı ı r
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Harana alt çok şayanın

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükû= 
metini devirmek, milletin arzusu hilâfına 
bir hükümet tesisine sai olmak cürınnıÜH“ 
den mazmunu aleyhim oîan sabık kuvayi sey
yare kumandam Etem ve biraderi Tevfik, ve keza bi
raderi Saruhan meb’usu sabıkı Reşit ve mezkûr Ku- 
vayı seyyareden İzmirli yüzbaşı Etem, Jandarma yüz
başısı Sami ve erkânıharp yüzbaşısı Halil ve Kütah
ya polis memurlarından Artin, Kuvayi seyyare müf
reze kumandanlarından Manyash Şevket ve Çerkeş 
Ahmet ağa ve ihtiyat mülâzimi Reşat ve Kütahya 
mıntıka kumandanı sabıkı binbaşı Aptullah ve mül
kiye kaymakamlarından Ömer Lûtfinin müsellâhan işbu 
taklibi hükümet cürmünü irtikâpları ve badehu düş
man tarafına firarları anlaşılmasına binaen cümlesinin 
gıyaben idamlarına ve emvali menkule ve gayri menka- 
lelerinin canibi hükümetten haciz ve idaresine, kavlî ve 
tarihî surette hiyaneti vataniye cürmünü irtikâp edip 
mevkuf bulunan “Emek,, gazetesi müdürü mes’ulü Ab- 
dClkadv, tüccardan Hilmi ve bakkal Ahmet ve “Yem 
dünya,, gayetesi muharriri Nizamettin, Sivri idadi mü
dürü Behram Lûtfi ve “Yeni dünya,, gazetesi muharrir
lerinden Mustafa Nuri, Abdülkadir, Ahmet Hilmi ve Ah- 
medin beşer, Behram Lûtfi ve Mustafa Nurinin üçer set® 
müddetle hiyaneti vataniye kanununun üçüncü madde
sine tevfikan küreğe vazılanna ve yine k&VİÎ VS 
tarihî surette hiyaneti vataniye cürmünü 
irtikâptan dolayı müttehem “Yeni dünya,, 
gazetesi sahibi imtiyazı Arif Oruç Efendi
nin mevkuf bulunduğu müddet kâfi görüldü
ğünden hükümetin tensip edeceği bir mahalde akameti- 

% ne karar verilmiştir. Ankara îstikiâi.'Mahkemesi
| .  o o
| Amma ey kariler, siz diyeceksiniz ki^böj^e 
| müseccel bir vatan haini, nasıl oluyor^da wj'
| memlekette bulunabiliyor, hayatta kahytor' ve\i J 
| hatta gazete çıkarıyor?
| Sşte ona, sizde şaşı^, ben cSe şaşay™. _
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di meclisi bir îoe 
vaısEaroe ıraeşret

Ktıtllitı, 23 
yalnuîi ınocli

İreyezae
k i ş i  f e y e z a n ı n

(A.A) ---■ Millî 
bir beyanname:

t e s i r i l e  ö l d ü

iıcşrctnıiştir. Bu beyann -̂m-dc 
lıiikmiillün icıııini için 1 j.;ıliz 
milletine vc biıliiıı meder. fiV- 
Me Sı tap etmekte ve bir Ya
hudi Yurdu tesisi hııkk:7-.'l»!:i 
vaitlcrin simdi acı bir istihzaya 
inkılâp etmiş olduğu beyan e- 
dilmektcdir. Meciis, Yaıu tileri 
memleketlerini viicudc getirme
ğe mâni olacak her hanği bir 
parlâmento teşkilâtını tanımak
tan ve buna iştirak eylemekten 
imtina etmekte ve biz, vazife
mizin ikmali bahsında kat’iyen 
ricat etmiyeceğiz neticesine 
vâsıl olmaktadır.

Memleket istihsaîâtı

3©©®sn sean elieıre  
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ksıft unmsdhnır
Bu sene memleketimizin zi

raî vaziyeti ve istihsaîâtı geçen 
seneye nisfcetle dalıa iyi bulun
maktadır. Bazı yerlerde mahsu
lât geçen seneye nazaran fazla 
olmuş, bazı yerlerde geçen se- 
neki miktarı muhafaza etmiş ve 
pek az yerlerde geçen seneki 
miktarın bir az noksanı istihsal 
edilmiştir.

Ankara ve civarının ziraî 
istihsaîâtı hakkında bir fikir 
edinmek ve zahire ve ticaret 
borsasmdaki faaliyeti öğrenmek 
için alman malûmatı aşağıya 
hulâsa ediyoruz:

Bu sene hububat fiatleri dün
ya buhranının tevlit ettiği neti
celer dolayısile yalnız Ankara
da, memleketimizde değil bü
tün dünyada düşük bulunmak
tadır. Borsadald fiatler buğday 
yarımı doksan ile yetmiş beş ve 
arpa fiati de 50 ile 40 arasın
da tehalijf etmektedir. Bu fiat
ler memleketimizin diğer yer- 
lerile mukayese edilecek olursa 
bazı yerfcrdeki fiatlere naza
ran daha ucuz ve diğer bazı 
yerlerdeki fiatlere göre de da
ha yüksek bulunmaktadır.

Fiatlerin bu düşkünlüğüne 
rağmen zahire satın ve alımı ol
dukça hararetlidir. Filhakika bu 
da; bu sene vilâyetimiz ve ci
varının fazla mahsul istihsal et
miş olmasına etfediletoilir.

Meselâ geçen sene ayni ay
lar zarfında borsaya yevmiye 
sekiz vagon mal gelmekte ol
duğu halde bu sene vasatı iki 
vagon fazlasile on vagon gel
mektedir.

Mevsim dolayısile borsaya 
dahil diğer maddeler üzerinde 
fazla bir faaliyet görülmektedir.

Tohum  ıslahı m ü teh as-  
sıslan .

Samsun vilâyeti hususî ida
mesi ıslahı büzura mahsus olaıak 
üzere Enver ve mayiatı müte- 
hammire mütehassısı olmak üze
re Sait Tahsin Beyleri Avrupaya 
göndermiş ve bu Beyler tahsil
lerini ikmal ederek memleke
timize dönmüşlerdir.

Samsun vilâyeti ihtisas sahi
bi olan bu efendilerden istifade 

t̂mekte idi. İktisat vekilliği ik- 
_*«, î Pl‘° je dolayısile mevcut 
müıunassısiardan azami istifade 
eîmek maksadile Samsun vilâ
yetine müracaat etmiş ve müte
hassısların kendi emrine veril
mesini istemişti. Vilâyet vekil- 
hgın bu talebini kabul ederek 
»ütehassıs _ Enver ve Sait Tah- 
sın Beyleri vekilliğin emrine 
vermiştir.
t Bu mütehassıslar Vekillikçe 
•cabeden vazifede tavzif edile- 
Çeklerdir.

Mll-Meksiko, 25 (A.A) 
yııril eyaleti dahilinde ka
in i ukr-ıpan şuhnncle bardak
tan l/o.'.ıaııııv.iMiıa ya;;an yıığ 
ımırlnr dolayııih; vııkıın ge
len feyezan neiictuııulc 25 
kişi ölmiişlür.

Aynı eyalet dahilinde bu
lunan diğer şehirleri, de su 
basmıştır. Binlerce hayvan 
lelef olmuş, vâsi bir mıntaka 
dahilinde mahsulât mahvol
muştur.

IHMk Fnrkası M f

m eşireftM
Adapazarında Halk Fırka

sının intihabatı kazanması üzr- 
rir„e fırkanın Adapazarı şube
si şu beyannameyi reşretmiştir:

“Yeni belediye kanununun 
ahkâmıma göre reyisrinizi isti
mal ederek belediyemiz için 
seçtiğiniz muhterem zevatın 
isimlerini belediye encümeni ilân 
etmiştir.

Bu hey' et muhteren hemşe- 
rilerimizden terekküp ediyor. 
Mchtelif vasıf ve meziyetleri 
dolayısile şuur ve vicdanınızda 
iyi yer kazanmış olan bu temiz 
ve pâk hemşerileri sırf ‘mem
leketlerimizin ihtiyacatını düşü
nerek ve hiçbir tesire kapılmı- 
yarak zatî kanaatlerinizle seç
tiğinizi gösteren ve büyük bir 
itimadı ilân ve izhar eden bu 
güzel netice vesilesile sizlere 
hemali samimiyetle arzüşürkan 
etmeği kendimize tatlı bir va
tan borcu sayıyoruz.

Pek güzel takdir edersiniz 
ki, intihabımız çpk çetin, çok 
hararetli ve çok mücadeleli ol
muş ve fakat sizin malınız olan 
fırkamız her müşküle, her ma
niaya rağmen gene kahir bir 
ekseriyet ve galebe kazanmıştır.

Cümhuriyet kanunlarının te
min e -iği neşir ve kelâm hürri
yetim suiistimal ederek; şeref 
ve namusla, dinî his ve akide
lerle oynıyarak yapılması bede
ne değil, kafa kudretine bağiı 
bir takım büyük işleri gûya 
gökten zenbille indirilecekmiş 
gibi fevren yapacaklarım ileri 
sürerek muhalefet meydanına 
atılmış ve fakat ne demek 
ve ne yapmak istediklerini 
belki kendileri bile idrâk ede
memiş bazı safdillerin boş lâf 
ve kuru vaıtlerine karşı gös
terdiğiniz feraset ve salâbet 
millete sağlam bir şuurun uyan
masına gözünü diken fırkaauzca 
çok büyük ve haklı bir iftihar 
ile karşılanmışla.

Dünyanın en seki, en metin 
bir milleti olan büyük Türkün 
sizlerde bu intihabat vesilesile 
dahi tecelli eden bu vasfı mü
meyyizi önünde kemali tazim 
ile eğilir ve sizi karma karışık 
propağandalarile sizi şaşırtarak 
mukadderatınızı oyuncak yap
mak isteyenlere karşı omuz silk
tiğinizden ve doğruyu kucak
ladığımızdan dolayı her birinizi 
ayrı ayn tebrik ederiz.

Kendilerine tam bir emniyet 
ve itimadımız bulunan veni hev-

i s k â n  i ş l e r i

l%]l(B)rîiıiîi Münırlnım©" 
su  a ç m a  h®m y e m  

IksuraıHkır v © ır l© l
Umumî iskân faaliyeti iler

lemekte ve neticelenmesi yakın
laşmaktadır. Halen şark vilâyet
lerinde seyahatte bulunan Nü- 
fu.'j Umumî müdürü Akif B. ay
ın zumundu o lîuvalideki iskân iş
lerimi de te!kik dincidedir.

.Soıı zamanlarda Yunanlılarla 
yapılan Ankara itilAftıamcoi ne
ticesinde mübadillerin tasfiycı 
bi-scıbatı muamelâtı arlık iki dev
let arasında halledilmiş ve hü 
kûnıstle alâkadarlar arasında 
son şekle bağlanması lazım ge
len bir mesele mahiyetini iktisap 
etmiş bulunmaktadır.

Bu yeni vaziyet karşısında 
yaptığımız tahkikat ve temaslara 
nazaran Dahiliye vekâletinin bu 
mes’eleler hakkmdaki noktai 
nazarı şu suretle hulâsa edile
bilir:

Tasfiyei kat’iye yapılmamış
tır. Bazi muhacirler iskan edil
dikleri mahallerde gerek tefvi- 
zen aldıkları malların fazlası 
için gerekse adiyen iskân sure
nle aldıklsrı mallara mukabil 
tedeyyün kanuna tevfikan borç
landırılmışlardır.

Bu borçların kanunen yirmi 
senede tahsil edilmesi mukar
rer olduğuna göre hükümetin 
bu borçların senelere münkasem 
taksitlerinden edeceği istifade 
de o nisbette mahduttur. Şu 
halde bu vaziyet karşısında mu
hacirlerin lehine olarak yapıla
cak bir şey vardır.

Tefviz faülası alman mal
lardan dolayı >olan borçlarile, 
adiyen iskân suretile aldıkları 
malların tedeyyün kanununa 
tevfikan taayyün eden borçlarını 
kendilerine ödetmemek ve bu 
vatandaşları bu yükten de kur
tararak daha salim bir şekilde 
topraklarına bağlamak..

Diğer cihetten muhtelif se
bepler ve zaruretler tahtında 
olarak dosyasının noksan vesika 
ve muamelelerini henüz almıya 
muvaffak olamıyanların hakları
nın ziyaı meselesile muayven 
istihkaklarım tamam alamıyan- 
lar hakkında yapılacak njuame- 
leler.. Bu cihetlerin muhtelif 
tarzı hallerle halledilmesi düşü- 
nülmektepir.

Şu takdirde bu kabil vatan
daşların hakları tamamen ken
dilerine verilmek için ya elde 
mevcut emvali metruke emva
linden istifade edilebilecek ve 
yahut bu istihkak sahiplerinin 

hakları diğer bir sureti tesvi
ye ile verilecektir.

Bu günlerde Maliye vekâle- 
tile dahiliye vekâletinin bu me
seleler üzerinde temasa geçe
ceklerine muhakkak nazarile ba 
kılmaktadır.

Önümüzdeki haziran didaye- 
tine kadar bütün mes’eleler üze
rinde mühim esaslar tesbit olu
nacağı ve ayni zamanda o vak
te kadar da müterakim bütün 
muamelâtın intaç edileceğine 
kuvvetle ihtimal verilmektedir.
ete beldemizin münım umurunu 
tevdi ve teslim ederek hepimiz 
bütün umur ve teşebbüslerinde 
azamî muzaheretimizi diriğ et- 
memekîiğîmiziıı dahi bir vatan 
borcu olduğunu itiraf ve tahat
tur ediyor ve kendisine vatanı
mızın ve beldemizin refah ve 
umraa ve saadeti yolunda bü- 
vük muvaffakiyetler diliyoruz.,,

ııunum m a ç  m m û  oM m u
f  I inci sahi/adan mabad ) 

ffil'i çatlatmıyorlar, bunu ndfita 
kalabalığa, ne olduğu aıılaşıla- 
mıyan ccnebi bir kelime gibi 
söyliyorlardı.

Ben bir iki dakika içinde, 
zihnimde hep bu mülâhazaları 
işleyip dururken, bizimkilerin:

— Yaşa! Yaşa! Yaşa!
H ederi ortalığı çınlattı, re

simler alındı. Şimdi lıerkeu, 
oyuncuların etrafım yaran kala
balığın gösterişi bitirip çekil
mesini ve maçın başlam.t:um 
isliyordu. Heyecandan insanın 
asabı, adeta boşanıp kopacak 
gibi gerilmiş bir zenberek hissini 
veriyordu. Adeta başını ağrı
yordu.

Düdük çaldı. Maç başladı. 
Oyuıı, bir iki dakika, oyun
cular biribirlerini yokluyorlar 
gibi, mütereddit bir hal aldı. 
Beşinci dakikada, bizimkiler açıl
mağa ve iyi oynamağa başla
dılar. Sol taraf iyi işliyordu. 
Kadri mükemmel müdafaa edi
yor, Reşat pek güzel oynıyor 
ve Fikret, atmaca gibi sıçrı
yor, koşuyor, atılıyor ve ken
dine mahsus bir takım garip 
çalımlarla karşi3ma düşen Yu
nanlıları boyuna atlatıyordu.

Zeki atılgan ve güzel oynıyor, 
bilhassa iyi oynadığım gördüğü 
sol tarafı besliyerek o taraftan 
hücum ediyordu. Halkta ses çık
mıyordu. Sanki ses çıkarsa oyun 
bozulacak da gol olmıyacak gi
bi bir sessizlik içinde, top on
ların kalesinin önünde dolaşıyor, 
arka arkaya fırsatlar kaçıyor 
ve gol olmıyordu. Bizim takım 
hâkim oynıyordu, güzel oynı
yordu, fakat oıilâr da gol yap
tırmamak için canla başla ça
lışıyorlardı.

kın oldu. Zeki uzun bir 
vsaraşla topu sola, Fikrete 
attı, Fikret kapınca, topu 
karşısındaki Yunanlının 
bacakları arasından geçi
rerek ileriye attı ve koşa
rak tekrar yakaladı. Topu 
süre süre kalenin yanına 
yaklaştı. Kargısına bir Yu
nanlı çıktı. Onu da atlatı. 
Artık topu kaleye a tacak 
tı. Fak at kalenin önü k a 
labalıklaşm ış ve bir iki da
kika evvel ayni vaziyette 
bir gol kaçırm ıştı. Galiba 
bunu düşünerek topu da
ha geride ve m üsait vazi
yette duran Zekiye attı ve 
Zeki topu aldıktan ve k a r
şısına çıkan Yunanlıyı bir 
çalımla geçtikten sonra, 
fevkalâde bir soğuk kan 
lılıkla topu tanzim etti ve 
on m etre m esafeden kur
şun gibi bir şütlle topu Y u
nan kalesinin ağlarına ta 
kıverdi. K aleci düşmii, ve 
ilk gol o  muştu.

Yunan takımile beraber İs- 
tanbula gelen Yunanlı seyirci
lerin de mahirane yapılışına hay
ran kaldıkları bu ilk gol, Stad- 
yomda azim bir sevinç tezahü
rüne vesile teşkil etti. Takım 
güzel oynıyor ve on beşinci da
kikada ilk golünü yapıyordu. 
Oyun öyle bir cereyan takip 
ediyordu ki, Yunanlıların, iki, 
üç sayı farkla yenileceklerini 
tahmin etmek lâzım geliyordu.

İlk golün hasıl ettiği meser
ret ve “ yaşai Var ol Feneri „ 
sesleri bittikten sonra, top or
taya geldi. Maç devama baş
ladı. Fener mütemadiyen sıkış
tırıyordu. Bu esnada behemehal

gol olmanı lAzım;;olen rnıyınız 
fınaflar kaçıyordu. Uıuılar kaç
tıkça zavallı .seyircini» adeta 
yüreğinin yağı eriyordu. Takı
nım no! tarafı çok iyi oynama
sına rağmen sağ tarafı gev
şek görünüyordu. Yalnız mü
dafaadaki oyuncular, bilhassa 
Kadri, fevkalâde oynuyordu.

Biz, bıı birçok fırsatları 
ırırlt.eu İmltayiıııiıı sonlarına 
doğru Ymıımlılar canlandı, 
lopıı ayağına aldığı za
man bir ıııtiddel oynayıp eğlen
meden bir iiirlii kendi muhaci
mine vermiyeıı merkez muavin 
Sadi, ayağından kaptırdı ve Yu
nanlı mulıacim topu alınca, sü
re slire, kendini bizim kalenin 
önünde buldu ve tabiî çok ya
kın mesafeden bir gol de onun 
yapması güç olmadı. Şimdi Fe
nerbahçe ve Aris berabere 
olmuş ve bir çok fırsatlar da 
fevt edilmişti.

Birinci haftayım bu şekilde, 
beraberlikle bitti. Yunanlıların 
golü siadyorndaki halk tarafın
dan, kısmen, alkışlarla tebrik 
edildi. Malfim ya, dosluk böyle 
icap ettirmekte idi.

Yalnız bir şey nazarı dikka
timi celbediyordu. Bizim seyir
ciler, gazetelerdeki vesaya ve 
nasayihe ibtinaen olacak, oyunu 
pek sessiz seyrediyorlardı. İlk de
fa ve bir Yunan maçında şa
hidi olduğum bu hal, bir hayli 
hayretimi mucip oluyordu. Ade
ta, oyun devam ederken, tıs 
çıkmıyordu. Hakem Şeref Bey 
ise, Allah için söylemeli, hend- 
bol, favl ve diğer ne kadar ha
ta işleniyorsa, hele bizim yap
tıklarımızı, hiç kaçırmıyor, mü
kemmelen görüyordu. Hulâsa, 
birinci haftaym, dostluk icabı, 
mükemmel bir surette hitam bu
luyordu.

Öyle ya, ehalide tıs yok, 
hakem bütün kusurlarımızı göz
lük takmış gibi, bulup bulup 
çıkarıyor, sayılar berabere, nu
tuklar da söylendi, bundan mü
kemmel daha nasıl dostluk ola
bilirdi?

Bu dostluk havası saye- 
Birndö, Fener takımımın ye
nilmesine, dün ram ak kal
mış gibi idi.

ikinci haftayımda oyunun 
cereyanı değişti. Yunanlılar daha 
güzel, daha canlı oymyorlar 
ve mütemadiyen kalemize akın
lar yapmağa başlıyorlardı. Bizim 
muhacimler daha yavaş oynı
yorlardı. Hatta ilk haftayımda 
pek iyi oynıyan Fikret, adeta 
duruyor, hiç oynamıyordu.

Oyunun bütün ağırlığı müda
faanın sırtına yükleniyordu. Mü
dafaada Kadri, yanında Ziya 
ile beraber bulunuyordu. Sadi 
ise pek fena idi.

Bu esnada, ikinci hafta- 
yımın yirminci dakikasın
da Yunanlılar ikinci golle
rini yaparak faik  ve galip 
vaziyeti aldılar.

Bizim çocuklara, adeta biribir- 
lerine küsmüş gibi, bir durgunluk 
çökmüştü. Hele Fikret kımılda
mıyor, topun üzerine koşmıyor, 
adeta topun nasıl yuvarlandığını 
hayretle ve teessürle seyredi
yordu. Yanlındakilerden biri bir 
taraftan saatma, bir taraftan da 
onun bu haline bakarak :

— Allah allah! Bu çocuk 
beni deli edecek; niye koşmu
yor, niye oynamıyor? diye ba
ğırıyordu.

Bu esnada bir iki akın yaptık, 
oyun biraz canlandı. Zekinin gü
zel bir kaç şütünür Yunan kale-

’M M F  H v t & O v fc i

{ f i i l im i  ı.-ahiJndtw mahfili 
parasını» istikrarını fonıin ut 
ınintir .

Müteakiben Macariütarıln bin 
çok devletlerle bir seri ticaret 
muahedesi aküne muvaffak ol
muştur .

Bundan maada Kont. Betleri 
Avrupanın tanınmiü diplomatları 
ve maliyecileri ile ııaıııiınî tc> 
ıııa.'iı ıııutıafazn oinw,.iıı\

1027 tle M. IVİuu.'jolİMİ ila 
luı:ııı<iî bir nıiilAkaiinn .mira 
İtalya mulıadeııeiini temin eyle
miştir.

Macaristan, bundan sonra 
Kont öetlenle, Avrııpada birçok 
devletlerle dostluk, muhadenot, 
ve ademi tecavüz misakları ak
dine muvaffak olmuştur. Maca- 
ristanm en eski muhadenet misa- 
kı 1923 de Türkiye ile aktedilo» 
nıisaktır. Bjndan sonra aynı 
sene içinde Macar - Bulgar mua
hedesi imzalanmıştır.

Dahilî siyasete gelince, Kont 
Belten dahilde de azamî tasar
rufu temin etmiş ve malî piyü” 
saların itimadını kazanmıştır.

İçtimaî sigorta kanunları 
sayesinde çalışan Macar sınıf
larının terakkisi hususunda mti- 
him bir adım atmıştır.

1929 da va 1930 da lalıoy 
ve Paris müzakeratı esnasında 
bir çok gayret sarfederek tasni» 
rat komisyommua Macaristan) 
için vazettiği çok ağır malî yük
lere bir nihayet vermiştir.

Kont Bellen aynı zamanda 
iyi bir muharrirdir.

Macaristanın mazisini tanıtmak 
için bir çok ecnebî gazetelerinde 
müteaddit makaleler yazmıştır.

Macar Başvekilinin RoBaaya 
Cenevreye, Parise ve bühasse 
geçen haziranda Londraya yap
tığı resmî ziyaretler keodisîae 
beynelmilel siyaset âleminde fiiil 
him bir mevki temin etmi|tir.

Kont Hazretlerinin bu aeffi? ' 
Türkiyeye vaki olan seyahatleri 
de hiç şüphesiz aynı ırktan ge
len iki kardeş millet arasında 
senelerdenberi devam eden sa
mimî dostluğu bir kat daha tak
viye edecektir.

cisi tuttu. Bir an top Alâeddinin 
ayağına geçti, birkaç kişiyi a t-" 
latarak kalenin önüne geldi ve 
iki metreden kaleci île kargı 
karşıya kalıp topu Yunan kale
sine sokacağı sırada Yunan mü
dafii bir çelme takıp düşürdü,' 
sarih gol gitti.

Fakat hakem penaltı 
verdi. Fikret sıkı bir şütle topu 
ağlara takarak beraberlik sayısı 
temin edildi.

Oyunun bitmesine 5 dakika 
vardı. Karşılıklı daha bir kaç 
akın oldu ve maç beraberlikle, 
yanı dostçasına bitti.

Maç bitti ama, biz de bittik. 
Eğer dünkü maçı bildiğimiz gibi 
oynasa idik, muhakkak Yunan
lıları yenecektik. Zira Yunan
lılar güzel oynuyorlar amma 
bize faik görünmüyorlar.

Fener dün büyük bir galibi 
yet fırsatı kaçırdı. Yunanlıları 
yenmesi lâzımdı. Olmadı. Buna 
da şükredelim. Çünkü dostluk 
diye, ya maçı da kaybetseydi,
o zaman halimiz nice olacaktı?

ALİ NACİ

Pazar günü Yunanlılrla Ga 
latasarayın oynayacağı anlaşıl 
maktadır.

Muvaffakiyet temenni ederiz.



Mûisyii Veınıizelos
Yunan Başvekili Müljyii Ve- 

nizelos, bugün dörtte “ Nolli ” 
kruvazörile Haydarpaşaya ge
liyor. Refakatinde zevccsi, Ha
riciye Nazırı Miisyü Milıalckopu- 
los, siyasî müşavirler ve Yunaıı 
gazetecileri vardır. Müsyü Ve- 
tıizelosun bu seyahatine lâyilc 
olduğu çok yüksek ehemmiyeti 
vermek lâzımdır.

Malûmdur ki, Yunanlılar!?, se- 
nelerdenberi devam eden ihti
lâflar, memleketlerimiz arasında 
siyasî ve İktisadî münasebalm 
teessüsüne engel oluyordu. Bil
hassa mübadele mes’eleleri Yu- 
nanistanla aramızda mevcut elan 
anlaşamamazlığı en had bir dev
reye sokmuş bulunuyordu.

Senelerdenberi bir itilâf 
zemini bulmak için sarfedilen 
hararetli faaliyetlere rağmen, 
bir türlü bertaraf ediîemi - 
yen mübadele işleri, nihayet, son 
Ankara itilâfnamesi ile halledil
di. Her iki tararın göstermiş ol
duğu azamî hüsnüniyet sayesin
de, doğrudan doğruya Türk ve 
Yunan tebaalarının şahsî mena
fime istinat eden mübadele ih- 
tilâfatı da, iki tarafı tatmin ve 
nemnun ede;.:- bir şekilde tesvi
ye olundu. İhlâinamenin imza- 
sile beraber, siya3Î sahada sıkı 
bir teşriki mesaiye mâni olası 
bütün pürüzler ayıklandı, tema- 
mile bertaraf olundu. İki mem
leketin dostane bir şekilde teş
riki mesai etmesine mâni olan 
engeller artık ortadan kaldırıl
mış bulunuyordu.

İşte, Yunan Başvekilinin An
karaya vaki olan bugünkü seya
hati, iki memleket arasında son 
zamanlarda inkişafa başlıyan, 
siyasî münasebatı, dostane bir 
îekilde takviyeye matuftur. Ta 
Lozan Konferaıısındanberi hüs
nüniyetini göstermeğe başlıyan 
Müsyü Venizelos, uzun bir tarih 
devresi içinde bir çok sebep
lerin doğurduğu mütekabil iğ
birarlarla hasım olan iki mem
leketi biribirine yaklaştırmak için 
en çok gayret sarfeden bir re- 
ciilü siyasî olmuştur. Evvelce bü
yük Yunanistan hayali için daima 
vatanımıza karşı menfi bir si
yaset takip etmiş olan M. Venize
los, nihayet kendi milleti için de 
selâmet yolunun bizimle iyi ve 
dost geçinmek olduğunu idrak 
etmiş ve bu yolda maruz kal
dığı bir çok müşkülleri de ye
nerek kendi milletine hakikati 
göstermekte gecikmemiş, hiç 
kusur etmemiştir.

Vaktile Yunanistanda Türk 
düşmanlığının bir timsali gibi 
laziz olunan M. Venizelos, 
Ş?ugüra hakikatleri gören ve si
yasette gelip geçici hissiyata hiç 
bir kıymet vermiyen, hakikî ve 
tam bir devlet adamı sıfatile, 
iki memleketi devamlı ve kuv
vetli bir rabıta ile birbirine bağ
lamak ve iki milletin münasebet
leri tarihinde mühim bir merhale 
vücude getirmek üzredir. Şöh
reti dünyaya yayılan bu yük
sek Yunanlının Türk toprakla
rında göreceği hüsnü kabul, o- 
nun sulh ve dostluk siyase
tinin kalplerimizde de neka
dar kuvvetli akislar hâsıl etmekte 
olauğunu kendilerine kuvvetle 
ihtar etmekte gecikmiyecektir. 
Onun içindir ki, M. Venizelosa 
“ Hoş geldin ! ” diyoruz ve An
kara seyahatinin, Giritli vatan
perverin siyasî hayatında başı
na bir sulh iklili koymakla sar
sılmaz, tam bir anlaşma ile ne
ticelenmesini temenni ediyoruz.

ALÎ NACİ
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M. Vemzeflos erkânı hükümet 

tarafından htîkh€*$ edilecek

Yunan Başvekili Anka
rada parlak mera

simle istikbal edilecek

Uzun zamandanberi Anka- 
rayı ziyareti takarrür eden Yu
nan Başvekili M. Venizelos ev
velki gün maiyeti ile birlikte 
Pire limanından Neili krovazö- 
rüne rakip olmuş ve şehrimize 
müteveccihen hareket etmiştir.

M. Venizelos bugün“ saat 
dörtte şehrimize muvasalat ede
cektir. Yunan hzirp gemisi Hay
darpaşa açıklarında detoirliye- 
cek ve şehri top atarak selâm- 
lıyacaktır. M. Venizelosu kra- 
vazörde Vali Muhittin, polis Mü
dürü Ali Riza Beylerle cuma 
günü şehrimize gelen Hariciye 
kalemi mahsus müdürü Kemal 
Aziz ve Hariciye daire müdürle
rinden Nizamettin Beyler hükü
met namına istikbal edeceklardir. 
Bundan başka Yunan sefiri ile 
sefaret erkânı ve mensubini de 
Yunan Başvekilini zırhlıda is
tikbal edeceklerdir.

M. Venizelos, Nelli kreva- 
zöründen bir istimbotla Hay- 
darpaşayâ çıkacak ve garda

133, Vea5zeJos 
i vs asker tarafından ac- 
lâmlanacaktır.

Saat tam beşte hazırlanan 
hususî bir tren Yunan Baş
vekili ile maiyetini hamilen An
karaya harekec edecektir.

Yunan Başvekili ile beraber 
şehrimize zevcesi, Hariciye Na
zırı M. Mihalakopulos, üç siyasî 
müşavir ve 7 Yunan gazetecisi 
de gelecektir.
(A rkası 3 üncü sak ifed e)

FRANSIZ NAZIRI

Müsyü FSaraden diin

Fransız Ticaret Nazırınım Anka-

Birkaç gündenberi memle
ketimizin aziz bir misafiri olan 
ve Ankaraya giderek hükümet 
ricalimizi ziyaret eden Fransız 
Ticaret Nazırı M. Flanden dün
kü ekspresle refakatinde zev
cesi ve müsteşarı olduğu halde 
Sofyaya hareket etmiştir.

Fransız Nazırı Sirkeci istasi- 
yonunda Fransız Sefiri Kont 
de Şambron, sefaret erkânı ve 
Fransız kolonisi tarafından teş
yi edilmiştir.

Teşyi esnasında hükümet 
namına hariciye kalemi mahsus 
müdürü ve şehir namına polis 
müdürü hazır bulunmuştur.

Fransız Ticaret Nazırıj dün 
hareketinden evvel sefaretha» 
nede kabul ettiği bir muharri
rimize şu beyanattaj] bulunmuş
tur !

— Sevimli memleketinizi ve- 
bende çok derin intibalar bıra
kan şirin Ankarayı ziyaret etti
ğim için nihayetsiz derecede 
memnunum. Ankarada ümit ve 
tahminimin fevkinde bir hüs
nü kabul gördüm. Bana göste
rilen mihmannüvazhktan dolayı 
çok mütehassisim.

Türkiyenin birkaç sene i- 
çinde yaptığı siyasî ve İçtimaî 
inkılâpları herkes gibi ben de 
hayret ve takdir hislerüe ta!::" 
ediyordum. Bunları gözle gör
mek imkânım bulduğum için 
çok memnunum. Memleketini
zin medeniyet sahasındaki mu
vaffakiyetine Ankara güzel 
bir delildir.

Az bir zaman içinde çok bü
yük bir imar gayreti sarfedile- 
rek gayet güzel, her türlü me- 

( Arkası 2 inci sahifadei
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Yunan takımı bugün saat 

3 te Galatasaray takımı ile kar
şılaşacaktır. Cuma günü İstan
bul Şampiyonu “ Fenerbahçe ,, 
ile Selânik şampiyonu “ Aris ,, 
arasındaki maç maalesef galibi
yetimizle neticelenemedi. Birçok 
fırsatlarla beraber galibiyet te 
kaçırılarak maç 2-2 ye beraber
likle neticelendi. Yunaıı takımı 
“ Aris ,, genç atletlerden mü
rekkep olmakla beraber ye
nilemez, “ na mağlûp ,, bir 
takım değildi. Dün de yazdığı
mız gibi Fenerliler evvelki gün
kü maçı biraz daha hırs ve heye 
canla oynasalardı, hatta büyük 
farklarla bir galibiyet elde et- 
Tiek pek kabildi.

Cuma günkü tecrübe ve ne- 
-eyi gören ve bu vaziyetten 

istifade eden Galatasaray!.! ge
nçlerden bugün galibiyet bek
liyoruz. Fenerbahçenin yenebi
leceği Yunan takımı, Galatasa
ray takımı için de mühim bir 
kuvvet teşkil etmez. Binaenaleyh 
Yunan takımının bugün saha
dan mağlûp olarak çıkması mu- 
ntazardır. Eğer çok kuvvetle 
ümit ettiğimiz gibi, Galatasaray 
canlı ve coşgun oyunlarından 
birini oynarsa, maç behemehal 
galibiyetimizle bitecektir.

Yunan takımına Türk fut- 
bolünün faik derecesi gösteril
melidir. Her halde GalatasaraylI 
gençlerimizden bugün muvaffa
kiyet bekleriz.

Beynelmilel futbul maçları 
heyeti tertibiyesinden:

Şimalî Yunanistan Şampiyo
nu (Aris) ve Galatasaray Birinci 
futbul takımları bugün stad- 
yomda karşılaşacaklardır.

Müsabakaya saat tam (15) 
te başlanacaktır. Hakem İs
tanbul futbol heyeti reisi Hamdi 
Emin Beydir.

2 — Kapılar saat yarımda 
açılacaktır.

Kont Betten
Macar
Pazartesi ge,
KONT BETLENÜN SEYA 

HATİ TEEHHÜR ETTİ

M ;§> İ.H;[ [[ ÎKi.

f/

Ankarayı ziyaret edecek olan 
Macar Başvekili Kont Betlen- 
nin evvelki gün şehrimize gel
mesi bekleniyordu. Fakat ken
disi alâkadar zevat tarafından 
Sirkecide beklendiği halde eks
presten çıkmadı. Trenle gelen 
yolculardan alman malûmata 
göre Macar Başvekili Sof yad a 
iki ğün kalmak üzere ekspres
ten inmiştir.

Kont Belten yarın şehrimi- • 
ze gelecek ve Sirkecide vali 
Muhittin, hariciye kalemi mah
sus müdürü Kemal Aziz ve ha
riciye daire müdürlerinden Ni- 
zamettin Beyler tarafından is
tikbal edilecektir.

ÎÂ rkaşı 3  âncii nahifed&l
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Vatan hainliğini birkaç gün evvel Gazi 
Hazretlerinin nutkundan aldığımız vesikalar 
ve mahkeme ilâmlarile ispat ettiğimiz Arif 
Oruç’un hakikî vaziyeti şu çok canlı resim» 
den anlaşdabiür.

Amma ey kariler, siz diyeceksiniz'ld, na
sıl oluyor da bir vatan haini, hem de mü- 
seccel bir vatan haini gazete çıkarıyor, 
kahraman kesiliyor, sövüp-saymadık‘namuslu 
adam bırakmıyor ve hatta ■ hayatta 'kalıyor?

işte ferasaa SflSOİe ŞsâŞEEE 9' lıiz 
de şaşalım I

mm

Arif Oraç’ım
! ___________ _ JHt çok şayanı
j dikkat vesikaları iki - üç giinekadar 

neşredeceğiz/ x
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Buenos - Ayres, 24 (A.A) — Porto Allergi'deıı bildirildiğine 
fi-ürc, ihtilâlciler Rio de janeyro ile Snııpaulo arısındaki şimendifer 
münakalâtım ini:ıtan uf;ra!ııır.larrîır.

Rio de Juııeyro, 24 (A.A) — Hükümet devrilmiş, reisiciiminır 
intifa etmiştir.

Rio de Jancyro, 25 (A. A) — Reisicumhur, M. Luis Copaban- 
cn tabyasına götürülmüştür. Iskat edilen hükümete dahil nazırlar 
Juanbara sarayında alıkonmuşlardır. Saopaulo, hükümeti halkı da 
ihtilâl hareketine iştirak etmiştir.

Asi kuvvetlere kumanda eden 2 jeneral, âyan meclisi reis ve
kili ile harbiye nazırına bir ültimatom göndermişlerdir. Siyasî 
cürümlerden dolayı mevkuf bulunanlar ahali tarafından kurtarıl
mış ve tevkifhanelerden çıkarılmışlardır. Müteaddit gruplara ay
rılan ahali sokaklarda dolaşmakta ve muvakkat hükümete tâbi 
askerleri alkışlamaktadır. Bu askeıî hareket, ahali tarafından bü
yük bir şevk ve hararetle karşılanmıştır.

İhtilâl cemiyeti tarafından kaleme alman program, kongrenin 
feshi müttehit hükümetler parlâmentolarının dağıtılması ve bir 
müessesan meclisi toplanması gibi maddeleri ihtiva etmektedir. 
Müttehit hükümetlerden her birinde aynı kanunların tatbik ve 
ayni vergilerin ci'oayet edilmesine karar verilmiştir.

îm 'JBA D ELE
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Kost ve Bellont

. a y y a r a  
F m n n s a d l a L o
Le Havre, 24 (A. A) — 

Tayyareci Costes ile Bellonte 
“ France ,, vapuru ile saat 7,15 
te buraya gelmişlerdir.

Le Havre, 25 (A. A.) — 
Tayyareci Costes ile Bellonte 
saat 11,5 ta Le Burjeye gitmek 
üzre havalanmışlardır. Costes 
ile Belloate.nin idare ettikleri 
tayyare ile beraber 11 de ta
kip tayyaresi de uçmaktadır.

Saris, 25 (A. A) — Tayya
reci Costes ile Bellonte, saat 
birde Le Burjeye gelmişler, Re
isicümhur ile kalabalık bir halk 
tarafından karşılanmışlardır.

Neşriyat kooperatifi 
Ankara, 24 ( A.A ) — ilim 
fenni halk arasmda yaymak 

maksadile bir neşriyat koope
ratifi teşkil etmek üzere bugün 
21 münevver genç içtima ede
rek kooperatifin nizamnamesini 
münakaşa etmiştir.

Bu teşekkül neşriyat haya
tımızda çok faydalı bir rol oy- 
myacaktır.

Darülfünun Eminliği
Ankara, 25 (H. M) — Da

rülfünun Eminliği intihap edi
len Muammer Raşit Beyin key
fiyeti intihabı tasdiki alîye ik
tiran etmiştir.

Mardinde intihabat 
Mardin, 25 (A. A) - Mardin 

ile 7 kazasında yapılan beledi
ye intihabatmı Cumhuriyet Halk 
Fırkası namzetleri kazanmışlar
dır.

Biatçe hazırlandı 
Ankara, 25 ( H. M ) — 

Maliye vekâletince 931 bütçe 
si hazırlandı yarın Heyeti veki- 
lede konuşulacaktır.

Bulg ar Kıralı evlendi 
Roma, 25 (A. A.) - Bulgar 

Kıralı Boris ile Prenses Jean- 
nenin nikâh merasimi bugün 
Assisede yapılmıştır.

Yeni bir sanatoryom 
Sıhhiye Vekâleti, Heybelia- 

dada 50000 liraya 40 yatakiı 
bir sanatoryom inşasına karar 
vermiştir.

Bunun 30000 lirası bu sene 
20000 lirası gelecek sene veri
lecektir. Sanatorycmun inşası 
''Çİn yakında münakaşa acılacak-

Filisfin mes’elesi

es° ve 
a n ıe le  p a r t is i

Londra 25 —(A.A) Müstem- 
lekâi nazırının Filistin halikın
daki beyanatı üzerine M. Baldw- 
in tarafından vaki olan protes
toya M. Lloyd George ile M. 
Churchili de iştirak etmişlerdir. 
Bunlar, müstemlekât nazırının 
mevzuu bahsolaıl beyanatının 
İngiltere hükümeti tarafından 
resaıen girişilmiş olan bazı ta
ahhütlerin kısmen inkârına mu
adil olduğunu söylemektedirler.

Londra 25 (A.A) — Parla
mento, 28 teşrinievelde topla
nacaktır. Muhafazakâr fırka 
reislerinden M . Baldwin M. 
Chamberiain ve M. Anevy Ta- 
ims gazetesine bir mektup gön
dererek amele fırkası hüküme
tinin yahudiler hakkında takip 
etmekte olduğu siyaseti tenkit 
etmişlerdir.

Yunan Başvekili
(  1 inci sahifeden mabad )

Diğer taraftan Atina sefiri
miz Enis beyin de Yunan Başve
kili ile beraber ve Atinada ha
zırlanan dostluk ve hakem mi- 
sakmı hamilen şehrimize gele
ceği ve M. Menizelosa Ankara 
seyahatinde refakat edeceği 
söylenmektedir.

Şehrimizde bulunan Yunan 
sefiri ile sefaret erkânı da hu
susî trenle Ankaraya gidecek
lerdir.

Yunan Başvekili Ankarada 
dost bir hükümet başvekili sı- 
fatile gayet samimî bir surette 
istikbal edilecektir. İstikbal me
rasiminde Başvekilimiz ile ve
killerden ve meb’uslardan ek
serisi hazır bulunacaklardır.

Kıymetli misafirimiz için 
Ankara Palasta gayet güzel 
bir daire hazırlanmıştır.

M. Venizelos Ankarada 5 
gün kadar kalacak şerefine 
Başvekilimiz İsmet Paşa ve Ha
riciye Vekilimiz tarafından zi
yafetler verilecektir . Yunan 
Başvekili ağlebi ihtimal salı 
veya çarşamba günü hari - 
ciye konağında Türk - Yu
nan dostluk ve hakem misakı 
ile ticaret, ikamet ve konsolos
luk mukavelelerini imzalıyacak-
+IV1

Yunan Başvekili M. Veni
zelos Cümhuriyet bayramına ait 
merasimde ve Cümhuriyet bay
ramı gecesi Ankara Palasta ve
rilecek mükellef baloda hazır 
bulunacak ve ayın 31 inci gü- 
nü Ankaradan ayrılacaktır.

Tevfik Kâmil IBsy ve 
M asii F o k a 0 

1 Mübadele Ba9muraKhaqım-^

(Piıınım ®’© 
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îki aydanberi mezunen mem
leketinde bulunmakta olan Muh
telit Mübadele Komisyonu bita
raf aznlarından M. Rivao şeh
rimize gelmiş ve komisyondaki 
vazifesine bağlamıştır.

M. Rivas dün komisyondaki 
makamında gaybubeti esnasın
daki cereyan edeıı muamelatı, 
bilhassa heyeti mural’hasamtz- 
la Yimanlılar ara;;mda çıkacak 
bitaraf azaların hakemliğine tev
di edilen mes’eleler üzerinde tet
kikat yapmıştır.

Malûm olduğu üzere heri ki 
taraf heyeti murahhasaları ara
smda evvelce gayrı mübadiller 
komisyonu emrine verilen Yunan 
tebeası emlâkine ait müterakim 
kira bedelleri olan 100,000 
liranın mal sahiplerine mi, 
yoksa gayri mübadiller cemiye
tine mi ait olacağı hakkında bir 
ihtilâf çıkmış ve bu ihtilâf bi
taraf azaların hakemliğine ha
vale edilmişti.

M. Rivas bir müddettenberi 
mezunen memleketinde bulun
duğu için diğer iki bitaraf aza 
M. Holştat ve M. Andersen bu 
ihtilâflı mes’eleyi tetkik ederek 
kararlarını vermişler ve karar
larını da M. Rivasa. 
bildirmişlerdi. Yalnız hakem ka
rarını her iki heyete tebliğ et
mek için M. Rivasın avdeti bek
lenmektedir.

M. Rivas geldiği için bitaraf 
azaların her üçü bir kaç güne 
kadar bir içtima aktedecekler, 
bu mes’ele hakkında kararları
nı vererek her iki tarafa tebliğ 
edeceklerdir.

İstihbaratımıza göre bu ka
rar gayri mübadiller cemiyeti
nin lehinde olacaktır.

Fevzi Paşa Hz. 
Yozgat, 25 (A. A) — Fevzi 

Paşa Hazretleri bugün Yozgada 
teşrif etmişlerdir. Akşam şeref
lerine ziyafet tertip edilecektik.

Irak ve İsveç sefirleri 
Ankara, 25 (A. A) — Irak 

sefiri Naci Şevket Beyle İsveç 
sefiri M. de Heidenstan bugün 
Çankayada Reisicümhur Hazret
leri tarafından kabul edilerek 
itimatnamelerini takdim etmiş
lerdir.

Meclis Reisi
Ankara, 25 (H. M) — Mec

lis Reisi geldi. İstasîyonda Baş
vekil, vekiller, meb’uslar tara
fından karşılandı.

Tevfik Kâmil Beyle Yunan Baş 
murahhası M. Fokas, dün akşamki 

ekspresle Ankaraya gitmişlerdir. 
İki tarafın Başmurahhasları Müs

yü Venizelosun misafireti müdde- 
tince Ankarada kalacaklardır.

Bitaraf azalarla komisyonun 
siyasî müşavirleri de Ankaraya 
gideceklerdir.

Ankara, 25 (H. M) — M. 
Venizelos ve riefkası Hariciye Na
zırı ve 17 meb’us, gazeteci Ati- 
nadan hareket ettiler. Yarın 
Haydarpaşadan hariciye kalemi 
mahsus müdürü ve teşrifat mü
dür muavini tarafından gemide, 
vali tarafından Haydarpaşada 
karşılanarak hususî trene bine
ceklerdir. Ankara da İsmet Paşa 
Hz. Hariciye Vekili tarafından 
karşılanacakfır. Ankara Palasta 
misafir edilecektir. Venizelos 
Usmet Paşa Hz. ni Hariciye Ve
kilini, Meclis Reisini ziyaret ede
rek öğle yemeğini Hariciye ko
nağında yiyecek badehu Gazi 
Hz. tarafından kabul edilecek
tir. Gece İ3met Paşa Hz. Anka- 
* • bir sııvare verecektir.

Soslyetc Jeırııceral dö Mm ime 
şirketimi dlem göımderifl miştir.

Gazetenizin bilhassa 16-10-930 
ve 17-10-930 tarihli nüshaların
da müvekkilim Merkezi Pariste 
bulunan Sosiyete Jeneral dö Mi
ne Metalürji şirketinin Türkiye 
şubesiyle bu şubenin İstanbul 
mümeooili olan kezalik müvek
kilim Möyö Jan Deskufi hakkın
da bazı neşriyat miiııderiçtir.

Neşriyatı vakıa bu şekilde 
hülasa olunabilir:

1 — Şirketimizin lıükftmc.te 
vermesi lâzımgelen vurgileriııi 
vermediği için hakkında takibat 
yapıldığı ve işe Maliye ve ikti
sat Vekâletlerinin müştereken 
vazıyet ettikleri.

2 — 15-10-930 tarihinde in
tişar eden "Politika,, gazetesi
nin bu husustaki tahkikat safa
hatını yazmış olması.

3 — Şirketin sermayesiz işe 
başladığı ve Avrupada şirketler 
teşkil ederek aksiyonları üze
rinde spekülasiyon yaptığı ve 
memleketimizde maden imtiya
zı alarak başkalarına, başka 
memleketlere devrile : komisyon 
vapmak üzre tesis edildiği.

4 — Şirketimizin İstanbul 
mümessili olan Mösyö Jan Des- 
kufinin Avrupaya gitmek üzre 
olduğu Maliye Müfettişliğince 
haber alınarak bu husus Poli
sin müteyakkız bulunması için 
Polis müdüriyetinin haberdar 
edildiği.

5 — Mahi Bey ile benim 
hakkımda takibat yapıldığı ve 
Şirketten çektiğimiz mühim 
miktardaki paraların hesabı a- 
ranılmakta olduğu.

6 — Hükümetten başka ay
rıca bizim izrar ettiğimiz es* 
habı hukukun mahkemeye mü
racaat ettikleri ve sairedir.

Bu isnadatın cevaplan ber- 
yeçhiâtidir:

Birinci maddenin cevabı
Şirketimizden bu dakikaya 

kadar her hangi bir şekil ve 
surette olursa olsun Hükümet 
bir vergi tahakkuk ettirdiği ve 
mezkûr vergi kesbi kat’iyet et
tiği halde Şirket bunu verme
miş değildir. Şirket hakkında 
da bu hususta takibat yapılma
mıştır.

Bu maruzatım İstanbul Def
terdarlığının, Maliye Vekâleti 
çelilesi başmüfettiğinin zatı 
âlilerine irae eylediğim evrakı 
resmiyesile müsbettir.

İkinci maddenin cevabı.
15-10-930 tarihinde intişar 

eden Politika gazetesinin şirke
timize atfedilen havadisini bu 
tekzipnameye raptediyorum.

Bu satırlarda şirketimizin is
mi kat’iyyen yoktur.

Bahusus şirketimiz ihracat 
şirketi değildir, maden şirke
tidir. Muhterem gazeteniz bu 
fıkradan şirketimizin maksut ol
duğunu nereden anlamıştır?

Bu fırka ile şirketimizin 
kastedildiği gazetenizce bilin
mesine göre neşriyatınızda al
datılmış olduğunuz tebeyyün 
eder.

Üçüncü maddenin cevabı:
Memleketimizde sermayesiz 

işe başladığı yazılan şirketimiz 
memleketimizde aldığı maden
leri işletmek için döktüğü ser
mayeden başka bu madenlerin 
sahiplerine uzun vadelerle öde
necek avansları bile vermiştir. 
Bu cümleden olmak üzere Ka
radeniz Ereğlisinde Çamlı kö
mür madenleri âmilleri ile yap
tığı mukavele mucibince âmillere 
vüz elli bin lira avans vermeği ta-

alılıiit elmiş ve bunun rıon takrıiU 
olaıı elli bin lirasını da garip 
bir tesadüf eoeri olarak şirke
timiz mümessilinin vergi bor
cundan kaçacağı yazıldığı gün
lerde vadesi hulul etmiş bu te- 
diyatı da şirketimiz yapmıştır.

Bu avanstan başka Alaca 
Aglızi ve Subaşı Ocakları amil
leri ile yaptığı mukavele muci
bince iki tukııitte verilmek üze
re yirmi biıı lira avans taahhüt 
etmiş ve birinci taksiti olan 011 
bin lirasını ödemiş ve ikinci tak
siti henüz hulûl etmemiştir.

Bundan başka diğer maden
ler için verdiği avanslar da 
vardır.

İşte : Sermayesiz işe başla
dığı yazılan ve halka bu suret
te teşhir edilmek istenilen şir
ket memlekete daha adımım 
atarken iki yüz bin lira kadar 
avans vermiş bir şirkettir. Bu 
yazdığım hususatın sıhhatinin is
pati Beyoğlu ikinci noterliği ku- 
judile sabittir. Şirketimizin Av
rupada veya burada şirketler 
teşkil ederek aksiyonları farkı 
fiatla satmış olması ve bu işde 
komisyon yapması vaki değildir, 
Maahaza Avrupadan aldığı pa
raları memleketimize dökmesi 
tenkidi değil takdiri celp etme
si icabeder.

Dördüncü maddeye cevap: 
Müvekkilim Mösyö Jan Des- 

kofinin Avrupaya gitmek üze
re olmasından men’i seyahati 
hakkında Maliye müfettişleri 
tarafından polisin müteyakkız 
bulunması hakkmdaki fıkra da 
doğru değildir.

Bunun da ispatı polis müdü
rünün ve maliye başmüfettiş
liğinin zatı alilerine irae ettiğim 
resmî cevaplarile sabittir.

Esasen bu haberi muhterem 
gazetenize isal eden her kim 
ise kanunen böyle bir emrin 
ifasının ancak Heyeti Vekile ve 
ya mahkeme kararına vabeste 
olacağını bilmesi lâzımgelirdi. 

Beşinci maddeye cevap: 
MUvekkilim Mahi Beyle be

nim hakkımda takibat yapıldığı 
mealindeki fıkra da diğerleri 
gibi tamamen yalandır.

Altıncı maddeye cevap:
İzrar ettiğimiz iddia edilen 

esbabı hukuk da yoktur. Bu da 
diğerleri gibi uydurmadır.

17 - 10 - 930 tarihli neş
riyata gelince:

“ Müvekkilim Mösyö Jan 
Deskufinin Pariste, Türk memur

larına rüşvet verdim diye işaa ede
rek şirketten para çekmesi haber 
alınması ile bu hususta muma
ileyh hakkında takibatı kanuni
ye icrası Adliye vekâleti celi- 
lesinden İstanbul müddeiumu
miliğine emir verildiğine dairdir.

Bu da doğru değildir. Bu
nu tekziben Müddeiumumilik 
makamı âlisinin cevabı resmi
sini okuyunuz:

Pek ciddî ve memleket için 
çok nafi olan müvekkilim şirket 
hakkında vaki olan isnatların 
muhterem gazetenizin tavsit 
olunmasına ve bu suretle mem
leketimize henüz girmek üzere 
bulunan sermayenin bu şekilde 
kurtlanmasına cidden müteessi
rim. Mecburen yazdığım şu tas- 
hihnamemin yarınki nüshanıza 
lütfen dercini rica ve bilvesile 
takdimi ihtiram • eylerim efen
dim. Sosyete General dö min 
e metalürji şirketinin ve bu şir
ketin mümessili M. Jan Desku
finin vekili umumisi avukat 
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Rizede 'birisim öl-
clıutreifii ııkıı ksrrolcfî0 
teıra biri yakalanıldı

Rizede birisini öldüren Ah- 
mei isminde bir şahıs İzmire 
gelmiş ve yakalanmıştır. Katil 
Rize vilâyetine gönderilmiştir. 
Aldığımız malûmata j;üro katil 
Alııue! zabıtaca isticvap edilin
ce i'iıuıycile alakadar olduğunu 
gizlememiş, baştan nihayete ka
dar anlaımışlır.

AlınırI. eliyor ki :
— Dörl sene evvel Rizede 

idim. Kardeşim Mehmelle bera
ber Osman isminde birisini öl
dürmeği düşündük. Bu adamın 
parası çoktu. Öldürdükten son
ra ( Bilâl oğlu Dursun ) namına 
yazılı bir nüfus tezkoresi ile 
Rusyaya kaçtım. Orada uzun 
zaman kaldım, geçenlerde 1j- 
mirc geldim.

Kardeşim Mehmet; daha ev
vel buraya gelmiş ve (Osman) 
ınüstear namı altında bir fırın 
işletmeğe başlamıştı.

Rıısyadan İzmire gelince Ibe- 
ni I iirkiye topraklarına kabul 
etmemek istediler, fakat karde
şim Mchıncdin kefaletile izmire 
çıkmama müsaade edildi, bende 
bir miiddet îzmirde kardeşimin 
yanında çalıştım.

Bir gün kardeşim Melımedi 
yakaladılar, katil okluğu ve 
(Osman) isminin sahte oldtüğia 
meydana çıkmıştı. Kardeşim 
yakalanınca kaçtım, Ödemîj 
kazası dahilinde köylerde tica
rete başladım. Fakat benim de 
katil olduğumu anlamışlar İsi 
günün birinde jandarmalar t»* 
rafından yakalandım ve şimdi 
İzmire getirildim

Katil Ahmet ve kardeşi 
Mehmet; cinayeti işlemekten do* 
layı Rize Ağırceza mahkemesi 
tarafından on beşer sene ağıp 
hapse mahkûm edilmişlerdi. Mu
hakemeleri yeniden icra oluna
caktır.

Kont Betlen
[Biricni sahifeden mabat/

Macar Başvekili şehrimizde 
tevakkuf etmeden hazırlanacak 
hususî bir trenle Ankaraya gi
decektir.

Macar Başvekiline Anka?» 
seyahatinde Macar sefiri M. 
Tahi ve sefaret mensııbini refa
kat edeceklerdir.

Macar Başvekili Ankarada 
çok samimî bir şekilde harfli»" 
nacak ve ay nihayetine kadir 
Ankarada kalacaktır.

Macar Başvekilinin bu ziya* 
reti dolayısiie Macaristanla mera* 
leketimiz arasında siyasî ve İk
tisadî münasebatıo takviye*: 
esaları üzerinde bazı müzakerat 
cereyan edecektir.

Başvekilimiz ile Hariciye Ve* 
kilimiz Ankara Palasta Kont 
Betlen şerefine ziyafetler vere» 
çeklerdir.

Gayrı mübadiller
Gayrı mübadiller cemiyeti 

ikinci reisi Celâl Bey evvelki 
gün Ankaraya gitmiştir.

Celâl Bey Ankarada gayrı 
mübadillere ait 62 bin İngiliz 
lirasının tevzii mes’elesini takip 
edecek ve Yunanistandaki mü
sakkafatın takdiri kıymeti için 
teşkili mukarrer olan komisyon
lar işile meşgul alacaktır.

Diğer taraftan haber aldı
ğımıza göre Maliye vçkftleti 
Meclis açılır açılmaz bir kamı» 
lâyihası hazırlıyarak Meclise 
teklif edecek ve bu kanımla 
Anadoludaki Yunan tebaası em- 
lâkile Sstanbuldaki firari Rum- 
lara ait emlâkin gayri mübadil
lere tevziini teklif edecektir.

Bu kanun Meclisten çıkar 
çıkmaz alâkadarlara istihkakları 
nisbetinde bonolar tevzi edik* 
cek ve emlâk müzayedeye çi* 
karılarak uhdelerine teffiz olu
nacaktır.
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Yunan Başvekili seyahatinden

ARTIK MEMLEKET AMASINDA 
MÂNİ OLACAK 

BİR MES’ELE

DOSTLUĞA
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Yunan Başvekili M. Veni- 
zeıoa, Yunan Hariciye Nazırı 
M. Mihalokopulos ve maiyeti, dün, 
saat on aJtıda (Nelli) kruvazörü 
ile şehrimize gelmiş ve saat on 
yedide hazırlanan hususî trenle 
Ankaraya gitmiştir.

İstikbal merasimini, takip 
eden bir muharririmiz, şu şekilde 
kaydetmektedir :

Saat ikiden itibaren Haydar
paşa ve Kadıköyüne giden va- 
porlarda mutadın hilâfında ka
labalık göze çarpıyor.

Bu kalabalığı teşkil eden 
halkın bir kısmı istikbal mera
siminde hazır bulunacak olan 
eevat, sefaretler mensubini ve 
polisehrden ibaret; bir kısmını 
da Yunan Başvekilini görmek 
istiyen halk teşkil ediyor.

Haydarpaşaya gidenlerin he
men ekserisini Rumlar teşkil 
ediyor. Haydarpaşa istasiyonu 
Türk ve Yunan bayraklarile 
süslenmişti.

Sstasiyon meydanı ve garın 
medhaiine iki binden fazla halk 
toplanmış. Resmî ve sivil me
murlar her tarafta tertibat al
mağa ve gara intizam vermeğe 
çalışıyorlar.

Saat üç buçukta Vali Muhit
tin ve Polis Müdürü Ali Riza 
Beyler ve Merkez Kumandanı 
gara gelerek son tertibatı göz
den geçirdiler.

Denizde de ayrı bir faaliyet 
var.

Sefaret çatanaları, içinde ka
dın, erkek dolu Türk ve Yunan 
bayraklarile süslenmiş motörler 
açıklara doğru gidiyorlar. De
nizde şiddetlenmek istidadı var; 
onun için polis ve tahlisiye mo- 
törleri her hangi bir kaza ihti
malini düşünerek ihtiyatî ted- 
oirier alıyorlar. Haydarpaşa ön
lerinde içlerinde M. Venizelosu 
görmek için tecessüsle bakman 
kimselerle dolu kayıklar biriki
yordu.

Saat dörde yaklaşıyor. Bü
tün gözler ufuklarda... Nihayet 
polis kordonu arkasında top
lansam olan halk kütleoi arasın*

|;; EN UFAK
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da bir kıpırdama oldu ve her 
tarafta “ geliyor, geliyor" ses
leri duyuldu. Filhakika Yeşil
köy açıklarında siyah bir du
man tabakası yavaş yavaş bir 
cisme inkilâp etti ve beyaz 
renkli Nelli kruvazörü, kendisini 
Çanakkaleden karşılayan Meci
diye zırhlısile, Peykşevket ve 
Berkısatvet torpitaları arasında 
Saray burnu açıklarına geldi.

Yunan zırhlısı buraya gelin
ce topları ile şehri selâmladı. 
Sejimiye istihkâmlarından atılan 
toplarla da Yunan Başvekili se
lâmlandı.
Hükümet namına istikbal 

Yunan Başvekilini ve Hariciye 
Nazırını hükümet namına istikbal 
edecek olan Hariciye Kalemimah- 
sus Müdürü Kemal Aziz ve Hari
ciye Daire Müdürü Nizamettin 
Beyler motörle Yunan Başvekilini 
Yeşilköy açıklarında karşıladı
lar ve Nelli kruvazörüne çıkarak 
M. Vetıizelosa ve Hariciye Na
zırı M. Milıalokopulosa hükümet 
namına beyrm hoşamedi ettiler. 

Vapurdan çıkarken 
Her iki taraftan toplarla ya

pılan selâm merasimi bittikten 
sonra N. Venizelos ve M. Mi
halokopulos ile maiyeti erkânı, 
hariciye müdürlerimizin muşu
na binerek Haydarpaşa rıhtımı
na geldiler.

Maydarpaşada 
Haydarpaşa rıhtımında Yu

nan Başvekilini ve maiyetinde
ki zevatı Vali Muhittin, Polis 
Müdürü Ali Riza, Merkez Ku
mandanı, sefaret mümessilleri 
ve matbuat mensubini tarafın
dan karşılandı.

Yunan kolonisi tarafından 
Yunan Başvekili ile zevcesine 
buketler verildi.

1 îtasiyon meydanını kap
layan halkın bir kısmı M. Ve
nizelosu alkışladı.

M. VemîzeJos memnum 
Yunan Başvekili memnun ve 

müteheyyiçti. Zarif ve ince yü
zü biraz sararmıştı. Beyaz sa
kalının çerçevesi içindeki müte- 
bessim yüzü ve geniş gözlükle
rinin altında parlıyan zeki göz- 
lerile sevimli görünüyordu. Şap- 
kâsiîc iki tüî'sfiîîs s c! ?.m! ?. ** 
riyor, gazetecilerin resim alma
ları için sıksık durmağa mecbur 
kalıyordu.
M. VĞmiaeloDMm iM sasatn 

Bir aralık kendisini karşılı- 
yan ve selâmlıyan bir muhar
ririmizin suallerine kısaca şu 
cevabı vermigtirs

— “Aziz m em leketinizi zi
yaret ettiğim için çok mem
nunum. Bana gösterilen bıı 
pek  samimî ve nazikâne hüs
nü kabul hakkm daki ihti
saslarımı ifadeye imkân bu
lamıyorum.

Artık iki m em leket ara
sında dostluğa mâni o lacak  
en u fak bir mes’e le  kalm a
mıştır. Bütün bir maziyi d o l
duran uzun anlaşam am azlık- 
lar, ih tilâflar  artık unutul
muş ve iki m em leket ara
sında çok  samimî, çok dos
tane bir mesai iştirakinin 
esasları atılmıştır. Buna mu
v a ffa k  olunduğu için bahti
yarlık  hissediyorum.

Ankarada birkaç gün ka 
lacağım. Avdette sizinle da
ha uzun boylu konuşmağa 
varııt bulabileceğim i zanne
diyorum. „

Gara girerken 
/unan Başvekili, Hariciye 

nazırı M. Mihalokopulos, Yunan 
Sefiri, Yunan hariciye nezareti 
siyaji müşavirleri ve M. Venize- 
losla beraber gelen on üç gaze
teci, Vali Muhittin Bey, Polis 
Müdürü Hariciye Kalemi Mahsus 
Müdürü Kemal Aziz ve Niza
mettin Beyler, sefaretler men- 
subininden ibaret kafile garın 
merdivenlerini çıkarken, M. Ve
nizelosu görmek istiyen halk 
birdenbire polis kordonunu ya
rarak ilerledi ve M. Venizelos 
birdenbire halkm arasında kaldı.

Polis bin müşkülâtla halkı 
dağıtarak yol açtı ve M. Veni
zelos güçlükle gara girebildi.
(  Arkvsı 3 üncü sahifede)
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İzmir 26, (Hususî) — Yağ
mur duralı iki saat oluyor. Sa
bah oldu, meğer İzmirin vazi
yeti tahmin ve tasavvurun fev
kinde imiş.

İzmir o büyük zelzelede bile 
bu derece tahribata uğrama
mıştı.

Aydm ve kasaba şimendi
ferleri ve havalisi hatları iş
lemiyor. Köprüler tamamile yı
kılmıştır.

Zabıtaya gelen malûmata 
göre şimdilik 20 ölü, bir çok ta 
yaralı vardır. İzmir ve civarında 
yıkılan evlerin adedi otuzu geç
miştir.
(Arkası 3 üncü sahifede)

K ont B etlen

Macar Başvekili 
bugiin geBiyor

KONT BETLEN SİRKE
CİDE SAMÎMİ TEZAHÜ

RATLA KARŞILANACAK

Macar BaşvekiliJKont Betlen 
Bugün saat 10 nu kırk geçe 
muvasalat edecek olan eksp
resle şehrimize gelecektir.

Macar Başvekili Sirkecide 
Vali Muhittin, hariciye kalemi 
mahsus müdürü Kemal Aziz ve 
hariciye müdürlerinden Niza- 
meitin Beylerle Macar sefareti 
mensupları tarafından karşılana
caktır.

Vali Muhittin Bey tarafın
dan öğleyin Kont Betlen şere
fine bir ziyafet verilecektir.

Macar Başvekili akşam ha
zırlanacak hususî trenle Anka
raya gidecektir. Kont Betlene 
Ankara seyahatinde Macar se
firi M. Tahi, Hariciye Kalemi 

[A rkası 3 üncü sah ifede]

dün geSdi
Gemi bugünden itlbaresı halk 

gezilebilecek
Yavuz zırhlısı dün sabah limanımıza gelm iş ve Üskü

dar açıklarında demirlemiştir. Yavuzun limanımıza g e l
diğini duyan ve gören halk , sahillere üşüşmüşler vs can
dan gelen bir sevinçle gemiyi alkışlam ışlardır. Yavuz 
zırhlısı bugünden itibaren halk  tarafından ziyaret ed ile
bilecektir. Bu hususta vilâyet makamı şu tebliği neşret-

Vilâyet makamından: !
Limanımıza gelen Yavuz harp gemisinin pazartesi, salı [' 

ve çarşamba günleri saat . 10 dan 11 buçuğa ve 13,5 tan f 
16 buçuğa kadar ve perşembe günü yalnız 10 dan 11 ! 
buçuğa kadar halkın  ziyaretlerine müsaade edileceği ku- i 
mandanlıktan bildirilmiştir.

G A L A T A S A R A Y !

ûısnisıiisıssıır©w unmısann (!>%■
k
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Şimalî Yunanistan şampiyonu 

Aris takımı dün ikinci maçını 
Galatasiirayla yaph. Feııerbah- 
çeniıı fena bir netice almasın
dan sonra galibiyet ümidini 
Gaiatasaraya bağlıyan halk bu 
maça büyük bir alâka göstermiştir.

Öyle ki, saat 14,30 da, gü
nün pazar olmasına rağmen 
Stadyomda beş bine y, kııı bir 
kalabalık toplanmıştı.

Saat on üçte iki takım saha
ya çıktılar. Mutat merasimden 
sonra iki taraf karşılaştı.

Galatasarayı şu teşekkülle 
görüyoruz.

Avni;
Burhan, Vahi;
Muammer, Nihat, Mital ; 

Celâl, Kemal, Necdet, Lâtif, 
Rebi.

Yunan takımı da şu şekil
de idi:

Kumlis ;
Rigopulos, İkanoman ;
Koçakis, Vikelidis I, Vike- 

lidis I I ; Papos, Angelakis, Ri- 
cas, Kalakis, Angelidis.

Hakem mefsuh mıntaka he
yeti risi Hamdi Emin Bey, yan

hakemleri iniıilâl eden merkezi 
umuminin ikinci reisi Fethi Tah
sin Bey ve Arisli bir genç.

Oyuna Galatasaraym tazyiki 
altında başlandı.

Yunanlılar, GalatasaraylIları 
cuma günkü maçta oynıyan rci‘- 
kipleri kadar dostluk (!) hinle- 
rine kıymet verir göremeyince 
bir 1 <a -'i < şaşaladılar ve bunal* 
ııınga ba iadılar. GalatoBEiraym 
hakimiyeti o kadar barizdi ki, 
on birinci dakikada Lâtif güzel 
bir şu tla birinci ve om yedinci da ■ 
kikada enfes bir kafa vurunu ile 
ikinci golü yaptı. Buna Yuuâtı- 
lıiar 26 mcı dakikada mnkabşle 
ettiler. Fakat Necdet vdtat ge
çirmeden üçüncü sayıyı yaptı.

Birinci devre bittiği zaman 
tefevvuk 3-1 Galatasaraydaydi. ■ 

İkinci devrede Galatasaray 
bu tefevvuku idame etti ve iki 
gol daha yaparak maçı 5-1 ka
zandı.

Bu netice, Galatasaraym azim* 
kâr oyununun ve mutlak kazan
mak gayesinin tabiî bir s e t 
residir. GalatasaraylIları tebrik 
ederiz.

MES’ELE HALLEDİLDİ

Darfilffinraıs 
ammer Mas!

i ü t k -  
oldn

Maarif Vekili ku husustaki ka ra rı 
ırülfununa

Darülfünun Eminlik intiha
bının usulü dairesinde cereyan 
ettiğini tasdik eden Maarif Ve
kili, gösterilen iki namzetten 
Muammer Raşit Beyi tercih et
miş ve Darülfünun Eminliğine 
intihap etmiştir.

Maarif Vekili Esat Bey şu 
beyanatta bulunmuştur :

—“Darülfünun Emin vekili ta
rafından gönderilen rapor dört 
beş gün evvel Vekâlete geldi. 
Edebiyat ve İlâhiyat fakültele
rinin tezile karşılaştırarak me
s’eleyi iki noktai nazardan tet
kik ettim, intihabın Darülfünun 
talimatnamesinin 18 inci mad- 
eesine tevafuk edip etmediğini 
araştırdım.

Neticede intihabın ekseri
yetle yapıldığını ve nizama mu
vafık olduğunu gördüm.

Bu suretle yapılan intihap 
neticesinde en çok rey alan iki 
namzet ismi vekâletin hakkı 
tercihini istimal etmesi için bil
dirilmiştir.

Bu iki namzetten daha fazla 
rey alanın Maarif Eminliğine 
tayini tercih edilmiştir. Talimat
name mefadma nazaran rey pu
sulalarında ekseriyet lâzımgelir.

Mademki ekseriyetle verdik
leri karar iki isim yazılması üzerin
de toplanmıştır. Binaenaleyh bu
nun da muvafık olduğu neticesine 
vardım. Maamafih, bu keyfiyet, 
talimatname maddesindeki sa
rahate göre, vekâleti alâkadar 
etmez. Benim aradığım, en çok 
rey alan iki namzet intihap edil
miş olmasından ibarettir.

Benim vardığım netice fcu 
oldu. Buunu ayrjea da; tetkİfe-et- 
tirdim ve ayni kanaaÖerin hâ
kim olduğunu gördüm. Etmun 
üzerine hakkı tercihimi kullan
dım. Şimdi tebellüğ ettiğisa-irs- 
dei milliyeyi, Darülfünuna' tel
grafla hildirdiin.

Kendisini ayrıca tebrik ye • 
Darülfünunumuzun tekâmülü 
hususundaki muvaffakiyetlerini 
tamenni ettim. „

Dünden itibarsa Mnnnuner 
Raşit Bey yeni vaztfdsine baş
lamıştır.

Dün birçok müderrisler ve 
dostları, Muammer Raşit Beyî 
eminlik makamında-ziyaret ede* 
rek tebrikâtta budanmuşJardır. 
Muammer Raşit Bey cidden, 
âlim ve halûk bir müderristir.

Dün bir muharririmize mü* 
derris Ebülulâ Bey:

— “İşte, Hukukçuların, ka
nun noktai nazarındaki hukukî 
iddialarının doğruluğa Vekûletin 

tastikile de bir daha teeyyüt etti,,, 
demiştir.

Köprülü zade Fuat Bey ise:
— Biz intihabat hakkmdaki 

noktai nazarımızı Darülfünunun
. i «» t . ı  nn___ XI-1.:_LÜDU rcısı uuıunıuı ıııunı »«u-
line bildirmiştik. Vekil Bey bu
nu nazarı dikkate almadı. Bu 
suretle Darülfünun üzerindeki 
murakabe hakkını kendisi tah
dit etmiş oldu. Bu Darülfünunun 
muhtariyeti namına bir kazanç
tır. Bunun için mes’ele kalma* 
iniştir.,> demektedir.
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Rio, 25 (A .A )  — Saopa- 
ıılodnıı gcleıı bir habere jröro, 
M. Prestas meçhul bir semte 

itmek üzre hükümet nıerke- 
/iiKİcıı ayrılmıştır. Reisicümhur 
muavini tevkif edilmiştir. As
kerî mmtaka kumandanı idareyi 
eline almıştın. Follıa da Maııha 
ismindeki gazete ile İtalyanca 
intişar eden Piecolo ve Fanculla 
gazeterimn idarehaneleri ahali 
tarafından yağma edilmiştir. 
İşaretlere itaat etaıem iş !

Rio de Jeneyro, 25 (A. A) - 
Baden ismindeki Alman posta 
vapuru geceliyin limandan çı
kacağı sırada istihkâmlardan 
verilen işaretlere itaat etmemiş
tir. Bunun üzerine atılan bir 
mermi gemiye isabet etmiş, bir
kaç kişinin ölümüne ve 30 ka
dar kimsenin de yaralanmasına 
sebep olmuştur.

/ > I< ı it» ' vt'I 1930 İNKILAP

Rio de Janeyro 25, (A.A)— 
Şimal hükümetleri kumandanlı
ğına tayin edilmiş olan jeneral 
Santa Krüz, Bahya halkma hi
taben neşrettiği beyannamede 
kumandası altında bulunan kuv
vetlerin muhasamata nihayet ve
rilmesini emrettiğini bildirmiştir. 

Mmvaltkat hükümet 
Rio de Janeyro, 25 (A.A)— 

fegekkül eden muvakkat hükû- 
nette M. Ribeiro maliye ve M. 
Mello-Franco hariciye nezaretini 
deruhde etmişlerdir.

f  ? inci sahifeden mabad)
Tramvay caddesi 15 günde 

ıslah edilemiyecek derecede 
tahrip edilmiştir.

Sîhhî imdat otomobilleri yol
arda saplanmıştır. Hâdisenin 
meydana getirdiği bir facia da 
İzmirin içilecek suları da kesil
miştir. Tayyare fabrikası, İstik
lâl fabrikası, Odun pazarı bilhas
sa tehlike geçiren semtler ara
sındadır.

Su yukarı mahallelerden gel
mekte, Kordona doğru akmak
tadır. Bilhassa tramvay cadde
sini bir nehir haline çevirmek
tedir.

Bu dakikada tahkika imkân 
•ok, fakat rivayet halinde söy- 
-endiğiue göre kenar mahalle
lerde bazı evler yıkılmış iki ki
şi boğulmuş, bazıları da yıkılan 
duvarlar altında kalarak yara
lamışta?.

Münakalât kesilmiştir, ne 
tramvay, ne araba, ne de oto

mobil işlemektedir. Hükümet, 
polis ve jandarma vasıtasile. 
tehdit altında bulunan yerlere 
imdat göndermektedir.

Saat 14 te tekrar bir tufan 
başlamış ve gece yarısına kadar 
devam eden bu tufan memleketi 
ibaştan başa bir sel deryasına gar- 
ketmiştir. Sellerin şiddetli ce
reyanlarına kapılan at ve ara- 
balar denize sürüklenmektedir. 
Eû çok hasara uğrıyan mmta- 
kalardan biri olan memleket 
haatahanesi önünden sellerin sü
rüklediği kayalar ve kumlar al
tında kalmış otomobiller ve bir 
jk> insan nâşı ile tramvay ara
balarının t&hlislerile uğraşılmak
tadır.

Dünkü fasıladan istifade ile 
hadısata tesbit ile uğraşan

ki

m m iyoın o jis h  

i cak 22 milyonu

A n k a r a  26 (Telefonla) — i  
diin vekillerle vekâlet mtis- | 

| tcşarları Maliye Vekili Su- | 
î? racoğlıı Şükrü Beyi ziyaret )} 
| ederek vekâletlerini alâka- | 
i' dar eden bütçe esasları hak- 
l  kında görüşmüşlerdir. ((
fÇ Bu sabalı la Maarif Ve- | 
K kilile müsteşarı ayni şekilde | 
| Maliye Vekilini ziyaret et- i) 
b miştir. |
)) Heyeti vekile üçte top- f  
| iaııdı. 931 bütçesi müzakere $ 
| edildi. Tasarruf esasatı tes- li 
«J bit edildi. Bütçe yekûnu 200 | 
i  milyon kadar olacak. 22 mil- f  
| you tasarruf ediliyor. Bu ta- | 
| sarruf daha ziyade duyunu | 
fi umumiye borçlan faslında | 
| yapıldı. $

Fethi B. Ankarada
Ankara, 26 ( Telefonla ) — 

Serbes Fırka Lideri Fethi Bey
le refikası, Bulgar ve Lehistan 
sefirleri bu sabahki ekspresle 
geldiler.

Akdeniz sulhü
Ankara, 26 (Telefonla) — Bu 

günkü Hakimiyeti Milliye gaze
tesinde şayam dikkat bir baş 
makale neşredilmiştir.

Bu baş makalede Ak deniz
de ebedî bir sulhun hâkim ola
bilmesi için Türk - Yunan dost
luğunun en birinci şart olduğu
nu zikrediyor.

Belediye muavini 
Hâmit Bey

Ankara, 26 ( H.M ) — İs
tanbul belediye muavini Hâmit 
Bey belediye işleri hakkında 
vekâletlerle temas ediyor.
Yunanlılarla yapılacak 

muahedeler
Ankara 26, [H. M] — Yu

nanlılarla müzakere edilmekte 
olan Dostluk Ticaret muahede- 
lorile teferruatı temamen ikmal 
edildi. İmza merasiminin M.Ve- 
nizelosun gidecegi 30 (teşrin- 
evvelde icrası muhtemeldir.

Akvam cemiyeti ve 
İngiltere

Londra, 25 (A. A) — Ha
riciye nazırı M. Hendorson, 
Nevcastle’de söylediği bir nu
tukta ; Akvam cemiyeti misakı- 
nın İngiliz siyasetinin temel ta
şı olduğunu beyan etmiştir.

Vali paşa, tufanın içinden bir 
çok fedakârlıklarla otomobille
rinden kurtarılabilmiştir. Henüz 
elektirik tenviratı yapılmamıştır. 
Şehir karanlık içindedir. Tele
fon muhaberatı elân munkatidir. 
Bucadan, Bornovadan, Seydi- 
köyden bir malûmat [alınma
mıştır.

İstasiyoıılarda depolardaki 
emtialar kamilen seller tarafın
dan dağıtılmış, sürüklenmiştir. 
Ufak, büyük birçok köprüler 
uçmuştur. Kısmı azami ve hilâl 
tarafından olmak üzere yıkılan 
evlerin miktarı 200 dür.

Henüz mesken ve insan za
yiatının miktarı tamamile tesbit 
edilmemiştir. Çarşılardaki ticarî 
zayiat mühim yekûnlara baliğ 
olacak derecededir. 36 saat zar
fında 500 milimetre irtifamda 
yağmur yağmıştır. Bu miktar 
İzmire yağan yağmurun bir se
nelik miktarıdır. Barometre yi
ne yağmur göstermektedir.

lif

[Biricni sahifeden mabat] 
mahsus Müdürü Kemal Aziz ve 
Nizamettin Beyler refakat ede
ceklerdir.

Moracimıı programmn
Ankara, 25 (A.A) - Macar 

Bnnvekili Kont Betlcnin Anku- 
rnyı ziynroti mliııaocbetile teshil 
edilen program :
, 26-10-930 pazar: Kont Bcth-
len ve refakatinde bulunun ze
vat 26 teşrini evvel 1930 pazar 
günü akşamı Konvansiyonel tre
nine merbut hususî vagonla Tür
kiyeye vâsıl olacaktır. Tren sa
at 8,25 te Edirne Karaağaca 
geldiğinde Vali Beyefendi ken
dilerine beyanı hoşamedi ede
cektir. Protokol U. M. muavini 
ve hariciye husus kalem mümey
yizi Beyler Kont Betnleni selâm- 
lıyacaklar ve birlikte seyahate 
devam edeceklerdir.

27 - 10 - 930 pazartesi: Mi
safirler saat 10,45 te İstanbul 
Sirkeci istasiyonuna vâsıl ola
caklardır . İstasiyon Türk ve 
Macar bayraklarile tezyin edi
lecek ve İstanbul Valisi Bey- 
fendi, Merkez Kumandanı ve 
Polis Müdürü Beyler misafiri 
selâmlıyacaklardır. Bir bölük 
asker resmi selâmı ifa edecek 
ve muzika millî Macar marşım 
çalacaktır. Kont Bethlen emir
lerine âmade bulundurulacak 
otomobillerile Parapalasta ken
dileri için ihzar edilecek dairele
rini teşrif edeceklerdir. Bir müd

det istirahattan sonra Kont Bethlen 
Vali Beyefendiyi ziyaret edecek 
ve Kolordu Kumandanı paşaya 
kart bırakacaklardır.

Mevki kumandanı ve Polis mü
dürü Beylere kart gönderecek
tir. İstanbul Valisi Beyefendi 
saat 13 te misafirler şerefine 
bir öğle ziyafeti keşide edecek
tir. Kolordu Kumandanı paşa 
otele kart bırakmak suretile 
iadei ziyaret edecektir. Yemek
ten sonra şehirde gezinti. Saat
18,30 da bir motör misafirleri 
Haydarpaşaya geçirmek üzere 
Tophanede Seyrisefain rıhtımın
da emre âmade bulunacaktır.

Başvekil ve maiyetlerini An
karaya götürmek üzere İstan- 
buldan saat 19,30 da hareket 
edecek hususî bir tren bulun
durulacaktır. Haydarpaşa istasi- 
yonu Türk ve Macar bayrak- 
raklarile tezyin edilecektir. İs
tanbul valisi ve Sirkeci istasyo
nunda hazır bulunan zevat mi
safirleri teşyi edeceklerdir.

28-10-930 salı: Hususî tren 
saat 2,30 da Ankara istasiyo
nuna muvasalat edecektir. İs
tasiyon Türk ve Macar bayrak
larile tezyin edilecek ve bir bö
lük asker resmi selâmı ifa ede
cektir. Muzika Macar millî mar
şını çalacaktır. Başvekil Paşa 
Hazretlerile Hariciye Vekili Be
yefendi hariciye müsteşarı bi
rinci daire protokol umum M. 
leri Beyler misafirleri istikbal 
edeceklerdir.

Ankarapalasta ihzar edilen 
daireleride bir müddet istirahat 
ettikten sonra Kont Bethlen sa
at 11 de Hariciye Vekili Beye- 
fediyi- ve saat 12 de Başvekil 
Paşa Hazretlerini Macar sefi
rinin refakatinde ziyaret ede
cektir. Kont Bethlen Başvekil 

«Paşa Hazretlerile Hariciye, Ve
kili Beyefendinin refikaları Hf.lere 
kart bırakacak ve Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hz. ne 
ve diğer Vekil Beyefindilere 
kart taati edeceklerdir.

Hariciye vekili Beyefendi ; ı«

(Jıırda gayel nıımlazmıı <«ı- 
yiıııniş bir kıt'n asker ve polın 
.'lelâın reninim ifti etti. Muzikcs 
Yıınan marşını çaldı. Bu suretle 
Yunan Başvekili kendisini al
kışlıyım halk arasından geçerek 
vagona girdi.

İzdihamdan mütevellit sıkıntıyı 
ınevzuubahscdcıı vali Muhittin 
Bey bir aralık M. Veııizelosa 
I ürkçe olarak:

— Halle memnuniyet ve en- 
ınimiyctindeıı bıımı yapıyor de
di.

M. Venizelos Fransızca ce
vap verdi :

— Tabiî, Tabiî! Biliyorum. 
Çok memnumun.

Garda Yunan Başvekilini 
Atina Sefirimiz Enis Beyle, 
M. komisyonundaki azalar ve 
müşavirler istikbal ettiler.

Tren hareket ediyor
Saat tam beş. Kampana 

çaldı. Ve Yunan Başvekili ma
iyetini hamil olan hususî tren, 
Yunan marşını çalan muzikanın 
terennümleri arasında Ankaraya 
hareket etti.

Hususî trenle giılemler
Dün Yunan Başvekilini gö

türen hususî trenle Atina sefi
rimiz Enis Beyle, Muhtelit Mü
badele komisyonundaki heye
timiz azaları ve müşavirleri, 
(Nelli) kruvazörünün kumandanı 
ve zabitanı, Yunan gazetecileri 
Ankaraya gitmişlerdir.

Enis Beyin sözleri
Atina sefirimiz Enis Bey bir 

muharririmize şu sözleri söyle
miştir :
—“Yunanistanla aramızda dost

luk ve hakem misakı yapılmış
tır. Diğer mukaveleler de An
karada hazırlanmıştır. M. Ve
nizelos bunları .Ankarada imza 
edecektir. Ben Yunan ricalinin 
misafireti müddetince Ankarada 
kalacağım.

Yunanistanla münasebatımız 
gayet dostane bir sahada inki
şaf etmektedir. Fazla ne söyli- 
yeyim. Hedisat her şeyden da
ha beliğdir.”

Seyahat programı
Tesbit edilen programa na

at 12,45 te Başvekil Paşa haz
retleri saat 1,10 da Kont Beth- 
lene otelde iadei ziyaret ede
ceklerdir. Saat 13,45 te Hari
ciye Vekili Beyfendi ile refika
ları köşklerinde misafirler şere
fine bir öğle yemeği ziyafeti 
keşide edeceklerdir. Yemekten 
sonra Reisicümhur Hazretleri 
Macar Başvekilini kabul buyu
racaklardır. Saat 20,30 da Baş
vekil Paşa Hazretlerile refika
ları Hanımefendi tarafından Kont 
Bethlen şerefine Ankarapalasta 
bir ziyafet keşide f edilecek, zi
yafeti bir suvare takıp edecek
tir.

29-10-930 çarşamba misafir
ler öğle yemeğini mihmandar- 
larile beraber otelde yiyecekler 
ve Cümhuriyet bayramı geçit 
resminde hazır bulunacaklardır. 
Akşam resmî ziyafette de med- 
uv olacaklardır.

30 -10  - 930 perşembe saat
13 - 30 da Macar sefiri ve 
refikası bir öğle yemeği zi
yafeti vereceklerdir. Saat 17,30 
da Kont B e th len  hususî 
trenle İstanbula müteveccihen 
hareket edecek ve muvasâla- 
tinde hazır bulunan zevat tara
fından teşyi olunacaktır. Hay
darpaşa istasiyomında askerî 
merasim ile ve İstanbul valisi 
Beyfendi Merkez Kumandanı ve 
polis müdürü Beyler tarafın
dan istikbal ve Istanbuldan mü- 
farakatinde istikbalde bulunan 
zevat tarafından teşyi edilecek
tir.

'nmıı hıımınî tren bııgllıı mıııt !),!<() 
*..ı Ankaraya muvnnnlcl ede
cektir. Jstnrıiyon Tiirk vc Yunan 
bayraklarile tezyin edilecek ve 
orada bir bölük asker resmi 
selâmı ifa edecek ve mıızika 
Yunan millî marşını çalacaktır. 
Başvekil Paşa Hazretlerile Ha
riciye Vekili Beyfendi Hariciye 
Müsteşarı Matbuat 1 1-inci da- 
ire Protokol umum ıniidürü 
Beyler misafirleri istikbal ede- 
çeklerdir. Misafirler Anknrapa- 
laatn ilızar ettirilen dairelerine 
gidip bir miiddel istirahat et
tikten sonra Yunan sefirinin 
refakatinde saat 11-de Hariciye 
Vekili Beyfendiyi ve saat 12- 
de Başvekil paşa hazretlerini 
ziyaret edeceklerdir. Başvekil 
Paşa Hazretlerile Hariciye Ve
kili Beyfendinin refikaları Ha
nımefendiler kart bırakacaklar
dır. Hariciye Vekili Beyfendi 
saat 12-45te, Başvekil Paşa 
Hazretleri l-15te Yunan Başı- 
vekili ile Hariciye Nazırına otelde 
iadei ziyaret edeceklerdir. Bü
yük Millet Meclisi Reisi Paşa 
Hazretlerile ve diğer Vekil 
Beyfendiler kart taati edecek
lerdir.

Saat 1,45 te misafirler, öğle 
yemeklerini Haricie Vekili Be
yefendinin köşklerinde yiyecek
ler ve yemekten sonra da Re
isicümhur Hazretleri tarafından 
kabul edileceklerdir. Saat 20,30 
da Başvekil Paşa Hazretleri ve 
refikaları Hanımefendi Ankara
palasta misafirler şerefine bir 
ziyafet verecekler, ziyafeti bir 
suvare takip edecektir.

28 - 10 - 930 Salı, saat
13,5 ta M. ve Madam Venize
los ve M. ve Madam Mihalako- 
pulos Hariciye Vekili Beyefen
dinin köşklerinde, Kont Bethlen 
şerefine v e rilen  ziyafette 
hazır bulunacaklardır.: Saat 16 
30 da Marmara köşkünde çay 
saat 20,30 da M. ve Madam 
Venizelos ve M. ve Madam Mi- 
halakopulos, Kont Bethlen şe
refine Başvekil paşa Hazretle
rile refikaları hanımefendi ta
rafından verilen ziyafete ve su- 
varede hazır bulunacaklardır.

29-10-930 çarşamba misa
firler öğle yemeklerini mihman- 
darlarile otelde yiyeceklerdir. 
Cümhuriyet bayramı geçil res
minde lıazır bulunarak akşamki 
bankeye iştirak edeceklerdir.

30-10-930 perşembe: Misa
firler Macar sefareti tarafından 
Kont Bethlen şerefine verilcek 
olan ziyafete iştirak edecekler
dir. Akşamı Yunan sefaretine 
tahsis edilmiştir.

31-10-930 cuma: Sabahleyin 
saat 11 de Hariciye vekâletinde 
içtima. Marmara köşkünde Kâ
tibi umumî Beyfendi tarafından 
bir dejöne verilecektir. Akşamı 
misafirler hususî trenle Anka- 
rayı terkedecekler ve hareket 
güneş battıktan sonra vuku bul
duğu için merasimi askeriye ifa 
edilmiyecektir.

İstikbalde hazır bulunan 
zevat Yunan Başvekili ile hariciye 
Nazırını ve refikalarını teşyi ede
cekleri ve mihmandarları ile İs
tanbula beraber geleceklerdir.

1-11-930 cumartesi hususî 
trenin Haydarpaşaya muvasale- 
tinde misafirler merasimi aske
riye ile istikbal edilecek ve is- 
tasiyonda Vali Beyefendi ile teş- 
yîde olan zevat bulunacaktır. 
Misafirlerin İstanbuldan hareket
lerinde Vali Beyefendi ve diğer 
zevat tarafından teşyi edilecek
lerdir.

Kruvazörün limandan mü- 
farekati esnasında muvasaletin- 
de icra edilen merasim yapıla
caktır.

Ankara 16 (H.M) - M. Ve
nizelos yarın dokuz buçukta ge
lecektir. Yarın M. Venizelos şe
refine ismet paşa Hazretleri ve 
refikası tarafından verilecek su
vare mükellef olacak İsmet Pa
şa Hazretleri suvareye bütün 
mcb’uslar; davet ettiler.

.‘înlıifc 3

İstanbul Adliyesi hâkimleri 
ve mahkemeleri nznoı ilo müd
deiumumi heyeti muavinesi ara
sında bugünlerde tebeddiifler 
olacağı kuvvetle söylenmekledir.

Bıı tebeddüller hnltlmıdtı 
alâkadarlar ademi malûmat be» 
yan etmekle, beraber, Adliye 
vekâletinde müteşekkil, tayin 
ve nakil işlerile meşgul bulunûn 
komisyon bu hususta bir liste 
ihzar eylemektedir.

Tahmine nazaran, Şark vi
lâyetlerindeki adliye mensup
ları ile garp vilâyetlerindeki hâ
kimler ve müddeiumumiler ara
sında da tebeddüller olacaktır. 
Esasen memurin kanunu da bu
nu icap ettirmektedir.

İcra işlerinin de tam bir in- 
tizamla görülmesini temin ede
cek esaslı tedbirler alınacaktır.

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey şehrimizde hukuk , cezu 
usıılii muhakemeleri ile icra ve 
iflâs kanunlarım tetkik eden he
yetin tadilâta ait raporunu tet
kik ederken, bilhassa böyle bir 
karara lüzum görmüştür.

Bu kanunlarda tadili icabe- 
den mevaddı ve alacakları mu
addel şekillerin tesbiti ikmal 
olunmaktadır.

Tetkikat bittikten sonra ha
zırlanacak lâyiha kavanîn en
cümeninden geçtikten sonra 
Meclise sevkedilecek ve orada 
kesbi kanuniyet edecektir.

Bu işlerin yeni sene başına 
kadar ikmaline muhakkak na- 
zarile bakılmaktadır.

İktisat ve tasarruf
cemiyetinin mâlları

Millî iktisat ve tasarruf ce* 
miyeti ziraat fen memurları ve 
ziraat mühendislerine bazı su» 
al'er sormuştur. Bu sualler şun» 
lardır: dalıa ucuz istihsal yap» 
mak için ne yapmalı? Köylünün 
hayatını tazyik eden şartlar 
nedir? Köylerde murabahacılar 
ne surette vö ne kadar fcüzle 
köylüye borç para verirler?

Tarlada çalışan ziraât ama* 
leşinin gündeliği ne kadardır ? 
Ziraat tedrisatı nasıl yapılmalı
dır.

Bunun gibi bîr çok sualler 
vardır. Verilen cevaplar, .millî 
iktisat ve tasarruf cemiyeti ta
rafından tetkik edilecektir. So
rulan suallerden bazıları, Ankara 
ziraat kongresinin ruznafneaitıe 
temas etmektedir.

Ziraat memurlarının ankete 
cevap vermeleri kongre mesa
isini daha çok kolaylaştıracaktır.

Adana çekirge miicade 
le teşkilâtı

Bu sene çekirge mücadele 
zamanında Adana Vilâyeti fflfez* 
ruâtının çekirge afetinden vika-

mücadele teşkilâtı takviye edil
mişti. Halen bu mücadele bit
miş olduğundan mücadele teş
kilâtı lağvedilmiştir. Bu lağv 
dolayısiie Adanada mücadele nt® 
muru Mardin mücadele memur
luğuna tayin edilmiştir.
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hükümetin
© tini iıah ediyor

SSteea» t ı m t, r_ e
İM 'İC A İ HAREKETLERİM  HİÇBİR ZAMAN BAŞ 

GÖSTERMEMESİ İÇ İN  DE HÜKÜMET 
A Z A M İ B İR  H ASSASİYETLE HASSASTIR VE 

^  , ÖYLE KALACAKTIR

Başvekâlet dairesinde nsey* 
dana hâkim çok geniş bir oda.
Nesilerinde bulunan Lehis
tan Büyü!: Elçisi çıkar çıkmaz, 
bani huzurlarına kabul buyuru- 
srorfûf. üafen E>3r kaç gön evvel 
ffifet Mecliaî gürsiiaünden yük- 
aeüirtîen dMediğim gör ve he- 
yesânlj aeaîanm, ilk defa olarak 
aaoa lâilap ederken duyuyorum: 

=' Se î  gördüğüme memnun 
abît Sırrı Bey. Benden 

Sefer Sğleofeefe istiyorsunuz, 
feaîîâltEs?( - :
Efeafe ©taratışlar, -arkalarında 

psk iyi kesilmiş bir jaketatay 
var. Seri adımlarla pencerenin 

■önüne kadar yürüdüler ve yüzü- 
rao nıütefesssünaBe kakarak su- 
aioriBii beklediler. Bu sualleri 
iki gündür hazırladığım halde, 
{birdenbire hepsini unuttum. Kaç 
cane evvel Lozan sulhü müza
kerelerinde kendilerini gürmüş 
oüan maruf bir Fransız roman- 
Msajın, Akademi âzasından Hanri

.«''•TtO  tr l J M* r*lH  * « • , !

Bordeaux’nun yazdığı gibi,ismet 
Paşanın harikulâde gözleri var. 
însan bu güzleri görmeden 
evvel de pek 3evimli, pek zeki, 
pek güzide bir şahsiyet huzurunda 
bulunduğunu anlıyor. Fakat bu 
gözlerle karşılanınca hissediyor* 
sununz ki, sadece pek sevimli, 
pek zeki, pek güzide bir şah
siyet huzurunda değilsiniz: bi
rer siyah elmas gibi parlıyan 
bu gözler, hakikî bir şef göz
leridir. Emreden, emrini yaptı* 
ran, emretmek için yaratılmış 
olan , fakat emirlerini ancak 
korku ile değil, sevdirerek ve 
îmanından vererek'yaptıran bir 
şef gözleri, tri, çok parlak, bir
denbire tebessümle, nlivazişle 
ve birdenbire aztm ve sebat 
alevlerile dolan gözler. Sor
mak istiyeceğim şeyleri bir tür
lü hatırlıyamıyorum. Pencerenin 
önündeyiz. Suallerimi bulabilmek 
ve söyliyebilmek için gözlerimi 

/ Arkası 2  inci say ifede]

M\ V enizelos

Yunan Başvekili 
Ankarada m r  
azzam tezahil“ 

ratla karşılandı
Ankara,27 (H. M.) - Yunam 

Başvekili M. Venizelos cenap
ları, beraberlerinde refikaları, 
Hariciye Nazırı M, Mihalakopu- 
ios ve refikası, Yunan Hariciye 
nezareti erkânı vo mihmandar
ları olduğu halde, bu sabah Hu
susî trenle buraya muvasalât 
ettiler.
İstasiyondaki karşılayıcılar

Ankara istasiyonu daha sa
bahtan kesif bir kalabalıkla hlta- 
cahınç dolu idi.

Meclisin alttarafında ve dört 
yol ağzında cümhuriyet bayra
mı ' münasebetile yapılan çok 

^zarif takın iki kenar sütunu 
maVi-beyaz renklerle boyanmış
tı. Bu sütunların özerine Yunan 
arması yapılmıştı. Takın orta 
sütunu kırmızı ■ beyaz renklerle 
süslenmiş ve bayrağımızla do
nanmıştı.
(  Arkası 3  üncü sakifede)

MACAR BAŞVEKİLİ
K şıt Betten cenapları 

dün geldi ve ak
şa m  üstüAnkaray a gitti

Dost Macar milletinin muh-
çreaa Başvekili Kont Betlen 

ssaapları, refakatinde Macaris- 
feıa Umum Matbuat Müdürü 
ÜCont' Çati olduğu halde şehri- 
EİSe gelmiş ve çok samimî te» 
aabüratla istikbal edilmiştir.

- Kont Betleni istikbal etmek 
özere evvelâ gflra Sofyaya git- 
ümij, ola® IMacar Sefiri M. Tahi 
ile 'aevceoi de Macaristan Baş
vekilinin refakatinde olarak 
çilimize ■ avdet etmişlerdir.

ÖoöfcsIbaR mmeıraonıımii
Saat ondan itibaren Sirkeci 

utaoiyoaüpu istikbale gelen 
saftataz zevattan mürekkep bir 
kalabalık doldurmuştu. îotikbale 

geba zevat araamda Vali Muhittin 
&sy, polis ■ Müdürü, Merkez Ku
mandanı ve Kont Betlenin mih- 
Bandarlığına tayin edilen Ke- 
eöI-'Azüs, Nizonnettin ve Kadri 
Şeylerle Macar sefareti men- 
cpSıei ve çehrimizdeki Macar

kolonisine mensup birçok aile
ler göze çarpıyordu.

Garın dış tarafın da Macar 
Başvekilini ĝörmek için topla
nan halkla dolmuştu.

İstasiyon donanmış 
îstasiyonun kaptf ve pence

relerine ve gardaki demir sü
tunlara Türk ve Macar bayrak-- 
lan asılmıştı.

Gayet muntazaman giydiril
miş birer kıt'a asker ve polis 
resmi selâmı ifa etmek üzere
bekliyordu. ............

jTırĞm geliyor 
Saat on bire geldiği halde 

trenden ses seda çıkmıyordu. 
Halbuki konvansiyonelin 10 mı 
40 geçe gelmesi lâzımdı.

Vilâyete gelen malûmata na
zaran tren gece yansı toprak» 
lannuza dahil olmuş ve Kara» 
.-•ğaç >.3ta3İyonunda Edirne valisi 
taralından Macar Başvekili ae- 
lâmLanmıştır. Vali Muhittin B.
(Arkası 3 üncü sakifede)

r vs/ağmtir

Nutuklar
İsmet Paşa ile M. Ve
nizelosun mütekabilen 
irat ettikleri nutuklar 
3 üncü sahifemizdedir

İnhidam
Tophanedeiki 

ev çöktü
BİR  ÖLÜ BİRÇOK YARALI 
VAR ENKAZ ALTINDA K A 
LANLAR ARANMAKTADIR

Dün sabah Tophane civa
rında bir inhidam faciası olmuş, 
iki ev âni surette yıkılmıştır.

Bu evlerden en ufak bir eş
ya bile kurtarmak şöyle dursun, 
inhidam esnasında içindekiler- 
den de pek azı kaçabilmişlerdir. 
On iki on üç yaşlarında küçük 
bir mektepli kız da feci surette 
vefat etmiş, cesedi inhidamdan 
iki, üç saat sonra enkaz altın
dan çıkarılmıştır.

Facia yerinde gördüklerimizi 
ve yaptığımız tahkikatı tafsilâ- 
tile kaydediyoruz:

Yıkılan evler, Galata Mum* 
hane caddesinde 135-137 nu
maralı hanelerdir. Evlerden biri
nin alfanda kahveci Osman Ef. 
nin kahvehanesi bulunmakta 
idi.

Yıkılan evlerden birinin sa
hibi Matmazel Antonyadır, fa
kat vekili Mm. Jozefin tararın
dan idare edilmektedir. Diğer

Ar!s0şıı 2  inci sakifede/
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©BüCsaı v© 
ceset işinde bir S ıa r a te  fc a lm
Y ı k ı l a n  evler 
655 tane olarak 
tesbit edilmiştir

Enkaz altından 
henüz 66 

ceset çıkarıldı
İzmir 27, (H. M) — İzmir 

büyük bir felâket içindedir. Şe
hir hemen hemen baştan aşa
ğı su altında kalmıştır.

Ayın 24 üncü günü akşamı 
başlaayıp sonra sükûn bulan yağ
mur avvelki gün ve dün müt
hiş bir şekilde devam etmiş ve 
şehirde matemi bir hava esme
ğe başlamıştır. Dün hava biraz 
sükûn bulur gibi olmuş, halk 
sular altında kalan harabeleri 
görmek ve felâketzedeleri kur
tarmak için dışarı uğramıştır.
Fakat yağmur bu sefer birden
bire tekrar başlamış ve herkes 
evlerine, kapalı yerlere koşmuş
tu .

Sokakların  m anzarası
Sokaklar şimdi adeta bir ne-

m1

İşgal ve zelzele felâketinden sonra yeni bir tufan felâketine ugvıyaı 
gllzei lınirden manzaralar

TUrkocağı binası, saat 
hir halindedir. Sri damlalı yağ
murun ş̂iddeti altında bir çok 
yerlerde parke taşları sökülmüş 
ve daha münhat yerlere sürük
lenmiştir. Birçok evler yıkılmış 
ve bir çok kimseler enkaz al
tında kalarak veya boğularak 
ölmüştür.

Şehirde bütün münakale va-

Yıkılan evler,
boğulan insanlar!

Tufan felâketindeki haşaratı
tesbit eden feci rakamlar
İzmir, 2 6  (A .A ) — Dünkü yağmurların yaptığı nü

fusça zayiat ve binaca haşaratın tesbit edilen mikdarı 
şunlardır:

Tepecik ve Hilâl cihetleri, Keçeciler, İkiçaşmclik, 
Çorakkapı,Alsancak, Kemer mmtakalarinda, yani nefsi 
İzmir kasabasında enkaz altında kalmak ve sellere ka-. 
pılmak suretile 29 kişi ölmüş ve 14 kişi kaybolmuştur.

217 hane kâmilen ve 80  hane kısmen yıkılmıştır. 
Karşıyakade 10 ev kısmen yıkılmıştır. Bornovada 13 
kişi ölmüş ve 150 ev kâmilen yıkılmıştır. Bucada 16 \ 
ev, Turanda 4  ev kâmilen yıkılmıştır. Böylelikle İz
mirde henüz muhabere temin edilemiyen Seydiköy ha
riç olmak üzere bu afetten cem’.an 42  kişi ölmüş, 14. 
kişi kaybolmuş ve 387 ev kâmilen ve 9 0  ev de kısmen i 
yıkılmıştır. Elektrik tramvay hattı kum ve taş yığınla-- 
rından henüz tatkir edilemediğinden işlememektedir.

Şi mendiferler de bozulan yollar ve yıkılan ■ höprüler 
dolayısile bir iki gün işlemiyecektir.

kulesi ve kordon boyu
sıtaları durmuş ve yolda kalan 
tramvayların etrafı küme'küme 
taşlar ve kumlarla dolmuştur.;

İzmir hrabeden bir öii* 
m uae halindedirr Yıkılan, 
evlerin adedi 655 olarak 
tesbit edildi. Seyîâptan nın- 
tazarn r olmamış yer kal? 
mamıştı?. Şimdiye kadşur 
enkaz a lto d a n  ve pis çamur, 
lu sular içnradlem 68 tarae-ce* 
det çıkarılm ıştır. Bunların 
kısm ı azam i tansnmıyâcak 
b ir haldedir. Manzara tüy
leri ürpertecek derecede 
fecidir» Sütün İzmir - halkı 
endişe ve haşyet içindedir» 
Bu geçenîti zelzeleden da
lsa müthiş, daha korkunç 
b ir m anzara tevlit etmiş* 
tir.

. Denizin rengi kıp - kızıldı , 
ve yüksek dalgalar da bir taraf* ., 
tan sahili dövmektedir. : - 

Ç ınlçıplak insanlar- 
Belediyede teşkil edilen im*, 

dat Komisyonu faaliyete gd.Ş- . 
iniştir. Etrafta mütemadiyen, ce
setler aranmakta ye yaralılar 
kurtarılmaktadır.

M uavenete muhtaç olan
la r büyük o tellere,:cam ive 
m escitlere nakledilmekte* 
di*. Bunlar hiç bir şey. kur
taramam» şiar ve çırılçıplak 
bir vaziyette sellerin için* 
de kalm ışlardır. > : : 

Melcezis, elbisesiz kalanların 
manzarası çok. fecidir. ’Çırılçfp”. 
lak denecek derecede.' titrefen 

(Arkası 3  üncü sahifed«J
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/y.'ti-f.mi muhitiI
o ;;özlciı'(!eıı ayırarak meydanın 
bahçesine ccvircı-ek soruyorum:

IffüicoS îatiE’okot Üsorlctıou 
yo&t ?

— Karşı fırkanın tı ; ckhiilti 
siyasî hayatımız için mos'ııt bir 
inici,5af eneri olarak ifade buyu- 
rulnm.'ihı. Fırkanın i (■ f .r;!r j iı ıı ■■ 
de» coıırıı memleketle hararetle 
başlıyan siyasî hayata nazaran 
irticaî bir hareketin vukuu ih
timali yok ınııdıır?

-■■■■ "Lâik vc ciiiülıııriyrlçi oldu
ğunu karşı fırka teşekkül eder
ken ilân etmiştir. Bu hudut da
hilimle kalmak şartile memle
kette siyasî münakaşalar olma
sını memnuniyetle telâkki ede
yiz.

İrticaî hareketlerin hiç bir 
zaman başgöstermemesi iin 
de hükümet azamî bir has
sasiyette hassastır ve öyle ka
lacaktır.

■— Muvaffakkıyetle tenkil 
edilen Ağrıdağı harekâtım ir
ticaî karışıklıkların zuhur ede
bileceğine bir delil sayamaz 
mıyız?

— „Ağrıdağında zuhûr eden 
karışıklıklar, hariçten gelen bazı 
anasırın eseri idi. Şeyh Sait ha
rekâtı gibi tevessü edememesi 
gösterir ki, memleketin herhangi 
bir yerine ekilecek fesat ve fit
nenin mahsul alması imkânları 
günden güne eksilmiş olduğu gibi, 
hükümet te memleketin her tara
fında asayişi tamamen muhafaza 
edecek ve kanun ve nizamı 
tamamen hâkim tutacak bir 
kudrettedir.

teşekkül

m m m m ,

— Cumhuriyetçiliği, lâikliği 
ve milliyetçiliği samimî olarak 
kabul etmek şartile, tamamile 
sol hk fırka teşekkül etmek 
üzere müîacaat edilir, ve bu 
fırkanın programında gayrimen
kul şahsî mülkiyeti ( meselâ 
mâdenlerin ve sahipleri tara
fından ekiluıiyen arazinin mül
kiyetini ) tahdit etmek; kendi 
toprağı olmayıp başkasının top
rağında ücretle veya yarıcılıkla 
çalışan fakir köylülere mccca- 
nen arazi ve ziraat aletleri ver
mek; amelelere sendika ve si
yasî teşkilât hakkım tanımak 
gibi esaslar bulunursa böyle bir 
siyasî teşebbüsü terviç buyura» 
çakmışınız

— „Bundan evvelki bir sua
linize verdiğim cevap bu sualin 
cevabım da vermiş değil midir. 
Hükümet, cûmhuriyetçi, lâyik ve 
ve milliyetperver olmak şartile 
fırka teşkil etmek istiyenlere, 
kanunî evsafı haiz olurlarsa mü
saade eder ve edecektir. Fakat 
tabiîdir ki bir fırkanın resmen 
vücut bulması başka, bütün fi
kirlerini tatbik ettirecek bir kuv
vet, yani ekseriyet sahibi olma
sı da başka şeylerdir. Halkın si
nesinden, en samimî ve en ha
yatî ihtiyaçlarından doğan Cüm
huriyet Halk Fırkası, tekmil 
halk sınıflarının ihtiyaçlarını na
zarı dikkate alan ve bütün bu 
ihtiyaçların tatmini için çalışan 
bir fırkadır. Onu hep program 
değiştirmekle itham edenler 
(( Paşanın sesi heyecanlanıyor, 
gözleri dahaj] parlıyor ) onun 
halkın oiyasetinden doğduğunu 
hayata kat’î icaplarının mahsu
lü olduğunu ve hayat daimî bir 
seyri takip ettiği için onun da 
hayatla beraber mütemadiyen 
inkişaf ettiğini takdir etmiyen- 
lertSisr. Memleketin şimdiki hâl 
ve vasiyetinde her sınıf halk 
içia yaptlabılecek şeylerin aza» 
muitti Haili Fırkası yapmakta
dır ve atiyen de yapılacaktır.
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başında bıılıımııı vc, memleketin 
pek çok yerlerini dolaşan bir 
vatandaş sıfatile iddia ederim 
ki, başında bulunduğum hükü
met tamamile millî bir halk hü
kümetidir vc bundan daha sola 
gitmek buyiiıı için mümkün de
ğildir!

Kısa bir sükûttun sonra tek
rar soruyorum:

— Meclis son içtima dev
resi içiıı tekrar açılacak. Bu 
ö-vrede bazı yeni tekliflerde 
bııluımıa/;ı düşünüyor m ununuz/

— „Büyiik Millet Meclisinin 
birkaç giin evvelki fevkalâde iç
timada, yeııi teşkil etliğim ka
binenin programım okurken 
bir çok işlerden bahsettim. Bu 
işler mesaimizin esasını teşkil 
edecektir ve ikmalleri zamana 
tevakkuf eden büyük işlerdir.

— Meclisin bu son senesidir, 
Paşa Hazretleri, gelecek inti
habat için ne düşünüyorsunuz?

Hep ayakta duruyorlar, ve 
pencereden dönerek, sağ elle- 
riie masalarını gösteriyorlar:

— Bu makama dün gelme
dim. Ve en insafsız münekkit
ler bile, bu makamda geçirdi
ğim senelerde bir günümü, bir 
saat ve dakikamı gizlemek mec
buriyetinde bulunduğumu iddia 
edemezler. Tenkitten ve müna
kaşadan ne korkuyorum, ne de 
korkacağım. Karşı fırka bütün 
tenkitlerini serdetmek için mut
lak bir serbestiye malik olarak 
söz söylemiştir ve her söylediği 
söze kat’î cevaplar almamış ol
duğunu da kimse iddia edemez. 
Efkârı umurniyenin hakikati gör
düğüne ve her söylenen söze 
kapılmadığına kat’î ve mutlak 
bir emniyetim vardır.

Beynelm ilel siyasî teşekkül
lere iştirak  m es’elesi
—■ Cemiyeti akvam, Balkan 

ittihadı, Avrupa ittihadı gibi 
beynelmilel siyasî teşekküllere 
Türkiyenin girmesi hakkında 
fikri devletlerini bilebilir miyiz?

— “ Bu hususlarda, bir iki 
güne kadar burada bulunacak 
olan Hariciye Vekili Tevfik Rüş- 
tli Beyle görüşmenizi tavsiye 
ederim. Ben sade şunu söyle
mek isterim ki, biz sulh âşıkı- 
yız ve cihanı daimî bir sulhe 
mazhar etmek gayesini teşkil 
eden her teşebbüsü samimiyetle 
karşılar ve muvaffakiyetini te
min için de elimizden gelen 
hiçbir şeyi esirgemeyiz.

Balkan ittihadı sözü, Anka- 
ramn beklenen misafirini, Yunan 
Başvekili M. Venizelosu bana 
hatırlatıyor:

—“Paşa Hazretleri, zatı dev
letiniz M. Venizelosun siyasetile 
evvelâ harp meydanlarında, son
ra da Lozan müzakerelerinde 
mücadele etmiştiniz. Şimdi ken
disini bu iki cidalden de galip 
çıkan memleket merkezinde ve 
bu memleket hükümetinin reisi 
sıfatile kabul edeceksiniz. Bu
nun zatı-devletinizde nasıl bir 
his uyandırdığını bilmek ister
dim.

— “Size pek samimî olarak 
söylüyorum ki, M. Venizelosu 
tekrar görmekten büyük bir 
haz duvacağım. Kendisi çok 
ciddî, çok dürüst, verdiği söze 
emniyet edilir bir zattir.

Yunanistanla aramızdaki mü- 
nasebatm bu ziyaret sayesinde 
çok müsait bir şekle gireceğin
den temamile emin bulunuyo-
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Doğum evi
Üç ccnc evvel tıp fakültesi 

tarafından verilen bir karar ü- 
zeriııe senelerdeııberi memleke
te büyük hizmetler ifa eden 
Kndirgo doğum evi lâğvedilmiş 
vu ımiesseuoye ait levazım 
pek perişan biı* halde nakle
dilmişti . Kudirga velfldct - 
hanesinde senevî 400 den fazla 
doğum olduğu linkle geçen se
ne tıp fakültesindeki velfıdeta- 
nede ancak 17 doğum yapıl
mıştır. Şehrimizde fakir halkın 
doğumu için hiç bir velâdetane 
kalmamıştır. Belediye bu acil 
ihtiyacı temin etmek için teşeb
büste bulunmuştur.

Zabıtai belediye
Zabıtai belediye memurları 

şimdiyekadar ücretle çalıştıkları 
için memerin kamır.una tâbi de
ğillerdi.

Yeni teşkilâtla zabıtai bele
diye de polise devredildiğinden 
bunların diğer zabıta memurla
rından farklı muamele görme
leri doğru görülmüyor. Bunla
rın da maaş almaları ve beledi
ye memurin kanununa göre ta
yin ve tebdil edilmeleri düşü
nülüyor. Bunun için bunların 
sicilleri dahiliye yekâletine gön
derilmiştir.

P > @ iO g te

Filimlerin sansürü
Tiyatro ve sinemaların oy

nadıkları temsillerle filimler 
şimdiye kadar polis müdürlü
ğünde bir tek şahıs tarafından 
sansüre edilerek, resmî müsaa
desi verilmekte idi. :

Bu işin daha ziyade bir 
kontrol altında bulunması için, 
müdüriyette müteşekkil bir he
yet tarafından tetkiki düşü
nülmektedir. Emniyeti umumi
ye müdüriyeti bir kaç gün zar
fında bu iş hakkında bir karar 
verecektir.

Mülkiye Müfettişleri
Uzun müddettenberi Istan- 

bulun İdarî teşkilâtı etrafında 
teftişatta bulunan ve bilhassa 
bu teftişatı polis sahasına teş
mil etmiş bulunan Mülkiye mü
fettişleri Ankaraya avdet et
mektedirler.

Müfettiş Beyler diğer şehir
lerde de esaslı teftişat ile meş
gul olacaklardır.
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Yarııı cümhuriyet bayramı
dır. Bu büyiik güıı bütün mem
lekette ve Ankarada okluğu 
gibi büyük tezahüratla tesit 
edilecektir . Bu münasebetle 
şehrimizde bir resmif;eçit ya
pılacak ve vilâyette do bir ka
bul resmi icra edilecektir.

Türkiye Cümhuriyeti namı
na İstanbul vilâyet dairesinde 
icra edilecek resmikabul prog
ramı şudur.

1 — Saat 10 dan İ l e  ka
dar zirde gösterilen tertip sıra- 
sile vilâyet dairesinde resmi ka
bul icra kılınacaktır.

2 — istanbulda bulunan Bü
yük Millet Meclisi azayı kiramı.

2 — Üçüncü Kolordu ku
mandanı, berrî ve bahrî erkâ
nı askeriye, bahriye kumandanı, 
ümerayı askeriye ve jandarma 
kumandanı.

3 —Darülfünun Emini, Ma
arif Emini.

4 — Vekâletlere mensup 
müfettişler.

5 — Hükkâm ve rüesayı 
adliye.

6 — Darülfünun heye i.
7 — Maliye vekâletine men

sup rüesayı maliye ve maiyetle
ri, rüsumat, tapu, emlâk, darp
hane, kadastro müdürleri.

8 — Memurini dahiliye, Va
li muavini, mektupçu, polis, şe
hir dahili kaymakamlar, muha- 
sebei hususiye, iskân, umuru 
hukukiye, evkaf müdürleri en-:

climeıı ve idare heyetleri.
9 —- Maarif Mü, vo emlâk 

Müdürleri.
10 —- Nafıa scrmüheııdisleri 

ve maiyeti.
11 — Ziraat, Orman , Bay

tar,Müdürleri.
12 — Ticaret Vekâleti mın- 

taka müdürleri, Ticaret odası 
heyeti, Esham, Zahire, Hayvan 
borsaları heyetleri.

13 — Sıhhiye Mü. ve maiyeti
14 — Müftü, Meclisi unıumîi 

vilâyet azası, Encümeni Daimîi 
Vilâyet azası, Belediye muavin
leri ve Belediye erkânı ve ce
miyeti utnumiyei belediye heyeti, 
Siyasî Fırkalar , Hilâlia'nmer , 
Türk Ocağı, Himayei Etfal, Tay
yare Cemiyeti, Muallimler Bir
liği, Matbuat erkânı.

2 — Konsolosların tebrikâ- 
tı saat 14 den 15 e müessesn- 
tı maliye ve bilfımum şirket 
müdürlerinin tebrikâtı saat 15- 
den 15 buçuğa kadar kabul 
olunacaktır.

3 — Elbise: firak mecburîdi.
4 — İşbu program davet

name makamına kaimdir.

Matbuat cemiyeti reisliğinden: 
Matbuat meslekdaşlan 29 

Teşrinievvel 1930 çarşamba gü
nü saat üçten beşe kadar cem
iyet merkezinde bayramlaşacak- 
lardır. Cemiyete mensup olan
larla arzu eden vatandaşların 
teşrifleri rica olunur.

Toros Ekspresi
17 Teşrinevvelde Kopenhağ- 

da toplanan Yataklı Vagonlar 
şirketi içtimaında ittihaz olunan 
mukarreratın tatbikma başlana
caktır. Bunlardan en mühimmi 
Toros Ekspresinin Tahrana ka
dar temdidi mes’elesidir.

Şimdi Londra için büsbütün 
yeni bir yol açılmaktadır. Bu 
yol, İstanbul- Tahran Ekspresi
dir.

Gittikçe ehemmiyet kesbe- 
den Toros Ekspresi yolcuları 
artacak ve bu hat Suriye-Bağ- 
dattan mada ayrıca Tahran i- 
çin de en kısa yol olacaktır, 
Yolcular, tren olmıyao yerler
de Otomobille gideceklerdir.

sîyaseH 
—1 Demiryolları siyasetinizde 

gelecek seneler için yeni inki
şaflara intizar edebilir miyiz?

Her fikir ve hissin akisler 
yaptığı siyah gözlerinde yeni UıV

şule beliriyor:
—“Demiryolları siyaseti mi? 

Siz gayrımeycut bir şeyden bahs 
ediyorsunuz! İçinde bulunduğu
muz bu devirde bu pek tabiî 
bir şeymiş! Evet, vakıa meselâ 
İzgilterede, Almanyada, Fransa» 
da demiryolu yapmak bir siya
set teşkil edemez. İlk tahsil 
mecburiyetinin oralarda bir si
yaset teşkil etmiyeceği gibi. Lâ
kin asırlarca ihmal edilmiş ve 
geri kalmış olan burası için!

Ve lütfen kolumdan tutarak 
büyük odayı bütün genişliğile 
katettiyor, kapının tamjjyamnda 
bulunan bir hartanın önüne ka
dar götürüyorlar. Parmakları 
Ankarayı gösteriyor:

— işte, memleketin tamor- 
taaı bile değil. Öbür tarafta ise 
tek hat yoktur. Memleketin bü
yük bir kısmı sanki bacakları 
tutmayan bir vücut halinde idi. 
Bu , bir külçeye benzlyen vücu
dun zinde ve sağlam bir halde 
harekete gelebilmesi için 1? 
geloB şeylerin mühim bir 
pek çök güçlüklere rağmen â- 
çnrılmış bulunuyor. Düne kadar 
buna, yanlış bir siyaset, mem

leketi İktisadî buhranlara düşü
ren bir basiretsizlik ve israf is
mi veriliyordu. Şimdi de mem
leketin her tarafına demir yol
ları yapmak pek tabiî bir şey
dir deniyor. O kadar tabiî bir 
şey idise benden evelkiler niçin 
yapmadılar? İsraf ve basiretsiz
lik meselesine gelince, bu bah
sin cevabım vermiş bulunuyo
rum.

Parmakları bu sefer Anka- 
radan ayrılarak Sivas noktası 
üzerinde duruyor. Diyorum ki:

— Sivas hattının açıldığı 
gün orada bulunarak nutkunuzu 
dinliyememiş olmağı hayatımın 
büyük mahrumiyetlerinden bir; 
sayıyorum. Bu mahrumiyeti,hat
tın Erzuruma varacağı gün söy- 
Iiyeceğiniz nutku dinlemekle 
telâfi edeceğimi ümit ediyorum.

Kapı açıldı, yeni Mısır sefi
rinin gelmiş olduğu bildiriliyor. 
Lütfen uzattıkları ellerini hür
metle eğilip şikarken bir kere 
daha paşanın gözlerine bakıyor, 
ve temennimin cevabını o göz
lerdeki azim ve iman ışığından 
alıj/orurn--

Nahit Sırrı (Muhit) 
Anakara 8 TĞşrmieve! 1930

" Bozuk mevaddı gıdaiys 
Geçen gün umumî bir teftiş ya
pılmış ve muhtelif esnaftan el
liden fazla mevadı gıdaiye nümu- 
nesı alınarak tahlil edilmek ü- 
zere tahlilhaneye gönderilmiştir. 
Bunlardan bozuk çıkacak olan
lar bulunursa müsadere edile
ceği gibi sahipleri hakkında da 
ayrıca takibat yapılacaktır.

» Tütün inhisarı bütçesi — 
Tütün inhisar idaresinin 931 
bütçesinin mühim fasılları tesbit 
edilmiştir. Diğer kısımlar da tes
bit edilmektedir. Kadro tama
men tesbit edilince umum mü
dür Behçet Bey kadroyu Vekâ
lete gönderecektir. Behçet Be
yin bir hafta zarfında Ankara
ya haraket etmesi muhtemeldir.

Mektepler doldu
Bu sene lise ve orta mek

teplere vaki olan tahacümün 
elân önü alınamamıştır.

Bazı kimseler çocuklarım 
yazdırmak için mektep idaresi
ne müracaat etmekte iseler de 
kayitlerin kapanmış olmasından 
dolayı müracaatleri isaf edil
memektedir .

Bu gibi geç kalmış olanlar 
gelecek sene resmî mektebe 
yerleştirilmek üzere çocuklarım 
hususî mekteplere göndermek
tedirler. Şehrimizdeki hususî 
mektepler henüz kayitlerini ka
patmamışlardır.

Bu mektepler kendilerine 
müracaat eden talebeyi kayit 
etmektedirler.

Maarif emaneti gelecek sene 
hiç bir talebenin mektepsiz 
kalmaması için çok mühim ted
birler almağa karar vermiştir. 
Bu meyanda eski mekteplerin 
kadroları tevsi edilecek ve yeni 
mektepler açılacaktım
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evin nf.liibi <!e Karaküyde ye- 
rnişçi Yanidir. Bu evler vc kah
ve tamamen enkaz haline gel
dikten maada bitişikteki dığe? 
iki evin de oturulacak hali kal
mamış, kısmen de harap olup 
tehlikeli vaziyet nltlzhkınnfoj 
Belediyece tahliye ettirilmişler
dir.

Dün subalı evde bulunanlar 
ı-vvela bir çatırtı işitmişlcrdiır. 
Metlin söylendiğine göre knhvcci 
Osman l:.l. kerdekileri haber- 
ciar etmek için eve girmiş vo 
birdenbire çöküntü altında kal
mıştır. Dün akşama kadar bü
tün taharriyata rağmen Osman 
Efendiye dair bir emareye te
sadüf olunamamıştır.

Bundan başka, yukarda bah
settiğimiz , Sultana ismindeki 
küçük kızcağız da, sabahleyin 
hazırlanmış, kahvaltısını alının, 
giyinmiş ve kitaplarını da ka!» 
tuğuna almış, tam evden çıka
cağı sırada enkaz altında kala
rak, feci bir şekilde terkihayat 
etmiştir.

Enkaz altında kalanlardan 10 
yaşlarında Sotiri isminde bir 
genç, berhayat olarak kurtarıl
mıştır. Kazazedelerden bir kıs
mı kendiliklerinden çıkmışlar, 
bir kısmı da itfaiye ve belediye 
amelesi tarafından çıkarılarak 
kurtarılmışlardır.

Kazayı müteakip derhal it
faiye ve amele gelmiş, enkazın 
üst kısımlarını dağıtıp, mümkün 
mertebe temizlemişler, sonra 
şüpheli yerlerde seslenmişlerdir. 
Bu seslere cevap alınan yerler 
hemen açılmış, fakat bu ame
liyat çok güçlükle olmuştur.

Sotiri ismindeki genç te ce
vap vermiştir. Hemen sesin gel- 
ği yer açılmış ve Sotiri beline 
kadar çıkarılmış, fakat ayakla
rının üstüne büyük tahtalar düş
müş olduğundan, çıkarılmak için 
hayli müşkülât çekilmiştir.

Sotiri, enkaz altından çık
tıktan sonra sedyeye konulmuş
tur. Sotiri bu sırada birdenbire 
ellerini çırpmış, kahkaha ile 
gülmeğe başlamıştır.

İnhidamdan sonra kurtarıla
rak hastahaneye gönderilenler 
arasında ihtiyar bir dilenci , 
Makbule isminde bir hanım, 
Zehra isminde çok ihtiyar bir 
hanım, Kalyopi, Anastasya, ve 
Olga isminde diğer birkaç ka
dm da vardır. Evde su borula
rını tamir etmekte olan iki te
nekeci musevinin de enkaz al
fanda kaldıkları söylenmektedir.

Yıkılan kahvede 30 tane kö
mür amelesi de bulanmakta iken 
bunlar inhidamdan yarım saat 
kadar evvel işleri başına gitmiş
lerdir.

İnhidamın sebebi bu evlerin 
pek ziyade Iıarap olması, için
dekilerin de belediyeden gizli 
tamirat yaptırmasıdır. Söylen
diğine göre bir kaç zamandan- 
beri gizliden gizliye devam eden 
bu tamirat evlerin muvazenesi
ni büsbütün bozmuştur. Maama
fih inhidam etrafında tahkika
ta devam olunmaktadır.

28 T eşrinievvel: Sal:
3 Cemaziyelâhir 1349 

Zevalî S. Ezanî S.
G üneş 6 ,27  

Ö gte 11 ,58  
İkindi 14 ,51  
A k şam  17,12  

Y a ts ı  18,45  

İm sak 4 ,45  

Hudbrellez

I,13 
6,4 6 
9,39

12,08 
1,32

I I ,3 8  

176,
Bugünkü hava

Dün azam î h arare t 21 asgarî 15, 
ıdi.Bugün rü zgâr m ütehavvil esecek  
ve h av a  yağm urlu o lacak tır.
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(  1 inci sahifcdoıı m abad ) 
merak ederek sordurdu. Tre- 
niu "bir nz teehhurla geleceği 
anlaşıldı.

Filhnkikn konvnnsiyonel on 
İjîjc buçukta [yeldi ve Macar 
millî m a r ç a l a n  bandonun 
tcrcmnimlek’i ararımda Macar 
Başvekili Kont Betlen eeııaplan 
trenden indiler. Arkadan da 
Matbuat Müdürü Koni Çnti ve 
İVİacar Sefiri M. Taiıi takip et- 
tibr.

Vali Muhittin Boy vo mih
mandar olan zovat hükümet 
namına Kont Betleni selâmladı
lar.

Komft Botlem ve sözleri
Macar Başvekili uzun boylu, 

ince vucütlu ve asil tavırlı bir 
diplomat... Kalın etli dudakla
rının üzerinde ki gür bıyıkları, 
geniş ve açık alını, zeki ve sa
mimî gözlerile sevimli ve vakur 
bir yüzü var.

Kendisini karşılayan bir mu- 
hamrimize gayet nazikâne ola
rak şu sözleri söylemiştir:

— “Kardeş Türk ve Macar 
milletleri arasında bugün her 
zamankinden daha fazla ve ha
kikî bir dostluk vardır. Bu dost
luğu bütün sahalarda bilhassa 
siyasî ve İktisadî sahalarda 
mümkün olduğu kadar inkişaf 
ettirmeğe çalışmak lâzımdır.

Çok sevdiğim Türkiyeyi ve 
Ankarayı ziyaret etmek arzu
sunu besliyordum. Buna imkân 
bulduğum için bahtiyarım. Ba
na ve şahsımda Macar milletine 
gösterilen muhabbet ve sami
miyete müteşekkirim.

Ankaraya hemen bu akşam 
gideceğim. Orada büyük ve 
dâhi Reisicumhurunuz Gazi 
Hazretleri tarafından kabul edi
lerek kendilerini selâmlamakla 
müşerref olacağım. Çok kıy
metli Başvekil İsmet Paşa ile 
ve hükümet ricalinizle görüşe
ceğim.

Türkiye Cumhuriyetinin de
vir senesi bayramında hazır bu
lunmak ve saadet ve meserret
lerinize iştirak etmek beni cid- 
dea mütehassis edecektir.

Büyük Gazisi ile beraber 
Tüifk milletinin yaptığı inkılâp
ları Macar milleti büyük bir 
alâka ve memnuniyetle takip 
etmiştir.

Ankarada birkaç gün kala
cağım. Bu- ziyaretimin verdiği 
fırsatlardan istifade ederek hü
kümetinizle iki memleketi ala
kadar eden mes’eleler üzerinde 
müzakere ve temaslarda bulu
nacağına. Bu tnülâkatlanmızm 
iki memleket iktisadiyatını alâ
kadar eden bazı mes’elelerin 
hallinde faideli olacağına eminim.

Ankarada bulunduğum müd
det zarfında hazırlanan Türk ve 
Macar ticaret ve konsolosluk 
mukavelesini de imza edeceğim.

Bana gösterilen mihmannü- 
vazlıktan ve hüsnü kabulden 
boh derece memnun olduğumu, 
tekrar tekrar teşekkür ettiğimi 
kaydetmenizi rica ederim.
Otele Haaffcilket ve ziyaretler

Macar Başvekili Kent Betlen 
ve maiyeti Sirkeciden otomobil
lerle Perapalas oteline gitmi?- 
derdir. Kont Betlen hazırlanan 
dairelerinde bir müddet istirahat 
ettikten sonra vali Muhittin- Beyi 
ziyaret etmiş ve Vilâyetten ay
ılttıktan sonra Kolordu Kuman
danlığına giderek Şükrü Naili 
asaya kart bııvkmış ve mev

ti Kumandanı ile Polis Müdürü 
eylere de kart göndermiştir.

Valînaâıa znynffcK 
Macar Başvekili oaat bir bu

çukta otele avdet etmiştir.
Vali Muhittin B. Kont Betlen 

şerefine saat ikide bir ziya
fet vermiştir. Zizafettc Macar 
Başvekili, Macar Sefiri, Matbuat 
Umum Müdürü Koııt Çati, Mııı. 
I ahi, Kolordu kımınndam Şükrü 
Naili Paşa ve mihmandarlar 

! hazır bulunmuşlardır.
ŞefeisM Îe j« 3 * ira ti 

Yemekten soııra Macar Baş
vekili mihmandarlarile İstanbul 
tarafında bir gezinti yapmış
lardır.

H&ydarjîagaya geçiş 
Kont Betlen cenapları saat 

18,30 da Perapalas otelini ter- 
lcetmiş ve otomobille Tophaneye 
giderek Seyrisefain rıhtımında 
hazırlanan motorla Haydarpaşa- 
ya geçmiştir.

Anakaraya hareket 
Haydarpaşa istasiyonunun her 

tarafı da Türk ve Maear bay
raklarile süslenmişti.

Kont Betlen cenapları bura
da Vali Muhiddin Bey, polis 
müdürü, Kolordu ve Merkez 
kurnaudanlan tarafından kar
şılandı.

Macar Başvekili refakatinde 
bulunan Macar Sefiri ve mih
mandarları hamil olan hususî tren 
tam saat 19,30 da samimî me
rasimle Ankaraya hareket etti.

Behiç bey geldi 
Bodapeşte Sefirimiz Behiç 

B. dünkü ekspresle şehrimize 
gelmiş ve akşam Kont Betleni 
götüren hususî bir trenle An
karaya gitmiştir. Behiç B. Ma
car Başvekilinin misafireti müd- 
detince Ankarada kalacaktır.
Yimanlılarla müzakerat

Ankara, 27 [H. M.] — Yu
nanlılarla devam eden ticaret, 
ikamet, kosolosluk müzakeratı 
bitti. İki hükümet arasında bahrî 
kuvvetlerin tesavisîne dair mü- 
zaket ta bitmiştir.

( B i r i n c i  nahif edan mabut) 
felâketzedelere derhal lûzımge- 
Icn muavenet yapılmıg ve kon- 
dilerine ekmek ve saire tevzi 
edilmiştir.

HîMtıEEnlInnrnor 
İzmir Hilâliah'iıcri faaliyote 

geçmiş ve bu zavallılara yatak, 
yorgan tevziine başlamıştır.

Hnlkapıımrda on beş yağın
daki kızı ve bir iki yaşlarında 
diğer iki ynvrusile beraber bo
ğulan annenin vaziyeti çok fe
cidir. Zavallı kadın tatlı uyku
sunu uyurken birdenbire su bas
mış ve biçare, olduğu gibi ya
tağının içinde boğularak öl
müştür.

En çok felâkete uğrayanı yer 
En çok felâkete uğrayan yer 

memleket hastanesinin önüdür. 
Burası adeta çağhyan bir nehir 
manzarasını almıştır.

B irçok aileler Hnastamıe- 
iMsa ÖMİîsıe gelerek taraya
bildikleri cesetleri alıp mak- 
letmektedirler.. Sinarada Mr 
çok otomobiller ve sellerim 
sürüklediği kayalar ve an
larım cereyanıma EıapnEmnnş 
arabalar, birçok i? ayvam 
leşleri vardır.

Yağmur o kadar şiddetli ol
muştur ki, birçok arabalar da 
hayvanlarile beraber denize 
dökülmüşlerdir.

Yağmur el’ân devam edi
yor.. Gittikçe şiddetleniyor. So
kaklarda kimse kalmadı. Bir 
çok evler yıkılmağa meyyaldir. 
Sağlam binaların bile temelleri 
oynamıştır.

Yağmurdan, sürüklenen ce
setler bile toplanamıyor...

Karanlık 
Şehirde bütün elektrik tel

leri harap olmuş ve gece her
kes zulmette kalmıştır.’ Bir ta
raftan devam eden yağmur, bir 
taraftan karanlık, feci endişe
leri gittikçe tezyit etmektedir.

Telefon muhaberatı munkati 
oldu, civardan, mülhakattan hiç 
bir malûmat alınamadı.

ŞeliBE’tüa njj yolı 
Su boruları patladı.. Ş e

hirde içilecek su yok!. De
polardaki unlar ıslandı. F ı
rınlar çok az ekm ek çıkara
biliyor. Şehir muvasalanız 
lıaldıjtı için şimdi de ekm ek  
buhranı var.

Çarşı içimin manzarası 
(jok fecidir. Antrepoları ta
mamen su basmıştır. Birçok  
m allar harap olmuşlar. Za
rar büyüktür. Haşaratın m ik
tarını şimdiden tayin etmek  
müşküldür. F akat bıınun m il
yonu geçtiği söylenmektedir. 
Bazı yerlerde balya balya  
eşyalar, em tealar sular tara
fından sürüklenmektedir. 

Valimin! beyammaameni 
Vali beyanname neşrederek 

afeti etrafile anlatıyor, ceset 
miktarlarını bildiriyor, halka sü
kûnet tavsiye ediyor. İzmir de
rin bir matem ve her saniye 
ölüm korkusu içindedir.

Amerikan konsolosu bele
diye reisi Sezai Beye müraca- 
atle yardıma ihtiyaç olup olma- 
dağıııı sordu. Sezai Bey ceva
ben hükümet ve Hilâliaîımerin 
çalıştığını ileride ihtiyaç hisse
dilirse Salibiahmerin muavenet 
etmesini bildirdi.

Hizmet matbaasını su bas
tığından bu gazete çıkamamıştır.

Yağmur devam ediyor 
Yağmur hâlâ devam ediyor. 

Şimendifer münakalâtı inkıtaa 
uğramıştır. Aydın katarı Kızıl- 
evliya,Afyon katarı Karşıyakaya, 
Bandırma treni Manisaya kadar 
gelebilmişlerdir. Aydın hattı bir
kaç gün için tatil edilmiştir, 
ıstasiyonlara gelen yolcular va- 

.gonlardan çıkamamaktadırlar.
M ektepler tatil 

Felâket dolayısile mektepler 
muvakkaten tatil edilmiştir. Ra
sat merkezi kuvvetli bir fırtı
nanın gelmekte olduğunu bil
dirdi. Şehir gene baştan aşağı 
yeis ve matem içindedir.

üsyü Venizelos
(  1 inci sahifeden mabad )  

Bu sütunların üzerinde de 
Yunan harflerile “ Sefa geldi
niz „ in Yunancası olan “ Ka- 
los irtate „ ibaresi yazılmıştır. 
Her taraf Türk ve Yunan 

bayraM ariîe süslendi 
İstasiyonun dahil ve haricine 

rekzediimiş olan direklerde 
Türk ve Yunan bayrakları te- 
mevvüç ediyordu.

İstasiyonda ayrıca bir de 
bando muzika bulunuyordu.

gara girerken . .
Başvekil İsmet Paşa Hz. ile 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey ve refikaları hanımlar saat 
dokuza on kala istasiyona gel
diler.

Yunan Başvekili ile riifefea- 
sıns hamil olan tren pek az bir 
teahhurla ona on kala gara da
hil oldu.

İstasiyonda misafirleri istik
bal için gelenler meyalımda Ha
riciye Müsteşarı Numan Rifat 
Bey, Hariciye Vekâleti Şube 
Müdürleri, Yunan Ticaret he
yeti murahhasası, Yunan Sefa
reti erkânı da vardı. 
Misafirimiz Iheyecasulj idi.»

Tren durur durmaz M. Ve- 
nizeios inmiş, bu sırada bir Bu
luk asker, polis ve jandarma 
müfrezeleri tarafından resmi se
lâm ifa edilmiş, muzika da Türk 
ve Yunan marşlarım çalmıştır.

Yunan Başvekilinin fevkalâ
de müteheyyiç olduğu anlaşılı

yordu. İsmet Paşa Hazretlerine 
Fransızca olarak :

— Nasılsınız ? Dedi.
Verilen buketler

Bu sırada, Başvekil Paşa
nın ve Hariciye Vekilinin refika
ları Hanımefendiler tarafından 
Madam Venizelosa ve Madam 
Mihalakopulosa birer buket ve
rildi.

İstasiyondan harice çıkacak
ları sırada M. Venizelos, İsmet 
Pş. nın soluna geçti, sağ elile 
sol omuzundan kucafelıyarak :

— Ankarayı ve sizi görmek
le fevkalâde mesudumj dedi..

Başvekilimiz de şır cevabr 
verdi:

— Ben de sizi görmekle 
ayni saadeti hissediyorum.

Bu sırada halkın alkışları 
son dereceyi bulmuştur.

Misafirler doğruca Ankara 
Palasotelinde'Fıazırlanan dairele
rine gitmişlerdir. Başvekil ver 
Hariciye Vekilimiz, misafirlere 
Ankara Pala9 oteline kadar re
fakat ettiler.

3 u  gîinkffi program'
Ankara,27 (H.M)— ■ Bugün 

saat 13 buçukta M. ve Madam1 
Venizelos, M. ve Madam Miha
lokopulos, Hariciye Vekili Be
yefendinin köşklerinde Könt 
Benthlen şerefine verilen ziya
fette hazır bulunacaklardır.

Bu akşam Başvekil Pş. Hz. 
ile refikaları Hanımfendi tara
fından misafirlerimiz şerefine

bir ziyafet ve suvare verilecektir.
Misafirlerin ziyaretleri 
Ankara, 27 (A. A) — Yu

nanlı misafirlerimiz Ankarapa- 
las otelinde bir müddet istira
hattan sonra refakatlerinde Yu
nan sefiri olduğu halde saat 
11 de Hariciye Vekili Tevfik 
Rgştü Beyefendiyi ve saat 12 de 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerini 
ziyaret etmişler, Başvekil Paşa 
hazretlerile Hariciye Vekili Be
yefendinin refikaları Hanımefen
dilere kart bırakmışlardır.
Gazi Hazretleri nezdınde 

Ankara, 27 (H.M.) - M. Ve
nizelos çok samimî karşılandı, 
öğleden evvel İsmet Paşa Hz. 
ile Hariciye Vekilini ziyaret etti. 
Öğle yemeğini Hariciye: köşkün
de yedi. Gazi Hazretleri tara
fından kabul edilerek uzun müd
det kaldı. Geceye İsmet Paşa 
Hazretleri tarafından suvare ve
rilecektir. Yunan gazetecileri 
matbuat müdüriyetinin misafiri
dirler.

Matbuat Müdürü Yunan ga
zetecileri şerefine Karpiçte öğle 
ziyafeti verdi. Beşte Hakimiyeti 

: milliye matbaasında çay ziyafeti 
verildi,

İstanbulda iki gün kalacaklar
Ankara, 27 (H.M ) — M. 

Venizelos ve refikaları İstanbul
da iki gün kalacaktır.

W â M 4 l  fcMvV
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Büyük h iv  infilâk
Berlin, 26 ( A. A ) — May- 

bachta bir madende infilâk: vu
kua gelmiştir. Birçok kimseler 
ölmüş, yaralanmış ve kaybol
muştur,

Ankara, 27 ( A. A ) — Bu 
akşam uaat 20,30 da Yıınnıı 
Başvekili M. Venizolou cenapları 
Hariciye Nazırı M. Mihnlakopıı- 
Ioü ve refikaları hanımefendiler 
yereline Ankara I*aln«tn verilen 
ziyafette Başvekil ismet Paça 
Hazretleri atideki nutku irat 
buyurmuşlardır:

Başvekil hazretleri; Cumhu
riyet hükümeti naınma ve bizzat 
kendi namıma zati alilerine hi
taben arzetmekle mübahi oldu
ğum sefa geldiniz temennisinde
ki samimiyet manasım ve hükü
met merkezimize vuku bulan 
ziyaretlerinizin bizce Bais oldu
ğu derin sevinci hissetmek sizin 
için güç olmıyacaktır. bazı kim
seler vardır ki, siyasette tesa
düfün en büyük âmil olduğunu 
zannederler. Onlar için Iıer han
gi bir teşebbüsün muvaffakıy- 
yet veya ademi muvaffakıyye- 
te ulaşması ekseriya insanların 
iradesine tâbi olmiyan birtakım 
hâdiselerin bir araya gelmesi 
neticesidir.

Bu iddianın değeri nedir ve 
ne dereceye kadar ispatı müm
kündür bilmem. Ancak, çok iyi 
bildiğim ve burada teyit etmek 
istediğim bir şey varsa zatı dev
letinizin bu gece halisane tes
it ettiğimiz ziyaretleri bizim ya
bancı kalmış olduğumuz bazı hâ- 
disatm neticesi değildir.

Bilâkis, bu ziyarete karşılık
lı ve şuurlu bir gayretin ve 
gerçi daima güçlüksüz gitmiyen 
lâkin her iki tarafça kuvvet, 
cesaret, iman ve ikdam ile takip 
olunan bir müsalemet ve anlaş
ma siyasetinin gayeye iriştiğini 
işaret etmektedir.

Türk - Yunan yakınlaşması 
hakikatte Lozan konferansının 
toplandığı zaman başlar. Orada 
sizinle benim idare etmiş oldu
ğumuz çetin ve güçlüklü müza
kereler bu suretle aramızda ay
rıca muhafaza ettiğimiz temas 
biribirimizi tanımak, anlamak 
ve binnetice uzlaşmak fırsa
tını vermiştir.

Her birimiz kendi memleke
tinin diğer memlekete yaklaş
masının sade faydalı değil 
ve fakat lüzumlu olduğunu gör
müştür. Zira, bunun için mücbir 
bir sebep vardı. Komşu mem
leketin iyi anlaşılmış menfaatleri 
hemen her noktada uygun ge
liyordu. Bunun içindir ki, her 
şeyi salim bir tarzda anlıyan 
ve durendişane bir dirayetle 
hareket eden zatı âlileri Yuna- 
nistanda bir yakınlaşma ve an
laşma siyasetine "çalışmağa ko
yuldunuz. Bu işte bilhassa seç
kin iş ortağının şimdiki hariciye 
nazırı M. Mihalakopulos ve daha 
başka yüksek devlet adamları 
tarafından yardım ve cesaret 
gördüğünüzü memnuniyetle kay
dettim.

Diğer taraftan, aziz Başve
kil Hazretleri; bu siyasetin biz
de de ve. [fevkalâde bir zemin 
bulmuş olduğunu bilirsiniz. Ya
kınlaşma eserinin defaatle çar
pıştığı güçlüklerin en çetin anın  ̂
da bazr maddî mesailin güzelce 
halli ihtimalleri son derece azal
dığı zamanlarda bile Efe itilâfa 
ulaşmak ümidi kavisini ve şu
urlu arzu ve iradesini bir lâhza 
kaybetmedim. Bu ümit ve ar
zuyu her fırsat buldukça da ifa
de ettim.

Bizi, pek büyük malî meit» 
faallerin karıştığı mefi’deluii kaü't 
nıırelte tuoviyo ederek kü iki 
tarafça güdülen jfayoyo pc!s p.3 
uyffiııı olan bir vasiyete nil,:> 
yet vcrıııej-e muvaffak eden, po* 
çen 10 hazirntı tarihli muk::vc!3'
J iirkiyc ve Yunnnistamsa gerçek 
menfaatlerinin tamatailc ar.!o 
şılmasından nıümbain olaa-ba uy
sallık temayülünün ilk mıyvcj’i 
oldu. O andanbcrvr&zifclerioıiGcfc 
lerinin menfaatlerine laizmci et
mek olan kimselerin en yüccü: 
ideali olan ve olması, lâezarro 
len sulhun azamî nof’ino o!~:;ıb 
iki komşu milletin dürüct vo-ct» 
•nereli teşriki mecaİDİ için ec.-> 
min atılmış bulunuyordu.

Sağlam ve devamlı tâ: 
luk, hissi tezahürler 
na edilemez. TarafErüatîtu» 
belli başlı lucııfcırScnMiı. vo 
karşılıklı itimatlannıtı. 
milletleri bağliyaıı doc'IaklcıriSi 
devamına ve daya-ukîiğiLtD yca; 
gâne zamandır. Bu büylo ohü» 
ca Türkler ile Yunanlılarjn hep 
hususta Balkanlarda vo> eytti 
büyük menfeatlere malik b'J=> 
lundukları Akdeniz havzasında 
anlaşmağa ve birlik, çalışmağa1 
mecbur oldukları teslim edilme» 
lidir. Zatı âlilelerile yüksek 
arkadaşının Türkiyeyi ziyaret* 
lerini bu düşünce ile telâkki 
ediyoruz.

Aziz Başvekil hazretleri t 
burada görmüş olduğunuz he» 
yecanlı hüsnü kabul Türk mil
letinin bu duyguya ne derecede 
ortak olduğunu- size belli' ede* 
cek ve ayni zamanda byradtr 
asaletle temsil ettiğiniz millete 
karşı hissettiği dösîatı& 
yülün delili olacaktır. Kanaatti 
odur ki, gerek sizde- ver gerete 
bizim memleketimizde olsuu1- ge* 
lecek nesiller Türk - Yunur 
dostluğunun sağlam binasını kul1» 
mağa çalışmış ve çalışacak ofeÜ« 
lara müteşekkir olacaktır. Siîy 
lere Ankaraya kadar ziyaret et
mekle bize bahşettikleri mah» 
zuziyetten dolayı M. Venizelos 
ve Mihalakopulosa büiüa kal
bimle beyan şükran, etm&dcn 
sözlerimi kesmeği istemiyorum.

Kendilerini- misafir etmek 
bizim için hassaten bir sevine* 
tir, ve burada derin saygıları* 
mızı kendilerine sunmakla baii* 
tiyarım.

Kadehimi Yunanistan Reisî* 
cümhnru Hazretlerinin, zarif 
misafirlerimizin' şahsî saadetle
rine, sizin1 ve Mihalakopulastra 
sihhatinize refeder,Yunan Mil
letinin taalisine ve Turk-Yunan- 
dostluğu şerefine: içerimi.

M. Venîzelosun cevabı
Yunan Başvekili M. Venizc*- 

los cenapları- İsmet Paşa H*. 
nin nutuklarına cevaben şu 
nutku irat buyurmuşlardır:

“ Başvekil Hazretleri; Yu» 
nan milletinin Hükümet reisi sı- 
fatile, ilk tanıştığımız seneyi dit- 
hatırlatan- şahsî bir not ilâ vesile 
hakkımda söylediğiniz güael 
sözlerden dolayı derin minnet
tarlığımı arzederim. Bu hâdise-- 
denberi dostluk rabıtaları mü» 
temadiyes resanet bulmuştur. 
Bundan 2  sese- evvel beni ziya» 
retinize davet ettiğiniz zam*» 
bidayette ciddî' sebepler dave* 
tîniz& icabet edebilmek imkânın
dan beni şüphe ettirdi.

— Lütfen çeviriniz —
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Osm. Hık üCcDimlî B©ftE@mi

!soıra, 28{T elefonla] — Ma
car Başvekili Kont Betlen şere- 

53 Hz. tarafından 
bir ziyafet ve

rildi. Ba ziyafette M. Venizelos 
ve Mihaloîsopulos s-efikalarile 
hazır bulundular. Ziyafette ve
killer v® birçok mob'uslar, Ma
sör sefiri M. Tahi ve zevcesi 
ve Macar kolonisne mensup bazı 
ailckr] hasır bulundular. Î3met 
Paça Hz. dos tve kardeş Macar 
milleti Başvekiline hitaben çok 
mühim ve şayanı dikkat bir nu
tuk söyliyerok idarei ekdah ey
ledi. Bu nutka Kont Betlen mu- 
kabdede bululdu. Zizyafe-ti mü
teakip bâr oılvaıre verildi.

Aşikara 2iî |A.A] — Macar 
Başvekili Kont Betlen cenapları 
refaketinde Macar sefiri M. Tabi 
şl&ga baHe saışî 11 de Hari- 
dîyo tekili, Tevfik Rüştü Beye
fendiyi ve saat 13 de Başvekil 
laŝ et Paşa Hazretlerini ziyaret 
etmiş ve Başvekil Paşa Hazret- 
terile Tevfik Rüştü Beyefendinin 
refikaları Hanımefendilere kart 
bırakmışlar ve Büyük Millet 
Medioi Roioi Kfîizım Paşa Haz- 
'ctlorilo Heyeti vekile azaüarına 
kart takdim eylemişlerdir. Ha
riciye Vekili Tevfik RüştU Beye
fendi oaat 1 2 -4 5  te, Başvekil 
îsmet Paşa Hazretleri saat 13 - 
30 da Kont Betlen cenaplarına 
otelde ıadei ziyret etmişlerdir.

Ankara 28 [A.A] — Bugün 
saat 13 - 45 te Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi ve refi
kaları Hanımefendi köşklerinde 
Macar Başvekili Kont Betlen 
eenapları şerefine bir öğle ye
meği ziyafet vermişlerdir. Ziye- 
fette Yunan Başvekili M. Veni
zelos cenaplkrı ve Yunan Ha
riciye nazırı M. Mifealakopulos

ve refikaları : Hanımefendilerle 
Başveki İsmet Paşa Hazretleri 
ve refikaları Hanımefendi, Ri- 
yaseticümhur kâtibi umumisi Te
vfik Bey ve Hariciye müsteşarı, 
Peşte ve Atina sefirlerimiz, Halk 
Fırkası umumî kâtibi Safft Bey 
hazır bulunmuşlardır.

Ankara, 28  (A.A) — Ma- 
car Başvekili K ont Betlen 
cemaplaırı bugün öğleden 
sonra Çamkayadaki köşk- 
Eörimîle ReisîcMrtAur Haz
retleri tarafm dan kabul 
buyurulmuşlardır.

Cümhuriyet bayramı

Şehrimizde ya
pılacak merasim

Cümhuriyet bayramı müna
sebetile bugün resmî ve hususî 
devair ve müesseseler, mektep
ler tatildir. Gündüz saat yedi
den itibaren bilûmum resmî ve 
hususî daireler, mağazalar, dük
kânlar, kara ve deniz nakliye 
vesaiti bayraklarla donatılacak 
ve gece her tarafta tenvirat 
yapılacaktır.

Saat ondan on bire kadar 
vilâyet merkezinde tebrikât ka
bul edilecektir. Saat on birde 
vali ve tebrike gelmiş olan ze
vat Beyazıtta hazırlanacak Tri
büne giderek orada Kolordu 
Kumadanına mülâki olacaklar ve 
geçit resminde hazır bulunacak
lardır.

Geçit resmi saat on bir bu
çukta başlıyacaktır.

Geçit resmi esnasında ve 
saat on ikide kolorduca tesbit 
edilecek muhtelif mevkilerden 
toplar atılacak ve limandaki 
vapurlar düdüklerile iştirak 
edeceklerdir.
f  Arkası 3 üncü sakifede)

O r u ç  /

Arif Oyucun vatan 
hainliğimi  ̂ Gazi Hz.= 
mm ıraikundan aldı-

Mahkemesinim 
ispat etmiştik.

/enin do= 
larfmsaealakllanna ait

jj vesîîsalan birkaç 
«, güa4 kadar neşredeceğiz. Hürriyet kahramana 
I rofâne-çıkam fouerzel herifim âdi bir çapulcudan 
I başka birşey olmadığı ve şehir içinde 
| eşkiya kesilerek ©nüme gelen müesseseyi v«r= 
| mağa çalıştığı bu vesikalarla pek iyi anla= 
Şaşılacaktır.

Bugün cümhuriyet bay
ramının yıldönümünü bü
yük bir sevinç ve heye
canla tes’it ediyoruz. Bun
dan sekiz sene evvel, 29 
teşrinievvel 923 te, Türk 
azmi, Türk iradesi sene
lerce uğraştıktan sonra 
eski, köhne Osmanlı im
paratorluğunun enkazı üz
erinde yap yeni bir idare, 
taze hayat dolu Cümhuri- 

'yet idaresini kurmuştu.
O zamandanberı ge'çen 

seneler zarfında,Türk mil
leti, Cumhuriyetin bütün 
feyizlerini, gün geçtikçe 
daha ziyade tebarüz eden 
nurunu gördü, refaha, sa- \ 
adete kavuştu, millî hâki- \ 
miyetin manasını daha iyi { 
anladı..

Bugün, işte, kendi top- \ 
Taklarımızda, hür ve müs- 
takıl bir vatan üstünde, bu ? 
cümhuriyet idaresi saye- j 
sinde temiz bir hava te- : 
neffüs edebiliyor, ve hu- 5 
zur ve sükûn içinde yıl- [ 
larca istilâ altında harap i 
olmuş, ihmal edilmiş mem- f 
îeketimizi imara çalıştyo- î 
tuz. Diğer taraftan bey- { 
nelmilel kazandığımız me- t 

| vki de sitayişle yadedile- S 
• cek kadar mühimdir. Cü- i 
g mhuriyetin ilânındanberi f 
îj geçen seneler zarfında bir i?
11 çok devletlerle dostluk, i 
ti muhadenei ve ademi teca- fc 
i vtiz misakları akdettik.Bü- j 

:i tün bu muvaffakiyetlere 
i i diğer ticaret muahedelerini ' 
M de ilâve ettiğimiz zaman, ; 
i , beynelmilel vaziyet için- f 
t| deki mevkiimizi daha vu- K 
fi zuhla görürüz. Bütün bu İ 
|j muvaffakiyetlerin başına 
fj en son hâdise olsa bile,
| Müsyü Venizelos ve Kont 
Ü Betlenin Ankaraya vaki 
1 olan ziyaretlerini kaydei- 
3 mek icap eder.
| Dahilî siyasete gelin-
I  ce, buradaki muvaffakı- 
| j/etler de bu kısa zaman 
| içine sığamıyacak derecede 
îj büyüktür. Yer yer vaki is- 
fî yanlar bastırılmış, mem- 
H lekette tam bir huzur te
li nün edilmiştir. Vatanın her
| bir tarafı demir ağlarla 

j j örülmüştür. Medenî bir
II serpuş kabul edilmiş, arap 
j | harfleri atılmış, meskenet 
j i yuvaları olan tekkeler ka

panmış ve uyuşuk kanlara 
yeni bir hayat gelmiştir.

Malî cihetten, Avrupa 
piyasasındaki mevkiimiz 
tarsin edilmiş, Milİî pa- [ij 
ranın istikrarı temin olun
muş ve birçok bankalar 
vücut bulmuştur.

İşte kazandığımız cum
huriyetin feyizleri burada 
sayılamıyacak derecede 
çok ve büyüktür. Onun 
içindir ki, bugün,{Cumhuri
yetin yıldönümünü büyük 
bir sevinç ve heyecanla 
tes’it ediyoruz.

\\... , , .v, ... ..... . . ...
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Sokaklarım manzarası çok fecidir Beledige mksim

k  için s e f

n

mlziıı telgrafSarı
İzmir, 28 ( Sureti mahsusa- 

da gönderdiğimiz muharririmiz
den )Yağmur dindikten sonra 
bugün herkesin bir az yüzü 
güldü. Fakat sokaklar hâlâ en
kaz ve çmurla doludur.. Tram
vaylar işlemek için tertibat alı
yor. Belediye seferber halinde 
enkazı temizlemekle meşgul. Di
ğer taraftan maili inhidam ev
ler derhal tahliye edilmektedir. 
Bir çök binaların temelleri sar
sılmıştır. Daha bir çok inhidam
lar olacağı tahmin edilmektedir.

Camiler ve umumî otellere 
yerleştirilen Felâketzedelerin ıs
tırabı mehma emken tahfif 
edilmektedir.

Hilâliahmer canla başla ça
lışıyor. Felâketzedelere yatak 
battaniye tevzi edildi.

Yağmurun mülhakatta büyük 
zararlar iras ettiği muhakkaktır. 
Yalnız henüz vazih malûmat alı
namamıştır.

Ali
İzmir 28 (sureti mahsusada 

gönderdiğimiz muharririmizden) 
—Telefon muhaberatının teminine 
uğraşılıyor. Civardaki köyler 
tamamen su altında kalmış, mez- 
ruat baştan başa harap olmuş
tur. Yağmur başladığı zaman 
dışarda bulunan çobanlardan 
haber yoktur. Binlerce koyu
nun ve öküzlerin de beraber 
mahvolduğu anlaşılıyor.. Köy
lerle olan irtibatı tesis için yı
kılan köprüler bugün yapıla
caktır.

Vali Kâzım Paşa mütemadi
yen, geceli gündüzlü şehri do
laşmakta ve yapılan tahlisiye 
ameliyatına nezaret etmektedir. 
Ekmek buhranı kısmen zail ol
muştur. Ali

Ânadolunun 
verdiği tafsilât

İzmirde çıkan Anadolu re
fikimiz geçen gün yağmurun 
şiddetinden mürettipler matba
aya gelemediği için intişar ede
memiştir. Evelki gün çıkan nüs
hasında yağmurun tahribatı 
hakkında şu malûmatı vermek
tedir.

Evelki geceki yağmur ile 
dün öğleden sonra birdenbire 
fırtına halinde bağlıyarak bütün

İzmir 28 =  ( Sureti mahsusada gönderdiği  ̂
mız muharririmizden ) - Kırk sekiz saattenlbe= 
ri devam eden yağmur 5 bugün hafifledi. 
Halk elân korku içindedir. Felâketin her an.j 
tekerrüründen endişe eden halk, evlerinden 
dışarı çıkamıyor. Dükkânlar hâlâ kapalıdır.. 
Sokaklar dere halindedir ve yıkılan ankaz ile 
doludur. Seylâp felâketinin yaptığı tahribat ve' 
facialar gün geçtikçe daha iyi meydana çı- 
kıyor.
. Hilal mmtakasmda berber Haşan efendi

nin on nüfustuk ailesi ve misafireten bulunan 
sekiz kişi kâmilen boğulmuşlardır. Bt&güne 
kadar yıkılan evlerin miktarı 216 yi, şimdiye 
kadar çıkarılan cesetler 117 yi bulmuştur. 
Her gün ankaz ve çamuırlar içinden bir çok 
cesetler çıkmakta, çıkarılan cesetler merale" 
ket hastanesine taşınmaktadır.

Memleket hastanesinin yedi bin îirailık er
zakı seylâptan mahvolmuştur. Askerî hasta- 
nenin bazı akşamı yıkılmıştır. Kanalizasyonun 
fenalığından sokaklar dere halindedir.

Seylâptan en ziyade Basmahane ve AJsan- 
cak civarı zarar görmüştür.

gece devam eden afat şeklin
deki yağmur yüzünden umumî 
zarar ve ziyan miktarı bir bu
çuk milyon lira raddesinde tah
min edilmektedir. Tüccarlarımı
zın zararı fevkalâde olduğu gi
bi belediyenin de zararı pek 
büyüktür. Felâket esnasında 
lâzım gelen yardımı ifa için be
lediye zabıta memurlarından 
mürekkep imdat kolları tertip 
edilmiştir.

Sabahleyin Göztepe, köprü 
mevkii, Kokaryalılar, Halimağa 
bataklığı, Karataş tramvay cad
desi, Halimağa çarşısı, Keten 
çarşısı, Hisar camii civarındaki 
bütün sokaklar, Kızlar ağası 
ve demir hanları, Bakır bedes- 
tanı, Sipahi pazarı baştan başa 
su ile dolmuş, bilhassa Demir 
hanında su insan boyu yüksel
miş ve bu sokaklardaki bütün 
ticarethanelere su dolmuştur.

Halimağa çarşısında Fadıl 
Beyin Marifet matbaası ile, 
Hamza_ Ali Beyin Manisa bak
kaliyesi, Hafız Cemal Beyin 
Kuru yemiş ticarethanesi, Ali 
Muhsin Beyin Kuru yemiş tica
rethanesi ve deposu, Adem 
Murat Beyin baskül ticaretha-

ALİ

nesi, limoncu Dav; Levi, Kur» ’ 
do efendi ve Fehmi Sabit Beyin 
Kuru yemiş ticarethaneleri,.bü* 
tün çuval ve limon depoları 
kâmilen, Çakaioğlu hanında 
yarım metre yüksekliğinde su 
dolmuş ve handa bulunan üzüm 
ve incir çuvaîcarmdan bir kısmı 
su içinde kalmıştır.

Bakır bedestanı ile Kızlar 
ağası ve Demir hanırtm vaziyeti, 
çok fena idi. Bu hânların içi 
bir metreden birbuçuk metreye 
kadar su ile dolmuştu. Bu han- 
larla beraber bedcstafıda bulu
nan bütün ticarethanelere su 
dolmuştur. Pek mühim miktarda 
zarara uğramışlardır.

Kuru yemiş ve bakkaliye ti
carethanelerine çuvarlarla fm» 
dik, fıstık, ve koru fasulye so
kaklara dolmuş, sular tarafın* 
dan denize götürülmüştür.

(Arkası 3  üncü sakifede)

Gazetemiz Cumhuri
yet bayram ı münasebe
t le  yârın intişar etmi- 
yecektir.
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çsıırkem yakalandı

Rio 27 (A.A) -  - Neşredilen
oir lebliğ lıor türlü kargaşalık 
teşebbüslerinin eşlim;;» ktırşı vu
ku bulacak lıor nevi tecaviizle- 
riıı merhametsizcesine tetikti 
edileceğini yazmakladır.

Globo gazetesinin bir mu
habirine beyanatta bulunan Je
neral Fragoso şimdiki ihtilâl 
hükümeti heyetinin muvakkat 
olduğunu ve iktidar mevkiini 
Rioda içtimaa davet edilmiş 
olan millî hareket mümessille
rine tevdii] edeceğini beyan et
miştir.

Mumaileyh, M. Mello Fran- 
conun hariciye nezaretine geti
rilmesi keyfiyetinin hükümetin 
Brezilya ile bütün devletler ara
sındaki dostane ve kardeşçesine 
münaseoatı muhafaza etmek ni
yetinde bulunduğunu ispat ey
lemekte olduğunu ilâve eyle
miştir. Polis, tahkikat icrası 
zımnında, sakıt hükümete men
sup bütün şahsiyetlerin tevkif 
edileceğini bildirmiştir.

Polisin icra etmiş olduğu tah
kikat bombardımanın, liman me
murlarının tahrirî talimatına ri
ayet etmeği ihmal eden Badon 
kumandanına isnat edilebilece
ğini göstermektedir.

Rio ,2 8  [ A. A ] — Sabık 
Reisicümhur muavini M. Mello- 
vianna vapura bineceği sırada 
tevkif edilmiştir. M. Prestes İn
giliz konsoloshanesine iltica et
miştir.

TOpuaır 
dia mlâsademe

Bayonne, 27 (A. A) — Bu 
ayın 24 ünde meşhur bir gemi 
açık ve berrak bir havada Fi- 
nister burnunun 20 mil uzak
lığında Dunarea namındaki bir 
vapura çarpmış ve vapurda 8 
metre uzunluğumda ve 3 metre 
derinliğinde bir rahne açtıktan 
sonra kaçmıştır. Dunarea va
purunun imdadına bir İtalyan 
vapuru koşmuş ve vapur bir 
Felemenk römorkörü tarafın
dan Senjan de Luz limana çe
kilmiştir,

Fevzi Pş. Hz 
Ankara, 28 ( A.A) — Bir 

müddettenberi şark vilâyetle- 
fine seyahat etmekte olan Bü
yük Erkânı Harbiye Reisi Müşür 
Fevzi Paşa Hazreleri bugün 
şehrimize avdet etmişlerdir.

M. Musolmimn nutku 
Roma , 28 ( A. A ) — M . 

Musolini, Faşistlerin Roma üze- 
rine yürüdükleri günün yıldö - 
nümü naünasebetile söylediği bir 
nutukta İtalyanın diğer bütün 
milletler gibi silâhlanmakta de
vam edeceğini, teslihat umumiy- 
yetle tahdit edilecek olursa İtal- 
yanın da teslihatını azaltacağını 
söylemiş, ancak Faşist İtalyanın 
hiç bir vakit bir harp zuhuruna 
önayak olmıyacağını ilâve et - 
miştir.

R  = 1 0 1  fe lâ k e ti  
Londra, 28 — (A. A) — 

R 101 balonunun uğradığı ka
za hakkında resmen tahkikat 
yapılmağa başlamıştır. Bu tah
silatın 15 gün kadar sürmesi 
Muhtemeldir»

JLm ıdrada ■
Bahrî mraalfosıdb» 

Mira umshalan 
t e a t i  ed il.

Londra, 27 (A. A) —- Ame
r i k a  vc Japoıı K e f i r le r i  Başve
kil M. P/!acdo:>ald nazırlardan 
M. H e ı ı d e r s o ı ı ,  M. Aleksaıuler 
ve kanada AvıısLurnlyn Yeııi- 
zelaıul c e n u b î  Afrika ve Ter- 
ih İv  Başvekilleri lıazır bulundu
ğu lü kle bahrî muahedename- 
nin mıısaddak nüshalarını tevdi 
etmişlerdir. İngilizlerin tasdik 
etmiş olduğu nüsha da keza 
teati edilmiştir. Fransız ve İtal
ya sefirlerinin hazır bulunmala
rını temin eden M. Macdonald 
Fransa ve İtalyanın da müsait 
bir zamanda bu muahedeyi tas
dik “edecekleri ümidini izhar 
eylemiştir.

Londra, 27 (A. A) — Ame
rika Reisicumhuru M. Hoover, 
telsiz telgrafla neşrolunan bir 
beyannamesinde bahrî muahe- 
denamenin tasdikinden bahse
derek bu siyasî vesikanın herkes 
için âdilâne olduğunu ve hiç 
kimse için tehlikeli olmadığını 
beyan etmiştir. Müşarünileyh, 
bahrî teslihatın istikbalde daha 
ziyade tahdit edilebileceği ümi
dini izhar eylemiştir.

M. Hoover diyor ki: Artık 
kat’iyyen bahrî teslihat müsaba
kasına müsaade etmemek icap 
eder. Bahrî mesail hakkında 
Fransa ile İtalya arasında ce
reyan etmekte olan müzakerata 
telmih eden Amerika Reisicum
huru, bütün dünyadaki millet
lerin sabru tahammül ile hüs
nüniyetin her halde bir sureti 
halle isal edeceği itikadım bes
lemekte olduğunu beyan et
mektedir.

Yuması Gazete* 
çilesine ziyafet

Ankara [H. M.] — Matbuat 
Müdüriyeti Yunan gazetecileri 
şerefine bir öğle ziyafeti verdi. 
Saat beşte Türk Ocağında ec
nebi gazetecilere çay ziyafeti 
verildi.

Galatadaki inhidam

Enkaz altından 
çıkarılan cesetler

Evvelki gün Galatade feci 
bir inhidam olmuştu. İtfaiye ve 
Belediye amelesi dün akşama 
kadar enkazı çıkarmak ve ka
zaya uğradıkları söylenenleri 
aramakla meşgul olmuştur. Kom
ser Muavini Tahsin Efendinin 
cesedi evvelki akşam enkaz al
tından çıkarılmıştır.

Kahveci Moruk Osman Ef. 
nin cesedi de dün çıkarılmış
tır. Osman Ef. yıkılan evle
rin altındaki kahvenin sahibi 
olduğundan çatırtıyı duyar duy
maz evdekilere haber vermek 
üzore içeri girdiği ve çöküntü
nün altında kaldığı rivayet edi
liyordu. Osman Ef, nin dül) ce
sedi bulunmuş ve bıı rivayet 
teeyyüt etmiştir.

Dün bir sütçünün cesedi de 
çıkarılmıştır. Bu adam, inhida
mın olduğu sabah, o eve süt 
vermek üzere girmiş, tam çıka
cağı sırada ev yıkılarak altında 
kalmıştır.

İnhidamdan bir müddet ev
vel evde bulunan tenekecilerle 
kahveci çırağının kaçtığı anla
şılmaktadır.

Bu suretle, enkaz altoda 
başka ceset bulunmadığı kanaa
ti hâsıl olmuştur.

M
im ricni sahifeden 

Sular atamda 
Kilisli Şnkir Beyin bakkali

ye, İank Kurado, Avrcım İski- 
nnzi Efendilerin çuval ticaret
haneleri, Mıınmmer Lûtfi Beyin 
demir ticarethanesi ile bütün 
kereste ticarethaneleri, Çilingir
ler çnrşıoı ou altında kalmıştır.

Çımgırı çarşısında Sabuncu 
Melmıet Sait ve şerikleri, Gül- 
znde Sadık vo Muzaffer, Ömer 
Atıf, Ahmet Rıfat ve Ömer 
Lûtfi, Fildişi zade Muzaffer, 
Garbizade Mehmet Ali, Avni 
zade Hüseyin, Kavalalı zade 

Şemsettin Beylerin tica
rethanelerini su basmıştır. Za
rar ve ziyan miktarı mühimdir. 
Burada bir ticarethanede bu
lunan 10 çuval şeker tamamen 
erimiştir.

Kızlar ağası hanında 5000 
çuval kadar üzüm vardı. Bun
ların bin çuvalı Demir hanında 
ıslanmıştır. Mustafa Numan Be
yin imalâthanesini, kazmirci ve 
baharat mağazaları ile terzi 
mağazalarını su basmıştır. Za
rar ve ziyanları çoktur.

İmdat kanvvetlerî 
Gece su basmış olan tica

rethanelerdeki suları boşaltmak 
için sabahleyin imdat kuvvetleri 
faaliyete geçmiştir. Vali Kâzım 
paşa ile Belediye reisi Sezai 
Bey her tarafı dolaşmış, vazi
yeti görmüş, itfaiyenin motör 
pompları ile mağaza ve hanlar
dan sular boşaltılmıştır.

Kızlarağası hanında 49 san
dık şekerini tamamen eridiğini 
gören bir tüccarın tecennün et
tiği söylenmekte ise de bu ha
berin aslı olup olmadığını tah
kik etmek imkânı olamamıştır.

Ömer Lûtfi Beyin kuru ye
miş ticarethanesini basan ve 
mağazanın arkasındaki depoya 
dolan suları boşaltmak için it
faiyenin emme basma tulum
baları getirilmiş fakat çuvallar
dan su içine dökülmüş olan in
cirler tulumbanın siboplarım tı
kamış ve bir müddet sonra ma
kine işlememiştir.

Lâğım lar patladı 
Başturak, Tilkilik, Mezarlık 

başında‘ da birçok dükkânları 
su basmıştır. Eşrefpaşadan İki- 
çeşmelik caddesini takiben aşa
ğıya inen sular birçok taş par
çalarını indirmiştir. Şehrin he
men bütün mahallelerinde sel 
sularının tazyiki ile lâğımlar 
patlamıştır. İkiçeşmelik caddesi 
baştan başa bozulmuştur.

Yukarı mahallelerden selle
rin indirdiği taş parçaları ve 
kumlar şehrin umumî yerlerinde 
toplanmıştır.

Kem er çayı taştı 
Gece Kemer çayı iltihak 

eden sellerden büyüyerek taş
mış ve Kemerdeki köprünün 
üzerinden aşarak büyük bir 
sür’atle ilerliyerek etrafa yayıl
mış, bahçeleri su almış, Sinekli 
Aziziye, Kızılçullu ve Halkapı- 
nar taraflarındaki binlerce dö
nüm arazi sular altında kalmış
tır. Mahsulât çok zarar görmüş
tür-

Köprüyü götürdü 
Kemerde Kervan köprüsü 

yakınında yeniden inşa edilmek
te olan betonarme köprünün 
bir kısmı sular tarafından götü
rülmüştür, İnşaat malzemesi, 
amele barakaları kâmilen denize 
gitmiştir. Halkapmara kadar 
inen bu çay Kahramanlar ma
hallesindeki ahşap küprüyü sö
kerek götürmüştür.

Pemîziim tâsftûâ 
Halkapmardan geçmek im = 

kûm kalmamıştı, denizin üstü 
gelen odun ve tahta parçalarile

evlere giren nıılarnı sürükledi
ği tekııe, leğen ve hatta kırıl
mış kayıkla rla dolmuştu. Bun
ların arasında tavuk ve köpek 

de tesadüf ediliyordu.
çayn tmgtı 

Melez çayı; Şehitler cadde
sine taşmağa başlamış vc Al- 
suncalt semtine doğru ilerile
rin,«ıtir. Alınan tedbir sayesinde 
pek az evin bodrııııı kulunları
na sular girmiştir. Sular boşal
tılmıştır, Kısmı adlî reisi Sabri 
Bey bu semtteki halkın vaziye
tini tetkike memur edilmiştir.

Seller inıüyor 
Hiç kimse işine gitmemiştir. 

Eşrefpaşadan inen seller Dam
lacık yokuşundan büyük bir 
gürültü ile dökülüyor ve Bahri- 
baba parkı üstünde Hıfzıssıhha 
müessesesi civarında birçok ev
lerin içine giriyor, tehlike teşkil 
ediyordu.

Namazgahta yarım metre 
mikâbı cesametinde taşlar yu
karıdan sürüklenerek aşağı in
miştir. Yapıcıoglunda da vazi
yet ayni idi.

Kalaycılar, silâhçılar, sığır 
kasapları çarşıları hep su bas
kınına uğramıştır.

Memleket IsastanseM 
Damlacık yokuşundan gelen 

sel suları memleket hastanesinin 
içine dolmuş ve kömür mahzen
ler ile erzak depolarını su basmış, 
kömürleri alıp götürmüştür. Bu 
kömürler Beyler sokağına dol
muştur.

Memleket hastanesindeki za
rar miktarı 10 bin lira radde
sinde tahmin edimektedir.

Hapisaneyi de kısmen su 
basmıştır.

İsmet paşa mahallesinde de 
bir çok evlerin bodrum katına 
su dolmuştur.

.. _ Öğleden sonra 
Öğleden sonra başlıyan afat 

pek dehşetli idi. Bu afat gece- 
kinden daha fazla zarara sebe
biyet vermiş, ve gece şehrin su 
basmamış bazı yerlerini de su
ların basmasına, bazı evlerin yı
kılmasına sebebiyet vermiştir.

Dağ m ahalleleri 
Şehrin dağ mahalleleri de 

dahil olduğu halde bütün so
kakları su içinde kalmıştır. Her 
sokaktan yarım metreden bir 
metreye kadar yükseklikte sel
ler akıyordu.

Bir zaman geldi ki; Beyler 
sokağı, ikinci kordon, Kemer- 
altı birinci kordon baştan başa 
sular kaplamış ve herkes bu
lunduğu yerde kalmıştır.

Denizde dalgalar 
Yağmurla beraber başlıyan 

fırtına denizde korkunç dalgalar 
husule getirmişti. Birinci kor
donda suları yara yara ilerliyen 
tramvayların camlarına çarpan 
dalgalar geri dönüyor, herkes 
korku içinde ne yapacağını, ne
reye iltica edeceğini düşünü
yordu. Hükümetin avlusu su 
dolmuştu.

Dolu yağdı 
Yağmurun zaman zaman şid

detlendiği ve dolu yağdığı gö
rülmüştür. Yumurta cesametin
de dolu düşmüştür.

Yıldırım lar düştü 
Yağmur esnasında muhtelif 

samanlarda bazı semtlere yıl
dırımlar düşmüştür. Karşıyaka 
ile Tor an arasına iki yıldırım 
düşmüştür.

Tura’nı su bastı 
Dün şaat on dtirttş telefonla 

Vilâyet makamına vgrilen ha
beri» Turan köyünü su bastı
ğı bildirilmiştir. FakaJ telefon
ların işlememesi yüzünden tah
ribatın derecesi anlaşılamamış-

1 urandaki derenin müthiş 
bir sel Iıalindo geldiği vc mühim 
zararlar yaptığı tahmin edil
mektedir. Temenni edelim ki 
birşey olmamış olsun.
Bayraklının da aşağı kısmındaki 

biııukırdan birçoğunun aulor al
tında kaldığı lıaber alınmıştır.

Dumurlar ynlsılhlu 
Evvelki gece oldıığıı'gibi dt'uı 

öğleden noııra başlıyan yağmur 
(«ilasında da bazı mahallelerde 
bir çok evlerin duvarları yıkıl
mıştır.

Yapıcı oğlunda, Dolaplı ku
yuda duvarları yıkılmış evler 
çoktur.

Dün memleket hastanesi ci
varında hıfzıssıhha müessesesi 
yakınında bir facia olmuştur. 
Fazla yağmurdan duvarları eri
yen bir bina ansızın sarsılmış 
ve maili inhidam oir vaziyete 
geçmiştir. Fakat merkezi sıkle
ti bozulmadığmdan maili inhi
dam vaziyette kalmıştır.

Evde bulunan halk feryada 
başlamış, polis belediye zabıta 
memurları koşuşmuş, evdckilcri 
çıkarmak için tedbir ittihaz et
miştir.

Bu evin gece yıkıldığı ve 
birkaç kişinin enkaz altında 
kaldığı söylenmektedir. Gaziler 
mahallesinde, Tamaşhkta ve Hi
lâlde de evler yıkılmıştır.

(  / inci sahifeden mabad)
— Alay, geçit resminden 

sonra Beyazıt - Divanyolu - Sul
tanahmet - Alemdar - Reşadiye - 
Köprü - Karaköy - Şişhane - Te- 
pebaşı - İstiklâl caddesi yoluyla 
Cümhuriyet meydanına gidecek 
ve oradan dağılacaktır.

Alayın kolbaş smın Taksim 
meydanına muvasaletinde Ban
do İstiklâl marşı çalacak ve bu 
esnada vilâyet tarafında ihzar 
ettirilecek oiaıı çelenk vilâyet
çe intihap edilecek bir heyet 
tarafından Cümhuret abidesine 
vazedilecektir.

Alayın harekete başladığı 
zamandan köprüye muvasalatine 
kadar İstanbul cihetinde ve 
köprüden Cümhuriyet meydanı
na muvasaletine kadar da Be
yoğlu cihetindeki tramvay ara
baları işlemiyeçektir.

Geceleyin Beyoğlunda Cum
huriyet, İstanbulda Beyazıt, Üs- 
küdarda Doğancılar meydanın
da muzika çalacak ve buralar
da havaî fişekler atılacaktır.

Tramvaylar, Seyrisefain, Şir- 
ketihayriye, Haliç, Anadolu ye 
Şark şimendiferleri idareleri ge
ce yarısından sonra dönüş sefer
leri yapacaklardır. Bunları ilân 
edeceklerdir.

Afyon konferansı 
Londra, 27 (A. A) — Ame

rika, Fransa, Almanya, İngilte
re, İtalya ve Felemenk dahil 
olmak üzre 11 memleket mü- 
mesillerinin hazır bulunduğu ih
zarı Afyon konferansı Londra- 
dp açılmış ve M. Henderson 
murahhaslara beyanı hoşamedi 
eylemiştir.

Tebrjkâtı kabul 
Ankara, 28 [ H. M. J — Ya

rm Gazi |Hazretleri saat on 
gdprtte B. M. Meclisinde Cum

huriyet bayramı tebrikâtııu ka
bul edecek, tebrikât bitince 
resmi geçide başlanacaktır. Ge
çidin üç saat süreceği anlaşı
lıyor.
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İladan Kıralım,, küçük im, 
1 rensen Civaınıı ile geçenlerde 
evlenme merasimi yapılan Bul
gar Kıralı Bııriu Hazretleri, vc, 
111 zevcesi ile Bdlgarâlana 
mok üzere üç {,1in evvel İtalya 
(iaıı «ayn im izi.

liıtlpr Kıralı île yeni kıra- 
lıçe Çar Fcrdiııaııt vaptırnnn 
biuminlordir.5 Vapur beyaza ba, 
yanmış ve Lîıılgar Kiralının em
rine tahsis edilen zarif bir yat 
haline ifrağ edilmiştir. Bulgar 
Kıralı ile zevcesini hâmil olan 
vapura İtalyan torpidosu da re
fakat etmektedir.

Gece geç vakit aldığırrım 
malûmata nazaran Çar Ferdi» 
maııt vapuru Çanakkakyi geç» 
miştir. Bu sabah limanımıza ge» 
lerek doğra boğazı geçerek 
Varn,?ya gidecektir.

Bulgar Kıralı ile kıralıçası- 
nm şehrimizde tevakkuf ederek 
birgün kalmaları ihtimali de 
vardır.

c A K S '
Unsuru gıdaisini tecrübe \ 

etmek her vakit için kullan- i 
mak demektir. Hiç başka ’ 
bir müstahzır ile kabili kıyas 
olmadığı gibi başka hiçbir 
unsur da onun yerini tut
maz. Milyonlarca minimini 
yavruların sıhhat ve hayatı 
( Glakso ) ya medyundur.

Bir Amerikalı otojoıp- 
billerde benzinden ta 
s a r r u f  i ç in  b i r  c ih a z  

ib ttira  e t m iş t ir
Müttehide» A m erikada İH. W h e  

atonda 1987 D. sokağında mukim  
W A L T E R  C H R İT C H L O W  ihtira 
ettiğ i otom obile m ahsus az benzin 
saried en  bîr m akine beratını tescil 
ettiriyor. Bu içat, sefiıı ve; gjşcele^fte 
daha iyi bir karbürasyon temin 
eden ru tu b et prensipi üzerine mü
essestir.

Y e n i “Ford ,, 1ar, litre başma 
16 U İlem ctrelik neticeler vermek» 
tedir. Ecki “Ford ,, 1ar ise litre ba« 
şm a 2(i k ilom etreye kadar verm ekte  
idi. B aşk a m arkalar, sarfiyatta 1-4  
ve 1 -2  nisbetinde tasarruf elde e t
tiklerini beyan ediyorlar.

A cen ta lar için °« 100 ilâ /o4QO 
k âr veren  6 ilâ 3 0  dolar beş kıy
m etinde m odeli vardır.

Müsyü C ritchlow , ayda 280 ilâ 
1000 d olar k ad ar kazanabilir umu» 
m î a cen ta lar arıyor.

Bugün kendisine İngilizce ola
rak  yazınız ve acentalık  içîn m ec
cani teklifini isteyiniz.
İsminiz................................... •
A dresiniz
Şehir . . . m em lek et . . • «
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takdim eder. 
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L-ııınıiMijijViı.ııryci i1’iy/rıynanı , , j i  , Mjetıülc 
teırıFS ve taltif ecSIlee memurlar

Ankara, 28 ■— Dahiliye Ve
kaleti geçenlerde yaptığı bir 
tatDjVtdc lıcr aeııc terli üstele
nin, kulem zamlarını, irıkclır- 
îK'.ıııc alanları Ciiliıhuriyel bay- 
ramnı'a İİAu tamim

idi.
9^9-930 seneni /arlında ter

li odeEi, kıdemlilerine zaııı ya
pılan, takdirname al.m vali, 
kaymakamları, meldunçu vo nü
fus müdürlerini bildiriyorum.

VaM er 
Sınıfları terfi edilen valiler 

Ordu valisi Hüseyin Tahsin B. 
dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa. 
Balıkesir valisi Özdemir Salim 
B. beşinciden dördüncüye Edir
ne valisi Mehmet Emin B. be
şinciden dördüncüye Malatya 
valisi Mehmet Tevfik B. beşin
ciden dördüncüye.

ECaynmakamallaır 
Sınıflara torfi eden kayma- 

kamlar: îkinci sınıftan birinci 
□sınıfa terfi edenler: Mucur kay
makamı Yusuf Ziya Bey, Yal
vaç kayraaknüîi Mehmet Rüştü 
B. Bahçe kaymakamı Edip B. 
Balfı kaymakamı Mustafa Ha- 
«nit, Anamur kaymakamı Meh
met Remzi, Cide kaymakamı 
Ali Fikri, Aieskirt kaymakamı 
iüseyin Tahsin Beyler:

Üçüncü sınıftan ikinci sınıfa 
erfs edenler : Orhaneli kayma
mana Mustafa Tayyar B. Seyit
gazi kaymakamı Sabri, Cuma 
tayajakamı Rufkı, Beyşehir kay- 
aalsamı Abdülhadi B.ler.

Terfi eden mülkiye müfet
tişi Hacı Hüsaü B. birinci sı
nıftan başmüfettişliğe, Derviş 
Hüşaö B. ikinci sınıftan birinci 
sınıfa, Hâsaîn Faik ve Ahmet 
Niyazi Beyîer üçüncü sınıftan 
ikinci sınıfa terfi ettler.

Takdis'üsame alan valiler: Bo- 
,ıı valisi Sakıp, Denizli valisi 
Hafit, Kars valisi Salim, Zon
guldak valiliğinde iken nüfus 
müdürü olan Akif Beyler.

Takdirname alan kayma- 
karalar ve mektupçular: Urla 
kaymakamı Baba, Silivri kay
maksam Mamdui, İskilip kayma- 
kamı Halil Rifat, Çıldır kayma
kamı Sabrij Seyitgazi kaymakamı 
Sab,?i, ö d s iE İş  'kaymakamı Recai, 
Seydişehir kaymakamı Ihsan, 
Şirvan kaymakamı Zeki, Söke 
kaymakamı Ahmet Hasip, Şem- 
din^n kaymakamı Reşat, sabık 
Beyoğlu kaymakamı halen İs
tanbul pofis müdürü Ali Rıza, 
Konya mektupçusu Raif Beyler. 

Üç takdirname aldıklarından 
kıdemlerine bir sene zam

yapılan valiler ve kaymakamlar;
Aydın valisi Hüseyin Fevzi, 

•Afyon valiyi Fahrettin, Eskişe
hir valisi İsmail Hakkı, Konya 
valisi İzzet, Beyşehir kaymaka
mı AİHÜ'ılvafi , Karaburun kay
makamı Mehmet I lilmi, Maçka 
kaymakamı Hamil: , Yusufeli 
kaymakamı Mustafa Nurettin, 
Lor kaymakamı Fevzi , Çivril 
kaymakamı Ahmet Kaili, Ha - 
sankaie kaymakamı Ahmet Mu
hittin, Gerze kaymakamı Ali 
Adil , Akçaabat kaymakamı 
Mahmut Ceiaiectii!, Bozkır kay
makamı İbrahim Hakkı, Sa - 
lihli kaymakamı Mehmet Hu
lûsi , İzmir Umuru Hukukiye 
müdürü Mahmut Muzaffer, Ti
rebolu kaymakamı Süleyman 
Salim, İskilip kaymakamı Halit 
Rifat, Suşehri kaymakamı Ab
dullah, Bulanık kaymakamı Me
hmet Mazhar, Bacuk kaymaka
mı Hazım, Diyadin kaymakamı 
Maksut, Pazarcık kaymakamı 
Ali Rıza, Osmancık kaymaka
mı Abdurrahim Ferit, Şarköy 
kaymakamı Ahmet Şükrü, Hi- 
nis kaymakamı Recep Hilmi, 
Ayvacık kaymakamı Yahya 
Hikmet, Çeşme kaymakamı Mus
tafa Talât, Hüseyinabat kayma
kamı Ahmet Muhterem, Saray
köy kaymakamı Abdurrahman 

Agâlı,5indirgi kaymakamı Mehmet 
Selâhattin Nusaybin kaymakamı 
Necip, Divrik kaymakamı Mus
tafa Kâzım,Kemaliye kaymakamı 
Mehmet Tevfik. Samsun kayma
kamı,Mustafa Kelkit kaymakamı 
Celâl Tayyar, Yenihan kayma
kamı Yusuf Sıtkı, Ariderin kay
makamı Hüseyin Ferit, Finike 
kaymakamı Mustafa, Hayrettin 
Beyler.

Şark hizmetlerinden dolayı 
kıdemlerine birer sene zam ya
pılan valiler ve kaymakamlar 
ve mektupçular:

Çorum valisi Cemal, Manisa 
valisi Fuat, Urfa valisi İbrahim 
Ekrem, İçeli valisi Sait, Cebe- 
Ibereket valisi Ziya, Diyarbekir 
valisi Nizamettin, Erzurum valisi 
Fevzi, Burdur valisi HâzimVan 
valisi Bekir Sami, Kars valisi 
Salim, Muş valisi Zeynelabidin, 
Siverek kaymakamı Mustafa 
Rüştü, Gediz kaymakamı Ne
cip, Bozçadağ kaymakamı Ali 
Rıza Mesut, İlgi ı kaymakamı 
Yusuf Ekrem, Akhissr kayma
kamı Mustafa Zeki Mudanya 
kaymakamı Şükrü, Silvan kay
makamı İsmail Vehbi, Peturge 
kaymakamı Ahmet Nafiz, Kara- 
köse kaymakamı Hüseyin Şevket, 
Söğüt kaymakamı Zeki, Örhan-

î/!ih'ı iiır ve rnrod5m Ik'4(!stt jbaI!morldrrrn
Gemilerin kömürleriPosfahancler
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23 üncü maddelerinin tadili için 
Meclis bütçe encümoniıulo bir 
lâyiha vardır.

Gazete ve memurlara aboııo 
olmak, kitap tedarik etmek is
teyenlere teshilfıt göstermeğe 
matuf bu lâyiha ile gazete vc 
mevkut risalelere abone yaz
mak ve ısmarlamak, gazete ve 
mevkut risale ve kitap, satmak, 
posta idarelerini'’ vazifesi ara
sına ithal edilin: ti .

Gazete ve mevkut risaleler 
abonman muameleleri için peşin 
olarak: Alelade posta ücreti, 
abonman bedelinin yüzde beşi, 
bedelin gönderilmesine ait posa 
havelesi ücreti alınır.

İsmarlama gazete ve risale 
ve kitap satmak muamelesi için 
peşin veya naşirlerin alacakla
rından mahsup edilmek suretile 
alelâde ücreti, gazete ve mev
kut risale ve kitapların fiatinin 
züzde yirmi beşi (bu yüzde yir
mi beşin yüzde onu posta 
idaresine ait olup yüzde on 
beşi bu işle mesai zamanları 
haricinde çalışan memurlara ve 
müstahdemlere idarenin tayin 
edeceği nisbet dahilinde verilir) 
bedelin gönderilmesine ait pos
ta havalenamesi kıymetli mek-

Darülfünunda

.mm&H
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Mu
ammer Raçit Beyin intihap ve 
tayininden sonra, bilfiil lıitam 
bulduğu zannedilen eminlik meo'- 
oleui bir fikir ve noktai ııazar 
mücadelesi şeklinde gizli alevle 
içeriden devam ve ayni harare
ti muhafaza etmekte okluğu 
görülmektedir . Bunuıı tesir
leri 1 teşrinievvelde toplanacak 
olan Darülfünun divanında gö
rülecektir.

Bu itibarla divandaki müna
kaşaların çok heyecanlı olacağı 
tahmin edilmektedir. Maamafih 
Edebiyatçıların emin intihabın
dan çekilmeleri gibi divana da 
iştirak etmemeleri ihtimali var
dır.

Bu taktirde nasıl bir mua
mele yapılacağı şimdilik meç
hul olmakla beraber divan gü
nünün Darülfünun tarihine he
yecanlı bir gün ilâve edeceği 
muhakkaktır.
tup ücreti, kendilerinin abonele
rine ait gazete ve mevkut risa
leleri de ısmarlamak, gazete ve 
risale paketleri içinde gönder
mek istiyen naşirlerin bu gaze
te ve risaleler için posta idare
sine ait olmak üzere satış fi- 
yatımn yüzde onu alınır.

gazi kaymakamı Emin, Ünye kay
makamı Şerif, Kozan kaymakamı 
İslâm Ferit, Ayvalık kaymaka
mı Besim, sabık Koçhisar kay
makamı Osman Sabit, Bahçe 
kaymakamı Edip, Bâlâ kayma
kamı Mustafa Hamit, Anaman 
kaymakamı Mehmet Remzi, 
Cide kaymakamı Ali Fikri, El
eşkirt kaymakamı Hüseyin Tşh- 
sin, sabık Eruh kaymakamı 
Abdullah Münir, Küre kayma
kamı Fehmi, Nevşehir kayma
kamı Muştafa Necip, Çapakçur 
kaymakamı Ali Zarif.

Şark hizmetlerinden dolayı 
kıdemlerine birer sene zam ya
pılan mektupçular: Bursa mek
tupçusu Şevket, Elâziz mektup
çusu Mehmet Nuri, Giresun 
mektupçusu Ali Galip, Maraş 
mektupçusu Mehmet Nuri, İs
parta mektupçusu Yaver, Rize 
mektupçusu Ahmet Tacettin, 
Şebinkarahisar mektupçusu Hü
seyin Hüsnü, Sivas mektupçusu 
Mustafa Hikmet, Erzincan mek
tupçusu Mehmet Fuat, ( Şark 
hizmetlerinden dolayı kıdemleri
ne iki sene zam yapılan valiler ve 
kaymakamlar ve mektupçular) 
Beyazıt valisi İbrahim Etem, Be
yazıt mektupçusu Mehmet Ce
mal, Develi kaymakamı Ramiz,

İnebolu kaymakamı Ahmet Ra- 
sim, F o :kır kaymakamı Ahmet 
Edip, Koylehisar, kaymakamı 
Mehmet Arif, Behisni kaymaka
mı Mehmet Esat, Nazilli kay
makamı Ali Rıza, Kızılcahamam 
kaymakamı Haşan Neşet, Yal
vaç kaymakamı Hüseyin İhsan, 
Buldan kaymakamı Cemal, Ka- 

' racasu kaymakamı Halit İzzet, 
Eğridir kaymakamı Ahmet Rüş
tü, Hilvan kaymakamı Ahr. • t 
Nesip, Bayburt kaymakamı Mus
tafa Akif, Babaeski kaymaka
mı Kadri Nihat Beyler.

Şark hizmetlerinden dolayı 
kıdemlerine ikişer sene zam ya
pılan nüfus müdürleri.

Erzurum nüfus Müdürü Meh
met Fevzi , Erzincan nüfus 
Müdürü Mehmet Kadri Pa - 
yazıt nüfus Müdürü Mehmet 
Sait, Malatya nüfus Müdürü 
Süleyman Şevket Beyler. Şark 
hizmetlerinden dolayı kıdem - 
lerine birer sene zam yapılan 
nüfus müdürleri: Diyarıbekir 
nüfus müdürü Mehmet Zeki, 
Adana nüfus müdürü Ahmet 
Tevfik, Kırşehir nüfus müdürü 
Mehmet Sait, Urfa nüfus mü
dürü Ahmet Lûtfi Sabık Erzin
can nüfus müdürü Ali Haydar, 
Giresun nUfus müdürü Ahmet 
Fehmi Beyler.

Dün Ticaret odasında deniz 
işlerinde mutahassın zevattan 
mürekkep bir komisyon top
lanmıştır. Sekiz kişiden ibaret 
olan bu komisiyona Rize vapuru 
aalıibi Sudi Bey riyaset etmiş 
ve seyrisefaiıı i«lc ıtıno müdürü 
Burhanettin, liman şirketi mü
dürü umumisi Hamdi Beyler 
iştirak etmişlerdir. Komisyonun 
müzakere ettiği mes’ele şudur:

Limanımızdan geçen ecnebi 
ticaret gemileri, yalnız kendi
lerinde sarf edilmek üzere li
manlarımızdan alacakları ihra- 
kiyenin gümrük resminden mu
af tutulmasını isteyerek bu su
retle kendilerine jjteshilât gös
terilmesini istemişlerdi. Komisi- 
yon bu talebin isafını muvafık 
bulmuş, ayni zamanda azadan 
bir ikisinin teklifi üzerine bu 
kayde Türk gemilerinin de it
halinin muvafık olacağına karar 
vermiştir.

Komiaiyon 2 Teşrinisani pa
zar günü tekrar toplanacak, bu 
husustaki raporları imza edecek, 
vekâlete gönderecektir.

Sadullah B. geldi
Birkaç gün evvel Ankaraya 

gitmiş olan Seyrisefain Umum 
Müdürü Sadullah Bey şehrimize 
avdet etmiştir.

Sadullah Bey birkaç güne 
kadar tekrar Ankaraya gide
cektir.

Yeni arkadaşlar
İstanbul Matbuatına yeni ar

kadaşların karışacağı haber alın
maktadır. Nebizade Hamdi Be
yin “Halk Dostu,, , sabık İzmit 
Meb’usu Fuat Beyin “Hüradam,,, 
Celâl Nuri Beyiıı “Atî,, , Sedac 
Simavı Beyin “Efkârıumumiye,, , 
Serbest Fırkanın da başka bir 
gazete çıkaracağı ve İsmail Müş
tak Beyin de seki “Vatan,, ı neş
retmek istediği kuvvetle söylen
mektedir. Nebizade Hamdi Bey 
“Halkdostu,, nu çıkarmak için 
hazırlıklarına ve ilânlarına baş
lamıştır. “Hüradam,, ın ilânları
nı da hergün gazetelerde görü - 
yoruz. Celâl Nuri ve Sedat Si- 
mavî Beyler de hazırlık devre- 
sindedirler. İsmail Müştak Beye 
gelince mumaileyh “Vatan,, ı neş
redeceği haberini tekzip etmekle 
beraber diğer bir gazete çıkar
mak arzusunda olduğunu sükû- 
tile tasdik etmiştir. Bu zevatın 
hepsine şimdiden muvaffakiyet
ler temenni edilir.
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— Adın ne? defti.
—- lyvan Kedrof. 
Hatırasında böyle bir isim

öradı. Bulamayınca:
—■ Hayret, dedi, ismini bel

ki duymadım amma, bana seni 
bir yerde gördüm gibi geliyor. 
EVET SENİ MUHAKKAK BİR 
YERDE GÖRDÜM.

—- Olabilir. Yalmz dağ da
la kavuşmazmış.

— Hattâ sesin bile bana 
yabancı gelmiyor. Seni ben ner- 
de gördüm?

Hakîkaten yaman bir kadın- 
jmş. Bereket çok sakin duru
ğum, şüphelerini alevlendirmedi.

— O halde birisine benzi- 
Faltat kime benziyor-

:.?

Birden:
— Dur, dedi, aklına birşey 

geldi.
Yazıhaneye gitti. Oradan 

bir dosya alarak karıştırdı. Bir 
dosyadan çıkardığı resme, bir 
bana baktı.

Bir az daha kuvvetle baka
rak dosyanın kapağında şunu 
okudum: CEYMS NOBODS.

Demek elinde tuttuğu fo
toğraf benim fotoğrafımdı.

Vaziyet dakikadan dakika- 
ya vehanıet gösteriyordu. Fa 
kat benim yapılışım böyle! Teh 
like arttıkça sükûnetim ve ce 
saretim de artıyor

Kızıl Koııstantinovna fotoğ
i rafı bıraktı. “İşte bunu yapa 

mazi,, kabilinden başım bir sa 
’njv sola çevirdi.

Fotoğrafı aldı. Her halde 
son şüphelerini de izale etmek 
için olacak, yanıma geldi ve fo
toğrafı birden bire bana gös-

— Bu adamı tanımıyor mu
sun ? dedi.

Fotoğrafa baktım ve gülüm
seyerek :

— Tanımaz olur muyum ? 
dedim. Bu adam Ceyms Nobo- 
didir.

Birden şaşırdı: hatta kendi
sini güç topladı ve topladıktan 
sonra da dedi ki:

—> Nereden tanıyorsunuz?
— Paristen.. kaç defa ara

bamda taşıdım. Ceyms Nobodi, 
Volney klübüna giderdi. Ben de 
orada çalışırdım- Onu klüpten 
Grand otele çok götürdüm.

—- Çok doğru! Meselâ bu 
adamı şimdi yolda görseniz, 
derhal tanır mısınız?

— Kalabalığın içinde olsa, 
gene taşırım. Amma böyle birşey

olsun zannetmiyorum? Fı 
bildiğim adam kendini yaka
latmak için Rusyaya gelmez.

— Öyle mi zannedersin. Hal
buki bu adam Rusyada! Hem 
nerde olduğunu da biliyorum.

— Yok canım.
— Öyle! Hatta bil ki, onu 

da yakaiıyacak benim.
— Siz mi? O halde siz po

lise mi mensupsunuz?
—• Bir insanın vazifesini 

yapması için polisten olması 
lâzım değil. Budyeni seni bana 
tavsiye etti. Dikkat ettim, ar
tık senli benli konuşuyor, iyi bir 
şoföre benziyor, dedi, bağlam 
bir komünist olduğunu tavsiye 
ettiği için seni hizmetime aldım.

— O halde beni hizmetini
ze alıyorsunuz demek.

—■ Evet, fakat bir şartla!
— Ne gibi?
— Ölünceye kadar bana şa

dı!» kalacakom. Verdiğim emir°

leri tereddüdsüz tatbik edecek
sin.

— Hepsi bu mu?
— Hepsi bu ve zannederim 

ki kâfidir. Meselâ Ceyms No- 
bodiye rasgeldiğiniz zaman : 
“Bu adamı öldür” dersem öl
düreceksin.

— Ona bir kinin var mı?
— O kadar yok amma, ma- 

damki buraya komunislerin işini 
bozmağa geliyor, tereddüt eder 
iniyim ?

— Sence bu herif ölüme lâ
yık mı ?

<— Elbette!
Kızıl Bakire memnuniyetle 

ellerini eğuşturdu. dedi
k i:

— Seni işe aldığımı kâhya
ya da söyliyeceğim. Belki de 
kısa bir zamanda uzun bir se
yahate çıkacağız. Şimdiden ona 
göre hazırlan.

— Emredersiniz. Yaktız ?»•*-
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Galalfifiarny fakımlarile iki rnag 
yapan rjimalî Yunanistan şam
piyonu Aria takımı dünkü eka- 
prenle memleketlerine avdet et
mişler ve sporcularımız tarnfm- 
d '.n çok samimî tezahüratla tcg- 
y, Ddilmişlerdir.

Serbest Fırkada 
Serbeot Fırkanın lotanbııi w  

ICıyol ocağı dünden itibaren Tak" 
simdeki kaimin apnrtımcınmn 
nakletmiçtir. Vilâyet merkez o- 
cağı iatimalları bfidema içtima» 
kırını burada yapacaktır.

Yeni Fırkanın İstanbul he
yeti, şimdilik kaydolunan aza- 
larm hüviyeti hakkında tahki
kat ve Istanbula merbut mül
hakatta teşkilât ile raoggu! ol
maktadır.

A.ğaoğlu Ahmet Beyle îo- 
tanbul merkf'i reisi müderris 
İsmail Hakkı Bey Fırkamn 
naşiri efkârı olacak Serbest 
Cümhuriyet azeieointi hazır = 
lamağa çalışmaktadırlar.

Gene ayni zevatın fırkanı», 
müstakbel faaliyeti hakkında 
bir program hazırlndıklnn qriy- 
leısmektedir.
Abdülhak Hâmil Bey

Şaiiriazam İstanbul meb’usu 
Abdülhak Hâmit Beyin birden
bire rahatsızlığını teessürle ha» 
ber vermiştik.

Dün memnuniyetle haber al
dık ki üstadın hastalığı son 
günlerde nisbeten hafiflemiştir. 
Yaln;z doktorlar mııtîak bir is
tirahat tavsiye ederek
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masına, yorulmasına ve cıgara 
içmesine müsaade etmemekte
dirler. Onun için bir müddet 
daha yatakta tedavi ve istida, 
hatleri icap etmektedir.

En büyük şairimize acil 
şifalar trmenni ederiz.

Postada tasarruf
Posta müdüriyeti Umumiye? 

sinin bütçesinde bu sene (228) 
bin liraya yakın bir para tasar
ruf edilmektedir. Bu suretle 
Posta ve Telgraf idaresi bütçesi 
5,607,200 lira olacaktır.

Ziraî vaziyet
Haftanın ziraat vaziyeti şudm
İzmir — Son yağan yağmur

lar ziraate çok zarar vermiştir.
Şimdiye kadar yağmurun» 

miktarı 104 milimetredir.
Rize — Çay mahsulu iyjdilF,
Adana — Bir kaç günden'» 

beri pamuk hasadına başlanmış
tır. Sonbahar zeriyatına devam 
ediliyor.

Kayseri — Tarla farelerile 
mücadele devam ediyor. Köy
lerde zürra bu farelerden çok 
ziyan görmüştür.

Kocaeli — Pirinç zeriyatına 
devam ediyor.

Çorum — Burada da tarla 
fareleri ziraate musallat olmuştur

banın markasını öğrenebilir mi
yim ?

— Birçok markada araba
larım var. Fakat yapacağımız 
iş için spor Mersedes daha mu
vafıktır sanıyorum. Artık Çay- 
ms Nobodinin arabası ne de olsa 
kurtulamaz.

— Eğer biz Ceyms Nobodi- 
yi takip edeceksek, bilmem yal? 
mz ikimiz hakkından gelebilir 
miyiz?

Küşündü:
— Neye? Dedi.
— Pek zannetmiyorum. Bir 

adamı kurşunla öldürmek zor 
bir şey değildir. Fakat Nobodi- 
yi biz öldüreceğimize diri diri 
yakalayıp isticvap etmesi için 
CeFZİnskiye götürerek, bizi tak
bih ederler mi?

Güldü :
— Biliyor musun ki çok iyi 

tavsiyelerde bulunuyorsun ve 
bana reni ufuklar açıyorsun

[Arkası yarın]
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Ankara 29— Cumhuriyet bay
ramı burada büyük tezahüratla 
tes’it edildi. Daha sabahtan ka
labalık başlamıştı. Bütün Ankara 
caddeleri hıncahınç dolu idi. 
Civar köylerden, kasabalardan 
gelmiş olanlar da vardı. Saat 12 
de tribünler Meclise civar cad
deler on binlerce kişi tarafından 
doldurulmuştu. Sinemacılar, fo
toğrafçılar daimî bir faaliyet 
halinde idiler.

Saat on üçe çeyrek kala 
Gazi Hz. yanmdajjîsmet Paşa Hz. 
olduğu halde halkın mütemadi 
alkışlar  ̂ ve yaşa sedaları ara
sında geldi. Otomobil Meclis 
Süitinde durur durmaz muzika 
istiklöl marşını çalmağa başladı. 
Herkes ayağa kalkmıştı.

Relaicümhur Meclis^Reisi ve 
orkânı meb’uolar tarafından 
Meclis kapısında istikbal edildi 
ve tebrikûtı kabul etmek üzere 
doğru merasin salonunu teşrif 
etti. Bu sırada meclis binasına 
riyaseticömhur bayrağı çekildi. 

Resmikabul derhal başladı, 
ti Vekileyi müteakip meb- 

’uolar, temyiz mahkemesi reis
leri, hükümet erkânı arzı tebri- 
îsât ettiler. Temyiz reisleri res
mî kisvelerini giymişlerdi.

Gazimiz bir müddet Meclis 
balkonunda göründükten sonra 
sefirleri®! tebrikâtını kabul bu- 
yardular.

Failini Bey 
Bu sırada meb’uslar çıkmağa 

başlamışlardı. Kendilerine tahsis 
edilen tribünü işgal ediyorlardı. 
Tribünün hıncahınç dolduğu bir 
zamanda Serbest Fırka Lideri 
Fethi Bey, yatımda umumî kâ
tibi Nuri Bey olduğu halde gel
di, bakındı. Yer yoktu. Halk 
Fırkası gurup reisi Afyon meb’- 
uau Ali Bey kalkarak kendisine 
yerini verdi.

©asi MaareÜĞıri geliyor 
Saat on üç ellide resmi kabul 

bitmiş,jReioicümhur refakatlerin
de misafir Başvekillerle Harciye 
Vekili ve Meclio Reisi, Başvekil, 
;Usaum Erkânı Harbiye Meisi,ve
killer olduğu halde Meclis bi
nasından çıktılar. Bando istiklâl 
marşını çalıyordu. Herkes ayağa 
kalkmıştı. Gazimiz vakur bir 
yürüyüşle localarını teşrif bu-

i
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Ankara 30, (H. M.) — Dün gece Türk Ocağındaki baloyu 1= 
teşrif buyuran Reisicümhur Hazretleri, Yunan gazetecilerini I  
kabul etmişlerdir. I

Gazi Hazretleri, Hamdullah Suphi B. tarafından kendisine I1 
takdim edilen “Messager d'Atheces,, gazetesinin muhabirine fi 
atideki beyanatta bulunmuşlardır : g

— "Yanan gazetecilerini burada görm ekle bahtiyarım. if 
Mukarenet temininde matbuatın rolü çok kıymetlidir. Ge- t 
çenlerde Atinaya giden ve Hamdullah Suphi Peyin de 
dahil bulunduğu heyeti murahhasamız, orada çok hararetli 
bir istikbale mazhar olmuşlardı.

Atinadan avdet eden bütün arkadaşlarım , bana bu 
dostane tezahürden derin bir tahassüs duyarak bahsettiler. 
Sizler de Atinaya döndüğünüz zaman, burada ayni hara
ret ve hayrıhaklıkla istikbal edildiğinizi tekrar edeceği
nizi zannetmek isterim.

îki memleketin âli menfaatleri ayni nokta 
üzerinde birieşiyor, Mütekabil menfaatlerimize 
istinafı ederek, şahsen de taraftar olduğum m u- 
kareneti. temin yolunda, faydalı surette çalışa- 1 
bilirim. |

Etrafımda Yunan gazetecilerile b irlikte Türk m eslek- 1 
daşlarını da görüyorum. Her m em leketin gazetecilerine I  
hitap ederek, onları en iyi şerait dahilinde inkişaf göste- I  
ren böyle bir mukarenet uğrunda çalışm ağa davet edi- S 
yorum. E llerin izi s ıkm akla  bahtiyarım.,, fe

Nüteakıben Yunan gazetecileri namına Gazi Hz. ne saadet ! | 
temenni eden M. Mihilidise de Reisicümhur Hz. cevaben, bu İ'j 
sözlerden çok mütehassis olduğunu söylemiş ve sempati his- ij 
terinin Yunan milletine iblâğını rica etmiştir. i i

yururlarken halk mütemadiyen 
alkışlıyordu. Misafir Başvekiller 
Gazi Hz.nin locasında bulunu
yorlardı.

Bu loca tam meclisin önüne 
yapılmıştı. Sağ tarafında sefir
ler, solunda heyeti vekile loca
ları bulunuyordu. Sefirler yeri
nin altındaki tribünler meb,uslara 
tahsis olunmuştu. Heyeti vekile 
locasının üzerindeki tribünlerde 
askerî ümera bulunuyordu. Bu 
mahallerden maada bütün tribün

ler halka verilmişti. Her mera* 
simde ihmal edilen gazetecilere 
bu defa Riyaseti cümhur loca
sının karşısına düşen iyi bir mev
kide hususî bir yer yapılmıştı.

Halk her tarafı doldurmuş 
taşıyor, polis çemberini yarma
ğa çatışıyordu. Polisler yer mü
nakaşası yapanları teskine ça
lışıyordu. Maamafih polis intiza
mı çok iyi temin ediyordu. 

[A rkası 2 inci sah ifede]
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Ankara,30{A.A) — Tür- | 
kiye ile Yunanistan arasında £■ 
dostluk, bitaraflık uzlaşma {j1 

i  ve hakem muahedesite deniz £ 
s teslihatında rekabet etme- " 

meği kabul eden protokol 
| aaat 19 da Hariciye Vekâ- 
;i letinde ismet Paşa Hazret-
4 leri, Tevfik Rüştü Bey ile 
\  M. Venizelos ve M. Mihala- 
ş kopuloş tarafından imza edil- 
| miştir. İmzayı müteakip ismet 
| Paşa ile M. Venizelos biribir-

lerini tebrik etmişler, bu 
U vesikaların iki memleket mü
5 nasebalıııda haiz olduğu 
s ehemmiyetten yakm Şark ve 
 ̂ Avrupa suİhüne yapacakları 

{( hayifkâr tesirden bahsetmiş
lerdir M. Venizelos demiş
tir ki: ‘‘ Bu muahedeyi yap
mak için sarîettiğimiz mesai 
bütün olsaydı insanlığın ak
lı seliminden şüpheye düşe
cektim.

İsmet Paşa Hazretleri ce
vabında: “imza ettiğimiz mu
ahedemin kıymeti akdine hâ
kim olan düşüncededir.” de
miştir.

Bunda sonra Türk-Yunan 
ikamet, ticaret ve Seyrisefain 
muvasalesi iki hariciye nazırı 
ve heyeti nıurahhasalar ara
sında imzalanmıştır. «

Y a v i E
B ü g İ lîr . b i n i t  l i -  

m a m n a  g i d i y o r

FİLOMUZ TEŞRİNİSANİDE  
İN GİLİZ FİLOSUNA  

İA D Eİ ZİYARET ED ECEK

Bir kaç gündenberi limanı
mızda bulunan (Yavuz) zırhlısı
nı dün sabah saat on bire ka
dar bir çok halk gezmiştir.

Gemi zabitanmm verdiği ma
lûmata göre düne kadar sefi
neyi 40000 kişi gezmiştir.

Yavuz zıhlımız bugün saat 
onda limanımızdan hareketle 
İzmit körfezine gidecek ve ora
da demirliyecektir.

Diğer taraftan aldığımız ma
lûmata nazâren, Amiral Fildin 
kumandasında olarak geçenler
de limanımızı ziyaret eden İn
giliz Akdeniz filosuna yapılması 
takarrür eden iadei ziyaret ta
rihi yaklaşmıştır.

Başta Yavuz olmak üzere 
Mecidiye krovazörü ite üç tor
pido ve iki tahtilbahirden mü
rekkep filomuz teşrinisani niha
yetinde Maltaya gidecektir.

Türk Maarif cemiyeti leyli 
talebe yurdunda bulunan muh
telif fakültelere mensup talebe
ler dün Yavuz zırhlısını gez
mişlerdir.
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Ankara, 30 (A.A) — Macar 
Başvekili Kont Bcthien cenap
ları bıı akşam saat 18 de f!’u- 
susı trenle çehrirnizcîeii; ayrılrıiış- 
tır. Müşarünileyh istasyonda 
Reisicihnhısr Hazretleri namına 
Kâtibi m n um i Fevfik, Seryaver 
Rıısîilıi beyler, Büyük Millel. 
Meclisi Reisi Kâzım, B, ş/ckil 
İsmet Paşalar Hazenılite Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
Yunan Başvekili M. Verîizelos 
vc Hariciye Nasırı M. Mihala- 
kopuios Cenaplarile sefirler ve 
sabık sefirlerimizden Vasıf ve 
Sabri Beylerle Türk Ocakları 
Merke? Heyeti Reicıi Hamdullah 
Suphi Bey ve Hariciye Vekâleti 
erkânı tarafından teşyi edilmiş
lerdir. Kont Cenapları Karaköy- 
den otomobille Bursaya ve ora

dan Mudanya tarikile İctonbula 
«gideceklerdir. Kont Cenaplarının 
Bursa seyahatlerinde BagvelsîJ 
İsmet Paşa Hazretleri aaftancı 
Hariciye birinci daire oıüdiri 
umumîsi orta elçi Esat Boy re
fakat etmektedir. Tren hareket 
ederken Kont cenapları hnlîs 
tarafından şiddetle alkışlunmıçtn’o

Bir kaç giindeııberi Anka® 
ratia misal ir bulunan Macar 
Başvekili Kont Betlen Cenap
ları bugün Ankaradan Mudan 
ya tarikile şehrimize gelecekler 
ve Vali, polis müdürü Bey
lerle sair erkân tarafından is» 
tikbal edilecektir.

Kotıt Betten Cenaplarına 
Macar Sefiri ile mSlımandarlarj 
refakat etmektedirler. ■'
(  A rkası 2  inci sakifedo)

ŞEHRİMİZDEKİ MERASİM
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Taksim  meydanımdaki m ahşerî kalabalık
Cümhuriyet Bayramı Istan- 

bulda da büyük sevinçle ve 
candan tezahüratla tes’it edil
di. Gece yağan yağmur evelki 
sabah bir müddet dinmiş ol
duğu için halk yollara dökül
müştü. Geçit resmi çok canlı 
ve muntazam bir surette yapıldı.

Bayrama ait tafsilâtı kayde
diyoruz:

Vilâyetteki «merasına 
Sabahtan itibaren her taraf 

bayraklarla donanmış, resmî ve 
hususî müesseseler tatil edilmiş 
ve dükkânlar kapalı idi.

Vilâyetteki resmi kabule saat 
(10) da başlandı. Kolordu ku
mandanı erkânı harbiyesi ve 
sair ümerayı askeriye ile birlik
te Vilâyete geldiler. Bunlardan 
sonra C. H. F. erkânı, Müdde
iumumi ile birlikte adliye erkâ
nı ve diğer devairi resmiye vi
lâyete geldiler. Vilâyet kapısı
nın önünde bir bando muzika 
ile bir askerî müfreze mevki 
almıştı. Vali ve kumandan çel

dikleri zaman muzika selâm 
marşını çalıyordu.

EesmI kabul 
Muhiddin Bey 10,15 te Vi

lâyet konağına gelmiş. Muzika 
istiklâl marşım çaldıktan sonra, 
gelenler kendilerine mahsus sı
rayı takiben tebrike başlamış
lardır.

Tebrik merasimini müteakip 
ihzar edilen büfeye gidilerek 
nevaleçin olunmuştur.

Beyazıda harekeli 
Saat 11 de Vilâyetteki he

yet otomobillerle Beyazıt mey
danına hareket ve orada Darül
fünunun havuza karşı olan 
kapısı önünde ihzar edilen tri
bünün önünde ahzı mevki etti
ler.

Yalnız Vali ile Kolordu ku
mandanı Darülfünun meydanına 
girerek Beyazıt yangm kulesin
den itibaren ahzı mevki etmiş 
otan asker ve mektep talebesini 
teftiş ettiler. Teftişi müteakip 
aynı heyet tribünün önüne gel
di ve geçit resmi başladı.

/ A rkası 2  tnci sayifede

m a l a k l a r a
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Ankara, 'H) (Ak.-tarn)— Dün

kü fîL-çit r(”;i!i'iıi nııi1 ,\,];ıp An- 
karapalasla Macp.r Başvekili 
Kont Belle» Cfn.->ı»l,!nm ziya
retle ihtisa Îerk'i rica eltim. 
Mürncaalmıi nazikâne karş'l.i" 
yan muhterem misafirimiz batın 
şu bayanatta bulurdu:

—“Türklcritı Macarları sev
diklerini zaten biliyordum, fa
kat burada gördüğüm kadar 
kuvetli bir muhabbeti tahmin 
etmiyordum: Milletimi çok se
viyorsunuz, bundan pek mem
nunum. Hakkımda gösterilen sa
mimiyete müteşekkirim.

Muhterem Başvekilniz Bu - 
dapeştede bana iadei ziyaret 
vadeimek lûtfunda bulundular. 
Gördüğüm hüsnü kabule mu
kabele edebilmek benim için 
bahtiyarlık olacaktır.

Ordunuzun intizam ve mü
kemmeliyetine hayran oldum. 
Birçok Avrupa hükümetlerinin 
ordularım görmüş bululuyorum. 
Türk ordusu kadar canlı bir 
ordu görmedim dersem hakikat: 
ifade etmiş olurum.

M. Venizelosla burada tesa
düfen buluştum, hiçbir müşte
rek müzakeremiz yoktur. Tür
kiye ile umumî siyaset hakkın
da müdavelei efkâr etmekteyim.

Aramızda sureti mahsusada 
müzakeratt mucip bir mes’ele 
yoktur.,,

£>cwa Konut Eetleıra 
ıiMosım ihtisasları

Kont cenaplarına tefekkürle 
veda ederken balkonun açık 
kapısından alkış ve “yaşa, var 
ol,, »adaları odayı dolduruyor. 
Misafir Başvekil balkondan ba
karak bana dündü "Gazi gidi
yor,, dedi ve ilâve elti :

— “Çok biiyük adam, bah
tiyarsınız.,,

Y tınan hariciye vekili M. 
Mihalakopulosa koridorda tesa
düf ederek ondan da ihtisasla
rın! rica ettim. Beni odasına 
almak nezaketini gösterdi. İhti
saslarını şu suretle hulâsa etti:

— Bugün ilk nazarı dikka
timi celbeden şey ordunuzun 
kuvvet i nizam ve intizamı oldu. 
Talebenizin izci teşkilâtı çok 
mükemmel. Bu gençler fevkalâde 
t>ir sıhhate maliktiler. Nizam ve 
intizamları kendilerinin ilka et
tikleri tesir hakikaten şayanı 
takdirdir. Gençliğinizi çok be
dendim.

] isrkiye ile Yunanistan ara
sında bundan böyle yeni bir devir 
açılrmş bulunmaktadır. Bu yeni 
sulh ve uhuvvet devresi hiç şüp
hesiz iki memleket için hayırlı 
olacaktır. Resmi’ merasimle çok 
meşgul olduğumdan halkınızla 
temas edemedim, yollarınızda 
isîedigim gibi gezemedim. Fakat 
her nerede halka tesadüf ettim
se hakkımızda pek büyiik hür
met ve riayet gördüm bundan 
da ziyadesile mütehassisim.

fkmimrdle 2(ÎM))(IJ) Ikn- 
şt ırirûîinsıw©Eiı@te

Ankara, 29 (H.M.) — Hari 
cıye Vekili tarafından her sene 
Cumhuriyet bayramında sefir
lere verilmesi mutat ziyafet bu 
akşam Ankarapalasta verildi. 
Saat yirmiyi on beş geçe Gazi Hz. 
geldi. İstiklâl marşının terennüm
leri hazırun ayağa kalktı. Gazi 
Hz. her kese ayrı ayrı iltifatlar
da bulundu. M. Venizelos ve 
Kont Betlen ile bir müddet 
ayakta konuştu ve koluna Ma
dam Venizelosu aiarak sofraya 
oturdular.

Sofraya Reisicumhur Hz. ri
yaset ediyordu. Sağlarında ma
dam Venizelos, sollarında Ma
dam Mihalakopulos bulunuyordu.

Gazı Hz. nin karşılarında 
Başvekil İsmet paşa Hz.nin re
fikaları oturmuştu. Hanim E- 
fendinin sağında Kont Betlen, 
solunaa M. Venizelos bulunu
yordu.

Ziyafette İngiliz, Amerika, 
Fransa, İtaiya büyük eiçilerile 
diğer orta elçiler, Meclis Reisi 
Başvekil, Vekiller, Hariciye en
cümen âzasından bazı meb’us- 
•a*'ı Hariciye erkânı vardı.

Ziyafet 100 kişilik ti ve çok 
oatnimî oldu. Ziyafeti müteakip 
Gazi Hz. ziyafette hazır bulu
nanlarla Türk Ocağına geldiler 
Balo başladı.

Gazi Hz. evvelâ Madam Ve- 
n»Me'0sIa ’ müteakiben madam 
Mıhalakopulosla dans ettiler .

müddet sonra Macar Baş- 
vekili ile görüştüler. Bilâhare 
u gar sefirinide neztlerine ka- 
u ederek uzun müddet bir 
‘fada dolaştılar.

Bir aralık Foks filim şirketi 
gafından Gazi Hz. nin Kont 

e a kansızca görüşmeleri 
"es» filme alındı. Sonra Türkiye

ve
ettiler

- Amerika dosluk cemiyeti reisi 
doktor Elizi kendisine takdim 
ettiler. Amerika sefiri de hazır 
bulunduğu halde kendisile bir 
müddet konuştular. Gazi Hz. 
saat iki buçukta köşklerine av
det buyurdular.

MEVLÛDU NEBEVİ kTr AAÎT  
Samsunun en eski ve mute

ber eşrafından merhum Alem
dar zade Hafız Aziz Beyin ru
huna ithaf edilmek üzere bugün 
öğle namazından sonra Beyazit 
camii şerifinde mevlûdu nebevi 
kıraat edileceğinden ehibba ve 
evidda ile arzu eden din kar
deşlerinin teşrifleri rica olunur.

y a ğ m u r  f e l â e c e iü  h a m -
DOLSUN DÜN DİNDİ

İzmir, 30 (H. M) — Günlor- 
ce devam eden yağmur dindi, 
hava açlı. Soylâpzedolerc yar
dım için Hilâli Ahınor bir mi
safirhane açtı, her gün sabah, 
öğle, akşam yemek veriliyor.

Hilâli Ahmer merkezi 20 
biıı lira gönderdi.

İzmirde bulunan cesetler'109, 
yıkılan evlerin adedi 690 mua
venete muhtaç olanlar da 2 bin 
kişidir.

İzmir, 29 (H. M) — Yağ
mur dün de kısa fasılalarla de- 
vam etti. Gaziemir deresinde 18 
ve İzmir mahallâtında da altı 
ceset daha çıkarıldı. Ceset ye
kûnu dünkülerle 94 olmuştur. 
Kayıp çok olduğuna nazaran 
daha çok ceset çıkacaktır.

Burnovada 250 evlik mahal
le kâmiien batmıştır. Vesaitsiz
likten dolayı mülhakattan haber 
alınamıyor.

Evleri yıkılıp ta akrabalarına 
iltica edenlerin yekûnu da kay- 
de şayandır. Felâketzedelere 
yardım için Hilâli Ahmere teber- 
ruatta bulunan tüccarlar var.

Barometre yeni bir yağmur 
daha göstermektedir. Gazi Hz. 
ile İsmet Paşadan teessür tel
grafları geldi, alâkadarlar İzmir 
zararının milyonlarca lira dere
cesinde olduğunu tahmin ediyor. 
Şirin 1 zmir şimdi harabeden 
başka bir şey değildir. Teşhis 
neticesi gömülen ceset 32 dir. 
Burnovada da bir çok ceset 
varmış. Vali oraya gitti.

Çimento ve kahve
Kahve ve çimento trüstle- 

rinin fiatları yükşeltmek için 
vâsi mikyasta tertibat aldıkla
rı ticaret müdüriyetine ihbar 
edilmiştir. Ticaret müdüriyeti 
bu mes’ele ile meşgul olacak 
tahkikat neticesinde, trüstlerin 
ihtikâra doğru gittikleri anla
şılırsa, bunlarla mücadele bele
diyeye ait olduğu için takibat 
belediyeye havale edilecektir.

Bugiin matine 
saat 15,30dave 
süvare21,30da 
T O P A Z  

4 Perde 
Yazan : M.
Pagel Tercü
me edenler:
İ. Galip H.
Rasim
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EVERŞARP
kalem ve kurşun ka
lemleri için yemi renk- 
ler.. Yeni desenler...

Giydikleri elbiselerle vek- 
ahenk olarak tercih ettik
leri Everşarp kalem ve kur
şun kalemlerle teferruatının 
hüsnü intihaplarından dola
yı memnun kalan zevat he
sapsızdır.

işbu kalemlerin renk, mo
del ve desen itibarile her 
zevki tatmin eden “ Hüsnü 
intihap „ tabirini bihakkın 
kazanmış oluyorlar.

Umumî aceratalarn: 
SIDNEY NOWÎLL ve Şürekâsı 

Kevork Bey Han Galata

M m â
\< M fe V ' ır< C\ ^  ,u  

L  > > l  e J  
k a l e m l e r ! "  '

S e y r n ıs d

Merkez Acentası: Galata 
Köprü başında. Beyoğlu 2362.

Şube Acentası: Sirkecide 
Mühürdarzade hanı altında, 

elefon: İstanbul 2740.

İzmir sürat postası 
(Giileeınal) vapuru 3 Tcş- 

i'imunıi pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
•salı sabahı İzmire varır ve 
çarşamba 14,30 da İzmirden 
kalkarak perşembe sabahı 
gelir.

Vapurda mükemmel bir 
Orkestra ve cazbant mev
cuttur.

İ s k e n d e r i y e
postası

Vapuru 'M  Teşriniev
vel C um a 10 da G ala

ta rıhtımından k alk arak  C um ar
tesi sabahı İzmire varır ve İz
mirden saat 12 de k alkarak  
Pazartesi saa t 10 da İskenderİ- 
yoye varacak  ve Ç arşam b a İs- 
keııderiyeden k alk arak  İzmire 
uğrayarak İstanbula 12 de g e 
lecektir.

İskendriyedn ak tarm a P ort-  
sait için de eşya kabul olunur.

Bozcaada postası
(Gelibolu) vapuru 1 teşri

nisani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Geli
bolu, Lâpseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaadaya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lâp
seki, Geliboluya uğrayarak 
gelecektir.

Köprüden Yalovaya ak
şam 18 de ve Yalovadan 
3abah 6,35 de kalkan pos- 
tnlar 1 teşrinisaniden itibaren 
yapılmıyacaktır. Saat 18 pos
tası Büyükadaya kadar gi
decek sabah postası da Bü- 
yükadadan 8 de kalkarak 
gelecektir.

1 teşrinisani cumartesin
den itibaren Bandırma, Ka- 
rabiga postaları İdare rıhtı
mından saat 17 de kalka
caklardır .

2 teşrinisani pazar İzmir 
postası yapılmıyacaktır.

. . . . --------------------- ıssa»*
Sadık Hade Biraderler S 
VapiMj-larn: Karadeniz -  
Muntazam ve lüks postası

IDUMLUPÎNARİ
Vapuru 2 P A 7  A D  günü 
teşrinisani 1 akşamı

I Sirkeci rıhtımından hareketle 
| ( Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. 
Rizeye ) e azimet ve avdet ede- 
çektir.

Tafsilât için Sirkecide .Mey- «  
menet hanı altında acentalıgına P 

|  miiracaat. Telefon İstanbul 2 13  i j

A sliye ikinci ticaret dai- 
■‘ “resinden: F elemenle Ban

kasına merhun bulunan otuz 
beş sandık tırpan bilmüzayede 
satılacağından talip olanların 
2 -11 - 930 ve müteakip gün
lerde saat 14 te İstanbul rıhtım 
antreposunda N ambarına mii
racaat etmeleri ilân olunur.

Oeyoğlu Beşinci İcra memur
lu ğ u n d an : Mahcuz olup 

satılması mukarrer yağ, sabun, 
koltuk, kanepe ve sairenin teş
rinisaninin birinci cumartesi ve 
müteakip günlerde saat dokuz
dan itibaren ve müteakip gün
lerde İstanbulda Balıkpazarmda 
Taşçılarda 37 numaralı mağa
zada arttırma ile satılacağından 
müşterilerin mahalli mezkûrda 
hazır bulunacak memuruna mü
racaattan ilân olunur.
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1 ürkiye Ziraat Bankası Umumî Heyeti ikinci teşrinin 30 uncu 
pazar günü saat 14 de Ankarada Batılca binasında nendik alclfı- 
de İçtimaını aktedecektir. Vilâyetlerden intihap edilmiş olttn mu
rahhas Beyefendilerin yukarda yazılı j;iiıı ve saatte Ankarada kflin 
Ichırei Merkeziye binasını teşriileri rica olunur.

fç  H  n» a î m nrı ir/ a  m e s I
j hırkiye Ziraat ı>ankîsıtıın 1929 hesap senesi muamelâtı 

hakkında l.lare Meclisi ve murakıp raporlarının kıraati,
2 j<)X) senesi planço, kâr ve zarar hesaplarının tasdiki} 

safi leıneltii.'m tevzii vc îciare Meclisi âzasının ibrası,
3 - -  Müddetleri münkazi olan üç İdare Meclisi âzaaı yerino 

âza intihabı,
4 —- i 929 mürakıpieriııin ücretlerinin tayini ve 1931 senesi 

içir; tııürak'.p intihabı

Oriurnrrözdeki Sldımci Teşriim aymam 3© 
murada Arnikamda toplanacak ©Ig® 

Ziraat Bankası Umumî Heye° 
time iştirak etmek tlkse’g V3° 
lâyeiierdee iımtilhap ofkaESia 

nBTuımlıaslanını isimleri s
Adanadan : Meb’us Hilmi, Kadri ve Ali Münif Beyler - Afyon

dan ; Meb’us Ali, İzzet, Haydar Beyler - Aksaraydan: muallim 
Afet Hanım - Amasyadan: Ankara Ticaret Odası Reisi Sabri B. 
- Antalyadan: Meb’us Mahmut Esat ve Rasih Beyler - Artvindeiı • 
Mebus Mehmet Ali Bey - Aydından: Meb’us Emin Fikri, Mithat 
Dr. Mazhar Beyler - Bahkesirden: T. B. M. M. Reisi Kâzım Paşa 
Hz. Meb’us Ali Şuuri, Fahrettin Beyler - Bayazıttan: Meb’us Halit 
Bey-Bilecikten: Maliye V. Saraçoğlu Şükrü Bey - Boludan: Kavaklı 
Mehmet, Dayı zade Mithat Beyler - Burdurdan: İktisat V. Mus
tafa Şeref Bey - Bursadan : Meb'us Refet, Şefik Lûtfu ve Muhlis 
Beyler - Cebelibereketten : Meb’us Hilmi Bey - Çanakkaleden: 
Meb’us Şükrü ve Ziya Gevher Beyler - Çankırıdan : Meb’us Ab- 
dülhalik Bey - Çorumdan: Meb’us Mustafa ve İsmail Kemal Bey
ler - Denizliden : Meb’us Yusuf Ziya ve Necip Ali Beyler - Diya- 
rbekirden: Belediye azasından Müfti zade Şeref Bey - Edirneden- 
Meb’us Faik ve Nafi Atuf Beyler - Elazizden: Meb’us Tahsin ve 
Fazıl Ahmet Beyler: Erzincandan : Meb’us Abdülhak Bey - Erzu- 
rumdan : Meb’us Aziz ve Nafiz Beyler - Eskişehirden : Meb’us 
Emin, Ali Ulvî Beyler - Gazi Ayıntaptan: Meb’us Kılmç Âli ve 
Remzi Beyler - Giresundan : Mub’us Kâzım ve Tahir Beyler - Gü- 
müşhaneden: Meb’us Haşan Fehmi Bey-İçelden:Meb’us Hafız Emin B. 
İspartadan: Meb’us Mükerrem ve Hakim Riza Beyler- faanlı.ıl^ni 
Afyon Meb’usu İzzet, İstanbul Meb’usu Hüseyin Beyler - İzmirden: 
Meb’us Osman zade Hamdi, Kâmil, Münür Beyler - Karatan: 
Meb’us Baha Tali Bey - Kastamonudan: Meb’us Haşan Fehmi, 
Muğla Mebusu Ali Nazmi, Tekirdağ Meb’usu Cemil Beyler - Kay- 
seriden: Meb'us Ahmet Hilmi Bey - Kırklareliden: Meb’us Şev
ket Bey - Kırşehirden: Muğla Meb’usu Ali Nazmi Bey - Kocıeiıd^n: 
Meb’us Ragıp ve Kılıç Hakkı Beyler - Konyadan: Meb’us Musa 
Kâzım, Kâzım Hüsnü, Kütahya Neb’usu Hakkı Beyler - Kütahya- 
dan: Meb’us Recep, Cevdet, Muğla Meb’usu Ali Nazmi Beyler - 
Malatyadan: Başvekil İsmet Paşa Hz. - Manisadan: Meb’us Saim, 
Yaşar, Akif Beyler - Maraştan! Meb’us Abdülkadır Bey - 
Mardinden : Meb’us Abdürrazak Bey - Mersinden : Meb’us 
İsmail Hakkı , Ali Münör Beyler - Muğladan: Meb’us AK Nazmi 
ve Nuri B.ler-Muştan: Meb’us İlyas Sami B.- Niğdeden: Meb’us Halit 
B.-Ordudan: Meb‘us Recai, Hamdi B.ler - Rizeden: Meb’us Esat B. 
Samsundan: C.H.F. kâtibij umumisi Erzincan Meb’usu Saffet 
Asım, Maarif Vekâleti Yüksek tedrisat birinci şube müdürü Fuat 
B.ler - Siirtten: Belediyeden Bekir Nail B. - Sinoptan; Adliye V. 
Yusuf Kemal Bey - Sivastan: Meb’us Muttalip ve Rahmi Beyler- 
Şebinkarahisarından: Meb’us İsmail Bey - Tekirdağmdan: Keb’us 
Faik ve Cemil Beyler - Tokattan: Meb’us Bekir Lûtfu, Hüseyin 
Hüsnü Beyler - Trabzondan Meb’us Hüseyin ve Daniş Beyler - 
Urfadan Belediye azasından Celâl Nedim Bey - Vandan: Meb’us 
Münip Bey - Yozgattan: Meb'us Avni, Hamdi Beyler - Zoaeuîdak- 
tan: Meb’us Nazif, K a ğ ıp  Beyler.

Asliye ikinci ticaret dairesin
den: Memaliki şarkiye Fran

sız Bankasının Galata Keman
keş caddesinde Mader hanında 

7 ve 9 numarada Hacı Kadir 
zade İsmet Bey tarafından ter
hin olunan takriben 10000 kilo 
tütün tediyei deyin edilememe
sinden dolayı kanunu ticaretin 
maddei mahsusasına tevfikan 
alelusul füruhtu hususu mezkûr 
Banka vekili avukat İsak Sages ■ 
Efendi tarafından ba istida ta
lep edilmiş işbu talep mumai
leyhin ikamelgâhmın meçhuliye- 
tine binaen tebliğ edilememiş 
olması hasıbile vaki olan talep 
üzerine ilânen tebiğat icrası ten
sip kılınmış olduğundan tarihi 

ilândan itibaren üç gün zarfın-

*W •», ura» 29-10-930 Tarihinde 
J  3  Dolmabahçe iîe E- 

minönü arasında tramvayda sa
atimi köstek ve mühürümü çal
dırdım. Mühürün yenisini çıka
racağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilân olunur.

Üskiidarda Hayrettin 
çavuş mabalİMi Tep- 
taşı caddesi (184) 
J.umrah dükkânda 

Bakkal Osman

da mürtehin tarafından mahke
meye müracaatla itiraz edilme
diği tahdirde muamele! müte- 
akıbeye devam olunacağı ilân 

olunur.
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vatla locaIanna fj’cviacf' 
resmine baklandı. Evvoiû seki-
zilîd fn*kı> tfcçiyor n;u:r!r,.
iuîji merasimle, ;̂n<î'‘ ki m p > 
v o  z a b ı t a n  o ld u ğ u  h (» !(Je  v im ı -  

yü-VC b ;v e;Jnya ja  a n k e v fe r im iz  n u ı-  
temadi alk. ı̂lar anr^mhı 
yordu.
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»ini ayakla takij> bııyuruvor- 

lardı, Askerlerin! 7■ 11 İjcıj'.ıi'in 
başlarında çelik ın.g. rierı v.trriı. 
Bandonun alıcngu,e alkışlar, vaşn, 
bravo sadalan karıkıyor, istas
yona uzanan cedcleyi miğferle
rin kurşunî rengi kaplıyordu.

Hariciye vekilimizle beraber 
Gazimizin locasında kendilerine 
yer verilen misafir Başvekiller 
mütemadiyen takdirlerini izhar 
ediyorlardı.

Tayyarelerim iz
Sekizinci fırkanın nihayeti 

geçerken : Ufukta tayyareleri
miz göründü. Uç grupta beşer
den 15 tayyareyi sekizinci fır
kaya mensup muhafız taburu 
takip etti. Önde kumandan İs
mail Hakkı Bey olduğu halde 
fayet muntazam ilerliyorlardı. 
Çok alkışlandılar.

Bu sırada tayyarelerimiz ka
natları yekdiğerine müznas va
ziyette geçit mahallinin üzerin
den geçiyorlardı.

Süvarilerin geçişi şiddetli te
zahüratı mucip oldu. Topçula
rımız idare ettikleri kataııalarla 
topları süriikliyerek şiddetli al
kışlar arasında birer zafer hey
keli gibi geçtiler.

Tayyarelerimiz alçalmışlardı, 
muhtelif meharetler yaparak as
ker ve halka Cümhuriyet bay
ramlarım tebrik eden matbu 
kâğıtlar atıyorlardı. Diğer bir 
tayyaremiz daha alçaktan halka 
elile selâmlar göndererek geçi
yordu.

©eBnHscnleır, Jandarm a 
Gaüi Hz.mütebessim, eserlerine 

itimat ve kuvvetle bakıyordu. 
Kara askerlerimizi bahriyeliler 
takıp etti, tezahürat bandoyu 
işittirmiyccok kadar şiddetli ol
du. Bahriye muzikasının güzel 
ahcîîglsa herkes kapılmış mü
tehassisli bakıyor alkışlıyor, ba
ğırıyor misafirler de teheyyücle- 
rini izhar ediyorlardı. Denizcile
rimiz lâcivert elbiseleri içinde 
şahlanmış bir dalga gibi temiz 
vekur ve çok muntazam geçti. 
Bunları Jandarmalarımız, müsta
kil jandarma taburu takip etti. 
Cumhuriyetin asayiş ordusunun 
yüksek varlığını şerefini göster
di, şiddetle alkışlandı.

izdiler geçerken
Şimdi bando yeni ve ruhlara 

nüfuz eden bir hava çalıyor,cum
huriyetin bekçileri, Gazi Hz.nin 
".ümhuriyeti emanet ettiği genç 
neslin ordusu geliyordu, kendi 
marşlarının terennümlerine ayak 
uydurarak izciler geçiyordu. 
Hepsi de gözlerini Gazimizden 
ayırmıyarak onun itimatla mem
nun nazarları altında ilerliyor
lardı.

Gazi Hz. silindir şapkasını 
elinde tutarak onları en derin 
tetkikten geçiriyor, hiç konuş- 
mıyor memnun, mü'cebessim du
ruyordu.

Kessıaıî geçât hilii 
Tayyarelerimiz Eskişehre 

doğru uzaklaşırken saat 15 on
da geçit bitmişti. Reisicumhur 
Umum Erkânı Harbiye Reisine 
ve Başvekile teşekkür ettikten 
sonra misafirlerin ellerini sıktı
lar, müsafanalar pek samimiydi. 
M. Venizelos ve Kont Be'den 
bu münasebetle Reisicumhura
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İv.1 (t i..si î j ■:i fi' ■ ' oıı altıya
kadar orada istirahattan sonra 

lcri-ır: :iı'.-int etliler. Hare- 
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cüi,

İV) aMtng
(jfçİdi nıiilralcıp  m is a fir le ri

miz A îik a ra p a ln s a  s e ç e r k e n  halle 

lar.'i'.lıfifî-Hi ;tliı- ıfandı lar. Şapka- 
lariic im <rza'iiırata mukabele 
eiiilcr. Geçide geçen senelerden 
daha az kıtaat iştirak ettiğinden 
bir saatten biraz fazla sürdü. 
Mektepler de iştirak ettirilme
mişti. Bu suretle misafirleri yor
mamak için bir cemile gösteril
diği anlaşılıyordu.

Halk bütün caddeleri dol
durmuştu. Bu hal gece yarısına 
kadar devam etti, gece bir fe
ner alayı yapıldı.

Dün gece Cümhuriyet bay
ramı münasebetile bütün şehir 
donatılmıştı.

Ankara, 29 ( A.A. ) - Mül
hakattan aldığımız telgraflarda 
Cümhuriyet bayramının yedinci 
yıl dönümünün bütün memleket
te büyük bir sevinç içinde tesit 
edildiği bildirilmektedir. Vilâyet 
dairelerinde resmi kabuller ya
pılmış, kıtaat ve mektepler par
lak geçit resimleri icra etmiş
lerdir. Şehir ve kasabalar bay
raklarla donatılmıştır. Resmî bi
nalar ve belediyeler aydınlık 
içindedir. Birçok yerlerde balo
lar verilmiş ve eğlenceler tertip 
edilmiştir. Bayram şerefine ga
zeteler yarın çıkmıyacaktır,

Anadolu ajansı Cumhuriye
timizin yedinci yıldönümü mü
nasebetile vatandaşları tebrik 
eder.

İzmir, 29 ( A.A) — Bugün 
Cümhuriyet bayramı ml'r>asebe- 
tile Vilâyette yapılan resmi ka
bulden sonra saat kulesi mey
danında askerî kıtaat tarafından 
bir geçit resmi yapılmıştır. Me
rasime tayyarelerden bir grup 
ta iştirak etmiştir.

Edirne, 29 (A.A) — Cum
huriyet bayramı müstesna ve 
çok asil duyguların tezahürüne 
vesile olmuştur. Edirne geçliği 
kendilerine mevdu aziz vediayı 
ve onun ulu banisini minnetle 
takdis ettiler.

Çanakkale, 29 ( H. M.) — 
Cümhuriyet bayramı Gazi Ha
zretlerinin,ordunun, milletin ya- 
dile tesit ve nutuklar irat olun
du. Vilâyette tebrikât, sonra 
geçit resmi yapıldı. Hususî ba
lolar verildi, gece halk tarafın
dan fener alayları yapıldı.

Şükrü

Ticaret mektebi âlisinde bir 
tnhlilâtı ticariye taharri ve tec
rübe lâburanıvarı tesis edilmiş
tir. İktisat vekâletinin kararile 
tesis edilen bu laburatuvarda, 
memlekette yetişen, istihsal, imal 
olunan maddelerin tahlil ve 
tetkiki ile iştigal edecektir. 
Bilhassa i h r a c a t  mallarının 
istandardize edilmesi esaslarının 
ihzarına bu suretle başlanmış 
olacaktır.,

Lâboratuvar hemen faaliyete 
geçeceği için aşağıdaki madde
ler ticaret ve sanayi odalarile 
zahire borsası tarafından, lâbo- 
ratuar müdürlüğüne irsal edil
mektedir. Keyfiyet hükümet fab- 
rikalarile millî fabrikalara da bil
dirilmiştir.

Şdhıiur ve ıtrMmlidkdt

Kaçak tütün
Tütün inhisarı muhafaza me

murları İstanbul civarmdahi köy
lerde kaçak takibatına başlamış
lardır. Ömerli nahiyesinde Meh
met ağanın evinde bir kilo 500 
gram kaçak tütün bulunmuştur.

Aynı nahiyenin Kurtdoğmuş 
köyünde Şaban ağanın evinde 
bir kilo 100 gram yaprak tütün 
yakalanmıştır.

Odacık köyünde 60 kilo kı
yılmış kaçak tütün bulunmuş
tur. Netice itibarile evvelki ay
lara nisbetle köylerde kaçak
çılık azalmıştır.

Gümrüklerde ıslahat
Gümrüklerde ıslahat yapıla- 

cağını, bu hususta gümrükler 
başmüdürünün bir rapor ha
zırlayıp Maliye vekâletine gön
derdiğini yazmıştık. Dün bir mu- 
harrimize başmüdür İsmail Hak
kı Bey demiştir k i:

— Vekâlete ıslahat için gön
derdiğim raporlar esas itibarile 
muamelâtın tesrii ve yolsuzluk 
yapanların derhal tecziyesine 
dair alınması lâzım gelen teda- 
birı ihtiva etmektedir. Bu hu
susta vekâletten henüz cevap 
gelmemiştir :

Rapordaki bazı noktaların 
izahı hakkında vekâletin malû
mat istediğine dair bir gazete
nin verdiği haber doğru değil
dir.
İsmi var cismi yok ano

nim şirketler
Uzun zamanlardanberi ça

lışmadıkları halde isimleri mev
cut bazı şirketler hakkında ti
caret müdüriyeti takibatı kanu- 
niyede bulunmaktadır.

Rıas sefiri 
Hariciye Vekilimiz Tevfik 

Rüştü Beyle beraber Moskova- 
ya giden Rus Sefiri Suriç yol
daş evvelki gün Çiçerin vapu- 
rile şehrimize gelmiş ve dün 
akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir.

..............
Vesaiti nakliycde

şıı fedlsaMır 2
Sabahlan vo akşamlan işli- 

yen tramvay, vapur ve şehir 
trenlerinde kalabalığa mâni ol
mak için bazı tedbirler düşü
nülmüştür.

İstanbul belediyesi tarafından 
yapılan tetkikat neticesinde mev
cut tramvay hatlarının bugün
kü vaziyete göre daha fazla 
araba işletmesine müsait olma
dığı anlaşılmıştır. Vapurlarla 
trenler hakkında yapılan tetki
kat ta şu neticeyi vermiştir.

Seyrisefain, Şirketihayriye ve 
Haliç vapurları bazen istiapları 
haddinden ziyade yolcu alıyor
lar.

Denizin sakin bulunduğu ha
valarda bu, o kadar telâş edi
lecek bir şe v  değilse de fırtı
nalı havalarda bu tehlikeli ola
bilir.

Binaenaleyh, sabah ve ak
şam postalarında yolcu mikta- 
tarmın tahdidi, ihtiyaç görülür
se fazla vapur işletilmesine da
ir vapur müesseseleri nezdinde 
teşebbüsatta bulunacaktır.

Sabah ve aksam şehir tren
lerinden çoğunda yolculardan 
bir kısmı ayakta kalmağa mec
bur oluyor. Yolcu adedi fazla
laşırsa katarlarına fazla vagon 
ilâve edilmesi için Anadolu ve 
Rumeli şimendiferleri nezdinde 
teşebbüsat yapılacaktır.

¥  albırndMeır

Cismamî meclis 
yakımda yemdeırii 
irnıfilhap edilecek

Hahambaşı Becrııno Efendi
nin ralıut.sızlığı devanı etmek
tedir.

Hahamhaneyi id:ıre eden cîa- 
ınanî mcclinin müddeti bu ay 
nihayetinde bitmektedir.

bu cismanî heyet 
aleyhine kuvvetli bir cereyan 
başlamıştır. Çünkü doğrudan doğ
ruya hahamhanenin idaresile meş
gul olmaktan başka bir salâhiyeti 
olmıyan bu heyet, cemaat üze
rindeki mevkiinden ve hususî 
vaziyetlerinden istifade ederek 
son zamanlarda Fırka ve siya
set işlerile uğraşmağa başlamış
tı.

Cismanî meclis azalarının 
bilhassa Serbest Fırka lehinde 
inkişaf eden bu faaiiyyetleri 
şehrimizdeki yahudilerin büyük 
bir ekseriyeti üzerinde menfi 
bir tesir yapmıştır.

Hahamhane heyetinin bu 
hareketini doğru bulmıyan bu 
museviler, yahudilerin akalli - 
yetlere ait hukuktan vaz geç
tiklerini, Cümhuriyet hükümeti 
aleyhine en ufak bir hisle bile 
mütehassıs olmadıklarım söyle
mekte ve cismanî heyetin bu 
hareketlerile cemaat üzerindeki 
itimadı kaybettiğini ileri sür
mektedirler. Bunun için bugün
lerde Hahamhanede yahudi bü
yükleri ve münevverlerinin işti- 
rakile mühim bir içtima akte- 
dilecektir.

Bu içtimada bugünkü Ha
hamhane heyeti taraftarlarile, 
aleyhdarları arasında gürültülü 

bir içtima yapılacak, yeni cismanî 
heyet intihap edilecektir.

Yahudiler bu içtimai yap
mak üzere önümüzdeki hafta 
içinde vilâyete müracaat ederek 
müsaade isteyeceklerdir!

Giritten gelecek Türkler
İtalyanlarla geçenlerde ya

pılan müzakerat neticesinde 
İtalyan tebeası iken tabiiyeti
mize geçen ve bunun üzerine 
mübadeleye tâbi tutulmaları ta
karrür eden 250 Türk ailesi 
bugünlerde memleketimize ge
tirilecektir. Bu işe memur edi
len mübadele komisyonu müşa
virlerinden Rasih Bey bugün
lerde şehrimize gelerek Giride 
gidecektir.

Diğer taraftan İtalyan hari
ciye nezareti bu 250 aile hak
kında hükümetimize bir liste 
vermiştir.

Hükümetimiz bu ırkdaşları
mızın nakil ve iskânı için M.M. 
komisyonundaki heyetimizin em
rine 4000 lira vermiştir.

Halk dershaneleri
Bu sene Halk dershaneleri

ne büyük bir ehemmiyet veri
leceği yazılmıştı.

Geçen seneler Halk dersha
nesine devam ederek imtihan 
olan bir çok kimselerin sırf ta
kipsizlik yüzünden edindikleri 
malûmatı kaybettikleri görül
müştür.

Gerek şehrimizde, gerek vi
lâyetlerde son belediye intiha
bında müntehiplerin rey vara
kalarını başkalarına yazdırma
ları Halk dershanelerine bu sene 
bir kat dalıa ehemmiyet veril
mesini icap ettirmektedir.

IhalbırıHlcrî
Bitaraf azalar

jnaım şe&nffnı 

s ®  gellnycDff
Yunan Başvekili M. Venize- 

Ji> Ankara seyahati dolayı- 
niie hükfıınet merkezimize da
vet edilerek giden Muhtelit mü
badele komisyonu bitaraf aza
lan bugtm .'âhirimize avdet ede
ceklerdir.

Hükümetin daveti üzerine 
Ankaraya yiden Türle ve Yu
nan heyeti murahhasları ve mü- 
şavirleri de Yunan Başvekilinin 
şehrimize avdetini müteakip ge
leceklerdir.

Şehrimize dönecek üç bita
raf aza, önümüzdeki hafta için
de komisyonda kendi araların
da bir içtima aktederek evvel
ce vazıyet edilmiş olan firari 
Rumlara a’l emlâkin müterakim 
kira bedellerinin, bu emlâkin 
eshabına mı, yoksa gayri mü
badiller komisyonun* m! ait ola
cağı hakkında bir karar vere
cektir.

(  1 inci s ah ifed en  m abad  )
Macar Başvekili Parapalasta 

hazırlanan dairede hükümet na
mına misafir edilecektir.

Kont Betlen Cenapları yann 
Bodapeşteye hareket edecektir.

Yalovada ziyafet
Macar Başvekili Kon Betle- 

nin dün akşam Ankaradan ha
reketi mukarrerdi.

Bu hususta şehrimize dün 
gelen malûmat, Bellenin Bursa- 
sayı ziyaret edecek ve oradan 
da otomobille Yalovaya gelece
ğini göstermektedir. Bu takdir
de misafirimiz, bugün Yalova
da bulunacaktır.

tö. Vefıizelos Türk ocağında
Ankara 29, (A.A) — “Ge

cikmiştir,, Bu sabah Yunan baş
vekili M. Venizelos, refikaları 
ve maiyetindeki zevatla Türk 
Ocakları merkezini ziyaret et
miş ve merkez heyeti reisi Ham
dullah Suphi Bey tarafından 
karşılanmıştır. Misafir Başvekil, 
Ocakların tarihi ve mesaisi hak
kında izahat almış, iki memle
ket arasında fikri takarrüp iti
barile yapılacak işler konuşul
muştur. Hamdullah Suphi Bey 
perşembe günü 16,5 ta kendi
sine iadei ziyaret edecektir. 
Yunan matbuata me diyor?

Atina, 29 (A.A) - Gazete
ler Ankarada M. Venizelosa ya
pılan hüsnü kabulden hararatle 
bahsetmekte ve Türk - Yunan 
dostluğunun tarihî ehemmiyeti
ni artıran bu parlak tezahürü 
fevkalâde memnuniyetle karşı
lamaktadır. Gazeteler, Ankara
da imzalanacak muahedelerin 
Balkanlar sulhünü bir kat daha 
tarsin eyliyeceğini yazmakta
dırlar.

Resmî tebliğ
Ankara 30, (A. A) — Res

mî tebliğidir : Macar Başvekili 
Kont Bethlen Türkiye Cümhu- 
riyeti hükümetinin davetine ica
betle üç gün geçirmek ve Cüm
huriyet bayramı şenliklerinde 
hazır bulunmak üzere Ankara
ya gelmiştir. Macar Başvekilinin 
ziyareti Yunanistan Başvekilile 
Hariciye Nazırının ziyaretine 
müsadif olmuştur. Kont Bethlen 
ile ismet Paşa ve Tevfik Rüştü 
Bey arasında noktai nazar taa- 
tileri vuku bulmuştur. Türkiye 
ile Macaristan arasında mevcut 
olan çok sağlam dostluğun her 
iki memleketin iktisadı ve si
yasî menfaatlerine tamamile uy
gun olduğu ve bunun Balkan
larda olduğu gibi yakın şarkta 
çok kıymetli bir sulhii sükûn 
âmili olmak itibarile şeenniyet- 
lerin ve icapların neticesi bu
lunduğu tarafeynce müşahede 
olunmuştur. Her iki memleket 
tarafından takip edilen dürüst 
ve samimî sulh siyaseti iki hü
kümetçe takviyesine devam edi
lecek olan Türk - Macar muha- 
denetlerinin resanetinde tam bir 
itminan bulunmaktadır.

tu-a yy;,\r>
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Meırsısiifffiû
(  / inci nahifnden m abad)  

Evvelâ ,'iuvuri polisler, mütea
kiben liva kumandanı 
ile birlikte geçti. Bunları Har
biye ve aokerî tıp talebeni 
kip etti.

Geçit resminin mükemmeli
yetini temin edenlerden biri do 
askeri liseler talebesidir. Kuloli* 
Hulıcıoğlu Maltepe liseleri tale
besi sıra ile geçtiler. Her liso 
talebesinden evvel o mektebin 
bandosu geçiyor ve mektep 
talebesi geçinceye kadar tribü
nün önünde durarak çalıyordu.

Müteakiben tam teşekküllü 
bir piyade alayının geçit resmi 
başladı.

Evvelâ piyadeler, G onra sü
vari, topçu, istihkâm, muhabere 
bölükleri geçmiş, halk kıtaatı
mızı alkışlamıştır, 

îzciJer 
Bunlardan sonra genç izciler 

sert ve mevzun adımlarla geç
meğe başladılar. Bilhasea îzci 
nanım kıziarın velospetıle geçiş
leri çok takdir edildi ve alkış
landı.

Bunları mektep talebesi ta
kip etli ve hepsi de tribünün 
öııünder* intizamla geçtiler. 

£.ci!ın,’ıün.:ıı?,üycK IphiüigcüIIİİ 
Maarif müdürlüğü Cumhu

riyeti timsal eden güzel bir 
timsal _ yaptırmıştı. Kamyonet 
içinde hanim kızlarımız tarafın
dan muhafaza edilen bu timsal 
uzun müddet alkışlandı.

Esraaiı cernıiyetleri 
Bundan sonra halk ve esnaf 

cemiyetleri “ Yaşasın Cümhuri
yet,, sesleriie ve alkışlar ara
sında geçtiler.

Geçit resmi bittikten sonra 
alay yoluna devam ederek Di- 
vaııyolu, Alemdar caddesi, Köp- 
rü, Şişane ve İ itiklâl caddesini 
takiben Taksim meydanına geldi.

Alay Taksim meydanına ge
lince, abidenin etrafında dairen 
madar mevki aldı.

Bu esnada muzika selâm 
marşı çaldı, Vilâyet ve bela 
diye tarafından ihzar edilen 
büyük bir çelenk abidenin 
üzerine vazedilerek bu su
retle merasime nihayet verildi. 

Konsoloslarım tebrikâb  
Vali Muhittin Bey öğleden 

sonra İstanbulda bulunan Kon
solosların tebrikâtmı kabul et
miştir.

Cümhuriyet bayramı müna
sebetile dün bütün devair ve 
müessesat kapalı idi.

Şehrin muhtelif mahallerin
de dün Cumhuriyet bayramı şe
refine müsamereler verilmiş ve 
eğlenceler iertip edilmiştir.

Femer alaya 
Gece Taksimden başlamak 

üzere bir fener alayı tertip edil
miş, elleri tneş’aleli asker ve 
mektepliler Istanbula geçmiş
lerdir.

Alay geçerken, halk “Yaşa
sın Cümhuriyet,, sesleri arasm
da şevkini ve sürürünü izhar 
ediyordu.

Beyazıî, Üskisdar ve 
Faiâfete 

Beyazıt, Üsküdar, Fatih mey
danlarında birer bando muzika 
muhtelif havalar çalmış ve ci
heti askeriyeden verilen fişenk- 
ler atılmak suretile şenliklere 
iştirak edilmiştir.

:ossağıuadaki balo 
Evelki gece, Vilâyet kona

ğında her sene olduğu gibi, 
balo verilmiş, riiesayı memurin 
ile konsoloslar ve müessesatı 
maliye direktörleri hazır bulun
muşlardır.

SeyrisefaİBide msisamaere 
Cümhuriyet bayramı akşamı 

Seyrisefain idaresi tarafından, 
memurin ve aileleri için tertip 
olunan müşamere çok nezih ve 
muntazam olmuştur.

İskersderycdeki balo 
Cümhuriyet bayramı gecesi 

îskenderiyede Seyrisefain ida
resi tarafından bir balo veril
miştir. Balo İskendereye lima
nında bulunan EGE vapurunda 
tertip edilmiştir.
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i Ankara, 3 J  f  H. M .)  — Büyük M illet M eclisi yarın 
| f buğun)  toplanacaktır. Meclisin küşadı üzerine Gazi 
• Hazretlerinin irat buyuracakları nutka büyük bir ehem- 
: mıyat atfedilm ektedir. Nutkun, yeni fırkanın zuhurile be- 
; tediye m'ahuhahndaki tezahürattan alınacak derslere  
; işaret eden kısm ı p ek  mühimdir.

Nutku, müteakip riyaset ve divanı riyaset intihapları 
yapılacak  ve ruznameye geçilecektir, intihaplarda bir 

: tebeddül olacdğtna ihtimal verilmiyor. 
i Gazi Hazretlerinin irat buyuracakları nutkun sesli 
s film e Mlnthasijiçin teşebbüs vukubul muştur. Bu teşebbüs 
■ neticelenirse, Gazi Hazretlerinin nutukları sinemaya alın- 
| nuş resim lerile beraber dünyanın her tarafında gösteri- 
j lecektir.' Haricî,'siyasete dair kısmında, Türk - Yunan mu- 
| karenetifiden bahsedilm ekte olduğu zannolunuyor. Bundan 
i maada R.us - İ  urk dostluğunun takviye bulduğundan ve 
. M acariaria dostluğun gittikçe kuvvetlendiğinden bahse- 
I diliyor. ;

YUNAN BAŞVEKİLİ
3 OO 00

Mmfm weiMieı©s »uğun 
mlıe avdet ediyor

müsavat protokolünü 
devlet arasında testi- 

yarışma nihayet verilecek
Ankara, 30 ( H. M ) — M. 

Venizeİ03 yann dörtte Istanbula 
müteveccihen hareket edecek
tir. M. Venizelos ve M. Miha
lokopulos istasiyonda Başvekil 
İsmet Paşa, Hariciye Vekili 
Tevfik RiiştU Bey ve diğer 
erkûm hükümet tarafından teş
yi edilecektir. Yunan Başvekili 
öbür gün îstanbuldadır. Ken
disinin bir iki gün îstanbulda 
kalması muhtemeldir.
Venizelosun beyanatı 

Ankara, 31 — M. Venize
los şerefine dün akşam Yunan 
oefarethanesinde bir ziyafet 
serildi. Ziyafette misafirlerle be
raber Başvekilimiz ile refikala
rı Hf1 Tevfik Rüştü Beyle re
fikaları Hf. hazır bulundular. 
Gece de Ankarapalasta büyük 
bir balo verilmiş ve sabaha ka
dar devam etmişir.

M. ve Madam Venizelos M. 
?e Madam Mihalakopulus bu 
akşam oaat dörtte hususî trenle 
İstanbula hareket edeceklerdir. 
Sunası Başvekili İstanbulda pek 
az kalacaktır.

M. Venizelos dün akşam, 
‘josîlul; muahedesinin imzasın
dan sonra şu beyanatta bulun
muştur :

Burada Kont Betlen ile 
Ciynı zamanda bulunmaklığım 
bir tesadüf eseridir, arada hiç 
bir münasebet yoktur. Ankarayı 
ziyaretimden ve buradaki temas
larımdan çok memnunum.

Gazi için mevcut olan telâk
ki artık bütün cihana şamildir 
ve benim fikrimi tekrar söyle
meme hacet yoktur. Bunu bü
tün dünya o kadar tekrar et- 
®i?tir ki, fazla söz kullanmağa 
®eydan kalmamıştır. Yalnız şu

nu söylemeliyim ki; büyük bir 
asker olan Gazinin dünkü res
mi geçidi sivil kıyafetle takip 
etmesi bende fevkalâde bir te
sir yapmıştır.
M. Venizeîosun hareketi

Ankara, 31(A. A.)— Yunan 
Başvekili M. Venizelos ve Ha
riciye nazırı M. Mihalakopulos 
cenapları ve refikaları bu ak
şam saat 18 de hususî trenle 
şehrimizden ayrıldılar. Misafir
lerimizi istasyonda B. M. Meclisi 
Reisi Kâzım ve Başvekil İsmet 
Paşalar Hazeratile Reisicumhur 
Hazretleri namına kâtibi umumî 
Tevfik ve seryaver Rusuhi Be
ylerle Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü ve Nafıa Vekili Zekâi ve 
İktisat vekili Mustafa Şeref B.ler 
ve Hariciye müsteşarı ve vekâ
let erkânı, meb’uslar, sefirler ve 
kalabalık bir halk kütlesi teşyi 
etmiştir.

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım ve Başvekilj İsmet Paşa
lar hazretleri ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendinin re
fikaları hanımefendiler Mad. Ve
nizelos ve Madam Mihalakopulosa 
birer buket takdim etmişlerdir.

İstasyon çok kalabalık idi. 
Tren hareket ederken misafir
lerimiz şiddetle alkışlanmışlardır.

Yumamı gazeteleri n e  diyor?
Atina, 29 (A. A) — Türk - 

Yunan dostluğunun istikbali 
hakkında neşriyatta bulunan Et- 
nos gazetesi diyor ki; Her iki 
millet bugüne kadar kuvvetle
rini uzun mücadeleler ile yıp
rattılar. Bu kuvvetler bundan 
sonra mütekabil emniyet dahi
linde sulh ve refah yolunda teş
riki mesaide kullanılacaktır.

(  Arkası 2 inci sahifede)

edilen Yunan em= 
iâkinin kira bedelleri 

kime ait olacak ?
Yakında Muhtelit mübadele 

komisyonunda bir heyeti umu
miye içtimai yapılacaktır. Bu 
içtima için, Yunan Başvekili 
M . Venizelosla , Sakaryaya 
gitmiş oian bitaraf reislerle Türk 
ve Yunan murahhaslarının av
deti beklenmektedir.

Bu içtimada iade edilen Yu
nan emlâkinin kira bedellerinin 
kime ait olduğuna dair Hakem 
kararı tefhim edilecektir. Ha
kem kararının esbabı mucibesi 
de iesbit edilmiştir.

Heyeti umumiye içtimamda, 
tazminat talepnamelerinin kabu
lü için tayin edilmiş olan iki ay
lık müddet te temdit edilecektir.

Bu müddet ayıtı 10 unda 
bitmektedir. Fakat şimdiye ka
dar tazminat talepnamelerinin 
dörtte üçü bile kabul edilme
miştir. Bunun sebebi de evrakı 
tasarrufiye tetkikatmm uzun 
sürmekte olmasıdır.

Türk heyeti murahhasası re
isi Tevfik Kâmil Bey, murah
haslarla beraber avdet etmiye- 
cek, Ankarada kalarak, yarm 
açılacak olan B. M. Meclisinin 
ilk içtimamda bulunacaktır.

İBRETLER 
Zekeriya Ef. Ocaktan na

sıl kovulmuş
Mahut Zekeriya Ef. geçen 

Ankara seyahatinde bir yalan 
havadis uydurmuş ve sonra da 
havadisini yine kendisi tekzibe 
mecbur kalmıştı.

Zekeriya Ef. bu defaki An
kara seyahatinde de yine ken
disinden bahsettirmeğe muvaffak 
oldû. Bu sefer yaptığı amerika- 
vari gazetecilik (!) Türkocağı ba
losundan kovulmağa muvaffak 
olmasıdır. Bakın, kendisi balodan 
kovulduğunu maaliftihar nasıl 
anlatıyor:

“ — O (Hamdullah Suphi 
Bey) “ Türkocağına küfreden 
adam burada bulunamaz. Türk- 
ocağını terkeder misiniz?,, dedi.

Ben ayni soğukkanlılıkla 
“ Hay hay ! „ dedim.

Gazinin, Venizeîosun ve bir 
çok ecnebi misafirlerin bulun
duğu yerde iskandal çıkarmak 
terbiyesizliğini yapmak isteme
dim, sessizce çekildim...,,

Şimdi şu sözler, bu adamın 
koğulduğuna değil de, kendisi
ne ufak ve hatta nazikâne bir 
tariz yapılır yapılmaz tabanları
nı yağlayıp kaçtığına delâlet 
etmez mi?

Fakat kaçtıktan sonra da 
kabadayı kesilip söylediği söz
lere dikkat buyruluyor ya.. 
Eğer baloda isimlerini zikrettiği 
şahsiyetler olmasaymış, maazal
lah bir iskandal çıkarmak ter
biyesizliğini yapacakmış, bere
ket versin ki soğuk kanlılığım 
muhafaza etmiş.

Âmerikada, gazetecilik na
mına yalan dolan ve kovulma 
tahsil ettiği anlaşılan bu adamın, 
şu sözlerini dinledikten sonra, 
insanın Hamdullah Suphi Beye: 

— Geçmiş olsun I diyeceği 
geliyor,

MACAR
kisDanlt Befcım Cemapllsıırıı dMnım 
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Macar Başvekili* Ismeî Pa.tm jraşayı 
îr o Başvekili*
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Kardeş Macar milleti Başve
kili misafirimiz Kont Betlen 
Cenapları, evelki akşam hususî 
trenle Ankaradan hareket et
miştir.

Misafirimiz Bıarsadla 
Kont Betlen" hususî trenle 

Karaköye kadar seyahat etmiş, 
oradan otomobille Bursaya git
miştir.

Misafirimiz Bursada Vali, 
Belediye reisi hükümet erkânı 
tarafından karşılanmıştır.

KonBcthlen Cenapları, Bur- 
sayı bir müddet gezdikten son
ra, Macar Sefiri ile mihman
darlarının refakatinde olarak, 
yine otomobille Yalovaya hare
ket etmişlerdir.

Macar Başvekili Yalovada, 
İstanbul Hâkûmet erkânı ve 
Seyrisefain umum müdürü Sa- 
dullah Bey tarafından karşılan
mıştır.

Yalovadaki ziyafet 
Macar Başvekili şerefine Ya

lovada, kaplıcalarda Seyrisefain 
Umumî Müdürü Sadullah Bey 
tarafından bir ziyafet verilmiştir.

Ziyafetten sonra Kont Bet
len Cenapları ile beraberindeki 
zevat kaplıcaları, Kurşunlu ha
mamı , kaynakları, gezmişler, 
yeni yapılan asrî tesisatı fev
kalâde beğenmişlerdir. Macar 
Başvekili bu ziyaretleri esnasın
da gerek kaplıcalar, gerek di
ğer tesisat hakkında da izahat 
almışlar, kaplıcaların gerek 
mevkiini, gerek yapılan tesisa
tı ve umumî manzarasını fevka
lâde beğenerek geç vakte ka
dar Yalovada kalmışlardır. 
K ont Betlenira intibaları 

Macar Başvekili, gördüğü 
mükemmeliyet ve intizamdan 
dolayı, ayrıca, Seyrisefain Mü
dürü Sadullah Beyi de tebrik 
etmiş ve kaplıcanın hatıra def
terine de sitayişkâr satırlar kayd 
etmiştir.

İstanbula avdet 
Macar Başvekili ile berabe

rindeki zevat ve kendisini Ya
lovada istikbal edenler, geç va
kit kaplıcalardan ayrılarak oto
mobillerle Yalova iskelesine in
mişlerdir.

Seyrisefain idaresinin Kala
mış vapuru, muhterem misafi
rimizin emrine amade olmak 
üzere Yalova iskelesinde bu
lunduruluyordu'

Başvekil Cenaplarile, refa
katlerinde bulunanlar Kalamış 
vapuruna binerek istanbula 
gelmişlerdir.

Kalamış vapuru, Seyrîsefa- 
inin Topane rıhtımına yanaş
mıştır.

Mrtnmdakn istikbal 
Misafirimiz burada, şehrimiz

deki Macar kolonisi ve gaip

Konut İBetllem Cemapla o  
müstakbelin tarafından karşı
lanmıştır.

Kont Betlen doğruca Pera- 
palasa gitmiş ve hükümetimiz 
tarafından kendine tahsis olu
nan dairede misafir edilmiştir.

Kont Cenapları, bugün Bu- 
dapeşteye hareket edecektir. 

Başvekilimizi davet 
Macar Başvekili, Ankarada 

bulunduğu sırada Başvekilimiz 
İsmet Paşa Hz. ni Peşteye da
vet etmiştir.

Başvekilimizin, Mayıs sonla
rında, iadei ziyaret etmek üzere 
Macaristana gitmesi muhtemel
dir.

Teşyi merasimi 
Ankara 30 (H. M) — Kont 

Betlen altıda hususî trenle gitti.
Gazi Hz. namına umumî 

Kâtipleri Tevfik B. Başvekil 
İsmet Pş. Hz. Meclis reisi, ve
killer, M. Venizelos ve [sefirler 
tarafından teşyi olundu.

YITüHUlıiii

Âskeni Mı? nM»
Hâil fersış gistedlıl
Pamgalos taraftenrlasm° 

dan mürekkep 
olan fesatçılar yakalaMÜs

Atina, 30 (A. A.) — Gazete» 
ler ve bilhassa hükümetin e#.* 
revvici efkârı olan Eeatio gnao-’ 
te:,i Pangalos taraftarlarının ns» 
lterî bir hareket yapmak raak° 
sadile girişmiş oldukları tc;otî» 
büslerin evvelki gece tosa llEi? 
muvaffakıyetaizliğe ujjrnmış ct> 
duğunu yazmaktadır.

Bir asker tarafından yatılı;» 
lıkla atılan bir kurşun üzerine,, 
bu askerin tarassut etmekte bul 
lunduğu evde bulunsa ve di= 
ger arkadaşlarım bekliyen oivil 
ve asker fesatçılar hemen kaç° 
mışlardır. 30 kişi hiyaneti vntap 
niye töhmetile tevkif edÜEBİştîsy 

Fesatçılar, rivayete göre M» 
Pangalosu diktatör tayin etmek 
niyetinde idiler. Fesatçıların eko 
serisi ihtiyat za&iiler.le gayri» 
memnun politikacılardır.'; Te»» 
kif edilen 11 zabitin '' rütbesi 
Binbaşıdan yiik&kHr. Av,

M. PangaiosunjevsiTBie teao 
rar verilmiş oldağu rivaytl. 
olunuyor. \

Atina, 31 ( Hususî) — Htt» 
kûmeti hazıraya karşı suikalt 
hazırlamakla müttehem 11 kü
çük zabit tevkif edilmiştir.

Efkârı umumiye hâdiseyi 
heyecansız karşıiannş' ve hükü
metin aldığı tedbirlere kar.;ı 
sükûnetini muhafaza etmiştir.

Harbiye nazırı, hâdiseyi tav
zih eden beyanatında meselenin 
bir kaç gündenberi takip çdil» 
diğini ve elde edilen deliller 
üzerine mütecasirlerin''1' tevkil 
edildiğini söylemiştir.

Ordu, harekâtı sükûnetle 
takip etmektedir.

30 kişi de hiyaneti ̂ vataniye 
töhmetile tevkif edilmiştir.

İzm ir tu fan ı d in d i

Aç ve çıplak felâketze
delere yardım ediliyor
Hilâli ahmer 20000 lira gönderdi 

109 kişi öldü, 690 ev yıkıldı
İzmir 30, (Hususî) — Sey

lâp felâketi geçti, hava ekseri
yetle açıktır. Şimdi şehirde fe
lâkete uğrayanlara yardım için 
çalışılıyor. Hilâliahmer bu mak
satla seksener yataklı iki büyük 
misafirhane tesis etti. Burada 
felâketzedelere her sabah, öğle 
ve akşam yemek veriliyor.

Hilâliahmer merkezi umumisî 
seylâpzedelere yardım için 20000 
lira gönderdi, tüccarlar da te
berruda bulunuyorlar.

Yenikale açıklarında iki ce
set bulunmuştur. Cesetler henüz 
teşhis edilmedi, fakat İzmire ait 
ve sellerin sürükleyip götürdü
ğü kanaati vardır.

İzmirde bulunan ce-st yekû
nu 109, yıkılan ev adedi 690, 
muhtacı muavenet nüfus ise 
2000 dir. Bu rakamlar İzmir

ve mülhakatı üzerine tesbit e* 
dilen ve en sağlam membadan 
esami üzerine alman rakamlar» 
dır.

Tramvaylar bu sabatan iti
baren San’atlar mektebi önü il» 
Reşadiye caddesinde yıkdan 
köprüde aktarma ile işlemeğe 
başladı. Mektepler cumartesin
den itibaren muntazaman ders
lere başlayacaktır.

Körfez idaresi Reşadiye sem
tine sabahları on bir ve akşam
lan en iki vapur tahsis sure
tile nakliyat sıkıntısın: hafiflet
miştir. Elektrik tesisatının nok
sanları ikmal edilmiş, tenvirat
ta boxakl»k kanamıştır. ■ ■ -.

Otomatik telefonunun pek 
az kakn noksanlan da ikmal 
edilmek üzeredJr. Sa kumpzn-

■—  L ü tfen  çev irin i!  -r *
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©onnasnıüKâisı ima;
Zavallı bir baba felâketten nasıl kurtıı»  

lab ild iğ in i adlıya a ğ lıy a  anlatıyor 
zıııir 30 (Hususî) — Son i

îcltai!aMedli!ĉ  i i Yarfııım e d im iraınanlnr 
su basmış vc 14 nüfustan nılircît- 
kep bir aile sular içinde bozu
larak mahvolmuştur. Bu acıklı 
vak’a hakkında şu malûmatı al
dım :

Kahramanlar mahallesinde 
berber Hayri Efendi zevcesi iki 
kızı, annesi, kayın vnldeşi ve 
kayın biraderi ile oturmaktadır.

Yağmur başlayınca komşuları 
Bahriye çarkçı yüzbaşılığından 
mütekait 55 yaşlarında Bahaed- 
din Bey zevcesi Mürşide H. kor
karak kızı ile oğlunu almış ve 
4ayri efendinin evine gelmiştir. 
Burada marangoz Şükrü efendi 
ailesi de misafir bulunuyordu . 
Bu suretle ceman 16 kişi top
lanmıştır.

Yağmur şiddetini artırınca 
evi yavaş yavaş su basmağa 
başlamıştır. Su gittikçe yüksel
miş ve odalara kadar girmiştir. 
Artık dışarı çıkmak imkânı 
kalmayınca evdekiler imdat is
temeğe başlamışlardır.

Geceleyin kimse imdada 
yelmediğinden odadakiler san
dalyelerin üzerine çıkarak suyun 
çekilmesini beklemeğe bnşlamış-

Fakat su mütemadiyen yük
selmiştir. Hayri ve misafirlerden 
Rifat Efendiler işin fenalığım 
anlıyarak kendilerini pencereden 
suya atmışlar' ve yüzerek bah
çedeki agacm dallarına ilişmiş- 
lerdir. Evde kalanlar kâmilen 
boğulmuşlardır. Bu 16 nüfustan 
ancak iki kişi kurtulmuştur.

Hâdiseyi berber Hayri Efen
disin ağzmdSm dinledim. Zavallı 
adam ağlıyarak diyordu ki : 

i— Su odanın tavanına yak
laşmıştı. Çocuklarım: "Baba,
bnbn!,, diye bağırıyorlardı. Zev
cem: "Hakkını helâl et, Hayri!,, 
diye bağırarak boğuldu. Ken
dimi dışarıya attığım vakit beni 
kurtaran ağacın bir dalı oldu. 
Aradan beş dakika geçmemişti 
ki evin tamamile göçtüğünü 
gördüm.

Sabaha kadar Rifatle ağa
cın dalında titreştik. Sabahle
yin imdada yetişen kayıklar 
bizi aldılar.,,

Dirn bu evde boğulan ce
setlerin hepsi de muhtelif ma
hallerde bulunmuş ve teşhis 
edilmiştiı?.

fesıtamasa cesetler 
İzmir 30 (H. İM) — Zengin 

»ir aileye mensup olduğu elbi- 
leleyinin şıklığı ve temizliğinden 
anlaşılan yirmi beş yaşlarında 
bir kadın cesedi bulunmuştur. 
Parmağımda 341 tarih ve Haşan 
ismini taşıyan bir nikâh yüzüğü 
bulunmaktadır.

Her gün beşer altışar ceset 
bulunmaktadır. Ceset yekûnu 
117 olmuştur.

Şehrin telgraf ve telefon 
muhaberatı yoluna girdi. Yağ
murlardan zararın belediyeyi 
alâkadar eden kısmı 300000 
ticareti alâkadar edeni de
500,000 lira derecesinde oldu- 
ğu resmî raporlarla tesbit 
edildi.

Fakat bu rakam kat’î de
ğildir. Hakikî vaziyet ancak 
°n gün sonra anlaşılacaktır.
S e y lâ b m  yaptığı zarar 

İzmir, 30 (A.A.) - Son yağ* 
nurlar hasebile İzmir şehrinde 
'asıl olan ticarî erataa zararları 
«aklimda Ticaret ve sanayi odası

| Hüâiiahmer yardım 
| kabul ediyor 
| İzmir, 30 (A. A.) — Sey- 
« lâpzedegfına yardım için 1/.- 
I mır Kilâliahmerine vaki te- 
 ̂ berruatın gûya kabul edil- 

r[ miyeceği hakkında matbu- 
| atın bir kısmında intişar eden 
{  haberlerin Avrupa ve Anıe- 
\j rikaya aksettiği, şehrimiz ec- 
İ  nebi muhafilinin istimzaçla- 
I rından anlaşılmıştır. Bu, ef- 
 ̂ kârı umumiyede bir suitesir 

hasıl etmesi için bazı bethah- 
lar tarafından vücude geti
rilmiş pek çirkin bir şayia
dan başka bir şey değildir. 
İzmir Hilâliahmeri İnsanî bir 
muavenetten maada bir şey 
olmıyan bu gibi teberruatı i 
kemali şükranla kabul et- S 
mektedir. j

tarafından yapılan tetkikat şu 
merkezdedir :

1 — Piyasada meucut 3 bin 
çuval kadar üzüm kısmen ıslan
mıştır. Zarar şimdilik elli ile 
altmış bin lira arasındadır.

2 — Piyasada mevcut 8 bin 
çuval incirin mühim bir kısmı 
ıslanmıştıa. Zarar elli ile yüz bin 
lira arasındadır.

3 — İzmir depolarında mev
cut palamutlardan beş bin kan
tarı ve Kasaba demir yolları 
istasyonunda üç bin kantarı ıs
lanmıştır. Zarar 25 bin lira rad- 
desindedir.

4 — Ecnebi kumpanyalarına 
ve Türk tacirlerine ait bir kaç 
bin balya tütünlerin bir kısmı 
da ıslanmıştır. Zarar vasatî ola
rak 100 binle 200 bin lira ara
sındadır.

5 — Kasaba demiryolları 
kumpanyası istasyonda ve diğer 
tüccar depolarında seksen bin 
çuval buğday, 15 bin çuval ar
pa ve 300 balye pamuk ve 50 
bin okka pamuk çekirdeği fazla 
miktarda mutazarrır olmuştur. 
Zarar 30 bin lira raddesindedir.

6 — Şark halı kumpanyası
na ait halılardaki zarar 20 bin 
lira tahmin olunmaktadır.

7 — Nefsendikata ait olup 
sellerin alıp götürdüğü teneke
ler ve varillerden hasıl olan za
rar 60 bin lira raddesindedir.

Hulâsa şimdiki tahminlere 
göre zarar 350 ile 500 bin lira 
arasındadır. Havalar çok açık 
ve güneşli devam ederse zara-' 
rın nisbeten azalacağı ve bir 
müddet yağmurlu devam eder
se zararın birkaç misli artacağı 
tahmin olunmaktadır.
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CoylıatiMİa bir baykm

ar meclisi 
küşat edildi
Sofya, 29 (A.A) — Kiralın 

vekâletnamesile Başvekil Liya- 
pcef meclisin dördüncü içtima 
devresini açmıştır. Kiralın be
yannamesinde Bulgaristamn bü
tün devletlerle iyi münasebet
ler idame ettiği, Bulgar hükü
metinin milletler arasında mü
savatın tesisi ve milliyetlere mü- 
tekabilen hürmet esası dahilin
de haricî sulhü temin yolundaki 
gayrete memnuniyetle iştirake 
amade olduğu beyan olunmak
tadır. Beyannamede bir ihracat 
enstitüsü ihdas edileceği ve na
hiyeler kanununda tadilâtı ya
pılacağı kaydedilmektedir. Mec
lis Başvekilin teklifi üzerine İç
timaını 11 teşrinisaniye tehir 
etmiştir.

Ceyhaııın Nacarlı karyeoin- 
de bir çiflik baskını olmuştur.

Pazar geceni onat on iklılo 
on nılisellAh adam Hüseyin oğ
lu Mustafa efendinin çitliğinin 
önüne ;;olınişler ve bunlardan 
altını İçeriye lılicum ederek cif- 
lik sahibi Mustafa efendiyi sağ 
kolundan, başından ve muhtelif 
yerlerinden kama ve martinle 
ağır surette yaralamışlardır.

Hüviyetleri henüz tesDİt edi- 
lemiyen on müsellâh haydudun 
başında Cop Haşan oğlu Mus
tafa isminde birisinin bulunduğu 
mecruh Mustafa Efendinin ifade
sinden anlaşılmıştır.

Para için baskın yaparak 
kama sallıyan ve martin sıkan 
bu eşhas çiftlik sahibini yara
ladıktan sonra 550 lira evrakı 
nakdiyesini ve birçok altını ve 
küpeleri alarak savuşmuşlardır.

Zavallı talebe
Adanada Cumhuriyet mek

tebi talebesinden Salâhattin Ef. 
gene ayni mektepten arkadaşı 
Çınarlı mahallesinden Ömer Ef. 
oğlu 16 yaşında Mahmut Efen
diyi karnından bıçakla cerhet- 
miş ve mecruh Amerikan has
tanesine nakledilmiştir. Dün bu 
zavallı mektep talebesi yarası
nın ağırlığından müteessiren ve
fat etmiştir.

Muhafazakârlar

Fırka reisinin teb
dili reddedildi

Londra, 30 (A.A) — Mu
hafazakârların içtimaında Fırka 
reisinin tebdiline dair olan tak
rir 116 reye karşı 460 reyle 
reddedilmiştir. Bu takrir reyi 
hafi ile reye konulmuştur.

Müzakerattan ve reye mü
racaat olunmadan evvel M. Bal* 
dvin bir nutuk söyliyerek 
“ Serbest eller politikası „ diye 
tavsif elmiş olduğu gümrük ta
rifeleri meselesi hakkındaki si
yasetini teşrih etmiştir. Meclis, 
lort Beavrbrook müstesna ol
mak üzere M. Baldvinin beya
natını tasvip etmiştir.

M. Baldvin beyanatında 
meclis kendisi aleyhinde fırka 
reisi sıfatile rey verdiği tak
dirde siyasî hayattan çeki' 
leceğini ve fakat siyaseti tas
vip olunduğu takdirde de son 
aylardaki ihlâskârlıktan daha 
fazlasına intizar edeceğini söy
lemiştir.

Netice olarak, meclis M. 
Baldwin hakkındaki itimat re
yini ittifak ile kabul etmiştir.

Lord Beavembrook söz söy
lemek için ayağa kalktığı za
man ıslığa tutulmuştur.

Brezilyada sükûn 
Paris, 30 (A.A) — Brezilya 

sefarethanesi neşretmiş olduğu 
bir tebliğde bUtün Brezilyada 
mutlak bir sükûn hüküm sür
mekte olduğunu bildirmektedir.

Yeni bütçe
Ankara, 31 { H. Rİ. ] —931 

bütçesi mâliyece tamâmfen ha
zırlandı. Yekûn ( 204 ) mil
yondur.

Vebayı bakarî
Ankara 30 ( H. M.) - Şark 

vilâyetlerinde Vebayi bakarî zu
hur etmiştir.

İktisat vekâleti müsteşarı İh
san Abidin Bey teftişe gitmiş
tir.

f i ş n e m<a lıikAyt;

Bu j;eco, şu bol ı.'jıklar al- 
tımlii, koskoca solonu dolduran 
ılık ve tahrik edici havanın İçin
de -yıllardanberi ilk defadırki- 
coşkun bir İstırabın tesiri altın
dayım.

Bıı ıstırabın sebebini bilmi
yorum. Mahiyetini aıılıyanıadı- 
jjfinı müphem bir lıis, varlığımı 
kavramış, beııl geri senelere sü
rükliyor gibi.,..

Bıı gece, nasıl oldu bilmi
yorum, duygularımın çeşnisi an
sızın değişti ve ilişlerimin bağ
ları birdenbire gevşedi!

Ben bu âsi hisleri, bu ser
keş düşünceleri yola getirmek 
için, kısa ömrün birçok senele
rini acımadan harcamıştım...

Benden korkunuz, aziz ar
kadaşlarım, zira ben bu gece, 
sizin sade neşenizi değil, etra
fına toplanacağınız masanızı da 
altüst edebilirim!

Kafamın içindeki müthiş sar
sıntıyı bilseydiniz, nasıl olup ta 
böyle sakin durabildiğime şa
şıp kalacaktınız.

Şaşacaktınız, çlinkii meselâ; 
şu muttasıl etrafa bakışlarınıza 
bile tahammül edemiyorum, ciddî 
duruşlarınız nekadar ârıma gi- 
di yor sa ,  gülümseyişleriniz de 
öylece beynimi tırmalıyor.

Ve., sıra ile hepiniz, eğer 
bu gece, sırf beni sinirlendir
mek için biraraya toplanmadı- 
nızsa, yemin ederim ki, bana 
karşı olan haraketlerinizin ma
nası değişmiştir!

* ft tt
— Nen var ?

— Beyhude izam ediyorsun!

— Sen, kim bilir kime kız
mışsın  ̂ acısını bizden çıkarı
yorsun?

— Tekrar ediyorum, hiçbir 
şeyim yok, ne demek istediğimi 
biliyorum ve daha evvel hiç 
kimse beni kızdırmadı!

Beni değiştiren buradaki 
havadar, başımı döndüren şu 
bin türlü renk ve ziyadır.

Ben bu havayı ve bu ışığı 
tanıyorum:

Bu hava, senelerce evvel 
benim göğsümü şişirdi ve 
ciğerlerimi sonsuz çılgınlıklarla 
doldurdu , bu ışıklar yıllarca 
gözbebeklerimi yaktı!

Bu havanın, yine bir gün, 
etrafımı doldurup, yolumu kes
mesini istemezdim, bu ışığın 
senelerden sonra karşımda an
sızın bir şimşek gibi çakıp göz
lerimi kamaştırmasını istemez
dim...

*  '.V *

Bu gece... hiçbir şey, ne içki 
ne musiki, ne sohbet beni kan
dırmıyor, bağrım senelerce ev
vel nasıl yanıyorsa, yine öyle 
yanıyor...)

Serseri düşüncelerle kıvra
nıyorum:

Eğer, bütün insanların göz-

y f m m i e s a  r a

leri, vücutlarını bırakıp ta knr- 
şıına oıralaıınaydı, bu milyonlar
ca bakışın arasmda - gözlerimi 
kapantım da - onunkileri ayırde- 
derdim.

Kalbin etrafına çiti setleri 
gibi yığılan yılların kalın duvar” 
lanın yalmz omm] bakımları tlc- 
lip geçebilir vo insanı soıv.mz 
ihtirasların denizine yuvarlar.

Sade gönlün değil, akim da 
selameti için, ıııııııı gözlerinin 
ulaşmadığı beldelerde oturmayı 
denedim.

Ve., bütün maceralarını yal
nız bana anlatan bir dostum, 
günden giiııe sakinleştiğimi gö
rünce :

“ — Nasıl ? Diyordu, sözü
me geldin mi ! Ben de bu se
nin yuvarlandığın denizlerde 
hayli çalkalandıktan sonra, sa
hilin, İlişlerimin beni sürükledi
ği tarafta olmadığını anladım. 
Bu anlayış, hastalığımın en şifalı 
ilâcı oldu, bu kanaatla sükûna 
kavuştum,

Aynı mayayı, aynı tıyneti, 
ayın ruhu ayrı ayrı kalıplara 
sığdırmaktaki maharetini seyr
ede ede, şu büyük (tabiat)e:

— Başka işin mi yoktu?
diye sormakta, söyle, haklı

değil miyim?
Görüyorsun ya, ne sarışını, 

ne esmeri, ne kumralı, ne de 
siyahı ayırdediyorum: Ben tec
rübelerle göğsü yanmış bir ada
mım ; ve karanlıkta bütün ka
dınların rengi birdir!,,

Fakat, bu gece, artık bu 
dostuma hak verecek değilim. 
Yanıma gelmeğe cesaret etsey
di, aramızda hoşa gider hâdi
seler çıkmıyaCatı. Ona hatta:

— Alçakça yalan söylüyor
sun !

diye de bağırabilirdim.
Belki de., çenesinin, bana 

bir daha, bu ukalâca masalları 
söyliyecek hali kalmazdı 1

Yukarda okuduğunuz satır
ları tekrar gözden geçiriyordum 
ki, odanın kapısı birdenbire a- 
çıldı ve içeriye dün geceki ar
kadaşlarım girdi.

— Hâlâ giyinmemişsin! de-
dilder. ”

— Kırgınlığım var, halsizim.
— Dün akşam sana ne ol

du ?
Hepimizin kalbini kırdın, hat

ta bazılarımızın canımızı da yak
tın. Fakat şiddetli bir buhran 
içinde olduğunu görerek daima 
teskine çalıştık. Hâlâ hayret 
içindeyiz. Bize tecavüzlerinin 
değil, ıstırabının sebebini anlı- 
lıyamadık...

İyi kalpli arkadaşlar (anlı- 
yamadık..) dediler amma, yazı 
masamın üstündeki Çinli kıyafe- 

Jgtile çıkarılmış eski bir fotoğra
fa, hemen hepsi yan yan ve 
manalı manalı baktılar.

MEKKİ SAİT

Şıık »miitmaHcl

Şehrin temizliği
Mektep talebesile devlet 

memurlarının sabahları işlerinin 
başına gidecekleri zaman so
kakların nezafet amelesi tara
fından süpürülerek toz kaldır
dığı görülmektedir. Umumî sih- 
hati müteessir eden bu hal üze
rine birçok şikâyetler olmuştur. 
Belediye riyaseti şehrin temiz
liği için esaslı bir program ha
zırlamağa başlamıştır.

Bu kararın tatbikine kadar 
yeni programla temizlik işleri 
baştan başa değiştirilecektir.

Sokaklar, pek erken temiz
lenecektir. .. . . „. ,

Haliç doluyor
Haliç günden güne dolmak

tadır. Bunu nazarı dikkate alan 
Haliç şirketi yeniden Belediyeye 
müracaat etmiştir.

Şirket bir sene sonra Hali
cin bazı kısımlarında vapur iş* 
letemiyeceğini, bunu mukavele 
mucibince Belediyenin nazarı 
dikkate alması lâzımgeldiğini 
bildirmiştir.

Diğer taraftan Halicin bir 
çok yerlerine kazıklar dikil
miştir. Bu kazıklar Halicin yük
sek, seyrisefer kabil olmıyan 
yerlerini göstermektedir. Hali
cin yakın zamanda vapur işleti- 
lemiyecek kısımları Eyipten Ba
lata hadar imiidat etmektedir.

Diiıı Beyoğluuda Buran so
kağında Ramazan Efendinin bo
yahanesine çık bir rnntmnzol te
mizletmek için bir manto yofe- 
nıi.'jlir. Boyahanenin idare ıijlc- 
(file rnerjgu! olan Molle Masiii 
mantoyu] rantiyene ederken «n’< 
matmazel vitrinde gözüne kes
tirdiği bir şapka r.ve temizlen
miş eldivenleri el çabukluğu ile 
aşırmak istemişti,

Bunun farkına varan Melle 
Meridi hemen matmazelin ya
kasına yapışmıçtır.
Ciirmü meşhut halinde yakala
nan Matmazel çalmak iatedîfji 
şapka ile eldivenleri bıraktığı 
gibi kendi mantosunu da alma
dan kaçmıştır. Burnum kim ol
duğu anlaşılamamıştır. ZnbJ’fo 
tahkikat yapmaktadır.

Otomobil kcüEGSıı
Şoför Muammer efciîîsJj'  ̂

idaresindeki otomobil Şighouu« 
deıı geçerken Yalıya ve Şükrü 
isminde iki kişiye çarpmıj ve 
lıer ikisini de yaralamıştır.

Çantada çocuk
Kadıköyde Rıza paşa arsa

sında bir çanta içimde 10 gön* 
lük ölü bir erkek çocuğu bu
lunmuştur.

Annesini öldürürken 1
Beyoğlunda Yeşil sokakta 

oturan Panayot isminde biri 
anasile kavga etmiştir.

Kavga o raddeye gelmiş İti 
oğul bıçağı çekerek annssin» 
saldırmıştır.

Bicağm darbesinden kur Sal
mak için kadıncağız süratle ir
kilmiş tir.

Bıçağını çekmiş ve hamle 
etmiş bulunan Panayot kendini 
tutamamış ve bıçak dört yağın
daki kardeşi Rafyana saplan
mıştır. ,

Tramvay - otomobil >
Dün Sirkecide bir tramvay 

otomobil müsademesi olmuşta!'. 
Vatman Süleyman Efendinin 
idaresindeki 12 numaralı tram
vay arabasile belediyenin 140 
numaralı cenaze otomobili çar
pışmıştır.

Otomobilin çamurlüklarile 
arka kısımları ezilmiştir.
Enkaz altından çıkarılan 

cesetler
Galatada yıkılan evlerin en* 

kazı altından çıkarılan Sultana' 
nm cesedi babası Alı ağays 
teslim edilmiştir.

Enkaz altından çıkarılan di* 
ğer ölüler de amele cemiyeti re
isi tarafından defnedilmişler dif.

19,000 Hra dolandırmış
Zabıtaca uzun miiddettenbe- 

ri aranan meşhur manitacı Veh
bi; polis 2 ir. d şube memurları 
tarafından ek- geçirilmiştir.

Vehbinin hırsızlığa başladı
ğı tarihten bugüne kadar ma
nitacılık suretile dolandırdığı 
paranın yekûnu ÎO’.OOÖ lirayı 
geçmiştir.

Vehbi bir zabıt varakasile 
adliyeye teslim edilmiştir.
Bir otelci bir komisyon

cuyu yaraladı
Ferah oteli müsteciri Remzi 

Beyle Küçükpazarda komisyoncu 
Mehmet Bey ve dört arkadaşı 
Galatada Rıhtım caddesinde 
Bahriye lokantasında otururken 
Remzi Bey tabancasını: çıkara** 
rak masanın üstüne koymug, W 
esnada kazaen patlayıp çıksın 
kurşun Mehmet Beyin karnına 
saplanmıştır.

Mehmet Bey berayı t*da*i 
Beyoğlu hastanesine kaldnuluu#, 
Remzi B. yakalanmışı?.



Sahife 2

yrnı Re,'judiye nemline ait cksik- 
I isini anca!; yarm akşama ka- 
t’l'is- trmuııneıı bitirmiş bulana*
euk vo daha zorlu olan bir kıs
mını tla bir iki «tine kadar ta- 
Biamhyacaktır. Havagazlerinin 
tamiratı devam ediyor.

S o lE m M a r ı  terfliz îer jrae  
Belediyemiz cadcla ve solcak- 

bir defaya mahsus olan 
:'.ım>mî k-ıııizlieini ımHenldıillere

İNKILÂP i T'-M'iııiîjjiiıi Vl'M)

:-İ: l.ı-

"i unzı 
ıı uu:v

al İv;- 
'.vdc!iııi
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ğimiz bir fırıncı felâketzedele
rin feci vaziyetinden ({öz yarı
ları dökerek Milfılialımcr cerai- 
yetine gelmiş ve 100 kilo ek
mek teberru etmiştir.

Felâketin ticarete ve tüc
carlarımıza yaptığı zarar Klik" 
tarı hakkında şehrimi?. Ticaret 
Odası tarafından tetkikat yap
tırılmaktadır. Muhtelif ticareta- 

elerin zararları nyn ayrı tet
kik. olunmalı ladır.

Ek a!. m  IkakÎMMİuy ov  
Şı-hriı: muhtelif yerlerinde

ki enkaz Üelcdiye tarafından
ulemama 

da ki eıı-

sama kadar ma-

okt-

C

hervTm 
ir, Btn- 

jka

ikadadırme İrenleri Kaış yi 
gelmektedir.

Sîîihsye Vekili 
Ankara 30 — Sıhhiye Ve

kili Refik Bey yarın İzmire ha
reket edecek ve orada felâket
zedelerle bizzat meşgul olacak
tır. Yalcında Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Eey de îzmire gi
decektir.

Ama,
w i m  _

Dün gelen Anadolu gazetesi 
felâket hakkında şu tafsilâtı 
vermektedir:

Felâketzedelerin dünden iti
baren Hilâliahmer ve Himayei- 
etfal Cemiyetleri tarafından sı
cak yemek verilmek suretile 
iaşelerine başlanmıştır. 

Felâketzedelerin  iskânı 
Şehrin muhtelif semtlerinde han 

jtel ve camilerle mescitlerde is
kân edilen felâketzedelerin jan
darma mektebi ile Maltızlarda 
Fransızların Sakrakör mektebin
de ieksif ve iskânına başlan
mıştır. Bu akşama kadar bütün 
felûketzedeler Jandarma mek
tebi ile'Sakrakör mekteplerinde 
teksif edildikten sonra sıcak 
yemek tevziatı daha kolay ola
caktır.

Dün jandarma mektebinde 
(250) felâketzedeye sıcak ye
mek verilmiştir. Tilkilikte de fe
lâketzedelere yemek tevzi olun
muştur. Karşıyakada Burnova 
ve Seydiköyde de felâketzede
lere yemek tevzi edilmektedir.

Verilen yemekler bir insan 
için lâzım olan kaloriyi ihtiva 
edecek şekilde pişirilmektedir. 

Yîırınai bira l i r a :
Hilâliahmer cemiyeti merkezi 

umumîsi tarafmr.ıar. felâketze
delerin ihtiyacına sarfedilmek 
üzere Hilâliahmerin İzmir şube
si emrine 20,000 lira gönderil
miştir.

Bu para ile felâketzedelere 
lüzumu olan şeyler satm alına
caktır.

Muhtaç olanlara tevziat 
muntazam bir surette yapılacak 
ve muhtaç olmıyanlara bir şey 
reriltniyecektir.

Yardam ediliyor
Şehrimizdeki bankalarla muh

telif malî müesseseler tarafın
dan bugünlerde Hilâliahmer ce« 
miyeiine mühim yardımlar da 
bulunulacağı anlaşılmıştır. Ban
ka erkânı yapacakları yardımın 
şekil ve miktarını bugün tesbit 
edeceklerdir.

Hilâiiahmerimize muhtelif yar
dımlar yapılmaktadır.

Yardım listesinde dercetti-

i'av.ı, •/.' K jr
:erA.-, . .U kr.ı.c -50ÜÜ ekmek 
ievi.i ea'.mlfjur.

Lvvelki çan ekmekle bera
ber 15rJ kiio zeytin ienesi de 
damıtılmıştır.

Hilâliahmer cemiyeti merkez 
heyeti verilen karar üzerine 
dün merkez heyeti âzasından 
Kelliye Avni, Bcnal Nevzat, 
Sabire Hüsniye hanımlarla dok
tor Masan Sükuti, doktor Şük
rü Osman Beyler tarafından fe
lâketzedelere çamaşır tevziine 
başlanmıştır. Tilkilik semtinde 
iskân edilmiş olan felâketzede
lere fanila, gömlek, don, çorap 
tevzi olunmuştur. Bugün de tev
ziata devam edilecektir.

Dün muhtelif semtlerde mes
cit ve camilerde çıplak vaziyet- 
t- bulunan ve tahtalar üzerin
de yatan felâketzedelere (100) 
yatak tevzi olunmuştrr. Felâ
ketzedeler bu tevziat dolayısiie 
hükümetimize ve Hilâliahmer 
Cemiyetine teşekkür etmekte
dirler.

Tevzi edilecek battaniyeler 
henüz mubayaa edilmemiştir. 
Bugün 600 battaniye mubayaa 
edilerek felâketzedelere tevzi 
olunacaktır.

Felâketzedeler için yatak ve 
kundurada mübayaa edilecektir. 
Halkpmar ve Şehitler tarafında 
da moloz ve çamurlar kaldırıl
maktadır.

K ökaryalı kSpriisü
Kokaryalıdaki köprü, beledi

ye tarafından gösterilen gayret 
sayesinde bir buçuk günde ta
mir edilmiş ve tramvay üzerin
den geçerek seferlerine devama 
başlamıştır.

Göztepede bozulmuş olan 
su yolları tamir edilmektedir. 
Tamirat bugün bitecek ve Göz
tepe ile Kokaryalıya su veri
lecektir.

Üç cese
Bün Yenikale açıklarında 

balık avlıyan balıkçılar Ragıp 
paşa dalyanı civarında üç cesete 
tesadüf etmişler ve İzmire 
gelince gümrük muhafaza me
murlarına haber vermişlerdir.

Üç ceset; bugün denizden 
çıkarılacak, İzmir Memleket 
hastanesine naklonurak hüvi
yetlerinin tesbitine çalışıla
caktır.

Feshane fabrikasında
şapka da yapılacak

Memleketimizin en büyük 
mensucat fabrikanı yeniden ıs
lah edilmektedir.

Fabrikanın Almanyaya ıs
marladığı son sistem on tane 
dokumu tezgâhı gelmek özredir.

Şı.kel y.Tİ icat edilen olo- 
malik iki tezgâhta getirtmektedir.

Bu tezgâhlar kumaşı kendi 
kendine iiescofmektcdir. Dört 
tanesi için bir usta kâfi gel
mektedir.

Şirket yeniden fabrika için 
bir Lıii.ar kazanı, bir de boya 
İmzan; ve tfcforriiatımgetirtmek
tedir. Fesüar.e fabrikasının bo- 
yaiıaııesi ri teçhizatla tak
viye edilecektir.

Festıane şirketi fabrikanın 
bir kısmını bir şapka fabrikası 
haline koymaktadır. Bu kısmın 
tesisatı ikmal edilmek üzeredir.

Fabrikanın eski fes imalât
hanesi kısmında şimdiden bere 
ve kepiler imaline başlanmıştır.

Diğer taraftan fabrikada 
kumaşları en iyi şekilde muha
faza edebilmek için iki asri ara- 
bar ve bir müdüriyet binası in
şa edilmektedir.

Feshane şirketi halkın yerli 
mallara fazla rağbetini nazarı 
dikkate alarak fabrikayı tevsi 
ve takviyeye karar vermiştir.

MiekfeM aı<cı
Bu sene İstanbulda açılacak 

500 millet mektebi bu akşam 
merasimle küşat edilecektir. Ba
zı mektepler ulak ıııiisamereler 
tertip etmişler ve halkı davet 
etmişlerdir.

Mekteplerin bütün muallim
leri tayin edilmiştir. Millet der- 
sanelerinde 500 ilk mektep 
hocası ders verecektir. Bu mu
allimlere 50 lira ücreti makiua 
verilecektir.

Tedrisat iki sınıf üzerinden 
yapılacak ve ikinci sırıfa geçen 
sene millet mekteplerinden şa
hadetname alaniar girebilecek
lerdir.

Bu sene her dersanede 50 
talebe okuyacaktır. Millet mek
teplerine devam eden talebenin 
miktarı 25000 olacaktır. Mek
teplere en çok hanımlar yazıl
maktadır.

Bu akşam açılacak olan mek
tepleri Vali Beyin ziyaret et
mesi muhtemeldir.

@ © n e d i a y e d ie  

Yeni Belediye
Beşiktaşta yeni bir belediye 

tesisi hakkında halkın reyine 
müracaat edilmişti Verilen rey 
varakaları tasnif edilmiştir. Me
nfi rey veren yok gibidir. Reye 
11,900 küsur kişi iştirak etmiş 
ve bunlar müsbet rey vermiş
lerdir. Şimdi bu netice üzerine 
Beşiktaşta yeni bir belediye 
dairesi tesis edilecek ve Bey
oğlu ile Beşiktaşm hudutları 
ayrılacaktır. Yeni belediye teş
kilâtı teşrinisani içinde netice
lenecektir.
Şehir meclisi perşembe 

günü toplanacak
Yeni şehir meclisinin 1 Teş

rinisani cumartesi günü ilk içti
maim yapacağı yazılmıştı. Mec
lis salonundaki tamirat ve te
mizlik henüz bitmemiştir.

Yeni meclis 6 Teşrinisani 
perşembe günü toplanacaktır. 
İlk içtimada yeni talimatnameye 
göre reis vekilleri ve kâtipler 
intihap edilecek, müteakiben 9 
kişilik daimî encümen azası se
çilecektir.

Malûller komisyonu va
zifesini bitirdi

Vilâyetteki Malûlin yardım 
komisyonu vazifesini bitirmiştir. 
Badema, icap ettiği takdirde, 
doğrudan doğruya ahzıasker 
şubelerine müracaat olunacaktır.

Alî Orman mektebi
Alî Orman Mektebinin son 

sınıfında bu sene 3 Efendi var
dır. Mektepte tedrisata bugün
den itibaren başlanacaktır.

Manifaturacılar içtimai
Manifaturacılar cemiyeti aza

sı dün de içtima etmişler ve ni
zamname tadilâtına devam et
mişlerdir.

Marsilya seferi
Seyrisefain idaresinin Mar

silya seferlerine başlıyacağı ya
ğılmıştı. Verilen malûmata göre 
bu sefer etrafındaki tetkikat 
henüz bitmemiştir. Marsilya ti
caret mümessilimiz Şerif Beyden 
bir rapor beklenmektedir, 

İdarenin işletme müdürü Bur- 
hanettin B. Jskenderiyeden gel
dikten sonra Marsilyaya kadar 
ki* seyahat yapacaktır.

Yunan B a şv ek ili
[B iricni sahifeden mabat]

Esto gazetesi de Türk - Yu
nan dostluğunda her iki mem
leket matbuatına düşen mühim 
vazifeyi hatırlatmakta ve mat
buatın dostluk münasebatını 
tersine çalışmaları icap ettiğini 
eski devirlerden mühim kafala
ra alet olmamaları lâzımgeldiğini 
yazmaktadır.
Muahedenin imza merasimi 

Ankara, 30 (Gecikmiştir) — 
Türk-Yunan itilâfları biri yedi
de diğeri yedibuçukta Hariciye 
vekâletinde vekil B. in odasın
da imzalandı, imzayi evyelâ M. 
Venizelos sonra İsmet Pş. Hz. 
daha sonra M. Mihalakopulos, 
en sonra da Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü B. imzaladı.

Bu Yunanlılarla Türkler ara
sında ilk dostluk ve bitaraflık 
muahedesi bulunuyor. Bahrî iti
lâf ta buna merbuttur. İmzadan 
sonra M. Venizelos, İsmet Pş. 
Hz. ne hitaben :

— İtilâfın tastikı her iki mil
leti de memnun eder mahiyet
tedir. İki memleket münaseba- 
tmda itilâfın feyizler ve hayır
lar doğurmasını temenni ederim. 
Felsefe yapmıyorum. Dünya a- 
kıllanmıştır; dedi.

Başvekil Pş. Hz. buna ce
vap verdi.

Bundan sonra her iki Baş
vekil memleketleri hakkında ha
yırlı temenniyatta bulundular.

Bahrî itilâf, istatakoyu mu
hafaza esasını kabul ediyor.

Bahri müsavat..
Ankara 30 — Bugün Veni- 

zelosla İsmet Paşa arasında im
za edilen bahri müsavat proto
kolünün metni şudur :

Rarafeyni akıdeyn bugün im
za edilen dostluk ve hakem mi- 
sakıııın imzasına amil olan pren
siplerden ilham alarak ve bahrî 
teslihat maksadile ihtiyar edilen 
masarifin boş yere artmasına 
pıânı olmak için akitlerin her 
birinin şeraiti hususiyesini nazarı 
itibara alarak ve her birinin

habariert [j 
Tababeti akliye
Senelik kongre dün 

Bakırköyünde toplandı

Türk Tababeti Akliye ve 
Auabiye cemiyeti 930 senesi 
kongresi 31 teşrinievvel cuma 
gtinü ö ğ le d e n  sonra B a k ırk ö y d e  

Emrazı Asabiye vc Akliye has
tanesinde ak (edilmiştir.

Reis Maziler Osman Bey, 
Emrazı akliye ve asabiyedeki 
bir senelik yeniliklerden bahse
derek kongreyi açmıştır.

Doktor İsmail Ziya Bey, Tıb- 
bıadli noktai nazarından Para- 
noyya üzerinde tebliğatta bu
lundu. Doktor Konos Bey, Uy
ku hastaiığı hakkında söyledi. 
Doktor İhsan Şükrü ve Ahmet 
Şükrü Beyler, beyin damarları | 
hastalıkları hakkında projeksi- j 
yonla resimler gösterdiler ve be- j 

yanatta bulundular. Doktor Fahri- 
Celâl Bey, bir katil vak’as-nı ! 
tahlil etti. |

Doktor Anıet Şükı-i'ı Bey; 
Malarya aşısı ile tedavi edilmiş 
bir beyin frengisi hastasını gös
terdi ve hastaiık hakkında iza
hat verdi.

Kongreye iştirak eden ze
vat müessesenin Lâboratvarla- 
rini, hasta pavyonlarını, elektrik 
tedavisini ve röntgen daireleri
ni gezdiler.
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Pamuk satışı
Pamuk ihracatımız geçen

seneye nazaran fazladır. Yapı
lan istatistiklere göre geçen 
sene Eylûi ayında Mersin lima
nından 1 milyon 248 bin 332 
kiio pamuk ihraç edilmiştir. Ru 
sene ihracat miktarı 2 milyon 
210 bin 882 kiloya baliğ ol
muştur.

Vakıa miktar itibarile ge
çen seneye nazaran fazla pa
muk satılmıştır.

Fakat memlekete aşağı yu
karı aynı nisbette para girmiş
tir. Bunun sebebi evvelce de 
yazdığımız gibi dünya pamuk 
fiatlerinin düşmesidir.

Adana pamuk fiatleri geçen 
seneye nazaran yüzde 3 nisbe- 
tinde düşkün satılıyor.

Ziraî vaziyet
Son hafta içinde Anadolu- 

daki ziraî vaziyet şudur :
Bursa : Son yağan yağmur

lar sebze bahçelerini tahrip et
miştir.

Kars : Hayvan hastalığı de
vam ediyor. Erzurumdan gelen 
bir baytar heyeti buraya gelmiş 
işe başlamıştır.

Ayvalık : Zeytinler kararı
yor . Yakında toplanacaktır. 
Mahsul geçen seneye nazaran 
eyidir.

Akhisar: Tütün hastalığı de
vam ediyor.

Çorum : Tarla farelerile ya
pılan mücadele devam ediyor. 
Bu yüzden mahsulât pek çok 
zarar görmüştür.

■n (irili: bil;<iiii dcrııe-dııiıı
enerleri - - Alman ve Sovyet 
darülfünunları Mallı bilgini der
neği neçriyatile alâkadar olmak
tadır. Dernek şimdiye kadar 
halkiyata ait bir eser çıkarmış
tır. Bundan sonra çıkacak eser
ler arasında Gazi Antap türk- 
leri, Trabzon masalları, Kaota- 
motıi oyunları, Aşık Vaafi var
dır.

a Beynelmilel kimya ofirıi — 
Pariste tenis edilmiş bulunan 
Beynelmilel kimya ofisine iıjiira- 
kimiz için hükümet meclise bir 
lâyiha vermiştir. Bu lâyihaya 
göre bu iştirakten hlikflmetra 
hissesine isabet edecek masraf 
maarif, iktisat, sıhhat vekâlet
leri bütçelerinden temin oluna
caktır.

• Bir vapnr karaya oturdu 
Evelki gün Fethiye limanında 
Alman bandıralı Kiyel vapuru 
karaya oturmuştur. Vapur man
ganez yüklüdür, vaziyeti tehli
kelidir. Türk gemi kurtarma 
şirketi kaza yerine bir gemi 
yollamıştır.

Posta ve telgraf başmüdü» 
rii — Posta ve telgraf başmü= 
diirü Hüsnü Bey Ankaraya git
miştir.

Kaçakçılık — Ereııköydc 
Kozyatağmda oturmakta olan 
Hüseyin kaçak tütün ve sigara 
kâğıdı kaçırmakta iken inhisar 
memurları tarafından yakalan
mıştır.

* Galatasaray lisesi müdürü- 
Galatasaray lisesi müdürü Fet 
hi Bey mektebe ait bazı işlerlû 
meşgul oimak ve icap edeB 
talimatı almak üzere Ankaraya 
gitmiştir.

* Konferans — Dün Dr. Tev 
fik Salim Pş. tarafından Türk 
ocağında ettibba odalarının te
şekkülü hakkında bir konfe
rans verilmiştir.

Bir ayhk vukuat — Son 
bir ay zarfındaki zabıta vuku
atı geçen aylara nisbetle faz
lalaşmıştır.

Bu ay içinde 480 vak'a ol
muştur.

Bu yekûnuu 81 i cerh, 
142 si sr.iat, 59 zu yankesi
cilik, 53 çü kaza, 2 kaldırım- 
cılık, 3 karmanyola. 32 darp,
6 hasar, iki inhidam, 18 zabı
taya hakaret, 17 yangın 6 man* 
tarcdık, 8 dolandırıcılık, 8 teh
dit, 9 ölüm, 11 bıçak çekmek,
9 intihar, 14 kazadır.

İntiharlar geçen aya nisbetle 
az, kazalar, cerh ve hırsızlıklar 
fazladır.

* Muallimlerin kooperatifi — 
İstanbul lise ve orta mektep 
hocaları yeni bir istihlâk koo
peratifi teşkil etmişlerdir. Bu 
kooperatif muallimler birliğinia 
kontrolü altındadır. Koopera
tif teşrinisanide faaliyete baş- 
hyacaktır.

Belediye zabıtası — Be
lediye zabıtası memurlarının da 
polis memurları gibi geceli gün
düzlü vazife görmeleri ve ica
bında polis hizmetlerinde mu
avenet yapmaları takarrür et
miş, alâkadarlara emir verilmiş
tir.

kuvvetlerine muvazi şekilde tes- 
lihatın tahdidi yolunda ayni adım
larla yürümek arzusile meşbu 
olarak tam bir samimiyet hava
sı içinde noktai nazarlarını te
ati ve izah ederek yekdiğerine, 
muhtemel bir deniz teslihat ya
rışma mani olmak fırsatını bahş- 
eylemek maksadile, âkideynden 
biri, diğerine altı ay evvelinden 
haberdar etmeksizin harp ge
misi mübayaa ve sipariş ve in
şa ve teslih etmemeği taahüt 
eyler.

İngilizce muallimleri 
yetiştiriliyor 

Erkek muallim mektebile 
Kız muallim mektebinden me
zun 3 Hanımla 3 Efendi bilâ- 
hara liselerde İnglîzçe muallim* 
liği yapmak üzere Amerikan kol 
lejinde tahsil edeceklerdir.

Bu hanım ve efendilerin bil
cümle masraflarını hükümet te- 

• rain edecektir.
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Ankara,! [Telefonla] — Bü
yü!: Millet Meclisi bugün saat 
on dörtte mutat merasimle açıl
dı. Bu merasimde bulunmak ve 
Reisicümhur Hz. nin nutuklarını 
dinlemek için erkenden halk 
meclise gelmeğe başlamıştı. Da
ha saat on ikide samiin yerleri 
kamilen dolmuştu. Birçok kim
seler ayakta bekliyordu. İçeride 
ver bvültşiîyaölaB* da meclis binası 
ŞşıBîttte toplartmjşö.

Saat birden sonra izdiham 
üon dereceyi buldu, boş hiçbir 
yer kalmadı. Meb’uslar birer 
ikişer gelerek içtima salonunda 
oturmağa başladılar.

Bir kısım meb’uslar da kori
dorlarda dolaşıyor, buralarda 
hararetli muhavereler oluyordu.

Bu muhavereler daha ziyade 
Macar ve Yunan Başvekilleri
nin ziyaretlerine, Serbes Fırka
nın vaziyetine dairdi.

Kont Betlen ile M.Venizelo- 
Dirn Ankarayı ziyaretleri bütün 
caeb’uslar tarafından memnu
niyetle karşılanmıştır. Bu seya- 
liatler İsmet paşa kabinesinin 
&  muvaffakiyeti addedilmek
tedir.

Serbes Fırkanın vaziyetine 
geiiece bu firkamn müsmir bir 
faaliyet göstereceği ümit edile
miyor.

' GasS Ha, mecliste
Saat on üç buçukta Gazi 

JHs. Mesfoe geldiler, reis, diva- 
SM riyaset erkânı, vekiller tara- 
fandan âotikbal edildiler.

Gasd Ha. Meclisteki mesai oda
larına giderek bir mfiddet bura
da meçhul oldular ve baza roeb*- 
Eoları ziyaret ettiler.

Saat Skiye doğru kalabalık 
bûu doreceyi foulnmuştu. Süfeara 
İoeaoında bütün eefirler bulunu** 
yordlu. 6 u narada içtimaa davet 
salon, çalmağa başladı. Daşan- 

nxâb*uolar gelip yerlerine 
oturdular. Tana saat ikide Gazi 
Hz. bir alkış tufanı içinde içti- 
02a oaloMaa girdi» ağar adım** 
tarla kürsüye çıkarak nutkunu 
kat etti.

Nutuk şiddetle alkışlandı, 
jazi Hz. raeb'usları selamlıya- 
rak içtkaa salonundan çıktılar.

GasI Hazretflerl- 
lîlm nutukları

Ankara, 1 (A.A) — Büyük 
Millet Meclisinin içtima senesi bu
gün Reisicümhur Hazretlerinin 
senelik nutku ile açılmıştır. Sa
mım ve süfera locaları dolu idi. 
Yoklamadan sonra, Reisicümhur 
Hazretleri uzun ve sürekli at- * 
kışlar arasında riyaset kürsü
süne çıkarak atideki nutku irat 
buyurmuşlardır.

” Büyük Millet Meclisinin 
muhterem azası;

Yüksek heyetinizi hürmetle 
selamlayarak yeni toplanma 
yılını açıyorum. Memlekette bü
yük ıslahat ve nafi icraat ile 
mümtaz olan üçüncü Büyük Mil
let Meclisinin önümüzdeki son 
faaliyet yılını da milletimizin 
bir çok mühim ihtiyaçlarını te
min ile geçireceğine eminim.

Hariçteki fesatçılar
Muhterem efendiler :
Geçen yılımız, mühim hâdi

selerle doludur. Senelerdenberi 
hariçte beslenen fesat ve teca
vüz emelleri bu sene şark vilâ
yetlerimizde vatandaşlarımızın 
huzurunu bozan vak’alara se
bep oldu. Teferrüatını bildiği
niz bu hâdiseler vatan düşman
larını ümitsiz kılan neticelerle 
bitirdi. Bu neticeleri vatandaş
ların Cümhuriyeti müdaffaa için 
gösterdikleri alâka ve hassasi
yete ve Cümhuriyet ordu ve 
jandarmasının iftihar edeceği
miz dirayet ve cesaretine borç
luyuz. (Alkışlar)

Bu yüzden şehit olan vatan
daş ve askerleriır izin hatırala
rını hürmet ve minnetle yade- 
derim. (Alkışlar)

Ordu ve Jandarmamızı idare 
edenlerin asgarî külfetle vatanı 
gaileden kurtaran tedbirlerini, 
fedakârlıklarını ve vazife başın
da bulunan mülkiye memurları
mızın gayretlerini teşekkürle 
zikrederim. (Alkışlar)

G sçsbs h â d is e le r  Cuâım- 
/taııriiyetm faavvetnmi, sresa» 
mefiüıan b ir  dalusi, g ö s t e r  aaigîiır,, 
B e  h â d is e le r , vatamdlagila- 
mııo ine? ftânırte aasınle?: v e  
lkmEMTOMi cmmlİMaıriyet İka- 
ımmlaınıımslla ifad le ©Iımaım 
m i l î  Mrililkte nm&ademfflîs 

vafaım İkorii»

Y

X

Gazi Mustafa Kem al hazretleri
cimden hiç bir iğfal ve tah 
rikin olasnıyacağım da am- 
latm ngte , ünsMullmdeyim ... 
((Bravo sesJdri, alfcaşlar) 

İzmir sey lâb ı
Arkadaşlar:

Bugünlerde İzmirde hâdis 
olan seylâptan çok müteessir 
olduk. İnsan hayatının uğradığı 
zayiat ve elemler, teessürlerimi 
teşdit eitî. Hükümeti cümhuriye 
icapeden tedbirleri kemali ihti
mamla almaktadır.

Millî para buhranı
Geçen sene zarfında müca

dele mecburiyetinde bulundu
ğumuz bir büyük hâdis de Mil
lî para buhranıdır. Buhranı 
karşılamak için alman tedbir
lerin isabeti tahakkuk etmiştir.

Her şeyden mühim olan

esas İktisadî noktai nazardan 
milletin uyanıklığı ve kendisinin 
yaşamak hakkına itimadıdır. 
Meclis ve hükümet tarafından 
alınan tedbirler bilhassa bu 
esasta birleşir.

Bugün içinde bulunduğumuz 
vazıyeti malî, İktisadî tedbir ve 
ihtiyatlarda dikkatle devam o- 
lunmasım icap ettirmektedir.

İktisadî buhran
Efendiler, bilhassa ziraî mem

leketlerde hissolunan cihanşümul 
İktisadî bir buhran vardır. Bu 
buhran tabiatile bizim memleke
timize de temas etmiş ve ağırlığı
nı hissettirmiştir.
Bu sıkıntı karşısında emsalsiz 

tahribattan, dar ve kurak sene
lerden sonra vatanımızın göster-
(  Arkası 2  inci sahifede)

Riyaseti
239 reyle Meclis 

Riyasetime intihap edildi
Ankara, 1 (  H. M. )  — M eclis küşat ed ild iğ i zaman 

Haşan Bey kiirsiye çıkarak yoklam a yaptı. Müteakiben 
Gazi H azretleri çok  mühim nutuklarını irat ettiler. Mec
lis Riyaseti intihabatı yapıldı. Kâzım Paşa 239 reyle 
intihap eaild i. Kâzım Paşa riyaset vazifesini b itara flık la  
ifa  edceğini söyledi ve şiddetle a lkışlandı. M uhaliflerin 
Reis namzedi şair Ahmet Emin Bey ancak 70 rey aldı. 
Reis v ekillik lerin e Haşan R afeî ve Nurettin A li Beyler, 
K atip lik lere  Ruşen E şre f Avni, Haydar Rüştü Beyler, 
H eyeti idareye Necip A li, F a lik  R ıfk ı, Şükrü B eyler 
intihap edildiler. M uhaliflerin namzetleri Ağaoğlu Ah
met, N aki, Haydar G alip ve R efik  İsmail, İbrahim Ce
mil, Tahsin, T&lât, Rasım Beyler onar rey ald ılar. Celse 
pazartesiye ta lik  edildi. M eclis müzakeratı ve Gazi Haz
retlerinin nutukları sesli film e  alındı,

ı i a r  e c e  s i y a s e t t e k i  m w w f ^

Müsyü V en izelos dünkü  m ühim beyan a tın da “ sulh 
sulh  / sıılh  !  „ için ça lış ıyoru z l  d e d i v e T ü rkiyade gör
düğü hüsnü kabu lü  şü kran la  yad etti. K on t B etlen  Gssî 
H azretlerin in  ve te ra kk ıy a tım ızm  hayran ıd ır. Müs^B İüi- 
h a la k o p u lo s  T ü rk  - Yunan m u ahedesin in  Loham orftt takip  
eden  m u ahedelerin  en  mühimmidir d iyor.
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meşredmffîuz
Beş gündenberi Ankarada 

misafir bulunan Yunan Başve
kili M. Venizelos ve Hariciye 
nazırı M. Mihalokopulos ve re- 
fikalarile maiyeti erkânı, Yunan 
sefiri ve M. Venizelosla bera- 
ber gelen Yunan gazetecileri dün 
saat sekizi çeyrek geçe hususî 
trenle Haydarpaşaya gelmişler
dir.

Haydarpaşada 
Haydarpaşa garı aziz misa

firlerimiz şerefine donanmış, her 
tarafına Türk-Yunan bayrakları 
asılmıştı.

M. Venizelos burada cidden 
samimî tezahüratla karşılanmış
tır. Tren durunca muzika Yu
nan m;llî marşını çalmış ve ga
yet muntazam giyinmiş asker 
ve polis kıt'aiarı selâm durmuş
lardır.

M. Venizelos burada vali, 
polis müdürü ve merkez fen» 
mandanı tarafından istikbal edil» 
miştir. M. Venizelos evvelâ vali 
ve sonra diğer İBtikbale ge» 
lenlerin ellerini sıkmış ve Mu* 
hiddin Beye seyahatinden pek 
çok memnun olduğunu, Âaka» 
rada çok hfisnti kabul gSrdjî. 
ğünü söylemiştir.

Yunan Başvekili keıjdijijli 
takip eden maiyeti ile beraber 
askeri selâmlamış ve gardaa 
çıkmıştır.

Daha vaktin çok erkeo 
olmasına rağmen istosiyon mey» 
dam halkla dolmuştu.

M. Venizelos kendisini- al» 
kışlamağa başlayan halkı göre
rek neşeli bir tarzda selâmla
mış ve maiyeti ile beraber rıh- 

( A rkası 3 üncü sahifede)

Kont Betlen gitti -
Macar Başvekili Tuas’Myede gör-r' 
”lğü hüsım kabulden çok hara-' 

retll bir lisanla bahsediyor-: /
Bir haftadanberi memle - 

ketimizin misafiri olan Macar 
Başvekili Kont Betlen Cenapları 
dün öğleyin Macar Sefiri M. 
Tahi tarafından sefarethanede 
verilen ziyafette hazır bulunmuş 
ve ziyafetten sonra Macar ko
lonisini kabul etmiştir.

Macar Başvekili öğleden son
ra Macar umum matbuat mü
dürü Kont Çaki olduğu halde 
şehirde bir gezinti yapmıştır.

Kont Betlen Cenapları ak
şam altı buçukta Bodapeşteye 
hareket etmiş ve Sirkecide Vali, 
Polis müdürü, Macar sefiri, Ma
car kolonisi ve mihmandarları 
tarafından çok samimî bir şe
kilde teşyi edilmiştir.

Macar Başvekili dün saat 
beşte Perapalas otelinde bir 
muharririmize beyanatta bulun
muştur.

Başvekil Cenapları, her şey
den evvel Türkiyenin millî ha
yata ait sahaların hepsinden el
de ettiği terakkileri görmekten 
duyduğu derin hayranlık hissini 
ifade ederek demişler îy ki:„Hâ- 
kim ve basiretkâr reisler iîe

atisinden ve kendisini idare 
edenlerden pek ziyade emin 
olan çalışkan, kanaatkar bir mil- • 
let arasında el birliği ile çalı- - 
şılan her yerde muvaffakiyet 
husulü muhakkaktır."

Bu sözlerden sonra Kont 
Betlen, Türkiyeyi gayelerinin 
tahakkukuna doğru götürecek- 
en doğru ve en müsait yolda 
gördüğünden dolayı pek ziyada 
memnun olduğunu beyan etzaiŞp 
bu kanaatin iki millet arasînd*- 
ki ırk kardeşliğinin bizzarur# 
uyandırdığı duygulardan doğ» 
muş olmakla kalmayıp Türki- 
yeya ziyaret eden her kese m - 
betini teslim ve kabul ettirece1' 1 
bir şekil ve mahiyette olan şe 
niyetlerden de mütevellit bu 
lunduğunu söylemiştir.

Kont Betlen cenapları beyana* 
tnıa devamla yakın şarkta Mev
kiini tarsin etmiş kuvvetli -bir 
Türkiyenin inkişafında Maçan»* 
tanın büyük bir menfaati olda* 
ğunu, Türkiyenin iki milleti* 
müşterek menfaatlere malık bu* 
luiiduki*rı yerlerde en Jtuvr»*K

[ Arkası 2  inci sahifvAtf
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blitçesi Büyük Millet Mecliflitıc 
(evdi edilmiştir. Yeni bütçede 
1931 senesi masarifatı 204 mil
yon 640 loiıı 385 lira ve vari
datı 204,657,000 lira olarak 
te bit edilmiştir. Büt<;ec!e 1930 
bütçesine nazaran 18 milyon 
liralık bir tasarruf vardır. Bütçe 
lâyihası hakkmdaki umumî iza
hata nazaran halkın refahım ve 
memleketin ıımran ve inkişafını 
büyük bir dikkat ve teyakkuzla 
takip eden Cümhuriyet Halk 
hükümetinin bir taraftan Bü
yük Millet Meclisinin kabul 
ve tasvip ettiği kanunlarla mil
lî paranın istikrarı yolunda al
dığı tedbirleri takıp ve tatbik 
jitiği sırada diğer cihetten bu 
mesaimin ve millî iktisadiyatın 
istilzam ettiği haricî ticaret mu
vazenesini tesis ve bütçe mu
vazenesini takviye yolundaki 
ağır vazifelerini göz önünde bu
lundurarak bu hedefe mütevec
cih mesaisini dikkatle tayin ve 
tesbit ettiği zikrohmmakta, ci
han İktisadî hayatHHsı geçirmek
te olduğu büyük buhranların 
memleketimize de sari tesirleri 
işaret edilmektedir.

Hükümet, devlet vazife ve 
gayeleri ile prcgrammı tesbit 
ederken bu programı karşıla
yacak olan varidatı bu sene tat
bik edilmekte olan bütçe vari
dat kısmından yüzde 10 nisbe- 
tirjde tenzilâtlı yapmak lüzumu
nu memleketin menfaatleri ica
bından görmüş ve bu zaruretle 
mesai programını yeni baştan 
mütalea ve tesbit etmiştir. Bu 
gaye ve âmillerle yapılan tasar
ruflu bütçenin tertibinde halkın 
irfan ve sıhhatine memleke
tin ümran ve iktisadı haya
tının inkişafına m?.tuf hiz
metlere halel vermek ve tes
bit olunan işlerin ikmalini sek
teye uğratmamak, yeni büt
çenin tanziminde bilhassa na
zari dilcîıate allamış ve tasar- 
rufat iaşe ucazluğusnm verdiği 
müsaadelere, hesabı kafilerin 
gösterdiği tahsisat imhalarına 
ve artık ifasıaa mahal kalmıyan 
muvakkat hizmetlerin ilgasına 
ve harcırah, mefruşat, bina in
şaatı gibi hizmetlere ve niha
yet memleketin İktisadî hayat
ıma takati haricinde oidhğu ve 
iküsadî EİzaaHnızı bozacağı 
tahakkısk e&H CLr^ush borçla
rının talnsisaitaa hasır ve istinat 
ettttüîKsEı sEretile memleketin 
faayaS tferaeSferinlB asgarî ihti- 
yaçfeima feinsaîn ve istifaya ma- 
tuf fe&css&B ipka ve nıuiıafa- 
zasü cS s& s gâSfcâjîir.

ü’a enimâ fegftata aazaran 
fasamıf fensasüîEida iktisat vaka- 
lafiı& zSUü-î >2200009
IfccKk feasnrc.'*" V* c£jou  fi"
raar fihz^î tie ' “'fö ''’slsyısüe 
aüınnîEÎifa e r .  . !fe vergi- 
ledhâî îsdifirtt'S "zdic \>v asıinn-
fo&t&s IZZ'ZÎZ it t \*
l®a: v̂ . 0 çj / ; "
lığından IS1̂  ■" 
na. Bsg ~r L ^  ^  t n
aalıai. fe 
taife'.

S i | 
sum l* n j t  \
?aat îotiaisdaaûan: tenim «üs*»'
auşfcMütefeaM 600 bin ı' ^
^ gıda ucuzluğu, harie*** «*ı 
t>i (erhplerle ftıetfBBt projeler’ 
^'«katının feiiîsnv ettiği £is-?'

T
Xy/'gî»

fzşı:

şılıklnr fazlalarından yapılmıştır. 
İletin,-idî harekâtı sanayi ve fab
rikaların teşvikine matuf ihracat, 
imalat vergilen tadilâtı baklan
daki projelerin meclisin bu sc- 
neki devrci içtimaiyesmde kabul 
ve taselika iktiranı halinde haki
katte bu vekâlet hizmetlerinden 
tasarruf değil belki bu gayeye 
matuf mühim bir tezyit mahiyeti 
ve hakikati görülecektir.

Masraf bütçesi muhtelif ve- 
kâietler ve daireler arasında şu 
suretle taks;m edilmiştir:
Büyük Millet Meclisi: 2,305,449, 
Riyaseti cumhur: 324,722, Di
vanı muhasebat: 701.582, Baş
vekâlet: 1,020,774, Şûrayı Dev
let: 218,734, İstatistik U. M. : 
88,568, Diyanet işleri R,: 733,322 
Maliye Vekâleti: 14,059,349, Dü
yunu Umumiye: 27,193,635, Gü
mrükler: 4,893,538, Tapu ve 
Kadastro: 1.213.028, Dahiliye : 
4,482,044, Posta T.T. 5,572,285 
Emniyeti umumiye 4,422,464, 
Umum Jandarma K. 8,188,149, 
Hariciye Vekâleti 3,671,959, 
SAhat ve İ. Mu. V. 4,420,266, 
Adliye Vekâleti 7,456,264, 
Maarif ,, 7,692,209İ
Nafîa 31,373,746,
*iitisat „ 10,082,534,
Millî Müdafaa V.kara50,542,412,

» o Hava 1,153,980,
« »ı Deniz 8,297,940, ]

Fabrikalar 3,901,341
Harita 660,000

Yekûn 204,640,385
19j1 bütçe varidatı da ber- 

vechi zir tahmin olunmaktadır: 
Birinci kısım miras ve ser

vet vergileri 44,752,000, ikinci 
kısım istihlâk ve muamele ver
gileri 92,275,000, üçüncü mtil- 
ga vergiler bakayası 250000, 
dördüncü kısım inhisarlar safi 
hasılatı 40,432,000, beşinci dev
lete ait emval ve emlâk hası
latı 6,200,000, altıncı kısım dev
letçe idare edilen müesseseler 
hasılatı 6,105,000, yedinci kı
sım, umumî müessiseler ve şir
ketler hasılatı 900,000, sekizin
ci kısım, müteferrik hasılat 
8,900,000, dokuzuncu fevkalâ
de varidat 5,000,000.

Gazi Hazretlerine tebrik 
telgrafları 

Ankara, l  (A. A) — Cüm- 
huriyetimizin yedinci yıldönümü 
münasebetile İtalya, İran, Afgan, 
İrak kırallars ve Amerika Reisi
cumhuru hazeraü ile Reisicüm
hur Hazretleri arasmda tebrik 
telgrafları teali edilmiştir.

tacMerâîih 
müracaatı 

Bundan bir saüddoi evvel 
Sıran htAıaı satan incirler, yeni 
gîkarük tarifesinden şikâyet et- 
ıstigler, resmi» indirilmesi için 
kıi&ûıaet nezdisıde to.jabbtloötiıa

Mi&feaet İsek fcmnoit ticaro*
■Ka; himaye msfajscîfle gtayllit 
weom i Irîfo&t yedâ bağcık ku
tu-* -> 3 kutuga fcsslîmişSk.

 ̂ \» n vt Iralî Irnh Üearo° 
f ' r fr Ji-iü bit1 f'saig ge» 

' '  t ,  atıfet; tıakv jrarfü 
" S  1 's Vöziysttoa irsaBî' ’ 
m i t <J‘İ ir, BahlüE' îkittci 

ölan hahîarııî tlaha 
jrükssk i:osmö tâbi olmasıtri 
'■stiyorlfsK,

( Hirinci sahifeden mahal) 
tımda bekliyeıı Seyrisefainin 
muşuna binmiştir.

Türk ve Yunan bayrakları 
ile süslenen muş hareket etmiş 
ve bunu vilâyetin ve Yunan 
ınotörleri takip etmiştir.

Muşların hareketi eonnuındıı 
valinin motörü manevra yapar
ken kazara M. VcnizeloGun mu
şuna çarpmış ve vilâyet motö- 
rünlin bayrak direği bu müsa
deme neticesinde kırılmıştır. M. 
Venizelos bu sırada dönerek 
Türk bayrağı asılı olan muşun 
direğini tutarak kırılıp pırılma- 
dığır.ı muayene etmiş, kırılma
dığını görerek memnuniyetini 
beyan etnrştir.

Motörler açıkta demirli 
bulunan zırhlıların önünden ge
çerken Mecidiye ve Elli krova- 
zörleri top atarak Yunan Baş
vekilini selâmlamışlardır.

Saraylbaammunİa
Sarayburnunda bir kıt’a po

lis ve Yunan sefarethanesi men- 
subini muhterem misafirlerimizi 
karşılamışlardır.

M. Venizelos ve refakatin
deki zevat burada hazırlanan 
otomobillere binmişlerdir. M. 
Venizeiosla beraber gelen Yu
nan gazetecileri de Şehrematıe- 
tince hazırlanan hususî otomo
billere binmişlerdir.

Valiyi ziyarei
M. Venizelos, yanında Yu

nan Hariciye Nazırı olduğu hal
de Vilâyet konağına gelmiş ve 
Vilâyetin dış kapısında Vali, 
Vali muavini ve diğer Vilâyet 
erkânı tarafından karşılanmıştır.

Yunan Başvekili Vilâyet sa
lonunda 10 dakika kadar kalmış 
ve Muhittin Beye İstanbulda 
gördüğü mihmannüvazlık ve sa
mimiyetten dolayı teşekkür et
miştir.

Yunan Başvekili, Vilâyetten 
samimî bir şekilde teşyi edijlmiş 
ve Divanyolu, Beyazıt, Fatih, 
Çarşamba, Balat yolile Fenere 
gelmiştir.

PatsrJkfoaınedla
M. Venizelos, Patrikhane ö- 

nünde hazır bulunan bütün met- 
repolitler tarafından karşılanmış 
ve marasimle içeri alınmıştır.

Yunan Başvekili Fener kili
sesinde bir saatten fazla kal
mıştır. Evvelâ merasim salonu
na çıkmıştır. Rum patriği bura
da muhteşem kürsüsünün üstün
de merasim elbisesini giymiş 
olarak oturuyordu. M. Venize
los doğru patriğin önüne gide
rek büyük bir hürmetle eğilmiş 
ve baş papasın elini öpmüştür.

Bundan sonra M. Venizelos 
Rumca bir nutuk irat etmiş 
ve Yunanistanm dinen pat
rikhaneye merbut olduğunu 
söyliyerek yunan milleti namı
na başpapasa ihtiramatta bu
lunmuştur, Bundan sonra haş- 
papas ayağa kalkarak uzun bir 
nutuk irat etmiş ve bu nutkun
da Ortodoks Yunan milleti na
mıma Başvekil M. Venizelosun 
îstanbulu ve Patrikhaneyi ziya
retinden dolayı pek mahzuz ol
duğunu, Başvekilin sulhu tarain 
ve takviye yolundaki hizmetle
rinim insaniyete bir hizmet ol
duğunu söylemiş ve M. Veni- 
zeîosu takdis etmiştir.

Bu nutuklardan son ra 
Rum Baspapası kürsünün ü- 
2<spitîc!e buluna*» vişne reni" 
gi EîCîdjfodon bir smadaîyay» 
ataak için uzanmış ve M. Ve» 
ftizcfoo bu endbfeayı uzanarak 
aiiffisg vo banpapasa vermiştir. 
Bsşpaöi’fi ttbafjfeayı açarak İç5r« 
fleSt Çî/îalrdığ! altltt Oûlibs M. 
Vönizslo3ua boynuna asmışta*.

i  ̂ M. Vcnizclofltoıı sonra M. 
Mihalalcopulos başpapaaııı elini 
öpmüştür. Bundan sonra diğer
leri el öpmüşlerdir.

Baş papuG M. Mihalakopü- 
looa bir salip ve Mm. Veııizc- 
losa gümüşten çerçeve içinde 
Sen Jorjsmj bir resmini vermiş 
ve bıı hediyeyi kendisine İnsa
nî hislerini takdireıı verdiğini 
söylemiştir. Bagpapns M. Ve - 
nizclosım maiyetindeki diğer 
zevata da gümüşten salipler ver
miştir. Merasimden sonra bir 
ıniiddet merasim salonunda 
istirahat edilmiştir.

Bundan sonra Başpapas, mi
safirlere Patrikhaneyi gezdirmiş 
her yer hakkında, bilhassa es
ki patriklerin resimlerini göste
rerek hayatları hakkında iza
hat vermiştir. Yalnız Sultan 
Mahmut zamanında asılan pat
rik dördüncü Grigoryusun asıl
dığı kapının önünde durulmadan 
geçilmiştir.

M. Venizelos bütün patrik
ler tarafından teşyi edilmiştir. 
Pulrîkîııaaııedlem ayırıılinD*İkonu 

Sokaklar halkla dolu idi.rij 
Asayişi muhafaza için polis ve 
mızraklı süvariler faaliyette bu
lunuyorlardı .

Kariye camiinude 
M. Venizelos ve maiyeti 

otomobillerle-doğru Kariye ca
miini ziyaret etmişler ve bura
daki bizanslılar zamanına ait 
meşhur mozaiklari tetkik etmiş
lerdir.

Ayasofyadla 
Yunanlı misafirlerimiz bu

radan otomobillerle Ayasofya 
camime gelerek bu tarihî ma
bedi de ziyaret etmişlerdir.

M. Venizelos ve maiyeti 
ayaklarına terlikler giyerek ca
miin her tarafım gezmişler ve 
cami müezzininin verdiği iza
hatı dikkatle dinlemişlerdir. 
Konsoloshaneye lhareket 

Ayasofyadan sonra aziz mi
safirlerimiz otomobillerle Beyoğ
lu tarafına geçmişlerdir. Beyoğ- 
lunda halk sokakları doldur
muştu. Yunanlı misafirleri gör
mek için sokakları dolduran 
halkın ekserisini Rumlar teşkil 
ediyordu.

Polis ve jandarma inzibatı 
muhafaza etmek için büyük bir 
gayret sarfediyordu.

Boğazda gezinti 
M. Venizelos ve maiyeti 

konsoloshanede konsol ceneraî 
ve maiyeti tarafından karşılandı.

Konsol Ceneraî M. Dalyetos 
tarafından şerefine bir ziyafet 
verildi. Konsoloshanede sefaret 
ve konsoloshane erkânile refi
kalarını kabul etmiştir.

M. Venizelos ve maiyeti sa
at üçü çeyrek geçe konsolos
haneden ayrılarak Boğazım Ru
meli tarafında otomobille bir 
tenezziih yapmışlar, Büyükde- 
redeki Yunan sefarethanesini 
ziyaret etmişlerdir.

DolmabaBıçe sarayımda 
Yunanlı misafirler avdette 

Dolmabahçe sarayına uğramış
lar, burada karşılanarak çay 
içmişler ve sarayı gezmişlerdir. 

Konsoloshaneye dönüş 
Saat altı buçukta konsolos

haneye avdet edilmiştir. M. Ve
nizelos Yunan tebaasını ve Gi
rit mUslütnanları namına bir he
yeti kabul etmiştir.

Giritliler namına M. Venize
losu ziyaret eden heyet arasın
da Darülfünun müderrislerinden 
Fazıl Beyde vardı.

Saat tam yedide M. Venize- 
loo Türk gazetecilerini kabul 
ederek iki oaai süren uzun be- 
yasaita bulunmuştur.

U "| ; ı ugıi'ıriûi
Man'cüjoî:

Saat yedi buçukta aziz rai- 
_safirlerimİ2 konsoloshaneden ay- 
nlmırjlar vc yollarda bekleçen 
halkın selâmları arasında Topa- 
ııoye gelerek buradan ıııııglarla 
Elli Itrovnzöriîne gitmiglerdir.

Yııııaıı gemisi saat sekiz 
buçukta demir alını.? vo dost 
memleket Başvekili ile maiyeti 
çok samimî merasim arasmda 
îstaııbuldaıı ayrılmıştır.

Mecidiye ile torpidolarımız 
(Elli) krovazörüne Çanakkaleye 
kadar refakat etmişlerdir.

M. Venizelos, muharrimizi 
Yunan konsoloshanesinde dün 
saat 18,5 ta kabul ettiği 
zamaıı pek beşuştu. Hariciye 
nazırı M. Mihalalcopulos ile da
ha evvel kabul ettiği ve evvel
den tanıdığı Giritlilerden mü
rekkep bir heyet M. Venizelo
sun mezdinde idi.

M. Venizelosa, ihtisasatı su
al edilince gülerek:

— “ Hangi ihtisasat? Bos- 
for için rai? İstanbul için mi? „ 
dedi ve sonra beyanatına şu su
retle başladı:

— “ İmza ettiğimiz muahe
deler kâğıt üzerinde kalmıya- 
cak, Türk ve Yunan milletleri, 
sonva şarkı karipfeki milletler 
için mes’ut bir devrenin husulü
ne sebep olacak, Türkiyeye ve 
Yunanistana mühim istifadeler 
temin edecektir.

A nkaraya ait iM iaasat
Ankara, çok güzel bir şe

hirdir, terakki ve ümran bariz
dir. İlk defa Ankaraya gelen
ler üzerinde, çok iyi bir tesir 
bırakmaktadır. Türk Millî hükü
metinin merkezi olan Ankarada, 
Yunan Millî hükümetinin reisi 
sıfatile yaptığım müfcâlemeler çok 
samimî olmuş, sabık imperator- 
hık Türkiyesi ile, sabık kıratlık 
Yunanistam yerine Millî Türk 
ve Yıınan hükümetleri erkânı 
çok samimî bir tarzda anlaştı
lar, yekdiğerini anladılar ve iki 
Millî hükümet samimî dost ol
dular.

Şaynalara kar«ı cevap 
Ecnebi bazı gazeteler,M. Veni- 

zelosla, M. Mihalakopulosun An- 
karayı ziyareti esnasıda, Ma
car Başvekili Kont Betlenin de 
ayni zamanda Ankarada bu
lunmasını vesile ittihaz ederek 
bazı şayialar çıkarmışlar. Bal
kanlarda siyasî bir blok teşkil 
edileceğini, bir taraftan Balkan
larda ve Avrupada bazı devlet
ler, diğer taraftan Soviyetler 
aleyhine siyasî hareketler vuku- 
buldnğundan bahis haberler ver
mişlerdi .

Muharririmiz. M. Venizelosa 
bu şayialardan bahsedince, Yu
nan Başvekili dedi ki:

“— Ankaraya gelmekliğim, 
Macar Başvekilinin Ankarayı 
ziyaretine ait sebeplerle hiçbir 
suretle alâkadar değildir. Aayni 
zamanda başkaları aleyhine hu
susî itilâflar yapmak hususunda 
hiçbir düşünce ile Ankaraya gel
mediğim gibi, Ankarada bu
lunduğum zamanda bu husus
ta bir teklifte ve harekette bu
lunmadım. Vaziyeti size daha 
etraflı bir tarzda izah edeyim:

Macaristanla esasen evvelce 
imzalamış olduğumuz bir itilâf- 
name vardır.

Yunanistan, bütün komşula- 
rile ve bütün milletlerle sulh ve 
müsalemetin muhafazasını te
mine matuf münasebat tesis et
mektedir. Bu sebeple Yugoslav-

MunaılİM

t e m  ş o E s

Yeni muahede Lokaraayı 
takip o â c m  muakedelcPİBîi 

en m “" “
Yunan Hariciye Nazın M. 

Mihalalcopulos tajj bir muharri
rimize yu beyanatta bulunmuş
tur:

—„M. Venizelos ve ben Anlra™ 
radaıı çok ehemmiyetli bir ij 
yapmış olmak kanaatile dönü
yoruz. Mazilerile iftihar ede» 
fakat bazı tarihî hadiselerin 
uzun müddet yorucu bir lıarbcı 
mecbur ettiği, iki millet nihayet 
mertçe biribirlermitı elini tut
muş oluyorlar. Onların yakıta 
şarkta sulhperver, medeniyet 
verici ve İktisadî rolleri vardıs* 
ve müşterek meııfeatlerinin biri- 
birlerine şiddetle yaklaşmakta 
olduklarını anlıyorlar.1'

M. Mihalalcopulos Türk-Yu- 
nan Muahedesinin Lokarııayu 
takip eden Beynelmilel Muahede
lerin en mühimmi olduğunu iga» 
ret ettikten sonra îki mernleo 
ket arasındaki muallâk nseoail» 
den mübadele işlerine temas 
ederek mübadele koraisiyonu 
azalarının mesaisini takdirle kayit 
ve iki millet arasındaki] müna
sebete şu suretle işaret etmiştir:

“—M. Venizelosun Ankara- 
daki nutkunda dediği gibi iki 
millet arasmda başlıyan bu mü- 
nasebatın netayici hasenesi bin
lerce Yunanlının Atina stadi- 
yomunda Türk bayrağını selâm» 
İamağa kalktığı zamandan gö
rülmeğe başlatmıştır. Bunun de
vamını gerek Ankara ve gerek 
İstanbulda bize karşı gösterilen 
fevkalâde hüsnü kabulde görü
yoruz. Bu samimî olduğu kadar 
içten gelen anî tezahür kuv
veti ve yeknesalı F ğı ile Türk- 
Yunan dostluğ n m pek çabuk 
semere vere'ceğme delâlet eder.,

ya ile dahi daha evvel bir 
itilâfname akdetmiştik. Ahiren 
Ankarada iriızalamsş olduğumuz 
ıtilâfname'erüe dahi, ayni gayeye 
sulh ve njüarlemeim temini hu
susundaki asa rsadımıza vâsıl 
oimuş bulunuyoruz. Şinıdi Bal- 
garistanla dahi hususî bir itilâf 
akdetmek mes’eless kalıyor. Bu
nu da yakında, temie edeceğiz.

Ankarada Türkiye ile imza
ladığım itilâftan çok memnun 
oldum.

Ne ismet Paşa, ne de ben, 
başka milletlerin aleyhine ve 
ya başka ırii-îetie-riîî menafimi 
temin gayesüe siyasî hareket
lere tevessül etmeği hiç bir 
zaman hatınmızdaz» geçirmedi!-.. 
Diğer bir millet ve komşuları
mızdan herhangi biri aleyhine: 
bir harekette bulunmak siyasî 
kombinezon/ yapmak düşüncesi 
bile mevcut değildir.,,

C an k bir şahit
M. Vesizelos, bui esnacfc 

nezdinde bulunan Giritlilerden 
mürekkep lıey'et azasından Ser
ver zade Ali Beyi cani» şahit 
olarak gösterdi ve Ali Bey* 
1912 de Atinada Berzen seya
hatinde M. Venizelosun ken
disine söylediklerini şu suretle 
anlattı:

— “ 1912‘ de M. Venirelorf; 
ayni tirende ve birlikte komi' 
şarak gidiyorduk, M. Venizeloî

— Lütfen çeviriniz —

C^ C A Z B A N D  KI RA LI
Feerik güzelliği ile pek yakında 

G L  O R İ  A S İ 8 E M A S I N D

m ı  .... ................
Sizi gaşy edecek tir.

ada V
I  N  D  A  M

lecektir.
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âayaliycilc tnbnmmiil ancak

1 ürk milletinin bünyelindeki
kudret ye Büyük Millet Mecli- 
üiîaita tedbirlerindeki isabetle 
ixa»:î olunabilir, (Bravo serileri)
■ ■eır.C:lc;l’fJoa besrî alman tedbirlere 
ünümüzdeki sene daim jjeni.v 
ıir kyjuncı ihtiyaç vardır. Gny'.-t 
ia.'iarruü'.rınmc bir idare tarzı 
*■ '‘ "i vc iU!r,PMÎ bütün ınınme- 
i-'" ‘ • :<'i îıuMnı olnv.k Ifr/.md'r.

(A ikalar)
"̂'Mttıın İçindir ki İuıkfanet

b'i' ç'oyj iasarruflarla
Fiv.-dise takdim etmiştir.

Vergilerde tadilât
v/'Lrgiiüti-flo PK?c?;-t.ds?*! ma-  

İ! ı!;. Tufj ü i U  M '& GD V O. L?. C V. d  İ  l İd 5; V  O

vi;e eite.iş iluviaü do
Ibîîfcassa îikht^d' -I ı-j.'layîık- 
îam teiMİıı ej. Lf.Iiisjii-
eaktsir.

Muamele vargüeri iiyerirde- 
ki tasavvurlar tatıs.ser bu cüm
ledendir. Cümhuriyet Merkez 
Bankasının tesisi ve hisse senet
lerinin vatandaşlara arzı pek 
yakındır.

luksketin hem malî, hem 
İL büyük bir vasıtası ola
cak olan bu millî müesseseye 
vatandaşların fikrî alâka gös
tereceklerine şüphemiz yoktur.

Osmanlı borçlar-r-n memle- 
setin hayat ve inkişafını tehdit 
etmiyen adilâne ve amelî bir 
surette tesviyeye raptı için cüm
huriyet hükümetinin hüsnüniyet
le mesai sarfetmesi tabiîdir.

Ticaret muahedelerinin mü
zakereleri hemen ekseriyetle 
neticelenmiştir. Ticarî münase
betlerin genişlemesi için sarfe- 
dilen gayretler memleketin İk
tisadî inkişafına şüphesiz me
dar olacaktır. , ı

Sııvsis şimendiferi
Geçen senenisı mühim hâ

diselerinden biri de Sıvasa şi
mendiferin vâsıl olmasıdır. Bu 
«adar müşkülât içinde vatanı 
bir mİ3İi daha genişletmeğe ve 
kuvvetlendirmeğe medar olan 
bu esefin müstakbel Türk ne
silleri tarafından şükranla yad- 
olunacağına eminim.

. Haricî siyaset
Muhterem Efendiler,
Haricî siyasetimizde sulh ve 

(yi münasebet samimiyeile ta
kip olunmaktadır. Ümit ederim 
ki beynelmilel münasebetlerde 
dostluklara vefakâr olan ve 
hiçbir milletin aleyhinde bulun- 
mayaen açık ve salim meslek 
ve zihniyetimiz gittikçe daha iyi 
«anlaşılmaktadır.

Ruslarla münasebat
Hariciye vekilimizin büyük 

komşumuz ve dostumuz Sovyet 
Rusyaya olan ziyaretinde gör
düğü samimî kabul bizi müte
hassis eyledi. (Alkışlar)

İki memleket münasebetleri
nin sağlamlığı bu vesile ile de 
tezahür etmiş olduğu cidden 
memnuniyeti mucip hâdisedir.

Komşumuz ve dostumuz Yu
nanistan Başvekilinin ve Hari
ciye Nazırının Ankarayı resmen 
ziyretlerini, hususî bir memnu
niyetle zikrederim. (Bravo ses
leri, alkışlar).

Y  unanistanla
Türkiye ile Yunanistanın 

yüksek menfaatleri biribirine zıt 
olmaktan tamamen çıkmıştır. 
Bu iki memleketin samimî bir 
dostlukta kendileri için emni
yet ve kuvvet görmelerinde is
abet vardır. (Bravo sesleri, al
kışlar )

iki cumhuriyet arasmda bu 
açılan yeni devirin esaslarını ih
tiva ei,;;;iı vesikalar yüksek tas-

Isıırn
vibiııize nrzolmıınııştur. Maca
ristan ile aramızdaki anki vc

i tecrübeli dostluk muhterem 
başvekilinin resmî ziyaretlerile 
bariz bir ehemmiyet ve kıymet 
aldı. (Bravo sesleri)

Memleketlerimiz arasındaki 
iyi ve samimî münasebetlerin 
miitczayidcn inkişaf etııucsi me
mul ve matlubumuzdur.

Adi iyemiz
Milletin muhterem vekilleri; 

Adliycmiz, siyasî faaliyetler için
de vatandasın emniyet vo hay
siyetini, cumhuriyetin asalet ve 
mevcudiyet ni , hükümetin iti
bar ve fiSzunu müdafaa yo- 
lında y -ri bir imtihan geç'rdi. 
ÜU'Hi chemmiyeıie işaret etmek 
isterim.

/v:i: iye iı emiî\ olduğu
muz yy,,sri; İk '-Nrı s iyisinde
dir 1:, citiî ’,ur>ycit mukadder j 
tekâmülünü ııkip edebilecek ve I 
kirli şekil ve kisvede tecavüz- | 
lere karşı vaîardaşm hukuku- j 
nu memlekeiiıı nizamını mastın 
tutabilecektir. I

Aziz arkadaşlarım! 
Siyasî hayatımızda y e 

n i d e n  fırkaların zuhuru

m M îim ıılickut h A n ı r l m i

isye in
tihaplarına tekaddürn e- 
den yakin günlerde vu- 
kııbuJdu. Bu münasebet
le dikkaie şayan safha
ların şahidi olduk.

Bu müşahedelerin ver
diği tecrübelerden Türk 
mîlleti Cumhuriyetin ba
ka ve inkişafı için isti» 
fade etmelidir. Siyaset • 
sahasında karşılıklı faa
liyetin feyizli inkişafla
rı ancak vatandaşlar a- 
rasmda düşmanlık hu
sulüne mahal verilme- 
mesile temin olunabilir.

Bunun çareleri fırka- 
lar içine girebilecek gay
rı samimî ve gizli mak
satlı unsurların, kanun 
fevkinde netice istiyen 
emel sahiplerinin bütün 
milletçe menfur görül

mesi ve birde Cümhuriyet 
esası üzerinde çalışan 
fırkaların bu gibilerin 
faaliyetlerinden uzak ka
lınmasıdır.

M emleketimizin kalem  hür
riyetini de dem okrat bir ida
reye lây ık vekarla  ku llan 
m akta daha d ikkatli bulu
nacağını ümit ederim. 

Hürriyet suiistimalinin tev
lit ettiği bir çok fe lâ k e t le r i  
çekm iş olan bu m em lekette 
bu dikkate bilhassa lüzum o l
duğu kanaatindeyim. “Bravo 
sesleri ve alkışlar,,

Muhterem efendiler.
Üçüncü Büyük miliet mec

lisinin feyizli ve vatanperverane 
faaliyeti bu devrede hitam bul
duktan sonra yeni intihabata 
geçireceğiz.

Geçen tecrübeler gelecek 
intihabatta vatandaş reyinin em
niyet ve masuniyetle tezahür 
etmesini temin için kanunî ve 
İdarî tedbirlerin inkişafını ve fır
kaların bizzat ittihaz edecekleri 
salim ve musip haraketieri gös
termiş olacaktır.

Arkadaşlarım
Memleketin mukadderatında 

yegâne selâhiyet ve kudret sa
hibi Büyük Mille Meclisi bu

te d la rsm l©  o k t a■b

İstanbul Menkul kıymetler ve 
kambiyo Borsası ve Osmanlı 
Bankası komiserliğinden : 

Beşinci tebliğ
21 Eylül 1930 tarih ve 1726 

numaralı kanuna tevfikan 23 
teşrinievvel 1930 tarihinden 30 
teşrinievvel 1930 tarihine mü
sadif perşembe günü akşamına 
kadar İstanbulda Bankalar kon- 
sorsiyomu tarafından Osmanh 
Bankus'iîa (54000) elli dört bin 
İsterlin çek olarak teslim olun
duğu ve bunun mukabilinde ihti
yat evrakı naKdiyederı(556,229,50) 
beş yüz eüi altı bin iki yüz yir
mi dokıız iira elli kuruşun 
mevkii tedavüle vaz edildiği 
ve bu suretle bidayeti mua
meleden 30 teşrinievvel 1930 ak
şamına kadar konsorsiyomca 
çek olarak Osmanlı Bankasına 
yapılan ister/in t es l i mat ı nı n 
(82/, 9Ö8-/İ/) sekiz yüz yirmi 
yedi bin dokuz akmış sekiz is
terim ve bir penaya ve buna 
mukabil mevkie tedavüle çıka
rdan evrakı nakdi yeni n de 
(8,529,438,13)sc-kiz milyon beş 
yüz yirmi dokuz bin dört yüz 
otuz sekiz lira on üç kuruşa 
baliğ olduğu mezkûr kanunun 
ikinci maddesine tevfikan Ma
liye Vekâleti namına tebliğ ve 
ilân olunur.

Türkiye - Amerika

Hariciye vekili 
yakında Âme» 

a
Ankara, l  {H. M.) — 

Am erika Ticaret nezareti 
müsteşarı M ister K lein bu 
ayın başlarında Ankaraya 
gelecektir. Müsteşar hükü
met erkânım ızla görüşe
cektir.

Mister K lein  Am erika  
Reisicumhurunun aziz bir 
dostu bulunmaktadır.

H ariciye V ekili Tevfik  
Rüştü Beyin yakında A- 
m erikaya gitmesi mevzuu 
bahistir.

*  İl *

Hariciye vekili nisanda 
A tinaya gidecek 

Ankara, î  (H. M.) — 
H ariciye Vekili T evfik  
Rüştü Bey nisanda Atina
ya gidecektir. îsmet Pş.nın 
iadei ziyaret tarihi henüz 

ı malûm değildir.

memleketin intizamı için, dahi
lî ve haricî emniyet ve masu
niyeti için en bUyük bir zaman
dır.

Büyük millî dertler şimdiye 
kadar ancak Millet Meclisinde 
şifa buldu. Atiyen de valnız o- 
rada katî tedbirlerini bula bile
ceklerdir. (Bravo sesleri ve al
kışlar)

Türk milletinin muhabbet ve 
merbutiyeti daima Büyük Mil
let meclisine müteveccih oldu 
ve daima oraya müteveccih o» 
lacaktır. ( Bravo sesleri ve al
kışlar ) ■

İzmir, 31 (İHI. M) —- Bu sabah saat sekizi beş 
geçe beş dakika devam eden oldukça şiddetli 
bir zelzele oldu. Yağmurdan sonra bu afet halk
ta dehşetli bir korku uyandırdı. Yağmurun şid
detinden maili inhidam bir hale gelen evler yı
kıldı. Birkaç evin duvarları da çatladı. Zelzele
nin tahribatının ne kadar olduğu malûm değil
dir. Şimdilik nüfusça zayiat olup olmadığı an
laşılamamıştır.
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Srıava
Evkaf teşkilâtına ait yeni 

kanun lâyihası B. M. Meclisinin 
bu senekı içtima devresinde mü
zakere edilecektir.

Yeni lâyiha evkaf teşkilâtını 
baştan başa değiştirecektir.Mül- 
hak, mazbut, mütevelli ile idare 
edilen vakıf emlâk yeni teşkil 
edilecek bir bankaya devrolu- 
nacaktır. Bu banka işe yaramı- 
yan emlâki satacak, bedelini 
sermayesine ilâve edecek, şeh
rimizdeki vakıf hanlar gibi yeni 
binalar inşa edecektir. '

Kanunun en mühim noktası
11 îcarei müeccele „ ve “ İca- 
rei vahide „ ii müsakkafattan 
alman evkaf vergilerine aittir. 
Bu nokta kat‘î surette halledi
lecektir.

Bir gayri menkulü, ayrıca 
evkaf vergisine tâbi tutmak 
doğru görülmüyor. Binaenaleyh 
bu vergiler büsbütün kaldırılma- 
sa bile makul ve mutedil bir nis
bet dahilinde emlâk vergisile 
birleştirilecektir.

Medrese ve tekkelerin lağ
vından soııra bunlar maarife 
devredilmiş, sular ve kabristan
lar kanunlarla belediyelere ve
rilmiştir. Bu vaziyet karşısında 
şimdi evkafın elinde doğrudan 
doğruya kendi uhdesinde bulu
nan emlâk ile camiler kalıyor. 
Her tarafta ibadet yerleri be
lediyelere bağlı olduğundan ca
milerin idaresi de varidatlarile 
beraber belediyelere devredile
cektir. Bu vaziyetten sonra ev
kaf teşkilâtı yalnız yeni banka
ya münhasır kalacaktır.

Üzüm mahsulü
İzmir ticaret odası üzüm ve 

incirlerin ticarî vaziyeti hak
kında bir rapor neşretmiştir. 
Üzümlere ait kısım şudur:

Bu sene mevsim iptidasın
dan 28 teşrinievvel akşamına 
kadar borsada 23,469:196 kilo 
Üzüm satılmıştır. Geçen sene 
34,880,108 ve evvelki sene ay
nı tarihte 26,314,721 kilo sa
tılmıştı.

Mevsim iptidasından 28 teş
rinievvel tarihine kadar muhte
lif memleketlere vaki ihracat 
19,037,990 kilodur. Geçen sene 
26,879,774 kilo idi.

Raporun incirlere ait kısmı 
şudur: Mevsim iptidasından 28 
teşrinievvel tarihine kadar 15,-
404.000 kilo incir satılmıştır. 
Geçen sene aynı tarihlerde 
17,277,880 ve evvelki sene 
20,590,906 kilo idi. Bu seneki 
ihracatımız 14,809,206 kilodur. 
Geçen sene 16,852,672 kilo idi.

[H lsıE

Şehrimizdeki mntii- 
İsli mekteplerinde
25000 taİsbe var

Dün akşam miliet mektep
leri merasimle açılmıştır. Saat
18 den itibaren halk dershane
lere doimağa başlamıştır. Saat
21 de şekrinr'zde mevcut 500 
dershanede ders başlamıştır.

Vali Muhiddin, Maarif emi
ni Muzaffer, Maarif Mü:lürü 
Haydar Beyler bazı mektepleri 
gezmişler ve merasimde hazır 
bulunmuşlardır. I

Dün aksam açılan Millet l 
mekteplerine 500 iik mektep 
hocası muallim oiarak tayin e- 
diimıştir. Muallimlere 50 lira 
maktu ücret verilecektir. Tale
be miktarı 25000 dir.

Her dershanede 50 talebe 
vardır. Bu talebeler iki sınıf 
üzerinden ders göreceklerdir. 
Bir kısrn, geçen sene birinci 
sınıfı bitirdiklerinden bu sene 
ikinci sınıfta okuyacaklardır.

Bunlara malûmatı vataniye 
ve saire okutulacaktır. I

Bu sene, millet mektepleri
ne en fazla, hanımlar devam 
etmektedir.

Dün akşam bir çok mektep
lerde müsamereier ve eğlence
ler tertip edilmiştir.

Şehir stadyomu
Bir şehir stanyomu yapıl

ması kuvveden fîle geçmek ü- 
zeredir.

Şehir stadyomu inşası için 
Belediye 40 bin ve Hükümet 
te 40 bin olmak üzere bu sene 
için 80 bin lira tahsis edilmiştir.

inşaat plânı yapılmadan ve 
stadyomusı yeri intihap edilme
den evvel mütehassısların fikri 
alınacaktır.

Stadyom inşası için teklif 
edilen yerler Yenibahçe, Sür- 
pagop, Ermeni mezarlığı, Lan- 
ga ve Çukurbostandır.

Küçük bir iş
Polis müdiriyetı yeni teşki- 

lâtile polise devredilmiş olan 
belediye merkez memurları a- 
rasında bir tebeddül yapmış, 
bütün merkez memurlarının 
yerlerini değiştirmiştir. Bu su
retle Beyoğlu merkez memuru 
Emin Bey Boğaziçine tayin e- 
dilmiştir, fakat Beyoğlu kayma
kamlığı bu naklin doğru olma
dığım ileri sürerek Emin Beyi 
vazifesinden ayırmıştır.

Şimdi Beyoğlunda hem E- 
min Bey hemde polis müdürü
nün gönderdiği zat belediye 
merkez memuru olarak bulun
maktadır. Bu işin nasıl hal e- 
dileceği belli değildir.

I ’L ) i >'> /i Ti

(B in en i sahifeden m abatj 
bir sulh ve siyasî muvazenet 
amili olarak telâkki edilmesi 
icap ettiğini hiç kimsenin inkâr 
edcmiyeceğini ilâve etmiştir

Anakara Semanlara 
Kont Betleri Cenapları, İs

met Faşa Hazretleri vo Tevfik 
Rii.'jtü Beyefendi ile kendini 
uranında vukubulan teatii efkâr
dan pek ziyade memnun kaldı
ğını, bu mülakatların iki millet 
arasındaki münasebetlerin bariz 
ve farik sıfatını teşkil eden de
rin ve kuvvetli dostluk ile meş- 
du bir hava içinde cereyan et
miş olduğunu kaydetmiş, iki 
memleketi alâkadar eden İkti
sadî ve siyasî bütün mes'elele- 
rin inceden inceye tetkik vo 
tamik edilmiş olduğum; ve bu 
mülakatların iki memleketin hü
kümet ricali arasında tam bir 
fikir ve nazar mutabakati mev
cut olduğuna dair kuvvetli bir 
intiba hâsıl ettiğini beyan et
tikten sonra demiştir ki: “ İki 
kardeş millet arasındaki rabı
taların kuvvetlendirilmesine hü
kümetleri tarafından devam 
edilmesi pek tabiidir.,,

Rıi. VeBizEİo:; ve Kont Betlera 
Koni Betlen Cenapları, Yu- 

nanistanm en nıütehayyiz devlet 
adamı oian M. Venizelosun Tür 
kiyeyi zıyareii zamanına tesadüf 
eden seyahatinin istihdaf ettiği 
maksaık-r hakkında bazı ecnebi 
gazete'er îaraf.ndan birtakım 
hususi maksatlara müstenit veya 
hayal mahsulü şayialar çıkarıl
mış olmasından ruiileessif bulun
duğunu söyledikten sonra bu 
kabilden şayiaların asıl ve esas
tan tamamile âri olduğunu, Tür- 
kıyeye vaki olan seyahatinin 
h:ç kimse aleyhine müteveccih 
bulunmadığını, bu ziyaretin iki 
millet arasınüa eiyevm mevcut 
bu!ur,an münasebetlerin zarurî 
ve mantıki bir neticesi olduğunu 
kuvvetle tasrih etmiştir.

Gazi Hazretleri 
Kont Betlen cenapları, Re» 

sicümhur Gazi Hazretlerinin şa
yan: dikkat şahsiyetlerinin ken
disi üzerinde p e k  derin bir te
sir ve intiba bıraktığını, sesine 
fevkalâde b ir kuvvet ve hara
ret V ı.i'rre.'. ■ e y le d ik te n  sonra 
Macar mi'•/!*<inin tazim ve te
mennilerini millî bayramın tes’i- 
dine müsadif bir günde Gazi 
Hazretlerine iblâğa imkân bul- 
durundan dolayı büyük bir 
bahtiyarlık hissettiğini beyan 
etmiş ve beyanatına şu suretle 
devam eylemiştir: “Millî kuvve
tin daimî surette artmakta ol" 
duğucu ve bir çok terakkiler 
temin ettiğini hayranlıkla gör
mek imkânı tahakkuk eden 
miliî bayram günü münasebetile 
yapılan ihtişamlı merasim esna» 
smda ve bu merasimin çerçeve
si içinde Türkiyeyi yeniden 
tanzim ve tensik eden Reisi- 
cümhıır Hazretlerinin yüksek 
siması çok daha büyük ve kud
retli bîr ha! ve şekil ikıisap 
etmiştir.

Türk miliet ve hükümetinin 
bana karşı göstermiş olduklara 
kardeşçe kabulden dolayı pek 
çok mütehassis ve miiteheyyig 
bulunuyorum. Çok iyi ve kuv» 
vetli bir inkişafa mazhar olmug 
olan Türk matbuatı, derin te° 
şekkürlcrime bu muazzem. mil
let nezdinde tercüman olursa 
kendisine pek ziyade minnettar 
olacağım. Çok sevimli ve tevec- 
cühkâr olan Türk matbuatından 
bir ricam vardır. O da benim 
şahsıma karşı göstermiş olduğu 
dostluk ve muhalâsat eserleri
nin ayranı Macar milletine de 
göstermekte devam etmesidir. 
Kalbimize pek yakin olan ve 
en yüksek ne mümtaz devlet 
adamları tarafından yardım gö
ren bu milletin bazan beşeri 
kuvvetin hemen hemen fevkine 
çıkan gayret ve emeklerinin 
semerelerini göreceğine kat’iyet 
ve memnuniyetle kani olarak 

^memleketinizden ayrıiıyorum.,,

2 Teşrinisani V)?M
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Ankara, 2 (H. M.) — Yârın 
Mecliste escilmen intihabatı ya- 
pılalacak, encümen azası geçen 
Desenin ayni olacak, yalnız Ser
best Fırkaya mensup encümen 
azalan intihap edilmiyecektir.

Büyük Mîllet Meclisi bugün 
öğleden sonra içtima ederek 
mutat raüzakerntma başlıyacnk- 
tır. Ankaradan gelen malûmata 
nazaran bugünkü içtimain ol
dukça gürültülü ve münakaşalı 
safhalar geçireceği anlaşılmak
tadır. Çünkü son Belediye in- 
i&abaüoc3a daima ve her yerde

içtima çok hara* 
: retli olacak
Fethi E ey ısatl- 
,' Isabata. alt 
Mf yağan sabit
©kayacakmış 2

-D inlem iş en ler  e
. n e ' m utlu  / . . .1
kaybettiklerini göreVek halkın 
muhabbet ve reyinin kuru gü
rültü ile kazamlamıyacağini an* 
lıyan ve bunun üzerine manev
ralarını değiştirerek, intiHa- 
bata hile karıştırıldı, halk 
tazyik edildi diye yaygaralar 
koparan ye gûya intihabatta 
müdaheleler yapıldığı hakkında 
zabıtlar tutan Serbest Fırkanın 
meb’usları bugünkü içtimada hü
kümeti istizaha davet edecek
lerdir.

Serbes Fırka Lideri Fethi Bey 
bu hususta bir takrir hazırlıya- 
rak Meclis Riyasetine vermiştir.

Bugünkü celsede bu inti
habat mes’elesine ait istizah saf
hasının çok meraklı ve heye
canlı olacağı tahmim edilmek
tedir.

Darfilfimm divanı
İD İ h  bütün fakültelerde divan 

” azalan intihap
dibası bu hafta toplanıyor

Dedi kodusu günlerce süren 
Darülfünun eminlik intihabatm- 
dan sonra, Darülfünun divanı 
azarlarının da yeniden intihabı 
lâzım geliyordu.

Yalnız fakültelerin reisleri 
divanın azayı tabiiyesinden ol
dukları için, bunlardan maada 
her fakülte, ikişer aza intihap 
ederek yeni emine bildirmesi 
icap etmekte idi.

îgte dün, Darülfünunun bü- 
Kin fakültelerinde bire içtima 
yapılmış ve divan azalan intihap 
edilmişi tir. ,T

Düokfi içtimalardan bilhas
sa edebiyat ve İlahiyat fakülte
lerindeki içtimalar pek hararet
li cereyan etmiştir.

Saat ikide, Köprülü zade 
Fuat Bevin riyaseti altında iç- 
tiîna eden Edebiyat fakültesi 
Müderrisleri, fikirlerin ayni nok- 

etrafında toplanmasına rağ- 
raen hararetli bir içtimadan 
2oa?a iatihap edecekleri divan

azasının, Darülfünun daimî mü
derrislerinden olmasına itti
fakla karar vermişler ve 
Darülfünuna vakfı hayat et
miş olduklarına kani bulunduk
ları müderris Mustafa Şekip ve 
Şerif Beyleri intihap etmişler
dir. Bilâhere, İlâhiyat Fakülte
sinde gene, reis vekili bulunan 
Fuat Beyin riyaseti altında bir 
içtima aktedilmiş, hararetli mü
nakaşalardan sonra gene, "dai
mî müderrisler,, den İzmirli İs
mail Hakkı Beyle esbak emin 
İsmail Hakkı Bey, intihap edil
miştir.

Hukuk Fakültesinde yepılan 
içtima ise gayet sakin geçmiş 
ve eski Divan azalan olan Mus- 
lahiddin Adil ve Ebülulâ Beyler 
bu sefer de Divan azası intihap 
edilmişlerdir. Saat ikiden dört 
buçuğa kadar süren Fen Fakül
tesi içtimamda ise bazı müder
risle? bulunmamıştır. Bulunmı» 
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Serbest Fsrka Lideri A.

FetM Bey
Evvelâ Serbes Fırka Lideri 

söz alarak takririni izah edecek 
ve fırkanın ocakları tarafından 
belediye intihabatma hükümet 
makamatı tarafından yapıldığı 
iddia edilen hile ve müdahele
ler hakkında hazırlanarak gön
derilen zabıtları ve raporları 
okuyacak İstanbul; İzmir, Bur
sa Adana ve diğer şehirlerde 
belediye iııtihabatmda yolsuz
luklar vuku bulduğunu ispata 
çalışacaktır.

Lider Fethi Beyin bu beya
nat ve iddialarına hükümet na
mına Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya Bey lâzım gelen cevapları 
verecektir.

Fethi Beyin hazırladığı bu 
dosyalara karşı, Dahiliye Veki
lî  Şükrü Kaya Bey de bütün 
vilâyetlerden intihabatın serbest 
bîr şekilde ve nizam ve kanun 
dairesinde cereyan ettiğine ve 
intihabat esnasında birçok yer
lerde Serbes Fırka adamlarının 
gayet fena bir şekilde Cümhu
riyet, inkılâp ve rejim aleyhin
de propaganda yaparak halkı 
tahrik ettiklerine dair aldığı ra
porları okuyacaktır.

Dahiliye Vekili 
rnmıre gidiyor

Ankara, 2 (H.M) — Dahili
ye Vekili ile Maliye müsteşarı
nın çarşambaya İzmire hareket
leri muhtemeldir.

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey bugünkü Meclis içtimamdan 
sonra refakatinde kalemi mah- 
sun müdürü ve vekâlet yaveri 
olduğu halde İzmire gidecektir.

Dahiliye vekili İzmirde bir 
hafta kadar kalacak ve seylâp
tan mütevellit felâket ile yaptı
ğı tahribat hakkında tetkikat 
yapacak, felâketten zarar gö
ren halka hükümet tarafından 
yapılacak yardım işile meşgul 
olacaktır.

Şükrü Kaya Bey bu meyan
da evleri yıkılanlara belediye 
namına, taksitle ucuz ev yap
tırmanın mümkün olup olmıya- 
eağmı da tetkik edeceklerdir.

TFncaureft Munalhe0
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AMERİKA TİCARET MÜS
TEŞARI CAKŞAEfflBA GÖNÜ

Aldığımız malûmata göre 
Amerika Ticaret Nezareti müs
teşarı Dr. Zulins Klein Çarşam
ba günü Sofyadan şehrimize 
gelecektir. Amerikan Ticaret 
Müsteşarı Sefaret ateşe kom- 
mersiyali M. E. Gilleslıie ile be
raber Perşembe günü Ankara
ya gidecek ve bir hafta kadar 
kalacaktır.

M. Kleinin memleketimize 
vuku bulan bu seyahati Ameri
ka ile memleketimiz arasında 
İktisadî sahada bir mesai işti
raki esaslarını hazırlamak ve 
bir ticaret mukavelesi yapmak 
maksadına matuf bulunmakta
dır.

Bu mes’eleler üzerinde itilâf 
olunduğu takdirde M. Klein ha
zırlanacak ticaret mukavelesini 
de imza edecektir.

Amerika ticaret müsteşarı
nın Ankara seyahatinde ken
disine Amerika Sefiri M. Grov 
da refakat edecektir.

Amerika ticaret müsteşarı 
ile hariciye vekilimiz Amerika , 
seyahati mes’elesini de görüşe
ceklerdir.

Verilen malûmata göre Tevfik 
Rüştü B. Amerika seyahatini 
ilkbaharda yapacaktır.

Dr. Zulins Klein iki ay evvel 
memleketinden ayrılmış ve Av- 
rupanın bütün merkezlerine uğ
rayarak İktisadî ve ticarî tet- 
kilcatyapmış ve Amerikan ha
ricî ticaret teşkilâtının mesaisini 
tetkik etmiştir. M. Klein mem
leketimizde bulunan Amerika 
ticaret şebekesinin faaliyetini 
tanzim edecektir.

Amerika ticaret müsteşarı 
bundan üç sene evvel bir kerre 
daha memleketimize gelmişti.

— Hakimiyeti milliyeden — 

Sofra duası
Bir kasabada intihap karga

şalığı var. Fırkanın bir adamı, 
halkın mühim bir kısmı üzerin
de sözü geçerliğine güvenerek 
oraya gitmiş, uğraşıp durmak
tadır.

Bir sabah tanıdıklarından ve 
ileri gelenlerin başlıcalarından 
birine- yanaşıyor :

— Halk Fırkasından ne kö
tülük gördünüz ? Düne kadar 
ayrımız gayrımız yoktu. Bir haf
ta içinde mi işlerin altı üstüne 
geldi ?

—■ Hemşeri, sen ne diyor
sun ? Dün gece oğluma bir sof
ra duası oku, dedim, bilemedi.. 
Mektepte bunu bile ezberlet
memişler.

— Peki sen niçin öğretme
din ?

•— Ben mi ? “ Şaşırarak „ 
ben bilmem ki...

Sonra Iğr de nasihat etmiş: 
Arl"daş biz seni gene 

severiz. Fakat bu seferki din 
işidic, oakrn karışayım deme!
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[Bsımkaısn
Bu sene tatbik edilen yeni 

Belediye kanunu mucibince şim
diye kadar Evkafa ait okuı ve 
Evkaf tarafmdam idare edilen 
birçok mebani ve müesseseler 
Belediyelere devredilmişti.

Bu meyanda şimdiye kadar 
Evkafın idaresinde olan camiler, 
mezarlıklar, sular kamilen Bele
diyelere, tekkeler de idarei hu- 
susiyelere devredilmişti.

Yeni kanunun bu şekilde 
tatbiki neticesi olarak Evkaf 
idaresinin elinde bazı ufak te-

\c©sns e©: ,

fek mebani ile akardı vn!î%a 
kalmıştır. Bu mjretle ebkidcnı 
çok geniş bir iş cnüınoı o&n. 
Evkaf idaresinin faaliyeti Üç* 
te i!ci nİ3betinde azajmıg, bu 
yüzden ortada eski vasiyete na= 
zaran kurulmuş geniş bir teg» 
kilât muattal bir halde Isolmıg» 
tır.

Evkaf idaresinin ,:bu vaziyeti 
alâkadar makamatın 'nazari ’dilfr» 
katini celbetmiştir. Hükıflraet ta= 
rafından, Evkaf idaresinin vaz° 
^  Arkası 2  inci sahifede)

Tufandan sonra

Denizde yeniden 
bazı cesetler bulunuyor

H ilâ liah m er fe lâ k e tz e d e le r e  
y ard ım a devam  etm ek ted ir  ■

İzmir 1 (H. M) — Felâket 
mıntakalarmda talıarriyata de
vam edilmektedir. Dün gene 
dört ceset bulunmuştur.

Hilâliahmet felâketzedelerin 
ihtiyaçlarını temine uğraşmak
tadır

Amerika salibiahmerinin fe
lâketzedeler için 2500 dolar 
gönderdiği şayi olmuşsa da bu 
hususta henüz kat’î malûmat 
alınmamıştır. Zelzele afeti te
kerrür etmemiştir.

Bunun, yağaa yağmurlardan 
bir kısım arazinin kayması dola- 
yısile vaki olduğu ilim adamla
rı tarafından beyan edilmek
tedir.

Halk bunun tekerrür etme
sinden endişe etmektedir, 

ik i ceset diaiıa
Tuzla civarında Çahburnunda 

Haşan kaptanın dalyanında ak
şam iki ceset bulunmuştur. Ce
setlerin biri 17 yaşında genç 
bir kız, diğeri 35-40 yaşlarında

[Mahiye Vekili;
Refik Bey vaziyete' 
yakından alâkadar 
olmak için İzmirde 

İzmir, 1 (A.A.) « Sıh- 
hiye Vekili R efik Bey, 
esasen  İzm ire kadar 
m ünakalât temin edile- 
saeciğiadea saat 21 de 
trenle K arşıyakayp mü* 
vasaüât etm iştir. ÎStasî» 
yomda Vali B ey ve Ku
mandan P aşalar, sıhhiye 
m em urları tarafındanis- 
tiMsaî edilmişlerdir»

*1 Vr Ij* fj1>|
bir kadındır. Hüviyetlerinin teş* 
hisi için cenazeler hastaneye 
kaldırıldı.

Vali Kâzım Paşa selle? ta® 
rafından sürüklenen daha bazı 
cesetlerin körfez sahillerinde 

(Arkası 3  üncü sakifede)

G rip çoğalıyor
Hasta — Doktor! düşün 

bir defa, bu mahalleye gripi 
ben getirdim, komisyonuma 
muhakkak isterim ha!
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iıMişvelldlller
Amlisara seyalnıaa 
filme dair son ge= 

îlerm mektup
Parıu, 1 (A.A) Tump.’) 

gazetesi, M. Vcııizelon ve Koııt 
Bellenin nyni zamanda Anlcara- 
(!n ve Türk Cumhuriyeti Bay
ram! cananında bulunmuş olrnn- 

larını ehemmiyetle kaydederek di 
yor ki: Bilhassa M. Venizelos ve 
M. Milıolakopulosım Ankarayı 
ziyafeti bundan iki sene evvel 
tasavvur bile edilmiyen büyük 
bir hâdisedir. Akdolunan mua
hede Türk-Yunan siyasetinde 
yeni bir safha teşkil eder. İki 
memleketin mukareneti bundan 
sonra daima hesaba alınması 
icap eden bir vakıadır.

ismet Paşamın teşekkürü
Ankara, 1 ( A. A ) — Cum

huriyetimizin yıl dönümü müna- 
sebetiîe her taraftan tebrik tel
grafları alan Başvekil ismet Pa
şa Hazretleri bugünlerdeki meş
guliyetleri dolayısile cevapiarı- 
nın geçikmesi ihtimaline binaen 
teşekkürlerini ve mütekabil teb- 
rikâtır.in iblağına Anadolu Ajan
sım tavsit buyurmuşlardır.

Seyrisefer talimatnamesi
Ankara, 2 (H. M) — Emni

yeti umumiyece hazırlanan Sey
risefer talimatnamesinin Çar
şamba günü heyeti vekilede 
müzakeresi muhtemeldir.

Kural Boris
ftnkara, 2 (H.M) — Reisi

cümhur Hazretlerile Bulgar Kı
lalı arasında Kıral Borisin şeh- 
«imızden geçmeleri münasebetile 
samimî telgraflar teati edilmiştir.

Hikeym Cahit EL
Ankara, 2 [ H. M. ] — Sa- 

tıayı Bankası Meclisi idare ri
yasetine Hüseyin Calıit Bey 
intihap ve tayin olunmuştur.

i /' ■' I A-'j | / A  I ■ ] U,

PangalosçmMr 
Atmada tevkif edi

var

K ü a a m f  ¥ e r g l “

Şimdiye kadar kazanç ver- 
gısissss son taksidini ödemiyen- 
feî hakkında takibat yapılmak 
îfere Maliye Vekâleti Defter
darlığa bir tamim göndermiştir. 
Buna nazaran, soa taksit müd- 
öoünîn son ğüıaü olan 30 teş-

Ede borçlarını ödemiyen 
Serden yüzde on zamla 
ı/ergî tahsil edilecektir.

Ilfeır Kiralımın tebrikâh
[ Ankara, 2 [H. M.] Mısır 
Pjjöralj Fuaî Hazretleri ile 
g«\eiaicümhuır Hazretleri arasında 
fCfenhuriyet Bayramı münase- 
jbotile camimi telgraflar teati 
feâilmînHp. . - ,

/amin b ü tçe s i 
İVîoskova, 1 (A. A.) — Sov

yet Rusyanın 1929-1930 senesi 
“ütçesi H milyar 665 milyon 
Ĵ ble olarak tespit edilmişti. 
Halbuki mezkûr seme zarfında 
varidat 12 milyar 527 milyon 
ruWe, masarif 12 milyar 246 
faiıyona baliğ olmuştur. Bu su
retle varidatta yüzde 7-4 ve 
«aaaı-ifte yüzde 5 nisbetinde 
ir cezayüt tahakkuk etmiştir. 
28-929 bütçesine zazaran 1929 

1930 varidatı yüzde 52 aı-tmış-

Mmseler var
Atina, 31 (A. A ) — Pan- 

î'alos lelıiııe yapılmak inlenilen 
hareket üzerine icra edilen tah
kikat Atiııada mevcut askerî 
kuvvet zabilanından bir takımı 
ile bazı siyasî adamların mes’- 
elede methaldar okluklarını mey
dana çıkarmıştır. Maznunların 
cümlesi mahkemeye verilecektir.

M. Paııgalosun hakikaten 
1925 senesindeki tahrikatın tek
rarını kolay zanneden zabitler
den mürekkep grupun başında 
olduğu da anlaşılmıştır. Gerek 
Atmadaki askerî kıtaatın ve 
gerek eyaletlerdeki k'.t’aların 
ordu ile hiç bir münasebetleri 
olmiyan bu birkaç harisin pro
jeleri hakkında zerre kadar 
malûmatları yoktur.

Malî komisjfonlar
Ankara, 2 (H. M.) — Ver

gilerin tadili, düyunu umumiye, 
Devlet Bankası hakkmdaki ko
misyonlar yakında faaliyete ge
çeceklerdir.

Fırka grupu içtimai
Ankara 2 ( H. M. ) — Fırka 

grupu Salı günleri toplanacak
tır.

Başvekilimiz hasta
Ankara, 2 (H.M) — Başve

kil Hz. ile Maliye Vekili soğuk 
aldığından rahatsızdırlar.

Macar zabitleri 
Oydamıazda sta j görecekler

Ankara 2 (H. M.) - Macar 
Başvekili Kont Betlen Cenap
ları Ankarada iken Türk ordu
sunda gördüğü mükemmeliyet
ten uzun uzun bahsetmiştir. 
Kont Betlen Cenapları Türk or
dusuna Macar zabitlerinin ka
bulünü rica etmiştir.

Yakında Peşteden - staj için 
Türkiyeyi zabitler gönderile
cektir.

H abeş K ıra lı

T aç giyme mera
simi hazırlığı
Adis Ababa, 1 (A. A) — 

Habeş Kıralı Tafarinin Pazar 
günü sabahı saat 7 buçukta 
yapılacak olan taç giyme me
rasiminde hazır bulunacak ec
nebi mümessiller ile Habeş ka
bileleri reisleri Adis Ababaya 
gelmişlerdir. Şehir memleketin 
her tarafından koşuşup gelen 
ahaliyi istiap edecek derecede 
büyük olmadığından binlerce 
Habeşli şehir haricinde çadır 
kurmuşlardı. Taç giyme mera
simi yapıldıktan sonra bir ka
bul resmi icra edilecektir. Ec
nebi murahhaslar bu merasim 
esnasında yeni hükümdara teb
rik ve temennilerini iblâğ ede
ceklerdir. Akşam, büyük bir zi
yafet yerilecektir. İmparator 
Tapari ile Imparatoriçe bütün 
gece dua ile meşgul olacak
lardır.

Br<ırziîlı$]j(üi(i
aırgsıs 

vakkat Mikümef

İzmirde üzüm satışı 
İzmir, (A.A) — Bugün 20 

ile 49 kuruş arasında 3,506 
çuval üzüm ve 8 kuruştan 40 
kuruşa kadar 932 çuval incir 
satılmış tır.

Rio de Janeyro, 1 (A.A) — 
M. Vargas, hükümet daireuinde 
oöylediği bir nutuktu bilhamn 
libornl bir idaro tatbik vo ta
kip edilıneuiııi, nııiiatimal yap
tıkları sabit olanların cezalan
dırılmasını, politikacılığı kendi
sine meslek ittihaz etmiş olan
ların uzaklaştırılıp ortadan kal
dırılmasını, malî kanun ve usul
lerde ıslahat yapılmasını, me
murların kanunî ve hukukî va
ziyetlerinin tayin olunmasını 
tavsiye etmiştir.

Rio de Janeyro, 1 (A. A.) - 
M. Vargas, muvakkat askerî 
hükümet reisliğini bilkuvve de- 
ruhde etmiştir. Mumaileyhin 3 
teşrinisanide vazifesine bilfiil 
başlaması muhtemeldir. Brezil
yanın borçlarını itfa etmek ve 
malî vaziyetini düzeltmek için 
ihtiyarî olmak şartile ahali ta
rafından naktî yardımda bulu
nulması fikri süratle taraftar ka
zanmaktadır.

Düyunu umumiye h âm il

leri geliyorlar 
Ankara 2 (H. M.) - Düyunu 

umumiye hâmillerinin bu ay so
nuna gelecekleri anlaşılıyor.

Şahane izdivaç

Bulgar Kıralı af 
ilân etti

Sofya, 31 (A.A) — Kıraî, 
izdivacı dolayısile 1,500 mahpu
sun cezasını tamamen veya kıs
men affetmiştir.

Sofya, 1 (A.A) — Başpis
kopos İstefanı Kıral Boris ile 
Kıralıça Jan’ın izdivaç merasi
mini Ortodoks ayini mucibince 
icra etmiştir.

Sofya, 31 (A.A) — Kral 
vc Kıralıçayı hâmil olan trene 
karşı revolver ateşi edilmiş ve 
yahut bomba atılmış olduğuna 
dair olan ve ecnebi matbuatın
da intişar eden habeler kafi
yen asılsız olduğunu Bulgar A- 
jansı tebliğ etmektedir.

Hindistanda bir çarpışma 
Madras, 1 (A.A) — Hindis- 

tanın cenubunda bulunan “Apal- 
lipattu „ da Mecusilerle hıristi- 
yanlar arasında dün bir çarpış
ma olmuştur. 28 kişi yaralan
mıştır. İki kişi de tevkif olun
muştur.

îktısaf Vekâletinde te
beddülat yapılmıyacak 

Ankara, 2 (A.A) - Yaptığı
mız tahkikata nazaran İktisat 
Vekâleti erkânı arasında tebed
dülat vuku bulacağı hakkında 
son zamanlarda gazetelerde sık 
sık intişar eden havadisler doğ
ru değildir.

İstanbul Fırka grupu 
içtimai

Cümhuriyet Halk Fırkası İs
tanbul Merkezinden: 5 Teşrini
sani 1930 çarşamba giînü saat 
15 te İstanbul Umumî Meclisi 
Fırka grupu içtima edecektir. 
Aza Hanım ve Beyefendilerin 
Cağaîoğlunda Cümhuriyet Halk 
Fırkası merkezinde aktolunacak 
içtimada hazır bulunmaları mer- 
cudur.

J ü « x r l j l j i j d b )

Slbsılakopıallûfe ve iforam ^aze*

Ankara, 2 (A.A) — M. Ve- 
nizoloo ve M. Milıalakopuloa 
memleketimizden ayrılırken Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey- 
fendiye atideki telgrafnunıeyi 
göndermişlerdir:

Vücuda «dirilmiş olan mu
azzam eserin yorulmak bilmez 
faili ve Türk Yııııan dostluğu
nun kıymettar âmili bulunan za
tı devletlerine güzel memleke
tinizi terketmek üzere olduğu
muz şu anda teşekküratımızı, 
samimî selâmlarımızı takdim 
ederiz. Bu selâmı sizin bilûmum 
mesai arkadaşlarınıza, işimizi 
teshil etmiş, ikametimize hisset
tiğimiz azim hazzı katmak 
gayretlerini esirgemiş olan bu 
zevata teşmil ediyorum.

Madam Tevfik Rüştü Beye
fendiye tazimatı faikamızı, Ma
dam Venizelos ile Madam Mi- 
halakopulosun dostane hissiya
tını iblâğ buyurmanızı rica ede
riz.

Venizelos Mihalokopulos 
M. Venizelosa refakat eden 

Yunan gazetecileri namına Ati

na matbuat cemiyeti kâtibi M. 
Vasili tarafından şu telgraf çe
kilmiştir :

“ Ankarada Tevfik Rüştü 
Beyefendi Hazretlerine:

M. Venizeloou refakat eden 
Ytıııaıı gazetecileri Türkiyenin 
misafirperver toprağını terket- 
nıeden evvel güriilen hüsnü ka
bulden mütevellit şükran hisle
rini ve hararetli milımanperver- 
likten mütevellit teşekkürlerini 
zatı devletlerine arz ve beyan 
etmek isterler.

Gazi Hazretlerile Reisi hü
kümet Hazretleri nezdinde his
siyatımızın tercemanı olmanızı 
rica ederiz. Güzel ve asil mem
leketinizi, yeni Türkiyenin te- 
rakkıyatı hakkında takdirkâr 
hislerle terkettiğimiz esnada 
Ankarada yapılan ve söylenilen 
şeyleri hiç bir vakit unutmıya- 
cağımızı ve her iki lcavmin yek
diğerine takarrübü hususunda 
âmil olmakta devam edeceği
mizi zatı devletlerine ifade et
meği arzu ederiz, efendim. ,,

Tufandan sonra
(  1 inci sahifeden mabad )  

bulunması ihtimaline mebni tah
mil ve tahliye şirketi römorkör
lerinden birile körfez dahilinde 
taharriyatta bulunmağa deniz 
komiseri Sıtkı Beyi memur et
miştir. Sıtkı Bey taharriyata 
başlamıştır.

Geçen sabah Bostanlı sa
hillerinde balık avlamakta olan 
balıkçı Emin dalgaların sahile 
sürüklediği bir kadın cesedi 
görerek zabıtaya malûmat ver
miştir. Derhal mahalline gön
derilen rüsumat motörü cesedi 
dışarıya çıkarmıştır. Müddeiu
mumilik ve hükümet tabipliği 
de keyfiyetten haberdar edilmiş
tir. Müddeiumumi muavini Bey
lerden biri hükümet doktorile 
Bostanlıya giderek tahkikata 
vaz’ıyet etmiştir’

25 yaşlarında olduğu tahmin 
edilen bu kadın seller tarafın
dan denize sürüklemiştir.

Sol elinde altm nişan yüzü
ğünü taşımaktadır. Yüzükte 341 
tarihi ile Haşan ismi mukayyet
tir. Siyah kesik saçlı, müdevver 
çehrelidir. Üstünde benekli ve 
fantazi elbise mevcuttur. Bir 
ayağında ipekli bir çorap bu
lunmakta ise de diğeri çıplaktır. 
Zavallı kadının fotoğrafı alına
rak defnine müsaade verilmiştir.
Tathirat devam ediyor 

Bahribabada 60 amele 30 
araba, Karataştan hastane önü
ne kadar devam eden kısımda 
50 amele 20 araba, mahallatta 
150 amele tathirat ile meşgul
dürler.
Felâketzedelerin nakilleri 

Hacı Mahmut kahramanlar 
camilerile beşinci belediye mın- 
takası dahilinde Toraman, Tah
talı, Balıklı Aşmalı mescitlerin
de ve hanlarda iskân edilmiş 
olan felâketzedelerin Saka köy 
mektebinde kendilerine hazır
lanan yerlere nakilleri ikmal 
edildi. Bu mektep dahilinde ot 
minder yataklar hazırlanmıştır. 
Hilâliahmerin Karpet hah fabri
kasından satın aldığı batanyeler 
de yorgan olarak felâketzede
lere dağıtıldı. Diğer mmtaka- 
larda bulunup ta henüz teksif 
edilmemiş olan seylâpzedelerin

de sıcak yemekleri temin edil
miştir.

Hilâliahmer reisi sanisi Ha
şan Sükûti Beyle sıhhat ve mu
aveneti içtimaiye müdürü Lûtfi 
Bey otomobille seylâpzedelerin 
bulundukları mahalleri gezerek 
vaziyetlerini tetkik etmişlerdir. 
Toplu bir halde yerleştirilmiş 
olan felâketzedeler arasında ne- 
zafete ve hastalıklara karşı mü
teyakkız bulunması ihtiyacı eh
emmiyetle nazarı dikkate alın
mıştır.

imdadı sıhhî otomobillerile 
hasta bulunanlar derhal hasta- 
haneye nakledilmektedirler.

Muhtacine tevzi alunmak üze
re Hilâliahmer tarafından ihti
yaç miktarında hazır ayakkabı 
mubayaasına başlanmıştır. İki 
bin çift ayakkabı alınarak tevzi 
olunacaktır.

Felâketten sonra
Hilâlde aynı ev içinde 8 ki

şilik bütün bir aile boğulmuş
tur. Bir odada bir genç anne 
ile küçük ikiz çocuğu biribirleri- 
ne sarılmış oldukları halde ölü 
olarak bulunmuşlardır.

Aym semtte tufandan bir 
az evvel geçmek istiyen bir 
otomobil içindekilerle birlikte 
sürüklenmeğe dışlamıştır. Boğu
lacağını anlıyan şoförle muavini 
otomobil sürüklenirken bir ser
viye tırmanmışlardır. Şoförle mu
avini bütün tufanı servi üstünde 
geçirmişlerdir.

Şehitlerde hemen hemen hiç 
bir ev kalmamış gibidir. Şehit
lerde ivi yıkılarak ortada ka
lanlar 1500 kişiyi geçmektedir. 
Kemerde büyük bir ev çökmüş 
16 kişi enkaz altında kalarak 
ölmüştür.
Karantinada da büyük haşarat 

vardır. Karantina’ çayının taş
ması burayı alt üst etmiştir. 
Burada sanatlar mektebi, ha
mam, askerî hastahane tama- 
mile su altında kalmışlardır. 
Dalgalar dökümhanenin bütün 
makinelerini sökerek denize 
kadar sürüklemişlerdir.

Asma köprü yükselen dalga
lara tahammül edemiyerek bir
denbire çökmüştür.

Kordon boyunun tam karşı
sında sürüklenen eşyanın anka- 
zmdan deniz ortasında bir ada. 
vücude gelmiştir.
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1. ■— Evvelki yece tîoylertao- 
yi Küplüce mnlıalluflindc Dnfcfl 
Paya kerimeni Zcltiyo lunmrnn 
ait 4 katlı ve 35 odalı evıfo 
yancın çıkının ve ev k.'İMİlea 
yanmıştır.

Yangın ikinci kattan çıkcîj- 
tır. Bu katta arabacı Niyazi âb 
balıkçı Süleyman oturmaktadır.

Yangının sureti zuhuru meç- 
huldur. Polis bu hususta tah
kikat yapmaktadır.

1 — Dün Beyoğlumda İotik- 
lâl caddecinde köfteci Halil 
efendinin dükkânımdan ypMgiD 
çıkmıştır. Ateş yanındaki kacnp 
Riza efendinin de dükkânına 
sirayet etmiş ve oııun da yanma
sına sebep olmuştur.

Bundan banka diğer nılicıi” 
vir dükkânlardan işkembeci Lam* 
bo ile bakkal İstavrinin dük
kanları da kısmen yanmıştır.

Yangının sebebi meçhuldur.
Tramvaydan atlarken

Fatihte oturan 50 yaşında 
11ya efendi Çapada tramvaydan 
atlarken muvazenesini kaybedo 
rek düşmüş dizinden ve gözün
den yaralanmıştır.

Ü ç  hırsızlık vak’ası
1 — Ayaspaşa apartımanın° 

da oturmakta olan M. Katma» 
nın dairesine meçhul bir hırsız 
girerek bir takım elbise ile 17 
lira parasını çalmıştır,

2 — Kasımpaşada kundura 
boyacısı İsa Efendinin çekmese- 
sinden 112 lira para çalımsın 
tır. İsa Efendi çırağı İbrahim- 
den şüphelenmektedir.

3 — Sirkecide Aydos oto» 
linin yazıhanesinden Hulki Efen
di isminde biri 12 lira çalarak 
kaçmıştır.

Sabıkalımın marifeti
Sabıkalılardan Remzi tara» 

fmdan Keçecilerde 25 numara* 
da oturan Yahya Efendinin 15 
lirası çarpılmıştır.

Bilet alırken
Eyipte oturan Niğdeli Meh

met Efendinin Sirkeci ıstasiyon 
gişesinden bilet alırken 265 
lirası aşırılmıştır.

Vapurundan yük alırken
Aziz isminde biri Gelibolu 

vapurundan yük alırken muva
zenesini kaybederek vapurun 
ambarına düşerek yaralanmıştır.

Yaman bir kadın
Beyoğlunda Karabaş mahal

lesinde oturan Hatice hanım 
Haşan efendi ile bir alacak jnes’- 
elesinden kavga etmiştir. Neti
cede Hatice hanım taşla Haşan 
efendiyi başından taşla yarala
mıştır.

Karmanyolacılar
Yağ iskelesinde Kabzımal 

Himmet oğlu Tevfik Efendi 
dün gece Zindankapısından ge
çerken ansızın iki kişi üzerine 
hücum etmiştir.

Bu İki kişi Tevfik Efendisin 
110 lirasını alıp kaçmışlardır.

Manitacılık
Samsunlu Ahmet Efendi Mer

can yangın yerinden geçerken 
iki kişi tarafından 159 lira* 
manitacılık suretile dolandırıl

mıştır.
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«în zevatın Evkaf idaresinin 

Ftîlifrünkü vaziyeti ile faaliyet 
jyösierccck kabiliyet ve imkân
lardan mahrum kaldığı içiıı 
lağvedilmesi fikri, lıükûrnet ma- 
lıafiliade do esas itibarile tas
vip edilmiş ve buııun için Ev
kaf umara müdürlüğünün tasfi
yesine ve lağvına karar veril- 
aıiştir.

.Mavsuk tnenabiden aldığı- 
iiız malûmata nazaran Evkaf 
Müdüriyeti mnumiyesinin ilga ve 
tasfiyesi hakkında hükümetçe 
bir proje hasırlanmaktadır.

Bu proje hazırlandıktan son
ra vekiller heyetinde tetkik ve 
kabul edilecek ve bundan sonra 
ait olduğu vekâlet tarafından 
bir kanun lâyihası hazırlanarak 
Büyiik Millet Meclisine takdim 
edilecektir* Evkaf idaresinin il
gam ve alacağı yeni şekil hak- 
kındaki bu kanun Millet Mecli

sinin bu seııeki içtima devre
sinde Müzakere vc kesbi kat’- 
iye t edecektir. Karnın Mcclin 
tarafından kabul edilir edilmez 
derhal tatbikine başlanacaktır.

Hazırlanan proje hakkında 
aldığımız malûmata nazaran Ev
kaf umum müdürlüğü bütün şebe- 

kelerile beraber tasfiye edilecek ve 
idarenin yerine merkezi Ankarada 
olmak üzere bir Evkaf Cnnktını 
teşkil edilecektir. Şimdiye ka
dar evkafın idaresinde bulunan 
biiliin arsalar, mebani ve sair 
müesseseler bu Bankaya devre
dilerek idare edilecektir.

Evkaf Bankasının İstanbul, 
İzmir gibi büyük şehirlerde de 
şubeleri olacaktır. Evkaf Ban
kasına bankacılıklara usulü mu
hasebeden anlar, yüksek tahsil 
görmüş, yüksek mektep bitir
miş gençler alınacaktır.

Evkaf idaresinin tasfiyesi 
neticesinde evkaf memurların
dan açıkta kalacaklar olursa 
bunlara maaşlarının bir kaç 
misli nisbetinde ikramiyeler 
verilecek bir kısmı da diğer 
hükümet dairelerine yerleştiri
lecektir.

Evkaf Bankası müdürlüğüne 
şimdilik evkaf umum müdürü 
Niyazi Beyin tayin edileceği 
tahmin edilmektedir.

S® zum
[E ln en î sahifeden  mabat]

Selfoes
Yogi» badının biri İzmir so- 

Skaklansidla:
— Selbes sandığı nerede? 

deyip aranıyor.
— Nene, niçin bizim fırkaya 

rey vermiyorsun?
=  Hangisi o?
*— Halk Fırkası..
— Yooo.. yavrum, Fethi 

faşa yetmiş bin askerle geli
yormuş; kim selbese yazılmazsa 
keseceklermiş.

Fakat kadıncağızın merak 
ettiği bir şey var. Kelimeyi ağ
zında yedi şekle sokarak soru
yor:

— Fotini Paşanın yanında 
lidor isminde biri varmış, o da 
kimdir?

Arkadaşımızın hanımı cevap 
veriyor:

— Yaveridir, Fransadan a- 
lıp getirmiş..

Ahaoğlu Ahmet bey fetsnap 
dedikodularımdan bahsederek 
“Son Posta,, da bir sual soruyor:

— Millî irade bu mudur?
Millî irade Halk fırkasmımn

Kazanması değil de, Fethi Pa
şanın yetmiş bin askerinin kılıç 
korkusu altında sandığa koştu
rulan kadının, çocuğuna sofra 
duası öğretecek mektep ariyan 
yobazın iradesi midir?

Asıl m es’ele
Asıl mes'ele, işin en korku

lu tarafa inkılâp zümresinin ya
pıcı ve yaratıcı hamlesine gev
şeklik gelmek tehlikesidir.

Ttırkiyeyi henüz köyünden 
köylüsünden, şehrine şimendife- 
ine kadar baştan başa yeniden 

yapmağa mecburuz. Hiç bir 
mantık, ne millî irade mantığı, 
ne çıkıntı mantığı buğünkü 
Türkiyede bir inkılâp fırkasının 
başarmak vazifesinde olduğu a- 
na işlerin ehemmiyetini kiiçülte-

Türkiyenin sağlam ve ken
dini tehlikelerden korur bir dev
let olabilmesi için yapılması lâ
zım gelen işleri bu memlekette 
hiç kimse bize hediye etmiye- 
cektir. Bu işler ancak, tıpkı bir 
narp yapar gibi, o kadar mu-
îvemet ve fedakârlıkla Türk

Darülfünun
1 1 inci sahifeden mabad ]  

yanlar meyanında, eminlik in
tihabında celseyi terkeden 
Hüsnü Hâmit Bey vardır.

Neticede Fen Fakültesinden 
müderris Saiim ve Sabri Beyler 
Divan azası intihap edilmiştir.

Tıp fakültesinde de dün 
yapılan intihapta müderris Kad
ri Raşit Paşa ve Süreyya Ali 
Bey intihap edilmiştir.

Dâvası jae Kamam toplanıyor?
Büiiin fakülteler reisler de 

dahil olduğu halde intihap et
tikleri azaları bugün ensinliğe 
bildireceklerdir. Bu hafta içinde 
Darülfünun emini Muammer 
Raşit Bey yeni Divanı içtimaa 
davet edilecektir.

Divanın içtimai pek müna
kaşalı olacak.

Dünkü içtinıalardan da an
laşıldığı gibi, emin intihabında, 
iieri sürdükleri noktai nazarların 
ekseriyet partisi tarafından ka
bul edilmemesi üzerine celseyi 
terkederken ve uzun bir müna
kaşa kapısı açan edebiyatçılarla 
hukukçular, Divanın ijtimamda 
noktai nazarlarını kuvvetle mü
dafaa etmeğe karar vermişlerdir.

Edebiyatçıların iddia ettik
leri ve tatbikini pek şiddetle 
istedikleri şey, şimdilik müder
rislerin hariçte hiçbir meşguli
yeti olmamasıdır.

Köprülü zade Fuat Bey, bu 
noktayı Divanda bütün gayret- 
ieriie müdafaa edeceklerini ve 
arzularına muvaffak olacakla
rından emin olduklarını söyle
mektedir.

f? r:

Müderris muavinliği
Fen Fakültesi hayvanat mü

derris muavinliği için yapılan 
müsabaka iratihmnda muvaffak 
oian Adem Nezihi Beyle, gayri 
uzvî kimya müderris muavinliği 
imtihanında muvaffak olan Reşat 
Beyin mazbataları, Fen Fakül
tesi meclisi müderrisinince ka
bul ve tasdik edilmiştir.

milleti tarafından meydana ge
tirilebilir.

Biz siper içinde, düşmandan 
on metre uzakta, köylerindeki 
tarlanın sınır kavgasına girişmiş 
gafilleri hatırlatıyoruz.

Fransa mâliyesinin kırama
dığı inkılâp hamlesini, Fransa- 
nın demokrasi edebiyatı gevşet” 
meye muvaffak olursa ayıp olur.

FALIM RHFKJ
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Adana 30 (H. M) — Adana- 
lılar Cümhuriyet bayramını bu 
sene diğer yıllara nazaran em
salsiz bir surette ten'it ettiler.

Resmî daireler, hususî mü
essiseler, dükkânlar, fabrikalar 
evler, bayraklar, defne dalları 
ile süslenmiş, fevkalâde günle
re mahsus bir şekil almıştı.

Halk merasim mahallinde 
bir yer bulmak için sabahın se
kizinden itibaren sokaklardan 
oluk halinde akıyordu.

Her gün sokaklarda nadir 
görülen kadınlar, kızlar, yaşlı
lar, caddenin her iki tarafını 
tıklım tıklım doldurmuştu. Yeni 
istasyon caddesi saat on bire 
doğru mahşerden bir numune 
arzetmeğe başlamıştı.

On biri on geçe kahraman 
kıtaat takım halinde yerleri sar
sarak, çelik vücutları, azametli 
vekarları ile geçerken bütün 
halk candan alkışlıyor, memle
ketin harisi istiklâl ve istikbâli 
olan genç ordunun mümessille
rine karşı duyduğu hürmet ve 
muhabbetini izhar ediyordu.

Jandarma ve polis müfreze
leri de ayni imanla alkışlandılar.

Şimdi artık sıra mekteplere 
gelmişti. En önde lise geçti. 
Onu kız muallim mektebi takip 
etti.

Kızlarımız cidden kendilerin
den beklenen bir intizam ve 
vekarla geçerken, yarının genç 
mürebbilerini halk devamlı bir 
surette alkışlıyordu. Onların s i
kasından muallim, ticaret, muh
telit orta mektepleri geçti e -. 
Hepsi de iyi yürüdüler. Bilhas
sa orta mektep yeknasak elbi
seleri , muntazam yürüyüşleri, 
sert adımları ile nazarı dikkati 
daha fazla celp ettiler. Şim
diye kadar bu mektebin me
rasimlere bu kadar iyi hazır
landığı görülmemişti.

Halk üzerinde gayet kuvvet
li intibalar bırakan oKa mekte
bin bugün gösterdiği şu varlık 
sitayişe lâyıktır.

İlk mektepler de büyük bir 
intizam dahilinde alkışlanarak 
geçtiler.

Halkımızın Cümhuriyet bay
ramına karşı duyduğu incizabm 
gün geçtikçe daha ziyade resa- 
net kesbettiği bariz bir surette 
göze çarpıyordu.

Akşam üzeri hükümet mey
danında Askerî kıtaat ve mek
tepliler, kesif bir halk kütlesi 
toplanarak fener alayı tertip 
ettiler. En önde muzika olduğu 
halde tesbit edilen yerlerden 
geçtiler. Caddeleri dolduran 
binlerce halk tarafından alkış
landılar.

Adana sabaha kadar Tür
kün bu millî bayramının neşesi 
ile çalkandı, durdu. — Cezmi

Merkez Bankası 
hissedarları

Cümhuriyet Merkez Bankası
nın hissedarları yakında umumî 
bir içtimaa davet edilecektir. 
Bunun için Defterdarlık Vilâ
yete bir tezkere göndererek 
Cümhuriyet Mevksz Bankasına 
hissedar olacak memurların bir 
an ev vs! fcesbitini istemiştir,

"ISI

Geçen nene Gazi Ayıntap 
ve civarında Halk bilgisine dair 
tetkikat yapan lotanbul halk 
bilgisi derneği azalan önümüz
deki aeııe zarfında Sivas ve 
Malatya mıntaka3i dahilinde bir 
tetkik seyahati yapacaklardır.

Dernek bu seyahatleri şu iki 
noktadan faydalı bulmaktadır.

1 — Halk bilgisi dernek 
teşkilâtlarını tetkik.

2 — Malzeme toplamak. Ga- 
zıaymtap seyahati çok müsmir 
olmuştur. Dernek bu seyahat- 
tan elde ettiği notları tetkik ve 
tasniften sonra neşredecektir.

Halk bilgisi kâtibi umumisi 
Halit Bey bir muharririmize se
yahatler ve derneğin gayesi 
hakkında şunları söylemiştir:

— Dernek ilim encümeni 
kararile memleket dahilinde 
tetkik seyahatlerini arkadaşların 
ancak tatil aylarında yapabil
mektedir.

Biz henüz harekete geçe
biliyoruz. Hakikî ve millî birli
ğin teessüsü halk bilgisinin 
tasnif ve tetkikile mümkün 
olur. Bizim gayemiz yarının 
mütefekkirlerine. bir zemin ha
zırlamaktır.

Sokakları tenvir
Şehrimizin muhtelif yerlerine 

bilhassa şimdiye kadar Fener 
diki'miyen yerlerine yeniden 
elektrik lâmbası konulacağını 
yazmıştık.

Elektrik şirket;, mukaveleye 
göre kaaj'oijo müsaadesi nisbe
tinde malzeme mubayaa ettik
ten sonra tesisata bajhyaokiır.

Kambiyo müsaadesi lıenüz 
gelmemiştir. E-ı takdirde yeni 
lâmbaların yerlerine konması da 
uzun sürecektir. Halbuki şim
diye kadar petrol lâmbasile ay
dınlatılmayan sokaklar çoktur.

Bu semtlerin halkı mütema
diyen belediyeye müracaat edip 
duruyorlar. Belediye halkın şi
kâyetleri üzerine eldeki malze
me ve lâmbalarla işe başlanma
sı için şirket nezdinde teşeb
büste bulunacaktır.

Beşiktaş belediyesi
Beşiktaşta teşkil edilecek 

Belediye için, istihzarata baş
lanılmıştır.

Beşiktaş Belediyesi için ha
riçten memur almmıyacak, Ye- 
riköy ve Beyeğlu Belediyelerin
de aynlacak memurlar ile bu 
kafrj  doldurulacaktır.

Yeniköy ve Beyoğlu Beledi
yeleri, Beşiktaş Belediyesinde 
terkedecekleri yerlere ait mua
mele, istatistik, tenvirat ve tan
zifat resimleri, metıani ve saire 
gibi beledî işlere ait defterleri 
tanz'me başlamışlardır.

Diğer taraftan Harita mü
dürlüğü de Beşiktaş Belediye
sinin hududunu tayin eden bir 
harita tanzim etmektedir.

Turizm şubesi
Yeni belediye kanunu mu

cibince teşkili icap eden turizm 
ve saire gibi şubelerin bütçeleri 
ikmal edilmiş, kadroları hazır
lanmıştır. Bütçe, bu hafta için
de toplanacak olan şehir mec
lisinin tastikine iktiran ettikten 
sonra tatbik edilecektir.

Yeni teşekkül edecek şube
lerin tarzı faaliyeti hakkında 
bir de talimatname hazırlat
maktadır. Turizm şubesine alı
nacak memurlar arasında bir 
müsabaka imtihanı açılacaktır.

<b f  m m  v a s a t ı  

v a g o ım  îouığ»
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Son zamanlarda Anadoluya 
ım ihracı artmıştır. Bu yüzden 
şehrimizde bulunan değirmen
lerin hepsi daha faal bir vazi
yete geçmiştir. Evvelce işsizlik
ten kapanan küçük değirmen
ler bile eski ziyanlarını çıkara
caklardır.

Un ihracatı en ziyade İzmir 
ve Karadeniz sahillerine yapıl
maktadır. Balıkesir, Adana bile 
İstanbuldan un alıyor.

Evvelce Anadoluda fazla 
buğday olmadığı olmadığı hak
kında tahminler vardı. Son un 
ihracatı Adana, İzmir tarafla
rında tahmin edildiği kadar 
buğday olmadığını göstermiştir.

Bu itibarla buğday ihracatı 
için ileriye süriiien ümitler azal
mıştır. Çünkü Konya, Pulatlı 
buğday havzaları ancak mem
leket ihtiyacını temine kifayet 
etmektedir.

Şehrimize vasati olarak ICO 
vagon buğday geliyor. Bunun 
25 vagonu İstanbul içindir. Ge
riye kalan buğday yekûnu İz
mir, Adana, Karadeniz ihtiyacı 
için değirmenlere sevkediliyor.

M û te ftg ip rO lk

Amerika ve Yunan 
sefirleri

Cümhuriyet bayramımızla B. 
M. Meclisinin açılma merasimin
de bulunmak üzere Ankaraya 
gitmiş olan Amerika sefir: M. 
Grov dün şehrimize gelmiştir.

Misafire [i müddetince \unan 
başvekiline refakat eden Yu
nan sefiri M. Pciihronyadis bu 
gün sefaret erkânı ile brikre 
Ankaraya gidecektir.

Misafir Başvekillerin 
mihmandarları

M. Venizelosa mihmandarlık 
eden hariciye kalemi mahsus 
müdürü Kemal Aiiz Bey d:in 
akşamki ekspresle Ankar-:.y.ı 
gitmiştir.

Kemal Aziz Bey Roma se
fareti müs.eş?.ş-!sğ:na tayininden 
haberdar oisnadığinı söylemiştir.

Diğer taraftan Kont Betlen 
cenaplarına mâımandariık eden 
hariciye memurlarından Basri ve 
Kadri Beyler de Macar Başveki
lini Edirneye kadar teşyi ederek 
avdet etmişler ve dün akşam 
ekspresle Ankaraya gitmişlerdir.
Darülfünun taburunda 

imtihan
Darülfünun talim taburunda 

üç senelik staj müddetini dol
duran 120 Efendinin imtihanları 
Kolordu kumandaniığmca tayin 
edilen heyeti mümeyyize huzu
runda yapılmıştır. Efendiler gös
terdikleri muvaffakiyetten do
layı takdir edilmiştir.

Heyeti mümeyyizenin verdiği 
notlar Kolordu kumandanhğm- 
ca tetkik edildikten sonra efe
ndilere ehliyetnameleri tevzi 
edilecektir.
Yerli mal taklidi eşya

Hariçten gelen bazı mensu- 
çat eşyasının üzerinde Türkiye 
Cumhuriyeti kaptanı yerli malı, 
ayyıldız şekilleri, Ankara resmi 
gibi damgalar vardır. Bütün 
bunlar Türkiye de müşteri celb- 
etmek İçin yapılmaktadır.

Umum gümrükler müdüriyeti, 
üzerinde bu gibi markalar olan 
eşya hakkında gümrük idarele
rine yeni bir tamim göndermiş
tir. Bu tamim mucibince bu 
nevi malların sahte mahreç 
şehadetnameşi kanununa tevfi
kan ithali menedilecektir.

* /'.c/acılar muallim olahifı;., 
ecirler — Eezrıcıkır ve eczacılık 
haklımdaki kaııun mucibince 
eczane sahipleri ve mes’ul mü
dürleri devlet memuru adolmaz- 
lar. Sıhhiye Vekâleti tarafından 
verilen son bir karara göre ec
zane sahipleri ve raea’ul müdür» 
ferinin muallim olmalarında bi» 
mahzur fförmemelttcdir. Bu ci> 
het alâkadar makamata tebliğ 
edilmiştir.

v Giresun civarında ooroori 
bir torpil — Karadenizde Gi» 
resıına yakın bir yerde seseri 
bir torpil görülmüştür. Deniz 
ticareti müdüriyeti alâkadar 
yerleri haberdar etmiştir.

Tayyare kongresi — Peş» 
tede toplanacak olan tayyare 
kongresine Peşte elçimiz Bellin 
Bey murahhas tayin edilmiştir.

•■■■ Borsa mecliti reisliğinden 
— Vefat eden Fehmi İsmail 
Beyden inhilâl eden Borsa mec
lisi reisliğine henüz kimse inti
hap edilmemiştir. İntihap b u  

günlerde yapılacaktır.
Sadullah Bey — Seyrice- 

faiıı umum müdürü Sadulkh B. 
dün Yalovadaıı avdet etmiştir.

İstanbul Vaiisi — İstan
bul Valisi Muhittin Bey rahat" 
sız olduğundan makamına gel
memektedir.

* Muhasebei H. M. —■ İs
tanbul Vilâyeti muhasebei hu
susiye müdiri Cemal Bey An
karaya gittnişlir.

Va-Nû aleyhine bir dava
Akş am gazetesi muharrirle

rinden Vâlâ Nurettin Bey aley
hine müddei umumilikçe bir 
dava ikame edilmiş ve evrak 
ikinci ceza mahkemesine veril
miştir.

Davanın ikamesine sebep, 
Va-Nû B. yin yazmış olduğu 
bir makalede “halkı askerlikten 
soğu.tuği>„ iddiasıdır.

(Vâ-Nû) B. zaten burada 
olmadığı cihhetle muhakemesine 
avdetinde başlanılacaktır.

Kızıîioprakta da soygun
culuk uydurmadır
Geçenlerde Kızıltoprakta 

Tahsin Paşa köşkünde müsel- 
lâhan bir soygunculuğa teşeb
büs vak’ası olduğu iddia edil
miş ve bu iddia üzerine polis 
ikinci şube müdürlüğü de tetki- 
kata başlamıştı.

Bu mes’le hakkında 15 gün
dür yapılmakta olan tahkikat 
intaç ed lmiştir.

Tetkikat neticesinde böyle 
bir iddianın külliyen asılsız ol
duğu ve bir soygunculuğa te
şebbüs hadisesinin vaki olma® 
dığı tesbit edilmiştir.

Rusya ihracatı
Bugünlerde limanımızın tran

sit faaliyeti geçen haftalara nis« 
betle fazladır. Transit vapurla* 
rm ekserisi Sovyet limanların
dan Akdeniz limanlarına erzafe 
taşımaktadır.

Bu vapurlardan ikisi sığffip 
yüklü oiduğu halde Mısır limaBp> 
larına geçmiştir. Diğer vapur» 
ların ekserisinde buğday vardır,. 
Birkaç vapurda da şarap, doı 
muz eti bulunuyordu.

Sovyet ihracat eşyasını ta
şıyan vapuritrsn çoğu yunan 
bandıralıdır. Yalnız üç Türfe 
vapus u Rus çimento ve kömür
lerini limanımıza taşımaktadır.

Damızlık hayvanlar
Koyuniann ve tavukr.«luğ«a 

ıslahı için Viyana ve Peşleye 
tavuk vc koyun mubayaa et-- 
mek için gitmiş olan heyet aza» 
Sıvıdan Ankara tavukçuluk ens
titüsü müdiri İbrahim Bey düa 
Peşteden gelmiştir. Mubayaa 
e.riiien hayvanlar yokladır.
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/j ReıaicüEDhîî? Hazretleri, pek yakında memleket dahilinde
■ } uzunu bİT ıteîîssk seyahatine çıkacaklardır. Galinin bu seya- 
 ̂ hailenınıân bâr iki ay sürmesi muhtemeldir. Seyahat programı 
'i henüz küt î surette tesbit edilmemiş olmakla beraber Gazi Hz. 

fi nin k&azr ve havalisi ile Antalya, Mersin, Adana, Konya, 
j | SamsîHn ve diğer bazı vilâyetlere uğraması takarrür etmiş 
M gibidir.
I, RenGİcüunmhuB* Hazretlerine mutat zevattan başka Dahiliye
j Vekili ve dsğsr vekâletler arkâmndan birer mütehassıs refakat 

j; edecektir.
Soe hâdiseler ve yeni ihtiyaçlar hükümetin muhtelif saha- 

ıj ötedenberi tasavvur ettiği ıslahat ve icraatın biran evvel
jj tatbiki lüzumunu hissettirmiş ve yeni hükümetin, beyanname- 
|î sinde de izah ettiği veçhile bunların tatbikat sahasına isali için 

ilk adımlan atmıştır.
Gazi Hazretleri, bu ihtiyacat ve icraatı mahallerinde bizzat 

tetkik ve memleketin temayüllerini daha derinden ve daha 
yakanda® Eaâsgahede İle lüzumunda icraat programına tevsi et- 
raaek t320Fe seyahati ihtiyar ediyorlar. Gazi Hazretleri seyahat
lerimde intihabatı münasebetile bazı yerlerde tezahür
edteîa vê CütD̂ Ujriyâtin bekası ve mevcudiyeti noktasından dik
kate ^ayan gdzıiilen mevzularla da yakından alâkadar olacak
lardı]?.

'Ç feîsİGSknhıır Hazretleri her'seyahatlerinde olduğu gibi bun** 
da dâ t dogradsm doğruya milfetin içine girecek ve halkın en 
satajiM ’ ve dertlerim keısdi ağzından dinliyecektir. Gazi- 
nin B'a-fesââlî ve irşat seyahatleri safahatından efkârı umumi- 
yeyi pEmtazaısan haberdar etmek için matbuat erkânından 
tensip buyuracakları bazı zevatın kendilerine refakatleri muta- 
oavvörfiır. §
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iıec&te

Fethi Beyin istizahı 
perşembe gönü 

mevzuubahs olacak

Ankara, 3 (H. M) — Bu
gün Meclis : saat ikide açıldı. 
Encümenler intihabı Perşembe
ye b rak.idığmdan celse tatil 
ec İdi. Bu celsede Fethi Beyin, 
iddia edilen Belediye intihaba- 
tındaki yolsuzluklara dair bir 
istizah tahriri vereceği dün de 
bildirildiğim gibi muhakkaktır.

Fakat Serbest Fırka Lideri 
her nedense bu takririni evel
ce Meclis reisine bildirmediği 
için perşembe günkü içtimada 
verecektir. Diia Fethi Bey Meclis 
Reisi Kâzım Paşa hazretlerini 
ziyaret ederek bir istizah tak
riri vereceğini bildirmiştir.

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey bu hususta şunları söyle
miştir :

— “Böyle bir takrir verile
ceğini ben de işittim. Fakat ve
rildiğine dair henüz malûmatım 
yoktur. Verilirse bittabi mec
liste- icap eden cevapları vere
ceğim.

Muhtelif intihabat dairele
rinden Dahiliye Vekâletine alt
mış kadar şikâyet vaki olmuştur.

Bu şikâyetlerin hepsi müfet
tişlerce tetkik edilmektedir, Ne
tice Vekâlet tarafından Devlet 
Şûrasına bildirilecektir.

mübadele heyetleri 
arasındaki ihtiSâfh 

meselelerin tetkikine başlandı

Bm h& fia için de  
î'umzşmiye 

m a ed ec ek
Muhtelit'mübadele komisyo

nunda bitarafazalar: dün kendi 
«falannda bir içtima aktederek 
Fürfs ve Yumara heyetleri ta
rafımdan . hakeme , havale edil
miş meseleleri tetkik ile meş
gul, olmuştur.

Bitaraf azalar dünkü içtima- 
ÎDmda evvelce ' vazıyet edilerek 
Eültlharo iatJa edilen firari Rum- 
lotn ait emlâkin kira bedelle - 
tinim oahipleriiüS'im, yoksa gay- 

t$Siba<!ISl!er cemiyetine mi 
îerilmeâ hakfaockıki meseleyi 
fetldk eteîg&.

AldîgMzâa Eszarası ,ı; i):
Müsıraf çgşjkst dün bu ifefcâlSif 1 
fcaMaadakî &aranıiB veraaiçtir. 
Ydîhjk ErKarafe? hsÎLĞsm kara- 
esbi komiayaanBi, umKEiâ cşöaıa- 
®da oîdjyae&Msm içim verdsk- 
feîi karar -habhcada ketum âav- 
f̂ Kaî&îadaEİsnr,,

Bitaraf azatebagEm (feıçti- 
îfia 'ederek diğer meseleleri ve 
»sı meyanda etabli Rumlara ait 
Mİs reisliği hakkında, Yunam 
teyelinim verdiği ihtilaflı mes- 
deyi tetkik edecektir. Bizim 
teyeti murahhasamız bu ihtilâf

B orçlarım ız
Hükümet mühim 
kararlar veriyor

Osmanlı borçları Cüm
huriyet borçlarından 
tefrik edılmiyecek
Ankara, 3 - 931 bütçesinin 

muhtelif fasıllarında ehemmiyetli 
tasarruflar yapılmıştır. Bu tasar
ruf miktarı şimdilik 18 milyon 
raddesindedir.

Fakat bütçenin Mecliste tet
kik ve müzakeresi sırasında bu 
yekûnun bir miktar daha tezyi
dine ihtimal verilmektedir. Bir 
çok ıslahat meyanında malî ıs
lahatın da mevzuu bahsolduğu 
bu sırada bazı vergilerin gene 
tenziline doğru gidilmesi müm
kündür. 

jArkası 3  üncü sakifede]

B İ B r i f  aaaiana 0K."Hoî§tat 
üzerindeki noktai nazarını bita
raf azaJara bildirmiştir.

Ankarada; bulunan Başmu- 
rcaHılbaanmz Tevfik Kâmil Beyle 
diğer müşavirler bugün şehri
mize avdet edeceklerdir.

Yarm M. Dİ. Komisyonu 
'sııaıaaBÎ bir içtima aktedecektir.

Ba içöıSBada -bttayaf azaltır 
feîıeıiEÎsysırîiae tevdi edilen me- 
sdsfer hsîslm&fei barorlanm 

, İblıl̂ eeeîîierdfflr.
Bıa içfeıa&ı- ts sa îa a t  tebgı= 

oamsîsnsm feakslü- ççia vesifen 
ve Mtam balaıaJc îksre otan- 
tnüdcbtİB temdidi İçib de bİB’ 
Isarar verilecektir.

(Arkası 3  üncü sahifede)

Kış başlıyor
Amadolumuiî birçok yer

lerine kar yağıyor
Bu sene kış pek erken gel

di, henüz teşrinisaninin iptida
sında büîuiiuğumısz halde her 
tarafta havalar soğudu. Bir 
kaç gündenberi ekser daireler
de, evlerde sobalar yakılıyor. 
Sokaklarda kişjıİic palto, klirk 
manto ile gezeiafer çöktür.

Asadoteımn birçok ' yerle
rine, kas- yeğmighr. Kara İşara- 
lisi kâıalilön Isar albndadır. Oe 
ta ÂE3£3«5olada da birçok yeriero ' 

. bar yağmşfar, Sstanbuk pek 
b a  baza yeklerde, bilhassa Kü* 
tahyado hararet sıfea kadar 
SnaieK?.

seraedieüer©  yaıran m

n MelFSk IBey ]i2̂ Minn°“ 
dl®Esn FeHâke'üseeMieır® ysurdlnM 

nşllernll® Msssaft nnaeıgunll ©kny©E'

ı f — =■■=====
MUHTAÇ OLANLARA 

TEVZİ EDİLMEK İÇİN ES
KİŞEHİR AMBARLARIN- 

^DAN EŞYA GETİRİLİYOR _

İzmir, 2 (A.A) Şehrimiz
de bulunan Sıhhiye Vekili Re
fik Bey, bugün Bornovaya gi
derek felâketzedelerin ahvali 
sıhhiyelerini tetkik etmiştir. îz- 
mirde de bazı yerleri gezerek 
muavenete muhtaç olan aileler 
hakkında yapılacak tedabire 
dair bizzat meşhudatta bulun
muşlardır.

Vekil Bey, vaki beyanatla
rında hükümetin azası sıfatile 
afetzede vatandaşlara yapılabi
lecek muaveneti» ae olabilece
ğini yalcından tetkik etmek, 
hem de Hilâcfe&mer reisi ohnak 
itibarile muhtaç vatandaşlara 
âcilen yapılan ve yapılması lâ- 
zımgelen muaveneti yakından 
takip etmek üzre Başvekil Hz. 
nin emrile geldiklerini ve Eski- 
şehirden geçerken en muhtaç 
vatandaşlara tevzi edilmek için 
bir takım yatak, yastık, batta
niye, çamaşır, çorap, elbise ve 
ayrıca çocuk eşyasının ihzarile 
derhal şevkleri için emir ver
diklerini ifade etmişlerdir.

İzmir 2 — Sıhhiye vekili 
vilâyeti, belediyeyi ve hiiâliah-

Snlatoiye Vokîli R©Sk B.
meri ziyaret etti. SeyJâpzedele- 
rin vaziyetleri hakkında tetki
kse yaptı.

'Öğleden sonra vekil Beyin 
riyasetinde HilâSîahtnerde fev
kalâde bir içtima yapıldı. İçti- 
madan sonra Eskişehir amba
rında bulunan battaniye ve ya
takların âcilen celbini emretti. 
Bunlar bu akşam gelecektir.

Denizde yeniden üç ceset 
bulundu. Sokakların temizlenme
sine devam ediliyor. Osman ağa 
su yoliarı bozuk olduğundan 
bazı mahalleler susuzdur.

Mülhakatta yağmurlardan 
zeriyat teehhür etmiştir. Hilâli- 
ahmer çarçamba günü Elhamra 
sinemasında felâketzedeler men
faatine bir müsamere hazırla
maktadır.

macar g&aetecisâBir
Kadın gazeteci TürMyeye 
ihtisasatınan hayret tekdir=
den ibaret olduğunca s@yİMy®s°

Macar Başvekili Kont Bet
len Cenaplarının memleketimizi 
ziyareti sıralarında şehrimize 
gelen ve Ankaraya giderek 
Türk-Macar dostluğunun mem
leketimizdeki samimî tezahüra
tına. şahit olan maruf macar 
gazetecilerinden Oladorgorni bu
gün Budapeşteye gidecektir.

Bu tanmmjş macar kadın 
gazeteci şerefine dün Turing 
klüp tarafından bir ziyafet 
veriİtaşîtir. Ziyafet esnasında 
Md. Öîadorgorni, memleketi
mizde gördüğü terakkiyattan, 
bilhassa türklerin Macnrlara 
karşı beslediği derin muhabbe
te ait müşahedelerinden bahs
etmiştir.

Macar meslektaşımız dün 
k n & f e  güriişen bir mufearri- 
mşi2e isisbaSas-tm şu çekiicîe 
aclaitmgtır!

— “ Memieketîaiza ilk- defa 
slarakgeİyosıım. GSrdffiîleâms 
dt iki hissim vast Hayret vo 
takdir,. îstanbal şimdiye ka-

en şirin ve en dilberidir. Aa- 
karanız modern bir Amerikan 
şehri olmağa namzettir. Buraya 
sarfedilen emek, Türklere has 
olan azim ve güzellik zevkinin 
bir delilidir.

CümhııriyetinizED yıl dcBÜ- 
mü münasebetile yapdan şsalife- 
lerde ve merasimde haa? bu- 
Ilınmak fırsatından isHHade eî- 
îim. Türk ordusunun tarâie 
Seçen nam ve şerefine nplrmfor 
feakîı ve mahaifes masmf oWiî- 
ğıtaş gördüğüm intizam, terbiye 
fle pir kerre daha kaaaaî sa- 
tirdi'm.

RejsicümhraniBHs Gasi 32. 
Kemal hakkında nKjialea bejratj 
etmeği abes bulurum. O, yEkaa 

/ ArksPtç 3  &71SÜ ,:şsM£gğe 

&

jmâm  ygapka 
Ib iy ik  §eanIM@[?
B u lg a r K ıralı halik 

fandan u z w  müddefi 
s ır tta  îaşMîdı

Sofya, 2 (A.A) —• Payıtak 
bugün halk tarafından yapıîca 
emsalsiz tezahürata sahne oh 
muştur. Ahali ta sabahtan itiâ 
baren sarnya mücavir olan ca(î,> 
fıe ve sokakları işg'tıl ctntaFsto 
idi. Saat 9 da r;arayın avlısındu- 
merasim banlamış vo kıral ila 
kıralıça tebrıkâtı kabul etaıngtÎEİ;

ilk önce tebrikaüa buluiiüa ' 
heyet başlarında BaşvĞld! oMtî= 
ğu halde hükümet erkûlıı o!= 
muştur. Bundan sonraıhafp ma= 
lûlleri, meb’uslar ve iîkıyat za» ‘ 
bitleri kendilerine ait bayroka 
ları taşıyan muhtelif îejekkül» 
ler, şsfnr ehaiisi ve vilâyetlerdsij 
gelşn heyetler arzı tebrikâl-eti» ■. 
inişlerdir. ■ )

Nazırlarla harpısnalûlleri kıs 1 
raim yanında, yer almağa davet ' 
edilmişlerdir, ilîerasim, alfailaî^ 
arasmda devam etmıştar» Tsk .̂ 
riben 200 bin kişi kıral ye lüja* - 
Iıçayı selâmiamış ve hükümdar. 
Iar merasimin nihayetine feada? 
ayakta durmuşlardır. Bir ; çok - 
köylüler, memleketin adalına 
tevfikan kıralıçaya bir takım ha* 
diyeler takdim etmişlerdir.

Diin akşam Kiralın Başve* 
kilin evinde bulunduğu haberi, 
şayi olması üzerine, Knlk' m'u» 
maileyhin evinin önüne toplâa» 
mıştır. Kıral evden çıkiığı aa» 
man fevkalâde alkışlanmış .ve 
uzun müddet omuzlarda götü* 
rülmüştür. . . '

Zahireciler Âna-:' 
dolu demîryolr- 

lanndan şikâyet^;
Zahire tüccarları, Anadolu 

demîryoJlan idaresini , dün, %  * 
caret fcoi'sasına şikâyet etGjî î̂e? 
ve her gSn bilhassa Eskişdfer* 
dea gayrî mnıöazam zsaM̂ yal 
yapıMîğaa, bundan dolayı .Bpr* ■ 
sada fijraîteda gayrı iabîi te* 
mevîöder olduğuna idiitia ey2e» 
naişlardH'. • '

Bcısa komiseri ıNîzaadSi# 
AH Bey ini ices’sis" hakînırfa 
bir EBultîsarîrimîze :şats'5s3er!i .soy-” 
leanâstÎK

— “Şikâyet vaMdir. Çût^û 
«îemrryöâaı-j Hsrssi bir güa i !Zİ : 
vagon, erteli gün 138 "agos
ve soma diğ-er gönlerde listeıSi- 
ği gün 28,28 .Hah vagon tahkik ( 
eimsikicab-  ̂İKaİbuki Anadoluda- ' 
İri asaîiiaii sabîi -ve muayyendir» 
Naldiyat ıKergün muntazam .ya- ■ 
püîmafiiL?. En ..fcesusta alâka
dar ımafa'maSa''ieşelbbüsatta bu- 

.Snaasasagm.

vaian lıaiiîi Arif Öruç'unf 
d p la ^ d m c a îs M a Y iiîa  . 

ş&fam  dikkat yesikaları 
yakmda neşredeceğiz.
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K îo ıe v k îz lte n  MiLiıîtna-

ıntıu-

i ) — T^hkiAlilin, 'i ( 
icat hâkimi Cı-ııaral iJ.:ıı«î..:«.>hhii 
mevluıfen mulınkme'me karar 
veB'miştir. Rnngalos yarin da lek- 
rnîı' isticvap edilecektir. Matbu- 
ta son hareketi tertip edenler 
hakkında şiddetli cezalar tatbi
kini tavsiye etmektedir.

Ciheti askeriye tarafından da 
yapılan tahkikat ve istintakat 
lıitam bulmuştur.

Harbiye nezartine verilmiş o- 
lan tahkikat fezlekesi M Veni- 
zelosa takdim ediiccektir.

Harekele iştirak eden zaM- 
tan divan'harbe, sivii ehali iie 

mütekait zabıtan da mubakimi ad- 
i.- e sevkedüeceklerdir. Hare
ke. iştirak ettiği anlaşılan sa
bık bir nazır hakkında da taki
bat icrası için emir verilmiştir.

B a ş v e k i l l e r  a r a s ı n d a  t e a t i  
e d ile n i t e l g r a f l a r  

Ankara 3 (H. M.) - Macar 
Başvekili Kont Betlen Cenap
ları, Yunan Başvekili M. Veni
zelos Hazretleri ve Yunan Ha
riciye nazırı IV*. Mihalokopulos 
tarafından Başvekil İsmet Paşa 
Hz. lerine memleketimizde gör
dükleri hüsnü kabul ve dosiuk- 
tam dolayı beyanı L ockkür et
mişlerdir.

Bundan maada M. Venizelos 
ile M. Mihalakopulos İzmir sey- 
lâbı felâketi dolayısile ayrıca 
teessür telgrafı çekmişlerdir.

Bu telgraflara Başvekil Hz. 
ile Hariciye Vekilimiz mukabe
lede bulunmuşlardır.

fBiricni sahifeden mabat] 
Yeni bütçede nazarı dikkati 

celbeden tasarruflardan biri 
müdafaa bütçesinde ordumuz 
ınuhassasatında iaşe ucuzluğu
nun müsaadesinden istifade edi
lerek yapılan 4 milyon tasar
ruftur.

Bu dört milyonun 2 milyonu 
İtalyaya vaki bahrî siparişleri
mize tahsisi maksadile bahriye 
bütçesine ilâve olunmuştur.

Düyunu ummmiye faslında- 
da esaslı bir tasarruf vücude 
getirilmiştir. 930 bütçesine Os- 
manlı Düyunu umumiyesinden 
Türkiyeye isabet eden borç 
karşılığı olarak vazolunan 13 
milyon 755 bin 447 liranın ise 
yeni bütçeye ancak yarısı kon
muştur. Maamafih bu meblâğın 
bütçe projesine ilâvesi hiç bir 
zaman Mecliste kanuniyet kes- 
bedeceğine bir delil teşkil etmez.

Borçların memleketin hayat 
ve inkişafını tehdit etmiyen âdi
lâne ve amelî bir sureti tesviye
ye raptı için Cümhuriyet Hükü
meti mühim kararlar ittihaz et
mek üzredir. Bu kararların baş
lıca esaslarını şunlar teşkil ede
cektir.

1 — Osmanlı borçları ile 
Cümhuriyet borçlarını ayırma
mak. Her ikisini Türkiyenin 
borçları ad ve her ikisi hakkın
da ayni şekilde muameleye te
vessül etmek.

P — Paris itilâfnamesinin 
Şeraiti ağırdır. Onun içindir ki 
yeni ve tatbiki kabil şerait da
hilinde Türk milletinin bugünkü 
^  yarınki kabiliyeti nazarı dik
kate alınarak yeni bir itilâfna- 

akdi veyahut ta eski itilâf- 
Bamenin ana hatlarını tadil et
mek.

Diğer taraftan öğrendiğimi» 
göre Düyunu umumiye mecli- 

517  spn müracaatine Maliye 
Vekâleti cevabım vermiş bulu- 
nuyor. Bu cevabın meaü Türki- 
yenın malî vaziyetinin T 
s®m taksitini ödemeğe 
, ™ac>ığı esasında hulâsa

bazlı bir suikast 
şebekesi 

naeydana çıkarıldı
Moskova, 3 (A. A) — Ame

le ia;e.“,'.nı balialamak üzre te
şekkül elmiş olan biri 24 vc 
dişleri 20 kişilik İlci suikast 
teşkilâtı meydana çıkarılmıştır. 
Bunlunu muhakemesi Moskova- 
da yapılacak iır.

ıhjS!/? amelle yok
Moskova, 2 (A. A) — Ame

le milli iktisat faaliyetinin ame
leye olan fevkalâde ihtiyacına 
binaen işsiz bir tek amele kal
mamıştır. Mesai komiseri bun
dan sonra iş borsasmm ilgasiie 
sanayiin her şubesi için icap 
eden ameleyi yetişiirmekle mü
kellef bir kadro leşkilâtı ihdası 
hakkında hükümete bir prcje 
tevdi etmişlir.

Yahudilerm protestosu
Newyork, 3 (A A) — Bal- 

four beyannamesinin yıl dönü
mü münasebeiüe 18,000 yahu- 
di îngilterenin Filistin siyasetini 
protesto etmek jzre Madison 
Scjuarede bir içtima yapmışlar
dır. Bostorıda, Fiiadeüiyada ve 
daha birçok şehirlerde bu ka
bilden içtimalar yapıldığı haber 
verilmektedir.

Paris, 2 (A.A) — Matin ga
zetesi müstemlekât idaresiltâ- 
tibi umumîsi M. Passfeldin be
yanatını neşretmektedir. Muma
ileyh bu beyanatında, îngiltere- 
nin yahut Yahudilerin Filisjine 
muhaceretlerine mümanaat1 et
mekte olduğunu söylemiştir.-

Dahiliye Vekilinin seya
hati

Ankara, 3 (H. M) — Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
refakatinde Umum jandarma 
kumandanı Kâzım paşa olduğu 
halde izmire hareket etti.

•Simendiferler
İnşaat senede 400 kilo

metreden 300e indirilecek

Ankara 3 (Telefonla) Nafıa 
vekâleti demiryollar, asfalt 
yoilar ve sulama işleri hakkında 
bazı yeni tetkikler yapmakta
dır. Bu tetkiklere göre senede 
400 kilometre olan şimendifer 
inşaatının 300 kilometreye indi
rileceği söyleniyor.

Geçenlerde ihale olunan 3 
küsur milyon liralık asfalt rol- 
lar mukavelesinin de yeniden 
tetkike tâbi tutulmasına da lü
zum görülmüştür.

Bu mukavelenin tadili mu
tasavverdir.

Fırka grııpunun içtimaa 
Ankara, 3 (H. M.) — Yarın 

onda Fırka grupu toplanarak 
encümen intihabatı hakkında 
konuşacaktır.

İstatistik işleri 
Ankara, 3 ( H. M.) — Ma

liye istatistik teşkilâtı istatistik 
umum müdürlüğüne ilhak edi
lecektir.

F e c i  b i r  c i n a y e t

ICalküte sabık belediye 
reisi mahkûm!

Yeni Delhi, 3 (Â.A) Kal- 
küte sabık belediye reisi ve 
millî kongre reis vekili fesat 
tertibatında bulunmak töhmetile 
bir sene hapse mahkum edil- 

nin muhakemesi

Şile kazanının Erenkler kö
yünde çok feci bir cinayet ol
muş, köyün gençlerinden İsımıil 
oğlu İbrahim eli ayağı bağlı ve 
boğ.'Z'iıa kurşun sıkmak suretile 
öldürülmüş bir halde bulun
muştur.

Failleri heıuiz bulunamayan 
bu cinayetin şu şekilde olduğu 
tahmin edilmektedir :

İbrahim bundan yirmi gün 
evvel tarlasına gitmek üzere 
evinden çıkmış fakat akşam av
det etmemiştir.

Evdekiler merak etmişler 
fakat, civarda köylerden birine 
iş için gideceğinden bahsetti
ğini bildikleri için bu ihtimali 
nazarı dikkate alarak evvelâ 
pek telâş etmemişlerdir. Fakat 
aradan bir iki gün geçince 1b- 
rahimden hiç bir ses çıkmayın
ca telâş baş göstermiştir.

Civar köylerden sorulmuş 
fakat hiç malûmat alınamamış
tır. Bunun üzerine, haberdar 
edilen jandarma, derhal işe va
zıyet etmiş ve İbrahimi arama
ğa koyulmuştur.

Bu takibat ta uzun sürmüş, 
nihayet İbrahim ortadan sırol- 
duğunun yirminci günü, jandar
malar tarafından, civar köylerden 
Satmazil ismindeki köyün ara
zisi dahilinde bir tarla hendeği 
içinde ölü olarak bulunmuştur. 
Bunun üzerine jandarma şiddetle 
takibata başlamış failleri mey
dana çıkarmağa uğraşmıştır.

Fakat bu esrarengiz cinaye
tin failleri henüz bulunamamış
tır. Maamafih katillerin izi üze
rinde yüründüğü bildirilmiştir.

Cinayetin şahsî bir gareze 
binaen yapıldığı anlaşılmaktadır.

Katillerin cesedin bulundu
ğu köyden değil, İbrahimin 
kendi köyünden oldukları zanne
dilmektedir.

Bir Macar
gazetecisi

[1  inci sahifeden mabad ]  
Türklerin değil, bugünkü insan 
nesillerinin ve tarihin en büyük 
dehasıdır.

Bir macar münevveri sıfatile 
ben de iftihar hisleri doğuran 
bir noktada milletime karşı gös
terdiğiniz hakikî muhabbettir. 
İki kardeş milletin gerek siyasî, 
gerek iktisadı sahalarda birleş
mesini Macarlar da mes’ut bir 
hâdise olarak kabul etmişlerdir.

Çok ve müsbet çalıştığınızı 
gördüm. Bu gidişle istikbalde 
Şarkın değil, Avrupanın birinci 
sınıf milletleri arasında mevki 
alacaksınız.”

Madam Oladorgorni Peşteye 
avdetinde memleketimiz hakkm
daki ihtisaslermı macar gazete
lerinde neşredecektir.

Harbiye Mektebi

Ankarada bir 
bina yapılacak

Ankara, 3 ( Telefonla ) — 
Yeni Müdafaai Milliye Vekâleti 
binasının yanında Dikmen sırt
ları üzerine yapılacak olan mu
azzam Harbiye Mektebinin in» 
şasi dün 1,750,000 liradan mü
hendis Nafiz Beye ihale edil
miştir. Bu bina 2 ile 3 buçuk 
sene zarfında bitecektir. Bina» 
nın plânı Müdafaai Milliye bi
nası plânını yapan M. Mayisne-

•Av.îH'A’;
{  ( Irgim 1
I  ,Jİr t)> hikâye |

T ahrir v a z ife s i

— Nuranı gördün mü ? 
Hüngür hüngür ağlıyor 1.

— Neden acaba, sınıfta ka
lırım diye mi korkuyor ?..

— Seıı de a kardeş bilmez
miş gibi söylüyorsun I,. Mek
tep, ders onun gözünde mi ? . 
Kız âşık ayol !.. Seviyor.

Mektebin koridorunda iki 
genç Icız fıkır fıkır gülüşüyor
lar, Nuramn dedikodusunu ya
pıyorlardı. Bunlara yavaş yavaş 
diğer arkadaşları da iltihak et
ti ve hep beraber kaynatmağa 
başladılar...

Nuran smıfın en çalışkan 
talebelerinden biri idi. Her 
derste daima muvaffak olur ve 
hocalarının takdirlerini kazanır
dı. Onun için arkadaşları bu 
kızı hiç çekmezlerdi. Fakat asıl 
çalışmasından ziyade güzelliğin
den dolayı da gözlerine batar 
dururdu.

Bu genç kız, levent boyu, 
omuz başlarında büklüm bük
lüm dalganan kumral saçlarile 
hakikaten çok güzeldi. Uzun 
kirpiklerinin hareli gölgesi al
tında parlıyan mavi gözlerinde 
hülya eleminin berrak ve ılık 
seması açılırdı. Henüz on altı
sında idi. Genç kızlık hassasi
yetini yeni yeni tatmağa başlı
yordu.

Bazen mütaleahanede, siyah 
göğüslüğünün içinde yeni kaba
ran sert göğsünü sıraya dayar 
ve iki elini yumuk bileklerine 
kadar saçlarında kaybederek 
uzun uzun düşünürdü. Şimdiye 
kadar sevgi nedir bilmiyordu, 
farlak gözleri hiçbir genç er
kek' çehresine derin derin bak
mamıştı. Kalbi yalnız imtihan
ların heyecanlarile çarpıyor ve 
bir sürü cebir muadeleleri, hen
dese davaları dimağını bir örüm
cek ağı gibi örerek şiire pek 
az yer bırakıyordu. Onun için 
insan yalnız fizyoloji ilminin 
tatbikına yarıyan et ve kemik 
halitası idi.

Nihayet yaşı biraz ilerileyin- 
ce hayatın sade bunlardan iba
ret olmadığını da anlamağa baş 
ladı. O da artık ekseri arkadaş
ları gibi bir erkek tanımak ar
zusunda idi.

Bunu kalbinden daha ziyade 
sertleşen etleri ve alevlenen du
dakları istiyordu. Fakat gene 
kendini tutuyor, hele şu tahsi
lim bitsin diye düşünUyordu.

Birgün mektebe genç bir 
edebiyat muallimi geldi. Bu uzun 
boylu geniş omuzlu, bir adamdı. 
Koyu siyah gözleri vardı. Yüzü 
daima tıraşlı, dalgalı siyah saç
ları arkaya doğru taralı idi. 
Dersi gayet tatlı anlatıyor, şiir 
inşat ederken tannan sesile bü
tün sınıfa adeta bir musiki zi
yafeti veriyordu. Genç kızlar 
yeni hocalarını çok sevmişlerdi. 
Teneffüslerde bile peşinden ay
rılmıyorlar, onunla edebiyata, 
şiire ve tiyatroya dair uzun 
uzun konuşmaktan zevkalıyor- 
lardı.

Nuran da bunların içinde 
idi. Fakat o istiyordu ki hocası 
yalnız kendisıle meşgul olsun, 
yalnız onun söylediklerine ce
vap versin. . .

Genç kız sade bunu düşü
nüyordu. Artık, edebiyata da 
çok büyük bir arzu duyuyordu. 
Nedimin şiirleri, Fuzulinin divanı 
Yahya Kemal, Faruk Nafiz, 
tamamen ezberinde idi. Hoca- 
gınım alâkasını kendi üzerine 
celbetmek için ne yapmak lâ
zımsa yapıyordu.

Nuran hocasını seviyordu.
Gece, gündüz hayalinde hep

başka kızlarla konuştuğunu gö
rerek müthiş bir kâbııgla, yal
nız, yapyalnız uyanıyordu.

Fakat ne yapabilirdi?.
O hocanı.. Kendisi de diğer 

arkadaşları gibi bir talebe !
Bir gita edebiyat muallimi 

gene sınıfa gelmiş ders veriyor
du. Nuran iki elini şakağımı 
dayamış dinliyordu. Fakat dersi 
değil, hocasının sesindeki ahen
gi, onun yüzünün ince manası
nı, ve jestlerinin zarafetini din
liyordu.

Muallim nihayet b ir  tahrir 
vazifesi verdi ve talebelerine 
g e le c e k  derste ç o c u ğ u  y a n g ın 

da yanan bir annenin o dakika
daki müthiş tahassüslerini an
latmalarını 3Ö yledi.

Nuranın başında o anda kor
kunç dir şimşek çakmıştı. O bu 
yangının dehşetini bütün aza- 
metile hissediyordu. Onun da 
kalbi bir kıskançlık yangını 
içinde imdatsız yanıyordu.

Nuran bu çocuğu kurtara
caktı. Kendisini kurtarmak için 
bu çocuğu kurtarmak mecbu
riyetinde idi.

O akşam mütaleahanede o- 
turdu. Uzun, uzun düşündü. Ma
vi hülyalı gözleri yaşlı idi, ve 
gözlerinden damla damla önün
deki kâğıda akan yaşlar kalbin
de tutuşan ateşi söndürmekte 
çok âciz kalıyordu.

Düşündü..
Sonra yumuk yumruklarile 

bu yaşları silerek kaleme sarıl
dı.

Yazacaktı. Hocasına bu ate
şin heyecanını bir vazife halin
de bildirecekti.

Ve kalemi eline alır almaz 
bu heyecan sahife sahile uzayıp 
bir alev nehri gibi akmağa 
başladı.

Neler yazmadı, ne mutena 
cümleler bulmadı. Ve hayatının 
en büyük şaheserini o akşam 
vücude getirdi.

Edebiyat hocası vazifeleri 
tetkik etmiş bitirmişti. Kâğıt
ları tekrar talebeye dağıtıyor
du. Herkesi birer birer çağırdı 
ve verdi. Sıra Nurana gelmişti:

Nuran önüne bakarak iler
ledi. Kâğıda elini uzattı. Heye
candan titriyor, kalbi duracak
mış gibi, soa bir ihtilâçla sfe- 
yordu.

Muallim güldü. Tekrar:
— Nuran Haram! dedi ve 

sonra koyıı siyah nazarlaıms 
bu genç kızın mavi gözlerinde 
toplıyarak vazifeyi uzattı.

Nuran hâlâ korkan ç bir buh
ran içinde sarsılıyordu.

Birdenbire gözleri kararak, 
Vazifenin altına hocası Inrrruz? 
kalemle şu cümleleri yazmıştı.

Dalgınlıkla tahrir vazife
si diye bam> başka bir gazı
nızı vermişsiniz Bir daha se
fere müteyakkız olan. Fakat 
yazınızı okudum. Çok dağı
nık, vahdet yok. Üslûp bazitli 
Hiç bir edebî kıymeti imiz

No o
00

Zil çalmıştı. Talebeler hep 
çıktılar. Yalnız Nuran sıraya 
kapanarak ağlıyordu.

— Nuram gördün «nS hün
gür hüngür ağlıyor...

Mümtaz F a ik

Londrada belediye 
intihabatı

Londra, 2 (A.A.) - Belediye 
intihabatının ilk neticeleri şudurs 
80 belediyede amele fırkası 
mensupları bir çok azalık kay* 
betmişler, muhafazakârlar cîa

lll[C»Mş3İ|
Toparaede bir cinayet

Ssuradalcılar kâtı» 
yasım fcaibaımesı ifie 
tbaşmdaını vmurdualaı

Di'nı sahalı saat 9,45 te To- 
pnııcdc sandal iskelesinde bir 
cerh vak’ası olmuştur.

Rizenin Liman köyünden vc 
Pangnltı Osman bey Kafkas fı
rınında hamurkâr bulunan Mol
la Mustafa oğlu Ömer; sandal
cılar Kâhyası Mustafa efendiye 
tabanca ile ateş etmiştir. Ömer 
iki el silâh almıştır. Çıkan mer
milerden bir; Mııstafanın başına 
diğeri küfeci orada bulunmakta 
olan Şevkinin sağ ayağına isa
bet etmiştir.

Mustafa İtalyan hastahano- 
sine Şevki de Beyoğlu zükCî 
hastahanesiııe kaldırılmıştır.!

Carih yakalanmıştır. Hûdi» 
senin sebebi bir alacak mo’oclo* 
sidir.
Alacak mes’elesijKİcn

Fatihte Dere cokağındcı olu» 
ran şöfor Bahtiyar ile helvacı 
Fevfik bir alacak meselesinden 
dolayi kavga etmişlerdir. Neti
cede Bahtiyar bıçağını çekerek 
Tevfiği sağ memesi altından 
ağır surette yaralamıştır.

Mecruh hastaneye kaldırlızuy 
carih yakalanmıştır. ,

Bilet ahırken
Dün' Eskişehir trenilo Hay» 

darpaşaya gelen Haşiri oğİa 
Ömer Lûtfi efendi vapur 8>S!e* 
tini almakta ikeri yeleğiriiıı ce° 
binden 380 lirasını çaldirmıştıv.

Sarhoşun keyfi
Hamdı efendi isminde biri 

dün gece Üskudaroaia evisds 
içmiş, içmiş ve tam keyif olunac 
tabancasını çıkararak tavana 
dört el silâh atmıştır. Sarhöf 
adamın bir kaza çıkaracağından! 
korkan ev halkı feryada bağla* 
iniştir. Hamdi yakalanmıştır.

t b p *

lam dılaf
(  1 inci sahifeden mabad}  

Gelecek sene bütçesinde 
MahieSît Mübadele Komisîyoncak 
ait tabâîat IraMsrahmştır. Bunnn 
sebebi son Sisîâflar IraseKlt mQ- 
baddeden snüteveMS sşlerln i* *  
znaaa kadar ijiüriîmesl düşün
cesidir. • • .•

Auceİ bc müddeî zar&njkt 
komisyon «aEÎfesââ Usnal «cif 
aıiyecsğî vs Knacanleylı gel*» 
cdk sene bSîrçesiae Mç elıtcısa 
ktsıaejı tahsisat koymak I îa a  
geleceği arfEşılıyc?»

E o tsBî î  g ü n  A Tekarashn g e *  

len Mübaâele KoiEisyasa hit** 
raî azasından M. AfukasB», riS* 
badeîe işi ara aıalsfaada şu 
astta bnkmnraş’sur:

— Her ski hülrSmei reisle» 
îâûa Anka?ada buluşarak bir
çok meseleleri halletmiş olma* 
lan b!tarafia?:n da işlerini p«k 
tabiî olarak kolaylaştırmıştır.

Muallâk ve hakemliğimizi 
tevdi edilmiş meselelerden icar 
bedelleri hakkmdaki kararımızı 
bu haîta sonuna kadar verece* 
giz. İkinci mesele hakkınaa hük
mümüzü verisek üzereyiz. Aila 
reisi meselesi cîe Yunan heyeti 
murahhasası tavafından hakem
liğimize havale edilmiştir. Bu 
hususta Türk h-;-o ti de nokta' 
nazr.rır.î \y:v: bildirdi. Yakmdr
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rirıcen birinin tavsiyesi üzerine 
bir tekaüt zdbit bir şirkefien 
300 Hra ücret alıyor. O cia 
Serbest Fırkanın ilk bayraktar
ları arasında idi.

Bu adamın hangi inhisar 
baskısı canını yaktı?

—  Ya... Kasabasındaki hâ
kim? Onun da karısı ve kızı 
ötekilere gitti.

Geliniz de teşhis koyunuz.
Hayır teşhis vardır: O ban

sa miidürii Halk Fırkası düşü
yor, Gazi asıl öbür tarafı tutu
yor, zannetti. Her iki devirde 
rahatını korumak için bu dönü
şü yaptı.

Bu memur lâtin harfini he
nüz hecelemektedir. Her el ya
zısını okudukça iki sene evvel 
hissettiği manevî tazyik, içinde 
tepiyor.

Bu hâkim eyi mecelle bili
yordu. Yeni kanunlar ilmini) 
inanışını, hepsini altüst etti. Ek
mek katırı için yeni kanunu 
ezber âtti. Fakat hissettiği ma
nevî tazyikin üstünden de he
nüz üç sene geçmemiştir.

Bunlara vergi değil, inkılâp 
ağır geliyor.

E-fayır hayır, karşıdaki gale
yana jjbir değil, bin teşhiş ko
nabilir. Fakat asıl teşhis şuur- 
ouz olduğudur; bir akaülâme!
’ olduğudur..

Ba aksülâmel hükümete kar
gı değil, fırkaya karşı değil, 
ikisinin de timsali olduğu hare
ketleri karışıdır.

Kalka vergiler, inhisarlar, 
30İÎ3 ve jandarma parolasını ve
renler vergi vermiyen, inhisar
larla aiış verişi olmıyan, kara
kol ve mahkeme yüzü görmiyen, 
fakat henüz hazım ve temsil 
müddeti geçirmemiş olan kim
selerdir. Veya fırsat adamlarıdır.

Herşeyi kaybetmek veya 
tehlikeye koymak için bir tek 
yol vardır: Yanlış teşhisler yü
zünden tavizat yoluna sapmak!

Fen Fakültesi

i e.-,,/i)s 
Kimi Maü; Fırkasından bık- 

kini ağır verinden usanmış, 
■kır1- .*rı polis, parln-na, kiminin 
kile:,.;,.- L - . c . ’.naı yahmış,

kar;;!'!.,| i ı;e!ryanlara lıaıı- 
■ ■ i i:; 1- ınlur.:;! aksine bin 
...i ...I - '

,  . ■ini v u r  ;
. ■., Kulunneli

ow ı- !)•_• ,-iin ı*
.....  " i r  r r c ı . ı i ’.r  la m y o r n m .

’ ;-e :'i(U  ’.d  ' i v r s ı m  y o i l a -
ı.h. y r ::ı-ri..
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Bir cephe
Ve... herkes kendini koru

mak, herkes ufak tefek hırsla
rım doyurmak için Halk Fırkası 
cumhuriyetçilerinin müttehit cep
hesini bozmak I

İnkılâpçılar birbirlerinin dort 
oH,ı;>ı, biribirlcrinin korucunu 
ve koruyucusu olmazsa, yanın- 
d;ıkiııe yapılan hücumdan ken
di hissesini almaktan kaçınırsa, 
inkılapçılar, hazırlanmış ve ter- 
iip edilmiş düşman sözünü ve 
mani,kını arkadaşlarından bir 
kaçma yakıştırıp onu kendi 
iç ıcie söz ve mantık diye alır
sa, iş-e o zaman tehlike ate
şi karşısında ink^âbm bütün si
perleri ve istihkâmları ot yi
vin haline gelir.

Kendi siperimizi henüz sar- 
m;vaa ateşte kendimiz için teh
like görmemek akıl işi değildir.

Cırohariyet kuvvetleri orga
nize olmak, şuursuz galeyanla
rın organize olmasına meydan 
verilmemek, müttehit cephe ve 
eyi teşhis: işte vazifelerimizi

Bir başka tehlike daha tanı
mak isterseniz, haber vereyim: 
Bu manzarayı normal bulma
mak!

Bizim unsurlarımız
Bizim unsurlarımız gençlik 

ve halktır.
Gençliği organize etmek ve 

temiz, asil halk yığınları üze
rinde derhal başka inkılâpların 
terbiye ve telkin usullerini tat
bik etmek lazımdır.

Temiz, asil, fakat gidip ara
madığınız, şuur vermeğe çalış
madığınız bir köylünün etraftan 
gelen fesat akınlarmı bir lise 
muallimi gibi muhakeme etme
sini beklemeniz nasıl doğru 
olabilir ?

Yüksek haklar vermiş ol
duklarınıza o yüksek haklan 
kullanabilmek terbiyesini ver
mek te sizin borcunuzdur.

Hak vermek için terbiye ve 
seviye devri beklemek, ilelebet 
istibdatta kalmak mantıkidir: 
Fakat verdiğiniz hakkı eski iti
katların, eski itiyatların kabuğu 
üstünde süs gibi bırakmak ta 
daha iyi bir mantık addedilemez.

Her sene kendinize sorunuz:
—  Tek dereceli intihap hak

kını verdiğimiz kadınlarımızdan 
bu sene kaçı okudu, kaçı yaşa
yışını değiştirdi?

Rus ihtilâlcileri her sene 9 
milyon erkek, kadm terbiye edi
yorlar: Yalnız okuma yazma
öğretmekle değil, kendi meslek 
ve işi için asgarî tekniğe ve 
yeni yaşayışın şekillerine onu 
alıştırmakla!

Bir kolunuz gençliğe, bir 
kolunuz kütleye doğru!

R1FKÎ

fazla ftaleîoe var
Bu sene Fen Fakültesinin 

P. C. N. kısmına 200 talebe 
kaydedilmiştir. Bunlardan yalnız 
yüzü Sıhhiye Vekâleti namına 
Tıp talebe yurdunda iaşe ve 
ibate edilmektedir. 60 kadarı 
da askerî tıbbiye talebesidir. 
Diğerleri de, kısmen Fen Fa
kültesi talebesi, kısmen de ne- 
harî devam eden ve tıbbiyeyi 
takip edecek olan talebedir. Bun
ların kısmı azamini hanımlar 
teşkil edilmektedir.

“P. C. N. „ kısmına bu se
ne vaki olan bu tehacüm hiç 
bir sene görülmemiştir. Fen fa- 
kültesinin hiç bir dershanesi bu 
kadar kalabalık talebeyi alma
dığı için dersler Darülfünun

Şdbıîiır ve memleket ’hrfMrieri

Ticaret Odasınca gelecek 
sene balkan milletleri konferan
sının şehrimizde toplandığı es
nada bir Balkan Ticaret ve sa
nayi sergisi açılması takarrür 
etmiştir.

Bu serginin tertibine memur 
komisyon yarm odada bir içti
ma aktederek bu mesele etra
fında müzakeratta bulunacaktır.

Komisyon serginin nerede 
ve ne şekilde olması lâzım gel
diğini tesbit edecek ve odaca 
bu mukarrerat derhal hüküme
te bildirilecektir.

mücadele edilecek
İstanbul vo Beyoğlııııdaki 

randevü evleri hakkında polio 
müdürlüğü yeni tedbirler al
maktadır.

Bundan sonra randevü evle
ri şu şekilde kapatılacaktır.

Her polis merkezi, komser- 
Iik ve muavinlikleri kendi mın- 
takalarında bulunan bu gibi ev
leri tesbit ettikten sonra evin 
bitişik ve karşısındaki evlerde 
oturenlar polise celbedilerek, 
bunlardan randevü evinin vazi- 
ziyeti sorulacaktır.

Bu suretle randevü yeri ol
duğu komşuların ifadesile teey- 
yüt eden evler hakkında tan
zim olunacak tahkikat evrakı 
polis ikinci şube müdürlüğüne 
gönderilecektir.

İkinci şube bu tahkikat ev
rakını tetkik ettikten sonra, bu 
evin ait olduğu merkeze emir 
verecek, merkez bu evde otu
ranları dışarı çıkardıktan baş
ka, evi de mühürliyecektir.

Bundan sonra ikinci şube 
müdürlüğü bu evi işletenler hak- 
kındaki evrakı Müddeiumumili
ğe, müddeiumumilik te bunları 
mahkemeye verecektir.

Evvelce olduğu gibi bir ran
devü evi tarassut edilmiyecek 
ve cürmümeşhut yapılmıyacaktır.

konferans salonunda yapılmakta 
dır. Öğleden sonra da labura- 
tuarlarda' ancak pek cüz’i bir 
kısım talebe çalışabilmektedir.

Esnaf cemiyetlerini 
murakabe

Ticaret müdiriyeti esnaf cem

iyetleri murakabe bürosunun 

tahsisatı Ticaret odası tarafın
dan verilmektedir.

Bu büro tamamen belediye 

yi alâkadar eden işlerle meşgul 
bulunduğundan belediyeye rap

tedilecektir. Esnaf cemiyetleri 
murakabe bürosunun senevi tah
sisat yekûnu 13000 liradır. Son 

senelerde oda bütçesi hayli da
raldığından bu para bütçeyi 
sarsmaktadır.

Yeni belediye kanunu ile de 
Belediye hududu dahilindeki 

esnaf cemiyetlerinin murakebe 

hakkı Belediyelere verildiği için 

buranın belediyeye raptı daha 

muvafık görülmektedir.

Tiyatro mektebinde im
tihan

Tiyatro mektebine girmek 
üzere kayıtlarım yapanlar, Te- 
pebaşı kışlık tiyatrosunda imti
han edilmişlerdir. Mektebe kay
dedilmek üzre müracaat eden

ler kırktan fazla idi ise de im
tihanlara biri hanım olmak üzre 
34 genç iştirak etmiştir.

Bunlara ezberledikleri par
çalar inşat ettirilmiş, boy, cüs
se, şive, tarzı telâffuzları da na

zarı dikkate alınmak suretile 
neticede en ziyade muvaffak 

olanların kabulü kararlaştırılmış
tır. Kabul edilenlere şimdilik 
elli lira aylık verilecektir.

Muvaffak olarak kabul olu
nanların isimlerini havi bir liste 

dün akşam Darülbedayi metha

line asılmış ve muhasebeciliğe 
müracaatları bildirilmiştir.

İmtihanda Semiha H., Sabih, 
Sami, Âli, Tacettin Beyler mu
vaffak olmuşlardır.

ffaft tahriri başlıyor
Fatih kazasında yapılacak 

olan müsakkafat tahriri için 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Tah
rir mıntaka itibarile üçe ayrıl
mış ve bunun için üç komisiyon 
teşekkül etmiştir.

Beher komisyon birer reis 
ve ikişer âzadan mürekkep ol
mak üzere üç kişiden ibarettir. 
Bu komisiyonların reisleri, muh
telif vilâyetlerde el’an faaliyette 
bulunan tahrir komisiyonlarının 
reislerinden ibarettir.

Fatih kazasındaki tahririn 
başlaması için reislerin İatanbu- 
la gelmelerine intizar edilmek
tedir.

Fındık mahsulü

Ticaret Brsası fındık tüc
carlarını yakında umumî bir 
içtimaa davet edecektir.

Bu içtimada fındık mahsulü
nün memleketimizde bu sene 
çok ve Avrupada az olması yü
zünden tüccarlarımızın geçen 
seneki buhranı telâfi için şim
diden Avrupaya gayet düşük 
fiyatla mühim arzlarda bulun
duğu görüldüğü, halbuki bunun 
memleketimiz iktisadiyatı için 
tehlikeli olduğu anlatılarak fi
yatlarda itidal ve temkin gös
terilmesi alâkadar tüccarlarımıza 
tavsiye edilecektir.

İşkence davasından 
b e r a a t

Emniyet sandığını dolandır
makla maznun Ayetulhah ve ar
kadaşları polis tarafından işken
ceye maruz kaldıklarını iddia et
mişlerdi. Ve sabık ikinci şube 
müdür muavini Şakir Beyle ba
zı polis memurları hakkında da
va ikame etmişlerdi.

Dün zabıta amir ve memur
larının muhakemesi İkinci ceza
da görüldü. Beraetlerine karar 
verildi.

Men’i muhakeme
Rüşvet mes’elesinden dolayı 

iki ay evvel kendilerine işten 
el çektirilen evkaf memurların
dan büyük Ali ve küçük Ali 
Beylerin men’i muhakemelerine 
karar verilmiştir. İstintak dai
resinin bu kararı kendilerine 
tebliğ olunarak iki Ali Bey
ler vazifelerine iade edilecek
lerdir.

Daimî encümen
Belediye müdürlerinden mü

rekkep daimî encümeb, yeni 
belediye meclisinin teşkil ede
ceği daimî encümen toplanın- 
caya kadar vazifesini ifa ede
cektir. 9 kişilik encümene öte- 
denberi belediyecilikte ihtisas 
sahibi ohnakla tanınmış zevat 
intihap edilecektir.

Bunlar içinde sabık şehre
mini Tevfik, Hacı Adil, Hafız 
Raif Beylerle Nakiye hanım 
namzet olarak gösterilecekler
dir. Daimî encümen âzaları ilk 
celsede intihap edileceklerdir.

Madam Mihalakopulos
İstanbulun tabiî güzellikle

rini çok beyendiği için şehri
mizde kalan Yunan hariciye na
zın Mihalakupolosun refikası 

dün Yunan sefiri M. Polihronya- 
disin zevcesile beraber şehri
mizin birçok taraflarında gez
mişler, müzeleri ziyaret etmiş
lerdir.

M. Mihalakopulos Perşembe 
günü Atinaya avdet edecektir.

ı ı e
ur ttalıımaraa=

azar

Yeni kanunlara göre hususî 
hizmetçilerin muntazam bir su
rette tescil ve idare edilmeleri 
için bir talimatname hazırlana
cağı yazılmıştı.

Belediye iktisat müdürlüğü 
bu talimatnameyi hazırlayarak 
encümene tevdi etmiştir.

Bu talimatnamede uşak, ahçı 
sütnine, mürebbiye, hususî şo
förler, bahçevan, arabacı, ev 
hizmetçileri hakkında ayn ay7- 
ahkâm vardır. Bu işçiler, behe
mehal sıhhî muayeneye i?. M 
tutularak vesika alacaklar, Be
lediyece tescil edilecekler, ça
lıştıkları yerlerden ayrıldıkları 
zaman alacakları vesikayı Bele
diyedeki sicillerine kaydettirme
ğe mecbur olacaklardır.

Bu işlerle meşgul olmak için 
ayrı bir kalem teşkil edilecektir.

Beyaz Ruslar
Cemiyeti Akvam memurluğu 

Istanbuldaki Rusların Amerika
ya şevklerine nihayet vermiştir. 
Burada ancak S000 kadar Rus 
kalmıştır. Bunlar da tamamile 
iş ve güç sahibi olmuşlardır. Bir 
kısmı Türk tabiiyetine kabul 
edilmişlerdir. Serseri vaziyette 
kimse kalmamış gibidir. Hükü
met te Rusların memlekette kal
malarına müsaade etmiştir.

Mühendis mektebi mu
allim muavinliği

Avrupada tahsil ettikten 
sonr Ali mühendis mektebinde 
muallim muavini olmak isteyen 
lise mezunlarının bugün mühen
dis mektebinde imtihanları ya
pılacaktır. Bu imtihana Konya, 
İzmir, Bursa, Edirne ve istan- 
buldan beş efendi müracaat et
miştir. İmtihan evrakı vekâlet 
tarafından tetkik edildikten 
sonra muvaffak olanlar Alman
yaya gönderileceklerdir.

Bu efendiler tahsilden av
detle mühendis mektebi mual
lim muavinliği veya lise hoca
lığı etmekte muhtar bırakıla
caklardır.

Maamafih her iki takdirde 
de muayyen bir müddet için 
vekâlet emrinde çalışmağa te- 
ahhüt edeceklerdir.

Ticaret Odalarının
şikâyetleri

Anadoluda bulunan bazı ti
caret odaları Avrupadaki tica
ret mümeeillerinden şikâyet et
mişlerdir. Bir ticaret odası Nev
york ticaret mümessiline bir 
mesele hakkında üç defa sual 
sorduğu halde cevap almamıştır.

Bundan başka diğer ticaret 
mümessillerinde raporlarının pek 
umumî mahiyette olduğundan 
bahsedilmektedir. Ticaret mü
messilleri arasında ticaret oda
larının memnuniyetini celbeden 
Barslona şehbenderi ve Amis- 
terd?.m ticaret mümessilidir.

Fransaya gönderilecek 
tayyarecilerimiz

Yeşilköy tayyare makinist 
mektebinden mezun olan efen
diler arasında müsabaka yapıl
mış ve iyi numara alanlardan 
Nuri, Haşan, Kâmil, Necdet, 
Memduh, İbrahim, Ömer Şevki 
efendilerin Fransaya tahsile gön
derilmesine karar verilmiştir.

Bu gençler bir hartaya ka
dar şehrimizden hareket ede
ceklerdir.

( i'.....  I! İH roir" ''

■' Ziraî vaziyet - -  Geçen 
lıafla içinde Anadoiudaki ziraî 
vaziyet şudur: Dörtyol tatlı li
monlar ve portakal ağaçları çi
çek açmıştır. Bazı ağaçlarda 
hastalık vardır. Bir haşarat mü
tehassısı ağaçlan tedavi etmek
le meşguldür.

Urfo - -  Zeytinler kemale 
ermiştir. Bazı mıntalcalardu top
lanıyor. Fıstıkların hasadı bit
miştir. Geçen seneye nazaran 
fazladır. Bağlar bozulmuştur. 
Narlar toplanıyor.

Manisa —  Bağ bozumu bit
miştir. Nar mahsulü çoktur.

Kütahya —  Sonbahar zeri- 
yatına devam ediliyor.

Bursa —  Pirinç harmanları 
bitmiştir. Son yağmurlar ziraa- 
te o kadar zarar vermemiştir.

» Altı çocuklu ailelerin lis
tesi yapılıyor —  Umumî sıhhat 
kanunu mucibince altı evlâdı 
olan aile sahiplerine naktî mü
kâfat ve ya madalya verilecek
tir. Sıhhiye müdüriyeti bu gibi 
ailelerin üstesini nüfus müdür
lüğüne sormuştur.

Beşiktaş belediyesi ™  Be
şiktaş belediyesi resmen teşok- 
kül ettikten sonra kadrosu be
lediye reisliği tarafından tanzim 
edilecektir. Bu kadro öteden- 
beri belediye memuru iken a- 
çık maaşı alan ve sicilleri mun
tazam memurlardan teşkil edi
lecektir.

I sn (hıiig®

Tütün işleri
Macaristan hükûmetile ara

mızda ticaret muahedesinin tat
bikine başlandığı yazılmıştı. Bu 
muahede mucibince Macaristan 
tütün inhisar idaresi kendi ih
tiyacını temin için memleketi
mizden tütün alacaktır. Satıa 
alınacak olan tütün miktarı 500 
bin kilodan ibaret olacaktın 
Yakında Macar rejisi memleke» 
timizden tütün almak için bis” 
münakaşa açacaktır. Yeni mua
hede mucibince Macar hükû° 
meti İzmir üzümlerine en mü» 
sait tarifeyi tatbik edecektir.

Kunduracılar cemiyetim* 
de intihabat

Dün kunduracılar cemiyeti 
senelik içtimain;, cemiyet mer
kezinde akietmiştir. Eski heye
tin mesai raporu ve hesap 
lânçesu tetkik edildikten sonra 
saat on dörtte yeni idare he
yeti intihabına başlanmıştır.

İntihap geç vakte kadar de
vam etmiş ve gece reylerin tas
nifine başlanmıştır.

Neticede Halil, Sadık, Bahri, 
Seyit, İsmail Kemal, Abdullah 
Vahdi, Yorgi, Hüseyin Hüsnü, 
Onnik. Hantanyan, Salih Usta. 
Ömer, Fuat bey ve efendiler 
yeni idare heyetine intihap e- 
dilmişlerdir.

Amerika ticaret 
müsteşarı

Amerika Ticaret müsteşarı 
M. Klein yarın Sofyadan şehri
mize gelecektir.

Şehrimizdeki Amerika tica
ret odası perşembe günü M. 
Klein şerefine Tokatliyan ote
linde bir ziyafet verecektir. Bu 
ziyafete İstanbul Ticaret ve sa
nayi odası erkânı da davet 
edilmiştir.

Yeni bir suiistimal
Hapishane müdiri Halis Be

yin yeni bir suiistimal dolayısiie 
Vekâletçe evrakı tanzim edile
rek Müddeiumumiliğe gönde » 
rilmiştir.

Bu suiistimal hapishane mat
baasındaki işleridir. Halis Bey 
diğer taraftan Ağırcezada maz
nun bulunduğundan davaları 
tevhit edilmiştir.
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Londrada, geçen sene Ame- | de müdafaa edecekleri noktai 
nazar hükümetimizce hazırlan
mıştır.

Bnşınurahhosmıız Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey bir 
nutuk irat ederek tahdidi tes
lihat meselesindeki noktai na
zarımızı mübeyyin muhtırayı 
kenferans riyasetine takdim ede
cektir.

Hükümetimizin bu cihanşü
mul mes’ele hakkındaki noktai 
nazarı etrafında tereşşüh edesi 
malûmata nazaran umumî ta ı- 
didi teslihata esas itibarile ta
raftar bulunuyoruz.

Sulh ve jrausalemet sa- 
lıasjımda samimiyet ve hüs
nü niyete istinat eden îıâ- 
s-eket ve karârlarımda da
ima sabit olan hükümetimiz' 
bıı sneseleraizu tahakkuku 
için birinci safta vazife ve 
sol olmak arzuspssM besle
nmektedir. Amcak şark mîl
letleri ve bilhassa Akdemiz 
üıavaasMia dahil devletlerim 
smûtsavi nisbgileî* «Sahilinde 
silâhlan azaltmalı içim kom- 
ffeıramııata mniMgfterek bir itilâf 
vücuade getirmeleri lâzımdır, 

Sonra Şarkî Avrupa devlet
leri içinde eıı fazla sahile malik 
bir millet olduğumuz için deniz 
kurvetlerimizin gerek Akdeniz 
ve gerek Karadenizdeki sahil
lerimizi tamamen muhafazaya 
imkân verecek bir tonaja iblâğı 
icap ettiği mütaleası pek tabiî 
bir hak olarak ileri sürülmek
tedir.

rika da dahil olduğu halde, bü
tün büyük devletlerin iştirakile 
oktedilen tahdidi teslihat kon- 
feranomıdan sonra, ikinci tahdi
di tcolihat konferansı bu ayın 
öltosnda Cinevırede toplanacak
ta1.'' Bu konferansa hükûmeti- 
sasE ds davet edilmiştir. Konfe- 
Fârisa hükümetimiz namına işti
raki takarrür eden Hariciye 
Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey 
müşavir ve kâtiplerle birlik
te bugün Ankaradan şehri- 
e f e  gelecektir.

Bu ikinci tahdidi teslihat 

konferansında hükümetimizi te
msil edecek olan heyete askerî 
müşavir aza olarak Cevat Pa
şa intihap edilmiştir. ' Diğer 

azalar da Paris Sefiri Münür, 
Milliyet başmuharriri Siirt meb’ 

Uau Mahmut, Akşam gazetesi 
Başmuharriri Sivas meb’usu 
Necmettin Sadık, Vakit başmu
harriri Artivin meb’usu Asım 

Boylerden ibarettir.
Heyeti murahhasamız müm

kün olduğu takdirde bu akşam, 

olmadığı takdirde yarın Cenev- 

reye hareket edeceklerdir.

Paris Sefirimiz Münür Bey 

ûeyete Pariste iltihak edecek
tir.

Mevsuk bir membadan aldı
ğımız malûmata nazaran konfe
ransta heyetimiz kara ve deniz 
kuvvetlerinin tahdidi mes’elesin-

Buna nazaran hükümetimiz 
deniz kuvvetlerimizin, memleketi 
icap ettiği zaman müdafaa etmeğe 
kabiliyetli bir vaziyette olması 
gibi en sade ve mantikî ve en 
haklı bir onktai nazarla konfe
ransa iştirak etmektedir.

Konferans Cenevrede Fele- 
menkin Paris Sefiri M.London- 
un riyasetinde küşat edile - 
çektir.

Lehistan, Romanya ve di
ğer Karadenizde sahilleri olan 
devletlerin, konferans karşısın
da Şovyet Rusyamn vaziyeti 
dolayısile' ' ortaya atacakları 
kaydi ihtiraziier bertaraf edilir
se konferans bu sefer daha 
müsait şerait içinde sarfı me
sai edecektir.

Malûm olduğu üîere birinci 
Londra konferansında Fransa 
ile İtalya arasında çıkan ihtilâf 
konferansın bu vadide ehem
miyetli ve esaslı bir muvaffa
kiyet göstermesine imkân ver
memişti.

( A rk so ı 3  üncü s a h ifed e )

Hindistanda
Polislerle *bir

müsademe oldu
iki tarafın zayiatı 12 

yaralıdan- ibarettir
Bombay 4 (A.A) —  Bir kaç 

aydanberi galeyan hareketleri 
belirmeğe başlamış olan Had- 
havour’de ahali ile bazı kim
seleri tevkif etmek istiyen po
lisler arasında bir çarpışma 
olmuştur. Polisler, halka meçle 
hücum etmişlerdir. İki tarafın 
zayiatı 12 yaralıdan ibarettir. 
Bunların içinde iki polis neferi 
vardır. Vak’a mahalline takvi
ye müfrezeleri gönderilmesi 
üzerine sükûn avdet etmiştir.

Rusya - Ingiltere
Londra, 3 (A.A) —  îrat a- 

dilen bir suale cevap veren M. 
Henderson Lena Goldfields ku
mpanyasının hakem divanım Sov, 
yet hükümeti aleyhindeki kara
rının tatbikine müteallik olarak 
hükümetten talep etmij olduğu 
müzaheret dolayısile hükümetin 
Moskovadaki Ingiliz sefirine iâ- 
zımgeletı teşebbüsatta bulunma
sını tebliğ etmiş, olduğunu be
yan etmiştir.

Fırka grupu
Dümkü içtimada 

i
Ankara, 4 (H. M) —- Dün 

Halk Fırkası gruou Afyonkara- 
hisar meb’usu Ali Beyin riyase - 
tinde iki içtima yaptı.

Başvekil İsmet Paşa Hz. son 
ziyaretler dolayısile evvelâ Ma- 
caristanla olan dostane müna- 
sebatı izah etti.

Bundan sonra Yunanistanla 
açılan yeni münasebat devre
sinin zihniyetini, esaslarını ve 
iki memleketin dostluk inkişa
fından sulhun tarsini namına 
bekliyebilecekleri menfcatlari, 
mülâkat ve müzakerelerine is
tinaden teşrih eylediler. Bu 
esaslara göre imza edilen dost
luk, bitaraflık ve hakem mu
ahedesi ve deniz teslihatı hak- 
kmdaki protokolü anlattılar.

Bütün bu izahatı memnuni
yetle, tasvip ile telâkki eden 

fırka, hükümetin hattı hareke
tini tayin eden bir takriri ka
bul eyledi. Badehu fırka, encü- 
rtıen intihabat! ile ve fırkaya 
ait1 diğer mes’elelerla meşgul 
oldu. Yarın saat iki buçukta 
heyeti idare toplanacaktır.

Gazi Hazretleri
Ankara 4 [H. M.] —  Gazi 

Hazretlerinin ne zatran seyahate 
çıkacakları henüz teayyün et
memiştir.

Bu seyahati sahil Vilâyetle
rimizde icra edileceği söylen
mektedir.

Şmrfcuk&rip suii/m
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ÜL VeımikellcDsmiFii 
m ü e M i m  a m f t k ım

K u ru lan  esa s la r  Ş a rk ık a -  V 
rip sulhii i le  a lâ k a d a r  o lan - \ 
ların  da  m en faa tler im  te  -

min ed iyor

Atin--, 4 (A. A) ~  M. Veni-"? 
zelos, Kanunu Esasi meydanını 
dolduran muazzam bir halk küt
lesi önünde Ankara seyahati 
hakkında bir nutuk söyliyerek 
demişiirkiı^Mesudum, çünkü bu 
itilâfnameler ile ve daha ziyad: 
imza merasiminin cereyan e ili
ği mütekabil emniyet ve sami
miyet havasile iki memleket ara
sında yalnız bizim menfaatleri
mize değil, fakat yakın şarkta 
sulhun kuvvetlenmesile alâkadar 
olanların da menfaatier ine iıa 
dım7 sağlam bir dostluğun esas 
larını kurduk.

Filhakika, bir taraftan Os
manh İmperatorluğu ortadan 
kalkarak, yerine diğerlerinin 
topraklarında gözü olmıyan şi
mdiki hudutlarını kat,î olarak 
kabul eden ve binaeneleyh, 
yakın şarkta esaslı bir sulh 
amili olaıı tam bir millî Türk 
devleti teşekkül ettikten ve di
ğer taraftan Yunanistan millî 
noktai nazardan talep oiuna-

, ’ rW

l lf f f c lf .

&  ¥em iz;eîos' Ceraâg&nrt-’ 
bilecek bütün ahaliyi de ihtiva" 
eden bir devlet haline geldik- ' 
ten sonra iki memleketin mu- 
kareneti zarurî idi. • • ' ' - - 

Bu memleketleri idare eden
ler husule gelen değişikliği-far- 
kederek günden güne miitezo 
yit sık: bir teşriki mesai ile-in? 
İnsafları mukadder olan iki mil: 
letin dostluğunu elele vererek 

( A rkası 3  i in c i i . s a h i f e d e )
jn, »  f  a  &J'gukru Kmja

İlfeas ve iaşe edilen
delerin yekûıra ©İr

e :

'eşter Lloydin 
i M ^ k a l e ş i ;

İzmir, 4 ( H. M. ) —  Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Bey. 
Umum Jandarma Kumandam 
Kâzım Paşa İzmire muvasalat 
etmişlerdir. Mevki Kumandam 
Hüsnü Emin Paşa, Vali Kâzım 
Paşa ve erkân tarafından kar
şılanmışlardır. Şükrü Kaya Bey 
burada Sıhhiye Vekili ile bera
ber seylâptan mutazarrır olan 
vatandaşların ihtiyaçlarile bizzat 
meşgul olmaktadır.

Refik Bey Hilâliahmer ce
miyetinde felâketzedelerin vazi- 
ye’:i, iskân, iaşe ve ilbas vazi
yetleri hakkında Hilâliahmer 
merkez heyeti azasından Dok
tor Haşan Sükûti Beyden ma
lûmat almaktadır.

Evvelki gün beraberlerinde 
Lütfü Bey olduğu halde Mal
tızlar mevkiindeki Sakrakür 
Fransız mektebine giderek o- 
rada iskân edilmiş olan felâ
ketzedelerin vaziyetini mahal
linde tetkik etmiştir.

Vekil Bey bilâhere Burna-

ilaSüfiiye VeüSâ ŞSkri 
Kaya Bey

vaya giüaiş, İkizler çayının tah
rip ektiği mnstakayı görmüş, fe
lâketzedelerin iskân edildikleri 
yerleri gezmi;, müteakiben av
det etmiştir.

/ A rk as ı 3  üncü s a h i fe d e ]

Kont Betlen Cenapları 
Peşteye vâsıl oldu _■..

Budapeşte, 4 (A. A) — Gazi 
Hz. nin haricî siyasete dair be- 

natı hakkında “Peşter Llöyd,, 
ietesi diyor ki: Kont BetleBİn 

T ürkiye seyahatini samimî sem
pati ile takip eden bütün Macar 

efkârı umumiyesinin Türk mil
leti reisinin mütekabil miinass- 
' -tın derinliği hakkında izhâr 

,j,i kanaate bilâ kaydüşcrt 

ve sevinçle iştirak ettiğini kay- 

de lüzum yoktur.

Kosıt Bethen Cenaplah  

Budapeşte, 4 (A A )— ; Baş
vekil Kont Betlen düiı akşam 
Budapeşteye avdet etmiş, istas

yonda Hariciye Nazın M. Vsdk» 
ile Türk Sefareti namrna müs
teşar Tahsin, kâtip Cevat,Beyler 
ve diğer ze ■st tarafından istik
bal edilmiştir.

dfeiaffiimcılsMOTSia ait Fesifala.Fi yakanda neşredeceğiz.;
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Miiillimi İblr kaza

K ö l ! O

ıkı kûEsolosıuı ve 
bir kadimi yedi
Havana, 4 ( A. A ) —  Ame

rika vis konsolosunun /cvce.'.i 
Mrs. Jııcksoıı, deniz kenarında 
kayalık üzerinde bulunmakta 
iken şiddetli bir riizgâr tarafın
dan denize alilni/ştır . 1), niz ,
köpek balıkları ile dolu idi. Ev
velâ kocası vc sonra başlın bir 
Amerikan vis konsülü nıuma- 
iieyhayı kurtarmak iizere deni
ze dalmışlarsa da her üçü de dal
galı denizin içinde kaybolmuş
lardır. Magruklarm imdadi-ıa ye
tişmek istiyen başka bir kon
solos ta az daha ayni akıbete 
duçar olacak idi.

Iramda zelzeüe 
l’ahran, 3 (A. A) —  Dema- 

vent ve Şahpurda zelzeler his
sedilmektedir. Maamafih yeni 
hasarlar kaydedilmemiştir.

Kalkütede tevkifat
Kalküta, 3 (A. A) —  Eşya

ları arasında bir takım infiiâklı 
maddeler taşımakta olan Ben- 
galeli 5 şahıs tevkif edilmiştir. 
Mezkûr şahıslar iki ilâ beş sene 
arasında tehalüf eden muhtelif 
hapis cezalarına mahkûm ol
muşlardır.

hailiz kabinesi

anm kamarasın*

Batan b ir vapur 
Newyork 4 (A. A) Aleu- 

tien adalarının cenubu garbi
sinde batmak üzre olduğu dün 
akşam haber verilmiş olan Ja
pon bandıralı Seyo-Maru vapu
runun 40 kişiden ibaret olan 
tayfası Ehihona-Maru ismindeki 
Japon gemisi tarafından kurta
rılmıştır.

rnıe 

aley kmcSe temkinler
Londra, 3 (A. A) —  Avam 

kaı»nr;r;ifida İVI. Nevile Clıaın- 
beı-iaiıı, muhafazakâr fırkanın 
kiralın nutkuna verilecek cevabî 
orize baklandaki resmî tadil 
tı-kl.liii; te »rli L-yl.-nıi<iiir. 8u l.'i- 
dil teklifinde, amele fırkası hü
kümetinin ticari, sınaî ve ziraî 
buhranı izale ve işsizliğin art
masına mâni ohnnk için icap 
eden tedbirleri ittihaz etmemiş 
olduğuna teessüf olunmaktadır.

Müzakeratın yarın hitama 
ermesi muhtemeldir. Fakat, ame
le fırkasına mensup bir çok meb’
uslar şimdiki hükümetin takip 
etmekte olduğu siyasetten mem
nun olmamakla beraber hükü
metin bir mağlûbiyete uğrama
sına ihtimal verilmemektedir. 
Bunun da sebebi hali hazırda 
içtimalar aktetnıekte bulunan 
imparatorluk konferansı ile ya
kında Hindistan işlerile iştigal 
etmek üzere akledilecek olan 
yuvarlak masa konferansıdır.

Londra 3 ( A.A ) —  Avam 
kamarasında liberal fırkası li
derlerinden M. Samuel, hükü
metin hali hazırdaki buhran 
muvacehesindeki ataletini ten
kit etmekle beraber liberalle
rin muhafazakâr fırka tarafın
dan tevdi edilmiş olan tadil 
teklifine müzaharet etmek ni
yetinde bulunmadıklarını beyan 
etmiştir. Bu beyanat, Mac Do
nald kabinesinin yarın akşam 
ekalliyette kalmayacağın;! de
lâlet etmektedir.

z r u  â \ a a

IB iricn ı s ah ifed en  m abat/  
Felâketzedelerin İzmirde is

kân edildikleri yerleri, jandar
ma mektebini de dün gezmiştir.
.z m ir  g a z e te le r im i!»  v e r d iğ i

Seylâp felâketzedeleri 
Hilâliahmer cemiyeti tarafından 
iaşe ve iskân edilmektedirler.

Sakrakör Fransız mektebin
de iskân edilen felâketzede 
miktarı 140 tır. Bunların 120 si 
büyük, 20 si küçüktür.

jandarma mektebinde iskân 
edilmiş olan felâketzedeler 977 
dir. 704 ü büyük 273 ü çocuktur.

Felâketzedeler koğuşlarda 
iskân edilmiş olduğundan yemek 
ve saire tevziat, numarasile ya
pılmaktadır. Herkese numaralar 
tevzi edilmiştir.

Şehrin muhtelif semtlerinde 
iskân edilmiş olan ve şimdi il- 
bas ve iaşe edilen felâketzede
lerin yekûnu 1667 dir. Bunlar
dan 1238 i büyük, 429 u kü
çüktür.

Şehrin muhtelif semtlerinde 
bulunan felâketzedelerin listesi 
Sudur;

Egrefpagada İhsaniye cami
inde 53 felâketzede vardır. 40 ı 
büyük, 13 ii küçüktür.

Hacı Mustafa camiinde 67 

felâketzede vardır. 48 i büyük, 
büyük, 19 u çocuktur.

Piyal oğlu hanında iskân 
sdilen felâketzedeler 78 dir. 
69 u büyük, 9 u çocuktur.

Leblebici hanı ile çayırlı bah 
Çede 13 felâketzede, Bayrakdar 
*ade mescidinde 12 felâketzede 
naci veli mescidinde 14, Kaba- 
i0ğan mescidinde 7, Peştemal- 
ularda bir binada 10, Fettalı 
camiinde 159, Abdullah efendi 
camiinde 38, Evliya zade mes

cidinde 55, Abdürrahman efendi 
mescidinde 27, Tepecikte kâ- 
ğıthane caddesinde 8 felâketze
de vardır.

Her mmtakada mutbak teş- 
kilâtile felâketzedeler iaşe edil
mektedir. Sabahleyin felâketze
delere çay, öğle vakti etli no
hut ve akşamda sıcak yemek 
verilmiştir.

Sakrakör Fransız mektebin
de iskân edilen felâketzedeler 
dün Maltızlar hamamına gide
rek yıkanmıştır. Elbiseleri ve 
eşyası etüvden geçirilmiştir.

Jandarma mektebinde bulu
nan kız çocuklarına Hilâliahmer 
cemiyetinden yün ceketler tevzi 
edilmiştir. Hepsine battaniye 
ler tevzi olunmuştur.

Evelki akşam saat yirmide 
başlıyan kundura tevziatı sa
bah saat altıya kadar devam 
etmiştir.

Felâketzede fakir kadınlar 
kendilerine verilen kunduraları 
giyerek sabahleyin jandarma 
mektebi avlusunda dolaşarak 
memnuniyetlerini izhar etmişler
dir.

Hilâliahmer cemiyetinin tev
zi için mubayaa ettiği battani
yeler dün Hilâliahmer merke
zine getirilerek tevzi edilmiştir.

S A M  v aziy et:
Doktorları muhtelif mınta- 

kalarda felâketzedeleri muaye
ne etmişlerdir. Felâketzedeler
den ayak tedavisi görülenlere 
ilâçları verilmiştir.

Jandarma mektebinde iskân 
edilen felâketzede ailelerden 
altısı dün mektebi terketmiştir.

Felâketzedelerin iskân edil
dikleri yerlerin temizlenmesi 
için dön lüzumu kadar süpürge, 
faraş, ibrik, maşrapa ve saire 
alınmış, tevzi edilmiştir.

^ « m d a ı ı r  .'j

(& T e ş r S i M ö t a M S d î e i u i  

s o ı r n r a  s n n n e ı m s ı y a  

« p ır e ım ı ik

Sıhhiye Müdürünüm bu 
hususta izahatı

Yeııi Hıîzısfjîhha kanununun 
tatbikine 6 teşrinisanide başla- 
nacaktır. Bu kamında 6-12 yağ
larına kadar . çocukların gcce 
sinema ve tiyatrolara devamı 
menedilmiştir. Sıhhiye Müdürü 
Ali Riza Bey dün bu hususta 
bir muharririmize demiştir ki : 

— “Bu hususta kat’i tedbirler 
alınmıştır.Bütün mmtaka kayma
kamlıklarına, polise emi • tamim 
edildi.

Sıtma ihbarı mecburî oldu
ğu alâkadarlara tebliğ edilmiş
tir. Zührevî hastalıklara ait ta
limatname henüz gelmemiştir, 
bekliyoruz.

Kanun mucibince hıfzıssılı- 
ha komisyonu Valinin riyase
tinde, Maarif, Sıhhat, Baytar 
müdürlerile belediye baştabi
bi, Baytar müdürleri ve bir 
serbest doktordan mürekkep 
olacaktır. Bu komisyon şehrin 
umumî sınhacile meşgul ola- 
raktır.

kanaati var
İstanbul Evkaf idaresinde 

yaptığımız temaslar

Evkaf idaresinin lağvi hak
kında hükümet tarafından yeni 
bir proje hazırlandığım, proje 
meclisten çıktıktan sonra Evkaf 
idaresinin kâmilen tasfiyeye tâbi 
tutularak yerine merkezi An
karada olmak üzere bir Evkaf 
Bankasının teşkil edileceğini 
yazmıştık.

Dün Evkaf idaresinde yap
tığımız tahkikata nazaran İstan
bul Evkaf Müdürlüğüne henüz 
bu hususta hiç bir ış’ar vaki ol
mamıştır ve burada Evkaf ida
relerinin lâğvi imkân dahilinde 
olmadığına dair bir kanaat var
dır.

Hatta geçen sene Evkaf idare
sinin getirdiği ecnebi mütehassis 
M. Leyman yaptığı tetkikat üze
rine hazırladığı lâyihada, evkafın 
ilgasına taraftar olmadığım yal
nız ıslahı lâzımgeldiğini bildir
miştir. Yalnız , bu lâyihada 
mabetlerin belediyeler tarafın
dan idaresi daha muvafık ola
cağı zikredilmiş olduğundan, 
lâğvi hadisesinin bundan müm- 
bais olduğu zannedilmektedir.

Saniyen, M. Leymanın ha
zırlayıp teşkil edilen Komsi- 
yona havale ettiği lâyiha Şûra
yı Devlete gitmiş henüz oradan 
çıkıp Meclise gelmemiştir.

Netice şudur ki, Evkaf ida
resinde evkafın lâğvi doğru ol
madığı kanaati mevcuttur.

Feci bir kaza
Londra 4 (A.A) —  Rams- 

gate civarında bir tarlaya bu 
3abah bir bombardıman tay
yaresi düşmüş ve tutuşmuştur. 
Tayyarenin içinde bulunan 3 
kişiden ikisi ölmüştür. Üçüncü 
şahıs tayyareden tam vaktinde 
atlamağa muvaffak oîmuş ise- 
de vücudunun bir çok yerle
rinden yaralanmıştır.

“ İl J | °  o
Ji. &İJUİ(M((İH

(  1 inci saltifcıhın maltad )  
J'in'ııeı konferanstı! Fraıısa 

üe ifalyanm anlayamamalarına 
sebep İtalyan heyetinin Fransız 
bahrî kuvvetlerinin İtalyan do
nanması ile müsavi olmasını is
temesi ve bunda ısrar etmesi 
olmuştur.

I'raıısız Iıeyeti bu teklifi kat’î 
bir surette reddetmiş ve itilâf 

yiiz üstü ka,Ilınalı. Çün
kü I'raıiüamıı İtalyaya nazaran 
dalın çok müstemlekeleri ve 
Maıış denizinde de sahilleri var
dır, Donanmasının bir kısmını 
buralara tahsis etmesi lâzımdır.

Eğer deniz kuvvetlerini İtal
yan bahriyesi ile müsavi bir ha
le getirirse Akdeniz hâkimiyeti 
italyaya geçmiş olacaktır.

Bunun için Londra konfe
ransı esaslı bir iş görmemiş 

yalnız Amerika ve Japonyanın 

da dahil olduğu düveli mııazza- 

manın gemilerinin tonajlarını tah
dit etmiş ve buna ait muahedeler 
teati edilerek faaliyetine niha
yet vermişti.

O zamandan bu zamana İta
da r Fransa ile İtalyaıım arasım 
bulmak için bir çok tavassut ve 
teşebbüsler yapılmıştır.

Buniarm en mühimini ve en 
müsait netice vereni, tahdidi 
teslihat konferansının ihzarî 
komisiyon murahhası olan Ame
rikanın Bürüksel sefiri olan 
M. jibsonun faaliyetidir. Düıı 
Londradan şehrimize gelen res
mî telgraflarda bahrî tahdidi 
teslihat hakkında Fransa ile İtal
ya arasında yeniden müzakera- 
ta girişilmesi mes’elesi hakkında 
sorulan bir suale cevaben M. 
Mac Donald, henüz bir itilâf 
hâsıl- olmamış olduğunu beyan 
etmiş olduğu bildirilmesine rağ
men M. Jibsonun iki hükümet 
arasında tavassutları müsbet ne
ticeler vermiştir.

M. Jibson evvelâ Fransız 
hükûmetile görüşmüş ve Paris-

IIm I:
tc bıı itilâf Ichitıdu gayet nnıııi- 
nıî hinlerle karşılaştı;';! için Ro- 
ıııaya gitmiş ve ornda M. Mim 
lini ve M. Grandi ile görül
müştür. Bu tezler neticesinde 
esasta bazı noktalar üzerinde 
mutabakat hâsıl olmuştur.

Bu müsait inkişafa jıaznran 
Conevrede Fransa İtalya aracın
daki ihtilâlin tamamen halledi
leceği ve ninnini tahdidi teslihat 
yolunda miihim bir adım atıla
cağını tahmin etmek hiç te abes 
olmaz.

Dün bu mesele hakkında şu 
telgaraf gelmiştir:

îtajyra - Fransa  
Roma, (A.A) —  Havas ajansı 

bildiriyor: M. Gibson, yarm
Komadan hareket edecektir.
Mumailey, Hariciye Nazırı M. 
Grandi :!e görüşmüştür. Deveran 
eden şayialara nazaran İtalya 
pek yakında oldukça mühim 
bir karar ittihaz edecektir.

Heyet haraket elti
A.ııkara, 4 (A. A) —  Cenev- 

rede toplanacak olan ihzarî tah
didi teslihat konferansında hü
kümetimizi temsil etmek iızere 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Be
yin riyasetinde heyeti murahha- 
samız ekspresle şehrimizden 
hareket etmiş ve istasiyonda 
Başvekil İsmet Paşa, vekiller, 
meb’usîar, şehrimizde bulunan 
Sefirler, Riyaseiicümhur serya- 

veri Rüsuhi Bey ve hariciye erkânı 
tarafından teşyi edilmişlerdir.

Heyeti murahhassınız, Riya- 
seticumhur kâtibi umumisi Tev
fik, Paris Büyük elçimiz Münür 
Beylerle Cevat Paşadan mürek
keptir.

Siirt meb’usu Mahmut, Si
vas meb’usu Necmeddin Sadık, 
Erdahan meb’usu Asım, Hari
ciye vekâleti müşavirlerinden 
Suphi Ziya, Kalemi mahsus mü
dürü Kemal Aziz Beyler heyete 
refakat etmektedir.Cevat Paşc 
İstanbulda ve Münür Bey de Ce 
nevrede heyetimize iltihak ede
cektir.

sulhu
[  1 inci sah ifed en  m abad  ]  

sağlam esaslar üzerinde kurma
ğa karar vermeleri, artık biri- 
birinden hiçbir şeyin ayırmadığı 
iki millet arasında teşriki me
sai lüzumunda yalnız iki millet 
hükümetlerinin değil, bütün si
yasî fırkalarının da ayni pren
sip ile mütehassis olmaları çok 
mes’ut bir keyfiyettir.,,

M. Venizolos, bundan sonra 
akim kalan son hadiseden bah
sederek demiştir k i: “Efkârı 
umtmiyeyi kat’iyyen temin ede
rim ki, bugünkü şerait altında 
kanun ve nizamı bozmak husu
sundaki bu gibi teşebbüslerin 

muvaffak olması imkân haricin
dedir. Millet, kemali huzurla 
işlerile meşgul olabilir.,,

M. Venizelos nutkunu halk 
“ Yaşasın Türkiye-Yunan dos- 
luğu „ diye bağırmağa davet 
ederek bitirmiştir. Sürekli ve 
çılgınca alkışlar M. Venizeîosun 
son sözlerini karşılamıştır.

M* Venizelos nasıl karşılandı 
Atina, 3 (Hususî) —  M. Ve- 

nizelosa gerek hükümet, gerek 
halk tarafından yapılan istikbal 
pekparlak olmuştur.Mumaileyhin 
geçeceği meydanlar pek kesif 
halk kütlelerile dolmuş bulun
makta idi. M. Venizeîosun oto
mobili bir kaç dakika halk ta
rafından çekilmiştir.

M. Venizelos halka hitaben 
irat ettiği nutukta Ankara se
yahatinin büyük ehemmiyetini 
kaydettikten sonra bu seyaha
tin gerek Türk-Yunan münase- 
batma, gerek şarkı katip ah*

Helva sevkıyatı
Helva imalathanesi sahipleri 

Sanayi birliğinde toplanmışlar
dır. Bu içtimada harice gön
derilen helva ambalajlarının 
daha iyi olması görüşülmüştür.

Bir çek helvacılar hariç mem
leketlere gaz tenekesi içinde 
helva gönderiyorlar. Baz- mem
leketlerin gümrük idareleri gaz 
tenekesi içinde helva gördük
ler iz aman hayret etmişlerdir.

Hatta bu yüzden Amerikadan- 
bir kaç teneke geri gönderil
miştir.

Helvacılar bu tarzda sev&iyata 
nihayet verecekler, helva için 
ayrıca kaplar yaptıracaklardır.

valinde yapacağı pek faydalı te
sirleri izah eylemiştir.

Diğer tararian bir kısan 
muhalifler içtima ederek Aa« 
karada imzalanan Türk-Yunalı 
itilâfı aleyhinde tezahüratta bu
lunmuşlar, nutuklar irat eyle
mişlerdir.

Gazetelerden biri de Anlcara 
itilâfını Yunanistanın millî an’- 
anelerini inkâr mahiyetinde te
lâkki eylemektedir.

Venizelist gazeteler buna ce
vap vererek millî ihtiyaçların 
da beynelmilel vaziyetlere inti
bak ettirilmesi lâzım geleceğine 

göre eski mahdut zihniyetlerin 
beynelmilel vaziyetlerin ieabafile 
telifi iktiza ettiği ve Ankara 
itilâfının sulh ve müsalemet da

iresinde Şarkıkaripte iki millet 
arasmeia samimî bir ieşriki me- 
s«y sahası açtığını yazmakta
dırlar.

11‘ocı hır intihar

w  g e m ç  k e n d i  

ıeij 

derin?
Dün sabah Boyacıküy Snıı» 

caletnr yokuşunda I.liylcr ürper
tin bir intihar vnk'nru olıniüjtıtr,

Hoyncıköydo Rum kilincui 
kargınında oturmakta olan Aristi.» 
di, bir hafta evvel Sancaklar 
yokıınıında 14 numaralı hane
deki eve anneaiie kardeşlerine) 
misafireten gelmiştir. Sebebi
meçhul bir hadiseden miitcssir 
bulunan genç; dün sabah evin 
ikinci katından kendisini sokağa 
atarak intihar etmiştir.

Sukut neticesinde vücudu 
hurdahaş olmuş ve hemeıı vefat 
etmiştir. Keyfiyet müddeiumumi
liğe bildirilmekle tahkikata ban
lanmış tır.

Tentürdiyot içmiş •
Paııgaltıda Kömürciyan apnr- 

limanının kapıcısı Sergis ağanın 
16 yaşında!:! !tüko ijercülıi, ou- 
nesi Madam Zabcl, makine ile 
dikiş dikmek mes elesiııden kav- 
etmiştir. Kavgadan sonra yalnız 
başına kalan genç kız büyük 
bir teessüre kapılmıştır.

Bu teessür kızcağızın haya
tına kastettirecek dereceye gek 
miştir. İntihan gözüne alan M. 
Bejcülıi eline geçirdiği bir ten
türdiyot şişesini ağsıııs boşalt
mıştır.

Kızın iniltilerine koşanlar o- 
nu yere yığılmış b:V halde bul
muşlardır. Hemen zabıta habeŝ  
dar edilmiş ve kızcağ-az Etfal 
hastanesine kaldırılmıştır. Kızın 
hayatı tehlikeli görülmektedir.

Sebebi meçhul intihar
Çenberli taşta Tavuk paza

rında Hüseyin ağa mahallesinde 
oturan halı tüccarı Kâroii Beyin 
17yaşlarında oğluAli ef. tabancaya 
beynine sıkmak suretile intihar 
etmiş ve ölmüştür. İntiharın se
bebi henüz anlaşılamamıştır.

1 —  Çarşıkapıda Hatice 
Hanımın bir alim kordonu, bir 
elmas yüzüğü, iki çeyrek altını 
bir altın göğüs iğnesi çarpıl * 
mış'ır.

2 —  Üsküdarda otiıran 
bahriye binbaşısı Mustafa B. in 
Eminönünde bir altın kalemi 
çarpılmıştır.

3 —  Sabıkalı Hüseyin Agop 
efendinin saatini çarpmış, ya
kalanmıştır.

4 — Şişlide Büyükdere cad
desinde oturan Aîeksan efen
dinin on lirası çarpılmıştır.

Bir Amerikalı otoıao- 
billerde benzinden ta- 
sarraf için bir cihaz 

ihtira etmiştir
M ütteh ide! Â m e rik ad a  İli. W he- 

a to n d a  1987 D . co kağm d a mukîm 
W A L T E R  C H R İT C H L O V /  ihtira 
e tt iğ i o to m o b ile  m ah sus az benzin 
s a r fe d e a  b it  m ak in e beratın ı tesc il 
e tt ir iy o r. B u  ica t, serin  ve gecelerde 
d ah a  iy i b ir karbü rasyo n tem in 
ed en  ru tu b et p ren sip i üzerine mü
e sse s tir .

Y e n i “F ord ,, 1ar, litre  başına 
16- k ilo m e tre lik  n e t ic e le r  vermek-* 
ted ır . E sk i “F o rd ,, la r  ise  litre  ba
ş ın a  26  k ilo m e tre y e  k a d a r verm ekte 
id i. B a ç k a  m a rk a la r , sarfiy a tı#  1 -4  
v e  3.-2 m sh etin d c  ta s a rru f elde e t
tik le r in i b ey an  ed iyorlar»

A ce n ta la r  iç in  % 100 ilâ  ?ö40Q 
k a r  veren  6 ilâ  30  d olar b eş k ıy
m e tin d e  m o d eli vard ır.

Müsyü Critchlo-.v, ay d a  280 ilâ 
10.00 4 o W  k a d a r  k azan ab ilir  um u
m î a ce n ta la r  a rıyo r.

B ugü n k en d isin e  în g ilizce  o la - 
r a k  •ya?!nsz'vv e  a ce n ta h k  için  m ec
c a n i te k lif in i isteyîn :z.
İ s m i n i z ...................................... ...... . »
Adresiniz . .....................................
Ş e h ir  . * . m em lek et . . .



Safi’
Bonim”Uçı:rnn)” yazısını ten- 

(fit eden" Yarın,, başmuharriri 
beni no ile itlınm etse beğenir
imiz? f'nl- [10İ OİHKlhlal

Y (-  ' ' ı r k a n ı n  s o l  !İ a m " . 'i ' : ı  

4 ;ı :- ;x !(•>.>.; b i l i y o r d u k .  M c v a k i t  

i;a f*  o k u l a r ;  a z ın ı  ç o j ' .u ım  b i r a 

l ı n ı z ,  f a k a t  s o l lu k  n o  zan -.n n r 

S aııl.eri b u  f i r ! ,'i i' i ı  r,v<\, >v 

u t s u r  o ıd u V

Yalova’da sol, Balıkesir'de! 
;îğ vc Ankara’da sola diisn;:v-, 
■usanın şöyle diycccği {>< >:», .

—  Evvelâ cincimizi uu'um.Zı 
;onra görüşürüz. ?

Ve yeni fırkanın omuzlama 
insanın soğan sarımsak takacağı 
geliyor.

Geri ileri
"Uçurum,, yazısında bizim 

yüzde yüz inkılâp yaptığımızı 
söylemiştim. Türk cemiyetin 
bu inkılâp esaslarına göre baş
tan aşağı yuğurup yeni nizam 
korkunuz,tehlikesiz tecessüs edin
tiye kadar, inkılâpçıların reh
berlik ve terbiye vazifesi de
vam etmelidir, demiştim.

“Yarın,, gazetesi diyor: “Fa
tih Rrfkı Bey bilir ki her inkı
lâp bir merhaleye kadar varır; 
orada inkişaf görür; sonra ya 
ileri, ya geri gider.,,

Karşı galeyanlar için teşhis 
anyorGunuz. Muhalif başmuhar
rir tpffia ös.ttae baoıyor.

Öuttu tajtoijresjne göre inkı
lâp hareketi duymalıdır.

Durmak nerede? Şimendi

ferler Ssvasta, inkılâp ters giyi- 
İsh kaskette ve kapalı kadın
da BM?

Türk inkılâb- için bir adım 
geri çıtmek, ' ıek demek
ti?. İfeîulâp ü ı-r . cemiyetin 
en karanlık köşelenne kadar 
gidecek, toprağın en derin ta
bakalaşma kadar kök salacaktır.

Efa îmlsdıûp kanunlarını devle- 
üpı ovrak mahzeninde çürüsün 
diye yapmadık; Tiirk cemiye
tinim damarlarına iğlesin, onun 
lomiz kanına yeni bir yaşayış 
eavkori gibi karışsın diye yapJ 
fak. “

Tanzimattan 90 sene sonra 
ihsfflflz İstanbul sokaklarının bile 
yarısı kadar balkı ceket, pah- 
talon giymemişti; Anadolunun 
«îSırtte üç halkı sarık, sikke ta- 
gıyoi?du.

Çünkü Tanzimat Babıaliııin 
Eğiğinde dunauştu. inkılâp Tür- 
Idyesinin hiçbir işi, hiçbir yeri, 
îiçfeir insafıı için durmak ke
pmesinin yakışık alacağı bir hal 
voktur.

•— H a k im iy eti M illiycılen  —

Avrupa görüşü
“İllustration,, karşı fırka li

derinin resmini koymuş; bizde 
yeni uyanan muhalefet hareke
tinden bahseden bir yazı da yaz
ım,. İMo diyor bilir misiniz, nöy- 
İi-m i,İ inanır mısınız: Türkiye
esliden bir yan müstemleke 
memleketi imiş; orada devletle
rin li'.if;:/. ve kontrolları hiıküm 

j '-i ı s' ' ['akıt istiklâl kuzarıa- 
ral.: Ijü maddî vc maııevi vasi- 
lik1:':- k’.ırtninuş; onun için Ao- 
y"-'ı devk-t olmuş!

fJ: ■■ eroo numarası 4571 dir.
O aalde Avrupalı devlet ol- 

için ne yapmalıyız? Avru
pa t.Lil-.-.t'ei-inin r.üfuz ve kont- 

■..dar- . iıoa yan müstemleke 
Oımay: ksbıu etmeliyiz. Bu dev- 
letieı- bizi maddî ve manevî 

\ieri altına almalıdırlar,
6r.riye gibi, Hindistan gibi, 

I" as ve Tunus gibi..
Sonra karşı fırka bu zihni

yette insanların memleketlerin
den altın akarak Türkiyenin 
müstakil, sağlam bir cümhuri
yet olarak kurulabileceğini zan
nediyor.

Bizi Suriye, Hindistan, Fas 
ve Tunus gibi görmediklerine 
hayret edenler ve yananlar, ken
di elleri, paralan ve yardımları 
ile burada Fransa gibi, İngilte
re gibi, İtalya ve Amerika gibi, 
müstakil bir Türkiyeye vücııt 
verecekler.

Evet Türkiye böyle bir dev
let olmak yolundadır: Bu yolun 
ismi Mustafa Kemal —  İsmet 
yoludur.

Bu yol Halk Fırkası Cum
huriyetçilerinin yoludur.

Fsdîfa R ıfkı

Mübadele müşavirleri
M. Venizolosun seyahati 

münasibetile Ankaraya davet 
edilen mübadele heyetimiz mü
şavirlerinden Kerim ve Mitat 
Beyler dün şehrimize gelmişlerdir.

Başmuarhhasımız Tevfik 
Kamil Bey de yarm şehrimize 
avdet edecektir.

Ciritten gelecek 
mübadiller

Ciritte mübadeleye tâbi tu
tulan 250 Türk ailesinin nakli 
için hükümetimizden istenilen 
4000 lira tahsisat havalesi M. 
M. komisyonundaki heyetimize 
gelmiştir.

Bu ırkdaşlarımızı İzmire ge
tirecek olan müşavir Rasih Bey 
birkaç güne kadar Giride gide
cektir.

—  Ne güzel söylüyorsun. 
Dür, seni öpeyim.

Ben kendimi toplamağa va
kit bulmadan boynuma sıçradı 
ve iki yanağımdan öptü.

Ancak o zaman toplandım:
—  Oh, ne mes’udum, dedi. 

Yalnız şoför olarak, senin gibi 
güzel bir delikanlı değil, üste
lik senin gibi bir adam da bul
dum. Yeter ki, bu, devam etsin.

—  Devam etmemesi için bir 
sebep mi görüyorsunuz?

Uzun uzun baktı:
—  Ben .birisine bağlanırsam,

o adamın temamen bana ait 
olmasını isterim. İçimden buna, 
sana bağlanacağım gibi geliyor. 
Onun için demin sana evli misin 
diye sordum. Eğer evli olsay
dın, seni hizmetime almazdım.

Şaşkın şaşkın bakarken:
—- Ne söylemek istediğimi 

anladın değil mi? Dedi.
— Yani ben..
=— Yani senin benim yanım

da gündüz hizmetinden başka 
gece hizmetinde olacak, şimdi 
analdın mı?

—  Şey . . evet. . öyle izah 
ediyorsunuz ki, anlamamak ka
bil değil..

—  O halde nasıl, işine ge
liyor mu?

Tasavvur edersiniz ki, bu 
teklif karşısında şaşırdım. Hiç 
böyle bir şeyin başıma gelece
ğini aklıma getirmemiştim. Ba
na Kızıl Bakirenin erkek merak
lısı olduğunu vakıa söylemişler
di amma, böyle önüne çıkan her 
erkeğe daha ilk gürüşte kucak 
açacağını tahmin etmemiştim.

Hakikaten yaman bir tuza
ğa düşmüş sayılabilirdim. Daha 
fenası tereddüde hiç mahal 
yoktu. Kadm sabırsızlanmağa 
başlamıştı.

Yüzüne baktım:
Pek âlâ! istediğiniz gibi 

olsun, dedim.

Bana doğru geldi. Bir kedi 
gibi kendini sevdirmek istiyor
du. Tekrar dudaklarımdan öptü.

Gülerek:
—  Aksini hayretle karşıla

dım. Güzel bir delikanlı ve 
güzel bir kadm ancak anlaşmak 
için yaradılmışlardır, değil mi ?

Bu suale ne cevap verilir ? 
Mantığı nazariye!

Eğer Anuşka gelmeseydi, 
kini bilir bu mülakat nasıl bite
cekti.

—  General Bukarevski gö
rüşmek istiyor efendim.

Bukarevski mi? Gelsin.
Sonra bana baktı:
—  Bir yere gitme! Birazdan 

gene görüşeceğiz, dedi.
Ben çıkarken General giri

yordu. Kızd Bakire ceneraîı gö
rünce:

—■ Vay Bukacığım, gel yana
ğımdan öp bakalım, dedi.

Bukacik!
Ne çabuk yerimi başkasına 

verdi?

Çıkarken göz ueuyle geriye 
baktım. Bizim “ sevgili „ çoktan 
kendini ceneralın kollarına at
mıştı.

Hayretten hayrete
Anuşka mücavir odanın eşi

ğinde beni bekliyordu.
Beni görünce, gülümseyerek 

yanıma geldi.
—  Yoldaş, Matmazelle mü- 

lâkaitan memnun oldun mu? 
dedi.

—  Evet.. il’ oldum,
dedim.

—  Çok mu memnun oldun?
Bu kadar ısrar üzerine dik

katle gözlerine baktım.
—  Neye soruyorsun? Sana 

ne? diye çıkıştım.
Oradaki bir koltuğa kendi' 

ni atıvererek, bir kahkaha ka
pardı.

—  Senin zannettiğinden da
ha çok beni alâkadar sdf-.r de 
cr.uarı..

(  D evam ı var)

Fiatler gene 17,5 kuruşta

Elektrik fiutleriııi üç ayda bir 
tetkik edon tarife komisyonu 
son içtimaında iiç aylık hesap
ları tetkik etmiş ve neticede 
kömür, nınolo nakliyat ücretle
rinin yükseldiği neticesini bul
muştur.

Şirket bu netice üzerine ki
lovat fiatlerinin 20 para 5 san
tim zammile 17,5 kuruştan 13 
kuruş 5 santime iblâğını iste
miştir.

Nafıa ve belediye murahhas
ları hesaba göre bu talebin doğ
ru olmakla beraber hayatın son 
aylar zarfında daha ucuzladığı 
bir sırada bu zamma taraftar 
olmamışlar, eski fiatin ipkasında 
ısrar etmişlerdir.

Eu karara şirket mümessili 
itiraz etmiş, fakat komisyonun 
kararı Nafıa vekâletine gönde
rilmiş, vekâlet te kararı tasdik 
etmiştir.

Defterdarlıktaki evrakı 
imtihaniye

Defterdarlıkta münhal bulu
nan üç memurluk için iki ay 

evvel bir imtihan yapılmış ve 

490 kişi iştirak etmişti. Netice

nin el’an ilân edilmemesi bazı
larını sabırsızlandırmaktadır.

Dün Defterdar Şefik Bey, bir 

muharririmize demiştirki:
—  490 parça evrakı imti- 

haniye bir defa tetkik edilmiş
tir. İkinci bir defa tetkik edil
mektedir. icap ederse üçüncü 

bir defa daha tetkik edeceğiz. 
Çünki, yalnız dört kişi alınacağı 
için, herkesin hakkı adalet dai
resinde verilmiş olması icap et
mektedir. Netice iki haftaya 
kadar bildirilecektir.

Şdbıiır ve mtaerolieikeft ftobeırterî j]1
Limae faaliyeti

E” çok Italyan vapurları 
gelip gidiyor

Limanımızda en çok ir; yapan 
vapurlar İtalyan vapurlarıdır, is
tatistiklere [{üre geçen ay li
manımıza 738 vapur gelmiştir. 
Bunlardan 153 tanesi İtalyan 
bandıralıdır. Yunan vapurları 
ikinci dereceyi işgal ediyor. Bir 
ay içinde limana gelip giden yu
nan vapurlarının yekûnu 137 dir.

Liman faaliyetinde Türk va
purları üçüncü derecede kalmış
tır. Bir ay içinde limana gelen 
ve giden türk vapurları 128 dir. 
Bundan sonra dördüncü dere
cede İngiliz vapurları geiiyor.

Bir ay içinde 31 Fransız va
puru geimiştir. Bundan başka 
gene bir ay içinde limanım'zr. 28 
Norveç, 27 Alman, 30 Ronıanya, 
25 Sovyet, 16 Hollanda vapuru 
gelmiştir.

Limanımıza en az geleıı va
purlar Japon, Yugoslavya, İsveç 
vapurlarıdır.

Bell©dlDwedle
Kafesli ev yapılmıyacak

Hıfzıssıhha meclisi içtima 
eder etmez ebniye inşaatı me- 
selesile ehemmiyetli surette 
meşgul olacaktır. İlk iş olarak 
ebniye inşaat pilânlarımn Sıhhi
ye müdürlüğünce tetkikine lü
zum gösterilecektir. Esasen bu 
kayit hıfzıssıhha talimatname
sinde de vardır. Bundan maada 
kafesli ev inşasına müsaade e- 
dilmiyecektir. Zira kafesler ev
lere bol ışık girmesine mâni 
olmaktadır.

ıra ilbay et verildi!
Dahiliye vekâletinden gülen 

bir emir üzerine lrıtanbul bele
diyesi müfettişlerinden Muhsin, 
Hüsnü, Cemal Beylerle Üskü
dar zabıtai belediye baş me
muru Cemal ve Ali efendilerin 
vazifelerine nihayet verilmiştir.

Muhsin Bey son zamanlar
da Eminönü belediye intihap 
encümeni âzasından idi. Vekâ
letin bu emri hakkında fazla 
tafsilât yoktur. Ancak mülkiye 
baş müfettişi Hacı Hüsnü Be
yin verdiği bir rapor üzerine 
böyle bir karar verildiği anla
şılmıştır.

İstanbul belediyesinde Hüs
nü Bey isminde iki müfettiş 
vardır. Kararın hangi Hüsnü 
Bey hakkında oiduğu vekâlet
ten sorulacaktır. Müfettiş Ce
mal Bey, Hakkı Şinasi paşanın 
akrabasından idi.

Belediy bu seneki yeni büt
çesinde iki müfettişliği lağvede- 
cekti Bu vaziyet karşısında 
yeniden kimse tayin edilmiye- 
cektir.

Yeni Belediye kanunu, Be
lediyenin birinci sınıf memur

larının tayini hakkını dahiliye 
vekâletine vermiştir. Belediye 

memurları memurin kanununa 

tâbi olmadıkları için tayin veya 

vazifelerinden ayrılmaları dahi

liye vekâletine aittir.

Stadyam hakkında 
kararlar

İstanbul belediyesi encümeni 
stadyom hakkında yeni bir ka
rar ittihnz etmiştir.

Bu karara nazaran statla
rın zemiai kaymıyacak, yağmur 
yağınca çamur olmıyacak, kuru 
havalarda toz yapmıyacak bir 
şekilde olacak, oyun oynanan 
yere sokakta giyilen ayakkap- 
larla girilmiyecek, her statta 
oyuncuların giyinip soyunması 
için odalar bulunacak, oyun ma
hallinin dört tarafında iki met
re genişliğinde bir gezinti yeri 
bulunacak, tribünler bu gezinti 
yerinin haricinde bulunacaktır.

Mevcut statlar bu evsaf ve 
ahkâma göre tadil edilecektir. 
Statlar hakkmdaki bu yeni ka
rarlar bütün belediye mevkile
rine bildirmiştir.

Bu sene için üç lisan 
kursu açılıyor

Türk ocağı kış programını 
bu haftadan itibaren tatbika bas- 
lıyacaktır. Ocağın bu seneki 
programı geçen seneye nisbeten 
çok zengin ve daha müfit bir 
şekilde tertip edilmiştir.

Ocak İngilizce, Fransızca, 
Almanca olmak üzere üç lisan 
kursu açmıştır. İleride İtalyan- 
camn da ilâvesi düşünülmektedir.

Her kurs üç kısma ayrıl
mıştır; az bilenler, orta bilenler 
ve daha iyi bilenler.

Lisan kurslarına bu sene çok 
rağbet gösterilmektedir. Daha 
şimdiden birçok kadın ve er
kek kaydedilmiştir.

Ocağın tertip ettiği konfe
ranslar bu perşembeden itiba
ren başlıyacaktır. İlk konferansı 
Abdullah Cevdet B, verecekti?. 
Gelecek perşembeye de Madam 
Piyer Fransız edebiyat ve kita- 
biyatı hakkında uzun bir konfe
rans verecektir. Diğer bir Ma
car kadını da “ Macar hayatı „ 
mevzulu bir konferans verecek
tir.

Bu konferanslardan Mazhar 
Osman Beyin “Sıhha tsergileri,, 
ve Mükrimin Halil Beyin “ İs
kender! Kebirin iahti „ unvanlı 
konferansları takip edecektir.

On gün sonrada Konserva- 
tuvar tarafından konser verile
cek. Bundan başka Pakize ve 
Mutahhara hanımlar da ayrı ay
rı “ Pakize konseri „ “ Mutah
hara konseri „ namile konser
ler vereceklerdir.

Vİ-: lillı.-ıi.iyf > (»birleri •— 1 laik 
liilgisi 'arıfmdr ■, ktı|lr„;bçy 
iJıiratıiîm top!. sü..râ\’ 1/r ar;/o 
lügati yapılacağı yazılmıştı. Bu 

işle meşgul olan komisyon 
henüz nıe';ı;isi.ı; ikmal etmemiş
tir. Şimdiye kadar 200 den faz
la kelim? toplanmıştır.

K m1 i;- («birlerinden ha. 
fW.fjİ()İh yf aylıca
tulkii: edilmektedir, iiıı kelime

ler ararımda umumi harpten 
sonra çıkan papel, anafor trilji 
elliyi miiiei'avu'. k u l im c  '/ardır.

halk ti:rka ve rxı?.;ja!!an
Halk ’.j'ig.ii derneği tara

fından bu se:;e içinde orta A- 

nadoluya bir heyet gönderile» 
çektir. Heyet Sivas, Kayseri, 
Amasya, Tokat taraflarında ge
zecek, oralardaki haliç türküle

ri ve nasa’l'-r.nı iophyacaktır. 
Ayııi heyet bundan bir kaç ay 
evvelde Gar! Antap tarafında 
bir tetkik sayaiıatı yapmıştı.

■..■ An.ı dükkânları çoğalıyor
—  Şehzade başında küçük ah- 

Ç* dükkânları çoğalmıştır. Bu 
dükkânlarda cayat yemek yi
yen bir şoiür hastalanmıştır. 
Beyazit Belediye dairesinin ah- 
çı dükkânların; daha ziyde kon
trol etmesi îâz'mdır.

Harp malulleri Konores*
—  Harp malûlleri kongresi bu 
cuma günü Darülfünun konfe
rans salonumda toplanacağı ya
zılmıştı. Kongreye Anadoluda 
bulunan şubeler de iştirak ede
cektir. Kongrede yeni idare 
heyeti intihabı yapılacaktır.

Maısupl'îrfecs!

Kabataş lisesi
Çok kıymetli bir lisemiz oîan 

Kabataş erkek lisesi hakkında 
vaki oîan çirkin neşriyat maa
rif mahafiiinde büyük bir tees
sür uyandırmumşar. Kabataş 
lisesi muallimleri beyanı teessür 
ederek neşriyatı yapan gazete 
hakkında takibatta bulunulmanı 

için Maarif Vekâletine müracaat 
etmişlerdir.

Halkalı mektebinde
Halkalı ziraat mektebiııck. 

derslere başlanmıştır. Bu sene 
mektebe ümit edildiği kadar ta
lebe girmemiştir. Halkalı mek
tebi orta ziraat tahsili içindir. 
Buraya orta mektep m ẑu'darı 
alınacaktır.

Son bir karara  ̂ . , i.-'.ıa
lıda üç sene ta > r :..  
diler Ankarada ; cni açılan zi
raat enstitüsüne girebilecekler
dir. Bu suretle Halkalı ziraat 
mektebi bir ziraal c'niıiş-
tur.

]tfalkPİ|#te)DFii fe^f'F n k g ıen; IH

.izni Bakir©
İfalsiJz acele etmeli. Bizimle ge
lecek bir müfreze hazırlandı.

—  Müfrezeye ne lüzum var. 
Ben bir adam tanıyorum ki, tek 
başına bir müfreze eder. Ceyms 
Nobodiyi de kırk defa peren
deden atlatır.

—  Demek senin böyle ta
nıdıkların da var?

■= işte ben böyle adamım.
Kızıl Bakire bu cevabıma 

karşı bir kahkaha savurdu. Ar
tık benden her şüphesinin zail 
olduğunu anlıyordum.

Nihayet dedi ki:
—  Bu bahsettiğin adam kim

dir?
=- Tanıtırım. Çekadandır. 

tona de tsmailof.
Bir hamlede yanıma geldi:
“  İsmaiiof mu? Üçüncü şu

be başmuavini mi?
—  Evet, evet!
—  îsmailoî senin arkada

şın mış ta bana ne diye söyle
miyorsun?

—  Ben onu tanıdığınızı ner- 
den bileyim?

—  Sen onu nerden tanıdın?
—  Amca zadem Krilof, o- 

nun iyi ahbabıdır.

—  İsmaiiof şimdi Moskova- 
da mı?

—  Elbette!
—  Oh, öyleyse şimdi kur

tulduk. Ceyms Nobodi kendini 
iyi gözetsin.

—  Ben de öyle düşünüyor
um. Onun içindir ki size İoma- 
ilofu tavsiye ettim. Onun da 
yardımı olursa mükemmel bir 
iş görebiliriz.
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Ankara, 6 (A,A) Büyük
Millet Meclisi bugün reis vekili 
Haşan Beyin riyasetinde top- 
lannaşİBir. Celsenin açılmasını 
miâteakıp Meclis encümenleri 
intihabaü yapılmıştır.

Teşkilâtı Esasiye encümeni
ne 200er reyle Artivin meb u
su Asaf, Çorum meb’usu îsmet, 
Giresun meb’usu Hakkı Tarık, 
Gümüşhane meb’usu Haşan Feh
mi, İzmir meb’usu' Hahmut Esat, 
İstanbul meb’usu Hamdullah 
Suphi, Kars meb’usu Sadrettin, 
Kastamonu meb’usu Haşan Feh
mi, Kırklareli meb’usu Ûr. Fuat, 
Tekirdağı meb’usu Celâl Nuri, 
Muğla meb’uoıı Yunus Nadi, 
Muş meb’usu İlyas Sami Beyler.

Bütçe encümenine: 204 er 
reyle Afyonkar^hisar meb’usu 
Ali, AydiKj mebusu Mithat, 
Balıkesir meb’usu Afi Süruri, 
Burdur meb’usu Salih Vahit, 
Bursa meb’usu Muhlis, Bursa 
meb’usü Şefik Ijitfj, Diyaribe- 
kiır süBsb’iîaıa . Rüştü, Erzurum 
m.eb’msü Aşız, Eiazîz meb’usu 
Haaan Tahsin, Gaziayintap 
mefe’Hsu Ahmet Remzi, Gi
resun naeb’usu .■ Kâüım, İspar* 
ta saeb’usu Mükerrem, İstan
bul meb’usu Fuat, Kırklareli 
meb’uou Ahmet Nahit, Kırşe
hir meib’uau Yahya Galip, Kon
ya meb’udu Kâzim Hüsnü, Kü
tahya meb’udû ' Niyazi Asım, 
Marag mabıısu Behçet, Niğde 
nsab’uou Foilt, Sarflsun meü’u- 
ou Adil, Sinop meb’usu Recep 
ZfihÜl, Sivas mab’usu Rasim, 
Sivas fflfib’usu Remzi, Tokat 
meb’raştj Şevki, Yozgat meb’u
su SttleyKfân'Sırrı Beyler.

Mîllî Müdafâa encümenine 
202- şer ifeyle Afyonkarahîsar 
meb’usu. Musa Küzîm, Beyazıt 
Meb’usu Halit, Bitlis Meb’usu 
Muhittin Nami, Bilecik Meb’usu 
ibraysa, Bolu öksb’iısu Haşan 
CemîS, CebeJbereket möb'tfâu 
Naci, DiyarbeşŞşjr meb’usu Kâ- 

Elâziz aşeb’usu Ahmet, 
Gagiayaatap meb’usu Kıimç Ali, 
Günjiîşaae meb’üsu Şevket, İs
tanbul meib’usıı Ihsan, Kasta- 

sneb’üsu ■ Ali &iza, Kır- 
;sîji? nneb’usu Ltinfi Müfit, Kon
ya steb’usu Hüsnü, Kars meb- 
rau Faik, Kütafeya meb ’usu 
Kecep, Ordu meb’usu Recai 
Ordu meb’usu Şevket, Tokat 
meb’uou Bekir Lûtfi. Yozgat 
aeb’uou Salih Beyler.

Hariciye aaicümentoe 207-şer 
reyle Aataîya meb’usu Süley
man Şevket, Bolu meb’usu 
Ceaat Abbas, Burca meb'uoıs 
Ahmet MSnür, Cebelibereket 
S*e.k.'nBU ' Edirne meb’usu 
/eki Mesut, Elâziz meb’üsu Fazıl 
Alamet, Erzincan mebusu Saffet, 
Iznup meb’usu M. Celâl, İzmir 
!Pe“ usu Vasıf, Kocaeli meb’usu

a“jm Süreyya, Mardin meb’- 
U3u Yakup kadri, Samsun meb’
usu Nüaret Sadullah, Siirt meb’- 
Gojı Mahmut, Sivas meb’usu 
Hecae^dİE Sadık, Trabzon meb’- 
Mu Nebi zade Hamdı, Bfeyler 
iBb&ap olunntuşlardiF.

Karşı fırka encümen.intiha- 
batma. iştirak etmemişrir.

Encümenler intihabatmı mü 
eakıp belediye intihabatmda 

w  kısım vatandaşların hakla»

ve müdahale edildiğini ve bazı 
yerlerde intihabata fesat kanş- 
tınldığı hakkında vukubulan şi
kâyetler dolayısile hükümetten 
istizahta bulunmak üzere müza
kere açılmasına dair karşı fırka 
lideri Gümüşane meb’usu Fethi 
Bey tarafından verilen takrir 
okunmuş ve kabu! edilmiştir.

Başvekil îsmet Paşa Hazret
leri kürsüye gelerek Halit Fır
kasına da bu yolda birçok şi
kâyetler geldiğini ve bu mes’e- 
lenin efkârı umumiye muvace
hesinde müzakere edilmesinde 
faide gördüğünü işaret ederek 
demiştir ki :

“ Ancak bu ’ mes’elenin alâ
kadar vekilin huzuru ile müza
keresi icap eder. Dahiliye Ve
kili arkadaşımız İzmir felâketi 
karşısında hükümetçe alınacak 
tedbirler ve yapılacak yardım
ları mahallinde tetkik etmek 
üzere İzmire gitmiş bulunmak
tadır. Kendisinin avdetine "in
tizara lüzum vardır. Bu itibar
la sorulan mes’eleyi izah için 15 
teşrinisanide Mecliste hazır bu
lunacağız. Ozaraan için müza
keresini teklif ederim. „

Başvekil Paşa Hazretlerinin 
bu teklifi kabul edilmiş ve kar
şı fırka da buna iştirak eyle
miştir. Meclis gelecek perşem
be günü taplanacaktır.

i t.: 

İ
, İv

Atıma sâirârimmis Enîs B. 

Mezunen Ankarada bulunan 
Atina Sefirimiz Enis Bey dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir.

;£nis Bey Ankarada hükü
metimizden Atinada Yunan hü- 
kûmeiile müzakeresi mukarrer 
bazı meseleler hakkında talimat
almıştır. .........,

Enis Bey birkaç gün sonra 
Atinaya gidecek, Yunan hükû- 
metile Balkan ittihadı ve mem
leketimizle Yunanistan arasm- 

[  A rk a sı 2  inci say ifede}

İktisadî buiıran
-------..II--------------------------

Amerika Ticâret Müsteşarmııa 
ira t ettiği millim nutuk

| İk t i s a d î  b u h r a n i n  y a k i n  b I r  ■ Is t î k b a l d F
j T A M A M E N  M Û N D E F İ  O L A C A Ğ I N I

I T A H M İN  V E  Ü M İT  E T M E K  Y A N L I Ş  O L A M A Z I
İW ü M «W 1 Uf *VklL ] JJSPm MI lil I < , 1 ,J

Evvelki gün Avrupadan şeh- | bu uzun ve vâkıfane nutuk zi
rimize gelen Amerikan sefaret 
müsteşarı Mister Klein şerefine, 
şehrimizdeki Amerikan ticaret 
odası tarafından dün, Tokath- 
yan otelinde yüz kişilik bir zi
yafet verildi.

Bu ziyafete davetli olarak 
İstanbul ticaret odası reisi Mit
hat, kâtibi umumî Vehbi, zahire 
borsası komiseri Nizameddin 
Ali, ticareti harciye dairesi mü
dürü Cemal Beylerle ticaret o- 
dası şube müdürleri, Amerika 
sefareti erkânı, bu meyanda 
Ataşe Kommersiyal M. Kilesbi 
ve Amerikan ticaret odası reisi 
Mister Hek hazır bulundular.

Ziyafet çok samimî bir ha
va içinde iki saat kadar devam 
etmiştir. Ziyafetin sonunda A- 
merika ticaret müsteşarı mem
leketimizde kendisine gösteri
len hüsnü kabulden memnuni
yetle bahsederek bütün dünya
ya şamil olan umumî İktisadî 
buhranın vaziyeti ve sebepleri 
ve bu bahrasna ne zaman ve 
ne suretle zail olabileceği hak» 
kında uzun bir nutuk seyledi.

yafette hazır bulunanlar üze
rinde itminankâr bir tesir yap
mıştır.

Amerikan ticaret müsteşa
rının nutkunda söylediklerine 
göre dünyada elli senedenberi 
muhtelif sebep ve tesir altında 
zaman zaman İktisadî ve ticarî 
buhranlar doğmaktadır. Bu buh
ranlar bazan bütün dünya ikti
sadiyatına tesir yapacak kadar 
umumî, bazan muayyen bir 
memleket ticaretini ihlâl edecek 
şekilde mevziî olmaktadır. Fa
kat bu geçen elii sene zarfında 
gelip geçen buhranların hiç bi
risi bir seneden fazla devam 
etmemiştir.

Gerek sanayi sahasında, ge
rek ziraî vadide zuhûr eden bu 

f  A r k a sı 2  in ci sa h ifed e)
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aEsitedMenn frg&nnnasıdlsı ©mcur 
nBaMfefeih ysıpnÖdlîi 

Mr Meclisi içtimaim çarşamba.
ektir

M il m i !  { fs ic e n a s n m ıii

Şehir Meclisi dün ilk içtima
im aktetmıştir. Sçtimada yeni 
beş kadın aza da bulunmuştur. 
Muhiddin Bey celseyi açmış ve 
azalara hitaben bir nutuk irad- 
ederek azaya, mesailerinde mu
vaffakiyet temenni etmiş, bil
hassa meclise yeni intihap edi
len hanımefendileri ayrıca teb
rik ederek kendilerile teşriki 
mesaiden büyük bir haz duy
duğumu ilâve etmiştir. Belediye 
ile idarei hususiyenin tevhidi 
münasebetile tanzimi muktazi 
beş aylık bütçenin meclise ve
rildiğini söylemiştir.

Bunun üzerine gizli reyle in
tihaba geçilmiş evvelâ reis ve
killeri ve dört kâtipten mürek
kep riyaset divanı intihap edil
miştir. Neticede - Birinci reis 
vekilliğine Sadeddin Ferit Bey, 
ikinci reis vekilliğine Necip B. 
kâtipliklere Abdülkadir Ziya, 
Etem İzzet, Ali Riza, Sadi-Btey- 
lerin intihap edildikleri anlaşıl
mıştır.

Bunu müteakip gene reyi 
hafi ile encümeni daimî intiha
bı yapılmıştır. ■ ' v

Neticede: Nakiye Hanım 49, 
Cevdet Kerim Bey 47, Tevfik 
Bey 47, Şerafeddin Bey 72, 
İhsan Namık Bey 39, Suphi Bey 
39, Yusuf Bey 37 reyle encü
meni daimî amalıklarına intihap 
edilmiş oldular.

Bundan sonra celse beş da
kika tatil edildi. İkinci celseyi 
reis vekili Sadettin Ferit Bey 
açtı ve:

—  “ Şimdi encümenler inti
habını yapacağız.

Kanunda intihapların reyi 
hafi ile yapılmasına dair bir 
kayit yoktur. Müsaade ederseniz 
namzet gösterilmek suretile ve 
açık rey ile intihabatı yapalım, 
dedi, muvafık görüldü.

Bunun üzerine gösterilen 
namzetler müttefikan kabul
eSdilrçıek. suretile encümenlere 
intihap edildiler.

Bütçe encümenine:

Emin Â li , Muammer , Hacı 
Adil, Hamdi , Sadeddin Riza , 
Celâl , Sadi , Abdülkadir Ziya, 
Kâmil Beyler.

Tetkiki hesap encümenine:
(A r k a s ı 2  in ci sa h ife d e )

Seylâp felâketi
Yardım meselesi 
tesbit ediliyor

İzmirde iki vekilin işti
rakile yapılan içtimada 

mesele görüşüldü
İzmir, 6 (a ' a ) —  Hilâliah

mer tarafından seylâpzedegân 
menfaatine verilen ve halk ta
rafından büyük bir rağbet gös
terilen müsamere muvaffaki
yetle icra edilmiştir. Müsame- 
rede, sıhhiye vekili Bey ile da
hiliye vekili Bey dahi hazır bu
lunmuşlardır. Seylâp zedegânı 
teftiş ve tetkikten avdet eden 
dahiliye vekili Bey, salona du
hulünde lûzirun tarafından şid
detle alkışlanmıştır.

Bugün Dahiliye Vekilinin 
riyasetinde olarak Sıhhiye Ve
kili Bey ile Vali ve Umum 
Jandarma Kumandanı ve Hilâli
ahmer Umum Müfettişi Mustafa 
Bey ile İzmir Hilâliahmer Reisi 
ve Belediye reisinin huzurile 
yapılmakta olan içtimada seylâp 
zedegân hakkında yapılacak 
muavenet ve alınacak tfedbirSar 
kararlaştırılacaktır.

EB-tağra! Mtılasiffl Bey,^ 

Kaçakçılar filmi çevrilirsin 
artist Karakaş Efendi öltnS|,. 
Sait Bey de yaralanmıştı. Bpn 
bu mes’eienin mufasbeaıesins' 
Ağırceza .mahkemesinde deviÜa 
edilmiştir. ' ‘ ' “.‘ 'Ij

Ertuğrul Muhsin ve . Edun 
Beliğ Beyler de mahkemede 
hazır bulunmuşlardır.'

Şahitler filmin büiün mes’u- 
liyetlerini İpekçi kardeşlerin 

( A rk a sı 2  inci sahi'/çdeJl

B a l ©
Haîsıdusüala SnapSan 
riya Beyler ara;

|  H A M D U L L A H  S U P H İ  B E Y  Z E K E R İ Y A  B E Y  İ Ç İ N ^  

|  “ T Ü R K  Z A B İ T İ N İ N  D Ü Ş M A N I D I R ,

|  D İ Y O R , SQ*C P O S T A  D A  B U N A  C E V Â P  V E R ÎY O & I

iseccel vaiiaft haini Arif Uruç'unl:.
imolıklarma jj,

şaygım dikkat vesikaları §
m d a  Eıı

■i-

HamduMalı Sıspht B e y

Cümkuriyet Bayramı gecesi 
Zekeriya Bey, Hamdullah Sup

hi Bey tarafından "Türk Oca
ğında Ocak aleyhinde yazı ya
zanların burada işi yokl Ocak 
binasını terkeder misiniz?„cüm- 
lesile Ocaktan kovulmuştu.

M. Z e k eriya  Bej. , 

Hamdullah Suphi Bey aieyhinds 
bir sürü neşriyat yapmıştı. \ "• j 

Hamdullah Suphi B. bu mes* j 
ele hakkında şu beyanatta bu- j  
lunnıuştur:. . •. i

“ —- Son Postada okuduğu- • 
niîz yazılrsr, Zekeriya, Bey. bv
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Başvekilin nutukıı ve 
gazetelerin neşriyatı

Budapcst 6 (A.A) Başvekil 
ıCoııt Bethlcıı, parlamento kıı- 
luvanndn Türkiye .".eyalıati ha
tıralarında!! bahşederek bilh '.i.';- 
nrı demiştir k i:

En biiyülr. intibaını Türk 
naenılekctinin îıer hatvede mü
şahede edilen bOyıik iılkişaiKİsr.

Türkiye inkişaf sayesinde 
dlıan siyasetinde şimdikinden 
daha çok mühim rol oynıyacak- 
tır. Umumiyetle yeııi devre, 
Türk sosyetesini asri icaba göre 
temamen değiştirmiştir. En ba
sit adamlar dahi Macar baş
vekilini her şeyin fevkinde olan 
biır liyakat ve medeniyetle kar
şılamışlardır/,,

Başvekilin bu izahatı, bir 
saatten fazla sürmüştür.

Peşte, 6 (A.A) —  Başvekil 
Kont Betlenin dünkü beyaaîıtmı 
mevzuu bahseden gszeteler 
Türk-Macar dostluğunu hararet
le alkışlamaktadırlar. Peşti Kır
kıp gazetesi Ga~i Hazretlerinin 
B. M. Meclisinde eski ve mücer
rep Türk-Macar dostluğu hak- 
kmdaki beyanatına Macar mille
tinin bütün ruhile mukabele et
tiğini yazmakta ve ükbaharda 
İsmet Paşanın Peşteyi ziyaret 
edeceğine dair ecnebi gazete
lerdeki neşriyat dolayısile de 
Türk milletinin büyük adamını 
Macar milleti malûl Macansfa- 
nın merkezinde bütün kalbile 
selâmlıyacaktır demekledir. Mez
kûr gazete Kont Betlerin An
kara seyahatini Macaristamn 
haricî siyasetinin inkişafı noktai 
nazardan en mühim bir merhale 
olarak tavsif etmektedir.

Teşkilâtı Esasiye 
emcümeni 

Ankara, 6 (A.A) —  Teşki
latı Esasiye ©kelimeni bugün iç- 
tima ederek ffiyesste İzmir meb’- 
uau Mahmut İS'scıt, mazbata mu
harrirliğine Giresun meb’usu 
Hakkı Tank vb kâtipliğe Te
kirdağ! tmeb’udu Celâl Nuri Bey- 
leri intihap etmiştfr.

Feci bir kaz*
Atin <!Ö mo„ (Â.A) —■ Bîr 

madende grizu iştiali tfeticesin- 
de ölen işçilerden 85 inin ce
setleri bulunmuştur. Maden iş
lerine bakan memurlar 26 işçi
nin sağlam olarak kurtarıldık
larını, bunlardan altısının zehirli 
gazin tesirile yüzleri mosmor 
kesilmiş olduğundan hastaneye 
kaldırıldıklarını söylemektedir. 
Ankaz altında 20 kişi daha bu
lunduğu söyleniyor. Bunların 
da yakında sağ olarak kurta- 
nlacaldaFi ümit olunmaktadır.

iniKMiiiiS'İLaECüsı 

Âihal’i Polisleri müte= 
m adiyen taşa tutuyor

Bombay, 6 (A. A.) - Ahali 
tarafından yapılmak istenen bir 
içtimain polis komiseri tarafın
dan ım>ı>edıluıer:i iizrriııc, poli:; 
mevki', civaı 'ada diin a levanı (,’!_ 
kaı; kar'.,,,salıklar ( snaamdıi 20 
katlar polis ha'if surette yurn- 
laıımıştır.

i\.-l,:Jcr, halkın i'zerine bir 
kaç defa hücum etmeğe mecbur 
kalmışlar ve nihayet toplanan
ları dağılmağa mecbur olmuş
lardır. Fakai, dağılan ahali bir 
az sonra yeniden toplanmış ve 
polisleri taşa tutmuştur.

/.ab:ia kuvvetleri ahaliyi yi
ne ılajjntrmşİT. Nümayişçilerden
100 kadar kimse yaralanmıştır. 
Bunlardan 80 ni hastaneye kal- 
pirıiıu ıştır.

P-Îerfîss Acenteni: Galata 
Köprü bacında. Beyoğlu 2362, 

Şnfca A-santası: Sirkecide 
Mütordaırzade hanı altında. 

Teleefon: İstanbul 2740.

İİzebjiİf  s ü ra t postası
(Giilcemal) vapuru 10 Teş- 

finsani pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
Salı sabahı izmire varır ve 
Çarşamba 14,30 da İzmirden 
kalkarak perşembe sabahı 
gelir.

Vapurda mükemmel bir 
Orkestra ve cazbant mev
cuttur.

Gazi Hazretlerinin 
seyahati

Ankara 6 ( H.M ) —  Gazi 
Hazretlerinin gelecek hafta so
nunda seyahate çıkmaları muh
temeldir. 1

Tevfik Rüştü B. Sof yada
Sofya, 6 (A. A) —  Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi refakatindeki zevat 
ile Cenevreye gitmek üzere Sof- 
yadan geçmiş ve istasyonda 
Bulgar hariciye nazırı M. Burof 
ve Türkiye maslahatgüzarı Ce
lâl Bey ve sefaret erkânı ile 
teşrifat müdürü M. Pulyef tara
fından selâmlanmıştır. îki vekil 
samimane mülakatta bulunmuş
lardır.

Fırkada içtima
Ankara, ( 4 M. ) —  ' Fırka 

heyeti İsmet Paşanın riyasetin
de toplanarak Fırka işleri hak
kında görüştüler.

Tayyare cemiyeti 
koragresi

Ankara, 6 (A. A) - Nizam
name mucibince her iki senede 
bir toplanması icap eden Türk 
tayyare cemiyeti kongresinin 
teşrinisaninin 25 inci salı günü 
içtimaa davet edilmesi takarrür 
etmiştir.

Gayri mübadillere tevziat
Ankara, 6 [H. M] —  Gayri 

mübadillere teziat yakında baş
layacaktır. Heyeti vekilede der
desti intacdır.

Matbaacılar
Ankara, 6 (A. M.) - İktisat 

Vekili matbaacılar mümüssilini 
kabul etti, dertlerini dinleyerek 
çare bulacağını söyledi.

din zaferinin lâzımı gay
ri müfariki dolayısile de ipek 
lileri harabîden kurtardığı 
için çok İktisadî bir ilâçtır.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
vekâletinin musaadesile. Hiç 
bir türlü mahzuru sıhhîsi 
yoktur.

Her eczane ve ecza depo- 
larile ıtriyat mağazalarında 
arayınız.____ ____ __

I.LOcî «D M fflö lS C S I
— • Birimci oahSfcakîa ’JnafpaaH 

lıûdiseyi sırf şahsî bir kırgınlık 
hisoilo yaptığım filerini vermek 
iotiyor. Derhal tasrih edeyim :
Şahsımı Zekeriya Beye ve onun 
gazetesine karşı müdafaa etme
ği asla düşünmedim. Eğer Ze
keriya Beyin yazıları beni mem
leketin nazarında düşürmeğe 
kâfi j-jolcccltao, ben esasen düş
müş bir adam yayılabilirim. Ze
keriya Bey Türk Ocağına niçin 
giremez, bunun size uımımî se
beplerini söyiemiyeceğiın.

Z ekesiya ffi. tâirk zafoitianim 
dûagmmiM 

“ Zekeriya Bey tiirk zabiti
nin düşmanıdır. Dumh’.punann 
yıl dönücüiı ferdasında neşrettiği 
Mehmetçik makalesinde Türk 
neferini memleketi kurtaran 
1 ürk zabiti aleyhine tahrik edi
yordu. “ Mehmetçik „ makalesi 
herkesin eli altında mevcut bir 
vesikadır. Halbuki biz Türk za
bitini takdis ederiz. Ve onun 
üzerine aldığı vazifenin diğer 
milletlerin ordularında çalışan 
zabitlerden hiç birinin omuzu
na tahmil edilmemiş olduğunu 
biliriz.

“ Dumlupunarm ferdasında 
müstevli Avrupa ordularını dı - 
şarı atan türk zabitini, şerefe 
isal ettiği nefer karşısında, ne
fere “Bu zabit senin şerefini ga: 
peîmiştir,, diye göstermek mil
liyetperver ocaklının kalbini son 
derece kırmıştır. Bizim Türk za
biti hakkmdaki hissimiz, nihayet
siz bir sevgidir, hürmettir, ve 
minnettarlıktır .

Son Postanın 11 eylül nüs - 
hasındaki resmi görUnüz ;

Türk zabitini paraya doymı- 
yan, yaptığı eseri kendi yıkan 
haris bir adam diye gösteriyor.
Türk ocağı bolşeviklerin  

düşmanıdır 
“Zekeriya Bey Amerikadan 

döndükten sonra çıkardığı mec
mualarda kimlerle teşriki mesai 
etti: Bolşevik olduğunu mah
keme salonlarında itiraf eden 
ve yazılarında gösteren bir 
şairle. Bu kendi noktai nazarın
dan doğru olabilir, halbuki Türk 
Ocağı bolşevik fikirlerin, bol- 
şevikliğe hizmet edenlerin can
dan düşmanıdır.

Bolşevik fikirlerin tatbik e- 
dildiği yerlerde Türk münevver
lerinin nasıl mahvedildiğini her 
gün görürken, kendi mecmua
larında bolşevik propagandası 
yapan bir adam hakkında ocak 
ancak husumet duyar.

M isyonerler parası 
Zekeriyya B. “Resimli Ay„ 

da “Muhit,, mecmuasını misyo
nerlerden para almakla itham 
etti. Halbuki kendisi ve karısı 
Amerika şark misyoner teşki
lâtının reisi olan Mister Kray- 
nm parasile Âmerikada seneler 
geçirdiler. “Muhit,, in Amerika 
misyonerlerinden para almasını, 
bir itham mevzuu yapamıyacak 
yegâne adam, Zekeriya Beydir.

“Zekeriya Bey bununla kal
madı. Kendi mecmuasında Yu
suf Alcçora Beyi, diğer maruf 
türkçü rehberle beraber Ame
rika misyonerliğile elele vermiş 
gösterdi. Halbuki Amerika mis
yonerliğinden şahsen müstefif 
olan, Falih Rıfkı Beye verdiği 
ccvaptaki itirafı ile sabit oldu
ğu veçhile kendisi ve refikası
dır. “Muhit,, e tyazn yazan ma
ruf tüykçülerse makalelerinin 
ücretini hile almamışlardır.

K ofû sm  puştlar 
Zekeriya Bey mecmuasında 

Mehmet Emin Beyi ve Abdül- 
hak Hâmit Bsyi yüzlerinde bir 
kara damga [ile iptal edilmiş

îfoateren resimler neşretti. Türk 
Otağı ine Mehmet Emin Beyi 
ve Abdülhak Hamit Beyi Tük 
milletinin mefahirinden cayar ve 
takdis eder.

Titrlî nj«ağn müırfcoz Mmaoı 
parnan

“ Tiirk zabiti aleyhindeki ma
kaleyi yazdıran ruh ne ise Müh
mel Emin Beyi vo Abdülhak 
Hfimidi gûya iptal ettiren ruh 
ta odur. Bir gün “Re:;imli Ay„ 
da Türk Ocakları merkez bi
nasının 1,500,000 liraya malol- 
duğunu kaydeden birtakım na
tırlar okuduk. Zekeriya B. bu
nu yazdıktan sonra soruyor :
“ Ankara sokaklarında aç ço
cuklar gezerken buraya sarfe- 
dilen paraya yazık değil mi ?

“ Halbuki 1,500,000 lira Ze
keriya Beyin ortaya attığı adet
tir. Türk Ocağı merkez binası 
799,000 liraya malolmuştur. Ve 
bunu resmen kurultaya arzet- 
tik. Son yazılarında ise miktarı 
bir milyona kadar indirmiş. Çün
kü, bu kadar fahiş bir hata
nın insaf ve adalet lıissile de
ğil, gazetecilik itibarile de feci 
bir şey olduğunu anlamağa baş
lamıştır. Adetlerin büyütülmesi 
yalnız bir maksada matuftur : 
Halkı tahrik etmek.

Yalara, yalan
Türk zabiti aleyhine kin u- 

yandırmak suretile başlıyan ha
reket türk milliyetinin hadimle
rine ve Türk Ocağına teşmil 
edilmiştir. Son defa ben Atina- 
da iken, Türk Ocakları merke
zinin kadrosu olarak bir liste 
okudum: Bunu yazan gene Ze
keriya Beydir: “ Reis sekiz yüz 
lira alıyor.,, Yalandır. Reis dört 
yüz lira alıyor, “Reis vekili’sekiz 
yüz lira alıyor.,, Yalandır. Reis 
vekili yalınız iki yüz lira alıyor. 
"Umumî kâtip beş yüz lira alı
yor,, Yalandır. Umumî kâtip 
fahrî olarak çalışıyor. "Murakıp 
Ahmet B. isminde birisi senede 
dört bin lira tahsisat alıyor. tl 
Yalandır. Türk ocakları merke
zinde ne murakıp Ahmet B. var
dır, ne de ona verilen dört bin lira 
tahsisat. İki daktilonun yüz ellişer 
lira aldığını iddia ediyor. Bir 
tek daktilo var, yalnız yüz lira 
alıyor. Bu da evvelkiler gibi ya
landır.

Üç yüz lira alan bir tiyatro 
müdürü mevzubahstir.

Avrupah tiyatro müdürleri 
1700 lira istediler. Bu parayı 
vermedik. Türk müdürü ise bu 
para ile çalışamıyacağı için altı 
ay evvel istifa etti.

“On iki kişilik bir kadroya 
bu kadro içinde yalnız dört ki
şi muvazzaf olmasına rağmen 
bu kadar yalan katmağa ne 
isim verilebileceğini size soru
yorum.

Zekeriya B. yalınız iki aza 
için nispeten insaflı hareket 
etmiş, onlara yalnız yüzer lira 
zam yapmıştır. Bunlardan birisi 
murahhas diğeri muhasiptir. Mu
hasibin Türk Ocağından aldığı 
dört yüz lira kurultay’ın intihabı 
üzerine Sıhhiye Müdiriyetinden 
aldığı paranın aynidir. Hangi 
maaşı terketmişse onu almıştır. 
Murahhas ise gene kurultay’m 
intihabı üzerine İstanbul'dan 
Ankaraya gelmiş ve kendisine 
dört yüz lira maaş verilmiştir. 
Beş yüz değil.

Zekeriya Bey nasıl bir adam
“Görülüyor ki Zekeriya Bey 

benim şahsımla uğraşmıyor; 
“ Savulun, geliyorum! „ makale- 
sile Şakir Paşanın oğlu tara
fından hapishane hatıralarına 
dair yazılan yazile, “Mehmetçik,, 
makalesi ve resimlerle Türkçü

lüğe Iıii'.ıııc.l elmiş adamlar hak- 
kındaki biiliiu ııeşriyufiİ!'. vo 
ocuk merkezi hakkımla adalet 
hi.'ifji vo inîiüf nol-iai ııazami1' 
dan değil, yalıaız «azctccilik 
itibarile de insanı utandıra
cak yalanlarile ordu ve milliyet 
husumetini mütemadi gösteren 
bir adamdır.

Burada bir dakika durma
nızı rica edeceğim. Bütün Ana
dolu mücadelesini Âmerikada 
rahat rahat geçirdikten sonra 
buraya düııuıı Zekeriya Bey ayni 
Anadolu mücadelesini Maarif 
Vekâletinden Kastamonu köy
lerinde hocalık edeceğiz, diye 
para alanı ve kaçan vc rnlica- 
ılele bittikten soııra memlekete; 
dönen bir şairle beraber ayni 
maksat için çalışıyorlar. Tiirk 
silâhının, ve Türk maneviyetinin 
istinat ettiği kuvvetlerden, hiç 
olmazsa bir kısmını, yalanla, if
tira ile halkın nazarında ispat 
etmek.
OcaMn ©Mtnğıu da yalam 8

Zekeriya Bey yazılarında on 
beş senedenberi ocaklı olduğu
nu iddia etmiş. Hayır yalandır. 
Zekeriya Bey 927 de refikası 
ile beraber ocağa kaydedilmiş 
ve bir müddet sonra, biz aidet 
veremeyiz, diye istifa etmişler
dir. Esasen ocaklı olsaydı, tük 
ocağına ait mes’elelerin gazete
lerde münakaşa edilmiyeceğinin 
yasanın muayyen bir madde
sinde tasrih edilmiş olacağını 
bilirdi.

Y ü zd e doksam bin- yalam
“ Türk Ocağmdn on bin ki

tap sattığımı, gene onun yazı
larında okudum. Türk Ocağı, 
ocaklı gençlerin okumasında fay
da gördüğü eserlerden ikişer 
nüsha satın alır ve bu kitaplar
dan elliden yüz nüshaya kadar 
da merkezde muhafaza eder.

Herkesten alındığı kadar be
nim kitaplarımdan da alınmıştır. 

’Bu adet müracaatlara kâfi gel
mediği için, her birinin adresi 
mahfuz olmak üzere “ Dağyo- 
lu „ dan ve, “ Güne bakan „ 
dan 1006 nüsha ocak namına 
hediye ettim. Buna yüzde 90 
yalan ilave ederek memleket 
efkârı umumiyesine on bin ki
tap sattığımı söylemek gazete
cilik haysiyeti değil, insanlık 
haysiyeti olan bir adama bile 
yakışmaz.

Dört yüz lira mes’elesi
“ Benim aldığım dört yüz 

lira tahsisata gelince, bunu yal
nız memleketimin gençleri için 
izah ediyorum. Çünkü asıl av
lanmak istenilen herkesten faz
la o zümredir. Müessesenin hiz
metinde on dokuzuncu senemi 
ikmal etmek üzereyim. On beş 
sene fahrî olarak çalıştım. Al
madım, kendimden .verdim. Mem
leketin her köşesini kendi pa
ramla dolaştım.

“ Besim şahsıma hediye edil
miş altın kakmalı kılıçlar var
dır; ocağın camekânında durur. 
Benim şahsıma hediye edilmiş 
hahlar vardır; ocağın salonla- 
rmdadır. Benim şahsıma hediye 
edilmiş avani vardır, levhalar 
vardır; ben de onları ocağa he
diye etmişimdir.

“Bana verilen tahsisat bir 
kazanç halinde bende kalmaz. 
Ben o parayı gene ocak için 
sarfederim. Gün olur, şehrin 
dör tarafına gitmek için on 
on beş lira yalnız otomobil pa
rası veririm. Halbuki kurultay 
bu lüzumu görerek bana ayrı
ca bir de otomobil vermişti. 
Bunu kullanmadım. Bu masrafı 
müesseseye yük etmeğe gön
lüm razı olmadı.

Acaba bu efendiler, hangi 
müesseseye bir sene benim gibi 
fahrî hizmet etmişlerdir; bu 
efendiler her akşam, bu gibi 
yazılarla dolu gazetelerinden 
kaç yüz lira alıyorlar. Bunu 
onlara sormak istemez misiniz? 

“Vaktile, benim de kalem yar
dımımla milliyetçi “Turan,, ga
zetesini çıkarmış olan Zekeriya 
Beyin Türk ordusunu, Türk 
milliyetperverlerini ve Türk 
ocağını tahrip etmek için yap
tığı tahrikatı esas tutarak, Türk 
Ocağının kapışım bu adama 
kapadım.

„Vahidettin,c hakkımda idam

lıiikm li verdirm ir.li, Omun tyiıı.- 
«hm hoyınmmıı kurlardı!:, jivJ. 
mi barımı i liıı<lir;lni! ftorkolrırınm 
dipçiğinden JiarııİHu giiğniimUzU 
kurtardık, narıılaa ocağımızı kur
tardık.

Yunan işgali altında olma
sına rağmen girdiğim Izminbı 
ve Aydından ciğerim bir Yu
nan jandarmasının aiingürjilo ıh* 
limııetîeıı çıkabildim. Şimdi Tliti; 
ocağını, türkçiiliik rcımurloriıı} 
ve kendi ııamııstıınu Zekeriya 
Beyin tırnağından ve lîirjimiçn 
kurtarmağa çalışıyorum, kin 
memlekette hürriyetin haydut 
eline geçmiş bir tabanca git,i 
kullanılmasına çok defa şahit 
oldıık. Fakat, size aoıî istediği
niz cümleyi söyliyeyim:

"Türk Ocağı, bir sokak, bir 
çarşı değildir . Oradan herkea 
geçemez. O, muayyen imanı -o» 
lan, sevmeği ve lm n a d  etme
ği bilen bir müessesedir.

“Türk Ocağı mcrtK: İjiolcrl 
ölmemiş olan bir gençliğin ieîî» 
essesesidir. Zekeriya Bayin tüt-» 
tuğu ahlakî yol Türk Ocnğıran 
içinden geçemez. „
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bu beyanata karşı bit* cevçy 
vermiş ve Türle Ocalsfcn mc?» 
kez heyetinin bir me’kel oldu
ğunu söyliyerek demişliır ki:

“ Ayda yüzlerce Jira menj 
alamazsınız. Türk, on paraflını 
bile hesap etmeğe mecburdur. 
Ve sizin Fenerdeki villânızın 
masraflarını hiçbir suretle öde
yemez. Mefkûreci iseniz, mef
kureniz uğruna haftada bir kaç 
saat çalışırsınız. Dünyanın her 
tarafında bu böyledir.

Gene diyoruz ki:
_ Ocak tiyatro binasına sarf- 

edilen para büyük bir israftır. 
Fakir bir memleketin hükümeti 
bile millî tiyatro yaptırmaktaa 
âcizken bir cemiyet, herhangi 
bir tiyatro binasına yüzbinlerce 
lira sarfedemez.

Gene diyoruz k i:
Türk ocaklarının -parası gibi- 

diğer kısımlarının idaresi de 
bozuktur. Bunu ispat için birçok 
deliller neşrettik. Hamdullah B. 
buna cevap vereceği yerde me
seleyi ‘Zekeriya Beyin şahsına 
irca etmiştir. Ocak meselesile 
Zekeriya Beyisı şahsıma alâkası 
yoktur.

Zekeriya Bey Türk zabitinin 
düşmanıymış! Bunun delili de 
Son Postada çıkan resimmiş. O 
resimden maksadımız şu veya 
bu insanı, şu veya bu hadiseyi 
kastetmek değil, umumiyetle 
herkeste bîr hırs bulunduğunu, 
fakat esasta kanaatin de unu
tulmaması lâzım geldiğini an
latmaktı.

Hamdullah Suphi Bey bu 
resimde şahıslardan birinin as
ker kıyafetinde yapılmış olma
sından istifade ederek bizi Türk 
ordusunun düşmanı göstermek 
suretile Türk matbuatı arasında 
en halkçı bir gazetenin mukad
des bir kuvvete düşman olabi
leceğini iddia etmiştir. Hayır, 
Hamdullah Bey, Türkiyede Türk 
ordusuna düşman bir gazete de=> 
ğil, bir tek adam bile yoktur» 

İftiranızı nefretle karşıkyaa 
gene en evvel Türk zabiti m  
Türk ordusu olacaktır. Matbu
atla ordu arasına tefrika sok
manın mes’uüyetini ceza kanu
nunda bir okuyunuz, belki ka
nun lâyihası müzakere ediliıktn 
mecliste değildiniz!

Şahsiyata gelince; biz icap 
ederse o vadiye de girebilir 
ve sizin tercemei halinizde her
halde iftihar edemiyeceğiniz ha
diselerin delillerini kılişesile bir* 
likte dercedebileceğiz. Bir hars 
meselesile şahsiyat ‘davasının 
hududu üzerinde fazla durma
nızı ve fazla düşünmenizi tav
siye ederiz.,,

—  Hamdullah Suphi Bay 
herhalde bu neşriyata da c«* 
vap verecektir.
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Büyük asker mekteplerinin 
temelleri, karşı Yenişehir sn't- 
Sûrı üstünde kazılmak üzeredir: 
Asker iıarns Ankarayı merkez 
olarak aldı.

Y a Darülfünun?
Anfeımdn ciiımhuriyctiıa lıor 

rjtıyi, aw»ıi, kumlesi, idealirıtligi 
Gİüğüşkcnliği hop yöriılür, yalmz 
Ikırsı fföfültiîCK.

Bir Dnı?iîlfü»:nn pahalıdır. Fa- 
l'snt bir büyük Darülfünun pro» 
jcc-i çenelere taksim edilerek 
fakülte foıkiilte kolaylıkla yapışa- 
bilir._

Cıtelıas-jyoÜH yüksek îüh?d 

geöçîiği Ankaranıtı ses-l ve ku
ru havcanda, sarp toprağında 
geniş afnlc dalgalan arasında 
yogemİKiaİ3tîu‘. istanbulda lıu* 
ğünfen ÎÖaifülfünun kalabilir.
Fsîrat ■ Aaîıara daha birkaç se- 
Sıe Daffaî.îSnBBStia Isalamaz.

Tfeîs inîaîâbı içiîı en iyi
Kîafjı yasama verilecek Musta- 
(Fa İKeml mükâfatı kaç senedir 
Ksyjkiıî ssfaysmifı kasasında
B̂S-Ciİyüii** f, / '

tefese* Û a ^ t e ıa ı  böyle &  
Sçîö lıangi 'örneği verdi?

feîail., Hakkı Öeyin proîe- 
cSî dtarcjîs iffikıiâbı nasıl öğren- 
Efiig oldiîğnııau gördük.

DariffiflBURı Ankarada Cüm- 
hoıiyei Tfeîd^esîfiin inşasında 
hsm t fafanptaİıdy.

tlaröa /  ve • <nefis şan’atlere 
An&ira îşâiesi/' üstünde kartal 
feöar 'faîi ŞcıîsSctliim ■:: İHlars ve ne- 
&İ^paefetŞ&ı,j bd-amn boş ve 
cagM ı frl^âî'îaıasîi 'işiderek, 
bedrim s^UmştiBu,' ia r  sıcağını 
îatşırak ^fefssyenitı y hakikî İta» 
&dh ?© MaîsiM kaîîa olabilir.
' , , l

EÇarşı fişka b̂ r istizah tak
siri irerdi: Halk, hükümet yü- 
HÜttılan i|»lıhâp.' reyini serbst 
fegteBaa&ıı^' ; .

Acaba â/4tesunda, Kımkta, 
0osdag3Hîîa| Bergaîitada, Kuş- 
acEacıaılü, Nazillide, Çinede, 
Koşanda, ailüfkedo, Menemende, 
Seferihisj/rda, Gördeste, Ladik- 
îe, Meü'zifotvda, Rizede, Lüle- 
lbııırga®r!la hükümet yok mu idi? 

r Kâ 'Ş» fırka intihap sandığını 
..Sabancalar, bıçaklar, başı boş- 

larfeı kuşattı. Eğer reyini Ser
best veremiyen vatandaşlar varsa: 
Gffjkak silâhlan ile bir bombaya 
j/jenzetifen sandığa sokulamıyan- 
laırdır.

Safldık başım görüp içeriye 
girmek cesaretini bulamıyarak 
geri/ dönen erkek ve kadırların 
uFÎstüğü manzara jandarma, 
polis değil idi.

Biz karşı fırkadan istizah

değil, bir ifİCT.r takriri bekli
yorduk.

Eğer bu istizah tofcifirf ran* 
dik emniyeti koruma litîiğı için 
I laik Fırka r:ı möbVJaraıtfoı» bî
ri tarafından verilseydi, dntiia 
tabiî görcceîstik.

Karşı fırka adöbtidn îûSlöp 
yerlerinde rey değil, kelle iaîöî 
gibi, geleni geçeni teîlîifo ela
lar : Onlolik bir do bcoaf) itili
yorlar.

N ü k t e

Şu fıkra parçasından ne an» 
kuronuz : ... Fakat t e d n n ğ t t  
Merak ettiği bir çey var. Keli
meyi ağzında yedi çekle soka
ra!: soruyor :

>=■ Fethi Pügaffln yanında 
bir de Lider [jisminde biri var
mış ö  da kim ?

—  Yaveridir, Fransadan alıp 

getirmiş.
Fethi Beyin Fmısadan gel

miş olduğunu mu, Lider kelime
sinin Fransızca olduğunu mu?

“Sonposta” İkincisini anla - 
rnış: Lider kelimesinin İngilizce 
asıldan olduğunu söylemek için.

Bizim naklettiğimiz hakikî 
bir muhavere idi: Yoksa Fethi 
Beyin lider kelimesini Fransa* 
dan bile getirmek değil, Istan- 
bulda bulduğunu bilmez değiliz. 
Eğer böyle söyleseydik liderin 
Türkçe bir kelime olduğunu mu 
söylemiş olacaktık?

Bilir misiniz, asıl doğrusu bu 
olurdur: Çünkü lider kelimesi 
birkaç aylık kullanılışında aldı
ğı manzara ve mana ile artık
o kadar aslana benzemez olmuş
tur ki ona türkçe bile denebilir.

Muhaliflerimi!* neler yapma*1 
dılar, onların lügatinde kullanı
lışı ile demokrasi kelimesi bile 
aslfiöa esasına benzemez, tam 
bize mahsus bir kelime olmuş 
değil midir?

Karşı fırka lûgatifrden baş
ka hangi lügatte demokrasi o 
baş saltanatı manasına gelir?

FaÜh Rıfkı

Enis Bey
/ B iricn i sahifeden  m abat] 

da yapılması mukarrer olan 
bahri kuvvetlerin tahdidi mev
zuları üzerinde temaslarda bu
lunacaktır.

Atina sefirimiz dün bir mu
harririmize, Yunan Başvekili M. 
Venizelosla, Hariciye Nazın M. 
Mihalokopulosa Baş vekilimizle 
Hariciye vekilimizin iadei ziya
ret etmesinin takarrür ettiğini, 
yalnız seyahat tarihinin henüz 
belli olmadığını söylemiştir.

Enis Bey, Yunan Başvekili 
ile hariciye nazırının memleke
timizi ziyaretinin Türk - Yunan

/?r
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lersı w©
Adlî kömsiyeı'titea 

edecek zevaî:

İcra vo iîlûo ve ceza uoul- 
lüri kanunlarında yapılacak ta
dilleri toabit edecek encüracn- 
Icrfn bü ay zarfında Ankarada 
toplanma;]! mukarrerdir.

Şehrimizde encümene igtirak 
edecek olan üçüncü ceza reisi 
Kudretnllah, İcra reisi Suat, 
mahkenıei agliye reİ3İ Feyzi 
Daim, ikinci ticaret reisi Os
man Boyler bugün Ankaraya 
hareket edeceklerdir.

Adliye tayinleri
fera encümeni reisliğine 

Temyiz mahkemesinden Fuat 
Hulûsi, ceza mahkeme usulleri 
encümen reisliğine de Fah
rettin Beyler tayin olunmuşlar
dır.

K açaktılar
(Bit-ihtâ sahifeden mabat) 

üzerine almış bulunduklarım 
söylediler.

Karakagın ölümü esnasında 
mecruh düşen Sait Beyin gel
memiş olduğundan diğer şahit
lerden filmin çekildiği esnada 
cereyan eden hâdiseler sorul
muştur.

Avukat Sadi Riza Bey mü
hendis raporlarına itiraz etmiş
tir. Bu raporların fennî bir es- 
aöa göre tanzim edilmiş olma
dığım iddia etmiş ve yolun da 
Belediye tarafından gayri fen
nî olarak inşa edilmiş olduğunu 
söylemiştir. Bu yol üierme ser
pilmiş olan kamlann otomobil 
seyrine gayri müsait olduğunu, 
az bir süratle giden otomobilin 
lâstiklerini fırlatabileceğini söy

lemiştir.
Yeniden bir ke$if icrasını 

talep etmiş ve bu keşif için de 
ikinci bir ihtilâfa mahal kalma
ması için üç mühendisin keşfet
mesini talep etmiştir.

Bunun üzerine müddeiumumi 
film çevrildiği esnada mecruh 
düşen Sait Beyle Hukuku amme 
şahitlerinin celbile yol üzerinde 
ikinci bir keşfin icrasını talep 
etmiştir.

Muhakeme 11 kânunuevvel 
perşembe gününe talik olunmuş
tur.

dostluğunu takviyede en mühim 
bir amil olduğunu ilâve etmiştir.

Ankara, 6 [ H. M. ] —  İs
met Paşa Hazretleri bir iki ay 
sonra Atina ve Peşteye iabei 

ziyareti muhtemeldir.

( 1 inci sahifeden mabad) 
Hüsamettin Paşa, İsmail Şev- 

kot, Amca Tevfik , Kemâl, İs
mail Sıtkı, Mehmet Ali, Sadık, 
Roıjat, Seİahaltın Boylar.

Kavanin ve mülkiye encü
menine :

Emin Âli, İsmail Şevket Ap- 
dttlkadir Ziya, Sadettin Ferit, 
Aziz, Vasfi Ragit Manyası zade 
Feridun Beyler Bursada Avu
kat Nazmi Nuri Bey, - Benim 
namzetliğim konmamış, fakat 
bea de, kanuna âşinâ olduğum 
için bu encümende kavanin tet
kik edebilirim , namzetliğimi 
kendim vazediyorum - dedi, ve 
kabul edildi.

Sıhhiye encümenine: Tevfik 
Salim Paşa, Asım Paşa, Hikmet 
Feridun, İzzet Kâmil, Galip 
Hakkı Beyler, Refika Hulûsi

Behçet, Safiye Hüseyin H.lar.
iktisat encümenine: Nemli 

zade Mitat, Furtun zade Murat, 
Karamustafa zade Ahmet, Hacı 
Recep, Nazmi Nuri, Bican, Ha
kim Zada Murat Beyler.

Maarif encümenine Sadi, E- 
tom izzet, Refik Ahmet, Mus
tafa, Kemal Salih Beyler ve 
Lâtife Bekir, Rana Sami Yaver 
Hanımlar. İntihap edildiler.

Safiye Hüseyin Hanım söz 
alarak kendisinin Maarif encü
menine idhalini istedi muvafık 
görüldü.

Encümenler intihabı bitmiş 
olduğu için, Gazi Hazretlerile 
İsmet Paşa Hazretlerine[]ve meb
’usan heyetine telgraflar çekil
mesine karar verilerek içtimaa 
nihayet verildi. Şehir meclisi 
ikinci içtimaini çarşamba günü 
oaat on dörtte aktedecektir.
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Tiytrolanm kapanma

Şehrimizdeki bazı tiyatro 
heyetleri İstanbul beledeyesine 
müracaat ederek tiyatro ve si
nemaların gece saat 12 de ka
panmağa mecbur olmalarından 
zarar ettiklerini iddia etmişler 
ve müddetin saat bir buçuğa 
çıkarılmasını rica etmişlerdir. 
Belediye bü miivacaati tetkike 
başlamıştır.

Kapanma saatleri için tiyat
rocuların istedikleri gibi değil, 
fakat yarım saat mühlet veril
mesi düşünülüyor.

Kaçak radyolar 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

kaçak födyo tesisat dulunduğu 
ve bunların failleri hakkında 
takibat yapılacağı yazılmıştı. 
Vilâyetten verilen bir emir üze
rine polis merkezleri kendi mm- 
takalarmdaki radyoları ve Sa
hiplerinin adreslerini tesbit etmiş 
birer liste halinde polis müdü- 
riyetitıe göndermiştir.

Radyo şirketi bu listelerde 
tetkikat yapacak ve kaçak rad
yo kullananları mahkemeye ve
recektir.

Mektep ihtiyacı
Orta mekteplerin ilk sınıf

larında y&e olmadığından şikâ
yet edilmişti. Bir iki yerde hu
susî orta mektep açılmasına 
rağmen hâlâ bazı semtlerde or
ta mektebe ihtiyaç vardır.

Bilhassa Beylerbeyi, Bakıköy 
Haliçte orta mektebe ihtiyaç 
olduğu anlaşılmıştır.

Şehrimizde bulunan bazı 
muallimler aralarında bir şiket 
yaparak bir hususî orta mektep 
açmağa teşebbüs etmişlerdir.

Bir üfürükçü
Halkı iğfal eden mahalle a- 

ralannda gizliden gizliye üfü
rükçülük yapmakla maznun Ab- 
durrahman ikinci cezaya veril
miştir. Maznun gayri mevkuf 
olarak muhakeme edilecektir.

Sergi neye derler
Ticaret odasındaki sergi ko

misyonunda yeni bir münakaşa 
çıkmıştır. Sergi neye derler? 
Azadan Salih Cimcoz ve Daniş 
Beyler bu kelimenin yerinde 
kullanılmadığını ileri sürmüşlerdir

Buna misal olarak yerli mal
ları sergisi gösterilmektedir.Bu- 
rada eşya satışı olduğu halde 
yine ismi sergi idi.

Bu kelime etrafında çıkan 
münakaşa münasebetile sanayi 
müfettişi Daniş Bey şu malû
matı vermiştir.

—  Sergi kelimesini yanlış 

olarak kullanıyoruz. Sergide eş

ya satılmaz. Sergide eşya teş

hir edilir. Nitekim bu yaz Ga
latasaray sergisinde eşya satıl
mış, bir çok dedikodular çık

mıştır. Sergi komisyonu sergi 

açmadan evvel bu kelimenin 

nerede kullanılması lâzım gel

diğini kararlaştıracaktır.

Amerika sefiri
Amerika sefiri Ankaraya 

gitmiştir. On gün kalarak şeh
rimize avdet edecektir.

Amerika Sefiri Ankarada 
Amerika Ticaret Müsteşarı M. 
Klein şerefine İ>ir ziyafet vere
cektir.

/ K ıa s a kire
İivet ve bilhassa!

■™ O halde söyliyeyim! Pren- 
tâ Şonya Kara sof! Prens Ka- 

ırasoîun hemşiresiyim.
Davamıza bu kadar merbu- 

tiyet karşısında derin bir hür
metle mütehassis oldum.

Anuşka kulaklarını kapıya 
verdi:

•=?- Sus, geliyorlar.
Ve gözü değiştirerek:

Matmazelin sizi kabul 
etmesine memnun oldum. Sizi 
kâhyaya götüreyim. Derhal işi
nize başlatsın.

Bir ses:
■— Zahmet etme Anuşka , 

bundan sonra Kedrof yoldaşla 
ben meşgul olacağım.

Arkasından da demin bizi 
kapıda karşılayan iki askerden 
liri göründü. Bana dedi k i:

—  Artık sen de bizdensın.
Gel de seni Peter3 yoldaşa gö 
türeyim. Seninle tanışmak isti - 
yor.

—  Peters yoldaş kim?
Bu sualim Çekamn adamını 

sevindirdi amma, Anuşkanın 
da sapsarı olduğunu gördüm.

—  Sen Petersi tanımıyor 
musun?

—- Vallahi tanımıyorıim. Ha
ni pek tanımak ta istemiyorum.

—  Nasıl olur ? O seni mut
laka görmek istiyor. Hem Pe- 
ters yoldaş bir şey istedi mi, 
onu derhal yapmalı.

—  Bu Peters yoldaş o ka
dar kuvvetli mi?

—■ O da söz mü? Cerzino» 
ki ile Mujinskiden sonra Rus
ya omundur bel

—  Rusya onun olsun amma, 
bu zatın vazifesi nedir?

Çekanın adamı askerî bir 
selâm verdi:

—  Hepimizin âmirimiz, dedi, 
Çekaya kumanda eden adam.

O zaman, Anuşkanın neden 
sarardığını atiladım. Hani ben 
de sararmadım değil..

Suhof
. Çekanın merkezi Lubliyanka 

sokağında 2 numaradır. Burası 
adeta bir kışlaya benzer. İç av
lusunda beş katlı bir başka 
bina vardır ve Rusyaum beüi 
başlı hapisanelerinden biridir.

Bu dahildeki Bina hariçle 
hesnen kamilen tecrit edilmiştir.

Hor katta bkçok hücreler 
vardır. Bu höcrelerin içinde bir 
çok mahpusların kımıldadıkları 
görülmektedir. Bunların hemetı 
hepsi en feci şerait içinde ölü
mü beklemektedirler..

Avluya girer girmez bu bi

nanın bütün pencerelerinin de
mir parmaklıklarla örülü oldu
ğu gözüme çarptı. Bunlardan 
bazılarını içindekilerin ziyadan ve 
havadan mahrum etmek için 
tahta perdelerle kapatılmıştı...

Hiç şüphesiz bu höcrelerde 
azılı mahpuslar bulunuyordu.

Etrafa daha dikkatli baka
madım. Çünkü Çekanın adam
larından biri gelmiş [yanındaki 
klavuza Peters yoldaşın bizi ka
bul edeceğini söylemişti.

O önde, biz arkada, methalin 
sağındaki bir odaya girdik. 
Sonradan öğrendim ki bu oda 
M. OWanesoyun hususî odası 
imiş.

Evvelce içinde buğday satılan 
bu yer bugün insan etinin meş
heri olmuştu.

Kapısının önünde iki karan
lık dehliz bulunan bu oda oka- 
dar berbat bir pislik içinde 
idi ki, bunu görür görmez, in
san denilen mahlûkların burada

nasıl yaşayabildiğine şaştım kal
dım. İçindeki eşya gayet basit
tir. Bir masa, bir iskemle ve 
bir çok sıralardan ibarettir.

Masanın arkasında iskemle
nin üzerinde, meşin elbiseli bir 
adam oturuyordu. Ş

Hiç şüphesiz son derecede 
sarhoştu. İçeri girdiğim zaman 
etrafı bir düzine Çeka neferle' 
rile ihata edilmiş bir zavallıyı 
isticvap etmekle meşguldü. Bi 
çare adam bütün bu heybetten 
ve pislikten ürkmüş bir vazi
yette, sorulan suvallere ancak 
tek heceli kelimelerle cevap 
verebiliyordu.

Hiç şüphesiz cürmü idarei 
hazıra aleyhinde bulunmaktı, 
Hemen kısa bir zaman içinde 
Lubliyankada hidematı şakkaye 
mahkûm oluverdi.

Bu isticvabatm bitmesini bek' 
lerken hapisteki kocasıyla te' 
mas etmek için müsaade istiyen 

[ Arkası yanıı ]
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i  1 inci auhifcdnn m a b a d }  
gibi buhranlar ekseriya bir sa- 
sene geçtikten sonra zail olma
ğa ve vaziyet normal bir hal 
iktisap etmeğe başlamıştır. Bir 
seneyi bulan bugünkü umumî 
buhrana gelince bunun ne ka
dar devam edeceğini ve ne gîbi 
şerait tahtında neticeleneceğini 
kestirmek en muittedir iktisat 
mütehassıslarınca da mümkün 
olamaz.

Yalnız dünyanın yarım esir 
zarfında geçirdiği İktisadî buh
ranlardan alman tecrübelerle dü
şünerek bu buhranın da yaba 
bir istikbalde tnüBdefi olacağını 
tahmin etmek yalaış olmaz. 
Bunda nikbin olmak ve ümitvan 
olmak lâzımdır.

Bu buhranın sebepleri çoktur. 
Yalnız şu kadar söylenebilir ki„ 
on on sene zarfında dünyadaki 

bütün memleketlerde ham mal, 
madenî mevat ve hububat fazla 
istihsal edilmiştir. Daha doğrara 
umumî bir şekilde istihsalût 
eski senelere nisbetle yüzde 
yirmi beş nisbetinde fazlalaş
mıştır. Halbuki yine bu on sono 
zarfında insanlar ancak yüzde 
on nisbetinde artmıştır. Nüfus 
tezayüdü ile istihsalât fazlalaş
ması arasındaki hu geyrî tabiî 
nisbet her tarafta İktisadî ıran» 
vazineyi ihlâl etmiştir.

Bundan başka birçok ma
haller sanayi sahasında çok ileri 
gitmekte, sanayie müteallik hs- 

tihsalâtı tezyit etmek için re
kabet etmektedirler. Sonra sa
nayi cephesinde birçok yeni 
icatlar bu kısma ait organizas
yonun istihsalâtını çok arttır
mıştır.

Bugün Anaerikasın bjrçak 
yerlerinde büyük ve asrî çift
liklerde buğday ziraat ve istih» 
salâtmın makine ile yapılması 
eski muvazeneyi çok değiştir» 
miştir. Garbî Amerikada buğ
dayın makine ile çıkarıldığı 
yerlerde bir (Boşl) buğday 50 
santim kâr ile satılabilmektedir.

Halbuki diğer yerlerde zi
raat makine ile yapılmayan kü
çük çiftliklerde bir dolar bile 
masraf çıkarmak mümkün ola
mamaktadır. Görülüyorki, sana
yideki terakki dünya istihsalâ- 
tının gayritabiî olarak fazlalaş
masına sebep olmuştur. B u e h u  
için dünyanın umumî istihsalât] 
ile istihlâkâtı arasında bir mu* 
muvazene temini icabetmektedir

Mister Klein 1921 den 1929 

senesine kadar Amerika hükü

metinin Ticareti hariciye mü- 
dirliğini ifa etmiştir. îki sese- 
denberide Ticaret Nezareti müs
teşarlığım yapmaktadır. Kendi

si çok güzide bir iktisat âlimi

dir. Bugün akşam üzeri eks
presle Ankaraya gidecek, hü
kümet ricalimizle tanışacak ve 

memleketimizle Amerika ara
sında İktisadî ve ticarî sahada 

çalışma birliği imkânları üze
rinde bir fikir mübadelesi ya
pacaktır. Memleketimizin kıy

metli misafiri olan Amerikan 
Ticaret müsteşarının umumî 
buhranın memleketimizdeki te

sirleri ve bunun izalesi çareleri 
etrafında hükümetimiz mutaleala- 
nm bildirmesi de muhtemeldir.

Mister Klein ayın on birinde 

şehrimize avdet edecek, bura

dan. İzmire gidecektir. İzmirden 

Kıbrıs, Beyrut, Suriye, Filistin 

ve Mısıra uğrayarak Garbî Av
rupaya geçecektir. Mister Klein 
bir müddet Fransada kaldıktan 
sonra Amerikaya avdet ede* 

i çektir.
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Raevsıfiî bir membadan alınan malûmata göre, Hariciye Vekilimiz Tevfik Riiştii Bey 

■ Cenevredeki tahdidi teslihat konferansın avdetinde Komaya uğrayarak İtalyan 

Başvekili M. Musolini ile görüşecektir. Siyasî mehafilde esas itibarile takarrür eden bu 
ırTüülûkcita büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir.

Söylendiğine göre, M. Musolini ile, Hariciye Vekilimiz bu mülakatlarında raemle- 
ketittiizle, İtalya ve Yunanistan arasında müşterek bir ademi tecavüz misaki akti 
S30 elsEİni görüşeceklerlerdir. Bu misaka, üç devlet arasmda kara ve deniz kuvvetlerinin 
tahdidi itilâfı da ilâve edilecektir.

Ba misaka Buîgaristanın da iştirakininde takarrür ettiği kuvvetle söylenmektedir. 
Hatta dün, Bulgar sefiri bu hususta hükümetinden aldığı talimat üzerine, Tokatlıyan 

Hariciye Vekilimizi ziyaret ederek kendisile bir saat kadar konuşmuştur.

terki tesHiHratta 
doğra .gitmektir ^

Gmnevreye giden heyetimiz 
Rüştü. Beyin beyanat-

a <*« 
<'1*1

i r a l i

fe vfik .K ü şK i B a y H aydarpaşada
Csaavfede önâmifedefei hafta 

İnikat edecek olan tahdidi 
S^slitat ihzarı komisyonunda 
Ssplîftmetiiinki temsil edecek olan 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
&ey, saaîyeti erkânı, dün sabah 
Ankara ekspresile , şehrimize 
gelmişle? ve Haydarpaşada Vali 
Muhittin, Polis Müdürü Ali Riza 
Beylerle oaparetlâr' mümessilleri 
tarafındaa ’ karşılanmışlardır.

Dün/şiddetli bir lodos oldu
ğu için Hariciye Vekilimiz Hay- 
^arpagadon, Seyrisefain umumî 
müdürü iîe ’ Üsküdara gitmişler 
oradan Söynsefamin bir motö- 
rii ile Banâktaşa geçmişlerdir. 
HameJjîe vcsIsâHâımfi zâyaE’etEsır 

Tevfik Rüştü Bey öğle 
yemeğini Tokatlıyan otelinde 
yemiş, bazı ziyssretler kabul 
etmiş , bu anada Sırp ve 
oulgar sefirlerini, kabul ederek 
kendüerile uzun'müddet görüş
müştür.

^Hariciye/ vekilimiz saat üçe 
doğru maaşça tindeki zevat ile 
beraber ^Sirkeci totasiyonuna 
gelıaiştiç. Burada teşyie gelen 
sovat kendisini kerçılamı İ̂B»

rdır. Konferansa gidecek he
yetimizi seiâmetlemeye gelen
ler arasında Peşte Sefiri Behiç 
Bey, Vali Muhiddin Bey, Vali 
muavini Fazılı Bey, Seyrisefain 
umumî müdürü Sadullah Bey, 
İstanbul meb’usu Edip Servet 
Bey, Mübadele komisiyonu mü
şavirlerinden Muvaffak, ve Ke
rim Beylerle sefaret mümssille- 
ri vardı.

Hariciye Vekilimiz teşyie 
gelen zevat ile musafaha etmiş 
ve bir aralık gazetecilerle ko
nuşarak Ankarada imzalanan 
son Türk - Yunan misakı ile 
Macar ve Yunan Başvekillerinin 
Ankara seyahati hâdisesinin 
Sırbistanda aksi tesir hâsıl et
tiği şayiası hakkında şu sözleri 
söylemiştir:

-—“Bütün milletlerle sulh ve 
sükûn dairesinde münasebat te
sisi öz gayemizdir. Bu gayenin 
tahakkuku için hüsnü niyetimiz 
harekâtımızla sabit olmuştur. 
Balkanlarda olsun, diğer mem
leketlerde olsun sulh ve iyi mü
nasebet tenisi için yapılan her 
j[Arkacız 3 üncü sahifede/

Şehir Meclisi bu
gün toplamıyor
Fifkagrupu dün fırkada 

toplanarak 
müzakeratfa bulundu

Şehir Meclisi fırka grupu 
azalan dün Halk Fırkasında bir 
içtima aktetmişlerdir . İçtima 
Hüsamettin Paşanın riyaseti al
tında aktedilmiş ve elli aza ha
zır bulunmuştur. İçtimaa saat 
15,5 ta başlanmış 16,5 ta hi
tam verilmiştir. Bu içtima sırf 
tanışma mahiyetinde olmuştur. 
Yeni intihap edilen azalar yek- 
diğerile tanıştırılmış Vali Muhid
din B. kendilerini tebrik etmiş
tir. Şehir Meclisi azalığma inti
hap edilen hanımlardan Lâtife 
Bekir, Nakiye, Safiye Hüseyin 
Hanımlar içtimada bulunmuşlar 
Râna Sani Yaver, Refika Hulû
si Behçet Hanımlar gelmemiş
lerdir. içtimada, bugün topla
nacak olan şehir meclisinde 
heyeti umumiyece yapılacak olan 
encümenler intihabı halAm«<a 
müdavelei efkârda bulunulmuş
tur.

Riyaset, kâtiplik, encümen 
azalan için namzetler gösteril
memekle beraber Vali Muhiddin 
Bey encümenlerin ehemmiye
tinden bahsederek arkadaşla
rının nazarı dikkatini celbetmiş 
ve buralara çalışabilecek liya
katli arkadaşların intihabı hu
susunda dikkat edilmesini rica 
etmiştir,

Encümenlerde çalışacak kim
seler yirmi beş kadar olduğu 
için kimlerin intihap edileceği 
evvelden tahmin edilemez. Ya
lını? yeni intihap edilen hanım
larımızın hepsinin encümenlerde 
vazife alacakları muhakkak 
rülusektedir. Şehir Maclİ3İ bu- 
günilk İçtimaını aktedecektir.

Uo ISCıı̂

i i s f e ş s m  

s© g©Mı°ı
Mister Klein bu cuma 
günü Ankaraya gidecek

Bir müddettenberi Avrupa- 
da bir tetkik seyahati yapmak
ta olan Amerikan Hükümeti Ti
caret Müsteşarı M. Klein dün
kü ekspresle şehrimize gelmiş 
ve Sirkeci garında Amerikan 
sefiri, sefaret mümesilleri, Ame
rikan Ticaret Odası azası tara
fından karşılanmıştır.

M. Klein Amerikan sefaret
hanesinde sefirin misafiri ol
muştur.

Amerikan Ticaret Müsteşarı 
şerefine bugün Tokatlıyan ote
linde, Amerikan Ticaret Odası 
tarafından bir ziyafet verile
cektir.

Bu ziyafette Amerikan sefiri 
ve refika», sefaret erkânı, Vali 
Muhittin Bey, Ticaret ve Sanayi 
Odamız rüesası hazır buhina- 
cakSürdir.

Mister Klein sureti husu- 
siyede seyahat ettiği için gaze
tecilere bir şey söylememiş, yal
nız memleketimizi ziyaretinden 
memnun olduğunu, Ankaraya 
giderek hükümet ricalimizle gö
rüşeceğini beyan etmiştir.

M. Klein bu cuma günü ak
şamı Ankaraya gidecek, Uç gün 
kalarak şehrimize avdet ede
cektir. Buradan İzmir tarikile 
memleketine dönecektir.

EM  JEO İU ŞU L E C II’K

Ankara, 4 — Gazi Hazretleri, 
halkla yakından temas ve 
ihtiyaçlarını tetkik için mem
leket dahilinde icra edecek
leri seyahate yakında çıka
caklardır.

Seyahatin önümüzdeki haf
ta başlaması kuvvetle ümit 
edilmektedir. Gazi Hazret - 
leri Halk Fırkasından Recep 
Bey (Kütahya) yı refakatle
rine alacaklardır.

Gazi Hazretlerinin seya
hatlerinin iki ay kadar sü
receği söylenmektedir.

Seyahatin evvelce tasav
vur edilen şekli Konya ve 
Adana üzerine müteveccih 
idi. Fakat şimdi mevcut ri
vayete göre Reisicümhur Hz. 
Eskişehir, Afyon, Konya, 
Adana, Antalya, Niğde, Kay
seri, Sivas ve Samsun tari
kile Trabzonu teşrif buyu
racaklar ve İstanbul yolile 
Ankaraya avdet edecekler
dir. Maahaza seyahat daire
sinin İzmir ve civarım da ih
tiva edeceği tahmin ediliyor.

Gazi Hazretleri her dahilî 
seyahatinde olduğu gibi bu 
sefer dahi bizzat halkın içi
ne girerek mahailî ve umu
mî ihtiyaçları içinden tetkik

edecekler, köylünün derdim 
dinüyecek ve iotediklerini tcD» -i 

pit eyliyeceklerdir.ReiaicüipJiEİ' 
Hazretleri muhtelif asalın!" -i 
lerde irat buyuracakları mü» ■ 
hini aiyaoî nutuklarla ıncm- . , 
lekelin bulunduğu vaziyeti, 
alınması lâzım tedbirleri -vo 

bu cümleden olarak hükû-,. 
mete, fırkalara, halka düşes !j 

vazifeleri izah buyuracaldart&v; 
Gazinin son seyahati ukduhiî 
idarede büyük başkalıkla? 
yapabilecek yüksek bir ma- . 
hiyette telâkki otamakta- . 
dır. _ ■ ,

Halk Fırkası Meclisin fev* • 
kalâde içtimamda, Fıtfka ğru» 
punda icrasına karar'verilen • 
teşkilâtın tatbikine tevessül- 
için Gazi Hazretlerinin saya1» 
hatine intizar etmekte vç 
buna büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedir. Hatta, . baz» 
mehafilde, bu seyahatin fır
kaların vaziyetini değiştiren' 
cek bir netice verebileceği. 
tahmin edilmektedir.

Halk Fırkası, Gazi Haz 
retlerinin nutkundan mevcut 
yüksek işaret ve irşatlarî 
nazarı dikkate alaccsk ve ona 
göre bir istikamet verecek 
tir.

Serbest Fırkadan istifa
Üç Darülfünun müderrisi 
Serbest Fırkadan çekildi!
smaii Hakkı, Sekip, Y. Ziya 

Beylerin sebebi istifası nedir ?
Edebiyat Fakültesinden ter

biyeci Müderris İsmail Hakkı, 
Müderris Şekip, Yusuf Ziya 
Beyler Serbest Cümhuriyet 
Fırkasından çekilmişlerdir. Bun

ların fırkadan çekilmeleri men
sup oldukları fakültelerin nok
tai nazarlarım teyit maksadile 
yapılmıştır. Bilhassa İsmail Hak
kı ve Yusuf Şerif Beylerin di
vana aza intihap edildikleri için 
behemehal fırkadan çekilmele
ri icap ediyordu. Aksi takdirde 
yine kendileri “ Darülfünuna 
vakfı hayat „ fikrini fakültele
ri namına nasıl müdafaa ede
bilirlerdi?

Yalınız bunların faal bir rö-

VS.

vatan haini Arif Oraç’unj 
dolandmcıSıklanna 

şayanı dikkat vesikaları 
raeşredeeeğko

le malik bulundukları fırkadan 
divana aza intihap edildikten 
sonra çekilmeleri ekseriyet par
tisi tarafından muahaze edil
mektedir.

Eğer divana aza intihap 
edilmeselerdi Serbest Fırkadan 
çekilmiyeceklerdi. Müdafaa et- 
ttikleri tez nerede kalıyor? de
nilmektedir. Bu hususta Etem 
Akif B. muharririmize şunları 
söylemiştir:

—  “Darülfünun müderrisleri
nin fırkalara intisap etmemeleri 
hakkında bir kayit, bir emir yok- 

jjtur. Dünyanın en serbest ülke
lerinde olduğu gibi memleketi
mizde de hürriyeti vicdan, hürri
yeti kelâm ve yazı hürriyetinin 
mevcut olduğuna en büyük de
lil matbuatımızın şekli hazırıdır. 
Böyle düşünen arkadaşlarımız 
da diğer bir fırkaya intisap' et
mişlerdir. Diğer bir çoğumuz da 
Halk Fırkastndanız. Ancak Da
rülfünun hocalarının fırka ha
yatında faal bir rol almalarına 

(Arkası 3 ünçü sahifede)

Darülfünunda
Arızî, daimîm.

müderrislikler;
Divan toplanamadı dedi 

kodu halâ berdevam;-.'
Bu hafta içinde toplanacak, 

olan Darülfünun divanı Muaflı», 
mer Raşit Beyin rahatsızlığı dö̂  
layısile teehhür etmiştir.

Maamafih rahatsızlığı pefe. 
ehemmiyetli olmadığı cihetle bir 
iki güne kadar Darülfünuna ge« 
lebileceği anlaşılmıştır.

Divanın içtimamda mevzua* 
bafas edilecek en mühim 
ele edebiyat ve ilâhiyatçılâflife 
ortaya attıkları “ Darülfüauaft: 
vakfıhayat?,, tezidir. Bunlar, öb' 
prensipi bütün gayretlerile taft», 
dafaa edeceklerini söylemekte* 1 
dirler. Dün bir muharririmi» 
Köprülü zade Fuat Bey şuııkcı- 
söylemiştir: .

:— “Biz tezimizi daima müdafÜh 
edeceğiz. Bu bir prensip mea’İS, 
leşidir : Darülfünun hocalarıma, 
hariçte işiB olmamasını istiyorıiz» 
Bilhassa divanda bulunacak mlK 
derrislerin, bir kısım müderrislefr- 
hariçteki işimizi bırakamayît 
derler. O  zaman Darülfünun ho» 
çalarını iki kısma ayırmak Ub 
zımdır :

1 —- Daimî müderrisler, 
(A rk sa : 3  üncü sa h i/tJ *)
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êylâlbm yapügı
l ı a izıran

tesbit edillyoır
izidir, 5 (A.A) —  Dahiliye 

Vekili bıı nab;ıh refakatlerinde 
Vali, Belediye jrcioi, inşaat mü
tehassislan bulunduğu haicle 
13ornova, Seydiköy ve Karşıya- 
kaya giderek seylûbın ika ettiği 
zararlar ve seylâpzedelerin va
ziyetleri hakkmdn yakından tet- 
lûkatta bulunmuşlardır,

İzmirin bu gibi afetten kur
tarılması için, vaziyetin teshi
linden oomra, bir karar veri
lecektir.

Plmtaka ziraat müdürlüğü 
tarafın dan seylâp felâketinin za- 
zarlnrı hakkında tanzim edilen 
rapor şudur:

Nefsi İzmirde en ziyade ha- 
sr.rata maruz kalan mahal Bu- 
cadır. Bu mıntakada 2300 zey
tin ağacı devrilmek sureti  ̂mah- 
oîmuştur. 560 dönüm bahçe ve 
30 balye tütün tamamile) zara
ra uğramıştır. At, inek ,koyun 
gibi ehlî hayvanlardan 39 u bo- 
ğnlmuatur. Kümes hayvanların
dan sarar fazladır.

Urlada haşarat ehemmiyet
lidir. Urla merkezinde toplan
mamış zeytin mahsulleri yüzde 
15 nisbetinde hasara uğramıştır. 
Kaza mıntakasında ise 600 dö
nüm bağ ve bahçe kamilen ve 
137 bin okka zeytin tanesi ha
sara uğramıştır.

150zeyin ağacı mahvolmuş
tur. Seferihisar kazasında zey
tin ağaçlarındaki hasarat[jyüzde 
25 derecesindedir. 4400 zeytin 
ağacı ile 500 palamut ağacı 
mahvolmuş tnr. 40 dönüm bağ 
vo bahçe, 6000 dönüm tarla 
hrjap olmuştur. 200 bin okka 
zeytin tanesi seller tarafından 
süiTiMaaip götürülmüştür.

Tire kazasında pamuk ve 
susaoj mahsulünde yüzde yet- 
mrj hag nisbetinde zarar var
dı?.

Menemende 150 dönüm pa
muk ve 100 dönüm susam tar- 
lac-j sular altında kalmıştır. 50 
koyun ve keçi boğulmuştur. 
Zeytin [tanesinde hasar yüzde 
beQ nisbetindedir.

Torbalı kazasında henüz 
miktara tesbit edilemiyen pamuk 
ziyam vardıı?.

Foça, Kuşadası kazalarında 
eîtOtemiyetli hasa? olmuştur. Ka- 
îafeunan, Ödemiş, Çeşme kaza
larında zarar ve ziyan yoktur.

Mecliste
Fethi Beyle istizah 

fakirin bugün 
müzakere edilecek

Ankara, 5 (H. M) —  Yarın 
Metli:; ikide toplanacak, encü
menler intihabatı yapılacaktır. 
Serbest Fırka turafındnıı veri
len istizah takriri mevzuu balı- 
solacaktir. Bu takrire cevap 
verecek olan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey, İzmir seylâbı 
dolayısiie seyahate çıktığından 
bu müzaiceratın başka bir güne 
taliki de muhtemeldir.

Serbest Fırka Lideri Fethi 
Bey bu takriri üzerinde birkaç 
gündür hazırlanmaktadır. Dahi
liye vekâletine şimdiye kadar 
Belediye intihabatı hakkında 

bir çok vilâyetler raporlarını gön
dermişlerdir. Bu raporlar hey
eti teftişiyede tetkik ediliyor.

M T l Ş l k î Û

îrede sanayi
1 inekte- 

e tti
Kahire 4 ( A.A ) —  Bugün 

diğer iki mektepte de kargaşa
lıklar zufaûf etmiştir. Bunfârdan 

bİK3İ Kahirenin varoşlarından 
bwâ olan Abbasiyede kaindir, 
diğeri Bulaktaki sanayi mek
tebi olup burada talebe mek" 
tebj yağtna etmeğe teşebbüs 
etmrjîoi*, Eıir otomobili ateşe 
''ermıjbr. ve foavaya ateş eden 
polise Iıarçı taşlarla tecavüz et- 
m*3İerdit’. Mamafih bir çok ta

lebe yaralanmış ve bîr çoklan 
tevkiî edilmiştir.

Fırka merkez heyeti 
Ankara, 5 (H. M.) —  Fırka 

riyasetinin gösterdiği lüzum üze
rine bugün umumî merkez azası 
iki buçukta toplandı. Muhtelif 
mevzular üzerinde konuşuldu. 
Daha nafi çalışılmak mütaleası 
müzakere edildi. Müzakere beşe 
kadar devam etti.

Kuşadası mes’elesi
Ankara, 5 ( H.M) - Kuşadası 

Serbest Fırka mutemedinin Halk 
Fırkası mutemedi tarafından öl
dürüldüğü şayiası doğru değil
dir.

Ingiliz sefiri 
Ankara, 5 (H. M.) —  İngiliz 

sefiri bugün İsmet Paşayı ziya
ret ederek görüştü.

ü z ü m  satışı 
İzmir 4 (A.A) —  Bugün 20 

kuruştan 21 kuruşa kadar2833 
Çuval üzüm ve 7,5 tan 37 ku- 

*uŞa kadar 291 çuval incir ve 
kuruştan 5 buruşa kadar 129 

5Wal horda satılmıştır.

Okyanusu geçecekler
Halifaks “ yeni iskoçya „ 4 

(A. A.) —  4 kişi 9 metre tulün
de bir motörle mücehhez bir 
şalupa ile bu gün Mişigandan' 
Hal, faksa gelmişlerdir. Tedarik
lerini ikmal ettikten sonra At
las Okyanusunu katetmek niye
tinde bulunmaktadırlar.

İngilterede işsizler 
Londra, 4 (A.A) — 27 teş

rinievvelde işsizlerin miktarı 
2,237,501 kişiye baliğ bulun
makta idi. Şu hale nazaran, 
geçen haftaya nisbeten 38,213 
ve geçen sönenin aynı devresi
ne nisbeten 1,003,113 kişi faz
ladır.

Hindistanda
Ahali polis 

kuvvetlerine 
tecavüz etti
Karaşi, 5 (A. A) —  Şilâh- 

itaatsizlik hareketine iştirak 
eden nöbetçilerden 19 unun 
dün akşam tevkif edilmesi üze
rine ahali arasında büyük bir 
hiddet ve galeyan baş göster
miştir. Zabıta, ahalinin üzerine 
doğru yürüyerek hücum etmiş, 
halk ta polisleri taşa tutmuştur. 
Ahaliden 20 kadar kimse ve 
polislerden bir kaç kişi yara
lanmıştır.

Bembay, 3 ( A. A .) - Mad* 
havpurda ahali ile polis arsında 
zuhûr eden ihtilâf üzerine 200000 
kişi sürülerini alarak gitmişler
dir. Şehir ıssız ve hazin bir 
manzara arzetmefetedir.

Yeni Delhi, 4 (A.A.) - Dün 
12 ay hapse mahkûm edilmiş 
olan sabık Kalküte belediye re
isinin zevcesi Mars. Senduptads 
bugün 4 ay hapse mahkûma 
edilmiştir.

Kmd Bellen
iMlaear gazeticele- 

rioe çok metem 
beyanatta bulumdıa

Peşte, 4 (Â. A) -  Bugün 
Başvekil Kont Betlen cenapları 
matbuat mümesnillerini kabul 
ederek Türkiyeye yaptığı ziya
ret ve bu ziyaretlerin sebeple
ri hakkında izahat verıııiş ve 
deıııişt r iti: “ İcra ettiğim se
yahat, evvel beevvel aramızda 
mevcut muahedeye tevfikan 
Türkiye ile Macaristan dostlu
ğunu tarsin etmek maksadına 
matuf idi.

Seyahatimin diğer gayesi de 
muahedenin mefhumu dairesin
de iki memleket haricî siyase
tinin, bilhassa menafiin müşte
rek olduğu sahalarında istikame
tini göstermekti.

Kont Betlen gazetecilerin 
muhtelif suallerine cevap vere
rek seyahatini siyasî maksatlar
la yapmış olmasına rağmen İk
tisadî meselelerin de görüşüldü
ğünü seyahatinin Macaristanın 
Rusyaya karşı olan siyasetile 
hiçbir münasebeti olmadığını ve 
Türkiye Rusya ile dostluk mü
nasebetleri tesisi için gitmedi
ğini söylemiştir.

Kont Betlen Îtalya-Türkiye 
Yunanistan - Bulgaristan-Maca- 
ristan - Avusturya ve Almanya 
blokunun tahakkuku hakkında 
ecnebi gazetelerde intişar eden 
haberlerin mevsimsiz olup olma
dığı hakkmdaki suallere de gü 
lerek ne lehte ne de aleyhte 
kehc nette bulu m . a a ;mı söy
lemiştir.
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Darülfünunda
[1  in ci sahifeden m abad}

2 —  Daimî olmıyan müder
risler.

Fakat İkincilerin Darülfünun 
umurunda hiç bir reyi olamaz. 
Bunlar, Divan riyaset ve ema
net gibi makamlarda çalışamaz
lar. Bunun için biz, Darülfünu
na vakfı hayat edecek müder
rislerin azamî nisbette olmasını 
istiyoruz, bu noktai nazarımız 
kabul edilirse İlahiyât ve Ede
biyat fakültelerinden hiç bir mü
derrisin hariçte meşgul olduğu 
görülmiyecektir. Eğer divanda 
-bu fikrimizi kabul ettiremezsek 
hariçte kendimizi müdafaa ede
ceğiz. Bizim noktai nazarımız 
mantıkidir, elbette galebe ede
cek. „

Diğer taraftan ekseriyet par
tisine dahil bulunan Hukuk Fa
kültesi kâtibi Umumîsi Müderris 
Ethem Akif Bey muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur:

—  “Esasen Darülfünun mü
derrisleri daimî ve serbest un- 
vanile maaş almaktadırlar. Eğer 
daimî müderrisler hariçte iş 
yapanlar ve memuriyet alanlar 
varsa onları divanda mevzuu 
bahsetmeğe zaten hacet yok
tur. Esasen divanı muhasebat 
maaşlarını keser. Binaenaleyh 
bunda uğraşılacak ve münazara 
mevzvu olacak bir şey göremi
yorum.

Dersleri sırf ilmî mahiyette 
olması itibarile tıpta, hukukta 
vesair fakültelerde bulunan mu* 
derris beyle; hariçte kabine ve 
yazıhaneler açarak kazanamı- 
yorlarsa bunları divan değil 
esasen hükümet ve Maarif ve
kâleti vaktile düşünmüş, öteki
lerin maaşlarına yüzde elli zam 
yapmıştır. Şüphe yok bu yüzde 
elli zam; maaşları bir daktilo 
maaşından bir parça fazlalaşan 
müderris beyi terfih edecek 
mahiyette değildir. „

anlaşma hareketi, bu yolda atı
lan her adım umumî uııllıe bir 
hizmettir. Yı

tnizin Sırbıstanda aksi tesir hâ
sıl edeceğini zan ve ümit et- 

Bilûkia bu gibi itilâflar 
ınııü selâmeti ve 

arzu eden her devleti 
edecek bir keyfiyettir,,, 

l'evfik Riiştü Bey İtalya, 
Yımaninton ve Amerika [seya
hatleri hakkında demiştir ki:

— "Ccncvrcdckı işimizin ne 
zeman biteceği malum değildir. 
Giderken hiçbir yere[j uğramı- 
yacağız. Avdette de bir yere 
uğrayıp uğramıyacağmuz ma
lûm değildir. Bu hususta bilâ
hare karar vereceğiz. Vaziyetin 
inkişafına göre avdette İtalyaya 
uğramamız memuldiir.

Atlıma seyahati 
Atina seyahatini ilk ve ya 

sonbaharda Başvekil İsmet Pa
şa Hazretlerinin refakatinde ola
rak icra edeceğiz. Fakat bu se
yahatin tarihi henüz tesbit edil
memiştir. Amerika seyahati hak
kında mukarrer bir şey yoktur.,, 

Tahdidi teslihat 
Hariciye Vekilimiz dün sa

bah Pendikte kendisini karşılı- 
yan bir muharririmize tahdidi 
teslihat konferansı hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur:

— “Cenevreye tahdidi tesli
hat ihzarî komisyonuna iştirak 
etmek üzere gidiyoruz. Bu ko
misyonun daima himmeti der- 
kâr olmakla beraber bu defaki 
ehemmiyeti daha büyüktür.Çün- 
kü önümüzdeki sene içtima ede
cek asıl büyük tahdidi teslihat 
konferansının ruznamesini ve 
mevzuunu hazırhyacaktır. Bizim 
tezimiz eski tezimizdir.

Gayemiz terki teslihatta 
müsavata doğru gitmek ve be
hemehal bu sahada müsbet bir 
neticenin tahakkukunu görmek
tir.

Milletlerde mevcut gayrı mü

savi lenliİıatı daha ziyade art- 
tırıvMinak ve cbodilc < lirmemek 
şartile teslilıatı tahdit ve sulh 
ve emniyeti teinin edecek çekli 
teklif nereden gelirse gelsin 
müzakere ve kabule amadeyiz.

Bugün ekspresle doğru Ce- 
nevreye gidiyoruz. ,,

Ccvnit Pngniiim b e y a n a tı
Heyete askerî müşavir ola

rak i<;lircılc eder. Cevat Faya da 
bir muharririmize konferans 
hakkmdaki fikirlerini şu rıuretic 
anlatmıştır:

—  “  Tahdidi teslihat konfe
ransı, şüphecizki, dünya sulhüne 
en müsbet şekilde hizmet ede
cek olan bir teşekküldür. Tah
didi teslihat konferansının me
saisinin bir gün mutlaka muvaf
fakiyetli bir netice vereceğinden 
çok ümitvarım. Bugün bütün 
dünyanın bütün devletlerin ga
yesi sufhü ebedileştirmektir. Bu
nu tensin etmek belki bugün için 
tamamile mümkün olaıaıyacakhr. 
Fakat bütün devletler böyle cl- 
birliğile ve hüsnü niyetle çalışır
larsa bir, gün bu mes’ut hadise
nin de şahidi olacağız.”

Saat tam üçü çeyrek geçe 
kampana çalmış, Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rüştü Bey, tea- 
yie gelen zevata veda ederek 
kendisine refakat etmekte olan 
Cevat Paşa, Riyaseticümhur 
Baş kâtibi Tevfik Bey, Milliyet 
gazetesi başmuharriri Mahmut, 
Akşam başmuharriri Necmettin 
Sadık, Vakit başmuharriri Asım 
Hariciye kalemi mahsus müdü
rü Kemal Aziz ve Hariciye mü
dürlerinden Suphi Ziya Beylerle 
beraber vagonlarına girmiştir.

Heyetimizi hamil olan tren 
saat üçü yirmi geçe selâmet 
temennileri arasında hareket 
etmiştir.

Heyetimiz doğru Cenevreye 
gidecek, yolda tevakkuf efaniye- 
cektir. Paris Sefiri Münir Bey 
Cenevrede, Bern Sefiri Cemal 
Hüsnü Bey de Bern de heyete 
iltihak edeceklerdir.

Sivrisinek mücadelesi
İki senedenberi şehrimizde 

sivrisinek mücadelesi yapılıyor
du. Bu mücadele neticesinde 
sivrisinek mühim surette azaldı
ğından bu sene mücadele azal
tılmıştı.

Bunun üzerine birçok mınta- 
kalarda yeniden sivrisinek baş 
göstermiştir.

Bu vaziyet karşısında mü
cadeleye yeniden şiddet veril
mesi kararlaştırılmıştır.

İstanbulda mücadele martta 
o zamana kadar mücadele he
yeti Anadoluda daha sıcak yer
lerde çalışacak, martta tekrar 
şehrimizde faaliyete devam ede
cektir. Bu defa daha esaslı bir 
surette çalışacak ve hiç bir 
sivrisinek yumurtası bırakılmı- 
yacaktır.

Emniyet sandığını dolan
dıranlar

Emniyet sandığından 16000 
lira dolandırmakla maznun ve 
mevkuf bulunan Ayetullah Ef. 
nin arkadaşlarından Fuat Ef. 
Ağır ceza mahkemesinde yaşı
nın tashihini istemiş, mahkeme 
de bu hususta kararını vermiş
ti.

Bu karar mucibince Fuat 
efendi jandarma muhafazası 
altında beşinci hukuk mah - 
kemesine çıkarılmış ve yaşı 
tashih edilmiştir.

Ayetullah efendi ve arka
daşlarının kefaletle tahliyeleri 
hakkmdaki talepleri kabul edil
memiştir.

Yalmz mevkuflardan İzzet 
efendi S00 lira kefaletle bıra
kılmıştır.

Kenan Bey aleyhine 
açılan dava

Bandırma Ağır ceza reisi 
Hikmet Bey,İstanbul müddei
umumisi Kenan Bey aleyhine 
sekiz bin liralık bir zarar ve 
ziyan davası açmıştır.

Hikmet Beyin İstanbul dör
düncü htıkuk mahkemesi reisli
ğine verdiği istidada; Keıan 
Beyin haksız yere kendisini 
memuriyetten çıkaraıa'; aylarla 
açıkta kalmasına sebep oldu
ğundan ve bu esnada peder ve 
validesinin vefat ettiğinden, muz- 
tar bir vaziyette kaldığından 

çocuklarının mektep ücretini ve
remediği için okutamadığmdan 
bahsetmektedir.

Hikmet B. bütün bunlara 
mukabil maddî ve manevî za
rar olmak üzre sekiz bin lira 
istemektedir.

Bu meseleye mahkeme âza
sından Sakip Bey tahkikat hâ
kimi tayin olunmuştur.

Şehir stadyomu
Bu sene zarfında ayrılması 

takarrür eden şehir stadyomu 
için sporcu rüesadan bazıları
nın mütalaaları alınmasına ka
rar verilmiştir. Fikirlerine mü
racaat edilecek olan zevat tes
bit edilmektedir.

Bunlar bugünlerde belediye
ye davet edilerek kendilerile 
temas edilecektir. Stadyomun 
mevkii hakkında henüz kat’î bir 
karar olmamakla beraber Bey- 

ı oğlu cihetinde olması muvafık 
1 görülmektedir.

Hmaf işleri

SoıınyajpıiJaM mizam* 
Maımedemı şikâyet» 
ler devam ediyor

Son yapılan esnaf cemiyet 
!eri m/amımıneshdci) .jikûyellcî 
devanı ödiyor. Yeni £iiznı:ııı:;mo 
mucibince cemiyetlerin, ur.u;;,ıj 
kâtiplerini İkt'riat Vckfıleti tıı» 
yiıı ediyor.

Esnafın en ziyr:.da -itiran eiii^J 
nokta buranıdır. Su yiSadcn 
rimisdeki esnaf ccmiyellermdû 
bası hâdiseler olmakladır. Ticû» 
ret müdüriyeti îar-ûfaniÜaı tıyia 
edilen bir uaıamî kfıtibi cctr.1» 
yet kabul etmemiş ve i.ja Lag-' 
latmamıştır.

Bir cemiyet te tuaıcai kâti
bin maaşını 150 liradan 70 li
raya kadar indirmiş, kâtibi ti- 
mumî bu vaziyeti kabul etme
miştir.

Bu gibi hâdiselerin önüne 
geçmek için elde küîi veijlni 
yoktur.

İşin en salim iararî] mü j»îbi 
esnaf cemiyetlerine uıüdalıeîe-et» 
meraeklir. Scsdcrdeu fctiî cIikö  
tecrübelcr acikesiiMÎû aMkde? 
makamat ta bu nSdokdüdlı tü» 
zumsuz okluğuna koni

Diğer taraftan veriîcn ma
lûmata göre sone bnpndnn 5îi« 
baren esnaf ceraiyetlcriîa bele
diye meşgul olacaktır. Su cü
retle esnaf ceaijrctlerü Sjils ti» 
caret müdiriyetinin alâkası kal- 
mıyacaktır.

Yangın başlangıcı
Dün akşam saat 20 de Be* 

yoğlu İstiklâl caddesinde büyük 
Anadolu hanında felâketimiz 
bir yangının önüne geçilmiştir.

S.Fırkadan istifa
{B ir im i sahifeden M abatj 

hayah tedrisiye müsait değildir.
Biz müderrislerin gençleri

mize cümhuriyet duygularını tel
kin etmek vazifesile mükellef 
olduğuna kanaat ve imanı» 
vardır.

İsmail Hakkı vo Şekip Bey
lerin mensup oldukları fırkadan 
çekildiklerini gazetelerde oku
dum. Bunların ne fırkadaki va
zifelerinin şeklini ve ne de ora
dan çekildiklerini şahsan bilmi
yorum. Eğer fırka vazifelerini, 
serbest müderrislerin yazıhane
leri ve kabineleri misillû bu ze
vatın hariçte işgal ve kazant 1 ıı 
temin ediyorsa daimî müderris
lik umdesine mugayirdir. İşte 
buna binaen çekilmiş olmaları 
muhtemeldir. Şu suretle mevcut 
bir prensipe şimdi riayet etmiş 
oluyorlar.”

Köprülü zade Fuat Bsy ise:
—  “ Yeni fırkadan çekilen 

arkadaşlarımızın niçin evvelden 
çekilmeyip te şimdi çekildik» 
leri mevzuubahs olamaz. Ede
biyat ve İlâhiyat fakülteleri di
van intihabı dolayısiie müderris
lerden hiç birinin hariçte işi oima 
masına karar vermiştir. Ha • 
rictekabine açmakla bir fırkada 
faal bir rol almak birdir. İsmail 
Hakkı ve Şekip Beyler fırkadan 
sırf bunun için çekilmişlerdir.

Eğer fırkadan çekilmeseler- 
di, intihap olundukları divan 
azakğmdan çekilmeleri lâzımdı. 
Bu ise onların Darülfünuna kar
şı olan alâkalarile kabili telif 
değildir.,,, demiştir.

İsmail Hakkı Bey ise fırka
dan çekilmesine dair aüplutt 
cevaplar vermekte» esasen Da* 
rülfünun tatili münasibetile fır
kada meşgul bulunduğunu, faal 
bir rol almadığ» ve müderrislik 
vazifelerinin buna müsait olm** 
dığmı söylemektedir.
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»ırka Gazeteleri
M'tîîutlif gazeteler, Halk Fır- 

gazetecilerini menfaat a- 
daınları olmakla itham ediyor- ,
i ar.

îr. tam zıttıdır.
»ip. kârlı gazeteciliğin mu-

Sıalofet gazeteciliği olduğunu 
>-Hn i,es meslek adanılan bilir.
«...İm>i'■i'» muhalif gazeteler hiçbir 
ini; söz, ytiınre haydi il o bağlı 

'i'i-i'. Okuyucuları iki ta-
I iıi’V’r: Bir taraf hükümet aley- 
! i’ e s t u y.'U'SDi.'i diye, öbiir taraf 
uiz ın için ıu; yr.zınış diye okur.

A ıy .O c  bir muharrir eğer ka
zanç adamı ise, beklediği fırsat 
kargaşalık günleridir.

Yeni fırka çıktığı zaman, 
hcrfcea acaba susmuş olanlar 
ne söyliyecekler diye merakta 
idi. Halk Fırkası meb’usları re
islerini gücendirmeksizin yeni 
fırkayı intihap etmekte serbest 
idiler. Meb’us gazeteciler için de 
en yBksek kazanç fırsatı bu idi.

Heıa sövülen fırkanın ön 
siperinde bulunarak bütün hü
cumlara onlar uğramıyacaklar, 
h eg yeni devrin kahramanı ad- 
ıletliîecekler, eski fırkanın için- 
ieM mea’uüyetleri unutulacak 
ve üstelik para kazanacaklar 
idi.

Fethi Bey ve arkadaşlarını 
Malik Fırkasından çıktıkları için 
kahraman addedenler, eski fır
kalarını bırakan muharrirleri de 
ayni gözle göreceklerdi. Nite
kim gördüler.

Halk Fırkası gazetelerinde 

Halk Fırkası hükümetlin hiç 
bir yüsSJr hesabı olmadığına 

inanmamâk, menfaatten başka 

dürünce: ve kayguları oltnıyan 
kacgı taraf muharrirleri için 
tabiî «örülmek lâzımgelir.

Fakat hakikat böyledir.
'Tüccarlık, Halk Fırkası ga

zetelerinin en son düşüncesi ola
rak kenarda kalmıştır: Sıkıntı

larını, dertlerini, iç yüzlerini ya
kımdan bildiğim arkadaşlarıma, 
gahpi gazetesi olmiyan bir mu
harrir olarak, memleket, fikir 
adnmlarınm hürmetini isteme- 
mekliğim mümkün değildir.

Türkiyeniln matbuat tarihin
de ideale bağlılık an’anesini ku
ranlar arasında Halk Fırkası 
gazetecilerine en büyük şerefi 
ayırmak lâzımgelir.

Taşra
U iS k  tefek, fakat bir yığın 

taşra gazetesi var. Satırları 
arasmda bir damla mürekkep 
kadar fikir gölgesi olmiyan bu 
varakalar, yalnız şahsî, ve bil
hassa polis ve jandarma dedi
kodusu ilç doludurlar.

Bir memlekette sükûn polis

ve jı'uıtlnmırı adedi i!o «’lcf'ii, 
polis vc jandarmanın tcî*ır:31 e t
mekle olduğu kamın ve hlikft" 
met kuvvetlerine herkesin hür
meti ile tutulur. Bu hürmot ruSi- 
Itırda eridiği zaman, “inzibat,, 
m bütün garantileri ortadem 
kalkmış olur.

İnzibat bir çeşit eoirlik, vo 
inzibat müesseseler! menfur 
gösterilirse, emniyet, lıcr yeyin 

emniyeti tehlikeye girmiş de
mektir.

Vatandaşın hükümetle, polis 

ve jandarma ile hesap kitabı 
ancak mahkemelerde ve daire
lerde görülür: Sokakta iskemle 
kavgası ile görülmez.

Fikir bile demeyelim, hat
ta eli kalem tutar insanların bu 
kadar gaflete düştüklerini gör
mek lıazin geliyor.

Kuvvetli hükümet, Türkiye
nin milletler arasında bugünkü 
şan ve şerefine vücut veren, 
onu koruyan en büyük zaman
dır. Bu hükümet, o hükümet! Fa
kat her vakit kuvvetli hükümet!

Türkiyenin tekmil inkişafla
rının, hakkın, hürriyetin, her 
şeyin bel kemiği kuvvetli hü
kümettir; inzibattır.

Ve memlekette bir tek sağ
lam organizasiyon hükümettir.

Türkiyede kuvvetli hükümet 
telâkkisini ve otoritesini yık
mak, bir fırkanın yerini almak 
istiyen fırka için bile ancak 
intihardır.

FaMh Rıîkı
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Kuyuda bir ceset
Dün, Davutpaşa kışlası ci

varındaki bir kuyuda bir ceset 
bulunmuştur. Cesedi civarda bu
lunanlar görmüş ve zabıtaya 
Saber vermişlerdir.

Ceset Davutpaşa kışlasın - 
dan bir askere aittir. Bu zaval
lının dört ay evvel intihar mak
sadile kendisini kuyuya attığı 
ve boğulduğu tesbit edilmiştir. 
Ceset kuyudan çıkarılamamıştır. 
Kuyunun suyu arazozla tahliye 
edildikten sonra çıkarılacaktır.

Fantoma Mehmet
Kasa hırsızlarından beş se

neye mahkûm olan Fantoma 
Mehmet aleyhine sahte nüfus 
tezkeresi kullandığı cihetle 
ikinci bir dava ikame edil
miştir. Mehmet dün mevkuten 
İkinci ceza mahkemesine cel- 
polunmuştur.

Fantoma ifadesinde nüfus 
tezkeresinin sahte olmayıp kar
deşine ait olduğunu ve sirkat 
hâdisesinden dolayı Bursaya fi
rar ettiği esnada yanlışlıkla kar
deşinin nüfus tezkeresini almış 
bulunduğunu söylemiştir.

Lamam faaliyeti 
Llmsı®

Eİyeft ‘ derecede!
Limanda faaliyet her ay mun

tazaman artmaktadır.
Bu huouotcı kendisilo görü

şen bir muharririmize Liman 
şirketi müdürü Hamdi B. şu 
izahatı vermiştir.

—- Limanın bugünkü faa
liyet şekli diğer aylara nisbotle 
şayanı memnuniyet bir haldedir. 
Vakıa henüz bu faaliyet geçen 
seneki vaziyeti bulmamıştır. 
Fakat geçen senenin bu ayları
nın yeni tarifenin tatbiki itiba
rile fevkalâde zamanlar olduğu
nu kabul etmek lâzımdır.

Şehre muvaredat artmıştır. 
İhracat iyi bir derecededir. Bil
hassa hergün Anadolu hattile 
Haydarpaşaya gelen zahire ve 
buğday liman faaliyetini arttırı
yor.

Transit muamelâtı diğer ay
lara nisbetle kıyas kabul et
mez derecede fazlalaşmıştır.

Rusyanın ihracat eşyasını 
taşıyan gemiler buradan geç
mektedirler. Bu da ihrakiye 
noktai nazarından çok lehimiz- 
dedir.

Tevfik Kâmiî B.
Başmurahhasımız cumar

tesi güs«ü geliyor
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan Mübadele başmurahha- 
sımız Tevfik Kâmil Bey cumar
tesi giinU şehrimize avdet ede
cektir.

Başmurahhasımızın avdetin
den sonra Muhtelit Mübadele 

Komisyonu umumî bir içtima 

aktederek muallâk mesaili mü
zakereye başlıyacaktır.

Bitaraf azalarm hakemlikle
rine tevdi edilen ihtilâflı ınes’- 
elelevi tetkik ederek bunlardan 

bir kısmı hakkında kararlarını 
verdiklerini yazmıştık. Bitaraf 
azalar bu kararlarını bugünlerde 
her iki tarafa tahriren tebliğ 

edeceklerdir.

Kut» Oüioclokslara S teş
rinisaniden itiba» 

rem vesikaları verilecek
Muhtelit Müdadele talî ko

misyonundan tebliğ edilmiştir: 
İstanbulda kâin Muhtelit Mü

badele talî komisyonu atideki 
şartları haiz olan şimdiye kadar 
etabli vesikası almamış bulunan 
ve İstanbul mıntakasında müte- 
mekkin olan Türk tabiiyetini 
haiz ortodoks rumları mezkûr 
etabli vesikalarını almak üzere
5 Teşrinisani 1930 tarihinden 
itibaren Babıali binasında kâin 
komisyon bürolarına müracaat 
etmeğe davet eder.

1 —  Ankara mukavelena
mesinin meriyet mevkiine gir
mesinden evvel verilmiş olan 
bir talebe istinaden hali hazır
da talî komisyonda tetkik edil
mekte bulunan bir dosyaya ma
lik olmak ve yahut;

2 — ■ Şahsî vaziyetinin tet
kiki için komisyona vakti za
manında istida ile müracaat et
miş olmak ve bu istida hali mu- 
allakiyette bulunmak ve yahut;

3 —  Talî komisyonun nu
marasını havi bir yeşil fişe ma
lik bulunmak.

Alâkadarlara talî komisyon 
bürolarının sabahleyin saat 9 
dan 12 ye ve akşamları saat
2 den 6 ya kadar açık olduğu 
ınüstedilerin beraberlerinde pa
saport kıt’asında 6 adet fotoğ- 
rafileri ve hüviyetlerile Türk 
tâbiiyetinde ve Rum ortodoks 
m e zh e b in d e - bulunduklarını 
müsbit evrakı beraberlerinde 
bulundurmaları ihtar ve gerek 
tescil ve gerek vesikaların itası 
muamelelerinin meccani olduğu 
ilân olunur.

jfi'

beyi tasarraf a a!ıış=

Liso vo orta mekteplerde 
talebeyi tasarrufa alıştırmak ga- 
yesile talebe satış kooperatifle
ri teşkil edilmektedir.

Talebenin az para ih iştirak 
ettikleri bu kooperatifler son 
derece faydalı ve müsmir neti
celer vermektedir

Ezcümle talebeye alacakları 
levazımı iyi ve ucuz bir şekilde 
temin etmek maksadile İstanbul 
Erkek lisesinde muallimlerin de 
iştirakile bir kooperatif teşkil 
edilmiştir. Bu kooperatifin ni
zamnamesinde de tasrih edildiği 
veçhile, kooperatife şerik olan 
talebeye mektebi terkettıkleri 

esnada vermiş oldukları para 
faizle iade edileceği gibi ay
rıca kârdan da hisse ayrıla
caktır.

İstanbul erkek lisesinin mü
dürü Celâl Ferdi Beyiıı gayre- 
tile vücut bulan bu güzel teşeb
büsü diğer mektepler de tamim 

için talebeyi teşvik etmekte
dirler.

Emanette Barem
Baremi takip etmek üzere 

Ankarada bulunan Belediye reis 
muavini Hâmit B. iki güne ka

dar şehrimize gelecektir. Barem 

kabul edilmiyip rededildiği söy- 
' lenmektedir.

Tayyare kongresi
Tayyare cemiyeti umumî kon

gresi bu ay zarfında Ankarada 
aktedilecektir.

Bu kongreye Büyük Millet 
Meclisi riyaset divanından mün- 
tehap 10 zat, Matbuat cemiye

tin d e n , Millî neşriyat ajansların
d a n  birer zat, Türkocağı mer

kez heyetinden, Muallimler Bir
liğinden, idman cemiyetleri itti
fakı umum merkezi, Hilâliahmer, 
Himayeietfa! umum merkezle
rinden ikişer zat iştirak ede
cektir.

Ayııça bütün vilâyetlerdeki 
Tayyare Cemiyetlerinden de iki
şer murahhas gönderilecektir.

Kongrede Umumî Merkez 
azalan seçilecektir. Umumî mer-

Kiiçük tacirler
Ticaret odası bu eemi= 
yete müzaheret edecek

Küçük tacirler birliği namı 
altında yeni bir cemiyet teşkil 
edildiği yâzılmıştı. Bu cemiyet 
maksat ve gayesini izah eder
ken ticaret odasının yapama
dığı işleri yapacağından, küçük 
tacirleri himaye edeceğinden 
bahsetmektedir. Bu cihet tica
ret odası erkânı tarafından pek 
hoş karşılanmamıştır.

Ticaret odası ikinci reisi 
Necip B. yeni teşekkül hakkın
da şu sözleri söylemiştir:

—  Ticaret odasının ifa ede
mediği vazifeler nelerdir? Bu
nu madde tayin ederek izah et
mek lâzımdır. Ümit ederiz ki 
küçük tacirler cemiyetinin ga
yesi yalnız Ticaret odasile mü
cadele etmek değildir. Oda her 
ticarî teşekküle olduğu gibi ica
bında bu cemiyete de müzahe
ret edebilir.

kez azalan da kendi aralarında 
idare heyetini intihap edecek
lerdir.

Umumî kongre Tayyare cem
iyetinin iki sene zarfında yap
tığı malî ve İdarî bütün hasılat 
ve hesabatı tetkik edilecektir.

•v Alillin sofin ■ - Aüm-ı 
nefiri IVİ. l’olıhro:ıya<-'iü refaka
tinde Kefaret müsteşarı olduğu 
halde diin a'^pmki ekspresle 
Ankaraya gitnintir.

Belıiç B. —  Bir müddet- 
tenberi şehrimizde bulunan 
Peşte Sefirimiz Behiç Bey cu
martesi giinü memuriyet ma 
halline avdet odcccktir.

* Sırp şöhreti baykûtibi — 
Sırp sefareti baîfİ£Ût‘.î>i M. Sinf- 
kugoviç dünkü ekspresle tnczu- 
nen memleketime gitmiştir.

* Gençler mtıhfili orkestralı--
Cümhuriyet Gençler mtdıfi' 

linin musiki, temaşa şubeleri 
bu ayın ikinci haftasında faa
liyete geçeceklerdir.

Mahfil gençleri tarafından 
teşkil edilen orkestra ayın 14* 
ünde ilk konserini verecek ve 
aynı akşam temsillere başîıya- 
caktır.

* Camilerin tamiri —  Ev
kaf idaresinin tamirata mahsus 
olan tahsisatı bitmiş olduğun
dan müdüriyeti umumiyeye mü
racaat edilerek yenick-a tahsi
sat istenmiştir. Alıeaesk tahsi
sat ile bilhassa Fatih ve Aya
sofya gibi büyük canJerdeki 
adedi bir kaç yüze baliğ oloa 
kırık camlar tamir edilecektir.

■V Gayıp ımübaddülsr cemi
yeti binası —  Gayri mübadil
ler cemiyetinin Beyoğlunda İmam 
sokağında işgal ettiği bina bir 
Yunanlıya ait olduğu için An
kara itilâfnamesi aıucibiace sa
hibine iade edilmiştir.

Gayri mübadiller cemiyeti 
Galatada Voyvoda caddesinde 
Danup hanının ikinci katma 
taşınmıştır.

Emniyeti umumiye şube 
müdürleri —  Emniyet içleri u- 
mum müdürlüğü dördüncü şube 
müdürlüğüne Savur kaymakamı 
Osman Sabri ve beşinci şube 
müdürlüğüne de Gön an Kayma» 
kamı Necmettin Beylerin tayini 
tasdiki âliye iktiran etmiştir.

ti İspirto inhisar Müdürü —  
İspirto ve ispirtolu meşrubat 
inhisarı umumî müdürü Asım 
Bey yeni bütçeyi götürmek üze
re Ankaraya gitmiştir.

Asım Bey Vekâletle temasta 
bulunduktan sonra birkaç güne 
kadar avdet edecektir.

Hariciye tayin listesi —  
Hariciye tayin listesi, Vekil Tev
fik Rüştii Bey Cenevreden av
det ettikten sonra ilân edile
cektir.

Ziraî vaziyet —  Bu hafta 
içindeki ziraî vaziyet şudur:

înebo'u elma ağaçlarındaki 
hastalık devam ediyor. Kasta
monu ziraat fen memuru bu işle 
meşgul olacaktır.

Barsa —  Son yağmurlar 
ziraat için faideli olmuştur.

Çorum —  Kışlık zeriyat de
vam ediyor.

Ordu —  Eitna mahsulü iyi
dir. Her tarafta sev! iyat baş
lamıştır.

Hayretle yüzüne baktım. 
n>edi k i:

Sen misin, Bukarevski 
mi, hanginiz olduğunu daha ev- 
vei! anlamadan “ Mavi oda „ yı 
nasıl hazırlarım?

—- “Mavi oda,, mı ?
™  Evet Mavi oda ! Matma- 

aeîin âşıklarını kabul ettiği oda!
=* Peki, Matmezelin cenralı- 

•aı, bcai mi intihap edeceğini 
iaereden biliyorsun?

—  Yeni bir şoför gelince, 
daiffia şoförü tercih eder de...

=  Bu nasıl olur?
Matmazel size nazariyesini 

söylemedi mi? “Gece hizmetin
den bahsetmedi mi? Sonra siz
den kendisine “Mutlak bir sada 
kat,, istemedi mi?

"" Ah, demek siz, içerde

A konuşulanları hep kapman din
lersiniz.

Hizmetçi bir kahkaha daha 
salverdi. Sonra ciddileşerek, 
ortaya bir göz gezdirdi ve 
dedi ki:

—  Sana âşıkı olmanı tek
lif etti değil mi? Yarabbi bu 
kadın hangi çamurdan yuğrul- 
muş.

İtiraf ederim ki bu sefer 
büsbütün hayrette kaldım.

Kızıl Bakirenin vazifesi iti
barile, hizmetçisine kadar bü
tün y.antndakilerin sadık ve 
emin adamlar olması icap eder
di. E, bu hizmetçinin hanımı 
için kullandığı dile ne buyurur

la r ?
Fakat hizmetçinin tuzağa 

düşürmek için böyle bir tabiye

kullanması ihtimali de vardı.
Sert bir tavır aldım:
—  Ya Matmazel senin böyle 

söylediğini işitirse, seni saniye
sinde kovmaz mı?

Anuşka omuz silkti ve ba
na uzunca bir nazarla bakarak:

—  Umurumda değil. Beni 
gidip te ihbar edecek her hal
de sen değilsin. Ben seni çok
tan tanırım.

Allah, Allah, nereden ta
nırmışsın bakalım?

—■ Sen evvelâ öyle adi muh
birlere benzemiyorsun. Sonra 
isminin öyle söylediğin gibi 
Kedrof olmadığım da biliyorsun.

Muhavere merakıtuı mucip 
bir gekil alıyordu:

—  Herhalde beni birisine 
benzettin, dedim. Peki benim 
adım Kedrof değilmiş, neymiş 
öyleyse?..

—- Ben onu da biliyorum. 
Rusyaya geldiğim zaman ismini 
değiştirdiğimi de biliyorum. Gö

rüyorsunya hep biliyorum.
Bir ihtimali daha dUşündüm. 

Acaba bu kız da bizden mi?
Bir yoklamak istedim:
—  Birisi söylediğini duysa, • 

beni müşkül bir vaziyette bıra
kırdın.

—  Elbette. Fakat burada 
bizi kimse dinliyemez. Hem ben 
sana bir fenalık olmasın diye 
burada bekliyorum.^

Artık bu kadarı fazla İdi. 
İki şeyden biri: Anuşka ya biz
den, ya çekadan.

Bunun ikisi ortası olamazdı. 
Benim için ehemmiyeti olan şey 
hangi taraf için çalıştığım ve 
derhal öğrenmektir.

Her halde beyaz miicadale 
teşkilâtına mensup değil. Bu 
takdirde Prens Karasof muhak
kak bunu bana söylerdi.

Kızı bileğinden tutup ken- 
4imo doğru çekerek:

Sen çok söylüyorsun, de
dim. Sonra benim Kedrof olma

dığımı nerden öğrendin?
Gülümsedi, yavaşça dedi k i:
—  Krilef sana burada am

casının kızı olduğunu söyleme
di mi?

—  Krilof ?.. Amcasının kızı?
—  Evet, evet... Sen de o- 

nun amca zadesi değil misin?
Benim için vaziyet tavazzuh 

edeceğine kararıyordu. Krilof, 
beni Budyeninin nerelere sürük
lediğini bildiği halde ne diye 
bu noktayı bana söylemedi ?

Bu iş bana o kadar gayri- 
kabil göründü ki, aklım almadı.

Her halde müteyakkız olmak 
lâzımdı. Eğer Anuşka Çekadan- 
sa —  Aksini gösterecek ortada 
hiçbir delil yoktu muhakkak 
işinde mahir bir kızdı.

Fakat beni bu kararsızlık
tan çıkaran gene Anuşka oldu.

Beni iç içe iki kapıdan ge
çirerek, kimsenin de bizi dinle
mediğine emniyet hâsıl ettikten 
sonra, dedi ki ;

Azizim Nobodi, artık bu 
lâtife uzun sürdü. Ben Matma
zelin hizmgtçisi değilim. Gö?ü= 
nüşte öyle^mma, siz buna baîl° 
mayınız. Ben de sîzdenim.

Bizden olup olmadığını SB“ 
latmak için bir az süylettim. 
Anlattıklarına nazaraııa bizden 
olduğuna şüphem kalmamışt.r.

—  O halde neden Ka: asofl» 
Krilof bana senden bahsetme 
diler.

—  Ben menettim.
—  Neden? Ben sizi Çeka 

dan zannettim.
—  Hiç onlardan olur muyum 

Sanper F id e lis !
Senper Fidelis! Anuşka pa

rolamızı da söyledikten 3onr# 
artık hiç şüphem kalmadı. Genç 
kızın önünde hürmetle eğildim.

—  Kiminle mli^erref oldu
ğumu öğrenebilir miyim?

—  Bunu çok mu öğrer.tr.t'-S 
istiyorsunuz?

(  D evan a var)

......
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Anlsaya, 6 (A.A) •= Büyük 
Millet Meclisi buğum reis vekili 
Hasara Beyin riyasetinde top- 
lanmiştır. Celsenin açılmağım 
müteakip Meclis encümenleri 
intiliabatı yapılmıştır.

Teşkilâtı Esasiye encümeni- 
ne 200 ©r reyle Artivin meb’u
ou Asaf, Ç oruna meb’usu İsmet» 
Giresun meb’usu Hakkı Tarık, 
Gümüşhane meb’usu Haşan Feh
mi, izsnir meb’usu Mahmut Esat, 
İstanbul meb’usu Hamdullah 
Suphi, Kars meb’usu Sadrettin, 
Kastamonu meb’usu Haşan Feh-, 
mi, Kırklareli meb’usu Dr. Fuat, 
Fekirdağı meb’usu Celâl Nuri, 
Muğla meb'usu Yunus Nadi, 
Wug. meb'usu İiyas Sami Beyler.

Bütçe encümenine: 204 er 
reyle Afyonkarahisar meb’usu 
Ali, Aydın meb’usu Mithat, 
Balıkesir meb'uau Ali Süruri, 
Burdur meb'usu Salih Vahit, 
Bursa meb'uau Muhlis, Bursa 
meb'uau Şefik Lûtfi, Diyaribe- 
frfr-" asb ’usu Muştu, Erzurum 
sogfe'uşlj. Aziz, Elâizjz meb'usu 
Haşan Tahsin, Gaziayintap 
meb’usu Ahnset Resnzi, Gi
resun meb’usu .. Kâziâı, İspar
ta meb’usu Mijkerrem, İstan
bul meb’usu Fuat, Kırklareli 
meb’usu Ahmet Nahit, Kırşe- 
üıif-meb’usu Yahya Galip, Kon
ya meb'uau Kâzım Hüsnü, Kü
tahya üfoelj’uÂu Niyazi Asım, 
Marag mebusu fiehçet, Niğde 
fflob’uou Faik, Samsun meb’u- 
oh Adil, Sinop meb'usu Recep 
ZîMstS, Sivas meb’usu Rasim, 
Sivas meb’usu Remzi, Tokat 
jseb’uau Şevki, Yozgat meb'u- 
om tSülaynıan Sırrı fiiyfer.

Millî Müdafaa encüttıenine 
202» şer reyle Afyonkarahisar 
nsefe’usn Musa Küzun, Beyazıt 
MeB’usu Halit, Bitlis Msb’usu 
MaMüm Nami, Bilecik Meb’usu 
Ibsa îıp, Bolu meb’usu Haşan 
Cemil, Cebçlbereket meb’usu 
Naci, Diyarbekîr meb’usu Kâ
zım; EJfiziz meb’usu Ahmet, 
Gaziayintap naeb’iısu Kılınç Ali, 
Giimüşane meb’Üsu Şevket, İs
tanbul meb’usu İhsan, Kasta
monu meb’usu Ali Riza, Kır- 
çehir meb’usu Ltinfi Müfit, Kon
ya meb’usu Hüsnü, Kars meb- 
epu Faik, Kütabya mneb’usu 
Recep, Ordu meb’usu Recai 
Ordu meb’usu Şevket, Tokat 
meb'usu Bekir Lûtfi. Yozgat 
aaeb’uau Salih Beyl'er.

Hariciye encünaesıâne 207-şer 
reyle Antalya meb’usu Süley- 

Şevket, Bolu meb’usu 
Cipaat: Abbcs, Bursa meb’usu 
Aşmaft MfiSnür, Çebeliberekefc 
mebısau Sabri, Eefenıs meb’usu 
Zeki Menut, Elâziz '̂meb’usu Fazıl 
Ahmet, Erzincan mebusu Saffet, 
•zora? taeb’uou M. Celâl, İzmir 
meb,u3u Vasıf:* Kocaeli meb’usu 
İbrahim Süreyya, Mardin meb’- 
usu Yakup Ikadri, Samsun meb’
usu Nüsret Sadııllaîj, Siirt meb’« 
usu Mahmut, Sivas sneb’usu 
Necmeddin Sadılk, Trabzoım meb'* 
usu Nebi zade Mmdi, Beyler 
intihap olunmugîardır.
, Kargı fırka encümen intiha- 
îatına iştirak,- etmemişrir.

. Encümenler imiihabatını mü 
lealap belediye intihabatıuda 
»i? Isi3im vatandaşların hakla» 

ısullansaalanna muhalefet

ve müdahale edildiğini ve bazı 
yerlerde intihabata fesat karış
tırıldığı hakkında vukubulan şi
kâyetler dolayısile hükümetten 
istizahta bulunmak üzere mltiza- 
kere açılmasına dair karşı fırka 
lideri Güntüşane meb’usu Fethi 
Bey tarafından verilen takrir 
okunmuş ve kabul edilmiştir.

Başvekil İsmet Paşa Hazret
leri kürsüye geleıjek Halk Fır
kasına da bu yolda birçok şi
kâyetler geldiğini ve bu mes’e- 
lenin efkâr» umumiye muvace
hesinde müzakere edilmesinde 
faide gördüğünü işaret ederek 
demiştir ki :

“ Ancak bu mes’elenin alâ
kadar vekilin huzuru ile müza
keresi icap eder. Dahiliye Ve
kili arkadaşımız İzmir felâketi 
karşısında hükümetçe alınacak 
tedbirler ve yapılacak yardım
ları mahallinde tetkik etmçk 
üzere İzmire gitmiş bulunmak
tadır. Kendisinin avdetine in
tizara lüzum vardır. Bu itibar
la sorulan mes’eleyi izah için 15 
teşrinisanide Mecliste hazır bu
lunacağız. Ozaman için müza
keresini teklif ederim. „

Başvekil Paşa .Hazretlerinin 
bu teklifi kabul edilmiş ve kar
şı fırka da buna iştirak eyle
miştir. Meclİ3 gelecek perşem
be günü taplanacaktır.

M VJf'
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Mezunen Ankarada .bulunan 
Atina Sefirimiz Enis Bey dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir.

Enis Bey Ankarada hükü
metimizden Atinada Yunan hü- 
kûmetile ıriüzake'resi mukarrer 
bazı meseleler hakkında talimat 
almıştır. ; -■

Enis Bey birkaç gün sonra 
Atinaya gidecek, Yunan hükû- 
metile Balkan ittihadı ve mem
leketimizle Yunanistan arasın- 
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İktisadî : buhran
Amerika Ticaret Müsteşarının 
dün irat ettiği müMıtı nutuk

A İ K T İ S A D İ  B U H R A N I N  Y A K I N  B İR  İ S T İ K B A L D E  % 

T A M A M E N  M Ü N D E F İ  O L A C A Ğ I N I  ‘ 1

T A H M İ N  V E  Ü M İT  E T M E K  Y A N L I Ş  O L A M A Z !  .
S&«HLmSESEîM®3!ads®

Evvelki gün Avrupadan şeh- bu uzun ve vâkıfane nutuk zi- 
rimize gelen Amerikan sefaret 
müsteşarı Mister Klein şerefine, 
şehrimizdeki Amerikalı ticaret 
odası tarafından dün, Tokath- 
yan otelinde yüz kişilik bir zi
yafet verildi.

Bu ziyafete davetli olarak 
İstanbul ticaret odası reisi Mit
hat, kâtibi umumî Vehbi, zahire 
borsası komiseri Nizameddin 
Ali, ticareti harciye dairesi mü
dürü Cemal Beylerle ticaret o- 
dası şube' müdürleri, Amerika 
sefareti erkânı, bu meyanda 
Ataşe Kommersiyal M. Kilesbi 
ve Amerikan ticaret odası reisi 
Mister Hek hazır bulundular.

Ziyafet çok samimî bir ha
va içinde iki saat kadar devam 
etmiştir. Ziyafetin sonunda A- 
rûerika ticaret müsteşarı mem- 
leketsıöizde kendisine gösteri
len fcüsnü kabulden memnuni
yetle bahsederek b̂iütün dünya
ya şamil olan umumî İktisadî 
buhranın vaziyet! ve sebepleri 
ve bu bafaraESB ne zaman ve 
nedsuretle zail olabileceği hak» 
feaııia ı uzun bir nutak seyledi.

Mipte? KF.eia jb söylediği

yafette hazır bulunanlar üze
rinde itminankâr bir tesir yap
mıştır.

Amerikan ticaret müsteşa
rının nutkunda söylediklerine 
göre dünyada elli senedenberi 
muhtelif sebep ve tesir altında 
zaman zaman İktisadî ve ticarî 
buhranlar doğmaktadır. Bu buh
ranlar bazan bütün dünya ikti
sadiyatına tesir yapacak kadar 
umumî, bazan muayyen bir 
memleket ticaretini ihlâl edecek 
şekilde mevziî olmaktadır. Fa
kat bu geçen elli sene zarfında 
gelip geçen buhranların hiç bi
risi bir seneden fazla devam 
etmemiştir.

Gerek sanayi sahasında, ge
rek ziraî vadide zukûr eden bu 

(  Arlcosı 2  inci sa h ifed e)

li'Lsiçsjkçnİar

II3'Mm IPsuenmımM' 
.k e ııraao !: ■

r Şehir Meclisi dün ilk içtima
im aktetmiştir. İçtimada yeni 
beş kadın aza da bulunmuştur. 
Muhiddin Bey celseyi açmış ve 
azalara hitaben bir nutuk irad- 
ederek azaya, mesailerinde mu
vaffakiyet temenni etmiş, bil
hassa meclise yeni intihap edi
len hanımefendileri ayrıca teb
rik ederek kendilerile teşriki 

mesaiden büyük bir haz duy
duğumu ilâve etmiştir. Belediye 
ile idarei husuBİyenin tevhidi 
münasebetile tanzimi muktazi 
beş aylık bütçenin meclise se
rildiğini söylemiştir.

Buhura Uüeritte gizli Keyfe in
tihaba geçilmiş evvelâ reis ve
killeri ve dört kâtipten mürek
kep riyaset divanı intihap edil
miştir. Neticede Birinci reis 

vekilliğine Sadeddin Ferit Bey, 
jkîcci reis vekilliğine Necip B. 
kâtipliklere Abdülkadir Ziya, 
'Etem izzet, Ali ftiza, Sadi. Bey
lerin intihap edildikleri anlaşıl
mıştır. . . .

Bunu müteakip gene reyi 
hafi ile encümeni daimî intiha
bı yapılmıştır. ■ . ' !" l‘“

Neticede: Nakiye Hanım 49, 
Cevdet Kerim Bey 47, Tevfik 
Bey 47, Şerafeddin Bey ’İ2. 
İhsan Namık Bey 39, Suphi Bey 
39, Yusuf Bey 37 reyle encü- 
moni daimî azalıklanııa intihap 
edilmiş oldular.

Bundan sonra celse beş da
kika tatil edildi. İkinci celseyi 
reis vekili Sadettin Ferit Bey 
açtı ve:

—  “ Şimdi encümenier inti
habını yapacağız.

Kanunda intihapların reyi 
hafi ile yapılmasına dair bir 
kayit yoktur. Müsaade ederseniz 
namzet gösterilmek suretiie ve 
açık rey ile intihabat: yapalım, 
dedi, muvafık görüldü.

Bunun üzerine gösterilen 
namzetler müttefikan kabul 
edihhek suretile encümenlere 
intihap edildiler.

Bütçe encümenine:
Emin Â li, Muammer , Hacı 

Adil, Hamdi , Sadeddin Riza , 
Celâl , Sadi, Abdülkadir Ziya, 
Kâmil Beyler.

Tetkiki hesap encümenine: 
(A r k a sı 2  in ci sa h ife d e )

Seylâp felâketi
Yardanı meselesi 
tesbit edsİiyöi3

İzmirde iki vekilin işti- 
râkile yapılan içtimada 

mesele görüşüldü
İzmir, 6 (A. A) —  Hilâliah

mer tarafından seylâpzedegâr. 
menfaatine verilen ve halk ta
rafından büyük bir rağbet gös
terilen müsamere muvaffaki
yetle icra edilmiştir. Müsame- 
rede, sıhhiye vekili Bey ile da
hiliye vekili Bey dahi hazır bu
lunmuşlardır. Seylâp zedegânı 
teftiş ve tetkikten avdet eden 
dahiliye vekili Bey, salona du
hulünde haziran tarafından şid
detle alkışlanmıştır.

Bugün Dahiliye Vekilinin 
riyasetinde olarak Sıhhiye Ve
kili Bey ile Vali ve Umum 
Jandarma Kumandanı ve Hilâli
ahmer Umum Müfettişi Mustafa 
Bey ile İzmir Hilâliahmer Reisi 
ve Belediye reisinin huzurile 
yapılmakta olan içtimada seylâp 
zedegân hakkında yapılacak 
muavenet ve alınacak tedbirler 
kararlaştırılacaktır.

..•iMğrıuî E/foılfasisu Bey 

Kaçakçılar filmi çevrilirken 
artist Karakaş Efendi ölmüş,' 
Sait Bey de yaralanmıştı. Dirn 
bu mes’elenin muhakemeşiıje: 
Ağırceza mahkemesinde devr,ra
edilmiştir. 4.....  . '4l'i;̂

Ertuğrul Muhsin ve Emia 
Beliğ Beyler de mahkemede' 
hazır bulunmuşlardır. tJ'

Şahitler filmin bütün mes’u» 
liyetlerini İpekçi kardeşlerin 

(A r k a sı 2  inci sahifede)

H A M D U L L A H  S U P H İ  B E Y  Z E :

“ T Ü R K  Z A B İ T İ N İ N  D Ö ;  

D İ Y O R , S O N  P O S T A  D A  B U N .

R İY A  B E Y  İ Ç İ m i  

M İD İR  „

■JVAP V E R İY O R !S

liseceel vatan haini Arif Oruç’unj 
dolamdmeslıfelarma 

şayam dikkat vesikaları 
sseşred«ceğîz.

A"

.»>' ı

Hamthsülallî SuıpM B ey

Cümkuriyet Bayramı gecesi 
Zekeriya Bey, Hamdullah Sup
hi Bey tarafından “ Türk Oca
ğında Ocak aleyhinde yazı ya
zanların burada işi yok! Ocak 
binasını terkeder misiniz?,,cüm- 
Jeraile Ocaktan kovulmuştu. 
Bunun üzerine Zekeriya Bey

Pli. Z e k e riy a  B e y  • 

Hamdullah Suphi Bey aleyhinde 
bir sürü neşriyat yapmıştı. . J 

Hamdullah Suphi B. bu raes« ! 
ele hakkında şu beyanatta bu* 
Ummuştur:

“ —  Son Postada okuduğu»' 
auz yazılar, Zekeriya Bey, b$ 

(A r k sa ı 3  üncü szh if»ds) - .
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llCoM H5etXen
B a ş v e k i l i n  r n r h ık u  v e  

gazetelerin neşriyatı
Dudapest 6 (A.A) Başvekil 

K o n t  B e t h le n , p p .rîa m c n to  k u -  
lu v n n n d a  T ü r k i y e  ney a h a  M \u\- 
îır a lo n p d a tı b a h s e d e r e k  b 'i î n ';-  
aa d rm İ.ş iir  k i :

En büyük İntiba.1*!! Türk 
memleketinin hor bnfve,do mü
şahede fîÜkîi) U’vük cîıv.

Türkiye -’-V. • 7 .;v \.
Cîbnn fiiyaiL’e'hnt1-' î:nr;‘!Mnd“n 
daha çok mühim ro.l oymyacak- 
hr. Umumiyeti? yeiîi devre, 
Türk sosyetesini fis/7 *c«fen </öre 
temamen değiçlinnişıir. En ba- 
sit adamlar dahi Macar baş
vekilini her şeyin fevkb.de ajan 
bir liyakat ve medeniyetle kar- 
şılaraışlnror.’,,

Baş vekilin bu izahah, bir 
saatten fazla sürmüştür.

Peşi e, 6 (A. A) —  Başvekil 
Kont Bellenin dünkü beyasetiaı 
mevzuu bahseden gazeteler 
Türk-Macar dostluğunu îıararet- 
le alkışlamaktadırlar. Peşti Hir- 
lap gazetesi Gazi Hazretlerinin
B. M. Meclisinde eski ve mücer
rep Türk-Macar dostluğu hak
kmdaki beyanatına Macar mille
tinin bütiin ruîıila mukabele et
tiğini yazmakta ve ilkbaharda 
İsmet Paşanın Peşteyi ziyaret 
edeceğine dair ecnebi gazete
lerdeki neşriyat dolayısiie de 
Türk milletinin büyük adamını 
Macar milleti naalûl Macariota- 
mn merkezinde bütün kalbile 
lelâmlıyacaktır dernektedir. Mez
kûr gazete Kont Betlenin An
kara seyahatini Mscaristamn 
haricî siyasetinin inkişafı noktai 
nazardan en mühim bir merhale 
elarak tavsif etmektedir.

T e ş k i l â t ı  E s a s i y e  

e n c ü m e n i  
Ankara, 6 (A.A) —  Teşki- 

îâtı Esasiye encümeni bugün iç
tima ederek riyasete İzmir meb'- 
usu Mahmut Esat, mazbata mu
harrirliğine Giresun meb’uau 
Hakkı Tarih ve katipliğe Te- 
kirchğı tnsb’u&u Celâl Nuri Bey
leri intihap etmiştir.

Feci bir İkaza
 ̂\tin “Qıio„ (Â.A) —  Bir 

ffiâ«3ende gm u iştiali neticesin- 
de ölen işçilerden 85 inin ce
setleri bnhınmııştur. Maden iş
lerine bakan memurlar 26 işçi
sin sağlam olarak kurtarıldık- 
fenni, bunlardan altısının zehirli 
gazın t esinle yüzleri mosmor 
kesilmiş olduğundan hastaneye 
EcaldınSdıldarim söylemektedir. 
Ankaz altında 20 kişi daha bu
lunduğu söyleniyor. Bunların 
da yalanda sağ olarak kurta- 
mlacaldaırı Simit olunmaktadır.

■Dîcıîssz Acentası: Galata 
î̂ üjsi'S «lanrada. Beyoğlu 2362.

ŝota Aceataaı: Sirkecide 
MüEnünnUafHade hanı altında. 

Toîee&a: İstanbul 2740.

jjTEiîîü:’ sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 10 Teş- 

âcani pazartesi 14,30 da
O-ıhta rıhtımından kalkarak 
Şf lı sabahı İzmire vanr ve 
Ç-'’";-,mba 14,30 da İzmirden 
A karak perşembe sabahı 
gelir.

Vapurda mükemmel bir 
Orkestra ve cazbant mev
cutta?.

, III ,s ,"'ir ""î v'Tı 
/ r .. !..■'! I ! | r ■ I : I \  ;.'-ı

i t i ı i M ö l s t e m d a

Ahali Polisleri müte
madiyen t a ş a  t u t u y o r

Bombay, 6 (A. A.) - Ahali 
tarafından yapılmak İslenen bir 
içtimain polio komicori tarafın
dan ıiKîHodiİmc'îi üzerine, polis 
mevkii eivarmdp. dün ak^ıam çı
kan !cHr<ja;:ahkliir evnasnıda ‘20 
kadar polis hafif surette yara- 
laniıM/ıly.

-K-.-. Î ;di,.n V . ı - v  bir 
k;>r *.!•_*.ı t'!;''';,!), e.üi ^jc mecbur 
kaİPt -;!'ir ve nihayet coplanan
lar: î.'̂  ‘i\.■]:'.? mocbn;* C'Imuş- 
İaiM.j. tir
a: f' ’ V v . ^ c ûii'-yj ve 
poî i ’.-n ir.:ja tüinvj.-/ lv.

/.T''" l.'* kuvvcaeri ahaliyi yî- 
r?e dnğıimiyar. Nümayişçilerden 
100 fcadar Hnıce yaralar r.'işrr. 
Burlaıd ar 80 ni hastaneye kal- 
pirıîırji.şiir.

ü«zi Hazretlerinin 
seyahati

Ankara 6 ( H.M ) —  Gazi
flanellerin in  gs'ecek hafta so
nunda fıeyûîîaio ç'km aian muh* 
tekeldir.

Tevfik R ü ş t ü  B .  S o f y a d a
Sofya, 6 (A. A) —  i ürkiye 

Haric:.ye Ve'ö'i ’;'evî:k Ro.riü 
Beyefendi refakatindeki zevat 
île Cenevreye gilmek üzere Sof- 
yadan geçmiş ve istasyonda 
Bulgar hariciye nazır; M. Burof 
ve Türkiye medahaig&znrı Ce
lâl Bey ve sefaret erkânı ile 
teşrifat müdürü M. P.uljref tara
fından sel&mlanmıshr . İki vekil 
samimaııe mülakatta bulunmuş
lardır.

F ı r k a d a  i ç t i m a
Ankara, ( 4 M. ) —  Fırka 

heyeti İsmet Paşanın riyasetin
de toplanarak Fırka işleri hak
kında görüştüler.

T a y y a r e  c e m i y e t i  

k o n g r e s i
Ankara, 6 (A. A) - Nizam

name mucibince her iki senede 
bir toplanması icap eden Türk 
tayyare cemiyeti kongresinin 
teşrinisaninin 25 inci sah günü 
içtimaa davet edilmesi takarrür 
etmiştir.

G a y r i  m ü b a d i l l e r e  t e v z i a t
Ankara, 6 [H. M] —  Gayri 

mübadillere teziat yakında baş
layacaktır. Heyeti vekilede der
desti iniacdtr.

M a t b a a c ı l a r
Ankara, 6 (A. M.) - İktisat 

Vekili matbaacılar mümüssilmi 
kabul etti, dertlerini dinleyerek 
çare bulacağını söyledi.

Kadın zaferinin lâzımı gay
ri müfariki dolayısiie de ipek 
lileri harabîden kurtardığı 
için çok İktisadî bir ilâçtır.

]Bkallsi) fcı
Vfcnnt —

Sıhhat Ve İçtimaî Muavenet 
vekâletinin müsaadesile. Hiç 
bir türlü mahzuru sıhhîsi 
yoktur.

Her eczane ve ecza depo- 
larile ıtriyat mağazalarındn 
arayınız.

lıâdiooyi aut şahsî bir kırgınlık 
hissije yaptığım fikrini vermek 
istiyor. Derhal tasrih edeyim : 
Şahsımı Zckeriyn Beye ve onun 
gazetesine karşı müdafaa etme
ği asla düşünmedim. Eğer Ze- 
keriya Beyin yazıjpn beni mem
leketin nazarında düşürmeğe 
kafi gelecekse, ben esasen düş
müş bir odam sayılabilirim, Ze- 
Iceriya Bey Türk Ocağına niçin 
giremez, bunun size ıımıımi se- 
bopiji'ini söyleıuiyL'Csğim. 
Z&koriya E . & Ik zabitinin

“ Zekeriya Bey türle zabiti
nin düşmanıdır. Dumiupunarın
yıl donilmii ferdasında neşrettiği 
Mehmetçik makalesinde Türk 
neferini îîiemleketi kurtaran 
1 ürk zabiti aleyhine tahrik edi
yordu. “ Mehmetçik „ makalesi 

eli altında mevcut bir 
. Halbuki biz Türk za

bitini takdis ederiz. Ve onun 
üzerine aldığı vazifenin diğer 
milletlerin ordularında 
zabitlerden hiç

biliriz.
“ Dum'upunarm fı 

müstevli Avrupa ordularını dı - 
şarı atan türk zabitini, şerefe 
isal ettiği nefer karşısında, ne
fere “Bu zabit senin şerefini ga;. 
peimiştir,, diye göstermek mil
liyetperver ocaklının kalbini son 
derece kırmıştır. Bizim Türk za
biti hakkmdaki hissimiz, nihayet
siz bir sevgidir, hürmettir, ve 
minnettarlıktır .

Son Postanın 11 eylül nüs - 
hasındaki resmi görünüz;

Türk zabitini paraya doymı- 
yan, yaptığı eseri kendi yıkan 
haris bir adam diye gösteriyor. 

Türk ocağı boişeviklerin  
düşmanıdır 

“Zekeriya Bey Amerikadan 
döndükten sonra çıkardığı mec
mualarda kimlerle teşriki mesai 
etti: Bolşevik olduğunu mah
keme salonlarında itiraf eden 
ve yazılarında gösteren bir 
şairle. Bu kendi noktai nazarın
dan doğru olabilir, halbuki Türk 
Ocağı bolşevik fikirlerin, bol- 
şevikliğe hizmet .edenlerin can
dan düşmanıdır.

Bolşevik fikirlerin tatbik e- 
dildiği yerlerde Türk münevver
lerinin nasıl mafavedildiğini her 
gün görürken, kendi mecmua
larında bolşevik propagandası 
yapan bir adam hakkında ocak 
ancak husumet duyar.

M isyonerler parası 
Zekeriyya B. “Resimli Ay„ 

da “Muhit,, mecmuasını misyo
nerlerden para almakla itham 
etti. Halbuki kendisi ve karısı 
Amerika şark misyoner teşki
lâtının reişi olan Miater Kray- 
nın parasile Amerikada seneler 
geçirdiler. “Muhit,, in Amerika 
misyonerlerinden para almasını, 
bir itham mevzuu yapamıyacak 
yegâne adam, Zekeriya Beydir.

“Zekeriya Bey bununla kal
madı. Kendi mecmuasında Yu
suf Akçora Beyi, diğer maruf 
türkçü rehberle beraber Ame
rika misyonerliğile elele vermiş 
gösterdi. H&lbııkı Amerika mis
yonerliğinden şahsen müstefif 
olan, Falih Rıfkı Beye verdiği 
cevaptaki itirafı ile sabit oldu
ğu veçhile kendisi ve refikası
dır. “Muhit,, e ;yazı yazan :ma- 
ruf türkçiilerse nsökaleteîîüin 
ücretini bile almamışlardır.

ICüMSamı pjstlaır 
Zekeriya Bey mecmuasında 

Mehmet Emin Beyi ve Abdül» 
hak Hâmit Beyi yüzlerinde bir 
kara damga [ile iptal edilmiş

gösteren rejimler jıcnrelti. Türk 
Ocağı ise Mehmet Emin Beyi 
ve Âbdülhak Hâmit Beyi Tük 
milletinin mefahirinden sayar ve 
takdis eder.

T ü rfs  o c n ğ a  m ıc k k e z  foimasn 
parana

“ 1’iirlc %abitj aleyhindeki ma
kaleyi yazdıran ruh ııe ise Meh
met Emin Beyi ve Âbdülhak 
Hfımidi gftyn iptal ettiren ruh 
ta odur. Bir gün "Resimli Ay„ 
da Türk Ocakları merkez bi
nasının 1,500,000 liraya ınalol- 
duğuııu kaydeden birtakım sa
tırlar okuduk. Zekeriya B. bu
nu yazdıktan sonra soruyor :
“ Ankara sokaklarında aç ço
cuklar gezerken buraya sarfe- 
dilen paraya yazık değil mı ?

“ Halbuki 1,500,000 lira Ze
keriya Beyin ortaya attığı adet
tir. Türk Ocağı merkez binası
799,000 liraya malolmuştur. Ve 
bunu resmen kurultaya arzet- 
tik. Son yazılarında ise miktarı 
bir milyona kadar indirmiş. Çün
kü, bu kadar fahiş bir hata
nın insaf ve adalet h'ssile de
ğil, gazetecilik itibarile de feci 
bir şey okluğunu anlamağa baş
lamıştır. Adetlerin büyütülmesi 
yalnız bir maksada matuftur : 
Halkı tahrik etmek.

Yalara, yaîlan
Türk zabiti aleyhine kin u- 

yandırmak suretile başlıyan ha
reket türk milliyetinin hadimle
rine ve Türk Ocağına teşmil 
edilmiştir. Son defa ben Atina
da iken, Türk Ocakları merke
zinin kadrosu olarak bir liste 
okudum: Bunu yazan gene Ze
keriya Beydir: “ Reis sekiz yüz 
lira alıyor;;, Yalandır. Reis dört 
yüz lira alıyor, “Reis vekili sekiz 
yüz lira alıyor. „ Yalandır. Heis 
vekili yalınız iki yüz lira alıyor. 
"Umumî kâtip beş yüz lira alı
yor,, Yalandır. Umumî kâtip 
fahrî olarak çalışıyor. "Murakıp 
Ahmet B. isminde birisi senede 
dört bin lira tahsisat alıyor. „ 
Yalandır. Türk ocakları merke
zinde ne murakıp Ahmet B. var
dır, ne de ona verilen dört bin lira 
tahsisat. İki daktilonun yüz ellişer 
lira aldığını iddia ediyor. Bir 
tek daktilo var, yalnız yüz lira 
alıyor. Bu da evvelkiler gibi ya
landır.

Üç yüz lira alan bir tiyatro 
müdürü mevzubahstir.

Avrupalı ,tiyatro müdürleri 
1700 lira istediler. Bu parayı 
vermedik. Türk müdürü ise bu 
para ile çalışamıyacağı için altı 
ay evvel istifa etti.

“On iki kişilik bir kadroya 
bu kadro içinde yalnız dört ki
şi muvazzaf olmasına rağmen 
bu kadar yalan katmağa ne 
isim verilebileceğini size soru
yorum.

Zekeriya B. yalınız iki aza 
için nispeten insaflı hareket 
etmiş, onlara yalpız .yüzer ;lira 
zam yapmıştır. Bunlardan birisi 
murahhas diğeri muhasiptir. Mu- 
hasibin Türk Ocağından aldığı 
dört yüz lira kurultay'ın intihabı 
üzerine Sıhhiye Müdüriyetinden 
aldığı paranın aynidir. Hangi 
maaşı terketmişse onu almıştır. 
Murahhas ise gene kurultay’ın ! 
intihabı üzerine 'İstanbul’dan 
Ankaraya gelmiş ve kendisine ' 
dört yüz lira maaş verilmiştir. 
Beş yüz değil.

Zekeriya Bey nasıl bir adam
“Görülüyor ki Zekeriya Bey 

benim şahsımla uğraşmıyor; 
“Savu|un, geliyorum! ,, makale- 
sile Şakir Paşanın oğju tara
fından hapishane hatıralarına 
dair yazılan yazile, “Mehmetçik,, 
makalesi ve resimlerle Türkçü

lüğe hizmet elmiş nclfimliir IieiIî- 
kııulaki l>iHiiıı neyriyalik: vo
ocuk moHk.'Zİ Iınltkımla adnlc) 
lıiıj:ıi v» in,'mî ııof'.trıi nnmrın- 
(lan değil, yalnız «nzelecilik 
itibarile de iııcnnı 
cak yalanlarile ordu 
husumetini mütemadi gösteren 
bir adamdır.

Burada bir dakika durma
nızı rica edeceğim. Bütün Ana
dolu mücadelesini Amerikada 
rahat ralıat geçirdikten sonra 
buraya dönen Zekeriya Bey ayni 
Anadolu mücadelesini Maarif 
Vekâletinden Knulaınonu köy
lerinde hocalık edeceğiz, diye 
para alan ve kaçan ve müca
dele bitlikten sonra memlekete 
dönen bir şairle beraber ayni 
maksat için çalışıyorlar. Türk 
silâhının, ve Türk maneviyetinin 
istinat ettiği kuvvetlerden, hiç 
olmazsa bir kısmını, yalanla, if
tira ile halkın nazarında ispat 
etmek.
Ocakün olduğa da ypJaHA S

Zekeriya Bey yazılarında on 
beş senedenberi ocaklı olduğu
nu iddia etmiş. H:ıyır yalandır. 
Zekeriya Bey 927 de refikası 
ile beraber ocağa kaydedilmiş 
ve bir müddet sonra, biz aidet 
veremeyiz, diye istifa eimişler- 
dir. Esasen ocaklı olsaydı, tük 
ocağına a t mes’cleleriıı gazete
lerde münakaşa ediinıiyeceğiııiıı 
yasanın muayyen bir madde
selde tasrih ediimis olacaöıııı 
bilirdi.
Y üzde doka: jm bir yalan

“ fürk Ocağında on bin ki
tap sattığım!, gene onun yazı- 
lar;nda okudum, Türk Ocağı, 
ocaklı gençlerin okumasında fay
da gördüğü eserlerden ikişer 
nüsiıa salın alır ve bu kitaplar
dan elliden yüz nüshaya kadar 
da merkezde muhafaza eder.

Herkesten alındığı kadar be
nim kitaplarımdan da alınmıştır. 
Bu adet müracaatlara kâfi gel
mediği için, her birinin adresi 
mahfuz o|mak üzere “ Da&yo- 
lu „ dan ve “ Güne bakan „ 
dan 1006 nüsha ocak namına 
hediye ettim. Buna yüzde 90 
yalan ilave ederek memleket 
efkârı umumiyesine on bin ki
tap sattığımı söylemek gazete
cilik haysiyeti değil, insanlık 
haysiyeti olan bir adama bile 
yakışmaz.

D ört y ü z fara m es’elesi
“ Benim aldığım dört yüz 

lira tahsisata gelince, bunu yal
nız memleketimin gençleri için 
izah ediyorum. Çiinkü asıl av
lanmak istenilen herkesten faz
la o zümredir. Müessesenin hiz
metinde on dokuzuncu senemi 
ikmal etmek üzereyim. On beş 
sene fahrî olarak çalıştım. Al
madım, kendimden verdim. Mem
leketin her köşesini kendi pa
ramla dolaştım.

“ .Benim şahsıma hediye edil
miş altın kakmalı kılıçlar var
dır; ocağın camekâmnda durur. 
Benim şahsıma hediye edilmiş 
halılar vardır; ocağın salonla- 
rmdadır. Benim şahsıma hediye 
edilmiş avani vardır, levhalar 
vardır; ben de onları ocağa he
diye etmişimdir.

“Bana verilen tahsisat bir 
kazanç halinde bende kalmaz. 
Ben o parayı gene ocak için 
sarfederim. Gün olur, şehrin 
dör tarafına gitmek için on 
on beş lira yalnız otomobil pa
rası veririm. Halbuki kurultay 
bu lüzumu görerek bana ayrı
ca bir de otomobil yermişti. 
Bunu kullanmadım. Bu masrafı 
müesseseye yük etmeğe gön
lüm razı olmadı.

.Acaba bıı efendiler, hangi 
müesseseye bir şene benim gibi 
fahrî hizmet etmişlerdir ; bu 
efendiler her akşam, ,bu gibi 
yazılarla dolu gazetelerinden 
kaç yüz lira alıyorlar. Bunu 
onlara sormak istemez misiniz? 

“Vaktile, benim de kalem .yar
dımımla, milliyetçi “Turan,, ga
zetesini çıkarmış olan Zekeriya 
Beyin Türk ordusunu, Türk 
milliyetperverlerini ve Türk 
ocağını tahrip etmek için yap
tığı tahrikatı esas tutarak, Türk 
Ocağının kapısını bu adama 
kapadım.

„Vahidettin, hakkımda idam
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lıüktııfi verdirmesi. Qm„, 
den boyutunuzu kurtardık. Evi, 
ı»ıi formun ÜIîiHİirrtmı altolarıma 
dipçiğinden n.'ifjilnn 'üi-ğnlimlM 
Icıırtnrdılc, narıılrn ocağımızı îtur« 
tardık.

Yunan işgali altında olma» 
sına rağmen girdiğim îzmi?tha 
ve Aydından ciğerim \,\t y u„ 
nan jandarmasının süm/flioüo de
linmeden çıkabildim, Şimdi Türk 
ocağnıı, tiirlcçiilük rehberlerini 
ve kendi namusumu Zekeriya 
Beyin tırnağından ve diginden 
kurtarmağa çalışıyorum, Bu 
memlekette hürriyeti» hnydui 
eline geçmiş bir tabanca gifei 
kullanılmasına çok defa şahit 
olduk. Fakat, size asıl istediği
niz cümleyi söyliyeyim:

"Türk Ocağı, bir sokak, bir 
çarşı değildir . Oradan herkin 
geçemez. O, muayyen imanı o- 
lan, sevmeği ve husumet etme
ği bilen bir müessesedir. „ 

“Türk Ocağı mertlik hisleri 
ölmemiş olan bir gençliğin mü. 
esr.esesidir. Zekeriya Beyin tut» 
tuğu ahlakî yol Türk Ocağıma) 
içinden geçemez. „

•.V vV
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bu beyanata karşı /̂-v t 
vermı - . Türk öc^y.rı ..... 
kez heyetinin bir me’kel oldu
ğunu söyliyerek demiştir ki:

“ Ayda yüzlerce lira maaj 
alamazsınız. Türk, on parasım 
bile hesap etmeğe mecburdur. 
Ve sizin Fenerdeki villânızın 
masraflarını hiçbir suretle öde
yemez. Mefkûreci iseniz, mef
kureniz uğruna haftada bir kaç 
saat çalışırsınız. Dünyanın her 
tarafında bu böyjedir.

Gene diyoruz ki:
Ocak tiyatro binasına sayf? 

edilen para büyük bir israftır. 
Fakir bir memleketin hükümeti 
bile millî tiyatro yaptırmaktan 
âcizken bir cemiyet, herhangi 
bir tiyatro binasına yüzbinlerce 
lira sarfedemez.

Gene diyoruz ki:
Türk ocaklarının -parası gibi- 

diğer kısımlarının idaresi de 
bozuktur. Bunu ispat için birçok 
deliller neşrettik. Hamdullah B. 
buna cevap vereceği yerde me
seleyi Zekeriya Beyin şahsına 
irca etmiştir. Ocak meşeleBİle 
Zekeriya Beyin şahsının alâkası 
yoktur.

Zekeriya Bey Türk zabitinı'ın 
düşmanıymış! Bunun delili de 
Son Postada çıkan resimmiş. O 
resimden maksadımız şu veya 
bu insanı, şu veya bu hadiseyi 
kastetmek değil, umumiyetle 
herkeste bir hırs bulunduğunu, 
fakat esasta kanaatin de unu
tulmaması lâzım geldiğini an
latmaktı.

Hamdullah Şuphi Bey bıı 
resimde şahıslardan birinin as
ker kıyafetinde yapılmış olma
sından istifade ederek bizi Türk 
ordusunun düşmanı göstermek 
suretile Türk matbuatı arasmda 
en halkçı bir gazetenin mukad
des bir kuvvete düşman olabi
leceğini iddia etmiştir. Hayır, 
Hamdullah Bey, Türkiyede Türk 
ordusuna düşman bir gazete de
ğil, bir tek adam bile yoktur.

İftiranızı nefretle karşılıyan 
gene en evyel Türk zabiti ve 
Türk .ordusu olacaktır. Matbu
atla ordu arasına tefrika sok
manın mes’uliyetini ceza kanu
nunda bir okuyunuz, belki ka
nım lâyihası müzakere edilirken 
tHeçliste değildiniz!

Şahsiyata gelince; biz icap 
ederse o vadiye de girebilir 
ye sizin tercemei halinizde her
halde iftihar edemiyeceğifıiz ha
diselerin delillerini kılişesile bir
likte dercedebileceğiz. Bir hars 
meseleşile şahsiyat 'davasının 
hududu üzerinde fazla durma
nızı ve fazla düşünmenizi tav
siye ederiz.,,

—  Hamdullah Suphi Bly 
■herhalde bu neşriyata da c«- 
vap verecektir.
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II înraîffümm
lîiiyi'ık asker mekteplerinin 

iiclleri, karşı Yenişehir sırt- 
inn üstünde kazılmak üzeredir: 
Asker harcı Ankarayı merkez 
olarak nkk

Ya Darülfünun?
Ankarada cıümhuriyctilı her 

r;;:yi, ni'.mi, hümlorii, idealistliği 
düğii.şkoiıliği hep jjörülür, yalnız 
Sıtır.'» jjüa’üknc;’..

Bir DaıriUHimm pahalıdır, t' a- 
l’tr.t bir bltyilk Darülfünun pro- 
jjoui senelere taksim edilerek 
ffokiilte fakülte kolaylıkla yapıla-
Piülir. /

Cumhuriyetin yüksek hara 
gençîıği ■ Ankaranın sert vc ku
ra havacında, aarp toprağında 
geniş uîuk dalgaları aracında 
yoğurultnalıdır. îstanbulda bu- 
g ü n Es ü  Darülfünun kalabilir. 
Fakat Aökara daha birkaç se
ne Darülfünunsuz kalamaz.

Törfs inkılâbı, için en iyi 
kitaba ytızana verilecek Musta
fa Kesaal mükâfatı kaç senedir 
Beyoat oarajyAım kasasında
durayo?. j-

Bizzat D'üK'iîlîüMun böyle bir 
Mtap için bltmgi örneği verdi?

Îoüaaîl îîakks Beyin profe- 
aötf olarapi inkılâbı nasıl öğren
miş oldt^unu gördük.

Darülfünun, Ankarada Cüm- 
Sıuriytşl: TüTÜyasimin inşasında 
hazır latksıntniıdır.

.tearoa tfo aefis aan’aliere 
A jjkû ia  kalesi üstünde kartal 
Ic^n&tlan takalım: Hars ve ne- 
ftîü can’ütlüsj baranın boş ve 
çiğlikli rUfc'fârlaranı işidefek, 
keskin E^ğuğımu, zor sıcağını 
tatarak . ITürkiyenm hakikî ka- 
îaoı ve; hakiki kalbi olabilir.

İ N K I I ./ ' ! '

Karşı feka bir istizah tak- 
şffiî verfi: Halk hükümet yü
zünden ?&îîhâp reyini serbst

Ârüfoa Samsunda, Kımkta, 
Bozdûğundavi Bergamada, Kuş- 
adac(liada, Nazillide, Çinede, 
ÎCe^anda, Silifkede, Menemende, | 
S î̂eırihioarda, Gördeste, Ladik- 
te, Merzifotttia, Rizede, Lüle* 
burgaada hükümet yok mu idi?

Kargı fırZia intihap sandığını 
tabansalar  ̂ bıçaklar, başı boş
larla kuşaâtj. Eğer reyini Ser- 
beot vereödyen vatandaşlar varsa, 
sokak silâhları ile bir bombaya 
benzetilsin sandığa sokuiamıyan- 
lardır..

Sardık başım görüp içeriye 
girmtâk cesaretini bulamıyarak 
geri/dönen erkek ve kadınların 
ürktüğü manzara jandarma, 
ipoEs değil idi.

S iz  karşı fırkadan istizah

değil, bir iiiüfir takriri böleli- 
yorduk,

Kğcr l)iı istizah takriri nail
dik emniyeti korunmadı)'! içi» 
lîalk Fırkası niîıb'ualarından bi
ri tarnuHidan verilseydi, daha 
tabiî {fürcccktik.

Karşı fırka adamları intihap 
ycrlorindo rey değil, kelle ister 
gibi, geleni geçeni tethiş etti
ler : Üstelik bir do heaap isti
yorlar.

Nükte
Şu fıkra parçasından ne an- 

lamınız : ... Fakat kadıncağızın 
merak ettiği bir çey var. Keli
meyi ağzında yedi şekle soka
rak. soruyor :

—  Fethi Paşanın yanında 
bir de Lider (isminde biri var
mış O da kim ?

—  Yaveridir, Fransadan alıp 

getirmiş.
Fethi Beyin Frar.sadan gel

miş olduğunu mu, Lider kelime
sinin Fransızca olduğunu mu?

"Sonposta” İkincisini anla - 
mış: Lider kelimesinin İngilizce 
asıldan olduğunu söylemek için.

Bizim naklettiğimiz hakikî 
bir muhavere idi: Yoksa Fethi 
Beyin lider kelimesini Fransa- 
dan bile getirmek değil, îstan
bulda bulduğunu bilmez değiliz. 
Eğer böyle söyleseydik liderin 
Türkçe bir kelime olduğunu mu 
söylemiş olacaktık?

Bilir misiniz, asıl doğrusu bu 
olurdu: Çünkü lider kelimesi 
birkaç aylık kullanılışında aldı
ğı manzara ve mana ile artık 
o kadar aslına benzemez olmuş
tur ki ona türkçe bile denebilir.

Muhaliflerimiz neler yapma
dılar, onların lûğatinde kullanı
lışı ile demokrasi kelimesi bile 
ashna esasına benzemez, tam 
bize mahsus bir kelime olmuş 
değil midir ?

Karşı fırka lügatinden baş
ka hangi lügatte demokrasi o 
baş saltanatı manasına gelir?

FaMh Rıfkı

Sem vc iflûo vo ceza uaul- 
lori kanunlarında yapılacak ta
dilleri tesbit edecek encümen
lerin bu ay zarfında Ankarada 
toplanması mukarrerdir.

Şehrimizde cncümene iştirak 
edecek olnn üçüncü ceza reiai 
Kudretullah, İcra reiai Suat, 
mahkemei aoliye reiai Feyzi 
Daim, ikinci ticaret reisi Os
man Beyler bugün Ankaraya 
hareket edeceklerdir.

Adliye tayinleri
İcra encümeni reisliğine 

Temyiz mahkemesinden Fuat 
Hulusi, ceza mahkeme usulleri 
encümen reisliğin  ̂ de Fah
rettin Beyler tayin olunmuşlar
dır.

toldketl foalbeırilerî

Selıır m d U
■ney

(  1 inci sahifeden m abad) 
Hüsamettin Paşa, İsmail Şev

ket, Amca Tevfik, Kemâl, İs
mail Sıtkı, Mehmet Ali, Sadık, 
Reşat, Selahattin Beyler.

Kavanin ve mülkiye encü
menine :

Emin Âli, tomnil Şevket Ap- 
dülkadir Ziya, Sadettin i'erit, 
Aziz, Vuufi Raşit Manyası zade 
Feridun Beyler Buraada Avu
kat Nazmi Nuri Bey, - Benim 
namzetliğim konmamış, fakat 
ben de, kanuna âşinâ olduğum 
için bu encümende kavanin tet
kik edebilirim , namzetliğimi 
kendim vazediyorum - dedi, ve 
kabul edildi.

Sıhhiye encümenine: Tevfik 
Salim Paşa, Asım Paşa, Hikmet 
Feridun, İzzet Kâmil, Galip 
Hakkı Beyler, Refika Hulusi

İ B e l ^ d i B y S d ®

Behçet, Safiye Hüseyin H.lar.
İktisat encümenine: Nemli 

zade Mitat, Furtun zade Murat, 
Karamııatafa zade Ahmet, Hacı 
Recep, Nazmi Nuri, Bican, Ha
kini Zada Murat Beyler.

Maarif encümenine Sadi, E- 
teın izzet, Refik Ahmet, Mus
tafa, Kemal Salih Beyler vo 
LCıtife Bekir, Rana Sami Yaver 
Hanımlar. İntihap edildiler.

Safiye Hüseyin Hanım bü z  
alarak kendisinin Maarif encü
menine idhalini istedi muvafık 
görüldü.

Encümenler intihabı bitmiş 
olduğu için, Gazi Hazretlerile 
İsmet Paşa Hazretlerinejjve meb- 
’usan heyetine telgraflar çekil
mesine karar verilerek içtimaa 
nihayet verildi. Şehir meclisi 
ikinci İçtimaını çarşamba günü 
saat on dörtte aktedecektir.

(B ir icn i sahifeden m abat] 
da yapılması mukarrer olan 
bahrî kuvvetlerin tahdidi mev
zuları üzerinde temaslarda bu
lunacaktır.

Atina sefirimiz dün bir mu
harririmize, Yunan Başvekili M. 
Venizelosla, Hariciye Nazırı M. 
Mihalokopulosa Baş vekilimizle 
Hariciye vekilimizin iadei ziya
ret etmesinin takarrür ettiğini, 
yalnız seyahat tarihinin henüz 
belli olmadığını söylemiştir.

Enis Bey, Yunan Başvekili 
ile hariciye nazırının memleke
timizi ziyaretinin Türk - Yunan

(B ir in ci sahifeden mabat)  

üzerine almış bulunduklarını 
söylediler.

ICarakaşm ölümü esnasında 
mecruh düşen Sait Beyin gel
memiş olduğundan diğer şahit
lerden filmin çekildiği esnada 
cereyan eden hâdiseler sorul
muştur.

Avukat Sadi Riza Bey mü
hendis raporlarına itiraz etmiş
tir. Bu raporların fennî bir es
asa göre tanzim edilmiş olma
dığını iddia etmiş ve yolun da 
Belediye tarafından gayri fen
nî olarak inşa edilmiş olduğunu 
söylemiştir. Bu yol üzerine^r? 
pilmiş olan kumların otomobil 
seyrine gayri müsait olduğunu, 
az bir süratle giden otomobilin 
lâstiklerini fırlatabileceğini söy
lemiştir.

Yeniden bir keşif icrasını 
talep etmiş ve bu keşif için de 
ikinci bir ihtilâfa mahal kalma
ması için üç mühendisin keşfet
mesini talep etmiştir.

Bunun üzerine müddeiumumi 
film çevrildiği esnada mecruh 
düşen Sait Beyle Hukuku amme 
şahitlerinin celbile yol üzerinde 
ikinci bir keşfin icrasını talep 
etmiştir.

Muhakeme 11 kânunuevvel 
perşembe gününe talik olunmuş
tur.

dostluğunu takviyede en mühim 
bir amil olduğunu ilâve etmiştir.

Ankara, 6 [ H. M. ] —  İs
met Paşa Hazretleri bir iki ay 
sonra Atina ve Peşteye iabei 

ziyareti muhtemeldir.

m 

saati
Şehrimizdeki bazı tiyatro 

heyetleri İstanbul beledeyesine 
müracaat ederek tiyatro ve si
nemaların gece saat 12 de ka
panmağa mecbur olmalarından 
zarar ettiklerini iddia etmişler 
ve müddetin saat bir buçuğa 
çıkarılmasını rica etmişlerdir. 
Belediye bu müracaati tetkike 
başlamıştır.

Kapanma saatleri için tiyat
rocuların istedikleri gibi değil, 
fakat yarım saat mühlet veril
mesi düşünülüyor.

Kaçak radyolar
Şehrin muhtelif semtlerinde 

kaçak radyo tesisat dulunduğu 
ve bunların failleri hakkında 
takibat yapılacağı yazılmıştı. 
Vilâyetten verilen bir emir üze
rine polis merkezleri kendi mm- 
takalarındaki radyoları ve sa
hiplerinin adreslerini tesbit etmiş 
birer liste halinde polis müdü
riyetine göndermiştir.

Radyo şirketi bu listelerde 
tetkikat yapacak ve kaçak rad
yo kullananları mahkemeye ve
recektir.

Mektep ihtiyacı
Orta mekteplerin ilk sınıf

larında yer olmadığından şikâ
yet edilmişti. Bir iki yerde hu
susî orta mektep açılmasına 
rağmen hâlâ bazı semtlerde or
ta mektebe ihtiyaç vardır.

Bilhassa Beylerbeyi, Bakıköy 
Haliçte orta mektebe ihtiyaç 
olduğu anlaşılmıştır.

Şehrimizde bulunan bazı 
muallimler aralarında bir şiket 
yaparak bir hususî orta mektep 
açmağa teşebbüs etmişlerdir.

Bir üfürükçü
Halkı iğfal eden mahalle a- 

ralarında gizliden gizliye üfü
rükçülük yapmakla maznun Ab- 
durrahman ikinci cezaya veril
miştir. Maznun gayri mevkuf 
olarak muhakeme edilecektir.

Sergi neye derler
Ticaret odasındaki sergi ko

misyonunda yeni bir münakaşa 
çıkmıştır. Sergi neye derler? 
Azadan Salih Cimcoz ve Daniş 
Beyler bu kelimenin yerinde 
kullanılmadığını ileri sürmüşlerdir

Buna misal olarak yerli mal
ları sergisi gösterilmektedir.Bu- 
rada eşya satışı olduğu halde 
yine ismi sergi idi.

Bu kelime etrafında çıkan 
münakaşa münasebetiîe sanayi 
müfettişi Daniş Bey şu malû
matı vermiştir.

—  Sergi kelimesini yanlış 

olarak kullanıyoruz. Sergide eş

ya satılmaz. Sergide eşya teş
hir edilir. Nitekim bu yaz Ga

latasaray sergisinde eşya satıl
mış, bir çok dedikodular çık

mıştır. Sergi komisyonu sergi 
açmadan evvel bu kelimenin 

nerede kullanılması lâzım gel
diğini kararlaştıracaktır.

Amerika sefiri
Amerika sefiri Ankaraya 

gitmiştir. On gün kalarak şeh
rimize avdet edecektir.

Amerika Sefiri Ankarada 
Amerika Ticaret Müsteşarı M. 
Klein şerefine bir ziyafet vere
cektir.

fialgıoûT) teeifs-iilSuâgDS 3SH

EC MU Q>aMF<
■= Evet ve bilhassa!
■=* O halde söyliyeyim! Pren- 

ceo Sonya Karasof! Prens Ka- 
tracofun hemşiresiyim.

Davamıza bu kadar merbu- 
tiyet karşısında derin bir hür- 
üncStc mütehassis oldum.

Anuşka kulaklarını kapıya
t o S :

—  Sus, geliyorlar.
V c gözü değiştirerek:
—- Matmazelin sizi kabul 

etmesine memnun oldum. Sizi 
kâhyaya götüreyim. Derhal işi- 
jaize başlatsın.

Bk ses:
—  Zahmet etme Anuşka , 

bundan sonra Kedrof yoldaşla 
fosn meşgul olacağım.

Arkasından da demin bizi 
kapıda karşılayan iki askerden 
(biri göründü. Bana dedi ki:

—  Artık sen de bizdensm. 
Gel de seni Peters yoldaşa gö - 
türeyim. Seninle tanışmak isti - 
yor.

—  Peters yoldaş kim ?
Bu sualim Çekanın adamını 

sevindirdi amma, Anuşkanın 
da sapsarı olduğunu gördüm.

—  Sen Petersi tanımıyor 
musun ?

—  Vallahi tanımıyorum. Ha
ni pek tanımak ta istemiyorum.

—  Nasıl olur ? O seni mut
laka görmek istiyor. Hem Pe
ters yoldaş bir şey istedi mi, 
onu derhal yapmalı.

—  Bu Peters yoldaş o ka
dar kuvvetli mi?

—  O da söz mü? Cerzins- 
ki ile Mujinskıden sonra Rus
ya onundur be! .

—  Rusya onun olsun amma, 
bu zatın vazifesi nedir ?

Çekanın adamı askerî bir 
selâm verdi:

—  Hepimizin âmirimiz, dedi, 
Çekaya kumanda eden adam.

O zaman, Anuşkanın neden 
sarardığını anladım. Hani ben 
de sararmadım değil..

Suhof
Çekanın merkezi Lubliyânka 

sokağında 2 numaradır. Burası 
adeta bir kışlaya benzer. İç av
lusunda beş katlı bir başka 
bina vardır ve Rusyanm belli 
başlı hapisanelerinden biridir.

Bu dahildeki Bina harisle 
hemen kamilen tecrit edilmiştir.

Her katta birçok höcreler 
vardır. Bu höcrelerin içinde bir 
çok mahpusların kımıldadıkları 
görülmektedir. Bunların hemen 
hepsi en feci şerait içinde ölü
mü beklemektedirler..

Avluya girer girmez bu bi

nanın bütün pencerelerinin de
mir parmaklıklarla örülü oldu
ğu gözüme çarptı. Bunlardan 
bazılarını içindekilerin ziyadan ve 
havadan mahrum etmek için 
tahta perdelerle kapatılmıştı...

Hiç şüphesiz bu höcrelerde 
azılı mahpuslar bulunuyordu.

Etrafa daha dikkatli baka
madım. Çünkü Çekanın adam
larından biri gelmiş yanındaki 
klavuza Peters yoldaşın bizi ka
bul edeceğini söylemişti.

O  önde, biz arkada, methalin 
sağındaki bir odaya girdik. 
Sonradan öğrendim ki bu oda 
M. OWanesoyun hususî odası 
imiş.

Evvelce içinde buğday satılan 
bu yer bugün insan etinin meş
heri olmuştu.

Kapısının önünde iki karan
lık dehliz bulunan bu oda oka- 
dar berbat bir pislik içinde 
idi ki, bunu görür görmez, in
san denilen mahlûkların burada

nasıl yaşayabildiğine şaştım kal
dım. İçindeki eşya gayet basit
tir. Bir masa, bir iskemle ve 
bir çok sıralardan ibarettir.

Masanın arkasında iskemle
nin üzerinde, meşin elbiseli bir 
adam oturuyordu.

Hiç şüphesiz son derecede 
sarhoştu. İçeri girdiğim zaman 
ulrafı bir düzine Çeka neferle- 
rile ihata edilmiş bir zavallıyı 
isticvap etmekle meşguldü. Bi
çare adam bütün bu heybetten 
ve pislikten ürkmüş bir vazi
yette, sorulan suvallere ancak 
tek heceli kelimelerle cevap 
verebiliyordu.

Hiç şüphesiz cürmü idarei 
hazıra aleyhinde bulunmaktı. 
Hemen kısa bir zaman içinde 
Lubliyankada hidematı şakkaye 
mahkûm oluverdi.

Bu isticvabatın bitmesini bek
lerken hapisteki kocasıyla te
mas etmek için müsaade istiyen 

[ Arkası yarın ]
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,"ibi buhranlar ekaeriya bir 
nene "(içtikten aonra scnil olma
ğa vo vaziyet normal bir hal 
iktisap etmeğe başlamıştır. Bir 
aoneyi bulan bugünkü umumî 
buhrana gelince bunan no ka
dar devam edeceğini ve no gibi 
şerait tahtında neticclcncooğini 
kestirmek en muktedir iktınat 
mütehassıslarınca da mümkün 
olamaz.

Yalnız dünyanın yarım anıt? 
zarfında geçirdiği iktar.:]! biî̂ v 
ranlnrdan alınan tecrübelerle dü
şünerek bu buhranın da yalan 
bir istikbalde mündafi olacağını 
tahmin etmek yolmg cirona* 
Bunda nikbin olriaak ve ümitvai 
olmak lâzımdır.

Bu buhranın sebepleri çoktur. 
Yalnız şu kadar söylenebilir ki, 
son on sene zarfında dünyadaki 
bütün memleketlerde hasa mal, 
madenî mevat ve hububat «azîa 
istihsal edilmiştir. Daha doğrusu 
umumî bir şekilde istihaalât 
eski senelere nisbetle yüzde 
yirmi beş nisbetinde fazlalaş
mıştır. Halbuki yine bu on ccfto 
zarfında insanlar ancak yfecio 
on nisbetinde artmıştır. N öftiû  

tezayüdü ile is'dhsalât fazlalaş
ması arasındaki bu geyri tabiî 
nisbet her tarafta iktisadi mu- 
vazineyi ihlâl etmiştir.

Bundan başka birçok ma
halle. sanayi sahasında çok ileri 
gitmekte, sanayie müteallik is- 
tihsalâtı tezyit etmek için re
kabet etmektedirler. Sonra sa
nayi cephesinde birçok yeni 
icatlar bu kısma ait organizas
yonun istihsalâtını çok arttır
mıştır.

Bugün Amerikanın birçok 
yerlerinde büyük ve asrî çift
liklerde buğday ziraat ve istih- 
salâtının makine ile yapılması 
eski muvazeneyi çok değiştir» 
miştir. Garbî Âmerikada buğ
dayın makine ile çıkarıldığı 
yerlerde bir (Boşl) buğday 50 
santim kâr ile satılabilmektedir.

Halbuki diğer yerlerde zi* 
raat makine ile yapılmıyan kü
çük çiftliklerde bir dolar bilo 
masraf çıkarmak mümkün ola
mamaktadır. Görülüyorki, sana
yici' : terakki dünya istihsalâ- 
tının gayritabiî olarak fazlalaş
masına sebep olmuştur. Bunun 
için dünyanın umumî istihsaîâtı 
ile istihlâkâtı arasında bir mu- 
muvazene temini icabetmektedir.

Mister Klein 1921 den 1929 

senesine kadar Amerika hükü

metinin Ticareti hariciye mü- 
dirliğini ifa etmiştir. İki sene- 
denberide Ticaret Nezareti müs
teşarlığını yapmaktadır. Kendi
si çok güzide bir iktisat âlimi

dir. Bugün akşam üzeri eks

presle Ankaraya gidecek, hü
kümet ricalimizle tanışacak ve 
memleketimizle Amerika ara
sında İktisadî ve ticarî sahada 
çalışma birliği 'imkânları üze
rinde bir fikir mübadelesi ya
pacaktır. Memleketimizin kıy» 

metli misafiri olan Amerikana 
Ticaret müsteşarının umumî 
buhranın memleketimizdeki te* 

sirlcri ve bunun izalesi çareleri 
etrafında hükümetimiz mutalaala' 

rım bildirmesi de muhtemeldir.
Mister Klein ayın on birinde 

şehrimize avdet edecek, bura
dan İzmire gidecektir. İzmirden 

Kıbrıs, Beyrut, Suriye, Filistin 

ve Mısıra uğrayarak Garbî Av
rupaya geçecektir. Mister Klein 

bir müddet Fransada kaldıktan 
sonra Amerikaya avdet ede

cektir.
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İzmir, 7 ( Hu. ) —  kmirde 
tuian neticesini yakından gör
mek ve seylâpzedelerle yakından 
temasta bulunmak üzere gelmiş 
ve bir kaç gündenberi şehri
mizde bulunmakta olan Dahiiiye 
ve Sıhhiye vekillerile umum Jan
darma kumandanı bu sabah 
Bandırma trenile îzmiırden Balı- 
kesire hareket ettiler. Oradan 
Bursaya geçecekler ve o tarikle 
Ankaraya gideceklerdir. i

Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri 
oana ayrı ayrı beyanatta bulun
dular. Sıhhiye vekilinin beyana- ? 
tı şudur": r i

—  Afetzedeler ve afet yer
lerini gördüm. İzmir Hilâliah- -
mer merkezimizin ilk günden- r
beri takip ettiği meşkûr mesai 
yolu her hangi bir sefaletin o- 
nünü almış, afetzedelere haddi 
azamîde yardımda bulunmuştur. , 

İaşeye tahsis olunmak üzre 
eveke gönderdiğimiz yirmi buı 
liradan hariç olarak nefsi İzmir 
şehrindeki kısmen veya tama- 
ııen harap olmuş mııhcacin ev- 
erinin tamirine veya inşasına 1
'arfedilmek üzîre otuz bin, 
îornovada kamilen harap olmuş . 
100 evin inşası için onbeş bin hra . 
Karşıyaka için iki bin beşyüz ve . 

ieydiköy Cuma ovası için keza ıkı 
bin beşyüz ki ceman elli binlıra - 
tahsis edilmiştir. J.

Bundan başka kimsesiz çocuk- 
lerın okutturulmasma sarfedıl- ■ 
mek üzerü de üç bin lira İzmir t ; 
hilâliahmer merkezi emrine ve- sİ 
rilmiştir. Muhtelif mahallî rde t 
toplu bir halde iskân ediien a- p* 
ilelerin iaşesine on gün daha l  
devem edilecek ve müteakiben |  
derhal inşaat ve tamirata geçi
lecektir. İzmire bu sefer ds bu 
afetten dolayı geçmiş olsun de
rim.,,

Dahiliye vekili Şükrü kaya 
Beyin beyanatı da kısaca şudur: 

—  Seylâbm yaptığı zararları sa- 
lâhiyetlar fenadamlarile mahal

linde gördüm. Seylâbm yaptığı za
rarlar arasında hiçbir vakit telâfi 
edemiyeceğim/z ve hiç bir vakit 

aüteselli olarmyacağımız en mü
essif ve en büyük zayiat sular 
ve çamurlar arasında canlarını 
kaybeden vatandaşlarımızın ha
latıdır.

Maddî zararlar zararzede 
lemşehirlerimizin sermaye ve 
serveti itibarile ihmal ediimiye- 
cek bir kemiyettedir. Onlar da 
millî muavenetler ve zatî çalış
malar sayesinde zamanla telâfi
si kabil zayiattır.

Türk milletinin yüksek can*

r a, 7 
(L P „r<_U erîBM ia anan- ii

»y* l'maîlerâııe l&'lT.jf 
U lam aları emik- |  

", r> . R e is ic fim h u r  *
 ̂ rnmüm bıı ceya= %

.f -ı -ii •. w tanda İzmir, An» V
’ r dama, Kosı.ya, |

ır Sivas ve Sattı- İİ
i t ' a^acaklan söy- s 

ii . i  i. İi diır. j

USİJ ■un gece s! 
•a arxdt:.ı ha'İ.

İzm ir, 7  (t 
z e lz e la  oldu.
mor başladı. Sagnur g itU ’zçe ştao’e .it:*  : h:r çağnak
kedini a ld ı. YıtğmfznM öoule g iîi'J  (•* ııJaeÜ ettim sıı -i?- : 
hırde büyük bir heyecan uyandırdı.

Bir az sorara dağlardan imeıı seller şehra Sıilcuıa i 
etti. V e  bir ara içimde tamirde h ayat d uriu . Tratss- ; 
v a y la f d d ısk lan  yerlerde kaldılar, otom obiller ga- ş 
rajlan îia çekildiler. SokaM arda kim se yoktu. i

Gittikçe büyüyen seller Memleket hastaha- j 
nesi önünden, Mesudiye, Kahramanlar, Tepe- : 
dikten geçmiş ve buralarda epi tahribat yap- 
miştir. İki ev yıkılmıştır.

Saat on buçuğa doğru yağmur dinmiş ve seller hafiflenmişti.

Bunun üzerine sellerin geçtiği yerlere, her ihtimale karşı 
yardım kolları çıkarılmıştır. Vali ve vilâyet erkânı sel mın- 
takasmı otomobille gezmişlerdir.

İzmir, 7 (Hususî) —  Evvelki akşamdanberi devam eden 
kasırga durdu. Kasırga esnasında birçok çatılar uçmuş ve iki ; 
ev yıkılmıştır.

İzmir, 6 (A.A) —  Bugiin yağara ve  iki saat kadar 
devam  edem yağm urlar mecralarım bozuk olm ası ba- 
sebâle İzmirin birkaç yeri salar alhnda kalm ıştır. Na- 
iBazgâîs, m emleket, hastaüıâeesiınım önü ve K arataş  
ile K arantinadaki san’aSJar m ektebi v e  civarı bir göl 
haline gelmiştir. T ram vay m ünakalâtı taş ve ksaras 
yığmaları yüzümde» biraz dıarmuş ise de yapılan tat
hirat sseticesiîîds nuaımakalât temim edilmiştir.

lılığı ve mukavemeti, ağır da ol
sa bu zararı göğüsliyecek ve 
öniiyecek bir derecededir. Taş
ması ile birçok fakirleri evsiz 
ve yurtsuz bırakan Bıırnovanın 
İkiz çayı gorek Burnovanın ha
yatım ve gerekse zengin ova
sının İktisadî, ziraî bünyesini 
tehdit edecek bir mahiyet al
mıştır. Burnovada derhel ısla
hı iktiza eden vaziyet seylâp
tan evleri harap olanlarla ev
leri dere akıntısına maruz ka
lan vatandaşların halidir. Bur- 
ııovalıların vakti hali olanlara 
müsait yerlerde arsa verilmek 
suretile inşaata başlamaları tah
min edilecektir.

Melez çayının Seydiköyde 
fazla tahribat yaptığını da gör
düm. Bir çok vatandaşlarımızın 
hayatına mal olan yerlerde ev

yaptırmalarına mani olmak ve 
buralarda inşa edilecek yeni 
köprülerde büyük tahliye göz
leri bulundurulması iktiza eder.

Halli bunlardan daha büyük 
tetkik ve ameliyeye muhtaç olan 
ve şehri daima tehdit eden dere
ler Kâtipoğlu Malderesi ve Isla- 
hane deresidir. Binaenaleyh gene 
fen adamlarının ve mütehassıs
ların kanaatlerine göre memle* 
kete her vakit için bir tehlike
den başka bir şey olmiyan bu 
mecraları azamî su istiap ede
bilecek bir vaziyete getirmek 
lâzımdır.

İzmir belediyesinin bu noksanı 
ikmal etmesi ve evvel emirde 
meseleyi tetkik ettirmesi, sonra 
da işi senelere bölerek munta
zam bir program altında yap
tırması icap eder.

iA r k a s ı 3  üncü sa h ifed e]

M slke

Ilızsıifî koımsyom Iş'&sılk edecek 
heyetler Ceııevıreye vâsi

Al fr L  
Tl tf“

a t o i m  ii(
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//. f R - ^ K l E N  S U Y O ’N U N  

M E C L ÎS E  V E R D İĞ İ  
■J î r  f i n  Z A H  R A P O R U

Per», o A. A.) - Meb’usan 
ı. ecüsi-de V: Franklen Buyon, 

înK’nj'o.T.n Ksrrî ve bahrî bttt- 
C .sinin U»üğ olduğu erkamdan 
e«d:şes\afe olduğunu bey^n etmiş 
ve i Vaıısaruıı kendi hüsnü ni
yetinin kurbanı olmuş olduğunu 
söylemiştir. Mumaileyh sözüne 
devamla demiştir ki : Fransa, 
kendi ihtisaslarını başkalarına 
atf ve izafe etmiştir. Almanya 
bir moratoryom ilân edecektir. 
Bunu yapmaktan imtina etmek 
lâzımdır.

Çünkü, Almanyanın tediyat- 
ta bulunmaması tediye vesaitine 
malik olmamasından ileri galmiş- 
tir. Fransa Versay muahedesi ta
rafından tesbit edilmiş olan hu
dutlara bilvasıta veya bilâvasıta 

( Aı-ksvı 3 üncü sa h ifed e)

R usya bütün bu topların, tayyarelerin  İcaldırılniaSinı' 

istiyor. Rusyanın ta leb i ta hd id i tes lih a t d eğ il, terki 

teslihattır. A caba k a b ili  h u su l m üdür? -

Cenevre 6 (H.M.) —  Tahdidi 
teslihat ihzarî komsiyonuna iş
tirak edecek hey’eti murahha- 
salar Canevreye muvasalat et
mişlerdir. Türk hey’eti murah- 

[ihasastnın da bu gün gelmesi 
bekleniyor.

Komisyona işiirak eden dev
letler şunlardır: Almanya, Ar
jantin, Belçika, Britanya, Bul
garistan, Kanada, Şili, Çin, 
Küba, İspanya, Müttehidei Ame
rika, Finlandiya, Fransa, Yuna
nistan, Guatamala, İrlanda, İtal-

Zekeriya Bey Hamdrallsala 
c e v a pBeye

Cümhuriyet balosu gecesi 
Ankara Türk ocağmdan kovu
lan M. Zekeriya Bey dün Ham
dullah Suphi Beye bir cevap 
vermiştir. Bu cevapta M. Ze
keriya Bey mutat şekilde kü
fürlerine devam ettikten sonra 
diyor k i:

1 —  Âmerikada Mister Krey- 
nin yardımile okudum.. Fakat 
şimdiye kadar değil Misyoner
lerin, hatta Amerikalıların le
hinde propaganda mahiyetini 

haiz bir yazımı gösterebilirler 
mi? Bilâkis Misyoner müessese- 
lerinin memlekette faaliyetlerini 
tevsi etmelerine karşı mücadele 
açtım. Halbuki Hamdullah B. fa

kir Türk milletine bir milyon liraya 
mal olan Ankaradaki Kurunu 
vüstaî kalesinin temellerini Mr. 
Jenings isminde bir milyoner
den .aldığı ICO bin dolarla at
mıştır

2 ■*— Ben türk zabitinin 
aleyhinde yazı yazmadan, bilâ

kis istiklâl harbinde meçhul

askerin hakkını inkâr etmek 
istiyenlere karşı onun hakkını 
müdafaa etmek istedim.

3 —  Şair Nazım Hikmetle 
beraber çalıştım. Ben Resimli 
Ay’da Reşat Nuri, Mahmut Ye
ri, Ercüment Ekıem, Peyami 
Safa gibi, memleketin bütün 
kıymetli münevverlerile de arka
daşlık ettim. Bunların her birile 
olduğu gibi, Nazım Hikmetle 
arkadaşlık etmek te benim için 
bir iftihar vesilesidir. Nazim 
Hikmet bu memleketin en bü
yük şairi ve komünist olmakla 
beraber en kuvvetli idaalistidir. 
Keşke sizde onun kadar temiz 
ve idealinize onun kadar sadık 
olsavdınız.

( A r k a sı 3  üncü sa h ifed e)

ya, Türkiye, Japonya,. Norveç, 
Felemenk, İran, Peru, Polonya, 
Ronjanya, İsveç, Çekoslovakya, 
Rusya, Venezuellâ, Yogosîavya.

Alman hey'eti murahhasa*» 
evelce olduğu gibi Kont Bere* 
torffun riyasetindedir.

İVloııtag gazetesine nazaran 
Alman heyetinin riyasetine Ce
neral Fon Secekt’in tayiısi bcâS 
mahafilce muvafık görülmüşse» 
de kabine bunu kabul etmemiştin 

Tayinisin Vaşingtondaki mu* 
habiri Müttehidei Amerikanın 
ihzarî komisyonundan? bu sefer ■ 
mes’elenin kat’î suretle tasfiye* 
sini istediğini bildirmektedir.'

Amerika noktai nazarîBa gS* 
re bu sefer her işi bitirmök1 
55 milletin iştirakile yapılacak 
umumî tahdidi teslihat konfe* 
ransınm içtimama hazırlıklı bu
lunmak, bunun için de Frandte* 
İtalyan ihtilâfını muhakkak hal* 
letmek lâzımdır.

Deyly Herald’m Paris nsu» 
habiri ise Fransanm şu şerait 
dahilinde 1 ondra bahrî muahe» 
desini tasdik edeceğini bildir* 
mektedir.

1 Numaralı muahedenin bir 
maddesi, Fransa tarafından 
t e k li f  edilen tonajı kabul 
e d e c e k  ve F r a n s a  'bunu 
560,000 tona irca edebilecektir. 
Bundan hususî gemiler ve tay» 
yare gemileri hariçtir. 2 - Fran» 
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çocukum olan 
ailelere tamairaai

Londra, o (A. A; — Avın 
Îcnnuıraîjinıla Hrbiye nazın IVJ. 
TrevMynn, ni'-elkıU'n mcckuri 
fcnlo! y:ı ',-nıı l'j ibk'-fy et’ en 
■e 14 yr.; liid.'.n delıa l:nyük
çocuklara malili olan aiîek ve 
bir tazmine t itanım derpiş ecieıı 
kraîîîn kV/ıîm-.iiıııı ikinci oku- 
rnıjunu ım’ueakıp kabul ütülme
sin! taleo eylemiştir. Bu proje, 
yarını milyon çocuğa taallûk 
etmekte olup 1931 Nisanında 
meriyet mevkiine girmesi cier- 
piç edilmektedir. M. Treveiyan, 
hükümetin bu projenin işsizliği 
tenkit edeceğini ümit eimekte 
bulunduğumu söylemiştir.

Şabık terbiye nazırı M. 
Bercy, projenin senevi 7 ile 9 
milyon masrafı istilzam edeceği
ni ileri sürerek aleyhinde bu
lunmuş ve reddedilmesi için 
bir takrir vermiştir.

Mısırda intihabat 
gürültüsü

Kahire, 6 (A.A) — Liberal 
„e Veft fırkaları icra komitele- 
•i, Başvekil Sıtkı Paşanın ahiren 
ıeşrolunsn yeni intihap kanunu-

deceği teşriî intihabat; boykot 
etmeğe karar vermişlerdir.

Pariste baskınlar
Paris, (A,A) —  Paris ve 

Varoşlarında polis tarafından 

bazı baskınlar yapılmıştır. Mun
tazam evrakı bulursmıyan bir ta- 
kim ıtaıyamar tevKir eoısmış ve

îsmir felâketi

■ M : - /  . / ■ .

Jly.îîiirdo ü/îiı •

3 i i i ı ü ı d i y e  kM/d

2 4 , 8 5 0 , 9 2 7  k

İzmir, 6 (A.A) - “
odası, ij>■."■ i 

kekk.mia neşretti;; rap 
ziinı îcı.'iinı ı̂ıdur. "
tlîl'-İMHÎit 5 M İıv !
bof:,< ,i';> ,, ,
■ uı■ ı ',ı;t-, In-ı̂ cıı ; .
r&u- 36,362,8*27 ve c ,

,23(i Kjjrj j( , ]'
miı-ı’sî.r, ı ı;laır. , ■ .■ jy
dar ecr/fbi meın'eii' t ■ 
timiz 20,596,772 kilr H, <• , 
sone bu miktar 3ü s ı 
kî'. kaporım incir .. ,.ı ı - 

Bu sene mevsim .
şimdiye kadar 16,1 ,'i'iJ
incir satılmıştır. Eu l
çen sene 1,', 735,2..-‘i kı:.• 
ve 1,884,949 kilo i.,.,-<uı, c , ; ı ;; , 
sene 20,845,336 kilo ir-.ciı '.e 
396,836 kilo hıırcî,i ecir satıl
mıştı. Mevsim iptidiit.T.eiüi 5 T. 
saniye kadar ecneb nnu;:-k :î< <• 
lere ihracatımız 15.582,W7 k i
lodur. Geçen seııe bu -ı.iı-.isiî 
18,438,670 kiio idi.

İzmir, 6 (A.A) ■— Bildim 20 
kuruttan 48 kuruşa iı-adar 2525 
çuval üzüm ve 11 kuuii.t,ıu Z-i 
kuruşa kadar 403 çu /al incir ve
5 kuruştan 314 çuval hurda sa-

I i.[;
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İ fa ly a d a k i z e lz e le d e  h a 

s a ra  uğrayan lar  
Roma, 6 (A. A.) —  Nazır

lar meclisi 30 T. Evvet zelze
lesinde hasara uğrıyan binala
rın yıkılması ve yeniden tamir; 
için 30 milyon tahsisat kabul 
etmiştir. Bu naktî muavenet 
haşaratın yüzde kırkma teka
bül etmektedir. Kredi müesse
seler! de bu. husus için vergi
den muaf ve mümtaz hususî ik- 
razatta bulunacaklardır.

Tahdidi teslihat
[  f y m  sahifeden  mabad ]

Hilâliahmer ve hükümet va
riyetin icap ettirdiği müddete 
kadar bulunmuştur ve buluna
caktır. Nerelerde neler yapıl
dığımı ve muavenetin şekil ve 
mahiyet! İzmirlilerin gözü önün
den geçtiği için fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. Tefer- 
snaiı hükümete vereceğimiz ra
porda mufassalan izah edece
ğim.

Felâketlerin ilk günlerinde 
yapılması zarurî olrn muavenet 
ve şefkatleri icapsız ve lüzum
suz idame ettirmek İçtimaî nok- 
tai nazardan ekseriya o felâket
ler kadar zararlı neticeler verir. 
Felâketzedelerden hayatlarını 
kendileri kazanabilecek olanla
rın tekrar hayatlarını kazanma
ğa başlamaları hem zaruaî ve 
hem de insanlık haysiyetinin ica
bıdır. Hayat kavgasında kimse
siz kalan dul kadınlar ve öksüz 
çocukların milletin şefkat ve hi
mayesini temsil eden millet ve 
devlet müesseseler! tarafından 
himaye edilmesi de zarurîdir.

Felâketzedelerin mesken ve 
zarurî eşya itibarile uğradıkları 
zarar kendilerinin bu îararı te
lâfi kabiliyetleri ile tesbit ve 
tayin edilerek felâketten evvel
ki vaziyete iade edilmeleri için 
buraca icabeden esbaba teves
sül olunmuştur. Tedbirler alın
mış, hatta icra ve tatbiki de lâ
zım gelenlere bildirilmiştir.

Sıhhiye Vekili B. in size vaki 
beyanatı, bu tedbirlerin muh
tasar esaslanndandı. Bu sey
lâp yüzünden felâkete uğrıyan 
ve zaten yaşamak memba ve 
vasıtaları zaif olan bu vatandaş
larımızın uğradıkları zararlarının 
hayatî ve aslî kısımlarım zaman 
ve mevsim geçmeden telâfi e- 
deceklerini ümit ediyorum. Türk 
milletinin mütesanit şefkat ve 
muaveneti ve devletin vazifesi 
de bunu amirdir,,,

(B ir in c i  sahifeden  m abat) 
sa bu tonajdan hariç olarak 
îtalyaya karşı 240,000 tonluk 
bir faikiyet elde tutmak için 
inşaat yapabilecektir.

Kınaya v& terki teoMhat 
Moskova, 6 (A. A) —  îz- 

vestiya gazeteBİ Cenevre vatan
perverler cemiyeti tarafından 
Sovyet heyeti murahhasasının 
Cenevrede bulunması aleyhinde 
bir beyanname neşrettiğine da
ir “ Vossışe çaytung „ un neş
riyatını mevzuubahsederek di
yor ki: bu beyannamenin tah- 
rikâtçı mahiyeti 1923 hâdiseleri 
nin tekerrürünü mümkün kıl
maktadır. Bu zümrenin hariç
ten ilham aîdığma hiç şüphe 
yoktur.

Emperyalis siyasetçiler iler
de toplanacak olan terki tes
lihat konferansının ihzarî ko
misyon mesaisinde Sovyet hey
eti murahhasası umum terki tes
lihat için Cenevrede mücadele 
eden yegâne devlettir. Harp 
için emperyalistler tarafından 
suratla yapılan hazırlıkları yal
nız o takbih ediyor. Bunun i- 
çindir ki Cenevrede vatanper
verlerin hucumuna maruz kal
maktadır. Sovyet heyeti mu- 
rahhasaamın emniyetini meşg
uliyetini üzerlerinde taşıdık
larını cemiyeti akvama, cemiyeti 
akvam devletlerine ve İsviçre 
hükümetlerine kat’î olarak ihtar 
ederiz.

Amerikada intihabat 
Vaşhington, 6 (A.A.) ■ Ayan

ve mümessiller meclisinde han
gi fırkanın galebe çalacağı he
nüz malûm değildir. Son aati- 
çelere nazaran, 216 Cürohurf- 
yetçi ve 214 demokrat ısıîıhap 
edilmiştir. Ayan intihaba anda 
Cumhuriyetçilerin adedi ‘-J. de
mokratların adedi 46 dır.
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Mohmeİ birinci, İfi ht'iyijM'-vı Hi.ı- 
seyin üviîîci.

3000 metro —- 
Mehnıet i: iriııci, Ki’riiilar;tan 
Kaı-s'kaş ikinci.

5000 metro — Beşiktaştan 
Mehmet birinci, Kurtuluştan Ço- 
likis ikinci.

10,000 ınei -o — Beşiktaştan 
Mehmet birinci.

Yüksek atlama —  Melih bi
rinci, Oomandis ikinci.

Uzun atlama — Baiıriyeden 
Tevfik birinci, Omanidis ikinci.

Gülle —  t  e iktaştan Kazım 
bı .noi, Onrvmrj.; ikil,ei.

C  t —  BeşiL;;:ş.an Nuri 
birinci, Necim :i:incî.

4-100 bayrak —  Beşiktaş 
galip.

4-400 —  Bahriye galip.
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.leiieıiîii açtı, makıabıııı, 
test :.-cuini, burgusunu sıkardı. 
Tezgâhı kurdu... Oh efendin- 
oh '.. Peynir misin be mi'«reki 

Çelik burgu yağ gü, işlıyoî 
du. Beton anna da •. oetoiı 
aram imiş hamya ? ‘ 'oyi ’sir , 
cao -ıırban !..

ı ihayet Sarı Hv. ;;r. yarım 
saat içinde yarıın e  ;-oluk bir 
delil, açmağa mim ;'ak. oldu 
Her c.tı sürüne, aür“r j içeri gir
di. e aleki.-j.k fen riı.i yaktı: 

andanü ie' ; ı-oşlar.. Bile- 
zikk ı-. Küpele.'. Yuzü-der. Sa
atle . altın köse? '.r. Me ister
sen ne arzu buyurursan hepsi 
el nltın'dâ !

San Hurşit ihya olmuştu/
-  Aptal herif, diye söy-

fB in e n i  sahifeden  m abat]

4 —  Şair Mehmet Emin Beyin 
alnına vurduğum damga, doğan 
yeni edebiyatın yıkılmakta olan 

eski edebiyata bir hücumundan 
başka birşey değildir.

5 —  Ankara Türkocoğmın 
yaptırılması için sarfedilen bir 
milyon liranın israf olduğunu 
bugün de tekrar ediyorum. 
Memleketi bugünkü İktisadî 
uçuruma sürükliyen israflardan 

biri de budur. Türk köylüsün
den para alarak Ankarada iki 
Fransız trupuna oyun verdir
mek ve iki misafir kabul 

etmekten başka birşeye yara- 
msyan bu muazzam binayı kur

mak günahların en büyüğüdür.

6 —  Ocakta çalışanların faz
la para aldıkları hakkındaki 
iddiamı Hamdullah B. tekzip 
ederken .şu rakamları veriyor . 
Hamdullah B. 800 değil 400 
lira, reis vekili 200 İra, dak
tilo 100 lira, muhasip 400 lira 
ve saire alıyoruz.

7 —  Hamdullah Bey Da;j 
Yolu kitaplarını maan'esetarak 
o» bin lira kadar pa, a pidığı 
hakkındaki iddir.3usı da aukSîh 
geçiştirmeği tererh ediyogUr.

8 —  Ban TürfcGSiğiadt: om 
beş sededk- azayım. Hatta Haa ■

E. pciîaiû I^Avhâ'ki’ ini 
bnşîangtKiîEİf bü;- 

heyeti kteveda asâ .«fe
lahta Musıd’jiu.

B/l. Zekeriya Bey bun«isn 
sonra i^ctsddlab Suphi Eeyh 
şabstsa ^ücî-uî etae'itsdâr.

Hamdullah S«piı; Bey har 
halde bunlara îâsımgelen cevabî 
verecektir.

mı, bari bir kasaya yerleştir.
Fakat iyi etmiş te kasaya 

koymamıştı. Yoksa her kuyum
cu böyle müdebbir olsa, hırsız
lar, zavallı hırsızlar ne yapar
lar?,.

Hemen onlara el attı. Der
ken, derken efendim, derken.

Arkasında bir adam pey
dahlanmaz mı?.

Sarı Hurşit:
—  Eyvah yakalandık, dedi 

ve hemen bir masanın altına 
saklandı..

Bu muhakkak kuyumcu idi. 
Gürültüyü duymuş ta gelmiş 
olacaktı.

Eyvah ne aynasız iş bu !..
Bütün plânlar süya düşmüş

tü..
Sarı Hurşit derhal bu ada-
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Hurşit « »>na yerine s idi.
Otur bire otur. Otu. iıire 

'it-ji İ.
I-ierkı n azıcık uyusan b: :a- 

ğıi'i ıztitmak istedi. Siir .aî.'. ıe- 
çr*rpij;az ini?..

Pak'i. kuldur çekmece :v- 
riîcd. Ö:, babanın elini!.

Kim o!.. Kim vaı?.
Koyumcu. bağırıyordu
—  ! ........
— Kim o ?...
Bu ".efeı San Hıırşıt rtayana- 

îü idı, o c'.ı yerinden fırladı ve 
silâhım çekerek haykırdı;

—' Ulan benim işte!..Ttımya- 
ksı!.. Sen şimdi iemtırısi 
•Sayı ilemi verdiler!

Birden bire ile;- =Û İ birbiri
nin boğazın- sar:'dı.

Al.açağıl Y^liahi
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Bir gürültü bir kıyamet kop-

Polisler dükkândaki sesleri 
işitmişlerdi. Koşa koşa yetişti
ler. Delikten içeri girdiler..

Lâmbayı çevirdiler.. İki adam 
şimdi kavgayı bırakmış biribi- 
rinin yüzüne bakıyordu.

Sarı Hurşit inler gibi hay
kırdı:

■“» Tuuul. Allah cezanı ver
sin?.

Sen miydin Kör Aloş ?.
Kör Aloş dizlerini döverek 

bağırdı^
Tuuul.. Allahıcezanı ver

sin sen miyidin San Hurşit?.
Her iki hırsız da yakayı ele 

vermişlerdi.
«

Adaleti İlâhiye!.
Nakleden: 

Mümtaz Faik

Tehlike
f  1 in ci sahifeden  m abad)

dokuaiîlnuESBi kafiyen musaa- 
d ~ eteıiyecsğini bildirmesi icap 
eder. Alman intihabaiı, Fransa- 
m t gös-.anü açmak suretile b!i- 
yak bir hizmette bulunmu^ur. 
R’i-r.mda flsrchakkâk surette harp 

olduğu Şfibs, Almanya 
fcîa'.'.ariataa vft Bul^aristanda iV, 
rant.hadclosi-in tadili ŝ rrose v?*.- 
c>.ur. Bu tehlike mvvoeeîtesitı^s 
fcir aıf'aya ,o'e!mcmte laamdı»', 

Pa?i!.ı( (A. A) ^  «Seb’Bte 
meclisinde radikallerden M. 
FracMcn Bayoa hükümetin 
Ate-anya taya&mia» Itoıeen be» 

1 -vısa umumi surette Veror.y 
Miahedesinin ye»'iaec ietJjiki 

; pe bilhassa Lehistan ve Belçika 
j Vjrc'.i'.ılaîjarji * R _î»
, IÎ.3K1 yCüîdsn G" * l ÜS.Î
, ve rysi.sîz asker v ’ 

teı-ikiüs bakland ırot c-îj
iı*» «shta bulunrançtııi'.

Haydar Bey İstanbul 
merkezi reisi oldu
' Fıı-ka İstanbul teşki

lâtı îicî,'yi.:d:;.-( istifa eden mü- 

dürr'?’İsma>i Hakkı Beyin yeri

ne İ&tsnbj' v». !>n’su Hayar Bey 
r; iJjaa -dUcı. ,.ır.

H’.;y i r’ ce dûn akşamKla- 

ıu':'j uji ' ıdaki içtimaa ri-

,î :,b s L: -.î mahafili İsmail

kîskkî 3syitî -reislikten Ve.''fır- 

kcc’an çski..';'.esinden memnun 

Ltîîu* -.ry

j&Kisû; Hakla Beyin nazarî bir 

zat olduğu !çin fırka teşkilâtım 

nazarî bîr ş J iîde ve hiç kim»e« 
isin mütuiea.mı sormadaa kendi 
haçına ida.?e etmek istediği 
aSylouiyoy.

İstanbul İkinci İcra memur
luğundan: Bir borçtan do*

bin beş yüz okka susam 9-11*
930 tarihinde saat 10-12 de 
Üskiidarda Araba meydamndft 
Konya Pazcrn sahibi Tcnekceî 
zade Mehmet Emin Efendinin 
mağazasının kapısı önünde açık 
arttırma ile satılacağından talip 
olanların vakti muayyamaÂı 
orada ispati vücut edecek me
murumuza dairemizin 930-3874 
numaralı dosyasile müracaatları 
ilân olunur.

Deyoğlu dördüncü sulh hukuk 
"mahkemesinden : Pangaltıda

Üftade sokağında 28 numaralı 
hanede sakin ve İstanbulda Ça
kmakçılarda Sandıkçılar soka
ğında 6 numaralı dükkâsda «f» 
çılık etmekte iken 18-10-930  
tarihinde intihar eden Simon 
veledi Kiğorkun terekesine mah
kemece vazıyet edildiğinden ta
rihi ilândan itibaren eshâbı 
matlûp ve alâkadaranm bir ay 
ve veresenin üç ay zarfında 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatlar) lü
zumu ilân olunur.

İSTANBUL BEllm!
Bu akşam 

saat 21 30da 
M  E  L  O

3 perde
12 tablo 

Yazan:
Bçrnetayn 
Tercüme 

eden; Fik
ret
Bu akşam 

umuma biletlerde tenzilât vardır.

F E R A H  SİN EM A D A
Bu akşam 

Emsalsiz varyete, sinema
3 Beygir 20 Köpek 6 Güve -cin



k' Cf&Jb'ıû j'J1 , iîî

)! 'V'kOlh
1 ' ■ EIİOİI’H  ( VVİ'O)

2  • ÎSorkcno ııcüdi'. ru\"-îl'k »!)■ 
l'Vı'fîanui'i vo iıtf.sılAbı yalnız

v'naifo alarak vc çtılrçorak hnv-
vellcsitlii’cSbjîîi-iz.

JPefyşm  oî! i'.ov ini, Üıiçbîr 4b
« t e n  W j Vo kstiul bn-ûfsMiyû- 
<&ıh L.'!i: viKâfc MekaniBnıaoı Psıflr*
tarikin ’.

Iıîdî.dniı' (rn'i'aıriü «lnvaic t»iiyitîs
hüçtt!; ilıRkûttıtoi: atlamlaırıiiH
oıl çahytoyorsftk, inkılâp hrîkıuı
ölacnfc biMiin mebuslarımızı, biz
den SuİKtuiol iuîciııir; ve aİMi:j o - 
lanla?», fe d  elvcran ıulhıo(wcr* 
loıi cemiyet içimle öyle çalıştı
racağız. Meclisin tatili altı nytltır. 
Fnknt bizim tatilimiz altı ay de
fi*1!. BorBKil tatil olmalıdır. Meû- 
lioten artan zamanlarımızı fırka 
vazifeleri başında geçirmeliyiz.

Moskovada ^Hariciye komi
serliğindeki şeîîerden birine ve
da ederken, bkna o giijı fırka
dan oltaij olduğu bir sefcrbeV- 
îıîs eiaffîüiîan bahsetti: tl'îoskovn 
fobrffenlsunaüihfc İbirictlp yapılan 
inin Esafiieiim'e dikkat û sici ver* 
saoğe medttır öSmııyîu.

Ba cüretle fırkaya gis'Eliş, 
olalslfaifiufa kabiliyetleri itim ser* - 
Iboot ia/iigrJ'd&ıÎjtas'i'Cij'sljitiS olur. i 

Odaıiyet içinde alınan vazi
feler, îıiçbir zaman fâk*fa»etin 
vaatfeleffi [iîê  Itaıaşmaz .'ve zor 
diye Savoif ettiğim şey/işte bu 
vmdfoleırü yaratılmasıdır. Bu 
rasifelo^ yalaız propaganda ve 
teîkin Ğoğil, aemGSra verecek 
mnüoföl vcaifeter çjıKîCöJîtır.

Soluşu taşlan
Güzel, ve şimdi muztarip 

ÎEaairdb bu Dî̂ ne bağ bozumun* 
dan evvel, hakikat bozumu ol
du: Fakat inkılâp hakikatinin 
kökü, asıl İzmir üzümümün kü
tüğü gibi sağlasodır ve İşer tür
lü hastalıklara karşı aşilıdır. 
Yaprağı solabilir; dökülebilir; 
meyvası mevsim kazalarına uğ- 
rıya bilir. $incak kütüğün hep
sine yenicen can verecek has- 
aaoı bossaİmaz.

Biyeni halka hakikatin gös
terilmesinden k o rk  tuğumuzu 
zannedenler ga fle tte d irle r: 
Motiîleketin. dertlerini memle- 
kote lame^Paşn kadar acı söy
lemiş ola/lar azdır., İsmet Paşa 
tenkitldırinne daha acı olan şe
finin' «Ağındadır. -

EJz yalanın (re demagojinin, 
esk&Sen tebdil gezen padişah
lar gibi, hakikat maskesi ta
karak halk sirasma karışmasın
dan ve avjı yolunu şaşırtma
sından kai-karız.

Biz koldan atılan taşların 
etimize ve kemiğimize verdiği 
eziyetle® değil, kanlı tırnakla
rını- fâldivenliyen sağın okşarna-

Inrın&ıu çekiniriz.
Türk înktlf’.p M tt ’S.ı hor 

yerde parçalımmış vc cnlrlik
KcncirJcM taînlmrj tsiilîeîlci-îıı
kurtuluş cihatlarına nicm ol* 
ıuiıştur. Bıı fırkanın I ürk mil
letinin kurtulur; fcnrefcatbfc» taa* 
nunluğu hakkstidoki kıskançlığı, 
titizliği ve sertliği, menfaat ve 
onovgi' oaouii'larının içine gelme" 
cİifpttddtı, çww» miH! ve beynel
milel ŞcrcfiMİ kirletmek için oc- 
bep vo mantık diye kullanıla- 
ımaLi.

i "u m  x!iıı^o^iig:;

Üsküdar tramvayı
Ücklidor tpnjBvnyhîLîHSi çift 

lıatîn tahviline karar varilmiş- 
ti. Ba hususta tetkikata baş- 
latiîuıj ve şimdilik iotimlûl® ih
tiyaç biılunmıyan kiBnnlosrda ûŞ- 
bağlanmak üzere lüzumu kadar 
malzeme 3İpariş olunmuştu?.

Bn malzemenin gelmesi bil' 
kaç aya mütevakıf bulunduğa 
gibi esasen önümüz de kıj ol
duğundan inşaat mevaimi bek* 
lenecek ve ilk baharda ameli- 
y&ln başlanacaktır.

Bir taraftan da istSmtâıki jy- 
cap eden kısımlar tesbit CİU“ 
nacalttır.

Yalova yolu
Yalova kaymakamı, Vafi 

Beyle görüşmek üzere şehrimi
ze gelmiştir. YalöVada.yeni yo* 
lım sür’atle inşasına çalışılmak
tadır.

Bu sene ilkbahara kadar 
Yalovada eski ve yeni yplun 
telâki noktasını teşkil eden 
mahalle- kadar inşaat ikmal 
edilmiş olacaktır.

Yanda kalan işler
Belediyenin vaktile tahsisatı 

ayrıldığı ve bazı masraflar ya
pıldığı halde henüz tatbik edil
meyen birçok işleri vardır.

Meselâ henüz bir mütehas
sıs bulunmadığı için muattal bir 
halde kalan Cerrahpaşa hasta- 
hanesindeki rontken teçhizatı 
ile makinesi ve malzemesi sa
tın alındığı halde senelerdenbe- 
ri bir türlü açılamayan teşrihane 
gibi..

Bu işler hakkında yeni şe
hir meclisi bir karar vere
cektir.

Asrî tiyatro projesi
Tiyatro, hnl ve betondan de

niz hamamı projesi için Alman 
grııpile geçenlerde bir mukave
le imza edimişti. Alman grupu- 
na belediye fen heyetince icap- 
eden tafsilât ve belediyenin nok
tai nazarını gösteren dosyaları 
verildiğinden grup tetkikata ve 
proje tanzimine başlamıştır. İşin 
uzamaması ve 6 ay içinde pro
jenin tamamlanması için proje
nin noksansız olarak tanzimine 
çalışılacaktır.

Smkilâj

D e t e ı p  w .

Vmpureulmr

Bundan dört beg j 
Ticnrot odaoında bir Ic( 
toplanarak milli vapur 1 
yaları arasındaki ırekı b 1 
dırnank için bazı eonrl 
otaıigti.

Aradan uzun bir zavt '!.v. ^ y  
tiği halde bu komisyonu- ra 
ponı ol’an yazılmamı} vc î;v.- 
âjrfanmaımgtı.

Nihayet vapurcular !.;rlr.ği 
bu ifapor projesini kuvvv..''. ..j fi
le çıkarmak için bir kıjı/o dı- 
îıa tetkikini lOzumlu ga.üaaglSr. 
feriilt bu fikrini Odayı., h'lâli- 
miş ve Oda da mnvafsk g&r* 
ımüatür.

Vapurcular birliğin  ̂ geKi- 
cek hafta içinde bir içlisi ya
paksak ve bu proje yoı.kîoa 
tetkik edilecektir. Komisyon, 
şimdiye kadar Millî v.. lıunuıaî 
vapur kumpanyaları nrîismda 
Ve Seyrisefainle millî knn>prn- 
yalar arasındaki rekat -tin İsa- : 
lesi çarelerini tesbit eti iliştir.

Rekabet demam etmektedir.

Eî fiatlaıı
Belediye mezbah.. 

mini tenzil etmiyecak

Hayvan borsası idare mecli
si reisi Rıdvan hey, e! fiatla - 
rından bahsederken mezbaha 
resminin ağır olması fıatlerin 
yükselmesine sebebiyet verdiği
ni söylemişti. Bu bahis e tra f ın 
d a  belediyede tetkikat yaptık. 
Belediyenin kanaati şudur:

Belediye varidatının yarısı 
mezbaha resmi ile oktruvadan 
temin ediliyor.

Mezbahadan alman varidat 
hastahanelerle itfaiyeye tahsis 
edilmiştir. Bu vergiler hafifletil- 
diği takdirde İstanbul belediye
sinin varidatı 2 milyon liraya 
inecektir ki kalan para anenk 
maaş ve ücretlere yetişecektir.

Bu sebeple belediye tenzilâ
ta katiyyen muvafakat etmiye- 
cekiir.

Yol bedeli
Yol vergisi taksitinin tahsil 

müddeti bitmiştir. Şimdiye ka
dar varmiyenlerden bu vergi 
yüzde 10 zam ile tahsil edile
cektir. Bunu da vermiyenlerden 
yol parası, tahsili emval kanu

nuna tevfikan alınacaktır.

jD IR üJ

hTBLIjI i[cU!ncüS'1İ

t e ü ı ı !

5o"; ynpjla:ı iafct'fititdci'o 
re lüO'vulekni.iınizd'.; of! çoî' t;., o - 
boFJi ofe» î,);i.trıf > .nrıtatr.’;.! ’ - 

Bıı ifiı/rak', Jt>. vu <>■■■ l'!’ 
tck'fca v n i" lrı, ı mi t 

taVırii-uMti t kU  /'l. " i
h in  "&.) »i • 1 ÜlMllICU d cı .

'.iJcb.'jrıi ol; ı »dik ! 1
maarif -aıaiı 1 •>» I u .u 11
J:nda 6Ü biın îiÖ vardıı.

Konya 46 bî
54!',, Ankara laıı.b.' ■■ • >.• 
bin - i/ ,  Adcuır. nı.
33 bin 517, Edirne es.. 
dn 31 bin 387, Kun'.ntaon!» Bin- 
taaırıda 24 bin 42, Sıvar, mm- 
taîcasicda 22 bin 119 talebe 
vr,rd:r.

'.'faiebesi en az olaıa maa: ? 
jaıntaitülan Diyarbekir ve ihrzıt- 
L'umaui’.

iîM F  iiîlülSjıMdıLîl

F lo ry a  çsfeir hMcSısî’.'.’. 
claM K ne alsud '

Beşiktaşta tesis edilecek be
lediye için Dahiliye vekâletince 
tânzim edilmekte ulan talimat ■ 
nameye iatizar edilmektedir. 
Mamafih talimatname gelinciye 

r kadar icap eden iptidaî tazır * 
liktar yapılmaktadır.

Diğer belediye hudutlarının 
da kaza teşkilatına göre tadili 
arasında şehrin umumî huaadun- 
siaki vaziyeafie bir halel geimi- 
yecektir.

Yalnız hali hazırda şehir hu 
dudu haricinde kalan Filoryanın 
şehir hududu dahiline alınması 
için bir cereyan vardı.

Bu fikir tehakkuk etmiş, Fi- 
Ioryanm şehir hududu içine alın
masına karar verilmiştir. Bu su
retle plajlar daha esaslı olarak 
kontrol edilebilecektir.

Ziraat sergisi
Ankarada ziraat sergisi için 

hazırlıklara devam ediliyor. Bu 
etrafında serği tertip heyeti ba
zı müşkülâta tesadüf etmiştir. 
Sergide memleket mahsulâtının 
ekserisini teşhir etmek kabil 
olamıyacaktır. Çünkü mevsim 
itibarile bazı mahsulün zamanı

zavat, olduğu gi
bi bu itibarla serginin tam bir 
ziraat sergisi olamıyacağını tah
min ediyorlar. Bu vaziyet kar
şısında sergide en büyük kısmı 

i  iraat makineleri işgal edecektir
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S. ‘1 :sın h'-o-y-, 'tidir. Bu
.üy-'ü' ';n Türkiye

i , , ıı ı hindeki
îr lıy i- -rı ' y" ' uyorlar.

t ku 'i Ja  lı 1 ım ola-
■ U h e '-’ u  m a ederdim.

s.,j t A.l' 'ı . ' 1 1\ öyledir.

i! iis r k  o t a ğ s a

T ıp  t a le b e  b ir îiğ i  idare 
hey’eci intihabatı

Tıp talebe birliği dün Türk 
ocağında içtima aktederek yeni 
Ley’eti idare intihap etmiştir.

Kongre reisliğine İbrahim 
Bey, iıcinci reisliğe Mustafa 
Necmettin Beyler ve heyeti ida
re azalığına da Hamdi, İbrahim, 
Şermih, Kâmil, Şükrü, Memduh 
Mithat, Halit, Sem’i, Enver ve 
Zeki Beyler intihap edilmişlerdir.

İçtimai müteakıptalebe hep birlikte 
Cümhuriyet marşını söyliyerek 
alkışlarla salonu terketmişlerdir.

Sucuk mütehassısı
Şehrimizde salam denilen 

Avrupa usulü sucuk imalâtha
neleri artıyor. Evelki sene şeh
rimizde bir ufak salam imalat
hanesi vardı. Şimdi bunların 
adedi altıya baliğ olmuştur.

Sucuk imalathanelerinin ço
ğalmasına sebep hariçten gelen 
salamlardan fazla gümrük res
mi alınmasıdır. Şehrimizde bu 
işle meşgul olan sermayedarlar, 
aralarında bir şirket yapmağa te
şebbüs etmişlerdir. Şirket Ma- 
caristandan bir salam mütehas
sısı getirecektir. Bu suretle 
yerli salamlarımızın Macar ve 
İtalyan salamları derecesinde 
nefis olması temin edilecektir.

<’ı Torırini'üVJİ 1930

Ç&C..‘ iı ıî''- ıi'-̂  Jii iicTiı'1’
/ IItt tr< ,i '. ı  u l'ııırc  ıı 1' ım  >rot

1', ıif; ili iri t Jî' Ivıı t/ıııo 1,1, 
da metreni .'ic.klirc Iıaıııtrıı öldü
ren Seyriocfain jjıamarol.u izzet 
efendinin muhakemeni bir tah
kikat için kalmıştı. İzzet efendi
nin metreoine attığı kurşunlardan 
birile yaralanan Sotirinin aıhhî 
vaziyeti teabit edilmiş ve bekle* 
nen rapor ağır oeza mahkemc- 
cine gönderilmiştir. Rapor gele
cek haftaki muhakeme celrcenin- 
do okunacak ve kamarot hak
kında karar verilecektir.

* Nezle ve ;;npe karşı ted
birler — Son günlerde nezle ve 
grip vukuatının bar; günterdiği- 
ııi yazmıştık. Bu gibi nezlevî 
hastalıklar daha ziyade kalaba
lık ve kapalı yerlerde _ cirayet 
ediyor. Belediyece bu cihet ha
zarı dikkate alınmış, vapur, şi
mendifer ve tramvaylarda nezle 
ve gripe marji olacak sıhhî ted
birler alınması için bir talimat
name hazırlanmasına karar ve
rilmiştir.

* Bir katil adliyeye verildi —■ 
Topanede bir kavga esnasında 
sandalcı Ahrnedi öldüren Ömer 
hakkmdaki polis tahkikatı bit
miş: Ömer adliyeye gönderil
miştir.

* 1 ayda 200 kaçakçı davanı 
oldu — Son zamanlarda ka
çakçılık vak’aları, hatırı sayılır 
derecede artmıştır. Bu yüzden 
adliyede bir çok dava açılmıştı!'. 
Kaçakçılık davalarına bakan 
ceza mahkemeleri bir ay zar
fında 200 kaçakçı davasına 
bakmışlardır.

* Balıkçılar cemiyeti idare 
heyeti —  Balıkçılar cemiyeti in- 
tihabatı yapılmıştır. İdare beye- 
tini gene eski azalar teşkil et
mektedir.

Kadmlann kimyagerli
ğe rağbeti azalıyor 
Bu sene Darülfünun kimya 

şubesine 18 talebe girmiştir. 
Bunlardan altısını kadın teşkil 
etmektedir. Halbuki geçen sene 
lerde kimya şubesine hanım
lar daha çok rağbet ediyor
du. Rağbetin azalmasına sebep 
diğer kimyager hanımların iş bit 
lamamasıdır.

Eyüp geeçüfe mahfili
Eyüp gençleri, gençliği kah

ve köşelerinden kurtarmak mak- 
sadiyle [ Eyüp gençlik mahfili ] 
namile bir mahfil teşkil etmiş
lerdir.

Bu mahfil gençleri bir ara
ya toplayacak ve onların bediî 
ve fikrî seviyelerini yükseltmeğe 
çalışacaktır.

Mahfil ayrıca muhittte sa
mimiyeti temin maksadile umu
mî müsamereîer tertip edecek
tir. Bu mahfil bütün varidatını 
gençlerin yardımile temin ede
cektir.

İFjjfeoDtSl^oFa 'feefFaikaı^og 

"  > Yv-F

genç (jîp Yahudi kadınıyla, hü
kümetin emniyeti aleyhinde bir 
comployo iştirak töhmetile 
maznun bulunan bir papasın J 
aranma oturmuştum.

Bu Konplo ne imiş bakın 
dinleyin :

İhtilâlden evvel Rusyada, 
avam mahalleleri arasmda bü
yük binaların içinde küçük bi
rer odacıkta aizzetıin heykel- • 
lerî bulunuyordu.

İhtilâlden sonra bu aizze 
heykelleri ortadan kaybolmuş, 
onların yerlerini Leninin hey
kelleri işgal etmeğe başlamış- 
tlP .

Mujikler (Rus köylüleri) ba
sit . adamlar oldukları için ev
velce bu aizzenin önünde nec- 
deye varıp dua ederlerken şim

di Leninin heykelleri önünde 
secdeye ve duaya devam etmiş
lerdir.

Zaten asıl olan iman ve iti
kat değil midir?

İşte bu papas onları taklit
ten içtinap ettiği için bu sarhoş 
Çekanın huzuruna çıkarılmıştı.

Papas Çekaya nahak yere, 
Lenin Sovyetlerin emrile ilâhı - 

leştirilmeden evvel Ortodoks cea 
netini dolduran aizzeler içinde 
bu narada bir adam olmadığını 
ve binaenaleyh onun tasviri ö- 
nünde secdeye mecbur bulun
madığını izah etti.

Fakat varakı mihri vefayı 
kim dinler? Zavallı adamcağız, 
göz açıp kapayıncaya kadar iki 
Çeka neferinin arasmda hapse 
tıkıldı.

Sıra genç yahudi kadınına 
gelmişti.

Yürüdüm. Kocasının bir ay 
prangabentliğe mahkûm olduğu
nu, ve kendisile görüştürülme
diğini, halbuki evin idaresine 
ait bütün paraların kocasının 
yanında bulundğunu söyledi.

Çeka:
—  Yani ne yapalım demek 

istiyorsun? diye sordu.
—  Kocamı görmek için mü- 

sadenizi istirham ediyorum. 
Çünkü çok müşkil vaziyetteyim. 
Ondan alacağım paralarla ha
yatımı idame ettirebileceğim.

Uzun münakaşadan sonra bu 
müsaade reddedildi. Ve talhini 
son dbir efa denemek için ge
len biçare kadm, göz yaşları 
arasmda odayı terketti.

Bütün bu işler tasfiye edil
dikten sonra nihayet C ' a be
nimle meşgul o! n iik .otunda 
bulundu. Ve biraz kendisine 
yaklaşmamı söyledi.

Sonra dedi ki:
—  Ne sebebe mebni bura

ya geliyorsun. Niçin Peters yo
ldaşla konuşmak istiyorsun?

O  zaman ben yanımdaki 
klavuza dönerek benim yerime 
kendisinin cevap vermesini söy
ledim.

Klavuzum masaya biraz yak- 
şarak dedi ki:

—  Strodisky yoldaş, İvan 

Kedrof yoldaş hiç bir zaman 
Peteş yoldaş tarafından kabul 
edilmeği istememişti.

—  O halde?
—  Evet bizzat bendeniz ken

disinin emirlerini telâkki ederek 
Kedrofu takdim etmek için 
onu buraya getirdim.

—  Peters, Kedrofu görmek- 
mi istedi!.İşte doğrusu bu toha- 
fıma gitti. Emin misin yoksa?..

—  Peters benden şahsen 
Kedrofu getirmemi istemedi, 
yalnız bana M aria Konstantin- 
ovnanm  servisine d a h il hütün

k a d ın la rın  ve er k ek ler in  der
h a l buraya sev ked ilm esin i 
emretti.

Strödsky :
—  Evet, evet dedi. Anlıyo

rum. Benim noktai nazarıma 
göre d a h ilî servise ait bir 
m es’e le  mevzubahis 1

Klavuzum gülerek :
—  Hah şimdi üzerine bas

tınız i Dedi sonra beni göstere
rek ilâve etti :

—  Zannedersem Kedroff 
yoldaş 9 numaralı talimatname
den bihaber. Kendisini Peters 
yoldaşın yanına götürmeden ev
vel Soukhovun nezdine sevket- 
mek daha muvafık gibi.

Bu teklif her halde pek ma- 
nali olmalıydı. Çünkü odada u - 
mumî bir kahkaha uyandırdı.

Ben soğuk kanlılığımı mu
hafaza ediyordum. Eğer ne ol
duğunu bilse idim her şeyi ya
parak mukavemet ederdim. Fa
kat her halde yakında niçin

olduğunu anhyacağız!
Strödsky gülmesini bitirince 

dedi ki:
—  Senin vaziyetin ihtiyatlı 

olmalıdır. Fakat evvel emirde 
Peterse sormalıyım...

Sonra ayağa kalkarak bir 

panavanamn arkasındaki kapı

dan dışarı çıktı.
Biraz sonra içeri gelmiş ve 

orada bulunan Çeka adamla
rından birine şu emri vermişti:

—  Kedrof yoldaşı al, Souk- 
hov’ın yanına götür. F a k a t ken 
d is in i tes lim  etm eden ev e l  
bunun ne bir m aznun , ne de  
bir m ahkûm  o lm a d ığ ın ı iyice 
a n la t k i  daim i m üşterilerinden  
b iri zannedip  te f e n a  m uam ele, 
etm esin.

—  Emredersiniz reisimi ■
Çekanın adamı başını iğdik*

ten sonra bana döndü ve ken
disini takip etmemi söyledi.

(  D evam ı var)
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Ana vatanla deniz aşırı 

m u h a llerd eki k u v v etle 

rin b irikirinden  tifr ik i  

hususundaki t e k l i f l e r e  
karşı İtalya ve Türkiye  

m urakkassları bir takım  

kuyuda ihtirazie derm i- 

yan etm işlerdir.

Cenevre 7 (A.A) —  Terki 
teslihat ihzarî komisyonu 32 
devletin murahhasları hazır ol
duğu halde açılmıştır. Bir çok 
münakaşadan sonra evelemirde 
milletler arasında ihtilâfı mu

cip olan ve şimdiye kadar hal 
edilemiyen Eaes’elelerin tetkiki
ne karar verilmiştir. Bundan 
sonra diğer meselelerin tetki
kine başhyacalstır.

Lort Sesil, Cemiyeti Akvam 
tarafından daimî bir terki tes
lihat komisyonu teşkil edilme
sine dair olan Brttanyanu tek
lifimi scsıiyeîe SifZSîmiştir.

BaSîffiye zaM tlerî 
Cenevre, 7 (A. A) —  Ter

si teslihat ihzarı komisyonu bu

sabah içtima ederek geçen iç- 
timalarda talik edilmiş olan iti
lâf projelerine ait maddeleri tet
kik etmiştir. Bu maddelerin en 
mühimmini bahriye askerlerinin 
mahdut bir miktara irdaı teşkil 
etmekte4ir. BjJ. Massieli beya
natta bulunarak, biı tandit mes
elesi tatbik edebilmek için 
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M em urlar için  tanzim  a d ilecek  bordrolar üzerinden  

ta lep  ed ilen  h isse senedi 

parası M a liy e  V ekâ letin ce  Bankaya tediye ed ile ce k

Cümhuriyet Merkez Bankası 
15,000,000 lira sermaye ile pek 
yakında teşkil edilecektir. His
seler yüzer liralık ve A. B. C. 
D. kısımlarına ayrılmıştır. D sı
nıfı Türk Ticaret müesseseleri- 
me ve Türk tabiiyetindeki eşha
sa mahsustur.

Hisoe geaatlerinin yüzde kır
kı banka nizamnamesinin hükü
metçe tasdikmdan itibaren ni
hayet bir ay sonra tediye edi
lerek banka faaliyete başlıya- 
caktır.

Higse senetlerinin yüzde 
otuzu nizamnamenin tastikinden 
altı ay sonra ve mütebaki yüz
de otuzu ikinci tediyeyi takip 
eden altı ay zarfında tediye 
olunacaktır.

Tesis heyeti tarafından ya
pılacak ilân üzerine bankalar 
müracaatları kayde bağlıyacak
tır. Bu suretle alâkadarlar yüz
de onu peşinen tediye edecek
lerdir.

Devlet müessesatı paralan 
faiz olarak bu bankaya tevdi 
edecektir. Banka bankonot ih
racı ve emisyon hak ve inhi» 
şarlarım haizdir. Bundan maada 
altm ve altına kabili tahvil ec
nebi dövizi alıp satacak, diğer 
bankaların iskonto ettiği tüccarı

msıniiıi
j.K©)pılJll(D)S gfltiLÎI

~!lariciye Nazırının zevcesi 
Kürklerin gösterdiği

mütehassistir

Şehrimizi çok bejcr- . , .çın 
zevci Yurnın hariciye nazırı ile 
avdet etmiyerek kalan Madam 
Mihalokopulos dün ( Daçya ) 
vapuru ile Pireye hareket et
miştir.

Madam Mihalakopulos, Yu
nan Sefiri, Yanan sefarethanesi 
erkânı tarafından teşyi edil
miştir.

Yunan hariciye nazırın zev
cesini, hükümet namına muh
telit mübadele komisyonundaki 
heyetimizin baş kâtibi Muvaffak 
Bey selâmetlemiş ve hariciye 
vekilimizle refikası namına ma
dam Mihalakopulosa bir buket 
taktim etmiştir.

Madam Mihalakopulos ha
reketinden evvel bir muharri
rimize, Istanbulu çok sevdiğini 
ilkbaharda fırsat bulursa zev- 
cile gelerek yazı şehrimizde ge
çirmek istediğini, kendisine 
Türkler tarafından tahmininin 
fevkinde olarak gösterilen sa
mimiyete çok müteşekkir oldu
ğunu söylemiştir.

Sefirlerim iz
■Epıs ve Behiç 

Beyler dün
hareket îttiler

senetleri mükerrer iskonto ede
cektir., esham ve tahvilâta 
mukabil avans verecektir.

Bankanın hisse senetleri 
damga resminden ve diğer rü
sumlardan muaftır.

Posta ve telgraf muhaberatı 
ücrete tâbi olmıyacaktır. Hariç
ten getirilecek levazım için güm
rük resmi almmıyacaktır. Ban
ka bütün hissedarların daimî 
kontrolü altında idare oluna
caktır.

yirmisi ihtiyat akçasına, 
°,ı altısı, birinci temettü olarak no
minal bedel üzerinden hisse senet
leri eshabına, yüzde beşi, me
murlara, yüzde onu fevkalâde 

ihtiyat akçasına ve mütebaki 
yüzde seksen beşten yarısı hâ
zineye ve yarısı ikinci temettü 
olarak yine hisse senetlerine 
tevzi olunacaktır. İlk üç sene 
zarfında senevi yüzde altı bi
rinci temettü Jıazinenin taahhü
dü altındadır.

Ordu erkânı ve mensubinin 
ve alelûmum devlet memur ve 
müstahdimjnin vaki müracaat
ları üzerine hissedar olabilme
leri için hükümetçe bazı teshi- 
lât temin edilmiştir.

( A rkası 3  üncü sa h ifed e)

£mis B e y  Bemış sSey

Yunan Başvekili ile Hariciye 
Nazırının ziyaretleri münasebe- 
mezunen gelen Atina sefirimiz 
Enis Bey, dün Daçya vapurile 
memuriyet mahalline hareket 
etmiştir.

Enis Bey, Yunan sefiri, mü
badele komisyonu aza ve mü
şavirleri ve dostlan tarafından 
teşyi edilmiştir.

Enis Bey, dün bir muharri
rimize şu sözleri söylemiştir:

—  Mezuniyetim bittiği için 
avdet ediyorum. Hükümetten 
aldığım talimat Türk - Yunan 
dostluğunu her zaman ve her 
fırsatta idame ve takviye et
meğe çalışmak esasına istiinat 
eder.,,

Bir müddettenberi mezuneıy 
memleketimizde bulunan Peşta 
Sefirimiz Behiç Bey de diiı/kü 
ekspresle Macaristana hareket 
etmiştir. f

Behiç Bey, Sirkecide iij/iacar 
sefarethanesi mensubini ve bir 
çok dostlan tarafından teşyi 
edilmiştir.

MifeıM© fefarfı
____ ______ _ _ J3
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Heyeti umumiye yarm bir içtima 
akiederek mmz€ikeraita bmlıvmacak

Bir aydanberi Ankarada bu
lunan ve hükümetle mübadele 
işleri ı-‘ -afmda temaslarda bu
lunan Mübadele Başımırnhhası- 
mız Tevfik Kâmil Bey, dünkü 
ekspresle Ankaradan şehrimize 
avdet etmiş ve Haydarpaşada 
Mübadele komisyonundaki aza 
ve müşavirlerimiz tarafından is
tikbal edilmiştir.

Mübadele Başmurahhası- 
mız öğleden sonra komisyonda
ki makamına gelerek işlerle 
meşgul olmuş, ziyaretler kabul 
etmiş ve bir aralık bitaraf aza
lalı odalarında ziyaret ederek 
kendilerile uzun uzadıya görüş
müştür.

Eis.ş msırahhasıımzım 
bâyaraafa 

Tevfik Kâmil Bey dün bir 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuştur.:

MfflÎ3ad!eEe
Tevffnk Kâm il Bey

,   -----------------------  - .............  — J )

— ' Ankarada bulunmaktan 
bilistifade Hükümetle mübadele 
işleri üzerinde temaslarda bu
lundum,

Garbî Trakyaya bir seyahat 
yapmak istiyorum. Bu seyaha
timde Garbî Trakyadaki Türk
lerle temas ederek kendilerinin 
ne gibi şikâyetleri varsa onlar» 

(A r k s v ı 3  üncü sa h ifed e)

Kavalals Hibeyim Beynim 
gayri mübadiller©

H üküm et 720,000 \lirayı tev zi etm ek için  tedbir a l

maktadır. Yıınanistandan a lm an 6 2  bin i sterlin  gay
ri m übadillere a it olduğu ve tev zi e d ilm esi için  
H ariciye V ekâ letin d en  M a liy e  V ek â le tin e  y a zıld ı.

Ankara, 3 (H. M) —  F 
heyetij bugünkü içtimamda 
zamname ve program teşk. 
ile millîpcültür mes’elelerini n. 
zakere etti. Teşkilâta icap ede. 
azayı intihap etti. Encümenler 
yarm faaliyete geçeceklerdir.

Gayri mübadiller cemiyeti 
reisi İstanbul Meb’usu Hüseyin 
Bey dün Muhtelit Mübadele ko
misyonuna gelerek Mübadele 
heyetimizin reisi Tevfik Kâmil 
Beyi ziyaret etmiş ve kendisile 
iki saat kadar görüşmüştür.

Bu mülâkatta gayri müba
dilleri alâkadar eden mes’eleler, 
bu meyanda tevziat işi mevzuu 
bahsolmuştur.

Hüseyin Bey bir muharriri
mize tevziat mes’elesi etrafında 
şu malûmatı vermiştir :

—  Evvelce vazıyet edilerek 
23 temmuz tarihinde eshabma 
iade edilen Yunan emlâkinin 
müterakim bedellerinin gayri- 
mübadiiler komisyonu tarafın
dan mı, yoksa sahipleri tarafın
dan mı tahsil edilmesi lâzımgel- 
diği hakkmdaki ihtilâfa ait ha
kem kararı verilmiştir. Bu ka
rara göre (100000) lira mikta
rında toplanan bu parayı artık 
Gayrimübadiller cemiyeti tahsil 
edemiyecektir.

Hükümet gayrimübadillere 
[/"/'hkaklarmı temin etmek için 

türlü tedabiri ittihazdan 
"durmuyor. Gayrimübadil- 

^anistanda bıraktıkları em- 
!, <{6,ın kıymeti yekûnu aşağı 

ş̂p-ukarı 25-30 milyon lira ka
dardır.

Hükümet gayrimübadillerin 
bu bıraktıkları emvalin kargılı

ğını tamamen temine çahşacektır. 
Bunun için karşılık olarak elde 
şunlardır:

1 —  Anadoludaki Etabli 
rum emlâki,

2 —  İstanbul ve Anadolu- 
dak; firarı rumlara ait emlâk

3 —  İstanbul Belediye har
emdeki Yunan tebaası emlâki...

Hükümet bütün bu emlâkin 
bedellerini gayri mübadillere istih

kakları nisbetinde tevzi ede
cektir. Bu da malûm olduğu 
üzere bonolar vermek suretile 
olacaktır.

Hükümet şimdilik 1,250,000 
lirayı tevzi etmek için tedbir 
almaktadır. Yunanistandan alj- 
nan 62 bin islerimin gayri mü
badillere ait olduğu, tevzi edil
mesi hakkında hariciye vekâ
letine yazılmıştır. Mes’ele ve
killer heyetinde bugünlerde gö
rüşülecektir. Bundan sonra ya
pılacak talitmatname mucibince 
alâkadarlara istihkakları nisbe
tinde tevziata başlanacaktır. 
İlk taksit olarak bu 1,250,000 
liranın tamam olması beklene
cektir.

Evvelâ bu 62 bin lira da
ğıtılacak, sonra tevziata peyder
pey devam edilecektir.

, ___  '' ....>
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Hükümet ihtilâfı izale 

için en cezrî 
bir karar ittihaz etti

Bir müddettenberi hükûme» 
timizle düyunu umumiye hami!" 
leri arasında devam eden ihtüO.C 
fin son günlerde yapılan temaa< 
iarla - düyunu umumiye mecli< 
sinin malî kabiliyetimizi nazari 
itibara alınmamak nuretile gfo» 
terilen mii.şkilât yüzünden izıv> 
lesi imkânı çok azalmıştır,

Hükümetimizin düytıııu umu* 
miye meclisine verdiği Don ce» 
vap, memleketimizin ; iktisadi 
ve malî iktidarı en flon had° 
dine kadar hesap edilerek ali0 
nan en mantıkî ve adilâne ne» 
ticelere istinat ediyordu.

Malûm olduğu üzere Perfft 
itilâfnamesi mucibince 22 tegrî̂  
nisanide ödenmesi lâzım gelea 
ikinci taksit hakkında iki taraf 
arasında cereyan eden müzak&« 

ratta dayinler, müsaadekâr ve sU,» 
huletkâr bir zemin hazırlamaları 
kendi menfaatleri icabı ikeıj 
alisi yolu ihtiyar etmeği ,tercil>, 
etmişlerdir. Bu vaziyet karşısın? 
da hükümetin eski borçlar haki 

[A r k a s ı 3  üncü sa h ifed e j
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Türkiyenin tavassut tek® 
İif ettiği haberi doğru 

değildir

Bükreş 8 (A.A) —  M. Mı< 
renesko gazetecilerin haftalık 
içtimaındaki beyanatında, Ro1'  
manya ile Sovyet Rusya arâ  
smda bir uzlaşma temini içia 

Türkiyenin tavassut teklifinde 
bulunduğuna dair bir Romen 
gazetesinin neşriyatım kat’iyetle 
tekzip etmiş ve demiştir ki:

— “Türkiye ile çok iyi müna- 
sebat idame ediyoruz. Fakat 

Türkiyenin böyle bir tavassu» 
tu kat’iyyen mevzuu bahis de* 
ğildir.

Türkiye hakkın- 
makale-

Millî tasarruf cemiyeti 
Ankara 8 (H.M) —  Tasar

ruf cemiyeti ’ heyeti idaresi ya
rın toplanarak yakında topla
nacak ziraat kongresinin çalış
ma esaslarını tesbit eyliyecektir.

Budapeşte, 7 (A.A)-— Meb’« 
usan Meclisi hariciye encümeni 
ve T uran Macar cemiyeti sabık 
nazırlardan M. Bekar, bugün 
Pesty Hyrlap gazetesinde “Türk 
kardeşlerimiz” serlâvhası altında 
bir makale neşretmiştir.

Makalede iki milletin kısa 
bir tarihçesi yapıldıktan ve ta« 
rihî hailenin iki memleketi asır* 
larca birbirine karşı mücadeleye 
sevkettiğini kaydettikten sonra 
yeni Gazi Türkıyesinin tamamen 
milli bir Türkiye olduğu ve iki 
millet arasındaki münasebatı 
teshil ettiği beyan edilmektedir. 
M. Bekar, bu teşriki mesainin 
inkişafını temenni etmekttair.
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MsuraTOfcım tensasoıyİE
Pariu, 7 -~ ( A.A ) - Mcb’- 

ıiüiııı Mceliniııdo halkçı denıok- 
retku-dnn M. Poifft, milliyetçi
lere muarız AlanuiiıkHa ıızLış- 
mnyı iltizam eylemiş, fakat 
mevcut muahedelerin yeniden 
teikik ve tadili filerini .y-ddetle 
reddetmiştir. M. Pcilft, Fransa 
ile Almanya arasmda bir uzlaşma 
temini fikrinin şimdiye kadar 
beklenen tarzda iyi bir muka
bele görmemiş olduğunu tasdik 
etmiş, bununla beraber Alaman 
iıriihabatınm verdiği neticelerin 

Fransanm gayret ve cesaretini 
kırmaması lâzım geldiğini söy
lemişti r.

M. Delsol, Fransız askerle
rinin Ruhr havzasını işgale mec
bur kalmalarının sebebi Alman- 
yanm taahhütlerine riayet et
memek istemiş olmasından iba
ret bulunduğunu hatırlatarak 
demiştir k i:

“Fransaııın gösterdiği müsa- 
adekârlıklara Almanya Çelik 
miğferlerle Cofaîenceta geçit 
resmi yaptırmakla mukabele et
miştir. Halbuki İ871 de hiçbir 

Fransız Almanyaya meydan oku
mak için Makseville yaylasında 
geçit resimleri yaptırmağı ha
tırından geçirmemi.jtir.,,

Bu 'sözlerden sonra hatip, 
iıükû» :ctin metinane bir siyaset 
takip etmesini ısrarla istemiştir.

Müzakereye ikinci teşrinin 
13 üncü günü devam edilecek
tir.

Paris, 7 (A. Aı) —  Meb’u
san Meclisi haricî siyaset hak
kmdaki istizahların müzakere
sine devam etmektedir. M. 
Scapini hakeme müracaat, tah-

K u a s y a d a  ı

Moskovada M. Kalenin 
dahilî ve haricî siyasete 
dair bir nutuk irad etti

Moskova, 7 (A.A) —  Teş
rinievvel ihtilâlinin 13 üncü yıl 
dönümü dolayısiie Moskovada 
büyük tiyatroda hükümet aza
lan, sendikalar mümessilleri, fab
rikalar murahhasları ve ecnebi 
heyeti murahhasalannın iştira- 
kıle muazzam bir içtima akte- 
dilanig ve M. Kalenin dahilî ve 
haricî vaziyet hakkında büyük 
bir nutuk irat ederek, Emper
yalistlerin Sovyet Dumpingine 
karşı mücadele perdesi altında 
Sovyet Rusya işlerine müdaha
leyi istiMaf ettiklerini söylemiş 
ve demiştir k i :

—  Her namuslu insan bilir 
ki biz harbin aleyhtarıyız ve bü
tün kuvvetimizle harpten içti- 
nab.fı gayret ediyoruz. Bu mü
nasebetle Sovyet Rusyada şim
diden birçok yeni fabrika, mek
tep ve hars müesseseler! açıl
mıştır .

Moskova.da yapılan resmige- 
fide 2S0 işçi iştirak etmiştir.

Ankarada
Ankara o (H. M.) ■■ Ameri

ka Ticaret Müsteşarı M. Klein 
geldi, iktisat Vekilini ziyaret et- 
ti-  ̂ Başvekil tarafından kabul 
edildi. M, Klein şerefine İkti
sat Vekili bir ziyafet verdi.

didi tealihat, emniyet ve selâ
met mozolelerim» tahakkuk et
tirilmesi elzem olduğunu söyle
mi';. Akvam cemiyetinin sııllı ve 
ımisiilcmcti iı-ıniu için alcınşu- 
mul bir tesanüt hareketini fiii 
sahanına çıkaramıyncağını kay
detmiştir.

M. Scapini beyanatına de
vamla Fransız - Alman mukare- 
netiniıı iktisadi, siyasî ve ma
nevi birçok müşkülâtla karşılaş
tığım hatırlattıktan sonra, bu 
mukarenet siyasetinin bir harp 
tehlikesi ve ihtimalini bertaraf 
edebilip edemiyeceğini cayi su
al görmüştür. M. Scapini, millî 
müdafaa mes’elesinin Fransamn 
nells başlı düşüncelerinin ilk sa
fında bulunması lâzım geldiğini 
şimdiki müşkülâtın ortadan ka
lkmasına bir çare bulmak için 
yeni bir siyaset takip edilmesini 
tavsiye ederek sözüne nihayet 
vermiştir.

Tan’m bir makalesi 
Paris 7 (A.A) —  Temps gâ- 

zetes: Meb’usan Meclisinde dün 
cereyan eden müzakereler mii- 
nasebetiie neşrettiği bir maka
lede diyor ki:

M. Franklen Bilyonun söy
lediği nutkun bazı fırkaları he
men hemen bütün meb'uslar ta
rafından alkışlarla karşılanmış- 
tır.Buhal, hükümeti Fransızların 
büyük bir ekseriyetinin fikirle
rini kendi siyaseti etrafında 
toplamış olduğunu gerek Fran- 
sada ve gerek harice karşı ta
nı; mile ispat etmiştir. Sulh, 
sulh deniliyor. Bu arzuçok iyi, 
çok güzel bir şey. Fakat, bu 
sahada ilk adımı evvelâ Alman
lar atmalıdırlar.

tayfını
100 kişinin cesedi 

enkaz altından çıktı
Saygon, 7 (A. A) - Re- 

peos ve Condore adalarında 
gayet şiddetli bir tayfun ol
muştur. Nüfusça zayiat ve 
maddî haşarat pek çoktur. 
Birçok gemiler batmıştır.

Saygon, 8 (A.A) - İndo- 
pacificjue Ajansı Pulo ve 
Kondor adalarında hayli tah
ribat yapmış olan tayfun es
nasında telef olanlardan şim
diye kadar 100 kişinin ce
setlerinin enkaz altından çı
karılmış olduğunu bildirmek
tedir.

İzmir sporcuları arasın
daki ihtilâf halledildi

İzmir 8 (A.A)—  İkinci de
fa olarak toplanan şehrimiz 
spor kongresinde klüpler ara
sındaki ihtilâf halledilerek yeni 
heyeti intihap edilmiştir. Mer
kez heyeti riyasetine Vali ta
yin olunmuştur.

Refik Bey Ankarada
Ankara, 8 (H.M.) - Sıhhiye 

Vekili Refik Bey geldi Dahiliye 
Vekili üç gün sonra gelecektir.

Maliye Vekili iyileşti
Ankara, 8 (H.M) —  Maliye 

Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey iyi
leşti. Birkaç güne kadar Vekâ
lete gelecek ve Devlet Banka- 
flimn teşkiline çalışacaktır.

/  lin e t seh ifadon  mabud l
kiiîtln ınc:ı;)lı!fDİİn iklınadi bün
yemin sarsmamak, memlekette 
mevcut buhranı tegdit etmeme!: 
ve paramızın istikrarını temin 
için sarfedilen mesaiye halel 
vermemek için kat’î kararlar 
ittihaz cînjeci icap ediyordu.

Dün çehrimize gelen bir 
malûmat:! yöre hükümetimiz bu 
husustu en muvafık kararını 
vermiş bulunmaktadır.

Bu karara göre hamillerin 
elinde bulunan kuponlar, peşin 
para mukabilinde ve makul şe
rait dahilinde hükümetimiz ta
rafından defaten satın alınacak
tır.

Dün bu haber üzerine şeh
rimizde alâkadar mehafilde tah
kikat yaptık. Temas ettiğimiz 
maliye ve iktisat mütehassısla
rının ekserisi hükümetin cezri 
olarak aldığı bu kararı tasvip 
ettiklerini, esasen borçlar mes’- 
elesinin böyle sürüncemede kal
masının memleketin İktisadî ha
yatı namına normal bir vaziyet 
olmadığını söylediler.

Hamillerle alâkadar banka
lardan bir kısmının erkânı ise 
hükümetin böyle bir karar al
dığını tahmin etmediklerini çün
kü bu kararın tatbik kabiliyeti 
olmadığını söylediler. Bu zeva
tın mütaleasına göre hükümet 
böyle bir karar vermiş ise ha- 
müSer meclis; bu kararı kabul 
etmiyecek ve hükümeti tekrar 
protesto edecektir.

Mevsuk bir habere göre 
düyunu umumiye meclisinin 
murahhasları mes’elenin aldığı 
yeni safha üzerine bu hafta 
içinde Paristen hareket ede
rek şehrimiz tarikile doğru An
karaya giderek hükümetle te
mas edeceklerdir.

Fırka içtimai
Ankara, 8 ( H.M ) —  Halk 

Fırkası umumî idaresi bugün 
tekrar toplanarak Fırkaya dair 
mesaili müzakere ettiler.

Macaristandaki
SırpSas* ve Sırbis- 
tandaki Macarfar
Bulundukları memleke
tin tabiiyetini almıyan - 

lar teb’it ediliyorlar

7 (A. A) —  Ava- 
la Ajansı tebliğ ediyor: Macar
ların Yugoslavyadan teb’idi me
selesi hakkında macar matbu
atı tarafından neşrolunan ha
berler ve açılan mücadele mü- 
nasebetile salâhiyettar mahafil- 
den atideki malûmatı aldık: 

Trianon Muahedenamesi, ge
rek Macar ve gerek Sırpların 
muayyen olan bir sene müddet 
zarfında diğer taraf tabiiyetini 
ihraz etmedikleri takdirde mem
leket arazisini terketmelerini 
âmirdir. Bilâhare bu müddet 
iki hükümet arasında bilitilâf 
temdit edildi. Kış mevsimi ol
mak itibarile bunun altı ay da
ha temdidi hakkmdaki talep 
Macar Hükümeti tarafından red
dedilmiş ve Macar tabiiyetini 
iktisap etmiyen Sırpların bir 
teşrinisaniden evvel Macar ara
zisini terketmeleri mezkûr hü
kümet tarafından emredilmiştir, 
400 aile bu suretle Sırp arazi
sine geçmeğe mecbur kalmış
lardır.

Bunun üzerinedir ki, Yugos
lav hükümeti ayni tedbirlerin 
Macarlar hakkında da tatbikim 
emretmiştir. Bu suretle mem
leketi terkeden 170 Macar ai
lesi hakkında her türlü teshilât 
gösterilmiştir. Binaenaleyh, Ma
car matbuatının bu husustaki 
negriyatı asılsızdır.

f  I Irglin }

I *,ır I
» Iıilcûyu }

■ . Güzel bir yaz ;|ünii idi,.
. . Deniz kenarında, üçtü 

hasır ve yeşillikler ile örtiilü bir 
gemici kahvesinde kahve içiyor
dum..

.. Şehirden, şehrin gürültü
lerinden, dedikodularından uzak
ta geçen bu dakikalar, cocoîz 
vo asiide idi..

.. Hayatlarım boralar ve ti
piler, tayfunlar ve şimşekler 
arasında dalgaların kucağında 
kazanan denizciler ile yan yaııa 
idim..

.. Şundan bundan, şuradan 
buradan konuşuyorduk.. Onla
rın anlatacak, dinletecek bin 
bir hatıra ve maceraları vardı. 
İçlerinden ihtiyar, eski bir kap
tan masama geldi, uzattığım pa
ketten iri bir sigara sardı..

Simasının, bilhassa deniz gü
neşi altında, soğuk rüzgârların 
kırbacı altında yanan alnının 

çizgilerinde uzun senelerin mihnet 
izleri görünen bu adam ile yeni 
tanışmıştık..

Denizin sesini, denizde çalı
şanların hatıra ve sergüzeştlerini 
dinlemek için ne vakit bu sa
hil kahvesine gelsem, onu dai
ma hasır çardağın altındaki sa
kin köşesinde harap mantarları 
çıma ve ağları taoıire çalışan 
balıkçıların yanında dalgın ve 
kendi âleminde bulurdum . . O 
nev’i şahsına münhasır bir tipti.. 
Onun denize, dalgalara bakan 

dalgın, müphem nazarlarında, 
eski bir hatıranın, bir nedame
tin ifadesi okunur gibi idi..

Bu adam nasıl bir ma
cera geçirmiş, nasıl bir hâdise 
savmıştı?..

Niçin müphem ve kederli 
gibi idi?!.

O gün, onu söyletmek ve 
bu nedamet hatırasını anlamak, 
öğrenmek istiyordum! İhtiyar 
gemici, kahvesini yudum yudum 
içti..

İstifhamkâr bekleyişimi an
ladı ve anlatmağa başladı:

—  Bu tuhaf, garip bir 
macera ve hâtıradır! dedi.

... Bundan bir hayli müd
det evvel geçti bu hâdise!

.. Arada yıllar ve yıllar., var. 
Ve bu senelere rağmen ben o 
günü, bugün gibi hatırlı - 
yorum.. Vak’a gözlerimin önün
de bütün vuzuhu ile beliriyor 
ve canlanıyor.. O vakitler genç
tim.. Dizlerimde kuvvet, adale
lerimde derman, hayat, hamle
lerimde ihtiras vardı..

Bir marti kanadının su üs
tünde çırpınışım birkaç mil ge
riden görebildim..

.. Büyük bir gemi acanta- 
sında çalışıyordum.

.. Kaptandım..

.. Sefer dönüşleri çocukla
rım ve karım ile biribirimizi ye
niden bulmuş gibi öpüşürdük. 
Engine çıkarken ayrılmamızın 
da, buluşmamızdan başka bir 
zevki vardı..

.. Kazanıyordum ve uzak 
sefer dönüşlerinde evimde; ai
lemin yanında bacaklarımı uza
tıp rahatça dinlenebiliyordum..

. .  Bu benim ve çocukları
mın müşterek saadetimiz idi..

. . Hayatımız böylece devam 
edip giderken günün birinde 
bir macera havası esti..

. . Ve bana anlatsalar kah
kahalar ile beni güldürecek 
olan bir gençlik günahı denizci 
hayatımın' saadetini, ve aile hu
zurumu alt üst etti.. Dalgalar 
gemime bir şeytan atmış ve bu 
şeytan rahatımı, aile saadetimi,, 
danisei şerefimi bir fiskeci iis

Fırtına
■JW -~ ) ( -JV- ' * ' ■'
•jir yığııı enkaz haline gc'u'/ıni'.:-- 
ti.. Na Glmıırjtıı.. Nnoıl ol-nıırjtu 
biliniyordum..

Sonbahara» con günlerin'
de idi.

Günlertlenberi enginlerde 
bocalıyor, uzak bir seferden 
avdet odiyonh:!:..

.. Geminin güverte vo ka
maraları yolcu, ambarlar da tüc
car yükü ile dolu idi.

Vnkit gece idi. Bütün giiıı 
oâkin geçen lıava birdenbire 
deği'iıni.'i, iptida bir çağnak vc 
gök gürültüleri, conra da tipili 
bir fırtına başlamıştı.

Tam bu esnada yanımda bir 
hayalet; göründü. Yanına yal:** 
laştı. İki sıcak kol vücudümü 
sıkıyordu..

Genç bir kadın vücudü sıkı 
sıkıya beni kollarının aracında 
eziyor, göğsünü göğsüme yas
lıyor ve nefesi nefesime karışı
yordu. Bu genç kadm dönüş 
seferinde uğradığımız son iske
leden gemiye binmiş ve beni 
bir,; şeytan gibi oyalamış .. ya
nımdan ayrılmamış, bir ağ gibi 
sarmıştı. Onun kollan arasında 
şuurumu, idaremi kaybetmiş bir 
hale gelmiştim.. Gemi üstünde 
ilk defa olarak içmiş her «eyi 
unutarak sarhoş olmuştum..

.. Sonra onu bir kamaraya 
atmış ve dümen başına kuman
daya koşmuştum..

Fırtınanın azdığı, denizin ku
durduğu bir sırada, bu kadm 
yine nasıl olup ta yanıma gele
bilmişti.. Bunu bilmiyordum..O, 
beni göğsünde sıkıyor ve:

—  Beni bırakma ! korkuyo
rum ! korkuyorum! diye çırpı
nıyor.. ihtilâçlarla hınçkırıyor- 
du...Gemiye tehlikesiz, salim bir 
yol vermek lâzımdı.. Git gide 
kuduran fırtına ipleri, direkleri 
sarsmağa kara bir gayz ile kö
püren, coşan ve şahlanan deniz 
geminin tahtalarım zorlayıp döv
meğe, koparmağa başlamıştı..

. . Yolcular korkuyorlardı. .

. . Onun kolları boynuma bir 
zincir ağırlığı ile dolanmıştı. . . 
Eziliyor.. Çıldırıyor idim..

bir.. Nihayet raeş’um 
geldi..

Onun kolları beni sıkar vc 
dudakları dudaklarıma igilirken 
müthiş bir sarsıntı ve tarraka 
ile gemi çatırdadı.

.. Kadm ve ben kollarımız 
çözülmeden bir yumak gibi yu
varlandık.,

.. Fenerler sönmüştü..
Çığlıklar, haykırışlar.. Kı

yamet kopuyordu..
.. Gemi karaya oturmuştu.

Hasara fiühanu

Merkez
bankası

[ B iricn i sahifeden  mabatT

Bunun için birinci kadro 
yapılacak ve buramaya memur- 
İarın ismi, mesken, kirası ve 

m üktesep hakların istilzam 
ettiği zaman hariç, maaşının tu
tarı yani Baremdeki emsal ile 
hasılı zarbı ve alacağı hisse 
adedi ve imzası kaydolunacak
tır. Bu cetveller maliye vekâle
tinde cemolunacak ue peyder
pey mahsubu yapılmak şartile 
bedelleri hâzinece bankaya öde
necektir.

Memurinin bu suretle ta
haşşüt eden borçları Maliye ve
kâletinin tesbit ve ilân edeceği 
tarihten itibaren 18 ay ve tak- 

. sitle, maaşı yüz ve emsalinden 
fazla olup ta küsuru için hisse 
senedi olmayanlardan 12 taksit
te tahsil olunacaktır.

Belediye, müllıak, vilâyet ve 
hususî bütçelerden ve miiesse- 
sattan maaş ve ücret alanlar 

( ayni teshikütan istifade edecek
lerdir.

_ ( H irinri c.ulı İfaden mabut) 
i ’hütyrA'.tif'ha ve arzularını ıVaf 
haklarını temine çalıgacağm,'Yi
ne G arbî Trakyadrı Yunan hü
kümeti tarafından evvelce vazı
yet edilerek iade edilmcci !u- 
zımncîcn emval ve cmlf:!:b/Jst> 
henüz sahiplerine tenlim cıÜI* 
miyeııleri var mıdır yok ınutîııı-? 
Bu işlerle de ıııeyjful olacağım,

İstanbdda Icniaccıî; 
lnkkındn Dahiliye Ivchfı’.cîiiiso 
bir cetvci iıazu'lnrcrık't'r.i-, 
Bu cclvel yakında liKrisyonr, 
gönderilecektir, lada edüccck 
Yııtıaıı emlâkinin vaziyetini tcc* 
bite uğraşılmaktadır.

Bem komisyonun mdıaUı 
masrafları için bir ay nonra 
Ankaraya gideceğim. Ankara- 
dan avdetimde buradaki içleri 
tanzim edeceğim. Ancak öndün 
sonra G arbî Trakyaya gidsES- 
ğim.”

îyonra ınatatm ıgliEn
Yana Muhtelit Mübadcîs 

komisyonunun ikinci tSrosu iç
tima ederek Garbî Trakyaılaki 
250000 liranın tevzi tarzı etra
fında müzakeratta bulunacaktır.

Öğleden conra caa'c 15 İa 
biitün bitaraf azclarra ve î u ‘!ı: 
Yunan mcrahlıaulamıın iç&'c.hi» 
le umumî bir içtima aîttcdüc» 
çektir.

Yarınki umumî içtimain ruz- 
namesi şudur :

1 —  Riyasetin tebligatı.
2 —  Yeniden icra edilecek 

vazıyedler hakkında takip olu
nacak tarz hakkında dördüncü 
büro tarafından yapılan tekli- 
fatın müzakeresi.

Gerek memleketimizde, ge» 
rek Yunanistanda hükümet ha
zan sahibi firarı olan bazı em
lâk haber alıyor, bu emlâke 
derhal vazıyet ediyordu. Bu 
gibi emval ve emlâkin sahibi 
hakikaten firarî midir, değil mi
dir diye tahkikat yapılmıyordu. 
Ahiren bu hususta bir karar 
verildi . Her iki hükümete 
bu suretle vuku bulacak ihba* 
rat üzerine keyfiyet gazetelerle 
ilân edilecek, bir müddet kona
rak o müddet zarfında ihbar 
edilen emlâkin sahibi kim ise 
gelip müracaat etmesi, hakkım 
araması imkânı verilecektir» 
Eğer verilen müddet zarfında 
kimse müracaat etmezse hü
kümet bu emlâki, firari emlâki 
addederek satabilecektir.

Dördüncü büroda bu me
sele de konuşulurken ilânata 
konulacak müddet meselesinde 
ihtilâf çıkmıştır.Heyetiumumieye 
içtimaında bu müddet tayin edi
lecektir.

3 —  Malî büro tarafından 
hazırlanan komisyonun umumî 
bütçesi...

Yarınki umumî içtimada bu 
meseleler müzakere edilecek, 
içtima, başka bir güne tehif 
edilecektir.

14  Tü rk  m es’eîesi
Atina itilâfnamesi mucibinc* 

hakkı hıyarlarını Türkiye lehin* 
istimal eden 14 Türkün Türk 
tebaası mı,yoksa Yunan Tebaası 
mı olduğu hakkında Türk ve 
Yunan murahhasları arasında 
bir ihtilâf çıkmış ve bu ihtiISf 
bitarafların hakemliğine ha
vale edilmişti.

Bitaraf azalar, dün aralarta» 
da içtima ederek bu ihtilâfın 
tetkiki ile meşgul olmuşlardır. 

Tazm in at talepnam eleri
Muhtelit Mübadele komisyo

nunda teşekkül eden heyet pek 
yakında Etabli rumlara ait taz
minat talepnamelerini tetkik» 
bağlıyacaktır.

Şimdiye kadar tazminat ta
lepnameleri veren rumların bir 
kısmı tasarruf vesikalarını ver
miş, bir kısmı da bunları kayıp 
ettiklerini ileri sürmüşlerdir. T** 
sarruf vesikalarını kayıbed*D 
rumların iddiaları Tapu idare* 
since tahkik ve tevsik «dil»* 
etktir.
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Geçtiklerde taıızimat lıare- 
isoti için yazdığım birkaç natır 
Hnıhtcrcr;n tanıdıklarımızdan bi- 
rinin gücüne gitmiç ve bana 
Arap harfleri ile bir mektup 
yaznm. Egcp yeni Türk harf
leri iîo y.'iKîni'i olsaydı, alfabe
mizde Lu harfi olııımiığı için 
li‘ alillin Iki'uiiii molclalaınıyacak 
vc birçok iüikılfıplarımızdaıı l)i" | 
■inin kıymetini dalıa fazla tak
dir etini,y olacaktı.

ÜVU'hlcrcns hıııziıııatçı kendi- 
Dİniıı cumhuriyetçiliğinden şiip-
îıc edilmemek için irsen demok
rat olduğunu söylemektedir. Biz 
öz cumhuriyetçiler bu müesse- 
ocnin içinde hiçbir şeyin, de
mokrasinin bile tıanedaıılaşma- 
sını kabul edemeyiz.

Fikirler ve idealler çeşme
sinin suyunu, herkes ancak ken
di kafatası ile içebilir. Babadan 
oğla fikirler değil, hanlar has
talıklar miras kalır. 
Müesseselerin adamları

Hiç bir müessese bir şahsın 
»ala olamaz: doğru. Eakat şu
Tüi’kOcağı kurulduğu gündeıı- 
Iberi Hamdullahın bu müessese 
le et kemik gibi kaynaştığını 

aepiıaiz biliriz.
Evini o tutar; insanlarını o 

toplayıp getirir; en küçük eş- 
yDomdaa en yüksek fikir kav
galarına kadar her içinin peşinden 
o koşar; ocağı fazla müstakil tu
tuyor,diye İttihat ve Terakki ona 
snonalîat oîur! milliyetperverlik 

Elin bcgüftdadır, diye işgal 
ve saray onun peşi

ne diV:or; ocuk kapandığı za
man aile ocağı »iimniir; ffibi « 
ınl irap çöker; i!k f«nnttc> ocn«i 
gene o diriltir; knpı kapı gezer; 
r.cağ.'i milyonlarca liralık binn- 
lar bulur, yaptırır. Hangi çnr- 
gıda bir Türk içi, bir Türk ese
ri bulurca yok pahasına alır, 
ocağın köşesine koyar. Başka
ları, bu adam ocağın delisi ol
muştur, diye kayıtsız seyreder
ler.

Hepsi olur ve ocak gece 
gündüz kendi için uğraşan, ko
şan didinen, yorulan bu emek
tarına maaş verir..

Ve düııyaııın biitüıı kızıl kı
yametleri kopar. Nerede bilir 
misiniz, kazanç yarışına çıkan 
gazetelerde !

Türk Ocağı bir gençlik mü- 
essesesi imiş. Peki gazeteler 
umumî müesseseler değil midir? 
Bir gün bütıin okuyucuları cop
layıp bu fazilet tellallarının ka
salarına giciiniz ve hesaplarına 
bakınız. Hamdullahın aldığı, bu 
şantaj kazançlarının yanında sa
daka gibi kalır.

Yalan tüccarlığından binler 
kazananlar, namuslu iş adam
larının yüzlerini kıskanıyorlar.

Haysiyet yağmasında tarihin 
en ileri barbarlarının azgınlığı
nı geride bırakan bu adamların 
hırsı ve hızı bakalım nasıl ve 
nerde duracak?

Ocak yüzünden Hamdullahm 
başı ucunda merkezi umumînin 
tehditleri, işgal polisinin pençe
si, Kürt Mustafanın ipi dolaştı. 
Beyaz saçlarını bir müddet de 
“Son Posta,,nın şantaj nağnağı 
ıslatsın!

Falifo Rafkı

hamur ve
A f d J / o M  im M İi

ih ifed en  m abad)

kuvvetleri idaresindeki 
zlarinda nazarı dikkate 
lâzım geleceğini beyan

____ aakeriyece vücuda
gcfeSİEBİg olan bütün nim resmî 
fcgkilâtı daki bu meyanda tet
kiki M. Lıtvinof tarafından iddia 
Oti.î!î?,i3nLsçînîr •

Kont Bernstof, M. Litviııo- 
feij bu teklifinin Almanyaca 
kabulü gayS'i kabil olduğunu 
bildirmiştir.

Ana vatan ile deniz aşırır 
muhallerdeki kuvvetlerin biribi-’ 
cinden tefriki hususunda bazı 
devletler tarafından vuku bu- 
üan teklife karşı İtalya ve Tür
kiye murahhasları bir takım 
bnyudu ihtiraziye dermeyan et
miştir. Lort Sesil, kara ve ha
va kuvvetlerinin tahdidi hak
kmdaki mukavelede derpiş edi
len kaide ve usullerin bahriye 
zabitlerini alâkadar edemiye 
ceği iddiasında bulunmuştur.

.... Massigli, bu noktai na
zarı cerhe çalışmış ve Fransa 
ile İtalyanm kuvvetlerin tahdidi 
hakkmdaki kaide ve usullerin 
ayni zamanda kara, deniz, ve 
hava kuvvetlerine tatbikini ta
lep etmiş olduğunu hatırlamıştır. 
M. Sato, bahriye zabitlerinin mik
tar itibarile tahdidi hakkında 
muvakkat bir mukavele aktedil- 
mesini ve bunların kaç kişiden 
ibaret olacağının ilân olunmasını 
teklif etmiştir. M. Litvinof, 
Fransız murahhası M. Massigli- 
nin noktai nazarına iştirak et
tiğini beyan etmiştir. İtalyan 
murahhası evvelce vaki olan 
beyanatından rücu ederek Lort 
Sesil ile M. Şatonun müdafaa 
ettikleri noktai nazarı kabul 
eylemiştir. M. Massigli, Japon 
murahhasının teklifini müsait 
bir surette tetkike muvaffakat 
etmiştir.

Başmurahhaslar, bu teklif 
hakkında hususî bir içtima ya
parak müzakeratta bulunacak
lardır.

Son gelen baaı Avrupa ga
zetelerinde memleketimizde af
yon ınürekkebatı fabrikalarına 
nit bir yazı vardır. Bıı ynzıdtı 
yeni açılan morfin fabrikalarının 
Türkiye ihtiyacı için çalışmadığı, 
kaçak olarak muhtelif memle
ketlere sevkıyat yapıldığı bil
diriliyor.

Afyoncular birliği Avrupa 
gazetelerinde görülen bu neşri
yattan çok müteessir olmuştur. 
Şehrimizde fabrika denecek ka
dar büyük morfin imalâthanesi 
yoktur. Biri Japonlara, diğer bi
ri de Fransız grupuna ait iki 
imalâthane vardır. Japon ima
lâthanesi iatihsalâlını tamamile 
kendi memleketine ihraç et
mektedir.

Bunlardan başka üç tane 
küçük imalâthane vardır. Bun
lar da yerli tacirlerimize aittir.

Bu imalâthaneler sıhhiye ve
kâleti tararından sık sık kon
trol edilmektedir.

Bu gibi morfin imalâthane
leri Londrada, Hamburgta da
ha çoktur. Her sene Türkiye- 
den Avrupaya ihraç edilen bin
lerce sandık Afyon Avrupa şe
hirlerindeki morfin fabrikaları 
tarafından kullanılır.

Şehrimizde kaçak olarak sa« 
tılmasına teşebbüs edilen ko
kain de Avrupa fabrikaları ta
rafından gönderilmektedir.

Galatada bir silâhçı 
hakkında takibat

Zabıta Galatada Mahmudiye 
caddesinde bir silâh mağazası 
bulunan Halil B. isminde birini 
tevkif ve evinde taharriyat yap
mıştır.

Bu zatın zabıtaca yakalan
masının sebebi bir silâh muba
yaası işidir. Halil B. polis ne
zaretinde Adliyeye sevkedilmiş, 
hakkında tevkif müzekkeresi 
olmadığı cihetle bir gece tev
kifhanede kalmış ve tahkikat 
evrakı müddei ınnumileğe ve
rilmiştir.

Müddeiumumilik te icap 
eden tahkikatın icrasını ikinci 
müstantikliğe havale etmiş
tir. İkinci müstantik meseleyi 
tetkik ederek Halil Beyi temi-

gelmedi 
en getirilecek

Yarın paçavranı aleyhine iki 
tahkir davası açılmıştır. Bıı da
valardan birini Herman Spirer 
ve avukat Sadi Riza B. diğeri
ni Şehremaneti açmıştır.

Herman Spirer tütün şirke
ti ile Suat ve Sait Beyler ara
sında mahut şantaj davası gö
rüşüldüğü esnada Yarm tahkir 
anıiz neşriyatta bulunmuştu, iş
te şirketin ve Sadi Riza Beyin 
açtığı davalar bunlardır.

Dava dün üçüncü cezada 
görülecekti. Arif Oruca tebli
gat yapılmış olduğu halde gel
mediğinden cebren getirilmesi 
karsrile talik edilmiştir.

Şehremanetinin açmış oldu
ğu hakaret davasında tebligat 
yapılmamış olduğundan tebligat 
yapılması için bu da talik edil
miştir. Her iki d-ıva da 'lc.;ncü 
cezada görülecektir.

Dahiliye vekâletinden gelen 
bir emir üzerine belediye mü
fettişlerinden Muhsin Cemal ve 
küçük Hüsnü Beylerin vazife
lerine nihayet verilmiştir.

Yarın gazetesi, azillerin, Ka
ra Eftimm gaz deposu ile alâka
dar olduğunu uydurmuştu. Bele
diyedeki saiâhiyettaı- zevat bu
nu tekzip ve azillerin sırf İdarî 
bir mes’ele olduğunu söylemek
tedirler.

Vazifesine nihayet verilen 
müfettiş Muhsin Bey dün bir 
muharririmize:

—  Müfettişlik hayatında ne 

bir gaz deposu ne de bir gaz 
tenekesi işini takip etmedim- 
Hiçbir gazeteciye de „ aman 
kurcalamayın aksi tesir yapar,, 
demedim. Kara Eftim namında 
birini tanımam, ona ait bir işle 
de meşgul olmadım, Hakkımda 
yalan neşriyat yapan Yarm ga
zetesi aleyhine dava ikame et
tim,, demiştir.

nata rapten serbest bırakmış
tır.

Mumaileyhin evinde yapılan 
taharriyat neticesine dair olan 
rapor da müstantikliğe veril
miştir.

Tahkikata devam edilmek
tedir.

ı£ 53. d

38 İra
çıkanldı

İstanbul menkul kıymetler 
ve Kambiyo boratını vo Oomnnlı 
Bankacı Komiserliğinden: 

AlUtmcı tebliğ  
27 oylftl 1930 tarih ve 1726 

numaralı kanuna tevfikan 30 
teşrinievvel 1930 tarihinde» 6 

teşrinisani 1930 tarih 
dif preşembe günü 
kadar tctanbulda Bankalar kon- 
sorsiyomu tarafından Osmanlı 
Bankasına (86500) seksen altı 
bin beşzüz isterlin çek olarak 

teslim olunduğu ve bunun mu
kabilinde ihtiyat evrakı nakdi- 
yeden (890993,25) sekiz yüz 
doksan bin dokuz yüz doksan 
üç lira yirmi beş kuruşun mev
kii tedavüle vazedildiği ve bu 
suretle bidayeti muameleden 
6 teşrinisani 1930 akşamına ka
dar Konsorsiyomca çek olarak 

Usmalı Bankasına yapılan isier- 
lin teslimatının (914468-1) dokuz 
yüz oo dört bin dört yüz altm’ş 

sekiz isterlin ve bir penaya ve 
buna mukabil mevkii tedavüle 
çıkarılan evrakı nakdiyenin de 
(9420431,38) dokuz milyon dört 
yüz yirmi bin dört yüz otuz bir 
lira otuz sekiz kuruşa baliğ ol
duğu mezkûr kanunun ikinci 
maddesine tevfikan Maliye Ve- 
kületi namına tebliğ ve ilân 
olunur.

Ceza usulü Komsiyonu 
teşkil edildi

Baro inzibat meclisi Adliye 
Vekâletinin iş'arı üzerine ceza 
usulü muhakemeleri kanunu 
hakkmdaki tetkikatı icra etmek 
üzere ceza işleri mütehassısı 
olan avukatlardan mürekkep 
bir komisyon teşkil eimiştir.

Perşembe günü ilk içtimaim 
akteden bu komisyon İstanbul 
barosunda Avukat Samik, Cev

det Ferit, Besim Şerif, Sadi 
Riza ve Esat Beylerden tevek
kül etmektedir.

Bu komisyon birkaç iç t im a  

akteyliyecek, bazı esasatı tesbit 
edecek ve bu e 3 a s a t  evvelâ 
Baro riyasetine, bilâhere da 
Adliye vekâletine gönderilecektir

* Hariciye layiı» listesi 
î lariciye Vek.'tlclmiıı bu nonold 
tebeddül listeni hazırlanmıştır. 
Tevfilc Rüştü Bey hareketinden 
iisteyi tanvip ctffıiçtir. Bu linto 
ile şimdiye kadar Avrupada 
dört seneden fazla kalmış olan 
zevatın kâffeoi merkeze gel- 
mektedtir.

Liste bu hafta içinde Reisi
cumhur Hazretkırinin tasdikuıa 
iktiran cdeccktir.

* Hamallar tarifelinde ta
dilât —  İstanbul Belediye en
cümeni hamallar tarifesinin bazı 
akşamının tadil etmiştir. Tari
fede bazı mevaddın nakil ücrcst» 
leri artırılmış, bazılarının da ek
silmiştir.

Yakında eşyayı zatiye ha
malları tarifesi de tadil edile
cektir.

* Hazır kıyma satılmıyacak 
—  Belediye sıhhat müdürlüğü 
kasap dükkânlarında hazır kıy
ma satılmasını menetmiştir. Ba
dema kasap dükkânlarında m üç 

teri istediği zatsan istenilen 
miktarda kıyma yapılarak sa
tılacaktır.

B e E e ç llii^ e fe ile

F e n
Emanet Fen hey’eti müdürü 

Ziya Bey Nafıa Vekâletinin 
vaki olan daveti üzerine Anka
raya gitmiştir. Ziya Beyin An= 

karayaj'gitmesinin, Terkos mes’e- 
lesile alâkadar olduğu ve mes
eleyi bir neticeye bağladıktan 
sonra avdet edeceği söylen
mektedir.

Bir sahtekâr yakaland
Kambiyo borsasmda bir sah 

tekâr yakalanmıştır. Kirkor is
minde biri sahte fiat cetvelleri 
bastırmış bu suretle bir kaç 
ticarethaneyi iğfal etmiştir.

Eve İki gün Kirkor Efendi 
sahte cetvelleri satarken zabıta 
taralından cürmü meşhut ha- 
linde yakalanmıştır. Kirkor E- 
fendi Adliyeye teslim edilmişti!

Posta ve Telgraf siste= 
miride ıslahat 

Geçen sene hükümetçe cel- 
bolunan iki Alman posta ve 
telgraf mütehassısı posta ve 
telgraf sistemimizin ne 3uretla 
ıslah edileceği hakkında bir 
rapor hazırlamışlar ve hükü
mete vermişlerdi.

Bu raporda tavsiye edilen 
mevaddm 1931 senesi zarfında 
tatbiki düşünülmekte idi. Fakat 
hükümetçe 1931 bütçesinde po
sta ve telgraftan iki yüz bin 
liradan fazla bir tasarruf oldu
ğundan gelecek sene için bu 
ıslahat yapılacaktır.

tnilteDDga{ş>gtra

Avluya çıkmıştık.Sağa döndük- 
en sonra dar bir merdivenden 

çıktık. Her katta nöbetçiler bizi 
tutuyorlar, yanımdaki adam pa
rolayı verip geçiyordu.

Beginci kata geldiğimiz za
man önümüzdeki bir dehlizden 
ilerlemeğe başladık.

Nihayet kapısının üstünde 
kırmızı renkli 33 rakkamı bu
lunan bir yere gelmiştik.

Çeka neferi kapıyı vurdu. 
Kapı ardına kadar açılmıştı.

İçeri girdik. Burada eşya na
mına hiçbir şey yoktu. Fakat 
tırnaklarına kadar silâhlı birçok 
çeka neferlerile doluydu.

Bunlardan biri yanımıza ge
lerek „sebebi ziyaretimizi” sor- 

dıı.
Oldukça uzun bir mükâle»

meden sonra iki adam mutabık 
kaldılar ve beni bîr salona al
dılar.

Burası oldukça geniş ve ha
vadar bir yerdi. Etrafa bakar 
bakmaz mukadderatı anladım. 
Antropometeri [ 1 ]1 salonunda 
idim.

Kendi kendime düşünüyor
dum:

—  Eğer bu defa Çekalar 
san’atlarını bihakkın ifa ederler
se “yandım!,,
Filhakika L on d m d a ki S ovy et 
sefarethanesi tarafından a lın 
nan parm ak izlerin in  pasa
portum un üzerinde bulundu
ğu  unutulmamıştı.

Bütün dünyada parmak iz

li] Mücrimlerin azalanın ölçmek 
ilmi.

leri biribirine benziyen iki adam 
bulunmadığına göre, DERHAL 
T ANILIP TESBİT EDİLECE - 
ĞİM MUHAKKAKTI 

Ve....
V e bu benim için ölüm dü!  

DERHAL ÖLÜM, NEFES AL
MADAN ÖLÜM. \

İşte bulunduğum vaziyet bö 
derecede fecidi. Fakat ne çare!.

Etrafımda yaman Çeka adam
ları vardı. Bunların arasında 
mukavemet beyhude İdi.

Adam akıllı düşünüp, enine 
boyuna çektikten sonra kadere 
rızadan başka çare olmadığını 
anladım.

Zaten iki kişi beni kolum
dan yakalamışlar başka bir o* 
daya götürmüşlerdi. Burada kı
sa boylu bir çinll bulunuyordu, 
Beni diğer odadan alıp getiren 
adam çinliye sordu:

™  Şhoukov yoldaşın yanına 
girebilir miyiz?

—! Sizi kim gönderdi?

—  Peters ve Strodskyl..
—  Peki gidip sorayım. .
Sonra borulu bir âletin ya

nma yaklaştı ve bilm ediğim  bir 
L isa n la  bazı şeyler konuştu. 
Muhavereleri bitince yanıma 
yaklaştı ve şu emri verdi:

—  Soyun bakalım.
Hayrette kalmıştım.

~ —  Hadil haydil diye bağır
dık Seni bekliyecek değiliz! Çır 
ç ı p l a k  soyun bakalım!

A- Fakat ben bir mahkûm 
değilıfcn! Diye cevap verdim.

Çilrıli tuhaf tuhaf güldü ve 
dedi l<ci:

_,/ ihtimal.. FAKAT BİR 
|G Ü ^  OLABİLİRSİN!

jfşte bunun için  ö lçü lecek 
sin.

Mukavemet beyhude idi, An- 
troppmetınin |bütün merasimine 
inkııyat edecektim. Yalnız hiç ol- 
mp̂ zsa yanlış parmak izi ver- 
ıriek için uğraşıyordum. Bu iş 
yitince çinli bana dedi k i:

—  Haydi gel şimdi.
—  Çıplak mı ?.
—  Tabiî... Shoukov senin 

gibilerini çok gördü.
' Sonra bîr kapıyı açarak:

—  Haydi gir! dedi.ÖLÜLER 
GEMİSİ KAPTANI Shoukov 
yoldaş seni kabul edecek!..

Bu ifade karşısında gayri 
ihtiyarî irkildim. Çinli:

—  Ah!., dedi korkuyor musun? 

Shoukov gayet güzel bir ço
cuktur. İşte bak!.

Sonra arkamdan iterek be
ni bu herifin ayakları dibine 
düşürdü. Ne müthiş adamdı bu 
yarabbi...

İnsan suretinde bir şeytan!. 
Vücudu göbeğine,, kadar çıp
laktı. Kolları kan içinde elinde 
çelik bir tarak bir masanın 
üzerine bağlanmış bir kadavra 
ile meşgul oluyordu.

B u adam, Sha u kov ’du  
VE BEN SHOUKOV’UN 

ŞAHSINDA ÇEKANIN CEL
LADINI GÖRÜYORDUM.

Bu masanın üstünde yata® 
hakikaten bir kadavra mı idi 1?

Bittabi hayır! Çünkü bu biff 
yığın et üzerinde asabî ihtilâç» 
lar göze çarpıyordu.. Heyecan 
içinde bu tecessüm eden ıstıraba 
bakıyordum. Sonra göslerina 
birdenbire bu cellâda ilişti: 

Elleri kalçalarında, kurnaz 
bir gülüşle beni seyrediyordu.

Ne meş'um bir gülüştü o L  
Bütün bu feci manzaradan da
ha meş’uraduL Soğuk kanlılığı
mı üzerime toplamağa çalışarak 
gözlerimi gözlerine diktim. Ve 
ben de onu süzmeğe başladım.

Çenesini kırarak yere tükür
dü. Sonra masanın üzerindeki 
adamı göstererek:

—  İşte miirteciler böyle, ge
berirler I diye mırıldandı.

[Arkasıyann]
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Bu ş irket yan g ın larda  su 

verm em iş İstanbulu  y akm ış
tır. H airia  p is  su içirm iş hr 
çok  k im seler in  ölüm üne  > 
bep  olmuştur. H üküm ete o /c  
taahhüdatın ı i fa  etm em iştir, 
m em ba suyu isa le  edeceğ in i 
vadettiğ i h a ld e  boyuna i» 
k o s  suyu sevketm ıştir. F 
ru ları haraptır. Miıiemadiy-, •. 
p atlar , m a k in e ler i berbattır. 
Y üksek sev iy ed ek i y er lere  
su verem ez. M edenî b ir cd\- 
mın ihtiyacı o lan  suyun . 
da birin i b ile  tem in eti, 
m iştir.

E lh a s ıl  bu ş irk e t sahih.
.•jiır;!î.i:- uiuaûırü M 
ili, az ılı, b e lâ  bir

N a fıa  v e k â le t i e lb e tte  bunun hakk ın d an  g e lecek tir .

Kastelaıo]
şirkettir.

J> .
Belediye Fen Heyeti Müdü

rü Ziya Beyin Nafıa Vekâleti
nin daveti üzerine Ankaraya 
gittiğini, bu davetiu lerkos mes’- 
elesinin halli ile alâkadar oldu
ğunu dünkü nüshamızda yaz
mıştık .

Ziya Bey, terkos şirketine 
ait dosyaları da beraberinde gö
türmüştür. Aldığımız malûmata 
nazaren yeni Nafıa Vekili Ze
kâi Bey Istanbulun başına dert 
ulan terkos mes’elesini tamamen 
halletmeğe karar vermiştir.

Vekil Bey, şimdiye kadar 
halk tarafından vaki olan şikâ
yetleri esaslı bir surette tetkik 
edecek ve bu hususta Belediye 
Heyeti Feniye Müdürü Ziya Beyi 
dinliyecektir. Nafıa Vekili Ze
kâi Bey:

—  “İstanbul gibi mühim bir 
şehrimizin şu ihtiyacım en salim 
bir şekilde ve mymkün olduğu 
kadar ucuz olarak temin etmek 
vekâletin hilh$spa itina ile takip 
ve intacına çkltşacağı başlıca 
vezaiftendir,, demiştir.

Yapalam şikâyetler
Nafıa Vekilinin halktan ve 

belediyeden dinlediği şikâyet
ler şu gekilde hulâsa edilebilir:

Terkos şirketi mukavelenin 
bidayeti olan 1291 denberi ta- 
ahhüdatıaı ifa etmediği için şehir 
baştan aijağı yanmıştır. Elli sene 
evel tefriş edilen borular, şehrin 
genigiemeaile ihtiyaca kâfi gel* 
mediğini çoktan hissettirdiği 
halde rjirket aldırış etmemekte
dir. Terkos, yangınlarda suyu 
kesmektedir. Kesmese bile, şi
mdiki boruhr, bugünkü itfaiye 
vesaitini tatnain etmemektedir. 
Medenî oneanleketlerde, insan 
başına sarfı lâzım gelen suyun 
miktarı tesbit edilerek tama
men tevzi edildiği halde, îstan- 
bulda insan başındaki su sarfi

yatı ise, lüzumunun onda biri 
kadar bile temin edilmemekte
dir. Esasen Terkos suyu kabili 
şürp olmadığı bakteriyolojiha- 
nenin raporu ile sabittir.

Ve böyle olduğii, şirketin 
ilk mukavelesinde yazılıdır, şir
ket memba suyu isale edeceğini 
mukavele ile kabul ettiği halde 
elli bu kadar senedenberi Ter
kos suyunu isale etmektedir. 
Şirket bu pis, mikroplu suyu 
dahi yüksek yerlere veremediği 
için münavebe iie tevziat yap
makta ve halkı Kerbelâda gibi 
inletmektedir.

Bu gibi şirketler, yüzünden 
para kazandıkları şehir ve ! 
lediyelere büyük menfaatler 
min ettikleri halde, terkos şir
ketinin ise, büyük zararlardan 
maada şehre on para faydası ol
mamıştır.

1939 dan itibaren ise senevi 
yirmi lira Iûtfetmeğe tenezzül 
buyurmuştur. Belediyeye ait olan 
Cerrah paşa ve Etfal hastaha- 
nelerine su vermektedir.

İşte yarım asırdanberi bu 
suretle koca Istanbulun başına 
belâ olan terkos şirketi, dere
beyliğinin son günlerini yaşa
maktadır.

İstanbulu bu ezelî dertten 
kurtarmak için şimdilik iki şe
kil mevzubahs olmaktadır.

1 —  Terkos şirketinin mu
bayaa suretile belediyeye devri.

2 —  Mukavele feshedilme
den şirkete taahhüdatının ifası
nın temini.

Şirketin belediye tarafın
dan mubayaası kuvvetle ümit 
edilmektedir. Yalnız belediye 
bu meseleyi üzerine alınca aca
ba icap ettiği şekilde bu işi 
başarabilip başaramıyacağı mev
zuu bahsedilmekte, ve “ beledi
ye evkaftan aldığı suları ve
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M isler lOeîın İsm et Paga 
ile bir saat kadar görüştü 
Ae hüküm et ricalü Me ramlu- 
tellif tem aslarda biîlkradıa

Amerika ile memleketimiz 
arasında iktisadi sahada teşriki 
mesai çareleri üzerinde hükü
metimizle temas etmek ve Ame
rika ile aramızda mer'i olan 
gümrük tarifeleri üzerinde mü- 
zakeratta bulunmak üzre mem
leketimize gelen Amerika tica
ret müsteşarı M. Klein bu 
sabah Ankaradan şehrimize ge
lecektir.

M. Klein şehrimizde iki gün 
kalacak ve gazetecilere dünya 
buhranı ve Amerika ile aramız
daki ikusadî ve ticarî münase- 
bat hakkında beyanatta bulu
nacaktır. M. Klein buradan İz
mir tarikile Kıbnsa gidecektir.

Amerika ticaret müsteşarı 
(A rk as ı 3  üncü sah ifed e )
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Ankarpdaki Türk Ocağı ba 
loşundan kovulan M. Zekeriya 
Bey Hamdullah Suphi Bey hak
kında bir sürü yazı yazmıştı.
Bunun üzerine Hamdullah Suphi 
Bey kendisinin şahsiyetini bütün 
çıplaklığı ile meydana dökmüş 
ve bu neşriyatın nasıl gazete 
satmak hırsıyla yapıldığını gös
termişti. Zekeriya Bey bundan 
büsbütün sinirlenmiş ve evvelki 
gün grup bir resimden Hamdul
lah Suphi Beyin sakıt halife Me- 
citle beraber çıkan bir parçayı 
büyülterek neşretmiştir.

Bu neşriyat Ankarada şu 
şekilde karşılanmıştır:

Ankara, 9 (H.M) —  Evvelki 
günkü Son Postada çıkan Ham
dullah Suphi Beyle sakıt halife
yi bir arada gösteren resim 
hakkında, bugünkü Hakimiyeti 
Milliyede Ruhsar Cemil imzasile 
bir mektup çıktı. Mezkûr resmin 
sonunda görünen Ruhsar Cemil 
Hanım vaziyeti tavzih etmekte
dir. Bu resim 300 kişilik bir 
grupa aittir. Ve 335 sanayi ser
gisinde alınmıştır. O zaman Ruh
sar Hanım da serginin tesis 
heyeti reisi imiş. Ruhsar Hanım 
hususî bir mahiyete kounula-

SuıpM B ey

rak Son Posta tarafından tah- 
rifen neşredilen bu resmin as
lım neşretmiştir.

Zakeriya Beyin bu çirkin ve 
pek bariz yalanının kendisinin 
ne hilekâr olduğunu tamamen 
meydana çıkarmış olduğunu bu
rada söylüyorlar. Bu adam aley
hinde pek şiddetli bir cereyan 
uyanmıştır. Tahrifen neşredi
len resmin aslı meclis koridor
larında gezmekte ve heyretle 
karışık, :>cı müstehzi gülüşler 
işidilmektedir.

Ankarada Zekrriya Beyin 
aleyhinde bir cereyan vardır.

Muhtelit mi

Tevfik  Rüştü B ey
Cenevre, 8 ( Hususî ) —  

Tahdidi teslihat ihzari konfe
ransında Türkiyeyi temsil ede
cek heyeti murahhasa dün ak
şam Cenevreye muvasalet ede
rek ( Otel de la Paie ) ye in
miştir. Heyet bu sabah saat 
onda içtima eden ihzarî kon
feransın müzakeratında hazır 
bulunmuştur. Türk heyeti mu- 
rahhasasımn riyasetinde bizzat 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyin bulunması gerek burada
ki Cemiyeti Akvam me’nafi- 
linde gerek ecnebi matbuatın
da Türkiyenin tahdidi teslihat 
davasına verdiği ehemmiyetin 
derecesine bir delil olarak gös
teriliyor ve her tarafta ciddî 
bir alâka uyandırıyor.

Heyeti mtnahhasamız azası 
bugün öğleden sonra Tevfik 
Rüştü Beyin riyaseti altında top

lanmış ve gelecek sene toplanacak 
umumî tahdidi teslihat konfe
ransına verilmek üzere ihzarî 
konferansta müzakere edilmekte 
olan mukavele projesi madde
lerine ait son teklifleri tetkik 
ederek Türk noktai nazarını 
tesbit etmiştir. Rus murahhası 
Litvinof Tevfik Rüştü Beyie sa
at on yedide görüşmüştür.

(K on feran sın  m esaisin e ait 
te lg ra fla?  üçüncü sa k i fe d ed ir )

Firarı emîâki mes: 
bugün koıraşnfllaea
Heyeti umumiye 

raarak miizakeratta maca
Muhtelit Mübadele komisyo

nu heyeti umumiyesi bugün öğ
leden sonra M. Holştadın riya
setinde içtima edecektir.

Bu içtimada komisyonun ye
ni seneye ait bütçesi ile gerek 
memleketimizde, gerek Yuna- 
nistanda haber alınan firarı em’ 
lâkleri hakk.nda yapılacak ilân, 
konulacak müddet meselesi tet
kik edilecektir.

A ile  ıreislâğs meseleni 
Evvelce yazdığımız gibi Türk 

ve Yunan mübadele murahhaslara 
arasmda annelerin aile reisi 
olup olmadığı noktasınde bjr 
ihtilâf çıkmış ve bu ihtilâf bita
raf azaların hakemliğine tevd> 
edilmişti. Bitaraf azalar bugurı 
sabahleyin aralarında içtima ede
rek bu ihtilâfı tekili edeceklerdir. 
Müteffakim kiralâr nsseselösi 

Mukabele bilmisil maksadile 
vazıyet edilerek Ankara itilâf- 
namesi üzerine sahiplerine iade 
edilen Yunan emlâkinin müte
bakim kira feodalleri halikında

%ram uç j i k i

İDariiMfıimıuiını mi» 
cle/msfleri araşmış 
da para meselesi
E k a ll iy e t  tara fta r lar ı, daimî 
m ü derrisler  ö tek ile r in  Uç nıio- 
l i  m aaş a lm a lıd ır la r  fikrin i 

i le r i sürüyorlar

Darülfünun müderrisleri ara» 
sındaki münakaşa başka bir gök
le girmiştir. Mesele evvelce 
di .'an intihabı münasebetile cırî 
cifi: rey mi tek rey mi mnlıiye= 
linde ikeıı celsenin terki vo bir 
<,ok gürültülerden sonra zaten 
şeklini değiştirerek, ekalliyet 
partisinin iddialarına göre, 
Darülfünuna vakfı hayat şek
lini almıştı.

Bu tez üzerinde de bir çak 
dedikodular, münakaşalar oldu, 

her iki raraf fikrini söyledi, şimdi 
de mesele yeni bir çekil aldı: 
maaş meselesi.

Daimî müderrisler ife serbes 
müderrislerin maaşları Kİçin bir 
olsun.

•3u5g?İ!akiii içtim aa rîyaset  
ed ecek oîâsm EM. Holgtat  

çıkan ihtilâf hakkında bitaraf 

azaiann hakem sıfatile verdik
leri kararda bu paraların gayri 
mübadiller komisyonunca tahsil 

edilmesi muvafık oiamıyacağı 
zikrediliyordu.

(A rk as ı 3  üncü s a h ıfed o )

Yennfi teşkil edi
lesi k©mky©sılar 
nçftlmmaaı başladı

Ankara, 8 ( A. A  ) —  Ceza 
kanunu ile ceza muhakmeleri 
usulü kanunu ve hukuk usulü, 
muhakemesi kanunu ile icra v'a 
iflâs kanunu üzerinde tetkikat 
yapmak üzere teşekkül edeli 
komisyon azası şehrimizde top
lanmış ve bugün ilk içtimala» 
nnı akdetmişlerdir. Komisyonlara 
temyiz reislerinden Fahrettin ve 
Fuat Hulûsi Beyler riyaset et
mektedirler.

a Bey
a gitti

Balıkesir, 8 (A.A)— * Dahi» 
üye Vekili Şükrü Kaya Bej 
bugün Vilâyeti, Kolorduyu, Be
lediyeyi, Türk Ocağım, Fırkays 
ziyaret etmiş, Memleket hasta*r 
hanesini gezmiştir. Cümhuriyet 
Halk Fırkası Vekil Beyin şere
fine bu akşam bir ziyafet ver
miştir. Şükrü Kaya Bey, refa* 
katlerinde Umum Jandarma Ku* 
mandanı Kâzım Paşa olduğa 
halde yarın Bursaya hareket 
edeceklerdir.

Ankara, 9 [H. M.J —  Dahi* 
Kye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
Barsa tarikile yarın Ankaraya 
gelecektir,

Heyeti Vekile içtimai
Ankara, 9 (H. M.) —  Hey

eti Vekile bugün saat beşte 
içtima etti. Bu içtimaa Maliye 

Vekili rahatsızlığı devam ettiği 
için iştirak etmemiştir.

Fırka encümenleri
faaliyette

Ankara, 9 ( H.M) —  Halk
Fırkasında ayrılan encümenle? 
bugün faaliyete geçtiler. Birkaç 
gü'a içinde etraflı kararlar çı
kacağı anlaşılıyor.
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Cenevre, ö (A.A) - T;ıhclıclı 
teslihat ihzari komisyonunda | 
Lort Sesil ile Çekoslovakya ve I 
İsveç murahhasları askerlik hiz
meti iç*'1 azamî bil müddet ta
yin etmiş olan ve kurra usulü
nü tatbik eden akit taraflardan 
her birinin silâh altına alınacak 
kurra efradından hizmet müd
detini 10 ay olarak tesbit et
mesi hakkında Leh murahhas
ları tarafından verilen takriri 
terviç etmişlerdir. ’M. Litvinoff, 
bu teklif aleyhinde beyanatta 
bulunmuştur. İtalya ve İspanya 
murahhaslar» birtakım iiıdrazi 
kayitler ileri sürmüşlerdir.

Fransız murahhası M. Mas- 
sigli, bu kabilden meseleler 
hakkında muttarit usülier va
zetmenin filen imkânsız oldu
ğunu ispata çalışmıştır, M. Mas- 
cigli, ilân usulünün kabulünü 
teklif etmiş ve askerliği san’at 
edinmiş olanların da yaptıkları 
mukavelelerin müddeti hakkın
da malûmat vermeleri lâzım- 
geldiğine ve askerlik müddeti 
hakkında vazedilecek usûllerin 
deniz ve hava kuvvetlerine de 
teşmil edilmesi icap ettiğine 
işaret eylemiştir.

Ankara 9 (Telefonla) —  Ha
riciye tayinleri listesi tastiki âli
ye arzolunmak üzredir. Listeye 
göre vekâlet müsteşar muavini 
Lütfullah Bey Londra sefareti 
müsteşarlığına, Londra elçiliği 
müsteşarı Şevki paşa protokol 
umumî müdürlüğüne, protokol 
umumi müdür muavini Basri 
bey müsteşarlık payesile Buda
peşte elçiliği baş kâtipliğine, 
birinci daire müdürü Fuat Ab- 
düsselâh Bey müsteşarlık paye- 
Eİle Sofya başkâtipliğine 3 
üncü şube kâtiplerinden Necat 
B. Filibe kançılarlığına, vekâ
let sicil kâtiplerinden Edip 
B. Midilli kançılarlığına, 1 inci 
daire şube müdürü Saip Bey 
Türk- İran tahdidi hudut komis
yonu Türk murahhaslığına,jmat- 
lbuat müdürü Kemal Bey Filibe 
konsolosluğuna, sicil mümeyyizi 
Fuat Bey Berlin konsolosluğu
na, üçüncü daire üçüncü şube 
müdürü Fuat Bey Paris konso
losluğuna, kalemi mahsus mü
meyyizi Kadiri Bey Londra kon
solosluğuna, siyasî müşavirlik 
mümeyyizi Fethi Bey Marsilya 
viokonoolluğuna, vekâlet ticaret 
kâtiplerinden Abdullah Zeki B. 
Bern üçüncü kâtibliğine, kon
solosluk kâtiplerinden Cemal 
Vahi Bey Londra sefareti üçün
cü kâtipliğine, istihbarat müdü- 
'■ü Şerif Bey başkonsolos pa- 
yeaile Hamburg konsolosluğuna 
tayin edilmişlerdir.

A n k a ra  ten is  m açlan
Ankara, 9 (A .A ) —  Cuma 

günü ikmal edilemiyen Fener- 
bahçeden Sedat ve Ankara spor* 
ting klüpten Karakaş Beyler 
arasındaki tenis maçına bugün 
devam edilmiştir. Maçı 6-3, 1-6 
6-1 ve 6-4 Karakaş Bey ka
zanmıştır. Bu suretle dokuz 
oyundan altısı Ankara ve üçü 
Fenerbahçenin galibiyetile ne- 
tıeslonmiş oluyor,

Cenevre, 8 (A. A) ■— Tah
tımı leslitıat ihzari komisyonu 
askerlik hizmetlerinin müddeti
ni tahdit meselesinin müzake
resine başlamıştır. Komisvon, 
her sene askere alınacak kurra 
efradının tahdidi ve ihtiyatların 
talim müddetlerinin de asker
lik lıizmeii müddetine ithali 
hakkında Alman murahhasları 
tarSfından verilen tadil takri
rini tetkik etmiştir.

Bu mesele hakkında cere
yan eden müzakere esnasında 
Fransa ve Belçika mıırahhsaları 
Alman murahhaslarının bu nok
tai nazarım çürütmeğe çalışmış
lardır. Fakat Kont Bernsroff 
verdiği takririn kabulü husu
sunda ısrar etmiştir. Nihayet 
komisyon bu takriri 6 muhalif 
ve 12 müstenkif reye karşı 12 
rey ile reddetmiştir. İngiliz, Ame
rikan ve Kanada murahhasları 
müstenkif kalmışlardır. Alman
ya, İsveç, Norveç, Felemenk 
Rusya ve Çin murahhasları tak
ririn kabulü lehinde rey ver
mişlerdir .

Türkiye murahhası ve harici
ye vekili Tevfik Rüştü Bey de 
bu içtimadah azır bulunmuştur.

Ankara, 8 —  Serbest Cüm
huriyet Fırkası Lideri Fethi Bey 
mılllı blok ve diğer fırka mes’e
leleri hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur:

— " Buna millî blok değil 
cümhuriyetçıler bloku demek 
daha muvafık olur. Bu siyasî 
tezahür, Avrupanın muhtelif 
mütemeddin memleketlerinde de 
görülmektedir. Fırkalar prog
ramlarını, prensiplerini muhafaza 
etmekle beraber bazı defalar 
blok tesis ederler.

Bir gazetenin verdiği ha
ber buna işaret oisa gerektir. 
Her iki fırkanın cümhuriyetçilik 
hususunda umdeleri biribirinin 
aynidir. Bu sahada esasen iki 
fırka arasında nazarî olarak 
ihtilâf yoktur.

Bizim fırkamız siyasî hayat
ta, idarede ve iktisadiyatta daha 
ziyade hürriyet taraftarıdır, 
Vergilerin tahfifi, devlet bütçe
sindeki masrafların, milletin İk
tisadî kabiliyetini gözetmek şar- 
tile ve daha müsmir surette ya
pılması ve bugünkü İktisadî 
buhranın izalesi çarelerine hasrı 
ehemmiyet ve itina olunması 
gibi tatbikatta ismet Paşa hü
kümetinin istinat ettiği C. H. 

Fırkasından mühim farklarla ay
rılmaktadır. Cumhuriyetçiler blo- 
kunun teşekkülü halinde fırka
lar şahsiyet ve prensiplerini 
muhafaza edecekler ve her ikisi 
de Cumhuriyetin banisi olan bü
yük Gazinin işaretine tâbi ola- 
caklardır. „

Çelik miğferliler 
Roma, 8 (A. A) —  Gaze

telerin neşriyatına nazaran “ Çe
lik miğferliler „ teşkilâtı namı- 
aa bir heyet Romaya gitaıek 
üzre Floransadan geçmiştir- Ji- 
ornale İtalia gazetesi bu heye
tin İtalya hükümetine misafir 
a’-a-ağım yazıyor.

Berberler hep daimî 
omdülasyomra aleyhinde

Evvelki akşam Novolnide 
kadın berberlerine bir Çekos
lovakyalı berber profesör tara
fından bir tatbikat rnüsameresi 
verilmiştir. 100 kadar kadın 
berberinin huzurunda verilen bu 
müsamereyi Çekoslovakyadaki 
bir berber alâtı şirketi tertip 
etmiş ve gördüğü profesör, 
berberlere “ bozulmaz ondöla- 
syon „ hakkında izahat vererek 
altı aylık ondülasyon yapan bir 
alet hakkında tecrübeler yap
mıştır.

Fakat profesörün izahatı bit
tikten sonra salonda pek şid
detli münakaşalar başlamıştır. 
Çünkü şimdiye kadar buna ben
zer bir aleti kullanmakta olan 
şehrimizdeki bazı ecnebi ber
berler, bu aleti müdafaa ve 
propagandaya başlamışlardır.

Bunun üzerine şimdiye ka
dar maşalarla ondülasyon yapan 
ve ekseriyeti teşkil eden Türk 
berberler bu aletin, eski alet
lerden daha kârlı değil pek faz
la masraflı olduğunu, söylemiş
ler bilhassa paranın ecnebi ma
lına verilmemesinde pek şiddet
le ısrar ederek kimsenin bu a- 
leti almamasını istemişlerdir. Bil
hassa berberler cemiyeti reisi 
İsmail Hakkı Bey arkadaşları
nın bu fikrini açık bir surette, 
orada müdafaa etmiştir.

.Kadın perükârlarından Gay
ret prükârı Sait Bey şunları 
söylemiştir:

—  Bu makina diğerlerinden 
daha mükemmeldir.

Fakat bu bir ondülasyon aleti 
değildir, "altı aylık kıvırcık saç,, 
yapan bir alettir. Çünkü, alet 
vazifesini bitirdikten sonra, tek
rar ve behemehal kuvaffürün 
maşa ile su ondülâsiyanu yap
ması lâzımdır. Aksi takdirde 
saçlar koyun tüyüne benzemek
tedir.

Saniyen bu aletle yapılan 
ondülasyon pek masraflıdır. Al
tı aylık olduğu söylenen bu a- 
meliye 30 liradır, fakat bu ka
darla kalmaz.

Her baş yıkanışta, tekrar 
su ondülasiyonuna ihtiyaç var
dır. Çünkü yıkandıktan sonra 
bu saçlar arap saçı halini alır. 
Bir ayda üç defa baş yıkandı
ğına nazaran üç su ondülasyo- 
nu lâzımdır. 6 ayda 18 su on- 

dülasyonu birer liradan 18 lira 
eder ki ceman yekûn bu alet
le yapılacak oudülasyon 48 li
raya patlar. Halbuki şimdiye 
kadar kullanılan sıcak maşa 

ondülasyonunun beheri yarım 
liradır. Ayda üç defa yapılır. 
Altı aylık masraf (9) lira tutar.

İşte biz bunun için bu aletin 
aleyhindeyiz. Kullanılmamasını 
istiyoruz. „

Müsameredeki münakaşalar 
pek hararetli olmuştur. Birkaçı 
müstesna hemen bütiin kadın 
berberler “Funa,, ismini taşıyan 

bu aletin tatbik edilmemesinde 
ısrar ederek yakında toplana
cak olan berberler kongresinde 
bu mes’ele pek şiddetli müna» 
kaşalan mucip-olacaktır.

Loire nehri taştı
Angers, 8 ( A. A  ) - Loire 

nehrinin suları kabararak taş
mağa başlamış ve Saumur ile 
Montjean arasındaki vadiyi te- 
saonıess kaplamıştır^

Misier Klein
(  I inci sahifeden m abad) 

Ankarada çok iyi karşılanmıştır, 
ilk gün Başvekil İsmet Paşa ile 
iktisat vekili Mustafa Şeref 
Beyi ziyaret etmiş, memleketi
mizle Amerika arasındaki İkti
sadî münasebat hakkında hü
kümet ricalimizle fikir mübade
lesinde bulunmuştur.

M. Klein şerefine Amerika 
sefareti tarafından bir öğle ye
meği verilmiş, ziyafette lldırınt, 
Nafıa, Millî Müdafaa Vekilleri 
vc Hariciye Müsteşarı Amerika 
sefareti erkânı hazır bulun
muşlardır.

Mister Klein saat dörtte İs
met Paşa tarafından kabul edi
lerek bir saat kadar görüşmüş
tür.

Gece Ankarapalasta İktisat 
Vekili Mustafa Şeref Bey tara
fından Amerikalı misafir şere
fine bir ziyafet verilmiştir. 
KeİDİcîûmmlkrar dazpeîlerâııiimı 

İMazmruiBaâa
Ankara, 9 (A. A) —  Ame

rika İktisat Nezareti Müsteşarı 
Mister Klein bugün Reisicum
hur Hazretleri tarafından kabul 
buyurulmuştıır.

M. Klein geliyor
Ankara, 9 (A.A) - Amerika 

İktisat Nezareti Müsteşarı M. 
Klein bu akşam ekspresle şeh
rimizden hareket etmiş ve is
tasyonda İktisat vekâleti namı
na kalemi mahsus müdürü ve 
Amerika sefiri ve sefaret erkâ
nı tarafından teşyi edilmiştir.

istanbulda iki gün kaldıktan 
sonra İzmire ve Adana ve mer
sine ve oradan da Mısıra gide
cektir.

M. Kleine Amerikanın Paris 
Ateşesi M. Finger refakat et
mektedir.

M. Klein Şehrimizden müfa- 
rekatinden evvel şu beyanatta 
bulunmuştur:

—  “ Türkiye hudutları dahi
linde ve bilhassa Ankarada 
gördüğüm hüsnü kabulden ve 
teshilâttan fevkalâde memnunum 
yeni türkiyenin az zamanda cüz’i 
vesaitle tahakkuk ettirdiği büyük 
terakkıyat hayret ve takdirlere 
şayandır. Gazi Hazretleri tara
fından kabul buyurulmak şerefi
ne nail olduğundan dolayı şük
ran ve minnetlerimi alenen ifade 
etmeği bir vecibe bilirim.”

işin iç yüzü
(B ir in c i sayfadan m abat)

Bunu şimdi gene ekalliyet 
partisi iddia ediyor. Köprülü 
zade Fuat Bey, daimî müder
rislerin, serbes müderrislerden 
üç misli fazla maaş almaları 
lâzımgeldiğini ileri sürmektedir. 
Hukukçular ise, böyle birşeyin 
mevzuu bahsolamıyacağmı, maa
mafih daimî müderrislerin ser
best müderrislerden bir daktilo 
maaşı kadar fazla maaş aldık
larını ileri sürmektedirler.

Bu münakaşalar devam eder
ken, ekalliyet partisi meselenin 
halli için Darülfünun divanının 
içtimaim beklemekte, ekseriyet 
partisi de divanda halledilecek 
bir şey mevcut olmadığını söyle
mektedir. Divan ise bir iki gü
ne kadar muhakkak içtima ede
cektir.

Çünkü birkaç gündenberi 
rahatsız bulunan Darülfünun 
Emini Muammer Raşit Bey iyi
leşmiştir. Bugün makamına ge
lecektir.

Emin bugüıı divanın içtima 
gününü tayin edecek ve müder
rislere davetiyeler gönderilecek
tir.

Arada kümle? yasüyor ?
Aylarca devam eden bu mü

nakaşalar netice itibarile birşey 
meydana koymuştur: Darülfü
nundaki memurlar, Barem tat
bik edilmediği için müteessir 
ve müştekidirler.

Filvaki şimdiye kadar tatbiki 
lûzımjjeldiği halde teahhur et»

İML
(B ir in c i sa h ifed en  m abut)

Yekûnu 100000 lirayı bulan 
bu paranın gayri mübadiller ko
misyonunca tahsil Gtlilemiycceği 
hakkmdaki bu karar,9 alâkadar 
mehafilde muhtelif tesirler uyan
dırmıştır. Bıı emlâkin kiraları 
Defterdarlık vasıtasile tahtıil ed
ilmekte idi.. Kiraların vaklıie 
tahsil edilmemesi yüzünden bu 
100000 lira toplanmış ve bu 
ııoıı hakem kararı ile bu para
dan ).;ayri mübadillerin istifade
si imkânı kaçırılmıştır. O halde 
bu meselede ıncu'uliyel, vazife
lerinde tekâsül gösteren tahsil
darlara raci olmaktadır.

Diğer taraftan, bitaraf aza- 
larııı bu kararile 100000 lira 
kaybedildi denmektedir.

Halbuki doğru değildir. Ha
kikatte ortada 100,000 lira 
mevcut değildir. Bu karar ile 
bu parayı emlâk sahipleri olan 
Yunan tebaası da alacak değil
dir. Daha doğrunu alamıyacak- 
tır. Çünkü bunlar son itilâfna- 
me ile emlâklerine 22 temmuz 
tarihinden itibaren tesahup et
mişlerdir.

Netice itibarile bu karardan 
yalnız müstecirler istifade et
miştir.

Grittem gelecekler j
Türk tabiiyetine geçtikleri . 

için mübadeleye tâbi tutulan 
Giritli 250 aile bu ay içinde 
izmire nakledileceklerdir.

Bu 250 ailenin nakli için 
hükümetten istenilen 4000 lira 
tahsisat dün Defterdarlığa gel
miş ve Muhtelit Mübadele ko
misyonundaki heyetimizin em
rine verilmiştir.

Mübadil Giritlileri getirmek 
için mübadele heyetimiz müşa
virlerinden Rasih B. ayın on 
beşinde doğru Giride gidecek
tir.

İngiliz kabinesinde
Londra, 8 (A.A) —  Gaze

telerde M. Snowden ile M. 
Alexender ve M. Wedgwood 
Benn’in kabineden istifa ettik
lerine dair bazı yazılar görül
mektedir. Resmî mehalif, M. 
Alexonder ile M. Benn’in isti
faları hakkmdaki haberlere inan
mamaktadır. M . Snowden'in 
istifası ise mevzuu bahsolmı- 
yor değildir. İstifanın tahakku
ku hakkında maliye nezaretine 
ticaret nazırı M. Grahm’ın ge
leceği rivayet edilmektedir.

Terkos şirketi
[B ir ic n i sa h ifed en  m abat] 

mezarlıkları henüz yoluna ko
yamadığı bir sırada, milyonlara 
müteyakkıf olan bu su mesele
sini de üzerine alırsa işin için
den nasıl çıkar „ denilmektedir.

Heyeti fenniye müdür mua
vini Necati Bey dün bir muhar
ririmize demiştir ki: -

—  “Belediye, Terkos şirke
tinden şikâyet ediyor ve taah- 
hüdatmı ifaya davet ediyor. Be
lediye, şirketin mubayaasını is
temiş değildir. Maamafih Ter
kos Belediye tarafından muba
yaa edilirse, şehir için daha iyi 
olur. Bu, Belediye için madde
ten imkân dahilindedir. Nitekim, 
harbiumumide, Nafıa Vekâleti 
Terkosa vazıyet etmiş ve pek 
âlâ idare etmişti, gene de idare 
eder.,,

meşinin sebebi Darülfünun mü
derrislerini değil, 80 kadar
memurunu mutazarrır etmiştir.

Baremin tatbik edilmemesin
den sabık] Emin Neşet Ömer B. 
mes’ul tutulmakta ve böyle neti
cesiz münakaşalarla vakit geçir
mektense her iki tarafta Baremin 
tatbik edilmesi için çalışsalar 
ve şimdiye kadar bu yüzden 
ihmal edilen memurlar müşkül 
vaziyetten kurtulsalar daha iyi 
olmaz mı deşilmektedir. Darül
fünun memurları yakında Bare
min tatbiki için vekû!at<a wüps= 
caat edecektir.

D aim i erincime» 
içtimaa başladı

Geçen perşembe gtfaa ta 
tnnbul umumî mcclicinde ir.H» 
hap edilen daimî oncüacn E!!:’, 
içtimaim fccîodiyedo y c ç , h ? .

Daimi encümen bu içiinıncla 
çalışına tarzını kararlardım;:.'lir.

lüncümcnin meşgul «Ineapıfy» 
ler çoktur.

Mülga daimî encümcni vilâ
yetteki bütün işler çıkarılmış 
olduğundan îdarei huouolyeyo 
ait işlerle meşgul olunmıyaca’s- 
tır. Yalnız belediyenin güıüle- 
celı işleri çoktur.

Belediye işlerinin istikamet 
ve veçhesi burada tayin edile
cek, bütçenin esasları tayin edi
lecek muhasebe devamlı suret* 
te teftiş edilerek varidat vs 
masraflar kontrol edilecektir.

Daimî encümen ibeledîye vo 
idarei îıususiyeye ait bütçeleri 
kânunusaniden itibaren hazırla* 
yacaktır. Encümen îıcr [jün ’to» 
planacaktır.

HlnilİTill^ıaF[laipgjlQ

Tütün inhisara bfiîçsa
Tütün inhisar idaresi uejio 

müdürü Behçet Bey çarşamba 
günü Ankaraya gidecektir.

Behçet Bey idarenin yeni 
sene bütçesini beraber götüre
cektir.

Aldığımız malûmata göre 
Behçet Bey maliye vekâletine 
tütün inhisar idaresinin bir ta
kım sebepler yüzünden iki sene 
daha baremden istisna edilme* 

sini teklif edecektir. İdarenin 
müdürler encümeni bu hususta 
uzun bir rapor hazırlamıştır.

Tütün inhisar müdiri umumi* 
si Ankarada, Sıariye, Lübnan, 
İsviçre ve diğer memieketierd* 
açılacak fabrikalar ve yapılacak 
teşkilât hakkında da hükümet* 
izahat verecektir.

Vekâlet şirketler hakkın
da malûmat istiyor
İktisat vekâleti şirketlerin 

vaziyeti hakkında ticaret mü
düriyetinden yeni malûmat it- 
temiştir. Bu meyanda »eneler* 
denberi çalışmıyan şirketlerin 
tasfiye muamelelerinin bir an 
evvel yapılması bildirilmektedir.

İktisat vekâleti buadsa &sf- 
ka ticaret bankasında şirketle
re ait ahkâm hakkında alâka* 
dar memurların fikrini sor
muştur.

Amerika ve Brezilya
Vaşington, 8 (A, A) —  M. 

Hoover ile M. Stimson Riodc 
Janeyrodaki Amerikan sefiri ta
rafından gönderilen mufassal 
raporu uzun uzadıya tetkik et* 
mişlerdir. Bu tetkikat bittikten 
sonra Amerika hükümetinin ye
ni Brezilya hükfimetile -selefil* 
olduğu gibi- dostane miinase- 
bat idamesinde memnuniyetle 
sebat edeceğine dair bir beyan
name neşredecektir. Amerika 
hükümetinin şimdi iktidar mev
kiine geçmiş olan Brezilya ıh* 
tilâlcilerine ait silâhlara ve teç
hizata anbarko vazetmek sure
tile evelce düşmüş olduğu siya
si hatanın hatıralarını ve izlerini 

ı siKp ortadan kaldırmağa azmet
miş olduğu zannedilmektedir. 
Brezilyanın gayet mühim ve kıy
metli bir ticaret mahreci elma
sından dolayı hariciye nezare
tinin bu sefer şimdiye kadar 
görülmemiş bir sürat ve istical 
ile iıarekei etçiği kaydedilmek* 
 ̂edıV

.'M İlifo 'i

K lm o y ed l©
Y  eni tayin listesinde 
hangi memurlar han

gi vazifelere tayin edildi

Serbest Fırka Lideri Fethi 
Bey kendi noktai 

nazarmı izah ediyor



10,000
“Yarın„m bir telgrafımı gö

re Adana Serbest Fırkacıları hü
kümete 10,000 imzalı bir mah
zar vermişler. Bu mahzar polis 
ve jandarma aleyhindedir.

İl!: lınvoket fırka rmılemct 
ve sMlfcîUiylcrme karşı itli. Şim
di hükümet vc kamın otorilc- 
uinin nî'ıverji üf/UKİırıimuf'a bay- 
Imımifjtır. Muınlckotin bugünkü
emnakiiz :;lıkuıı vt; emniyetini 
tutaıı bu İki kuvvet şuursuzluk 
vg mu o Evcinin azı dişlerine tealim 
olunmuştur.

Biz bugünlerde Adana Ser
best Fırkacılarından başka bir ha
ber bekliyorduk. Bu fırkacıların 
“ Ahali „ gazetesindeki yazıyı 
okumamış olmalarına ihtimal ver
meyiz. Duygularına kilem ucu 
ile dokunulduğu zajnan Halk,' 
Fırkası gazetelerini taşa tutan 
bu hacsaa kimseferin, son gale-  ̂
yanlardan büyükçe bir kısmının 
iğrenç ve alçak iç yüzünü gös
teren bu gazete için ne düşü
lüp yaptıklasın merak ediyor
duk.

Sçgal Casuslarımı'. bütün millî 
kudoiyeîJere bangır ı. ; r söv- 
dliğU ^ır şehirde Seı.jest Fır- 
kasslssfm hatırına gelen ilk iş, 
polis* ve jandarma ismi altında 
inkûûjs fırkası hükümetini elsiz 
ayakça buratemak için teşebbüs, 

anı olacak idi?
ite Izmivi, ne Adannyı, 

ıs&ri, ne de Istanbulu 
bw daha kaybetmiyeceğiz. Ba
şında bulunanların elinden hiç 
şüpheaiz; çoktan kayıp giden 
bu fırkanın bazı yuvaları, “ Gu-

• İN K ILA P

yaııe,, müstemlekeni gibi kale- 
bentler yalağı olmamalıdır.

Ayasofya
Modanı geçtiğini zannedi

yorduk: Hatırlarsınız. fiirkler 
aleyhinde kiline propagandası
nın baalıca silâhlarından bin 
Ayasofya idi. İkide bir Avrupa 
ve Amerika gazetelerinde:

•  Aytvıofya yıkılıyor: diyo
bir r;c;ı çıkardı.

fliikûmct l)iı işi kökündün 
halletmek için mühendis ve mi
marları topladı; bunlar  ̂ yapıyı 
baştan başa tetkik ettiler vc 
hiçbir tehlike olmadığı hakkın
da bir de rapor verdiler.

O zamandanberi Ayatıofya 
ismini işitmez olmuştuk. Fakat 
geçenlerde vc bu sefer bir mu
halif Türk gazetesinde:

—  Ayasofya tehlikededir! 
çığlığı koptu. Yalnız Ayasofya 
değil, birçok büyük camileri
miz yıkılacakmış

Dışarıda hıristiyanlığı, içeri
de kara kuvveti Ankaraya kar
şı kımıldatmak istiyenlerin bu 
silâhı şimdiye kadar pas tutmuş 
olmalı idi.

Balıkesir tekkelerinde ikide 
bir kınından çıkarılarak yağla
nıp gazlandığını nereden bile
cektik ?

Fakat bu türlü propaganda 
şifrelerinin anahtarları akliselim 
sahibi olanların yan cebindedir.

Daha ağır!
İzmirde çıkan Serbest gaze

te vergiyi daha ağırlaştırmak 
için yeni bir U9Uİ bulmuş: Bu 
millet beş senede bir milyar li
ra veremez, diyor.

Daha ağır göstermek için 
neden bu milletin on sende iki 
milyar, lira veremiyeceğini söy
lememesine hayret ediyoruz.

FALİH RIFKI

ŞeMır ve memlidket b a te rile ri
r . r

Zirmıt Bankası
Umumi m

tııgırsııreftli

Sesli film
[ara manzaraları sesli 

filme almıyor

Bir kaç gündenberi Anka- 
ırada bulunmakta olan Ameri
kan Fo" fiSm şirketinin, bir sesli 
film kamyonu resmi geçidin ve 
Cünjlıuriyet bayramı mlinasebe- 
tile yapıLnn şenliklerin ve Türk- 
Yıınan dostluk muahedesi im
zalanmasının sesli filimleriııi al
mıştır. Heyet şimdi Ankaranm 
Fizik manzaralarını almakla 
Htteşguddür. Burada bir kağnı 
sürüsünün ve Atpazarınm sesli 
filimleri r inmişti. Atpazarmın 
sineması en kalabalık ve gürül
tülü zamanında alınmıştır. Heyet 
bir de çifte telli sahnesi almak 
niyetindedir.

Daha ziyade eski Türkiyeye 
ait olan sahnelerle beraber yeni 
Türkiyeyi gösteren modern sah
neler de alınmaktadır. Alman 
ve alınması tasavvur olunan 
yeni Türkiye mevzuları arasm
da başta Gazi çiftliği ve Millet 
Mektepleri gelmektedir. ^

Şirketi Hayriye
Tarifede tenzilât ihti

mali çok kuvvetlidir
Bu ay içinde Şirketi hayri- 

ye, Haliç ve Liman şirketleri ta
rifeleri tetkik edilecektir. Alâ
kadar devair şimdiden bu husus
ta tetkikata başlamışlardır.

Verilen malûmata göre Liman 
şirketi tarifelerinde ehemmiyet
li bir surette değişiklik olmıya- 
caktır. Esasen liman tarifeleri 
bundan altı ay evvelki tarife 
komisyonunda tadil edilmiştir.

Komisyon bu seferki içtima- 
ında en ziyade Şirketi Hayriye 
tarifelerile meşgul olacaktır . 
Geçen sefer Şirketi Hayriye ta
rifesi âza arasmda hararetli mü
zakerelere sebebiyet vermişti. 
Ayni mes'eleler bu sefer de gö
rüşülecektir.

Bu seferki içtimadan Şirke
ti Hayriye tarifelerinde tenzilât 
ihtimali çok kuvvetlidir.

iktisat Vekilliği, ziraat umum 
müdürlüğü bazı genç ziruat me
murlarımızın mesleklerinde ihti
sas sahibi olmaları için staj 
görmek üzere Avrupa ve Ame
rikaya gönderilmelerine karar 
vermiştir.

Gönderilecek zevatın tefrik 
ve intihapları için vekillikçe ha- 
zırlanmakta olan şerait tesbit 
edilmiştir.

Tesbit edilen şeraito naza- 
ren, Avrupaya stajyer olarak 
gidecek memurların yüksek mek
tepten mezun olması şarttır.

Bu sıfatı haiz olan memur
lardan her biri Ankarada açı
lacak olan imtihana dahil olmak 
için Vekilliğe müracaat edebi
lecekler ve bu Efendilerin mü- 
racaatleri Vekillikçe tastik edil
dikten sonra münasip görülen
ler namzet olarak imtihana gi
rebileceklerdir.

İmtihnna girecek efendiler 
evli olmıyacaklar, yaşları otuz
dan fazla olmıyacak ve asker
liklerini yapmış vayahut tahsil 
müddetlerince tecil edilmiş bu
lunacaktır.

Bu şeraiti haiz olup imtihan
da muvaffak olanlar imtihan de
recesine göre tefrik edilerek 
muhtelif şubelerde ihtisas ka
zanmak üzere gönderilecektir.

Millet Mektepleri
Devam etmiyenler hak

kında takibat, var!

Millet Mekteplerine pek az 
kişi devam etmektedir. Halbuki 
okuyup yazma bilmiyen vatan

daşların bu bilgisizliklerden kur
tarılması hükümetin emri ikti
zasındandır.

Mahalle .muhtarlarına ma
hallelerinde okuyup yazma bil
miyen kadın ve erkeklerin bir 
cetvelini yapmaları bildirilmiştir. 
Bu cetvel mucibince okuyup 
yazma bilmıyenlerin hepsine Mil
let Mekteplerine devam için ayrı 
ayrı tebligat yapılacaktır. Bu 
tebligata rağmen mektebe de
vam etmiyenler hakkmda eva- 
miri hükümete ademi riayet 
noktasından takibat yapılacaktır. 
Millet Mekteplerindeki ders sa
atleri herkesin devam edebile
ceği zamanlarda intihap edil
miştir. ____

Yarın paçavrası aleyhine 
açılmış olan davalardan birinin 
rliyctine de dün öğleden sonra 
ikinci ceza mahkemesinde baş
lanmıştır .

Yarısı Avukatile 72 yaşında
ki ihtiyar mes’ul müdür Süley
man Tevfik Bey mahkemede 
hazır bulunuyordu.

Müddeiumumi davayı teşrih 
etti. Bu paçavranın 14 haziran 
tarihli nüshasında Haydar Rifat 
Beyin mahkûmiyeti mevzuu 
bahsedilmiş ve Ankara Asliye 
ceza mahkemesinde çıkan ka
rarı efkârı umumiyeyi rencide 
ettiği kaydedilmiştir. (Türk ef
kârı umumiyesini rencide eden 
bir karar) serlevhasını taşıyan 
bu yazı tahkiri mutazammın ma
hiyette görüldüğünden bu gazete 
mes’ul müdürünün ceza kanunu
nun 482 inci maddesi mucibin
ce muhakemesi ve cürmü tebey- 
yün ettiği takdirde’tecziyesi is
teniyordu. Gazetenin avukatı bu 
yazıda cürüm olmadığını iddia 
ederek ( rencide ) nin ( müteel- 
lim) manasında kullanıldığını 
ilâve etti ve matbuat hürriyeti
ne dair Avrupadan misaller ge
tirdi.

Neticede :
—  Biz Ankara mahkemesini 

eğer iddia edildiği gibi tahkir 
etmişsek muhakeme edilecek ye
rimiz Ağır cezadır. Buraya al- 
elâde bir şahsı tahkir etmişiz 
gibi sevkolunduğumuza teessüf 
ederim,, dedi.

Mahkemenin devamı ve ka
rarı ayın 12 sine talik olundu.

Sandalcıların imtihanı
Son senelerde limanımızda 

acemi sandalcılar çoğalmıştır. 
Birkaç gün evvel Kabataş is
kelesinde kürek kullanmasını 
bilmiyen bir sandalcı ile müşte
ri arasında bir kavga çıkmış 
sandalcı, tekrar iskeleye avdet 
etmiştir.

Haliçte de buna benzer bir 
kaç vak’a olduğu alâkadar ma- 
kamat tarafından haber alın
mıştır.

Deniz ticaret müdüriyeti son 
günlerde peyda olan bu acemi 
sandalcıları takip etmektedir. 
Bunun için en salım yol olarak 
sandalcıların yeni baştan imti
han edilmesine karar verilmiş
tir.

Ziraat Bankası umumî heyet 
içtimai bu ay sonunda yapılacak
tır. Kongre ruznumusiııde, idare 
heyeti raporunun okunması, bir 
senelik blûnçonun tetkik ve 
tastık, gibi maddeler vardır.

Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de aza arasından bazı ze
vat bankanın istihsal ve kredi 
politikası hakkında takrirler ve
receklerdir. Bu takrirlerden bi
rinde Ziraat Bankasının yalnız 
köylü ve çifçiye kredi vermesi 
istenecektir.

Ziraat Bankası tüccara kredi 
versin mi vermesin mi ?

Bu seferki kongrede bu mes
ele halledilecektir.

Bazıları diyorlar ki: “Banka 
parasını yalnız köylüye verirse 
ve yalnız çiftçi bankası olursa 
tüccar mevduatım bankaya ve
rirmiş. Tüccar parasını çekerse 
bankanın sermayesi azalacaktır. 
Bu itibarla Ziraat Bankasının 
ticarî muamelâtta bulunması ge
ne köylünün lehindedir.

Bu fikre aleyhtar olanlar da 
bankanın şeker fabrikası, Rus- 
yaya ihracat şirketi, Bursa kap
lıcalar şirketi gibi sınaî, ticarî 
şirketlere para vermesinin doğ
ru olduğunu iddia ediyorlar.

ihracatımız
Fındık ticareti gene ha

raretlenmeğe başladı

Son hafta içindeki ihracat 
vaziyeti şudur:

Fındık —  Fiatlerde yüksek
lik devam ediyor. Giresun iç 
fındıkları 78 kuruşa kadar çık
mıştır. Avrnpadcn talep fazla
dır. Fakat bu talebe mukabil 
tacirlerimiz mallarını satarken 
biribirlerile çok rekabet edi
yorlar.

Ticaret borsasınm tavassu
tuna rağmen fındıkçılar arasın
da fiatler tanzim için bir birlik 
teşkil etmiştir.

Tiftik —  Satışlarda pek ha
raret yoktur. Yalnız geçen ay
lara nisbetle fiatler bir az yük
sektir.

Buğday —  Büyük parti ha
linde ihracat yoktur. Trakya- 
dan Yunanistana günde ancak 
bir kaç vagon buğday gitmek
tedir.

. ..; ..,ır./jrjfyf*,

* Maili mlııdam tarihi bir 
bina —■ Beyazıt camisinin kargı
sında bıılurıarı eski ahşap bina' 
nm son günlerde maili iuhidanr 
bir hal alınış oirnaoı belediye» 
nin nazarı dikkatini celbetmiç 
ve hedmi için Evkafa müracaat 
edilmiştir. Evkaf keyfiyeti mü
zeler müdürlüğüne bildirmiştir.

Bu bina Sultan Beyazıt ta
rafından uairei vakfiye olarak 
yapılmış ve şimdiki Evkafın 
esası bu binada kurulmuştur.

.'. Bira fiati —  Bomonti şir
keti nihayet kasa başına 20 
kuruş tenzilâta razı olmuştur. 
Arpa fiati yüzde üç nisbetinde 
düştüğü halde, şirketin riza 
gösterdiği bu tenzilât az gö
rülmektedir.

Yalova için vapur —  Sey
risefain idaresinin Yalova hattı 
için mubayaasına karar verdiği 
vapur ilkbaharda satm alına
caktır.

İdarenin bu hat için alacağı 
vapur sevahili müteeavire va
purlarının en büyüğü olacaktır. 
Vapurun yeni inşa edilmiş ol
masına, tahlisiye levazımını ih
tiva etmesine' 15-16 mil yap- 
masıua dikkat edilecektir.

Merkez Bankası —  Cüm
huriyet Merkez bankası hisse 
senetlerine iştirak faaliyetleri 
gittikçe hararet kesbetmekte 
ve n e m r.arımız tarafından bü
yük rağbet gösterilmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere Dev
let Demiryolları memurları da 
bankanın hisse senetlerine iş
tirak için kayit olunmakta ca
libi dikkat bir alâka göster
mektedirler.

* Dörtyolda ağaçlar çiçek 
açtı —  Adananın Dörtyol ka
zasında tatlı limonlar, portakal 
ağaçlarının bir kısmı ile erik 
yeni dünya, akasyalar çiçek 
açmaktadırlar. Yeni filiz veren 
incir ağacı da incir vermiştir.

Mühendis mektebinde 
ıslahat

Mühendis mektebinde bu se
ne bazı ıslahat yapılacaktır. Br 
ıslahat daha ziyade mektebi 
dahilî idaresine taallûk ediyor. 
Mektepte son zamanlara kadap 
sıkı bir inzibat vardı.

Bu sene verilen karara göre 
talebe akşamları derslerin tati
linden sonra iki saat serbest 
kalmak ve mektepten dışarı çık
mak hakkım almışlardır.

Mektebin mimar yetiştiren 
inşaat şubesinin takviyesi karar
laştırılmıştır. Bunun için açılan 
müsabaka imtihanı üzerine ye
niden talebe alınacaktır.

Haber ali 
kâlet mekteb'î 
bu sene yeni

V) 1 9 3 0

üza göre ve- 
kemmülü için 

’er alacaktır.

fliraltelıDiâl&Din)

Gayet soğuk bir tarzda:
—  Bundan bana ne? Diye 

ccvap verdim.
Bu kadar kendime emniyet 

herifi cin çıfıt etmişti:
—  Biliyor musun? Dedi, 

şimdi gebermek üzere olan bu 
adam daha dün Çeka rüesasın- . 
dan fciri idi.

Omuzlarımı silktim ve dedim
ki:

—-  Gene tekrar ediyerum, 
bundan bana ne?

Herif kızmıştı:
—  Bana ne olur mu? Yak- 

larj bak: Kerata sabahın seki- 
zimdoKberi ölümün ıstırabım bin 
dafa tattı:

Görüyor musun, d iş le n  y o k
tur* 3 a  a s lık  vo bu koaki i le

onları birer birer kırdım . 
Tırnaklarına  bak, şu k ısk a çla  
hepsini söktüm !.

—  İyi manikür yapıyorsu
nuz!..

—  S on ra  bu m ille  g ü z le 
rini oydum.

—  Müthiş bir göz tabibi
siniz!..

—  D erisin i lim e lim e  
kestim .

—  Amma yedi canlıymış!..

—  Y ed i canlıym ış ya .» B u  
kadar şeye rağmen ölm edi... 
B en de diri diri derisin i yüz
düm.

— Evet gürülüyor—Fakat bi? 
şey anlıyamıyorutn.

Shoukov bu sefer darılmış 
gibiydi. Soğuk bir seale:

—  Neyi anlamıyorsun? diye 
sordu..

—  Benim burada hikmeti 
vlicudümü 1..

—  Bu tuhaf 1..
—  Tuhafı yok 1 ben sana 

şunu anlatmakla mübahiyim ki, 
senin buradaki bu gösterişin, 
eğer umuru adiyeden başka bir 
şey değilse, hakikaten kızaca
ğım!..

Ağzında tütün çiğniyerek 
cevap verdi:

—  Beni ne zannediyorlar? 
Âciz bir adam mı?.. Eğer aşa
ğıdakiler seni bana göndermekle 
beni korkutacaklarını zannedi
yorlarsa... Çok fena . hareket 
etmişlerdir. Kendilerine beni 
tanımanın çok fena olduğunu 
söyiiyebilirsin..

Cellât hayatıma hâkimmiş 
gibi bana bakıyordu:

—  Biliyoı? jnusun ? diye ilâ
ve etti artık çok gelmeğe baş
ladın...

—  Mes’ele bu değil...
—  Peki sana göre mes’ele 

nedir ?
—  Şimdi anlatırım: Eğer 

beni senin yanma sevkedecek- 
leri yerde Ismailofa benim hak
kımda sorsalardı, daha iyi ma
lûmat alırlardı, ve...

—  Affedersin... Şey, yani 
sen İsmailofla dost olduğunu 
iddia ediyorsun, değil mi ?..

—  Ne saklıyacağım, İsına- 
lof benim en aziz dostumdur.

—  Eğer hakikat bu ise, aşa
ğıdaki' herifler iyi vazife görü
yoruz diye övünüp dursunlar. 
Eğer ismaiiof senin buraya 
sevkedildiğini duyarsa ne halt 
edecekler! Bu dahiyane fikir de 
zannedersem StrodskyninL

—  Strödsky. İsmailofla be
nim aramdaki münasebatı bile
mezdi. Bu benim alnımın üzerin- 
de yazılı değil ki.

.—  Öyle ise polisi ne iş gö
rüyor ?.

—  Bnnu bilmem. Bildiğim 
bir şey varsa o da bana oyna
dıkları oyunun yanlarına kâr 
kalmayacağıdır...

Cellât endişe etmeğe başla
mıştı. Deninki Çinliyi çağırarak:

—  Tehing-Lo, Kedroff yol
daş hakkmdaki bütün dosyayı 
ve eşyayı getir... Hadi çabuk
ol ! Ve onu ölçen herifleri de 
çabuk bana yolla I..

Bir dakika sonra elbisele
rim getirildi. Bütün cepleri ter
sine çevrilmişti. Henüz ben te- 
mamile giyinmemişim ki, de
min beni ölçen adam Shoukov- 
un karşısına dikildi.

—  Sen mi, haydut herif 
Kedroff’u ölçtün. Parmak iz
lerini aldın?...

Shoukov haykırıyor, beriki 
tiril tiril titriyor.

—  Fakat ben bana verilen 
emri ifa ettim yoldaş!..

— Kimin emri?.. Burada kim 
emir verebilir?

Fakat...
—  Susacaknr.sm hergele?
Sonra ona parmağıyla ma

sanın üstündeki Kadavrayı gös
tererek dedi ki:

— Bunu görüyor musun bunu? 
Alimallah bir keTsme fazla söy
lersen, seni de bunun gibi diri 
diri cehenneme cönderir, deri
lerini yüzer, - kasaplık et 
yaparım.

Herif fazla İâkırdı edemedi, 
çeküdi, gitti. Bir az sonra benim 
antropometri fişlerim ve önden 
yandan alınmış fotoğraflarımla 
berabar geldi:

Shouko«:
—  At. şunîj;-. ateşe! diye 

inledi. Hah tatara!. Şimdi de
fol git! Bîr daha bana Lnı mes’- 
eleden bahsettiğim îştimeyiro!

Soora bana dönerek de. di kî:
—  Gördün ya! Ham baca 

düşen vazifeyi yaphm ve a*a- 
ğıdakilenn hatasını kısmen ta
mir ettim. ( D s ı ‘3inı var)
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iDim /inkaradam avdet eden Amerika Ticaret

T ü rkiyede y ap ılan  iş ler 
l e  tam bir isabet v e  is t ik ba 
li görüş vardır.

Uzun bir müddettenberi Av- 
rupada hususî surette İktisadî 
tetkikat yapmakta olan ve yine 
bu maksatla memleketimize ge
lerek Ankaraya giden Amerika 
hükümeti Ticaret Nezareti Müs- 
t3şarı M. Klein dün sabah An
karadan şehrimize gelmiş ve 
Haydarpaşada Amerikan sefa
reti erkânı tarafından karşılan
mıştır.

M. Klein öğleye kadar Pe- 
rapalas otelinde istirahat etmiş 
saat yarımda Amerikan sefaret
hanesinde gazetecileri kabul ede 
rek beyanatta bulunmuştur. A- 
merikan Ticaret Müsteşarı ga
zetecilerin müteaddit suallerine 
şu cevapları vermiştir:

—  “Avrupaya ve Tiirkiyeye 
seyahatimin resmî bir mahiyeti 
yoktur. Türk hükûmetile de 
resmî bir vazife ile temas etme
dim. Bu seyehati kendi malû
matımı arttırmak, dünya iktisa
diyat ve ^ticaretinin bugünkü 
vaziyetini ve bu meyanda Ame
rika - Türkiye ticaretini tetkik 
etmek için ihtiyar ettim.

Malûm olduğu üzre Türki- 
yeden Amorikaya birçok ipti
daî movat ihraç edilir, Amcri- 
kadan da memleketinize bu
na mukabil mamul mevat ithal 
edilir. Bu karşılıklı ihracatı iki 
memleketin İktisadî münasebatı- 
nı takviye edecek ve genişletecek 
bir şekle irca etmek için Türk 
hükûmetile temas etmek iste
dim.

—■Ankaraya seyahatinizin iki 
•nemleket arasmda mer’i olan 
gümrük tarifelerinde tadilât 
yapmak için hükümetimizle mü- 
zakeratta bulunmak maksadına 
matuf olduğu haberi doğru mu
dur.

—  İki memleket arasında 
şimdiye kadar tatbik edilen 
gümrük tarifeleri devam ede
cektir. Bunların tadili mevzuu- 
bahis değildir.

■— Amerikaya üzüm ve incir 
gibi mevat ihraç eden tüccar
larımda Amerika gümrükleri 
tarafından müşkülât çıkarılıyor- 
mııg.

—  Gümrüklerimiz tarafından 
ihracat tüccarlarına müşkülât 
çıkarılacağını zannetmem. Yan
lışlık olacak. Yalnız Amerikaya 
üzüm ve incir gBnderen ihra
cat tacirlerinin takip etmeleri 
kendi menfaatleri için lâzım 
olan en iyi yol buradan Ame
rikaya bir mümessil gönderme
leridir.

Bu mümessil, üzüm ve 
incirlerin ne suretle ambaiaj ya
pılması, Amerika nizamnamele
rine uygun olması için bu gibi 
mevat ne suretle ihzar ve ih
raç edilmesi icap ettiği nokta
larım tetkik eder ve ihracat 
ktteearloHME da bütün bunları

rmm

İktisadî bııSuramım esbabı istifas 
ce fazlalaşm ış olmasıdır. Son 
ffus yüzde om fazlalaştığı halde istihcaiât yffisde 
yirmi dört artmıştır.

Sstihsalât ile istiM âkât arasında bir muvaasme 
tesisine çalışm ak, buhramıdam kurtulm ak için en 
iyi çaredir . Y apm ak iyi, fa k a t yapılamı satm ak  
lâzımdır.

^ ......... ................. . . .
tamamen tatbik ederse orlada 
mes’ele kalmaz. Bilhassa böyle 
incir ve üzüm gibi mevaddın 
imalât ve ambalajlarında temiz
liğe fevkalâde dikkat edilmesi 
lâzımdır.

—  Bugün cihanda mevcut 
buhran ile bunun memleketi
mizdeki tesirleri hakkındaki 
mutalealarınızı öğrenebilir miyiz?

—  Geçenlerde Amerika ti- 
cıret odasının bana verdiği 
öğle yemeğinde de söylediğim 
gibi mevcut buhranın zail olma
sı zamanı yaklaşmıştır. Vaziyette 
salaha doğru bir terakki görül
mektedir. Amerikadan bu sabah 
aldığım postadan öğrendiğime 
göre mevcut İktisadî buhran 
pek yavaş olmakla beraber 
tedricî bir şekilde azalmaktadır. 
Fakat bu vaziyet buhranın he
men bir iki hafta içinde zail 
olacağına bir delil addedilemez.

Türkiye hakkındaki buhranı 
tetkik etmeğe fırsat bulamadım. 
Onun için bu mes’ele hakkında

fikir beyan etmeır. doğru olamaz.
Buhranın başlıca sebebi be

nim noktai nazarımdan istihsa- 
lâtm son derece fazlalaşmış ol
masıdır. Son altı, yedi seııe 
zarfında nüfus tezayüdü yiizde 
on fazlalaştığı halde istihsaiât 
yüzde yirmi dört artmıştır. Bu 
fazlalık bilhassa ziraî mahsuller
de, pamuk, buğday, kahve ve 
madenlerde tesirini göstermiştir.

Amerikada son elli sene zar
fında on beş buhran vuku bul
muştur. Bu buhranlar, ticarette 
yüzde on nisbetinde bir tenez
zül vücude getirmişlerdir. Tica
retteki bu tenezzül yalnız 1921 
senesinde yüzde yirmi beşe ka
dar çıkmıştır. Bu buhran ekse
riyetle bir seneden fazla devam 
etmemekte idi, Bunu geçen tecrii 
belerle tahmin etmek mümkün
dür ki, içinde bulunduğumuz 
buhranın da neticesi yaklaşmış
tır.

Evvelce de söylediğim gibi 
istihsaiât ile istihlâkât arasında 

(A rkası 3  üncü s a h ifed e )

Heyeti umumiye, sahipleri fiaarî 
olan emlâkin 

ilân edilmesine karar verdi
Muhtelit Mübadele komisyo

nu heyeti umumiyesi dün öğ
leden sonra saat dörtte içtima 
ederek saat altıya kadar mü- 

zakeratta bulunmuştur.
Evvelâ reis tarafından ko

misyona ait bazı resmî muha - 
berat hakkında heyeti umu- 
miyeye bazı tebligat vaki ol
muştur.

Bundan sonra komisyonun 
yeni sene bütçesi- tetkik ve mü
zakere edilmiştir.

Hazırlanan bütçe tasvip edil
dikten sonra ruznamenin üçün
cü maddesini teşkil eden yeni

den icra edilecek vazıyetler 
hakkında takip olunacak tarz 
hakkında dördüncü büro tara
fından yapılan teklifin müzake
resine geçilmiştir.

Memleketimizde olsun, Yu- 
nanistanda olsun hükümete ba
zı firarı emlâki haber veriliyor
du. Hükûnet evvelce bu emlâ
ke vazıyet ederek satıyordu. 
Halbuki bu ihbarların ekserisinin 
yanlış olduğu ve sahiplerinin 
firarı olmadıkları anlaşılıyordu.

Bunun üaorina Muhtelit Mü

badele komisyonunun dördüncü 
bürosu mes’eleyi tekik ederek 
böyle sahipleri firarî olduğu ha
ber verilen emlâkin hükümetler 
tarafından gazetelerle ilân edi
lerek sahiplerinin hakkını ara
mak için bir müddet tayin et
mesine karar verildi.

Fakat müddet mes’elesinde 
Türk ve Yunan murahhasları 
arasında ihtilâf çıktı.

Komisyon heyeti umumiyesi 
dün bu mes’eleyi tetkik ederek 
ilanlarda bir ay müddet konul
masına karar verdi.

Komisyon heyeti umumiye- 
sinin perşembe günü ikinci bir 
içtimaa aktederek diğer mual
lâk meseleleri tetkik etmesi 
muhtemeldir.

Bitaraf azalar da bu hafta 
içinde aralarında toplanarak 

etabli Rumlarda annelerin aile 
reisi olup olamıyacakları ve 
1912 tarihinde hakkı hıyarları
nı Türkiye lehine istimal eden 
14 Türkün Türk tebaasımı, ya
hut Vunan tabaasımı olmaları 
icap ettiği hakkmda kim ka
rarlarını vereceklerdir.

Ho Fırka,

Esasin 1bnır

ve program encu-

p r o g r a m

Ankara 10 (Telefonla) — Halk 
Fırkası teşkilât heyetinin intihap 
ettiği encümenler faaliyete geç
tiler. Bu encümenlerden eserle- 
ri bir an evvel meydana çıkar
malarına intizar edilenlenler,teş
kilât ve intihabat encümeni ile 
nizamname 
menleridir.

Bu encümenler ilk iş olarak 
fırkanın esaslı ve mufassal bir 
programını hazırlıyacaklardır. 
Ayni zamanda fırka nizamna
mesi de yeniden tetkik edilecek 
ve lüzum görülürse, fırka kâtibi 
umumîsi kongreyi davet ede
cektir.

Teşki!ât heyeti içtimalarında, 
hükümetin başlıca icraatı, umu
mî ihtiyaçlar ve şikâyetler, mem
leket ve intihabat işleri, fırka
ların vaziyeti tamamen görüşülmüş 
ve içtimalara riyaset eden İsmet 
Paşa, teşkilât mensuplarının 
arzu ve temennilerini hulâsa 
ederek, bunların hepsine cevap 
olacak tarzda izahatta bulun
muştur. Bu izahatın ihtiva et
liği esaslara büyük bir ehem
miyet atfedilmektedir.

[A rk a s ı 3  üncü s a k i fe d e J
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Avrupa matbuatı bu 'geni 
çok emlise ile baksedipjmi

Vasıf Hey ve 
Besim E.

Vasıf Bey îsmet Pş. ka
binesini düşürmeğe çalı
şıyor şeklindeki havadis

Evvelce Serbest Fırkaya 
girmişken geçenlerde bu fırka
dan ayrılan Hizmet gazetesi 
başmuharriri £eynel Besim Bey 
gazetesine îitanbuldan garip 
bir telgraf çekmiştir. Telgraf 
şudur:

“ İzmir meb'usu Vasıf Bey 
bana İsmet Paşa kabinesini de
virmek için beraber çalışmağı 
teklif etti. Aynı zamanda benim 
şimdilik S. Fırkadan çekilmek
liğim için Gazi Hz.uin emirleri 
olduğu cümlesini de ilâve etti.

Meclisin küşadmdan iki ay 
sonra İsmet Paşa kabinesinin 
devrileceği ve kendisinin de İs
met Paşa aleyhdarı olduğu hak
kında teminat verdi.,,

Ankarada bulunmakta olan 
Vasıf Bey bu neşriyata hayret 
etmiş ve:

“— Kat'iyyen iftiradır, mutlak 
yalandır, tekzip edebilirsiniz,, 
demiştir.

Ankarada ne deniyor?
Ankara 10 (Telefon)—  Zey

nel Besim Beyin Hizmet gaze
tesindeki neşriyatı burada bü
yük bir hayret uyandırmıştır.

Zeynel Besim Beyin Vasıf 
Bey aleyhindeki isnadatı tek
rar Serbes Fırkaya intisap et
mek için çevirmek istediği bir 
manevra addediliyor. Bu neş
riyatın satış maksadile yapıl
dığına herkes kanidir.

Vasıf Bey gibi İsmet Paşa 
kabinesinde tekrar tekrar ça
lışmış bir zatın böyla şey söy- 
lemiyeceği kanaati umumî - 
dir. Vasıf Beyle bu hususta 
görüştüm “Bana: bu neşriyat 
baştan başa yalandır, tekzip 
edebilirsiniz,, dedi.

Tevfik Rüştü Beyin Cetıev- 
redeıı avdet ederken Rornaya 
uğrayıp iVi. Musolini Eeııaplarile 
temas edeceğini ve bu temas
lar esnasında Türkiye - İtalya - 
Yunanistan arasmda bir blok 
teminine çalışacağını mevsuk 
bir membadan aldığımız malû
mata atieıı yazmıştık.. Bu hâdi
seyi teyit eder mahiyette olaıı 
diğer malûmatı aşağı kaydedi
yoruz .

Bükreşten 5 tarihi ile Ma- 
ten gazetesine şu telgraf çekil
miştir : “Siyasî” istihbaratını en 
iyi menabiden alan Lupta gaze
tesi, Türk hükümetinin Roman
ya ile Sovyet Rusya arasında 
tabiî münasebatın iadesini tes
hil maksadile Romanya hükü
metine yakında bir tavassut tek
lifinde bulunacağım yazıyor.

Lapta gazetesi bu teşebbüs
te, Türkiyenin, son zamanlarda 
Balkanlarda, Bilhassa Türk - 
Macar - Yunanistan - Bulgar 
bloku vücude getirmek için 
faaliyetini son derece teksif 
eden Romadan mülhem oldu
ğunu da ilâve ediyor.

Ayni gazete şeraiti hazıra 
dahilinde Romanyanın böyle 
bir teklifi kabul etmemesine ih
timal vermiyor ve Romanya 
mücavir hükümetlerin Sovyet 
Rusyası ile henüz İktisadî mü- 
nc-sebatını iade etmediklerini 
ilâve ediyor.

ıı1 r a ı a :
■ (T3 (f°. °im bm sı
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F ransız S e f ir i  K on i Dö 
Ş am brön  C en ap ları dün sa
b a h k i e k s p re s le  A ıikaradan  
şehrim ize  g e lm iştir .' .. u,

M evsu k  bir habere\göre 
F ran sız S e fir i  AnkaradcCMa- 
car ve Yunan B a şv e ’tiîİçn -  
nin A n kara  seyahati i le  Ya- 
7ianistanlahnzaladıgım ız:sori\ 
m i sa kın  m ahiyeti hakkında  
hüküm etten m alûm at rica 
etm iş ve ken d isin e  bınziyaret‘ 
leriıı g erek Macar,istan,)ge- \ 
rek  Y ıınanistanla rasm leke- j 
tim iz arasında ikiı'saâı ve si-; 
y a sî Sfthada . iy&^BpihftSdbf&'i 
tem ini maksaHiky'f 'n^ğîâf 'ti’l- 
duğu ve.
l'anpn b&arafö ıfç[ "föşişgfkeftı 
m u k a v şlesin ih  deyeg&lgçdge. 
y o lu n d a  a iıim ış hirradlîndan 
başka birşey almtMkğı ĥak
k ın d a  iz a h a t1v erilm iştir;.

Esasen P a ris S e fir im iz  r 
M ünür B ey  de ba ntsş’e le ler  i 
h a kkın d a  FranAt H üküm e
tin i tenvir etm iştir.

%» '
Diğer taraftan: Ravas ajansı 

da ayni tarikle M",ten gazete- 
( A rk as ı 3üııcü sa h ifed e )  ‘

mana® em
kkâımra ©fldîMmp -dlğcer'birini |

24 seme in oldu
Dün Ağırcezada mühim bir 

cinayet davası rüyet edildi.
Maznun, Umumî hapishanede 

genç Mehmet Fikriyi öldüren 
ve arkadaşı Kâmili de mütead
dit yerinden yarakyan Haşan 
oğlu Abdullahtır. Tabiatında 
meknuz olan canilik güzlerine 
kan aratmış ve zavallı bir gen
cin kanlarını hapishane koridor
larına akıtarak seyretmiştir.

Zavallı genç ölümünden bir 
kaç gün evvel arkadaşı Kâmil 
Efendiye resmile şu hatırayı 
yazmıştır. İnsanlar için en kıy
metli hatıra muhabbettir.

Biribirine- muhabbet ile bağ
lanan kalplerin rabıtasıda mü
ebbettir. Bir gün belki şu ha-, 

yal solar ve bu yazılar aşınır. 
Fakat kalplerde yaşayan kar
deşlik muhabbeti asla!. Bu iti
barladır ki sana bu değerli he
diye kardeşliğimizin elîm ve 
fakat günlerin hatırası olarak 
yalnız kalbimi ve muhabbetimi 
veriyorum. Sen bunu kabulefc, 
ben öldükten sonrada sakla 
yadet!..,,

Dünkü muhakemede salon

faıncaâuiç dofenuşhı.'İki jandaf . 
mamn muhafazasında'katil Ap«, 
tullah getirildi. Ve ifadesi a im
di. Apiuflah, Mehmet’. Fikri ve 
Kâmilden - beş lira yâîak para
sı alacağı olduğunu - ve bunu 
müteaddit defalar istediği halda 
alamadığını’ ve birgün bu pa» 
rayı vezmiyeceklerini mektuplf 

bildirdiklerim, ayni zamandf 
kendsini dövmek istedikleri® 
arkadaşkrından haber aldığıı» 
söyledi, ve: ._ . ı.

—  Efendim boksör ICSnm 
işin içinde v idi. Ben kendimi k<x 

rumak için1 makası üzerime ala
rak koridora çıktım. Bunlaı 

Bnütae çıktılar. Kaçamadım. Ben 
dövmeğe başladılar ben de ma< 

kası çekerak saldırdım.
Katil müsiantiklikteîd'ifade*’ 

sinde makasın onların elinde 
bulunduğunu ve onların. elinden 
yere, düştüğü esmada kaldırıp 
vurduğunu söylemişti. '

Aptullah ifade verdiği e* 
nada kendine malik olmadığını 
hakikatin şimdi' söylediği gibi 
olduğunu, ilâve etti:

(A r k a sı 3  üncii s a h iftd * )  j
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Avrupa basta!..

M» Fenleve Âvra= 
p a r a l a  r a l ı a l s ı a »
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İtalya Türkiye

Müsyü MmsöIiiîiI ile 
Tevfik Rüştü

lı̂ îiîîîiiı, izafe ediyor! Beyin telgrsıtisiFn
Paris, 9 (A.A.) Ci'uııluı- 

riyotçi sosyalist fırka kongre
sinde bir ııuhık söyliyeıı M . 
Penleve Avrupanın mustarip 
olduğu rahatsızlığın vc endişe
nin muhtelif sebeplerini tadnt 
etmiştir. Mumaileyhin tadat et
tiği esbap şunlardır: Rusyamn 
vaziyetindeki meçhuliyet ve her 
tarafta tebarüz eden ademi 
memnuniyetler birtakım mem
leketlerdeki zaruretler. Bazı 
nıılh taraftarları Fransaya tah
didi teslihat tavsiyesinde bu
lunmaktadırlar. Bu zevat, böyle 
âlicenabane bir hareketle bir 
takım inkılâp havarilerinin hattı 
hareketlerini tadil edebileceği
ne hakikaten inanıyorlar mı ? 
Gayri memnun memleketlerle 
tatmin edilmiş memleketler ara
sında büyük bir ihtilâf vardır. 
Tatmin edilmiş memleketler 
için diğer memleketlere taar
ruz sebebi mevcut değilse de 
gayri memnunlar intikam his
sini ümit gibi beslemekten fa
riğ olmamaktadırlar. İşte bu 
sebebe binaen Fransa kendi 
emnüselâmetini kendi vesaitile 
temin etmek ve her türlü te
cavüzü gayri mümkün bir hale 
sokmak mecburiyetindedir.

Okuma odaları 
Ankara, 10 (A. A) —  Ma

arif vekâleti Millet Mektepleri 
“A„ ve “B„ olan okuma odala- 
rile köy yatı dersanelerinin 
canlandırılmasını Valilere tel
grafla tamim etmiştir. Bu sene 
A ve B dersaneleri faaliyeti 
mütesaviyen inkişaf ettirilecek 
?e faaliyet bilhassa mektebi 
olmiyan köylerde teksif edile
cektir. Okuma odaları her ta
rafta ç ığalmaktadır. Bunların 
miktarı 5000 e varmıştır.

(B ir in c i sahifeden  m abat) 

sine Ankaradan şu telgrafı çek- 
Baîsltîrs

“ Asakaranm iyi haber alan 
mehafilinde söylendiğine göre, 
Tevfik Rüştü Bey İtalya hükû- 
meti ile temas etmek ve siyasî 
taehafüin büyük bir ehemmiyet 
atfettiği mesaili müzakere et
mek üzere, îtalyayı ziyaret ede
cektir.

Devlet ricalinin bu mütevali 
ziyaretleri İtalyanm iştirakile 
Şarkı karipte siyasî yeni bir 
Stok ihdası projesini teyit eder 
SHahiyette telâkki edilmektedir.

Belgrattan da şu haber ve
riliyor : Novosti Agram gazetesi 
îtnlya ile Bulgaristan arasında 
İtalyaya buğday ithali için bir 
İtflûf aktedildiğini yazıyor.

Ayni gazeteye göre, Bulga- 
ûstanıu oiyaseti hâriciyesindeki 
poni veçhe İtalya, Macaristan 
«ılgarlatan, Yunanistan ve Tür- 
kiyeden mürekkep bir blokun 
teşekkülü ile alâkadardır.

Biofe, küçük ihtilâfın Merkezî 
Avrupada ve Balkanlardaki nü
fuzu ile bir tevazün husule ge
tirmek nmakoadıyla teşkil edil
mektedir.

Ankara hapishanesinde
iki gün evvel Ankara hapis

hanesindeki mahkûmla? ara
sında çıkan gürültüye ait tah
kikat evrakı Ankara müddei 
emumiliğmce ikmal edilmiştir.

Izmirden aon zamanlarda An
kara hapishanesine nakledilmiş 
olan ağır cezalı mahkûmlardan 
Wr kaçının hapishanede çıkar
dıkları arbedeye diğer bir kaç

Ankara, 10 (A.A) —  Türk- 
Yııııaıı bitaraflık uzlaşma vo 
halıcın mıu'.hcdcHİnin imzam rnl'ı- 
nasebetile Hariciye Vekili Tuv- 
file Rüştiı Beyle İtalya Başve
kili M. Muaoliııi arasında atide
ki telgraflar teati edilmiştir : 

Türk-Yunaıı bitaraflık uz
laşma ve hakem muahedesinin 
imzası anuıda zatı devletlerinin 
gönderdiği telgrafı büyük bir 
memnuniyetle aldım. Muahede
nin tahakkuku hususundaki me- 
saii devletlerinden dolayı sizi 
tebrik eder ve bu vesile ile de
rin dostluk hissiyatımı teyit 
eylerim.

B .  M u js o İ î i m  

Türkiye ile Yunanistan bey
ninde mevcut malî mahiyetteki 
müşkülâta nihayet vermiş olan 
itilâfatı takiben vücude getiri
len Türk-Yunan bitaraflık uz
laşma ve hakem muahedesinin 
imza edilmek üzre olduğu şu 
anda işbu imza keyfiyeti ile 
teeyyüt edecek olan bu itilâfı 
teshil zımnında zatı devletleri 
tarafından izhar buyrulan me
saiden dolayı en samimi ve dos
tane teşekküratımı size ifade 
etmekle bahtiyarım.

Tevfik  Rüştü

Yarının yalanlan 
Ankara, 10 (A. A) Yarm 

gazetesinin mahkemei temyiz 
aza smdan sekizinin tekaüde sev- 
kedileceği ve inhilâl edecek 
azalıklara adliye vekâleti hu
kuk işleri müdürü Sabri, zat 
işleri müdür vekili Cevdet ve 
İstanbul hukuk mahkemesi re

isi Feyzi Daim Beylerin tayin 

edilecekleri hakkında verdiği 
haberin aslı yoktur-

n.h
Jt M1 İAırlImısmüü

Hapishane
cinayeti

l  l in ç i  sahifeden  m abad ]  
Şahitlerin ifadesi şu noktada 

toplanıyordu. Mehmet Fikri, 
boksör Kâmil ve Aptullah, 
kavga ediyorlardı. Aptullah bu 
esnada kaçabilirdi. Davanın ru
hu bu nokta idi.

Aptullahm ika ettiği cinayet 
nefsini müdafaa neticesi değil
di. Katil günlerdenberi bunu ta
sarlamış makasın bir tarafını 
ayırarak sapım iple sarmış ve 
eğelemiş bir halde taşıyordu.

Müddeiumumi B. davayı teş
rih etti. Katilde bir tasmimin 
mevcut olduğunu, parayı alama
dığını kendisini yenemiyerek ci
nayeti ika eylediğini, ve Meh
met Fikriyi kaaden öldürdüğü 
tebeyyün etmekle ceza kanunu- 
nunun 448 inci maddesi muci
bince tecziyesine ve Kamil efen
diyi beş yerinden yaralıyarak 
bir ay hasta yatmasına sebep 
olduğundan kanunun 69-77 inci 
maddelerile tacziyesini istedi.

Heyeti hakime mes’eleyi mü
zakere etti ve katilin eski ce- 
zasile birlikte 24 sene ağır hap
se mahkûm edildiğini bildirdi.

mahkûmun iştiraki neticesinde 
iki m aküm ellerindeki bıçakla 
yakalanmışlardı.

Bu vesile ile hapishanede 
yapılan umumî bir koğuş aktar
ması ve taharriyat netkeBİnde 
yirmi kadar bıçak ve bir de ha
pishanede bir tabanca elde edil
miş ve tahkikat üzerine bu ta
banca ve bıçakları hapioaneye 
sokmuş olanlar tesbit edilmiştir

(  1 inci sahifeden m abad)
Fırkanın taşra teşkilatı ta

ayyün cdinciye kadar, müfet
tişler fırka emrinde bulunacak
tır.

Amkeırn, 1® I H. tJI S —  
Yıiırum oani mnndn Fark a  gi'tn- 
I>m vnaiyoti tumamiyûyi mii- 
talocı vc  mraManlkoıro eclocok- 
tir. Bu nnakoEitla fionraot Pfj. 
M'/, bir nutuk aöyliyocok- 
tnır.

Encümenler bugün toplandı
lar Çarşambaya fırkanın kırk

lar heyeti toplanacaktır. Heyetin 
bu içtimamda encümenlerden 
çıkan mazbataların tetkik edil
mesi muhtemeldir. Çarşamba 
içtimamda dahiliye vekilinin İz
mir felâketzedeleri hakkında 
fırka heyetine malûmat vermesi 
muhtemeldir.

Fırka teşkilâtı encümeni ya
rın toplanacak spor teşkilâtı
nın vaziyetini tetkik edecektir.

Firkamn İstanbul teşkilâtı
na dair malûmat almak üzere, 
on ikinci mıntaka müfettişi 
muav.nleri ve vilâyet idare he- 
y’etı azasından Cevdet Kerim 
ve Rükneddin Beyler Ankara
ya çağrılmışlar. Ve dün hare
ket eylemişlerdir.

Serbest Fırka ile umuru 
hukukiye arasında ihtilâf

Serbest Fırkanın yaptığı ni
zamnamenin bir maddesine Vi
lâyet umuru hukukiye müdürlü
ğü itiraz etmiş. Fırka da bunu, 
bu Fırkanın dahilî bir meselesi 
olduğunu ileri sürerek cevap 
vermişti.

Fırkanın cevabı tetkik edil
mektedir. İki taraf ta noktai 
nazarlarında İsrar ederse mes
ele kanunu medenî mücibince 
mahkeye intikal edecektir.

İncesu membaında 
tetkikat

Cebecide yapılmakta olan 
fidanlıkta su ihtiyacını temin 
etmek üzere başlıyan sondaj 
ameliyatı da devam etinektedir. 
Şimdiye kadar yapılan muhtelif 
sondajlar iyi neticeler vermiştir. 
Alelûmum yedi sekiz metrede 
su bulunmaktadır.

Ayrıca İncesu mecrasından 
istifade edilmek için yapılacak 
tetkikatın da tamiki takarrür 
etmiştir. Yapdacak tetkikat iki 
nokta üzerinde cereyan edecek
tir. Biri Emirgölü suyunun İn- 
cesuya akıttırılarak bu sudan 
isti iade, diğeri de suyun terkibi 
istifade imkâmnı vermediği tak
dirde göle yakın ve müruru za
manla dolmuş olan birçok mem- 
balarm açılarak akıttırılması su- 
retiledir.

Tetkikata dört su mühen
disi iştirak edecektir. Aldığımız 
malûmata göre Nafıa Su İşleri 
Müdüriyeti Alman mütehassısı 
M. Töbegin de tetkikata iştirak 
edecektir.

Hâlen gerek M. Tübegin ve 
gerek Ankara Su İşleri Müdürü 
Ratip Bey Ankarada bulunma
dıklarından tetkikat avdetini 
müteakip yapılacaktır.

Kömür depoları
Deniz ticareti müdüriyeti 

kömür depoları için [bir mmta- 
ka tayin edecektir. Mevcut kö
mür depoları Kuruçegmede ol
duğu için limana bir az uzak 
bulunmaktadır. Ecnebi vapur 
acentaları vapurların daha seri 
kömür almasını temin için li
man dahilinde bir yer [istiyor
lar. Bu yerin teabiti için bir 
komisyon toplanacaktır. Komis
yona, vapurcular birliği, ticaret 
odaamdan ikişer zat iştirak 
edecektir.

CİMaiiiıdkâkii ılkteaclf bunferaaR
( B irin ci sayfadan m abat) 

bir nıımvnzeııo tenıoiııo çalış
ma!: buhrandan kurtulmak için 
en iyi çaredir. Her memleket 
buım çalışıyor. Önümüzdeki ne
ne, dünya için daha iyi iktıandî 
şerait ile gelmoktedir. Bunu 
limit ctıııoyiliz,

İstihsal iioıı zamanlarda he- 
aupmz bir rcknbctlo yapılıyordu. 
Avrupanın fazla icıtilıuulAtı yüz
de otuz biri bulmuştur. Soııayi 
terakki etti, yeni icatlar birbi
rini takip ediyor. Yapmak iyi 
fakat yapılanı satmak lâzımdır. 
Bu buhran müstahsillerin çok 
ihtiyatla hareket etmeleri dor- 
sini vermiştir.

Memlsketiınnıîa h ali
kımdaki ihtisasünızsı öğre
nebilir m iyiz?

—  Ankara ve İstanbulda 
gördüğüm samimiyete ve bil
hassa hükümetin, İktisat ve 
Maliye vekâletlerinin gösterdiği 
teveccüh ve teshilâta çok mü
teşekkirim.

Ankarada bulunduğum za
man öğrenmek istediğim birçok 
malûmatı bana derhal verdiler. 
Reisicümhur Gazi Hz. tarafın
dan kabul edildiğim için çok 
mütehassisim. Gazi Hz. nden 
çok hüsnü kabul gördüm. Ken- 
dilerile bir saatten fazla görüş
tüm. İntihalarım hayret ve tak
dir kelimelerile ifade edilebilir.

Türkiye son on sene zarfın
da çok büyük ve çok muvaffa
kiyetli işler, inkılâplar yap
mıştır. Bu yapılan işlerde tam 
bir isabet ve istikbali görüş 
mazhariyeti vardır. Gazi bütün 
bu işlerde yegâne âmildir.

Türkiyenin Anadoluda yap
tığı ıslahat Amerikanın Garp 
kısımlarında yapılan işlere ben
zer. Vaktile Amerikanın gar
bında inkişaf etmemiş kurak 
yerler bugünkü feyzini idrak 
edebilmek için büyük gayretlere 
ihtiyaç gösteriyordu. Çok emek 
sarfedilerek buralara medeniyet 
ve feyz verildi. Bu bir muvaf
fakiyettir. Fakat sizin muvaffa
kiyetiniz daha büyüktür.

Çünkü sizin önünüzde daha 
büyük maniler bulunuyordu. Bu 
manilerin en büyüğünü toprak
larınızda kurulmuş eski bir me
deniyet teşkil ediyordu.

Bütün bu çetin müşkülleri

yenerek bir medeniyet kıınnurj 
oluyoi'oınmiî. Tik-ldorlü Ameri
kalılar çımamda gördüğüm bir 
benzeyiş vardır. Amerikalıların 
muvaffakiyet sırrım Iınynl kuv
veti ve cesaret teşkil eder. Ay 
rı uyrı üç sahada ııcflalarindc 
bu hasletleri eomodon üç Ame
rikalı Kdinon, Lindberk vc Ford- 
dıır.

Türkiye coğrafi ııokatai na
zardan Amerikaya uzaktır. Bu 
uzaklık memleketinizi iyi tanı
mamıza mâni olmuştur. Fakat 
şimdiden Goııra iki memleket 
arasındaki munasebatın ihyası
na iki taraflı çalışılacaktır. Bu 
suretle biribirimizi çok iyi tanı
yacağız. Bunun müsmir netice
lerini çok yalcında göreceğiz.

Gazi Hazretleri de bu nokta
ya ehemmiyetle işaret buyur
muşlardır.

Büyükleriniz içinde muvaf
fakiyet için lâzım olan haslet
leri haiz olanlar pek çoktur. 
Bunun için Âmerikada türkler 
lehine büyük bir temayül ve 
heyecan uyanmağa başlamıştır.

Amerika ile Türkiyenin ti
carî münasebatı çok eskidir. Ta, 
on sekizinci asırda İzmir ile ti
carî rabıtamız vardı.

Şurasını da söyliyeyim ki An
karada Başvekil İsmet Paşa ta
rafından büyük bir nezaket ve 
samimiyet gördüm. Herkes fev
kalâde teshilât gösterdi.

Bütün bu müşahedelerimi esas 
tutarak Türkiye ile Amerika 
arasındaki İktisadî münasebatın 
çok samimî bir sahada pek ça- 
bık inkişaf edeceği kanaatini 
elde ettim.

Mistr Klei ı Amerika ser
mayesinin memleketimize az 
gelmesinin sebebini de Türki
yenin Âmerikada kâfi derece
de tanınmamış olmasına atfet
mektedir.

Mistr Klein, dün refakatin
de Amerika sefareti ticaret 
mümessili olduğu halde bazı zi
yaretler yapmış ve şehri gez
miştir.

Amerika Ticaret miistr.şarı 
yarın İzmire gidecek, oradan 
Kıbrısa geçecektir. Kıbrısta bir 
kaç gün kaldıktan sonra İsken
deriye, Kahire, Bağdat, Flistin 
yolile seyahatine devam ede
cektir.

Çiftçilere yardım

Traktör sahiple
rine tazminat

Badema traktör sahiplerine 
mevaddı müştaile primi veril- 
miyeceğinden bir defaya mah
sus olmak üzere tazminat ve
rilmesi takarrür etmiş ve taz
minatın tevzii için hazırlıklara 
başlanmıştır.

Bu husustaki hazırlıklar bit
miş ve tazminat tevziatı başla
mıştır.

Tazminat miktarı traktörle
rin maliyet fiyatı üzerinden tes
bit edilecektir. Her traktör sa
hibine traktörünü kullandığı 
beher sene için kıymetinden 
yüzde on tenziİ edilmek suretile 
bedeli verilecektir. Yalnız bu 
tenzilât yüzde elliyi geçmiye- 
cektir. Meselâ altı veya yedi 
sene traktörünü kullanmış olan 
bir traktör sahibi traktörünün 
fiyatının yüzde ellisini alacak 
ve bundan noksan almıyacaktır.

Avrupaya tetkik seya
hatleri menedildi

İktisat vekâleti devair erkâ
nının tetkik seyahati namı al
tında Avrupaya seyahatler yap
masını menetmiştir. Bundan baş
ka vekâlet erkânı memleket da
hilinde bile sık sık seyahatler 
yapmıyacaktır. Vilâyetlerde ma
hallî tetkike ihtiyaç olan işler 
müfettişler tarafından görüle
cektir.

Belediye kanunu

T alimatnameler
tetkik ediliyor

Yeni belediye kanunu mem
leket belediye işlerinin tedviri 
için bazı yeni nizamname ve 
talimatnamelerin de tanzimini 
intaç etmişti. Bu meyanda Da
hiliye vekâletince hazırlanarak 
Şûrayı Devlete gönderilmiş olan 
belediye müzayede ve münaka
şa nizamnamesinin Şûrada tet- 
kikatı ikmal edilerek iade edil
miş ve belediye usulü muhase
besi nizamnamesinin tetkikine 
başlanmıştır. Mezkûr nizamna
mede Şûrayı Devletçe ikmal edil
miştir.

Dahiliye vekâletince hazır- 
lanmakta olan belediye memur
ları tekaüt kanunu lâyihası ti- 
zerine tetkik devam etmekte
dir. Lâyihanın bugünlerde ik
mal edilmesi muhtemeldir.

Keza Dahiliye vekâletinde 
asrî mezarlıklar idare nizamna
mesinin de tetkikatı ikmal edil
mek üzeredir,

Katilden sabıkalılar
Sandalcı, kayıkçı ve mavna

cılar arasında bazı sabıkalı eş
hasın bulunduğu nazarı dikkate 
alınarak bu esnaf içinde katii 
cürmile maznun bulunanların 
çalışmamaları kararlaşmış ve 
alâkadarlara icap eden tebligat 
ifa olunmuştur

Mıifn 3

.Serbe.-J, IKırka kâtibi
B ir  ! ; a ç  y f iu  0 v v d  g d e re k  

irırhnnm frjtrmbn! tc^lcîlat'ma ait 
işlerle meg/;ul olan Serbest Fır- 
frn umumî katibi Kütotıya meb’« 
unu Nuri Boy diin akşam elta» 
procıle Ankaraya gitmiştir.

Nuri Bey, Haydarpajnda 
Fırkanın İstanbul teşkilatı men» 
nuplnrı ve bu laoyonıla VJIflyct 
acnj'fi haydi roitjs mlldcrrirı Irj- 
mail Hakkı Boy tarafından te;;» 
yi cdiloıiniir.

G ayrı M enkul Malların nçılt 
tırtırın » ilânı: U.ıyoftlun’dn vnkl 
A dliye d airesin d e ifayi vazife eılcn 

][ nfnnbul 2 inci İcra memurluğun
dan! A ç ı!;  a rttırm a  ile  paraya 

çovrilocoh  cnyri m enkulün nc ol
duğu:

E tra fı Jıane ve Gülcam ii ile 
m ah dut m aab ah çe kısm en kfırgiı? 
b ir bap han e.

G ayrim enku lun bulunduğu muhal: 
IC iiç&hm uatafalcaça Gülcam ii r:o- 

k a jfin d a  İclâ liye m ahallesinde 30 
nu m aralı lınne.

T a k d ir  o lu nan h ıy m e t : T ou a* 
m ıno üç bin be.'; yüz lira.

A rttırm an ın  y ap ılacağ ı yer gün 
caa t: İstan b u l 2 in ci icra  dairecıindo 
G -  51 -9 3 0  tarih inde yapılan birinci 
a rttırm ad a  biıı altı yüz lira hcdello 
taSibi çıkn'11,7 ine de Icıyıueti mulınnı- 
nıinooini bulranm ıç olduğundan icrn 
iflûr, kanununun 12 .'S üncü mnddoni 
m u cib in ce  ik in ci arttırm aya konul
m uştur. 2 - î^ -9 .î0  tarih ind e ve naat 
14 ilâ  16 ya î:ad ar ik in ci arttırma 
y ap ılacak tır .

1 —  Igbu gayrim enkulün art
tırm a  şartn am esi 15 -  11 -  930 ta
rihinden itib aren  930 - 1065 No. ilo 
İstan b u l 2 inci ic ra  daiıccin in  mu' 
ayyen n u m arasında herkesin  göre
bilm esi iç in  aç ık tır . İlânda yazılı 
o lan lard an  fazla  m alû m at alm ak 
iateyen ler, işbu  şartn am eye ve 930 
1065 dosya m ım arncilc memu
riy etim ize  m ü racaat etm elidirler.

2  —  A rttırm ay a  iş t ira k  için yu, 
k ard a yazılı k ıym etin  yüzde yedis 
şayan ı k a b u l tem in a t g ö sterilecek ti

3 —  H a k la n  T apu s ic ilite  sabit o l
m ay an ip o tek li a la ca k lıla r la  diğer 
a lâk ad arların  v e  ir tifa k  h a k k ı sa 
hip lerin in  bu h ak ların ı ve husucile 
faiz ve  m asra fa  dair o la  a  iddialarını 
işbu  ilân  tarih ind en it ib a re n  ylsm i 
gün iç in d e  ev rak ı m ü sb ite lerîle  bir
lik te  m em uriyetim ize bilbirilm eleri 
icap  e d er  a k si h a ld e hakları tapu 
s ic iiile  sa b it o lm ıyanlar satış  bed e
lin in  paylaşm acınd an m ahrum  k a
lır la r.

4  —  G ö sterilen  günde arttırm a
ya iş t ira k  ed en ler arttırm a  şartna- 
m elerin i okum uş ve lüzumlu malû
m atı alcn ış bunları tam am en  kabîd 
e tm iş  ad vo it ib ar  olunurlar. Ü s
tündü b ırak ılan  gayrı m enkulün b e
deli : zam an ında verilm ezse g ay h  
m en ku l ik in ci b ir a rttırm a  ile  satı
lır  ve  b ed e l fa rk ı ve  mahrum k i- 
Eınan yüzde yedi fa iz  ve diğer za
ra rla r  ay rıca  hü km e h a c e t kalm ak
sızın m em u riyetim izce alıc ıd an  tah 
sil o lu nan b eş  nu m aralı fıkradaki 
ş a r t  ta h a k k u k  e tm e k  kayd ile üç 
d efa  b ağ ırıld ık tan  so n ra  gayrı m en
k u l en  son  arttıran ın  üstünde bı
rak ılır . Ş a r t  ta h a k k u k  etm ezse art
tırm a  geri b ıra k ılıp  a lıc ı taahhüt
lerin d en  ku rtu lur ve  tem in atta  k a l
k a r .

5 —  A rttırm an ın  b irinci veya 
ik in ci o lm asın a  v e  gayri m enkul* 
ta a llû k  ed en  k an u n î h ak k a  ve sa
tışın  tarzm a g ö re  d iğ er  şartlar. 
M ü terak im  v erg i, beled iy e , vak ıf 
ica re s ı m ü şteriy e  a ittir .

Y a z ıla n  m a a b a h çe  ve  hane yu
k a r ıd a  g ö ste rile n  2 -  12  -  930 ta 
rihin de İs tan b u l 2  in c i icra  m e
m urluğu d a iresin d e işbu  ilân  ve  g ö s
te r ile n  a r ttırm a  şartn am esin e tev 
fik a n  sa t ıla ca ğ ı ilâ n  oîısmir.

Kartal aıai müdürlüğünden
Mevkii Cinsi No.su 

Pen dik Cattesi. T arla  2919-16 
M iktarı zirai Muhammen bedeli 

2 0 6 2  L ira  350
Balâda mevkii ve cinsi mu

harrer bir kıt’a tarlanın mülki- 
yeti27-10-930tarihinden itibaren 
21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Verilen bedel had
di lCcyıkında görüldüğü takdir
de 16-11-930 tarihine müsa
dif pazar günü saat 15 ten 16 
ya kadar Kartal malmüdürlü- 
ğiinde alım ve satım komisiyo- 
nusıca aleni surette müzayedesi 
icra kılınacağından taliplerin 
yevmi mezkûrda teminat mak- 
buzlarile komisiyona müracaat-
]owt iîâ n  oİîîSJU**-
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Yazık 
Halifcîerm ıı̂ aj»‘t, milliyet- 

filik bezirgan,, sahte inkılâpçı..* 
Bu sıfatlan okuduffi.uuız zû- 

ik u î  n e  z a n n e d e r s i n i z  ı* Y ü z  

e l l i l i k l e r d e n  b i r i  İ s t  anbula gel- 
ıııirj, kıral ihtilâlci kesilmiş, An» 
Isnrnyı tlovinm-ğo kalkmış, bi
zim gazeteler de bu !:(><!;ır link»
..-ızhga dayaıınımyaırak bu sert
başlık nltuıdu oıırı hücum et
mektedirler.

Hayır, bu adam kimdir bi
lir misiniz?. Halife Anadolu üze
rine ordu yollarken Ankarada 
çalışan, Maarif Vekili iken ho
calar tarafından î.ürkriı ve in
kılâpçıdır diye üstüne saldırılan 
yirmi conedenberi kadm hürri
yetinin, fikir hürriyetinin, vic- 
don hürriyetinin müfrit taraf- 
tarlnrjadandır diye başı kopa
rılmak iatenen Hamdullah Suphi.

Yakanda, ister misiniz, me- 
sslâ îoBjot Paçanın fe3İi kal
paklı eoki bit- resmini neşredip

Eğeı- halk sövüntülü gazete 
okuyor diye, bir adam gazete 
çıkarıp, eh çok söven, en çok 
kazanır diye, rastgeldiğine kü- 
îffir eder, ve bukadar basit, bu 
kadar bayağı bir taktik mem
leket gahoiyetlerinin isim, şeref 
vo haysiyetlerine zarar ve- 
rîrae, oğer bu tethiş müessir o- 
luroa, meydanda eli bıçaklı so-

Çöırifamoz 
InÜalûp İst laf, memleket

ıs ve haysiyeti- 
uamus v e  hay- 

mı, namus ve 
çiğnenir ve 

Eİgaffa içiliş- gibi, keyfi için 
çi§TCyip'*çilebtteceğîhi zannede
rek ba zan üzerine geçim tez-

■ yalnız bizde gö-

düşününüz, 
eriyip silin

miş, fazilet kulübesine sinmiş, 
demagoji ilim, yalan fen, iftirtj 
aan’at, küfür edebiyat hükmüne 
geçmiş, ihtilâl Türkiyesinin cen-n 
neti bu mu olacak?

Namus ve haysiyetin, isim 
ve şerefin, zaferin ve hizmetin 
paçavraya çevrilmesinde tehlike 

lüz kafası,

diişiinmiyen lilurci demokratla
rın hakkıdır.

Tiirlc iyenin inkılâp tarihini 
biz yapıyoruz. Fakat inkılâbın 
felsefesi çoktan yapılmıştır.

Sahne arkası
Fakat anıl rejimin apaçık 

düşmanları var. Bunların paru- 
lası şııdıır:

—  Aman »eu çıkarmayınız, 
karışmayınız. liiribirlariııi youin- 
Ier, yıpransınlar.

Cüınhııriyctçiler boğaz bo
ğaza, gençlik ve münevverler diş 
dişe, genç kndııılar saç unçu, 
genç muallimler gırtlak gırtla- 
ga yarılıp dövüşüp sövüşüp 
meydanda hepsinin posası kal
dıktan sonra perdenin köşe
sinden, hacivata ışkırlâğını gös
teren karagöz gibi, asıl muha
lefetin başı hani "ahali,, gaze
tesinin hakikî muhalefet dediği 
şey sahneye çıkacak.

İnsanların yırtıcı hayvanları, 
yırtıcı hayvanların insanları bı
rakıp hepsinin kendi cinsine 
saldığı bir aren görül miişnıüdür?

Akıl terazinizi masanızın üs
tüne ve terazinin bir kefesine 
menfaati, öbür kefesine vatanı 
koyunuz. Hangisi ağır çekiyor 
bakınız.

Bu vatanın niçin battığını 
ve batınca ne olduğunuzu gör
mediniz mi?

Disipline doğru
Disiplin esirlik demek de

ğildir . Disiplin bir fikirde 
olanların o fikri muvaffak 
kılmak için saf kurması demek
tir ve onların hakkını her hak
tan üstün, o fikrin hürriyetini 
her hürriyetten üstün, hayatı 
kitaptan üstün, hakikati naza- 
riyeden üstün tutarak yürüme
si demektir.

Fırka disiplinine gülerek baş
ladığımız oyunun nelere ağla
makla biteceği tahmin edile
mez.

Sol kırizlere çare bulmak 
için İtalyan disiplininin İngiliz 
genişliğinden ne kadar fazla 
muvaffak olduğunu liberallerin 
lideri “ Lloyd George „ un ağ
zından dinleyiniz.

Büyük bir inkılâpçı, bir ide
al peşinde birleşen on kişi, or
ganize olmıyan bin kişiyi sev- 
keder. Bu idealist on kişinin 
vazifesi öteki bin kişinin orga
nize olmasına meydan verme
mektir, diyor. İnkılâp kapınızda 
ondan yedi sene sonra kendi
niz darmadağın olup ne kadar 
düşmanınız varsa, birleşmeleri
ne meydan veriniz demiyor.

FALİH RIFKI

Hürriyet hakkı bu memle
kette yalnız öz cümhunyetçile- 
rin ve bu roüessesenin yürüyüp 

bir şey

Vakit küresi
Her gün on ikide işletilerek 

şehir saatlerinin ayarlarının 
tevhidi kararlaştırılmış ve bu
nun için Galata kulesinde terti
bat yapılmıştır. Bu tertibat ve 
tesisat ikmal edilmiş ise de 
bütçe ve kadro mes’elesi yü
zünden kürenin işletilmesi an
cak sene başında kabil olabi
lecektir.

veı

içtima
Âli iktisat Meclirıi kânunu» 

evvelin birinde içtima cdccektir. 
Bu hususta hazırlıklara başlan
mıştır. Aldığımız malûmata göre 
bu seferki içtimain ruznameain- 
de Türkiye ihracat vaziyeti na
sıl inkişaf edebilir ? Diye bir 
sual vardır. Mevzuun ihtiva et
tiği mana itibarile bu 3eferki 
içtimaa büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Türkiye ihracat 
vaziyeti görüşülürken gümrük

ler , istihsal şeraiti, ziraî ve 
ticarî kredi, tarifeler gibi mes’
eleler bu sefer tekrar bir kül 
halinde müzakere edilecektir.

Âli İktisat Meclisi ruzname- 
si için alâkadar devaire şimdi
den tetkikata başlamıştır.

İstanbul, İzmir ticaret oda
ları, bu hususta birer rapor 
yazacaklardır. Diğer taraftan 
haricî ticaret ofisi de bu hu
susta ayrıca rapor hazırlıya- 
caktır.

Bundan başka Avrupa ve 
Amerikada bulunan ticaret mü
messilleri de bu mevzu hak
kında ne düşündüklerini rapor
la bildireceklerdir.

Seyrisefer
Otomobiller ve tramvay

larda kontrol başladı
Seyrisefer Müdürlüğü dün

den itibaren tekrar faal bir 

vaziyete geçmiştir.
Dün sabah erkenden, şehrin 

belli başlı üç veya dört yol 
ağızlarına ikişer memur ikame 

edilmiştir. Bunlar, otomobilleri 

tevkif ederek şoförlerin ehliyet 

vesikalarını tetkik etmişler ve 

vesikası olmıyan birçok şoföre 

tesadüf edilmiş ve cümlesi mer
keze sevkolunmuşlardır.

Bundan başka, tramvayların 

ön ve arka kapılarının istasyon
lardan harket eder etmez kapa
tılması, ön sahanlıklarda polis 

memurlarile pasolu zevattan ve 

zabıtandan maada hiç kimsenin 

bulunmaması hakkında çok şid
detli emir verilmiştir. Buna ria
yet etmiyen vatmanlar cezalan

dırılacaklardır.

yemin 

r a m  
üa&EBffllfflyacsık

Meselenin Şehir Mecli
sinde halli memuldur

latonbul belediyesi şehrimiz
deki süt istihoalûtı ve süt satı
şını tanzim etmek üzere bir .şir
ket teşkil etmiş, fakat iş bidaye
tinde bozuk ve isabetsiz tedbir
lerle başladığı için bu işin sonu 
gelmemiştir.

Halbuki süt meselesin çok 
büyük ehemmiyetine rağmen 
belediye bu işe el uzatmaktan 
adeta korkuyor. Diğer taraftan 
belediye hergün birçok şikâyet
lerle karşılaşıyor.

Şimdiye kadar alınan muvakkat 
tedbirler hekimlerin muayenesi 
de faydalı bir netice verme
miştir. İstanbul belediyesi bu 
sefer bu işi esasından halletmek 
istemektedir.

Belediyenin kanaatine göre 
süt işini ıslah ve tanzim etmek 
için büyük bir teennile hareket 
etmek lâzımdır.

Bunun için belediye bir pro
gram hazırlıyacak ve esaslı bir 
karar verebilmek üzere Mec
lisin mes’eleyi tetkik etmesini 
istiyecektir.

Yeni Meclis yalnız teşriî de
ğil, içinden ayırdığı encümenle 
icraî bir salâhiyeti de haiz ol
duğu için bu işin mesuliyetini 
üzerine alarak üst mes’elesini 
esaslı surette halledeceği ümit 
ediliyor.

mimlhıasınr değil
Bundan bir müddet evvel 

şehrimizde Türkiye İktisatçılar 
Birliği diye yeni bir cemiyet 
teşkil edildiği yazılmıştı. Daha 
bu cemiyet işe başlamadan ev
vel etrafında bazı dedikodular 
çıkmıştır.

Bazı gazetelerin yazdığına 
göre bu cemiyete yalnız Avru
pada tahsil gören iktisatçılar 
ve maliyeciler girecektir. Bu 
hususta verilen malûmata göre 
cemiyete aza olmak için bu 
yolda bir tahdit yoktur.

Türkiye İktisatçılar Birliği 
umumî kâtibi doktor Nizamet- 
tin Âli B. cemiyetin gayesini şu 
suretle izah ediyor:

—  “Türkiye iktisatçılar Bir
liği İlmî bir teşekküldür. Cem- 
iytin nüvesini iktisat ilmi tedris 
eden arkadaşlar teşkil edecek
tir. Ara sıra içtimalar yapaca
ğız. Bu içlimalarda günün mes
elelerini ilmî bir suretçe müna
kaşa edeceğiz. Meselâ libera
lizm nedir? Bunun etrafında İl
mî ve ciddî bir münakaşa ol
muştur. İçtimada bir arkada
şımız bu mesele etrafında or
taya bir tez koyacak diğer bir 
arkadaş tabu teze itiraz ede
cektir. Münakaşalarımızı aynen 
neşredeceğiz.,,

II II,' .||! •ır.; -;|i;||y ]ii
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Fırın küreklerinin sapları
Fırınlarda kullanılan uzun 

küreklerin uçları sokağa çık- 
mıyacak nisbette olması lâzım 
gelirken, son zamanlarda yapı
lan teftişat neticesinde bir çok 
fırınlarda buna riayet edilmediği 
vo kürek uçlarının gelip geçen
lere çarpacak derecede soka
ğa kadar çıktığı görülmüş ve 
bu kabîl fırın sahipleri tecziye 
edimişlerdir.

Soba boruları
Mevsim dolayısiie bir çok 

yerlerde soba kurulmağa baş
lanmıştır. Belediye alâkadarlara 
tebligatta bulunarak, soba bo
rularının harice çıkan kısmının 
gelip geçenlerin üzerine dam- 
lamıyacak tertibatı haiz olması
nı ve buna riayet etmiyenler- 
den cezayi nakdi alınmasını 
bildirmiştir.

İhtiyaçlar tesbit edilip 
Meclise verilecek

Yeni şehir Meclisi toplandığı 
için kânunusaniden itibaren tat

bik edilecek olan yeni bütçe hazır
lanmıştı. Fakat yeni hıfzıssıhha 
ve belediye kanunu bazı müs
tacel işlerin ve tedbirlerin alın
masını emrettiği için kânunu
saniye kadar geçen zaman için 
bu bütçeye yeniden tahsisat 
koymak lâzımgeliyor. Belediye 
riyaseti bütçenin kat’î ihtiyacını 
tesbit etmek üzere belediye 
şube müdürlerinden mürekkep 
bir içtima yapacaktır.

Bu içtimada her belediye 
mıntakasının ihtiyaçları birer 
birer tesbit edilecektir. Bu iç- 
timadan sonra bütçenin en son 
şekli Meclise tevdi edilecektir.

Numerotaj
Yeni harf ve rakamlarla 

bina numarası ve sokak lâvha 
farının imali ile yerlerine taliki 
bir müteahhide verilmiştir.

Bu müteahhit ile belediye 
arasındaki mukavelename yeni
den bir ay daha temdit edil
miştir.

* Bir rıylılt ihracat -  ■ Geçen 
ayın non haftasında şehrimizden 
hariç memleketlere ruı cinn vo 
miktarda ihracat olmujtur:

66 ton buğday, 9 ton cevia
01 sandık iç ceviz, 243 ton 
fındık, 555 ton iç fındık, 5 top 
nohut, 20 ton omrınım, 20 op.nV 
dik afyon, 102 balya ipek, 0B 
ton kuş yemi, 62 balya tiftik 68 
bnlyu yapağa, 115 adet av derisi.

■ı Kar kuyuları —  İstanbul 
civarında bazı köylerde kar ku
yularında kının saklanan kar 
ve buz parçalarının muhafaza 
edilerek yazın piyasaya çıkarı
lıp satıldığı görülüyor. Bunu 
belediye sıhhata mugayir görü
yor. Bu sebeple kar kuyularına 
müsaade ediimiyecektir.

Ticaret odasında kimya 
laborotuarı —  Ticaret boraası
931 senesi bütçesini hazırlamak 
tadır. Bu seneki bütçe kimya 
laburatuarının tesisine karar 
verilmiştir. Bundan başka tiftik 
mütehassısı yetiştirmek için Av< 
rupaya iki talebe gönderile
cektir.

s Muallimlerin içtimai «=» 
Şehrimiz muallimleri bu curan 
mühim bir içtima aktederek 
tekrar faal bir vaziyete geçe
cek tedbirleri kararlaştıracak
lardır.

İstanbul muallimler birliğin
den:

Yıllık kongremiz 14-11-930 
cuma günü saat 14 de Darül“ 
fünun büyük konferans salo
nunda açılacaktır.

Kongreye ilk, orta, yükseli 
zümrelere mensup İstanbulun 
bütün muallimleri iştirak edebi» 
lecektir. Şimdiye kadar yeni 
fişlerini doldurmıyan arkadaş
larımızın bunu o gün kongre 
methalinde ikmal etmeleri müm
kündür.

a Muhtelit mahkemelerde-— 
Türk-Yunan muhtelit mah

kemesi perşembe günü birkaç 
davaya ait kararım tebliğ ede
cektir.

İbrahim Tali Bey —  Birin
ci müfettiş İbrahim Tali B. bu
gün şehrimize gelecektir.

Beynelmilel seyrisefer 
işaretleri 

Belediye riyaseti, beynel
milel seyrisefer işaretlerinin, 
şehrimizde de tatbikini kabul 
etmiş ve hazırlıklara başlanmışta 

Avrupadan bu işaretlerin 
birer numunesi celbedilmiş ve 
bunlardan kâfi miktarda bu
rada yaptırılmıştır.

Üç kişilik bir heyet bele
diye hududu dahilinde dolaş
makta ve bu işaretlerden han- 
gilerinin nerelere konacağını 
tesbit etmektedir. Bu iş biter 
bitmez işaretler tesbit olunan 
yerlere şehrin her tarafında 
aynı zamanda konulacaktır.

ll ınılfepOâllia>Dini t^ fr o ik a iS D

Çünkü,

artık hini hacette 
edersini. 

İsmailofla kat’iyy en 
girmek istemem., 
bu hususta lâzım- 

ve de-

•=- Şimdi sen bana söyler 
Strödsky hangi sebebe 
beni buraya gönderdi? 

Sualim bir az onu s.kraişti. 
:erine şu cevabı ver- 
:bur kaldı:

=— Ha şu mes’ele.. Çekaya 
bir adam verilmeden evvel on
dan bazı hususî işaretler alınır 
ve adam bazı tecrübelere tâbi 
tutulur. Bu tecrübeler şiıflettir. 
Adam bizce tamamen tamlmca- 
ya kadar şiddete tâbi tutulur. 

Kendi vaziyetini de şimdi
J.İ:

anlıyorum.
—  Filhakma doğru Strods- 

ky’nin de pek kabahati yok, ne 
yapsın o da 9 numaralı talima
tı ve 1 numaralı servisin emir
lerini ifa ediyor..

—  Bunlar da nedir ki ?..
—  1 numaralı servisin emri, 

K. R. şubesinde yani siyasî şu
bede çalışan bütün Çeka ajans
larının ölçülmesine dairdir.!)

—  Âlâ!.. Şimdi anlamağa 
başlıyorum. Ya 9 numaralı tali
matname ?..

—  9 numaralı talimatname 
ise, hıyanetle maznun bütün Çe
ka ajanslarının idamım âmirdir. 
Müzeyyel kısmı da şudur :

“ Eğer maznun cürmünü  
k a b u l eder ve bunu tam 
bir surette itira f eylemse y a l

nız şaiben idam ediliri
Eğer maznun itira f etm ek

ten çekinirse, İKRAR HER 
TÜRLÜ VESAİTE MÜRACA
AT EDİLEREK ELDE EDİL
MELİDİR.

Bu takdirde maznunlar 
3 3  üncü şubeye sev ked ilir  ve 
hükm ü idam ın in fa zı kendi
lerine gösterilir. B u  k en d ile
rine Ç ekanın  hain leri nasıl 
tecziye ettiğin i anlatm ak için  
yapılır.

—  Bu talimatname yaman 
Tir şeymiş! dedim. Fakat sen
hergün burada meharetini tec
rübe etmek fırsatını buluyor 
musun?

—  Hergün mü?. Oh günde 
kaç tane? diye sor!

—  Peki bütün hıyanet eden
lerin hepsi bu biçarenin akıbe
tine mi uğrar?.

Kızgın kızgın güldü..
—  Yok, hepsi değil I. Bunun 

için çok müthiş bir cürüm İrti

kâp etmek lâzım!..
—  Peki bu adam ne yapmış?
Cellât, kurbanının üzerine

bir nazar atfetti. Omuzlarını 
silkti, sonra cevap verdi :

—  Yok o kadar büyük şey 
değil!.. Doğrusunu istersen ben 
bunun hiyanet ettiğine pek ih
timal veremiyorum. Bu adam 
daha ziyade "şanssız,, bir adam
mış. Cürm ü ise ik i tane te h li
k e li  m u ka bil ih tilâ lc iy i, Rl- 
GADAKİ BEYAZ R U S L A  R 
TEŞKİLÂTININ İKİ MEMURU 
MAHSUSUNU elin d en  kaçır
m aktır...

İtidalimi kaybetmemeğe ça
lışıyordum.

—  Bu nasıl olmuş acaba ?.. 
Diye sordum...

—  Buradan tahm inen 50  
kilom etre  uzaktaki bir san
cak m utasarrıfı ik i  beyaz rus

§casusunun Rigadan gelerek ' 
ken d i hududuna gireceğini 
habor alm ış. O nları y a ka la 

m ak için  bütün tertibatı a l
m ış, fa k a t h e r ifle r  hin oğlu  

hinm iş.. Y akalanm ak şö y le  dur
sun, M utasarrıfa  ken d isin in  
siy asî züm relerd en  birinin  
ş e fi  o ld uğu h issin i verm iş, 
yakayı kurtarm ış. Sonra da  
ü ste lik  bu casusa ken d i ara
basını b ile  verm iş.

Dehşetli heyecan içinde idim. 
Çünkü bu adamın ölümünün 
mes’ulü bendim. Kadavraya yak
laştım ve onu teşhis etmek is
tedim.

Fakat beyhude idi. Çünkü 
suratı insan yüzüne benzemiyor
du. Kafası delik deşikti ve vü
cudu bir külçe halinde idi.

Shoukov herseyden bihaber
di:

—  Bak, bak! dedi. Üzerin
de iyi işlemişim değil mi?. Azi
zim, ben vazifemde hiç kimse
den korkmam.

Kalbim çarparak:
—  Evet, orası doğru! dedim.

—  İşe buraya hiyanet ede
bilecek tinette, adamlar gelip te 
böyle bir manzarayı gördüler 
mi, benim işim kolaylaşır.

—  Peki bu kadavra sonra 
ne olur?.

Sonra tekrar bet bet giildfi 
ve bir penereye yanaşarak ka
natlarını ardına kadar açarak 
dedi ki:

Yaklaş ta bak!..
İlerledim ve baktım: Burası 

bir nevi kuyu gibi bir avlu idi. 
Aşağıda bir düzüne kadar ce
set vardı. Bunların hepsi ta- 
nmmıyacak derecede feci bîr 
halde idi. Hepsi kan içinde, 
delik deşik vaziyette idi. Çe- 
kanın adamları bacaklarından 
tutarak bunları yığın yapmağa 
çalışıyorlardı.

Saçlarımın dim dik olduğu
nu hissettim. Korkak bir va- 
zivette:

—  Bu ne böyle ? diye in
ledim,

( Sonu y a rm )
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■ Yemi (teşkilât Gazi Hazretlerimin seyahatten!
1 avdetlerinden sonra takarrür edecektir

Ankara, 11 (A.A) —  Cüra- f leniyor. Maamafih bu tarih kat’î

Politika

huriyet Halk Fırkası grupu, bu
gün Afyon meb’usu Ali Beyin 
riyasetinde toplanarak grup 
heyeti idaresi âzalarmı seçmiş
tir. Reis vekilliklerine Ali “Ar- 
yonkarahisar,, ve Cemil “Te- 
dağı Beyler, azalıklara Ali Ra- 
na “Samsun,, Kâzım “ Aksa
ray,, Azız “Erzurum,, M’istafa 
Fevzi “Manİ3a,, Aİi Şuuri “Ba
lıkesir,, Doktor Ceınal “Antal
ya,, Hayrettin “Balıkesir,, Bey
lerle îhaan Paşa “İstanbul,, in
tihap edilmişlerdir. Hakkı Ta
rık “Giresun,, ve Münir “İz
mir,, Beyler müsavi rey aldık
larından aEalığa kur’ra çekilmek 
suretile Hakkı Tarık Bey inti
hap olunmuştur.

Ankara, 11 (Hususî)—  Halk 
Fırkası teşkilât heyeti encümen
leri faaliyetlerine devam ediyor. 
Program ve nizamname encü
meni yeni bir program hazırla
maktadır. Program son zaman
larda kararlaştırılan esaslara 
göre tanzim edilecektir.

Program işu sene toplanacak 
olan fırka kongresinde müza
kere edilecektir.

Yomi t e ş k i lâ t  G a z i  H z. nin 
s e y a h a tin d e n  şo tırn  k a r a r la ş t ı r ı la 
c a k t ı r .  G e z î .M z .  n in  .p e rşe m b e  
g ü n ü  s e y a h a te  ç ık a c a k la r ı  sö y -

değildir.
Gazi Hz. ne mutat zevattan 

başka Recep ve Nuri Beylerle 
Vasıf ve Falih Rıfkı Beyler re
kat edeceklerdir.

Fırka grupu bu sabah top
lanmıştır. Umurnî vaziyeti mü
zakere etmiştir.

Çarşamba günü 40 kişilik 
teşkilât heyeti kamilen topla
narak o güne kadar encümen
lerin hazırlıyncağı esasları tet
kik edecekt”-.

Ankaraya avdet eden Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
İzmia felâketi ve yapılan yar
dımlar hakkında mufassal iza
hat verdi. İhsas; Mec
lis azasınsn tahsisatlarından te- 
barrüatta bulunarak bu yardı
ma iştirakleri teklifi memnuni
yetle kabul edildi.

Teşkilât encümenlerinden en 
ziyade iş çıkaracak olanlar; teş- 
k'lât, intihabat, nizamname ve 
program encümenleridir. Fırka 
nizamnamesi de te::kik edilmek
tedir.

Teşkilât heyeti içtimalarında 
fırkanın vaziyeti, memleket ve 
intihabat nıt:;rJli, umumî ihti
yaçlar, hükümetin başlıca icra:.!1 
tetkik edilruiş ve reisi umı.nıî 
vekili ismet Paşa madde üze
rinde uzun izahat vermiştir.

nrnet 
ramım istik

ram a çalışıyor
Yakında Ankarada bü
yük bir içtima olacak

Son günlerde şehrimizde., 
son Düyunu Umumiye vaziyeti 
dolayısiie tolikûmatin büyük mik-' 
tarda bir haricî istikraz akte- 
deceği şayiası deveran etmek
tedir.

îstaolbuJun Borsa ve piyasa 
muhitinde söylenenlere göre hü
kümetimiz keEdisiıae .bu parayı 
ikraz edecek olası cihanşümul 
şöhreti hak bir ecnebi Basıka 
ile hali müzakerededir. Ve al
dığı paransa bir kısmı ile Dü
yunu Umumiyenim vadesi gelen 
taksitlerini ödeyecek, mühim 
bir kıomı ile de hâmillardon oat-

/ Z İ

EiOjKHMrciyoEm H eyen Renai 
Mv.ımBaîı Esat B ey  

makul şarait dahilinde mubayaa 
edecektir.

Başta (Taymis) olduğu hal
de birkaç İngiliz ve Fransız 
gazetesinin neşriyatının akisle
rinden başka bir şey olmıyan 
bu şayialar üzerine şehrimizin 
en selâhiyettar maiî mehafilinde 
tahkikat yaptık.

Bize verilen kat’î ve mev
suk malûmat bu şayiaları 
tam&uûle tekzip eder mahiyet
tedir.

Uçurumun dibimden
Ağaoğlu Ahmet Beyin sesi 

geldi. Bilmem kendisini tanır 
mısınız ? Dumlupmarda Gazi , 
Müşür, Paşa ve diğer hatipler
den. sonra oda kürsüye çıkmıştı. 
Köylüler:

—  Bu Gazi..
—  Bu Müşür Paşa..
—  Bu bir meb’us..
Diye teşhis koyarlarken , 

sıra ona gelmiş. Biri sormuş:
—  Bu da kim?
Arkadaşı bir müddet sesini,

şivesini dinlemiş:
—  Acem Elçisi olmalı! de

miş.
Ahmet Beyin aslı Türk, di

li karışık, kafası melezdir. Köy
lünün, karşısındaki insanda bir 
kaı paşalık sezmesinde hakkı 
vardı.

Serbest Fırkadan olduğu için 
Cümhuriyet nıüessesesisıi yık
mak istiyenlerin saflan önünde 
demokrasi bayrağını tutanlar
dan biri de odur. İslâm tarihi 
okutmuş olduğundan, askerinin 
mızrağına Kuran taktırarak mü
min ordusunu mağlûp etmiş o- 
lanlarm oyununu pek iyi bilir.

İnönü ve Sakarya taktikçile
rinin bu oyuna gelmiyeceklerini 
o kadar iyi bilmez.

"Son Posta,, da çıkan nefîs 
bir fikir yazısını belki okuma
ğa tahammül edebilmişsinizdir. 
Ne fikir, ne fikir... Meselâ ben 
“Hakimiyeti Milliye,, gazetecisi 
“tufeyli,, ve “ICasidehan,, imı- 
şim.

Beyin hamuru bu kadar çü
rümüş ve dökülmüş olmasa ken
disi hakkında bize o kadar sı
kıntı veren bir hatıraya hürmet 
ederek “Hakimiyeti Milliye,, is
mini ağıza almaması lâzımge- 
lirdi. Bilirsiniz, “Hakimiyeti Mil- 
liyede,, de İsmet Paşa hüküme
tini metheden başmuharrirler
den, “Tufeylî,, ve “kasidehan,,- 
lardaıı biri o idi. Bir gün, bil
meyiz neler geçti, bize:

—  Ahmet Bey gibi bir adam 
tarafından met’nedilmeğe taham
mül edemeyiz. Bundan sonra 
yazısını neşretmiyeceksiniz, de
diler.

Ne ağır hüküm, iç yüzünü 
fırka reisleri, nekadar sıkıldı
ğımızı ise Mahmutla biz biliriz, 

i Moskovada Azarbaycanlı bir 
| muhterem zat :

—  Yok., yok.. Onu biz da
ha iyi biliriz, diyordu.

ikide bir ismini, fırkasını, 
devletini değiştiren bir zatin si
cili yazılmak nekadar güç ol
duğunu tahmin edersiniz.

İsmet Paşa fırkacılarının Ah
met Beyin hesap ve kdntro- 
lundan ürktüklerini hiç birimizi 
bilmiyenleriıı zannetmesine ak
lıselim isyan eder, fakat bunu 
Ahmet Beyin kendisi zaniiederse 
insanda aklıselim değil akıl si
lintisi bile kalmaz.

T e f f k © s
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Nafıa Vekâleti Belediyenin bu 
husustaki teklifini tetkî■ sdinor

ay içinde maes ete 
kat’î bir şekil-

is olacak

Yeni Nafıa Vekili Zekâi B. 
Terkos işini kat’î şekilde hal
letmeğe karar vermiştir. Terkos 
şirketi meselesinde vereceği ka
rarla İstanbul halkına büyük bir 
hizmette bulunacak olan vekil 
Zekâi B, bu meseleye ait tet- 
kikatını ikmal etmek üzeredir.

Ortada iki talip vardır, 

bir Terkos şirketi tarafından 
ileri sürülen iddiadır ki, şirket, 
şehirde yeni tesisat yapacağını 
söyliyerek mukavelesinin tecdi
dimi istemektedir.

Diğeri belediyenin talebidir 
ki, belediye şirket mukavelesi
nin feshile işletme umurunun 
belediyeye devredilmesi şeklin
dedir.

Zekâi B. Terkos şirketiyle, 
velev şirket yeni tesisat ta vü
cuda getirecek olsa, mukave
lenamenin temdit ve tecdiden 
akdi aleyhindedir.

Nafıa Vekiii Z ekâi B ey  
Nafa Vekili, şimdi belediye

nin şirketle hükümet arasında
ki mukavelenin resinle işletme 
umurunun kendine tevdii hak- 
kındaki teklifleri tetkik eyle
mektedir.

Terkos işi, her r.e şekilde 
oiursa olpun bu ay içinde kat’î 
bir şekil iktisap edecektir.

aıınıefc
Zeynel IBesim 

Beyim Vasıf 
Beye telgrafı
Dünkii nüshamızda Zeynel 

Besim Beyin İzmir meb’uüu Va
sıf Beye atfen İsmet Pagcı alcy» 
hinde çalışmak teklifine tlnif 
gazetesine bir telgraf çektiğin!, 
ve Vasıf Beyin bunu şiddetle 
reddettiğini kaydetmiştik.

Son gelen “Hizmet,, te Zoy«> 
ne! Besim Bey diyor ki: “böylç 
bir telgrafı ben de gördüm.Mail 
baaya gelmiş ve hatta dizt!“ 
mistir.

Fakat bu müşterek auiko©> 
tin nasıl ve kim tarafından yab 
pıldığım bilmiyorum, isabet ol* 
ır.uş ki gazeteye “avdet ede* 
ceğiınden ve halka izah edö“ 
ceğimden başka bir şey yazu 
mayınız. Zamanında her şdy 
anlaşdır,, diye bir telgraf çek4- , 
iniştim.

(A r k a sı 3  üncü sa h ifed e) J
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Tayyare piyangosunun ke* 
şidesine dün başlanmıştır. D sal 
çekilen numaralar dördüncü 
sahifemizdedir. Büyük ikrâ» 
miye bugüne kalmış dün 
yalnız 4000 lira çekilmiştir. 
Keşideye bugün öğleden sonra 
devam edilecektir.

Ankaraya arasıra dost freak 
muharrirleri gelir. Heöşen ge
lenlerin hepsi Türk inkılâpçıla
rının lehine yazar. Yalnız mu
harrirler değil , Türkiyedeki

dost düşman kim gelirse Türk 
inkılâbının büyük eserine hay
ran kalarak gider.

“Son Posta,, muharriri ge
çen sene bizim için koca bir kitap 
yazan bir muharriri ve karısını 
Ankarada görmüş. Meğer erkek 
ve kadın muharrir ( karısı mu
harrir değildir.) Hükümetten en 
aşağı beş on bin lira almışlar da 
onun için Türkler lehine yaz
mışlar.

Bu yazıda hakikati bırakınız, 
edep ve terbiyeden eser yok; 
hayır bu da bir tethiştir. Eren
dim, Ankaranın lehine yalnız 
Türkiyede değil, hiç bir memle
kette yazı çıkmamalıdır. Bir 
Türk, bir frenk, her kim bu küs
tahlıkta bulunursa hükümet ta
rafından satm alınmıştır.

Fakat en doğrusu şudur: 
Yeryüzünün hiç bir yerinde o- 
memlekete, o memleketin bütün 
müesseselerine, kuvvetlerine, 
eser ve şahsiyetlerine bu kadar 
düşmanlık eden bir gazetenin 
düşmanlar tarafından satın alın
mamış olması imkânsızdır.

Memleketin bütün müesse- 
selerini, kuvvetlerini, eser ve 
şahsiyetlerini menfaat şüphesi 
altında gösteren bu gazeteden 
asıl biz şüphe ediyoruz.

O nazariyenin bu nazariye- 
nin maskesi altında Türkün or
dusunu, zaferini, şeflerini, par
lâmentosunu, inkılâp tarihinin 
bütün isim ve şereflerini kırmak, 
düşürmek ve lekelemek için 
kimden nekadar para alıyor
sun? Biz senden hesap soruyo
ruz. Size bu vatanı, küfürleri
niz kada? kolay sattırsmyaca-

D a r a M i m ’iDL©
susgumUsım

Birkaç gündenberi hasta 
bulunan Muammer Raşit Bey 
tamamen iyileşmiş ve dur. Da
rülfünundaki makarama gelmiş
tir. Haftalardanbeı-i birçok mü
derrisler tarafından sabırsızlık
la beklenen Divan içtimaına ar
tık bir mâni kalmamış, içıima- 
m bugün yapılması takarrür 
etmiştir.

Dün Muammer Raşit Bey 
bu mesele ile meşgul olarak, 
Divanda hazır bulunmaları için 
müderris beyleri davetiyelerle 
haberdar etmiştir, Divan bugün 
S:'.at 14 te ilk İçtimaını akte- 
decektir. Bu içtimada ruzna- 
mede mevcut olan şeyler üze
rinde görüşülecektir.

Ekalliyet ve ekseriyet par
tileri azalarının karşılaşacağı 
bugünkü içtimain pek hararetli 
olacağı tahmin edilmektedir.

Fakat şimdiye kadar Divan 
Riyasetinde bu mes’elelerin\görü- 
şülmesine dair hiç bir fakülte
den bir müracaat vaki olmadığı 
ve buna dair ruz^amede ds bir 
şey buluiıitt&dıği için bu ’çliraa- 
da (daimî ve serbes müderrislik)

için müracaat 
alınmamıştır

Ancak herhangi bir fakülte 
tarafından bu meseieye temas, 
eden bir müracaat, cıiıi::liğe va
ki oiursa Divanın diğer bir iç- 
timaı:ıcia müzakere ve müı:akaş» 
edilecektir.

Dün ker.dis'.le görüden bir 
muharririmize Darulfür.uîi Eminî 
Muammer Raşit Bey şunlara 
söylemiştir :

—  Şin'.-diye kadar cereyan 
eden dedikodular artık bitmiş
tir. Divan içtimaında, Darülfü
nuna ait meseleler görüşüle
cektir.

Ar uk hiçbir şekilde münaza
aya cevap yoktur.

Daimî ve serbest müderris
lik diye bir ihtilâf ta ortaya 
atılamaz, bu mes’ele eskiden ve 
esasından halledilmiş bulunmak
tadır. Baremin tatbiki mes’elesi 
ise Vekâlete ait bir mes’eledir. 
Darülfünun bununla değil ilimle 
uğraşır.

Maamafih Darülfünunun te
kâmülü için bütün arkadaşlar!» 
canla başla çalışacağımız içİD 
Barem de, Darülfünunun tskâ* 
mülile alâkadar olduğu takdird* 
,  ,1 -t.. . . s . ... .«— .*•• l  ’



•'■ifilıifo 3

i/ n ti&/ e  y 1.. -:j> i'CS 

Tsıyy®.F©dl©IkS
y c D ib ın ıJ la ır  JiıCDriiidr 

ır c iy & j. \y il cii)[kl!üîi

G a r a  H z c

Madras, 10 (A. A) —  Mad- 
ifaa eivarıısda Vaîapadi istasiyo- 
nuada bir kâza olmuştur. Bir 
çols şimendifer amelesi yol üs
tüne uzanıp yatmış oldukları 
bir sırada ağır nakliyata mah
sus bir çok vagon bir müsade
me neticesinde hareketi gele
rek «yumakta olan amelenin 
üzerinden geçmiştir.

Bu kaza neticesinde 5 kişi 
ölmüş, 16 kişi yaralanmıştır.

Loııdıa, 10 (A. A) —  Ca- 
Iclıota yapılan resmi selâm ıııe- 
rooiıniııdcn sonra Do-)'î. deniz 
tayyaresinin yolcuları karaya 
çıkmışlar ve Londraya avdet 
etmişlerdir. Zannedildiğine gö
re, tayyare perşembe giiııüne 
kadar Calchotta kalacak ve o 
gün Bordauya gidecektir. M. 
Dornier, tayyarenin tarzı sey
rinden dolayı fevkalâde mem
nun olduğunu beyan etmiştir.

Tayyarenin Amsterdamdan 
geç hareket etmesi benzinin 
soğumasından hâsıl olan ufak 
bir arıaadan mütevellit olup bu 
arıza oüratle tamir edilmiştir. 
Yolcular arasında 3 kadın bu
lunmakta idi.

Londra (A. A) —- Do-ıs 
saat 14,55 te Brighton af akın
da uçmuştur.

Ankara, 11 (A.A) —  Reisi
cümhur Hz. kendilerine vaki 
ricayi kabul ederek bugün Gazi 
Nümue çiftliğinin muhtelif ak
sam ve tesisatının filme alınma
sına müsaade buyurmuşlar' ve 
Amerikalılara hitaben beyanatta 
bulunmuşlardır.

Gazi Hazretlerinin beyanat
ı n  filme alınmadan evvel Ame
rikan Büyük Elçisi Mister Grov, 
bir nutukla büyült Türk inkılâ
bını izah ve bunu yaratan bü
yük Gaziyi Amerikalılara tanıt
mıştır.

Reisicümhur Hazretleri be
yanatlarımda iki demokrat mil
letin birikirine karşı olan mu
habbetinden bahis buyurmuş
lardır.

Londra, 10 (A. A.) —  Genç 
liberallar konferansı açılmıştır. 
Konferansta temsil eden millet
ler Felemenk, Danimarka, Al
manya, İtalya ve İngilteredir.

Konferansta bir karar sure
ti îsabul edilmiştir. Bu karar 
suretinde bir çok memleketler
de dir ve müsamahasız bir nas
yonalizmin neşvünema bulması
na ve demokrasi yerine dikta
törlüğün ikamesi temayülünün 
artmasına teessüfedilmektedir.

AmaoFİlca yerlileri ve 
misyonerler

Nevyos-k, 10 (A. A) —  Bre
zilyada Juruena civarında miin- 

,evcîe oturmakta olan 
bir Amerikan misyoneri ile kü
çült kızı ve hizmetçisi yerliler 
taraftadan öldikülmljrjtür.

Bir mafyde
y © m

Ibfıir îlnaırlbe rami 
ib a ^ ıu r lla iin îiv ^ D ii’l la ır

Kusl.uv.ı, i 0 ( A. A ) — ilı-
I zari İ erki Teslihat Komisyonun- 
ı da M. Litvirıofmı bcyamtıiıclan 

izvestia gazetesi diyor{jki:“Üur- 
juva memleketler sullı fikirleri
ni teyit ederken hakikatte har
be hazırlanıyorlar. YiiksekBıır- 
juva siyasileri ve matbuatı bu
günkü vaziyeti 1914 e benzeti
yor. Ve harp tehlikesini inkâr 
etmiyorlar."

M. Litvinoı'un dediği gibi 
en büyük devletler son beş 
sene zarfında harbiye bütçele
rini yarım milyon dolar mikta
rında tezyit etmişlerdir.

Komisyon reisi M. Loudonun 
M. Litvinofun nutkuna evvelâ 
mâni olmak ve sonra da bunu 
gizlemek istemesi Cenevre ko
medyası rejisörlerinin tenkitlere 
ağızlarını kapamak hususundaki 
arzularının bir tezahürüdür.

Şükrü Kaya Bey A 
ra vâsıl oldu

Bursa 10 (A.A) —  Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
Vilâyeti, Belediyeyi, Cümhuri
yet Halk fırkasını, Türk ocağı
nı ziyaret etmiş ve fırka mah- 
felinde şerefine çay ziyafeti 
verilmiştir.Vekil Bey, saat 16.30 
da Ankaraya hareket etmiştir.

Ankara 11 (A.A) —  Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Bey 

bu sabah şehrimize muvasalât 
etmiş ve istasiyonda birçok 
zevat ve vekâlet erkânı tara
fından istikbal edilmiştir.

Bir gemi Kaliforniyada 
taifesile beraber battı

"San Francisco, 10 (A. A) —  
Bir fırtına esnasında Brookayn 

gemisi Şimalî Kaliforniya açık
larında 8 Teşrinievvelde 18 ki
şiden mürekkep olan mürette - 

batile garkolmuştur. Bir tahli
siye gemisine ait enkaz sahile 

atılmış olduğu halde bulunmuş
tur. Şimdiye kadar müretteba
tın izine tesadüf edilmemiştir. 
Sahil muhafızları taharriyata de
vam etmektedir.

Rus Sefirinin ziyareti 
Ankara, 11 [H. M. ] —  

Rus Sefiri Başvekil İsmet Pa
şayı ziyaret etmiştir.

Bulgar imtihabafı 
Sofya. 10 (A. A) —  Umu

mî meclisler intihabatında hü
kümet fırkaları 242,000 ve mu
halif fırkalar 367,000 rey al
mışlardır. Hükümet fırkaları bu 
suretle mecmuun yüzde 40 m 
kazanmışlardır. Muhalif fırka
lar lehinde cüz'î bir fark vardır.

Şikago, 10 (A .A ) —  
rikan petrol enstitüsü günlük 
petrol istihsalâtının 100 bin va
ril miktarında tenzili hakkında 
ki raporu tetkik edilmiştir. Ro- 
yal Dutch Shell grupu navlun 
hakkında memnuniyeti mucip 
itilâflar yapılabildiği takdirde 
Venezüellaya ithal edilen petrol 
miktarını azaltmak teklifinde 
bulunmuştur.
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Türk Ocağı Kurultayı İstan
bul mııruhluıaı Cevnt Mustafa 
Beyden dün ;,u mektubu aldık:

Son zamanlarda Türk Ocak
ları, ve oıılnrm başlarında bu
lunanların aleyhinde garazlıûru- 
ııe bazı neşriyata tesadüf edil
mekledir. Senelerdeııberi mef
kûreci ve namuslu olarak bili
nen bu zevatın aleyhindeki ifti
ralara şahsen kendileri cevap 
vermişlerdir, ve hiç bir zaman 
kendilerini müdafaadan âciz kal- 
mıyacakları muhakkaktır. Fakat 
bu yolsuz neşriyatın bazı kısım
ları doğrudan doğruya Türk O- 
caklarına ve onların murahhas
larından mürekkep olan Kurul
tayın şahsiyeti maneviyesine ta
allûk eder.

Bir prensip dahilinde itti
haz edilen Kurultay kararlarını 
hiçe sayarak umumun teveccü
hüne istinaden iş başına geti
rilmiş olan [bu aziz arkadaşla
rın keyfemayeşa hareket ve 
Türk Ocakları bütçesini dile
dikleri şekilde suiistimal ettik
lerini; on beş senedenberi O- 
caklı olduğunu iddia eden kim
seler tarafından yazılması insaf 
ile, hakikat ile ve vicdan ile 
gayrı kabili telif bir harekettir.

İdare ettikleri bazı mecmu
alarda Komünistlik ve Bolşe
viklik fikirlerini neşreden kim
selerin; milliyetçilik kaynağı 
olan müesseselere karşı aldık
ları vaziyeti zaruret icabı tabiî 
görmek mümkün ise de  ̂bütün 
gençliğin senelerdenberi büyük 
bir sevgi ve samimiyetle mer
but oldukları bir mefkûreciye 
karşı hiç hatıra ve hayale gel- 
miyen garip isnatlarda bulunul
ması hiçbir zaman caiz görüle
mez.

Kurultayda vermiş olduğu
muz kararlar dahilinde Ocakla
rın tekâmülUne çalişan ve bu 
uğurda gençliğinin kıymetli yir
mi senesini veren aziz reisimize 
karşı “Son Posta,, gazetesinin 
çirkin neşriyatına İstanbul Türk 
Ocağı İdare Heyeti kararile ale
nen teessüf etmeği bir vicdan 
borcu bildim.

C e va t M ustafa

Resim galerisi
Müstakil ressamların 

teklifi kabul edildi.
Müstakil ressamlar cemiyeti 

bir resim galerisi yapılmasını 
Belediye riyasetinden rica et
mişti. Cemiyet namına bir he
yet bu hususta belediye reis 
muavini Şerif Beyi ziyaret et
miştir. Şerif Bey heyetin fikri
ni kabul etmiş, yeni yapılacak 
şehir tiyatrosunun yanı başında 
böyle bir salon bulunması mu
vafık olduğunu söylemiştir.

Müstakil ressamlar cemiyeti 
ayrı bir galeri fyapılması daha 
muvafık olacağım ileri sürmüş
tür.

Belediye bu fikri de kabul 
etmiştir. Müstakil ressamlar ce
miyetinden bir resim galerisi 
projesi istemiştir. Cemiyet ga
lerinin projesini tanzim etmek
tedir.

Aldığımız malûmata göre be
lediye bu galerinin masrafına 
kısmen iştirak edecek,yam mas
rafını da Maarif vekâletinden 
alacaktır.

Müstakil ressamlar cemiyeti 
bir resim sergisi açmak için 
Beyoğlunda bir salon bula
mamıştır. Bu yüzden serginin 
açılmasından vazgeçilmiştir.

Eşeğin kuyruğu

Çünkü öylesin de onıııı
için...

—  Anlamadım!...
—  Bu uzım bir hikâye yav

rum. Şimdi anlatsam 11 bir da
lın! „ diye tutturursun..

—  Yok Vallahi başka iste
mem, bunu anlatın yetişir..

—  Bakalım görürüz .. Din
le.. Evvel zaman içinde bir 
eşek ve bir de ressam varmış!.. 
Bu ressam yaman bir ressam
mış. Öyle tablolar yaparmış ki 
sorma!. Yeşil inekler, kırmızı 
otlar, sarı ağaçlar ve çikolata 
renginde sema!. Zavallı adam!. 
Meselâ bak şimdi bütün res
samlar öğle yaptığı halde o za
man onunkini hiç kimse beğen
mezmiş!. Sen pek âlâ dersin ki 
neden otu yeşil, inekleri kendi 
renklerinde yapmamış, kabahat 
onun:. Doğrusun, doğrusun am
ma o zaman na3il teferrüt ede
bilirdi?

—  Eşeği unuttunuz amcacı
ğım!

— Dur patlama, ona da sıra 
geliyor.

Efendim, ressam bu eşeği 
bir köyde görmüş ve tanımış!.. 
Amma köye ne bu eşek için, 
ne de peyizaj yapmak için git
miş!.. Ressamın fikri, yangele 
zeydün bir az keyif çatmak, ca
nı isterse resim yapmakmış..

—  Eşek? Amca Bey eşek?.

—  Ağzını topla!.. Eşek, res
samın oturduğu, çalıştığı hanın 
bahçesinde imiş. Ve işi gücü de 
sabahtan akşama kadar yiyip 
ense yapmakmış!.. Boş vakitle
rinde de sıcak gübrelerin üs
tüne uzanır tam manasile pis 
eşek olurmuş.. Yalnız AUah kim
seyi dünyada rahat bırakmaz!.. 
İşte bu eşeğe de ressamı musal
lat etmiş.

—  Musallat mı etmiş?..
—  Evet.. Ressamın garip â- 

detleri varmış, meselâ boyaları 
tüple dışardan almaz beyin ya
ğı, zeytinyağı ve aşı boyası ile 
kendi yaparmış!.. İşte eşeği gör
düğü zaman akima yeni bir fi
kir gelmiş ve fırçalarını da ken
di yapmağı düşünmüş. Ne gülü
yorsun.. Eşeğin kıllarile mis gi
bi fırça yapılır.. Öğren! Bilme
mek ayıp değil, öğrenmemek 
ayıp!..

—  Demek ben her sabah 
dişlerimi temizlemek için eşek 
kuyruğuna sürtüyorum öylemi?

—  Ne zannettin!. Lâkırdımı 
kesme! Dinliyeceksen anlatayım.

Yoksa şimdi vazgeçerim! 
Ha ne diyordum!.. İşte ressam 
bundan sonra hergün eşeğin 
kuyruğundan ayrılmaz olmuş!.. 
Hergün gider zavallıdan tutam 
tutam kuyruk çekermiş!..

—  Ya eşek ne yaparmış!.
—  Ne yapsm eşek gibi zır

lar dururmuş! Fakat o da me
rak etmiş ve bir gün gözetli- 
yerek ressamın, kendi kuyru
ğundan fırça yaptığını ve bunu 
bir sürü boyalara batırarak bir 
tahtaya sürdüğünü görmüş!.

—  Sonra?.

—  Sonra düşünmüş: Res
sam, kuyruğunu her koparışta,
o kuyruksuz kalıyor, hem de 
canı acıyor !.. Zavallı sinekleri 
sonra nasıl kovar ?.. İşte bunun 
için her gün eşekeeğiz hüngür 
hüngür ağlar ve sararıp solar
mış! Nihayet bir gün kendi ken
dine demiş k i :

“Bu böyle sökmez! Bu adam 
bir gün benim derimi de yüze
cek!.. Sotfra ben solucan gibi

nıüş ve nihayet şu çareyi bul
muş :

Bu adanı beııdeıı kopardığı 
kıllarla, tablosunun üstüne bo
ya «üriiyor. Bu kıllara da fırça 
diyorlar. Halbuki bunlar birer 
sıın’î kuyruktur. Hakikîsi tabii
si dururken surı’îsine ne hacet?. 
Eğer işimi beıı kendi başıma 
görürsem vallahi billahi rahat 
ederim.

Ve sonra bir gün ressam 
orada yokken eşek tabloya yak
laşmış; çöınelmiş, kuyruğunun 
ucuyla paletin üstündeki boya
ları biribirine katmış ve hadi 
babam beyaz tuvali ala bildi
ğine boyamağa başlamış! Am
ma nasıl tahmin edersen ondan 
bir kat fazlasile..

Ressam gelince hayrette kal
mış.. Şaşmış, şaşmış!..

—  Kim benim etüdümü bi
tirdi ?.. diye söylenmiş !..

Sonra bir gözünü kapamış 
ötekini açmış !.. İleri gitmiş, 
geri gitmiş bakmış : Dehşet !.. 
Tablo enfes bir tablo !..

—  Vay canına demiş!. Ya
hu ne güzel olmuş !.. Eşşoğlusu 
amma san'atkârmış ha !..

Fakat düşün bir kere.. Bu 
eşşoğlu kelimesini, tabloyu bi
tirenin hakikî eşek olduğunu 
bilmeden söylemiş!.

O gün o kadar mütehassis 
olmuş ki, artık ondan sonra 
eline fırçayı almamış!. Hergün 
bu tablonun karşısına geçer mü
temadiyen seyreder durur, san’- 
at heyecanını tatmin edermiş!.

Bittabi eşek te geri yanda 
rahatta!..

Fakat neden sonra efendi ge
ne onun kuyruklarını koparma
ğa başlayınca eşek gene evvel
ki gibi yapmış. Ve nihayet bir 
gün işi merak edip bir kereve
tin arkasına saklanan ressamın 
eline düşmüş ressam sevinmiş :

—  Ah benim eşeğim!.. Sev
gili eşeğim demiş I..

Eşek anırmış!.. Ressam eşek 
diye onu tahkir ettiğini anla
yınca :

—  Ah çimenderzadem!.. Di
ye boynuna atılmış !..

Ve eşeği hancıdan satın al
mış. Gel zaman git zaman ona 
kabiettarih dünya avdet ediyor 
namındaki müstesna tablosunu 
ikmal ettirmiş!..

—  Sonra?*..
—  Sonra., işte sergide altım 

ikmal ettirmiş!...
—  Kim eşek mi?..
—  Hayır ressam!...
—  Doğrusu bu haksızlık. 

Şey demek amca bey, siz bana 
“ eşeğin kuyruğu gibi kaldın! 
dediğiniz zaman iltifat ediyor
dunuz.!

—  Eğer öyle alırsan doğ
rusu!.. Fakat ben hiç te bunu 
düşünmemiştim.

Mümtaz Faik

MeFanet
(  1 inci sahifeden  m abad) 

Bunun mahiyetini onlar an
lar anlamaz evelâ ben ilân ede- 

gceğim ve icabına bakacağım,, 
diyor.

Diin Vasıf Beyden şu tel
grafı aldık:

Ankara, 11 —  Zeynel Be
sim Beyden bugün aldığım tel
grafı aynen tebliğ ediyorum. 
Bu telgraf son günlerdeki neş
riyatın mahiyetini tamamen gös
terir:,, Ben İstanbulda iken na 
avdetimde ne gazetede ne ilâve 
halinde böyle bir telgraf intişar 
etmemiştir. Hizmette iki gündür 
tekzip ediyorum, mel’anet yapı
yorlar.,,

Zeynel Besim?
Trırih 10  teşrinisnni m ahreç İzm ir

(î ) j L  <

Feci bir vuk\
Bilir ameli© arSsa**' 

d lag nn ım  1 1 1  
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Galatada iki
kanlı bir vnk'a olmuş

tur. Halil ve Hüseyin ismindeki 
bu ameleler bir iş meu’elesindeii 
münazaa çıkannıçlan'dıii4. Netice 
sustalı çakılar meydana çıkrmn, 
gözleri kararan Halil kuvveti 
yetiııceye kadar çakıyı Kiicoy» 
nin vücuduna saplamağa bağla
mıştır. 11 yerinden yara nloa 
Hüseyin bitap bir halde yere 
yığıldığını gören hunhar ndara 
yaptığının farkına varmış ve bu 
sefer kuvveti tabanlara 
tir. Fakat 
kan polisleri

Diğer tarafta 
rinden yara al 
dundan fazla miktarda kon w  
yi ettiğinden hemen harfalıcyo 
kaldırılmıştır. Hayatı tehlikeli11 
dir.

ye»

raka
Kurtuluşta Keldik sok'agaıtîa 

oturan Mm. Marika ve NaptoM» 
nin kaçak rakı imal ettikleri 
haber alınmıştır. Yapılan tHÜiEr» 
riyatta 25 kilo rakı 50 okktı 
cibre, rakı kazanı vo teferruatı 
bulunmuştur. Hepsi poüs tara
fından müsadere edilmiştir.

Kitapçılar cemiyetinde
Kitapçılar cemiyeti fintihafr 

dün Ankara caddesindeki cett* 
iyet merkezinde ticaret müdü
riyeti murakabe memuru ile di* 
ğer icap eden memurin küsu
runda yapılmıştır.

İntihap neticesinde Sudi, 
Ahmet A. kif, AhzzsiHdiî, Hil
mi Beylerle İlyas, Pattih va 
Mihran Efendiler, ekseriyeti ürk 
ile idare heyetine intihap edil
mişlerdir.

Sığır vebası mücadelesi
Şark vilâyetlerimizdeki aığfr 

vebası hastalığı hakkında tet- 
kikatta bulunmak ve bu hasta
lıkla devam eden mücadeleyi 
teftiş etmek üzere Kayseri ve 
Sıvasa giden Ziraat müstefarı 
Müderris İhsan Abidin ve mü
tehassıs baytar bakteriyolog; 
Süreyya Asım Beyler avdet «t* 
inişlerdir.

Aldığımız malûmata güre, 
hastalığa karşı mücadele şid
detle devam etmektedir. Mev
cut mücadele teşkilâtı diğer vi
lâyetlerden baytarlar gönder
ilmek suretile takviye edilmiştir. 
Ayrıca baytarı müesseseler ile 
baytar mektebindeki asistanlar 
da mücadele işlerinde tavıif 
edilecektir.

Mücadele faaliyeti hayvan 
sağlık zabıtası nizamnamesinin 
gösterdiği kayitler dahilinde de* 
vam etmekle beraber baytar 
mektebi müderrislerinden Riza 
İsmail ve bakteriyolog Etem 
Beyler tarafından bulutunu? olan 
yeni sığır vebası acısının tatbi
kine de başlanmıştır. İcap eden 
aşılar, tedarik edilmiş ve gön
derilmiştir. Bizzat Riza İsmail 
ve Etem Beyler tarafından tat
bik edilen aşıların vereceği ne
ticeler bilhassa anlaşılacaktır.

Habeş imperatorunun tat 
giyme merasimi

Adiaababa 10 (A. A) —  fm- 
peratorunun taç giyme merasi
minde hazır bulunmak üzere 
gelmiş olan ecnebi heyetler 
avdet etmişlerdir. Şehir e«ki 
manzarasını iktisap etmiştir.
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.̂.ıtopcraıoıirlleF .
türedi kooperafe’Jılerindeu 
kasume vergisi alınmıyor

Hükümet ziraî kooperatif- 
k'i nü açılmadım teşvik için ye
niden brv/ı tal'matııamelcr çı-
!:aı i'tıstir. S(ji> !ai:mai-ı;'me ımı-

ili'lcâlIK'I ItfCtlİ !{OOpü-
)i'."Iijle.k'ir»<Icn ka/aııç vcr;;i;;i al
im;/. ç ık tır .

Kooperatifii’ ti'şkiliııde ya
şı iiıukavlek’i- ve nair evrak

A o ı e ı i e r  ! o j- • • I !- '. : - ıv d a ıc r i

Jlıar.ısız ukıak U..,'.ııc ttlecek- 
io re tir .

î-Sııno mukabil Baııka-
üorı laıntdca'arıpdu b^'m an zi
raat kooperatiflerinin ;::uame- 
lâlını yakından takip edecektir. 
Bu hususin çyrı I.-'ı ; ■:..F’.c
yapılmış, bütün Ziraat Banka
larına gönderilmiştir.

M ®rç para
flmmam&ız

l  B ir in c i say fadan  m abat)
Geçen ay hükümete üç A- 

snerikan sanayi grupu tarafın

dan mühim miktarda bir istik
raz teklifi vuku bulmuştur. A- 

merikah sermayedarların ma
den ve ormanlarımızı işletmek 

için istedikleri imtiyazlara ait 

tekliflerin ağırlığı karşısında 

hükümet bu istikraz teklifini 

reddstmigtîir.
Amerika Ticaret Müsteşarı 

Miste? Kleinim de hükümetimize 
bir istikraz teklif etmek için 
meüalekitiftiize geldiği söylen
miştir.

Diin Amerikan sefarethane- 
oinde bu haber de kat'iyyen tek-' 
aip edilmiştir.

Hükümetimiz hariçte borç 
pas'a arayacağı yerde millî pa
ranın iatıkran ve Merkez ihra
cat Bankasının teşkili için uğ
ranıyor.

Bunun için yakında Anka
rada bir içtima yapılacaktır. Bu 
içtimaa Koncorsiyom Heyeti Re-
ioi NwEÎlalSj Eaat Bey de iştirak 
esîecektîr. - ■ ■ -

I * '

Pasfe, Î1 { A. A) —  havas ' 
ÂjaHSJ Aafeâtf&sÜan istihbar edi
yor: Seîâfeiyeİtar mehafilden alı
nan malûmata nazaran hükümet 
tarafında» Duyunu Umumiye Mec
lisine VĞîSsa cevapta; arada 

gösterilmek istenildiği gibi esaslı 
biır ihtilâf bulunmadığı ve Os- 
Haaris Bartkasma yatırılan bu 
oeaekî taksitin muayyen cüz’ünü 
İngiliz lirasına tahvilinde müş
külât fealısnmadığı işaret edil
mekte ve sonraki tediyat için 

yeni bir kombinezon bulunması 
lûasa galdiğî noktasında ısrar 
olumnaktadSiS'. Bu mülâhaza ile 
dir ki faeır iki tarafı alâkadar 

eden meselenin bir sureti halle 
raptı için hâmiller mümessille
risin Ankaraya gelmeleri lüzumu 
ileri Görülm ektedir.

Fakklfere yardım
Yardım için bîr tenldlâü: 

vücude getirilecek
Belediye kanunu, her bele

diyenin malî kudreti dahilinde 
fakirlere yardım etmeleri mec- 
lımyelim koymuştur.

1,'itanbuhm muavenete muh
taç fakirleri çoktur. Kanunun 
İm emrinin şehrimizde nasıl tat
bik edileceğine dair belediye 
tatbikata başlnmı;ıtır.

()1 e.u hIkmİ kışın fakirlere 
kömür (L'sı>ıLı’uıası âdet olmuş
tu. Kış başladığı için fakirlere 
yardım ihtiyacı, diğer mevsim
lerden r;udar!ır.

Mekrüye, kanunun emrettiği 
yardımı havalar daha ziyade 
soğumadan evvel yapmak için 
b:r karar verecektir. Bu hususta 
bir teşkilât yapılması düşünü
lüyor.

JLi'İ/

Beş milletin iştirak ettiği 
bir konferans

Belgrat, 10 (A. A) —  Bu
gün hariciye nezaretinde Yu
goslavya, LehLtan, Romanya, 
Macaristan ve Bulgaristan mu
rahhaslarının iştirakile beş mem
leket ihracatını tanzim için bir 
ko:;fe>ans okdolunmuştur.

Cemiyeti Akvam murahhası 
M. Drommond, konferansta 
müşahit sıfatile bulunmuştur. 
Öğleden evvel ve öğleden son
ra çalışan konferans ziraî istih- 
lâtın ihracı meselesini mUzakere 
etmiştir. Yugoslavya heyeti mu- 
rahhasaları bu hususta bir ta
kım müspet tekliflerde bulun
muştur. Müzakeratın iyi bir ne
ticeye varması bekleniyor. Ak
şam ticaret nazırı heyeti mu- 
rahhasalar ve ticaret ataşeleri 
şerefine bir ziyafet vermiştir.

Şelkiîır ve. memılcket haberie rî

BeO<g<ğlBy©(ğl(p

llaaş tahsisimi geciktiren 
âmiller

Tekaüt ve eytam maaş tah
sisi hakkında vilâyetlerden Ma
liye vekâletine gönderilen ev
rakın iyi tanzim edilmediği ve 
bazan gerek telgraf ve muhar- 
ıroratla sorutan şeylere vaktin
de cevap verilmediği için es
babı maaşa maaş tahsisi mua
melesi uzamakta ve bir iasmı-

Şoför, arabacıların 
kabiliyeti bedeniyesi

Arabacı, şoför, mavnacı vc 
kayıkçı gibi vesaiti nakliye i- 
dare edenlerin sıhhî vaziyetleri 
hakkınna tespit edilmiş muay
yen esaslar yoktur. Bazen me
selâ şoförlük evsafı için müte
hassıs hekimlerin raporları a- 
rasında mubayenet vardır.

Bir hekimin şoförlük için 
mâni gördüğü bir vaziyeti diğer 
bir hekim mahzunsuz buluyordu. 
Belediye, her hekimin ayn ayrı 
içtihatla haraket etmesi bunlar 
için bir kabiliyeti bec’eniyet t .- 
limatnamesi hazırlamağa karar 
vermiştir,

Bu talimatname mütehassıs 
bir komisyon tarafından hazır
lanacak ve şoför, arabacı, mav
nacı ve kayıkçılar için ayrı ayrı 
ahkâmı ihtiva edecektir.

Ahır sahiplerinin şikâyeti
Belediye, bütün ahırların as

rileştirilmesi için emir vermiş 
ve ahır sahiklerine de birkaç 
defa temdit edilmek üzere üçer 
ay mühlet te verilmişti.

Bazı ahır sahipleri belediye
nin tebligatına tevfiki hareket 
ettikleri halde diğer bazıları 
bu emri dinlememişlerdi. Bele
diye, bu gibileri tazyik edince 
bunlar da Dahiliye Vekâletine 
müracaatla şikâyette bulunmuş
lardır.

Vekâlet bu hususta Vilâyetten 
izahat istemiştir.

. Asrî halâ
Taksim abidesinin arkasında 

eski kışlanın karşısındaki kıs
mında, belediye yer altında bi?ma mağduriyetini mucip olmak-,, 

ta bulunduğundan bu hususta^ halâ inşa ettirmeğe başlamıştır, 
itina edilmesi alâkadarlara,ı Alman grubunun yapaeağı 
ehemmiyetle tebliğ edilmiştir. asrî halâlar bundan ayrıdır.

Tutum miışı 
Msaeanrllaii0 fen s©° 

nn© f o s i k  { b i t i m  

sılkccsıfelgar!
Macarlar bu nene evvelki dö

nelere ııiubetle bizden daha çok 
tiiliijî alacaklardır. Yeni ticarot 
muahedesi mucibince Macar tü
tün rejisi her sene Türkiyeden 
500 bin kilo tütün alacağını 
taahhüt etmiştir.

Macar rejisi yakında ınuba- 
yaata bağlıyacaktır. Bu iş için 
Macaristandan şehrimize bir 
neyet gelmiştir. Heyete Macar 
rejisi erkânından M. Ydan ri
yaset etmektedir.

Heyet erkânı tütün inhisarı 
umum müdürü Behçet, ziraat 
müdürü Nesip Beylerle görüş
müşlerdir.

Aldığımız malûmata göre 
Macarlar burada bir kaç gün 
kalacak, bu müddet zarfında tü
tün tacirlerimizle temas ede
ceklerdir. Heyetin Marmara 
havzasındaki tütünlerden satın 
alacağı anlaşılmaktadır.

Macar heyeti Samsuna da gi
decektir. Keyet tütünü doğru
dan doğruya köylüden alacaktır. 

A n a  doludaki fabrikalar
Tütün inhisar idaresi Ana- 

doludaki fabrikalarını tevsi et
mek niyetindedir. Bunlardan 
Samsun sigara fabrikasının is- 
tihsalâtı daha ziyade artırıla
cak! r.

Bunun için fabrikanın yanı 
başına bazı ilâveler yapılacak, 
makineler, dizel motörlerine 
tahvil edilecektir.

Diyarbekirde bulunan fab
rika da büyütülecektir.

Yakında idarenin fabrikalar 
müdürü Anadoluda seyahate çı
kacak, fabrikaların ihtiyacını 
daha yakından araştıracaktır. 
Hariçte açılacak fabrikalar

Kütün inhisar umum müdü
rü Behçet Bey çarşamba günü- 
Ankaraya gidecektir. Behçet 
Bey bu seyahatinde idarenin 
Suriye ve İsviçrede açacağı 
fabrikalar hakkında maliye ve
kili Saraçoğlu Şükrü Beye iza
hat verecektir.

Yol vergisi
Yol vergisinin ikinci taksiti 

bu ay nihayetine kadar tahsil 
edilmiş olacaktır.

Vergiyi vermeyenler yollara 
sevkedileceklerdir.

Muvakkat mahiyette amele 
istihdam eden müessesatta mu
hasebeciler bu gibi eşhasın ver
gi borcundan mes’uldürler.

Üsküdar çarşısından gün
düzleri otomobil, 

araba geçmiyecek
Üsküdar çarşısı çok kalaba

lık olduğu için buradan otomo
bil ve arabaların geçmesi üze
rine halk şikâyet etmeğe baş
lamıştır. Bunun üzerine belediye 
sabahları saat 8 den akşamları 
saat 6 ya kadar araba, kamyon 
ve otomobillerin geçmesini me- 
netmiştir. İstanbul Balıkpazarı 
için de büyle bir kararı vardı, 
Fakat bunun tatbik edildiğini 
görmüyoruz.

Mister Klein
Amerika Ticaret Müsteşar 

Mister Klein dün şehrimizin 
muhtelif yerlerini gezmiş, mü
zeleri ziyret etmiştir.

Mumaileyh bugün İzmire gi
decek, oradan Kıbrıs tarikile 

ceyahatine devam edecektir.

Belediye kulede asansör 
tertibatlı yapacak

Belediye, nihayet Galata ku
lesini afirileştirrnoğe karar ver
miştir.

Birçok ecnebilerin ve bu 
meyanda seyyahların kuleyi 
ziyaret ettikleri, halbuki bunla
rın müşkülâta duçar olduklarını 
gören belediye , kulede asan
sör tertibatı yapmağa karar 
vermiştir. Metruk Kadıköy ha
lindeki asansör kuleye nakledi- 
lecktir.

Bundan başka bir heyet ku
leyi tetkik edecek ve daha ne 
gibi noksanları olduğunu tesbit 
eyliyecektir.

Bütün bu yapılan ve yapılacak 
işler, pek geç olmakla beraber, 

iyi,' hatta temenni edelim ki bir 
çok işlerimiz gibi bu da kâğıt 
üzerinde kalıp unutulmasın. An
cak, dünyanın her tarafında bu 
gibi kulelerin etrafı çok geniş 
bir meydan halinde olup park
lar, bahçeler gibi iyi şeylerle 
müzeyyindir. Halbuki bizim ku
lenin etrafı pis ve çirkin dük
kân ve evlerle kapalıdır.

Belediye riyasetinin bu nok
tayı da nazarı dikkate almasını 
temenni ederiz.

Feyziati
Yangından mes’
ul giSmlen hade
me beraat etti

Feyziati liselerinin yangını
na sebebiyet vermekle maznun 
bulunan hademe Hatice Hanımın 
muhakemesine dün Dördüncü 
cezada devam edilmiştir.

Yangının çıktığı gece mek
tepte bulunan dört muallime 
Hanımla hademeler şahit sıfa- 
tile istima edilmişlerdir.

Yangının zuhurunu ilk gö
ren, gece nöbetçisi Hasibe Ha
nım isticvap edildiği zaman 
saat iki de koridorları bir du
man kapladığını ve biraz sonra 
ateşin etrafı sardığını, yangının 
mütalea odasından zıktığını söy
lüyordu.

Diğer şahitler de yangının 
mütalea salonundan çıktığını 
teyit etmişlerdir. Muallime Me
lek Hanım o gece musiki salo
nunda hazırlamakta oldukları 
bir temsilin provalarını yapmak
la meşgul olduklarını ve müta
lea salonunda sobanın saat 2 ye 
kadar yanmasının imkânı olma
dığını söylemiştir.

Diğer muallime Mediha,Nec
det Hanımlar da bu suretle ifade 
vermişler ve Hatice Hanım mek
tep dahilinde hüsnü ahlâkile 
temeyyuz etmiş bir hanım ola
rak tanıdıklarını ilâve etmişler
dir.

Müddeiumumi iddianamesini 
serdetti.

Hatice Hanımın yangına se
bebiyet verdiğine dair bir ema
renin mevcut olmadığını söyli- 
yerek beraetini talep etti.

Mahkeme de bsraate karar 
verdi.

Pehlivan güîeşi
14 İkinci teşrin 930 cuma 

günü Bolu’uun Kara Ağaç mev- 
kınde pehlivan güreşi ve spor 
eğlenceleri yapılacağı haber a- 
İmtnıştir.

(SflDflD ksıcgak 
y a k a fa a d b

Uzun zamanlurdaııberi İst an- 
bul Gümrüğünde mühim miktar
da ailfılı kaçakçılığı yapıldığı ve 
bu mühim kaçakçılığın meyda
na çıkarıldığı yazılmıştı. Kaçak 
silâhlar Almanya ve Belçika 
silâh fabrikası mamulâtındandır. 
Türk zabıtasına tevzi edilecek 
diye silâhçı sahte evrakla Se
lânikli Mehmet Edip Efendi na
mına gümrüğe getirilmiş ve gene 
sahtekârlıkla harice çıkarılarak 
satılmıştır. Kaçakçılığın meyda
na çıkması üzerine Mehmet 
Edip Efendi silâhların mühim 
bir kısmını Bursaya kaçırmıştır.

Edip Efendi Bursada silâh
ları gizlemekle meşgulken, rü
sumat ve zabıta memurları ta
rafından 3 İlâ h la  beraber yaka
lanmış ve İstanbula mevkufen 
getirilmiştir. Sahte evrak tan
zim eden Ali Riza Efendi de 
tevkif edilmiştir. Kaçakçı Meh
met Efendi silâhların bir 
kısmını Galatada Perşembe 
pazarında silâhçı Halil Cemil 
Mağazasına satmıştır.

Halil Cemil Beylerin ICaba- 
taştaki evleri taharri edilmiş ve 
sandıklara doldurulmuş silâhlar 
bulunmuştur. Halil Efendi tev
kif edilmiş, silâhları Mehmet 
Edip Efendiden satın aldığını 
söylemiştir:

Uzun zamandanberi yapıl
dığı anlaşılan bu kaçakçılığın 
mühim miktarda olduğu tahmin 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
(1400) tabanca, (600) tüfek ya
kalanmıştır.

Tabancalar, (D - W) mar
kalı ( Parabello ), ( Ostırar ), 
(Stayer), ( Brovnig ), ( Mavzer ) 
sistemlerinde ve mükerrer ateşli 
400 mermiyi inkıtasız atacak 
kuvvettedir. Kaçakçılığın tama
men meydana çıkarılması içm 
rüsumatta polisin de iştirakile 
bir komisyon teşkil edilmiş ve 
gümrük ambarlarına şimdiye 
kadar teslim edilen bilûmum 
silâhlarla şimdi ambar’ardajmev- 
cut olan silâhların evrakı kon
trol edilmeğe başlanılmıştır.

Komisyonun faaliyeti netice
sinde iki üç güne kadar kaçak
çılık tamamen meydana çıkarıl
mış olacaktır. Bu mesele ile ya
kında meşgul olmak üzere Rü
sumat Müdürü Mmumimisi İhsan 
Bey İstanbula gelmiştir.

ıfıeFFüite

Avrupaya gidecek talebe
Orta tedrisat Müdiri umu

mîsi Cevat B. Ankaradan gel
miştir. Cevat B. Vekâlette tet
kik edilmekte olan Avrupa im
tihan evrakını da beraber ge
tirmiştir.

Bir kaç güne kadar muhte
lif Vekâletler namına Avrupaya 
gidecek olan talebenin isimleri 
ilân olunacaktır.

Külhanbeyi tabiratı
Halk bilgisi derneği, Türki

yat enstitüsünde perşembeye 

bir içtima aktedecek ve verilen 
esasları tetkik eyliyecektir.

Bu esaslardan manilerle Si
nop halkına ait olanları derhal 
tabettirilecektir.

Dernek tarafından toplattı
rılan argo tabiratı da bu güne 
kadar 700 e baliğ olmuştur.

l! il.- iii’llf ;ir
" M

» Ugak çöker fabrikaca m'm 
dürimi/,ı iotifüM - -  U'ic.l: ',c
ker fabrikası rnüdiiris Remzi 
Bey vazifesinden istifa otnıijtîr, 
İstifaya sebep Remzi Boyla i" 
dare meclisi arasında bir ihtilüf 
çıkmasıdır. Mumaileyhe iktisat 
vekâleti ziraat mürjavirligi tok» 
lif edilmiştir.

* itine ormanları —* Rizedo 
orman inletmek için 100 hin 
lira sermaye ile yoni bir girkot 
teşkil edilmiştir. Şirketin tdûîo 
merkezi şehrimizde olacaktır.

Tramvaylana penccrebri
—  Pasoyu hâmil oliEjyna oivil 
zevatın tramvayların ön aaîmn- 
lığmda durmaları da menedrl- 
mıştir. Tramvaylarda sağ veya 
sol pencerelerin açılffiCjı da 
menedilmiştir.

* İstimlâk edilecek faimalaı
—  Maili inhidam oldrağu (îlaîdö 
belediyece tevsii tarik dolayîoîfc 
istimlâk edileceği ümidile sahip
leri tarafından her türiü telıB1 
keye rağmen yıktırılmakta «jJasJ 
ve tamirine müsaade talep etti*- 
leıı binaların tamirine münaa&s 
edilmemesi takarrür etnniglir. 
Bu kabil binalardan yola ter- 
kedilecek miktarı sahasında ya
nsını terketmiyenler istimlâk 
olunmıyacaktır.

* Askerlik komisyonu —■ 
Vilâyet askerlik komisyonu düo 
toplanarak bazı firariler hak
kında bir takıın kararlar ittihaz 
eylemiştir.

Şehir Meclisi —  Şehir 
Meclisi bugün ikinci içtima ak
dedecektir.

İbrahim Tali Bey —  Bi
rinci Umumî müfettiş İbrahim 
Tali Bey dün şehrimize gelme
diği cihetle bugün vüruduaa 
intizar edilmektedir.

a Kadıyöy hâli —  Sabık 
Şehremini Emin Bey Kadıfeo= 
yünde vâsi bir hâl yaotırmıştı,

Binlerce liraya "-Û olan ve 
hiç bir işe yaramıy • îıâlin Kp 
faiye garaji olara’ . imali lajp 
rarlaştırılmıştı. Hai-Je garaj o» 
lacak şekilde tadiiât icraöiı i* 
çin emir verilmiştir.

* Tütün İnhisar Müdöfii ■= 
Tütün inhisarı müdürü idarenfea 
kadroları hazırlanmadığı için 
seyahatidi tehir etmiştir.

Behçet Beyin cuma gühfi 
ibarenin yeni serse bütçe ve 
kadrolarını hâmÜen Ankaraya 
gitmesi mnhtemeidir.

Merkez Bankaâı
Cümhuriyet Merkez Ban - 

kasının tesis heyeti yakında 
teşil edilecektir. Maliye vekâ
letinde bu iş için tesis edilen 
muvakkat büro tesis heyetinin 
teşekkülüne kadar şimdilik ka
nunda tasrih edilen A. B. C  
ve D sınıfı hisse senetlerinden 
alâkadarların ve müessesatm 
almak arzusunda bulundukları 
hisse miktarlarını tesbit ile meş
guldür. Hisse senetlerinin sa
tışına tesis heyeti teşekkül edip 
satış ka. : ı verdikten sonra 
başlar.ac, ■ :

Mağşuş rtı allara karşB
Son senelerde bazı tacirler 

hariç piyasalara mağşuş mallar 
ihraç etmeği kendilerine iş edin
mişlerdir. Türk mallarının cihan 
piyasasındaki mevkiinden isti
fade ederek ceplerini doldur
mak istiyenler bu hilekârlıkları 
ile gene Türk mallarına darbe 
vurmaktadırlar. Bu çirkin hare
ket neticesinde hariç piyasalar
da hâsıl olan fena intibalar uzun 
müddet devam etmektedir.

Başka memleketlerde bu 
gibi işlere Ticar-ei odaları uğ= 
raşmaktadır. İstanbul Ticaret 
odası tarafından da bu gibi 
hallere mâni olacak meslekî ter
biyenin verilmesi için neşriyat 
yapılacaktır.
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c^erra gazetesinin ı| 
WFmi&M<d. hakkımda hir makalesm

f !L ' PöMtis ve Tevffiik Kügtiâ Bey

Cenevre,- I J  (T e ls iz le )  — Ju r n a l d o  G enev başıvcaıiar- 
ıri M. M'mi.m bugün T e v fik  Rüştü B ey i ö ğ le  yem eğ in e da

vet etti.
Yunan ikürakhası M. P o lit îs  o te le  g e le r e k  T ev fik  Rüştü  

B ey i ziyaret etti. M ü lakat ik i  saatten  fa z la  siirdü. MUteka- 
b ilen  Çin heyeti d e  z iyarete  g e ld i. Uzan boylu  görüştü ler.

H arp  m alzem esi ve umum m illî  m ü dafaa  bütçelerin in  
tahd id i m eseles i e tra fın d a  kom isyon da m ü zakere a ç ıld ı. Bu  
m üzakeratın in k işa fı büyük eh em m iyetle  b ek len iyor .

Cenevre 11 ( Telsizle ) —  
Kuriyera Serra gazetesi yazdığı 
çok mühim başmakalede Tev
fik Rüştü Beyin Romayı ziya
ret edeceğini yazarak Hariciye

Vekilimizin son Ankara ziyaret
lerinden sonra Cenevreye gel
mesinin siyasî mehafilde alâka 
uyandırdığım ve Gazi Türkiye- 

( A rkası 3  üncü s a k i fe d e )

^ıırkasa t e ş k i lâ t ı

ler gakında içlim
K ırk  k iş î ik  fceyeü arası»* ■ 
dam ijrtiifoap ödilem emcii-

igleri ik m al ed ecek le?

Ankara, 13 (H. M) —  Cüm
huriyet Halk Fırkası yeni teş 
kilât ve ıslahat için çalışmak 
tadır. Fırkanın yeni şekline fev 
kalâde ehemmiyet veriliyor. Er 
cümenler geceli gündüzlü çalı 
jarak mühim esaslar hazılamak 
ladırlar. Encümenlerin tetkiki 
bittikten sonra bu esasların 
derhal tatbikatına geçilecektir.

Umumî müfettişliklerin lâğvi 
hasebile fekeinan vilâyetlerdeki 
içlerine nezaret etmek ve bu 
teşkilâtı tam maaasile takviye, 
eylemek üzere gerek teşkilât 

encümenine naensup zevat, ge
rek Millet Meclisi azalarından 
bazıları vilâyetlere gönderile» 
«oklerdir.

Ba Borafc, ieaa cfeoo fı?fea=

i
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S erbest F ırkan ın  intihabatta  
çev ird iğ i d o la p la r ı çıkard ığ ı 

h âd ise ler i an la tacak

Ankara , 12 ( Telefonla) —  
Dahiliye Vekili Şükrii Kaya Bey 
yarın Fethi Beyin Belediye in
tihabat! etrafındaki istizahına 
B. M. Meclisinde vesikalar ibraz 
ederek cevap verecektir. Hükü
metin kanunsuzluk yapmadığım, 
bitaraf bulunduğunu ispat ettik
ten sonra Serbest Fırkanın çe
virdiği dolapları, çıkardığı hâ
diseleri bütün teferruatile Mec
lise bildirerek şiddetli tenkidatta 
bulunacaktır.

W

Puvankara ve 
Briandm beyaz
Ruslarla teması

Moskova, 12 (A. A }—  Sana
yi mukabil ihtilâlcilerinin muha
kemesi dolayısile müddeiumumi
nin iddianamesinden bahseden 

İzvestiya gazetesi,bir takım ec
nebi hükümet erkanı harbiyesi- 
nin de tahrikçilerle teşriki me
sai etmelerini Sovyet Rusyaya 

karşı 1930 senesinde müsallâh 

bir müdahale hazırlanmış oldu
ğunu ve nihayet Poincare ve 
Briand gibi Fransız ricalinin Rus
ya aleyhinde taarruz için beyaz 

Ruslarla müzakerelerde bulun
duklarının sabit olduğunu ehem
miyetle kaydetmektedir.

GasI Hasretleri
Ankara, 12 (A. A) —  Ga

zi Hazretlerinin önümüzdeki Pa

zar veya Pazartesi günü seya
hate çıkacakları muhtemeldir.

Terkos belâsı -
Ankara, 12 (H.M.) ■ İstan

bul Terkos şirketi hakkında 

Nafıa Vekili tetkikat yapmak-

‘ifyom mmefo’MSM A li B e y ' 

nin vilâyet ve kaza kongrelerile 
de meşgul olacaklardır.

Bu i-ey anda şehrimiz Halk 
Fırkası teşkilâtının tekemmülü 
için icap eden faaliyeti ihzar 

(i&ybaos 38ııa& ûahifoch)
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Gelecek Peırşemlbeyel!
Eşkıya yalnız dağ başlarında ol

maz. Asıl korkunç ve tehlikelileri, 
şehirlerde, medenî insanlar arasm
da, kahramanı hürriyet maskesini 
suratına geçirerek, önüne çıkanı 
haraca kesenlerdir. Dağ başın
dakiler, eşkıya olmakla beraber ve 
bütün vahşetlerine rağmen dağııı 
kenet haydut kanununa olsun tabi
dirler. Yani hiç olmazsa hücum 
ederlerken cesurdurlar 
hücumlarındaki maksadı 
açıkça söylerler. Şehirde
ki eşkıya ise kendini bu 
ahlakî kayitten de azade 
tuıar:Çünkü cebindir ve 
hakikati halde adi bir 
dolandırıcıdan, şunun 
bunun çantasını çar
pan, kasasım kıran 
iğrenç bir sabıkalı
dan bile daha adi, 
daha iğrenç, daha 
kahbedir. Bunlar için 
vatanperver görünüp . _ 
tanı öldürmek, namuslu gö
rünüp namusa hücum et
mek, haklı görünüp hakkı 
çiğnemek pis suratlarına 
taktıkları fazilet maskesini 
nevi dolandırıcılıklarla siper itti
haz etmek başlıca meslektir.

Mahut Arif Oruçtan bahset
mek istediğimizi tabiî anladınız. 
Evet, müseccel vatan haininden, 
sabıkalı dolandırıcıdan, devrin hür
riyet kahramanından bahsetmek 
istiyoruz Bu gazetede vatana iha
netini vesikalarla ispat ettiğimiz 
bu alçak ruhlu hain, değil namus
lu bir adamı, hatta haysiyetsiz bir 
adamı bile utancından öldürecek 
kadar kuvvetli ithamlarımız karşı- ^  
sında susmaktan başka yapacak }î

W
Evet kuduz vardır

lumîuzsaıa kim  olduğu malü- 
kem ede anlaşılacaktır. Biz 

a ysiye te  kıyamet veririz  
c “ htıâuüt » diyeni laâ- 

//oA\ kilinin ©nnae çetzcr&iı 
-)J ccisncns* vordirıacğ* vö »

EîeSîımeyi Ibîır sllatıa ayzıraa 
aMairihtnnyacak ilıallö gciiır” 
jstcğî feiKi’is. F ak a t ©, 
■_-;x EMÛİİceiDcell halen v a -  

t s a  ve calbakaln do» 
Y\ iiamdlaif ıcn jomrt îmi

V
nİLLETİP;* • -7^tO/AMNIWA 

|KAVl£W ,TAHÇkSÎİ"i HANGİDEN 
pARIF, OKUCUN ,-YATTBĞI 'C Ü k tR ,

KÂPJ CEZA GÖRWLEREK1'J&FJîME

t  S :f/ /(L  ALMAHK EMPSP- j

Hıea- Eîeaâm k afa  - 
onua malkgeii:» 
maig ©lamafı» 

lüğnraınaa 
ırağmeıı 

Sıaidnm Ira- 
znmrcjıma çı> 

sammaz, Wi- 
cîua? Çâita - 

toaiıadliır,
„ ____ dkullara»

jm-ECiıflBr.Çîsınıkiiâ is» 
p a t edeMS ve  çiiıa-- 
kiâ bm kamıaımlas’s 3Î İnzina Lflûi-

ömütae çaksmakitası 
îıalslı oîayak kopls ■ 
tuğu Tü rk feŞkkn» 

leırmiim k a î,ars,îaa4îI>B' • 
V azifem iz  hain i ve d o 

lan d ırıc ıy ı m ille te  tanıt
m a k  v e y ılan ın  baçım n  
ez ilm esin e  ça lışm aktır . G- 
ün g eç t ik ç e  onu taitıyan- 
la r  a r ta cak  ve n ihayet bir W

bir şey bulamadı. Hatta mah
kemeye bile müracaat cesare
tini kendisinde göremedi î Çün
kü, hiyanetinin kendisini tam- 
mıyan safdil tabakalar arasında 
şuyuundan korktu. Yalnız, mas
kesini alaşağı eden itham o 
kadar ciğerine işledi ki “ Ya
r ın ,,  p a ç a v r a s ın d a  k ö p e k  resim 

leri yaparak bizi gûya onlara benzetmekle 

mukabele etti ve “ kuduz var ! „ dedi.

. gün, bıı haiıı n iem leket ha- 
vasim  ten e ffü s  ed em iy scek  
h a le  g e lecek tir .

Rezilin ifaarieŞîsai ev- 
velce ispat ettik.''îŞe- 
lecek perşeinöbetlerii” 

'v/  tibaren de naaHtelif
— müesseşeieri'nasîJ.do”

H alka k fe r iy e t  diye,m a- |a n d ird lS ım  ■ te lîiilcâ y a  
esseseleri tehdit ile do- ,_Ya
landıran müseccel vatan başlıyacagız.  ̂ ,y_

hami Arif Oratç zıfan okîiyanîsF
âli eaddesinde nasıl bu doîaadınci', 
ocağının işlediğiBİ tatsiîâtzls oku- 
yacaklardır.

ÎL K  YAZI Ş U D U R

Piyango
T a y ya re  piyasnışosu dün 

ikm al edilmiştin1. K azanan  
num aralar dördüncü saM» 
femizdedir.

Do X tayyaresi
Londra, 11 (A. A) —  Hava 

işleri nezaretile bahriye nezare
tine mensup bir çok şahsiyetler 
bugün Do X  deniz tayyaresini 
teftiş etmişlerdir. Tayyarenin 
yarin Prens de Gal tarafından 
ziyaret edileceği ve hava müsait 
olduğu takdirde prensin tayyare 
ile bir cevclâa yapacağı cöy» 

ı Icsimcktedir.

Türk Ocakları heyetinin yeni bir tebliği
Ankara, 11 (A. A)—  Türk 

ocakları âlim ve san’at heyeti, 
bugün içtima ederek atideki 
kararı neşretmiştir. Türk ocağı 
nm kurulduğu gündenberi dai
ma çok ehemmiyetle takip et
tiği idealler malûmdur. Bu ide
aller, milliyetçiliktir, halkçılık
tır, garpçılıktır, lâik cumhuri
yetin esasları da bunlardır. Lâ
ik cumhuriyetçilik Türk oea« 
ğmm ös mefkâreatdir.

Bu mukaddes esasları ko
rumak, yazmak ve hayatta git
gide daha fazla tahakkukuna 
çalışmak için bütün ocakların 
bu Türklüğün ideali uğrunda 
şuurla ve hassasiyetle çalışma
ları birinci vazifeleridir. Türk 
milliyetçiliğinin vazifeleri eksil- 
memiştir, artmıştır. Türk gençli
ğini millî mefkûre bayrağı etra * 
irmda sımsıkı toplanmağa vo aya
rak bulunmaği dâvot ötliyöîiiî.-

Mo Veırslsefa /
Harbiye Nazın-. 

damı oluyor?..
Atina 12, ( A. A  ) •— Alınan

bazı haberlere göre,Harbiye Na
zırı meb’usan meclisi reisliğine 
intihap edilecek ve Harbiye Ne* 
zareti M. Venizelos tarafından 
deruhde olunacaktır. Kabinede 
yapılacak tebeddülat cümlesinden 
olarak Dahliliye, Ziraat, Adliye# 
Bahriye ve Smlaye Na»rf*n»«
tîa cacg’îşnssl&i'î 33lXiiîîCXl>CİĈ ,■
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'i t1 u t/avı i ıık Iırchi ederek iki 
miiİ&im rabıtalarından bahsetti

Londra, 12 (A. A) —  Hiu- 
mcsciosini teticik ede

sek okm yuvarlak masa kon
feransına 90 murahhas iştirak 
etmektedir. Bunlardan on yedisi 
İngiltereyi, 16 sı yerii Hint hü
kümetlerini ve 57 si Hindistanın 
İngiliz idaresine tâbi olan ak
şamım temsil etmektedir.

Hint Miliî Kongresi Fırkası, 
konferansı boykot edeceğini 
evvelce beyan ettiğinden mu
rahhas göndermemiştir. Bu kon
ferans, meşrutiyet idaresinin 
muayyen bir inkişaf devresi 
geçirmesini müteakip Hindista- 
nm umumî vaziyetinin tetkik 
edileceğini natık bulunan 1919 
tarihli ıslahat kanunu mucibince 
içtimaa davet edilmiştir.

Konferansın vazifesi Hindis- 
tanın atisinin İngiliz imparator
luğu çerçevesine ne suretle dahil 
edileceği meselesi hakkında aza
mî imkân dairesinde bir itilâf 
vücuda getirilmesini temin et
mekten ibarettir. Bugünkü içti
ma muazzam ve muhteşem me
rasim icra9İle başlamıştır. Bu 
merasime Hint prensleri alay 
elbiselerile iştirak- etmişlerdir.

Londra, 12 (A. A) —  Yuvar
lak masa konferansı açıldıktan 
sonra, kıral murahhaslara beya
nı hoşamedi etmiş ve bu müna
sebetle söylediği nutukta; Hin- 
distana mahsus bir hükümet ve 
idare tarzı hakkmda tetkikâtta 
bulunmak ve parlamentoya ka
rarlarında rehber olabilecek bir 
itilâf zemini bulmak için İngiliz 
ve Hint devlet adamlarile Hint 
hükûmettari reislerinin bu suret
le bir masa etrafında toplanma- 
larmn şimdiye kadar görülme
miş bîr vak’a olduğunu kaydet
miş ve demiştir ki :

“Müzakere ve müşaverelerini-

Âmerikan

zin varacakları neticenin İnciliz 
İmparatorluğu camiası üzerinde 
yapacağı çok büyiik tesiri hepi
niz müdrik oluyorsunuz. İngiliz 
İmpcratorluğıına kardeşçe duy
gularla bağlı bulunan hükümetler 
mümessillerinin de bu konferan
sta hazır bulunması bir falihayır 
teşkil eder.

Müzakerelerinizi merak ve 
endişeden âri olmakla beraber 
büyük bir emniyet ve itimatla 
takip edeceğim. Ekseriyet ve 
ekalliyetlerin, şehirler ve köy
ler ahalisinin fabrikalarda ve 
tarlalarda çalışanların, kuvvet
lilerle zayiflerin, zenginlerle fa
kirlerin doğru ve haklı olan 
bütün taleplerini de ırk ve 
mezhep farkı gözetmeksizin da
ima hatırlayıp düşünmekteyim. 
Onların bu dilekleri beni şid
detle alâkadar etmektedir.

İdarî muhtariyeti haiz bir 
hükümetin istinat etmesi lâzım 
gelen en kuvvetli temel fikrim
ce muhtelif istikametler takip 
ederi bu taleplerin bir araya 
getirilmesinden ibarettir. Hin- 
distanm müstakbel hükümet ve 
idaresinin bu temel üzerine ku
rulacağını ve bütün arzu ve 
emellerini kendilerine şeref ve
recek bir surette izhar edecek
lerini ümit ederim.

Yapacağınız müzakerelerin 
bu gayenin muhakkak surette 
elde edilmesine sebep olmasını 
ve isimlerinizin tarihe, Hindis- 
tana şerefli hizmetler ifa etmiş 
olan, gayret ve emekleri çok 
sevimli milletimin saadet ve re
fahını temin edecek kimseler 
gibi geçmesini temenni ederim.,,

M. Macdonald ta irat ettiği 
nutukta görülecek işin çok bü
yük ve ehemmiyetli olduğunu 
söym'iştir.

Protesto

Bir müddettenberi memleke
timizin misafiri olan Amerikan 

Ticaret Nezareti Müsteşarı Mis
ter Klein, dün sabah saat on 
ikide hareket eden TeofilGot- 
ye vapurile İzmire gitmiştir.

Mister Klein, Amerikan se
fareti erkânı, Ateşe kommersi- 
ya!, tfearet ve sanayi odası 
umumi kâtibi, Amerika ticaret 
odası reİ3İ M. Hek tarafından 
teşyi edilmiştir.

Amerika Ticaret Müsteşarı 
hareketinden evvel bir muhar
ririmize memleketimizi ziyare
tinden çok istifade ettiğini, 
Türkiye [hakkında aldığı malû
matın çok müsait olduğunu, A- 
merikada türkleri iyi tanıtmak 
için elimden gelen gayreti sarf 
edec&ğini, gerek İstanbulda, ge- 
rek Ankarada kendisine gösteri
len iyi kabulden çok mütehassis 
ve müteşekkir olduğunu, ilk fır
satta tekrar memleketimizi ziya
ret etmek istediğini söylemiştir .

Mister Klein İzmirde ancak 
yirmi saat kadar kalacak İzmir 
incir ve üzümleri hakkında tet- 
kikatta bulunacaktır.

Mister Klein îzmirden Rados
Kıbrısa »idccck buralarda bi-

Aile reisi kim olacak?
Muhtelit Mübadele komis

yonundaki Türk ve Yunan hey
etleri arasında etabîi rumlarm 
aile reisliği meselesinden çıkan 
ihtilâf hakeme havale edilmiş 
ve bitaraf azalar bu meseleye 
Türk ve Yunan murahhaslarının 
dostane bir şekilde hal etmele
rine karar vermişlerdir.

Dün M. M. komisyonunda 
üçüncü büro içtima ederek bu 
mes’eleyi tetkik etmiş ve neti
cede her iki taraf arasında bir 
sureti tesviye bulunmuştur.

Bulunan formüle nazaran 
baba öldüğü takdirde anne aile 
raisi olarak kabul edilecektir.

Şimdi ortada yalnız bir ih
tilâf kalmıştır. O da hakkı hı
yarlarım Türkiye lehine istimal 
etmiş olan 14 müslüman ailenin 
Türk tebaası mı, yoksa Yunan 
tabasımı addedileceği mesele
sidir.

Bitaraf azalar bugün içtima 
ederek bu mesele hakkmdaki 
kararlarını vereceklerdir.

İzmir, 12 ( A .A ) —  Bugün
22 kuruşa kadar 3706 çuval 
üzüm ve 6 kuruştan 38 kuruşa 
kadar 907 çuval incir satılmıştır.

Vilâyetlerdeki 
ocakla™ Sem 

Postaya teessüfü
Pulathane Tiirk Ocağı mu

rahhası Hüsamettin Fuat Buy
dun dün au mektubu aldık:

“ Son Posta „ gazetesinde, 
ocakların kıymetli ve aziz reisi 
Hamdullah Suphi Bey hakkında 
yazılan gnrnzlıâraııe yazıları o- 
kıırken.on beş seııe.denberi oca
ğa mensup olduğunu iddia eden 
bir kimsenin nasıl bu yazıları 
yazdığına hayret ediyoruz. O 
yazıların sahibi eğer ocaklı ise, 
Yasanın 66 ıncı maddesinde bir 
ocaklı için riayeti mecburî olan 
ahkâmı bilmesi iâzımgelirdi. Ku
rultayda ittihaz edilen kararlar, 
Kurultay zabıtlarında mahfuz
dur. Merkez heyetinin harekâ
tını çirkin bir şekilde gazete

rer, ikişer gün kalarak İskender- 
yeye gidecektir,

Amerika Ticaret Müsteşarı 
Mısır, Filistin ve Suriyede bir ay 
kadar sürecek olan bir tetkik 
seyahati yapacak, oradan Fran-

evvel bu zabıtları okumak ve 
Kurultay kararlarını öğrenmek 
icap etmez mi idi? Tiirk Ocak
larını ve onları idare edenleri 
memleketin efkârı ıımumiyesine 
fena tanıtmak; dolayısile Türk
çülüğe ve milliyetçiliğe büyük 
bir zarar iras eder ki; bundan 
istifade edeceklerin kimler ola
cağını yazmağa lüzum görmü
yoruz.

Türkçülüğün ve milliyetçili
ğin yeniden hayat verdiği bu 
memlekette bu hayat verici 
mefhuma çok dikkat etmek ve 
çok hürmet etmek her Türk 
genci için bir vazifedir.

“ Son Posta „ gazetesinin 
Ocaklara taallûk eden kısmında 
gördüğümüz yalnış ve çirkin 
neşriyatı Pulathane Ocağı tees
süf ve teessürle karşılar.

Babaeski murahhası Enver 
Kâmil Beyden şu mektubu aldık:

Resimli Ay mecmuası ile, 
memleket gençliğine Komünist
lik ve Bolşeviklik fikirlerini tel
kine çalışan "Son Posta,, gaze
tesinin son kurultayda intihap 
eylediğimiz merkez heyeti ve 

tavzif eylediğimiz riyaset divanı 
azalan ile bilhassa muhterem 

reisimiz Hamdullah Suphi Bey 
aleyhinde neşreylediği hezeyan
ları dikkatle takip ediyoruz.

Bu hezeyanlar arasında Ku

rultayda verdiğimiz kararlarla 
Kurultayın şahsiyeti maneviye- 

sine tecavüz eden bu gazeteye 

ayni lisanla cevap vermeğe O- 
caklı terbiyemiz müsait olmadı
ğından kendisini şiddetle pro
testo ediyorum.

(B ir in ci sayfadan m abat) 

ve ikmale de Afyon meb’usu Ali 
Beyin memur edileceği anlaşıl
maktadır.

Kırk kişinin arasından seçi
len encümenler nihayet cumaya 
kadar işlerini ikmal ederek umu
mî bir içtima aktedecekler ve 
muhtelif encümenlerde ayrı ayrı 
verilen mühim kararları bir ke
re d© umumî heyet huzarunda 
tetkik eyliyecektir.

Fırkanın umumî kongresini 
bu sene kânunusanide toplana
cağı cihetle o zamana kadar vi
lâyetlerdeki kongreler toplan
mış, raporlarını merkeze gönder
miş olacaklardır.

Fırka nizamnamesi mucibince 
umumî kongre Fırkanın Umumî 
Rreisi Gazi Hazretleri tarafından 
küşat edilecektir.

Ankara, 12 ( A. A ) —  Halk 
Fırkası grupu heyeti umumiyesi 
yarm öğleden evvel saat 11 de

Çakır Momişiıı dünyada ye
gâne zevki yu» gelip oturmaktı. 
Onun için hazır yemeğe bayılır, 
“alı gözü kör olasıca olsa dn 
ben de sefama bnksanı „ diye 
düşünürdü. Fakat düşünmek pa
ra eder tııi? Mide lıer güıı bir 
okkalık ekmek ister. Memiş ne 
yapsın çar naçur çalışmağa mec
burdu. Ve onun bıımm bahçe
sini çapalıyarak, tarlasını ekerek 
hayatını kazanırdı.

Köyde ihtiyar bir adam var
dı. Buna herkes Hacı baba der 
di.

Hacı baba bir derenin kena
rında kiiçük bir ev yaptırmış o- 
raya barınmıştı. Hiç işi gücü 
yoktu. Eskiden biriktirtiği pa
raları birer birer yiyerek ömür 
çürütürdü.

İşte Memiş buna gıpte edi
yordu.

—  Ah ben de Hacı baba gibi 
olsam da yan gelip rahatıma 
baksam diye düşünüyordu.

Bir gün aklına müthiş bir 
fikir geldi. Bir gece ansızın Ha
cı babayı evinde bastırıp öldür
mek ve paralarının üstüne kon
mak !..

Bu cinayetin Memiş tarafın
dan yapıldığını kim bilecekti ? 
Kimsenin akima hayaline bile 
gelmezdi... Zaten ismi köyde 
Miskin Memiş diye çıkmıştı. O 
sırada köyün civarına (bir çin
gene ailosi de çergi kurmuştu. 
Hacı baba öldürülünce herkes 
bunlardan şüphe edecek ve Me- 
mişte yakayı kurtaracaktı.

Karanlık bir eylül akşamı ka
rarını tatbik etti. Sabaha karşı 
Hacı babanın evine girdi ve za
vallı adamı bir hamlede par- 
maklarile boğdu, sonra cansız 
cesedi bir tekme ile bir tarafa 
iterek etrafı araştırmağa başla
dı. Hacı babanın paraları yata
ğının altında idi ve Memiş şev
ki tabiî ile bunların yerini keş
fetmişti :

Küme küme banknotlar, yı
ğın yığın gümüş mecidiyeler ve 
atlınlar.. Hele altınlar. Gördüğü 
bu sarı manzara katilin gözle
rini yakıyordu.

Hemen hepsini toparladı. 
Torbasına doldurdu ve sıvıştı.

Hacı babanın öldürülmesi 

köyde büyük bir heyecan uyan
dırmıştı. İki çingeneyi tevkif 
ettiler. Ve zavallı çingeneler 
yakalarını kurtarmcaya kadar 
akla karayı seçtiler. Kimse Me- 
mişten şüphe etmiyordu. Çünkü 
akılh Memiş işi çaktırmamak 
için her gün belini omzuna vu
ruyor ve tarla tarla dolaşıyordu. 
Onun maksadı mes'eleyi unut
turup neden sonra başka bir 
köye giderek yerleşmek orada 
Hacı babanın servetile Hacı ba
banın hayatını yaşamaktı. Ni
tekim bu vak’adan altı ay geç
tikten sonra düşündüğünü ya
ptı ve iş aramak bahanesile 
paralarını toplayıp yola revan 
oldu...

Bir şehire uğradı,orada ken
disine bir az çeki düzen verdi. 
Ve nihayet bir Memiş ağa ola
rak eski yerinden uzak çok u- 
zak bir kasabaya vardı ve yer
leşti. Burda kendisini kimse ta
nımıyordu. Keyfi keyifti. Sanki 
yüz sene yaşayacakmış gibi pa
rasını hesap ediyordu. Şimdi 
kırk sekiz yaşında idi. Geriye 
tam elli iki sene kalıyordu. Bi
naenaleyh parasını elli iki par
çaya ayırdı ve her sene bir par
çasını yemeğe başladı. Bazen e- 
vinde canı sıkılır ve civardaki 
harmanlarda çalışan rençperleri 
seyre giderdi. Onlarla şakalaşır 

konuşurdu.

Rençperler I ju adamın ser
vetini merak etmişlerdi. Bir gün

Memiş ağa sen ne yer, 
ne ile geçinirsin ?

Memiş cevabını evvelce ha
zırlamıştı :

—  Beıı aslan Koııyalıymı. 
Orada büyiik amcam öldü. Mi-

Fakat o anda katilin aklına 
feci bir ihtimal geldi :

Miras kelimesini ııe demeğe 
söylemişti ? ya bu adamlar ken
disini Hacı baba pibi öldürür
lerse...

Titredi..
Kendisinin yaptığını bir baş

kası ne demeğe yapamazdı?
O günden sonra artık ra- 

hati, huzuru kaçmıştı. Geceleri 
uyku uyuyamıyor, bin türlü ha
yaletler içinde bunalıyordu. Ka- 

kilit kilit 
Peneeı

parmaklık taktırdı olmadı.
Olmadı, olmadı vesselam!.. 

Hırsıza kilit kürek mi dayanır, 
Arlık hergün parasının yerini 
değiştiriyordu..

Bir gün yolda sarhoş bir 
delikanlıya çarpmıştı. Bu adam 
Memişi bir güzel küfürle donat
tı; üstelik bir de tokat aşketli. 
Fakat Memiş sesini çıkaramadı. 
Korkmuştu.

O gece sabaha kadar gözü
ne bir katra uyku girmedi.Hep 
bu adamın gelerek kendisine 
bir fenalık yapacağını zannedi
yordu. Mütemadiyen ayak ses
lerini bekledi durdu.

Günden güne zaifliyordu . .
Gözleri içeri gömülüyor, ve 

en küçük bir gürültüyü duyunca 
hemen ayağa kalkıyordu. Dı- 
şarda olduğu zamanlar sanki 
evin içine saklanmış bir caniyi 
yakahyacakmış gibi ayaklarının 
ucuna basa basa kapısının önü
ne yaklaşıyordu. Geceleri uyku 
artık kendisine haram olmuştu. 
Gündüzleri uyuyor ve derhal 
gürültüden uyanmak iç'n kapı
nın arkasına bir sürü gaz tene
kesi istif ediyordu.

Ne kadar para canl'sı olduğu 
kasabada yayılmıştı. Herkes:

—  Memiş ağa papellerin 
üzerinde can verecek diye söy
leniyordu.

Bir gece yarısı Memişin evi
ni bastılar kapıyı sırtladılar ve 
içeri girdiler. Bunlar bir eşkiya 
çetesinin adamları idi.

Tuhaf şey, evde hiç bir ses 
sada yoktu. İçlerinden birisi e- 
lektrik fenerini yaktı.

Hayret !..
Ocağın başında ihtiyar bir 

adam kendini tavana asmış sal
lanıyor..

Etrafı araştırdılar ve yerde, 
ocakta yarısı yanmış deste deste 
liralar gördüler.

M ümtaz Faik

Bulaşık hastalıktan 
ölenlerin eşyası

Bulaşık hastalıklardan ölen
lerin eşyası ile evlerinin fennî te
mizliğe tâbi tutulması lâzımdır. 
Yeni hıfzıssıhha kanununda buna 
dair sarih maddeler vardır.

Halbuki bir çok yerlerde bu 
temizliğe fennî bir şekilde riayet 
edilmediği, memurların ölünün 
evine bir kaç gün sonra gittikle
ri görülüyor.

Buna mâni olmak için cena
ze evden kaldırılır kaldırılmaz 
derhal temizleme memurları 
ölünün bulunduğu yerleri temiz- 
liyecekler ve o gün eşyasını 
alarak tebhir ve tathir edecek
lerdir.

Bunun tamamile tatbiki için 
defin ruhsatını veren hekim tep
hirhaneyi süratle haberdar ede
cektir. Ölülerin yıkanma ve teç
hiz usullerinin daha sihhî ol- 

f'raası için belediye ayrı bir tali
matname hazırlayacaktır. “ ■

T A M İ M İ  

Miiiteelit Mübade
le komisyo

num™ îoir tebliği
Muhtelit Mübadele Itomiayo- 

mı kâtibi umumîliğinden tebliğ 
olunmuştur:

10 Hnzirmı 1930 tarihli An
lı;! ra ımıkavoleııamcuinm yirmin
ci ıımddoniııiıı ( A ) fıbıımnda 
niiirıarrah olıkâma tevfikan in- 
tnnbıılda bulunan ve Tiirlc tabi
iyetini haiz olaıı etabli rumlnrile 
mezkûr mukavelenin 10 uncu 
maddesi mucibince avdet hal:-

Türkiye dahilinde İstanbul mm- 
takası haricinde mutosarrıf ol
dukları emval ve emlâke mu
kabil muhtelit komisyon lîînri- 
fetile tazminat verilecektir.

Bunun için, yukarıda zikre
dilen sınıflara dahil bulunan kim
seler lâzımgelen izahatı hnvitarifcıt 

dairesinde dolduracakları tazminat 
talepnamelerini almak üzere 10 
eylül 930 dan itibaren Muhtelit 
Mübadele lıomiııyoıııı bürolarına 
müracaatı.1 davat edilmişlerdi. 
Tazminat talepnamelerini honlia 
tevdi etmemiş olanların bu ta
lepnamelerini en kısa müddet 
zarfında Muhtelit komisyon bü
rolarına getirip vermeleri lüzu
mu alâkadarların nazan dikka
tine vazolunur.

İhtar:
Eski talepnameler, eski oldu

ğundan, nazarı itibara ahnmıya- 
caklır.

Henüz etabli vesikası alma
mış bulunan istida sahiplerininde 
talepname vermeleri icap eder.

Teminat talepnameleri mec- 
canen tevdi edilecektir.

Gazi Tîirkiyösi
(  1 inci sahifeden  mabad) 

sinin siyasî faaliyeti Şarkî ka- 
radenizden Asya Tuna ve Va
sati Avrupaya doğru inkişaf 
ettiğini yazıyor.
Mütarekenin yıldönümü

Cenevre, 11 (A.A) —- Tah
didi teslihat ihzarî kominyonun- 
da mütarekenin yıldönümü mii- 
nasebetile bir dakika sükût 
edilmek suretile bütün harp 
maktullerinin hatırası tebcil edil-> 
miştir. Alman ve Rus murah
hasları tarafından müzaheret 
edilen İtalyan murahhası, geçen 
içtima devresinde teslihat kre
dilerinin neşir ve ilânı sisteıoile 
bir sureti halle raptedilmek is
tenilmiş olan harp levazımının 
tahdidi hakkmdaki miîzakeratm 
yeniden küşat edilmesini talep 
etmiştir.

Yugoslavya ile Belçikamn 
muhalefetine ve Fransanın mii- 
zakerata evvelce kabul edilmiş 
olan neşir ve ilân sisteminin 
tetkikinden başlanılması talebi
ne rağmen komisyon M. Politis 
ile Lort Sesilın mes'elenin ye
niden ve derînden derine tet
kik ve münakaşası suretindeki 
teklifini 6 reye karşı 14 royle 
kabul etmiştih Ekalliyette ka
lan devletler şunlardır: Fransa, 
Lehistan, Romanya, Çekoslo
vakya, Yugoslavya ve Türkiye.

Ziraat kursu
Ankara, 12 (A. A ) —  Zi

raate arız olan haşarat ve zira
at hastalıkları hakkında en son 
bilgileri takip etme1!; ve göster
mek üzere clünden itibaren An
karada bir kurs açılmıştır. Biı 
ay devam eclecek olan bu kursa 
cenup vilâyetlerinde ziraat tnU- 
eadelasir.de çalışan mücadele rat- 
mur ve müdürleri ve müfeHif* 
lerile ziraat memur ve müdürleri 
iştirak etmişlerdi*'.

Kursu Ankara emrazı ne
batiye şefi ve yüksek ziraat 
mektebi haşarat müderrisi ida
re emektedir.
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İçtimada divanın azayı ta- ı 
büyu/jiiHÎcıı (,İ,1II ,,i!ı ler re- j
nwı hazır l)iı.o.ıiıu:...ı,ır. Yalnız j 
Hukuk Fakültesi azıslan olan | 
Muslihittin Âdii 13. Madriüe bu- j 
iunduğunıkm iibüiu!;. i>. c!u ma- I 
zcreti olduğundan içtimada bu- i 
lunınamışlarcîır. ,j

Divanda, hııkuk fakültesini 
yalnız fakülte reisi Tahir Bey 
temsil etmiştir. İlâhiyat fakül
tesi âzasından terbiycci İsmail 
Hakkı Bey içtimaa gelmemiştir. 

Bu ouretle fen, tıp, edebiyat 
S’eio ve azalariie ilahiyattan 
yalnız bir azanın hazır bulun- 
maaile toplanan divanın ilk iç
timai gayet sükûnetle geçmiş
tin Evvelden tahmin edildiği 
gibi ilk içtimada pek fazla bir 
hararet olmamış ve hiç bir mü
nakaşa cereyan etmemiştir. Esa
sen, dünkü nüshamızda ilk içti
main sükûnetle geçeceğini kay
detmiştik.

Bugünkü içtimada, şimdi
ye kadar birikmiş ve inta- 
;ı teahhur etini ş olan 21

Müskirat inhisarı

yem
ar açıyar

Müskirat inhisarı 931 büt
çesi hazırlıklarına başlamaştır.

Yeni bütçede idarenin teş
kilâtı yenileştirilecektir. İdare 
birkaç vilâyette yeni yeni fab
rikalar açacaktır.

Bunlardan Konya Ereğlisi 
ve Gazi Ayıntaptaki fabrikalar 
on ovvol açılacaktır. Diğer fab
rikaların haııgi vilâyetlerde açı
lacağı henüz tesbit edilmemiş
tir.

Bir şişe fabrikası açılması., 
için bütçeye tahsilat konacak-, 
tır. Bundan başka kaçakçılığa' 
smâni olmak için mevcut muha-, 
faga teşkilâtı daha ziyade tev
si edilecektir.

Müskirat inhisarı teşkilâtı
nın genişlemesine sebep vari
datının gittikçe artmasıdır.

Resmi kabul
Avusturya cumhuriyeti ilâ

nının yıl dönümü müjıasebetile 
dün sabah Avusturya sefaret
hanesinde bir resmi kabul ya
pılmıştır. I

muhtelif evrak intaç edilmiştir. 
Biitçe mesleoi mevzu bahsedil" 
memiştir. Cimim müzakereni ge
lecek celseye terkedilmiştir. İşte 
bunun içindir ki, Uıhmiıı edilen 
münakaşalar başlamamıştır. Ge
lecek içtimada bütçe men’elcsi - 
niıı halline dair görüşülürken,
( serbes ve daimi müderrislik ) 
münakaşalarının b a ş 11 y a c a ğı 
muhakkak addedilmektedir.

Divan ikinci içtimaim 20 
Teşrinisani Perşembe günü ak- 
tedecektir.. İçtimalar tekkerrür 
edecek ve daha sık yapılacak
tır.

Divanın bu içtimalarda halli
ne çalışacağı üç mühim mesele 
vardır: Bütçe, Barem, Tekaüt 
kanunu. Bunların hepsi Maarif 
Vekâletinin bizzat halledeceği 
meselelerdir.

Divanın bu husustaki faali
yeti sırf bir temenni mahiyetin
de olacaktır. Divan gelecek iç
timada, mes’elenin vekâlet ta
rafından halline iııtizaren mu
vakkat bir bütçe yapacaktır. 
Darülfünun Emini Anaka

raya gidiyor
Darülfünun emini Muammer 

Raşit Bey vekâletle temas et
mek üzere yakında Ankaraya 
gidecektir.

MÖIs)©dleD©ÖI©.'
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Tevfik Kâmil Bey
Mübadele Başmurahhasımız 

Tevîik Kâmil Bey önümüzdeki 
hafta içinde komisyonun yeni 
sene bütçesi hakkında hükü

mete izahat vermek üzere An
karaya gidecektir.

Tevfik Kâmil Bey Ankarada 

bir hafta kalacak avdetinde 

komisyonun buradaki işlerini 
tanzim ettikten sonra Garbi 
Trakyaya gidecektir.

Başmurahhasımızn Garbı Trak

ya seyahatinde komisyondaki 
müşavirlerden bazıları refakat 

edecektir.

Fmdsk ve ceviz satışı
İhracat maddelerimiz arasın

da en çok satılan şey fındıktır. 
Bir ay evvel okkası 32 kuruş 
olan fındık şimdi 38 kuruşa çık
mıştır. Eğer tacirlerimiz satışı 
iyi idare ederlerse fiatler daha 
ziyade yükselecektir.

Ceviz satışları da hararetli
dir. Tökâtm iç cevizleri 80 ku
ruşa kadar satılıyor.

m g m m

îşlbıas çıkarıldı
Şolıir Mocliol dUn ikinci iç

timaim cıktotti.
Reis, tetkiki hesap encüme

nine 12 ve diğerlerine yedişer 
aza intihabı lâzım iken geçen 
celsede yanlışlık yapıldığını ve 
haddi nizamiyi tecavüz eyledi
ğini beyan ederek bunun tas
hihini talep etti.

Bunun üzerine geçe celsede 
encümenlere intihap edilen ze
vattan ilk yedi kişileri ipka edi
lerek diğerleri encümenlerden 
çıkartıldılar.

Beyoğlu azasınden Haşim B. 
elektrik şirketindeki işinin çok
luğu hasebile Şehir Meclisi aza- 
lığından istifasının kabulü hak- 
kındaki istifanamesi okundu. 
Azadan Avni B. , Belediye ka
nunu mucibince kesreti meşgu
liyetin istifayi mucip olamıya- 
cağı, istifanın ancak sıhbi se
beplerle veya nakl> mekânla 
kabil olabileceğini beyan ede
rek bunun reddini teklif etti.

Mes’elenin bir kere de ka- 
vanin encümeninde tetkikine ka
rar verildi.

Çatalcanın Haliaçlı, Silivri- 
nin Bekçiler nahiyesinin Tekir- 
dağı vilâyetine, Mahmut Şev
ket paşa nahiyesi Köylerinden 
bozburunun Beykoz merkez ka
zasına ilhakı ve Bakırköyünde 
Firuz çifliğinde Köy tesisi ve, 
Üsküdarda Kara Davut nahiye
sinin Evliya hoca mahallesine 
raptiyle Beyoğlunda Çatmalı 
mesçit mahallesinin yeniden teş

kili teklifleri mülkiye encüme
nine havale edildi. Diğer bazı 
evrakta encümenlere sevkedil- 
di ve celseye nihayet verildi .

£3©lle(sllBye(g)©

Kadıköy tramvayı
Üsküdar tramvaylarının Ka- 

dıköyüne kadar bu kış esnasın
da temdit edilerek ilkbaharda 
Üsküdarla Kadıköy arasında 
tramvayların seyrüsefere başla
maları kararlaştırılmıştır.

Merkez Bankası
Şehrimiz resmi dairelerinden 

bugüne kadar, 6,710 kişi Mer
kez Bankasına hissedar kayde
dilmiştir. Vali, vali muavini de 
bu meyandadır.

aşfleır© 
dsılr Ibeygasnalhı

Tütün İnhisarı Umum Müdü
rü Behçet Bey dün bir muhar
ririmize muhtelif meseleler hak
kında şu beyanatta bulunmuş
tur:

“— İdaremizin yeni sene bütçesi 
hazırlanmıştır. Varidat ümit edil
diği kadardır. Masraflarda aza
mî tasarrufa itina ettik. Fakat 
henüz bütçe üzerinde fazla iza
hat veremem. Pazara kadar 
bütçeye ait teferruat ile kadro
lara ait hazırlıkları bitirerek An
karaya gideceğim. Maliye Ve» 
kâletine yeni bütçemizi arzede- 
rek izahat vereceğim.

Ankarada hükümete Suriye- 
de yaptığım tetkik seyahati ve 
Suriye ile Lübnanda Açılacak 
fabrikalar hakkında izahat ve
receğim. Fabrikalar açılmadan 
evel mamulâtımızın tescili gibi 
bir takım formaliteler vardır ki 
bunları yapacağız.

Gazeteler Fransanın Suryide 
yeni fabrikalar açtığım yazıyor. 
Bu haberde yanlışlık vardır. Es
ki Rejinin zaten Suriyede fabri
kaları vardır. Biz de hazırlıkla
rımızı bitirdikten sonra fabrika
larımızı kuracağız, Surye ve Lü
bnan halkında tütünlerimize kar
şı büyük bir rağbet olduğu için 
oralardaki satışlarımız iyi ola
caktır .

—  (Son Posta) Gazetesi i - 
darenin yaprak tütün alım satı
mını muaheze eder bir yazı neşr 
etti. Fikriniz?

— “Memlekette her sene tak
riben elli milyon kilo tütün is
tihsal edilir. Bunun 15 milyon 
kilosunu biz satın alır, imal e- 
derek satarız. Geri (35) milyon 
kalır ki bunu da tüccar alır, ha - 
rice satar.

Bunun içinden idarede tütün 
alıp satabilir. Bu hususta ne 
kanun, ne de nizam bizi menet- 
mez.Maamafih idare yaprak tü
tün alım satımını pek ender o- 
larak yapmaktadır.

İbrahim Tali B. geldi
Birinci Umumî Müfettiş İb

rahim Tali Bey dün şehrimize 
gelmiş ve Vali muavinini ziyaret 
etmiştir.

İbrahim Tali B. mezuniye
tini Bursada geçirecek sonra 
Ankaraya gidecektir.

■ıi'V' .rll* :ip

bin lira istemiyor
Hükümet vaktilc vuku bu

lan Haydarpaşa infilâkı miina- 
sebelile sigorta şirketlerinden 
800 bin liradan fazla para iste
mektedir. Bu talebin sebebi su
dur:

Vaktile Anadolu Demiryol
ları şirketi Haydarpaşa istasi- 
yonunu sigorta ettirmiştir. Bu 
sigorta şeraiti içinde harp teh
likesi de vardır. Uumumî harpte 
Haydarpaşa garında cephane 
infilâkı olmuş, istasiyon binası 
kısmen ve yanı başındaki tesi
sat kamilen harap olmuştur.

O zaman Demiryolları ida
resi askerî işgal altında bulu
nuyordu. Şirket bu arada si
gorta parasını şirketlerden ala
mamış, harbin neticesini bekle
miştir.

Fakat Anadolu Demiryolları 
şirketi mütareke esnasında da 
hattı işletememeştir.Haydarpaşa 
İngiliz askerî kıtaatı tarafından 
işgal edilmiştir.

Nihayet Anadolu harbi za - 
ferle neticelenmiş, hat tamamile 
hükümetimizin idaresine geçmiş 
ve sigorta parası da hükümete 
intikal eden bir hak olmuştur. 
Şimdi hükümet Haydarpaşa in
filâkından çıkan zararı sigorta 
şirketlerinden istemektedir.

Balıkhanenin tamiri
Balıkçılar cemiyeti balıkha

ne binasının henüz ikmâl edil- 
r'ediğinden şikâyet ediyor. Bu 
hususta iktisat vekâletine mü
racaat edilmiştir.

Balıkhane binası aylardan- 
beri tamir görmekteydi. Bina
nın döşeme kısmı yapılmış, fa
kat çatı kısmı hâlâ ikmal edil
memiştir. Balıkçıların söyledi
ğine göre döşeme kısmındaki 
çimento tutmamış, birkaç gün- 
denberi bazı köşelerde çukur
lar peyda olmuştur. Çatı kısmı 
bu sene yapılmıyacak olursa bu 
salonda kışın satış yapmak ka
bil olmıyacaktır.

Balıkçıların söylediğine gö
re bina tamir görmeden evvel 
daha iyi imiş.

Takip kalemi
Vilâyette teşkil edilen ve 

halkın Kazalarla Vilâyetteki iş
lerini teshil edecek olan takip 
kalemi dün işe başlamıştır.

o Bira fiynti Bira fiyatla» 
rinde ihtikâr olduğundan bah
sedilmişti. Arpa fiyati 4 kuruşa 
kadar düştüğü halde bir gişe 
bira 35 kuruşa çatılmaktadır.

Alâkadar şirket geçen ne
neden kalma pahalı arpa ctokıı 
olduğunu, gelecek nene fiyatlo- 
riıı düşeceğini söylemişti. Fakat 
gelecek seneye kulumdan fiyat- 
lerde tenezzül başlamıştır. Şim
dilik beher kasada 20 kuruş 
tenzilât yapılmıştır.

* Konaervatuvarda âlî İna
ma geçen talebe Konserve.» 
tuvarda altı talebe orta kıom- 
dan âlî kısma geçmiştir. Bu 

münasebetle konservatuvar cu
ma günü bir konser verecektir. 
Bu konsere şehir meclisi azala- 
nndan bazı zevat davet edil
miştir.

Zabıtai belediye memurla
rı —  Zabıtai belediye polise 
devredildikten sonra bunların da 
polisler gibi hukuka malik ol
maları ve ücret yerine maaş al
maları için bir teşebbüs yapıl
mıştı.

Haber aldığımıza göre zabı- 
tai belediye memurlarının vazi
yetleri yeniden tetkik edilecek, 
bunun üzerine bir karar verile
cektir.

* Güzel San’atler Birliğinde—  
Güzel San’atler Birliği musiki 
ve edebiyat şubeleri gelecek 

perşembeden itibaren serbest 
derslere başlıyacalctır. Orta 
mektebi ikmal etmiş gençler 
bilâücret derslere devam ede* 
bileceklerdir.

* Tayyare balosu —  Tay
yare Cemiyeti senelik balosunu 
ayın 15 şinde verecektir. Bal@ 
hazırlığına şimdiden başlanmış
tır.

* Türk Ocağında konferans 
—  13 ikinci teşrin 930 Perşem
be günü akşamı saat 21de mu
allim Vahit Bey tarafından (İs- 
kenderi Kebir’in Lâhdi) mevzu
lu bir konferans verilece!î&. 
Koııferasla projeksiyon yapı
lacaktır. Bunu müteakip Tchai- 
lcovsky Peter Iljitch’in en giizel 
parçaları çalınacaktır. Bu kon
feransa herkes gelebilir.

'■■■■ Vali Bey hâlâ hasta —  
Vali Beyin hastalığı devam et
tiği cihetle derhal faaliyete 
geçmesi lâzım gelen hıfzıssıha 
meclisi ay başı içtima edebile
cektir.

* Tahriri müsakkafat —  Şeh
rimizde yeniden tahriri müsak
kafat yapılacağını yazmıştık. 
Komisyonlar ay başı işe başlı- 
yacaktır.

1 Bakire
Shoukov:
—  Bu nü. ? diye kükredi. 

Bnıılaif bir i ıa j.v 'ık  m esainin  
naîicosidir.

Bunları böyle kazıyıp temiz- 
liycn benim! Evvelâ derilerini 
bir temiz ayıklarım, sonra, bu 

ig bitince bacaklarından tutup, 
pencereden aşağı atana. Aşa
ğıda hesap tamam olunca, on

ları güzelce petrolle sularlar... 
Sonra bir ktb?it..,K'aydi k-ızart- 
aıd.. Kimse Maaa biîe var
maz. Aileleri gelip sorunca "biz 
bilmiyoruz!,, deriz.

OasaBÎnmı silkti sora-a de
van» etti:

— Bunun n ea ıl olduğuna  
görm ek  istersen biraz b ek le ..  
İçerdo  b ir  h e r i f  daha  vur.

Ş im d i onu da buraya getirip  
işin i bitireceğim .. B u  se fer k i  
ço k  uzuıı sürm ezi.

—  Yok!, yok istememi di
ye haykırdım, görmemek daha 
iyi.. Şimdiye kadar gördüklerim 
kâfi...

Hayretle bana bakıyordu. 
Herif işi çakmasîn dîye lâfâr- 
dıyı değiştirmek istedim ve de
dim ki:

—  Peters te besıi bekler. Şim
dice kadar neden geiîtnM§İKie 
de hayret etmiştir.

—  Evet hakkın var. Fakat 
bu yştldaş ta her zâm.sjı çekil
mez! Hele \ .•; kayı .îvbîkaıjadaîi 
sümcıya kadar içmediği zaman 
pek berbat birşey olur.

—  Çok içer ,mi?

— Çok ta lâf mı...Gece gün
düz. Çünkü daima vicdan azabı 
içindedir. GECELERİ RÜYA
LARINDA HEP ÖLÜLER GÖ
RÜR, ÖDÜ KOPARMIŞ!.

—  Vay canına... Evet, her 
halde hoş bir şey değil bu.

Ya sen ?  sen hiç vicdan  
azabı duym az m ısırı?  

Gözlerini açarak baktı:

—  Ben mi, diye bağırdı... 
Ben kim, vicdan azabı kim?.. 
Hem sonra neden azap duya
yım?

B en m ahkûm  etmiyorum  

k i, y a ln ız  hükm ü idam ı infaz  
e'diyorum.

Sonra beni kapıya kadar 
teşyi ederek gayet esrarlı bir 
oeMe' ilâve' etti:

T  SİN^ÖLÜM MÂKİNE-

SİYİM!
Başıyla bana selâm verdi. 

Ben uzaklaşırken Çinli ile ara

larındaki şu muhavereyi işidi- 
yordum:

—  Bir tane kaldı değil mi?.
Evet yoldaş!..

—  G etir bakalım , o k e 
ratayı da buraya!

Bu insan şeklindeki cana
varla yaptığım mülakat, gözle
rimin önünde ceryan eden feci 
hadiseler, herifin üzerime diki
len korkunç gözleri beni fena 
halde sarsmıştı. Bir an evel bu 
deliler yatağından kurtulmak 
istiyordum.

Tchig - Lo beni K.lavuzuma 
teslim etti. Ve ben de ona beni 
derhal Petersin yanına götür
mesini emrettim.

Kâfi rherif bana ne dese beğe
nilirsiniz:

—  Peters yoldaş, kendisinin 
' bugün orada buiunamıyacağuıı

haber vermiş. Sana arzı itizar 
ediyor...

İşte bu garip!..
—  Ben doğruyu söyüyorum, 

inan bana. Fakat seni de ih
mal etmiş değildir. Gunslicht 
yoldaşa seninle meşgul olma
sını bildirmiş.

—  Ne ise zaran yok. Haydi 
Gunslicht yoldaşın yanma gide
lim. İş bitsin de kim olursa ol
sun..

—  Uzakta değil... Bürosu 
hemen burada.

Birkaç dehlizden geçtik.. 
Sonra kapısının üstünde “ Ç e-  
kanın h a fî şu besi „  tabelâsı 
bulunan bir odaya girdik.

Burası diğer odalardan ta
mamen farksızdı. Pislikçe de tıp
kı onlar gibi idi.

Ortada bir masa vardı. Bu- 
ntoı etrafında Çeka rüesası 
oturmuşlardı. Bunların arasında 
derhal Josebevitoh, Rinter, Ar- 
turov , Wijokovskıy , Petrov, 
Roller ve nihayet Gunsîichti ta
nıdım.

Hepsinin kıllı göğüsleri açık
tı. Suratlarında sakal bir karış 
uzamıştı. Nefesleri baştan aşağı 
ağır ağır votka kokuyordu. îşte 
Gunslicht te[l]bunların arasında 

bulunuyordu. O Gunslicht ki,ken

disini hatırlamak bile bütün bir 

kavmi tedhiş etmeğe kafidi.
Peters, emsalsiz cellât,Peters 

gözleri kanlı vahşi Peters, bütün 

çeka heyeti umumiyesinden da
ha hunhar Peters filhakika bu
rada yoktu. Fakat Gunslicht 
bir düzüne pis, murdar herifin 
arsında dik dik bana bakıyor - 
du.

Böyle bir adamdan medet 
ummak kabil miydi?..

Bunu düşünmek bile delilik
ti... [Arkaı yarın]

[1] D jerzinakiy'iıı esrarengiz ölü
münden sonra G unslicht Çekanın 
re isi evveli olarak onun yerine geç* 
m iştir.
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İzmirde Hizmet gazetesi sa
hibi Zeynel Besim Bey evvelce 
Serbest Fırkanın faal bir uzvu 
olarak çalışırken Vasıf Beyin 
kendisine gönderdiği bir mek
tup üzerine, “Halk Fırkasından 
ben’m ayrı gaynm yoka:>-,. diye 
tekrar dönmüştü. Bu hâdise 
daha unutulmadan gazetesine: 
“Vasıf Bey beni İsmet Paşa aley
hinde çalışmak için iğfal etti,, 
diye Zeynel Besim imzalı bir 
telgraf çekti. Vasıf Bey bunu 
sureti kafiyede tekzip etti. Bu
nun üzerine Zeynel Besim Bey 
gerek gazetesinde gerek Vasıf 
Beye çektiği bir telgrafta “kat’- 
iyyen ben böyle telgraf çekme
dim. Bana ihanet etmişler. Sui 
kast etmişler! Bu mel’anettirl 
Kepazeliktir,, diye hâdiseyi tek
zibe kalkıştı:

IFsıksıaafooo»
Bnaim mmevsunk b ir m em - 

hadaaı aMağamız iMaSâaıa

v elce  ce re y a n  eden blftün 
bıa dedikod ulard an son ra 
îstamfoîüEa bir nîiiSfei'ı::.-: pöm- 
d ererek  tah kikat: y a  (m m ; 
ve te lg ra fia m i asall ■ rm ı 
buldııram gtur :

Bu telgraflardaki e! yazıları 
temamen Zeynel Besim Beyin
dir !

Kâğıtlar karıştırılıyor :
İkinci bir telgraf daha  ̂ „ .
*‘Vasıf Bey hakkına gönder

diğim telgrafı neşretmeyiniz. Ben 
gelinciye kadar bekleyiniz I „

Bu da Zeynel Besim Beyin 
kendi el yazısı !..

Bu suretle son bîr iki ay

t
y<& V ek ili Sükrik

içinde muhtelif kalıplara giren 
Zeynel Besim Bey denilen adamın 
mahiyeti anlaşılıyor. Yalan söy
lediği, kendi nıefruz şahsiyeti, 
etrafında ters taraftan alâka 
uyandırmak istediği sabit oluyor.

Bu acemi çaylak aleyhinde 
takibat yapılacak ve kendisi 
mahkemeye verilecektir.

A za sı 30,000 e yaklaşan bir 
cem iyetin hesabına ya la n  ve  
iftira  d o lu  y a zıla r yazm ası 
ne nam us, ne de a hlâk te lâ k 
k is i i le  t e l i f  k a b u l etm ez !  „

Anakara T ü rk  O cağ ı r e 
isi d o k to r T a lâ t  ■ B ey d en  
dfflm şua m ek tu bu  a ld ık  s

“ Aziz reisimiz Hamdullah 
Suphi Beyefendiye, “Son Posta,, 
da Zekeriya imzası ile neşredi
len hücumları Ankara Ocaklıla
rı şimdiye kadar dikkatle takip 
ettiler. Bu hücumların birinci- 
oinde, Hamdullah Beyin ve mer
kez heyeti arkadaşları ile me
murlarının Ocaktan para aldık
ları bir vesilai hicap olarak id
dia edildi. Parayı tahsis eden 
Kurultaydır. Yani iki yüz elli 
Türk Ocağının murahhaslarından 
mürekkep meclistir.

Ocakla, Ocaklılıkla alâkasını 
kesen bir adamın, azası 30,000 
as yaklaşan bir cemiyetin he- 
oabına, yalan ve iftira dolu ya
zılarla karışması ne namus ve 
ne de ahlâk telâkkisi ile telif 
kabul etmez

Zekeriya Bey bilmeli ki, bü- 
yük Türkiye kuvvetli bir hükü
mete malik bir devlettir. Orada 
alınacak ve verilecek hesaplayın 
yerleri mercileri bellidir. Y ep°

iya Bey  
mak istediği anarşi daha o l
madı. O lursa  o va kit B o lşe-  
v ik ler  namına bizden hesap  
ister.

İkinci hücum olarak ta Ham
dullah Beyin bir Halife uşağı 
olduğunu ilân etti: Zekeriya Bey 

N eredesin iz 7 S iz e  göre  

otuz bin azası o lan  bir ce
m iyet başına bir uşak g e
çirm iştir ö y le  m i? Yani otuz  
bin uşak ruhlu genç ken d i 

( A rka sı 3üncü sa h ifed e)

Dahiliye s'yekili Belediye 
intihabatı 

'hakkında ^ a h a t verdi
Ankara, 13 !('A.A) —  Cüm

huriyet Halk Fırfeşsı grupu bu- 
öğleden evveli, Afyonkara- 

tıisar meb’usu Ali 'Beyin riya
setinde içtima etmiştir. Son in- 
.tihabat dolayısile tahad^jis eden 
vak’alar etrafında fikir Ve ma
lûmat tearti ve bu hapta ''Dahi- 
Üye Vdplıjle kâtibi umuminin 
malûmatlarına dahi müracaat 
edilere'k hâdiselerin su^eiiau- 
huru ve'cerey^m^apam^fftes-
bit olunmuş ^Mgfealîereye ni
hayet Veri

Eşkıya yalnız dağ başlarında ol 
raaz. Asıl korkunç ve tehlikelileri, 
şehirlerde, medenî insanlar arasın
da, kahramanı hürriyet maskesini 
suratına geçirerek, önüne çıkanı 
haraca kesenlerdir. Dağ başın
dakiler, eşkıya olmakla beraber ve 
bütün vahşetlerine rağmen dağın 
kendi haydut kanununa olsun tabi
dirler. Yani hiç olmazsa hücum 
ederlerken cesurdurlar ve •- 
hücumlarındaki maksadı 
açıl, im söylede!-. Şehirde
ki eşkıya ise kendini bu 
ahlakî kayitten de azade 
tutar:Çünkü cebindir vı 
hakikati halde adi bir 
dolandırıcıdan, şunun 
bunun çantasını çar
pan, kasasını kıran 
iğrenç bir sabıkalı
dan bile daha adi, 
daha iğrenç, daha , 
kahbedir. Bunlar için 
vatanperver görünüp 
tanı öldürmek, namuslu gö
rünüp namusa hücum et
mek, haklı görünüp hakkı
çiğnemek pis suratlarına __
taktıkları fazilet maskesini her 
nevi dolandırıcılıklarla siper itti
haz etmek başlıca meslektir.

Mahut Arif Oruçtan bahset
mek istediğimizi tabiî anladınız. 
Evet, müseccel vatan haininden, 
sabıkalı dolandırıcıdan, devrin hür
riyet kahramanından bahsetmek 
istiyoruz Bu gazetede vatana iha
netini vesikalarla ispat ettiğimiz 
bu alçak ruhlu hain, değil namus
lu bir adamı, hatta haysiyetsiz bir 
adamı bile utancından öldürecek 
kadar kuvvetli ithamlarımız karşı
sında susmaktan başka yapacak 
bir şey bulamadı. Hatta mah
kemeye bile müracaat cesare
tini kendisinde göremedi: Çün
kü, hiyanetinin kendisini tanı-

m t s  riîLUTİNE , T0W\ VAÎANIfW; 

I; KAVİLEN .TAHRİREN - İ HA NET - EDEN 
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KÂFİ CEZA GÖRÛLERfcKMFyİfîE
'KARAR;VERİLMİŞTİR,, ^ , 
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E v et kuduz vaırdar vo, 
kudııazuM İriııu olduğu raafe-'ı, 

kem ede a n la ta c a k tır .E fe '  
h a y siy e te  k ıy m et veriniz 
ve “ lcndıszl „ diyendi hâ-
karnim çefoorGk

’j j j  cozaonu v erdirm eği ve o 
kelim eyi kir dafıa ajj&una 
aldıırltm ıyacak h a le  g etir

iş, aııeyi biliriz. F a k a l o, '
./'/'& m ö ae cce l haimi va»
/  \  tam ve nahakalı do »•
1 î\ laıtdımcn içimimi

her Esesim k a fa  - ’ 
sana m akgeî- 
ımiç;, a lm a k - 

» -'vk. ’ kğıınMza
rağm en 

~ 7ö t  I  hâkimm htı- 
T' -'i i) zımrana p- 

kanmaz. Hi
çim? Çüm - 

kaim dir, 
dolam» 

'.Ç im kü is
p a t ed eriz v e  çü n 
k ü  bıı kasHiıaEar, 
n ih a y e t bizim  Mi» 
kîİHflEeriııiHz değil, 
öıaffiîîe çıkm ak san  
h a k lı o la ra k  k o r k ' 
tiîğm T ü rk  h âk im 

lerinim k ararla rad ır. 
V a zifem iz  haini ve do

la n d ır ıcıy ı m ille te  tanıt
m ak ve y ıla n ın  başının  
e z ilm esin e  çalışm aktır. G- 
ün g eçtik çe  onu tanıyan
lar artacak ve nihayet bir 
giiıı, bu hain m em leket ha
vasını te n e ffü s  edem iyecek  
h a le  g elecektir .

Rezilin ihanetini ev
velce ispat ettik. Ge
lecek perşembeden i- 
tibaren de muhtelif

mıyan safdil tabakalar arasında K alk a  hürriyet diye,mü- m “ ®SS®Svf  
şuyuundan korktu. Yalnız, mas- esseseleri tehdit ile do- Ja n ^ lr<̂ I§f!î511 te jF lk a y a  
kesini alaşağı eden itham o laaadıran m üseccel vatan
kadar ciğerine işledi ki “ Ya- haini A rif Orraç

p a ç a v r a s ın d a  k ö p e k  resim 

leri yaparak bizi gûya onlara benzetmekle 

mukabele etti ve “ kuduz var ! „ dedi.

başlıyacağsz. Bu ya
zılan okuyanlar Babı- 

âli caddesinde nasıl bu dolandırıcı 
ocağının işlediğini tafsilâtile oku
yacaklardır.

İLK YAZI  ŞUDUR 
Fener Başpapazlığı saasHl cMaMmldı ?

T A H K İ K A T  Ç Ö K  H A F İ  
B İR  S U R E T T E  

D E V A M  E T M E K T E D İR  
Bir kaç gündenberi adliye 

ve zabıtayı ehemiyetli surette 
meşgul eden silâh kaçakçılığı 
hakkmdaki takibat mühim bir 
safhaya girmiştir. Bu işin yal
nız silâhçı Edip Efendi ile ko
misyoncu Remzi Efendinin ya
pabileceği küçük bir mes’ele 
olmadığı anlaşılmıştır. Kaçırılan 
silâhlar mühim miktardadır. Ve 
bir şebeke tarafından kaçakçı
lık idare edilmiştir.

/ A rka sı 3  üncü sahifedeJ

Beş devlet mrasmda
Yeni isalsak bu ay zsırfıiMa 

Romada iîms. edilecek
Hariciye- Vekilimiz Tevfik 

Rüştü Beyin Cenevreye hare
ketleri esnasında mevsuk bir 
membaa istinaden verdiğimiz 
bir haberle Hariciye Vekilimi
zin tahdidi teslihat komisyo
nundan avdetinde Romaya uğ
rayarak İtlayan Başvekili M. 
Musolini ile bir mülâkat yapa
cağım, siyasî mahfellerin fev
kalâde ehemmiyet vermekte ol
dukları bu mülâkatta memle
ketimizle İtalya, Macaristan,

Yunanistan ve Bulgaristan ara
sında müşterek bir hakem, bi
taraflık misakı kara ve denizde 
tahdidi teslihat muahedesi ak
dinin mevzuu bahsedileceğini 
ilk defa olarak karilerimize bil
dirmiştik.

Son günlerde gelen ajanslar 
ve Avrup gazeteleri bu haberi
mizi müeyyet malûmat ile do
ludur.

Yalnız bu ilk haberimizde 
f  A rk a sı 3  üncü sa h ife d e )

V e r g n ! © r  

Mükellefler lehin© 
tadilât yapılıyor

Ankara, 13 (A. A) - Vergi
ler tetkik koalisyonu musakka» 
fat vergisinde yapılacak tadilât 
etrafında tetkîkatta bulunmuş
tur. Son aldığımız malûmata na
zaran komisyon son içtimamda 
hükümet programında mevzuu 
bahsolan muafiyetlerin tevsii ve 
tadilât şartlarının mükellef lehi
ne değiştirilmesi gibi esaslar 
dahilinde kanunu umumî surett» 
tetkik etmiştir.
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iTcfniü̂ s prr';aHi;Bgte) © d ilin d ir
Londra, 12 (/..A) —  

varlak masa ko.ıiera.ı ıııi'ia Ke ş
mir mihraceni şu ‘»izleri ;;iiyIc:- 
nıiştir: Cız Biiyü'i ı >ı ilanya'uıı 
müttefikleri uılatile aram,zı!;ıki 
rabıtanın muhafazasına kal’iy- 
yen azmetmişindir. ÎJizlcr bineli 
sıfatile topraklarımıza şerefli 
rnevkiimizc ve Britanya İmpara
torluğu dahilindeki müsavi va
ziyetimize olan merburiyetimizi 
de muhafaza hususunda ayrıi 
azme malikiz. Biz, konferansın 
bütün şubelerile teşriki mesai 
etmeği hakikaten arzu ediyo
ruz. <

Müstakillerden M. Jimalı, 
1929 beyannamesine telmih e - 
derek Hindistan Kanunu Esasi
sinin mazharı terakki olması 
Hindistanm bir dominyon vazi- 
/etine gelmesi neticesi olacağı- 
ıı söylemiştir. Mumaileyh, şu 
sözleri ilâve eylemiştir. Hindis
tan şimdi her iki millet tarihi
nin asla görmemiş olduğu bil
işin yapılmasına intizar etmek
tedir. Bu da, bugün tetkik et
meğe davet edilmiş olduğumuz 
mühim ve vahim meselenin hal
lidir. Bu öyle bir meseledir ki, 
kürei arz sekenesinin beşte bi
rinin akıbeti ve mukadderatı 
bunun halline bağlıdır.

Hindistan mıırahhasaları na
mına idareı kelâm eden M. Ga- 
ekwar Baroda, yuvarlak masa 
konferansının içtima etmekte ol
duğu bu tarihi binanın haliha
zırdaki konferans derecesinde 
mühim bir içtimaa makar olma- 
rmg olduğunu ve bu konferans
ta milyonlarca Hintlinin tatmi- 
niie Büyük Britanyanın azame
tinin muhafazası hususlarının 
mevzuu bahsolduğunu söylemiş
tir. Kıralıça Viktorya tarafından 
söylenmiş olan âlicenabane söz-1 
lerle meşhur beyannamede mev
zun bahsedilen tecrübeler ancak 
Himdiatcm pronslerile Hint mil
letlerinin temayülûtı lehinde ya
pılacak p.ecibane fedakârlıklar 
sayesinde tahakkuk sahasına 
isal edilebilir.

fagiliz Hindistanı namına söz

I ı ^ s v l i e m ı  2

örU ikîv; y a n  »>

• v e  iervnü'j\

alkiita, l'i

ıy  it. 
!

(A. A) -
azarlıdan binlerce 

kınıie d tin akvam ellerinde 
siyah bayraklar vc kolların
da ıırstem sargıları olduğu 

halde şehrin başiica cadde
lerinde dolaşmışlardır. Nü
mayişçiler bundan sonra bü
yük bir içtima yapmışlar, bu 
içtimada birçok hatipler söz 
alarak yuvarlak masa kon
ferans; hakkır.da şiddetli teıı- 
kidatta bulunmuşlardır.

sciyliyen M. Sastri, itidal ile 
sabru tchammiiiiin zarurî ol
duğunu beyan ekmiştir.

K aravide malteaı
• Londra, 12 (A. A.) —  Hint 
ittihadı kongresi fırkası, yuvar
lak masa konferansının küşadına 
karşı protesto makamında olmak 
üzere bir çok Hint şehirlerinde 
kısmen terki eşgal edilmesi için 
tertibat almıştır. Yuvarlak masa 
konferansı aleyhinde yapılan 
nümayişler esnasında polisini 
vukubulan müdahalesi yüzünden 
Bombayda 25 kişi yaralanmış 
tır. Karaşi şehri, keza konfe
ransın inkadma karşı protesto 
mahiyetinde olmak üzere bir 
matem günü tutmaktadır.

K a ç  kişi hapiste?
Delhi," 12 (A.A) —  (Havas) 

Gandi taraftarlarının hareketine 
iştirak etmek töhmetile hapse 
atılmış olan eşhasın miktarı tak
riben 40 bin kişiye baliğ olup 
aralarında bazıları yüksek aile
lere mensup 2 bin kadar kadm 
vardır. Maamafih, itaatsizlik 
hareketi şiddetini kaybetmemiş 
olup hükümet mehafilini müş
külâta uğratmaktadır. Siyasi 
vaziyet adeta bir çıkmaza gir
miştir. Hükümet, kuvvetli ol
makla beraber, kongre bu bap
taki memnuiyetlere rağmen fa
aliyetine devam etmektedir.

ijyon, 13 (A.A) —  Saat birdenberi, dört defa toprak çökün- 
rösü olmuştur. Bu çöküntüler devam edecek gibi görünmektedir. 
Civardaki tepelerden birinin üstündeki evlerle beraber kayarak 
şehrin aşağı mahallelerinden birinin üstüne yıkılmasından korkul
maktadır. Sokaklardan bir çoğunu doldurmuş olan enkazın altın
dan şimdiye kadar 30 kişi kurtarılmıştır. Bir çok yaralı vardır. 
Enkaz yığınlarıma henüz kaldırılmamış olmasından dolayı bu ka
zaya kurban gidenlerin miktarını anlamak şimdilik mümkün olama
maktadır. Toprak yıkıntılarının muvakkaten durmuş olduğu zanne- 
dilmekle beraber yeni yıkıntılar vukuunun önünü almak için 
ehemmiyetli tedbirler ittihaz edilmiştir. Bir çok evler ve bir has
tane tahliye edilmiştir.

Beş Devlet arasımla
iB in e n i sah ifed en  m abat]  

Bulgaristanm bu müşterek dost
luk ve sulh ve müsalemet ınisa- 
j  '??. *§tirak etmesinin ihtimal 
dahilinde olduğunu kaydetmiştik. 
Dün şehrimizin iyi malûmat alan 
s*yasî mehafilinden, bilhassa 
resmî vaziyetleri olan Bulgar 
kslonisine mensup bazı zevattan 
aldığımız malumata göre bu ayın 
altıncı gümü Sofyadan geçerken 
Hariciye vekilimizin Sofya istasi 
n?,!50 a ®u‘gar Hariciye Nazırı 
Müsyü Bürof ile yaptığı yirmi 
dakikafak bir mülâkat netice- 
'ınde Bnlgaristanm da bu müşte- 
re.c misaka iştiraki kat’î surette 
.akarrür etmiştir.

Ankarada bulunan İtalyan 
sefiri bugün şehrimize gelerek 
buradan Roraaya gidecektir.

İtalyan Başvekili ile harici
ye vekilimiz arasında vuktıbula
cak mülakattan sonra M. Mus- 
solininin Yunan, Bulgar, ve Ma» 
car sefirlerini kabul etmesi de 
muhtemeldir .

Türk - İtalyan - Macaristan 
Yunanistan ve Bulgaristan ara
smda yapılacak olan bu ademi 
tecavüz ve hakem misakı esas
ları üzerinde bu beş hükümet 
temamen mutabık kaldığı tak
dirde bu ay içinde Romada 
imza edilecektir.

îdkah takriri

Mecliste eıumıiiiartesi 
giimııi görüşülecek

Ankara 13 (H. M) - -  Mecli
sin cumartesi celsesi pek ha
raretli olacaktır. Bu celsede 
Fctiıi Beyin Belediye intihabatı 
halikında verdiği istizah takriri 
ıtMizakero edilecektir. Dahiliye 
Vekili Ştikri'ı Kaya Bey, bu 
t-•k/ire cevap ver.ıcolc ve Ser
best Kırk» ınraf'ariarı/ıın yı<p- 
tığı Iaşkısıl klan ve Inıkfmıetiıı 
intihr-bata müdahale etmediğini 
fspai ederek Serbest Fırkayı 

‘ ie ler.ki. cdcc?kür. Baş
vekil ismet Paşanın c’a bu sıra
da söz alması ihtimali vardır.

Yeni il" ısk a  te ş k ilâ tı
Ankara, 13 (H. İVİ) —  Halk 

Fırkasr her tarafta yeni teşki
lâtın tatbikine başlamak üzre- 
dir. İstanbul teşkilâtına Afyon 
meb’usu Ali, Tekirdağı meb’usu 
Cemil, İstanbul meb’usu Hüse
yin, Tahran sabık safiri Mem- 
ciuh Şevket Beyler mstnur edil
mişlerdir. Bu zevatın pazar gü
nü Ltanbuln hareket etmeleri 
muhtemeldir.

Ayni zamanda İzmir teşki
lâtına da başlanacaktır. Bu teş
kilât iie İzmir meb’usu Celâl ve 
Vasıf Beyler meşgul olacaklar
dır.

İstanbul ve İzmirden başka 
Adana ve Bursada da teşkilâ
ta başlanacaktır. Bunu mütea
kip diğer merkezlerde işe gi
rişilecektir.

Âmele grevi
Bir bakır madenindeki 
ameleler grev yaptılar

Nevyork, 13 (A.A)— Lima’
dan bildirildiğine göre, Malpa- 
zodaki bakır madenlerinden bi
rinde büyük bir kargaşalık çık
mış ve zabıtanın işçiler tarafın
dan yapılan nümayişe müdahale 
etmesi üzerine etrafa da sirayet 
etmek istidadını göstermiştir. 
Bu mıntakadaki büttin madenler 
de işe nihayet verilmesi için 
lâzımgelenlere emirler gönderil
miş ve bütün ecnebiler mıntaka 
haricine çıkarılmıştır. İngiliz ve 
Amerika tebaasından 350 kişi 
bir trene bindirilerek Lima’ya 
gönderilmiştir. Bu kargaşalık In
giliz ve Amerikan tebaasından 
olan maden sahiplerile yerliler 
arasında çıkan ihtilâftan ileri 
gelmiştir. Bu akşam umumî grev 
ilân edilmiştir. Kagaşalık esna
sında 15 kişi ölmüş 25 kişi ya
ralanmıştır.

Cenevrede
Londra muahedesini 
kabıt! eden devletler

Cenevre, 12 (A. A.) —  Nor
veç, İsveç, Fenlandiya, Fele
menk, Lehistan İspanya, Yugos
lavya, ve Romanya mümessilleri 
müzakerata esas olmak üzere 
ahiren Londra’da beş devlet 
mütehassısları tarafından tanzim 
edilmiş olan bahrî proje ahkâ
mını kabul etmişlerdir. Bu pro
je, bahri tahdidi teslihat için 
konferans tarafından usul ola
rak kabul edilmiş olan prensip
lere tevafuk etmektedir. Maa
mafih, müzakere esnasında bazı 
teslihat teklifinde bulunulacaktır.

Fransa ile İtalya arasmda 
bahrî mesail hakkında cereyan 
etmekte olan müzakerâtın inkı
taa uğradığına dair olarak mat
buatta intişar eden haber dö
le y  sile eylül ayında resmî mli- 
zâkerata faydalı bir surette 
ekrar başlamak için şimdiye 
kadar amelî bir esas bulunama
mış olduğu teyit edilebilir.

M u h telit m afiıketsıelonle

IfctoelfF teaımr 
ırnall; taıSepfeffiI lksic 

m m  kaMn
Tiirk - Yunan muhtelit mah

kemesi dün içtima ederek muh
telif davalar rüyet etmiştir.

Bu ır.eyaııda Ekrem Süreyya 
biraderler tarafından bir Yu
nanlı nakliyat şirketinin rııli- 
messili bulunan Moiz lif. aley
hine açılım zarar ziymı davanı 
görüldü.

Ekrem biraderler Selâniktüiı 
şehrimize getirilmek iizere IVIoize 
eşya feslim elmişler, fakat eş
yalar yolda kaybolmuş olduğun
dan şimdi bunıın tazmini iste
nilmekledir.

Mahkeme şirketin vaziyeti
nin tetkikine ve mümessil Moiz 
Efendinin tabiiyetinin tesbitine 
karar vermiştir.

Kebzedeki peynir fabrikası
nın vaktile tarafımızdan işgal 
edilmiş olması hasebile Türkiye 
aleyhine 3 bin Türk liralık za
rar ve ziyan istiyen Nikola ef
endinin davasına bakıldı. Tara
feyn müdafaalarını yaptılar, da
va karara kaldı.

Ayvalıkta bıraktığı menkul 
ve gayri menkul emvalinin mü
sadere edilmesinden dolayı hü
kümetimiz aleyhine dava açan 
Efıscrodiyoî Ef.ııirı muhakeme
sine devam edildi. Müddei 6 bin 
altın tazminat istiyordu. Fakat 
mahkemeye gelemiyeceği hak
kında bir mazeret mektubu 
göndermiş olduğundan dava 15 
ikinci kânuna bırakıldı.

Jorj Korosos Ef., hüküme
timizden 5752 altın tazminat 
istiyordu. Büyükderede müste- 
ciren oturduğu evdeki zayi olan 
eşyalarının bedeli olarak bunu 
istiyordu. İki taraf müdafaaları
nı yaptılar ve dava karara 
kaldı. ’

Reji idaresinin sabık İzmir 
başmüdürü Jorjyadis Vasil Ef. 
İzmirden giderken orada ter- 
kettiği eşyasına mukabil 12 
bin küsur ve suihlen sonra 
tekrar ayni vazife kendisine 
verilmediği cihetle de zararı 
manevî olarak 16 bin küsur 
lira tazminat istiyordu. Bu da 
karara kaldı.

Yarın Türk - İngiliz mah
kemesi içtima edccektir. I

Mühim h ir  İıır/Jizlık

Beyoğltmda Roma otelinde 
oturan artist komisyoncunu A- 
|to;ıl(.l Efendinin 40,000 drah
mini çalınmıştır. I'olin ikinci rjıı- 
besince verilen emir üzerine: 
Irılıkikiila ba'ilavuııış ve Apostol 
Efendinin larif elliği eşkâlde 
iki sabıkalı yakalanmıştır. Di
ğer taraftan sarraflara tebligat 
yapılarak mühim miktarda drah
mi bozdurmak istiyerılerin za
bıtaya haber verilmesi tenbih 
edilmiştir. Faillerin yakında mey
dana çıkarılacağı muhtemel 
görülmektedir.

Karmanyolacılık
Dün gece yarısından sonra 

Vehbi Beyin vapurunda lostra
ma Halil Galatada Karaoğlan 
sokağından geçmekte iken iki 
lirası karmanyolacılıkla alınmış
tır. Mütecasirler sabıkalılardan 
Altın diş Ömerle arkadaşı Meh
met yakalanmışlardır.

Birahanede taarruz
Bulgar tebeaaıııdan Corci 

ile arkadaşı Ahmet Galatada 
Selanik birahanesinde rakı içer
lerken sabıkalı Çamur Hüseyin 
ile arkadaşı Celâl kendilerine 
taarruz etmişlerdir. Corci ba
şından yaralanmıştır.

Mütecasirler yakalanmıştır.

Aceleci otomobil
Şoför Şevket Efendinin ida

resindeki 1408 numaralı otomo
bil Halâskâr Gazi caddesinden 
geçerken Baronyan eczanesine 
çarpmıştır. Hızla gelen otomobil 
eczanenin cam, çerçeve ve ka
pılarım kırmıştır.

Sebebi anlaşılmıyan
bri mesele

Kasımpaşada Bahriye cad
desinde Eyip Efendnin kahve
sinde ocakçı Rizeli Kâmilin oğlu 
Ferhadı gene Rizeli bimekân 
takımından Maksut sebebi an
laşılamayan bir meseleden do
layı ağırca yaralanmıştır. Fer
hat Beyoğlu lıastahanesine kal- 
dırılmıştır. Carili firar etmiştir.

Ankara ocağı ittiham
( B irin ci say fadan m abat) 

gibi bir reis seçm iştir. H ayır  
Zekeriy a  B ey  ancak sizin  ağ
zına y a kışa n  bu hareketi s i
ze  reddediyoruz. H a m d u lla h  
B ey o tu z  bin a sil o ca k lı gen
cin yeisidir. O , namert e lle r le ,  
g iz li  m aksat takip  eden  f ik ir 
ler le , nereden a lın d ığ ım  p ek  
âlâ b ild iğ im iz  k u v v e tle r le  le 
kelen m esi m uhal, ve ömrü 
Türk m illiy e t i  için  m ücadele  
ile  geçm iş tem iz ve civanm ert 
bir reistir.

Halife ile birlikte son neşr
ettiğiniz resmin cevabını aldınız.
Şimdi halifeye methiyeler yazdı 
diyorsunuz. O methiyeler yazmı
yor.

O , bütün m em leket genç
liğ in e m a zin izi unutmayın, 
bugünkü in k ılâ p  dünün ese
ridir. D ü n  olm asaydı bugün  
olm azdı. R uhla rım ızd a  cetle-  
rim iz y aşıyor d iy erek iy iliğ i  
ve fe n a lığ ı ret v e inkâr etm i- 
yen bir esa le t num unesi gös
teriyor .

Bütün bu iftiralarınız Zeke
riya Bey, diğerleri gsbi kendi 
ruhunuzun gayz, kin, vo iftira 
dalgaları içinde boğulmuştur.

Y a rın ki n e sil A nkarada  
y ü k se len  mermer binam ıza  
ba k tık la rı zam an buradan ka ç  
m illiy e t  düşm anı betbaht k a 

fan ın  kovulduğunu, e z ild iğ in i,  
ve ka hred iid iğ in i bilm eye- 
eeklerd irb ile, .

edigor /
Davanızda o kadar zavallı 

ve on dört milyon türkün için
de o kadar yalnız ve kimse-iz- 
siniz. Ve nihayet Zekeriya Bey 
asıl siz, Bolşeviklik hesabına ça
lışan, Türk ocağım bu mel’un 
yabancı cerayana muarız oldu
ğa için yıkmak istiyen, yaban
cıların satın aldığı ne biçare bir 
uşaksınız.

Ham dullah B ey cevap  
verecek  

Ankara 13 (H. M) —  Ham
dullah Suphi Bey yarm Türk 
Ocağında bir konferans vere
rek “Son Posta” sahiplerinden 
Zekeriya Beye cevap verecek
tir.

Bir tekzip daha  
Ankara, 13 (H. M) —  Türk 

Ocakları Umumî kitabetinden: 
Son Postanın ocaklar aleyhin
deki neşriyatı dolayısiie mer
keze bir tamim göndererek o- 
caklan protestoya davet ettiği 
yazılıyor. Bu haber bu gazete
nin diğer bütün neşriyatı gibi 
asılsızdır.

İzmit Valisi
Ankara, 13 (H. M) —  İzmit 

Valisi hakkında Yarın gazete
sinde intişar eden haberleri 
Dahiliye Müsteşarı tamamen 
tekzip etmektedir.

Hariciye tayinleri 
Ankara, 13 (H.M) — Hari

cîye Vekâletinde yapılan tayin
ler bugün tasdiki âliye iktiran 
etmiştir.

/'
Morfîdili ilaçlar
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Geçenlerde Sıhhiye 
içleri eczanelere yaptığı bir 
tebliğde ıııorfitiili vc koltninli 
ifflçları havi reçetelerin, kontro
lünü teinin İçli/, reçefcyi, j;c;ti- 
reıılere ilâçlarile beraber îcıdls 
cdilmt'iiier;iııi bildirmişti .

(Jcçcn gün Tıp fakültesi 
müderrislerinden Kemal Cenap 
Bey/ bir hastasına bu tertip bit 
ilâç vermiş, reçete bir ecza' 
neye götürülmüş, 'ilâç yai/ilmıç 
fakat eczacı evvelce aldığı hu, 
sus! tebligata binaen reçetey 
ifâçla beraber vertıiemiş, Hastj 
da keyfiyeti Keoml Cecop Dc=> 
ye söylemiş ve şikâyette Lu« 
lunmtışfur.

Kemal Cenap Buytlc 
nin resmen haberdar olför.cfyji 
bu şeklin tatbikma kızmış vo 
ecezacı aleyhine ettibba odeSia 
müracaat eylemiştir.

Esasen Cenap Bey bu şoîJır 
aleyhindedir. Çünkii hastayı rc 
çetesi iade edilmezse o  hastcnn) 
hastalığının mahiyetini anlıycrci 
kuvvei maneviyesraisj kıruaua' 
ğını, bunun da tedavi noktai 
nazardan hiç te iyi olmadığını 
ileri sürmektedir.

Bu garip nnes’ele doktoıfo 
ve eczaedar arasında mühim fciî 
alâka uyandırmıştır.

Etibba odasının kararı bek
lenmektedir.

Tevkif at var!
fB ir in c i sahifeden  mabat)

Tahkikat safhası ilerledikçe 
meselenin ehemmiyeti meyda* 

na çıkmaktadır . Kaçakçılığın 
sırf gümrük resminden kurtul* 

mak maksadile yapılmadığın» 
muhakkak nazarile bakılıyor.

Meseleye vazıyet eden müd
deiumumilik tahkikatı ikine! 
müstantikliğe havale etmiştir. 
İstintak hâkiminin gösterdiği lü

zum üzerine dün ve evelfci gU» 
bir çok kimseler tevkif ediİE% 
tir.

Adliye ve zabıtada bu hu 
susta çok sıkı bir ketumiyot 
vardır. Zabıtanın da iştirsfeil* 
rüsumatta teşekkül eden komis
yon pek sıkı tetkikat yapmaÜE- 

tadır. Tetkikat son safhaya g*l» 
miş ve meselenin mahiyeti ta
mamen tevazzuh etmiştir.

İcap ederse kaçakçılara? 
muhakemeleri hafi olarak e tu *  
yan edecektir. Gümrük Baş* 

müdürü Seyfı Bey dun hir 
muharririmize:

— “ Sıkı bir takibat yapıl
maktadır. Kaçırılan bütün si
lâhlar meydana çıkarılmış va 
yakalanmışta'. Silâhlar ve ka
çakçılar elimizdedir. Takibat 
neticesine kadar başka hiç bir 
şey söyliyemem.,, demîştsr

M. Meclisinde;
Ankara, 13 (A, A) — Btt<

yük Millet Meclisi bugün Kei» 
Vekili Refet Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Celsenin küftdım 
müteakip Yunan meclisi mab’u- 
saflt tarafmdan gönderilen tel
graf öktınnTuştur. Müteakiben 
906 numaralı kanuni» tadil edi
len gtSsMük kaniimmun 43 üncü 
maddesinin tefsiri hakkmdaki 
Başvekâlet tezkeresi sit okk? 
ğu encümene tevdi edilmiştir. 
Tefsiri talep olunan bu madde 
kamını müddetlerinden ziyade 
gümrüklerde- kalan eşyanın n* 
soretle satılacağın* dairdir.
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1 ») una hale
Trordıırnıek isçin-

Bizim iki reüiiuıiA var : Biri 
Gazi, otekı onun her zamanki 
yardımcını ismet !

İoroet Poçn kafanı demek, 
Ganiyi;: vo uııun l>iHiin enerim, 
ar.ken, siyam, iı;tiîiuı'ı eserini cm 
iyi cMnlaıııal: kaîauı demektir .

İsmet Pnrjnyı düşürenlerin 
düşürmüş olacaklarını 

löylemck istemiyoruz; ismet Pa?a 
bandan bir muit sonra ölebilir; 
fcıknt inkılfıbı ancak İsmet Paşa 
kafası ayakta tutabilir.

Hepimiz 11e İsmet Paşaya (> 
®o hiç kimseye esir değil, fakat 
îernot Paşa kafasında olmağa 
jD.Ivjalıua.

Onun cn biiyük eğlencesi 

/plışmadıır.
Onıın en büyük sefihliği türk 

tailloti için bir işte muvaffak 0!+ 
dlaga zataan naşvelenmek ve 
gölsaektir.

ö  dalgın olur, muztarip 
fiteff, nöyleasez, görmez, düşün- 
eoa, igitsaez olur: Türk milleti 
içİB bir bedbahtlık olduğu za
manı !

Eomet Paşa kafasının başka 
fenDDatan vardır : O kendine bir 
tfQ2Ü$e verilse Anadolunun en 
uüak köyünde günlerce, aylar- 
■BQP DSMSÎofce oturur ve çalışır.

Ganinin inkılâbına hizmet 
efesek igtiyen Türk münevver
leri için en iyi örnek odur.

Eğeı? bu memlekette maksa- 
dcs Ve dostluğa fedakârlığın bir 
hoylselini yapmak lâzım gelsey
di, heykeltraşa onun başının 
alçısını göndermek kâfi idi.

Ona kızılabilir; o tenkit e- 
dîlebilir; onunla konuşulabilir. 
Fakat" o nasıl terkolunur?

İnkılaptan hoşlanmıyanlar, 
İEÎniâp kararlarını hazmedemi- 
yenlor, veya harisler ve men
faat adamları, öııce onu, sonra 
Gaâyi terkettiler.

O, dediğimiz zaman, onun 
kafoDini murat ediyoruz.

Somet Paşa mutedil devletçi, 
fakat tam inkılâpçıdır.

Bu ınenour , şiirin altında 
ismimi göriip tc Ağacğlu Ah
met Beye nasıl hak vermezsiniz?

iggal günü her taraftan Türk 
aüyi-âkları inerken : ı

—  Ah bizi bir kurtaran ol- 
lö, salımı mülkümü canımı ve-, 
fiîisî, diyenler, mal ve mülk- 
leîİnin vergilerini daha az ver
mek için «kendilerini kurtarmış 
olasıların aleyhine ayaklandılar.

Haksız ve hürriyetsiz kadın
ımdan bir kısmı, hak ve hür
riyetlerini sıfırdan yüze çıkaran

/ Z i r a î
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İktisat Vekâleti ziraî sigor
talar teşkili için bir proje ha
zırlamaktadır. Diğer tcıraftaaı 
ticaret odaları dn bu lıunııoto 
tetkiknt yapıyor. Aldığımız ma- 
Ifımata göre mevcut sigorta şir
ketlerinden lıiç biri büylo bir si" 
"orta teşkiline taraftar değildir.

Bu gibi sigortalar yaş vo 
kuru tehlikesine kargı çiftçinsa 
zarar ve ziyanını temin edecek» 
tir. Halbuki bizim memleketi
mizde fazla yağmur, sel, kurak" 
lık tehlikelerine karşı sigorta 
yoktur.

Sigorta şirketlerine nazaran 
memleketimiz ziraî sigortaya az 
çiftçi iştirak ederse sigorta fi" 
atleri pek pahalı olacaktır.

Sigortacılar mehafiline göre 
ziraî sigortanın teşkili için çif - 
çinin bu sigortaya girmeğe mec* 
bur tutulması lâzımdır.

Bunun için de bir kanuna 
ihtiyaç vardır, iktisat vekâletinin 
ziraî sigortayı nasıl yapacağı he
nüz belli değildir. Bu husustaki 
projelerin hatları henüz çizilme* 
miştir .

İbrahim Tali Bey
Birinci Umumî Müfettiş İb

rahim Tali Bey dün C. H. F. 
ıstaııbul merkezine giderek bir 
müddet Vilâyet idare heyeti a- 
zalarile temas etmişler.

Tali Bey bugün Bursaya 
gidecektir.

fırkanın ellerine verdiği, bayrağı 
daha kanunun mürekkebi kuru
madan karşı safın direğine 
taktılar.

Demokrasi kahramanlığı so
kak adamları tarafından payla- 
şılamaz bir mezat malına dön
dü: Etin pahalılığından dem 
vuranlar, cumhuriyetin bütün 
müesseselerini, şeref ve haysi
yeti, hakikati ve fazileti kuru 
kemik kadar ucuzlattılar.

Hepsini yaptılar, İstanbulda 
bulunan bir hükümeti devirip 
parçalamak için hepsini yaptı
lar.

Ankara bu kargaşalık ve 
bozgun dalgaları ortasında çe
tin bir tecrübe ve ideal kalesi 
gibi duruyor.

Gözü dönen, kulağı tıkanan, 
ağzı köpüklenen menfaat ve 
hırs yalnız bu kalenin etekle
rinde ümitsizlikten soluyor. Bü
tün memleketin asi! ve hakikî 
çocukları, unutmıyanlar, aldanım 
yanlar hep ellerini ona uzatmış
lardır.

FALİH  RIFKI

Sabıkalılardan nrap İsmail! 
öldürmekle maznun İbrahim vc 
Nccminin muhakemelerine dün 
Ağırceznda devam edildi. 1

Maznun cürmünU kat’iyyon 
inkâr ediyordu.1 Halbuki huku
ku amme şahitleri Eyip ve Ali 
ma2nun İbrahimin arap lomaile 
üç çakı darbesi havale ettiğini 
ve müteakiben İsmailin dügüp 
öldUğünü iddia etmişlerdi. Şa
hit Mehmet te tbrahimin yaka* 
landığı sırada ellerinin kanlı ol
duğunu söylemiştir.

Maznun aleyhine diğer bir 
delil de zabıta tarafından mak
tul İsmailin öldürüldüğü yerde 
beyaz bir iskarpinin bulunması 
idi, ki İbrahim vak’a geceoi 
tek iskarpini): çalıştığı vapura 
gelmiş ve izini kaybetmek için 
tek iskarpini denize atmıştır.

Maznunun inkârlarına rağ
men vak’a esnasında kendisin
de yaralanmış olması epice mü- 
cadelenen sonra arap İsmaili 
katlettiğine delil teşkil ediyordu.

Diğer maznun Necminin ka
til cürmünde alâkası, Arapkir- 
liler tarafından atkısı çalınmış 
olduğundan Arapkirliler aleyhi
ne galiz küfürler sarfetmesi ve 
binnetice aralarının açılmasile 
katil hadisesine sebebiyet ver
mesi idi.

Katlin İbrahim tarafından 
ika olunduğu müddeiumumilik
çe sabit görüldüğünden ceza 
kanununun 448 inci maddesi 
mucibince , ve vek’a esna
sında Abbas Efendiyi  ̂ üç hafta 
hasta yatacak şekilde cerhet- 
tiğinden 456 ıncı maddenin 
2 inci fıkrasına ve cürmü 
aşikâr silâhla olduğundan ceza 
kanununun 457 inci maddesi 
mucibince tecziyesini ve Nec
minin de kavganın huduuuna 
sebebiyet verdiğinden ceza ka
nununun 461 inci maddesinin 
3, 4 üncü bentlerine tevfikan 
tayini cezalarını talep etti.

Dava esnasında maznun ve
kilinin bulunmadığı cihetle ta
rafeyn müdafaasının yapılması 
için muhakeme 11 kânunusaniye 
talik edildi.

Yangım başlangıcı
Sarıyerde Madenlerde Fat

ma Hanımın evinden yangın çık
mışsa da iki tahta yandıktan 
sonra sündürülmüştür.
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îaliye Vekili hasta ol- | 
duğımdan emrin 

vürudu bir ay geçildi
Gayrimübudillere yapılacak 

olan tevziatın ilk taksiti hak
kında bu günlerde Maliye Ve
kâletinden emir beklenmekte
dir.

Maliye Vekili Saraçoğlu Şük
rü Bey hasta olduğu için tev
ziat emri ile buna ait talimat
namenin gönderilmesi birkaç 
gün için gecikmiştir.

Gayrimübadillere ait işler
le Ankarada Gelibolu meb'usu 
Celûl Nuri Beyle, gayrimüba
diller cemiyeti ikinci reisi Celâl 
Bey meşgul olmaktadır. Cemi
yet areioi İstanbul meb'uau Hü
seyin Bey de bugünlerde An
karaya gidecektir.

Maliye vekâletince tevziat 
için yapılacak olan talimatna
meye gayrimübadillerin istih
kaklarına tamamen tekabül 
edecek şekil ve miktarda para 
dağıtmak için vadeler ve şart
lar konulacaktır. Bono tevzia
tının ne tarzda yapılacağı da 
talimatname ile tesbit edile
cektir.

Yapılan bir tahmine göre 
gayrimübadillerin mecmuu is
tihkakları ( 50) milyon lirayı 
bulmaktadır. Hükümet bu pa
ranın hepsini temin edecek te- 
dabir ittihaz edecektir. Şimdiye 
kadar yapılan takdiri kıymet 
( 25 ) milyon lirayı bulmuştur. 
Daha takdiri kıymet yapılacak 
(6) milyon liralık müsakkafat 
vardır.

Yükûmet, İstanbul haricin
deki Yunan emlâki ile Anadolu 
ve iatanbuldaki firarî Rum ve 
Aııadoludaki etabli Rum emlâ
kinin ne suretle idare edileceği 
hakkında da ayrıca bir talimat
name hazırlıyacaktır.

M  û  a  d i e  D ©  d i (b

Fakir çocuklara yardım
Hilâliahmer her sene oldû  

ğu gibi bu sene de Mektepler
deki fakir çocuklara haftanın 
muayyen günlerinde ekmek, 
zeytin, peynir verilecektir.

Ancak geçen -:ene dört bin 
küsur çocuğu iaşe edem Hilâli
ahmer, bu sene tahsisatın azlı
ğı güzünden yalnız iki bin ço
cuğa'“"takabilecektir. Yardıma 
yarın başlananadır!

InûftnSaalbaıfe H kir 
s a t  V e k â le t i  

f f e s l & e t m l ş t o
iki ay evvel yapılan ve bir 

çok gürültüleri mucip olan Şo
förler cemiyetinin intilıabalı İlctı- 
■lat vekâleti carafından feshe
dilmiştir.

İntihaptan sonra yapılan ba
zı şikâyetler üzerine, esr.af ce
miyetleri bürosu tetkikat yap
mış ve intihaba hile karıştığı 
anlaşılmıştır.

intihaba 649 kişi iştirak et
tiği halde, tasnif neticesinde 
sandıktan 790 rey çıkmıştır.

Fazla gürünen bu kırk bir 
reyden birçok kimselerin mü
kerrer rey attığı anlaşılmış bu
nun üzerine intihabın feshi için 
bir raporla vekâlete müracaat 
edilmiştir.

Vekâlet tetkikatını yapmış, 
intihabın yeniden yapılması lâ
zım geldiğini İstanbul Ticaret 
Müdüriyetine bildirmiştir. İnti
hap ikinci defa olarak önümiiz- 
nelci hafta zarfında yapılacak
tır.

Bu seferki intihapta hiç bir 
hile ve gürültüye meydan veril
memeğe çalışılacaktır . Bunun 
için rey atmağa gelecek şoför
ler cemiyet tarafından verilen 
hüviyet cüzdanlarını ibraz etme
ğe mecbur tutulacaklardır. Rey 
atıldıktan sonra intihap heyeti 
tarafından cüzdan imza edile
cektir. Bu suretle iki yerde iki 
defa bir kişi rey istimal edemi- 
yecektir.

Geçen sefer şoförlere kolay
lık olmak için intihap heyeti, 
İstanbul ve Beyoğlu mıntakala- 
rmı etomobiile gezmek suretile 
şoförlerden rey toplamışlardı. 
Bu suretle yapılan intihapta, 
şoförün yalmz sicil numarası 
âlındığı için bir kişi hem İstan- 

Bukla hem de Beyoğlunda iki 
rey istimal etmiştir.

Bu sefer ,buua mâni oluna
caktır. MamaaFlh- intihabın pek 
gürUltülü olacağı lütmıin edil
mektedir.
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Halit Fahri Beyim davası
Halit Fahri Beyin Darülbe- 

dayi mecmuasında intişar eden 
bir yazıdan dolayı mezkûr mec
mua mes’ul müdürü Neyyire 
Neyyir Hanım namı müstaarla 
makaleyi yazan Vasfi Rıza 
Bey aleyhine açtığı davaya dün 
İkinci cezada devam edildi.

Neyyire Neyyir Hanımla ba
zı şahitler gelmemişlerdi. Şa
hitler arasında elyevem Anka-

Gciuı haberlere göre, bele
diye ten işleri miidi'rıi Ziya B. 
Ankarada Terkos şirketi hak
kında Mafıa Vekâieiilc yaptığı 
tema.-ihrı bitirmek üzeredir. 
lOıiicli.Mİrıiıı pazar vey. pazar
tesi buruyu gelmesi bekleniyor.

Ziya îieyin şirket hakkında 
verdiği izahatın vekil Zekâi 
Beyi iknna kâfi geldiği ve bu 
şirketin mukavelenamesinin ar
tık tecdidi cihetine gidilmiyece- 
ği anlaşılıyor.

Yalnız şirket tesisatının 
belediyece satın alınması hak- 
kında cereyan eden müzakere
ye dair henüz hiç bir malûmat 
gelmemiştir. Ankarada bulunan 
ve belediyeye ait Barem işile 
meşgul olan belediye reis mu
avini Hamit Beyin de Ziya Bey
le beraber geleceği zannedili
yor.
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.Şehir Meclisi encümenle
ri —  Şehir Mccıisiııin yeni en
cümenleri dün toplanmış vo 
biriken evrakı tetkik etmişlerdir.

Vcrdat Müdürü —  Bir 
müddetten beri şehrimizde bu
lunan Maliye Vekâleti Varidat 
Umum Müdürü Kenan Bsy dün 
Ankaraya avdet etmiştir.

Posta şubesi —  Balıkpa- 
zarı esnafının o civarda bir 
posta şubesi açılmasını istediği 
yazılmıştı.

Bu hususta Posta ve Tel
graf Baş Müdüriyyti tetkikat 
yapmış, bir posta şubeGİ açma
ğı muvafık bulmuştur.

Fakat bu sene bütçesinde 
bir şube tesisi için tahsisat ol
madığından şube bu sene açıl- 
mıyacaktır. Posta idaresi Ba» 
kkpazarı esnafına bir kolaylık 
olmak üzere esnaftan birtnin 
bu işi deruhde etmesini teklif 
etmiştir. Posta idaresi bu vazi
feyi yapan kimseye ayda 600 
kuruş verecektir. Para az gö
rüldüğü içiıı kimse bu vazifeyi 
kabul etmemiştir.

Eve taarruz
Pangaltıc’a Baruthane cıd- 

desinde Nimet Hanimin evine 
Koça isminde biri taarruz et
miştir. Koço polisçe yakalsn° 
mışiir.

rada bulunan Aîımet Ihsan ve 
gene Fransada bulunan Valâ 
Nurettin Bey de vardı.

Diğer şahitlerin ihzaren ceî- 
bile dava 11 kânunsaniye ta
lik edildi.

FüCğ.aHa >̂Dim t<E‘ffrüikg)gııs M y

ĞuıiBİicht bana bir işaret 
yüptı. Masanın önüne yaklaştım. 
Üzeri bir sürü gazete kupon
ları, rengârenk matbualarla dö
lü itli. Bunların arasında bir 
p arabellum  tabancası gözüme 
ilişti.

Gunslicht hâlâ beni süzü- 
yovdu. Sonra yanındaki adama 
hitDben dedi k i:

—  ICim bu herif böyle...
Çeka adamı bir selâm çak-

:ı ve:
—  Teşkilâta mensup birisi 

/oldaş !..
•— Teşkilâta mensup mu?
~= Evet yoldaş! Hem de ha

raretle tavsiye edilmiştir.
—  Kim tarafından?..
•—  Hem Budienny hem de 

Lebedeff tavsiye etmişlerdir.

—  O! bunların ikisi if» aAz 
dostlardandır.

Sonra bana döndü ve sordu:
—  Ne istiyorsun bakalım f
Gözlerimi kendisine dikerek

cevap verdim :
—  Ben şahsan hiçbir şey 

istemiyorum. Fakat Konstanti- 
novna yoldaşla çalışmak için 
evvelemirde Çekanın muvafa* 
katini almak lâzımdır zantıın- 
dayım.

—  Öyle ise?.
—  İşte bunun için geldisı.
—  Hüviyetini tesbit eden

evrakın var mı ? •
Hemen portföyümü açtım, 

içinden lâzım gelen evrakı çı
karıp uzattım. Aldı, şöyle bir 
gözden geçirdikten sonra dedi ki:

—  Hepsi mükemmel, eğer

sen bu kadar iyi tavsiye edilme
miş bile olsaydın, bu evrakı gör
dükten sonra sana derhal ina
nabilirdim.

—  Yalnız...
Cümlemi bitirmeden suratı

ma bağırdı :
—  Sus be ! Burada ben lâ

kırdı söylerken gevezelik iste
mez. Burada âmiri mutlak be
nim I

Herifin bu mukabelesinden 
zerre kadar mahcup olmamıştım.

Herifin bu küstahlığından 
zerre kadar mahçup olmamış
tım.

—• İhtimaldir, diye cevap 
verdim. Fakat hiç kimseye ken
di hüviyetim hakkında şüphe 
vermek istemem hele bahusus
sana...

Masasının üstüne yumrukla 
vurarak sanki cevabım kendi
sine ait değilmiş gibi haykırdı:

—  Susacak mısın sen? ge
veze herif! kafa şişirmek iste

mez... Senin gibi nıceJşH bunu 
tecrübe ettiler de sonra^t^di- 
lerinin kimi bırakıp gittiler..

Gunslicht’e bir ders vermek 
lâzımgeliyordu:

—  Senin başın ne işe yarar- 
ki, ben şişireyim! Otomobilimin 
lâstiğini şişirmek bana daha iyi
dir. Benioı kafama gelince, do
kunmağı tecrübe et te bir gö
relim! Hür vatandaş!.

Ben kendimi anlatmak vazi
fesine hakkile mükellefim. Kim
se beni susturamaz!

Gunslicht’in gözleri, göz ev
lerinden dışarı uğramıştı. Emi-? 
nim, ona kimse şimdiye kadar 
bu kadar sert davranmamıştı. 
Eli tabancaya gitmiş kabzasını 
sıkı sıkı yakalamıştı.

Hayatımın bir parmak hare
ketinde olduğunu anlamıştım. 
Herçi badabat bütün tehlikeyi 
gözüme alarak, dedim ki:

—  Beni korkutacağını mı 
zannediyorsun? Şu elindeki zı

rıltıyı bir tarafa bırak ta konu
şalım...

Gunşlicht ve arkadaşları 
hayatıma hâkim birer yıldız 
imişler gibi bana bakıyorlardı.

Hiç kimsenin yapmadığı bir 
hareket yaptım: Bir iskemle
çekip karşılarına oturdum.

Gunslicht te tabancanın 
kabzasını bırakmış) koltuğuna 
gömülmüştü.

—  Ne yapalım, iiye mırıl
dandım. Biz, burada Sovyet şo
förleri hepimiz yaman adamla
rız. Canımız burnunuzdadır.

Şimdi Gunslicht merakla 
beni süzüyordu. Herif napsol- 
muştu. Birdenbire yerinden doğ
rularak dedi ki:

—  Şimdiye kadar neler ne
ler gördüm amma senin gibi 
tam okka dört yüz dirhemine 
rast gelmedim. Sonra ilâve etti:

—  Sen ne istiyorsun. Bizim
kilere mi dahil olmak istiyor
sun ? Fakat bilivor musun ki.

her istiyen Çekaya dahil ola* 
maz!. Liyakat var 1 görüyorum. 
Yaman bir komünistsin. Lâkin 
her halde iyi bir polis değilsin!. 
Şimdiye kadar ne iş gördün 
bakalım ?.

Gözlerimi gözlerine dikmiş 
bakıyordum. Her kelimeye ağır 
lığını vererek dedim ki :

—  B ö y le  bir s u a li bana 
soracağını k a t’ iyyen hatırım 
dan geçirm ezdim . Z a ten  hiç 
bir zam an siz in k ile rd en  o l
m ağı ^a dü şünm em iştim .

D em in cek , şu gördüğünüz  
y o ld a ş beni bu m üthiş m ace
raya sev ked en  Ç e k a  adam ını 
g österecek bana ağır Ç ekaya  
d a h il olursam  davanın h a l
l in e  ç o k  m ühim  h izm etler  
i fa  ed eb ileceğ im i sö y led i.B u -  
na doğru buldum . F a z la  dü- 
şrinnesğe mana y oktu . B ir  a- 
dam  y a kom ünisttir<ya d eğ il-  
dit. İşte  onan için  g e lip  se- 
n i buldum .

fA r l-n ^  vınftrt)
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Ankara, 14 (Başmuharriri
mizden telefonla) -— Düıı Türk 
ocağı binasında, salonu ve loca
ları dolduran gençliğin yaptığı 
coşkun tezahürat burada iyi bir 
tesir husule getirdi. Dinliyenler 
arasında bir çok genç zabitler 
de vardı. Fethi ve Ağaoğlu 
Ahmet Beyler de tezahurda ha
zır bulunuyorlardı.

Hamdullah Suphi Beyin, oca 
ğa ve şahsına müteveccih şenî 
isnatların hepsini birer birer ret 
eden nutku bir çok yerlerinde 
şiddetli alkışlarla karşılandı ve 
nutuk bittiği zaman heyecan 
azamî haddini bulmuştu.

Hukuk talebesinden bir genç 
içtimada hazır bulunan bin ki
şiyi mütecaviz mime- ver kütleye 
atideki tekliflerde bulundu: 

l  —  Türk m illiy etp erv er
liğ i  ceryam na kanaat ve iman
la sad ıkız.

2 —  M illiy e tp e r v e r lik  mü- 
esseselerin e ve bu m üessese- 
lerin  başında feragat ve fa 
z i le t le  çalışan  büy üklerim ize  
y apılan  hakareti, m illiy e t

p erver Türk gen çliğ in e karşı 
bir dü şm anlık  sayarız.

3  — M illiy etp erver  i  ürk
tüğün tim sali olan biiyiik 
şahsiyete resim le ve y a z ı  ile  
yapılan bu tecavüz ve ima
ları Türk vatanına bir hıya
net addeder ve b s harekete  
karşı n efretler im izi beyan 
ederiz.

E m  te k lifle r , Feth i ve A- 
ğ aoğ k ı A h m et B ey ler de 
dahil o lm ak  üzere, ittifak ı 
â ra  iîe  k ab u l ed ilerek  sjeç 
v ak it iç tim a a  n ih ayet ve- 
rilmtiştir.

İçtimadan sonra, Ocak 
binasındaki yukarı salon
da toplana» gazetecilere 
ve diğerlerine karşı Fethi 
ve Ağaoğlu Ahmet Bey
ler, Son postacı Zeke- 
riyânm garez ve kine 
müstenit neşriyatını tak
bih etliklerini açıkça söy-

Gümrükteki silâh kaçakçılı
ğı etrafındaki tahkikata dün de 
devam edilmiştir.

fnhkikat ilerledikçe, kaçak- 
çüığın mahiyeti hergün bir par
ça daha tavazzuh etmektedir. 
Kaçakçılığın çok eskiden ya
pıldığı ve kaçırılan silâhların 
ele geçen mikdanndan daha 
fok fazla olduğu anlaşılmıştır. 

n. Gümrükler idaresi kaçırılan 
j '  tüfeklerinin tetkiki ile bun
ların av noktasında maada bir 
ehemmiyeti haiz olup olmadığı
mı Ivoloı dııdcın sormustıır. Kol-

oi'ou şube müdiiriyei bu silâh
ları tetkik ve lâzım gelen ma
lûmatı verecektir . Meselenin 
clıemiyetinc bıtıaeıı gi’.mrüklcr- 
de U-şkil edilen komisyon tel- 
kikatına sıkı bir şekilde devam 
etmektedir.

Diin de bazı kimseler istic
vap edilmiştir.

Mevkuflarla isticvap edilen
ler yirmiye kr.i'iptir.lik evvel tev
kif ediLn silâhçı Mehmet Edip 
Efendi kefalete rapteıı şimdilik 
tahliye edilmiştir. Mamafi hali
kındaki t-ıhibal devanı etmektedir

R e is i  cü  « ıh tır  H azretleri 
bu hafta içinde seyyalinle 

çıkıyorlar

Gazi Hazretlerinin seyahat» 
lerinde Adana ve Mersine do 
uğramaları ihtimali pek kuvvet
lidir. Eur.ıın ;<;İ7( bu iki vilâyet-’ 
te hazırlıklar başlamıştır.

Adana ve Mersin vilâyetler? 
valilerile belediye reisleri Adcw 
na belediye dairesinde bir içj? 
t :m a  aktet -ıjşlerdir. İçtimada 
Gazi Hazr ..-inin teşrifleri doo 
layısilc yap,...cak merasim ko-j 
ıiUKiılm uı.tıır.

ıı ° c
k m rn ı

r a g  SısalmİHalım MaımdlmeııBıMaıınıınıaı

D ük h a r a r e t l i  b ir au t» ' 
ira t eden H am dullah Suphi

lemişîer ve bu neşriyatı 
bir rezalet ve bir yüz ka
rası şeklinde tarif etmiş
lerdir.

Serbes Fırka erkânının, O- 
caklara ve Hamdullah Suphi 
Beye taallûk eden kısım için, 
rezalet ve yüz karası diye ver
dikleri hükmü, bu paçavranın 
bütiın neşriyatına teşmil edebi
liriz .

A L İ NACİ

Üeclns laararefli ©Saçak

Ankara 14, (H. M.) —  Bü
yük Millet meclisi yarın topla - 
nacaktır. Yarınki müzakere çok 
heraretli olacaktır. Çünkü Fet
hi Beyin belediye intihabatı do- 
layısile yaptığı istizah mevzuu 
bahsedilecektir.

Fethi Bey intihabat hakkın
da dehşetli hazırlanmıştır. Alı
nan malûmata göre Lider beya
natını yazmış va vaktile matbu
ata verilmek üzere fırkasının 
İstanbul ocağına göndermiştir.

Serbest Fırka mahafilinin 
iddialarına göre Fethi Bey inti
habatta yolsuzluk yapıldığım 
vesikalarla isbat edecekmiş. Fa
kat bu vesikaların intihabat es
nasında gene Serbest Fırkanın 
tuttuğa adamlar tarafından ha
zırlandığına hiç şüphe yoktur.

Uzun olan bu yazının kıra- 
ıtini müteakip Dahiliye vekili 
ddialaırı reddedecek ve Serbes 

Fırkanın intihabatta kazanmak 
için baş vurduğu kanunsuzluk
ları teşrih eyliyecektir. Dahiliye 
vekilinin cevabı vesikalara müs
tenit olacaktır.

Münakaşa çok hararetli o» 
lacak gibi görünüyor.

Halk Fırkası teşkilâtı
Ankara, 14 (H. M.) —  Teş

kilât encümenine hariçten Cev- 
let Kerim ve Memduh Şevket 

Beyler olmak üzere yalnız iki 
kişi ahnmıştr. Memduh Şevket 
B. fırkanın İstanbul kâtipliğini

M eşhur L ider 
yapacakvır.

H. Fırkasının taşra teşkilâtı 
için düşünülen şeklin tatbikına 
başlanmak üzeredir. Bu mak
satla fırka idare heyetinden 35 
meb'us seçilmiştir. Bunlar mem
leketin her tarafında fırkanın 
yeni teşkilâtım yapacaklardır.

İstanbul için Ali ( Afyon, ) 
Cemil (Tekirdağ), Hüseyin (İs
tanbul) jve Sabık Tahran sefiri 
Memduh Şevket Beyler memur 
olmuşlardır.

izmire Celâl ve Vasıf Mü
nir (İzmir) Beylerle Halit (Kars) 

(A rk a sı 3  üncü sahifede)

Nusaybi

Mardin, 14 ( A. A  ) —  Nu
saybin ve havalisinin azılı eşkı
yasından ve Mahmutlu partisi
nin reisi bulunan Ali Ahmet 
İsmail namındaki şerir 30 si
lâhlı arkadaşıyle birlikte takip 
müfrezemizin takibatından kur
tulanı lyarak bilmüsademe mey- 
yiten elde edilmişi'r.

M» Kİau/ı

mıas-
teşara

İzmir 13 (A.A) —  Müttehı- 
dei Amerika hükümetleri Tica
ret müsteşarı M. .Klâyn, refa
katlerinde İstanbul ve Paris 
ataşe komersiyalleri olduğu hal
de bugün öğle yakti vapurla 
limanımıza gelmiştir. Vali na
mına polis müdürü ve vilâyet 
ticaret müdürü, Ticaret odası 
reisi ve umumî kâtibi, sanayi 
ve mesai müdürü ile ticareti 
bahriye müdürü, gümrükler baş 
müdürü, borsa ve komiseri, 
borsa reisi ve Amerikan kon
soloshanesi erkânile Türk ve 
Amerikalı bir çok tacirler ta
rafından istikbal edilmiştir. M. 
Klâyn ve arkadaşları, ticaret 
ve sanayi odasını ziyaret ede
rek ve gösterilen hüsnü kabul
den dolayı izharı memnuniyet 
etmişlerdir . İktisadı vaziyet 
hakkında İngilizce olarak ha
zırlanan muhtıra M. Klâyne 
tevdi edilmiştir. M. Klâyn yarın 
ayni vapurla şehrimizden müfa 
rakat edecektir.

Jj D
] Eşkıya yalnız dağ başlarında ol- 

.1 maz. Asıl korkunç ve tehlikelileri, 
) şehirlerde, medenî insanlar arasın- 
( da, kahramanı hürriyet maskesini 
„ suratına geçirerek, önüne çıkanı 
ı haraca kesenlerdir. Dağ başın-' 

^ dakiier, eşkıya olmakla beraber ve 
• butün vahşetlerine rağmen dağın 

kendi haydut kanununa olsun tabi
dirler, Yani hiç olmazsa hücum 
ederlerken cesurdurlar 
hücumlarındaki maksadı 
açıkça söylerler. Şehirde
ki eşkıya ise kendini bı 
ahlakî kayitten de azade 
iutar:Çünkii cebindir ve 
hakikati halde adi bir 
dolandırıcıdan, şunun 
bunun çantasını çar
pan, kasasını kıran 
iğrenç bir sabıkalı
dan bile daha adi, 
daha iğrenç, daha , 
kahbedir. Bunlar için 
vatanperver görünüp va
tanı öldürmek, namuslu gö
rün L'p namusa hücum et
mek, haklı görünüp hakkı 

' j Çiğnemek pis suratlarına
I taktıkları fazilet maskesini her 

A J  nevi dolandırıcılıklarla siper itti-
..® haz etmek başlıca meslektir.

Mahut Arif Oruçtan bahset
mek istediğimizi tabiî anladınız. 
Evet, müseccel vatan haininden, 
sabıkalı dolandırıcıdan, devrin hür- 
rıyet kahramanından bahsetmek 
istiyoruz Bu gazetede vatana iha
netini vesikalarla ispat ettiğimiz 
bu alçak ruhlu hain, değil namus
lu bir adamı, hatta haysiyetsiz bir 
adamı bile utancından öldürecek 
kadar kuvvetli ithamlarımız karşı
sında susmaktan başka yapacak 
bir şey bulamadı. Hatta mah
kemeye bile müracaat cesare
tini kendisinde göremedi: Çün
kü, hiyanetinın kendisini tanı-

E v e t kunduz vartlnr vfö 
İdim olduğu nuah- 

sımede aralaşılacalıbr. Biz 
ihaysnyeîa kaym et verirâz 
v e  “ ktıduz! „ diyemi Inâ- 
feÎEaiıa önlüne çe k e re k

cezasını verdirm eği ve o 
kelim eyi lbir daka ağzına  
aldhurtaııyacak lıale getir- 
mmesii biliriz. F a k a t o, 

mırasecce! haini va - 
tam v e  sabıkalı do - 

lamdhncı isıttiffli

X aer kesim k a fa  * 
sına malışet - 
iniş olm ak -

TUftö ntlLETlf'îfc , rURK VrtTANIMAI V  lığmuza 
(UVVlE>;TAHRİRWiHANtT.EOENK llâ̂ S
ARİF. ORUÇ UN jYAT T 161 GÜNLER j /  zu m n a  çı-
KAFİ C EZA' GÖRÜLEREK MFÎİİİjE LX." W
KARARvVERİLMİŞÎniSt. i k i i  haindir,

I' çünkü dolam -
dm od ır. Çünkü is
pat ederiz ve  çün
k ü  bu kamumlar, 
n ih ayet birimm hü
küm lerim iz değil, 
önüne çıkm aktan  
h aklı olarak k o rk  - 
tıağu Türk hâkim 

lerimin kararlarıdır. 
V a zifem iz  haini ve do

la n d ır ıcıy ı m ille te  tanıt
m ak ve y ıla n ın  başının  
e z ilm es in e  ça lışm aktır. G- 
iin g eçtik çe  or:ı tanıyan
la r artacak ve nihayet bîr  
gün, bu kain m em leket ha
vasını te n e ffü s  edem iyecek  
h a le  g elecek tir .

Rezilin ihanetimi ev
velce ispat ettik. Ge
lecek perşembeden i- 
tibarem de muhtelif

- ,... . , . . , m ü e s s e s e le r i n a s ıl d o -
mıyan safdil tabakalar arasında H alka hürriyet diye,m ü- frpfj.ifef.va
şuyuundan korktu. Yalnız, mas- esseseleri tehdit ila do- «in d ird iğin i 6 Y  

îsıran m iiseccel va tan  D a ş liy a ca ğ lZ . o l!  ya= 
hâm i A rif O ra ç z ı la n  o k u y a n la r  B a b ı-

kesini alaşağı eden itham 
kadar ciğerine işledi ki “ Ya
r ın ,,  p a ça v ra sın d a  k ö p e k  resim 

leri yaparak bizi gûya onlara benzetmekle 

mukabele etti ve “ kuduz var I „ dedi.

âli caddesinde nasıl bu dolandırıcı 
ocağınım işlediğini tafsilâtile oku
yacaklardır.

İL K  Y A Z I  Ş U D U R s
Fesseff Eaşpapaslnğa masal
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İn g ilte re n in  önünde' b o y u n  e y - 
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Londra 15 (A.A) —  Yuvar

lak masa konferansında M. 
Macdonald, meclisin Kral - İ.n- 
peratora karşı ihlâs ve minnet
tarlığını beyan eden ve İngii- 
terenin Hindistandaki faaliye
tinin bu memlekete muhtariyet 
bahşetmekten ibaret olduğunu 
ilfive eyliyen bir karar sureti
nin reye konularak kabul edil
mesini talep etmiştir.

Çin Ibeyaz Ruslara yar
dım ediyormuş

Moskova 13 (A.A) —  Şan- 
trhayda Controsoisouz ticaret
hanesine bomba konulduğu hali
kındaki haberleri mevzuu bah
seden İzvcstiya gazetesi diyor 
ki: Çin makamatmın Sovyet ti
carethanelerinin normal şerait 
altında çalışmalarını esk-iden 
olduğu gibi temin edemedikleri 
veya etmek 'istemedikleri anla
şılıyor. Bunun delili de beyaz 
Rusların yanlız Mançuride de
ğil, binefsihî Çinde bile Sovyet- 
lere karşı yaptıkları hareket ve 
tecavüzatın hiç bir maniaya 
uğramamasıdır.

IHkurp Eevasm nai"

n n a  s ıır İ

C r-.ıv ,- ., 13 (A. A ) - -  T:,h- 
< ıdı ih z a rî k o ın i'iy o 'iu n -

>l.ı hi'.rp lev az ım ın ın  In h d id iııo  
nıt ım'r7..\.tc r > t. t 'zn as ım 'u  M.

İlindeki Fransız tezini teşrih et- 
"jis ve netice olarak mütehas- 
sv.hr tavc:!ı;',dan tasvip c:\ilcn 
usullerin iyice tetkik edil su esi 
zarı1 re tinden bahseyhraişiir.

Cenevre, 13 (A .A ) - Tahdi
di teslihat ihzarî komisyonunda 
muhtelit murahsalar, hükümet
lerinin ro'riai nazarlarını teşrihe 
devam etmektedirler. Türkiye 
murahhası, bilâvasıta tahdidin 
gayri sınaî memleketler ieiıinde 
bir tadil yapılmpk suretile tas
hihi icap edeceğini beyan et
miştir. Bulgaristan, şayanı mem
nuniyet hiçbir sistem bulama
maktadır. IComir-yoıı, 3 teklifi 
reye koyacaktır: Bilâvasıta tah
dit, yahut bütçelerde tahdidat 
icrası veyahut her iki şıkkın 
tevhidi.

Müzakerat esnasında Kont 
Bernstorff, teslihatm aynı sevi
yeye getirilmemesi takdirinde 
tahdidi teslihatın mümkün ola- 
mıyacağım beyan etmek sure
tile siyasî mahiyette bir hâdise 
çıkarmıştır. M. Massiğli, mese
leye müdahale ederek bu hu
susların komisyonun kapanma
sından evvel ariz amik tetkik 
edilmesini talep etmiştir.

Londra 13, (A.A) —  Avam 
kamarasında Et, Domuz yağı, 
Yumurta ve saire gibi gıdaî ma
ddelerin memleket dahilinde is
tihlâk edildiğinden fazla istihsal 
olunduğunu nazarı dikkate alan 
Ziraat nazırı, ziraate yarayacak 
araziden istifade edilmesini na- 
tık bir proje teklif etmiştir. 
Mezkûr projede, arazinin zira
ate tahsis edilmesi ve ziraatin 
vâsi bir mikyas dahilinde icra
sını teminen bir korporasyon 
vücude getirilmesi mükâfatlar 
ve kararlar ihdası ve küçük 
ziraate teshilât gösterilmesi der
piş edilmektedir. Sabık ziraat 
nazın M. Guinnes, bu projenin 
işsizliğe çaresaz olmak için ta
kip edilmek istenilen gayet ga
rip bir usul olduğunu ileri sü - 
rerek reddini teklif etmiştir.

Unsostanesn 
yaumdln

Sivas, 14 (Hususî) —  Sivas 
-.dnüne hastanesi bu akşam se
kizde mahpuslar koğuşundan 
çıkan ateşten tamamen yandı. 
Eşyanın çoğu kurtarıldı, hasta» 
hr naldedilmilşerdir. Yangım 
hastanede bir idam mahkûmu
nun çıkardığından şüphe edil
mektedir.

Yangını vesaiti bol bir itfa
iye derhal söndürebilirdi. Fakat 
hemen haber verildiği halde geç 
yetişen, noksan aletli itfaiye yan» 
gm karşısında âciz kalmıştır. 
Sivas belediyesi bu hususta mes
uldür. Biua Amerikalılara ait 
olup sigortalı idijj. Tahkikata 
Başlanmıştır.

Niifu sça zayiat olup olmadı
ğı henüz anlaşılmamıştır. Maa- 
mafsh nakledilen hastaların sıh
hî ya ziy elleri iyidir.

B a k i m i

Londra, 13 (A.A) —  Demir 
yolları kumpanyalarile Demir
yolu amelesi sindikaları arasın
da ücret mes’elesi hakkında 
yapılmış olan mütareke müddeti 
mliııknzi olduğundan iki taraf 
mümessilleri bugün görüşmüş
lerdir. Patronlar, hasılatın ciddî 
surette tenakus efmiş olduğunu 
ileri sürmekte ve ücretlerle me
sai şartlarının tadili için bir 

plân vermeğe amade bulunmak
tadırlar. Amele mümessilleri bu 
teklifleri nazarı itibara almağı 
ve bir cevap vermeği vadetmiş- 
lerdir. Konferans 3 saat devam 
etmiştir. Rivayete nazaran, sin- 
dikalar, ücretlerin tenkisi tekli
flerini reddetmişlerdir. Şayet 
müzakere bir çıkmaza girecek 
olursa, ihtilâfın evvelâ muhtelit 

bir komisyona ve müteakiben 
âli bir mahkeme mahiyetini ik
tisap “decek olan millî bir en
cümene havale edilmesi ihtimal 
dahilindedir.

valisi aleyhindeki 
neşriyat yalandır 
Ankara, 14 (A.A) —  Son 

günlerde İzmit valisi hakkında 
Yarın gazetesinin yazdığı isnat 
açık bir iftiradır. Müfteriler 
aleyhine kanunî takibat yapıla
caktır.

Ankara, 13 (A.A) —  Maarif 
vekili Esat Bey, Ankara ve ci
var mekteplerinin teftişine âz- 
vam etmektedir. Vekil Bey be
yanatında, muallimlerin şayanı 
takdir mesai sarfetmekte olduk
larını söylemiştir.

iş h r

Aiüilkaırsıysı gidisini 
IlneyeU: ©ü©MdİM

Heyet azasından Cafer 
Fahri Beyim izahatı
Atıksvnyn {;iderı baytarı he

yetimiz dün istanbulu dönmüş
ün-.

Heycc azasından Cafer Fah
ri bey Iceııdiiji ile görüşen bir 
ıımharrirnize Ankara seyahati 
lıalucdida şu izahatı vermiştir:

—  Ankarada iktisat vekili 
Beyefendiye bazı maruzatta bu- 

j luîîd.ık. Ve Türkiyerıin en bü
yük serveti hayvanat olduğunu 

| memleketimizin hayvan yetiş- 
| tirmeğe fevkalâde müsait bir 

halde bulunduğunu anlattık. Ça
lışılırsa bugün mevcut olan hay
vana i ın belki cn misli daha fazla 
hayvan yetiştirebileceğini, fakat 
buna rağmen koyun, keçi ve 
dana, sığırın günden güne azal
makta olduğunu bu yüzden 
memleketin varidatının mahvol
duğunu söyledik.

Kışın Istanbulun et ihtiyacı
nın Rusya ve Romanyadan it
hal olunan hayvanatla temin 
edildiğini bu yüzden yüz binler
ce liranın harice gittiğini ilâve 
etmeği de unutmadık. Filhaki
ka umumî harpten evvel bütün 
Arabistan, Mısır ve Yunanista
na yüz binlerce kuzu ve sığır 
ihraç ederken şimdi memlekete 
hayvan ithal edecek vaziyetimiz 
çok acınacak bir haldedir.

Hayvanlarımızın azalmasının 
sebebi birçok hastalıkların hay
vanlar arasında tevessüüdür. Bu
na da sebep baytarlığa ve bay
tarlara lüzumu kadar ehemmi
yet vermemizdir. ......... .

Memleketimizde okuduktan 
sonra senelerce Avrupa sırala
rında dirsek çürüten bir çok 
baytarlarımız maaşlarının azlığı 
yüzünden mesleklerini terket- 
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Bunları birer birer vekil beye
fendiye arzettik.

Kezalik yalnız bizim memle
ketimizde hülcUm süren vebayı 
bakarî hastalığın karşı şimdiye 
kadar bir çare bulunmamasının 
tatbik edilen usulün gayrı kâfi 
olduğundan ileri geldiğini, ıslâ
hı hayvanat için yeni tatbike 
başlanılan usuiün de mühim bir 
şey temin edemiyeceğini vekil 
İBeye bildirdik. Bu derde bir 
çare bulmak için her vilâyetin 
iştiraki ile bir kongre akdini 
ve burada icap eden tedabirin 
bir programla tespitini rica et
tik. Vekil Bey arzularımızı ka
bul ettiler. „

Bulgaristanın komşularile
olan münasebeti 

Sofya, 13 (A. A) —  Hari
ciye nazırı M. Burof, gazeteci
lere vaki olan beyanatında de
miştir ki: Romanyada bulunan 
Bulgar emlâkine mevzu haczin 
ref’i için cereyan eden müzake
rat müsait bir safhada devam et
mektedir. Pek yakın bir zaman
da iyi bir neticeye varacağını 
ümit ediyoruz. Yunanistanla ce
reyan eden müzakerata gelince, 
iki hükümet arasında temsalar 
devam ediyor. Bulgaristan, bilâ- 
tazminat emlâklerini terkeden 
Bulgarların hukuku mesailinde 
musirdir. İcap ederse hakeme 
müracaat edeceğiz.

ir
Hanana, 13 (A. Â) —  Son 

kargaşalıklar münasebetile Rei
sicumhurun kanunu esasî ahkâ
mını tatil eden bir emirname 
imzalamış olduğu haber veril
mektedir

Fiyango
Yeni tertijjy tayyare pi
yangosunda amortiler 

tezyit ediliyor
Tayyare piyango müdürlü- 

ğ'.i onuncu tertip tayyare piyan
gosu için yeni bir plân hazır
lamağa bağlamıştır. Yeni tertip 
şimdiki tertipten çok daha fark
lı olacaktır. Amortiler bir az 
daha tezyit edilecek, iîçiincii 
keşidelerde de altıncı keşide
de okluğu gibi bL1 yiilt ikrami
yeler, mükâfatlar amortiler bu
lunacaktır. ,,

Keşide daha otomatik bir 
hale ifrağ edilecektir. Biletler
60 bindir.

Plân ikmal edilmek üzeredir 
ve pek yakında Ankaraya gön
derilecek, Tayyare cemiyeti mer
kezi umumîsine tasdik ettirile
cek, ondan sonra yeni tertibin 
biletleri tabettirilecektir.

Yeni tertibin biletleri de 
ikiye ayrılabilecektir.

[B ir icn i sahifeden m abat] 
Bey gidecektir. Antalyaya Nec
mettin (Sivas) Rasih (Antalya) 
Konyaya Haşan Fehmi (Gümüş
hane), Kemal Zaiırı, Kâzım (Ak
saray) Adanaya Ali Münif, Edip 
Galip, Hakkı (Mersin) Beylerle 
Naci Paşa.

Karadeniz sahillerine, Haşan 
(Trabzon), Fuat (Rize), Nafiz 
(Erzurum) Ali (Rize), Esat (Rize) 
Beylerdir. Kırklareline Behçet, 
Tekirdağına Faik Beyler gide
ceklerdir.

Ali (Afyon), Vasıf (İzmir) 
Beyler hafta içinde buradan 

>hareket edeceklerini söylediler. 
İzmir heyeti aynı zamanda Ay
dın, Denizli/ Muğla mıntakala- 
rınada gidecektir.

Şehrimizdeki teşkilât
Şehrimizin alâkadar mahafi- 

linden aldığımız malûmata göre 
Halk fırkası namına vilâyetlerde 
yeni teşkilât yapacak heyetler, 
pek yakında, nihayet bir hafta
ya kadar yeni vazifelerinin ba
şına geleceklerdir. Heyetler, eski 
teşkilât ve fırkaya mensup bu
lunanların şahsiyetleri hakkın
da tetkikat yapacak, yeni ka
rarlara mugayir bulunan va
ziyetler süratle ıslah edilecek
tir.

Evvelâ nahiye ocağından 
başhyarak vilâyet idare heyet
lerinin intihaplarına nezaret edi
lecektir. Yeni idare heyetleri 
memleketimizin her tarafında 
nihayet kânunuevvel bidayetine 
kadar işe başlıyacaklardır.

Mahalle muhtar ve heyeti 
idare intihabatı yeni idare he
yetinin teşekkülünden sonra baş- 
lıyacaktır.

Son Posta aleyhinde
Mardin, 14 (A. A) —  Son

Posta gazetesinin 8 Teşrinisa
ni nüshasında Palu kazasında 
çekilen “Yanıyoruz, yakılıyo
ruz !„ serlevhalı haberin muh
biri ile bu haberi neşreden ga
zete aleyhinde, müddeiumumî
likçe görülen lüzum üzerine 
takibata başlanılmıştır.

Adliyedeki tebeddülat 
haberi asılsızdır

Ankara, 13 (A.A) —  Tem
yiz mahkemesi azalarmdan ba
zılarının tekaüde sevkedileceği 
hakkında neşrolunan haber asıl
sızdır ve mahkemei temyizde 
sinni kanunîyi ikmal etmiş kim
se bulunmadığı gibi tekaütlü
ğünü bizzat istemiş aza da yok
tur. Adliye müsteşarının temyiz 
reislerinden birile becayiş ede
ceği haberi de doğru değildir.

Dîaıralbedayidk;
Suphi Bey hemı mccliste 

hem Darüldedayim 
başında bulunabilir rai

Eski cemiyeti belediyenin in
tihap ettiği mürnkaba encümeni 
dnrlilbedayi ve koncervntu- 
vm* işlerini tetkik ediyordu, Bu 
encümen, geçeıı yaz, dari'ılbeda- 
yi hakkında bazı kararlar ver
miş, dnrlilbedayi için bir tali
matname hazırlamış, bir de ti
yatro mektebinin tesirline ka>-?.r 
vermişti.

Eski murakabe encümeninin 
şimdiki halde sıfat ve salâhiyeti 
kalmamıştır. Yeni şehir meclisi 
şimdi yeni bir mürakabe encü
meni teşkil edecektir.

Darülbedayi müdürü Sııphi 
Bey yeni meclise Yalova azası 
sıfatile iştirak etmiş ve daimî 
encümene intihap edilmiştir. Bu 
vaziyet karşısında belediye riya
setinin emri altındaki bir müec- 
sesenin başında meclis âzasın
dan bir zatın bulunması tetkike 
muhatap bir mesele olarak görü
lüyor. Bııııunla beraber dnrtil- 
bedayi mülhak bütçe ile idare 
edilmekte ve Suphi Bey de ma
aş değil, ücret almaktadır.

İhracat eşyası
Ticareti hariciye ofisi ihra

cat eşyalarımızın vaziyetini tet
kike başlamıştır. Ofis henüz teş
ekkül halinde olduğundan bu 
tetkikatta Ticaret odası da mu
avenette bulunmaktadır.

Ticareti hariciye ofisi şimdi
lik tam ihraç zamanında bulu- 
n?.nj veya ihracı yaklaşan me- 
vaddın tetkikini yapmakta ve 
başlıca ihracat merkezlerinden 
bu hususta malûmat toplamak
tadır.

Pertevniyal lisesinde
Aksaraydaki Pertevniyal li- 

sesile Valde kabristanının bir 
duvarla ayrılmasına karar ve
rilmişti. Bunu nazarı dikkate 
ajan Maarif emaneti vakıf ida
resinden buraya bir duvar çev
rilmesini rica etmişti. Pertev
niyal vakfı 20 güne kadar bu
raya bir duvar yapılacağını 
Maarif emanetine bildirmiştir.

Eyipte orta mektep 
yapılacak

Eyip orta mektebinin elyevm 
bulunduğu ilk mektep binasın
dan çıkarılması için idarei hu
susiye Maarif emanetine müra
caat etmişti.

Emanet o civarda bir bina 
aramış, fakat orta mektebi is
tiaba kâfi bina bulunmamıştır.

Maarif emaneti o civarın fev
kalâde olan mektep ihtiyacına 
binaen bir mektep inşasına ka
rar vermiştir. Bundan başka 
Haliç mmtakasmda diğer bir 
orta mektebin tesisi de tekar
rür etmiştir. Bu mekteplerin 
inşasına bu sene bütçesinde kâfi 
tahsisat bulunmadığmdan gele
cek sene başlanacaktır.

Keçi, koyun etleri
Kasapların et satışı üzerin

de hile yapmamalarını temin 
için badema her kasap dükkâ
nında keçi eti için ayrı bir do
lap bulundurulmasına ve keçi 
etierinin münhasıran bu dolap
larda muhafaza edilmesine ka
rar verilmiştir.

Yapılan teftişatta bu dolap
lar haricinde keçi eti bulunur
sa kasaplar tecziye edilecektir.

İzmirde üzüm satışı
İzmir, 13 (A.A) —  Bugün

20 kuruştan 55 kuruşa kadar 
1729 çuval üzüm ve 10 kuruş
tan 28 kuruşa kadar 195 çu
val incir satılmıştır.

.'vılıiin 3

Bar berber bir kızı.
iması! 

kandırıp kaçmmuıiş
Müddeiumumiliğe vahi oîtm 

bir müracaat üzerine, zcıbıtn bir 
kız kaçırma v.ık'aıııııı tahkik et
miştir.

Kasap Köço nıüddcimnumi- 
liğo verdiği istidanındı» lı&disoyi 
şöyle anlatıyor.

Şişhane karakolunda otüfar 
kızkardeşiın Emorfiya üs “Kur
tuluş,, tan geçiyorduk. Berber 
Osman Efendi isminde birinin 
dükkânı önünden geçerken ber» 
ber benim öııiime çıktı.

—  Dükkâna buyurun bir 
kahve içelim. Size bazı çeykf 
anlatacağıml dedi. Ben de no 
söyliyeceğiııi merak ederek içe
ri girdim. Fakat bir de arkama 
döndüğüm zamaıı kızkardcnim- 
le berberin kaybolduklarını gür
düm. O civarda bulunanlar iki» 
sinin bir otomobille oavugtuldn* 
rnıı söylediler. Şimdi kızknrdo- 
simi isterim.,,

Müddeiumumilik ba müra
caat üzerine Pangaltı polia ka
rakolunu tahkikata memur et
miş, memurlar tarafından yapı

lan tahkikatta filhakika kızın 
berber tarafından kaçırıldığı an
laşılmıştır. Taharriyat netice
sinde Emorfiya da yakalanmıştır.

Emorfiya yakalandıktan son
ra, her ne kadar kardeşi Kojfo 
Efendiye teslim edilmek iitea- 
miş ise de, 18 yağında oîdugu 
ve kardeşinden korktuğuna Söy
lediği cihetle, Zincirli Kuyuda 
oturan ailesine teslim edUmiftir.

Polise hakaret
Defterdarda tiyatro dahilim

de rakı içtiklerinden dolayı il- 

ticvap edilmek üzere sevkediltn 

Hayri ile arkadaşı Necmi, yol» 
da polise hakaret ettiklerini*» 

dolayı haklarında muameleyi 
kanuniyeye tevessül edilmişti.

Kahvede cerh
Şehremininde Arif Efendi» 

nin kahvesinde çoban Salih ile 
Terlikçi Fuat arasmda kavga 

çıkmış Salih, Fuadı bıçakla ya
ralamıştır. Kavganın sebebi 
Çobanın Terlikçinin eline ka
zaen vurması imiş. Garibi polis 

tarafından yakalanmış adiiyeye 
verilmiştir.

Sebepsiz olur mu?
Dün saat 3 raddelerinde ma

kineci Yani, Kasımpaşada Bak
kal Mahmudu bilâ sebep omu
zundan bıçakla yaralamıştır. 
Yani yakalanarak adiiyeye tes
lim edilmişrir.

Palto hırsızı
Dün akşam gece yarısı Hay

ri isminde biri, Asri sinemaya 
girmiş ve Niko isminde birine 
ait palto çalarak kaçmak iste
miştir. Palto fıırsızı kaçarken 
nokta memuru tarafından ya
kalanmıştır.

Bal alacak çiçek
Büyükdere vapur iskelesin

deki bilet gişesine hırsız girmiş 
ve çekmeceden 64 lira çatmış
tır.

* Yangm başlangıcı
Beyoğlunda Asmalımeaçit so

kağında Papazyan hanının eli 
katında yangın çıkını ?, faka? 
derhal yetişen itfaiye tarafın 
dan sitadürSlmüfiür.
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» ,  APILAN
Cjcçtnlcrtle muhalefet g.r/e- 

.esinde "Camiler,, diye bir ya
sı okumuştu!:. İrıte bir kaç satır: 
"İstanbul camileri «on zamanlar
da çok acıklı bir vaziyete düş
müşlerdir. Bunun sebebi dinî 
ınüoııaonelore t:mıir için tahsi'int 
vC'iı'ilûnomci'.iıiii'. Camiler vc dini 
bir çok îiHİe.ısescler yıkılmak 
tclılikcsiııdedirler.,, Ve arkasın
da şu söz: A.nkara inşaatından 
kesilerek camiler vc dinî nıüen- 
erjselcj’ kurtarılmalıdır.

Böylo çirkin bir telkin lâyık 
Fsrl <anın gazetesine yaraşır mı, 
deseniz, lâyık olmak demek mem
leketin güzel eserlerini yıkmakmı 
delmektir, diye bir de ağır hü
küm giyeceksiniz. “Birçok dinî 
Tiüeaoeseleı- ,, den maksadınız 
nedir, deseniz, Bursanın bütün 
yeşil çinilerini ve Ayasofyamn 
mermer sütunlarını kafanıza ça
lacaklar.

Fakat bütün kahvelerde, so
kaklarda, köylerde çalkanan de
dikodu şu : “ —  Evkaf Anka- 
ırada jjapartıman yapıyor; Aya- 
oofynyı ve türbeleri yıkılmak 
tehlikesinde bırakıyor ! ,,

Ve derin iç çekişleri, ahlar 
oflar, sarık sakal altından mı
rıltılar ve yaşasın Serbest Fırka!

Sonra dün kara çerçive için
de kara bir haber: “ Zavallı
köylüler, dişten tırnaktan arttı
rarak verdiğiniz, 2 milyon lira 
ile Ankarada yapılan Ziraat 
Bankası yıkılmaktadır ; duvar-  ̂
laif çatlamıştır. İnşaatta çalıp 
çırpma varmış! „

Da&a ilk yapıldığı vakit, 
ibanîsada bir takım duvar de
ğil, sıva çatlakları görüldüğünü 
biliyoruz. Banka yerli yabancı 
mSteîıassısîarı çağırdı; bunlar 
duvar çatlağı ve yıkılma tehli
kesinin olmadığını bildirdiler. 
Aradan bir sene geçti; ayni 
dedikodu muhalif gazetelere 
geçiyor.

Hem cami türbe paralarını 
Ankaraya döküyoruz; hem de 
Ankarada yaptıklarımız yıkıl
maktadır. Çünkü bu parayı ça
lıp çırpıyoruz.

Bir Ankaraya bir de bu söz ■ 
lere bakınız.

Ankara Ziraat bankası inşaat 
kaçarlarını tetkik için çağırılan 
misaarlardan biri yabancı bir 
san’atk&rdı; modern üslûp ta
raflısı idi ve ziraat bankası mi
marisinin de aleyhinde idi.

Ama dürüst idi.

Müfettiş ve mutemetler
Bütün memleketi saran bir 

fırka şebekesinde temiz olmiyan 
insanlar bulunabilir. Halk Fır
kası cürüm ve lekeyi korumaz.

Fakat Halk Fırkası başın-

dakilennin büyiik deneriydi, 
fırka için, fırkanın .şellcrı vc 
prensipleri için çalışan arkadaş
lardı. Bunlar toptan hicve, küf- 
re, paçavra kasırgasına uğradı
lar. Hepsinde bir htizün var.

Hayır, siz kötü olduğunuz 
için değil, Ankarayı yıkmak 
için fırkadan, ve fırkanın halk 
arasında ilk görünen adamla" 
rıııdnn başlamak lâzımdı. Onun 
için hudut karakolları gibi, ilk 
taarruza siz. uğradınız.

Fırkayı menfaati için kulla
nan adnm, Halk fırkaoı müfet
tiş ve mutemetlerinin farikası 
bu değildi. Teşkilât içinde böy- 
leleri hor zaman bulunabilir:
Her teşkilât hükümet teşkilâtı, 
serbest teşekküller, hepsinde 
bulunabilir. Fırka adamlarımızın 
farikası sükûn, disiplin ve in
zibattır. Başı boşlar, ayak ta-kı 
mı, hepsi fırkaya saldırdığı za
man, Halk Fırkası insanları bu
nun için suphanallah çekerek 
dişlerini sıktılar.

Sanki müzahrafat imişler gi
bi, muhalif gazetelerde:

—  Fırka, müfettişlerden mu
temetlerden temizleniyor gibi 
başlıklar çıktı'. Hep kendi yu
karılarını düşünerek, hepsi bü
yük fırkanın yüksek kadrine in
anarak sustular.

Fırkamız içinde temiz kal
mış olanların uğradığı başı boş
lar taarruzu, onları bizim içimiz
de mertirlerimiz haline sokmuş
tur .

Buğün Halk fırkası adamla
rı her zamandan fazla inzibat ve 
kardeşlik hissi içinde ise, bunun 
bir sebebi memleketin bütün 
kara, kırmızı ve sarı hırs gale
yanlarının sağnağı altında müş
terek. tali sahibi olduğunu gör
müş olmalarındandır.

Serbest Fırka
Büyük memurlarımızdan bi

rine Serbest Fırkadan biri so
ruyor :

—  *** de kazanmışız, ha
beriniz var mı ?

—  Sizin orada teşkilâtınız 
var mı ?

—  Hayır, yok.
—  Şu halde eğer orada H. 

Fırkası kaybetmişse* hükümetin 
hor renkte düşmanları, mörte- 
ciler, anarşi ve menfaat adam
ları, muhaliflerin her türlüsü ta
rafından aleyhe rey verilmesin- 
dendir. Fırkamız dediğiniz, bü
tün bu çeşit insanların haliytası 
mıdır ?

FALIH  R IF K I9

SeMır ve

Seyyalin  ngleıra

Tramvay makasları
Tramvay şirketi henüz oto

matik şekle tahvil edilmiyen 
tramvay makaslarını da tama- 
mile otomatik hale koymağa 
karar vermiş ve buna lâzım olan 
malzemeyi sipariş etmiştir.

Şoyyahin işlerile şimdiye ka
dar belediye iktıaat müdürlüğü 
meşgul oluyordu. Yeni beledi
ye kanunu bu işlere büyüh bir 
ehemmiyet verdiğinden iktıaat 
müdürlüğüne merbut olarak bir 
seyyahlar işi teşkil edilmiştir.

Seyyah işleri ki3im amirli
ğine vali ve belediye reisi Mu- 
hiddin beyin hususî kâtibi Ek
rem bey tayin edilmiştir. Sey
yah şubesine lisan bilen daha 
iki genç tayin edilmiştir.

Bu gençler tayyare cemiyeti 
merkezi umumî sabık muhase
becisi Muzaffer Sıddık ve Ve
dat Abut Beylerdir. Seyyahın 
işleri şubesi bir iki güne kadar 
vazifeye başlayacaktır.

Vali Muhiddin Beyin ecne
bilerle temas ve münasebetin
de Ekrem Besim Bey, refakat 
edecektir.

Ekrem Besim Beyden inhi- 
lâl eden hususî kâtipliğe yeni 
teşkilât üzerine vazifesinden 
ayrılan Beyoğlu Belediyesi Sa
bık Müdürü Kadri B. tayin edi
lecektir.

B-3 e  Deşeli ü yesi! <b  

Radyoda Dariilbedayi 
piyesleri

Radyo neşriyatı gün geç
tikçe tekemmül etmektedir. Her 
hafta pazartesi akşamları mü- 
samere veren Darüttalım he
yeti badema müsamerelerini 
çarşamba günü akşamı vere
cektir.

Bu haftadan itibaren pazar
tesi günü akşamları Darülbe- 
dayi radyoda temsillerini yapa
caklardır.

Radyo haftanın diğer gün
lerinde de mütenevvi neşriyat 
yapmak için hazırlanmaktadır.

Otomobillerin boyası
İstanbul belediyesinin tek 

taksi için tesbit ett ği evsaftan 
boyanma şartı bir sene zarfın
da ikmal edilecektir.

Şoförler ve otomobilciler 
cemiyeti erkânı şoförleri teşvik 
için kendi otomobillerini boyat- 
mıya karar vermişlerdir.

Ayrıca cemiyet garajlara da 
müracaat ederek şoförleri fu
zulî masraftan vikaye için bu
raya getirilerek otomobillerin 
taksi evsafına göre boyanmasını 
istemiştir.
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Likör fabrika 
Mr sıj sonra
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Yemin Mır tes : 
y a p ı l a c a k

Merkez Bankasına 75000 
lira yatırılıyor

Polia memurları arasında 
yeni ve mühim bir tasfiye ya
pılacaktır. Dün polio müdüriyeti 
tarafından kaza merkezlerine 
bu tasfiye ile alâkadar bir ta
mim gönderilmiştir.

Tamime göre kaza doktor
ları bütün polis memurlarını 
muayene edecekler, sıcağa ve 
soğuğa tahammüllerini, bir ma- 
lûliyetleri olup olmadığını ra
porla müdüriyete bildirecektir.

Polis müdüriyeti bu rapor
lara göre tasfiyeye tabî tutula
cak memurları ayıracaktır. Tas
fiye edilecek polislere ikrarnij e 
verilerek meslekten çıkarıla
caktır.

Polia teavffimı samduğn
Polis şube müdürlerinden, 

merkez mamurlarından ve bir 
kısım serkomserlerden mürek
kep olan polis teavün sandığı 
dün polis müdürü Ali Riza Be
yin riyasetinde toplanmış ve 
mühim bir karar ittihaz etmiş
tir. Verilen karara nazaran po
lis teavün sandığının 159,000 
lirayı bulan sermayesinden 75,000 
lirası Cümhuriyet merkez ban
kasına yatırılacak ve İstanbul 
polisi namına 75 bin liralık his
se senedi alınacaktır.

Sandıktaki mütebaki para
dan ne suretle istifade edilecaği 
hakkında muhtelif fikirler mev
cuttur. Diğer bir içtimada bu 
mea’ele görüşülecektir.

Tiyatroların önünde mu
zika çalmmıyacak
Şehzadebaşında tiyatroların 

önünde muzika çalınması h?lk’;ı 
şikâyetini mucip oluyordu. Emi • 
onu kaymakamlığı uu şikayet
leri nazarı itibara almış bu gibi 
tiyatro müdürlerini belediye dai
resine davet etmiştir.

Bundan sonra tiyatro sahip
leri tiyatrolar.n öni'n le muz ka 
çalmıyacaklarına dair Eminönü 
kaymakamlığına imza vermiş
lerdir.

Bundan sonra tiyatrolar tam 
saat 12 de tatil edecektir. Bu 
hususta Eminönü kaymakamlı
ğı tiyatrolara kati emir vermiştir.

Bundan başka tiyatroların 
önünde fındık, fıstık satıcıları - 
nın toplanması da menedilecek- 
tir.

Eminönü kaymakamı Hâluk 
Nihat B. verilen emirlerin tat
bikini görmek üzere dün akşam 
tiyatro ve sinemaları teftiş et
miştir.

faaliyete başlıyor
Müskirat iniıiuar idaresi 

memleket dahilindeki teşkilâtı
nı liür'atle ikmale çalışmakta
dır. Müskirat Umum Müdürü 
Anım Bey son seyahatında Ga- 
ziayıııtap ve havalisinde müski
rat inhisar idare işlerinin iyi 
gittiğini memnuniyetle görmüş
tür. Diyarbekirdeki fabrika ik
mal edilmiştir.

Bu fabrika o havalinin ih
tiyacını temin edebilecektir. 
Mersinde de bir fabrika yapı
lacak ve buranın ihtiyacı da te
min edilecektir. Müskirat inhi
sar idaresinin fabrika tesis et
tiği her yerde kaçakçılık azal
maktadır.

Likör fabrikana 
Likör fabrikası bir ay sonra 

faaliyete geçecektir. İlızarat 
ikmal edilmiştir. Fabrikanın ik
malini müteakip imalât başhya- 
caktır. Likör fabrikası işe baş
lar başlamaz memleketimize ha
riçten girmekte olan tlikör it
halâtına artık lüzum kalmıyaca- 
ğı tahmin ediliyor.

Müskirat idaresi likör için 
bu sene küllî miktarda meyva 
satın almıştır .

K abataş deposu  
Müskirat idaresi tarafından 

Kabataşta yaptırılmakta olan 
muazzam deponun inşaatı bit
miştir. Yakında devir ve tesel
lüm muamelesi yapılacaktır.

Mü'ih'Bfteifirâlk

Darülfünun talebesinin 
Balkan seyahati

Bir refikimiz Darülfünun ta
lebesinin Yugoslavyaya bir se
yahat tertip edeceklerinden bah
setmişti. Verilen malûmata gö
re şimdilik bu seyahat geri kal
mıştır. Dnrü fiinıuı talebe birliği 
yalnız Yuğoslavyaya değil bü
tün Balkanlarda bir seyahate 
çıkacaktır. 8u seyahat ilkbahar
da yapılacaktır.

Ocakta konser
Dün saat 15 te, Cümhuri- 

yet Gençler mahfeli musiki şu
besi tarafından Türk ocağı sa
lonunda bir konser verilmiştir.

' Konserde birçok kimseler 
hazır bulunmuştur.

Güzin hanımın piyanoda 
çaldığı ( Albanez ) ile İskender 
Beyin kemanla çaldığı ( Vieus- 
temps) çok alkışlanmış, davet
liler iyi bir gün geçirmişlerdir.

■ a Balya Kur; o ■ ■ ■: ı> 
bir nıürntii.ıiı • . ı Kıuuv/-
dm  M a d e n  } îıl< « :ı  ̂ - » d m ın c

muavenet emime/si :,n . hükü
mete müracaat etmiştir.

Baly?. Karaaydm şirketi iki 
çeneden beri kuışun satışı ya
pamıyor. Bunun sebf.-M dünya 
kurşun fiililerinin düşmesidir. 
Billıns.'iy son bir !c;k' ay içincıo 
Soviyet kurşunlun piyau::yı da
ha çok kırmıştır.

* Feshedilen maden imtiyaz
ları —  Hükümet senelcrdenberi 
işletilıniyen maden imtiyazlarını 
feshetmektedir. Bunlardan Ka
radeniz sahilinde Tirebolııda 
Mustafa ef. isminde bir zata 
ait bakır madeni, Szmitte krom 
madeni imtiyazları feshedilmiştir.

* Belediye fen işleri müdü
rü —  Nafia Vekili Zekâi BsyİEü 
davetile terkos işi hakkında iza
hat vermek üzere Ankaraya gi
den Belediye fen heyeti müdü
rü Ziya Bey pazar güftû şohri» 
mize dönecektir. Ziya Bey ter
kos iş: hakkında birçok mühim 
evrak ve dosyalan vekil beye 
vermiştir.

Şehrimize ((elen malûmata 
göre vekiılel bir halta içinde 
kat’î kararını verecek ve key
fiyeti heyeti vekileyi arzedo- 
cektir.

* Türkiye enstitüsünde —  
Türkiye enstitüsü tarafından 
türk hukuku ve iktisadiyatı na
mı altında bir mecmua çıkarı
lacaktır. Mecmuanın hukukî ve 
İktisadî kısımları ayrı ayrı he
yetler tarafından hazırlanıyor.

* Tasfiye edilecek belediye 
memurları —  Tasfiyeye tabi 
tutulmasına karar verilen bele
diye memurlarına ait evrak ve 
dosyalar encümeni daimiye tev
di edilmiş ve tetkik olunmağa 
başlanmıştır. Bunlar hakkında 
yakında bir karar verilecektir.

* Vilâyet Jandarma mülhak- 
hğı —  Yüzbaşı Fuat Bey vi
lâyet jandarma mülhaklığına ta
yin edilmiştir.

Poliste teftişat
Dün gece geç vakit mülki

ye müfettişleri polis birinci ve 
ikinci şubelerini teftiş etmişler
dir.

Nöbetçi bulunan altıncı şube 
müdürü İhsan Beyin müdüriyet
te bulunmadığını görmüşlerdir. 
Bundan sonra, nöbetçi müdür
lerin nöbetleri bitinciye kadar 
müdüriyetten ayrılmamaları lü
zumu tebliğ edilmiştir.

Berberler mektebi
Berberler cemiyeti tarafın

dan açılmış olan berberler mek
tebi reisinin şahsına mı, yoks? 
cemiyete mi ait olduğu mes’ele- 
sinden çıkan ihtilâf üzerine, 
kapatılmıştır.

I tn ıüsollâ^m  t©ftriilfeaigü.", 21©

Heri» dehşetli memnun ol
muştu. Elini bana uzatarak şu 
ccvabı verdi: |

—  Senin gibi insanlar haki
katen, çok nadirdir. Seni mem- 
ımaiyetle bizimkiler meyanına 
ithal ediyoruz.

Sonra Petrova dönerek:
—  Haydi Kedroff’u derhal 

ISI üncü şubeye (1) memur et. 
Sea evrakım tanzim edinceye, 
tiadar ben de kendisile Kons- 
tanîraovna’mn nezdinde oynaya
cağı role dair konuşacağım.

Petrov bu emre itaat ettiği 
zaman Gunsiicht yanıma gel- 
üsişti. Dedi ki:

—  Konstantinovna sende ne
cibi bir tesir hâsıl etti?..

(1 ) K. K.
iSldlf-1 |

.besi. [ M ukabil ih-

—  Ne noktai nazaraanf
—  Bittabi siyasî noktai na

zardan.
—  Kendisini samimî zanne

diyorum.
—  Mazisini biliyor musunt
—  Hayır tamamen bihabe

rim.
—  Eğer ihanet ederse ve 

sen de farkına varırsan ne ya
parsın?

—  Vazifemi....
—  Yani ?
—  Derhal sanana da haber 

veririm..
—  Âlâ ! Fakat bu kâfi de

ğil.. Filhakika kendisinden şüp
he ediliyor, fakat ihanetinden 
değil. O zaten bCyle tehlikeye 
yaklaşmaz. Çünkü kendisini tu
tuyoruz.. Fakat tazı işleri asar,

ve çok mülâyim hareket ede
bilir. Kendisine iki tane muka
bil ihtilâlciyi yakalamasını bil
dirdik. İki defa mazeret beyan 
ederek gelmedi. Bu işin içinde 
bir iş var, var amma...

—  Zannediyor musun?
—  Bu kadar mahir bir ka

dından ne ümit edilmez. Demin 
sana mazisini biliyor musun de
diğim zaman işte bunu kastet
miştim.

Her halde bizim bilmediği
miz bazı ka ra n lık  noktalar  
var! B a zı d e lik le r  var.

—  Demek sen o delikleri 
doldurmak istiyorsun?

Gülerek:
—  Hah şunu anhyabileydin! 

dedi.
—  Ne yapmalı?.
■= Ben sana söyliyeylm. Al

dığım bazı malûmata nazaran 
K onstaniinova’da bizim  aley
h im izde m üthiş bazı dosyalar  
var. Ç ünkü ev v elce  Ochrana

hesabına ça lışm ıştır . EĞER 
BU DOSYALAR RUSYADAN 
ÇIKARSA FECİ BİR ŞEY O- 
LUR-.

—  Bu dosyalar onun elinde 
olduğunu iyi biliyor musun?

— Muhakkak! Hertürlü vasıta
ya müracaat ederek kendisine 
nüfuz etmeli. HATTA İCAP 
EDERSE ÂŞIK OLMALI ve 
kafasın ın  için d eki f ik ir le r i  
öğrenm eli. BİZ ONUN BİZİM
LE BERABER Mİ, YOKSA  
BİZİM ALEYHİMİZDE Mt OL
DUĞUNU MUHAKKAK SU
RETTE BİLMELİYİZ. Şüphe 
berbat bir şeydir.

Bir dakika düşündü sonra 
ilâve etti:

—  Demin sana hainlerin na
sıl tecziye edildiği gösterildi. 
Eğer bize yardım edaalerbs na° 
sil m ü k â f a t l a n d ı r  ildiğini 
da görmek istersen hemen fa
aliyete geç! Pişman olmazsın! 
F akat ne olarsa olsun k en 

d in i K ız ı l  B akired en  s a k ın !  
Çünkü çok kuvvetlidir. Eğer 
ufak bir şeyden şüphelenirsem 
derinden bir parçasını bile bı
rakmam.

•— Bu fena!.. Ben ne yapa
yım? Bu vaziyette örsle çekiç 
arasında kalıyorum!.

—  Tereddüt mü ediyorsun?
—  Yok tereddüt değil. Âlel- 

âde bir şoförün bir mevki sahibi 
olamıyacağından korkuyorum da.

—  Benim fikrim bu mer
kezde değil. Sen çok zeki bir 
adamsın.. Bu vaziyette muhak
kak muvaffak olmak mecburr- 
yetiadesin.

Sonra meş’um bir gülüşle 
ilâve e tti:

„ —  BİZE BU İKİ ADAM  
LÂZIMDIR. Eğer buslan teslim 
ederse ne mutlu î Eğer bunları 
yapamazsa kemdisi için hazırla
dığımız akıbete razı olacaktır.

—  Bunları her halde Shou- 
feova teslim edeceksiniz 1

Tekrar bir güldü ve:
—  Hayır! Onu keyfimiz bi

lir.. dedi.
Gözlerimi dört açmış ken

disine bakıyordum. Her harf 
üzerinde durarak ilâve etti:

—  Bizim bir “Y A V A Ş Ö- 
LÜM„ ümüz de vardır.

—  Yavaş ölüm mü?,,
—  Evet! ‘'Y A V A Ş ÖLÜM!,, 

Bunu çinli cellâtlar yapar.. Bun
ların yanında Pankrotov ve 
Shonkov âlelâde birer çıraktan 
başka bir şey değildi”.

—  Bu müthiş !..
—  Bunu imkân ’ yok tasav

vur edemezsin !..
Çünkü 11 Yavaş ölüm,, kor» 

ku ile ölümdür.
—  Demek bunu Konstanti- 

novnaya saklıyorsunuz !
—  Karınır, imtiyazı yok ya.. 

Şimdiye k=c »r k a ç  tar.e boyla 
c e z a  ta tb ik  ettik. Meselâ sen, 
eger bize ihanet etlersen, sspı

(A r k a sı y a rın )
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hâkimiyetin
yerde ne hak9 ne

Hîkmeî icleg —  Kenan B&§

i Bliı İklimdi: E »  maılklkenm edl© 

« H a v s A n n  f e r s ı s s ı f t  dtün

° u m  EK s a s a s m ı

Ankara, 15 (H.M) —  Saat 
iki buçukta Meclis Kâz'm Pa
şanın riyasetinde toplandı. Bu
günkü samiin nisbeten daha 
azdı. Kadın samiler bermutat 
çok. Gazi hazretlerinin sağ lo
casında Serbest Fırkadan Ga
zi Hazretlerinin hemşiresi Mak
bule ve Afet Hanımefendiler 
bulunuyor. Ön sıralarda otu
ruyor. Ruşen Eşref B. Fethi 
Beyin istizaha ait takririni o- 
kudı».

Reis —  İstizah kabul edil
miştir. Söz sîzindir Fethi B. 
dedi. Fethi B. kürsüye çıktı ve: 

— “Muhterem arkadaşlar diye 
söze başladı. Bu sırada Gazi 
Hz. locasına gelmişlerdi.

Fethi Beyin nutku şudur:

FothI Beyim beyanatı
Belediye intihabat! memle

kette şimdiye kadar görülme
miş bir alâka uyandırdı. Çünkü 
bu intihapta iki fırka rekabet 
halinde karşı karşıya gelmiş 
bulunuyorlardı. Bütün şehir ve 
kasabalarda bu âne değin hiç 
bir intihaba iştirak etmemiş bin 
lerce vatandaş bu defa rey ver
mek hakkım kullanmak için- 
saatlerce, günlerce sandık başına 
gelmek fırsatım beklediler.

Vakıa bunların birçoklar.
“ defterde ismi yok „ cevabını 
aldıkları için meyus ve münfail 
geri döndüler. Maamafih bunu 
görenler ada fütur getirmediler. 
Millî hâkimiyetin ne olduğunu; 
cümhuriyet sayesinde anlamış 
olan halk ba hâkimiyetin ver
diği rey hakkım bütün müma- 
niatlers, müşküllere göğüs ge
rerek kullanmak istiyordu. Rey 
sandıklarına vatandaşların bu 
tehalükü bütün cumhuriyetçile
rin kalplerini iftiharla doldur
mak icap eder. Demokrasinin ca
ri olduğu memleketlerde bir va
tandaşın oandık başına gidip rey 
vermesi bir vatan borcu, bir 
medenî vazifedir.

Bir memlekette intihap sa
lonunda bu vazifeye karşı bi
gâne kalanların adedi ne ka
dar çok olursa orada demokra
sinin halk tabakası arasında o 
kadar az anlaşıldığına hükmet

mek iktiza eder. Halk tabaka
ları, umuma ait olan işleri ki
me vermek daha münasip ola
cağını düşünmezlerse umumî iş
lerde, umumî menfaatleri bir 
tarafa bırakarak hususî ve

şahsî menfaatleri ileri götürmek 
istiyenleri rey almaktan mah
rum etmezlerse memleket işle
rinin doğru görülmediğinden 
şikâyete haklan kalmaz.

Siyasî rüşt
Siyasî rüştün yüksek olduğu 

memleketlerde reye iştirak e- 
denlerin adedi de yüksek olur. 
Bu mülâhazalara binaer- >on be
lediye intinabatmda Tiirk mün- 
tehiplerinin rey vermek için saat
lerce beklemelerini Cumhuriyet, 
demokrasi namına memnuniyet
le telâkki etmek icap ederken 
bazı hükümet memurları bazı 
fırkacılar bundan telâş göster
diler.

Reylerin arzu edilen tarafa 
verilmediği görüldükçe asabi
yet ziyadeleşti. İstediği tarafa 
rey vermek hakkını kullanmak 
gibi en memdııh ve en lüzumlu 
bir vazife ifa etmek için en güzi
de şehir ve kasabalarımız halkına 
irtica, komünistlik, anarşiiik le
keleri sürülmek istenildi. En 
ileri gelen şehir ve kasabala
rımızda bu derece vâsi mikyas
ta irtica hareketleri mevcut 
idise neden bu yerlerin idare 
amirleri, belediye intihabından

D ahüîye V ek ili

na kapılmış o!an safdillerin yay
garalarından ibaret olduğunu işi- 
diyorduk.O zemanlar, hükümetten 
r > ;mnun olan bu halk, belediye 
intihabatmda neden birdenbire 
mürteci oluverdi. Hakikakat bu 
kadar zıt iki çehre nasıl gös
terebilir?

Bu irtica denilen hareket

F ath i A rif O ruç

evvel böyle bir hareketi sezme- f nasıl tecessüm etti? Halk, lâ-
diler ve hükümet merkezini yik kanunları istemiyoruz, hali-
ikaz etmediler? feyi istiyoruz mu dedi? Hayır,

bin kere hayır.
irtica diye tavsif olunan bu 

hareket halkın reyini serbestçe 
ve istediği taraf lehine kullan
mak istemesinden başka hiç bir 
suretle tecelli etmemiştir.

Serbes Fırkanın belediye 
nazfitlerine rey vermek isteme-

Serbes Fırkanın teşekkülün
den evvel bütün memleket hal
kının hükümetten memnun ol

duğunu şurada, burada işi - 
tilen şikâyetlerin menfaat - 
leri tatmin edilmemiş kimsele
rin veya ecnebi propagandası-

Şüüsrii K a y a  Bey

sini irtica suretile teşhir eden
ler , halknı reyini serbesçe 
ve istediği taraf lehine kullan
mak istemesinden başka hiç bir 
suretle tecelli etmemiştir.

R ey itîhîsârı 
Ahalinin Serbest Fırkanın 

belediye namzetlerine reyini ver 
mek istemesini irtica suretile 
tefsir edenler halkın reyini de 
inhisar altına almak istiyenlerdir.

Bu inhisarcıların Cümhuriyet 
ve demokrasi mefkûrelerile 
hiç alâkaları olamaz. Hakikî 
Cumhuriyetçiler , Cümhuriyet 
mefkûresinin tanınmadığı emel
ler arkasında koşan menfaatpe
restlerden yüz çevirmelidirler.

Terbiye! siyasiye  
İşte Efendiler, halk büyük 

bir terbiyei siyasiye sahiplerine 
yakışacak veçhile sükûnetle in
tihap sandıklarına geldiği za
man hükümet memurları halkın 
vatanî vazifesini ifaya vardık
larına mâni oldular. Serbes 
Fırkaya rey vermek istiyenlerin 
bir kısmına “ defterde ismin 
yok,, dediler.

Cümhuriyet hükümeti bütün 
mükellefiyeti ifa edenlere cüm- 
huriyecin, millî hâkimiyetin te
cellisi için yegâne fırsat olan 
sanda başında mukaddes hak
larından mahrum bırakıldılar.

Evet, her dairede birkaç 
kişinin ismi sehven deftere geç- 
miyebilir. Bu hatayı kabul et
mek tabiîdir.

Fakat yanlışlık ye hatgyıı 
yüzlerce defa tecavüz eden bu

“ SCernısmn IBo t a m
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Bandırma Ağır ceza Reisi 
Hikmet Beyin İstanbul Müddei 
umumisi Kenaıı Bey aleyhine 
açtığı 8000 liralık zar::: ve zi
yan davası dün dördüncü Hu
kuk mahkemesinde görülmüştür. 
Kenan B. mahkemeye gelme
mişti. Vekilleri Kenan Ömer, 
Sırrı, Adnan Cemil Beyler ha
zır bulunuyorlardı. Hikmet Be
yin avukatı yoktu. İddiasını ken
disi yaptı. Hikmet B. çok heye
canlı görünüyordu. Sebebi da
vayı izah ederek ezcümle dedi 
ki :

—  Davam tamamen şahsîdir. 
İstanbul müddeiumumilik maka
mını işgal eden zatın ef’ali hare
kâtı verdiği hükümleri değil, yan
lış ihbar ve şahadeti yüzünden 
aylarca açıkta kalmama ve bu 
müddet zarfında birçok felâket
ler geçirmeme sebebiyet ver
diğinden dava açıyorum. Bu 
hakkımdır, kanun bana bu hak
kı bahşetmiştir.,,

Hikmet Bey bundan sonra 
kendisine ne gibi isnatlar vaki 
olduğunu izah etmiş ve son 
olarak ta: “Müddeiumumi, Hik
met Bey mahrem işleri ifşa 
ediyor diye müfettişlere haber 
vererek beni tahtı muhakemeye 
alarak ve Adliye Vekili İstan- 
bula geldiği vakit benim aley
himde raporlar verirken benim 
çocuklarım para veremediğim için 
mektepten çıkarılmış, annem 
ölmüş, babam ölmüştü! „ de
miştir.

Kenan Beyin vekili Kenan 
Ömer B. “ iki Adliye amirinin 
aıasmda dava ikame etmek 
yakışmaz Adliye mehafilinde de

"SüddeİMnıiMinnın ECernam Bay 

iyi tesir yapmaz demiş ve Hik* ; 
met Beye davadan feragat et» ■ 
meşini teklif etmiştir.

Hikmet Bey davasında İsrar 
etmiş ve teklifi kabul etmemiş* 
tir. Bunun üzerine heyeti hâ< 
kime, müddeiumumiyi, Vekil*> 
leri Kikmet Beyi çağırarak hafi, 
m u za  keratta bulunmuşlardır-. 
Müzakere bitlikten sonra he* 
yeti hâkime makamlarına gel“ > 
misler ve Hi'îimet Beyin dava*. ; 
dan feragat ettiğini binaena» 
leyli davanın feslıolduğuııu söŷ  
kinişlerdir. <

Hikmet Bey davadan fera- . 
gatinin sebebini soran bir. mu-» 
harririınize demiştir ki: ;

—  Mes’ele uzayacaktı; . bü* 
rada görülmez diyecekler Tein* . 
yiz mahkemesine havale ede-  
çekler vaktim müsait . değildi 
Ve sonra Kenan Ömer Be>. 
müddei umumî namına tarziye 
verdi. Ben de vaz geçtim. . .

Diğer taraftan müddei ü“ 
mumî tarziye mes’eîesinin mev
zu bahis olmadığım, böyle şey
den haberi olmadığım söyle
mektedir.

unutmalar her yerde ayni fahiş 
nisbetleri bulursa bundaki mak
sadı mahsusu görmemek müm
kün müdür?

Sonra defterde ismi varsa 
“ ismin yok diye geri çevrilen
lerin bilâhare isimleri hizasına 
sahte imza veya parmak izi 
koyarak o isim hesabına mün- 
tehibin gıyabında rey attırıl
mıştır.

Bunlar vesaik ile tesbit edil
miş ve vesaik icap eden ma
kamlara verilmiştir.

Bu bahane ile hapishaneye 
atılanların adliyece derhal tah
liye edilmeleri haklarında tev
kif kararı verilmemesi, dahiliye 
memurlarının fırka gayretile de 
intihapta halkı tethiş malısadile 
bir takım vatandaşları tethiş 
etmek ve bu suretle Cumhuriyetin 
Türk milletine temin ettiği en 
aşia haklan keyfî gusreite ihlâl

etmek için hareket ettiklerine 
en büyük delildir.

Bütün şehir ve kasabalar
daki halkın gözü önünde cereyai 
eden bir sistemi ve bir merkezden 
verilen talimata göre hareketedir 
diğini irae edecek veçhile birbirin® v, 
pek müşabih olan bu hâdiseler vaft.'1 
tandaşlar arasında emniyeti te
sis ile muvazzaf olan memur
ların dahiliye vekili tarafından 
nasıl vazifelerine taban tabana 
zıt maksatlar için kullandığını 
göstermiştir. Eğer bu haksız 
tecavüzler karşısında daha a- 
cıklı vak’alar zuhûr etmemiş ise 
bunu halkın terbiyei siyasiyesi- 
ne ve kanundan ayrılmamak hu
susundaki azmine medyunuz.' 
Bûâtîâııı maesKİelke'îte de yol* ■ 

suzlıak Kanı var? ' 
Fethi Bey bundan sonra 

uzun boylu Halk Fırkasının 
aleyhinde bulunmuş Adana,

—- L ü tfen  çevirin i:  —-
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■'anıda yeisi fırkanın Büyük Ga- 
ziuiıı teşvik ve iasvibi ile toşek- 
İdil ettiği dinilerime içtırct ede
rek demiştir ki:

—  Bu sözlerin manasını, mak
sadım intihap sıralarında bariz 
bir surette yapılan propaganda- ! 
larda gördük ve anladık. Her 
tarafa dağılan Serbeı; Fırka be
yannameleri biıytik Gazinin emri 
ile teşekkül eden fırkamız diye 
başlıyor. 1

Seker vc petrolü ucuzlata
cağız, gibi vaitler ihtiva ediyor. 
Biiyük Gazi hiç şüphesiz, bir 
muhalif fırkanın teşekkülüne 
mümanaat buyurmadılar. Bunun ; 
yüksek inanası vardı. Tarih hiç 
bir safhasında bu kadar büyiik 
işleri yapan bir şahsiyetin reisi 
bulunduğu fırkanın karşısına bir 
başka fırka çıkarttığını kaydet
memiştir.

Yazdıkları mektupta, neş
rettikleri beyanatta Halk Fır
kasının reisiyim, buyurdular. 
Cümbııriyetin Halk Fırkası mem
leketi salâha isal eden müda- 
faai İs kukun itniidadıdır. Halk 
Fırkasını yapan odur, eser o- 
nundur. Halk Fırkası nizamna
mesini hiç bir sebep ve suret
le değiştirmeyecek esas madde
lerinden birisi sarahaten der 
ki, Gazi Cümhuriyet Halk Fır
kasının binası ve reisidir. Fır
kayı teşkil eden aza Gaziden 
ayrılmıyacaksa, Gazi de ondan 
ayrılmıyacaktır.

Bu kadar sarih bir hakikata 
rağmen Gazi ismi arkasında 
taşıra teşkilâtında propaganda
lar yapıldığına bizzat şahidim. 
Teşvik, tasvip ve emir kelime- 
lerile efkârı umumiyeyi idlâl et
meyiniz. Hakikati örtmek çok 
m üşkü ld ü r. C ü m h u riy e t  
gazetesinde Yunus Nadi Beyin 
sualine cevaben.ve efkârı umu
miyeyi tenviren neşir buyur
dukları beyanattan sonradır ki 
memleket hakikati anlamağa 
başladı.

Muhalefetin ilk günlerde 
kazandığı alkışları belediye in- 
tihabatmda kaybetmesinde ha
kikatin ve aklıselimin galebe 
etmesinin rolü vardır. Muhale
fet lideri olmak güçtür. Çok 
sabır, çok sükûnete ihtiyaç 
■'aırdıı?.

Uzun müddet murakabenin 
iyî yapılması için akalliyette kal
mağı göze atarak lâzımdır.

Teşkilâtlarının mağlûbiyet
lerinde kendi faaliyetsizlikleri
nin âmil olmadığı kanaatini 
vermek isteyen muhalefet li
deri arkadaşlarının her yazdı
ğına, her söylediklerine inan
masınlar. Ben Ffethi Bey efendi
yi millet kürsüsünde daima ha
kikati ifade feder görmek isterim

Vasıf Seyih sözleri çok al
kışlandı. Bundan sonra diğer 
hatipler Söz aldılar.

lasr
Hayrettin Bey (Balıkesir)— Ser

best Fırka perdesi altında şeyh 
ve hocalarla din propagandası 
yapljltlannı fesi, iade edecekle
rini, cöylediklerini, Halk Fırka
sının Kuram kaldırmak istedi
ğini, kendi fırkalarının Kuranı 
kaldırmak niyetinde olmadığı 
diye propaganda yaptıklarım 
söyledi ve bu meyanda orduda
ki bazı şeyhlerin isimlerini saydı.

Zamir Bey ( Adana ) intiha- 
batm doğru olduğunu, Adana 
halkının vatanperver olduğunu 
söyledi.

Müteakiben Rasih Bey An
talya Gazi Hz.nin büyük ismile 
Serbest Fırkanın nasıl propa
ganda yaptıklarını cebinden 
bir fotoğraf çıkararak azaya 
gösterdi. Resimde Gazi Hz. ile

i'vtlıi !’. boru her ırörlişüyordıı 
ve altında 'û-ıbesL Ciiınhııriyet 
Fırkam yazılı idi. Sonra Antal
ya hâdisesini ır/.ıın uzadıya izah 
etti.

müteakiben Dahiliye Vekili 
kürsüye gelerek şu nutkunu 
irat etti.

.Mn Beynim mıııfcktııı
Afyoııknrahifmr m e b ' ıı ıı ıı 

Ali Bey, Antalya ıneb’ufuı Ra- 
silı Beyden sonra söz alarak 
demiştir ki: j

,-Söz a lm .ık  niyetinde d e ğ i l -  | 

dim. Fethi Bey bilerek, bilırıi- ı 
yerek bana tecavüz vc tezyifte 
bulunmuştur. Bu tecavüz, kabili 
müsamaha değildir. Nutuk ile I 
propaganda yapmak istemiş, 
meclisin şahsiyeti maneviyesine 
tecavüz etmiştir. Fethi Bey, 
tarziye vermelidir.

Fethi Bey yerinden şu ce
vabı verdi :

“Her şeyi söyliyorsunuz de
diniz. Herşeyi söyliyeceğim. is
tediğimi söylemek için sizin mü
saadenize lüzum yoktur. Bunun 
için tarziye veremem.

Hakkı Tarık Bey “Giresun,, 
Fethi Beye ben hitap etmiştim. 
Al: Beyefendi önümde oturuyor
du. Fethi Bey bu hitabın Ali 
Beyden geldiğini zannettiler. 
Mes'ele bundan ibarettir.

Ali Bey “Afyon,, Söz söy
lemek mevkiinde kalıyorum. Fet
hi Bey bana şahsen sorduğu 
zaman ikinci bir fırkanın teşek
külünü faydalı addederim dedim. 
Dikkatle fırkanın inkişafına ça
lışmak vazifesinde bulunuyor
sunuz dedim. Halbuki, böyle 
olmamıştır. Aksi olmştur.

Milletimin şimdiye kadar he
der edilmiş olan kanının tekrar 
dökülmesini istemem. Bunun için 
milleti tenvir etmek ve bunu 
huzurunuzda söylemek mecbu
riyetindeyim. Bugünkü nesil ge
çirdiğimiz felâketlere az çok 
temas etmiştir. Unutulmıyacak 
kadar yakm bir mazide Fethi 
Beyi memleketin mukadderatın
da birkaç defa gördük. Harbi 
umuminin son günlerinde bir 
fırka başına geçmek istemişti, 
izzet Paşa kabinesine geçtiler. 
Bir nezaret işgal ettiler. Mon- 
duros mütarekesi gibi bir hüc
ceti esaret imzaladılar. Bunu 
dalâleti siyasiye olarak ve bir 
ihtirasın şevki ile imzalamıştır. 
Vatanî hissiyatına itimat gös
termek istemem. Fakat, Mondu- 
ros mütarekesinin ne demek ol
duğunu bilirsiniz.

Bu mukavele, milletin asır- 
lardaırberi devam eden hâkimi
yetini, silâh taşımak şerefini 
nihayete getirmek istiyen vesi
kadır. Milletin donanmasını, si
lâhlarım, limanlarını teslim et
mek suretile Türk varlığının in
kısamını tazamraun eden bu ve
sikayı imzalamışlardır. Biz, böyle 
biliriz ve kanaatim de budur. 
Milletine acıyan büyükleri bu 
kanaati reddetmişler, onun ölmi- 
yeceğini daha birçok mücade
lelere hazır olduğunu ilân ede
rek mücadele sahnesi açmış
lardır.

Burada iki manzara tecelli 
etmiştir. Birincisi düşmanlan 
koğmak, İkincisi medenî dünya
ya lâyık yeni bir devlet kurmak.

Mücadele devam etti. An
nelerimiz, kız kardeşlerimiz o- 
muzlarında cephane taşımak su
retile çalıştı. Sakarya zaferini 
kazandı. Bu yegâne ve en son 
kazanılmış bir zafer değildi. 
Biliyorsunuz mücadele devam 
etmiştir. İzmire girdik, vatan 
kurtuldu, Mudanya mütarekesi 
yapıldı. Bu mütareke, Mondo- 
rosta terkedilen silâhların hak
kı hayatî ve iadesi demekti. 

Bunıı imzal ayan da buradadır .

(Ali Bey burada Fellı' Beye 
iııınct Paşayı (»öı.tui'ci'ol:) ilâve 
etti:

“Onun da bunun da timsa
li buradadır.,, (şiddetli ve sü
rekli alkışlarla, heyecunlı teza
hüratla karşılandı.)

Efendiler, bundan sonra ikin
ci vazife yapılmak lâzım geli
yordu. Bir taraftan mücadele 
devam ederken teşkilâtı euusiyc 
kanununu kabul ettiniz. Bu ka
mın yeni binanın ilk temeli ol- 
oldıı. Teceddüt için bütün ma
nialar bertaraf edildi, mücade
leye başladığımız günden iti
baren bir muhalefet karşımıza 
çıkmış ve yapılmak istenen şey
lere mütemadiyen mâni olmağa 
çalışmıştır. Zaferden sonra da
hi bildiğiniz neticeye suikasta 
kadar gitmişler, zaferin, teced
düdün bütün semerelerini imha 
etmek istemişlerdir.

Bunun içindir ki bir muha
lefet meydana çıktığı zaman 

çok endişe ederim. İhtiras, mem
leketi parçalamağa gider diye 
endişeye düşerim. Fethi Bey, 
muhalefete çıktığı zaman el
bette dikkat etmek mecburiye
tinde idik.

Fethi Beyi ikinci defa sah
nede görüyoruz. Bir defa baş
vekil olmuştu. Fırkaya getirdi
ği beyannamesi, programı ne 
idi. Ne kadar müzakereler et
tik. Ziraat Bankalarına hayat 
vermek için ne kadar uğraştık.

Kendisine ufak bir kaplum
bağa hareketi bile yaptırama
dık. İkinci Bar vekilliği zamanın
da yeni hürriyet nağmesi yap
mıştı. Serbesti vermek isteriz 
diye Şeyh Sait isyanını mille
tin başına getirmiştir. Bunun 
için Fethi Beyin Başvekâletin
den bahsolunduğu zaman, mu
halefetini tecrübe etmek iste
diğimiz zaman düşünmek mec
buriyetindeyiz. Fethi Bey mu- 
lefet sahnesine çıktı. İlk gün
lerde Son Posta gazetesinde 
bir mülâkatı vardır.

Düyunu umumiyeyi ne yapa
caksınız diye soruyorlar. “ Bir 
milletin borcunu ödemesi onun 
borcudur dedi.,, ya istikraz?Bu
nu daha sonra düşüneceğiz de
di. İşte o zaman Fethi Beyden 
bir daha şüphelendim. Milletin 
mukadderatında bir istikraz 
mes’elesi bir imtiyaz mes’elesi 
vardı. Milleti bir adım attirma- 
mağa saik olan âmiller bunlar
dır. M. Vil’ler, Salem’ler, Jak’lar 
hayalime bunlar gelmişti. O, 
sarih ifadesine rağmen o söz
lerini bu kürsüde tekzip etmiş
tir.

Şimdi hangi sözüne inanırım. 
Fethi Bey daha teşkilâtını yap
madan memleki ayaklandırma
ğa çalıştı. Biliyorsunuz, vatan 
hislerile mahmul olan bir lidere 
memleketi ayaklandırmak mu
vafık mı idi. Bir fırka böyle 
mi neşvünema bulur? 3 ayda 
başvekil olacağım hayal ve hır
sı ile hareket edince böyle olur. 
İntihap meselelerinde birçok 
şeyler gördük ve dinledik. Ar
kadaşlarımın ifadeleri kendi ifa
deleri arasmda fark gördük. 
İfadesinde nazarı dikkatimi cel
beden iki üç nokia vardır.

“ Kanun bitaraftır: kanuna 
riayet lâzımdır.,, Evet amma bu 
dakikada kendileri ihlâl eder 
vaziyette kaldılar. 15 dakika 
söyliyecekken bir saat devam 
ettiler. Bu geniş münakaşaya 
imkân vermek için sustuk. Hak
kı intihabın kudsiyetinden bah
settiler. Böyledir. Hakikat bu
dur. Fakat, hakkı intihabı ih
lâlde kendilerinin bir kusuru 
yok mudur? Evvelâ büyük cür
mü kendileri irtikâp ettiler. 
Mücrüm mevkiinde olan bir en

cümenin hareketini ifade etfrik-

diler ne de mecline 
Milleti irtica

luri haki e ne müddeiumumiye ver-

arzeüiler: 
ttiynİf 6ttİs

ğımızi söylediler: Hâşaİ İıiŞ ]li: 
rimiz böyle düşünmemiştedir: 
Millet; hiç bir vakit mürteci 
olamaz; Kcndiİk'ri ele İcabiii et
tiler ki bulaıiık suda bâlılc ÜV= 
lamâlc isteyen bir inicini muzir 
anasır vardır: Onİan ltâstedi2 
yoruz.

Beıiı ıııilletimeı liıeılilelcetî- 
me, samimî hinlerle merbut ola
rak ifade! etiiiGİc İMteriiiı; yî:ti: 
şir; Milletin nftriıkİcntİiğii bey
hude; kanını heder ütıniyclim:
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Dahiliyö Vekili intıhâıitaîl 

evvelki hâdisattan bahisle dedi 
ki! “ İntihabata tekaddüm âdert 
bu vak’alat1 intihabat gsnâsüV- 
daki hâdiselerin tabiî IdâVUSU 
id i. Memleketin emniyet VS 

asayişini tutmak* vatandaşları* 
hak ve hürriyetlerini korumakla 
mükellef, buhdân mes'ıil maîsûffi» 
larm hâdisatı düşünerek Scafî 
eden tedbirleri ovveidmı almanı 
zararî idi,

Miidahele tSâğSl tetlfoSrt 
Bu tedbirleri cıldık, P'etlul 

Beyefendinin müdahele dedik" 
len bu tedbirlerdir. Bakınız 
efendiler bu tedbirlerin esasları 
mahiyeti ve neticeleri nadir: 

İntihaptan ev v e l tahmin  
olunan h â d iseler birer birer  
tahakkuk etti. E k ile n  tohum  
m alum um uz olduğundan b iç i
lecek  m ahsulude biliyordu k; 
yer yer m ü essif hâdiseler oldu.

Cumhuriyetin kanun
larına taarruz edildi. Me
vkuflar alınmak istendi. 
Belediyelere, sandiklara 
taarruzlar olundu, vatan- 
daşiar dövüldü hakaret 
edildi, polis ve jandar
malarımız yaralandı.

Dahiliye vekili nutkuna de
vam ederek bundan sonra de
miştir ki:

Azâmi miisamahr 
Fakat bu memlekette bir 

dereceli reyiam usulü tatbik o- 
lunuyordu. Vatandaşlar intihap 
mücadelelerine alışsınlar mak
sadile müsamahanın azamîsi gös
terildi. Devlet kuvvetlerinin mü- 
dahelesi en son hadderine çekil
di. Fakat icap ettiği yerlerde 
en müessir tedbirlere tevessül 
edilmekten geri durulmadı. Ve 
buda zarurî idi.

Efendiler, devletin en 
esaslı vazifesi ve mevzuu 
vatandaşların hakkı hür
riyetinin muhafarasıdır. 
Kanunların tanınmadığı, 
devlet kuvvetlerinin hiçe 
indirdiği, hulâsa milletin 
heyeti umumiye sinin tim
sali olan devletin, millî ha
kimiyetin zayıfladığı bir 
yerde ne hak, ne de hür* 
riyet kalır. Böyle yerlerde 
herkes birihirile mücadele 
eder ve nihayet hakkı hür
riyet eli sopalının, barbar
ların, eli kamalının olur.

Öyle yerlerde değil, hürriye
ti, intihap bile mevzuu bahs- 
olmaz. Fakat hürriyetin ve bil
hassa intihap hürjiyetinin en 
mahfuz bulunduğu yerler ancak 
kanunların cari bulunduğu mem
leketlerdir.

Kanunlar başlı başıno hare
ket eden kuvvet ve kudrete 
malik değillerdir.' Hak ve hür
riyeti muhafaza edemezler. Dev
let otoritesinde infaz edilemi- 
yen kanunlar müeyyedesiz for
müller hükmündedir.

Devlet otoı’itesâ '
Bir memlekeite' mili! haki-

Yeni

saokacdlaff para 
ftedkvıiH© <gaktn

İstanbul menkul kıymetler 
ve kambiyo borsam vc Oamaıılı 
Bankam Komiserliğinden:

27 Eylfil 1930 tarilıli ve 
1726 numaralı kamum tevfikan 
İntan bulda Bankalar koıınorııi- 
yomu tarafından Osmanlı Ban
kasına çek olarak teslim olu
nan İsterlinlerle bunların muka
bilinde mevkii tedavüle çıkarı
lan ihtiyat evrakı nakdiye mik
tarım mübeyyin 7 inci Tebliğ 
şudur:

13 Teşrinisani 1930 tarihin
deki vaziyet:

1 —  Döviz Teslimatı.

6 - 11 - 930 tarihine kadar 
Konsorsiyomca Osmanlı Ban
kasına çek olarak teslim edil
miş olan isterliııler 914468.0.1

6-11-1930 dan 13-11-1930
tarihime kadar Konsorsiyomca 
Osmanlı Bankasına çek olarak 
teslim edilen isterliııler 55000.0.0

13-11-1930 tarihine kadar 
Konsorsiyomca Osmanlı Banka
sına yapılan isterlin teslimatı 
yekûnu 969468.01 dır.

2 —  Teslimatı vakıa muka
bilinde mevkii tedavüle çıkarı
lan ihtiyat evrakı nakdiye şudur:

Konsorsiyom tarafından tes
lim edilen isterlinlere mukabil 
6-11-930 tarihine kadar mevkii 
tedavüle çıkarılmış olan ihtiyat 
evrakı nakdiye 9420431,38 dir.

İsterlin teslimatı mukabilinde
6-11-1930 dan 13-11-930 tari- 

-Line kadar mevkii tedavüle çı
karılan ihtiyat evrakı nakdiye 
566527,50 dir.

Kosorsiyom tarafından tes
lim edilen isterlinlere mukabil 
13-11-1930 tarihine kadar mev
kii tedavüle çıkarılmış olan ih
tiyat evrakı nakdiye yekûnu 
9986958,88 dir.

27 eylül 1930 tarih ve 1726 
numaralı kanuna tevfikan key
fiyet Maliye Vekâleti namına 
tebliğ ve ilân olunur.

miyetin, İçtimaî ve hususî ni
zamın muhafazası ancak Dev
let otoritesinin kavi ve mer’i 
olmasile kabildir. Fertlerin hür
riyet ve teşebbüs sahası ancak 
Devletin nüfuz sahasının ve kud
retinin artmasile kuvvet iktisap 
eder.

Dahiliye vekili devlet otori- 
riiesinin tecellisinin hiçbir zaman 
müdahale demek olmadığını izah 
ile :

—  Hayır Efendiler, Dahi:iyi 
vekâleti kanunun mes’uliyeti al
tında bulunan idare âmirleri ve 
zabıta kuvvetleri hem reylere 
müdahale etmediler, hem de et • 
tirmediler.

İntihabın serbestisini temin 
ve vatandaşların rey haklarını 
serbest istimal edebilmeleri için 
maniaları kaldırarak emniyeti 
temin ettik.

Dahiliye vekili herkesin hak 
ve kanun hududu tanımıyarak 
istediğini yapabilmesine anarşi 
dendiğini söyliyerek:

—  Bilmem ki bizim eski ar
kadaşlar liberalliği bu derece 
ileri götürdüler mi.. Dedi.

Meclis gece saat iki 
buçuğa kadar devam et
ti. Dahiliye Vekilinin be
yanatının son kısıcıları
mı yarm neşredeceğiz.

(kırıp dmmha 

Framsassı InagiH*
25© Itelysasaa kıt, 
Feıresa EsmcgiM

Tlirk - İngiliz muktoHl f;r.< 
kem mahkemeni dünkü e d o  
üindo mühim vo garip kirEfnj 
dava rüyet eylemiştir.

Bunlardan birini şudur:
Aydnı da bir Ermenimn q;. 

bin dönümlük bir çiftliği VC.r- 
nilŞ.

Dört kızı olnn bu Erfficiiî 
sağlığında kızlarından birisini 
bir İngilize, birisini bir Frannı* 
za, ve üçüncüsürıü de bir İtnl- 
yana vermiş, fakat dördüncü
sünü evlendirmeden ölmüş.

Tabiî kızlar evlenince koca
larının tabiiyetlerini iktisap et
mişler, fakat bekârı da Tüfk 
olarak kalmıştır.

Şimdi bu evli olanl"? raGh» 
telit mahkemeye müracaat c» 
derek bekâr olan kardeş!e?ii;b 
de hissesi dahil olarak çiftliğin 
idaresini talep etmişlerdir.

Dünkü celsede ajanımız, ev
lilerin hakkı mahfuz olup çift
likteki hisselerini idareye ona- 

de olduğumuz, ancak dördüncünün 
türk tebeası olmam hasabiSe hisse
sine ait mesele ile muhtelit Eicfo- 
kemelerin meşgul olmağa salâ
hiyeti olmadığım beyan etmiştir. 

Mahkeme karara kaîmıjtır. 
İkinci dava şudur: Iskoçya 

kilisesinin yahudileri tonessar 
ettirmeğe memur İzmir komite
sinin İzmirde bir hastane ve 
bir kilisesi ile müteaddit evleri 
varmış. Bunlar yakalanmış, Ko
mite iadesini istiyor.

Ajanımız, bu binaların harp* 
ten sonra yıkıldığını ve tarla 
kaidesi tatbik edildiği cihette 
iadeye imkân olmadığını beyan, 
etmiştir. Mahkeme, bu binaların 
harpten evvel mi sonra mı yıkıl
dığının mahallinde tahkikına ka
rar vermiştir.

Üçüncü dava şudıır:
Şimdi İzmirde erkek lisesi» 

nin işgal ettiği bina ile daha 40 
akara malik olduğunu iddia 
eden ve meclisi idaresi eljrevm 
Yunanıstanda bulunan “ Avan- 
kiliki müessesesi hükümet aley
hine İngiliz mahkemesine bir 
dava açmışlardır.

Müddeiler İngiliz tâbiiyetin* 
de olduklarım iddia etmekte» 
dir.

Ajanımız, bunların Rum v<_ 
mübadil olduklarını, mübadek 
itilâfnamesi mucibince müba
dillere ait evkafın bize ait ol
duğunu söylemiş ve mahkeme 
kararma kalmıştır.

Nafıa Müsteşarlığı

Fen işleri müdii 
rü müsteşar oldu

Belediye fen işleri müdürü 
Ziya B. Nafıa vakâleti müste
şarlığına tayin edilmiştir.

Ankaraya, Terkos imtiyazı* 
nin feshile Terkos şirketinin 
işletme muamelâtının belediyeye 
devri için giden Ziya B. bugün 
şehrimize gelecektir.

Ziya B. Terkos hakkındaM 
teşebbüsatmda muvaffak olmu?" 
tur. Bu işi müsteşarlığı zama- 
nında intaç edecekti. Ziya B, 
burada bir hafta katıp Anki* 
raya dönecektir.

Vali Bey iyileşti
"Bir müddettenberi h*sfc» 

bulunan Vali Muhiddin B#y iyK 
leşmiş ve dün vilâyete g u lettk  
çalışmağa başlaroiftu'.



ilersin, ICj'.ııya, Kskişehir, Bali" 
ilenir, Çatalca, Silivri, Mmıisa,
İzmir Antalyada intilınbatmdn 
îfnüdahalc vaki okluğunu iddia 
etmişi vo gene itendi adamları 
tarafından vaktile verdiği em
ri üzerine tutulan n/un zabıt
lar, okumuşuu-. Soı.ra .ktuııal, 
pal; uzum kaçtığını hissederek 
demiştir !;i: I

Kfumlik-r bu soîi Belediye I 
intiha batımla İstanbul, Edirne, I 
Ivirltlaroli, Tekirdağ, Çaııakkla, | 
Kocaeli, Aydın, Bur',a. Denizli, ( 
IVluf. a, İsparta. Malatya, Trab- 
i'Jöıı, .-olu, Gr/.iavnıtap, Kır-.-'- 
î'iir, Gıı csiüi, Kiüc, Ni'ftiı*. Çan
kırı, Amasya, i-amsıın vilayet
lerinde ve bu vlâyetlere inen- j 
uup kaza ve nahiyelerde ayni i 
mahiyetteki müdahaleler, kanun- 
suzluklar, fesatlar vukua gelmiş- j 

tir. Ancak çok uzun süreceği j 
cihetle bunları salmaktan içti
nap edeceğim.,,

Fethi Be>ir, Allattığına ba
kılırsa bütün memlekette müda
hale olmuştur. Lider yalnız 
Serbest Fırkanın kazandığı yer
lerde nas’l muvaffakiyet ihraz 
edildiği noktasını meskût çreç- 
miştir.

E/Ieımıriar ve intihap  
Lider bundan sonra nutkuna 

tju suretle devam etmiştir :
—  Reyler, istida ve şikâ

yetler, birçok yerlerde kabul 
edilmemiştir. Demek ki şikâyet 
kapıları da kapalı kalmış, tar- 
rafgirlik yapılmıştır.

Bir kısım vatandaşlara fazla 
imtiyaz ve hukuk verilmiş olu
yor. Cumhuriyetin bunu asla 
kabul edemiyeceği aşikârdır.

Çünkü cumhuriyette bütün 
otoritelerin menşei intihap ta
rikile millet olduğundan intihap 
serbestîsi cumhuriyetin ruhu vs( 
milli hükümetin esasıdır.

intihabın serbestisi ihlâl 
ediliyorsa cumhuriyetin temel
leri sarsılmış olur. Maalesef 
bu son belediye intihabında 
dahiliye memurları, bittabi al
dıkları hafi talimat sayesinde 
faciFolsote mecbur olduklarından 
bu manzara hâsıl olmuştur.

Bazı hükümet kuvvetleri ka
nuna ve millî hâkimiyete karşı 
Isullamlınıg ve halkın, cumhuri
yetin en mukaddes olan rey 
sıfatım istimal içil» cebir ve, ’ 
tazyik yapılmıştır.

Çüakü bunun cevabı mem
lekette anarşi temin eder. Me
murlar yalnız rey verecekleri, 
yaai vazifei vataniye ve vicda- 
aiyelerini ifa ettikleri zaman 
şahsî kanaatlerine göre bita
raflıktan çıkar, istedikleri fır
kayı tercih edebili ;er.

Farka ve  dı vle  
Bir fırka için devlet memur

larını ve inzibat kuvvetlerini 
kendi siyasî mevkiini tahkim 
ve muvaffakiyeti temin için 
cebrü tazyik icrasında istimal 
ederse bütün kanun ve cumhu
riyet mefhumları altüst olur ve 
o zaman hükümetin istinat et
tiği esasî, ahlâkî ve manevî 
kuvveti sarsıldığı gibi istinat 
ettiği esas, millî hakimiyetin 
tezahürüne muhalefet suretile 
bu da münhedim olur.

Böyle bir manzaranın 'husu
lü ; Türk Cumhuriyetinin tari
kinde esefle karşılanır.

İBİf aaiimakaça
Bu sırada Afyon meb’usu 

Âli Beyle Fethi Bey arasında 
bir münakaşa oldu.

Ali B. —  İstediğinizi söylü
yorsunuz! dedi.

Fethi B. —  Sizden mi müsa
ade alacağım.

Reis ( Ali Beye ) —  Umuma 
hitap ediniz. Dedi. Bu sırada 
bir çok meb’uslar söz alırlar.

Cümhuriyet 'cabatma karşı

İ N K I I . Â İ ' ...

sıkı bir irtica manzaram veren 
bu hareketin bir daha tekrar 
etmenine nıfmi olmak için ctırn» 
hııriye’ti samimî surette seven
lerin fahur olacaklarını ümit 
etmek isterim.

Maırakabe
Serbest Cümhuriyet fırkası, 

memleketimizde Cumhuriyetin 
banisi olan büyiik Gazinin tos* 
vibile Millet Meclisinde mura
kabe hayatını uyandırmak vc 
neşir ve ilân ettiği prensip ve 
kanaatleri etrafında mücadele 
için meydana çıkmıştır. Yoksa 
zabıta kuvvetlerde cebir ve taz
yik müsabakası yapmak için or- | 
taya atılmamıştır.

Esasen bu şerait altnıda 
memlekette bir siyasî hayat te
sis edilemez. ı

Karşı tarafa rey vermek 
istivenler jandarma süngüsü ile 
mukabele görürse, memlekette 
siyasî fırkalar teşekkülüne ceb
ren mümanaat ediliyor dernektir.

Bu cebri mümanaattan çıkan 
manayı bittabi çok geçmeden 
herkes aniıvacakiıi'. Her halde 
cebir ve tazyik siyasetine rts- 
cu ederek memleketin beka ve 
inkişafım temin için mem
lekette serbest bir aiyasî hayal 
teessüsüne yol açmak cumhuri
yetin müstakbel mukadderaide 
-.dâkadar bir meseledir.

Efendiler,
belediye :abatında ya

pılan yolsuzluklar hakkında söy
lediklerimin kâffesi birer va
kıadır.

Bunlar delillerde birer birer 
tetkik olunmuş, mahkemelere 
ve icap eden makamlara şikâ
yetler gönderilmiştir. Bu vesi
kalar karşısında tevile ve haki
kati tahrife imkân kalmamıştır.

Muhterem Başvekil g. çen- 
lerde verdiğim istizah takriri 
üzerine kürsüden, Halk Fırkası
nın da belediye intihabatından 
müşteki olduklarını söylemiş
lerdi.

Bundan da Dahiliye vekili

nin H. Fırkasını bile memnun 

edemediği anlaşılıyor.
Feshetm ek lâzımmış S 
O halde yapılacak tek bir 

şey kalmıştır. O da bstün be
lediye intihabatına fesat karış
tırıldığını itiraf ve ona göre ye
niden Cümhuriyet mefhumuna 
yakışacak surette yeniden inti
habat icrasına karar vermektir.

Dahiliye vekili ( gülerek ) —  
Minasiptir.

Bir meb’us —  Tekrar ka
zanmak tecrübesimi yapmak is
tiyorsunuz.

Fethi Bey —  İntihabı ka
zanmak esas değildir. İntihaba 
müdahele etmek lâzımdır.

Ancak bu suretle vatandaş
ların sarsılmış olan itimadı ye
rine getirilebilir,

Cümhuriyete ve millî hâki
miyete karşı kalplerimizde ta
şıdığımız ve söylediğimiz iman I 
ve muhabbet namına ve hükü
met mefhumunda mündemiç fi- I 
kiri adalet namına ümit ede- ] 

rimki millî hâkimiyet esasına istinat 
ile bu kadar bariz surette te
aruz eden bu kanunsuzlukları 
tasvip etmemekte ve bundan 
mes’ul olan Dahiliye vekilinin 
hareketini takbihte bütün mec
lis müttefik kalacaktır.

K w § M e n a  m â l
Fethi Bey kürsüden indi. 
Meclis reisi —- Şu zevat söz 

istiyor :
Vasıf (İzmir), Zamir (Adana), 

Saffet ( Erzincan ), Rasih (An
talya ), Refik ( Konya ), Kâmil 
(İzmir), Nafi (Antalya), Ekrem 
(Samsun), Avni ( Samsuh ), Âli 
( lÎ2rot?)ı Kâzım

Mls©<s(s®ll ŝtuMiii h&
Âıniff Oraç BaaMımnım doHaıradlaFiıenllııMasfiııniSi 

ali ffessaleüfarii tefırakay® __

x.İlk yaza s Gelecek Perşembeye!!
Eşkıya yalnız dağ başlarında ol

Asıl korkunç ve tehlikelileri, 
i şehirlerde, medeni insanlar artısın- 

"■] da, kahramanı hürriyet maskesini 
| suratına geçirerek, önüne çıkanı 
ı haraca kesenlerdir. Dağ başın- 

'. cakıler, eşkıya olmakla beraber ve 
.1 butun vahşetlerine rağmen dağın 
J kendi haydut kanununa olsun tâbi- 

• ...I dırler. Yani hiç olmazsa hiicum 
iiJ\ ederlerken cesurdurlar 
-:i] hücumlarındaki maksadı 
;;;] açıkça söylerler. Şehirde- 
‘ /, kı eşkıya ise kendini bu 
' ahlı kKviüen de azade 

it ı-vunkü çetindir 
j hakikati halde adi bir/

- | i  la ,ı ' ın c d a n ,  sunun h

' r’ /y

Evet kudıız vurdır ve 
kuduzun Esim oldt'jjju mata- 

keanede arılaşjlacaktnr. U z  
h a y siy e te  k ıy m et veririz 
ve “ kuduz! „ diyeni h â 
kimim önüne ç e k e re k  

ceze.oamı verdirm eği ve o  
kelim eyi bir dalsa ağzın a 
a ld ıriım y acak  h ale g e tir 
m eği biliriz. F a k a t  o, 

tnüseccel haini va - 
v tan  ve sab ık a lı do - 

iamdlmcj ism ini
her kesin

! : ıınur> çantasını çaı 
i oan, kabasını kıran 
I yreî.ç bir sabıkulı- 
j dan bile daha adi, 

daha iğrenç , dalı 
j ıtahbedir. Buniar için 
) vatanperver görünüp 
1 tanı öldürmek, namuslu
• nımıp namusa hücum 
i mek. inkk görünüp

çiğnemek pis suratlarına 
l taktıkları fazilet maskesini ne 
'j nevi dolandırıcılıklarla siper ntı- 
'j haz etmek başlıca meslektir.
■j Mahut Arif Oruçtan bahset- 
I inek istediğimizi tabiî anladınız 
i Evet, müseccel vatan haminden,
| sabıkalı dolandırıcıdan, devrin hür- 
ıi riyet kahramanından bahsetmek 
i istiyoruz Bu gazetede vatana iha- 
■I netini vesikalarla ispat ettiğimiz 
i! bu alçak ruhlu hain, değil namus- 
o! iu bir adamı, hatta haysiyetsiz bir 
y adamı bile utancından öldürecek 
 ̂ kadar kuvvetli ithamlarımız karşı- 

5 sında susmaktan başka yapacak 
 ̂ oır şey bulamadı. Hatta mah-

* kemeye bile müracaat cesare
ti tim kendisinde göremedi s Çün

kü, hiyanetiniıı kendisini tanı-

TİİRK r i lL l E T İNE .TİİRK VATANIMA^ 
KAVLEN.TAHRİREN İHANET EGff] 
A R İF  ORUCUM YAT T t Gl GÜNLER 
M F t CEZA GÖRÜLEREK MFTîMl 

HARAR V ER İLM İŞT İK  -

h&î.sıaıs

Jr»E.KJ'

■(/ karaaz. Wi-

iîü hvjin'.lir, 
çünkü Gciası - 

dm cıdbr.Çünkb is 
p at ederiz ve çü n 
kü  bu k e ra rla r  
n ih ayet bizim hü- 
küsriîerinıiz değiî, 
önüne çıkamaktaıa 
h ak lı o la ra k  k o rk  - 
tuğa T ürk  h âk im - f 

İerinira kararlarsclır . j;
V azifem iz hain i ve do- j 

kandırıcıyı m ille te  tanıt- f 
mcık ve yılan ın  başının  f 
ezilm esin e çalışm aktır. G- f 
iin g eçtikçe  onu tanıyan- \ 
lav artacak  ve n ihayet b ir < 
gün, bu hain, m em lek et ha- j 
vasin i ten effü s erferniyecek  j 
h a le  g e lecek tir . ]

Rezilin ihanetini ev- 
eitik. Ge-

rmog ! ° n ı -

i-ıoairüiı a e  ı:iLUii.eiu s;4f  

müesseseieri nasıl do- p:;
mıyan safdil tabakalar arasında Haîka hiijrriyei d!ye,mii- 
şuyuundnn korktu. Yalnız, mas- esseseleri tehdit ile do- 
kesini alaşağı eden itham o 
kadar ciğerine işledi ki “ Ya
rın ,, p a ça vra sın d a  k öp ek  resim - j âlî caddesinde nasıi bu dolandırıcı 

onlara benzetmekle OCaçiîtm İşlsdi&sni tafsiİ&t>İ2 okll-

iandıran miirseccel vatan  
haini Arif Oruç

laîid ırd îğm î tefrikaya 
b?.şlüyacağ’ Zu B u  j^a- 

zıları okuyanlar B a b ;-

y:ı pnrak gııy;ı
mukibeU etti ve “ kuduz var dedi. yacaî ılardır.

Y A Z I  S U D U R :

( Aksaray ), Zaim ( Konya ) , 
Fuat Kâzım Hüsnü ( Konya ) 
(Rize), Hüseyin Hüsnü (İsparta), 
Yahya Galip ( Kırşehir ), Ali 
Şuuri ( Afyon ).

Dahiliye vekilinin bu zevat
tan sonra cevap vermesi ka
rarlattı. ve iptida Vasıf B. kür- 
siye gelerek şu nutku irat etti:

V asıf Beyin s 'z ie ri
Muhterem «rkadaşlarım, Fethi 

Beyin sabık bir Başvekil ve işgal 
ettiği makamlar itibarile vesa- 
ika müstenit beyanatta buluna
cağın. zannediyordum.

Fakat şimdi kemali dikkatle 
dinlediğim bu sözlerle Fethi 
Beyin efkârı umumiye karşısında 
çok müşkül vaziyette kaldığım 
görüyorum „ dedi.

Vasıf Bey İzmirden bazı mi
saller zikretti, propagandacı
ların nasıl yaygaralarla çalış
tıklarını izah ederek dedi k i:

—  “Bundan maksat erbabı 
namusu gürültüden korkarak 
rey vermemeğe sevk etmekti, 
İşte size bir misal, tanıdığınız 
arkadaşınızın refikası hanın e» 
fendi yanında bir arkadaşı ha
nımla aralja ile Karşı yaka do 
jrey, atmağa geldiler,

F ,<ıaı ycu. ır;._aniu propa
ganda teşkilâtı bu nanımı ta
nıdı ve Halk fırkasına rey ata
cağını bildiklerinden arabayı çe
virdiler, yuha diye bağırdılar, 
arabacıyı tehdit ettiler ve ’na-

V asıf Bey

nımları rey vermekten sarfına
zar ettirdiler.

Ö dem iş şak ileri 
Jir hâdise daha! Ödemişte 

Dç şaki yakalanıyor, üstlerinde 

Fethi beyin resmi çıkıyor. Ola
bilir, belki Fethi beye bunla
rın da hürmeti vardır.

Bunların birisinin cebinden- 
de Ödemiş Serbes Fııka teşki-

.üiina ınensuDiyet’.n! »ocıe: 
vesika çıkıyor. Bunıaroan aığer 
birisinin üzerindeki eıbisesinin- 
de Ödemiş Serbes Fırka erkâ
nından birisinin elbisesi olduğu 
anlaşılıyor. O zat bu elbiseyi 
bu şakiye vermiş, (kahkahalar) 
Olabilir a, Serbes Fırkadır.

Fethi Bey —  Kabahat dahi
liye vekâletinin değildir. Dahi
liye memurları verilen, emirleri 
hakkile infaz etmemişlerdir.

Müdahale yo k
Vasıf Bey —  Çok rica ede

rim müdahale etmeyiniz, ben 
zatıûlir.izi nasıl dinledim, lütfen 
sükûtunuzu muhafaza buyuru
nuz... Bir gün birisini öldürmüş
ler, tahkik ettim, Serbes Fır
kaya mensup birisi kafayı tüt
sülemiş Halk Fırkasına mensup 
birisinden intikam almak iste
miş, çekmiş tabancayı: İşte biz 
Serbesçiler böyle yaparız,, diye 
köşe başında duran bir polisi 
karnından vurmuştur.

Arkadaşlar, muhalefet yap
mak, intihap kazanmak için ça
lışmak meşru şeylerdir. Fakat, 
dağa çıkmak, asayiş kuvveti olan 
polise hücum etmek doğru bir

hareket oUı-.tı/,. HtAtnUhur kay
makamı Mfcrbefil Fırka heyeti 
idarenifıin yaptığı bir hareket 
üzerine ağır surette yaralan
mıştır.

Dikkat ettim, Fethi Bey cum
huriyetin dâhiliyesine hücum 
ederken adliyeyi ayırmağı ihmal 
etmedi. Hepsi Türk vatandaşı, 
ayni devletin memurları, ayni 
camia nizam vo asayişine ça» 
lışanlar. Birini okramak, diğerine 
hücumlarım teksif etmek mani
dar olur. Herhangi bir sebeple 
oluma olsun hükümetin bir me
muru dayak yediği zaman, hü
kümetin bütiin otoritesi muhtel 
olur. Herkes derin bir azap vo 
endişe duyar. Onu tecziye ede
cek bir makam vardır. Bu ha» 
raket takbih edilmez, tabiî gö
rülür, ceza görmez, doğru mu
dur ? Edilmiş ise şedit bir ha
reketi istilzam eden bir vaziyet 
vardır. İzmit intihap mıntaka- 
ları.ndan birinde, Haik Fırkası
na mensup bir kısım aza, yaşa
sın Haik Fırkası diye bağırdık» 
larmdan tevkii edilmiştir. Hükü
met bitaraf olacağıı/ı diye ken
disinin istinat ettiği fırka aza» 
sim d:ı ievkı: ediyor. ı/ak’a di
ye zlliredıvonıııı.

Bornovaua bir polis vurul
muştur. Tahkik ettik, anladık 
ki bir S“ibcsiei Halk Fırkasın
da. ı intikam almak için onun 
mümessili d.ye taı.ıdiğı polisi 
görmüş. Biz St rbestçiler, Halk
çıları böyle yaparız diyerek 
zavallıyı vurmuştu". Masura 
haik tabakaları tahrik edilir 
ve bunda insaf gözetilmezse 
böyle apseler olu--. Aynı yerde 
Serbest Fırkanın defterleri tet
kik edilmiş, orada mukayyet 
âza arasında katiller, dolandı- 
ric 1ar, hapishaneden çıkmış 
olanlar vardır. Muhalefet de
ruhte ettiği vazifenin kıymet ve 
ulviyetini takdir ermezse her 
iki taraf:n arzu ettiği maksadın 

 ̂ iafıakkuku imkânsız oıur.
Tcşki’ât ••gmans olmadığı 

halde belediy? ir.tihabaiını ka- 
zarma>a göz dikti, labiıdir ki, 
keyfiyetten ziyade kemiyete kıy
met verecekti. Fethi Bey. inti
habat-; fesat karıştır !:', ğnı söy- 
ı-edi. Sabık Başvekil, halka ve 
memlekete hitap eJerken ha
kikati ifade e;melirlir. Ben mü
şahedelerime istinaden Fethi 
Beyin yanılmış olduğunu ispat 

1 ederim. Fethi Bey, efkârı umu
miye ve vicdanı amme karşı
sında çok müşkül vazıyette ka
lacaktır.

İzmire gittiği zaman binlerce 
halkın kendilerini alkışladığını 
düşünerek, bugünkü neticeyi 
fesat ve müdahale ile izah et- 
mek istiyorlar. Halkın alkışları 
azizdir. Onu kazanmak, güzel 
mazhariyettir. Fakat yakından 
gelen görenler bunu meydana 
t-etiren ruhî sebepleri hiçbıı 
zaman gez önünden ayırmama- 
lıdırlar. İzmir nümayişim bütün 
memleketin bir tezahürü addet
meğe imkân yoktur. Onu alkış- 
hyariar bütün İzmir değildi.

İ--'mirin içinde bir kısım halk 
idi. bmir son belediye itihaba- 
tmda verdiği reylerle Cümhu
riyet Halk Fırkasına merbutiye- 
tini ispat etmiştir. Fethi Bey 
bu ulvî manzara karşısında hür 
metie eğ isin .

Vasıf Bey, İzmirde kanun', 
mecburiyet olmadığı halde san
dıkların açılma merasimine 
karşı fırkadan, matbuattan mü
messiller davet edildiğini san
dıklarda hiçbir bozukluk görül
mediğini, çıkan reylerin her 
akşam tutulan ve encümen aza
lan tarafından imzalanan zabıt» 
lara tevafuk ettiğini ve Fethi 
Beyin maalesef arkadaşları tara
fından iğfal edildiğini söylemiş
tir. Vasıf Bey, Fethi Beyin nut

16 T f . y i i i i s r ı n i  1 9 3 1 )
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3 w e *>ey ve arkadaşları bu işi başaramıyacaklannı anlıyarak fesik kar

darımda da 
srii'jıî Hiyarei 
us,J2-*diier.
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iaber sil
‘anası vermişlerdir»
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| y en î EŞjjraliiça Clvasaaan HazretSem, V a?

flaşla şfÇınfflek üSzoEre suslaıramııydamı sje 
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te lg ra f  çelberelk âsıilîvâçî&riMa te b rik  vc 
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H asretleri mmemlekotimize foîr saya hat 
âcPESima ve Aıskaa-ay a  g id erek  G azi Hz. 
Süs gSrH şm eğs k a ra r  verm işü î'. BuJ- 
} ^ > *-ii35**ijlıti£ı&it ela IbM “■■‘jysLriüiû i l̂arsiSi 
ed ecek tir.

Kirala ve ıraisçasısM!- sjem - 
leketiımiai ziyaretimim ik i memleketimi 
dostluğu üzerinde ço k  m es’u t ve feyfcdtt 
t i r  t e s »  icra  ed eceğ i söyîemımekte dir.

Seyeüıat tarih i hr;ıaüa te sb it edilm e- 
migtir. So fy a  gazeteleriasdeını baaalaırıı 
ÎMî seyahattem  eheraaiMİyeüe b ah se tm ek 
ted irler.

ta lik i! 
ralsEura ~bw ■sö'»ctcstııaıt ııaGesAUCiiıUiö̂'l

f tle c lis to  b a şb a şa  d ertle .;.
F eth i ve Ağaoğlm Alıumet B e y le r

Ankera, 16 (H. FA.) —  Da
na bak-d iye: intihabının ilk za-
maınıiaırsiîda, Halk Fırkasının, 
her şeye rağmen kahir.bir ek- 
;eriyet kazanacağını tahmin eden 
iLuhalifler en son olarak yalnız 
bir şeye ümit bağlamışlardı: 
Liderleri Fethi Beyin yolsuzluk 

ve müdahaleler (!)  hakkında 
Mecliste hükümetten yapacağı 
istizah. Serbest Fırka men
suplan; bilhassa Fethi Beyin, 
beş ayda iktidar mevkiine ge
çeceğim diye söylediği meşhur 
söze inanan zavallılar bugünü 
büyük bir sabırsızlıkla bekliyor 
ve Fethi Beyin serdedeceği 
kuvvetli (î) delillerle intihabatı

feshettirmeme muvaffak olaca
ğını zannedecek kadar basit 
düşünüyorlardı. Bittabi bu gi
bilerin yegâne emelleri, muhte
lif ve esaslı sebeplerle Halk 
Fırkası hükümeti tarafından 
kendilerine bir mevki verilme
diği için Fethi Beye istinat ede
rek sivrilmekti.

Nihayet o bekledikleri gün 
geldi, Fethi Bey taraftarlarının 
ulu orta tanzim ettikleri ve had- 
diaatinde hiçbir hakikate isti
nat etmiyen raporları uzun uzun 
izah ederek nutkunu söyledi ve 
taraftarlarını memnun etmek 
sarih bir surette maddeye ge
çirmek pek âlâ kabil olabilirdi.

(  A rkvsı 2  inci s a h ifed e ]

S&00 l i r a l ık  m add î zarar ku 
ru L'.r tarziye i l e  öden ir mi?

Bandırma Ağırceza mahke
mesi reisi Hikmet Bey, İstanbul 
müddeiumumisi Kenan Bey aley
hine kendisinin aylarca açıkta 
kalmasına sebep olduğu iddia- 
sile 8000 liralık bir zarar ve 
ziyan davası açmıştı. Evvelki 
gün bu mes’elenin muhakemesi 
esnasında hafi bir celse yapıl
mış ve Hikmet Bey, Kenaa Be
yin kendisine tarziye vermesi 
üzerine davasından feragat et
miştir.

Halbuki dava mahkeme kara- 
rile sakit olduktan sonra Ke
nan Beyin vekilleri “böyle bir 
tarziyenin mevzuu bahsolmadı- 
ğım söylemişler ve bu iddia 
dünkü gazetemizde aynen inti
şar etmişti.

Bunun üzerine bir muhar- 
rimiz dün Hikmet Beyi ziyaret 
ederek kendisine bu hususta 
ne diyeceğini sordu. Hikmet 
Bey:

“—  Naaıl olur! Tarziye ver
diği muhakkaktır. Bunu ispat 
ederim. Hem hâkimin, hom bir 
adliye müfettişinin hem de di
ğer avukatların huturunda tar
ziye vermiştir,, cevabında bulun
muştur. Şimdi vaziyet nasıl ola
cak?.

Bu henüz malûm değildir. 
Yalnız bu hususta adliyeciler 
şu fikirleri serdetmektedirler:

Hikmet Bey davasından fe
ragat edebilir, bunu anlıyoruz. 
Çünkü zarar ve ziyan davasıdır. 
Fakat tarziye vermekle verme
menin bunda ne alâkası olabi
lir? Ortada bir tahkir ve bun- 

i dan mütevellit zararı manevî

* uautffttıu Cli, il 'İV []_ İt il « 1VÜ jj
Gaai MfiEB-etBeri Yanını flhmı- 
gffim] K a y ser i ta r ik ile  S i
vas, Aım asya, T o k at, Samm- 
sıam, Traibaora ve Istambıu! 
ta r ik ile  A dasıayı te şr if  buı» 
y u tacak lard ır .

Ankara: [ A. A  j —  Resmî 
tebliğ:

Reisicümhur Hazretleri mem
leket dahilinde bir tetkik seya
hati yapmak arzusile Ankaradan 
17 teşrinisani 1930 akşamı ha
reket buyuracaklardır. Seyahat 
buyuracakları mıntakalar müm
kün olduğu kadar geniş bir saha 
zaaı Ankaraya avdetlerini istil
zam ederse mütebaki seyahati 
ikinci defaye bırakmaları muh
temeldir. Az 2amanda azamî 
mesai netayici elde etmek üzre 
takip buyuracakları program
larını tadile mecbur olmamak 
için seyhatîarinin tadilini istih
daf eden herhangi bir talebin 
d:îrmeyan edilmemesini umum
dan rica ediyorlar. Bilhassa 
ehemmiyet verdikleri nokta hiç 
bir yerde resmî veya hususî 
merasim ve harhangi bir teza
hürat yapılmamasıdır.

Reisicümhur Hazretlerinin 
seyahatleri esnasında tetkik 
buyuracakları vatan akşamında 
umumî ve tabiî hayatı olduğu 
gibi bir daha görmek esas mak
satları olduğundan merasim ve 
tezahürat için de tabiî hayatın 
değişmesine mahal vermemekle 
beraber vakit kaybetmemek için 
bu ciheti kat’iyyetle kaydeyle- 
mişlerdir.

o Zeynel JBesim Me®
arasındaki muhavere ve

îSİmnı 

’üfls ©İnana
= jıo r
adan

Günün politika kahraman
ları ar."::?ıda ismi en çok geçen, 
“Hizmet,, gazetesi sahibi Zeynel 
Besim Beyin yaptığı son ace
mice manpma

Zeynel Besim B. evvelâ Halk 
Fırkasının en birinci müdafii, 
gazetesi de Halk Fırkasının 
mürevvici efkârı idi. Son za
manlarda yeni bir fırkanın teş
kil edileceği şayiası üzerine 
birdenbire istiklâlini ilân etti, 
Serbest Fırka teşekkül eder et
mez de yeni fırkanın propagan-

2ey ae3  ISesIna 3 e y  • 
dasını yaparak o cephede rp! 
aldı. Yeni - fırkaya yalnız gââSJ. 
tesile değil, bilfiil hizmet etlii' 
Ü7..1.„î. r>£ G3 {jilinemes!

Zeynel Besim Bey İzniır 
mob’usu Vasıf Beyle bir mülâ* 
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Bordo, 15 (A. A) —  Oo-x 
tayyaresi “ Bourg-sur-gironde„ 
ile Ölave arasında denize inmiş
tir.

Rochefort, 15 (A. A) Sab- 
les Dolomedan gönderdiği son 
telsizden sonra bir haber alınma
mış olan Do-js tayyaresini ara
mağa çıkan V. 1. O. işaretli 
askerî kabili sevk balon Roche
fort yakınında yere inmiş, iç 
omurgasile sepetleri harap ol- 
muştnr.

yoktur ki... Bilâkis Hikmet Be
yin iddiasına bakılırsa kendisi 
aylarca açıkta kalmış, maaş 
almamış, sefalete düşmüştür. 
Buradaki zarar maddî zarardır. 
8000 liralık bir zarar ise bir 
tarziye ile zaten ödenemezdi...

Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakına dahil Atletizm, Boks, 
Bisiklet, Eskrim, Deniz, Güreş, 
Futbol ve Tenis Federasyonları 
Murahhasları,. umumî spor va
ziyetini tetkik etmek üzre fev
kalâde surette aktettikleri içti
mada, hususafa atiyecie bilumum 
Mıntakalar la İttifaka dahil klüp
lere ve spor efkârı umumiye- 
sine arz- ve iblâğını tahtı karara 
almışlardır.

1 _ Federasyonlar, umumî
kongrenin müstacelen içtimaa 
daveti için 1928 temmuzundan 
itibaren gerek merkezi umumî 
ve gerek rnahafili âliye nezdin
de tahrirî ve şifahî olarak mü
teaddit teşebbüsatta bulunmuş
lar ve fakat izalesi yeddi ik
tidarlarında olmıyan manialar 
karşısında her teşebbüslerinin 
biı- muvaffakiyetsizliğe uğradı
ğını teessürle müşahede etmiş
lerdir. Bu sebeple kongrenin 
vaktinde içtima edememesinden 
dolayı kendilerine en küçük bir 
hissei nraatebe bile teveccüh 
cdcmiyeceğir.e kani bulunmak
tadırlar.

2 —  ümataî kongrenin bu - 
suretle teehhürü neticesi olarak 
müayyeii maksatlara hizmet ede» 
bazı zevatın hotserans tevil v© 
tefsirlerle gayri nizamî göstere 
meğe çalıştıkları Federasyonlar 
vaziyeti berveçhizirdir:

Bütün Teşkilâtça raabihütta* . 
bik olan İttifak Nizamnamesi*, 
nin 21 ve 34 üncü maddeleri 
gerek Federasyonları ve gerek 
Msntaka Merkez ve İdman he* 
yetlerini, Kongrelerde olduğu 
gibi, iki sene ^müddetle tahdit, 
etmemiş, ve bu heyetlerin i!k 
adi kongreye kadar ihtisasları 
dahilindeki idmanla iştigal ve 
idarei umur edeceklerini sara- 
hatan göstermiştir.

Bunun yegâne sebebi kon
grelerin toplanmasında hudusu 
her vakit muhtemel olan teeh
hürlere karşı lıey’etlerin hukukî 
vaziyetlerini sıyanetten ibarettir. 
Eğer 3 maksat bu olmasaydı 
kongrelerin iki senede bir içti
ma edeceği gösterildiği gibi bu 
hey'etlerin de ancak iki sen© 
ifayı vazife edebileceklerini de 

i A rk as ı 2  inci s a k i fe d e*



M T esrii!:!/ ;,'in i 19 :H ) INK.ll.Ar

]! ■ ] /
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rîaıcp tiirıli'.umc!iiııiıı tahdidi mli- 
ıınkaşnlni'i ncticclcndi. Esaslı tek- 
liflcrdfiE bir kınını r;;ye k ondu. 
Çıkan reyler tahdidin yalnız bil- 

vasıta veyn yalnız bilâvasıta bir usul 
kabulünde ittifak değil büyük 
ekseriyet dahi olmadığım göster- 
miştir. Hor teklif reylerinde çok 
istinkâflar oldu. Muhtelif usul 
dahi ekaoriyote iktiran edeme
dik

Bu manzaraya göre müsten
kif kalanlar ya gelecek seneki 
büyük konferansa iltihak ede
sek devletlerin temayülleri he
saba konursa tahmin edilebilir 
iıi tanklar ve çok büyük çapta 
ioplar gibi bazı mahdut devir- 
Je harp malzemesi için doğru
dan doğruya tahdidat ilâvesi 
suretile bilvasıta tahdidin kabu
lü muhtemeldir.

Şurası muhakkaktır ki bu 
tahdit usulünde dahi reiiiî mü
dafaa bütçeleri az olan devlet
ler lehine hususî kayitler ve bil-

iiMajıraıaoln
!u»j;w harp sanayii olmıyan ıneııı- 
lekelkr için esaslı istisnalar nıev- 
zııbalıs olmam zarurîdir.

Ttırîı murahhasları dciınn bu 
son Itaydi ilıtirazî tahtında rey- 
kre iştirak etmiştir. Heyetimi
zin bu husustaki haklı metnlibi 
kimsenin itirazım celbetınedi. 
Bilhassa birkaç devletin murah
hasları tarafından takviye edil
dik. Yunan murahhası bu esası 

tahdidi teslihat mukavele projesinin 
ruhunda ve mahiyetinde mev
cudiyetini. kaydederek bizi teyit 
etti. İspanya bizim kaydi ihti
razı ile reye, iştirak etti.

Rüştü Eey siyasî temaslar 
ve hususî konuşmalara devam- 
etmekeedir.

Dün komisyon kâtibi umumisi 
bugünden İtalya murahhası ce- 
neral Marini tarafından yemeğe 
davetli idi. Tevfik Rüştü Bey 
Dün M. Politisi ziyaretle iki sa
atten fazla konuştu. Bugün Bul
gar murahhası otele ziyarete 
geldi. Uzun müddet görüştüler.

Kltsasü iü©ym

Evvelki akşaçı Beyoğlunda 
alg jjjy hücufn karşısında yara- 
lapgp ve haştahanede ajneliyat 
yşjpjtıpken ölen sabık Musul 
Mgfj’jagu Nuri Beyin sebebi kat
li çjjJs karışık fesfr hal almıştır.

P5ııri B. iki sene evvel is* 
kandan Taksimde bir ev satın 
alçMgtır. Nlıyi B. Ibu evde otu- 
rtapfscn karç-ssına Nazlı Hanım 
ıStcŞsıde bir hfcSedar çıkmıştır, 
fita yaziyot kcpşıgmda Nuri B. 
ovj riçıtılığa çıkarmak mecburi- 
yofjîjşto kalmıştır. Zira ev kabi
li f'şksim değildir.

Jgte bu esnada Aksaray Ta§" 
karjp'pta oturan Zehra Hanım 
imdadına yetişiyor. Nuri B. Zeh
ra Hasıma evin satılacak olan 
hissesini aldırmağa muvaffak 
oluyor ve Zehra Hanım da Ak- 
•aar&ydan bu eve taşmıyor.

Zehra Hanım paralı bik ka
dimdir ve faizle para vermekte- 
lir. İslâm ismindeki bir Arna
vut ta kendisinden sık sık pa- 
•a almaktadır.

jslâmla Zehra Hanımın mua
refelerinin 5-6 senelik bir mazisi 
Vardır.

Zehra Hanım İslâmla olan 
alâîsasını ve Nuri Beyin katli 
hakkında şu sözleri söylemiştir:

—»“Ben bu evin hissesini alıp 
buraya taşındıktan sonra İslâm, 
Nuri Beye düşman kesildi. Ba- 
zan bana gelir.

-=■ Nuri Bey evli bir adann* 
d,r. Seni elimden alıyor, ben 
onu sağ bırakması, öldürece
ğim derdi. Birkaç kere Nuri 
Beyi sokakta dövdü. Islâm ile 
hiç alâkam yoktur.

Gözü ise bende değil, pa- 
ramda idi. Dün akçam çocuk
ları gezdirdikten sonra eve ge
liyordum. Bir köşede de Nusrî 
Bey çıktı. Her vakHM gibi 
kiracıladan para almak için ge
liyordu. Tam evin kapısı yanı- 
nına geldiği sırada koşadan bir
denbire İslâm çıktı ve Nuri Be
yin arkasından üzerine afaldı 
ye sağ kulağı altından yarala
nıp kaçtı. Nuri Bey ancak.

î & r a  f a y a  f e y i k  K M czdlSr^M  nmntâiLuH

—  Ah vuruldum, beni İslâm 
vurdu! diyebildi.

Diğer taraftan Nuri- Beyin 
zevcesi ise aksini iddia etmek
tedir.

—  Kocamı Islâma vurduran 
Zehra Hanımdır. Evimizin bir 
hissesi Zehra hanımındır. Bu ka
dın evi tamamile kendine mal 
etmek istemiş ve İslama koca
mı vurdu «muştur.

Bıı mes’ele etrafında zabıta 
tahkikatımı bitirmiştir. Evröi; 
müddeiumumiliğe tevdi edilmiş
tir, Maznun halen firarı bulun
maktadır. Tevkif edilememiştir. 
Zabıtapa şiddetli bir takibata 
başlanmıştır. Birkaç güne kadar 
efe geçirileceği kuvvetle iimit 
edilmektedir.

M i n i l i
^  f| o
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Merhumun hatjrşîarı 
yakmda neşredilecektir

Sakıt Osmanlı İmparatorluğu 
sadrazamlarından Sait Halita 
Paşanın oğlu Prens Ömer Ha
lim evvelki akşam Romanya va» 
purile Köstenceden şehrimize 
gelmiş ve Perapalas otelinde 
hazırlanan daireye yerleşmiştir.

Mısırın en asil ve en zengin 
ailesinden birine mensup olan 
Prens Ömer Halim bir müddet
tenberi Avrupa nreıjıîeketiemıde 
otomobille seyahat etmekte idi. 
Prens Ömer Hşfitn son defo 
Pariste iki ay isalmış ye ora<?W 
maiyetile birlifete ıptoıç^flfe Bük- 
rege gelmiştir.

Henüz otuz yaşlarında ka
dar olan genç prense genç bir 
ecnebi kadıfı, bir kâtip, ikiîliz- 
metçi refakat etmektedir.

Prens Öa£ar Halim, şehri
mizde 15 gibî kadar İsafceak, 
buradan Mısıra gidecektir.

Aldığımız malûmata göre 
Prens te babast Sait Halini Pa
şanın, hayatım, Ronjada katli 
tarihine kadar safha, safha nak
leden el yazısilie yazılmış hateattı 
vardır. Sait '-Talim Paşa mer
humun bu t. r.iiı Türkce.de ol
mak üzere t^kaç Ese» liıseriîi" 
den yakında neşredilecektir.

D M liy m  Vo/cili 'iiihrii 
K aya lîayin e v v e lk i  tsocv M il
le t  M t'clitiindo F u llü  üo/jo 
cevap o!uruk irat ettiğ i nutuk 
aynen şudur:

“Serbest Fırka ILideri Fethi 
Beyin istizaha mevzu yoptlğı vfi 
bıı kadar uzun mtinakaşajpra 
sebebiyet vere» bf?lfidiye ii)tilıa- 
batı hakkında hükfımetin vp bil
hassa Dahiliye vekâletinin takip 
çttiği hattı hareketi ve tekev
vün eden bazı hâdisatl gözden 
geçirelim-

Cümhuriyet ve demokrasiyi 
tarsin için Serbest Fırka teşek
kül ettiği zaman Fethi Bey İz
mir, Mağnisa, Balıkesire bir se
yahat yaptı. Oralarda bir ta
kım vakıalar talıaddüs etti. Bun- 
lprm İçtimaî mahiyetleri ve si
yasî cihetlerini tayin lâzım ge
lirse, siyasî bir akidenin tezn» 
hürü gibi telâkki etmek güç 
olur. Siyasî akideleri itibarile 
bizden uzaklaşan arkadaşlar 
vardı. Siyasî eroefejrijli yeni fır
kaya raptedenler de vardı. İlk 
günlerde dalga dalga memleke
tin havasını istilâ eden bu muğ- 
fil vaitlsre vakfı hayal etmiş 
propagandacılar da yardı. İz
mirde polisi tokatlıyan, Ai)349r 
lu gazetesi idarehanesini tahrip 
eden adamların elbetteki gaye 
ve hedefleri Cumhuriyet VP Ü- 
yiklik değildir.

Dervişane propagajıılal®»'
Serbest Fırkanın teşekkü- 

lüpdenberi memleket havasın
da uyanan, uyandırılan f‘ yeni 
Fırka başında Gazi vardır, bu 
Fırka Cumhuriyet Halk Fırkasını 
igtihlâf için yapılmıştır,, tarzın
da propagandalar, müfşidane 
ve dervişane tavırlarla kulakla- 
rp fısıldandı. Uzun [harbin, ih
tilâllerin Bıraktığı harabeleri 
imar için yipılan hamleleri Türk 
çifçisilni ve san’atkârlarmı kur

tarmak için alınan en İktisadî 
ej3Sfâlar Halka bir boyunduruk 
gibj gösterildi. Hürriyetin hu
dudu yokmuş gibi gösterildi. 
İnkılâbın yaptığı eseri rin bu 
sayede birer birer zail olacağı 
ihtimali zihinlere yerleştirildi. 
İşte du bava vs  muhit içinde 
belediye intihabat} başladı- Be
lediye intihabatı ilk olarak bir 
dereceli yapılıyor ve ilk olarak 
kadınlarımıza filhakika lâyık ol
dukları rey hajlckı veriliyordu.

Ekilen tohum  

Belediye intifeabatımn e$aş- 
larının yeniliği tatbikatta bir ta
kım idarî müşkülât gösterdi. Bu 
müşkü&t, belediye intihapların
da zuhûr edebilmesi muhtemel 
olan ve evvelden derpiş edilen 
müşkülât idi. Ekilen tohumun 
evsafını bilşnlerje Şjiçileçel; mal*? 
sülün ne ofoçağınf bilmek ga
yet tabiî idi. Hükümet, her şey
den <ayV£İ »mpiyet ye asayişi ve 

1 devj#in emniyetini pıaşun bu- 
Ijındur^cak tedbirleri vajttinde 
aldı, Njtekim, evvelden dijşjin- 
(Jüğümüz ve tahmin ettiğimiz 
hâdiseler intihabat başlar baş
lamaz birer birer zuhûr etti. 
Devletin kanunlarına taarruz 
edildi. Otoritesine tecavüz olun
du. Polislere jtaâkaret edildi, za
bitlere kurşun atıldı, kayma- 
kamîpra ve valilere hakaret ya
pıldı. 'Paha feci olarak haikm 
{ıakkma ve reyini kullanmak 
hürriyetine mümanaat olundu,

a>

I)(.‘nıokr(iHİııiıı eaııoı olmı hakkı 
intihup ve reye mıyel eiUril- 
medi,

Memlekette intihap mücade
lesi illi oluyordu. Halk Serbest 
bırakıldı, münıküıı mertebe, Fa
kat bilirsiniz ki, hükümetin va
zifesi emniyet ve asayişi millî 
hâkimiyetin ifadesi olan kanun
ları lıalkm hürriyetini ve reyini 
serbest kullanabilmesi haklımı 
muhafaza etmek idi.

Bu umdeler, bir tecavüz ve 
istihfafa maruz kalırsa hükümet 
derhal müdahaleye mecburdur. 
Devlet otoritesine istinat etmi- 
yen kanunlar kendi kendine iş
leyemez, Devlet otoritesinin sa- 
hasj »e kadar genişlerse, vatan
daşların hak ve hürriyetinin in? 
kişafı da o derece tezayüt eder. 
Fethi Bey vatandaşların hak ve 
hürriyetinin serbest rey kullan
mak hakkının istimali için hü
kümetin müdahalesini intihaba 
müdahale diye izah ettiler.

İntihaba müdahale her za
man caizdir. Elverir ki reye 
müdahale edilmesin. Vatandaş 
serbest olarak rey versin. Fethi 
Bey, doğrudan doğruya şahsımı 
hedef İttihaz .ederek verdiğim 
direktif dahilinde müdahale ya
pıldığını iddia ettiler. Faaliyet 
ve ıp.eSHİiyetleri paylaştığım?2 
arkadaşlar çok çalıştılar. Pak 
ye hürriyeti muhafaza için dev
let kuvvetlerinin derhal hare
kete gelmçsini merkezden alıp- 
mış bir ejnri.o sistematik neti
cesi gösteriyorlar.

İdare âmirleri 
Hayır efendiler, idare âmir

leri kendilerine tevdi edilen 
vazifelerinin icabatmı bilir kim
selerden ibarettir. Bunun için 
emir yermeğe ihtiyaç yoktur. 
Eğer bir idare âmiri icap etti* 
ği ahvalde lâzım gelen tedbiri 
almazsa evvelemirde kendisi 
mes’ul olur. Asayiş muhtel ol
duğu takdirde elbetteki bütün 
kuvvetlerini istimal eder- Hep 
bu tedabır neticesidir ki> idare 
memuru memleketin emniyet ve 
asayişini tehdit eden âmilleri 
ortjadan kaldırır- Ve onları ka
nunun pençesine tevdi eder . 
Suçunun derecesini ölçmek hâ
kime aittir.

Vatandaşlara verilen 
tem inat

Bu, demokrasi mernleketle- 
rjnde vatandaşlara verilen bir 
teminattır. Hâkim ister mevkuf 
olarak, ister gayri mevkuf olarak 
muhakeme eder gayri mevkuf 
olarak muhakeme ettikçe idare 
âmirj ile arasımda b»r tezat ara- 
rpak doğru olamaz. Vatandaş
ların en mukaddes haklarının 
hürriyet olduğu muhakkaktır. 
Fakat bu herkesin dediğini yap
ması ye yapabilmesi demek de
ğildir, Bizim sisteminiz devlet 
otoritesini heryerde hâkim kıl
maktır, İntihabat dolayısiie bir 
çok şikâyetler aldık.

Bir kısmı intihabat zamanın
da tahaddüs etmiş zabıta vak’- 
alarmdan ibarettir. Bunlar mah
kemelerimizin hükümlerine ter
kedilmiştir. Piğer bir kısmı, be
lediye hukukuna aittir ki bun- 
Jarın mercii halli Meclisi Âlidir, 
tntihabattan sonra gelen şikâ
yetler mülkiye heyeti teftişiye- 
sine verilmiştir. Devlet Şûrasının- 
■vereceği kararlar icra olunacak
tır. İşaret buyurdukları bazı şi
kâyetlerden anlaşılıyor Jrf Fetfei 
Bey aldıkları t&pşrJtan? fezjaca
itimat ediyor, İdare âmirleri her 
gjiîi indilerine yapılan ihbar
lara inansa idi, herşeyi bırakıp 
onlarla uğraşmaları lâzım ge
lirdi,

«ırada bıı tc.'jekküle birtakım 
jrticıı, anarşi, koıııiiııiot mır,ur
larının giı-ıneleriııc ınfini olmak 
Içiıı dâhiliyenin yardım etmeni 
de ıncvzubahu itli. Faknt kanjı 
fırka her tarafta birdenbire te
vekkül etti. Son günlerde Van-’ 
da da bir çubesi iefiekliiıl etmiy, 
Pek tabiîdir ki, bukadar istical 
ile vücuda getirilen bir fırka 
mensuplarının seciyeleri kadar 
akidei siyasiyeleri de muhtelif 
olacaktı. En ileri Cumhuriyet
çiler, mürtecilor ve komünistler 
pyni saflarda bulunacaktır. Her 
Jces hakikati gözü ile görür, 
tesbit eder. Neden darılıyor
sunuz Fethi Beyefendi?

Bu adamlar her yerde ya 
polise, ya jandarmaya gitmiş
lerdir. Polisi, zabıtayı bilhassa 
vali ve kaymakamları halin taz
yik etsinler, sıı veya btj fıj-knyrı 
rey versinler diye koypj{id|k. 
Halkın tam bir serbesti ile rey 
Verebilmelerini temin İçin gön
derdik.

Yeni fırka teşekkül edeceği

Şükrü Kaya Bey bundan 
şonra Antalyada vukuu iddia 
olunan yolsuzluk hakkmdaki 
mülkiye müfettişinin raporu
nu okumuş, bu tarzdaki şikâ
yetlere dair muhtelif yerlerden 
gelen 26 raporu da okumağa 
gmade bulunduğunu ilâve et
miştir.

Bundan şonra, Şülçrii Kaya 
Bey demiştir ki:

Size birkaç yeşilça göster- 
ıpek isterim. Bunlardan birisi 
Mağnisa valisi tarafından Çüm- 
huriyet bayramı münasebetile 
tertip edilen balo için Serbest Fır- 
l?a ocağı azlarından bir zata 
gönderilen davetiyedir.- Bu za| 
davetiyenin arkasma“hallfin karnı 
doyduğu vakte tehir ediyorum,, 
diye yazmıştır.

Biribirine frenziyen parm flk
iz le r i

ikinci vesika “ Karnmpn 
hanımlarından bir kısmı kendir
lerine verilen intihap hakkını 
kullanamadıklarından şikâyet 
eden bir mahzar gönderdiler. 
Hepsi parmaklarını başmışlar. 
Dikkat ettim Karaman hanım- 
larınin parmak izleri' biribirine 
benziyor. Hepsi biribiripin ayjni.

Şükrü Kaya Bey, bu sırada 
Adanadan gelen mazbatayı göşr 
termiş ve demiştir ki: Buğun da 
birçok yerleri parmak izleri 
ve imzaları birib.irine benziyor. 
Bundaki imza yekûnu 88.48 dir. 
Bunlar tefrik edildikten şonra 
hakikî yekûnunu bulup muame-? 
leye koyacağım.

Dahiliye Vekili Bey, samimî 
ve dürüst bir fikir ile vazıjmış 
tek imzalı bir istifanın da aynı 
suretle tahkikata mevzu teşkil 
edeceğini söyliyerek beyanatına 
nihayet vermiştir,
Fe&M Bey tekrar kiirsüde

Bundan sonra Fethi Bey tpkr 
rar söz alarak, muhtelif hatip
ler tarafınden kendisine tevcih 
edilen suallere cevap vermiş ve 
demiştir k i:

“ —  Mondros mütarekesini 
akte saik olan sebepler sizce tj? 
malûmdur. O sırada dahiiiyç 
Nezaretini işgal ediyordum. Bü
tün cephelerden alıjucakta olan 
telgraflar derhal mütareke ak'û 
lüzumunu bildiriyordu. Mütte
fikler mütareke aktetmisierdi, 
|Bu vaziyet karşısında ksyu-, iıar- 
be devam edeceğiz diyebilir 
pliydik?

Fethi Eey, bir hükümet için 
borcunu vermek şereftir, diye 
vaki beyanatını tekrar ederek

bmıka »ıo <!iyeM)iriın <toıqtyir. 
I^lb'.fto hiikrınıctiıı lıoi’/iKiıııiJdc, 
ıııcrıi şerefidir, Verileccls İm
am  tediye,si kabiliydi olmalıdır. 

İv.mh' f je y y a lja îi
Fethi Bey, jzmir havnlir;in- 

tkf:i seyalınti, intihabat netayi» 
ci etrafında izahat yererek 
kendi Fırkamnda pılirtoci yrt 
tpkkeci eşhasın bulunmadığını 
fekat, Serbest Fırka İRİıindr. 
rey veren ndnınlıırın mazi;,İni 
totliik clsuok ne Serbest Fır» 
kanili no de diğer her hnngi 
bir I’'ıi'km»ın iktidarı dahilinde 
bıılnmnndpfjjnı söylemiştir.

Tekrar Palıiliye Vekili Şük- 
ri» Kayn Roy söz almış ve Fet
hi Beyin ileri sürdüğü noktalara 
müdellel pe.yap vermiştir.

Şiikıfı Kaya Bey memlekette 
herçibadıâbat kanunu hâkim 
kılmağı vazife addettiğini vo 
her vakit milliyetçi ve devletli 
olarak kaldığını söylemiştir.

Müzakerenin kirayeti hn!:« 
kındn verilen takrirler reyo 
kontaadpn ovvel Rasih (Antal
ya) Hoyrattın (Balıkesir) Eteıa 
( Samsun ) Ah ( Afyon ) Beyler 
tekrar ktirsiye gelerek silzleri» 
nin yanlış anlaşılan, yanlış tef
sir edilen taraflarını tavzih et« 
nıifjlot’dir,

IICiî.Mat reyi
Mümfîcu'pnin kifayeti hal:- 

/şiîifln takrirler kabul edilmiş vo 
Pohiyo Volsili Şükrü Kaya Bey 
itifnfît talebinde bulunmuştur, 
lîgye iştipvak eden 235 Meb'uq- 
tan 10 muhalife karpj 2̂ ,5 tfiy  
ile beyanı itimat olunmuştur. 
Celse saat yarıma kadar devam 
etmiştir.

f e ta n b jıl  4  ünpü İcra  meraurSuf'un» 

ıjpi): Aşifç arttırm a ile paraya 
çev rilecek  gayrim enkulun ne olduğilt 
M üfrez sa h ijlıan e .

G ayri m enkulün bulunduğu mev° 
k i m ah allesi, sokağı, num aranı:

Behe(ctc  B e b e k  caddesinde atik  
4 0  M, c e d jt 56 No. lu.

Tftkdir oUlpan k ıy m et :
• 7250 Jira

A rttırp ıan m  yap ılacağ ı yer, ğa&  
saa t; Istan b p l 4  üncü İc ra  dairesinde 

1 8 -1 2 -9 3 0  tarijıin d e sa a t 13 ilâ  İS ,S  
k ad ar

1 —  îşb u  gayrim enltulün arttır
m a şartn am esi 4  - 1 2  -  930 tarihin* 
d en  itib aren  930  ;  310 m ısaflr*' il# 
Iştpnbifl 4ünçi_i icra dairesinin mu° 
ayyen pumprpfjinda herkesin giiro> 
bijm eoi için aç ık tır , llflnda yazılı 
o lanlprılnn fazla m alûm at alm ak is- 
liy en ler igbu şartnam eye ve 9 30 -310  
dosya numara&ile memuriyetimize 
m ü racaat etm elid ir.

2 —  /\rt^i'j7)ayii işt irak  için yu
kard a  yazılı k ıym etin  yüzde yedî 
te m in a j göşterilppgjftir

3—  H akları T apu sicilile sabit 
o lm ıyan ip o tek li a lacak lılarla  diğer 
a lâk ad arların  ye ir tifa k  hakkı sahip 
le r jn in  bu h a jfja r ın ı ve  hususile faiz 
y e  m g srp fiara  dair o lan  iddialarım 
işbu  ifân  tarih inden itibaren  yirmi 
gün için d e ev rak ı m ü sbitelerile  bir
lik te  m em uriyetim ize bildirm eleri 
ica p  eder. A ksi halde h ak lan  tapu 
sic iliie  sa b it o lm ıyanlar satış bede» 
ü n jn  g â y ja şr îg a sm d a  h ariç kalırlar.

Ç ö şte rile t} gündg grfjırn ) ^  
iş t ira k  ed en ler  a rttırm a şartnam e
sin i okum uş <ve lüzumlu malûmatı 

a lm ış v e  bunları tam am en  kabul etm iş 
ad ve it ib a r  olunurlar. Üstünde 
b ırak ılan  gşyrjm en ku lü n  bedeli za- 
rnanın ıja  y e jilm ezse  gayrim enkul 
ik in ci b ir arttırm a  ile  satıkr v * 
bpdcl fark» ye m ahrum  kalınan  

•yüzde .beş fa iz  ve diğer zararlar 
ay rıca  hü km e h a ce t kalm aksızın 
m em u riyetim izce a lıcıdan tah sil olu
nu r. B e ş  nu m aralı fık ra Ja k i $ » r i 
taJankfcıak g tm ek  kaydile üç d efa 
b a ğ f iK ı’ç ta a  so n ra  gayrim enkul en  
ç e k  arttıra n ın  üstünde bırakılır. Şar* 
ta h a k k u k  etm ezse  arttırm a g eri 
b ıra iu îıp  a lıc ı taah hü tlerind en kur
tu lur v e  ie ıv 'S “ t  ta  k a ik ar .

5 A rttırm an ın  b irinci veya 
ik in e j .clfnasm a y ç  t y j ş f a t e j f ç f e  
ta a îlû k p d e n  {januı-.î h *k k «  > • '« * -  
t:ş ın  ta m n a  gönü rfiğar gartUr. M8-  
io ra k im  v erg i, beled iy e , v ak ıf icara* 

* it t ir .

Y a jn ia u  ışıiifr**  «ahillıane yulm rıd» 
gŞ*}erJİ»#ı Ş§t 1 2 -930  tarfiıiade is-
»gkvl •} İcra moaıurluja od*
P5«!» işba Û n v« ı6»terilen aıU 
tırma garEnaroe»: düirîaiacic satı
lacağı iifln oiunur.
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tfB ir in ci sahifeden  m abatj

nizamn:'mcrıin bıı sara
hatine .^taıat eıUm Federaoyon- 
lar, (nüridctlenııiıı ancak önü- 
ııınızdaki Koıı«r<idoıı hesap ver
dik U.hi mısıra lıiiaın bulacağına 
kani oldukları içindir ki dedi- 
kodnlıı [î'ı’îjpajfasulalan taınauıi- 
k:ı fı.zııiî vc gayrı vaıil rıdtlo- 
!'■: kur imm'i 1;ir bahamı ile
i-.’i-Ui vazife t‘liiH's;i derıılıriı; et- 
i'V:s '} oklukları 1,1 ! y:'‘1‘‘ kabi-
Vt telif bn!t>ıamrşkırdır.

3 C-Krasyo'ibirin va.zi-
y-,:ti, hukukî vc nizamî ceplıe- 
ilası, !)i! dorcce sarih olmakla 
korabc-i' İstanbul mıntrka anın 
laaşma ş;c;en bava ;evaı bit se- 
uodeutaen sırf kadim ve şahsî 
»U husumetin tahtı tesirinde 
olarak spor otoritesi etrafında 
ve bütün Türk sporlum anarşi
ye sürüldiyacck tarzda zehirli 
bir dedikodu havası ihtas et
mekten çekinmemişler, ve bu 

havayı en sonra ; tanbu! ııi'.nta
kası kongresine de intikal evi
rerek idareleri altındaki klüp
leri birbirine geçirmek suretile 
Federasyonları tanımamak ka
rarım ittihaz etmişlerdir.

Teşkilât mefhumunu inkâr 
eden ve nizamname ile telifine 
maddeten imkân mevcut olını- 
yeyn bu garip karar neticesinde 
İstanbulda bulunan 17 federe 

kulüpten 9 kulübün, bir beyan
name neşri suretile ııizamna- 
moyi muttasıl ayaklar altına 
alçın ve kendi keyfi ve arzusu
na kanun telâki ettirmek isti- 
yen mmtaka heyetile alâkalarını 
kgtederek nizamî bir mıntaka

teşkil ettikleri malûmdur. Vazi-
n’ imîmma Kuıupıerı ceDren

tevhit etmek, lik maçlarına ta
kımların muhtelit olarak iştirak
lerini kabul etmek, kümeler 
arasında nizamnamenin emret
tiği terfi müsabakasını ilga ede
rek otomatik bir tarzda bir ye
rine iki kulübün küme değiştir
melerine karar vermek, Mınta- 
kn kongresini nizamın icap et
tiği surette karar istihsaline İti- 
tum bile görmiyerek resen içti
ma ettirmek gibi nizamşiken ha- 
ekâîile teferrüt eden bu heyetin 

eıniyetler kanununu da çiğni- 
erek kendisini tescil bile et
tirmediği ve binnetice hükümet

midinde dc bir mevcudiyoti 
lnda’kiyesi olmadığı anlaşıldı
ğından ittiiak namına haizi sa
lâhiyet bir teşekkül olarak ta-

dnire.'iindc hareket ederek ka
lımımı lâzım j«olon tescil mua
melesini ila etmiş olan yeni he
yetin İstanbul Muıtakauı sıfatile 
telâkki edilirlerime karar veril
ini-,tir.

Bu vaziyet neticem olıırak 
istanbulda mcvcut ve ittifaka 
dalıil bilûmum klüplerin mev
cudiyeti hııliukiyesi ve kanuni- 
yesiııi kaybetmiş olan sabık 
mıntaka lıoyptilo kat'ı alâka 
ederek yeni t^ekküle iltihak 
r'meitri b:r zarureti nizamiye 
olduğundan on güne kadar ni
zami vaziyeilerini ıslah etmiyen 
klüplerin federelik haklarını 
zayi edecekleri bir emri tabiî 
olarak tamim olunur.

4 —  Umumî kongrenin bir 
an evel içtima etmesi bütün Fe- 
derasyonlzrca kat’î bir zaruret 
olarak telâkki edildiği ve bu 
noktanın bir şekli nizamide te
mini için sureti mütemadiyede 
sarfı mesai adildiği halde bazı 
kimselerin Federasyon erkânını 
kongreyi toplamamak için el 
altı;.dan faaliyet sarfetmekle it- 
tiham etmeleri en sarih bir ga- 
rezkârlıktan başka bir şeye ka
bili hamil değildir.

Federasyonlar murahhasları 
bu âdi propagandayı kemali 
nefretle redderek on son olmak 
üzere bu kerre de Ankarada 
jttifale Fahri Riyasetinin yüksek 
müzaheretini istirham ettiklerini 
efkârı umumiyeye arzederler. 
Federasyonların yegâne temçn- 
niipvi Irnncrı-enin nizamî; VOİlar- 
şahsî münaferetlerle değil,sporu 
ciddî ve metîıı esaslara istinat 
ettirecek tedbirlerle iştigal et
mesidir.

Vilâyet ve Sporcular
Sporcuların ikiye ayrılarak 

resmî mıntakadan gayri başka 
bir mıntaka daha teşkil etme
leri üzerine resmî mmtaka vi
lâyete müracaatla şikâyette bu
lunmuştur. Vilâyet mes’eleyi 
ehemmiyetle nazarı dikkate al
mış ve istidayı polise havale 
etmiştir. Arifen spor kongresi
nin akdine k^rar verilmiş olma
sı hasebile vilâyet mes’elenin 
takip ye tetkikini tehir etmiştir,

ŞcMır* ve mOTüJlelkdl; llııaibarlcırii

IL Fırka suya. dişiydi* I
( p ir in c i  sahifeden  m abat) 

içiıj yeniden ititihap karan is
tedi.

Fethi Beyin esassız sözleri 
hakikate çarpıştı ve açılan is
tizah müzakeresi hükümetin ga- 
lebesile neticelendi. Bu ha! Fethi 

Beyin mevkiini vilâyetlerdeki tara
ftarları arasmda zayıflattı. Esasen 
son günlerde belli başlı bazı 
eşhası da birer ikişer fırkadan 
çekijmeğe başlamış oldukları gi
bi vilâyetlerden geien raporlar 
da hiçte Fethi Beyin yüzünü 
güldürecek şekilde değildi.

Bunlardan başka Halk Fır
kası erkânının kuvvetli mantıkî 
esaslara istinat eden mukni 
müdafaaları Fethi Beyi ve ta
raftarlarını fazlaca yıprattı. Bu 
vaziyeti idrak eden serbestçiler 
blok fikirlerini ortaya attılar. 
Bunun bir emrivaki olduğunu 
iddia ettiler. Bütün bunlardan 
faaksatları, fırkalarına ehemmi
yet verdirmek, tezelzüle uğra
yan Serbest Fırkanın memleket
teki mevkiini nisbeten kurtar» 
*nak idi. Bu emelleri de hentiz

cırkanln taşra teşkilâtındaki

âzasımn ekseriyetini mürtecilerin 
teşkil ettiği de gittikçe tezahür 
eden bir hakikat halini aldı.

İşte bu vaziyet karşısında 
Serbest Fırka vaziyet hakkında 
kat’î bir karar vermek ve ken
disine ati için yeni bir hattı ha
reket tesbit etmek mecburiye-! 
tinde kaldı.

İstizah günii meclis koridor- 
lar.nda beş, on kişilik grupların 
başbaşa vererek Serbest Fırka
nın vilâyet teşkilâtını lâğvede
ceği haberini kafileştirecek 
mahiyette söz soyliyenler vardı, 
Bittabi sebepleri düşünüliirkcıj 
bütün bu yukanndanberi zik
rettiğimiz hususat ve daha bir 
çok şeyler mevzuubahs idi.

Serbest Fırkanın naşiri ef
kârı olmak üzere İstanbulda 
çıkaracağı gazeteyide neşirden 

Ağaoğlunun şurda 
yazmağa karaf  

ri de İddialarını 
isbat için serdedilen deliller me- 
yanmda idi.

Bir de fırkanın vilâyetlerdeki 
teşkilâtını idame ettirebilecek 
nakdi olmaması teşkilâtın lâgvi 
hakkında kırar vi<v n ü : ila

Meyvahoşta 
İskele bamallan 
arasmda kanlı 

rot arbede
Dtin Mcyvahoşta gürültülü 

bir Hamal kavgası olmuştur. 
Hafız Beyin sergininde bir yük 
meu’oloainden lakolcs hnmmalla- 
rile, Siirtli hamallar arasmda 
ihtilâf çırmıştır. İçlerinden biri
nin küfretmesi üzerine her iki 
taraf ellerine geçirdikleri san- 
dalya, kürek, kazma ve saire 
ile biribirine girmişlerdir.

İlk boğuşmada iskele ha» 
malları iki kişinin kafasını yar
malardır.

Yaralanma hâdisesi kavga
nın şiddetini büsbütün artırmış, 
gözleri kararan hamallar yüz
leri, gözleri kan içinde kalınca
ya kadar sopa, yumruk ve kü
rek aavurmuşlardır,

Polis yetişmiş ve bütün gay
retlere rağmen kavgayı yatış- 
tıramamıştır.

Neticede bir polis silâh at
mak suretile bunları dağıtmak 
istemiştir.

Silâh sesleri hamallara bir 
parça korku vermiş ve kavga 
yatışmıştır. Kavga tamamile sü
kûnet kesbettikten sonra zabıta 
kavgaya sebebiyet verenlerden 
Kâmil, Salih, Bedri, Kadri, is
mindeki hamalları yakalamıştır.

Kavgada iskele hamalların
dan 3 kişi yaralanmıştır. Diğer 
taraftan yaralanan iki kişiden 
b ir in in  v a r a s ı  c o k . . a h i r d i r .  -  

dir.

\dalara su

Su için yeni bir 
çare bulundu

Başıbüyükte serasker Riza 
Paşa çiftliğinden Maltepeye su 
isalesi ile orada büyük bir de
po inşası kararlaşmıştır. Bu 
depodan da her türlü deniz 
tazyiklerine mukavemet edebi

lecek asrî bprularla ve deniz 
altında yapılacak tesisat ile 
Adalara su şevkedilecektir, 
Çiftlikte bu suyun membaı ye
ni keşfedilmiş ve derhal bu te
şebbüsün mevlşii tatbıka vaz’ı 
hususunda belediyeye müracaat 
edilmiştir. Esas itibarile Ada
lardaki susuzluğu gidermeğe 
mühim bir amil teşkil edecek 
olan bu teşebbüs belediyece 
hüsnü telâkki edilmiştir.

Belediye riyaseti boruları 
tetkik ettirmektedir,

FoFİtealllairiBla

H” Fırkasmm şehrimiz 
teşkilâtı

C, H. F. nin Vilâyetimiz 
Teşkilâtı hakkında verilecek 
kararlar esnasında fikirleri alın
mak ve icap eden talimat ve
rilmek üzre Ankaraya çağırıl
mış oîan Cevdet Kerim ve Rük- 
nettin Beyler bugün buraya av
det edeceklerdir.

esaslı âmil olacağı söyleniyordu, 
Şurası muhakkak ki, her ne 

olursa olsun Serbes Fırkanın 
Meclis grupu kalacak ve taşra 
teşkilât! Jâgv edilse bile Fethi 
Bey Mecliste muhalefete devam 
edecektir. Her halde şu sekiz 
pn gün zarfında kat’î bir neti- 
ee elde etmek fflümkündür.

M
Pim taflelb© <gdfc Da&to=

©Mtta w© yerM 
Bn©y©M nmıtnllnsılbcCi'Ctn ŷ ]p)nMn

zet konulmasını itiliyorlar vc ırı
yor ediyorlar, bir türlü anlaya
mıyorlardı.

Bu münakaşalar devam eder
ken nynca iki kişilik bir teftiş 
heyetinin intihabı istendi. 

Münakaşa şiddetlendi.
Bir talebe bu'hey'etin üç ki

şiden mürekkep olmasını teklif 
etti. Bu hususta da hayli müna
kaşalar oldu ve neticede ekse
riyet üç kişi üzerinde İsrar etti.

Talebeden Reşat Ekrem B.
“ Biz böyle yanlış intihaba işti
rak edemeyiz „ dedi ve arka- 
daşlarile salonu terketti.

Arkasından : “ Fuat Beyin 
talebesi değil mi „ diyerek ha
fifçe gülüşmeler oldu.

Reşat Ekrem B. dışarıda : 
Böyle cemiyet teşkil edilmez, 
kendileri istediklerini yapıyor
lar söyletmiyorlar „ diyordu.

En sonra cemiyetin gayesi 
münakaşa edilirken gürültüler 
fazlalaştı, ve gaye madde gös
terilmek suretile tahdit edilmek 
istendiği için Hayrünnisa hanım 
şiddetle itiraz etti ve bir çok H. 
arkadaşlarile salonu terketti. 
Fakat ekseriyetin temini için 
yapılan ısrarlar üzerine tekrar 
salona girdiler ve hey’eti idare 
intihabına başladılar. Neticede 
hey’eti idareye Etem, Riza, Ma- 
cit, Ziya, Niyazi, Şükrü, Ekrem, 
Ijfâmil Bftvle,»' Teftiş hpvpjinpdo 
lVJaiımut Beyle Hayrünnisa Hanım
intihap edildiler.

Dün Türk ocağında Edebi
yat talebeleri toplanmışlar vo 
bir "Talebe Cemiyeti,, teşkil et
mişlerdir . İçtimaa talebeden 
Etem Bey riyaoet otmiçtir.

Çok uzun süren bu içtimada 
bir çok hararetli münakaşalar 
olmuş ve ekseriyete yakın bir 
kısım talebe içtima salonunu 
terkederek reye iştirak etme
mişlerdir.

Eski talebe birliğini nisbe
ten ihya etmek demek olan 
ve bunun için hükümetin mü
saadesi alınmadıktan sonra fa” 
aliyete geçen Darülfünun genç
lerinin dünkü toplanmaları şu 
şekilde olmuştur:

Evvelâ aralarında muvakkat 
bir reis intihap ettikten sonra 
cemiyetin nizamnamesine ait 
maddelerin münakaşa ve tes- 
bitine başlamış heyeti idare in
tihabı sonraya tehir edilmiştir.

Nizamnamenin ikinci madde
si, cemiyetin gayesine taallûk 
ettiği için, 11 maddelik nizam
namenin en sonuna bırakılmıştır.

Uzun ve gürültülü münaka
şalardan sonra talebeler aslî, 
yalnız mezunlar ve müderrisler 
de fahrî aza kabul edildi.

Sekiz kişilik idare heyeti in
tihabı kabul edildi. Fakat bazı
ları bu heyette, dört zümreden 

&.nrt=?simİaî^?Wra ^ îf e d a n  
edebiyat fakültesi namına nam-

Mahut Çevirme hareket!
[B ir icn i sahifeden m abat] 

katından sonra geniş bir çevir
me hareketi ile ( benim Halk 
Fırkasından ayrım gayrım yok
tur, ben Serbest Fırkadan de- } 
ği(im) diyerek bu tarafa geçti, j 
'Hizmet,, sahibinin bu hareketleri 
İzmir muhitinde fena bir tesir 
uyandırdığı için bir müddet ev
vel şehrimize gelmeği muvafık 
buldu ve burada ( Emperiyal ) 

otelinde bir aydan fazla kaldı. 
Buradan îzmire avdetinden ev
vel gûya Vasıf Beyin İsmet Pa? 
şa kabinesi aleyhinde kendisine 
çalışmak teklif ettiğine dair 
olan malûm telgrafı çekti, son
ra da bunu inkâr etti.

Fakat ilk defa haber verdi
ğimiz gibi bu telgrafın kendi 
el yazısı ile yazılmış olduğu ya
pılan hafi tahkikat neticesinde 

anlaşıldı. İzmirden son gelen 
haberler, bu telgrafı kendisinin 
çektiği anlaşılması üzerine Zey
nel Besim Beyin ortadan kay
bolduğunu bildirmektedir.

“Hizmet,, sahibi bu hareket
leri neden yapmıştır? Vaziyeti 
çok iyi ve yakından bilen bir 
zat bize bunu anlattı. Bizde 
kısaca nakledelim:

Zeynel Beyin bir gayeai 
vardır: Meb'us olmak. Bunun 
için ‘'Hizmet,, te uzun mündet 
Halk Fırkası lehinde neşriyat 
yapmıştır,

Fakat kendisinin bazı vazi
yetleri ve işgal esnasındaki 
ba ı̂ hareketleri malûmdur. O? 
nun için meb’us olmasına imkân 
yoktup. Son zamanlarda Halk 
Fırkası tarafından bu imkânsız
lık kendisine, müracaatlerine 
bir cevap olarak bildiriliyor. 
ZeynelB. ; rak muhaliftir, çünkü

kendisini meb’us yapmıyorlar 
peki görürler öyle ise! ve fırsat 
kolluyor.

Serbest Fırkanın teşkili iyi 
bir fırsattır, derhal paçaları sı
vıyor ve bilinen şekilde çalışı
yor. İsmet Paşa, Halk Fırkası 
aleyhinde atıp tutuyor. Bu sırada 
Vasıf Bey İzmire geliyor. Zey
nel Beyle bir otel salonunda 
karşılaşıyorlar. “Hizmet,, başmu- 

, harriri hareketinin sebeplerini 
izah ediyor.

Vasıf Bey de, biz senin için 
çalışıyorduk. Yine de çalışırız. 
Sen böyle yapmamalıydın diyor. 
Bu kısa sözler, her türlü tefsire 
müsaittir. Yeniden ümitler can
lanıyor. Öyleya, yeni fırka iş 
başına geçinceye kadar balık 
kavağa çıkar. Ortada mevkii 
İktidar fırkası var. Derhal meb’
us olacak. Oh, gel keyfim gel I 
haydi bakalım: Ben Serbes Fır
kadan değildim ki zaten ! Halk 
Fırkasından ne ayrım var?

Vasıf Bey Meclise iltihak 
etmek üzere Ankaraya, Zey
nel Besim Bey de müjdeyi bek
lemek için İstanbula geliyor. 
Günler geçiyor, aylar geçiyor 
fakat ses sada yok. Yok çün
kü Vasıf Bey, biz seni meb’us 
yaparız diye bir söz vermemiş
tir, Halk Fırkası namına para 
vadetnemiştir. .

Zeynel Besim Bey Vasıf Be
yit? sözlerini kendi lehine bu 
manaları verecek şekilde tefsir 
etmiştir. Bire aman, atlatıldık 
mı? Haydi Ankaraya telgraf
lar, mektuplar... Cevap yok.... 
Yaaa, demek vaitle atlatıldım. 
Dur ben de seni rezil edeyim de 
gör!. Getir garson hokka ka
le m i-V e  “Hizmet„e, Vasıf Be
yin İsmet, Pasa aleyhinde calış-

Tiitimllejriîmk
Macar rejisinden Ibîr 
heyet şehranıfee gekjll

Şehrimize, f t t e r  rejiai :hcv 
mına memleketimizden tütün 
mubayaa etraok [ISrero ki» 
şilik bir heyot gohalgtir. Bu 
heyete Macar rc$Sİ raftdMcfj 
riııdon M. Dotomari riyoBet et- 
muktedir.

1W. Dotomari d tip, Tçjîrntlı- 
yan otelimin bîr rantarolriralss 
şu uözleri oöylcmiıjtir,

■ Momlckctinlsdcn tiUBı» 
natın almak için gcliyorır,, fi}» 
rk tütünlerinin şark tütünleri 
içindeki kıymetli [movŞîîM ggk 
iyi biliriz. Onun için nark tütömüs' 
rine ait ihtiyacatımızı tercihen 
memleketinizden temin otraoyü 
muvafık bulduk.

Burada Enabnycat için ■ çalı
şacağımız müddetçe teshilât 
göreceğimizi ümit ediyoruz. Biz 
bir komisyon halinde geldit: jçj> 
roizde tütün mKtehasacMt Kar» 
dır. mtibayaatımızı Tütün İnhi
sar İdaresi vasıtasüe yapmıya- 
cağız. Doğrudan tlojVVuya antı- 
ahırdan alacağız.

Yarın İzmire (jidiyorHB, ora
da tetkikat ve beğendiğimis öl" 
tünler üzerinde pazarlığım® yp.° 
pacağız. İzmirde tetkilîntomıa
15 gün kadar sürecektir. Ay? 
dette burada kuntratolan ya
pacağız.,,

HtoüD<ü<ğ]ii^©!€!l©
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Enciimeınıleir
Şehir Meclisinin kavanln vı 

daimî encümenleri dün toplan
mıştır. Kavanin encümeninde 
Hâşım Beyin istifası mes'elea' 
ve diğerinde kaza ve aahiye 
hudutlarının tahdidi hakkında

Belediye müfettişliği
Geçenlerde belediye jnüfet 

tişleıriijden ÜÇÜ Dahiliye Vekâ
letinin emriyle azledilmişlerdi.

Bu suretle münhal kalan 
müfettişliklerden birike (Silivri 
kaymakamı Memduh Bey tayin 
edilmiştir.

Ekmek v e  Fırapcaja
Ekmek ve ffrancala fiatları- 

nı tetkik eden komsiyon geçesi 
haftaki fiatleri bir hafta müd
detle aynen ipka etmiştir.

mak teklif ettiğine dair olan 
telgraf çekiliyor.

Fakat tesudüf buya, tam bu 
telgraf çekildikten sonra otele 
Vasıf Beyden kısa bir telgraf 
geliyor : “ Endişeye mahşi yok. 
Mektup yazacağım. „

Yaaa ?.. Aceba ? Fakat tel
graf izmire çekilmiştir. Ne ya
palım ? Az daha pot kıracak-' 
tık. Derhal ikinci bir telgraf i 
Vasıf Bey hakkında çekdiğim 
telgrafı ben gelinciye kadar 
neşretmeyiniz?. Fakat iş işten 
geçmiştir. Açık göz hizmetçiler 
telgrafı ilâve halinde neşretmiş* 
lerdir.

İş böyle sarpa sarınca hiç 
bozmamak lâzım. Zeynel Bey 
derhal îzmire gidiyor. Ey ehaİi 
ben geldim diye bağırıyor, Te!!lfp 
rafı ben çekmedim, başkalara 
çekmiş mel’anet yapıyorlar diye 
haykırıyor. Fakat zırva tevil 
götürmez. Her şey meydana çı
kıyor.

Biz bu telgrafların Zeyjjel 
Beyin ef yazısile çekildiğinin ya
pılan tahkikatla anlaşıldığını ilk 
defa haber vermiştik. İstanbul 
posia müdiri bu habere (yalan) 
diyor.

Bizim havadisimiz de yalan 
yoktur- Beyoğlu postahanesinde 
tahkikat yapıldığı muhakkaktır, 
fakat bunu ispat etmek mev
kiinde değiliz. Zaman ve vekayi 
bu haberimizin tamamen doğru 
olduğunu efkârı umumiyeye va 
bu meyanda İstanbul Posta M5? 
dirine ispat edecekti
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Mustafa Kemal Hazretle- 
ve tasvibile Serbest Cümhuriyet 

tesis etmiştim. Kanaatimce bu teşvik 
e teşkil edeceğim fırkanın 

 ̂Hazretlerine karşı siyasî mücadeleye gir- 
ihtimalini bertaraf ediyordu, 

g  Esasen bu karar haricinde siyasî bir te
li şekküle vücut vermek mesuliyetini almayı ka
il tınma getirmemiştim.
IH Halbuki tahakkuk eden şekle göre farka-

mızın atiyen Gazi Hazretlerde siyasî sahada

İM© kemdin eyledin münaft e e  Iısılka  w srdl femuaır yıkul

karşıya g<îlmek vaziyetinde kalabileceği M 
anlaşılmıştır. JBu vaziyette kalacak siyasî bîr H 
teşekkülün mevcudiyetini fırka müessisi sıfa- S  
Jile muhafaza ve idameyi muhal buluyorum. M 

Bıı sebeple Şerbet Cümhuriyet Fırkasının H 
feshine karar verdim. Bu kararın teşkilâtımı- fi 
za tebliğini rica ederken bana itimat eden ve Ü 
benimle teşriki mesai eden Cumhuriyetçi arka- m. 
daşlanma derin minnettarlığımı arzederinı. M 

S e rb e s t C iim hnriyet F irk at»  Lideri 15 
A. FETHİ H
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Ankara 17 (H.M) —  Ser
best Ftrka erkânı diin Meclis
teki odalarında sabahtan gece 
yansına kadar müzakerede bu
lunmuşlardır. Bu müzakerat es
nasında fırkanın feshi meselesi 
görüşülmüştür.

Fethi Bey bu husustaki fik
rini anlatmış ve fırkaya mensup 
meb’uslar fesih fikrine iştirak 
etmişlerdir.

Bunıın üzerine Fethi vc Nu
ri Beyler meclisten çıkarak 
Çankayaya gitmişler ve Gazi 
Hazretleri tarafından kabul bu- 
yurulmuşlardır. Bir müddet son
ra Meclis Reisi Kâzım ve Baş
vekil Paşalar da Çankayaya 
gelmişlerdir. Fethi ve Nuri Bey
ler fesih kararından Gazi Hz.ııi 
haberdar etmişler ve fesih es
babı mucihesini bildirmişlerdir.

Serbest Fırka lideri ve umumî 
iâtibi Gazi Hazretlerinin nez- 
dindeo çıktıktan sonra saat 20 
de meclise gelmişler ve arka
daşlarına vaziyeti anlatmışlardır.

Bunun üzerine efkârı umu- 
miyeyi tenvir ve teşkilâtlarını 
haberdar etmek maksadile neş
redecekleri beyannamenin esas
larını tanzim etmişlerdir. Muha
liflerin meclisteki ikinci içtima
ları 3 saat deyam etmiştir, içti- 
madan oonra Fethi ve Nuri Bey 
ler, tekrar Çankayaya gitmek 
üzere otomobile bindikleri sıra
da gazeteciler etraflennı almış
lardır. Muhalefet liderleri:

—  Bir çay yok!. Sizde hava
dis varsa bize verin.. Demek 
suretile cereyan eden hâdisatı 
saklamak istemişler ve hattâ 
Çankayaya gittiklerini göster
memek için Fethi B. şoföre 
demiştir ki:

—  Haydi oğlum, eve çek!
Mecliste kalan diğer dokuz

aza da bir müddet sonra mec
listen çıkarak evlerine gitmiş
lerdir.

içlerinden biri, gazetecilere 
lakikî veziyeti yazmak için bir 
nüddet intizar lâzım geldiğini 
'öylemiştir.

Serbest Cümhuriynt Fırka
sının feshine dair olan kararı 
burada bulunan 11 muhalif
meb'us imza etmişlerdir.

Süreyya Pş. ile Mehmet 
Emin Bey, İstanbulda bulunduk
larından karardan haberdar de
ğildirler.

Fesih kararı hükümete de 
bildirilmiştir. Bugün şubelere 
tebligat yapılması muhtemeldir.

Bu beyannamenin bu akşam 
matbuata verilmesi bekleniyor, 
Keyfiyeti bu sabah Fethi Bey' 
den sordum.

—  Daha henüz siz? bir şey 
süyliyemiyeceğim dedi.

Ağaoğlu Ahmet Beyle de 
görüştüm dedi ki :

“ — Fesh kararı verildi, Ga
zi Hz. ne arzedildi. Nasıl telâk
ki ettiklerin bilmiyorum. Feshin 
esbabını iki kelime ile ifade

G&rsv.’şSîaifte saeb'ııso  
A. iretİM Bey 

edemem. Bu, memleketin mu- 
kadderatile aiâkadradır. Buna 
azamız arasındaki tesanütsiizlü- 
ğün sebep olduğu şayialar hiç 

( A rkası Süııcü s a h ifed e )

Serbestçiler ne yapacaklarını şaşırdılar dün 
bir içtima aktederek vaziyeti 

görüştüler ve mevcut teşkilâtı yeni bir fırkaya 
devretmek çarelerini aradılar

--------- ----------------— ___________________ ___________ __
Serbes Cümhuriyet Fırka

sının müessiseleri tarafından 
feshedilmesi şehrimizdeki ser- 
besçiler arasında derin bir te
essür ve hayal inkisarı uyan
dırmıştır.

Serbes Fırkanın İstanbul vi
lâyet ocağı azalan ve ocak re
isleri dün fırkanın vilâyet oca
ğı olan Kalmis apartemanının 
1 numaralı dairesinde toplanarak 
fırkalarının lâğvi mesaili etra
fında geç vakte kadar konuş
muşlardır.

Fırkanın, şehrimizde bulunan 
naeb’uoları feoih kararım sükû

netle karşılıyarak fikir ve mü
talea beyan etmekten içtinap 
etmektedirler.

Fırkanın infisah kararı hak
kında lider A. Fethi Beyin 
Beyannamesi dün akşam geç va
kit şehrimiz vilâyet ocağı riya
setine telgrafla bildirilmiştir. 
Beyannamenin vürudu üzerine 
vilâyet ocağı içtima ederek mü- 
zakeratta bulunmuş ve kararı 
şehir dahilindeki ve Istanbula 
merbut mülhakattaki ocaklara 
tamime karar vermiştir.

Serbest Fırkanın feshini na
sıl telâkki ettiklerini ve badema 

{ A rkası 3  üııcii

SESE m©

Ankara 17 (H.M) —  Ser
best Fırkanın inhilâl etmesi bu
radaki Serbest Fırkacılar ara
smda derin bir teessür uyan
dırmıştır. Mamafi bu infisah, 
zaten Fethi Beyin son istizah 
celsesinden sonra beklenilen bir 
vaziyet gibi gösteriliyor ve o 
gündenberi Meclis koridorların
da mevzuu bahsoluyordu. Fa
kat infisahın bundan neş’et 
ettiğini tahmin etmek pek doğ
ru olmasa gerektir.

Serbest Fırka Lideri bugdn 
neşrettiği beyannamede göster
diği esbabı mucibede Gazi Haz
retlerinin Halk Fırkasının u nu- 
ınî Reisi olması münasebetile 
Serbest Fırkaıım faaliyetine de- 
v.ımıııı doğrudan doğruya Gazi 
Hüzretlcrile mücadeleye giriş
mek olduğu şekilde ielâkld et
miş ve fırkanın infisahına ka
rar vermiştir.

Peki, Fethi Bey evvelce Ga
zi Hz. nin Halk Fırkasındaki 
vaziyetini bilmiyormuydu? Şüp
hesiz ki biliyordu. Fakat ahi
ren Halk Fırkası teşkilât heye
tinin nizamname üzerinde yap
tığı tadilât bunu, Fethi Beye 
daha bariz bir şekilde gözle 
görülür ve elle tutulur şekilde 
göstermiş ve ispat etmiştir.

Halk Fırkası nizamnamesinde 
yapılan tadilâta göre Fırka Re- 
!i>i umumîsi bir çok hususatı

Anîcara: 17 [A. A] —  Reisicumhur Hazretleri bu akşam sa®. 
21 de İıususî irenle Kayseriye müteveccihen hareket buyurmuş
lardır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle Kiitahye meb'usu Recep, 
Bozok meb'usu Salih, Bolu meb'usu Cevat Abbas ve Falih Rıfkij 
(jfizİHj' v.ıp meb'usu Kılınç Ali, Sinop meb’usu Recep Ztthtlij 
Aydın meb'usu Reşit Galip, Afyonkarahisar meb'usu Ruşen Eşref( 
Sabık Tahran elçisi fv/emcluh Şevket, Sıhhiye müsteşarı Hüsacaet* 
tin Beylerle Vekâletlerden birer müfettiş Gazi Hazretlerile bîrlîitt̂  
seyahat etmektedirler. Reisicümhur Hazretleri istasyonda *S, M» 
Meclisi Reis: Kâzım, Başvekil İzmet, Büyük Erkânı Harbiye Reisi 
Fevzi Paşalar Ha zer a t ile Vekiller, Meb’uslar ve erkânı mülkiye 
ve askeriye tarafından teşyi edilmişlerdir.

vekiline yaptırabileceği halde 
meb’us namzetlerini seçmek hak 
ve salâhiyeti yalnız umumî Re 
isin şahsına tevdi edilmiştir.

Bu vaziyet karsısında Gazi 
Hz. nin önümüzdeki intihabatta 
Haik r ırkımın başında çalış
ması ve meb’us namzetlerini tes

bit etmesi gayrı kabili içtinap 
bir emri vaki olmuştur,

İşte Fethi Bey bu uaziyet! 
görünce Gazi Hazretlerile meb
us intihabat: sahasında karşı 
karşıya gelmek vaziyetinde kal* 
bileceğini anlamış ve Fırkası
nın infisahına karar vermiştir.

iF c kaya dia® Fssışmada ©lunas
o tfû

m ır

evvelce ispat 
de muhtelif müesseseler! nasıl 
Bu yazılan okuyanlar Babıâli caddesinde nasıl bu dolandı?

başlayacağız. 
•icî o cağ m ın
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Beyin İzmir ;;ey;-,inti c; 
nadimdirler. Serbest F’r 
uğrııııda dökülen bukada

Serbest ['ü'kiüim hıfis'.hı haberi burada 
Halle biiyi'.k Mİinır icu; dedir. Fethi 

hfidi .e çık:.r.ınhr çok pi'.nıan ve 
’.n y.;-ar.:r>ı bir {lüfiinsedir almıştır. Fırka
kardan soiıra Ketîıi Beyin fırkasını dağıt

masını, kendisinin şahsiyetin; biimiyenic-o oyretrııişcir. — Hikmet
Âydnıra 17 (H.M.) - Serbest Fırkanın infisah ettiç>i Arıkaradan 

bir telgrafla buradaki ocak riyasetine bildirilmiştir. Ocakta bir 
içîinıa aktedilereı; vaziyet müzakere edilecek ve tasfiye yapıla
caktır. Halk bu inhilâlden son derece memnundur. Halk Fırkası
na yeniden girenler çoğalmıştır. —  Şerafedtiin

SsunmsiLaEiL (H.M) —  Serbest Fırkanın lüğvedilriiiHni haber aldık. 
Etıali umumî bir sevinç içindedir. Propaganda ve hile ile halkı 
iğfal ederek belediye intıhabacım kazanan Serbest fırkanın adam
ları şaşkın bir vaziyetledirler. Be'edıye azalarının vaziyeti inayet
naziktir. Bunlar da şimdi bu vaziyet karşısında ne yapacağını
şaşırmışlardır.

Bumrsst, 17 (H. M.) —  İnfisah habsri burada sevinçle ve meser
retle karşılandı. Bütün Bursahlarm gönl'j fsrahladı. —  Ali

KanrkSaırelli, 17 (H. M.) —  Serbestçilerin infisahından halk se
vinç içindedir. —  Remzi

Aferaa,? (H.M.) —  Serbest Fırkanın dağılmasını tebrik ederiz. 
2aten burada bütün ehali Halk Fırkası taralındadır. Sevinç başla
mıştır. —  Ahaliden: Nazmi, Faruk, Ali Onbaşı, Necmeddin.

rrîî'şraoa IMllâ! mi?

Madrit, 6 (A. A) Burada 
Olum! grev ilân edilmiştir.

Madrit, 16 (A. A) —  Polis 
tarafından refakat edilen bir 
kamyon evelki günkü hâdisat 
kurbanlarının naaşlarım kabris
tana 4 30 at mesafede bulunan 
bir mahalle götürmüştür. İkisi 
kadm olmak üzre 29 tahrikâtçı 
tevkif edilmiştir. M. Beranger, 
gazetecilere beyanatta buluna- 
-ak Madritte her nevi tedbirle
rin ittihaz edilmiş olduğunu söy- 
emiştiı?.

ECıralfr/et aleyhinde
Paris, 16 (A.A) —  Petit 

5arisyen gazetesi Madritten is- 
ihabanna nazaran kraliyet ta
raftarı liberal “Lel Sol,, gaze
tesi ‘ ‘Beranger,,in hatası unva
nı altında ve profesör Ortegay 
Gasset’nin imzası altında şimdi
ki şekli ic&re aleyhinde gayet 
şiddetli bir makale neşretmek
tedir.

Makale şu suretle hitama

Başvekiline yapı
lan suikast 

Tokyo, 17 (A. A) —  Baş- 
ekil M, Hamaguşiye taarruz 
den galııs uzun müddet istiç- 
•ap edilmiş ve katil teşebbü
sünde bulunmak cürmile zan- 
naltma alınmıştır. Başvekilin sıh
hî vaziyetinin gittikçe iyileşmekte 
olduğu bu sabah neşredilen teb
liğden! anlaşılmıştır.

nı p iy a sa sı  
Washingtom 17, (A.A)—  Un 

tüccarları birliği reisi M. A- 
lexender Legge birliğin fazla 
miktarda buğday alım ve sa
tımı yüzünden fiatleriıı yeniden 
düşmesine mâni olmak için un 
piyasasında yeniden müdahalât- 
ta bulunduğunu söylemiştir.

M. Leg ge geçen üç gün içinde 
«flik tarafından 10,000,000 
ile buğday alındığına dair şa

zı ola» haberleri tekzip etmiştir.

ermektedir. “ İspanyollar, Kıra- 
liyeti tahrip ebelim. Artık dev
letiniz mevcut değildir, onu ye
niden vücuda getiriniz. „ Maka
le, hükümete ve Kiralın şahsı
na diişman olmıyan bir gazete 
tarafından neşrediidiğinden do
layı fazla heyecan tevlit etmiş
tir.

Gıreve iştifl'ak eitımiyoıviSer 
Madrit 16 (A.A) — Demir

yolu, gaz ve elektrik amelesi 
umum; greve kat'iyyen iştirak et
memiştir. Şehir sükûnet içinde
dir, hiç bir hâdise olmamıştır. 
Maamafih her ihtimale karşı 
icapeden tedbirler ittihaz edil
miştir.

T e v k if a t  
Madrit, 16 (A. A) —  Bugün 

vukua gelen ufak tefek hâdise
lerden dolayı yapılan tevkifatm 
miktarı 150 ye baliğ olmakta
dır. Tiyatroları ve sinemaları 
kapattırmağa teşebbüs eden 
amele de tevkif edilmiştir.

Bern Parlâmentosu 
önünde 

Berne, 16 (A.A) - Sosyalist
ler tarafından parlâmento önün
de askerî teslihat aleyhinde bü
yük bir nümayiş yapılmış, bir
çok nutuklar irat edilmiştir. Hiç 
bir hâdise olmamıştır.

Faşist aleyhtarları
Lugaııo, 17 ( A. A  ) —  11 

Temmuzda rakip bulunduğu bir 
tayyareden Milanoya faşizm a- 
leyhinde bazi risaleler atmış o- 
lan ve biraz sonra tayyaresi 
Saint - Gothard civarında yere 
düşen İtalyan tebasından Basa- 
nesi ile cürüm ortaklarının mu» 
hakemesine başlanmıştır.

Amerikada işsizler
Vl/ashington, 17 (A. A) —  

Ticaret nezareti işsizler mikta- 
rmın eylülde 3,400,000 kişiden 
ibaret olduğunu tesbit etmiştir.
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Bandırma Ağırceza Reisi Hik
met Beyin müddeiumumi Ke
nan B. aleyhine açtığı ve ilk 
colntitle feruf»nt ettiği davanın 
Oc'dikoduaıı hfilfl devam etmek
ledir. ;

Hikmet B. mahkeme kori
dorunda teoacilif ettiği gaj-.ete- 
cilere Kenan Beyden carziye 
aldığını, gazetelere mektup gön
dererek yeniden Ceza Kanu
nunun 38 inci in a d der, im; tev
fikan dava ikame edeceğini 
söylerken diğer taraftan müd- 
deinmumî B.| tarziyeyi kat’iyyen 
tekzip etmektedir.

Bu vaziyet karşısında orta
da bir sırrın mevcut olduğu 
anlaşılıyor.

Acaba dördüncü hukuk mah
kemesi reisi Şeraîettin, aza 
Bürhanettin ve Şevki, adliye 
müfettişi Raşit Beyler Hikmet 
Beyi çekerek hafi müzakerede 
ne konuştular?

Evet orada ne konuştukları 
anlaşılmadı. Hikmet Bey dava- 
s nm sukutunu kemali sükûnet
le dinledikten sonra ortaya tar
ziye mes’elesini çıkardı.

Bu dava ile tarziyenin ne 
dorcce münasebeti olduğunu 
dünkü nüshamızda yazmıztık. 
Ortada bir zarar ve ziyan mes
elesi mevzuu bahistir. Ve bu 

tarziye ile vaz geçilecek bir da
va değildir.

Mes'elenin tavazzuhu için dün 
tekrar müddeiumumi Kenan B. 
le görüştük. Kenan Bey neşri
yatımızı okuduğunu ve çok doğ
ru bulduğunu söyliyerek demiş
tir ki :

—  Hikmet B. pek âlâ bilir- 
lerki zararı maddî tarziye ile 
hallolunamaz. Yani hiç bir şa
hıs tasavvur olunmaz ki 8,000 
liralık bir davadan tarziye ile 
vaz geçsin. Sonra şu da bilinsin- 
ki bu makamı işgal eden zat 
8000 lira için değil seksen se
kiz bin lira için tarziye verecek 
kimse değildir. Ve babama bile 
böyle bir vaziyet karşısında tar
ziye vermem.

Yalnız Hikmet Beyin deva- 
meden ifadatına son bir muka
bele olmak üzere şu ciheti be
yan ederim ki kimseye tarziye 
vermedim, ve kimseyi tarziyeye 
tevkil) etmedim. Hikmet B. şu 
sarih vaziyet karşısında dava
sını tecdit kudretine kendisini 
sahip görüyorsa muktezasınm 
ifasında bittabi serbestir.

Hikmet Beyin müddeiiumumî 
namına tarziye verdiğini iddia 
ettiği sabık Adliye müsteşarı 
Kenan Ömer Bey de terziyeyi 
kat’î surette tekzip etmektedir.

Dün gece Hikmet Beyden 
bu işin nasıl olduğunu sorduk. 
Mumaileyh bize :

— “Adliye müfettişi Raşit ve 
heyeti hâkime yanında Kenan 
Beyin tarziye vermesi üzerine 
davamdan feragat ettiğimi söy
ledim. Madam ki tarziyeyi ka
bul etmiyorlar şu halde davanın 
devamına kanunen mesağ var
dır. Maamafih Kenan Bey aley
himdeki açtığım davaya tekrar 
riicu edeceğim. „

M. Meclisinde 
Ankara, 17 (H.M) —  Millet 

Meclisi bugün saat ikide içtima 
ederek bazı meb’usların mezu
niyeti kabul edildi. Meclis pa
zartesiye toplanacaktır.

Belçika parlâmentosu 
Brujielles 16 (A.A) —  Bel

çika parlâmentosu salı günü 
için içtimaa davet edilmiştir.

Sefflbes'i:
ra s im l
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[ B iricn i sahifeden  m abat] 

doğru değildir. Yeni bir fırka 
teşkil etmemiz mevzuu bahis 
değildir.

Halk Firkatinin avdet etmek 
niyetinde değilim. Mecliuteki va
ziyetim, müstakil Mob’ııs vazi
yeti olacaktır. Fetlıi Beyin ha
riciye mesleğine avdet edeceği 
şiiyiaaıııı doğru bulmuyorum. 
Benim malûmatıma göre Fethi 
Bey de teşriî vazifesine devam 
edecektir. „

Ankara, 16 (H.M) —  Ser
best Fırkanın nizamnamesinde 
müessis !■ ethi Bey mukayyet 
bulunduğuna göre fesih kara
rını sadece merkez heyeti ta
rafından verebileceği, bu hu
susta taşra teşkilâtının fikrini 
almağa lüzum bulunmadığı 
kanaati umumîdir.

Ankara, 17 (H. M.) —  Ser
best Fırkanın infisahından sonra 
Ağaoğlu Ahmet ve Fethi Bey
lerin Mecliste fırkasız birer mu
halif şeklinde kalacakları Meh
met Emin, Rasim, İbrahim ve 
Naki Beylerin tekrar Halk Fır
kasına dönecekleri söylenmek
tedir.

Haydar Beyle Süreyya pş. 
zaten fırka mes’eleleri ile fazla

meşgul değillerdir. Nuri vo Tah
sin Boylerin vaziyeti henüz ma
lûm değildir.

Fethi B. Sefir mi oluyor?
Dtııı gelirimizde şayi olan bir 

habere j;öre, B. M. meclisinde 
ımırakabayi temin etmek içiıı 
bir ımııiınlofet fırkanı teşkil edoıı, 
fakat bu işi bagaramıyacağmı 
anladığı için fırkasını lağveden 
Fethi Bey, tekrar haricî siya
sete avdet etmek arzusunu iz
har etmiştir. Fethi Beytekrar 
sefaretlerden birine tayinini iste
mektedir.

Serbes fırkayı teşkil etme
den evvel Paris Büyük Elçisi 
olan Fethi Beyin Vaşington 
Büyük Elçiliğine veya Varçuva 
sefaretine tayin edilmesi tah
min edilmektedir.

Bu takdirde Va şington se
firimiz Muhtar Bey Varşuva 
ve Tokyo sefaretlerinden birine 
Varşova elçisi Cevat Bey de bir 
diğer münhal sefarete tayin 
edilecektir.

Tokyo sefiri Cevat hükü
met tarafından vuku bulan da
vet üzerine Tokyodan hareket 
etmiştir.

Birkaç güne kadar şehrimize 
galerek buradan Ankaraya gi
decektir.

İnfisahın hakikî ssfeeM ne ?
(B ir in c i sahifeden  m abat) 

nasıl bir tarzı hareket takip et
mek niyetinde olduklarını öğ
renmek için, dün, fırkanın İstan
bulda bulunan ve meb’us olmı- 
yah •erftâftile temas ettik,- 'aldı
ğımız ‘ netice şudur:

Serbestçiler, fırkalarının li
der tarafından dağıtılacağını 
hiç te ümit etmiyorlardı.

Eskiden Halk Fırkası teş
kilâtında vazife almış ve, ya H. 
Fırkası namzedi olarak muhtar, 

vilâyet ve belediye meclisi aza
sı intihap edilmişken bilâhare 
Serbes Fırkaya geçenler hare
ketlerinden çok nadim oldukla
rını izhar etmektedirler.

Serbes Fırkanın ileri gelen
leri şu mevzu etrafında ittifak 
etmektedirler:

Biz memlekette demokrasi
nin hakikî bir şekilde teessüsü
nü temin etmek için bu fırkaya 
girdik. Lider Fethi Bey mües
sis olduğu için birtakım esbabı 
mucibe serdederek fırkasını da
ğıttı. Fakat ortada bir çok para 
ve emek sarfedilerek yapılmış, 
bu kadar teşkilât ve fırkanın 
her tarafta büyük bir ekseriyet 
tutan âzaları vardır.

Bunun için fırkanın meb’us 
olmıyan erkânından mürekkep 
bir komite teşkil edilerek lâik 
ve cümhuriyetçilik prensipleri 
esas tutulmak üzere daha esas
lı ve kuvvetli bir muhalefet 
programt hazırlıyarak yeni bir 
unvan altı da bir fırka teşkil 
eanoıaır. Bu yeni fırkanın prog
ramını kendi kanaatlerine uy
gun bulan meb’uslar bu fırka
ya dahil olurlar.

Eğer meb’uslardan kimse da
hil olmazsa Serbest Fırkanın bü
tün teşkilâtını yeni fırkaya in
tikal ettirerek gelecek sene 
meb’us intihabatma kadar teş
kilât ve propaganda ile meşgul 
oimak ve gelecek devre intiha- 
batmda namzet göstermek en 
muvafık tarzı harekettir.

İşte bütün bu mülâhazalar 
etrafında fikir mübadelesi yapan 
serbest fırka erkânı Fethi Bey 
istanbula geldikten sonra bu 
mevzu ştrafında kendisile ko
nuşmayı düşünmektedir.

Serbest Fırkanın kalem  
şefi eski Meb’usara Meclisi 
başkâtibi Asım  B ey, fırka» 
rasas feshi vaziyetini C elâl  
Muhtar ve  Ferit Paşaların  
kapattığı Meclisi M eb’usan- 
larla m uk ayese ederek  
“ Tarih yüs-iiyiir,, demiştir.

Mefsuh Fırkanın lideri A. 
Fethi Bey, Ağaoğlu Ahmet 
Beyle birlikte bu hafta içinde 
şehrimize gelecektir.

Fetlıi Beyin vaziyeti
Ankara, 17 (H.M) - Serbest 

Fırkanın kendikendine verdiği 
fesih kararı üzerine burada Fet
hi Beyin âciz kaldıkları kanaati 

vardır. Fesih kararını verdikten 
sonra Lider Fethi Bey ve kâti
bi umumî Nuri Bey keyfiyeti 
Gazi Hazretlerine bildirmişler
dir. Karar Gazi Hazretleri ta
rafından kabul edilmiştir.

Fesih esbabı mucibesini tes
bit ederek sabaha karşı tamim 
ile şubelerine göndermişlerdir 
ve bir istida ile fırkayı fashet- 

tiklerini Dahiliye Vekâletine bil

dirmişlerdir. Dağılan Fırkanın 
Lideri Fethi Bey ihtimale göre 

Mecliste ya müstakil muhalefet 
yapacak yahut istifa edecektir. 
Diğer muhalif Meb’uslarm müs

takil kalacakları söylenmekte
dir.

Fırka grupunda
Ankara, 17 ( H.M) —  Kır

klar heyeti yarın İsmet Paşa
nın riyasetinde toplanarak en
cümenlerin hazırlıkları raporla
rını münakaşa ve mukarrerat 
ittihaz edeceklerdir. Badehu öğ
leden sonra fırka grupu top
lanarak Ankara elektrik, su 
mes’elelerini müzakere edecek
tir.

Hüseyin Cahit Bey 
Ankara 17 (Telefon) - Hü

seyin Cahit Beyin Sanayi ve 
Maadin Bankası Meclisi İdare 
Reisliğine intihap ve tayini he
yeti vekilece takarrür etmiştir.

Bu karar, âli tasdika arzo- 
lunmak üzeredir. : - *•

>‘<;ılıiîf:

(A

rötman sıEsgaıan 

ff iıa lfcd k a p  f e n »

te d în tlE
İstanbul Radyo şirketi, bu 

haftadan  ̂itibaren programııııln 
**■ yonllik yapacaktır. Şirket 

bu yeniliğe, diiıı akşamdan iti
baren DnriÜbcdayi (emmilerini 
morjrellmekle başlamıştır.

Dün aknam Dnrülbodayi 
artistleri tarafından radyo ib 

Bir kavuk devrildi!, „ Ko
medisinden bazı kıoımlnr neg- 
redilmiştir. Bu komediyi temsil 
eden artisler, Radyo şirketinin 
otüdyoouna gelmişler vo orada 
çalışmışlardır. Dün akstaki tem
sili verenler meyanmda Hazıra 
Vasfı, Galip Beylerle Halide 
Hanını bulunmuştur.

Bundan sonra her tarafta 
pazartesi gönü akganıı radyoda 
Dartilbedayi temsilleri verile» 
çektir.

Radya şirketi ile Darlilbe» 
dayi müdürlüğü aracımla bu 
lıuEiucıta bir Hîiııkaveüe yapılmıştır, 

Radyo şirketi önümüzdeki 
pazartesinden itibaren plfih nej» 
riyatına başlıyacaktır. Bunun 
için icap eden plâklar tedarik 

edilmiştir. Bütün Avrupa rad° 
yolarında pek büyiik bir rağ
bet gören gramofon neşriyatı

nın memleketimizde büyük bir alâk» 
oyandıra ağı muhakkak adde
dilmektedir. Gramofunun radyo
da rağbet bulmasının esbabı 
şudur:

Pek büyük ve mükellef or- 
kesteraların , şirketler tarafın
dan celbi ve neşriyat yaptırıl
ması imkân dahilinde değildir. 
Bazı şirketler, iki üç yüz kişi
lik bir orkesterayı celbedemez. 
Sonra stüdyo salonları da buna 
müsait değildir.

Bunun için hem radyo şir« 
ketleri için hem de halk içir 
en kolay usul plâk olmııg vr 
taammiim etmiştir.

İstanbul şirketi her akşam 
abonalarına bir saat gramofon 
tevziatı yapacaktır.

Şirket şimdilik evvelâ saat 
20 den 22 ye kadar alaturka 
tevziat yapacak, 22 den 23 e 

kadar gramofon neşriyatı yapı
lacaktır. Programda şimdilik 

ayrıca alafranga neşriyat yok
tur. Çünkü şirket buna maddî 
imkân görmemektedir.

Radyo şirketi kaçak maki
neler hakkında tahkikata devam 
etmektedir. Bazı gazeteler şim
diye kadar bin kadar makina 
müsadere edildiğini yazmışlardı. 
Radyo şirketi müdürü:

— “Yakalanan kaçak maki- 
nalar ancak 3S0 kadardır, ta
kibata devam ediliyor, elân 
pek az miktarda kaçak makina 
kaldığı tahmin edilmektedir.,, 
demiştir.

Kaçak makina sahipleri] mah
kemeye verilmiştir. Bunlardan 
cezayı nakdî alınacak ve bir 
sene radyo neşriyatından isti
fade edemiyeceklerdir. Memle
ketimizde istimal edilen her ne
vi radyo makinaları, sahipleri 
tarafından şirkete müracaatle 
damgalandırıldığı takdirde mü
sadere edilmemektedir.

A n k a r a  telsizi 
Ankaradaki radyo stüdyo

su da faaliyete geçmiştir. Bu -da 
İstanbul şirketi tarafından işle
tilmektedir. Anksramn tevziatı: 

iki saat Alafranga bir saat 
alaturkadır. Ve 18 den 21 e 
kadar devam eder. Ankara, 
gramofon neşriyatı yajpjnıy*- 
caktır.
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Tuhaflık
Diın Fethi Bey tam bîr de

magog, fakat Balkan demagog
larımda» biri idi. Sokak politi
kacılığı, cn eski medrese man» 
lığı ve taklit bir nüktecilik!

llııgilii'. nükteciliği mizaçta 
olur. Ona ;;or;ılti ö/.unilirno, mi" 
x.nlı bile değil, meddahlığa dii- 
;;ü!miiş olur: Dihı Fo1lıi iieyi'i 
acıklı tarafı likir,-tizliği değil, 
belki daha fazla güldiirüşii idi.

Ağır vergik-ı in lideri bu 
kadar hafiflik edemez: Bir ki
tabı tenkit edebilmek için ter
tip yanlışı aramak ne kadar 
giiliinç iac, hatiplerin nutukla
rımı! yalnız tuhaflık edebilecek 
cümlelerini şeçmek, yahut ha
tiplerin cümlelerini bozarak tu
haflık edebilir şekillere sokmak
o katlar gariptir. Karşı fırkada 
iş bölümü iyi değildir: Bu hü
neri de lider benimserse “Kö- 
roğlu,, ne yapacak?

Ekseriyet ispekülasyonu
İspekülasyonun iki zararı 

vardır: İnsan ya toptan kazanır, 
fakat kazalısının kıymetini bil
mez; ya toptan kaybeder.

Karşı fırka bir hamlede ik
tidar sandalyesine sıçramak için 
ekseriyet ispekülasyonu yapıyor.

İktidara geçmek ve orada 
tutunmak için uzun sabır, çalış
mak, adım adım kıymetlenmek 
lâzımdır.

Hava alış verişlerindeki ko
lay kazançlarının usullerini fır
ka politikasına tatbik etmek 
satiyemler, Fethi Beyi başa çıka
ramadılar, fakat baştan çıkar
dılar.

Kalabalığın tadı
Fethi Bey kara kalabalığın 

ffâdmı. bir türlü unutamamış : 
Nutkunu söylerken gözü ne Mec
liste,ne fikir adamlarında,sandık 
-.ubaşılarmda idi. Onun için çıp- 
ak ayağı diline doladı : Yoksa 
rethi Beyin üç cümle ötesini 
unutacak kadar hafızasız olma
dığını kim bilmez ?

ririm. O yıldıza bakabaka vo 
rasgelene kâğıdı göstererek oo* 
kiz 'mWi sekiz goccdo Bardada 
varımı ııız.

Tuğrada dolaşanlar, eğer 
dağda şakiler olduğunu duyor- 
sanız ora Serbest Fırkasından 
mühürlü bir kâğıt almağı unut
m ayız.

Vergi vermemek için Ser
best Fırkaya ;;ireııleri anlıyo
rum. Fakat Halk Fırkasından 
vergi almak içiıı dağa çıkanlar 
bana biraz garip beliyor.

Haik tüccarları
Hamuru her tiirlü yuğunııja 

gelir, asil ve temiz halk ile 
onun idealist çocukları arasın
da karmakarışık bir münevver
ler ve orta münevverler sınıfı 
var: Bunlar benlik, hotbinlik ve 
gururları için de betmesttirler.

Karanlık demagojileri, ha
kikat ile halk arasına baykuş 
kanadı gibi gerilmiştir.

İşlerine yarıvacağı zaman, 
bir testiyi kulpundan tutar gibi, 
bu halkı din ve mukadesat da
marından tutarlar; bayrak gibi 
kaldırırlar; kılıç gibi savururlar 
ve hınçları dindiği vakit özü 
suyu alınmış bir poaa gibi bı
rakırlar.

Bu memlekette halka, onun 
kuvvetlerine, demokrasiye, hür
riyete, en fazla inananlar, yal
nız kendilerine inanan, halk, 
demokrasi ve hürriyet sözlerini 
ağızdan düşürmiyen bu hasta
lardır.

Silâhsız
Büyük harpte vuruşmak is- 

temiyenler silâhsıza ayrılmak 
için uğraşırlardı.Şimdi bazı fırka 
gazetecileri istihbarata ayrılı
yorlar.

F A L İH  RIFKI
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Belbir ve m em leket k a lo rile ri

Yemin p r o je
f f s a s H s M & f e m  M ? 1

e
Yusuf Kemal Bey dün

Bergama taraflarında şimdi 
tenkil olunan arnavut Hüseyin 
çetesi iki kamyonu çevirmiş, 
içerdefnlere emir vermiş :

—  Serbestçiler bu tarafa, 
Halkçılr o tarafa!

Eğer Halk Fırkası safına 
kimse geçmemişse, bunu fırka 
şuursuzluğuna atfetmezsiniz.

Şam çölündeki Ruvalt aşi
retinin reisi Nevvafı Lübnanda 
tanımıştım:

Çölden Bağdada gidebilir 
Eniyim? diye sordum.

—  Hay hay, dedi, bir hecine 
törelersiniz; size mühürlü bir kâ
ğıt veririm; bir de yıldız göste

Adliye Vekili Yusuf (Cemal
B. dün şehrimize gelmiştir. Ve
kil Bey Haydarpaşadan doğru
ca Çamlıcadaki evine giderek 
istirahat etmişi r. Bugün Adli- 
yeye giderek meşgul olması 
muhtemeldir. Adliye Vekili 13- 
tanbulda çalışan tadili kavanin 
komisyonunun mesaisini tetkik 
edecektir.

Bu meyanda İstanbul Adliye 
teşkilâtını da teftiş edecektir.

Dil li?.

Belediye mezarlıklar şubesi 
müdüriyeti tarafından mezarlık
ların ıslahı için yeni bir proje 
tanzimine başlanmıştır.

Bu proje mevcut mezarlıkla
rın sureti ıslahı ve yeniden vü
cude getirilecek kabristanların 
tanzimini ihtiva etmektedir.

Proje, çok esaslı ve bütün kab
ristanları tamamile asri bir şekle 
ifrağ edecek mahiyette olduğun
dan tatbiki büyük masraflar ihti
yarına ihtiyaç göstermektedir. 
Meselâ Edirnekapı ve Karaca- 
ahmet gibi en vâsi yerlerin bile 
etrafının duvarla çevrilmesi ta
savvur halindedir. Bu itibarla 
projenin tamamile tatbiki, an
cak bir kaç senede kabil ola
bilecektir. İşe, mühimlerinden 
başlamak üzere her sene büt
çenin müsaadesi nisbetinde bir 
tahsisat ayrılacak ve bu sene
den itibaren ıslahata başlana
caktır.
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Tevfik' Kâmil Bey
Mübadele heyetimiz başmu- 

rahhâsl 'Tevfıfi Kâmil Beyin, 
komisjrönâ ait bütçe meselesi 
hakkında1 hükümetle temas et
mek üzere perşembe günü An
karaya gitmesi muhtemeldir.

E esao ls ıır

Sarayburnuna tramvay
Belediyenin Sarayburnu Be

lediye gazinosunu yeniden mü
zayedeye koyacağını yazmıştık. 
Tramvay hattının Sarayburnuna 
kadar temdidine lüzum gösteren 
Belediye,hattın yapılmasını tram
vay şirketinden istiyecektir.

Bu takdirde tramvaylar Sir
kecide manevra yapmıyacaklar- 
dır. Hat Sarayburnuna kadar 
temdit edilecektir.

Artist mektebinde
Yeni tesis edilen tiyatro 

mektebi tedrisata başlamıştır.
Müsabaka ile giren altı er

kek ve bir kadın talebeden 
başka Darülbedayiin stajiyer ar
tistleri de mektebe devam ede
cektir. Diğer taraftan müraka- 
be encümenince uzun zaman- 
danberi hazırlanmakta olan Da
rülbedayiin yeni nizamnamesi 
de bugünlerde ikmal edilmek 
üzeredir. Yeni nizamnamenin 
sabık Cemiyeti Belediye içti- 
malarma yetiştirilmesine çalışı
lıyordu. Fakat yetişmediği için 
şehir meclisinde tetkik ve mü
zakere edilecektir.

Bir kadın profesör
Amerika darülfünunlarında 

profesör olan madam Moryon 
Ninni tenezzüh maksadile dün 
şehrimize gelmiştir.

Eczane salıiplerile ıııüdiri 
mes’ullorinin eczacılıktan başka 
bir iş yapamıyucuklurı, ancak 
haftada bir zaman için mual
limlik edebilmelerine müsaade 
edildiğini geçenlerde yazmıştık.

Eczacılar ve eczacılık kanu
nuna göre bir eczane mes'ul 
müdürünün eczanesinin başında 
her ne bahasına olursa olsun 
ayrılması, işlerinin kalfalara gör
dürülmesi kat’î surette mene- 
dilmiştir.

Bir müdiri mes’ul, ancak 
Sıhhiye Vekâletinden resmen 
mezuniyet almak ve yerine dip
lomalı bir eczacıyı mes'ul mü
dür göstermek suretile iş ba
şından ayrılabilir. Eczacılık çok 
dikkat ve itinaya muhtaç bir 
san’attir.

Binaenaley eczane müdi
ri mes’ullerinden bazılarının 
vazifelerile hiçbir surette alâ
kası bulunmıyan işlerle meşgul 
bulunmaları doğru görülmüyor. 
Mesleklerini ihmal ederek baş
ka işlerle meşgul olanlar varsa 
bunlar hakkında kanunî takibat 
yapılacaktır.
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Polis müdüriyeti; kendi me
murlarına haftada 1 defa izin 
verilmesi diğer günler kat iyyen 
vazifeleri başından ayrılmama
larını kararlaştırmıştır.

Emniyeti umumiye müdüriyeti 
bu kararı tasvip etmemiştir.

Polis memurlarına fazla va
zife gördürülmesini muvafık bul- 
mıyan enmiyati umumiye mü
düriyeti her polis memuruna 
öğleyin 2 saat, akşam 2 saat 
izin verilmesini emretmiştir, bu 
emir bütün polİ3 memurları ara
sında büyük bir memnuniyet 
tevlit etmiştir.

Macar tütüncüleri
Memleketimizden tütün al

mak için gelen Macar rejisine 
ait heyet dün tzmire gitmiştir.

Macar tütüncüleri İzmir mın- 
takasında (1) milyon kiloya ya
kın tütün mubayaa edeceklerdir.
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Tütün İnhisarı Müdürü
Tütün İnhisarı Umumî Müdü

rü Behçet Bey yarm Ankaraya

Gidecektir. Behçet Bey idarenin 
31 senesi bütçesi ile yeni Ba
rem teşkilâtına ait kadroları 

beraber götürecektir.

Mekteplerde spor
Maarif vekâleti mekteplerde 

spor teşkilâtı yapılmasına inti- 
zaren mektepleri spor klüple
rine girmekten menetmiş ve bü
tün mekteplerde muntazam bir 
teşkiiât yapmalarını tavsiye et
mişti.

Haber aldığımıza göre, bazı 
mektepler bütçeye tevekkuf eden 
bu teşkilâtı şimdilik yapamıya- 
caklarından talebenin uzun müd
det âtıl kalmalarının da muvafık 
olmadığını düşünmüşler ve evvel
ce mektebe merbut olan klüp
lerin mevcut teşkilâtından isti
fadeye karar vermişlerdir.

Ezcümle İstanbul erkek lisesi 
İstanbul spor klübüne mektep 
dahilinde bir oda tahsis etmiştir. 
Bu şekilde mektebin ve klubün 
mütekabil yardımiarile talebenin 
spor ihtiyacı temin edilmiştir.

Matbaacılar cemiyeti
Bundan bir müddet evvel 

matbaacılar cemiyeti teşkil edil
miş, buna ait evrak vilâyet ta
rafından ticaret müdüriyetine 
gönderilmiştir. Matbaacılar ce
miyetine s î  evrak tetkik edil
miş, bu c; etin esnaf cemiyeti 
olamr/acağı anlaşılmiştir. Mat
baacılar tekrar vilâyete müracaat 
edeceklerdir. i

Ziraî vaziyet
Anadoludaki son ziraî vazi

yet şudur :
Dörtyol —  Burada sıcaklar 

devam ediyor, Birkaç günden 
beri hararet 28 dereceye kadar 
yükselmiştir.

Portakal ve limonlar sara
rıyor. Bu sene mahsul iyidir. 
Birkaç ay evvel Dörtyo' köyle
rinin bir kaçında portakal ağaç
larında hastalık görülmüştü.

Bu hastalık diğer ağaçlara 
sirayet etmemiş mevziî mahiyet
te kalmıştır. Alâkadar ziraat 
memurları hastalıkla mücadele 
etmektedir.

Kütahya —  Havalar açık gi
diyor. Çifçi bütün gayretlerile 
kışlık zeriyata devam ediyor.

Diğer yerlerden gelen ha
berlerde de kışlık zeriyata her 
tarafta devam edildiği anlaşıl
maktadır.

» Fcci bir kaza —  /vjionc* 
ya tâbi Saimbeyli kaymakamı 
Nurettin vo maarif memuru 
Hakkı Beylerle refikr.lF.ri Ha
nımlar Acinnnya gitmek içia oto
mobille nalı günii hareke!, edi» 
yorlar. Güzergâhta bulıaıcDi İte* 
sik mevkiine yakın Göksu köp
rüsünü geçerlerken bindikleri 
otomobil suya devriliyor, hny» 
makam Mııret'iıı Beyle rcsîikacı 
Hanım bu kasa tiüli.ceainde ağıt 
surette yaralanıyorlar. Aıkınaya 
vaz’ı hamil i-in gelmekte olan 
Hakkı Beyin ailesi Nazik Ha
nımla çc-IoıSe.-tien birisi otomo
bille birlikte suyun akmtoına 
kapılanıl: kaybolmuşlardır.

v incir haMl'flhkiarı ile mü
cadele raporu —  Arnerikada 
ihtisas tahsil ericn ve Aydııı in
ci? hastalıkları mücadele şefli
ğine tayin edilen Nadir Bey bu 
hususta uzun Lir ıapor hazır» 
lamış ve İktisat Vekilliğine tak
dim etmiştir.

Rapor vekillikçe tetkik edi
lecek ve icap eden tedbirlerin 
ittihazı nazarı dikkate alına* 
çaktır.

..v Mektepleri teftiş —  Bir 
müddettenberi İConya ve mül
hakatındaki üse ve orta mek
tepleri teftiş etmek üzere Kon- 
yada bulunan yüksek tedrisat 
umumî müfettişlerinden Harun 
Reşit Bey bugün şehrimize av
det edecektir. Harun Bey şeh
rimizdeki mektepleri de teftiş 
ettikten sorra raporunu Maarif 
Vekâletine takdim etmek üze
re Ankaraya gidecektir.

* Maarif müdür muavini Na
ci Beyin yerine —  Yüksek 
mualiim mektebi müdür mua
vinliğine tayin edilen maarif 
müdür muavini Naci Beyden in 
hilâl eden müdür muavinliğ 
vazifesine henüz kimse tayi» 
edilmemiştir.

Bu vazifeye ötedenberi bu 
işlerle meşgul olan ecnebi mek
tepler müfettişi Ömer Sıtkı Be
yin tayini muhtemeldir.

* Bolu mekteplerini teftiş — 
Maarif yüksek tedrisat müfet
tişi Ali Canip Bey Boludaki 
iis- ve or;;* mektepleri teftiş 
etmek üzere dün Boiuya hare
ket etmiştir.

Ali Canip Bey Boluda 15-20 
gün kadar kalacak v; bütün 
Solu mülhakatını teîi;s edecektir

Ceza hukuku cemiyeti
Şehrimizde bulunan bazı hu

kukçular tarafından ceza huku
ku cemiyeti namı altında İlmî 
bir cemiyet teşkil edilmiştir.

Bir müddettenberi çahşmı- 
yan bu cemiyet tekrar faaliyete 
başlamıştır. Ceza hukuk cemi
yetine Hukuk fakültesinin bazi

i müderrisleri dahil olmuştur.

âe derhal Çinlilere yollayıveri- 
ıriz... Fakat kuvvetle tahmin 
ediyorum ki bizi buna mecbur 
etmaeasin !..

Çünkü vaziyeti kavrıyacak 
kadar zekisin I

Sonra Petrova döndü :
—  Hadi, yahu kâğıtlar da

ha hazırlanmadı mı?., dedi.
Petrov, hiç bir kelime söy

lemeden bana evrakımı uzattı.. 
Artık Çekanın azası olmuştum. 

Gunlicht:
—• Artık bütün Rus topra

ğı üzerinde hudutsuz bir selâ- 
hiyete maliksin! dedi.

Ve bana uzun boylu bir 
Isoaîeraas geçti.

Artık müsaadeyi almış çıkı- 
jordum. Gunslicht tekrar etti:

—  Kaydı bakahm.tlk rapor

larını sabırsızlıkla bekliyorum.
Bir saniye durdum:
—  Eğer, dedim, Konstanti- 

novna mücrim değilse?.. Aley
hinde bir şey yoksa...

Kelimeleri çekiçliyerek ce
vap verdi:

—  Vardır! vardır . . . Buna 
benim manevî imanım var'. . O 
bize ihanet ediyor., ya sen onun 
ihanetini bize haber verirsin. 
YAHUT BEN SENİ BİR HA
İN OLARAK TELÂKKİ EDE
RİM. ÇÜNKÜ O ZAMAN ŞE
RİKİ CÜRMÜ OLURSUN!

—  Ne baktın öyle ! Ne be
lâya girdiğini anlıyor musun?..

Sonra şahadet parmağım 
havada salladı:

—  Ya sen! Ya o l  BEĞEN

BEĞENDİĞİNİ!
Hayatım pamuk ipliğine bağ

lı. Şimdi feci bir vaziyet karşı
sında idim :

Ya Kızıl Konstantinovnaya 
ihanet ederek Çekanın takdira- 
tmı kazanacak, yahut Çekaya 
ihanet edecektim. Bu takdirde 
halim dumandı. Alimallah beni 
hallaç pamuğu gibi atarlardı.

Ya benim kendi vazifem? 
Bu takdirde ne olacaktı? Müt
hiş bir kasırganın içinde yuvar
lanan bir adam vaziyetinde idim.

Böyle bir memlekette çalış
mak hakikaten çok müşküldü. 
İnsan her adımda ya bir casu
sa ya bir haine çarpıyordu.

Fakat ben şimdiye kadar 
nice ağır müşkülâtla çarpışmış 
bir adamdım.

Evuskaia oteline gelir gel
mez “ Matmazel „ le konuş
mak arzusunu gösterdim ve ken- 
disine haber yolladım.

Derhal beni çağırttı. Fakat

kabinesine girmeden evvel Ano- 
uehkaya şunları söyliyebildim.

—  Her şey yolundadır... lâ
kin dikkat et şimdi cereyan 
edecek muhaveremizin bir tek 
kelimesini kaçırma!.. Ve, Kriloff 
yahut Kharassofa sür'atle haberi 
ver ki tedabir alsınlar... Çünkü 
işin içinde kendi hayatım mev- 
zuubahs!

“ Peki „ makamında başını 
iğdi, sonra bir perdenin yanma 
giderek hafifçe oradaki, içinde 
bulunan mikrafonu açtı...

Bundan emin olduktan son

ra serbestçe “Kızıl Bakire,,nin 
yanma girmiştim.

—  Ne haber bakalım ?... 
diye sordu. Sonra bu kadar 
seremoniye ne hacet, Sen is' 
tediğin zaman benim yanıma 
giremez misin?..

Önüme bakarak cevap ver
dim..

—  Efendim, Jsizden bir şey 
rica edecektim.. Artık maale

sef hizmetinizde bulunamıyaca- 
ğım, müsadenizi istirham edi
yorum.

Birdenbire yerinden sıçradı:
—  Ne dedin, ne dedin? di

ye haykırdı. Muhakkak ben yan
lış anladım.

—  Hayır yanlış değil! Artık 
sizden izin istiyorum.

Taaccüple bana bakıyordu.
—  Bu ne demek? diye mı

rıldandı.. Yoksa sende -d iğ er  
ler i g ib i (BÜTÜN DİĞERLERİ 
GİBİ)- bana ihanet mi etmek 
emelindesiıı?.

Gözlerimi gözlerine diktim 
ve cevap verdim:

—  İşte ben de bunun için 
çıkıyorum, size ihanet etmemek 
için vazifemi terkediyorum.Şj

Bana ükm ek yerdiren e li  
ısırm ak âdetim  değild ir.

Kendi kendine uir şarkı 
mırıldanıyordu.

Etrafa şaşkın bir :n?.~ar at
fetti. Sonra . divanın üstüne yı

ğılarak düşünmeğe başladı...
Sonra birdenbire ayağa 

kalktı. Tamamen sükûnetini mu
hafaza ediyordu. Dedi ki :

—  Bu söylediğin lıakikates 

dehşetli bir şey, çok dehşetli bir 
şey bedim küçük İvanıra! Ser.İE 

tahmin edemiyeceğin derecedo 

müthiş bir şey.. Peki sebebini 
bana izah etmek lûtfunda bu
lunur musun?.

—  Oh:.. Hayır. Sana bütün 
Çeka aleyhime- döner! İşte çı
kıyorum. Sonra G u n slich t 
k en d isin in  hana y aptığı tek 
li/a tı s ize  an lattığım ı habe 
a lır  ve...

—  Gunslicht sana, bana İha* 
net etmeği mi teklif etti?.

Kendime saçkın, sersem biır 
vaziyet vermiştim.

—  Ben bunu söylemek iste* 
medim, ben istedim ki.. Dîye 
kekeliyordum. Süıii.n'a kesti:

( A rka sı yarın*
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MMEafccsırsılî:

PjSeîsûh Serbes Fırkanın şeh
rimiz ı/Sijyşt ocağı mefkezi ile 
diğer ocBÎttefinda dünden itiba- 
ıreaîtaG%_e başlamıştır.

Lider Pöthi Beyin fesih hali
kındaki . fetı'igatı viiâyet ocağ: 
tarafından bütün ocaktara ta
mim editsiigtjr.

Dita,, bÜ$n ocaklarda levha
lar friiiiHİmiş, muvazzaf kâtip 
ve hademelerin hesapları görül- 

movcut e ŷa tadat edile
rek muhafaza akma alınmıştır.

Sös'bös Fırka erkân ve 
mensubininden bir çoğu dün 
Kalmio apartmanıma giderek 
fırkalarının dağılması sebepleri 
üzerinde faasbühal ederek dert
leşmelerdir.

Kalmio apartmanındaki da
ire bir sene müddetle kiralan
dığı için burada Fethi Beyir 
ailesile Beraber oturacağı söy
lenmektedir.

Serbest Fırka teşkilâtı için 
satm ahsaıış olan büro levazımı 
satılığa ş&aniacaktn'.

Şimdiye kadar Serbest Fırka 
teşkilâtı için 150,000 lira sar- 
fedildiği söylenmektedir,

Ankara, 18 (Hususî) —  Ser
bes Cümhuriyet Fırkasının ken
di kendini feshetmek hususun
da verdiği karar dün sabah er
kenden duyulmuş ve her taraf
ta büyük bir alâka uyandır
mıştır. Öğled en evvel meclise 
gelen oıâb’uslar encümen oda
sında, koridorlarda bu hâdise 
etrafında hararetli münakaşa
larda fcuskınmuşlardır.

Meb’usların ekseriyeti bu 
karan muvafık bulmuşlardır.

Görüştüğüm birçok meb’us- 
2ar bana şu beyanatta bulun
muşlardır;

“Sarbest Cümhuriyet Fırkası 

teşekkül ettiği zaman çok mem
nun olmuştuk. Mecliste iki Fır
kanın mevcudiyetinin her iki 
arcû daha iyi çalışmığa 3ev- 
kedeceğini ümit etmiştik. Hal

buki vekayi ümit ettiğimiz ta
rzda . inkişaf etmedi. Serbest 
Fırka Mecliste faaliyete başla
mazdan evvel memleket dahi
linde çok fena bir teşkilât yaptı. 
Beş on gün içinde her tarafta 
şubefer açjldı, aza kaydedildi.

Bu teşkilâttan bir kısmının 
bağında butanantlar hakikaten 
namualıa, cumhuriyetçi kimse
lerdi. Fakat büylık bir kısmı
nın bağına bulanık suda balık 
avlamak isteyenler geçmişti. 
Kaydedilen azaya gelince bun
lar hemen bir gayri memnun
lar halitası idi.

Serîjga Cumhuriyet Fırkası 
hu teşkilât ile belediye intiha
bına girmekte tereddüt etme
di, bu yüzden birçok yerlerde 
çirkin hâdiseler oldu.

Fethi Bey yeni fırkayı tesis 
ettiği zaman: “Şimdilik teşkilât 
yapıp her tarafta şubeler, ocak

lar açmaK emelinde değilim, 
esasen buna lüzum da germi
yorum,, demişti.

En doğru hareket tarzı da 
bu idi. Fırkaya kaydedilmek isti- 
yenleri esaslı bir tetkikten ge
çirerek yavaş, fakat emin bir 
tarzda teşkilât yapacaktı. Hal
buki fırka teşekkül edince Fethi 
Bey ipin ucunu elinden kaçırdı, 
ilk sözlerini unutarak cereyrna 
kapıldı ve muvaffak olamıya- 
cnğı da daha o zaman anlaşıl
dı. Bugünkü karar o yanlış ha
reketin bir neticesidir.

Hayata sâyasiyedets çekllıreıelk 
Beş altı gündür Yenişehir- 

de Fethi Beyin evinde hep bu 
tasavvurun tahakkuku için ça
reler aranmıştı. Hatta bu me- 
yanda meb usluktan istifa sure-{§ 
tile hayati [siyasiyeden büsbü
tün çekilmek arzusunu izhar 
edenler olmuştur.

Onun içindir ki, bu son gün
ler zarfında S. C. fırkasının ge-

çirdiği buhrau, fırka erKâmnı 
çok yormuş ve sinirli ya emiştir. 
Bazılarının vaziyet tavazzuh e- 
dinceye kadar uykusuz ve isti- 
rahatsiz geceler geçirdiklerini 
söyleyenler vardır.

Vatıda açanlar
S. C. Fırkasının son açılan 

şubesi Vandadır. Halbuki fırka 
erkânı teşkilâtlarını Şarka kadar 
tevsi etmemek kararını evvelce 
vermiş olduklarından Van şube
sini firka idare heyeti tanıma
mış ve fırkanın feshine karar 
vermeden iki gün evvel, keyfi
yetten Van şubesini ve Van 
valisini haberdar etmiştir.

H. Fırkasının ileri gelen 
azası Fethi Beyin bundan evvel 
de bir defa S. C. Fırkasını 
feshetmek arzusunu izhar etti
ğinden haberdar idiler. Bu se
beple fırkanın feshi kararı 
bunları asla hayrete düşürme
miştir.

Bir meb’us.
(A r k a sı 3  üncü sa h ifed e)

M . M ih a lakop u los  Tirrk j 
Yunan i l i lâ f ı  h ak k ın d a  \ 

mühim izahat verd i 1

Atina 17 (A.A) —  Hariciye 
encumcninde M. IVli’nalakopulos 
Aıı! arada imza edilmiş olan 
iiilâfnamelerin ne gibi bir zih
niyetle imza edilmiş olduğu ve 
bu itilâfnameleriıı ruh ve ma
hiyeti hakkında uzun uzadıya 
izahat vermiştir.

imza edilmiş olan itilâfııa- 
meler hakkında hususî müna
kaşalar cereyan etmemiş, yalnız 
Türkiye ile daha sıkı bir muka- 
renet tesisi zarureti müttefikan 
kabul ve teslim edilmiştir. Aynı 
zamanda, sulhü ve iki devlet 
arasmda teşriki mesaiyi temin 
ve Balkanl ırda daha umumî iti
lâf husulünü teshil eden bu 
siyasetin esası da ayni veçhile 
tasvip edilmiştir.

Atina, 17 (A. A) —  Siyasî 
fırka reislerile sabık hariciye 
nazırlarından mürekkep büyiik 
hariciye komisyonu bu sabah 
başvekil M. Venizelosun iştira- 
kile bir içtima akdetmiştir 

Hariciye nazın M. Mihala
kopulos, Ankarada imza edi- 
ien itilâfnanıelere hâkim olan 
düşünce ve başvekilin ve ken
disinin Türk ricalile vaki temas
ları halikında uzun uzadıya iza
hat vermiştir.

Komisyon imza edilen itilâf- 
nameier hakkında hiç bîr mü
nakaşada bulunmalcsızısî Tür
kiye ile daha sıkı bir ınukare- 
netin faydasını ve lüzumunu 
müttefikan vc bilâkaydü şart 
kabul eylemiş ve yalnız iki dev
let arasında sulhü ve teşriki 
mesaiyi temin değil, ayni za
manda daha umumî bir Balkan 
anlaşmasının tahakkukunu tes
hil edecek olan bu fsiyasetin 
“" “ n  tasvip eylemiştir.

C f e j i îıl-ay/GerMcB

Zelzele
İzmir, 18 (A. A) —  Bu sa

bah saat dokuzu on iki geçe 
hafif ve seri bir zelzele olmuş

tur. Haşarat yoktur.

Rezilin ihanetini evvelce ispat ettik. Gelecek perşembeden itibaren 
de muhtelif müesseseler! nasıl dolandırdığını tefrikaya başlıyacağız. 
Bıı yazıları okuyanlar Babıâli caddesinde nasıl bu dolandırıcı ocağının 
işlediğini tafsiîâtile okuyacaklardır.

K ay seri, 1 8  J  A . A  ]j —  İkeîrjîeiiı.aiiiııiM- Hazretleri 
ref-akasioMsadc-k; z e v a lle  s a a t  omüçü «o y rek  geçelSay» 
seraya m u v asala t bu yu rm u şlard ır. G az i  Hasrctfcsi 
k a y s e r i  y& ktniannd a B e y d eğ in n en i iis£aasyoiMannIa 
k en d flerfe i k a ra la y a n  V ali, B e le d iy e  R eisi, Koloidi» 
ku m an d an ların d an  m ü rek k ep  K a y s e r i heyetini lıofenl 
bu y u ru rarak  K a y ser i h ak k ın d a  bazı malâmc:'; vo fen- 

©lmw>laı, em ir ve a rs a la r ın a  b in aen  istikbal '««*- 
rasisni y ap ılm am ak la  b g ra b er K a y se r i istasiyentu&la 
büyük reislerim i g ö j’m ek  üçüm 'toplamsın İkoJalbaMî 
bir h a lk  ta ra fın d a n  h a ra r e tle  k a rş ıla n m ış  ve nclûm» 
3amriMşJi,a-dı;r.

Reisîcüınnılbmür H azretleri faren dena in erek  otonao» 
billerile hfikûm et dairelini teşrif etmişlerdir.

Daralfümumda solsır

H eır ftaıraf MÜE®İ®IM§§
j .leırn amasuna,

_______  İ)

D Ü N  H U K U K Ç U L A R  VE ~ ^ D E B ÎY Â T Ç IL Â R İN  'İŞ- 
T İR A K İL E  UZUN B İR  İÇ TİM A  YAPILDI 

D İV A N  BU G Ü N  B Ü T Ç E Y İ T E T K İK  E D E C E K '

Darülfünun divanı yann ikin
ci İçtimaını aktedecektir. Bu iç
timada bütçe meselesi mevzuu 
bahsolacaktır. Divan muvakkat 
bir bütçe yapacak ve vekâlete 
bildirecektir. Yannki içtimada 
bütçe mes’elesi görüşülürken 
bazı mühim münakaşaların ce
reyan etmesi kuvvetle muhte
meldir.

Maamafih, münakaşaya ze
min teşkil edecek olan “ Ser
bes ve daimî müderrislik,, mes
elesinde ekalliyet ve ekseriyet 
partileri yekdiğerile anlaşmak 
üzeredirler. Her iki taraf ta 
fikrî münakaşa yaparken bazı 
sui tefehhümlerden, Darülfünu
nun şahsiyetinin rencide edil
diğini anlamışlar ve baş başa 
vererek, Darülfünuna ait mes’
eleleri aralarında halletmeğe 
karar vermişlerdir.

Buna binaen dün iki ta
raf müderrisleri bir içtime ak
detmişlerdir. Bu içtimada Köp
rülü zade Fuat, hukukçulardan 
Muslihittin Adil fen fakültesi

reisi Mustafa Hakkı, ve edebyt 
yatçılardan Şerif Beyler buîuü'f 
muşlardır.

içtimada her iki taraf ta fi* 
kirlerini müdafaa etmekle 
raber il; i taraftan uyuşma çare» 
leri aranmıştır. Bu içtima 'düjb 
akşam geç vakte kadar s&gfc 
müştür. Netice hakkında malGİ 
mat alınamamıştır. ,

Şayet, Dünkü içtimada he# 
iki tarafın müttefikan hareke| 
etmesi kararlaştırılmış ise, yarıl. 
Divan içtimaında hiçbir mütıa» 
kaşa olmıyacajkhr. Her iki taV 
raf ta bütçeyi sükûnetle yapa1!* 
çaktır. Aksi takdirde, bugün 
edebiyat ve ilâhiyat fakülteleri 
Emanete müracaatta Divanda 
“Daimilik ve serbeslil:,, mes’e» 
leşinin münakaşa edilmesini İS” 
tiyecekierdir.

Dün Muammer Raşit Bey : 
—  “Serbes ve daimî müder̂  

rislik,, meselesinin Divanda go" 
rüşülmesi için henüz hiç bir mtt* 
racaat vaki olmamıştır. Eğer 
ki olursa, görüşülür demiştir. |

eiesı
* d

İsafı taraye şeridi 
hm. Mır emri

Bandırma Ağır Ceza Reisi 
Hikmet Beyle Müddeiumumi 
Kenan Bey arasındaki tarziye 
mes’elesi bir türlü halledileme
miştir.

Hikmet Bey dün gazetemi
ze şu mektubu göndermiştir:

“Bugünkü bütün gazeteler, 
Avukat Kenan Ömer Beyefen
dinin açık bir mektubunu neşr
ediyorlar. Yazılardaki - Müna
sebetsiz ve hüsnü niyetin aksi - 
gibi tabirler ve Müddeiumumi 
Kenan Beyefendinin beyanatı 
hakkımda hakareti mutazam- 
mindir. Bunun için lütfen işbu 
cevabımın ayni sütunda ve ya
rınki nüshanızda aynen neşrini 
rica ediyorum.

Mes’elenin esası : —  Kenan 

Bey aleyhindeki davamdan tar
ziye üzerine vas.. geçtiğim hek-

Tl»

Msksmet B ey  
kındaki mahkemede 
ifadatımın doğru oiup 
ğıdır...
• ( A r k a sı 3üncü
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ysıırıım Sırdaşa f a r d k e t  edlayapırflasr

Kayseri, 18 (A,A) —  Reirıi- 
ciSmlıur I lazrollcti hükümet da
iresinde Diilıiliyc Velcili Şükrü 
kaya Bey, Kütahya meb'usu 
Uccep Bey ve Vali Beyle yalnız 
oîarak uzun müddet orörii.ştüler.
Bilâhare kolordu dairesini ve 
belediyeyi ziyaret ettiler. Lise
ye giderek dersanelercîe talebe 
ve muallimlerle ypkından temas 
ettiler. Talebeye sualler sordu
lar. Encümenle edebiyat .şube- i 
skide mantık derslerini dinle- | 
dikten sonra miK.liime İstılah

ları türküleştirmek ve talebe 
için daha koiay arılaşılır bir 
hale getirmeğe çalışmakta 
vsiyesinde bulundu'ar.

Lisîder. ayrılırken çocuk ve 
genç, tekmil talebenin biiyük re
isi cnrtdan alkışlayarak ve yol
larında koşuşarak gösterdikleri 
samimî tezalıiir mektebi bir 
bayram yerine çevirdi. Gençlik 
mektebin bahçesinde beraber 
resim çektirmek içi.1 etrafında 
bir heyecan çerçesi teşkil etti.
Alkış ve yaşa sesl.ri arasında 
liseden ayrıldılar.

Cümhuriyet J Î J 1- Fırkısl

ıncrkc'/iui teşrif buyurdular. Rei
sicumhur Hazretleri burada I'ır- 
ka lıeyeli ve sabık Serbest Kır
ka azanı, belediye azası ve halk 
ile temao ederek memleketin 
hal ve istikbali lıakkınde hasbı
halde bulundular. Cümhuriyet 
Halk Fırkasının inkılâpçı bir 
fırka olduğunu ve yaptığı inkı
lâpların ehemmiyetini hatırlattı
lar.

Cümhuriyet Halk Fırkasının 
cn dört milyonluk Türk milleti
nin terakki ve tekâmülü husu
sunda tam bir feragatle yap
ması lâzımgelen vazifelerden 
bahsettiler. Halkın alkışları ara
sında oradan ayrılacak trenle
rine avdet buyurdular. Akşam 
yemeklerini trende yediler. Vali 
ve Kolordu Kumandanı beraber 
idiler. Tren yarın sabah Sıvasa 
hareket edecektir.

İzmir meb’usları
Ankara, 18 (H. M.) —  İzmir 

meb’usları Celâl, Vasıf, Münir 
ve Halit Beyler karşı fırka teş- 
teşkjlâtile iştigal etmek için ya
rın iîmire gidiyorlar.

Dahiliye vekâleti Serbes Fır
kanın kendi kendini feshettiğini 
vilâyetlere tamim pff;

belle

Londra, 17 ( A. A  ) —  Fi
listin hakkında cereyan eden 
müzakerat esnasında muhafaza
kâr fırkanın müstemlekât nazı
rı M. Amery, uzun senelerden- 
beri Filistinde takip edilmiş 
olan siyasetin muhafaza edilme
sini iltizam etmiştir.

M. Mac Donald, Filistinde 
ziraatın inkişafına çalışmış olan 
yahudiler hakkında takdirkâr 
beyanatta bulunmuş ve hükü
metin hali hazırda siyonist ha
reketi mümessillerile müşavere
lerde bulunmakta olduğunu ve 
aytll veçhile araplarla da görüş
mek ve temas etmak arzusun
da bulunduğunu söylemiştir.

Hükümet: İdarî vekâletini 
bu iki veçhesinde tatbik edecek 
ve Filistinin inkişafına devam 
etmesine, araplarla yahudiler 
arasında daha sıkı bir ahenk

feklin gayra
M U

husui bulmasına son derece 
gayret edecektir. Hükümetin 
bundan maksadı yahudi muha
cereti ve yahudi sermayesinin 
tehacümü yüzünden yahudilerin 
iktisap etmiş oldukları menfeat- 
leıden arapların da müstefit ol
maları ve Yahudilerin Filistinin 
Yahudi millî yurdu sıfatile git
gide mefkurelerine muvafık bir 
şekil aldığını görebilmeleridir.

Birçok liberaller, beyaz ki
tabı tenkit etmişlerdir. Müza
kerat reye müracaat edilmek
sizin hitam bulmuştur.

Londra, 17 ( A. A ) —  Avam 
Kamarasında Filistin hakkındaki 
müzakeratı açan M. LloydGeor- 
ge, beyaz kitabın gerek araplar 
ve gerek yahudiler için gayri 
adilâne olduğu mütaleasım ser- 
detmiştir. Balfourdun beyanatı 
İngilterenin şerefini , alâkadar 
eden bir taahhüttür.

f .

Cenevre, 18 (A.A) —  Tah

didi teslihat ihzarî komisyo
nunda bütün filoların bir nis
bet dâiresinde tenkisi talebini 
müiazammın olarak Sovyetler 
tarafından yapılan tadil teklifi 
reddedilmiştir.

Komisyon ekseriyetin tema
yülü heyeti mecmua itibarile 
tahkikat icrası prensipine mü
sait bulunmaktadır.

Cenevre, 18 (A. A) —  İk
tisadî faaliyete müteallik ikin
ci konferans açılmıştır. Konfe
ransa 26 Avrupa devletile 7 de
niz aşırı memleket mümessilleri 
iştirak etmiştir.

Konferans 14 mart 1930 ta
rihli ticarî mukavelenameyi 
meriyet mevkiine vazetmek mes
elesinin münakaşasına başlamıştır

Hintliler
Derhal muhtari

yet istiyorlar'
Londra, 17 (A.A) —• Yu

varlak masa konferansı bütün 
celselerin hususî olmasına karar 
vermiştir. Sir Toj Sapru, Hin
distan için tam bir dominyon 
idaresi ve Britanya imparator
luğu dahilinde ve imparotorlu- 
ğun diğer eczasına tamamen 
müsavi bir mevki istemiştir. 
Mumaileyh, eyalet muhtariyet
lerinden başka merkezi hükü
metin teşriî meclise karşı da 
mes’ul olması lüzumunu da ıs
rar etmiştir. Diğer Hifttli ha
tipler de Hindistana tam bit- 
muhtariyet bahşediimesini talep 
eylemişlerdir.

İspanya grevi 
Barceleııe, 17 ( A .A ) —  

Grev tramvay, taksi ve otobüs 
servislerine de rıirayet etmiştir.

iki muavinden yalnız
biri kalacaktır

Belediye Meclisi tarafından 
teşkil edilen daimî encümenin 
işleri çoğalmıştır. Belediye Reinı 
Muhiddin Bey encümenin son 
içtimalarma riyaset etmiştir.

lîalsi Emanet cııcümenindeıı 
başluı iditroi lıusuoiyenin bütün 
işleri de bu encümene intikal 
etmiştir. Belociiyo riyaseti şube 
müdürleri yalnız, encümenin ka
rarlarına ihtiyacı olmayan işlere 
bakıyorlar. Sabık Şehremini Emin 
Bey zamanında işlerin çokluğu 
münasebetile, Şelıremanetinde iki 
muavinlik ihdas edilmişti.

İşlerin çoğu encümeni dai
miye ve meclis kalemlerine in
tikal ettiğinden muavinlerin iş
leri hafiflemiştir. Kuvvetle riva
yet edildiğine göre belediye re
is muavinlerinden Hâmit Bey 
vekâletlerden birinde mühim 

bir vazifeye tayin edilecektir. 
Bu takdirde Hâmit Beyin yerine 
diğer bir zat getirilmiyecek ve 
yalnız Şerif Bey muavin olarak 
kalacaktır.

Eski köprü
Unkapam köprüsüne 
tamirde hayir etmiyor

65 yaşım dolduran eski Un- 
kapanı köprüsü, gün geçtikçe 
eskiyor, mukavemet kabiliyeti 
azalıyor. Son zamanlarda bele
diye köprüde bazı tamirat yap
tırmıştı.

Fakat yapılan tamirlere rağ
men köprünün her türlü vesaiti 
nakliyeye mukavemet edemiye- 
ceği anlaşılmıştır. Bü Vazıyet 
karşısında köprüler başmühen
disliği tarafından verilen bir 
rapor üzerine köprüden kamyon 
ve kamyonetlerin geçmeleri 
kat’î surette menedilmiştir.

Mamaafih önümüzdeki kış ne 
kadar şiddetli olursa olsun köp
rü her türlü hava cereyanlarına 
mukavemet edecek derecede
dir. Bir tehlikenin vukuundan 
endişe edilmiyor.

Unkapam köprüsü bugünkü 
vesâiti nakltyeye mukavemet 
edecek şekilde inşa edilmemiş 
olduğundan yapılan tamirat köp
rünün mukavemetini çoğaltma
maktadır.

Maliye müfettişleri 
Ankara 18 (H.M) —  Maliye 

müfettişleri gelmeğe başladılar. 
Müfettişler kongresi kânurie- 
velde olacaktır.

Fırka grupu
Ankara 18 (H.M) —  Fırka 

grupu Cemil (Tekirdağ) Beyin 
riyasetinde toplandı. Ankara 
elektrik fiatlan hakkında Nafıa 
Vekili izahat verdi. Fırka he
yeti üçte toplandı, Fırka encü
menlerinden gelen evrakı tet
kik etti Bilâl

Dornier Do-X tayyaresi
Londra, 17 (A.A) —  D o-X 

tayyaresinin şimdiki 12 motörii 
yerine Rollsroice sisteminde 8 
İngiliz motoru konuncaya kadar 
Atlas okyanosu seferi tehir 
edeceği bildirilmektedir.

Amerikamîı iihâlât ve
ihracatı 

Vaşington, 17 (A.A) —  Â- 
mefikamn son ay zarfındaki it
halâtı 284 ve ihracatı 328 mil
yon dolara baliğ olmuştur. 
1929 senesinde Teşrinievvel 
ayısida ithalât miktarı 391 mil
yon 63 bin ve ihracatı 508 mil
yon 514 bin dolara baliğ ol
muş idi.

■OlFZMjJC

meselesi
/ H incnl sahifeden  m abat]

Kenan Ömer Beyefendi tav- 
zihlerile beni değil, müvekkille
rini alenen bir daha telîzip et
miş bulunuyorlar. Müşarünileyh 
Adliyenin en yüksek makama- 
tında kıymetli hizmetleri ııeb- 
kelmiş; blıtüu Türk adliyecile
rinin müşterek hörmutini kazan
mış bir şahsiyettir. Meulekî Sıû- 
dioelordc kendi mUtalcolantu 
daima hürmetle karşılamak in
lerim. Müşarünileyhin bu haşin
imi Müddeiumumi Kenan Bey
efendi pek iyi bildikleri içindir 
ki mtişkil bir vaziyetten kurtul
mak emelile böyle muhterem 
bir vekilin cenahı müdafaasına 
iltica eylemiş bulunuyorlar.

Kenan Ömer Beyefendinin
- Sebep itibarile çok münase
betsiz - gördükleri davanın mü
sebbibi Müddeiumumi Kenan 
Beyin haksız fili hareketidir. 
Bittabi münasebetsiz vasfı bana 
raci değildir. Vekili müşarüni
leyhin kemali tevazııla ferağat 
rica etmeleri ve bıı sözlerini 
birkaç defa tekrar ile beraber
- Ben Kenan Beyin vekili de
ğil miyim bu tarziyeyi kâfi gö
rünüz - demeleri bir hakikat
tir ki netice itibarile bunu ken
dileri de inkâr etmiyorlar. Tar
ziye verilirken İstanbul Asliye 
Dördüncü Hukuk Heyeti Ha- 
kimesini teşkil eden üç zat ve 
bir Adliye Müfettişi vakıa
nın şahidi olmak üzere bulun
makta idiler.

Kenan Ömer Beyefendinin 
-eski bir adliyeci sıfatile İçtimaî 
bir vezife telâkki eyledikleri- 
tavsiyelerini hürmetle karşıladım. 
Müddeiujnumî Kenan Beyefen
dinin ihbarları ve niahkeme 
kararlarüe tebeyyüh eden hilâfı 
hakikat şâhadeti yüzünden ay
larca açıkta kaldığımı, efradı 
ailemi muhtaç bir halde bırak
tığımı, ihtiyar valde Ve pederi
min bu mahrumiyete katlanamı- 
yarak hastalandıklarım ve ken
dilerini tedavi ettiremediğimi 
Ve binnetice vefat ettiklerini 
hulâsa; aylarca devam eden 
şahsî felâketlerimi bir lâhza dü
şündüm. Kendi kendime - her 
ne de olsa giden gelmez - de
dim.

Bu fecayiin müsebbibine karşı 
meslekimin yüksek haysiyet ve 
şerefi namına şahsan fedakâr
lığı bir vecibe talâkki ettim. 
Ve heyeti hâkime muvacehesin
de verilen bu tarziyeyi kâfi gö
rerek ve mahkemede de mevzu- 
bâhs ederek davamdan feragat 
eyledim. Ben tekrar ediyorum ki 
tarziye verilmiştir. Gazetelere 
işi aksettiren ben değilim, Kenan 
Beyefendinin tekzibamiz beya
natıdır. Binaenaleyh Vekil Bey
efendinin -makûs hüsnü niyet 
göstermek- tabiri de bana ait 
ve raci değildir.

Müddeiumumi Kenan Beye
fendiye gelince: kendileri tar
ziyeyi - af edilemek - manasına 
telâkki buyuruyorlar. Bu keli
me - gönül alma demek oidu- 
gfiiriu Ve sebebiyet verdikleri 
vâkiâlârâ nazaran tarziye vazi- 
fesıle mükellef bulunduklarını 
düşüritnek istemiyorlar. Ve biz
zat veya vekilleri tarafından 
tarziye verildiğini sureti kat'i- 
yede inkâr etmekte iseler de 
bu İnkârları yalnız ifadei mü- 
eerredeleririe münhasır kalmak
tadır. Maamefih Avukat Kenan 
Ömer Beyefendinin tavzihleri 
meseleyi bir dereceye kadar 
tenvir etmiştir.

Vekili müşarünileyhin tarzi
ye husnsunda vekâletnamesinde 
sarahat bulunmasına lüzum yok-

terekesi mezatta
/ B irin ci sahifeden  m abat]

—  S. Fırka memlekette bir 
ikilik havacı yaratmıştı. Göçüp 
gitmesi iyi oldu. Demiştir.

Bir diğeri:
—  Fethi Bey fıirtınuıuı vü- 

cinle j;etirdij;i zrmıa» vilayet
lerde teşkilât yapnııyııcaktı . 
Yalnız Mecliste çalışacaktı. Fetlıi 
Bey böyle yapacak yerde acele 
ü’tti. Her tarafta şüphe ve kor
ttu uyandırdı. Neticede kuvvetli 
bir set karşısında kaldı,, de
miştir.

Ajjaoğlu nuıulaalâf kalactik
Ankara, 18 (Telefonla) —  

Ağaoğlu Ahmet Bey, dün Mec
lis lokantasında şunları söylü
yordu:

“■*— Bana ve Fethi Beye her 
taraftan muntazam bir surette 
batarya ateşlerile hücum ettiler. 
Yalnız birşey yapamadılar, bizi 
hıyaneti vataniye ile itham 
edemediler. Bir de onu yapsa
lardı ne olacaktı?

Yalnız şunu da söyliyeyiın 
ki; vatan uğrunda mücadelemi
ze devam ve münferiden istik
lâlimizi muhafaza edeceğiz. Bu 
uğurda ölmek benim için şeref 
olacaktır.

Halk Fırkasına asla dönmi- 
yeceüim.,, Şair Mehmet Emin 
Bey de ayni fikir ve kanaati 
muhafaza ve müdafaa etmek
tedir.
Hükümet b i t  b e y a n n a m e  

neşredecek
Ankara. 17 ( Telefonla ) —  

bugün S. C. Fırkasının kendi 
kendini feshettiğine muttali olan 
hükümetin vaziyeti tevzih için 
bir beyanname neşretmesi ihti- 
nialinden bahsedilmektedir.

Soinbâhar yarışları
İzmir 18 (A.A) —  Reisi

cumhur Hazretlerinin himaye
lerinde Ve Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerinin riyasetlerinde ya
rış ve ıslah encümeni sonbahar 

İzmir at yarışları teşrinisaninin
21 ve 28 inci ve idarei hususiye 
koşuları da kânunuevvelin be
şinci cuma günleri icra kılına
caktır.

tur. Çünkü; ahkâmı kanuniyeye 
nazaran davaya vekâlet onun 
teferruatına da şamildir. Karşı 
tarafı münasip bir lisânla tâtyip 
suretil feragati kabul etmek bir 
Avukat için şerefli bir tarzda 

vazifesini ifa etmektir.
Ve bu hareket müvekkil 

hesabına - Iskatî bir tasarruf - 
olmadığına göre vekâletnamede 
ayrıca sarahaten mezuniyet ve
rilmesine kanunen lüzum yok
tur.

Netice şu oluyor :
A  —  Avukat Kenan Ömer 

Beyefendi baiâda zikredilen dört 
muhterem zat muvacehesinde 
bilvekâle tarziye veriyorlar.-Çün- 
ki kendi muhterem şahsiyetleri- 
le tarziyenin hiç bir alâkası 
yoktur. -

B —  Bizyat mahkemede ha
zır bulunarak davacı sıfatile 
ben şahsan bu tarziye üzerine 
ferağat ediyorum.

C —  Müddeiumubıî Kenan 
Beyefendi ise: Davatıııi şu su
retle sukut ettiğini ve bir daha 
tecdidi kabil olmadığını zannedi
yorlar ve diyorlar ki: - Kimseyi 
tarziyeye tevkil etmedim, Hik
met Bey davasını tecdit kudre
tine kendisini sahip görüyorsa 
mahkemeye gitsin - ..

Halbuki Kenan Ömer Beye
fendinin mektuplarında dahi 
itiraf edildiği veçhile, tarziye 
Vır emri vakidir.

„ , P İ!»uranlık .<;oI;ak£n

bıçakla vurduüaa
Düıı gece onat buçuktu 

Glslfoahçe gazinoı,undan 
Halepli çokalındaki evine rjifr. 
inekle olan Çaycı irıtııilo (u;,,,;, 
nıış Halice, Çukur uohjjmcln 
Adtıpazarh Abdullah Sırn i)c 
üsnrgılagnnıgtır. Abdullah 
Haticeyi gazinodan taltibe bağ
lamış ve bu karanlık aohtlhta • 
taarruz etmiştir. Mütecaviz la
dini müteaddit yerciden yarıi» 
lıyarak kaçarken yakalanmıştır. 
Hatice Fransız lıactaLaııeoinc 
kaldırılmıştır.

Katil İslâm yakâlûiıamcd?
Sabık Musul meb’usu Nuri 

Beyi öldüren Islâm Hacı heniıa 
yakalanamamıştır. Zabıta iz t e  
rindedir. Yakalanamadı art:]: 
bir giin mes'elesidir.

Kapını açık bîmkmla
Diiıı jrece sabaha lcnrçı Sn- 

raçlıanebaşıııda Tahirbüy aolctı- 
ğıntla 11 ınmıairalı Veli Efcii- 
diııiıı açık kalan kapıaııî ûis 
hırsız girmiş ve iki pmitaioî) 
çalmıştır.

Hırsız bekçi!
Sirkecide, Dentirkapi had

desinde deri taciri Rafail İH 
Avram biraderlerin mağazasın
dan bir seııedenberi izini ver- 
miyerek hırsızlık yapmakta olan 
Suşelıirli bekçi İbrahim yaka
lanmıştır.

İbrahimiıi Kadıköy ündeki m&t- 
re&i Dullu hanımın evi aranmış 
ve çalman eşyalar l 1 
tur. İbrahim yakalanmıştır. .! i '.ı

Baca tutuşmuş
Dün saat 9 buçukta tssAr 

kesende 53 numaralı lebîfcB*! 
dükkânında baca kürümlârı tu-„ . - 
tuşmussa da söndürülmüştür. ı

Nikâhı kıyılâcağı gül 
başkası kızı kaçırmış L
Şehremininde Uzunyusuf ma- \ 

hailesinde Behçet kajjtamii kızı 
Muzaffer Hanım bir mühendisle 
nişanlanmıştı. Tam dün nikMv 
ları kıyılacakken Müfcaffer Hâ
nımın önüne Tıbbiyeden raatrut 
Eyipli Mustafa Şükrü ismiıide 
biri çıkmıştır. Bü zat dofctöli 
olduğunu iddia ederek kızcağız: 
kandırmağa müvâffâk ölmüş ve 
bin liralık cihaz ve 2ÖÖ lira pa
ra ile kızı kaçırmıştır.

ÂH B e y  sie diyor?
Afyon meb’usu Ali Bey Bü 

hususta şunları söylemiştir:
—  Cumartesi günü IVieçİis' 

kürsüsünde serdettiğim mütalea 
ve beyanatım nieriıleketirii se
venler için bu bapta bir fikir 
vernieğe kâfidir zannederini. 
Mıihâlif bir fırkanın olması lü* 
zuriiu hakkında sarahaten ka-" 
naatlerimi söylediıiı.

Fakat henüz terbij'ni biyŞ* 
siyesi kâfi derecede inkişâf et- 
ıtıemiş olan memleketimiz haİKI 
arasında verilecek olan Fırk* 
fikir ve hislerinin zok nazik bir 
mesele olduğuna göre bu vazife? 
âeruhle elmiş olanların bu hu
susta ne dereceye kadaı- kabi
liyet gösterdikleri az £am*n 
Sarfındaki hâdiselerle zahir ol* 
muştur.

Binaenaleyh böyle program 
ve tertipleri fikirder ziyade iıî»* 
se istinat eitirilmiş olan bir fır
kanın memleketin ierakiri ve 
inkişaf hususundaki fsycl«sı iaej* 
ltûk bir hale geldiğini ve belki 
şahsî vatanptryerfiklerİHd*iı fciıiı 
oîduğutc bu zevatın Bü nluâk litH- 
tayı takdir etmij olacaklar* İh
timaline göre lifiyle bir 
kararım zarurî pddederir*.
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£' ıi’kaım’ını bil? oyıın perdesi
gîiibi kapaddaf.

Vehbi Koca bu haberi duy
duğu ztamn BalıküBir çcşmeoi-
B.'.ü I..aç;sıç!a paçası kıvrık, Ico- 
!;ı siva’ı v- !;im bilir ağzı nc- 
lî'i'-b’.î rç !: kalmışfır: Bayram 
miiUKiyjüa hazırlanırken, cenaze 
fî çrığırıld'.

( :ı ili; «■•inden, karşı fırlta-
kurulduğu jniademjen Halle

II1 ırkçısının ve reislerinin vazi
yetleri olduğu gibidir: Eğer
Ciazi fırkası ile karşılaşmak 
“anılal,, ic'i İse, o gün de böy
le idi.

Hayır, onlar bi/e belediye 
intihabını değil, Cariyi kaybet
tirmeğe çalıştılar; bunun müm
kün olmadığını görünce kendi
leri kayboldular.

Başı bozuk ordu kuman- 
ılansız, zabitsiz, dağ başlarında 
İSksüz kaldı. 6 okka mazbata, 
120 metre baymak, Samsun za
feri, hep suya düştü.

Büyük Balırimuhite hazırla
nan gtmi, ınönnnra lodosunun 
bir iki dalğastcdan - sonra Hali
ce girdi: Kendilerini bu kadar 
detiîz tetanidr, durgun göllerde 
kayıkla dölöşffli?İıdır-lar.

Daha ilk güjıden’oeri gözle
rinin pek iyi' seçmediğini bili
yorduk: İzmir-âeki 7,000 kişiyi 
Mıtüm mület gibi görmüşlerdi; 
Mecliste -200 küsur kişi yenil- 
h..îö2, agütsitâ& • fer dağ gibi baş- 
Ioîcüİi fcli*a!t£tıi.‘ ■ i:

^  • fctİSîari ilttidar, fakat ne 
tsaaüiı? ,

mü, buakşam mı, saat

knçta ? f Icr.ap i/c tahminlerini
b;ı kaslar tîaraHım.') vc laantt» 
ti'M) (fcsîi'jr, cofıelcri adımlamCıîı 
lâzım geldiğini «j&.anee bitkin" 
Hl: hissettiler. CiMlıuriyetiıı Bag- 
veküîîgS vo veliliği, fliidırozofii” 
tık ve nazırlık değildir. Oraya 
sarny iradeni ile değil, kademe 
kademe mi,ilete yapılan hizmet
lerin ve tanıtılan kıymetlerin 
içinden çıkılır.

Kendi sahırsızlıklarım mem
leket hürmetsizliği mantığı ile 
örtmeğe kalkışırlarsa cidden 
ayıp olur. Onlar için hürriyet, 
uğrunda fodakârlıkfan bıı kadar 
kolay vazgeçilir bir şey mi idi?

Esbap
Gazi İstanbulda oturduğu 

zamanlar, bazı otel ve gazino

larda arasıra bir haber yayılır
dı: “—  G='zi P/şa geliyor!,,

Boş iskemleler dular, otel 

ve gazinon ar. kasası biraz para 

yüzü görürdü.
Her tarafta Serbest Fırka

cılar, s:ılon!an:n işte böyle:
—  Gazi geliyor! reklamı i!e 

doldurdular.
Seyirciler toplandı. Fakat 

hepsinin gözii kapıda idi:
—  Acaba 11e zaman geliyor?
Bu gidişle sıralar boşalacak,

herkes Gazinin bulunduğu yeri 
aramağa başlayacaktı.

Serbest Fırkacılar en iyi yo

lu fculduişj;; “muhalefeti havadan 
ijaşi lûıAİyatımızıo içrasl geri 

kalmıştır. „
Şimdi hepsine duhuliyelerini 

geri vermek kalıyof.
i - FALİH  RIFKI

■ SeM r ve
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S a jii ' SBÎİfedaller . cemiyeti 
]£3si ijsiâtsb'iıl riieb’üsu Hüseyin 
^oy,-8s ’̂;!aii|5iairririmize, tevziat 
yK5’eİ||ây' Îîalîi'îında ş’usoderi 
niiySiSSaîgtır:

■==“ t̂o^fSiat işi için ikinci 
iroio Colûl. Bay Ankarada meş
gul oüîaûtitatf». Maliye Vekili 
Boyefeıad’i rahatsız bulunduğu 
işin (S2) bin liraya ait havale 
vofödîyo statrİBföîeai.henüz imza 
edUfasfiisiştip.

Maamafih birkaç güne ka
dar bu işin halledilmesi muh- 
îasneîdir. Tevziat için Maliye 
Vekâleüace icâp eden talimat- 
üıaaıe de bu ay içinde hazırla
nacakta. :-.

Hariciye Vekâleti müdürle
rinden Miişfik Seiâmi Bey, mü
badele heyeti müşavirliğine ta
yin edilmiştir.

Bir kaç 'giine kadar şehri-

tfaemı

mize gelerek vazifesine başlıya- 
caktır.

Tazminat beyannamesi 
Etabli rumların verecekle

ri tazminat beyannamelerinin 

müddeti 15 gün daha temdit 
edildiği için şimdiye kadar mü
racaat etmemiş olanlar beyan
namelerle hukuku tasarrufiye- 
lerime ait vesaiki komisyona tev
di etmektedirler.

Beyanname veren Rumlar- 
dan bir kısmı tasarruf senetle
rini, tapo ve sair evrakı kay
bettiklerini bildirmektedir.

Bu gibilerin iddiaları tapo- 
daki kuyudat ile tahkik ve tet
kik edilecektir.

Etabli rumların tazminat 
beyannamelerinde serdettikleri 
iddiaların derecei sıhhatinin ta
po vasıiasile ne şekilde tahkik 
olunacağı, mübadele komisyo
nundaki müşavirlerimizle, Def
terdar Şefik Bey ve tapo mü
dürü arasında tesbit edilecektir.

rm © ia M S e s e M a s ? !

Muhtar ve mahalle intiha
bat! Kânunuevvelin 15 inde ya
pılacaktır. İntihabat bir gün 
içinde şehrimizin her mahalle- 
alnuc bitirilecektir.

Mahalle intihabatı vaktilo 
İstanbul vilâyeti tarafından ya
pılan bir talimatnameye göre 
icra edilecektir.

Vilâyet bu intihabat için 
yeni bir talimatname hazırlama
ğa başlamıştır. Talimatnamede
18 yaşını bitiren ve mahallede 
oturan her erkeğin rey vermek 
hakkını haiz olduğu zikredil
miştir.

Talimatname bu esasları ih
tiva edecek şekilde neşredile
ceği sırada yeni Belediye ka
nununun kadınlara da intihap 
etmek ve edilmek hakkının 
ilâve edilmesi muvafık görül
müştür. Talimatname yakında 
çıkacaktır.

B e l l o d !  cv © e ile

Francalada i
Belediyece yapılan tetkikat 

neticesinde yeni usul bir fıran- 
cala ihtikârı keşfedilmiştir. Son 
zamaniarda halk ıızuıı ve ya 
yuvarlak şekillerde galeteye 
benzer bir nevi fırancala yapı
larak tanesi kırk paraya satıl
mağa başlanmıştır.

Bu satış ilk günlerde pek 
nazarı dikkati celbetmişse de 
bilâhara satışm revacından şüp
he hâsıl olmuş ve bunlardan 
bir tanesi alınarak 40 gram 
görülmüştür.

Yapılan hesap neticesinde  ̂
fırancala narhı 14 kuruş olduğu 
halde, bu şekil satışın kilosu 
25 kuruşa baliğ olduğu anlaşıl
mıştır. Kiloda 11 kuruş gibi 
büyük bir fark olan bu satışta 
mühim bir ihtikâr olduğu tes
bit adilmiştir.

Binaenaleyh bu tarzda ihti
kâra devam eden fırıncılar hak
kında takibat yapılması hususu 
belidiye zabıta memurlarına 
tebliğ olunmuştur.

Münhal Belediye mü
fettişlikleri

Geçenlerde inhilâl eden üç 
beleyiye müfettişliğinden birine 
Silivri kaymakamı Memduk Bey 
tayin edilmiş ve mumaileyh 
dünden itibaren vazifesine baş
lamıştır.

Diğer iki müfettişten birine 
belediye hukuk işleri mümey
yizi Hakkı ve diğerine de tev
hit dolayisife açıkta kalan be
lediye müdürlerinden birinin 
tayinleri takarrür etmiştir.

, A

inhisar Umum Müüdiir 
Behçet Beyim tütün 

işleri hakkında yeyamafa

Tütün İnhisar İdaresi Umumî 
Müdürü Behçet Bey, dün bir 
muharrimize muhtelif mesail et
rafında şu beyanatta bulunmuş
tur:

“— İdaremizin yeni sene bütçe
si tamamen hazırlanmıştır. Cu
ma günü Ankaraya giderek 
bütçemizi maliye vekâletine tak
dim edeceğim. Yeni senenin 
umumî bütçesi 45 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. Hükümete sa
fi olarak 25 milyon lira vere
ceğiz.

Tütün mubayaatından başka 
umum masarif (7) milyon lira
dan ibarettir.

Kadro dahilinde maaş alan 
memurların muhassesatı yüzde 
âltı buçuğa baliğ olmaktadır. 
Ücretlerle beraber bu masraf 
yüzde sekiz buçuğu bulmakta
dır.

Reji zamanında memurin mas
rafı yüzde 13 ile 20 arasında 
tahrvvül ettiği halde şimdiki 
masraf yukarıda söylediğim mu
vakkat ücretler de dahil olduğu 
halde yüzde sekiz buçuktur.

Barem tetkibatı
İdaremizin iki sene müddetle 

Baremden istisna edilmesini tek
lif etmiyeceğim. Yeni teşkilât 
ve kadrolar Barem kanununa 
nazaran yapılmıştır, idaremizde 
önümüzdeki seneden itibaren 
Barem tatbik edilecektir.

Yetti kadrolarda tensikat 
yapılmamıştır.
Fazla memur kullanmak

Bazı gazeteler eski rejiye 
nazaran fazla memur kullandı
ğımızı muahaze ediyorlar. Bu 
mesele adetle ölçülmez, nisbet- 
le Ölçülür. Eski rejinin teşkilâtı 
vilâyet ve kaza merkezlerine 
münhasırdı . Suriye ve Make
donya dahil olduğu halde ima
lâtı 5 milyon kilodan iba - 
retti. Halbuki biz teşkilâtımızı 
satış şubelerimizi köylere 
kadar teşmil ettik. Bugün mem- 
Ieketin40,000köyünden20,000in- 
de teşkilâtımız vardır. Biz sa
tışlarımızı artırmak, kaçakçılı
ğın tamamen önüne geçmek için 
gayet vâsi ve muntazam bir 
organizasyon yaptık. Bu suretle

y ® m @ k  t o / s m i

İstanbul Hilâliahmer merke
zi düııdun itibaren fakir çocuk
lara yemek tevziine başlamıştır. 
Cemiyet fjeçen ocne 18 bin li
ra narfederok 4 bin çocuğa 
öğle yemeği yermişti. Bu sene 
ancak iki bin çocuğun yemeği
ni temin edecektir. Mektep mü
dürleri fakir talebeleri tesbit 
etmişlerdir. Bazı taraflara sıcak 
bazı taraflara soğuk yemek tev
zi edilecektir. Kadıköy, Eyüp, 
Bakırköy taraflarına sıcak, di
ğer mıntakalara soğuk yemek 
yani helva, peynir ve saire tev
zi edilecektir. '

Yemek tevzS edilecek gün
ler Cumartesi, Sah, Çarşamba
dır.

U m u m i l i s i

Liman işleri
Ticaret müdüriyeti ecnebi 

vapurlarına gösterilecek kolay
lık hakkında tetkikatını henüz 
bitirmemiştir.

Bu hususta sahil sıhhiye 
dairesile rüsumatın fikirleri alı
nacaktır. Deniz ticareti müdü
riyeti her hangi bir ecnebi va
puruna bir kontol motörü git
mesini teklif etmektedirler.

Bugünkü kontrol şekli mu
amelenin uzamasına sebep ol
maktadır. Bir ecnebi vapuru 
geldiği zaman rüsumat sahil 
sıhhiye, polis, deniz ticaret mo- 
törlerinin ayrı ayrı zamanlarda 
vapurlara gittikleri çok defa 
görülmüştür. Kontrolün aynı 
zamanda yapılması liman mua
melâtını daha ziyade kolaylaş
tıracaktır.

yalnız Türkiye için imalâtımız
11 milyon kiloya baliğ oldu.

Piiro tsiiîiımtejrii
Yerli püro tütünü yapmak 

için bir müddettenberi tecrübe
lerle meşgul oluyoruz. Bizim 
tütünlerimiz evsar itibarile ga
yet kıymetli olmakla beraber 
püro sigaraları için kapak olma
ğa müsait değildir.

Amerikadan püro tütünleri
ne mahsus tohumdan getirttik. 
Adanada ekerek tecrübeler yap
tık. iyi netice verdi. Yerli püro 
yapmak için çalışıyoruz.

Ç uvâllık  kaısaviçe
Bundan başka çuvalhk ka- 

naviçe yapmak için geçen se
ne Hindistandan (Lüt) tohumu 
getirttik. Adanada ektik. Çok 
iyi neticeler aldık. Yerli kana- 
viçe yapmak için bu tohumun 
ziraatini tevsi ekmekteyiz.

* Af.nrceza Reisi —  İntan-

bul Ağırceza Reici Haşan Lût- 
fi Bey mezuniyet müddeti bit

miş ve dün vazifesine başlamış 
tır. ,v  ’

a Polia noktaları —  Şshris 

muhtelif semtlerinde bulurtaır 

polin noktalarına sabit birer lav- 

ha asılması takarrür etmiştir.
Bu levhalarda polis noktaları
nın vazifesi vo tarzı hnrcî:ot!5< 

ri teobit, edilmîçiir. LevhûkmJ 

talikine sebep muhtelif rauFü" 
caatlara karşı nokta memurla

rının ne tarzda muamele yapa° 

caklarını bilmemeleri ve ku 

yüzden bazı şikâyetler vuku t 
bulmasıdır. Levhalar hazırlan- • 
miştir yarından itibaren talik 

edilecektir. >
* Ticaret odası umumî kâ

tibi —  Ticaret odası aromaî 
kâtibi Vehbi Bey odanuı yciıi 
bütçesi için iktisat vekâletile 

temas etmek üzere Ankaraya 

yitmiştir. Mumaileyhe oda ünıt- 
habere müdürü Tevfik Bey ve

kâlet edecektir.
a Memnıı silâhlar ■= lotan- 

bula yeni gelen Gümiigfaaneît 
Hurşit isminde birinin üstünde 

memnu silâhlar taşıdığı görfil° 

müştür. Zabıta Hurşit hakkın
da takibata başlamış ve silâh

larını istirdat etmiştir.

Adliye Vekils
Adliye Vekili Yusuf Ketaa 

Bey dün Çamhcadaki evinde isti 
rahat etmiş ve Adliyeye gelme" 

miştir.
Yusuf Kemal Bey şehrimizde 

kaldığı müddet zarfında dişle
rini de tedavi ettirecektir.

iMiû'fetefıeFFfllte

Abdulhak Hâmit Bey
Bir müddettenberi haato 

bulunan İstanbul meb’u3u Ab
dulhak Hâmit Beyin tamamile 
iyileştiğini memnuniyetle habeı 
aldık. Hâmit Bey, iki günben* 
heri tenezzüh için sokağa çık 
maktadır.

ziyafet 
Hukuk fakültesi talebesi Da

rülfünun Emini Muammmer Ra
şit Beye bugün bir çay ziyafet 
verecektir. Saat beşte Tokat- 
hyan salonlarında verilecek bu 
ziyafette yeni eminin Darülfü
nun hakkında beyanatta bulun
ması muhtemeldir.

lıral&DflâfettinL t e f  D=nlka!§n5

Evet! Faka!-: aernır.ce!;
söyledin bunulHaydi ivanl Beni 
merak ve endişe içinde bırakma! 
Banini canin hakkında nekadar 
Iıayrüjalı davrandığımı bilirsin!

Evet, fakat,.
•=*Ne vaE?.. Neden korkuyor- 

ona? Seain bana anlattıklarını 
b&nica başka yerde tekrar ede- 
ceğiraimi 2aımed!} orsun? E m in
&I sana gem in ederim  k i, k im 
sey e söylem iyeceğim l Bana  
anlatacakların  kat’ iyyen bu 
kap ıd an dışarı çıkm az!..

İnanmış görünüyordum?..
Egss* inansam, baa!sî,di!îi!.

■—  Fakat emin o! canım! 
Benim, bana hizmet edenlere 
ihanet etmek adetim yoktur.

ini perde perde
■4%\ .

—  Demek bunu sana tek
lif etmek eiir’etinde bulundular 
dedi.

Hemen sözünü kestim:
—  Bana sadece sizin  her 

günkü h a reketlerin izi Çekaya  
haber vprmemi t e k l i f  ettiler. 
Bana ,t}iahaheralınıza d ik k a t  
etm em i ve m ünasebetlerin izi 
ögrenutetni t e k l i f  ettiler . B a 
na kergiin kâ ğ ıtla rın ızı ka 
rıştırm am ı ve sizin  esrarınızı 
anlam ayı t e k l i f  e tliler . Son
ra hatta S Î Z İ N  Â Ş I K I N I Z  
O L A R A K , em n iy etinizi ka-

. zanmamı sö y led iler. İşte bana 
t e k l i f  e d ilen ler  bunlardır:

—- Mel’unlar, demek şimdiye 
kadar hep bunun için çalıştım. 
Hep bunun için her şeyimi fe
da ettim. Ailemi, vatanımı, dini

mi çiğnedim. Onların hoşuna 
gitmek için her şeyimi, bütün 
mukaddesatımı ayaklar altına 
aldım. Şimdi de beni bu şekilde 
mükâfatlandırıyorlar.

—  Mükâfat sade bu değil.. 
Eğer size ne mükâfat hazırla
dıklarını bilseniz o zaman size 
olan muhabbetlerinin derecesini 
daha iyi anlarsınız.

—  Ne demek istiyorsun?..
—  H iç  şim diye kadar"ya- 

vaş ölüni,, den bahs e d ild i
ğ in i işittin iz  m i?

—  Ne?.. “Yavaş ölüm,, mü? 
Hainler buna da mı cesaret ede
cekler?.

—  Siz benden daha iyi bilir- 
siniz..Eğermeısfaatleri icâp etti
rirse sizi izale etmek hususunda 
bir dakika bile tereddüt etmezler.

—  Doğru, fakat onların 
menfâatleri beni kendi arala
rında bulundurmaktır. Eğer şim
diye kadar onlara yaptığıtiı hiz
metlerin adedini ve ehemiyetini 
bilseii,,

—  Hepsini biliyorum. Bana 
hepsini söylediler.

Sonra acıyan bir hal takındım.
Ve ilâve ettim:
—  Sizin onlara yaptığınız 

her şeyi unutmuşlardır. Siz ar
tık onların nazarında şüpheli bir 
kadınsınız.

Gayet sinirlenmişti:
—  Şüpheli mi ? diye hay

kırdı... Şüpheliyim demek! fa
kat niçin?..

—  Bilir miyim ben ? fakat 
emin olunuz ki eğer şimdiki 
halde yine size ihtiyaçları ol
masa siz şimdiye kadar Lou- 
bianka No 2 de değil, Çinli cel
lâtların vazife gördükleri Löu- 
bianka No 14 de bulunurdunuz..

—  Ben mi?... Ne dehşet! Fa
kat ne hata işledim acaba?., 
düşünüyorumda bir türlü bula
mıyorum. Onlarla hiç bir zaman 
münakaşa etmedim. Yalııilz ver
dikleri emirleri harfi harfine yap
tım. Emirlerini yapmak için ken

dimi onlara terlettim. [1] Fo- 
tieva ve [2] Kollontainin bece
remedikleri-işleri hakkile ifa et
tim. Hiç bir işi yarım yamalak 
yapmadım..

—  Onlar akşini iddia edi
yorlar.

Uzun uzun bana baktı.
—  Acaba hangi işi yarıda 

bırakmışım, bunu söyliyebiliyor- 
lar mı?

—  S izd en  şik â y etler i şu;
O da şim diye kadar Jam es  
N o b o d i i le  şer ik i cürm ü olan  
K h a ra sso ffu  e l ’an k e n d ile r i
ne teslim  edem em enizdir.

—  Bütün bu mu?.
—  Bunun kâfi olduğunu söy

lüyorlar.
—  F a ka t ben bu işin  ar

ka sın ı bırakm adım  k i.. H a T - 
T A  BU SKİ ADAMIN TEVKİF

11] Leninin eski kâtibesi k i şim 
di Çekanın hizm etindedir.

[21 K ollontai evvelce Sovvetleri 
İsveçte temsil ediyordu. Şim di M ek
sika sefiridir.

EDİLMESİNİN BİR GÜN MES’» 
ELESİ OLDUĞUNU BİLE İD
DİA EDEBİLİRİM.

Sözünü kestim:
—  İmkânı yok !..
—  Ö y le  bir im kânı var kU 

g örü rsü n !.. Ş im d i Ism a ilo fu  
bekliyoru m . D em in  k en d isin s  
te le fo n  etm iştim . B ize  iltih a k  
edecek. E ğer bir m azeret1 
y o ksa  d erh a l bu akşam  hare
k e t  ed eb ileceğ iz .

—  İşte buna memnun öldüm. 
Çünkü şimdi size söyliyebilirint 
ki kendi akibetimden bu kadar 
emin değildim.

—  Bu ne demek?
—  Gayet basit, yakınd? 

görürsünüz. Eğer muvaffak ola- 
mazsansz, Kharassoff ve No- 
bodi 11in yerine Gunsli»ht ba
na sizi teslim etmemi emret 
misti.

—  Beni mi?.
—  Evet sizi..

(A r k a s ı y a rı,.,
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U cubem in
olum u!
Dört ay evvel bir gece Ya- 

lovada doğarı gayritabii çocuk öl
dü. Başına sarık sarmış, suratı
na Şeyh Saidin sakalını takmış, 
gözlen velfucri okuyan bu anar
şist ruhlu ucube, nev’i salısına has 

bütün hilkat garibelerinin tabiî 
akıbetine erdi. Bir müddet balkı, 
gazeteleri kendisile meşgul etti 
ve bütün ı:cuteler gibi, bir gün, 
magehan ölüverdi.

Fethi Bey bir murakabe fır
kası yapmak vazifesini üzerine al
dığı zaman, bu teşebbüsün çok 

sabır ve feragat istiyen pek müş
kül, ayni zamanda çok mes’uüyetli 
bir iş olduğunu kestiremedi. Gazi 
Hazretlerinin ikinci bir fırkanın 
vucuda gelmesine karşı hiç bir 
mümaneatta bulunmamasını, hatta 

böyle bir mulalif partinin te - 
şekkülünü teshil ve teşvik bu
yurmasını, yanlış bir zaviyeden mü- 
talea etti. Bu suretle Fethi Beyir. 
hatası, Büyiik Reisin yüksek mak
sadını kavrıyaır.amaktan başladı.

Gazinin ikinci bir fırka yaptı
rarak kendi fırkasını murakabe et
tirmek hususundaki emelinin yük
sek manasını anlıyamadı. Bunu de
mokrasinin bir icabı gibi değil de,‘t 
kendisinin iktidara İmesini ha- 
zırhyacak bir o , bir bahane 
addetti. Ancak rkanm ilanı üze
rinden bir hafta geçmeden, zihnin
de ilk tereddüîer de hâsıl olmakta 
gecikmedi.

Gazinin çok yakın ve Halk Fır
kasının belli başlı bazı erkânını 
fırkasına alrn:ık hususundaki te
şebbüsleri akim kaldı, reddedildi. 
Artık vaziyet sarih olmak lâzım 
gelirken, Gazinin yeni fırkayı teş
vik ettiği propagandasına türlü 
şekiller vermeğe devam olundu.

İzmir duvarlarına beyanname
ler yapıştırılarak, gazetelere mü
temadiyen makaleler yazılarak 
hep bu teşvikten bahsedildi 

ve hep Gazinin milletin kalbindeki 
yüksek muhabbet ve ihtiram mev
kii istismar olundu. O derece ki, 

halkın ekseriyeti, bu telkin ile 
aldandı, aldatıldı.

İzmir tezahürleri bu hava için
de vukua geldi. Bir kadeh suyun 
içine beş on katre zehir atınca 
suyun rengi nasıl bulanırsa kala
balığa karışan sabıkalılar, komü
nistler ve yobazlar da, sâf halkın 
rengini öyle bulandırdılar. Bu ka
rışıklık belediye intihabında aza
mî haddine vardı.

Devletin salâhiyet ve nüfuzuna 

karşı en şiddetli hareketlerden 

çekinilmedi; iş çığrmdan çıktı.

Hürriyet maskesi altından anar
şinin sırıttığı görüldü. Kendisini si
per ittihaz eden bütün muzır ana
sır Fethi Beyin bayrağı altında 

toplanmış bulunuyordu . Serbes 
Cümhuriyet Fırkasının müessisiise, 
kendisini ikaz eden butun ihtarat 
ve neşriyata rağmen peşine takı
lanların hoşuna gitmeği L.mla ıian j 
bir kısmını takbiiı edip fırkasını |

l e r î
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î g s r n

Reisicumhur Hazretleri
m .

—  Birinci fasıl ■

€IIM ir

©Sbj Kayser Mem hareket e tö k r  W - Rm  patriği rrifteMâ ]F©il:y®s Efferaı
g in a  S m o s t a  fem lİM M esıEdaır "" " " "

K ayseri 19 (A.A) 
RcisScSmhur Hz. bu- 
g'-n  öğle yeiKegrini 
lıresîc'e yeır.iglor ve  
saat 14 buçukta Sn- 
v a sa  h areket Ibuyunr- 
mMşlardnr. G eceyi  
tremde geçirerek En
va
vâsıl olunma 
temeldir.

Ankara 19 (H.M.) - 
Gazi Hazretleri Şimal 
vilâyetlerindeki seyahat
lerini litirdikten sonra 
Islanlııla geleceklcr ve 

oradan da Trakyaya ge- j: 
ç eceklerdir. {

Gazi Hazretlerine re- | 
fakat eden vekâlet mu- f 

fettişleri arasında Ad
liye nrüfettişi Ferit, Ma

arif müfettişi Haşan Âlî 
Beyler vardır.

Sivas, 19 (H. M) —
Gazi Hazretleri y r̂ın 
( tugün ) öğleden evvel 
şe hrimize vâsıl olaca-JJ 
lardır. Halk sevinç için
dedir. Vali ve eı-kâm 
hükümet vilâyet hudu
dunda Reiscümhur Haz
retlerim istikbal ede
ceklerdir.

kurtarmağa tercih etti.
Mütemadiyen kalabalığı çoğalt

mak ve havayı teneffüs edilmez 
hale getirip hastalığın ilâcı olarak 
ta kendisini kabule mııstar bırak
mak siyasetini takip ediyordu. 
Fakat bir taraftan da Gazinin bu 
fırka ile bir alâkası olmadığı an
laşılıyordu. Son istizah bu hakikati 
çırılçıplak ortaya attı . Esasen 
Fethi Bey ve arkadaşları üç ay 
zarfında muhtelif defalar müraca- 
atte bulunarak fırkalarını dağıtmak 
teşebbüsünde bulunmuşlardı. Fakat 
başladıkları murakabe vazifesinde 
muvaffak olmaları için kaç defa baş
taki rical tarafından yeniden teşvik 
olundular. Nihayet geçen günkü 
celsede ve sonraki fesih beyanna
melerinde, yine Gazinin ismini or
taya atarak, kaçtılar. Kendilerine 
inanan binlerce halkı bir “minnettar
lık,, kelimesi ile baş başa bıraktılar. 
Fırkalarını feshettikleri zaman ay
lardır ağızlarından düşürmedikleri 
taraftarlarını bir kongre halinde 
toplayıp fikirlerini almak lüzumunu 
bile duymadılar. Halkı kendileri
ne merdiven yapamaymca bir tek
mede onu yere yuvardılar, aradan 
çıktılar. Yalnız bu hareket bile 
bu zevatın aldıkları vazifeyi ifada 
nekadar naehil ve nekadar arka
larından gidilecek adamlar olma
dıklarını göstermeğe kâfi değil 
midir? Ve hürriyet muhabbeti, 
demokrasi muhabbeti burnudur?

A L İ MACİİ

1 2 inci
| 8>.. Fa y m  ınriKgFgnvo f
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Muammer Raşit Beyin nut
ku çok alkışlandı

Dün Tokatlıyan otelinde, yeni 
Darülfünun Emini Muammer Raşit 
Bey şerefine Hukuk Fakültesi ta- 
leberi bir çay ziyafeti vermişler
dir . Ziyafette Emin Muammer 
raşit Bey, Hukuk Fakültesi hocala
rı, fakülteler reisleri ve Hukuk 
Fakültesi talebeleri bulunmuştur. 
Hukak Fakültesi talebesi namına 
talebeden Şükrü Saim Bey kısa bir 
nutuk söylemiştir.

Bunun üzerine Darülfünn Emini 
Muammer Raşit Bey bilmukabele 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle de
miştir ki:

Muhterem arkadaşlarım: 
Buradaki zamanla eski hal ara

smda ne kadar fark olduğu gö
rülürse bu günleii Darülfünunla 
eski müessese arasında ayni fark 
sezilir.

Darülfünuna taan etmek isti- 
yenler hakikaten tegafül eden 
şahıslardır.” ve talebe tarafıdann 
alkışlanmıştır.

Fırka teşkilât heyetleri 
Ankara, 19 ( H. M ) —  İzmir 

Fırka teşkilât heyeti izmire hare
ket etti. Diğer heyetler de iki 
üç güne kadar tayin edilen mın- 
takalarma gideceklerdir. İstanbul 
teşkilâtını tetkik edecek heyetten 
AtyonkavrAisar raeb’usıı Ali, Te
kirdağ meb’usu Cemil Beyıer ya
rın hareket edeceklerdir.

Yarın gazetesinin sütunlarında, 
Rum vatandaşların biribirine saldır
dıkları günlerden birinde idi. Pa
pa Eftimden, Hacı Minadan bah
sediliyor, ara sıra rütbeifı Fener 
Patriği Hazretlerine dil uzatılı
yordu, Yarın gazetesi satışını artır
mak için bin çareye başvuru
yordu.

Tarihi günü gününe tesbit e- 
demeyiz tabiî... Fakat aşağı yu
karı bir talimin ile bundan iki ay 
evvel bir akşam, saat beş altı 
suları. Yarın gazetesinin meşhur 
hademeleri Halitle Mustafa İkdam 
hanının ikinci katındaki merdiven 
sahanlığında duvara yaslanmış 
hafiften uyku kestiriyorlardı.

Hava kararalı epey olmuştu, 
ikdam hanının sahibi Cevdet Bey 
lüzumundan pek fazla .ihtiyata ri
ayetkar bir zattır. Kiracılarının 
bütün rica ve şikâyetlerine rağ
men merdivenleri tenvire yanaş
maz. Yarın gazetesini çıkaranlar 
bu halden bilhassa müştekidirler.

Gece yanları sahifeleri maki
neye indiren hamal, her an karan
lıkta yuvarlanmak tehlikesine ma
ruzdur. Makineye inen sahifenin 
bir saniye içinde devrilmesi ve 
dağılması pek muhtemeldir. Bakan 
dinliyen kim ?

Cevdet Bey fazla münakaşaya 
tahammülü oîan ev sahiplerinden 
değildir. Bilhassa tediye kabiliye
tini çok sağlam bulmadı mı, taş 
çatlasa, cebinden on para sarfet- 
mez.

Binaenaleyh merdiven karan
lıktır.

işte bu karanlık merdivende 
ökçeleri pek fazla ses çıkaran 
bir ayak sesi işitildi.

İki hademe biribirini dürteli- 
yerek herekete geldiler. Bulun-

îlıi bin lirayı aldıktan sorara 

dukları yerden birer adım ilerli- 
yerek merdivenin başını tuttular.

Hademe Halit arkadaşının ku
lağına fısıldadı:

—  Mustafa, dikkat et.. İçeri 
salma..

Mustafa cevap vermedi. Yalnız 
arkadaşının ihtarım derhal yerine 
getirdi:

O anda merdivenlerin son ba-

W !

Yaşasam Patrik Eıaırae 
samağına ulaşan meçhul ziyaret- 
çiyi göğüsliyerek homurdandı:

—  Arkadaş! Kimşîa? Nereye 
gidiyorsun?

Ve gelenin herhangi bir itiraz 
veya saldırışına mâni olmak için 
yumruğunu sıkarak hücuma hazır
landı.

Çünkü patrondan alessabah 
aldığı emir sarihti:

1 — Kâğıtçı Horasancıyan Efen
diye “ 300,, lira alacağına mahsu
ben o gün “50„ lira tediye edile
cekti. Bu vadedilmişti. Binaena
leyh Horasancıyan Efendi mer
diven başında belirdi mi, hemen 
dehleniverecekti.

2 —  Yarın gazetesi İkdamın 
düz makinesinde tabediliyordu t 
Cevdet Beyin makinelerini damadı 
Sinan Bey işletiyordu. Tanrının 
her günü gün batarken sırıtarak 
karşısına dikilir ve “ 17 „ lirays 
almayınca şuradan şuraya kımılda- 
mıyan Sinan Beyin sureti kat’iyede 
defedilmesini başmuharrir o gün 
belki kırk defa emretmişti.

3—  Möbiecinin bono gününün 
de aksi şeytan ayni zamana ras- 
getirmişti. Binaenaleyh onun da 
def’i lâzımdı.

4 —  Muhsin Münür kardeşler
den nümunelik kaydi ile altı kilo 
mürekkep alınmıştı. Paralarını her 
gün büyük bir nezaketle aramağa 
gelen bu namuslu müessesenin ha
demesi de defedilecekti.

5 —  Kâğıtçı İlyas Efendiye 
kâğıt hesabı vardı. İlyas Efendinin 
adamı küçük İsak, Arif Orucun 
her nedense fena halde sinirine 
dokunuyordu. Başmuharrir kafayı 
çekti mi, basıyordu narayı:

—  O uyuz oğlanı sokmayın 
odama!..

Ve daha neler, neler vardı!
Yarm gazetesinin sahibi hade

melerine o kadar çok “kovulacak 
adam,, isimleri vermişti ki, zavallı 
Halit apışıp kalmıştı, Bu kadar 
adam ismini akılda hıfzetmek 
kolay mi idi?

İyisi mi, iki arkadaş kafa ka
faya verip cezrî bir karar vermiş
lerdi:

—  L ü tfe n  çev ir in iz  —

Sabrı Salim
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tamamen uygundur. Bu 
Pariste teşekkül etmiş 

omitesinin 
ıehafilinde

temaslarına cLvam ederek muka
bil iht’iâl faaliyetine germi vere
ceği, Sovyet Rusyaya karşı müda
halenin ihzarına hadim olacağı ve 
bu husus için Fransanın Beyaz 
Ruslarca1- mürekkep 60 bin kişi
lik bir ordu hazırlamış olduğunu 
söylemiştir.

/Ya^sa ve hıhtiiua les3ihat 
Moskova, 18 (A. A) —  ızves- 

!i gazetesi Fransız, hırbiye biit- 
çesiııiıı resmen bild.rildiği gibi 12 
milyar olmayıp, hakikatle 20 mil- 
vara baliğ olduğu hakkında Po- 
pıılaire gazetesinin ıı rıriyatıııı mev
zu bahsederek diyoriti: Bu ma
kale de gösteriyor ki, Fransanın 
Cenevrede iltizam ettiği bütçe ta
rikile tahdidi teslihat husulü bir 
gösterişten başka bir şey değildir. 
Harbiye bütçesinde gösterilmeksi- 
zin münakalâta ve dâhiliyeye ko
nulan tahsisatlarla pak âlâ levazı
mı harbiye temini kabil olmaktadır. 
Bu usûl sayesinde hükümetler mu- 
rakabesiz olarak levazımı harbiye 
için istedikleri tahsisatı koyabilir
ler. Bu sefer İngiltere Fransanın 
bu teklifine müzaharet etmek su
retile hakikî terki teslihattan sar
fınazar ettiğini ispat eylemiştir.

İspanya grevi

o -

Barcelone, 19 (A. A) —  Grev, 
tramvaylar ile kahve ve lokanta
lar müstesna olmak üzere umumi
yetle devam etmektedir. Elleri ka- 
rabinah polisler sokaklarda kol 
gezmektedir. İaşe servisleri tabiî 
surette yapılmaktadır. Sükûn hü
küm sürmektedir. Şehir civarında 
işler tabiî surette devam etmekte
dir.

Madrit, 19 (A.a ) —  Barcelone- 
do yeniden bazı kargaşalıklar ol
muştur. Fakat, Madritte sendika
lar merkezinin verdiği emir üze
rine iye başlanmıştır.

Vaıence 18 (A.A) —  Bahrî 
tezgâhlar madenî sanayi amelesi 
de grcvci'ere iltihak etmiştir.
Alicante’ls» nümayişçiler polisi ta- 

polis te ateş açınış-‘ulîmışı; 
4 yaral
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otomobil çarpışmış 
kişi yaralanmıştır.

dört

Dün gece Şişhane yokuşunda 
şoför Mithat efendinin idare etti
ği 1817 numaralı otomobille şoför 
Enverin idare ettiği 1851 numa
ralı otomobil çarpışmıştır. Müsa
deme neticesinde her iki otomo
bil parçalanmıştır. Şoför Mithatla 
muavini İbrahim diğer otomobilin 
şoför muavini Abdül, müşteriden 
Mığirdıç yaralanmışlardır. Yaralı
lar Sen Jorje hastanesine kaldırıl
mıştır. Şoför Enver kaçmıştır.

Anî bir taarruz
Kasımpaşada Kulaksızda otu

ran deniz küçük zabiti Muharrem 
Efendi; dün gece evine giderken 
Yeniçeşme yangın yerinde anî 
bir taarruza uğramış, meçhul bir 
şahış tarafından ustura ile baca
ğından yaralanmıştır. Muharrem 
Efendi Bahriye hastahanesine ya
tırılmıştır. Carih aranmaktadır.

45 yaşındaki kadın
Pangaltıda Çiftebakkalda o- 

turan Dr. Şevket B. in vaiidesi45 
yaşlarında Nazife H. Şirketihayri- 
ye vapurile Buğaziçine giderken 
Paşaba'nçe önünde intihar kasdile 
kendini denize atmıştır.

O civarda bulunan Rüsumat

Mırsırda Halk Fırkası

M asm n ta m a m e n  

istiklâli istesıly©rl
' Kahire, 18 (A. A) - Sıtkı Pa

şanın riyaseti altında yeni bir hü
kümet fırkasının teşkili için icap 
eden tertibat temamen alınmıştır. 
Fırka, Halk Fırkası ismini taşıya
caktır.

Kahire, 18 (A.A) - Halk Fır
kasının programında 7 nokta var
dır: Bu meyanda Mısırın temamen 
istiklâli ve Mısırın Sudan üzerin
deki hukuku hakimiyetinin masu
niyeti muallak mesail hakkında In
giltere ile bir itilâf akti, kapitü
lasyonların ilgası ve Mısırın Cemi
yeti Akvam duhulü vardır.

Sırp’lar ve komşuları
Belgrat, 19 (A . A  ) —  Kıral, 

Mate*ı gazetesi muhabirlerinden 
birine vaki beyanatında, sulh ve 

i müsalemetin neFi namına komşu- 
I farile iyi münasebetlerde bulın:- 
I mayı pok ziyade arzu ettiğini söy- 
I lemistir.

Gümrükte suiistimal ya
pıldığı doğru değildir
Bir refikimiz, Sirkeci gümrük 

ambarlarında bir kısım memurla
rın da iştirakile suiistimal yapıl
dığını yazmıştı.

Bir muharririmiz dün bu mese
leyi tahkik etmiş ve kat’iyyen doğ
ru olmadığım öğrenmiştir. Esasen 
Sirkeci Rüsümat Müdürü Rıfkı Bey 
bunu gazetede görünce bizzat tah
kikat yapmıştır. Meselenin yalnış 
bir ihbar üzerine gazetelere geç
tiği anlaşılmıştır. Vazifelerini dü- 
riistî ile ifa eden, gümrük memur
ları bu asılsız havadisten çok mü
teessir olmuşlardır.

memurları yetişerek kurtarmışlar 
ve kendisini Tıp fakültesine kal
dırmışlardır. İntiharın sebebi meç
huldür.

Hirsız çoban
Erenköyde Altmtarlada renç

per Ahmedin evinden birtakım 
eşya çalınmıştır. Şüphe üzerine 
Simitçi Süleymanın ahırında yatan 
çoban Memişin yattığı yer aran
mış ve çalman eşyalar bulunmuştur.

Kardeşini yaralamış
Kadıköyünde Yeldeğirmenin- 

de Nemlizade sokağında Balıkesir 
apartımanında oturan Jozef kar
deşi Angeles ile kavga etmiş ve 
kardeşini bıçakla cerhetmiştir.

Lokantacıların istediği

HsftlMâk ^eırglsı

Müskirat satan lokantacılardan 
alınan hususî istihlâk vergisinin 
mahzurlarını anlatmak ve yeni bir 
çare bulunmasını rica etmek üzre 
Ankaraya bir heyet geçmişti.

Heyet Reisi Abdullah Efendi 
dün bu hususta şu malûmatı ver
miştir:

—  “ Hususî istihlâk vergileri 
esas vaziyetteki şeklini değiştirmiş 
ve soıı kanını ile miişleri üzerinden 
mükellefiyet kaldırılarak doğrudan 
doğruya lokantacıların omuzuna 
yüklenmişti. Evvelce müşteriden 
perakende ve tedrici alrıan bu 
vergi, şimdi lokantacıdan toptan 
tahsil edilmektedir. Halbuki bunun 
ödenmesi çok müşkül olmaktadır. 
Ayni zamanda hususî istihlâk ver
gisinin bugün bakı kalan kısmı 
yalnız içinde perakende müskirat 
satılan lokantalara münhasır kal - 
dığı için mahiyeti itibarile bir içki 
vergisinden başka bir şey değildir. 
Buna göre içki içen her ferdin 
vergiye hissesi nisbetinde iştirak 
etmesi iktiza ederken lokanta ha
ricinde içilen içkiler vergiye tâbi 
olmaksızın yalnız lokantacılar bir 
zümre vergisi şeklinde bu vergi 
ile mükellef bulunuyorlar.

İstihlâk vergisinin bugünkü 
şeklinde birçok haksızlıklar var
dır. Şişe ile içki satışı istihlâk 
vergisinden müstesnadır. Kadehle 
içki vergiye tâbidir. Vergi lokan
taların umum satışına şamil oldu
ğu için yemek fiatlarma dahi ic- 
ıai tesir ediyor. Çünkü verginin 
karşılığını bütün müşteriden top- 
h.mak mecburiyetindedir. Garibi 
şu ki içki içıniyen ile içen vergiye 
beraber iştirak etmiş oluyor. Lo
kantalar bu verginin yüzünden 
iflâs etmektedirler.

Biz İktisat Vekili Beyefendiye 
bu dert', mize bir çare bulmalarını 
rica eiiık Kabul ettiler. Ve rica
mız şu şekilde is’af edildi :

Bütçe kanununda hususî ve 
eğlenceli istihlâk yekûnu 930 se
nesi için sekiz yüz bin lira kabul 
edilmiştir. Halbuki tahsilat bu ka
dar değil 927 senesinden bile azdır 
Maamafih bu yekûn 627 bin iiı-a 
kabul edilmek şartile 200 bin li
rası eğlence, mütebaki 475 biri li
rası da hususî istihlâk vergisidir. 
Hususî istihlâk olan bu 475 bin 
lira İnhisar idaresinin almakta ol
duğu umum rüsuma ilâve edilecek
tir. Bu suretle umum satış yekû
nuna 1,48 yani altmış paraya ya
kın bir miktar iiâve edilmiş ola
caktır. Bu suretle lokantalardan 
hususî istihlâk vergisi kaldırılmış 
olacaktır. Bu şekli vekâlet kabul 
etti. Ankara, İstanbul, İzmir Def
terdarlıklarına ehemmiyet ve müs
taceliyetle yazdı. Kelecek cevap
larda eğlence ve hususî istihlâk 
vergilerinin yüzde miktarı tesbit 
edilmiş olacaktır. Bunun üzerine 
bu şekil bütün memlekete teşmil 
edilecek ve kanunun tadili meclise 
teklif edilecektir.

Vekâlet nezdinde teşebbüsatta 
bulunduğumuz bir de bira mese 
lesi vardır:

Bomonti fabrikası, memleketi-
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İstanbul mahkmemei asliye Liriııci 
“ ticaret dairesinden: Müddei Tah- 
takalede Tomrutc sokağımda kâin 
Telefon şirketinin Kurtuluşta Si- 
nemköyünde yeni sokakta 10 nu
maralı apar'manm 4 numaralı da
iresini ikameti kanunî ittihaz eden 
Mümtaz zade Rıfat Bey zimmetin
de matlubu bulunan 600 liranın 
maa faiz ve mesarifi muhakeme 
ve ücreti vekâletle tahsili hakkın
da ikame eylediği davadan dolayı 
müddeialeyn namına gönderilen 
dava arzuhali ikametgâhının meç- 
huliyeti hasebile bitâcebliğ iade 
kılınmış ve hukuku usul mahkeme
leri kanununun 147 irci maddesi 
mucibince tahkikat hâkimliğince 
ilânen tebligat icrasına karar ve
rilmiş ve 142 inci madde mucibin
ce arzuhali mahkeme divanhane
sine taiik kılınmış olduğundan ta
rihi ilândan itibaren bir ay zar
fında müddeialeyh mahkeme ka
lemine müracaatla arzuhal sureti
ni tebellüğ ile cevap ita eyleme
diği taktirde 397 irci madde mu
cibince hakk'ııda gıyap kararı it
tihaz olunacağı ilân '-lıınur. 
mizde rakibi olmadıkı için füı bir 
inhisar halinde bira fiyatlarını is
tediği gibi idare ediyor. Bütün 
esnafa ayni şerait dahilinde bira 
vermesini teklif ettik. Şirket, bir 
ticarethane olduğunu, malını iste
diği fiyatla satabileceğini söyledi, 
yani bize karşı devekuşu vaziyeti 
aldı. Bu yüzden rekabet yapan 
esnaf serbest ticaret yapamıyor. 
Bunları da İktisat Vekiline arzet- 
tik. Bizi tamamen Kaklı buldular 
ve derhal şirket komiserliğine be
hemehal müsavi şeraitin temin 
edilmesi için emir vereceklerini 
vadettiler. Esasen bu mes’ele i!e 
belediyenin alâkadar olması lâzım
dır. Fakat belediye şimdiye kadar 
hiç alâkadar olmamıştır.

Yarın daha pahalı alacağınızı 
â Bogimdemı daha ucuz fiatla alımız.
'% Bunun için bugünlerde bilcümle tefrişat levazıma- 

tınm müstesna Katlarından istifade etmek 
üzere, Beyoğlunda Tokatlıyan karşı

sında, 223 numerolu

Kuponlarda

0/o3ffi

Merkez Acentası: Galata
Köprü basında. Beyoğlu 23621 

Şube Acentası: Sirkecide
Mühürdarzade hanı altında. 
Teleefon: İstanbul 2740.

Trabzon İnattı 
kalav© ocaMaıra

Trabzon hattına sefer ya
pan vapurların kahve ocakları 
bir sene müddetle ve beher se
feri 75 lira fiyatla ta ibi uhde
sindedir. Bu fiyat az görüldü
ğünden daha fazlasına kirala- 

f; inak isteyenlerin 2000 l.ra de- 
pozitolarile kat’î ihale günü 
oian 2 0 - 2  inci Teşrin - 930 
tarihinde levazım müdürlüğüne 
p-elmeleri.

aığazasma
Kumaşlarda Halı ve mefruşatta 

%  2 ®  °/„
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Muşambalarda

7 „ §
fırsatları hergün bulamazsınız 1

Trabzon ikinci postası 
( Reşitpaşa) vapuru 20 T. 

sani perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak İne
bolu , Samsun , Ünye , F a t
sa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopa’ya gidecek ve 
dönüşte Pazar iskelesile Rize, 
Of, Trabzon, Polathane, Gire
son, Ordu , Fatsa;, Samsun, 
İnebolu’ya uğrayarak gelecektir.

Mersin postası 
(Anafarta) vapuru 21T.sani 

cuma 10 de Galata rıhtı
mından kalkarak Çanakkale 
İzmir, Küllük, Bodrum, Ra- 
dos, Fethiye, Finike, Antalya, 
Alâiyeye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte ayni iske
lelerle beraber Taşucu, Ana- 
mor Kuşadasma uğrayacaktır.

Andıfli kalkan yolcu ve 
yiikü gidiş ve gelişte Fet- 
hiyede aktarma suretile alınıp 
verilir.

0J

İzmir sürta postası 
( Gülcemal) vapuru 23 Teş- 

rinsani pazar 14,30 da Ga - 
lata rıhtımından kalkarak Pa
zartesi sabahı îzmire varır ve 
çarşamba 14,30 da İzmirden 
kalkarak perşembe sabahı gelir.

Vapurda mükemmel bir 
Orkestra ve cazbant mevcuttur.
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Ağaoğlu Ahmet Bey, “gelece 
dahilinde Ek'u; ıneb’us

k intihapta bu şerait
ç ı k a r m a z la r ! , ,  d iy o r

ır/e gıi- 
îslarlnıl

iVl■ I ,ıılı .S-rbr'.l t ’umlıuir y•• 
Kırk,ısı I.illeri i'VUıi i»ey, A î î 1 <  
Alım ■; ve Kiii;ıhy;ı IVİrb’ıi'.u Nur 
Beylerle birlikte (liin sabahki eks 
presle Ankarad.-n 
inişler ve I lay<l.ırp. 
meb'tısu Siircyya Paya, Vilâyet 
Merkez Ocak Heyeti azaları, Ocak 
reislerinden bazıları ile akrabaları 
taralından istikbal edilmiştir.

Fethi Bey yorjnın ve düşünceli 
idi. Mütcbssim görünmeye çalışı
yordu. Garda bir müddet Süreyya 
Paşa ile diğer fırka arkadaşlarile 
görüştükten toııra_Ağaoğlu Ahmet 
ve Nuri Beylerle İstanbula geçmiş 
ve doğru Büyükdereyc giderek 
istirahat etmiştir.

Fethi Bey ve diğer rüfekası 
öğleden sonra Kalmis apartımanı- 
ııa gelerek birtakım ziyaretler ka
bul etmişler, bu meyanda fırkanın 
Istanbuidaki erkânına feshin se
beplerini izah etmişlerdir.

F’ethi Bey gazetecilerin, muh
telif suallerine kısa ve isteksiz ce
vaplar vererek şu beyanatta bu
lunmuştur:

—  Serbest Cümhuriyet Fırka
sını beyannamemde serdettiğim 
mülâhazata binaen feshettim. Baş
ka bir sebep yoktur. Mecliste müs
takil meb’us sıfatile teşriî muraka
be vazifesine devam etmek kara
rındayız. Gazeteler ıneb’usiukinn 
istifa ederek hususî işlerle meş
gul olacağımı yazıyorlar. Bu doğ
ru değildir. Meb'usluktan istifa 
etmiyeceğim.

Bazı gazeteler de. tekrar haricî 
siyasete avdet edeceğimi mevzuu 

Kim gelirse [ Efendi yok ! ] 
deyip merdivenlerde göğüslüyorlar, 
gelen adam acarlık ediverince iki 
bir demeyip basıyorlardı yayga
rayı...

Ha az kalsın unutuyorduk, he
le bir hurufatçı Zaroyan Efendi 
vardır ki Arif Oruç Beyefendi 
onu görünce sin rlenip tatlı uyku
larından oluyorlardı.

Ya şu lokantacı Cemal Beye 
de nasıl meram anlatmalıydı ?

Başmuharrir iki ay k:;dar te
nezzül edip lîıl fen lokantalarına 
jllİfat eylemişlerdi. Bıımı müesse- 
aede bilıniyen yoktur. Böyle oldu
ğu hakle külüstür bir garsonu va
kitli vakitsiz Yarın idarehanesine 
ğöndtrip para aratmakta ısrar edi
yordu. Zavallı garsona yazık de
ğil mi idi ? İşte Oruç Bey para 
vermiyordu. Garsonlar koridorlar
da artık işi nöbete bindirmişlerdi.

Başmuharrirlik odasından çıkıp 
mürettiphaneye gidemez olmuştu. 
Garsonu görünce iştahı kaçıyor, 
Oruç Beyin oruç tutacağı geliyor
du.

Böyle bir zamanda Halit le, 
Mustafa gelen adamın gırtlağına 
sarılmaz da neylerdi ?

balı: lyorıar.

Fakat... Karanlıklar içinde be
liren adam, yaş tahtaya basar bir 
aslana benzemiyordu, mütehakkim 
zorba ve âmir bir sesle bağırdı:

Ulan! Çek elini.. Çekil önüm
den.. Bey nerede? Düş önüme!

Ve elinin tersile Mustafayı ite
rek koridorlara daldı. Alışkın bir 
yürüyüşle başmuharririn odasına 
vardı.

Kapısını vurmağa lüzum gör
meden içeriye daldı.

Tam bu sırada yan odalardan 
çıkan orta boylu zayıf bir adam 
başmuharririn kapısı önünden ge
çiyordu. Meçhul ziyaretçiyi görünce 
biran durakladı. Gene biran düşünür 
oldu, sonra kaşlarını çatarak ka
palı kapıya yaklatşı.

Garip ve muhteriz bir iki te
cessüsle bir iki dakika kadar içe
ride konuşulanları dinledi. Akebin- 
de çok iğrenç bir manzara karşı
sında kalmış gibi yüzünü buruştu
rarak geniş adımlarla odalardan 
birine dalıverdi.

Bu sırada çok gür ve davudi

Bınııı (la hiçbir za
m an  (i., .lim ıııeıiiııı. İsmet P .ış a  lılı- 
küııırl ini beıı artık nasıl temsil 
edebilirim. Böyle birşey asla varit 
olamaz. Serbest Fırkada aza olan 
ıııeb'ır. arkadaşlarımın 1 laik Fır
kasına ıliilı;ık vt; avdet edecekleri 
dojjrıı delildir.

Fırkanın lâğvedildiğine dair 
olan beyannameyi bütün teşkilâ
tımıza tebliğ ettik. Fırka münfesih 
olduğu için şubeleri müstakillen 
çalışamazlar. Bütün teşkilâtımızın 
tasfiyesine başlar, iniştir. Tasfiye 
muamelâtı bir ay kadar sürecektir.

İstanbulda bir hafta kadar ka
larak buradaki teşkilâtımızın tas
fiye muamelâtı ile meşgul olaca
ğım ve sonra Ankaraya avdet 
edeceğim.”

Ağaoğlu Ahmet Bey de şu söz
leri söylemiştir :

—  Biliyorsunuz ki fırkayı feshr 
ettik Şimdeıı sonra müstakil meb'
us olarak Mecliste vazifei teşriiyc- 
mi ifa edeceğim. Tekrar Halk 
Fırkasına avdet etmeme imkân 
yoktur. Meb'usluktan da istifa et
meği hatırımdan geçirmiyorum.

Mecliste Serbest Fırka meb’us 
lamını bir grup teşkil edecekleri 
doğru değildir. Hepimiz müstaki
liz. Fakat bazı meselelerde birleş
memiz ihtimali mevcuttur.

Gelecek intihabatta meb’us çı
kacağıma ihtimal vermiyorum. Be
ni bu şerait altında meb’us çıkar
mazlar.

Fırkanın İstanbul teşkilâtının 
tasfiyesi bir hafta kadar sürecek
tir. ^
bir ses üstüste 99 küfür savurduk
tan sonra anırır gibi haykırdı:

—  Kemal! Kemal! Kemal Ah
met!

—  Efendim!
—  Neredesin ulan?
—  Buradayım canım.
—  Çabuk ol.. Yoksa geliyo

rum ha...
Bu tehdit tahrir müdürünün 

odasından geliyordu.
Yarın gazetesinin tahrir mü- 

diirii Nizamettin Nazif, kiifürbaz- 
lığı ile meşhur bir meslckdaştır.Si- 
gara dumanları içinde bir kurt 
inini andıran odasında, arkadaşı 
Hayri Muhittiııle karşı karşıya ve 
iki saniyede bir basardı narayı.

Onun bağrışma muhatap olan, 
az sonra masasına yaklaşmış bu
lunuyordu. Bu meçhul ziyaretçiyi 
görüp yüzünü buruşturan adamdı.

Nizamettin Nazif hiddetli hid
detli bir şeyler söylemeğe hazırla
nırken Kemal Ahmet iç üzüntüsü ile

—  Vazgeç üstat ... Dedi —  
Ne söyliyeceğini biliyorum. Fakat 
vazgeç..

—  Neden? Ne var? Ne oldu? 
Para almadın mı?

Kemal Ahmet acı acı güldü:
—  Orası öyle.. Aç tokun ha

linden anlar mı? Senihle haber 
göndermiştim..

—  Eeey..
—  Eyi meyi bu işte..
—  Yani?
—  Mutat emri yevmî.. Para 

yok..
—  Bir saniye kadar durdu,

(' i|H|fanili IİO ’.<• )IİC î(i' "
Z j . V - C ?

Mukimi nevzat
S erbest F ırk a  rahm eti rah 

m ana kavuştu . R ahm eti rahm a
na diyoruz. Çiinkii e lb e tte  M a
n isada  ç ek ilen  y e ş i l san cak la r, 
d ok san  doku z ! uk teşb ih ler le  
y an ılan  du alar, hoca ların , h a 
c ıların  tem enn ileri m ıistecap  
o lacaktır .

Bu vaziyette  v.at ■ ııhrcvt 
b ir f ı r k a  itli. B inaen aleyh  y e 
rin i bulm uş dem ektir.

F a k a t  daha  diin M iiderriti 
m uhteşem  İsm ail H a k k ı Bey  
tara fın dan  " ik i a y l ık  nevzada  
kıym ayın  d iy e  etra ftan  ş e fk a t  
v e m erham et d ilen ilir k en , bu
gün apansız  b izzat an n eler i ve 
b a b a la r ı tarafın dan  h a llo lu n 
m asına hayret etm em ek k a b il  
d eğ ild ir .

Ş im d i ne o la c a k  ?..
Tetfirı m erasim i b ittikten  

son ra m aktu l nevzadtn ebeveyn i 
A n karadan  avdet e tti. H apsi 
b ittab i ç o k  m üteessir. Yalnız  
iç ler in d e  b iri var k i , o derin  
derin  düşünüyor ve en d işe  ed i-  
y o r  :

— G elec ek  in tihapta artık  
ben i meb'us ta y a p m a z la r ! ...,.

Z aleıı ölen in  arkasın dan  in
san hep  ken d in i düşlim'ir de  
ö y le  ağ la rm ış  !

Adliyedeki komisyonlar
Adliye Vekâletinde İstanbul icra 

reisi Suat 3 üncü ceza reisi Kud- 
retullah, ticaret mahkemesi reisi 
Osınan Nuri, mahkemei asliye re
isi Feyzi Daim, müddeiumumi mu
avinlerinden Bürhan Beylerin işti
rak ettikleri komisyonun mesaisi 
hayli ilerlemiştir. Baroda yeniden 
faaliyete başliyan komisyonlar avu
katlara herhangi bir nokta için 
istizahatta bulunmak istiyenlerin 
tahriren bunu bildirmelerini tebliğ 
etmiştir.____ ______________

İNKILÂP

S<Dirlhe&ît Fıurksıya
Göbek taunla doğup bir 
Yııziirıdc lumıreti halvet,
Kolunda yârı vefakârı
Peşinde bir siirü sarhoş 
Ne kendi eyledi râhat, ı

smeffdıye
zııhıır,
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hamamdan etti 
lebinde rengi gurur, 

Ah-nedi mahmur, 
sokaktan etti miirîır, 
le halka verdi lı ızûr,

Yıkıldı giit i cihandan dayansın ehli k ’J bûr !

Orunla ımif.idin ölrıı ü'j ümidi canlandı,

Şeriat iillce;,inin Ş^ylı Saidi canlandı,
Kan istiyen Komünizmi» kadidi canlandı,

iliyaneiln gene Damat î•eridi canlandı !
Ne kendi eyledi râlııt, ne h<ılka verdi hıızıV,
Y ikildi gitti cihandan dayan;ran ehli kubur !

'jiı işte zannederim uyd'j mollanın sözüne,
Demişti : Şanıı şeref iâyık oğlumun özüne!

Dua sena, ederek güldüler biraz yüzüne,
Göründü mevkii ikbâl pek yak'T gözüne !
Ne kendi eyledi râhat, ne halıca verdi huzur,
Yıkıldı gitti cihandan dayansın idili kubûr!

Duyunca alkışı, 
Bu iltifat ile 
Ucuzca lâf ;le
Mürada ermek 
N= kendi eyledi 
Yıkıldı gitti cih

b’rden 
mestoldu, 

doidurd 
için 
râiıat, 
andan

unuttu 
gitti pe

kileri, 
ek ileri, 

kileri,
sildi attı vergileri ! 
ne halka verdi hu/.Cır,
dayansın ehli kubur!

Bütün tevabii sırtında 
Bağırdılar coşarak :
Çekildi şevkile Kordon 
Polis vurup kafa yarmak 
Ne kendi eyledi râhat r

cübbe, başta kiilâh, 
Lâilâhe illallah !

boyunda hayli silâh, 
bu işte oldu mübah! 

e halka verdi huzur,

sonra:
—  Senin bu dayın yok mu oğ

lum bu adamdan bize hayır yok 
vesselâm.

—  Ressam Muhsin de ayni İs
tırap ile malûldü:

—  Yeni bir şey mi var ? .
Kemal isyana amade idi. infi

lâk etti :
—  Namuslu adamlara burada 

yer yoktur, başımızın çaresine ba
kalım ve Hayri Muhittine dönerek:

—  Herif., dedi - gene geldi.. 
Muhakkak yeni bir dalavere baş
ladı...

—  Nizamettin elindeki yazıyı 
sermürettip Hamit Efendiyi uza
tırken söze karıştı :

—  Sende esrarengiz bir hal 
var Kemal ? Bu herif dediğin de 
kim ?

—  Kim olacak... Hoca Sait..
—  Hoca Sait mi ? Tanıyama

dım..
—  Yeğit lakabile anılır. Adı 

ile, sanı ile tütüncü Sait.. Hermarı- 
ci Sait.. Anladın mı şimdi ?

Odadakilet, düşünceli düşün
celi kafa salladılar.

—  Ha... Şu Sait..
Tahrir müdürünün odasında 

bu muhavere cereyan ederken dı- 
şarda bir ses.

—  Hısım ! —  diye bağırıyor
du —  bir şişe bilecik olsun ! Do
mates salatasını unutma..

Bu sırada Hayri Muhittin şap
kasını giymiş, Ertuğrul Şemsettin 
Beyle birlikte çıkmağa hazırlanıyor
du. Nizamettine seslendi :

—  Hocam bunların yazısı hazır

Serlevhalar konmuştur. Allaha 
emanet olun.

Sadettin saatine baktı:
—  Sekize beş var-dedi- Aman 

Banada merhaba.

Saat on buçuğa doğru Hısım 
Mustafa gece nöbetçisi Kemal 
Ahmede başmuharririn şu emrini 
tebliğ ediyordu :

“ Rumlara ait yazı gazeteye gir
mesin.,,

Kemal Ahmet itiraz edecek 
oldu :

—  Nizamettin giderken sıkı sı
kı tenbih eiti. Nasıl olur?

Hısım Mustafa
—  Vallahi bilmem.. Dedi. İs

tersen git kendine sor..
Bu sırada tahrir odasının ka

pısında kısa boylu, şişman, elâ 
gözlü bir adam belirmişti. Garip 
bir tavurla:

—  Nizamettinin lâfı mı olur? 
- diye homurdandı - Bunlara ait 
yazı gezeteye girmiyecektir. Ben 
emrediyorum.. Biz öyle düşündük.

Ve odadan çıkarken manidar 
manidar gülümsedi:

—  Elbette bir bildiğimiz var..
Kemal Ahmet dişlerini gıcır

datarak kafasını çevirdi.
Elâ gözlü, kısa boylu, şişman 

adam tütüncü Sait’in ta kendisiydi.
/  B itm ed i ]

Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubûr!

Bu hâyu hûya uyup hayli iştihâr etti,
Bu iştihâr ile mecliste iftihar etti, 
Sonunda goncei ümmidi yaktı, hâr etti, 
Henüz baharı hayatında intihar etti ! 
Ne kendi eyledi râhat, ne halka verdi huzûr, 
Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubûr!

—  Bugünkü [Akbaba] dan —  Y u su f Ziya

Hükümetimiz her zaman vaziyeti hüsnüniyet 
dairesinde müzakereye hazır olduğunu bildirdi

J
Son günlerde sabalı r fileleri

mizden birine Ankaradan ge
len bazı telgraflarda, hüküme
tin haricî borçlarımız hakkında
cezri bir şekilde birtakım karar
lar verdiğini, kuponların makul
şerait dairesinde defaten satın 
alınacağını bildirmekte idi.

Öğrendiğimize göre bu haber
ler malî mahf ellerde aksitesir
yapmış, hatta şimendifer inşaa
tına ve mukavelelere ait tedıya- 
tm da diğer haricî borçlarla mü
savi muamele göreceği şayiası 
üzerine borsada Anadolu şimen
diferi tahvillerinin mühim miktar
da düşmesine sebep olmuştur.

Biz, şehrimizde en salâhiyet- 
tar malî mehafil nezdinde yaptı
ğımız tahkikat neticesinde hakikî 
vaziyeti şu şekilde tesbit ettik.

Haricî borçlar üzerinde hükü
metle dayinler arasında, bugün 
mevcut ihtilâf yalınız Osmanlı im
paratorluğuna ait eski Düyunu Umu
miye taksitlerine münhasırdır. Cüm
huriyet hükümetleri zamanında 
yapılan mukavelât ahkâmı harfi
yen tatbik olunacaktır.

Eski borçlarda, yalınız prensip 
noktai nazarından çıkan ihtilâfta 
hükümetimiz çok haklı bir teze 
sahip bulunmaktadır.

Dün pekj] mevsuk bir memba
dan aldığımız bir habere göre hü
kümetimizin Düyunu Umumiye 
Meclisinin bu ihtilâfgirizane hare
keti karşısında eski noktai nazar

larından rücu edemiyeceğini bildir
mesi üzerine dayinler meclisi, 
Fransız Hükümetini, hükümetimiz
den 1928 senesi mukavelenamesini 
aynen tatbik etmesini talep etme
ğe karar verdirmeğe çalışmakta ve 
bunun için teşebbüsatta bulunmak
tadır.

Paris Büyük Elçimiz Münür Bey* 
den hükümete bu hususta gelen 
bir raporda dayinler meclisinin 
Fransız Hükümeti nezdinde yaptığı 
teşebbüsat hakkında izahat veril
mektedir.

Mütemmim ve mevsuk malû
mata göre hükümetimizin Paris Se
faretimiz vasıtasile Düyunu Umumiye 
Meclisine verdiği son cevap, ev
velce yazıldığı gibi kuponları ma
kul şerait dahilinde defaten satın 
almak gibi hiç tatbiki kabil olmı- 
yan formüller değil, eski noktai 
nazar ve prensiplerinde inhirafa 
imkân ve lüzum görmediğini ve 
vaziyeti gönderilecek vâsi salahi
yetli murahhaslarla hüsnüniyet 
dairesinde müzakereye hazır bu
lunduğunu ifade eden kat’î kara
rından ibarettir.

Bankalar arasında
Şehrimizdeki bankalar arasın

da bir ittihat yapılacağı yazılmıştı. 
Yaptığımız tahkikata nazaran böy
le bir tasavvur mevcut değildir. 
Söylendiğine göre, piyasada mü
esses bankalara muamelatı umu- 
miyelerinde tatbik edilecek şeraitin 
mümkün mertebe yeknesekisini te
min edecek bir tarife tanzim ve 
tesbiti düşünülmektedir.

n
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kolam Yurdu „ nun kapıcısı Anf Orucun kapısı 
önümde atılan kurşun** kovanına buldu
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İkdam Yurdu
Evvelki gece saat ikiye doğru, 

gazetemiz mürettiphanesinde çalı
şılır ve sahifeler bağlanırken, bir
denbire aşağıda atılan bir tabanca 
sesi duyuldu. Nöbetçi muharriri
miz ve Mes’ul Müdürümüz Sabri 
Beyle birkaç mürettip altkata 
koştular. Mürettiphanemizin bu

lunduğu dördüncü katın altı, 
muharrirlerimizin çalıştığı 3 ün
cü kattır. Gecenin o saatinde bu
rada hademeden başka kimse 
yoktur. Binanaleyh silâh sesi, “ İk
dam Yurdu „ nun ikinci katını iş
gal eden “ Yarın „ idarehanesin
den gelmişti.

Filvaki nöbetçi muharririmizle 
mürettiplerimiz merdivenlerden eği
lip aşağıya bakınca, Müseccel Va
tan haiini Arif Orucu elinde ta
banca, iki kolunda kendi sermü- 
rettibi Hâmit Efendi ile muavini 
girmiş kolundakilerin kendisini 
teskine çalışmalarına rağmen, ga
zetemiz sahibi Ali Naci Beye bir 
çok galiz küfürler, tehditler sa
vurmakla meşgul gördüler. Bu gü
zel tabloya nazaran silâh sesinin 
sebebini anlamak güç olmadı.

Bu gazeteyi çıkarmağa başla
dığımız gündenberi, malûmdur kı, 
Arif Orucun bütün iç yüzünü or
taya döken neşriyatta bulunuyoruz. 
Bu sabıkalının müseccel bir vatan 
haini olduğunu Gazinin nutkundan 
naklen, Gazinin sözlerile, mahkeme 
ilâmlarile efkârı umumiye önünde 
tesbit etmiş bulunuyoruz. O suretle 
ki her hangi bir ferdi, milletin zih
nine “Arif Oruç,, denince, bir lâ
zımı gayri müfarik gibi, “müseccel 
vatan haini,, ve “müseccel vatan 
haini,, denince de gene bir lâzımı 
gayri müfarik gibi “Arif Oruç,, 
isminin gelmemesi artık kabil 
değildir . Bizim bu neşriyatı 7 
miza cevaben Arif Oruç Bey, 
vatan haini olmadığını ispat ede
cek veya her haysiyetli adamın 
yapabileceği gibi mahkemeye mü
racaat edecek yerde, bir takım 
köpek resimleri yaparak “ kuduz 

var ! „ dedi.

Arif Oruç
Cevap vermeğe tenezzül etme

dik. Yalnız biz mahkemeye mü
racaat ettik ve bir taraftan da 
“ hürriyet kahramanı „ rolüne çı
kan vatan haininin iç yüzünü ol
duğu gibi göstermek kararımızı 
tatbika devam ile ihaneti tescil 
edilen Arif Orucun' dolandırıcılık
larım da neşredeceğimizi söyledik.

Fener Başpapazlığından nasıl 
para aldığını, daha diğer isimleri 
mazbut müessese ve şahıslar, hatta 
Ağa oğlu Ahmet Beyin matbuat 
müdürlüğü zamanında Devlet hâ
zinesini nasıl dolandırdığını öğ
rendik. Gazetemizle ve duvar 
afişlerile bunları yazacağımızı ilân 
ettik.

Bu dolandırıcılıkların neşri işa- 
ası Arif Oruç Beyi -galiba para
ya işi olduğu için- ihaneti vata- 
niyeden daha çok sinirlendirmiş 
olacak ki, ararasıra matbaanın te
lefonu çalınarak meçhul adamların 
tehdidine maruz kalmağa başladık. 
Bunlardan bir kısmı bize karşı 
muhabbet ve hürmetlerinden bahse
derken bu mücadeleden vazgeçme
mizi, fena şeyler işittiklerini, bu 
neşriyatın hakkımızda iyi netice 
vermiyeceğini söylediler.

Ayrı ayrı iki defa telefon eden 
ve “Şaban, adlı bîr taharri rne-
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Fırka teşkilâtı
Ali ve Cemil Beyler bu- | 

^gün şehrimize geliyor JJ
Ankara , 20 ( Telefonla ) —  

İstanbul Halk Fırkası teşkilâtını 
tetkik etmek üzere Afyonkarahi
sar Meb’usu Ali ve Tekirdağı 
Meb’usu Cemil Beyler bu akşam 
Istanbula hareket etmişlerdir.

Terkos belâsı

Şeftir 
dünkü Hamzakerat
26 0 0 0  to n lu k  şirk etin  m u s lu k la 

rı a ç ıld ığ ı  zam an y a ln ız  ku ru  
bir ö k sü r ü k ten  başka b ir  şey  

iş id ilm iy o r

Cemiyet Belediye dün toplan
mış ve başlıca terkos mes’elesini 
müzakere etmiştir. Evvelâ azadan 
bazılarının mazeretleri dolayısıyla 
istedikleri mezuniyetler kabul 
olunmuştur. Bilâhare Saadeddin 
Ferit Bey terkos mes’elesi hak
kında tanzim ettiği raporu oku
muştur. Bu mazbatada halkın her 
gün artmakta olan şikâyetlerine 
bir nihayet vermek lâzım geldiği 
söylenmekte ve teşekkülünden beri 

asla hüsnü niyet göstermiyen bu] 
şirket, mukavelesini tamamen yap-_I 
mağa icbar edilse dahi mukave-J 
lesi ihtiyaca kâfi değildir. Şirketin 
bu defa da iştira hakkını tehire fırsat 
bulması muhtemeldir. Şiketin mu
tasavver bir itilâfına meydan ve
rilmemelidir.

Eldeki mutahassıs ve fen he
yeti raporlarına nazaran şirket su
ların temizliğini temin etmemiştir. 
Yakın zamana kadar bir bakteri
yologu bile yuktur. Bu fesh için 
başlı başına bir şeydir.

Bugün İstanbulu bir viraneye 
çeviren yangınların birinci sebebi 
terkostur. Yüzlerce defa tutulan 
zabıtlar buna bir delildir.

İstanbulda terkos suyu içmeğe 
mahkûm olan halkın bugün nelere 
katlandığı ve terşih havuzunun ne 
pislik içinde bulunduğu tahlil ra
porlarından anlaşılmıştır.

Mazbatada daha bu hususta 
uzun izahat vardır. Bu mes’ele 
müzakere edilirken Vali Bey gel
miştir. Azalar heyeti fennyiye mü
düründen izahat istemişlerdir. He
yeti fenniye müdürü gelerek şu 
izahatı vermişiir:

—  Belediyece hükümetin hak
kı iştirasının belediye lehine isti
malini rica edelim. Senevi bir

( A rka sı 2  inci sahifede )

Gazi H azretleri Sıvasta
Bingim otomobillerine M Tokat 99 

buyuracaklardırteşırlff
Sivas, 20 (A.A) —  Reisicüm

hur Hazretleri geceyi Gemerek 
istasyonunda trende geçirmiştir. 
Öğle yemeğini de trende yemiş
lerdir.

Gazi Hazretleri saat 14 te Sı- 
vasa muvasalet buyurmuşlar ve 
merasim yapılmaması hakkındaki 
emirlerine rağmen kadın, erkek 
büyük bir halk kütlesi tarafından 
selâmlanmışlardır. Güzel havada 
bir müddet halk ile beraber yü
rüdükten sonra otomobillerile hü
kümet dairesini teşrif buyurdular.

Lisede Sivas kongresi esna
sında kendisine tahsis olunan ve 
ayni eşya ile olduğu gibi muhafaza 
edilen odayı ve tarihî kongre sa
lonunu ziyaret buyurmuşlardır.

Gazi Hazretleri: “Bu masanın 
yeri şurası idi, ilk nutkumu bura
da söyledim. Bir münakaşada reise 
lüzum hâsıl olduğu zaman bu kür
süye çıktım,, diyorlar, o vakitki 
arkadaşlarından kimlerin nerelerde 
oturduğunu, o güne ait hatıraların 
heyecanile anlatıyorlardı. Salonu 

1928senesi eylülün yirmisinde ziyaret 
buyurdukları zaman deftere şu 
cümleyi yazmışlar: “İlk kongremi
zin toplandığı salonu görmekten

çok mütehassis oldum. „ Bugünkü 
ziyaretlerinde bu satırların altına 
şu cümleyi yazdılar: “ Bu gün de 
ayni tehassüs ayni kuvvetle devam 
ediyor.

Liseden talebenin alkışları ara
sında çıktılar ve Cümhuriyet Halk 
Fırkası merkezini teşrif buyurdu
lar. Reisicumhur Hazretleri bu
rada fırka azalannı kabul buyu
rarak kendilerile Kayseride oldu
ğu gibi Halk Fırkasının milletin 
menafii âliye ve müstakbelesi için 
yaptığı büyük inkılâplardan bahs
etmişler ve memleket ahvali hak
kında görüşüp irşadatta bulun
muşlardır.

Sivas, 20 (A.A) —  Reisicüm
hur Hazretleri Cümhuriyet Halk 
Fırkasından sonra kendisini gör
mek için bekliyen binlerce halkın 
alkışları arasında yürüyerek Vali 
konağına gitmişlerdir. Yolda halk
tan bazılarile konuşmuşlardır. Gazi 
Hazretleri Vali konağında halk 
mümessillerinden ve vilâyet erkâ
nından bazılarile akşam yemeğini 
yiyecek ve burada misafir kala
caklardır. Yarın sabah otomobil
lerle Tokata hareket buyuracak
lardır.

—  Birinci fasıl —

Yanda bırakılan rum ya- 
zısında neler vardı ?

Rumlara ait neşriyat nasıl başla
mış, nasıl ve ne için yazdırılmıştı?
Kemal f Ahmedi Arif Oruç 

nasıl kandırmış 
Yann gazetesi nasıl çıkmıştı

Kemal Ahmedin dişlerini gı
cırdatmakta yerden göğe kadar 
hakkı vardı.

Sıhhatinin müsaadesizliğine rağ
men, beş aydanberi, bîlâfasıla ge
celi gündüzlü çalıştığı bu müessese 
onu fena halde tiksindiriyordu.

Kemal Ahmet Babıali cadde-  ̂
sinde yaşıyan temiz düşünceli  ̂
gençlerin ileri gelenlerinden biridir.

Tahsilini mükemmelen ikmal 
etmiş iktisat doktoru olmuştur.

Onu Babıali caddesine atan 
lâalettayin, şöyle herhangi bir te
sadüf değildir. İktisat doktoru 
Kemal Ahmet Bey daha pek kü
çük yaştanberi gazeteciliği kafa
sında idealiz etmiş bulunduğu için

Bundan sonra şunları neşredeceğiz
1 — Arif Oruç mefsuh Serbest Fırka lideri Fethi Beyi nasıl

fdolandırmıştır.
“~ 2 — Arif Oruç hücum ettiği Halk Fırkası hükümetine mü
racaat ederek nasıl para dilenmiştir.

3 —  Kolombiya direktörü Müsyü Ofortu nasıl dolandırmıştan

Şimdilik bu kadar ?

matbuat âlemine dahil olmuştur.
Evvelâ Cümhuriyet gazetesinde 

işe başlamıştır. Fakat orada ara-, 
dığı heyecanı bulamadığı için, pa
rasız kalmak tehlikesini dahi göze 
alarak birgün kirişi kırmıştır.

İşsiz kalan ve ceplerinde para
dan eser kalmıyan matbuat erkânı 
günlerini Meserret otelinin alfanda 
ki kıraatanede nargile içmek ve 
tavla oynamakla geçirirler.

Kemal Ahmet Beyin Cümhu
riyet gazetesinden ayrıldığı zaman 
yeni harflerin kabul edildiği devre 
tesadüf eder.

Harf inkılâbı gazeteleri fena 
— L ü tfen  çevirin iz  —
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Budapeşte, 19 (A.A.) —  Baş- 
Koni Sctlcn, meb’usan ha

riciye encümenimle Tıirk-Macar 
dostluk muıasebatı hakkında pek 
hararetli .-Kizlcr söylemişi ir. Baş
v ek il, seyahatinin siyasî elıeınnıi- 
vctiijden başka iktisadi ehemmi
yetini de ihmal etmemek lâzım 
aeldiğini beyan eylemiştir. Yeni
den canlanan Türkiye mütezayit 
bir kudretle iktisdî hayatının in
kişafıma çalışmakladır. Macar-Türk 
siyasî dostluğu İktisadî mukarenet 
yolunu ihzar eylemektedir.

S iya sî b lo k  m es’elesi  
Budapeşte, 19 (A.A) —  Meb’- 

usan meclisinin hariciye encüme
ninde muvafık ve muhalif bütün 
Meb’uslar Başvekilin Ankara ve 
Berlin seyahatini tasvip etmişlerdir. 
Kont Apponyi, Başvekilin Ankara 
seyahatini memnuniyetle selâmla
ma ve Türkiye ile münassbatııı

Miğu iktisadı mu* 
m  hasırlamaktadır

Detroite 19 (A.A) —  Cana- 
dada'T ve Müttehidei Amerikanın 
bazı uzak noktalarından Ameri- 
kaya kaçak olarak içki ithal eden 
ve bu husus için 30 tayyare kul- 
İanau gayet kuvvetli iki teşkilât 
meydana çıkarılmıştır. Her biri 
40 düzüne şişe nakleden 12 tay
yare müsadere edilmiştir.

Buharinin beyannamesi 
Moskova, 19 (A.A) - Buharin 

neşrettiği bir beyannamede; aağ 
cenaha temayül etmekle hata et
tiğini itiraf eylemekte ve komünist 
fırkasının son kararlarını tasvip 
ettiğini bildirmektedir. Buharın, 
sanayiciler sui kasti hakkında da 
sui kasLçıların merhametsizce ce
zalandırılması lâzım geldiğini beyan 
etmektedir.

yalnız siyasî noktai nazardan değil, 
İktisadî noktai nazardan da inki
şafındaki ehemmiyeti kayit ve işa
ret eylemiştir, muahedelerin tadili 
ınes’clcsiııc gelince, bu hususta nik
binlik mevsimsizdir. Tahdidi tes
lihat mes’elesinde tekmil milletle
rin teslihatını terketmesi talep edil
melidir.

Aksi takdirde, evelce silâhını 
terketmiş olan milletler hareket
lerinde yeniden serbestilerini ik
tisap edeceklerdir. Kont Bethlen, 
İktisadî buhranın ancak Amerika
nın iştirakile halledilebileceğine 
dair olan Kont Appnyinin müta- 
leatına iştirak etmiştir. Muhayyel 
tadil bloku mes’elesi hakkında 
Kont Bethlen, Ankaraya veya di
ğer ecnebi memleketlere olan se
yahatinin her hangi bir blok ihda- 
sile alâkadar oldnğunu yeniden ve 
kat'i olarak tekzip edilmesi lüzu
munu beyan eylemiştir.

müskirat | Roma sefirimizin 
verdiği ziyafet
Roma, 19 ( A, A  ) —  Atinada 

hariciye nezaretinde en yüksek 
makama tayin olunan Yunanistanin 
Roma sefiri M. Mavı-udis ve refi
kası şerefine Türkiye Cumhuriyeti 
Roma Büyükelçisi Suat Beyefendi 
tarafından mükellef bir ziyafet 
yerilmiştir. Zikafette Romadaki sü- 
feranın ekserisi hazır bulunduğu 
gibi hariciye nezareti erkânı da 
hazır bulunmuşlardır.

Malta Başvekilini öldür
mek istiyen adam 

Malta, 19 (A. A) —  23 mayısta 
Malta Başvekili Lort Stricalandi 
rüvelverle öldürmeğe teşebbüs et
miş olan Giuseppe Miller 15 se
ne hidematı şakkeye mahkûm ol
muştur.

TevMt haberleri 
11 değildir

Dü;: akşam refiklerimizden bi
ri Tüîuı; İnhisarı Umumî- Müdürü 
Bekçe': Bey aleyhine Başmurakıp 
Hüsnü Bey tarafından tahkikat 
icra edilmekte olduğunu yazmış
tır.

Alâkadar mehafilde tahkikat 
yaptik ve bu haberin tamamen 
asılsız olduğunu öğrendik.

İnhisar idaresinde bu sene ida
re meclisi lâğvedilmiş ve maliye 
vekâleti tarafından bu meclisin 
yerine üç kişilik bir murakabe 
heyeti ikame edilmiştir.

Sabık Petrol İnhisarı Müdürü 
Hüsnii Beyin riayesetinde olan 
murakabe heyeti idarenin bütün 
muamelâtını kontrol etmektedir. 

Hüsnü Bey bu vazifesinden maada 
Behçet Beyin şahsı aleyhinde bir 
tahkikatla meşgu). değildir.

Bundan başka yine ayni ga
zete tütün, tuz ve İspirto inhisar
larının tevhit edileceğinden bah
setmektedir. Bu hususta da alâka
dar makamlar nezdinde tahkikat 

, yaptık. Alâkadar zevat bu husus
ta hiçbir malûmat mevcut olma
dığı gibi inhisarların tevhidinin 
imkânı ve tatbik kabiliyeti olma
dığını söylediler.

Şeker fiyatı
Şeker tacirleri ni
hayet anlaştılar

Piyasada şeker tacirleri kendi 
aralarında bir fiyat birliği yap
mışlardır. Yalnız Sovyet şekerle
rini satan bir acenta bu birliğe 
girmemiştir.

Evvelce şeker piyasasında on- 
altıyı mütecaviz şeker taciri bir
birlerine karşı sakin vaziyette bu
lunuyordu. Bu yüzden hergün şe
ker fiyatları inip çıkıyordu. Bu 
sırada şekerin tonu 7 İngiliz lira
sına kadar dUşmüştür.

Büyük şeker tacirleri fiatları 
muhafaza, Sovyet şekerlerine ra- 
kabet etmek için anlaşmışlardır.

Tacirler arasında bu birleşmeyi 
temin eden Alpullu şeker fabri
kasıdır.

Bu günkü şeker piyasasındaki 
vaziyet şudur. Limanımıza fazla 
miktarda Sovyet şekeri geldiği 
zaman fiatlar düşmektedir.

Rus şekerler piyasada bitince 
fiat fırlıyor. Sovyet harici ticaret 
dairesinin bu nevi şeker vaziyeti 
karşısında ne yapacağı belli de
ğildir.
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Mîıdafmâ nefis
Sabıkalıyı öldü

ren katilin davası
Sabıkalılardan Arap tsmaili öl

dürmekle maznun İbrahimin muna- 
kemesine dün ağır cezada devam 
edildi. Şimdiye kadar cereyan e- 
den muhakeme safahalarında 
maznun fili katli kat’iyyeıı inkâr 
etmişti. Dünkü muhakemede maz
nun vekili hazır bulunuyordu. Ve
kil fili katlin İbrahim tarafından 
rnüdafaai nefis mücadele esnasında 
gayri şuurî ika edildiğini söyli
yerek vak’ayı şu suretle anlatmış
tır:

—  Müvekkilim gemiden çıka
rak tütün almak ister. Yolda iki 
kişi önüne çıkarak ounu süzer
ler. Bir müddet sonra tekrar 
karşısına çıkarlar ve anî bir ta
arruzla İbrahimi omuzundan ya- 
ralıyarak ceplerini aramağa koyu
lurlar. Hücum edenlerden biri 
ayni zamanda İbrahimi belinden 
kavrar ve sağ elile de cüzdanını 
çıkarmağa uğraşır. İşte bu sırada 
İbrahim boş elile mütecavizin 
elinden sustalı bıçağı almağa mu
vaffak olur ve elinden kurtulmak 
için hırsızı ıımuzunun birkaç ye
rinden hafifçe yaralar.

Arap İsmail elinden bıçağın 
alınmasından ve yaralanmasından 
sonra cepleri aramaktan vazgeç
miştir. Bu sefer İbrahimi öldür
mek için kolunu bükerek bıçağı 
elinden almak istemiştir. Fakat 
bıçak İbrahimin bükülen kolunda 
olduğu için tam İsmailin karnına 
gelmiştir. Bu vaziyet İsmailin ölü
münü intaç etmiştir.

Dünkü celsede münkir katil bu 
de vak’ayı aynı suretle tafsil et
miştir:

Maznunun geçen celsede müd
deiumumi tarafından ceza kanu
nunun 448, 456, 457, 461 nci mad
delerine tevfikan tecziyesi isten
mişken, dfinkü itiraf safahatı mu
hakemeyi tamamile değiştirmiştir. 
Dsva maktulün sabıkasının istilâmı 
için 11 kânunuevel perşembe gü
nüne kalmıştır.

Gayri mübadiller işi
Ankarada bulunan gayri mü

badiller cemiyeti ikinci reisi Celâl 
Beyden cemiyet merkezine gelen 
bir mektupta, gayri mübadillere 
yapılacak tevziat işinin son saf
hası hakkında izahat verilmekte
dir.

Verilen malûmata göre son 
vaziyet şöyledir:

Gayri mübadillere tevzi edil
mek üzere Yunanistan tarafından 
verilecek 125 sterline mahsuben 
tesviye ettiği 62 bin beş yüz İn
giliz lirasının çiheti aidiyetini ma
liye vekâleti hariciye vekâletinden 
sormuş, hariciye cevabında bu 
paranın gayri mübadillere ait 
olduğunu tasrih etmiştir' Bu pa
ranın takdiri kıymet komisyonunca 
gayri mübadillere tevziine önü
müzdeki ay başında başlanması 
takarrür etmiş ve bu kararı ve
killer heyeti de tasvip etmiştir.

İlk parti olarak tevzi edilecek 
olan bu 62,500 İsterlin, gayri 
mübadillerin Yunanistanda bırak
tıkları emlâk kıymetinin umumî 
yekûnu nazarı dikkate alınarak 
nisbet üzerinden tevzi edilecektir.
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Lüfer bolluğu var
Balıkpazarında lüfer bolluğu 

vardır. Hergün kayıklarla Mar
mara limanlarından gelmektedir. 
Bu yüzden fiatlar 60 kuruşa kadar 
inmiştir.

Boğazda tutulan lüferler gene

Daimî müdemdllİ 
cek haftaya

Darülfunuıı Divanı dün ikinci 
içtimaini akdetmiştir. İçtima 13 
den sekize kadar sürmüştür. İçti
mada divanın bütün azalan hazır 
bulunmuşlardır. Bu içtima, evvel
den tahmin edildiği gibi hakika
ten hararetli olmuştur. Çüııitü iki 
gün evvel yapılan ve anlaşma yolu 
takip edilen içtima, miispet netice 
uermemiştir. Ekalliyet vc ekseri
yet partileri birer tez hazırlıyu- 
rak dünkü içtimaa gelmişlerdir.

Ekalliyet partisi:
Bütçe müzakere edilirken mü

derrislerin terfihinin bilâ kaydüşart 
nazarı dikkate alındıktan sonra 
Darülfünunda hocalık edeceklerin 
behemehal Darülfünuna vakfı ha
yat etmeleri üzerinde ısrar edil
melidir. „diyorlar.

Ekseriyet partisi ise, bu hu
susun teminine beraberce çalışa
caklarını söylemişlerdir.

Fakat Darülfünunda ser
bes ve dâimî müderrislik olama
dığını, binaenaleyh ortayı, atılan

Çamlsca cinayeti
Çamlıca gazinosunda garson 

Ali İhsanı öldürmekle maznun Be- 
hicin muhakemesine dün Ağırce- 
zada başlandı.

Şahit Nazmi Beyin Erzurumda 
bulunmasından polis vasıtasıle ifa

desinin alınması ve diğer şahit 
Mediha Hanımın ihzaren celbi için 
dava 25 kânunuevvel Perşembe 
gününe kalmıştır.

( Vâ-N û) mes’elesi
Akşam gazetesi muharrirlerin

den (Vâ-Nû) Beyi öldürmek kas- 
tile attığı kurşunla gene Akşam 
gazetesi mensuplarından Şevket 

Beyi yaralamakla maznun Remzi 
Paşa zade Şevket Beyin muhake
mesine dün Ağır cezada devam 
edilmiştir.

Geçen celsede tıbbı adliden 
cinncti hakkında sorulan suale ce
vap gelmediğinden dava talik edil
miştir.

pahalıdır. Kılıç balığı 100 kuruşla 
120 kuruş arasında satılıyor. Lev
rek 130 kuruştur.

Et fiatleri de düşkündUr. Bir 
kaç gündenberi Asmaaltı kasap
larında 50 kuruşa kadar et satıl
maktadır. Et ve balık ucuzluğun
dan zahire tacirleri memnun de
ğildir. Bu ucuzluk karşısında 
fasuiya, nohut gibi «rzak satışları 
düşkündür.

Tevfik Kâmil Bey
Mübadele başmurahhasımız Tev

fik Kâmil Bey ay nihayetine kadar 
şehrimizde kalarak komisyona ait 
işlerin tanzimi ile meşgul olacaktır.

Tevfik Kâmil Bey bir muhar
ririmize:

—  Kânunevvel iptidasında An
karaya giderek hükümetle komis

yonun 931 bütçesine ait mes’ele- 
Ier etrafında temas edeceğim.

Ankaradan avdet ettikten son
ra, ancak gelecek ayın ortasına 

doğru Garbî Trakyaya gidece- 
gim. Bu seyahatim bir ay kadar 
sürecektir,, demiştir.

Talî Komisyon bürosu
Muhtelit Mübadele tali komis

yonundan tebliğ edilmiştir: Şim
diye kadar Babıâlide bulunmakta 

olan komisyon bürosu Beyoğlunda 
Mis sokağında kâin eski kayma
kamlık binasına nakledilmiştir.

Binaenaleyh, büro 28 teşrini
saniden 26 teşrinisaniye kadar 
kapalı bulunacaktır. Bu aym 25 
indeki celseye davet edilmiş olan 

zevat ile 22 ilâ 26 tarihleri için 
randevü almış olan kimselerin işleri 
sırasile görülecektir. Fakat,bu gibi 

zevatın büro açılır açılmaz yeni

gelir.

menfiiesiî 
halBedliIlecek

“ Darülfünuna vakfı hayn'c,, tezi 
bu Icadnr gürültülere değmediğini, 
iddia etmişlerdir.

İşte iddialarım bu esaslar üze
rinde tesbit eden, bütçeyi müzake
reye ba.'iiıyaıı divan, Fen Fakülteni 
reisi Mustafa Hakkı Beyin bir teklifi 
ile karşılaşmış ve .ızıın münakaşa
lardan sonra gene l̂alledilrnemiıılir 
Fakat {.-ölecek celsede müttefikan 
kabııl edilecektir. Ekelliyet partisi 
serbest vc daimilik mes’elesiııi 
şimdilik mevzuu bahsetmekten vaz 
geçnıişlc-rdir.

İçiimadan sonra Darülfünun 
Emini Muammer Raşit B ey  :

Müzakcrat gayet samimî 
cereyan etti. Daraıiünuniuların bü
tün âmaliııi müttefikan isimin et

meğe çalıştık. Yapılan teklif ge
lecek içtimada hüsnü suretle ve 
müttefikan intaç edilecektir.” de
miştir.

Divan gelecek perşembe ç<üııü 
gene içtima edecektir.
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Yeni tıp talebe cemiyetine 
ait bazı mütalaalar

Dün Darülfünun P. C. N. şu
besinden Muhsiu imzasile bir mek
tup aldık. Bu mektupta yeni bir 
talebe cemiyeti etrafında şu mü- 
taleâlar sercledilmekiedir .

19 Teşrinisani 1930 tarihli 323 
unmaralı yarın gazetesi Tıp Fa
kültesi taleberi arasında teşekkül 
eden bir cemiyetten bahsediyor.

Hakikatta bu yeni cemiyet 
Tıp Talebe yurdundan bir kaç ki
şiye münhasır bir teşkilâttır. Hal
buki Tıp Talebe yurdunun kıymet
li bir mazisi bulunan bir cemi
yeti mevcuttur.

İşte bu cemiyetten ayrılmış 
bazı kimselerin teşviki, propagan
dası altııria Tıp Talebe yurdunun 
P. C. N. na istinaden yeni bir 
cemiyet vücuda getirmekte olduk
ları söylenmektedir.

Yarın gazetesinde münderiç 
gayeleri, diyebilirim ki bir hayal
den başka birşey değildir. Bun
ların hakik’ te vusulüne imkân 
hâsıl olamaz. Çünkü bu yeni ce
miyetin de kök salmak istediği 
zemin ile Tıp talebe yurdunun yir
mi senelik mesaî sahası ayni va
dide inkişaf etmek mecburiyetin
dedir.

Yeni Tıbbiyeliler cemiyeti te
kâmül edebilirse aynı zamanda, 
şimdiden görüldüğü gibi, iki mu
halif partinin talebe arasında hu
sulünü mucip olur.

Binaenaleyh heriki cemiyetinde 
aynı zamanda za’fa düşmesini in
taç eder kanaatindeyim.

İL 8 m  a  ınıdl a

Seyyahlar geliyor 
Bu ayın 27 inci günü, mevsi

min ilk seyyah kafilesini şehrimi
ze Biritanik ismindeki büyük trans
atlantik vapuru getirecektir.

Biritatıik vapurile şehrimize ge
lecek olan 500 İngiliz seyyahı 
şehrimizde üç gün kalacaklardır.

Bu kafileden sonra muhtelif 
transatlantikler şehrimize seyyah 
getirecektir.

Seyahat acentaianıım verdiği 
malûmata göre bu sene bütün 
dünyaya hâkim olan iktisadi buh
ran yüzünden bu kış gelecek o* 
lan seyyahla? geçe* seneler ka
dar çok olmıyacaktır.
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Bitim dava naeş Emr Muvaffak E01© 
©smırenngls adamm f e-

davasadırSraı§y©sa löaşsma geçmesa
İstanbul spor kulüplerini ikiye 

ayıi'ıiıı ihtilâfı halletmek için ga
zeteci arkadaşlarımızdan ikisi, bir 
davet neşrettiler... B u  davete na
zaran kulüpler bu cuma günü Türk 
ocağ ın d a toplanacaklar ve arala
rındaki ihtilâfı halle çalışacaklar
dır. Gerek bu davetin güzelliğini 
takdir ve gerek kulüplerimizin an
laşmalarını temenni etmemek ka
bil değildir. Ancak hâdiseyi alel
ade iki arkadaşın dargınlığı zayi- 
yesiııdengörüp bunları güzel sözle 
barışdırmağa çalışmak ta beyhude 

gayrettir. Kulüpler tekrar toplana
bilir, tekrar görüşebilir, hatta 
barışmış çehre gösterebilirler, 
fakat kendilerini biribirinden ayı
ran sebepleri izale etmedikçe esaslı 
bir birliğe intizar etmemek millet 
daha doğru bir mülâhaza hükmün
dedir.

'İstanbul kulüpleri niçin ay
rıldılar? Kulüplerin ayrılması mev
cut federasiyonları İstanbul mın- 
takasmın tanımamak istemesinden 

ve o federasiyonlar erkânını isteyen 
bazı kulüblerin bu arzuyu isaf et
mek istememesinden doğdu.

Bu suretle Yusuf Ziya Beyle 
Muvaffak Bey ihtilâfı, Fenerbahçe 
- Galatasaray ihtilâfı şeklini alarak 
iki karargâh teşkil edildi. Mesele 
birinci derecede futbol işlerini Zi
ya Bey mi, Muvaffak Bey mi, yani 
Fenerbahçe mi , Galatasaray mı 
idare edeceği meselesidir. Türlü 
zevahire ve muhtelif kisvelere bü
rünen çıplak hakikat bundan iba
dettir. Futbol işlerini idare etmek 
demek, bilhassa millî takımı teşkil 
-etmek, doğrudan doğruya fede
rasyonun salâhiyeti dahiline gi
ren bir keyfiyettir. Otedenberi 
federasyon reisi olmak isteyen 
Yusuf Ziya B. ise İstanbul mınta- 
kasının reisi sıfatile Taksim stad- 
yomuna hâkim olabilir bir vazi
yettedir. Stadyom iki tarafı da 
alâkadar ettiği için, tarafeynin bu 
nnes’eledeki zaâf noktasını yalnız 
bu nokta teşkil etmektedir. Bir 
gün bu ihtilâfın halli de ancak 
bu noktanın tahakkümü, yani o 
menfaatin kendini cebren kabul 
ettirmesi ile mümkün olabilecek
tir. Yoksa başka mes’ele yoktur.

Muvaffak B. federasyon riyase
tinden vazgeçse, yahut onu Fe
derasyon reisi görmek isteyen 
kulüpler arkasından destek mahi
yetinde mevkilerini biraz çekse, 
Federasyon yıkılacak ve Yusuf 
Ziya Bey için mes’ele kalmıyacak- 
tır. O zaman İstanbul mmtakası 
reisinin esrarengiz bir surette bü
tün ihtilâfları nasıl bir dakikada 

hallettiğini görmek hayretine düşe
ceğiz. Yine Yusuf Ziya Bey, Mu
vaffak Beyin de Federasyon reis
liğine riza gösterse, Muvaffak Be
yin de bütün ihtilâfların bittiğini 
ilân ve hatta arkasındaki kulüpleri 
bu meselede ikna için bütün belâ- 
ğat ve talâkatini kullanacağında 
şüphe edilmemelidir.

Binaenaleyh sureti zahirde İs- 
Hanbul kulüpleri ihtilâf, görünen ih

tilâf iki zavallı adamın post kav
gasından ibarettir. Türk sporcu

la r ı  da bnribirini mat etmek iste
yen bu iki adamın şatranç oyu
nunda dama taşı rolüne irca edil- 

aaîk isteıilmîktedir. A'tlı b jjın d a j

memleket sporunda müsbet, hiç 
bir faydası görülmiyen bu iki ada
mı bir tarafa bırakarak kendi baş
larının kendileri çarelerine bak
malıdır.

Yani cuma günkü toplanmada 
her ikisini alaşağı edip başka ve 
daha genç, daha gayretli, daha 
az haris adamları iş başına koy
malıdır. Muvaffak Beyin kuru lâf
ları ve Yusuf Ziya Beyin esrar
engiz dalaverelerile bu memleket 
sporu hiçbir zaman ilerilememiş, 
daima gerilemiştir. Bu adamların 
ikisi de sporcu gençlerin terakkisi, 
futbolun ilerlemesi, atların daha 
iyi koşması ve güreşçilerin karşı
larındaki pehlevanları yenmesi na
mına lüzumsuz ve zait şahsiyetle
rini ortadan çekmeli, asıl kendi 
işlerinin başına gidip o işlerle işti
gal etmektir. Hem sporcu gençler 
kurtulurlar, hem her ikisi çalıştık
ları müesseseler için daha faydalı 
olurlar. * * *

Tonkin ihtilâline iştirak 
edenler

Hanei, 19 (A.A) — İndopaci- 
fique Ajansı bildiriyor : Haiduong 
cinayet mahkemesi Tonkin eyaleti 
dahilinde yapılmış olan ihtilâl ha
reketlerinde methaldar 180 şahıs 
hakkında hükmünü vermiştir. Bun
lardan altısı idama yirmi dokuzu 
müebbet, yirmi yedisi muvakkat 
küreğe, 87 si nefye, beşi mev- 
kufiyete, biri malıbusiyete mah
kûm edilmiş, altısı da müstemleke
lere gönderilmiştir. On dokuzu 
beraat etmiştir.

Hint mes’elesi
Londra, 20 (A.A) - Yuvarlak 

masa konferansında Hint murah
hasları, bilhassa doktor Monje 
Hindistanda mes’ul bir hükümet 
vücude getirilmesini istemişlerdir.

Tahdidi teslihat 
Cenevre, 19 (A. A ).— Tahdi

di teslihat komisyonu- İspanyol 
murahasının riyaseti altında ikinci 
derecede bahri devletler için bir 
tâli komisyon teklif etmiştir.

idam kararı

İki kişiyi öldüren 
katilin davası
Rıza vs Selâmi isminde iki 

kişiyi öldürmekle maznııu Sabrinin^ 
muhakemesi dü ı Ağırcezada ya
pıldı. Evvelce Ağırceza Sabrinin 
klanıma karar vermişken temyiz 
bu kararı nakzetmişti.

Temyiz mahkemesinin nakza 
esas tuttuğu noktalar şunlardır. 
Hadisede methaldar yalnız Sabri 
değil, Fettalı ve Hüseyin isminde 
iki şahi3 dahi mevzu bahistir ki 
bunlar halâ yakalanmamışlardır. 
Saniyen diğer iki gayri mevkufla 
beraber maznunların silâhları ay
nı silâh olduğu ve onların da si
lâh atmış olmaları nakzı mucip 
olmuştur.

Maznun vekili Nazmi Nuri B. 
Tıbbı adlî raporunda maktuller 
üzerindeki kurşunlarda Fettah ve 
Hüseyinin de attığı kurşunların 
mevcut olduğunu söylemiştir.

Temyiz mahkemesince Rıza ve 
Selâminin katlinde faili müstakili 
Sabri olmadığı kanaati hasıl olmuş 
ve şahitlerin şahadetinin doğru 
olmadığını zâbitadaki ifadelerinde 
hadiseden külliyen bihaber bulun
duklarını; söyledikleri halde ara
dan aylar geçtikten sonra mah
kemede bülbül gibi hatta kurşun
ların isabet ettiği noktaları bile 
sarahaten beyan ettiklerini söyli
yerek bu ifadelerin ne derece doğ
ru olduğunu heyeti hâkimenin 
kanaatine bırakmıştır. Ve Sabrinin 
mahkûmiyeti hakkında istenen 450 
inci maddenin beşinci fıkrasının 
katil kastile iki kişiyi öldürenler 
hakkında tatbik edileceğini, Sabri 
hakkında bu maddenin' tatbikinin 
hilafı adalet olduğu ilâve olun
muştur.

Nazmi Nuri Beyin son sözleri 
samiini çok müteheyyiç etmiştir. 
Vekil son olarak heyeti hâkimeye 
demiştir k i:

— Bugün Sabriyi idam ettire
bilirsiniz, fakat yarın karşınıza di
ğer maznunlar çıkacak. Şimdi 
tevkife muvaffak olamadığınız o 
maznunlar içinde idam kararı is- 
dar mecburiyetinde kalacaksınız. 
İşte o vakit Sabri mezarından bu 
haksız karara isyan edecektir.

Heyeti hâkime evrakın yeni
den tetkiki için muhakemeyi 24 
teşrinisaniye talik etmiştir. O gün 
müddeiumumi iddianamesini ser- 
dedecek ve Sabrinin cezası veri-, 
lecektir."

PHILIPS
(FİLİPS)

Lâmbalarım 

daima 

tercih ediniz.

Türkiye Umumî Vekilleri:

Helios Müessesatı
Galata - Hazaran Han

PHILIPS RADYO
Cihazlarının tecrübeleri ve tarifatı meccanen yapılır.^
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İstanbul ikinci icra memurluğun
dan:
Nukaddema Beyoğlunda Tel

graf sokağında 8 numaralı hanede 
mukim iken elyevm  ̂ ikametgâhı 
meçhul bulunan Nimet Ratip ha
nıma: Avukat Onnik Fftiyan efen
dinin namına cirolu bir kat’a se
netle zimmetinizde alacağı olan 
380 liranın maafaiz ve mesarif 
tahsili zımmında dairemize vuku 
bulan müracaat ve talebile tesvi- 
yei deyni nakit olmak üzere tara
fınıza tebliği icap eden ödeme 
emri ikametgâhınızın meçhuliye- 
tine binaen tebliğ kılmamıyarak 
tebligatı mezkûrenin ilânen icrası 
takarrür etmiş olmakla tarihi neşri 
ilândan itibaren bir ay zarfında 
ve 930-4028 dosya numarasile da
ireye bizzat ve yahut tahriri ola
rak icranın durmasını müstelzim 
bir itirazı kanunî serdetmediğiniz 
ve müddeti mezkûrenin hitamını 
müteakip 8 gün zarfında müddea- 
bih borcunuzu tesviye veya itfa
sına tekabül edecek emval irae 
eylemediğiniz taktirde hakkınızda 
gıyaben ifayi muamele olunacağı 
malûmunuz bulunmak ve ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilânı keyfiyet olunur.

İstanbul İkinci icra memurluğun- 
*  dan: Mukaddema Kurtuluşta 
Hacıahmet mahallesinde Saka so
kağında 61 numaralı hanede mu
kim iken. elyevm ikametgâhı meç
hul bulunan Andon Efendi zevcesi 
Madam Donmaya: Yani Haralam- 

bos Efendinin zimmetinnizde matlûbu 
olan. 300 liranın temini zımnında 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden istihsal eylediği 
haczi ihtiyati kararma tevfikan 
hissesine mutasarrıf olduğunuz Ka- 
sımpaşada Hacıahmet mahallesinde 
Saka sokağında 56, 59, 61, 63 
numaralarla murakkam iki bap 
hana ile dükkân ve arsalara mev
zu haczi müteakip İcra ve iflâs 
kanununun 259 uncu maddesi mu
cibince tabliği muktezi hacizname 
suretleri ikametgâhınızın meçhuli- 
yeti hasebile ilânen tebliğ kılınmış 
ve kanunu mezkûrun 261 inci 
maddesi mucibince esas hakkında 
tebliğ kılınacak ödeme emri dahi 
salifüzzikir esbaptan dolayı tebliğ 

fkılınamıyarak tebligatın berzabıt 
ilânen icrası^tekarrür^etmiş olmak- :

İş bankasından almış 
zLdSlj'1 olduğum (21868) nu

maralı tasarruf cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilân olunur.
Vefada Bostan sokağı 13 numara 

Muazzez Hamit

Bugün mati- 
na saat 15.3C 
da ve süva- 
re 21 . 30 da 
A ynaroz k a 

dısı 
komedi 6 

tablo 
Muharriri Mü- 
sahipzade Ce

lâl Bey

Sultanahmet Sulh Üçüncü hukuk 
hâkimliğinden : Müddei. Tahta- 

kalede Tomruk sokağında kâin 
Telefon şirketinin Çarşıyikebirde 
Aynacılarda 29 numaralı mağazayı 
ikameti kanunî ittihaz eden Ara- 
rat Börekciyan Hacı Artin ve 
mahdumları zimmetinde matlubu 
buluDan 7927 kuruşun ma faiz ve 
mesarifi muhakeme ve ücreti ve
kâletle tahsili hakkında ikame ey
lediği davadan dolayı müddeialeyh 
namına gönderilen zabtı dava su
reti ikametgâhının meçhuliyeti ha
sebile bilâtebliğ iade k ılınmış ol
duğundan mahkemece ilânen teb
liğine karar verilerek yevmi mu
hakeme olarak 29 Kânunuevvel 
930 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 13 buçuğa talik kılın
mış olduğundan yevmi mezkûrda 
mahkemeye bizzat veyahut bir 
vekil göndermediği takdirde hak

kında gıyaben muhakeme icra edi
leceği ilân olunur*

la tarih ve neşri ilândan itibaren 
bir ay zarfında 930/4041 dosya 
numarasını müstashiben , daireye 
bizzat müracaat veyahut tahrirî 
olarak icranın durmasını müstel- 
zem bir itirazı kanuni serdetme
diğiniz takdirde hakkınızda gıyaben* 
hitamını müteakip 8 gün zarfında 
dahi birriza borcunuzu vermedi 
ğiniz takdirde hakkınızda gıyaben 
muamele ifa kılınacağı mulûmunuz 
bulunmak ve ödeme emrinin ma 

jckamına kaim olmak üzere ilâm 
| keyfiyet olunur.
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Eli çabuk Ahmet bu gece 
Naim Beyin apartmanını soya- 
caktı. Bunun için bütün hazır
lıklarını iumal etti ve apartma
nın yolunu tuttu.

Eğer Ahmetli o akşam apar- 
tıınarı kapısına maymuncuk uy - 
dururken görseydiniz kat'iyyen
bir hırsız olduğuna ihtimal ve
remezdiniz. Çünkü üstü başı ga
yet temizdi ve kilide maymun - 
cuğu sokarken hafif hafif mı - 
rıldanarak şarkı söylüyordu. Evet 
şarkı söylüyordu, tıpkı iş işliyen 
bir amele gibi. Bilir misiniz in
san yalnız mes'ut olduğu zaman 
şarkı söyler. O da memnun ve 
mes’uttu. Hem de iki cihetten.

Evvelâ bu akşamki iş gayet 
kolay ve tehlikesizdi . Çünkü 
Naim Bey karısından ayrılmıştı 
ve her perşembe akşamı hiz - 
metçisine izin verir kendi de 
sabaha kadar klüpte kumar 
oynardı . Bunun için iş gayet 
kolayca görülecek demekti. Bi
rinci sebep bu. İdinciye gelin 
ce, eli çabuk Ahmedin bir iki 
güne kadar bir evlâdı dünyaya 
gelecekti.

Bunda şaşacak ne var? tn - 
san hem hırsız hem de aile ba
bası olmaz mı? Her ikisi de ayni 
şey değildir ki. Bir adam hırsız 
olmakla babalık şefkatini de ü- 
zerinden silkip atamaz ya.

İşte Ahmet te bundan dola
yı çok derin bir sevinç içinde 
idi. Hem bu akşam çocuğuna
iyi iyi hediyeler de bulacak; do
ğum masrafını, ebe parasını te
darik edecekti.

Sevincinden kabına sığamı - 
yor ve boyuna mır mır şarkı 
söylüyordu . Kapıyı açarken ,
yazı odasında, yükte hafif pa
hada ağır eşyayı bir çantaya 
yerleştirirken boyuna şarkı mı
rıldanıyordu.

Fakat birdenbire şarkısını 
kesti, kalbi garip bir heyecan
la atmağa başladı. Yazı masa
sının üstünde yaldızlı bir resim 
çerçevesi görmüştü.

Aldı ve baktı:
Bu resim gülümsiyen bir 

çocuğu gösteriyordu . Henüz 
beş yaşında ya var ya yoktu. 
Toparlacık yüzlü, san saçlı ma
viş bir kızcağızl

Naim Beyin çocuğu olacak. 
Demek onun bu kadar bir kızı 
var ha? Be ki de annesinin ya
nında oturuyor.

Ahmet resme bakarken gü
lümsüyor “ vay çapkın vay ! ,, 
diye söyleniyordu. Ne şeker, ne 
güzel şeydi bu. Eğer kendi ço
cuğu kız olursa, buna benzeme
sini temenni ediyordu.

Fakat vakit geçiyor... Sefa
hate dalmak yetişir. İş görmeli 
iş I Ahmet resmi bir tarafa bı
raktı ve tekrar ortalığı topar
lamağa başladı...

Ay telefon çalıyor... dırrrr.. 
Mütemadiyen çalıyor... Hay aksi

şeytan hay! Hani bu vaziyette) 
adam ne de olaa ürker... Bir 
müddet elinde bir sürü e-ya
durdu..

Telefon hâiâ çalıyor!...
— Çattık belâya be!...
Bu gürültü içinde iş görü

lür mii?..
Birdenbire bir şevki tabiî

ile telefonu koştu:
— AlloL
— Neresi? Naim Beyin evi

mi?
— Evet.. Hanımefendi!
— Siz kimsiniz?.
— Naim Bey evde yok, bir 

yere kadar gitti. Ben arkada
şıyım!

— Ah yarabbî ne felâket!. 
Kuzum gelir gelmez kendisine 
söyleyin olmaz mı. Ben onun 
eski karısının komşusuyum . 
Lütfen kendisi gelince söyler
siniz.. Şey... Çocuğu çok has
ta... Çok fena.. Yarın sabaha 
ya çıkar ya çıkmaz!. İsterse 
gelsin.. Çabucak gelsin emi?.. 
Zavallı adam kızını da ne ka
dar çok seviyordu. Söz veri
yorsunuz değil mi? Sizden rica 
ederim gelince muhakkak ha
ber verin!..

— Peki efendim!..
Telefon kapandı. Ahmet ye

rine mıhlanmış, kalmıştı. “ Ya
rın sabaha ya çıkar ya çıkmaz „ 
cümlesi kulaklarında uğulduyor- 
du.

Çanta, odanm ortasında a- 
çık kalmıştı .... Elinde gayet 
kıymettar bir vazo vardı... “İs
terse gelsin!.. „ ... Vazo hâlâ 
elinde idi.. “ zavallı adam, kı
zını ne kadar da çok seviyor!,,

Fakat avdet ettiği zaman a- 
partımanmın soyulmuş olmasın
dan başka bir heyecana kapıl- 
mıyacak!.

Karısı ve kızı da hep “baba
mız gelecek!,, diye bekleşecek- 
ler ..

Eli çabuk Ahmet kımıldamı
yordu. Derken gözleri masa üs
tündeki toparlacık yüzlü, sarı 
saçlı maviş kızcağızın resmine 
ilişti.

Lâkin ne yapabilirdi?.. Na
im Beyi nasıl bekliyebilirdi ?..

Uzun bir dakika hareketsiz 
kaldı. Sonra... Yerleştirdiği çan
tanın içindeki eşyaları birer bi
rer alarak yerlerine koydu. Ma
saya geçti ve bir kâğıdın üze
rine şu cümleleri yazdı: “kızınız 
çok hastadır. Sizi muhakkak ve 
derhal bekliyorlar. „

Sonra maymuncukla güzelce 
kapadı.. Mektubu içeri attı. Ve 
elindeki çantasını bomboş sal- 
lıyarak merdivenledi indi.

Gene mes’uttu, gene mem
nundu... Fakat bu sefer dudak
ları arasında bir şarkı mırıldan
mıyordu... O toparlacık yiizlü, 
sarışın kız hep ölüm döşeğinde 
gözünün önünde idi...

Mümtaz Faik

Adana M aarif
Kongrede memleket w m sıiiiffl aça® 
çok müMnt kararlaır ıtMîihzm ©dildin
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Bir banka kakandı 
Paris, 19 (A. A) — Temps 

gazetesinin yazdığına göre Lyon- 
daki Despeyreu» bankasının gişe
lerini kapamış ve mumelâtmı mu
vakkaten tatil eylemiş olduğunu 
yazmaktadır. Mezkûr bankanın 
matlubatının bir milyon 800 bin 
frank olduğu ve zimmetinin, kar
şılıksız olmak üzre 8 milyona ba
liğ bulunduğu söylenmektedir.

Do-X havalandı 
Bordeaux, 20 ( A. A ) - Do-x 

tayyaresi saat 10-10 da La Corog- 
n» istikametinde havalanmıştır.

Batan geminin tayfaları 
Nev-York, 19 (A. A) — Qvi- 

dia vapuru yavaş yavaş batmak 
ve tayfası tahlisiye sandallarına 
binmekte olduğu sırada Maulita- 
nia vapuru vak’a mahalline gel
miştir. Fırtınaya rağmen Maulita- 
nia vapuru batmakta olan gemi
nin 10 tayfasile kaptanın zevcesini 
gemiye almağa muvaffak olmuş
tur.

Hindistan meselesi 
Londra, 19 (A. A) — Yuvarlak 

masa konferansında müzakerelerin 
çetin bir safhaya girdiği görül- 
moktedir.

Sesli filmler
İstanbul manza

raları filmde!.
Ankarada Cumhuriyet bayra

mına ait manzaralarla meclisin 
kü,at celsesini sesli filme çeken 
Foka sesli filim şirketinin memur
ları şehrimize gelmişlerdir.

Bunlar istanbulun manzaraları
nı çekmek için belediyeye müra
caat etmişlerdir, iki gündenberi 
şirket mümessillerile belediye er
kânı arasında müzakerat cereyan 
ediyordu. Nihayet bir liste tanzim 
edilmiştir.

Bu listede Sultan Ahmet mey
danı, Ayasofya camii, Dikilitaş, 
Sultan Ahmet çeşmesi, ve cami, 
surlar, Yedikule, Edirnekapı, Tek
fur sarayı, Sulukuledeki Petraki 
Ef. bahçesi Süleymaniye cemii, 
Topkapı sarayı, müzeler, bentler, 
Eyip mezarlıkları, Eyip türbesi, 
Beyazıt meydanı, Darülfünun mey
danı, Park, Taksim meydanı" Be
yoğlu İstiklâl caddesi, Maçka cad
desi, Halicin grup manzarası, Kâ
ğıthane, Göksü deresi, Dolmabah- 
çe sarayı, Büyükada, Boğaziçinin 
muhtelif manzaraları, Tıp fakülte
si, mektepler ve saire vardır.

Şirket, kapalı çarşıdaki hare
ketleri ve satıcıların seslerini de 
almak istemiş, fakat çarşı çok 
karanlık olduğu için buna imkân 
görülmemiştir.

Bundan başka şirket mili! dans
larımızı da filme almak arzusunda 
bulunmuştur. Bu maksatla beledi
ye muallim mektebi ile Galatasa
ray talebesine müracaat edecek, 
milli danslarımızı iyi bir şekilde 
temsil edilmesi için talebeden bir 
heyetin tefrikini isteyecektir.

Gülhane parkındaki çocuk bah
çesi filme alınırken burada oyun 
ile meşgul çocuklar bulunması, şe
hir bandusunun çaldığı parçaların 
da sesli filme geçmesi temin edi
lecektir. Şirket operatörleri refa
katlerinde Belediye seyyah şube
si memurlarından Vedat Abut B. 
olduğu halde Fenerbahçe ve İs
tanbul cihetinde tetkikat yapmış
lardır .

Sabık Hicaz Kıralı
Londra, 19 (A. A) — Sabık Hi

caz Kıralı HUseynin vefat etmiş ol
duğuna dair olan haberler resmen 
tekzip edilmektedir. Maamafih, 
kendisinin sıhhî vaziyeti büyük en
dişeler tevlit ediyor.

Tahdidi teslihat
Cenevre, 19 (A.A) — Tahdidi 

teslihat komisyonu büyük ve kü
çük harp gemileri arasında nakil 
muamelesine ait usulü tesbit et
miştir.

Tayyarede mukavemet
Paris, 19 (A.A) — Fransız tay

yarecilerinden Bossoutrot ile Rossi 
dünya mukavemet rekorunu res
men kırmamakla beraber bu re
kora hayli yaklaşmışlardır.

- İN K IL Â P -
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Adana 17 ( H.M ) — Adana j 
cenup vilâyetlerinin en mühim ir
fan merkezlerinden birisidir. Son 
günlerde emanet mıntakası dahi
linde teftişe çıkan İsmail Habip 
Bey avdetini müteakip maarif mü
dürlerini, ilk tedrisat müfettişleri- | 
ni içtimaa davet etti. Memleket 
maarifi için cidden mühim ve ha
yatî kararların verilmesine yardım 
eden bu toplanış bir hafta devam 
etti.

Gece yarılarına kadar süren 
ve samimiyet içinde ikmal ediien 
kararlar bütün memleket maarifini 
alakadar edecek mahiyet ve ehem
miyettedir. Karilerimize bu husus
ta malûmat vermeği faydalı görü
yorum.

Maarif Emini İsmail Habip B. 
içtimain maksadını izah etti, ve 
yaz tatilinde Ankarada toplanan 
eminler kongresinde görüşülen ve 
ilk tedrisatı alâkadar eden mese
lelerin müzakere edildiğini, mes
lekî münakaşaların memleket ma
arifi için çok kıymetli neticeler 
vermekte teahhur etmiyeceğini, 
akla gelmiyen şeylerin akla gelen
ler tarafından serdedilmesi neti- 
ceşinde rüyet zaviyelerinin birleşe
ceğini, her kafayı bir kaç misli 
düşünen kafalar vaziyetine soka
cağını, ayni yolun yolcusu olan 
meslekdaşlann bir arada memleket 
dertieıini teşrih etmelerinin ayrıca 
bir zevk teşkil edeceğini vazıh ve 
etraflı bir surette anlatarak cele- 
seyi küşat etti.

Sekiz içtima süren ruzname 
pek çok mevaddı ihtiva ediyor ve 
hepsi biribirinden ehemmiyetli gö
rülüyordu. Bazı maddeler hakkın
da izahat vermek istiyorum. Öte- 
denberi muallimlerimizin okuma
dıkları hakkında bir kanaat vardır. 
Bu mes’elr Eminler kongresindemü- 
zakereye zemin teşkil etmiştir. Ra
porlarda yeni mezunların çoğalma- 
sile ilk tahsilde bir inkişaf müşa
hede edildiği memnuniyetle zikre
dilmiş, fakat yeni ve eski mezun
ların ve bütün muallimlerin okuma 
kıtlığından fikâyet olunmuştur.

Muallimlerin terfii için kabul 
edilen kıdem ve ehliyet şartlarına 
bir de okuyan muallim olması 
kaydinin de ilâvesi kabul edilmiş
tir. Muallimler okumağa nasıl 
sevkedilecek ? Muallime muayyen 
mevzular verilecek, sualler tevcih 
olunacak, anketler yapılacaktır. 
Bu anketler ansızın yapılacak, bu 
suretle muallimin okuyup okuma
dığı kontrol edilecektir. Bir de 
muallime haber vererek yapılacak
tır. Bunda muayyen bir zaman 
zarfında cevap vermesi istenecek
tir.

Okuma işinde en mühim unsur 
kütüphane meselesidir. Bunun için 
de iki esas vardır.

1 — Okuyan ve okutan mü
nevver bir fert sıfatı ile her mu
allimin evinde kütüphane bulun
ması lâzımdır. Bu, medenî her evin 
en zarurî bir ihtiyacıdır.

2 — Muallimler için lâzım olan 
gerek birliklerde, gerek mektep
lerde müşterek kütüphane bulun
durulmasıdır. Müşterek kütüpha
nede iki mühim kâr vardır. Biri 
meselâ on muallimin iştirakile ya
pılan kütüphane servet itibarile 
bir muallimi on defa zenginleştir
miş olur.

İkincisi zaman itibarile kâr var
dır. On muallim ayrı ayrı on kitap 
okuyarak müdavelei efkâr yapar
lar vc kıymetli fikirleri biribirle- 
rin* söylerlerse on misli zaman 
k azarmış olurlar. Umumî kütüp

haneler için bütçede mevzu tahsi
sattan, mektepler kütüphanesinden 
talebe tasarruf. teşkilâtından isti
fade ederler. Bu suretle mektep 
kütüphanesi ile talebe kütüpha
neleri birleşerek umuma ait olur. 
Buna para verenler harice gide
ceğini nazarı itibara almıyaruktır. 
Çünkü gittiği yerde ayni vaziyeti 
bulacaktır.

Okuduğu yeni şeyleri müna
kaşa odenüer arasında bir okuma
yanın bulunması mümkün olamıya- 
caldır. Çünki okuyan insanların 
içinde cehlini göre göre bir insan 
yaşayamıyacaku;-. En büyük ceh- 
dimiz böyle bir muhit yaraüp bir
lik yapmaktır.

Birliklerde post kavgalarına 
tefrika işlerine müsaade edilmeye
cektir. Birkk olması lâzım gelen 
bu yer dağıtıcı, soğutucu, düş
man yaratıcı yer oimıyacaktıı-. 
Okuma heves yaratan kiülcye 
neş’e veren onlara canlı, maşeri 
bir vicdan halinde yaşatan bir 
varlık demek okuı birlik lâzımdır.

Muallimlerden yenileri eskime
mek için çünkü eskileri yeni olmak 
için okuyacaklardır.

Daha bundan başka mühim 
mevzulara da temas edildi. Mese
lâ köy maarifinin inkişaf ve köy 
muallimliğinin daha cazibeli bir 
hale ifrağı, çocuk velileri ile te
mas, üçüncü sınıflarda imtihan ve 
yoklama meselesi, sınıf ve grup 
usulleri, gibi..

Kırk iki maddelik ruznamede 
daha pek çok kıymetli müzakere 
mevzuları vardır. Bunlardan biri
si de bedbin muallimlerle ne su
retle mücadele edileceği keyfiye
tidir. Bunun diğer bir yazımda 
zikredeceğim.

Mıntak~mızın çok değerli Ma
arif Emini İsmail Habip B. şu ve
ciz bir nutukla mmtaka maarif 
kongresine nihayet verdi ve de
di ki:

Kongremizin iki mühim safhası 
vardır. Mevzular hakkında bütün 
şümul ve derinliği iie, azameti ile 
görüştük. Bu işin kâr safhası, di
mağların feyiz cihetinden genişle
mesi safhasıdır. Bu kongreler dır 
ki muhtelif kafalara, muhtelif ka
faların Ledevvür kuvvetini verir 
ve o zamandır ki görüş zaviyesi 
genişler, mevzuu ihata ediş kabi
liyeti artar. İkinci safha, genişli- 
yan rüyet zaviyelerinin bunun tat
bikat sahasına, amel haline intikal 
ettirmesidir. Bizde şarkkârhğm 
diğer bir akidesi vardır, karar ve
rilir parlak mutaleaiar serdedilir. 
âlimane nazariyeler ^ortaya atı
lır, ve bu saman alevi gibi yanar, 
söner. Birçok mukarrerat gördük 
ki fiil sahasında nasibi bu oldu. 
Garp ne fazla zekâsile ne de faz
la çalışması iie değil, onun iyi 
olduğunu bildiği ve yaptığı için 
bugünkü vaziyete geldi. Biz ki 
Garplileştik, medeniyet telâkki 
eden bizler, medenî insanlar gibi 
çalışmakla mükellefiz. Mukarrera- 
tımız hayatta derhal fiil olarak, 
hakikat olarak şeniyet halinde te
celli edecektir. Bunun iki şartı 
vardır :

1 — Onu yapacak insanların 
kavraması.

2 — Nazariyattan, hayalicilik- 
ten kurtarup hayata indirmesi. 
Bütün mukarreratta hayal yoktur. 
Biz (yapmalı) yı değil, (yapabilir) i 
düşündük. Allah hepimizi bu feyzli 
meslek içerisinde muvaffak etsin.

Cezmi
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Şehrimizdeki Halk Fırkası teş 
kilâtiîi» tetkik ve takviye etmiye 
memur edilen Halk Fıı-kası ikinci 
reisi Afyon Karahisar Meb’usu Ali 
ve Tekirdağı Meb’usu Cemil Bey
ler, dün sabahki ekspresle Anka
radan şehrimize gelmişlerdir.

Ali ve Cemil Beyler, Haydar- 
paşada Bediye reisi muavini Hâmit 
Beyle Halk Fırkası reisleri ve be
lediye meclisi âzalan tarafından 
istikbal edilmişlerdir.

Ayni ekspresle, evelce Istan- 
buldaki fırka teşkilâtının vaziyeti 
hakkında fırka grupuna izahat 
vermek üzere Ankaraya davet 
edilmiş olan Cevdet Kerim ve 
Rüknedılin Beyler de şehrimize 
avdet etmişlerdir.

Ali ve Cemil Beyler kendile
rini karşılayanların elini sıkarak 
bir az görüşmüşler, sonra vapurla 
İstanbula geçerek otomobillerle 
doğru Halk Fırkası merkezine 
gitmişlerdir.

Halk Fırkası merkezinde fırka 
idare heyetinin iştirakile saat on 
ikiye kadar süren bir içtima akte- 
dilerek İstanbul fırka teşkilâtında 
yapılacak ıslahatın esasları görü
şülmüştür.

Öyleden sonra Ali ve Cemil 
Beyler fırkanın İstanbul teşkilâtı 
rüesası ile birlikte ikinci bir içti
ma aktetmişlerdir.

Afyokarahisar Meb’usu Ali 
Bey bir muharririmize, buradaki 
mesaileri hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur:

—İstanbulda Halk Fırkasının teş
kilâtı etrafındaki mesaimizin tarzı 
şöyle olacaktır:

İstanbulun bütün teşkilât he
yetlerde ayn ayrı ve merkerlerine 
giderek temas etmek ve kendile
rini yakından görmek ve fırka 
mensupları ve azası hakkında ma
lûmat almak, hulâsa, her ocak ve 
mmtakanm maddî ve manevî mev
cudiyetlerini tamamen kavradık
tan sonra mahalle ve semtleri bir 
araya toplıyarak gözümüzün önün
de ve nezaretimiz altında salim 
ve serbest bir tarzda fırka nizam
namesine tevfikan ocak ve nahiye 
heyetlerini intihap ettirmek, ondan 
sonra nahiye heyetlerini kaza mer
kezlerinde toplıyarak kaza heyet
lerini ve daha sonra kaza mümes- 
sillerile vilâyet merkezinde vilâyet 
kongresi yapılarak ayni esasta 
vilâyet heyetini intihap ettirmektir.

Aşağıdan yukarıya doğru olan 
bu teşkilât heyetlerinin salim bir 
kanaati vicdaniye ile istedikleri 
kimseleri intihap edebilmesine ve 
intihap neticesinin kendi rey ve 
kanaatlerine rnakrun olmuş olma
sına mümkün olduğu kadar sarf 
ve gayret edilecektir.

Vilâyet kongresinde daha vâsi 
ve esaslı olarak istanbulun uraaır.î

Yunan meclisimde

Yunan Has

A fyon m eb’usu Âli B ey  
ve hususî zaruret ve ihtiyaçları 
tesbit edilerek Halk Fırkasının 
Ankarada umumî reisimizin riya
seti altında aktedilecek olan umu
mî kongresi için iktiza eden rapor 
ihzar olunacaktır.

( A r k a s ı 3  üncü sa h ife d e  )

H a ric iy e  N a zır ı M . M ih a la k o -  
p u io s  A n k a r a  it i lâ fın ın  L o k a r-  
no m isa k ın d a n  da  büyük b ir  e  - 
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Atina 21 (A A) Hariciya Na
zırı M. Mihalakopulos Türk - Yu
nan dostluk, bitaraflık telifibeyn 
ve hakem muahedelerile bunlara 
mülhak olup bahrî itilâfa ait bu
lunan protokolün ve bir de Türk 
Yunan ticaret ve konsolosluk mu
kavelelerinin tasrihini mutazammın 
kupon lâyihasını meb’uslar meclisi- 
sine tevdi ederken çok alkışlanan 
bir nutuk iradetmiş ve burada son 
seneler zarfında Yunanistan tara
fından aktolunan dokuz misakı ik
mal ve itmam eden Türk - Yunan 
misakının yalnız Türkiye ve Yu
nanistan için değil bütün Avrupa 
için ve belki de mübalâğa
sız olarak hatta bütün cihan 
için istisnaî bir kıymeti ha
iz olduğunu söyledikten sonra 
mezkûr misakın her iki milletin 
arzusuna, ruhuna ve ihtiyacına te
kabül ettiğini ve bundan dolayı 
belki de Lokarno misakından da 
büyük ehemmiyeti haiz bulundu
ğunu mübalâğasız olarak söyle
mek caiz olduğunu ilâve eylemiş-

[ A r k a s ı 3  üncü s a h ife d e ]

{

cular barıştılar
Dün Tiirk Ocağında akdedilen 

içtima çok hararetli oldu
İki taraf müşterek bir mıntaka heyeti yaparak 

kongreye kadar vaziyeti idame edecekler. Bu su
retle ihtilâfın ârazı zail oluyor demektir.

Sporcular arasındaki malûm 
ihtilâfları, yahut daha açık tabi- 
rile münaferetleri izale için Gire
sun meb'usu Hakkı Tarık Bey, 
Matbuat cemiyeti reisi sıfatile or
taya yeni bir formül atmıştı:

İstanbul klüplerini temsil eden 
murahhas ve mümessiller Türk 
Ocağında Hakkı Tarık Beyin nez
dinde toplanacaklar, ihtilâf mevzu
larını tahlil edecekler, hüsnü ni
yetle hareket ederek noktai na
zarlarını telif ederek üçüncü bir 
çarei hal bulucaklar ve dargın ge
len gançler güle oynıya barışıp 
gideceklerdi.

Vehleten gayet mantıkî görü
nen bu formül, acaba tatbikat 
sahasında müsbet bir netice vere
cek miydi?

Eğer ihtilâflar, Hakkı Tarık 
Beyin anladığı ve zannettiği gibi 
sadece prensip ayrılıklarından doğ
muş olsaydı her iki tarafın mem
leket menfaatine kendi kanaatle
rinden yapacağı fedakârlıklar ara
daki boşluğu dolduracak ve şahsî 
ihtiraslara bilmeden basamak olan 
genç sporcu kütleleri hasretle 
kucaklaşacaktı.
Fakat dün de yazdığimız gibi ihtilâf
ve ikiı.ji doğuran esbi.Ii.n muay

yen bir iskemle etrafında çarpışan 
ihtiraslar olması vaziyeti çok işkâl 
ediyor ve gençlik kütlesi, sporcu 
nesil, kasten şahlandırılmış âsabile 
çarpışıyor, mücadele ediyor, bıri- 
birini yiyordu. Bu alev alev ba
cayı saran yangının sebebi neydi?

^Sporcular arasında münaferet- 
ler yaratan binnefis spora ait mu
allâk ve münaziünfih mesail mi 
mevcuttu? Payiaşılamayan şerefler 
etrafında mı mücadele ediliyordu?

Hayır ne birincisi, ne İkincisi, 
ne de ücüncüsü.. Mes’ele çok ba
sittir.

( A rka sı £  çüncü sahifede)
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Sivas, 21 (A. A) — Gazi Hz. 
maiyetinde bulunan zevatla saat
10,15 de Tokada hareket buyur
muşlardır.

Tokat 21 (A . A ) Reisicüm
hur Hz. leri saat on buçukta refa
katlerindeki zevat ile Tokadı terket- 
mişlerdir. Belediye dairesi önünde 
saatlerce kendisine intizar eden 
halk Gaziyi heyecan ve muhabetle 
alkışlamıştır. Belediye öğle yeme
ğini yedikten sonra misafir 
kalacakları Meb’us Mustafa Be
yin evine gitmişlerdir. Cuma Ta
tili olduğundan bugünü istirihatle 
geçirecek yarm halk ile temasta 
bulunacaklardır.

Ankara, 21 (Hususî) — Reisi
cümhur Hazretleri devam etmek

te oldukları seyahatlerini müteakip 
Ankarada toplanması mukarrer olan 
Cümhuriyet Halk Fırkası umumî 
kongresini bizzat küşat buyu
racaklar ve bu seyahhatleri es
nasında edindikleri intihalardan 
mülhem olarak, fevkalâde mühim 
bir nutuk irat edecekler dir.

Gazi Hazretleri bu, nutuklarında 
Cümhuriyet Halk Fırkasının mem
lekette cümhuriyet prensiplerini 
nasıl tatbik etmesi lâzımgeldiğini 
izah ettikten sonra kongrenin hangi 
mesaile daha ziyade ehemmiyet 
vermesi icap ettiğini irae edecek
lerdir.

Bu nutuk, dahilî siyasetimizin 
ana hatlarını teşkil edecektir.

—  Birinci fasıl —

“Yarm,, da Rum yazısı 
namı verilen şey nedir?
Arif Oruç eski dostu Papa Eltimden 

nasıl para alır?
Yarın gazetesi tahrir hey’- 

etinde Rum yazısı namile 
a nılan  neşriyat nedir? Nasılı 
ldmın emri ile ve niçin baş
lanmıştır?

Rutbetlû Fener Patriği Hazret
lerinin ne suretle dolandırıldıkları
nı anlıyabilmek için işe bu cihet
ten girişmek lâzımdır.

II

Bundan sonra şunları neşredeceğiz i
1 —  Arif Oruç mefsuh Serbest Fırka lideri Fethi Beyi nasıl 

dolandırmıştır.
2 — Arif Oruç hücum ettiği Halk Fırkası hükümetine mü- ;

racaat ederek nasıl para dilenmiştir. _
3 — Kolombiya direktörü Müsyü Ofortu nasıl dolandırmıştır.
4 — Seyrisefain müdürü Sadullah Beyi nasıl dolandırmak is

temişti .
5 — Papa Eftimden her ay ne kadar para alır.
Şimdilik bu kadar.. Tetkikatımıza devam ediyoruz..

Bahsettiğimiz sahnenin cereyan 
ettiği geceden on, on beş gün 
evvel, bir akşam üzeri Arif Oruç 
gazetenin tahrir müdürlerini ya
nma davet etmiş ve damdan dü
şer gibi kendilerine şunları söy
lemişti:

—Yarından itibaren, hatta müm
künse hemen, derhal Rumlara karşı 
şiddetli bir mücadele açmalıyız.

Nizamettin Nazif sormuştu:
— Bu kadar acele mi? Sebep?
Başmuharrir bardağın içine buz

atmış, rakı içiyordu. Dört parma
ğını birden bir domates salatası 
tabağına daldırarak bir müddet 
çöplendikten sonra;

—  Sebebi bence malûm -dedi- 
siz hemen yazıları yazmağa bakın!.

Hayri Muhiddin soğuk kanh ve 
çok ciddî bir gençtir:

— Peki amma Arif Bey -diye 
söylendi- maksat nedir ? Hedef 
bizce de malûm olmalıdır ki, iste
diğiniz iş yapılabilsin.

—  L ü tfe n  ç e v ir in iz  —
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TELGRAFLAR Kİ
Tahdidi teslihat miizakeratı

derecedeki bahrî devletlerin 
arp gemisi olabilecek

Cenevre 20 ( A .A  ) —  Tah
didi teslihat komsiyonu ikinci de
recede bahrî devletlere hususî 
harp gemisi snııfı bulundurmaları 
hakkım bahşetmiştir.

Bu nevi gemilerin tonajı 8 bin 
veya daha aşağı olacaktır. Kom- 
siyon 7 devletin bahrî ahkâın pro
jelerindeki erkamı sırf malûmat 
kabilinden muhafaza etmeğe ka
rar vermiş ve bilhassa tayyareler 
hakkındaki gemilere ait maddeyi 
kabul etmiştir. Komsiyon tahtel

bahirlerin hacmini 2 bin ton ola
rak tesbit ve bunlar için 130 mili

metrelik toplar kabul etmiştir. Pro
jenin bütün maddelerini kabul 
eden komsiyon müteakiben tah
didattan muaf olan gemilere mü
teallik zeylide kabul etmiştir. Kom
siyon bu nevi gemilere ait olan 
azamî tonaj mikdarı bulunan 600 
tonu ittifak ile kabul etmiş ve fa
kat hususî bir takım itilâflarla bu 
gemilerin de tahdidata tabi tutul
masını şart olarak ileri sürmüştür.

Irak Kralı

Feysaî, Kıbrısa 
seyahat yapıyor

Bağdat, 21 ( A. A  ) —  Kral 
Feysaî, bir İngiliz askerî tayyare- 
sile Iskenderiyeye müteveccihen 
hareket etmiştir, Irak kralı, ora
dan hasta bulunan pederi Hüseyni 
ziyaret etmek üzere vapurla Kıb- 
rısa gidecektir.

Amman , 2 1  ( A. A  ) —  İrak 
Kralı Feysale biraderi Emir Ap- 
iullah ta refakat edecektir.

İtalyada askerlik
Roma 20 ( A .A  -  Askerlik 

.müddetine müteallik olarak har
biye nazırı tarafından ihzar ve 
kabine tarafından kabul edilmiş 
olan ikinci kanun lâyihası bu mü- 
detin 18 ay olduğunu tasdik et

mekte ve hususî şerait altında 
bulunan gençler için bu müddetin 
12, 6 ve 3 aya kadar tenziline 
ait ahkâmı ihtiva eylemektedir.

Cin sulhe kavuşuyor!
Pekin, 20 A .A  ) —  Shansi 

'■eyaleti Generallerinden 26 sının 
■ve bunlarla beraber ahiren hükü
meti merkeziyeye karşı muharebe 
etmiş olan Komkuominchun ordu
sunun faaliyetleri neticesi olarak 
devamlı bir sulh ihtimalleri art
maktadır. Bu ceneraller Nankine 
telgraf çekerek millî hükümete 
muzaheret etmeği taahhüt etmekte 
olduklarını bildirmişler ve talimat 
istemişlerdir.

DoX tayyaresi
Bordo, 20 (A.A) —  Dox San- 

tanderde denize inmiştir. Herşey 
yolundadır.

Amerikada iflâslar

70 banka gişele
rini kapadı

Nevyork, 20 ( A . A )  - Haliha

zırda muvakkat surette müşkülâta 

uğradıklarından dolayı Müttehidei 

Amerika dahilinde kapılarını ka

payan küçük bankaların adedi 70 e 

baliğ olmaktadır. En son olarak 

gişelerini kapamış bulundukları ha

ber verilen bankalar Kaliforniya- 

nın şimali garbisindeki 4 banka 

olup bunlardan Jeneral bank ant 

trüst kompanide 13 bin dolar mev
duat vardır.

Yunan ayan reisliği 
Atina, 20 ( A. A  ) —  Jeneral 

Paraskevopulos, 9 reye karşı 63 

reyle ayan reisliğine intihap edil
miştir.

İspanya grevi
Barselon, 21 (A. A) —  Gece 

sükûn içinde geçmiştir. Yalnız Va
roşlarda hafif arbedeler olmuştur. 
Tiyatrolara bir çok halk dolmuş
tur. 130 kişi tevkif edilmiştir.

İngiliz amelesinin sted ği
Londra 20 ( A .A  ) —  Maadin 

amele konferansı ücretlerin daha 
ziyade tenzili teşebbüslerine karşı 

şiddetle mukavemet etmeğe müt- 

tefikan karar vermiştir. Konferans, 

saatlerin mikdarının her on beş 

güne nazaran tahdidi tekliflerine 

ve mıntakavî bütün itilâfların sınaî 
bir millî büroya havale edilmesi 
suretindeki telkinlere karşı şid
detle protesto etmiştir

Denize düşmüş
Dün köprünün Haliç iskele

sinde dolaşmakta olan Ali isminde 
biri müvazenesini kaybederek de
nize düşmüş ise de iskelede bulu
nan halk tarafından kurtarılmıştır.

Yangın
Dün Ankara caddesinde hu

rufat mağazası sahibi Grant Ef. 
nin 6000 liraya sigortalı mağaza
sında yangın çıkmıştır.

Yangın itfaiye tarafından sira
yete mahal verilmeksizin söndü
rülmüştür. Yangının sureti zuhuru 
hakkında tahkikat yapılmaktadır.

Otomobil kazaları
216 numaralı otomobil, Gala

tada Kunduracı Bohor efendiye 
Çarpmış ve yaralamıştır. Otomo
bili idare eden şoför Dimo ya
kalanmıştır.

2-2210 numaralı şoför Haşan 
Tahsin Efendinin idare ettiği oto
mobil Eyip caddesinden geçerken 
Fatma isminde bir kadına çarpa
rak yaralamıştır.

İhracat vaziyeti
Son hafta içindeki ihracat 

vaziyetimiz şudur: Fındık satışları 
hararetlidir. Fiatlar gittikçe fır
lıyor. Bir ay evel 67 kuruş olan 
fındık şimdi 80 kuruşla 85 kuruş 
arasındadır. İhracat en ziyade 
Amerika ve Almanyaya vaki ol
maktadır. İşin garip tarafı tüc
carımızın ekserisi satışlarını evvelce 
yaptıkları taahhüt mucibince bir 
ecnebi ticarethanesine yapmakta
dır. Bu ecnebi ticarethanesi bizden 
aldığı fındığı 120 kuruştan Avru- 
padaki çikolata fabrikalarına satı
yor.

Ticaret borsasmda ihracat işle- 
rile meşgul olan komisyonlar tacir - 
lerimizinle Avrupa ararasındaki bu 
mutavassıtları kaldırmağa çalışıyor. 
Bunun için de tacirlerimizin bir satış 
birliği teşkil etmesi teklif edilmiş
tir. Bu teşebbüse henüz kimse iş
tirak etmemiştir.

Buğday vaziyetinde bir fark 
yoktur. Fiatlar 7 ile 8 kuruş ara
sındadır. Tiftik fiatlan da düşkün
dür. Evvelce 103 kuruş olan tiftik 
bu sefer 92 kuruş olmuştur.

Yorgancılar
Hey’eti umumiye 
yakında toplanıyor

Yorgancılar cemiyetinin sene
lik hey’eti idare intihabı ayın on 
altısında yapılacaktı. O  gün sabık 
hey’eti idare azalan g* imediği 
için intihap yapılamamıştı. Bu su
retle teahhur eden intihabın bu 
ayın 25 inde yapılması takarrür 
etmiştir.

intihap günü hey’eti umumiye 
toplanacak vc fevkalâde bir 
içtima yapılacaktır. Bu içtimada 
eski hey’eti idareden hesap sor
mak için bir hesap encümeni in
tihap edilecektir. Eski hey’eti 
idarenin bazı yolsuzluklar yaptığı 
söylenmiştir.

Saniyen cemiyet nizamnamesi
nin bazı maddeleri tadil edilecek
tir. Heyeti umumiyenin toplanma
sının bir sebebi de yeni heyeti 
idare azalarının altından on ikiye 
iblâğı için yapılan bir tekliftir.

Eskiden cemiyete yalınız ka
palı çarşı ile mısır çarşısı esnafı 
dahildi.

Bunun için heyeti idarenin altı 
kişiden ibaret olması kâfi geli
yordu.

Şimdi ise Üsküdar, Kadıköy, 
Beyoğlu, Fatih, Malta çarşısı es
nafı ve muhtelif yerlerde peraken
de bir surette bulunan hallaç ve 
yorgancılar da girmişlerdir.

İntihap Kapalı çarşıda cemiyet 
merkezinde, bir de Mısır çarşısında 
yapılacaktır.

Şehrin imarı
Belediye imar 

işile uğraşacak
Belediye Istanbulun imarı me- 

selesile ciddî surette meşgul ol
mağa karar vermiştir. Şimdiye 
kadar bu hususta bir çok proje
ler yapılmıştır.

Fakat belediyenin varidatı her 
sene değiştiğinden bu iş için büt
çeye para koymak kabil olamı
yordu. Son belediye kanunu be
lediyelerin varidat membalarını 
tayin etmiştir. Bu sebeple her se
ne alınacak para muayyendir.

Belediye, bunu nazarı dikkate 
a arak imar için bir program ha
zırlamağa başlamıştır. Şehir mec
lisi daimî encümeni de bu mesele 
ile meşgul olmaktadır. Heyet ta
savvurlarını meclise bildirecektir.

Şehrin imarı program ve pro
jesi yeni sene bütçesi yapılırken 
nazarı dikkate alınacaktır. İstan- 
bulun imarı için hâkim olan fikre 
göre, bütün şehrin şimdiki geniş 
ve dağınık hududu içinde, baştan 
başa imar etmek mümkün değil
dir; bütün İstanbulu müterakki 
bir Avrupa şehrine benzetmek için 
milyonlarca lira sarfetmeğe ihtiyaç 
vardır. Bunun için sayfiye yerleri 
ayrılacaktır. Belediye en büyük 
gayretini asıl şehrin imarına sar- 
fedecektir.

Serseri torpil
Bundan bir hafta evvel Kara- 

denizde Trabzona yakın sahillerde 
serseri bir torpil görülmüştür. Ge
len haberlere göre serseri torpil 
Trabzon liman dairesi tarafından 
imha edilmiştir. Bundan bir ikij 
hafta evvel de gene aynı sahiller- 
da bir serseri torpil daha görül
müş, Gireson liman dairesi tara
fından imha edilmiştir.

Karadeniz sahillerinde sıksık 
torpil görülmesi alâkadar dairele
rin nazarı dikkatini celbetmekte- 
dir. Bu yüzden herhangi bir ka
zaya mahal vermemek için bu sa
hillerde torpil taharriyatı yapılması 
lüzumlu görülüyor.

Yunan meclisinde
[ B ir ic n i sa h ifed en  m abat/  

tir. Mumaileyh Ankara mülakatı 
esnasısında vuku bulan tezahüratın 
derecei hararetin ve samimiye
tin bütün intizarların fevkına 
çıktığını İsrarla kaydetmiştir. M. 
Mihalakopulos bu vesile ile Ma
caristan Başvekili Kont Bethlen 
ile Ankaradaki tesadüfi telâkinin 
etrafında deveran etmiş olan şa
yiaların tekzibe bile değmediğini 
söyliyerek Türk - Yunan ticaret 
mukavelesi hakkında sorı fer’î 
müzakerat ile bazı sebeplerin 
iki ziyareti ayni zamana nasıl te- 
sa adüf ettirdiğini izah etmiştir. 
Kendisi müteakiben Türk - Yunan 
dostluk misakını tahlil ederek An
kara itilâfnamelerile istihdaf edi
len yegâne maksadın iki millet 
arasındaki muslihane ve dostane 
münasebatı takviye etmekten iba
ret olduğunu beyan etmiş ve de
miştir ki:

Atılan bu tohum ve çekirdek 
etrafında gerek Balkanlar gerek 
Akdeniz havzasında bir takım fe
lâketzede milletler için daha uzun 
bir sulh devresi temin edecek bir 
vaziyet ihzar ve tarsin eylemek 
mümkün olacağını ümit etmeğe 
mahal vardır. Türk Yunan ihtilâfı 
hakkında tedafüi ve ya taarruzî 
bir mahiyeti bulunmadığına ve bü
yük ve ya küçük her hangi bir 
hükümete ve hele büyük devlet
lerin her hangi bir gururuna karşı 
iki tarafı asla bağlamadığına dair 
teminat vermek zaittir. Bu samimî 
itilâfa girişmekte valnız sulhü te
min etmek değil, her hangi üçün
cü bir devlete karşı istiklâlimizi 
takviye eylemek istedik. Bu teşriki 
mesaiyi diğer büyük ve ya küçük 
devletlerin sevk ve idaresini veya 
bu devletleri her hangi bir kom
binezona tabi kılmak fikrimize 
mugayir olurdu. Bahrî itilâfa ge

lince iki Akit neticesi meçhul ve 
içinden çıkılmaz teknik müzakerat 
vadisine girmek istememişlerdir. 
Türkiye ve Yunanistan bahrî mu
kavelenin derhal imzasına imkân 
biraktnak için münasip formül bul
muşlardır.

Onlar, bu mukavelenin infazını 
aralarındaki iyi münasebatın de
vamına mukabil hüsnü niyetlerine 
ve tarafeynce imza olunan metin
lerin doğru bir surette tefsir vo 
tatbikına terk ve tevdi etmişlerdir. 
Milınlakopulos ticaret mukavelesini 
teşrih ederken Tiirk sularında ka- 
potaj hakkına malik olmak için 
Yunanistanın neden ısrar ettiğini 
izah etmiştir. Mumaileyh Ankara 
mükalematına nakli kelâm ederek 
bunlar Ankarada dahi mazinin 
unutulmak istendiğine ve iki mem
leket arasında İktisadî sahalarda 
bir teşriki mesaî tesisinin arzu 
olunduğuna dair zerre kadar şüp
he bırakmadığını tebarüz ettirmiş
tir. Hariciye Nazırı müteakiben şu 
sözleri söylemiştir: Türk - Yunan 
itilâfına müsbet misak alcını koy
dum. Çünkü bu misak iki âkit 
arasında hüküm süren fikir ve 
zihniyeti bütün komşu memleket
lere yaymak istidadını göstermek
tedir.

Ümit olunur ki, bu suretle mem
leketimizin ve diğer bazı memle
ketlerin en yüksek hükümet adam

larının tehakkuk ettirmiye çalıştıkla 
itilâf bir emri vaki haline gelsin. 
Hatip bunun üzerine sözü umumi 
sulh temayülâtı bahsına intikal et
tirerek umumî sulhun elbette bir 
gün cihanda hüküm süreceği hak- 
kındaki kanaatini izhar ettikten 
sonra o zaman ahfadımız nesli 
hazırla eski devirlerde sopa ile 
biribirlerini tepeliyen iptidaî ak
vam arasında hiç bir fark görmi- 

I yecektir, demiştir.

Sporcular barıştı
[ B ir in c i  sa h ife d e n  m a b a t]  

Federasyon reisliği iskemlesi 
etrafında asrî bir (tahtıravalli) oy
nanmaktadır. Bir taraf şimdi yük
seldi, öteki taraf muvazeneyi ken
di lehine imaleye çalışıyor.

Matbuat cemiyeti reisinin Hüs
nüniyeti, samimî alâkası ve ye
rinde müdahalesi, bütün bu itilâf 
erkânını ve aralarında hakikî bir ih
tilâf olmadığı halde göya muhale
fetin tarafeynini teşkil eden bi
çare kulüpler mümessillerini dün 
Türkocağında topladı. İçtimaa saat 
on dörtte başlnmıştı, tam 20,30 da 
nihayet verildi.

Yani bilâ aram, bilâ fasıla tam 
altı buçuk saat..

Ne söylendi, ne konuşuldu ve 
neye karar verildi ?  Kısaca hülâ
sa edelim :

İçtimai Hakkı Tank Bey açtı. 
İhtilâfatın tevlit ettiği çirkin şekil
den bahsetti ve barışmak tavsiye 
etti. Bunu münakaşalar takip etti. 
Müteaddit ıstirahatlerden birinde 
Boks federasyonu reisi Muhsin B. 
le mıntaka boks heyeti reisi Eşref 
Bey arasında pek te hafif olmıyan 
bir münakaşa geçti ve neticede 
müşterek bir mıntaka hey’eti teş- 
kilile vaziyetin umumî kongreye 
kadar idamesi takarrür etti. Bu 
hey’ete dahil olacak namzet lis
teleri hazırlandı ve bu zevatın 
haftaya aktedilecek mıntaka kon
gresinde intihaplarının temini ta
karrür etti.

Vaziyete nazaran ihtilâfın ârazı 
zail oldu gibi. Fakat maraz aca
ba ne olacaktı?

Umumî kongreye kadar bir 
daha teper mi dersiniz acaba?

D ü n k ü  m açlar  
Dünkü futbol maçlarında Ana

dolu Kumkapıya, eksik bir takım
la sahaya çıktığı için, mağlûp ol
muştur.

H alk Fıraasında
(  B ir in c i  sa y fa d a n  m a b a t)

Umumiyetle teşkilâtımızın ga
yesi millî cidali yapan ve memle
ketin hürriyet ve istiklâlini teinin 
eden Müdafaai hukuk cemiyeti ve 
onun müvellidi olan Halk Fırkası
nın IcUvvei hayatiyesini ve mevcu
diyetini yeniden takviye ederek 
millî devleti ve cumhuriyeti ve 
halk idaresini bu teşkilâta istinat 
ve inkişaf ettirmeğe çalışmaktır. 
Bunun için şimdiye kadar teşkilât 
haricinde kalmış olan temiz ve 
genç evlâdı vatanı ve işi gücile 
uğraşan namuslu ve hayırlı insan
ları ve halkımızın hayır ve men
faatine hadim teşekkülleri, ve ta- 
azzuları ve müesseseleri teşkilâtı
mızın araşma ve himayesine ala
rak gerek kendileri ve gerekse 
memleket için daha faydalı kılma
ğa çalışmaktır.

Bu meyanda Cumhuriyetin, de
mokrasinin rehberliğini yapmakla 
ve genç nesli ve çocuklanmızı 
Cümhuriyetin ve demokrasinin 
esaslarına ve icaplarına göre ye- 
tişdirmekle mükellef olan muallim
leri Halk Fırkasının camiası da
hilinde ve tabiî azası olarak talâk- 
ki ve kabul etmekteyiz.

Kahve fiatlan
Piyasada kahve fiatlan gene 

düşüyor. Bundan evvel Berezilya- 
daki dahilî karışıklıklar yüzünden 
her tarafta kahve fiatlan yüksel
miştir.

Şimdi Berezilya eskisi gibi kah
ve ihracatına başlamış, dünya fi- 
atlarını düşürmüştür.

Evvelce piyasada kantarı 60 
şiline kadar satılan kakao, birkaç 
gün evvel 55 şiline düşmüştür.

Kahve tacirleri evvelce pahalı 
aldıkları mallan şimdi daha ucuza 
satmak mecburiyetinde kalmışlardır.

Bir kaç kahve taciri fiatlan 
düşürmemek için aralarında bir
leşmişlerdir. Bu birliğe bir çok 
tacir iştirak etmiştir.



Başmuharrir bir fin hiddetle
nir gibi oldu. “ Sen nnaıl oluyor 
da benim işlerime burnunu sokabi
liyorsun?,, gibilerden Hayri Mıı- 
hiddinc bet bet baktı. Sonra kaş
larını çatarak suratını buruşturdu. 
Yanındakileri istiskal ettiğini ima 
eder bir şekilde başını dıvara çe
virdi. Bu hali ile adeta Hayri Mu- 
hiddine şunu ilıtar etmek ister gi
biydi:

“ Haddini bil.. Yoksa bildiri
rim lıaaal..

Nizamettin sinirlenmişti. Arka 
dnşınııı koluna geçerek odadan 
çıktı.

On dakika sonra, idare memuru 
Semih Bey çekingen bir tavurla 
tahrir müdürünün masasına yak
laşarak kulağına şunları fısılda
mıştı:

— Vallahi ben ne yapacağımı 
şaşırdım.

Nizamettin meşguldü:
— Gene ne var, diye haykırdı. 

Muharrirlere bu akşam da para 
verilmiyor mu?

Semih cevap vermedi, masa
nın üzerine bir zarf bırakarak oda
dan çıktı.

Bu esrarengiz halden bir şey 
anlıyamıyan Nizamettin zarfı açın
ca gözüne dörde bükülmüş bir 
kâat çarptı.

Bu kâadın içinde şunlar yazı
lıydı:

“Hayri Muhiddine söyle, şim
diden tezi yok gözüme gözükme- 
şin, defolsun gitsin.”

Hayri Muhiddin çok kıymetli 
bir arkadaştır. Başmuharririn ondan 
bahsederken böyle bir lisan kul- 
lanmıya cüreti cidden affedilmez 
bir küstahlıktı. Nizamettin kâğıdı 
buruşturarak yere attı, hiddetle 
odadan fırladı. Doğruca Arif O- 
rucun odasına gitti.

Birkaç dakika kadar koridorda 
bir ağız kavgası aksetti.

Muharrirler, mürettipler kulak 
kabarttılar. Acaba gene neler 
oluyordu.

Besbelli “Akrabanın, akrabaya 
akrep etmez ettiğin !„ denmemişti.

Bunlardan biri insan, biri ak
repti ama, acap hangisi?

Neden sonra Nizam gene es
kisi gibi hiddetli hiddetli koridoru 
geçmiş, odasına dalmıştı. Masası
nın başında dururken arkadaşı 
Hayriye manidar bir göz atarak 
homurdandı:

—Bak herif.. Adam oldum zan
nediyor kendini..Ve çalışmağa baş
larken gene ona göz kırparak;

—Rumlara hücum edecekmişiz. 
Sebebini anlamamak için hayvan 
olmalı; sen de hayvanlık edip he
rifin maksadım soruyorsun. Mak
sat malûm.. Papel..

Hayri Muhiddin elindeki kalemi 
masanın üstüne fırlatarak bağırdı:

— Nizam.. Biz parasız adam
larız.. Fakat namuslu vc merdiz.. 
Burada gazetecilik ettiğimize ka
niiz.. Bizi dolandırıcılığa vasıta 
gibi kullanmak istiyorlar, aldanır
lar.. Çünkü bunu hissettiğimiz gün 
haysiyetimize hürmet ettirmeği 
pekâlâ bilenlerdeniz..

Derhal şapkasını kavradı. Ni
zama elini uzatarak:

— Seni severiz.. - dedi - Sen 
mert ve temiz adamsın.. Böyle bir 
mezbelede kalumıyacağını tahmin 
ettiğim için bende şimdi gidiyorum.

Temennim şudur ; Kirlenme I 
Kalemini bir aıı evvel bırak ve 
çık..

Bu heyecanlı sözler ne kadar 
mubarrir varsa hepsini tahrir mü
dürünün başına üşüştürmüştü. Ke
mal Ahmet kaşlarını çatmıştı. Ni
zamettin arkadaşlarını tatmin etti:

— Bana eminseniz çalışınız..
- diye - bağırdı. Emniyetinizi mün- 
selip addettiğim gün hep beraber 
göçederiz.. Haydi Hayri al kale
mini..

Bu sırada zabıta muharriri Ba
ba Rüştü, elinde uzun kâğıtlar, 
o canım gözlüğünü düzelterek 
odaya girmişti.

Göbeğini hoplatarak bastı kah
kahayı :

— Ulan.. — diye bağırdı — 
ben de sizi adam zannederdim be. 
Şantaj yeni mi başlıyor zannedi- 
yorsünüî'.? Beyoğluna gidin de şöy
le göz kulak olun, soyulmadık 
kerhane, meyhane mi kalmışbr ? 
Daha dün gözümün önünde Pa- 
naroma gazinosu sahibinden elli 
lira kıvırdı seninki..

— Elli lira mı ? Bu kadar da 
mı düştük ? Ne tenezzül 1

Bu sözler iktisat doktoru 
Kemal Ahmedin ağzından fıriayı- 
vermişti.

Rüştü baba:
— Ulan.. — dedi — bu ga- 

nicesi.. Ya demin şurada duran 
topal Rumdan dört aldıklarını söy
lersem ne dersiniz ?

Nizamın artık canı sıkılmıştı:
— Kısa kesini -diye haykırdı- 

dedikoduyu bitirin de işe baş- 
lıyalım..

O gece el ayak kesildikten sonra 
Arif Oruç, yıkılmamak için duvar
lara tutunarak koridoru geçmiş, 
elinde tuttuğu bir tomar kâadı 
sermürettibin eline tutuşturarak 
gözlüğünü düzeltmişti, sonra;

— Bu yazı muhakkak gazete
ye girecektir, demişti. Sermürettip 
Ali efendi itiraz edecek olmuştu:

— Fakat beyim.. Gazete çok
tan doldu.

— Olsun..
— İyi amma bunu nereye ko

yalım..
—  Ajansları çıkarırsın, olur 

biter.. Bu hayatî mahiyette bir 
yazıdır.

Yoksa hafta sonunda sen de

İzmirde
Terakkiperver Fırkanın 
ihyasına dair olan rivayet
ler hiçbir tesir yapmadı

İzmir, 21 (Hususî) Refet Paşa
nın Terakkiperver Cümhuriyet Fır
kasını ihya edeceğine dair olan 
rivayetler burada hiçbir tesir hâ
sıl etmemiştir.

Diğer taraftan Yeni Asır ga
zetesi Başmuharriri İsmail Hakkı 
Beyin yeni bir fırka teşkiline te
şebbüs edeceğine dair çıkan bir 
şayia hakkında İsmail Hakkı Bey: 
bu şayianın doğru olduğunu söy
lemişse de, İzmirin temiz ve asil 
halkının böyle bir fırkayı benim
semesine ihtimal verilmemektedir.

tırıl, ben da.. Anladın mı?
— Cazete gecikmesin, hani 

ben mes’uliyet kabul etmem.
— Hadi sen karışma ordan 

ötesine.. Nene lâzım senin.. Ben 
bilirim işimi..

Sermürettip biraz düşündükten 
sonra:

—  Peki amma beyim - diye
cek oldu - gece zammı isterim, 
sonra vermem dersen çatışırız 
hani..

Arif Oruç arifane bir gülüm
semeyle karışık şu cevheri yu- 
murtlamıştı:

— Delikanlım! Biz kaz gele
cek yerden tavuğu sakınmayız..

Ve odadan çıkmıştı.

Yarım saat sonra tashih pro
valarını gözden geçirirken musahhih 
Reşat Bey bir an duraklamış, pi
posunun ucu ile kafasını kaşımıştı.

Musahhih Reşat arif adamdır, 
anlamıştı. Sermürettibe seslendi:

— Yahu bu da ne? Kim yaz
dı bunu? Aaa.. Vallahi kepazelik. 
Buram buram dolandırıcılık ko
kuyor bu ayol I

Şantaj bu..
“ Gerrr Ali,, dedikleri [*] he

men Reşat Beyin yanına sekti. 
Telâşlı telâşlı : Ne var, ne oluyor 
gene? dedi. Ben bu işte şaşırdım, 
a kardaş. Ne biçim yer burası.

Reşat cevap yerine en büyük 
harflerle dizilmiş kocaman serlev
hayı Ali Beye gösterdi.

Gerr Ali kaşlarını çatarak hay
retle şu satırları okudu:

f  B itm ed i ]

[1] Sermürettip Ali Bey arkadaşları çok se
verler. Ona böyle takılırlar. Sayfları germesin
den naşi-

Papa Eftimi eski dostu Arif 
Oruç nasıl dolandırmıştı? [ Ya- 
rınki yazıda bu da var i ] D

H a m iş: B u  y a z ıd a  ism i g e ç e n  H o ca  
Saidin, M illiy e t v e  P o l it ik a  r e fik le r im i
z in  m u h a rrir le r in d e n  T o p k a p ıl ı  M eh 
m e t S a i t  B e y  o lm a d ığ ı n ı ta s r ih  ed eriz .
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Hukuk talebe \kongresi
Dünkü içtimada nizamname tadıl 

encümeni intihap edildi
Hukuk Fakültesi Talebe cemi

yeti dün Türk Ocağında senelik 
kongresini akdetmiştir.

İçtimaa saat onda başlanmış,
13 te nihayet verilmiştir. İçtima 
pek hararetli ve gürültülü olmuş
tur. Evvelâ riyaset ve kâtiplerin 
intihabı yapılmıştır. Reis üçüncü 
sınıftan Kemal, ikinci reis ikinci 
sınıftan Vedat, kâtipliklere A. 
Şeref, Süleyman Sıddık, Ali Se
zai Beyler intihap edilmişlerdir. Bun
dan sonra birçok talebeler söz almış 
ve eski heyeti idarenin yaptığı işler 
şiddetle tenkit edilmiştir . Yapılan 
teklifler üzerine bir hesap encü
meni teşkil edilmiştir. Bu encümen 
eski heyeti idareden hesap sora
caktır.

Söylendiğine göre eski heyeti 
idare cemiyete ait ehemmiyetli bir 
parayı zimmetine geçirmiştir. Yeni 
encümen sui istimal olup olmadı
ğını tetkik edecektir. Hesap en
cümenine : Muammer, Zihni Zül- 
fikar, Faruk, Razî, Ekrem Beyler 
intihap edilmiştir.

Bilâhara eski nizamnamenin ta
dili teklif edilmiştir.

Talebeden birisi:
—Nizamname tadil edilemez. Ak

si takdirde cem iyetin gayesi tadil 
edilmiş olur, dedi. Buna:

—  Nizamnamenin heyeti umu- 
miyesi değil bir k aç maddesi ta- 
dil edilmek icap ediyor. Binanaleyh 
gayesi tadil edilmiş olamaz. Diyc 
cevap verildi. Talebeden biri te< . 

kil edilecek bir encümene nizam
namenin tadili Meselesinin havel 
edilmesini teklif etti.

Reis bu fikri reye koydu. Ek
seriyetle kabul edildi. Bu esnada 

bir gürültü oldu: Talebeden biri 
ekseriyetin bu fikri kabul etmedi
ğini iddia ediyordu, Reis kendisine.

— Şimdiye kadar cereyan 
eden müzakeratın yolsuz olduğunu 
iddia ediyorsunuz dedi, sonra ta
lebeye döndü:

— Nizamnamenin tadili için 
bir encümen intihabını istiyor mu
sunuz diye sordu. Her kes istiyo
ruz, istiyoruz diye bağırdı.

Ekseriyeti gören ve anlıyan 
muteriz de sustu. Derhal encüme
nin intihabına geçildi. Ve Ahmet 
Cemil, Ali Rıza, Nail, Hıfzı ve 
Hamdi Beyler intihap edildiler. 
Vakit geçtiği için içtimaa nihayet 
verildi. Gelecek Cüma günü kon
gre tekrar toplanacaktır.

Eski bentler
Büyükderedeki bentlerden en 

mükemmeli "Sultan Mahmut,, ben
didir. Bu bent, kırk çeşme sula
rından mühim bir kısmını borulara 
dağıtarak akıtmaktadır.

Bu bent, bir asra yakın za
man evvel inşa edildiği halde şim
diye kadar esah bir tamir görme
miştir.

Takriben 4 sene evel şehrimi
ze gelen ve İstanbul sularını tet
kik eden bir Fransız mühendisi, 
bu bendi fevkalâde mükemmel 
bulmuş, pek eski bir tarihte ya
pılmasına rağmen en müterakki 
Avrupa şehirlerindeki bentlel-le 
her suretle mukayese edileceğine 
dair bir de rapor vermişti.

Bu bendin kusuru suyu tasfiye 
edecek tertibatı bulunmamasıdır. 
Belediye bu noksanı nazarı dik
kate alarak tasfiye tertibatı ya
pacaktır.

Seyyah celbi için
İstanbul belediyesi seyyah cel

bi için Ayrupa gazetelerinde rek
lâm yapmıya karar vermiştir. Be
lediye iktisat müdürlüğü Viyana- 
nın maruf bir gazetesile bir mu
kavele yapmaktadır.

Kızıl Bakire
— Öyle ise;
— Vaziyet şu idi: Ben size 

casusluk etmeği ve sizi Çskaya 
vermeği hiç aklımdan hayalim
den gezirmediğim için, beni 
“ yavaş ölüm „ e sevkedecek- 
lerdi.

— Peki demek sen de buna 
rıza gösteriyordun?.

— Niçin olmasın.. Ben hain 
müfsitiki yüzlü bir adam mıyım?.

İstikbalin ne olacağını bil
miyordum. Fakat bana en bü
yük hakaretin bu sersemlere 
beni m hi zmet  edebileceğimi 
düşünmek olduğunu hatırlatırım. 
R a k ip le  m ü ca d ele  e d i l i r .  
KATLEDİLMEZ. Size bu sabah 
hepimizin vazifesi ihtilâle hiz
met olduğunu söylemiştim. F A 

KAT ÇEKA İHTİLÂL DEĞİL
DİR. ÇEKA İHTİLÂLİN ŞERE
FİNE NAKİSE VERİYOR.

— Rica ederim sus 1. Eğer bi
risi işitecek olursa...

— Neme lâzım... Orada o man
zaraları gördükten, işittikten, an
ladıktan sonra insanın bu cadılara 
sinirlenmemesi elinde değildir. Evet 
cadı demek daha münasip olur.. 
Çünkü insana benziyen yerleri yok. 
Eğer benim bu husustaki düşün
celerimi öğrenmek isterseniz...

— Şöyle 1 Söyle çekinme !...
—  Ö y le  ise  sö y liy ey im . S i 

z in  g ib i  b ir  k a d ın ın  bu g ib i  
ad a m la rın  h izm etin d e  ça lışm a 
s ın a  b ir  tü r lü  a k ı l  erd irem iy o
rum .

Başını önüne eğmişti, fırsan bu

fırsattı. Arkasını bırakmadım ve 
devam ettim :

— Böyle cellâtlara adam gön
dermek, iyi bir vazife midir?.. Vic
dan azabını inkâr mı ediyorsunuz?

— Gözleri] dolu dolu olmuştu. 
Ağlamağa başlamıştı..

— Sus 1 Susacak mısın ? Diye 
inledi .

Sözün arkasını bırakmadım ve 
devam ettim.

— Sizi tezyif etmek aklımdan 
bile geçmez. Ben de halktan bir 
adamın, çocuğuyum.(l) Emin olun 
ki, halk böyle haydutların hükü
metine kat’iyyen tahammül ede
mez. Kuvvet kimsede değildir. 
Halktadır. Bugün halkın istediği 
muhakkak olacaktır. Siz de hâlâ 
bu gibi adamlara hizmet ediyor
sunuz! Haydi dimağınız hata edi
yor, yanılıyor, ya kalbiniz?.. Kal
biniz size bu elîm faciayı haber 
vermiyor mu? Bu kadar hizmet et
tiniz. Sonu ne oldu? Şimdide Çe-

Tarik bedeli
İdarei hususiye tarafından tah

sil edilen tarik bedeli şimdiye ka
dar vilâyet yollarına yani şehir 
haricindeki inşaat ile mektep ve 
saire inşaatına sarfediliyordu.

Bu vaziyet şehir hududu da
hilinde oturan şehirli mükelleflerin 
itirazını celbediyordu. Fatihte, Şiş
lide oturan mükellef, verdiği yol 
parasile Şile yollarının yapılmasını, 
buna mukabil şehir içindeki so
kakların geçilmiyecek bir halde 
bırakılmasını iyi telâkki etmiyordu.

Haber aldığımıza göre belediye 
ve idarei hususiye bütçesine hâkim 
olan yeni umumî vilâyet meclisi, 
şehir hududu dahil ve haricinde 
yol ve sokak ihtiyaçlarını bir kül 
olarak nazarı dikkate alacak ve 
tarik bedelile belediye inşaat tah
sisatım birleştirerek ihtiyaçları umu
mî surette düşünecektir.

Sıın’î gübre
Bazı Japon tüccarları memle

ketimize 'sun’î ve kimyevî gübre 
ithal etmek istemektedirler. Bu 
maksatla Ticaret odamızdan son 
zamanlarda memleketimizde sarfe- 
dilen bu nevi gübre miktarım 
sormuşlardır.

ka sizi kendi arasına kabul et
miyor.

Bu son sözler üzerine kül gibi 
olmuştu.

Sözüme gene devam ediyordum:'
— Bu heriflerin ne tınette adam 

olduklarını pek âlâ biliyorsunuz. 
Gunslicht şimdi sizden neden kor
kuyor, farkında mısınız? Sizde 
kendileri aleyhinde müthiş dosya
lar varmış ondan çekiniyor.

— Ben de onları bu cihetten 
tutuyorum.

— Hayır! bil’akis! bu, sizin 
zararınızadır. Çünkü onlar sizden 
bu dosyaları aşırmak, almak için 
hiç bir şeyden çekinmiyeceklerdir. 
HATTA CÜRÜM İŞLEMEĞE 
KADAR GİDECEKLERDİR. Ha
yatınız pamuk ipliğile bağlıdır.

Şaşkın bir halde bağırdı:
— Demek ben mahvoldum 1 

Beni öldürecekler!
Cevap verdim!
— Bu başka bir mes’ele! Fa

kat eğer onlar sizi öldürecekler. 
Bu işin içinden hayırlısı ile sıy
rılmaktan başka çare yoktur. Bel 
ki siz mazide yaptığınız şeylerden 
korkuyor ve akıbetiniz hakkında 
tevehhümde bulunuyorsunuz.

Sersem bir vaziyette bana ba
kıyordu.

— Yani ne demek istiyorsun? 
dedi:

— Dediğim şu ki eğer Lady 
Mac Gregor, çağrdsa, Şlavia ve 
Vera Zilith’in cesaret ettiği şey
lere cesaret edilse...

Sözümü kesti:
— Fakat bunları nereden bi

liyorsun? diye haykırdı.
Gülümsedim ve dedim ki:
— Bunların ne ehemmiyeti var. 

Sizin mazinizi karıştırmak bana 
düşmez. Ve hem buna lüzum da 
yoktur. Bugünkü başlıca mes’ele, 
size el uzatarak sizi o müthiş iş- 
kenli ölümden kurtarmaktır.

[Arkası yarın]
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Hz, her tarafla tezahüratla karşılanıyor
im â Ha. Âmasyadan Samsuna 
maîSteveccihen hareket ettiler
Amasya 22 (A.A) — Reisicümhur Hazretleri saat on buçuk

ta Turhala gelmişler ve hususî trenle Amasyaya hareket buyur
muşlardır.

Tren saat 12.30 da Amasypy?. muvasalat etmiş ve istasyonda 
biriken binlerce halk Reisicümıur Hazretlerini alkışlamışlardır.

Gazi Hazretleri Amasya belediyesine teşrif buyurmuşlar ve 
öğle yemeğini barada yemişlerdir. Bu akşam Samsuna hareket 
buyuracaklar ve orada en az iki gün kalacaklardır.

Amasya’ 22 (A. A) — Reisicümhur Hazretletleri Amasya or- 
tamektebini gezmiş dershanelerde talebeye sualler sormuştur. Ga
zi Hazretlerinin birinci sınıfta talebeden kaldırdığı bir çocuğa 
irat etteği suallerle talebenin cevaplarını tashihen verdikleri iza
hat bilhassa Türk tarihi ile Anadoluya Elcezire ve Mısıra gelen 
ilk Türklerin kadim medeniyetleri ve menşeleri hakkında çok 
canlı bir ders mahiyetinde idi. Reisicümhur Hazretleri mektebin 
müzesinde Arnasya mezarlıklarından getirilmiş eski ve yeni insan 
kafası ile alâkadar olarak bunlar hakkında mektep müdüründen 
İzahat aldılar.

Reisicümhur Hazretleri saat 17 de hususi trenle Samsuna 
hareket buyrrmuşlardır. Halk tarafından hararetle aikışîandılar.

B e lâ  k a lk ıy o r

Terko^um fesMaıe 
karar verildi
İstandul memba suları şirketi 

hakkında İktisat vekâleti tahki
katta bulunmakta idi. Vekâlet tah
kikatını bitirmiştir. Bu şirketin 
şimdiki vaziyetine nazaran feshi 
lâzım geldiği neticesine varılmıştır.

Bunun üzerine iktisat vekâleti 
şirketin feshi için lâzım gelen ta
kibatta bulunulmasını ticaret mü-

A lî  iktisat M eclis i

İhracatın inkişafı 
>» , çareleri aranacak!

f  Ankarada içtima ^
N. Esat Bey Vehbi Bey

İktisat Meclisinin tetkik edeceği mesail arasında 
ihracat meselesi en mühim telâkki edilmektedir

Alî İktisat Meclisinin altıncı 
içtima devresi kânunuevvelin bi
rinci pazartesi günü bağlıyacaktır.

Alî meclisin bu içtima devre
sinde şu mesaili tetkik edecektir:

1 — 1928 - 1929 tediye mu
vazenesi.

2 — Türk ihracat ticaretinin 
inkişafı çarelerinin taharrisi.

3 — Alî İktisat meclisinin son 
iki senedenberi tetkik etmekte ol
duğu tediye muvazenelerile hakikî 
bir irtibatı mevcut olanı ticareti 
hariciye meselesli.

Meclisin tetkik edeceği bu mev

zular içinde en fazla ehemmiyetli 
telâkki edilen ticareti hariciye 
meselesidir.

Âli İktisat meclisinin azalan bu 
hafta sonunda Ankarada toplan
mış olacakladır.

MecHsin İstanbul azalan şun
lardır: İstanbul Ticaret Odası Reisi 
Şerif zade Süreyya, Ticaret Odası 
Kâtibi Umur'isi Vehbi, Zahire Bor- 
sası Heyeti İdare Reisi Fortun za
de Mura*, Kır zade Şevki Beyler.

Âli İktisat Meclisinin Kâtibi 
umumîsi bulunan Nurullah Esat 
Bey de içtimada bulunmak üzere 
Ankaraya gidecektir.

T era k k ip e r v e r  F ır k a  m ı ?  
Refet Paşadan sonra Kâzım Kara 

Bekir Paşa da Ankaraya gitti!

t
Kâzım Kara Bekir Paşa .  
kususatı zatiyesini tesviye I 
etmek için Ankaraya gel- I 

diğini söylüyor______ I

Birkaç gündür Terakkiperver 
Cümhuriyet Fırkasının ihya edile
ceğine dair bazı havadisler deveran 
ediyordu. Hatta Refet Paşanın 
Ankaraya gitmesi ve Başvekil İs
met Paşa ile temaslarda bulunması 
da buna hamledildi. Fakat Refet 
Paşa bunu sureti katiyede tekzip 
etti ve kendisinin hususî işlerini 
tesviye için Ankaraya geldiğini 
bu vesile eski arkadaşlarını da 
ziyaret ettiğini söyledi.

Dün Ankara muhabirimizden 
aldığımız bir telgrafta Kâzım Ka
ra Bekir Paşanın da Ankaraya gel
diği bildirilmektedir. Telgraf kı
saca şudur:

“ Ankara, 22 (H.M) — Kâzım 
Kara Bekir Paşa Ankaraya geldi. 
Kâzım Paşa sebebi ziyaretini so
ranlara şu cevabı vermiştir :

—  Kendi hususatı zatiyem için 
Ankaraya geldim. Seyahatimin 
başka manası yoktur. „

Kâzım Kara Bekir Paşa
Refet Paşadan sonra Terakki 

perver Fırka erkânından Kâzım ̂  
Kara Bekir Paşanın Ankarayj zi-[j? 
yr ret etmesi oldukça manidar gö
rüş: şişektedir.

M a f ıs. V ekili 3» e k â i B._ .
düriyetine bildirmiştir. Şirketin 
feshine sebep, şirket müdürünün 
bir çok yolsuz hareketi olduğu an
laşılmıştır.

—  B ir in c i f a s ı l  —

Yıslyik Berger mîiessese- 
si Hermancı
dan ması

İster insisi 
ister inanma!
Geçenlerde bir akşam gazete

si Türk ocaklarına ulu orta hü
cum ederek bu millî müesseseyi 
bir hırsız yatağı şeklinde tasvir 
etti. Bu gazetenin sahibi bunu 
yazdıktan sonra, utanmadan, sı
kılmadan bir gece ocağa gitti, 
içeri girmek istedi. Fakat ocağa 
almadılar, kapı dışarı attılar. He
rif koğulunca bu sefer kendisini 
kovandan intikam almak için es
ki resimleri tahrif etti, yığın yı
ğın tezvirler, türlü türlü tasniler 
ile kovan adamı alçaltayım der
ken kendini büsbütün rezil etti. 
Bu vaziyet karşısında galeyana 
gelen gençlik, geçen cuma An
karada Türk ocakları Merkez bina
sında toplandı, muazzam bir tezahür 
yaptı ve bu gazete ile oniın sahi
bi olan Amerikalı züppenin neş
riyatı hakkında şu kararları verdi:

/ — Türk milliyetperverliği 
ceryanına kanaat ve imanla sa- 
dıkız.

2  — Milliyetperverlik mü- 
esseselerine ve bu müessesele
rin başında feragat ve faziletle 
çalışan büyüklerimize yapılan 
hakareti milliyetperver Türk 
gençliğine karşı bir düşmanlık 
sayarız.

3  — Milliyetperver Türklü
ğün timsali olan büyük şahsi
yete resimle ve yazı ile yapılan 
bu tecavüz ve imaları Türk va
tanına bir hiyanet addeder ve

(Arkası 2  inci sahifede )

Patrikhaneye hiicum başlarken Yarm  
gazetesinin içi

“Türkiyede Türkler yaşar,,
Türkiyede yaşamak istiyen 

Rumlar nüfus kâğıtlarındaki “Rum,, 
kaydini sildirmelidirlerL

Bunu bir ikinci serlâvha takip 
ediyor:

“Papa Eftim Efendi ne diyor?
Türk Ortodoksları reisi ne fi

kirde?,,
Daha altta bir üçüncü serlâv

ha göze&batıyor:
“ Rum vatandaşlara serbest 

bir münakaşa imkânı veriyor. Bu 
mevzu etrafında gönderilecek her 
yazı sütunlarımızda yer bulacaktır,,

Daha altta bir serlâvha bunu 
tamamlıyordu.

“Rum münevverlerine hitap edi- 
voruz!,,

Sermürettip Gerrr Ali Bey 
bundan bir şey anhyamamıştı. Bu 
serlâvhaları hayretle okmuştu amma 
hayreti manalarına intikal etmek
ten gelmiyordu. Gerrr Ali temiz 
adamdı, doğduğu gündenberi şan
tajla uğraşmamıştı ki tek göz atış
ta böyle dalgalara akıl erdire bil
sin.,,

Mnsahhıh Reşat ta onun gibiy
di. Fakat Yarm gazetesini tashih 
ede ede bu işleri anlamakta ma
hir bir üstat olmuştu. Hem de üs
tadın daniskası.

Maamafih daha ileriye varma
ğa nezaketi mânidi.

Boş piposunu dişleri arasmda 
sıkarak yutkuna yutkuna:

— Haydi - dedi sermürettibe - 
Birşey yok, birşey yok.. Git işte.. 
Şimdi bitiririm ben tashihi..;

Bu sırada Kemal Ahmetle Hü
seyin Avni matbaaya gelmişlerdi.

Yarm  kapısında bekliyen Alb 
aşçı, morlu aşçı turunculu 

aşçılar
Hüseyin Avni çok temiz ve ka
fası sağlam gazetecilerdendir, şim
di Akşamda çakşır. O zaman da

Tütüncü S a itle  A rif O ruç 
P a tr ik  babaların ı k a fe se  k o y 
m ak  için  kum pas ku ruyorlar 
gene Akşam gazetesinin ticaret 
ve borsa istihbaratını idare edi
yordu.

İktisat doktoru Kemal [Ahmet 
onun en yakın akradaşıydı. Daha 
doğrusu Kemal Ahmetle o biribir- 
lerinden hiç bir zaman ayrılmaz 
iki kafadaştılar. Ancak içtikleri 
su ayrı gider. Maamafih bu sami
miyete rağmen Kemal Ahmedin 
iltiması ile Arif Orucun İsrarla 
tekrar ettiği ricayı kabul edeme
mişti. Hatta o kadar ki, bu genç 
arkadaşını ziyarete geldiği zaman
lar Yarın idarehanesinde adeta 
korka korka diken üstünde 
durur gibi otururdu. Çünkü ha
yatıma yansım şehrin ticarî mm- 
takalarında geçiren bu genç pek 
âlâ bilirdi ki Yarm gazetesinin bu 
muhitte zerre kadar itibar ve kre
disi yoktur.

Reşadın yanma gelince ikisi 
birden bir an büyiik harflerle di
zili yazılara baka kaldılar. Sonra 
Avni göz kırparak dedi ki:

— Al bir tane daha..
Reşat içini çekerek boynunu 

büktü:
— Ah., Ya.. Şimdi de Rum

ları cemaat halinde sızdıracaklar. 
Acaba sızarlar mı dersiniz? Ben 
pek zonnetmiyorum amma.

Avni güldü:
Zannet azizim zannet..
Kemal söze karıştı:
— Hatta kısmen sızdırma ame- 

liyesi başlamışa benziyor..
— Ne gibi?
— Ne gibisi var mı? Bu yazı 

Papa Eftımin kafasından çıkmış.. 
Arifle o, kardeş çocuğu gibidirler.

—Papa Eftim sızmış desene...
Avni ile arkadaşı arasında bu 

— Lütfen çeviriniz
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İRATLAR
Hindistamn mukadderatı

lıadlastamn dominyonlarınla gibi 
em îye kabiliyeti yokmuş

sesinin ahenktar olacağı vo mu
rahhaslara Hindistana bahtiyar ve 
kuvvetli ve İngiliz - Hint dostlu
ğunu takviye ettiklerinden dolayı 
mağrur ve miiftehir oldukları hal
de avdet etmeleri imkânını bah
şedeceği ümidini izhar eylemiştir. 
Hint-Ingiliz heyeti murahhasasından 
Ağahan şu beyanatta bulunmuştur: 

“ Bütün menafii tatmin edecek 
bir federasyon projesinin vücuda 
getirilmesi madem ki imkân dahi
lindedir, neden dolayı mes’ul ve 
tam bir muhtariyeti haiz hükümet 
esasına müstenit olarak bn işin 
yapılmasına şimdiden tevessül edil
mesin. „

Londra, 21 (A.A) - Yuvarlak 
masa konferansında eski Hint va- 
lii umumîsi Lort Readind, Hindis- 
tanın ve henüz dominyonların ka
nunu esasilerine müşabih bir ka
nunu esaîsyi kabule kabiliyeti ol
madığını beyan etmiştir.

Londra, 21 (A. A) — Hint kon
feransının heyeti umumiyesinin iç
tima devresi bu sabah hitam bul
muştur. Konferans meselesine ko
miteler tarafından devam edilecek
tir. içtima devresinin hitamı mü- 
nasebetile M. Mac Donald, bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki :

Hakikaten müttehit ve fede
rasyon halinde bir Hindistamn vü
cuda getirilmesi için yol açılmış
tır. Bu federasyon, iki esaslı ihti
yacı temin etmek mecburiyetin
dedir.

Evvelâ, federasyonun filen ifa
yı vazife etmesi lâzımdır. Saniyen, 
bu federasyon tekâmül etmek 
mecburiyetindedir. Zira, hali ha
zırda Hindistana lâyetegayyer ve 
dokunulmaz bir kanunu esasî ve
rilmesine imkân yoktur.

M. Mac Donald, komiteler ta
rafından serdedilecek mesaî neti-

Kont Betlen
Başvekil Alman- 

yaya gidiyor
Budapeşte, 21 (A. A) — Baş

vekil Kont Bethlen, bugün saat
13,15 te gece Berline hareket et
miştir. Orta Elçi ve fevkalâde mu
rahhas Alexendr Kuhen ile hari
ciye nezareti, matbuat ve iktisat 
şubeleri müdürleri Başvekile refa
kat etmektedir.

Budapeşte, 21 (A. A) Başvekil 
Kont Bethlen hareketinden evvel 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
Almanyaya seyahat fırsatını bul
duğundan dolayı fevkalâde mem
nun olduğunu söylemiştir. Başve
kil, doktor Curtiusun büyük sul- 
hün nutkuna işaret ederek her 
iki memleket haricî siyasetlerinin 
sulhan idamesine matuf olduğunu 
beyan eylemiştir.

Kont Bethlen seyahatinin mua
hedelerin tadili blokunun teşekkü
le alâkadar olduğu şayialarına ha
zırlanmak icap ettiğini, bu seya
hatin herhangi yeni bir grup te
şekkülü ile hiçbir alâkası olmayıp 
Macar milletinin hürmetlerini bü
tün kâinabn hürmet ettiği Alman 
reisicümhuruna iblâğa ve keza 
Macar milletinin büyük Alman mil
letine karşı duyduğu hararetli 
doşthık hislerini ifadeye matuf bu
lunduğunu kaydeylemiştir.

Millet Meclisinde
Ankara, 22 ( A. A ) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Reis Vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde top
lanmıştır. Ankara şehri imar mü
düriyeti 930 maaşları için 930 büt
çesine munzam tahsisat verilmesi, 
muallim maaşlarını vaktinde ver- 
sniyen vilâyetlere seksen bin lira
ya kadar ikrazat yapılması hak- 
kındaki kanun lâyihaları ait olduk
ları encümenlere verilmiştir. Mü
teakiben Müdafaayı Milliye Vekâ
leti harita müdüriyeti umumiyesi 
bütçelerinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında 534 bin liralık mü
nakale yapılması hakkmdaki ka
nun lâyihası müzakere ve kabul 
edilerek perşembe günü toplan
mak üzere içtimaa nihayet veril
miştir.

At yarışları
İzmirde yapılan 
sonbahar koşusu

İzmir, 21 (A.) — Reisicümhur 
Haztetlerinin himaye ve Başvekil 
İsmet Paşa Hazretlerinin riyaset
lerinde yarış ve ıslah encümeni 
sonbahar birinci hafta at yarışları 
icra edilmiştir. Birinci koşu satış 
koşusu idi. Mesafesi 2000 metre 
olan bu koşunun ikramiyesi 400 
liradır. Birinci Celâl Beyin Foles- 
puvarı, ikinci Tahsin Beyin Nona- 
nı gelmiştir.

İkinci koşu 3 yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış yerli ve Arap 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 
Mesafe 1200 metre, ikramiyesi 300 
lira, olup birinci Hakkı Efendinin 
Meftunu, ikinci Halil Efendinin 
Talisi gelmiştir.

Üçüncü koşu 4 ve daha yu
karı yaşta ve hiç koşu kazanma
mış yerli ve Arap at ve kısrakla
ra mahsustu. Mesafesi 1600 met
re olup ikramiyesi 300 liradır. Bi
rinci Hilmi Beyin Reyhanı, ikinci 
Veli Efendinin Sanini üçüncü Bin
başı Ahmet Beyin Dervişi gel
miştir.

DördUncü yemiş koşusu idi. 
3 ve daha yukarı yaştaki halis 
kan İngiliz at ve kısraklara mah
sustu. Mesafesi 1600 metre ve 
ikramiyesi 700 lira olan bu koşuda 
birinci Akif Beyin Andronikosu, 
ikinci Celâl Beyin Vregaskonu, 
üçüncü Evliya zade Refik Beyin 
Mispikesi gelmiştir.

Beşinci koşu 4 ve daha yu
karı yaştaki yerli ve Arap at ve 
kısıraklara mahsustur. Mesafesi 
2000 metre, ikramiyesi 400 lira 
olan bu koşuda birinci Tevfik 
Beyin Sedadı, ikinci Hüseyin efen
dinin gümüşü, üçüncü Süleyman 
efendinin Nasibi gelmiştir.

Adliye Vekili
Ankara 22 ( H.M ) — Adliye 

Vekili Yusuf Kemal Bey bugün 
buraya geldi.

Fırka teşkilât hey’eîleri
Ankara 22 ( H.M ) — Konya 

ve Kastamoni fırka teşkilâtına 
memur heyetler bugün gittiler

Tahdidi teslihat
Londrada ittihaz 

edilen usul
ler kabul edildi

Cenevre, 21 (A. A) — Tahdi
di teslihat ihzarî komisyonunda, 
bahrî tâli komisyon Londra mua- 
hedenamesinde tesbit edilmiş olan 
usûlleri esas itibarile kabul etmiş
tir.

Cenevre, 21 ( A.A ) — Bütçe 
sarfiyatının tahdidine ait tetkika- 
tını ikmal eden tahdidi teslihat 
ihzarî komisyonu Ingiltere heyeti 
murahhasası tarafından üç sınıfa 
bütçelerin mütemayiz bir surette 
tahdidini telkin eden teklifini 7 
reye harşı 8 rey ile reddetmiş ve 
Fransa heyeti murahhasası tara
fından dermeyan ve Sırp hey’eti 
murahhasası tarafından müzaheret 
edilen ve asgarî bütçelerin hey’eti 
mecmuasının tahdidini iltizam eden 
teklifi 2 reye karşı 19 rey ile tas
vip etmiştir.

Komisyon, 8 azadan mürekkep 
bir komiteyi mukavelenamenin te- 
nsikine ve bilhassa daimi kontrol 
komisyonunun teşkiline müteallik 
muallâk tekliflerin tanzimine me
mur etmiştir. M. Litvinof, muka
velename projesinin Sovyet hükü
metini kat’iyyen tatmin etmemekte 
olduğunu beyan ve memleketinin 
mukavelenamenin tetkik ve kon
trolü ile alâkadar olmaktan istin- 
kâf edeceğini ilâve eylemiş ve çün
kü bu projenin teslihatı hakikî 
surette kat’iyyen tahdit etmemekte 
olduğunu söylemiştir.

Türkiye hariciye nazırı muka
velename projesinin her memleket 
tarafından müsavi surette tatbik 
edilmesi için teminat istemiştir. 
Mumaileyh, memleketinin teşkili 
mutasavver komisyonda bütün dev
letleri müsavi muameleye mazhar 
olmaları talebinde bulunduğunu be
yan etmiştir.

Cenevre,22 (A.A) — Tahdidi 
teslihat komisyonu teslihat hak
kında malûmat teatisi tarikile ilân 
usulü meselesine temas etmiştir. 
Kont Bernstsrff muallem ihtiyat 
kuvvetlerin ilânen bildirilmesi hak
kında Alman teklifini geri almıştır

Komisyon, hükümetlerin kur’a 
efradı, milis, ihtiyat ve mUstahfaz 
askerlerinin miktarı hakkında ma
lûmat ve izahat vermeğe mecbur 
tutulmaları hakkında Leh murah
has heyeti tarafından verilen tak
riri 18 rey ile kabul etmiştir. Al
manya, İtalya ve Sovyet Rusya 
murahhasları müstenkif kalmışlar
dır.

Dünya nüfusu 
Site de Vatikan 21 (A.A) — 

Bütün dünyada 1929 senesi niha
yetinde mevcut olan kaliklerin 
tahriri nüfus neticesinde aşağıda
ki miktarda olduğu anlaşılmıştır. 
Avrupada 200 milyon 882 bin, 
Amerikada 109 milyon 97 bin 
Asyada 14 milyon 636,900, Af- 
rikada 5 milyon 330 bin, Avus- 
tralyada 1 milyon 585 bin.

Bir tayyare kayboldu 
Paris, 21 (A.A) — Barcelon - 

Marsilya posta servisini yapan 
İtalyan tayyaresinden hiç bir ha
ber yoktur.

Zelzele 
Roma, 21 (A. A) — Fano ve 

Anconede iki hareketi arzolmuş- 
tur. Ahali korku içindedir. Zelze
le Fanoda tahribat yapmıştır.

Mütareke acıları
Keınalcttin Şiikrü, intişara va

zedilen son kitabile Millî kütü- 
panemize çok kıymetli bir eser 
kazandırmış oldu. Bir çok gazete
lerde, mecmualarda temiz, cazibe- 
dar ve tatlı üslupl yazıların al
tında daima görülen bu sevimli 
imzayı taşıyan son kitabın ismi, 
işgal facialarından Mütareke acı
larıdır.

Ekseriya, tarihin esrarengiz 
maceralarını, heyecan dolu haki
katlerini gizliyen dehlizlerinde, me
raklı masallar ariyan bu zeki ka
lem, bu sefer keskin bir neşter 
gibi yakın bir mazi mezarında he
nüz solmıyan millî felâketlerimize 
dokanıyor.

Bize, bu hür, mes’ut sulh ve 
sükûn günlerinde, ölümler ve zu
lümler içinde geçirdiğimiz bedbaht 
günlerin hatıralarını birer birar 
anlatan Kemalettin Şükrü, bu mev
zu üzerinde tarihe ve genç nesle 
hizmet eden ilk Türk yazıcısıdır.

İşgalden beri, büyük kurtarı
cısının arkasında halâsa doğru 
koşan Türk milleti, baş döndürü
cü ve akıl durduran bir sür’atle 
öyle büyük zaferler, inkılâplar ge
çirdi ki, düşman elinde çektiğimiz 
ıztıraplar, bu bahtiyar günlerin 
şafak renkleri arkasında kayboldu. 
Yaralarımızı, bizi hayat ve istiklâ
lin kucağına atan bu kurtuluş 
hamleleri, en tesirli bir şifa gibi 
dindirdi.

Her milletin, ebedî bir ikaz ve 
intibah sayhası gibi millî acılarını 
terennüm eden besteleri, millî fe
lâketlerini hatırlatan eserleri var
dır.

Bizim çok olan yokluklarımız 
arasmda bu da vardı, işgal hakkın
da birçok ecnebi kalemler, yüz
lerce kitap yazdığı halde, hiç bir 
Türk muharriri bu mevzuu ele al
mak zahmetini göstermedi.

İlk defa Kemalettin Şükrü, 
kalomile perdeyi kaldırdı ve bize 
işgal facialarını ayni sahne üze
rinde, ayni dekor içinde, bütün 
hazin, matemengiz ve kanlı tab- 
lolarile gösterdi.

Bu sebepledir ki, böyle iyi 
eıerlere lâyık olduğu kıymeti ve
ren Maarif vekâleti bu kitabın, 
memleket gençliği için bir kazanç 
olduğunu ifade ederek bütün oku
ma odalarına, mekteplere tavsiye
de bulundu.

( Mütareke acıları) nda geçir
diğimiz günler, büyük bir hassa
siyet ve itina ile, büyük bir sıhhat 
ve hakikat ile tesbit edilmiştir. 
Bozgun nasıl başladı ? Monduros 
muahedesi nasıl imzalandı ? İtilâf 
donanması nasıl geldi ? İttihatçı
lar neden kaçtı ? Vahdettin, Da
mat Ferit, İtilâfçılar ne gibi mel
anetler çevirdiler ? Bütün bu acı 
hatıraları sade bir üslûp içinde sı
kılmadan okumak mümkündür.

Mütareke acıları, Türk gençli
ği için hazin bir tarih ve terbiye- 
vî bir romandır.

İhsan Arif

Biçki ve
Mektebi

Beşinci »cne ikinci trimestr.
Maarif Vekâleti Calilesinin mü

saadesini haiz biçki ve dikiş mu- 
allimesi Kiio Mavromati en son 
Fransız ve basit bir usule tevfikan 
tedris etmektedir. Amelî dikiş bi
lenler bir mah zarfında ve bilmi- 
yenler üç mah zarfında hendese 
ile tayyör ve tualet imalini öğre
nebilirler. Mektepçe verilen diplo
malar Maarif Vekâletinden kabul 
vc tasdik olunur. İkinci tedrisat 
devresine kânunuevvelin iptidasın
da başlanacaktır. Taliplerin Beyoğ- 
lunda Faik Paşa sokağında Bolu 
apartımanının ikinci katında 3 nu
maralı daireye her gün 9-12 ye
1-5 e kadar müracaat etmeleri.

Bu akşam sa
at 21.30 da 
Aynaroz ka

dısı 
Komedi 6 

tablo 
Muharriri Mü- 
sahipzade Ce
lâl Bey 
Altı yaşından 
aşaaı çocuklar 
tiyatroya ka
bul edilemez.

İSTANBUL BELEDİYESİ

...  W

İstanbul Belediyesinden:

İstanbul belediyesinden : 
Sebze halinde 1 hususî numa
ralı baraka 17 lira bedeli şeh
rî ile talibi üzerinde olup be
deli mezkûr haddi lâyıkmda gö
rülmediğinden ihale müddeti
29 - teşrinisani - 930 tarihine 
temdit edilmiştir. Talip olanla
rın 27 lira teminat akçelerile 
beraber encümeni daimiye mü
racaatları.

* ¥
İstanbul Belediyesinden: İc

ra edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyatı dolayısiie 25 teşrini
sani 930 tarihinden itibaren 
Vefa caddesinin çeşmeden Ve
fa lisesine kadar olan kısmının 
bilcümle vesaiti nakliyeye ka
palı bulunacağı ilân olunur.

*  ı* *
Adalar belediye şubesinden: 

Büyükadada Kaptan Nuri’cadde- 
sinde 9 numaralı hanenin en
kazı 27-11-930 Perşembe günü 
pazarlık suretile satılacağından 
talip olanların daire encümeni
ne müracaatları.

D e y o ğ lu  2  in c i su lh  h u k u k  h â k im li-  
ğ in d en : A r m e n a k  G e b e şy a n  v e  

M ad am  S a t e n ik  v e  M ad am  S a h a k  
m e y a n e le r in d e  şa y ia n  v e  m ü şt -  
e r e k e n  m u ta sa r r ıf  o ld u k la rı K u r 
tu lu ş ta , D e ğ irm e n  s o k a ğ ın d a  ik i 
b ap  d ü k k â n ı m ü şte m il 1 6 0  n u m a ra lı 
b ir  b a p  k â r g ir  ap a .-tım an  h ü k m e n iz a -  
l e i  şuyu z ım m ın d a  ic r a  k ılın a n  b ir in c i 
a le n i a r tt ır m a d a  m e z k û r  g a y r im e n k u le  
s e k iz  b in  b e ;  yü z  lir a y a  ta l ip  zuh ur 
e tm iş s e  d e  k ıy m e ti m u h a m m e n e sin d e n  
d u a  o ld u ğ u n d an  ik in c i a le n i a r tt ır m a 
y a  ç ık a r ı lm ış t ır .

1  —  M ezkû r g a y r im en k u lu n  k ıy m e 
t i  m u h a m m in esi y irm i b in  lira d ır. H a 
le n  ip o te k li  v e  m ah cu z  d eğ ild ir.

2  —  G a y rim e n k u l zem in  k a t ı  î l e  
b ir l ik te  b e ş  k a tt ır .  Z em in  k a tın d a  ik i  
d ü k k â n  v e  d iğ e r  k a t la r  ik iş e r  d a ire y i 
c a m i olu p  h e r  d a ire  ü ç  o d a  v e  b ir  
h e lâ  v e  b ir  m u tfa k ta n  m ü re k k e p tir . 
B e ş in c i  k a t t a  ik i  ç a m a ş ır h k  v e  b ir  t a -  
r a ç a  v ard ır . B ü tü n  a p a r tım a n d a  te r k o s  
t e s i ı a t ı  v e  y a ln ız  ik in c i  k a t t a  e le k t r ik  
te s isa ta  m e v cu ttu r .

3  —  A tt ırm a y a  iş t ir a k  iç in  y ü zd e  
y e d i b u ç u k  te m in a t  g ö s te r m e k  lâ z ım 
d ır.

4  —  G a y rı m e n k u lü  m e zk û ru n  t a 
m a m ı ta r ih i ilâ n d a n  it ib a r e n  y irm i 
g ü n  z a r fın d a  y a n i y e v m i m ü zay ed e  
o la n  1 7 -1 2 -9 3 0  ç a r ş a m b a  g ü n ü  s a a t  
o n  ü ; t e  B e y o ğ lu  S u lh  M a h k e m e s in d e  
« a tıla c a k t ır .

5  —  929/ 6246 n u m a ra lı d o s y a d a k i 
şa r tn a m e  h e r k e s in  o k u y a b ile c e ğ i su 
r e t t e  a ç ık tır .

6  —  A r tırm a  n e t ic e s in d e  ü ç  d e fa  
b a ğ r ıld ık ta n  s o n ra  işb u  g a y r i m e n k u l 
e n  fa z la  b e d e l v e r e n  z a t ın  u h d e s in e  
b ıra k ıla c a k t ır . B u  s u r e tle  ih a le s i ü ze
r in e  ic r a  k ılın a n  z a t  b e ş  g ü n  z a r fın d a  
a r tırm a  b e d e lin i v e r m e ğ e  m e cb u rd u r . 
A k s i  ta k d ird e  ih a le  fe s ih  v e  m ü te a k ip  
m u a m e le  iç in  ih tiy a r  o lu n a c a k  m e s a -  
r i f  y e  za ra ru  z iy a n  v e  f a r k ı  b e d e l  v e  
fa iz  v e  sa ir e  o n d a n  ta z m in  e t t ir i le 

c e k t i r .
T a lip  o la n la rın  v e  fa z la  m a lû m a t  

a lm a k  is t iy e n le r in  m a h k e m e y e  m ü ra 
c a a t la r ı  ilâ n o îu n u r.
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Stıaa muhavere cereyun ederken 
Reşat başlığın taahihini bitirmigti.

Mürettiphaneye Beslendi:
— Kimse yok mu orada? Alın 

bunları..
Sonra Kemale dedi k i:
— Dostum bugün Gündüz Na

dir de gelmedi.. Bittim fena halde 
yoruldum..

— Acaba hastalanmış olmaLin..
Reşat;
— Bilmem ki... Der gibi ba

şını sallarken kcıpıdan bir ses 
geldi.

— Hasta mı ? Kim hasta ? 
Turup gibiyim billah.. Fakat..

Ses Gündüz Nadirin sesiydi. 
Bir saniye sonra iskemlelerden 
birine ilişirken masayı yumruklı- 
yarak sözünü tamamladı.

— Fakat, bu müesseseden so
ğudum.. Tiksindim artık..

Öööö! İğreniyorum:
Kemal;
— Neden? — diye sordu.
Gündüz Nadir anlattı.
— Azizim dedi bir arkadaşım 

var, bir yerde muallimdir. Dün 
bana rasgeldi. İlk işi suratıma tü
kürmek oldu:“Ulan! - dedi O ya
rın gazetesinde çalışmaktan utan- 
mıyormusun sen?.. Damdan düşene 
pek benziyor. Bu hitap beni şa- 
şırtti.

Niye - dedim - Ne olmuş?,,
Hiç bir mukaddemeye lüzum 

görmeksizin bana anlattı ki “Ma
dencilerin komisyoncusu Yulyüs 
Berger,, namında bir Alman 
varmış.. Bu adamın ve mü

essesesinin aleyhinde bizzat kendi
si Yarın gazetesine bir şikâyet 
mektubu göndermiş. Aradan gün
ler haftalar geçmiş, şikâyet mek- 
tuhu gazetede neşredilmemiş.. O- 
lur a .. insanlık bali bu., mektup 
kaybolabilir.. Yahut gazetenin mes
lekine muvafık olmaz neşredilemez. 
Lâkin kazın ayağı böyle çıkmamış 
Bir gün tesadüfen Yulyüs Berger 
müessesesine gitmiş.. Orada direk
tör Ef. masanın gözünü çekince 
kendisine mektubu uzatmamış mı?

Üç arkadaş üçü birden sor
dular .

— Mektubu mu?
— Hangi mektubu?
Gündüz Nadir:
— Hangi mektubu olacak -di- 

ye cevap verdi- kendi elile Yarın 
gazetesine gönderdiği şikâyet mek
tubu...

—Nasıl olur, bu mektup çalın
mış mı?

Bunu Avni Bey sormuştu.
Gündüz Nadir hiddetle:
— Ahmak! - diye bağırdı. - 

nenin çalınması.. Parayı göstermiş
ler, mektup tıpış tıpış düzülmüş 
yola...

Ve haysiyetine dokanılmış mert 
adamların azabile:

“  Hem -dedi- kaça satmışlar. 
Kaç lira almışlar biliyor musunuz? 
Elli liraya..

İktisat doktoru Kemal Ahmet:
— Adilik., diye mırıldandı: 
Gündüz Nadir bunun üzerine

lâfı bağladı:
— İşte -dedi- bugün bunun 

için gelmedim. Böyle yerde çalış
mama izzeti nefsim mânidir. Yarın 
hesabımı keserken suratına tükü
receğim..

Musahhih Reşat iktisat doktoru 
Kemal Ahmet vc Akşam muhar
riri Hüseyin Avni Beyler üçü bir
den sordular :

— Tükürecek misin ?
— Kimin ?
— Kimin suratına ?
Gündüz Nadir ayağını ayağının

üstüne atarken azimkâr cevap 
verdi :

— Parayı alan şantaj yapan 
herifin? Şantajcılıkla düzenbazlıkla 
yaşıyan herifin kim olduğunu ise 
hepiniz benden alâ tanırsınız.

— Evet arkadaşlar onun. 
Kemal Ahmet sarsılmaz bir

kanaatle:
— Haklısın... - diye söylendi - 

Ona Hermancı Sait derler.. Yapar.. 
Yapar.. Herşey memuldür ondan.

(  Bitmedi )  
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Akşam gazetesi bayii Meh- | 
ı met ağabeyin imzası nasıl tak- fcj 

Iit edilmiş, İkdam matbaası sa
hibi Ahmet Cevdet Beye sahte y 
kefalet gösterilerek nasıl alda' 
tılmıştı ?
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Rüşvet almakla maznun 
polislerin tahkikatı bitti!

İkinci ceza mahkemesinde
istihbarat memurları Apturrahman 
ve Cemal Efendilere ait rüşvet 
davası tahkikatı bitmiştir.

TasimdeSıraservilerde Belkısın 
randevü evinden 50 lira rüşvet 
almakla maznun Apturrahman ve 
Cemal Efendiler müdafaalarını ge
lecek celsede yapacaklardır.

Şahit olarak dinlenen polis 
Aptülkadir Efendi verdiği ifadede 
Beyoğlu merkez memuru vekili ve 
Taksim merkz memuru Macit Bey
lerle birlikte cürmümeşhut yapıl
dığını, paramn memurların üze
rinde çıkmadığını, fakat ayakları
nın altına atılmış bir halde bulun
duğunu söylemiştir. Ankaradan 
gelen istinabede sabık merkez 
memuru Macit Bey de ayni tarz
da ifade vermiştir. İkinci ceza 
hâkimleri son bir celsede karar 
vereceklerdir.

Galatasaray
Lise hakkındaki 

yalan neşriyat
Müseccel vatan haininin evelki 

gün çıkan paçavrasında, memleke
timizin nezih bir müessesesi olan 
Galatasaray lisesi hakkında baş
tan aşağı yalan bir yazı çıktı.

Melanetlerini, günah ve reza
letlerini mektep ve irfan muhitlerine 
kadar teşmile cesaret etmekten 
çekinmiyen bu adamlar, mektep 
müessesesinin politika vasıtası ol
madığını öğrensinler.

Mes’ele hakkında maarif ida
resinden tahkikat yaptırdık. Bu 
tahkikata göre mektebe 30,00t< 
liraye alındığı iddia edilen çama
şır makinesinin işlemediği yalandır.

Evvelâ bu makina bundan 
üç sene evvel 6,000 liraya sa
tın alınmış ve bir senedenberi 
de muntazamen işlemekte bulu- 
muştur. Saniyen mektep idaresine 
verilen eski adliye dairesi iddia 
edildiği gibi yıkılıp terkedilmiş 
değildir.

Bu harap bina, sırf pansiyon 
tasarrufu ile Maarif bütçesinden 
bir para alınmadan beton arme 
olarak inşa edilmektedir.

Altında büyük bir cimnastik- 
haneyi ve üstünde de 8 dershane
yi ihtiva edecek olan bu bina 
Galatasaray lisesinin mühim bir 
ihtiyacını temin etmiş buluna
caktır .

Salisen muallim Ziya Bey hak
kında yapılan adî neşriyat değil 
mektep, bütün maarif muhitini 
rencide etmiştir. 30 senedenberi 
hayatını mektep duvarları arasında 
vakfederek büyük bir feragatle 
çalışan bu zatm da faziletini bil- 
miyen yoktur.

Galatasaray Lisesi gün geçtikçe 
daha ziyade tekâmül ve terakki 
eden bir müessesedir.

Bari bunlara dokunumsalar?!.

Tasfiye edilecek polisler
Emniyetiumumiyeden gelen bir 

emir üzerine malûliyetleri tahak
kuk eden polis memurlarının tas
fiyeye tâbi tutulacağını ve ikra
miye verilerek meslekten çıkarıla
caklarım yazmıştık.

Son posta gazetesinde tasfiye
ye tabî tutulacak polislere 50 şer 
lira ikramiye verileceği yazılmış
tır. Bu haber polis mahafilinde 
fena bir tesir yapmıştır.

Salâhiyettar makamlar bu ha
beri tamamile tekzip etmişlerdir. 
Esasen memurin kanunu mucibin
ce tasfiyeye tâbi memurlara aslî 
maaşlarının bir seneliği verilmek
tedir.

Yeni paralar
Ne kadar para 
tedavüle çıktı

İstanbul Menkul kıymetler ve 
Kambiyo Borsası ve Osmanlı ban
kası Komiserliğinden:

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 
numaralı kanuna tevfikan İstan
bulda Bankalar Konsorsiyomu ta
rafından Osmanlı Bankasına çek 
olarak teslim olunan isterlinlerle 
bunların mukabilinde mevkii teda
vüle çıkarılan ihtiyat evrakı nak
diye miktarını mübeyyin sekizinci 
tebliğ şudur:

20-11-1930 tarihindeki vaziyet:
1— Döviz teslimatı 
13-11-1930 tarihine kadar Kon- 

sorsiyomdan Osmanlı Bankasına 
çek olarak 969468,0,1 isterlin tes
lim edilmiştir.

13-11-1930 dan 20-11-1930 ta
rihine kadar Konsorsiyomca Os
manh Bankasına çek olarak 46500 
isterlin teslim edilmiştir.

20-11-1930 tarihine kadar Kon
sorsiyomca Osmanlı Bankasına ya
pılan isterlin teslimatı yekûnu
1015968,0,1 dir.

2 — Teslimatı vakıa mukabi
linde mevkii tedavüle çıkarılan 
ihtiyat evrakı nakdiye şudur: 

Konsorsiyom tarafından teslim 
edilen (sterlinlere mukabil 13-11- 
930 tarihine kadar mevkii teda
vüle çıkarılmış olan ihtiyat evrakı
nakdiye 9986958,88 Iiradir.

İsterlin teslimatı mukabilinde 
13-11-1930 dan 20-11-1920 tari
hine kadar mevkii [tedavüle çıka

rılan ihtiyat evrakı nakdiye 478973,25 
liradır.

Konsorsiyom tarafından teslim 
edilen isterlinlere mukabil 20-11-930 
tarihine kadar mevkii tedavüle çı
karılmış olan ihtiyat evrakı nak
diye yekûnu 1,046 593,213 liradır.

27 eylül 930 tarih ve 1726 
numaralı kanuna tevfikan keyfiyet 
Maliye Vekâleti namına tebliğ ve 
ilân olunur.

Üsküdar idman ocağı
Uzun bir zamandanberi tama

men genç oyunculardan teşekkül 
ederek muhitinde çalışmağa baş- 
lıyan Üsküdar İdman Ocağı son 
haftalarda çok muvaffakiyetli o- 
yunlar yapmış ve dün Selimiye 
sahasında Altın Ordu birinci ta- 
kımile yaptığı egsersiz maçında
1-1 beraber kalmıştır.

Birçok yoksuzluklar ve müş
külât içinde çalışan gençler,cidden 
tebrik ve himayeye lâyıktırlar. 
Kendi dar muhitlerinde muvaffa
kiyetle koşan bu gayyur gençlere 
ve müşküllerle çarpışan heyeti 
idaresine muvaffakiyetler temenni 
ederiz.

İster inan iseter 
inanma

/ / inci sahifeden mabad ]
bu harekete karşı nefretlerimizi 
beyan ederiz.

Artık ey kari, amme, hissiya
tım bu derece açık ve kat’î bir 
şekilde daha dün izhar etmişken, 
onun hainlerin resimlerini duvarlara 
asılmış görmekten hoşlanmadığına 
dair bu paçavranın yazdığı safsa
talara biz inanmıyoruz. Bu hoşnutsuz
luğun amme, de değil, bir gün kendi 

resimlerini de duvarlarda görmekten 
korkan bu zavallılar da olduğun
dan biz emin değiliz. Amma sen ey 
kari:

îster inan, ister inanma?

Yedi ay içinde altı vapur 
kurtarıldı

Çanakkalede Nara limanı kar
şısında karaya oturan Kenton va
purunun evvelki gün kurtarıldığını 
yazmıştık. Bununla Türk gemi 
kurtarma şirketi yedi ay içinde 
altı vapur kurtarmıştır.

Yüksek mühendis mektebi
Nafia Vekâleti yüksek mühen

dis mektebinde bu sene yapılacak 
tesisat hakkında görüşmek üzere 
mektep müdürünü Ankaraya ça- 
ğımıştı. Verilen malûmata göre bu 
sene için yapılacak lâburatuvariar- 
dan bazılarının inşası gelecek se
neye kalmıştır.

P ’oOflg'fe®

II F a i k  d D a ı ^ n ı m

Eski bir kin yüzünden
Dün Üsküdarda bir polisin a- 

ğır surette yaramasile neticelenen 
bir hâdise olmuştur. Vak’a şudur: 

Çinili polis merkezi mürette- 
hatmdon 2,333 numaralı Şükrü 
Efendi dün gece Yeni mahallede 
nokta beklemek üzere karakoldan 
çıkarak karanlık bir sokaktan geç
mekte iken karşısına Arap Arif 
isminde biri çıkmıştır.

Arif ani bir taarruzla Şükrü 
Efendiye bıçağını saptamıştır. Bı
çak yarası çok derin ve çok a- 
ğırdır. Carih vak'ayı müteakip 
kaçmak istemişse de yakalanmıştır.

Mecruh Şükrü Efendi Tıp Fa
kültesine yatırılmıştır.

Hadisenin eski bir kinden doğ
duğu zannolunmaktadır.

Otomobil kazası 
2443 Numaralı otomobil Ye- 

dikulede Gazlı çeşme caddesinden 
gaçerken küçük zabit mektebi 
talebesinden İsmail Hakkı Efendi 
ye çarparak yaralamıştır. [Şoför 
kaçmıştır.

Kızıl Bakire
Şüpheli bir sesle suratıma ba

ğırdı:
— Ben iyiliğe inanmam!
— Bu hususta size acırım!..
— Ben acınacak vaziyette kal

mayı istemiyorum. Beni bekliyen 
akıbete yüz defa müstehak oldum.

Gayet soğuk kanlılıkla:
— İhtimal, diye cevap verdim. 

Fakat bu felâketin sizin başınıza 
gelmesi benim hoşuma gitmez. 
Çünkü irtikâp ettiğiniz hataları 
anlamağa başladınız ve bundan da 
bütün bu hataları tamir etmek için 
her şeyi yapabileceğinizi anlı - 
yorum.

— Evet doğru söylüyorsunuz; 
bana şimdiye kadar kimse sizin 
gibi böyle şeyler sözlememişti. Fe
nalık yapmak benim dimağıma

yerleşmişti. Siz bir iki kelime ile 
bunu benim kafamdan defettiniz. 
Şimdi adeta kendimi başka bir 
kadın gibi hissediyorum. Bana 
doğru yolu gösteriniz...

Sonra heyecanla ilâve etti:
— Ne büyük bir hata işlemi

şim!... Neler yapmışım? Bunları 
nasıl tamir etmeli. ŞİMDİYE KA
DAR AKITTIĞIM KANLAR A- 
DETA BİR NEHİR TEŞKİL EDER. 
BENİM HATAM YÜZÜNDEN 
NE KADAR AİLE SİMDİ GÖZ 
YAŞLARI VE MATEM İÇİN
DEDİR.

— Söyledikleriniz maharetini
zi nazarımda düşürüyor..

— Neden?., ne münasebet?.
— YEMİN EDERİM.. ÇÜNKÜ

BEN, EVET BEN SİZİN MUHA- 
SAMADA BULUNDUĞUNUZ 
ADAMLARIN EN TEHLİKELİ- 
SİYİM?..

— Siz mi?..
Gülerek:
— Evet Ben! diye tekrar et

tim..
— Yarabbi! ne diyorsunuz?.. 

Neler söylüyorsunuz? şimdi çıldı
racağım!.

— Ne... Sizmi?..
Evet ben ! .  . .
Sonra iki ellerini bana doğru 

uzattı ve haykırdı :
—  Öyle ise siz kimsiniz ?..
Her türlü tehlikeyi göze almış

tım. Ya ölecek, yahut dehşetli ka
zanacaktım. Fakat bu kadına da 
inanmamak gerekti. . . Buna rağ
men bütün cesaretimi topladım ve 
esrarengiz bir tavırla cevap verdim.

— Ben Yames Nobodiyim !..
— Siz ?... Nobody ?...

Müthiş surette sarsılmıştı. Tiz 
bir feryat kopardı.. Bir kartal ka
nadı gibi havada duran kolları 
kurşun yemiş gibi süratle kalça
larına düştü. Sonra bir külçe ha
linde ayaklarımın dibine yıkıldı..

Dişi kaplan ramolmuştu...
Bu feryadı ömrüm oldukça 

unutamıyacağım!
Belki böyle feryatları ancak 

gece yarısından sonra timarhane- 
ler civarında duymak kabildir. 
Yandaki odada her şeyi işiden 
Anouchka bunu duyar duymaz 
derhal geldi. Kızıl Bakireyi yer
den kaldırdık ve divanın üstüne 
yatırdık.

Anouchka kimsenin işitmiyece- 
ğinden emin olduktan sonra bana 
dedi ki:

— Doğrusu sizi tebrik ederim! 
Hakikaten üstadane bir darbe vur
dunuz !...

Üstadane bir darbe ha ?...

Zaten başka türlü yapamazdım. 
Ona evvelâ her şeyi itiraf ettir
mek, ondan sonra darbeyi vurmak 
lâzımdı. Fakat bu karıya inan o- 
lur mu?.. Ayıldıktan sonra herşeyi 
göze alarak beni Çekaya teslim 
etmiyeceği ne malûm?, uyleya be
ni düşüneceğine Çekanın gözüne 
girer daha iyi...

Kendi kendime mes’eleyi tahlil 
ediyordum. Onun ayılmasından ev
vel bir yere sıvışıp kaçmak mı da
ha iyi, yoksa kalmak mı daha mu
vafıktı ?..

Bü esnada Anouchka hanımı
nın ayılmak üzere olduğunu söyle
di. Yüzünün rengi yavaş yavaş 
değişmeğe başlamıştı.

Evvelâ kül rengi idiî Sonra sa
rardı. Daha sonra tabi rengini 
almağa başladı..

Ben yandaki odaya çekilmiş
tim. Oradan içerisini gözetliyor
dum. Derken, gözlerini açtı. Son
ra şaşkın şaşkın etrafına bakına- 
rak : / Bitmedi J
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m z i  Hz. nin geni bîr fırka yapacakları şayi ii

Salim

Halk
nmatarlptlr!
İsm et Paşanın lnönünde, Lo- 
zanda yaptığ ı h izm etler unutu- 
lam az, fa k a t m em leke tin  bugün 
ıstırap çektiğ i de göze batan bir 
hakika ttir, asla inkâr olunam az!

Serbes Fırkanın büyük eyiliği 
memleketteki umumî hoşnutsuz
luğu meydana çıkarması oldu. 
Altı kaynıyan ve ağzı mütema
diyen tıkanan bir kazanın kapağı 
bir az açılınca, buhar nasıl dışarı 
fışkırır, hücum ederse, Fethi Beyin 
menfez bıraktığı her yerden, mem
nuniyetsizlik havasıda şayanı hayret 
bir intişar kabiliyeti ile, öylece 
etrafa taşmağa başladı. Şikâyet 
ocaklarının kapanmasile şikâyeüer 
dinmiş olamıyacağına göre, bu
günkü vaziyeti dünkü vaziyetten 
daha mülâyim telâkki etmekte 
mana yoktur. Bilâkis, muhalif 
fırkanın, peyda oluşu gibi kaybo 
luşunun da nagehani ve esraren
giz şekiller içinde vukua gelmesi, 
bir kısım' halk nazarında vaziyeti 
büsbütün müphemleştirttıiştir.

Neye çıktı, neye' battı?
Bize nazaran bu fırkanın doğ

masına seböp, hükümeti murakabe 
için temiz ve cümhuriyetçi bir 
teşekkülüm' vücude gelmesi emeli 
idi. Batışının sebebi teessüsün
deki hikmete temâmen zıt, yani ■ 
cümhuriyet hükümetini murakabe 
perdesi arkasında cümhuriyetin 
can düşmanı müesseselere mensup 
anasırı sinesine alması, biran evvel 
hükümete çıkmak için bunların 
omuzlarına basması eldu. Fethi 
Beyin izahına bakılırsa infisah key
fiyeti bundan değil de, muhal bir 
iş peşinde koştuklarını idrak et
melerinden ileri gelmiştir. Bu iki 
mütaleadan hangisinin doğru ol
duğunu zaman gösterecektir. An
cak, bugün için, Fethi Beyin fena 
bir kumandan sıfatile gemisini gö
türüp kayalara çarptırması ve mü
rettebatı meyanına bazı müfsitleri 
alması, ne murakabe fikrinin iflâ
sını icap ettirir, ne de dertlerine 
deva bulmak ümidile Fethi 
Beye itimat eden, onun arkasın
dan giden vatandaşların susması, 
sinmesi için bir sebeptir.

Evet, Fethi Beyin en büyiik 
iy iliğ i, perdeyi ucundan 
kaldırıp memleketin manza
rasını oldıkğu gibi göstermesi 
oldu. Vatanperver adam, et
rafına otuz tertemiz f/enç 
alıp fırkasını bir güznteler 
ocağı halinde tesis etse idi, 
bugün olduğu yerden çok 
daha ileri bir mesafede bu
lunacağına şüphe yoktu. Et
rafındakilere âldandı, avam- 
firipliğe kapıldı, yapamadı, 
kapıyı kâpayııp l e v h a y i  
i n d i r m e k  mecburiyetin
de kaldı. Fakat şehirlerdeki 
kalabalıkların ıstırapları hiç 
bir orta  oyununa mevzu teş
kil edemiyeceğine göre, Ser
best Fırka Liderinin aradan 
çekilmesi, olsa olsa, nihaysit 
muztarip halk ile o kadar 
şikâyet edilen hükümeti kar
şı karşıya köymüş olmaktan 
ibaret olabilir.

, Öç aydatiberi minileketin^her 
tarâfihdâSı‘ cöş jjütı bir sel ‘ giirültü- 
sıle geleri Şikâyet-' seslerini '• herkes 
gibi ;hükûmetiri de işitmiş olması 
lâzımgelir.. Halkın sesine karışan 
'sabıkalı> haralarını ?e.ıwrtejçify«y- 
garalarinıayırt- ettikten sonra, mü
tebaki ' ekseriyçfe: Jıe-> söylediğini 
ve ne istediğini " dikkatle ̂ dinlemek 
egrektir. Haltın bu kadar sızlan-

.> 'X >

r  \
[i Memleket seyahatinden avdetten sonra

Gazi Hazretlerinin Halk Fırkasından] 
ayrılacakları mevzuu bahsoluyor :

n f  t / r ı r i t  l1 n  Tir ır ı 11 l ı l

Dün Ankaradan şu telgraf 
almmışfar :

A n ka ra  23  — Ş im d i a lınan  
bir habere göre G azi H a zre tle 
rin in  seyahatlerini m üteakip  
h a lk ın  tem ayülatını tesbit e ttik 
ten sonra H a lk  F ırkası riyase
tinden çekilerek  b izza t bir f ı r 
k a  te şk il e tm eleri ku vve tle  m el
huz görülm ektedir.

Gezi H azretleri C um huriye
tin  tekâm ülünde siyesi h iz ip le 
rin  idaresi için lâzım  ge ld iğ i  
derecede ku vv e tli  evsa fı haiz  
liderler gürülm em esine binaen  
m em leke tin  siyasî hayatına, 
muhtaç olduğu in k işa fı bu su 
retle  b izza t verm iş o lacaklar- 
dır

B u  takdirde M eclisin  tek  
dereceli in tihap kanununu k a 
bu l ederek iç tim a . devresinin; 
hitam ından evve l y e n i intiha
bat ya p ılm a k  • üzere feşho lun - 
m ası da  varittir.

Maahaza bu vaziye tin , Gazi.
H azretlerin in  seyahatlerinden, 
avdetinde H a lk  F ırkasında irat 
buyuracakları nu tuk la rile  ta - 
manten tavazzuh etm esine in ti
zar ed ilm ek  zarurîdir.

Bu telgraf üzerine dün şehri
mizde bulunan Afyon Meb’usu Ali 
Beye müracaat ederek bu hususta 
mütemmim malûmat istedik. Ali 
Bey bize şunları söyledi:

— Gazi Hazretleri evvelce İs
tanbulda bulundukları esnada mü
cadele! milliyeden, daha doğrusu 
Anadoluya ayak bastıklarından iti
baren teşekkül eden m&dafaai 
Hukukun mevlûdu olan Halk Fır
kasına tarihen merbut olduklarını 
ve nihayete kadar merbut olacak
larını sarahaten ve alenen beyan 
buyurmuşlardı. Benim şahsî kana
atim, Gazi Hazretlerinin nihayete

Komünistler
( T ~ — ...............   %
I İzm irde beyannam eler asıl- 
I di, bir çok k im se ler  te v k i f  
| ed ild i. Tahkika t yap ılıyor

«T"*ifv
Gazi Hazretlerinin ziyaret ettikleri Samsundan Ibir manza

ra : Hükümet konağı ve Gazi parkı
kil .için teşebbüs ektiğini varit 
görmüyorum.,,

Ali Şeyin söyledikleri tamamen 
varit olmakla beraber Gazi Haz
retlerinin tamamen gençliğe istinat 
eden, ve tamamen inkılapçı bir fır
ka. yapmak tasavvurunda bulun-, 
dukları. son zamanlarda Ankarada 
kuvvemle şayi idi ve Gazi Hazret
lerinin bu fırkayı avdetlerinde te
sis edecekleri veyahut Halk Fırka
sını bahsettiğimiz esaslar üzerinde 
cezri bir tasfiyeye tâbi tutacakları 
ilâve ediliyordu.

Yukarki haber hakikate çok 
yakin olan o şayiaların bir ifadesi 
olsa gerektir. Gazi Hazretlerinin 
Halk Fırkasını mı ıslah edecekle
ri, yoksa Halk Fırkasını şimdiki 
teşkilâtına bırakıp yep yeni bir 
fırkanın yapacakları ancak seyahat
lerinin neticesinde anlaşılabilecek 
bir keyfiyettir.

Şimdiden bu hususta kat’î bir 
hüküm vermek doğru değildir. 

(A rk a s ı , 2  inci sahifede )

Gıızi Hz. niıı Hıılk F ırkasın d an a y r ıld ı
ğına lıiç  ilıtiım ıl verm ediğin i siiy liyen  :

A li Bey 
kadar Halk Fırkasile beraber bu
lunacaklarından ibarettir.

Bunun hilâfına hiçbir vaziyet 
ve ihtimal varit değildir.

— Kâzım Kara Bekir Paşanın 
tekrar Terakkiperver Fırkayı ihya 
etmek istediğinden bahsediliyor.

— Kâzım Kara Bekir Paşanın 
Terakkiperver Fırkayı tekrar teş-

ması elbet ki sebepsiz değildir.
Fakat ne yapmalı?
Muhalefet fırkasının merkez 

açtığı her'yerde Halk Fırkasından 
ve hükümetten ne kadar ve niçin 
şikâyet olmuşsa hepsinin birer bi
rer çaresine bakmak lâzımdır. Has
ta sesini çıkarmıyor diye hiçbir 
şey yapılmaz, herkes yine uykuya 
dalaksa, yara, müsait bulduğu 
anda ve bu sefer daha, şiddetle 
patlamak üzere için için, işler ve 
birg&n, iş işten geçer. Evvelâ Halk 
Fırkasının şimdiye kadar tamamen 
ihmal, ettiği gençliği elinden 
tutup vazifesinin başına oturtmak
tan işe başlamalı, onu şehirlerde 
ve köylerde fırka nüfuzıinu kul
lanan eşraf ve müteğallibeye köle: 
olmaktan kurtarmalıdır*

Bütün, işçileri “Komünist!,, dam-, 
gasile lekelemek nasıl-doğru ola
bilir? Türk işçisinin elinin : ve alın 
terinin emeğini mukaddes bir -faik 
gibi tanıniâk1 lâzımdır. Türfe işçisinin: 
'iâtejdiği, ‘'Komünistlerin istedikleri: 
gıbiüükûmetiele almakdeğil,: fakat 

1' Kir parça • refâhür.

Tüccarın, esnafın, fikir erba
bının bütün o şikâyetlerinin hepsi 
de haksız olamıyacağına göre, es
naf cemiyetlerini ve fikir müesse- 
selerini, fırka şubeleri halinden çı
karmak ve bunları iş adamlarının, 
ticaret erbabının ve güzidelerin 
ciddî mesaisine birer saha haline 
koymak lâzımdır.

Devlet dairelerinden kırtasiye
ciliği, rüşveti, suiistimali kökün
den kazımak için -ne icap ediyorsa 
hepsi yapılmalıdır* Biınlar yapıl
madıkça ıstıraplar dinmez, durmaz.

. Bir murakabe fırkası olmadığı, 
zamanlar, bütüjıbunları HalkFırka- 
sınatnensııp insanların daki ve hatta 
biamati 'bir şekilde t̂enkit edebi
leceklerinin de artik anlaşılması lâ
zımdır, .faydalıdır. İsmet Paşanın 
İnön&nde ve Lozanda yaptığı hiz
metler unutulamaz, fakat memle- 
: ketin bugün ıstırap <çsktrği de 
gözeı batan bir .hakikattir,, «asla
inkâr.i okunamaz.

Kuru, lâf ,ve ,Jfuru:nazariye. Jte: 
muasır devlet kurulamaz. .

İzmir 23 (H‘ M.) — Dün gece 
şehrimizde muhtelif yerlerde Ko
münist Beyannameleri asılmış ve 
halka dağıtılmıştır.

Haberdar edilen zabıta tahki
kata başladı. Tahkikat neticesinde 
9 kişi maznun olarak tevkif edildi. 
Bunlar kat’iyyeu. her şeyi inkâr 
ediyorlar, fakat hüviyetleri hak
kında tahkikat yapılıyor. Ayrıca 
bir çok müesseselere de posta vası- 
tasile beyannameler gönderilmiştir. 
Beyannamelerde: "işçiler birleşiniz,, 
diye yazılıdır. Şiddetli takibat ya
pılmaktadır.

Mecliste
Fosta ve teîgraf ka

nununa ilâve 
edilecek maddeler

Ankara, 23 (A A) —  Büyük; 
Millet Meclisi dahiliye, encümeni, 
telgraf ve telefon kanununa bazı, 
maddeler tezyili: hakkmdaki ka
nun lâyihasını tetkik ve müzakere 
ederek bütçe encümenine vermiş
tir. Yeni kanun lâyihasile tadil 
ve tezyili talep olunan maddelere 
göre telli, telsiz telgraf ve telefon 
muhabere ve konuşmaların, yaz
ma alma ve başlama işlerinde in
sanların hayatının selâmetine ta
allûk edenler birinci derecede ol-- 
mak üzere diğer muhabere ve ko
nuşmaların hangi sıra ile birbirinin 
takip edeceğinin tayini hususunda 
hükümete salâhiyet verilmektedir. 
Yıldırım işaretini havi herşeye ter
cihan alınıp çekilecek ve teslim 
saati telgrafı çekene bildirecektir.

Bu nevi telgraflar altı misil
(  A rka sı 2  inci sahifede

Terki teslihat meselesi
Türk tezi murahhaslar üzerinde 
çok müsait bir tesir yapmıştır

1 H . Vekilimiz, 
noktai nazarı
mızı izahetti

Cenevre 22 (A.A) — Anado
lu Ajansının hususî muhabiri bil
diriyor:

Terki teslihat ihzarî komisyo
nu, mukavelename projesinin da
imî terki teslihat komısyouu teş
kiline dair olan beşinci faslının 
.müzakeresine başlamıştır.

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü: 
Bey, beşinci fasıl hakkmda söz a- 
larak komisyonun teşkilât ye sa
lâhiyeti mes’eleşini :tetkik etmek 
lâzım geldiğipi ,ye bu .yapılmadık
ça hu hususta beyâni fikir edemi-, 
yece^ipi söylemiş ye mukavelena
m e n  ; büyük, bir kışmı tetkik edil
miş olduğu cihetle fa^liyet ve sa-; 

lâhiyetlerm(îjtçşV;tınJen' ,*wel bu;

Teyfik Rüştü Bey
müe»seşe.nin t^kkiUâtıiBi tapjmak 
lâzım geldiğini y&vft„.eyjieı̂ »iştiç.

Tevfik Rüştü Bey beşinci faslın 
heyeti umumiye» üzerinde.umupıî 
bir' müzakere açılma*»)! teklif 
etmiştir. -Müteaddit murahhaslar 

(A rka s ı  2- inci sa h ifed e .)

I
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Mehmedin hakkı var!
Müddei otuz, otuz beş yaşla- 

larında kara kaşlı, kara gözlü fın
dık kurdu gibi bir tazedir.

Maznun da zayıf, gırtlak kemiği 
çıkık, pembe jerse kravatlı, uçarı 
|;jr delikanlı. Mahkeme reisi müş
fiki kadını isticvap ile meşguldür.

Reis Demek bu adam senin 
fcocan?

Kadın — Ah efendim, ah keş
ke olmaz olsaydı da boyu bosu 
devrilseydi.
| Fitil Mehmet atılarak: — Reis 

Bey valla billâ italei lisanda bulu
nuyor!
| Şuna bir ihtar maddesi geçi- 
verin!

Reis — ( Mehmede ) — Sen 
sus ! Hanım sen söyle davan ne
dir ?..
| Kadın — Davam ne olacak, 
ben onu Allahımın mahkemesine 
yerdim. Mahkemei kübrada görür 
j> gününü !

Reis — Öyle ise buraya niçin 
geldin ?
j Kadın — Demem o demek ki 
dünyada da cezayı sezasını bulsun!..
| Fitil Mehmet ( söze karışarak) 
jZaten seni almakla Allah kendi 
ıcezamı başıma vermiş.

Reis — ( Mehmede ) — Sen 
jsus, hanım sen söyle !. Peki ne 

j  istiyorsun ?..
Kadın — Ben mi ?
Reis — Evet sen !
Kadın — Ben efendicağızıma 

söyliyeyim bu adamı talâkı selâse 
ile boşayacağım !. Yüzünü şeytan
lar görsün !.

Reis — Ona Hukuk mahke
mesi bakar !..

Kadın — Niçin şimdi boşan
mak ta kadınların elinde değil
ini?..

Reis — Sana ders verecek de
ğiliz hanım ! A Simdi bu adamdan 
ne istiyorsun?

Kadın — Ne mi istiyorum? 
Hepsini, nikâhım nafakamı, mih- 
rinıi...

Reis — Şimdi onu geç!
Kadın— Nasıl geçerim a efen

dim... Âlâ tek taşlı yüz görümlü
ğümü bile sattı hep oruspulara 
yedirdi...

Reis — Hanım buraya darp 
maddesinden dolayı geliyorsun. 
Bak istidanda bu adam beni döv
dü diyorsun !. Sahi dövdü mü?....

Kadın — Aman hâkim Bey 
dövdü de söz mü dayaktan canı
mı çıkardı.

Fitil — (atılarak ) — Yalan be 
Reis Bey yalan nah işte mosturası 
meydanda bunda çıkacak can var 
mı?

Reis — Sen sussana bakalım!
Fitil ( kendi kendine söylene

rek ) — Ne dokuz canlıdır o! ne 
dokuz canlıdır!.

Kadın — Saçımı süpürge et
tim de gene yaranamadım! Genç 
yaşta istiska olup köşelerde ka
lacağım!.

Fitil — Gençliğe kitaksi!..
Reis — Ya birer birer söyle

yin yahut her ikinizi de şimdi dışarı 
çıkarırım!.

Kadın — Benim bir şey söy- 
diğim var mı?..

Fitil — Benim ağzımı açtığım 
var mı?..

Reis — ( şiddetle haykırır ) — 
Susun beyahu!. Susun!.

Kadın — Ben sustum!..
Fitil — Ben de...
Reis — Şimdi söyle bakalım 

hanım. Bu adam nasıl dövdü seni!..
Kadın— Nasıl dövdü ne de

mek basbayağı. Yapıştırdı yumru
ğu, patlattı tokalı! Yapma dedim! 
Allahını seversen yapma dedim. 
“Tövbe haşa,, “Senin Allahın be
nim!,, demez mi?..

Burnumdan kan gelinceye ka
dar dövdü. Kırk gün içinde ölür
sem sebebi bu adamdır. Davacı
yım hâkim Bey. Kısasa kısas, bu
na da ibretellissairin tam kırk so
pa attırın da aklı başına gelsin!..

Reis — Şahidin var mı ?..
Kadın — Var !..
Reis — Kim ?.
Kadın — Tekir kedinin kuy

ruğu !..
Reis — Buda ne demek ?..
Kadın — Efendim bu beni 

dövdüğü zaman, can havlesinden 
kedinin kuyruğuna yapıştım. Za
vallı tekirimin kuyruğu elimde 
kaldı !.

( Reis bu sefer Fitil Mehmedin 
isticvabına başlar ve mutat sual
leri sorduktan sonra darp hâdi
sesine intikal eder. )

Reis — Bak bu hanım beni 
dövdü diyor, sen ne dersin !.

Fitil — Demen o demek ki 
Reiz Bey bu sözü hakkaniyetsiz- 
dir. Siz onun sözüne inanmayın!.

Reis — Ya sana nn inanalım?
Fitil — Elbette erkişinin sözü 

başka avrat kişinin...
Reis — ( Fitilin sözünü kese

rek) sen sorduğum süale cevap 
ver!.. Dövdün mü, dövmedin mi?

Fitil — Valla billâ Reiz Bey 
dinim rabbena hakkı için, anam 
avradım olsun ki, yalan! iftira edi
yor!... Eğer ki ben ona bir tokat 
vursam o bana on mislini vurur. 
Ne cadıdır o!...

Ka im — (atılarak) Neden cadı 
olacakmışım? Gül gibi tazeye utan
madan bir de cadı diyor .

Reis — (Mehmede) Peki ma-

Sokak isimleri
Belediye bir sokak ve cad

de rehberi neşredecek
Belediye her sokak başına o 

sokağın ismini gösteren tabelâlar 
astı, bu suretle şehir içinde ara
nılan yeri bulmak kolaylaştı. Fa
kat bu tabelâlar asılırken bir çok 
sokakların isimleri değiştiğinden 
bazı müşkülât çıkıyor, yanlışlıkla
ra tesadüf ediliyor.

Belediye bu yanlışlıklara mâni 
olmak için bir sokak vc cadde 
rehberi neşredecektir. Bu rehber
de mahalle isimlerile semtler so
kak ve caddelerin eski ve yeni 
isimleri karşı karşıya gösterilecek
tir.

Maruf caddelere verilen isim
lerde bazı isabetsizlik vardır. Me
selâ Şişlide Osmanbeyden Nişan- 
taşına inen cadde ötedenberi“Ca- 
bi sokağı,, [diye anılırken ve bu 
isimde başka bir sokak ve cadde 
yokken bu caddeye “Rumeli cad
de*,, denilmiştir. “Şişhane yoku
şu,, na “Okçu Musa caddesi,, de
mek te lüzumsuzdur. Istanbulun 
başka hiç bir yerinde “Şişhane 
yokuşu,, yoktur. Senelerdenberi 
tanınmış sokak ve cadde isimleri 
ni değiştirmek doğru değildir.

Kadın yüzünden
Tütün amelesinden Arif ile , 

Defterdarlık memurlarından Ekrem 
Efendi bir kadın mes’elesinden kav
ga etmişler, birbirlerini dövmüşler 
ve yaralamışlardır.

Kadın yankesici
İstanbul polis teşkilâtı tarafın

dan ele geçirilen beynelmilel ka- 
dınŞyankesici Evdoksiya Avrupa li
manlarına giden bir fransız vapu
runa bindirilmiş ve hudut karici- 
ne çıkarılmıştır.
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Kızıl Bakire
— Ne oldu ? Neredeyim ? Di

ye mırıldandı.
Anouchka kendisini temin et

meğe çalışıyordu.
— Kendi evinizdesiniz Mat

mazel; çalışma odanızdasınız. Hiç 
korkmayın! merak edecek bir şey 
yok....

— Konstantinovn
— İşte bu garip! diye inliyor

du. Halbuki bana etrafımdaki bir 
çok şeyler değişmiş gibi geliyor..

Sonra birdenbire kendini to- 
parlıyarak dedi ki:

— Demin burada ben bayılır
ken kimse yok muydu ?..

Anouchka gayet masum bir 
tavır takındı :

— Birisi mi vardı ?.. Hiç bil-

değil-

miyorum. Siz bir kere haykırdınız. 
Ben hemen içeri koştum. Sizden 
başka kimseyi görmedim.

— Yeni şoför burada 
miydi ?..

— Olsa görürdüm...
— işte bu tuhaf !... Kuzum git 

etrafa bak... Eğer bulursan, be
nim kendisini görmek istediğimi 
söyle...

Anouchka Matmazelin önünde 
eğildi. Tam kapıdan çıkarken 
Konstantinovna kendisine dedi ki:

— O Kedroffo bunu söyledik
ten sonra benim 4 numaralı seya
hat eşyalarımı hazırla!..

— Nasıl?., bu vaziyette seya- 
hateıni çıkacaksınız matmazel? İşte 
bu gayrikabil!..

Spor merdiven değildir !
Başa çıkmak istiyenler sporcuları 

merdiven zannediyorlar!

dem ki dövmedin, neden bu dava 
ediyor.

Fitil — Bilirmiyim be reiz 
Bey.. Yalnız hanı hepten yalan 
olmasın, diye söyliyeyim burun 
mendilimle yüzüne suratına biraz 
ektim!..

Reis — Mendille adam dövü
lür mü.. Sen ne diyorsun hanım, 
bak kocan sade mendille dövdüm 
diyor!..

Kadın ( telâşla atılarak ) — 
Evet doğru!.

Reis (hayretle;) — Doğru mu? 
Bu da ne demek?

Madın — Mehmedin yalnız 
burada hakkı var!..

Reis — Peki öyle ise?
Kadın — Yalnız efendicağızı- 

ma şunu söyleyeyim ki bu adam 
burnunu yumruğuna siler!. Onun 
mendili elidir.

Mümtaz Faik

Konstantinovna başım salladı, 
etrafını gözden geçirdi. Sonra 
dedi ki:

— Asıl gayrikabil olan burada 
uzun müddet kalabilmemdir.

Anonchka rolünü gayet mü
kemmel surette oynuyordu. Gûya 
hayrete düşmüş gibi idi.

Kızıl Bakire ise sözüne devam 
ediyordu :

— Haydi rne alık alık bakıyor
sun? Ben ne söylersem onu yap!...

Ne olduğunu sonra anlarsın ! .  
Eğer bana bir hizmet etmek ister
sen, benim seyahat yapmak üzere 
olduğumu da kimseye söyleme!..

Anouchka tekrar bir reverans 
yaptı. Hiçbir şey söylemeden dı
şarı çıktı. KızıT Bakire hâlâ ken
disini toparlıyamamıştı. O çıkar 
çıkmaz derhal divanın üstüne yı
kıldı kaldı.

Anouchka bana:

Spor klüplerimiz barıştılar.
O kadar gürültülü ihtilâf, daha 
doğrusu klüpler için bir incir 
çekirdeği doldurmıyan mesele, 
birkaç saat içinde matbuat cemiyeti 
reisi birkaç güzel sözü ile halledildi. 
İşin zahirî manzarası bu otamakla 
beraber, bize kalırsa mesele asla 
halledilmemiştir.

— Mesele nedir?
Mesele... İşte bu malûm değil

dir. İstanbul mmtakası erkânına 
bakılırsa mesele federasyonların 
nizamî vaziyetlerini kaybetmesi, işe 
yaramaz hale gelmesi ve mıntaka 
sporcularının faaliyetlerine sekte 
vermesi meselesidir. Federasyonla
ra bakılırsa mesele yoktur, işler 
mükemmeldir, herşey nizamında, 
kitaba da uygundur, uydurulmuş
tur.

Bize kalırsa mesele Galatasaray 
ve Fenerbahçe başta olarak bütün 
İstanbul sporcularının federasyon 
başına çıkmak için iki adam ta
rafından basamak yapılması mese
lesidir. Yani bu efendilere göre spor 
cu kendileri hesabına imal edilmiş, 
bazen şu makama, bazen bu ma
kama çıkmak için zaman zaman 
şu veya bu duvara dayanan bir 
merdivendir. Şimdiye kadar, fede
rasyonun sabık ve lâhik erkânı, 
bu merdiveni, bütün olarak ve nö
betle kullanıyorlardı.

Son zamanlarda nöbetle kul
lanmakta ittifak edemiyerek iki
ye parçaladılar . Bir parçasını 
Yusuf Ziya Bey yüklendi, ikinci 
parçasını Muvaffak Bey sırtlamak 
istedi. Ancak beyaz saçlı bir ada
mın bütün gençlik muvacehesinde 
omuzuna bir yarım merdiven tak
mış acayip bir manzara ile dolaş
masının pek gülünç olacağını his 
settiği için, hamallığı, bu işlere 
meraklı zevattan Aptülkadir Beye 
bıraktı. Aptülkadir Bey Arnavutkö- 
yündeki yedekçilor gibi bir müddet 
çekti, durdu ve nihayet, diğer 
parçasına bağlamak üzre, cuma 
günü, merdiveni yere bıraktı, ne
fes aldı.

Efendiler, sporcular sizin 
merdiveniniz değildir.

Türk sporcusunun vazifesi ö- 
nümüzdeki kongrede hiç bir işe 
yaramıyan bu tahtaravalli klubü- 
ne mensup mevhum sporcuların 
hepsini birden alaşağı etmek ve 
kendi işlerini kendileri idare ey
lemektir___________________

— Şimdi ne yapacağız diye 
soruyordu.

— Ne mi yapacağız.. Biz de 
hemen hazırlanıp bu akşam Mos- 
kovayı terkedeceğiz. Anladın mı?. 
Sen de beraber geleceksin!.

— Ben mi?..
— Tereddüt mü ediyorsun?
— Yok değil amma...
— Sen de elbette çekanın 

elinde kalmak istemezsin! Onun 
için gelmeğe mecbursun!. Bir defa 
düşün! Gunslicht ve dostlan ken
dilerine ne oyun oynadığımı görür
lerse nekadar kızacaklardır. Hem 
onların kızması da ne müthiştir 
biliyor musun?.

— Orası öyle...
— Hem dahası var. Konstan

tinovna da ellerinden gidiyor. Ve 
onlara karşı harekete geçiyor..

— Deme kuzum!
— Görürsün ! . . . Demincek

Yusuf Ziya Bey Hügo Mayzel 
Cenaplarına mektup yazarak 
kendisine Türkiyeniıı Futbol Kıralı 
unvanını verme!; istediği için, 
Muvaffak Bey araaıra bir nutuk 
söylemek arzularını ve diğer 
tıflâne ihtiraslarını tatmin etmek 
sevdasından bir türlü vazgeçme
dikleri için türk sporcusu, olduğu 
yerde sayamaz. İhtilâf sporcuların 
ve klüplerin arasında değil, bun
ların arasındadır. Bunlar aradan 
çekilince, mesele kalmıyacaktır .

inhisarlar
İdareler birer ticarethane ■ 

mahiyetinde imidir?
İnhisar idareleri ticaret odası

na kaydolunabilir ıııi? Bu mesele 
son günlerde gene tazelcnmişlir.

Bundan birkaç sene evvel bu 
mesele ortaya atılmış, inhisar ida
relerinin ticaret odasına kaydolun- 
ması ileri sürülmüştü. O zaman 
İktisat Vekâleti bu idarelerin ti
caretle meşgul olduğuna karar 
vermiştir.

Son zamanlarda bu kararın 
tekrar tetkikine ihtiyaç hâsıl ol
muştur. Bu mesele oda hukuk 
müşaviri tarafından tetkik edil
miştir.

Neticede inhisar idarelerinin 
ticaret yapan müesseseler olduğu
ma karar verilmiştir.

Ticaret odası Tütün İnhisar 
İdaresinin hariç memleketlere yap
rak tütün sattığını tacirlerle re
kabet ettiğini ileri sürmekte bu 
itibarla ticaret kanununun tarifi 
dahilinde ticarethane olduğunu 
iddia etmektedir.

Bundan başka müskirat inhisar 
idaresinin rakı, şarap satması, sa
tış mağazaları açması dairenin ti
carethane olduğunu göstermekte
dir.

Tütün, müskirat, tuz inhisarları 
Ticaret odasına girerse senevî 
1000 lira verecektir.

Hukuk müşavirliğinin bu yeni 
raporu yakında oda meclisinde mü
zakere edilecektir.

Beynelmilel ticaret 
kongresi

7 mayısta Vaşingtonda beynel
milel ticaret kongresi açılacaktır. 
Kongreye İstanbul ve İzmir ticaret 
o ilaları iştirak edecektir._______

içeriki odada oynadığım oyun bey
hude değildi.

— Biraz basiretkâr olmak ge
rektir. Kendinizi onların eline bı
rakmayın ! Çünkü biliyorsunuz 
öyle kuvvetliler ki..

— Acaba mı dersin?.. Onların 
kuvvetleri bilhassa iki yüzlülüğe, 
sinsiliğe istinat ediyor biliyor mu
sun? Fakat£bunlar bana vız gelir! 
Şimdi onlarla teması temin ettim. 
Şimdi hepsini iyice tanıyorum. 
Hepsi de kafeste keklik demektir. 
Elimden zor kurtulurlar. Ben işi
mi göreyim de ne olursa olsunlOn- 
ların ne herzevekil adamlar; ol
duklarını bütün dünyaya ispat ede
ceğim! Üzerlerindeki sahte mas
keleri çıkaracağım ve kendilerinin 
hakikî bir Rus bile olmadıklarını 
bütün cihana göstereceğim. Bunun 
için lâzımgelen edillenin, vesikala
rın nerede olduğunu da biliyorum.

[  Bitmedi l
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—  Birinci fasıl —  
Patrikane nasıl dolandırıldı ?

laltle Oruç dolandırıcılıklarını mu-
tıarrlr Mail Beye nasıl yükletme- 

ğe yeltenmişlerdi ?
Ertesi sabah piyasaya çıkan 

Yarın gazetesinin beşinci sayfa
sında, beş sütun üzerine dizilmiş, 
kalın kara harfli serlavhalar altın
da Türkiye karileri, Rumları istih
daf eden çok şiddetli uzun bir 
yazı ile karşılaştılar.

Hiçbir imza taşımıyan bu yazı 
Türk milliyetperverliğinin hatta en 
müfrit Türk milliyetperverlerinin 
bile hiçbir zaman tecviz etmedikleri 
son derece şoven fikirler serdedi- 
liyor, patrikaneyi dinî büyük ma
kam addeden Rum ortodokslara 
korkulu rüyalar gördürecek teh
ditler savuruyordu.

Bu sırada Yarm gazetesi cem’- 
an yekûn 3200 adet tabediyor, İs
tanbul dahilinde ancak 450 nüsha 
satabiliyordu. Kadıköy 80 gazete- 
güçlükle sürebiliyor. Üsküdara gi
den 40 gazete olduğu gibi mat- 
baya iaade ediliyordu. Hele Bey
oğlu gazeteye adeta boykot yap
mış gibiydi.

6 günde bermutat Sinan Beyin 
makineleri 3200 tabı yapar yap
maz stop edivermişlerdi.

Saat 11 e doğru bayi Yusuf . 
efendinin parmak kalınlığındaki 
altın korodonunu bir Hıdiv yaveri 
gibi sallıya sallıya merdivenleri 
tırmandığı görüldü:

Aman diye bağırıyordu 1000 
gazete daha..

Beyoğlu yapılan neşriyat üzeri
ne allâk bullak olmuştu.

O devirde Türk - Yunan mü- 
nasebatı tam bir vuzuhsuzluk için
de yüzmekteydi. İstanbulda yaşı- 
yan Rum vatandaşlar yarından 
emin bulunmıyorlar, birçok Rum 
evlerinde denkler bağlanmış ba
vullar hazırlanmıştı.

Acaba hangi Rum istanbulda 
kalacak, hangisi gidecekti?

Herşey karanlıktı. Türk Rum 
camiaları arasında tam bir gergin
lik hüküm sürüyor ve hiç şüphe
siz patrikane tehlikeli dakikalar 
geçiriyordu.

Binaenaley bayi Yusuf Efen
dinin bin nüsha fazla istemesi ka
dar tabiî ne olabilirdi.

Yarın gazetesi, nesçi, manası 
malûm bir varaka değildi. Maamafih, 
son derece cahilâne bir cüretle 
başmuharriri tarafından bir ay 
evvel yapılan bazı neşriyat or
talığı velveleye vermiş, bir müddet 
günde “30,000,, nüsha satacak 
derecede revaç kazanmıştı. Hoş 
bu hal ancak üç gün devam 
etmiş sonra ceride beyinüstü düş
müştü amma — eh — Onuncu sı
nıfta bir gazeteci olan Ertuğrol 
Şemsettin üç sene hapse mahkûm 
olduğu halde o tıpkı bir hürriyet 
kahramanı gibi tıpkı bir Na
mık Kemali sani gibi “ 20 „ 
gün hapishanenin en havadar, 
en aydınlık bir odasında yattıktan, 
kollarını sallıya sallıya sokağa çık
mıştı.

Herhalde bunda bir iş vardı.;" 
Demek ki bu adamcağızın bir ta
kım bildikleri vardı. Demek ki bu 
adamcağızın bir takım anladıkları 
vardı. Demek ki bu delikanlının 
arkasında ' bir dayanacak yer 
vardı.. Ve bu muhakkak ki b öy
leydi.. Yoksa hâdiselerin başka 
bir seyir takip etmesi lâzımgeli- 
yordu.

Binaenaleyh vatandaşlar Arif 
Oruca esrarengiz manalar veriyor
lardı. Bu esrarengiz mana bilhassa 
Rumlar arasında daha bulanık, 
daha vuzuhsuzdu.

Tehdit bulanık ve vuzuhsuz bir 
membadan geldiği için bir kat 
daha tehlikeli addedilmişti.

Bittabi makineler derhal tahrik 
edildi. Sinan bir saat sonra Yusuf 
Efendiye bin gazete daha vermiş 
bulunıyordu.

Saat ikide tahrir müdürleri 
matbaaya gelmiş bulunuyorlardı; 
satıştaki anî farkı haber alınca;

— Acaba neden? Diye sordu 
Nizamettin, Hayri Muhittin arka
daşının yüzüne garip garip bakar
ken;

— Okumadın mı gazeteyi? dedi 
Rumlara ait esrarengiz bir yazı 
var.. Ve galiba üstat, bu yazı 
efendimizin çirei desti mehareti..

Nizamettin gazetenin beşinci 
sayfasına göz atınca;

— Hayır dedi benim haberim 
yok dedi:

Ve bir saniye kadar düşündük 
ten sonra ilâve etti.

— Bu yazı için Papa Eftim en 
aşa beşyüz lira vermiş olsa gerek. 
Malûm a .. O da az buz delikanlı
lardan değildir. Bu günler de Ga
lata kilisesinde ne var ne yoksa 
mezada çıkmış..

Bu sırada idare odasından deh- 
haş bir kavganın gürültüleri gel
meğe başlamıştı. Muharrirler ku
lak kabarttılar. İki ses şiddetli bir 
muhavereye girişmiş, musahhih 
Gündüz Nadir Beyin sesine benzi- 
yen bir ses tahlciramiz bir ahenkle 
haykırıyordu.

— Anladın mı? Bu hâdise biz
ce malûm olduktan sonra senin 
böyle mağrurane konuşmana gü
lünür. Anladın mı efendi?

Öbür ses idare müdürü Her- 
mancı Saidin sesiydi:

— Efendim.. Sinirleriniz bozul
muş sizin diyerdu. Mülâyim olu
nuz.. Mülâyim olunuz.. Biz ne yap
mışsak başmuharrir Beyin emri 
ile yapmışızdır. Mülâyim olunuz..

Gündüzün sesi cevap vermedi 
Yalnız bir saniye sonra, muharrir 
arkadaşları onun idareden çık
tığını grödüler.

— Allahaısmarladık dostlar!
— Diye bağırdı - Böyle yerde 

çalışmak bir felâket..
Ve koridordan uzaklaştı gitti.
Temiz ve mert görünen Gün

düz Nadir dolandırıcı batakane- 
den sıyrılmıştı.

İki gün sonra tahrir müdürü 
Nizamettin Nazif matbaaya geldi
ği zaman muharrir Nail Beyin ida
re hesabı katedilerek müessese- 
den çıkartıldığını öğrendi. Buna 
fena halde kızdı.

Nail çok genç, çok temiz çok 
çalışkan ve zekidir. Fazla olarak 
müesseseye Nizamın tavsiyesile 
girmişti. Hemen idare odasına gi
rerek bastı küfürü:

Ulan Sait, Nailin hesabını ni
ye kestin?

Sait müraî bir tebessümle:
—Kızmayınız -dedi- Ben bura

da emir kuluyum..
— Emreden kim?
— Başmuharrir öyle istedi.

Gazi Hazretleri 
Samsunda

(  Birinci sayfadan mabat)
Samsun, 23. (A. A.) — Reisi 

cümhur Hazretleri Samsuna mu- 
vaseletlerini müteakip burada 
bulunan Trabzon meb’usu Haşan, 
Rize meb’usu Fuat Beylerla Vali 
Kâzım Paşayı kabul buyurarak 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

H alkın tezahüratı
Samsun, 22 (A. A) Reisicümhur 

Hazretleri saat 21 de Samsunu 
teşrif etmişler, istasyonda halkın 
çoşgun alkışları ve yaşa avazele- 
rile karşılanmışlardır. Samsun so
kakları genç, ihtiyar, kadın, erkek 
binlerce halk ile hıncahınç idi.

Gazi Hazretleri Cümhuriyet 
Halk Fırkası olan kendi evlerine 
inmişler, akşam yemeğini burada 
yemişlerdir.

İkametgâhlarının önündeki so
kakları dolduran halkın hararetli 
tazahüratı karşısında Gazi Haz
retleri balkona çıkmışlar şiddetle 
alkışlanmışlardır. Halk dağılmıya- 
rak alkış ve tezahürata devam 
etmiş, Gazi Hazretleri tekrar gö
rünmeğe mecbur kalarak Samsun
luların bu muhabbetkâr tezahüra
tından mütehassis olduklarını ve 
teşekkürlerini beyan ve artık ra
hatsız olmayıp dağılmalarını rica 
buyurmuşlardır.

Havzadan geçerken
Havza, 22 (A. A) — Reisicüm

hur Hazretleri Samsuna geçerken 
Havza istasiyonunda halk tarafın
dan şiddetle alkışlanmıştır. Gaz:, 
10 dakika kadar halk ile konuş
muş, dertlerini sorup lâzımgeletf- 
lere not ettirmiş, kıymetli irşadatta 
bulunmuştur.

Havzalılar, eski ikametlerini 
hatırlatarak bir gece kalmalarını 
rica etmişlerse de müşarünleyh 
buna imkân olmadığını, başka va
kit geldiğinde kalacağını sölemiş- 
lerdir.
Şehrimizde ne kadar kala

caklar
Tetkik seyahetlerinden avdet

lerinde şehrimize uğramaları mu
karrer olan Reisicümhur Gazi 
Hazretleri İstanbulda dört gün ka
lacaklardır. Reisicümhur Hazret
lerinin ikamet buyuracakları Dol
ma bahçe sarayının hazırlanması
na başlanmıştır.

Mevsuk membadan aldığımız malû
mata göre Gazi Hazretleri şehrimizde 

kaldıkları müddet zarfında Da
rülfünunu, Türk ocağını ve Halk 
Fırkası merkezini ziyaret edecek
lerdir.

Reisicümhur Hazretleri bundan 
başka muhtelif ticaret ve sanayi 
zümrelerine mensup heyetleri ve 
esnaf cemiyetleri azalarını kabul 
ederek kendilerile görüşecekler
dir.

Nizam hemen kapıyı göğüsli- 
yerek Arif Orucun odasına daldı;

— Niçin çıkarttın Naili? - di
ye sordu.

Arif Oruç o canım gözlükle
rini düzelterek:

— Çünkü -dedi- Yulüyüz Ber- 
ger şirketinden elli lira almış, şan
taj yapmış, mektup satmış..

Nizamettin cevap vermiyerek 
odasna döndü. Fakat Nail gibi 
çok temiz bir gencin böyle bir 
iş yapabileceğine bir türlü akıl 
erdiremiyordu.

Nerden bilecekti ki, Sait de
nilen şerir, yaptığı dolandırıcılığın 
şuyuunu görünce Arif Oruca git
miş ve ikisi birden kepazelikleri
ni örtmek için kabahati N a ilin  

sırtına yükletmişlerdi.
[Bitmedi]

Edebiyat 
ve 
ilâhiyat------------------------ -

H er iki fakülte müderris
leri dün bir içtima aktede- 
rek daimî müderrislik mes- 

leşini müzakere ettiler
V _________

Diin Edebiyat ve İlâhiyat fa
külteleri bir içtima yapmışlardır. 
Bu içtimada, geçen perşembe günü 
Divanda, Fen fakültesi tarafından 
müderrislere dair yapılan teklif 
etrafında müdavelei efkârda bulun- 
mşulardır. Malûmdurki müderrisleri 
“ Laboratuarlı ve laboratuarsız „ 
dive ikiye ayıran bu teklif ekalliyet 
partisini, o gün münakaşa ve id
diadan sonra sarfı nazar ettirmişti. 
Çünkü müderrislerin bu suretle 
ikiye ayrılması onların da kısmen 
arzularını tatmin ettiği için Darül
fünuna vakfı hayat tezi mevzu 
bahsolmadı. Fakat ekalliyet par
tisinin bu formülü de derhal ka
bul edilmedi.

işte bunun için, edebiyat ve 
ilâhiyat fakültelerinin divandaki 
mümessilleri meseleyi fakülte 
meclisine arzetmek istemişlerdir. 
Dün yapılan içtima geç vakte ka
dar devam etmiştir. Fakülte mec
lisinin vereceği karar üzerine ekal
liyet partisinin mümessilleri de 
önümüzdeki perşembe günü divan
da kararlarını verecektir.
Kâzım Nami Bey hakkında 

Kâzım Nami Beyin Darülfünun 
hakkında yazdığı makaleler pek 
tecavüzkâr mahiyette addedilmek
tedir. Bu yazılar Darülfünun mü
derrislerini fena halde sinirlendir
miştir. Darülfünun Emini Muam
mer Raşit Bey dün demiştir ki:

— “Bu makaleleri okuyup ka
nunî cihetlerini tetkik ettikten 
sonra lâzım gelen muameleye te
şebbüs edeceğim. „

Vehbi Bey geldi
Ticaret odası U, kâtibini 

Ankaradaki temasları
Bir haftadan beri Ankarada 

bulunan Ticaret Odası umumî 
kâtibi Vehbi Bey şehrimize avdet 
etmiştir. Vehbi Bey dün bir mu
harririmize şunları söylemiştir:

—“Ticaret Odasına ait bazı mes’
eleler için vekâletle temas ettim.

Borsaya ait tağşiş kanunu hak
kında Vekâletin istediği raporlar 
ve Borsa nizamnamesi Vekâlete 
gönderilmiştir. Buniar hakkında 
şifahî izahat verdim.,,

Odaların ihtiyat akçalannın 
Devlet Bankasına tevdi edileceği 
hakkında da Vehbi Bey demiştir ki: 

—“Esasen Vekâlet bu hususta 
odalardan malûmat istemişti.

Odaların Maadin ve ^Sanayi 
Bankasında mahfuz bulunan ihti
yat akçası 35 bin liraya baliğdir. 
Şüphesiz ki' Devlet Bankasına ak
siyon mukabilinde yatırılması çok 
eyi netice verecektir. Pazartesi 
günü oda meclisinde mes’ele gö
rüşülecektir.

Çok sağlam ve emniyetli olan 
Devlet Bankasının aksiyonları yüz
de 6 faiz getiriyor. Şehrimizdeki 
bütün müesseselerin bu aksiyonları 
ticarî noktai nazardan çok ahem- 
miyetli olacaktır.,,

Manisa vilâyetinde
Cümhuriyet Halk Fırkası grupu 

tarafından Manisa vilâyetinde Halk 
Fırkası teşkilâtını tetkik ve ıslaha 
memur edilen Giresun meb’usu 
Hakkı Tarık ve Manisa, meb’usu 
Osman Beyler Gülcemal vapuru 
ile İzmire hareket etmişlerdir.

Hariciye Veki
limizin tezi

[Birinci sahifeden mabatJ 
söz söylemişler ve Tevfik Rüştü 
Bey tekrar söz alarak aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur:

—“Bizi işgal eden meselenin rrıuğ- 
lâkiyeti husuoî bir kaide altına 
alınmış hususi bir tarzı hal tahar
risi endişesini haklı gösterecek 
mahiyette olduğu da o derece 
doğrudur. Bundan mülhem olarak 
mukavelename ahkâmının hüsnü 
tatbikim temine mahsus bir teşek
külün ihdası daimî bir komisyon 
şeklinde derpiş edilmiştir.

Bu komisyon bu gayeyi temin 
edebilir mi? İşte bir nokta ki ta- 
mika lâyıktır ve üzerinde tevak
kuf etmek lâzım geldiğine kaniim 
Malûmat almak ve merkezileştir
mek, şikâyetleri dinlemek, veka- 
yi hakkında tahkikat yapmak ve 
akit devletler arazisinde muhte- 
milen kontrol ifa etmekle mükel
lef bir teşekkül zihniyeti çok yeni 
bir fikir gibi görünmektedir

Bu fikrin devletlerin hakimiyeti 
prensipile gayri kabili telif olan 
mahiyeti daimî komisyonun tatbi
katta göreceği kabul bahsinde nik
binliğe imkân verecek bir keyfi
yet değildir. Buna binaendir İd 
muvaffakiyet temini istenir de bu 
komisyonun teşekkülü ve hukuk 
imtiyazatı hususunda çok ihtiyat- 
kâr ve müteenni bulunmak kat’iy- 
yen lâzımdır.

Müdafaa ettiğimiz davanın za
fer sırrı tekmil devletler hakkında 
istemekten fariğ olmadığım müsa
vi muamelede mündemiçtir. Bu 
müsavatı bu vesile ile de ve daha 
ziyade İsrarla müdafaa edeceğim.

Eğer yalnız Cemiyeti Akvama 
aza olan devletler bu komisyon
da temsil edilebilirlerse, aza 
olmiyan devletler bu komisyondan 
mes’ul olmıyacaklardır . Adedi 
mahdut olacak olan bu devletle
rin komisyon muvacehesindeki va
ziyetleri ne olacak ve münasebet
leri nasıl tanzim edilecektir?

Türk heyeti murahhasssı büyük 
esrarın intacı teshil hakkmdaki 
şiddetli arzusuna rağmen bu mu
kavelenamede sayılan mecburiyet
lerden hiç birini en ziyade müsa
adeye mazhar olan devletlerle 
müsavi muamele yapılmasını temin 
etmedikçe memleketi hakkında ka
bul edemiyecektir.,,

Tevfik Rüştü Beyden sonra Çin 
ve Yunan murahhasları söz almış
lar ve Türk tezi lehinde beyanı 
mütalea etmişlerdir. Müteakiben 
M. Politisin teklifi mucibince A- 
merika, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Türkiye, Finlandiya, Yu
nanistan, Çin ve Belçika murah
haslarından mürekkep bir talî ko
misyon teşkil edilmiştir. Komisyo
nun reisi M. politistir.

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 
muhtelif heyeti murahhasalar ara
sında hususî münakaşata mevzu 
olmuştur. Bazi tefsirata göre 
Tevfik Rüştü Beyin konferansının 
en mühim mes’elesine cesaretle 
temas ettiğini söylemektedir.

Mecliste
[Biricni sahifeden mabat] 

ücrete tâbi tutulacaktır. İmkân 
ve lüzum göreceği yerlerde tel- 
garafların sahiplerinden telefonla 
alması ve verilmesi usulü. tatbik 
edilecek ve bunun için telgrafların 
her 50 kelimesi ve kesri için 5 
kuruş munzam ücret alınacaktır. 
Banka telgrallarında parola yerine 
kullanılan bir kelime ile resmen 
muhabereye mezun olanların yaza
cakları telgraflar müstesna olmak 
üzere dahili muhaberatta kod kul
lanmak memnudur. Muhaberatın 
az olduğu zemanlair zarfında şehir 
ler arasında yapılacak mükâleme- 
lerden yarım ücret alınacaktır. 
Saat 19 dan sonra başlıyan bu 
zamanın başlangıç’ve nihayet sa
atleri Dahiliye Vekâleti tarafın
dan tayin edilecektir.



DBmm fırkanın 
aıonaacak hali i

. . . İkinci bir fırkaya, biru, 
miirakaba fırkasına da lüzum 
k a l m ı y a b i l i r .  Bu taktirde 
Halk Fırkasının mensupları 
gazete sütunlarında, Halk Fır
kasının meb’usları millet kürsü
sünde tenkit ve murakabe va
zifesini dalıa mükemmel ifa 
edebilirler. Bu suretle söz aya
ğa düşmez ve şurada burada 
gizli maksatlar peşinde koşun
ların hikmeti vücudu kalmaz.

Gazi Hazretlerinin seyahatten 
avdetlerini müteakip Halk Fırka
sından ayrılarak yeni bir Fırka 
yapacaklarına dair diin bir şayia 
çıkarıldı. Bu habeıin lamume.ı 
asılsız olmak icap edeceğini tah
min etmek güç uegiidir. Mustafa 
Kemal Hazretleri gerek mektup
larında, gerek beyanatlarında, bir 
kaç defa, Müdafaai Hukuk Cemi
yetinin mevlûdü olan Cümhuriyet 
Halk Fırkasına tarihen bağlı ol
duklarını ifade buyurdular. Büyük 
reisin nihayet Fethi Bey tarafın
dan dahi anlaşılarak Serbest Cüm
huriyet Fırkasının infisahına esas 
ittihaz edilen vaziyetleri, bu de
rece sarahatle ve bizzat kendileri 
tarafından da teyit olunduktan 
sonra, artık, bu vadide gaze
te haberleri icat etmenin yegâne 
mahiyeti, olsa olsa, ancak saygı
sızlık olabilir.

Gazi Hazretleri bu seyahati 
niçin ihtiyar buyurdular? Takdir 
etmek müşkül değildir: Devlet 
reisi, üç aydanberi kulaklarımızı 
dolduran sayısız şikâyetlerin aslını 
anlamak , şehirlerin ve kalabalık
ların içinden geçerek, söylenen söz
lerdeki hakikat payını, kendi mik- 
yaslarile sahih bir surette tartmak 
istiyorlar. Bir doktor hastayı nasıl 
dinlerse, başlarını memleketin göğ
süne dayamışlar, derdi teşhise ça
lışıyorlar. Halkın dileklerini dinli
yor, gençlikle temas ediyorlar. Bu 
seyahate ait fazla birşey bilme
mekle beraber, zevahire bakarak 
hükmedebiliriz ki , büyük Gazi, 
yeni bir fırka yapmasalar bile, 
kendi eserleri olan Halk Fırkasını 
herhalde ıslah etmek azmindedirler. 

* » *
Filvaki Cümhuriyet Halk Fır

kası, bugün, adeta yeni bir fırka 
yapılıyormuş gibi cezri bir tasfiye 
ve ıslaha muhtaç vaziyettedir.

Memleketin bugünkü manza
rası dahi açıkça gösteriyor ki, Gazi 
Mustafa Kemal isminin yüksek 
şerefini güzei bir taç gibi başına 
giyen Halk Fırkası, bir şahıs de
ğil, millî mefhum olan o ismin 
icabatını hiç yapmamıştır. İnkılâbı 
halk tabakaları arasında yuğur- 
mamış, mefkûreci bir gençlik ye
tiştirmek yolunda tamamen yaya 
kalmış, vazife ve mes’uliyet deni
len mefhumları senelerce bir ke
nara atarak atıl, uyuşuk, battal 

?bir vaziyet almış ve bu mühmel 
vaziyeti, karşısına ikinci bir fırka 
çıktığı gün, derhal sırıtmağa baş
lamıştır.

Bütün âlemin bildiği bir haki
kati gizlemekte hiç bir mana ola- 
mıyacağına göre, şurasını da açık
ça söylemek lâzımdır ki, eğer Ga
zinin yüksek ismi olmasaydı, Ser
bes Cümhuriyet Fırkası için son 
belediye intihabında Halk Fırkasını

Halk Fırkasının ıslahı
Şehrimizdeki fırka ıslahat heyeti 

tetkikatma devam ediyor
Bu tetkikat devam ederken gelecek haftamda kaza 

ve nahiye merkezleri intihabatı yapılacak

Ga .zi ve Hail! san dertleri
Amkar, 25 (Teiefoıaüa) — Keisieüiinkotır Hz. sey ah atle 

rimde. uğradıkları a ıeiıallerrfeki halkin  tem enn iyat ve 
■ ihtiyaçsan  araannda »aütorem gördüklerini B a şv ek â le te  
: te lg rafta  bildirm ektedirler.

ÖMislar arasınd a m uhtelif m ahaller çifçilerine yardım  
! etmsak vs b a n  şah sî şikâyetlerin  ve m ahallî ih tiyaçların  

te tk ik le ri vardır. 3>Skü mutat; h eyeti vekile içtim am da 
v ekâletlerin  k ı  işleri «süratle in tacı için lâzım gelen ted 
birler almna<.«.'.

Gazi ÎR §i©!y©ır&aır

Dün Fırkad aki içtim ada bnlunanlar
Islahat ve tetkikat heyeti dün 

de Halk Fırkası merkezinde me
saisine devam etmiştir . Saat 
üç buçukta davet edilen nahiye 
merkezleri reisleri fırka merkezine 
gelerek Afyon Meb’usu Ali Beyin 
riyasetinde içtima etmişler ye iki 
saat kadar teşkilâtta yapılacak ta
dilât, nahiyelerin vazife ve salâhi
yetleri ile yapılacak intihap mes’e 
leleri etrafında müzakeratta bu
lunmuşlardır.

İki saat kadar süren içtima- 
dan sonra bir az teneffüs edilmiş 
ve ikinci defa olarak vilâyet oca
ğı heyeti ile kaza merkezleri re
islerinin iştirakile umumî bir içti
ma aktedilerek bu meseleler da
ha etraflı bir şekilde görüşülmüş
tür.

İçtimadan sonra Afyon Kara-

hisar Meb’usu Ali Bey biı- muhar
ririmize şu izahatı vermiştir:

—“Cumhuriyet Halk Fırkasının 
teşkilâtını takviye etmek ve kon
gresini yapmak etrafında bugün 
de mesaimize ve müzakerelerimize 
devam ettik. Bugün (dün) vilâyet 
hey’eti ile kaza ve nahiye reisle
rini bir araya toplıyarak teşkilâtı 
takviye ve tadil etmek, intihabatı 
icra etmek meselelerini, kazaların, 
nahiyelerin hudut ve mıntakalarını 
tayin etmek işini görüştük ve bazı 
kararlar ittihaz ettik.

Yarından itibaren Beyazıt ve 
Fatih heyetlerini akşam üzeri ka
za merkezlerinde toplıyarak bu 
hususları tekrar görüşeceğiz. Uzak 
kalan nahiyelere de diğer günler 

(Arkası 2 inci sahifede )

Samsun, 24 ( A.A ) — Reisi- 
cühur Hazretleri bugün saat 14 
buçukta otomobılleriîe Çarşamba
ya gitmişlerdir. Çarşamba lmikı 
büyük Reisi aralarında görme sa
adetini emsalsiz bir sevinçle kut- 
lulamışlardır. Gazi Hz. hükümet 
konağını, Belediyeyi, Cümhuriyet 
Halk Fırasım, Türkocağını ziyaret 
etmişler ve fırkada azalarla ve Tür- 
ocağmda gençlerle konuşmuşlar
dır. Cümhuriyet Halk Fırkası aza
lan belediye intihabatmda nasıl 
çalıştıklarını ve kazandıklarını he
yecana yakın bir samimiyetle an
latıyorlardı.

Reisicümhur Hazretleri ocağın

hatıra defterine şıı cümleyi yaz
malardı.

Çarşamba Tiirkocağında ta
kıştığım kıymetli gençlik iftihara 
layıktır

Gazi Hazretleri Çarşambadaki 
müşahedelerinden memnun kalmış
lar ve saat on sekizde Samsuna 
avdet buyurmuşlardır. Geçtiği yer
lerde halk candan alkışlarla aziz 
Reislerine hürmet ve muhabbetini 
izhar ediyordu.

Samsun 24 (A.A) - Reisinim- 
hur Hazretleri yarın Bafraya gi
deceklerdir. Müşarünileyh Hazret
lerini Trabzona ve oradan İstan
bula götürecek olan “ Ege „ va
puru bugün saat 12 de Samsun 
limanına gelmiştir.

Fabrikatörler memnun
Muamele vergisinin kalktığı haberi 

alkışlarla karşılandı
Sanayi Birliğinde 

dünkü içtima
Dün sanayi Birliğinde mühimi ve 

hararetli bir içtima yapılmıştır, İı- 
tirnada birçok fabrikatörler bulun
muştur.

İçtimada günün en mühim mes-

mağlûp etmek işden bile sayılmı- 
yacak kadar ehemmiyetsiz bir hâ
dise olacaktı !

Niçin ?
Çünkü Halk Fırkası bir inkı

lâp fırkası olduğu halde, yavaş 
yavaş bir mütegaliibe fırkası ha
lini aldı. Bütün vazifesini, muhtar, 
belediye azası ve meb’us çıkaran 
bir intihap çığrığı olmaktan ibaret 
sandı. Fırkanın kâtibi umumilik 
bürosu, Türkiye haritasını önüne 
almış, şehirlerin, köylerin isimlerini 
defterine yazmış, ve nüfusa adam 
kaydeder gibi, kim olduklarına 
bakmadan, her önüne geleni lâf- 
zen inkılâpçı yapmıştı. İnkılâbı yu- 
ğurmak işini de, birçok yerlerde eş
raf ve mütegaliibe artıklarına, ve
ya o yerlerde halkın en ziyade 
nefret ettiği kimlerse, onlara bırak
mıştı. lzmirdeki Kız Salih misali 
bunun en canlı delilidir. İzmir gi
bi bir Efe muhitine isminin başına 
“ Kız „ lâkabı takılmış bir adamın 
mutemet olmaması için yalnız bu 
lâkap bile kâfi bir sebep iken se
nelerce ve senelerce manasız bir 
adamın üzerinde ısrar edilmiş ve 
sanki bu fırka, halka karşı inat et
mek için kurulmuş gibi, “hayır, ille 
o olacak!,, denmiştir. Halk ta inkı 
lâpla alâkası olmiyan adamları kul
lanmakta teannüt eden bir fırkanın

(  Arkası 2 inci sahifede

Kızıl Bakire
BEYAZ RUSLARIN CASUSU  
M EŞHUR NOBODY İLE K I
ZILLARIN CASUSU OLAN  
BİR KADIN IN M ACERALARI

O l
&
m

Hangi satırdan 
okursanız oku
yunuz muhak
kak büyük bir 
merakla bu fev
kalâde romauı 
takip etmeğe 
başhyacaksmız

Şimdiye kadar çıkan 
kısım ların hulâsası 
4üncü sahifemizdedir: O luyun

D ünkü içtim aa riy a se t eden 
Nazmi Nuri B ey

’elesi olan, Muamele Vergisi görü
şülmüştür.

Dahilî sanayiden ve ihracat eş
yasından alınmakta olan yüzde 6 
muamele vergisinin, kaldırılacağı 
Maliye Vekâletinden Sanayi Birli
ğine iş’ar edilmiştir. İçtimada bu 
iş’arı tebellüğ eden fabrikatörler 
pek fazla sevinmişler ve bu mem
nuniyetlerini saklıyamamışlardır.

Sanayi Birliği 927 senesinden- 
beri Muamele Vergisinin ağırlığın
dan ve dahilî sanayi üzerine yap
makta olduğu muzır tesirlerinden 
bahseden müteaddit müracaatler- 
de "bulunmuştur.

Neticenin bu suretle hüsnü ne
ticeye varması 130 kadar hazıru- 
nu pek mütehassis etmiş, maliye 
vekâletinin tezkeresi, fabrikatörle
rin sürekli alkışları arasında okun
muştur. Fabrikatörler Maliye Ve
kâletine, Başvekâlete birer teşekkü. 
telgrafı çekilmesine karar verdilerr
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Bir sig ra yaktı Ve sigara
sının ht'ezonbrla kıvrılan müp
hem, c!o tule dumarlanna bakarak:

— Âr'ık İliç süplıem kalmadı. 
Kâmuran ! ciecli. Sen bana, benim 
saf, samimî aşkıma iıiyaııei edi- 
yorsur.. Beni sevmiyorsun ve Çı
datıyorsun.. Bunu düşünmemiş, dü
şünmek istememiştim. Fakat bu 
gece Madam Kasiyerofun suvare- 
sinde Mahmure ile dudak dudağa 
iğildiğinizi, sessizce palmiyelerin 
arkasına doğru çekildiğinizi de 
gördükten sonra iıiyanetine inan
dım.. Bilmem inkâra cesaretin ka
lacak mı ?.

.. Salon sıcaktı..
Yarı çıplak bir halde şezlon

gun üzerine uzanan genç kadının 
sinirleri uyuşmuş gibi idi. Ancak 
fasılasız söylemek ve dinletmek 
ihtiyacında olduğu anlaşılıyordu.. 
Kâmuratı kravatını çözüp gömleğini 
çıkarmış, pijamasını giymişti. Sü
kûnetle elektrik sobasının önüne 
gidip harareti kesti.. Büfeden kü
çül; bir şişe likör ile iki kadeh 
ve birkaç pasta, bonbon aldı.. 
Karısının yanındaki küçük masa
nın üzerine bıraktı v e :

—  Suzancığım! Dedi. Sen mut
laka aldanıyorsun.. Kalabalıktan 
başın dönmüş te yalnış görmüş 
olacaksın.. Ben bu akşam Mah
mure ile görüşmedim.. Görüşmek, 
dudak dudağa iğilmek değil, gö - 
zütnü kaldırıp ta bakmadım bile! 
Hem o, suvarede senin yanında 
idi.. Senin incilerin ve tuvaletin 
iie meşgul oluyordu.. Senden başka 
bir kadını .sevmediğimi ve ssvı*- 
miyeceğimi biliniyor musun?

—  Ben o,ıu bunu bilmem kâ- 
muran! Mohmure benim tuvale.im
den ziyade seninle alâkadar olu
yordu.. Onunla paravan arkasına 
gizlendiğinizi inkâr etser. bile lıi- 
yar-etinin bazı tezahürlerini benden 
sakhyanıazsın!. Davetliler salonda 
dansederken Mahmure ile senin 
yan salonda ne işiniz vardı?!.. Ora
ya nasıl ve neden çekilmiş, gizlen
miştiniz!?

—  Ben böyle bir gizlenmeyi hiç 
hatırlıyamadım Suzan!

— Mahmure bir az fazla likör 
alni'S, halta, seııiıı koluna yaslan
mıştı.. O vaziyette on;ı yan salona 
doi?ru sevi göci'ırckin.. Belki isti
rahatım temin içindi diyebilirsin..

Yir.e hatırhyamıyor musun Kâmuran!?
—  Fakat karıcığını, bir kadına, 

koluma yaslanan bir kadına, na
sıl yardımdan kaçabilirdim?!. Bu 
kabalık olmaz mı idi?!. Bunu ma
zur görmelisi ) ve mazur görecek
sin Su/.ancığım..

— Ders istemiyorum!
— O telâkki ile söylemedim, 

yalnız ittihanılarmda haksız oldu
ğunu anlatmak istedim..

Karı koca pastaları yemiş ve 
likör şişesini hafifletmişlerdi.. Kâ
muran da yavaş yavaş karısının 
İsrar ve ittihamı karşısında bunal
mağa, sinirlenmeğe başlamıştı... 
Bir sigara yaktı ve:

—  Biıibirimizi bilelim Suzan! 
dedi. İddiana karşı müdafaaları
nın aksi varit ve vaki olsa da se
min de zâf dakikaların olduğunu 
bilmiyor değilim.. Benim Mah
mure ile dudak dudağa eğildi
ğimizi, paravananın arkasına çekilip 
gizlendiğimizi bir lâhze için kabul 
etsem bile senin de kabul etmen 
lâzım gelen zâflann var..

— Anlamak isterdim!..
—  Evet, anlamak istediğin bu 

zaaflar ben senin gibi hıyanet de
miyor ve diyemiyorum.. Onları 
sadece bir zâf telâkki ediyorum.. 
Vecdi Ekremin kolları arasında 
figür yaparken, başının nasıl dön
düğünü, onun göğsüne nasıl sıkı 
yaslanıp ta tebessümierile yakın
dan alâkadar olduğunu, görmedim, 
hissetmediğin mi san ki!? Su alâ
kayı gösteren benim karım değil 
mi idi?.. Niçin gizliyorsun.. Al
danmak, yalan söylemediğine al
danmak istiyorsun.. Neden sarih 
ve samimî değilsin?!..

v '.t
.. Suzan iie Kâmuran yeni ev

lenmişlerdi.. Şüpheleniyor ve şüp
helerinin yalan olduğuna inanmak 
istiyorduk. O akşam gece yarı
sından sonraya kadar suvarede 
kalmış ve uykusuzluktan mecalsiz 
maiımnr i ir halde apartımanlarına 
dönmüşlerdi.. Suzan kocasının su
varede Mahmura ile yan salona 
çekildiklerini görmüştü.. Kâmuran- 
da karısının Vecdi Ekremin kol- 
larınde dönerken, başının dönüp 
gözlerini!; karardığını, onun kolla
rı arasında iradesini kaybeder gi
bi olduğunu hissetmişti..

. . Genç kadın, zarif beyaz 
bişleri ile dudaklarını istrıyordu . . 
ipek pijamasının püsküllerini ko
parıp didikliyordu..

.. Kâmuran karısının dizlerinin

Müessesenin mek
tebinde 110 

talebe okumaktadır
Darülâceze Müdürü Cemil Bey 

dün bir muharririmize müessesenin 
vaziyeti hakkında şu izahatı ver
miştir:

—“Dariilâczedc iki ve üç num- 
rolu paviyonları yeniden beton o- 
larak inşa ettik. Bundan maada 
imalâthanemizi de tamir ve tevsi 
ettik. Darülacze mektebini ayrı bir 
binaya geçirdik. Mektebin 3 sınıfı 
vardır. Şimdilik, mektepte 110 ta
lebe okumuktadır. Üç muallimimiz 
vardır. Program, ilkmektep prog
ramıdır. Müessesesede elyevm 800 
acze vardır.

Dilencilerin son zamanlarda ço
ğaldığı doğru değildir. Dilenciler, 
daima geçit yerlerinde toplandık
ları için göze çok görünüyorlar.

Son zamanlarda şehrimize A- 
nadoludan transit olarak geçen 
dilencilerde uğramışlar ve burada 
fırsattan istifade faaliyette bulun
muşlardır. Fakat Anadoludan ge
len bu dilenciler başka memleket
lere gitmektedirler.,,

Çimento trüstü mü?
Şehrimizdeki çimento fabrika

larının tröst yapacakları ve çimen
to fiatlannda ihtikâr yapıldığı 
hakkında şikâyet edilmişti. Mese
le iktisat vekâletine aksetmiştir. 
İktisat vekâleti bu hususta taki
bat yapılmasını İstanbul sanayi 
müdüriyetine bildirmiştir. İcap e- 
den tahkikat yapılacaktır. Fakat 
fabrikalar Trüst yapmakta serbes 
oldukları için buna mâni olamı- 
yacağı anlaşılmıştır. Yalnız ihti
kâr yapıldığı anlaşıldığı takdirde 
bunu yapanlar şiddetle tecziye 
edilecektir.

I[fîlkDüSfeoını teffpâlkaıgDS

Kızıl Bakire

yanma oturdu: Onun kızıl dudak
larına soyulmuş bir muz uzattı.. 
Sonra onun ellerini elleri arasına 
alarak:

— Biribirimizi seviyoruz karı
cığım! Dedi. Ben senin aşkından 
şüphelenmedim.. Seni ittiham et
tim mi hiç?! Yalnız samimî olalım! 
Ve yalan söylemiydim..

.. Kâmuran söylerken, Suzan 
düşünüyordu.

..Suzan söylerken Kâmuran dü
şünüyordu.

Onlar biribirlerini seviyorlardı.
.. Onlar günahsızdılar..
.. Mes’uttular..
.. Uykuları gelmişti..
Suzanm manikürlü parmağı 

elektrik düğmesine dokundu., Ve 
elektrikler söndü..

H aşan İlham i

İtfaiye aletleri
Teçhizatın tamamile yeni- 

leştirilmesi icap ediyor
İstanbul itfaiyesinin ıslahı ve 

son makinelerle teçhizi hakkında 
itfaiye müdürlüğü vaktile uzun bir 
rapor vermişti.

O zaman cemiyeti belediye bir 
komisyon teşkil etmiş, bu teklif
leri tetkik etmiş, bunun için de 
100 bin lira ayırmıştı. O zamanki 
şehremaneti Viyanadan mütehas
sıs getirtmeğe, Viyaııaya staj için 
itfaiye efradı göndermeğe teşeb
büs etmiş, bütün bunlar az zamaıı 
içinde suya düşmüş, belediye an
cak bir iki makine satın almış, 
bir kaç hortumu değiştirmişti.

3 sene evvel itfaiye için du
yulan ihtiyaç bugün için bir kat 
daha ziyadelenmiştir.

Haber aldığımıza göre itfaiye 
teçhizat ve makinelerini bugün ta
mamile yenileştirmek zarureti hâ
sıl olmuştur.

Vilâyet umumî meclisi daimî 
encümeni İstanbulun itfaiyesi me- 
selesile esaslı surette meşgul ola
caktır.

Madenlerimiz
Bir Alman heyetinin Es- 
kişehirde yaptığı tetkikat

Alman mühendislerinden mü
rekkep bir fen heyeti Eskişehir 
civarındaki tetkikatını bitirmiştir. 
Verilen malûmata göre heyet yap
tığı tetkikat neticesinde bu sahada 
zengin demir ve krom madenleri 
olduğunu tesbit etmiştir.

Alman grupu demir ve krom 
madenlerini işletmek için hükümete 
müracaat etmiştir. Krom maden- 

, lerinin bulunduğu saha şimendifer 
güzergâhına yakındır.

Bir haftadanberi bu madenlerin 
bulunduğu yerlerde ihzarî bir faa
liyet başlamıştır.

Alman grupu henüz bu ma
denlerin imtiyazını almamıştır. Gru- 
pun mümessilleri Ankarada ikti
sat vekâleti nezdinde teşebbüsatta 
bulunuyor.

Zahire borsasmda
Dün zahire borsasmda heyeti 

idare azası toplanmış ve fevkalâde 
bir içtima yapılmıştır. İçtimada, 
borsa alış verişine ait beyanna
melerin tâbi olduğu ahkâm hakkın
da görüşülmüştür.

Tarafeynin, mukavele mucibin
ce yaptıkları alış verişte bir çok 
ihtilâflar çıkmaktadır. Bu ihtilâf
ların mevcut ahkâm ile halli gayri 
mümkün görülmektedir.

Borsa heyeti bir kaç hususî 
içtima daha aktdecek ve bu mes e- 
leyi ehemmiyetle tetkik edecektir. 
İcap ederse buna dair ahkâm ta
dil edilecektir. ___

Hizmetçiler 
Müstahdimin şubesi

bir iki gün içinde 
geçiyor

Yeni belediye kanunu muci
bince teşkil edilen müstahdimiıı 
şubesinin bir an evvel faaliyete 
geçmeiii için çalışılmaktadır. Şu
benin kadrosu bir iki gün içinde 
tamamile ikmal edilmiştir. Şube 
müdüriyetine tayin edilen Muhsin 
Bey lazım olan evrakı tab ve ihzar 
ettirmekle meşguldür. Önümüzdeki 
haftadan itibaren faaliyet başlıya- 
cak ve ahçı, hizmetçi, sütııine ve 
saire gibi müstahdimine kendile
rini tesçil ettirmeleri için muay
yen bir müddet verilecektir.

Turizm şubesi kadrosu tesbit 
edilmiştir. Yeni teşkil edilen şube
lere tercihan belediye memurları 
tayin edilmekte iseler de bu şu
beye alınacak memurlara muhtelif 
lisan bilmeleri meşrut olduğundan 
alınacaklar müsabaka ile alınacak
tır. Müsabaka imtihan programı tes
bit edilmekte olup yakında ilân 
edilecektir.

Foks film halk şarkılarını
sesli filme alıyor

Şehrimizde bulunan Foks fim 
şirketi halk şarkıları ve halk oyun
larını filme çekmek için Halk bil
gisi derneğine müracaat etmiştir.

Dernek bu iş için bir program 
hazırlıyor. Bu program mucibince 
Anadolu havalarını çalan Osman 
pehlivan, sazla birkaç şarkı oku- 
yacaaktır.

Bundan başka Nazmiye Hanım 
da birkaç şarkı okuyacak, mahallî 
kıyafetlerle Erzurum, Trabzon o- 
yunları da filme alınacaktır. Bu 
husustaki program daha henüz 
ikmal edilmemiştir. Niğdeli Ahmet 
Hulûsi Efendinin, de sesi sözlü 
filme allnacaktır. Ahmet Hulûsi 
Efendi Niğdeden Ankaraya geç
miştir.

Bir iki haftaya kadar İstanbula 
gelmesi bekleniyor. Yalnız sanat
kârların sesli filme şarkı söylemesi 
için gramofon fabrikalarından mü- 
sade alınacaktır. Bunların içinde 
yeni mukavele yapanlar sesli filme 
birşey okumıyacaklarına dair te- 
ahhûte bulunmuşlardır.

İhracat maddeleri
Ticaret odası hergün ihracat 

maddelerimiz hakkında iktisat ve
kâletine bir cetvel gönderecektir. 
Bu cetvelde ne miktar istok bu
lunduğu, ve satılan maddeleri 929 
ve 928 senelerindeki vaziyeti bil
direcektir.

Ş im d iy e  k a d a r  ç ık a n  kısım 
larsın h ü lâ sa s ı

C eym is N oLodi y am an  b ir ca su s
tu r. B ey az  R u s ia rö a n  G ran d ü k  İvan 
lv a n o v iç  Çat* a iles in in  a k ıb e ti ve bu 
a ile d e n  b e rh a y a t olduğu zann ed ilen  
G ra n d ü şes  A n a s ta z y a  h ak k ın d a  ta h k i
k a t  y ap m asın ı N obod id en  r ica  ed iyor. 
R ig a d a k i beyaz R u s te ş k ilâ t ı  reisi 
( İv an  P e lro v İç  ) N obod iy i ( İvan 
K e d r o f  ) nam  ın ü stea rile  R u syaya so 
k u y o r.

N obodi R u sy a d a  bu iş iç in  ça lışan  
b e ş  k iş i ile  ta n ış ıy o r  P re n s  K a ra so f  
( M ü s te a r  ism i İsm a ilo f ), S e r j İva- 
n o v iç , M ışel A n d ery ef, A n d resta lin , 
B u sis  S a n z a m u t ).

R u sy ay a  ta y y a re  ile  İsm a ilo f yani 
P re n s  K a r a s o f  ile  b e ra b e r  g ir iy o rlar.

B e y a z  R u s te ş k ilâ t ın ın  L o n d ra  S o v 
y e t  s e fa re th a n e s in d e  casu su  bulunan 
O b la n o v iç  ( k i K ız ıl B a k ir e y i sev iyor

onun için  beyaz R u slu ra  ih a n e t ed e* 
re k  ) N obod inin  R u sy ay a  g ire ce ğ in i 
Ç ek n y a  b ild iriyor. H er ik is i y a k a la n ı
y o rlar. F a k a t so n ra  b ir  zek â  oyon u  ile  
k u rtu iu y o rlar.N o b o d i P re n s  K a ra so fu n  
ta v s iy e s i ile  K rilo fu n  g a r a jın a  k a y d o 
lunuyor.

B .r  gün N obodi r.iü şteri a lm a ğ a  g i
d erk en  b ir in c i ordu erk â n ıh a rb iy e  r e 
isi C e n e ra l R e b e d e o f ile  sü vari C e n e - 
ra lı B tıd ien in in  rak ip  o ld u k la rı o to m o 
bil ile  m ü sad em e y a p m a k  ü zere  ik en  
N obod in in  m ah a re ti sa y esin d e  m ü sa
d em ed en  k u rtu lu y o rlar. (B u d y eııi) N o - 
b od iy i b e ğ e n  yor, yanın?, a lm a k  is tiy o r  

N obod iy i ta k ip  e tm e k  iç in  b ö y le  
b ir şo fö re  ih tiy a cı o ldu ğunu k en d is in in  
T v e r e sk a y e  de M ad m azel M arya K on s* 
tan in o v n ay ı g ö rm esin i söy lü yor.

E v v e lce  h a y d u tlu k  y a p a n  ve  şim d i 
Ç ek a n ın  en  m ühim  e rk â n ın d a n  o lan  
ve h a tta  (Ç erz in sk in in ) m u arız ların d an  

I Ş ild a tiç  ism i.id e  b irisi K ız ıl B a k ire y i

s e v m e k te d ir  . B u  ad am ın  ro m an d a  
m ü h im b ir  ro lü  v ard ır.

N ih a y e t N obod i K ız ıl B a k ir e y e  
ta k d im  ed iliyor.

K ız ıl B a k ir e n in  yan ın d an  ç ık ın c a  
h iz m e tç is i A n o şk a  ile  k a rş ıla ş ıy o r .

A n o şk a  beyaz R u s te ş k ilâ tın a  m e n 
su p tu r ve  P re n s  K a ra so fu n  h e m şire 
sid ir. N obod i im tih an  ed ilm ek  üzere  
P e te rs , S o h o f, S itro d is k i g ib i Ç e k a n ın  
c e lla t la r ı  y an ın a  g ö tü rü lü y o r ve  ih a 
n e t e d e n le rin  m ü th iş ce z a la r ı k e n d i
s in e  g ö steriliy o r .

N o b o d i o n ların  y an ın d an  ç ık ın c a  
Ç e k a n ın  m eşh u r re is le r in d e n  G u n s- 
lic h t,ın  y a n m a  g ötü rü lü yor. G u n s lich t 
k en d is in d e n  is t ifa d e  e tm e k  is tiy o r .

K ız ıl B a k ir e d e n  şü p h e le n d ik le r i 
iç in  g iz lic e  onun a ley h in d e  v e  Ç e k a  
m e n fa a tin e  ça lışm a sın ı k e n d is in e  te k 
lif  ed iy o r.

N ob od i bu  ad am ın  sö z le rin i a y n e n  
K ız ıl B a k ir e y e  n ak led iy o r v e  a s ı l  k e n 
di h ü v iy etin i y an i N ob od i oldu ğunu 
s ö y le y in ce  K ız ıl B a k ir e  b a y ılıy o r.

K ız ıl B a k ir e  ay ılm ış tır  v e  A n o ş k a -  
yı ç a ğ ıra r a k  b ir  az ev v el y a n d a k i

o d ay a  k a ç a n  N o b o d iy i bulu p  g ö n d e r

m e sin i ve  k e n d is in in  yol e şy a la rın ı 

h a z ır lam as ın ı e m ir  e tm iştir . Ş im d i 

A n o şk a  ile  N o b o d i yan d ak i od ad a 
k o n u şm a k ta d ır la r .]

— İmkân yok!..
— Bak görürsün!.. Benim de

diğim dedik.. Bütün delâil bura
da.. Eşek Gunliclıt bana bunların 
hepsini birer birer söyledi.. Bu 
delail bana lâzımdır. Muhakkak 
elde etmeliyim.. Hoş çekaya kar
şı ilânı harp etmek hiç bir za
man akıl ve hayalimden geçmez.. 
Fakat senin gibi kıymetli ve canlı 
bir vesikayı da kat’iyyen onların 
elinde bırakamam.

— Benim bir yerde gevezelik 
edip esrarı faş edeceğimden mi 
korkuyorsunuz?

— Hayır!.. Hayır!. Onu demek 
istemiyorum.. Seni öldürseler de hiç 
bir şey söylemeden güle güle can

vereceğini biliyorum. Fakat herif
ler adamdan lâkırdı almak için 
ne çarelere baş vuruyorlar farkın
da mısın? Söylediklerim kulağına 
küpe olsun: ORADA GÖRDÜ
ĞÜM ŞEYLER ÇOK MÜTHİŞ
TİR. Senin onları görmeğe bile 
tahammül edemiyeceğini zannedi
yorum. Onları sana seyrettirmek- 
tense, seni kendi elimle kesmeği 
tercih ederim.

Anouchka heyecan içinde ba
na bakıyordu. İlâve ettim:

— Çok konuştuk.: Haydi ar
tık Kızıl Bakiye sana ne söyledise 
onları yap!.. Sonra sen de hareket 
etmek için hazırlan!..

— Matmezel benden 4 numa
ralı yol elbiselerini istedi. Galiba 
soğuk bir) memlekete gidiyoruz.

— Zannederim Siberyaya gidi
yoruz.

(  Bitm edi)



Suiıife 2 — inkılâp — 25 Teşrinievvel 1930

— - Birinci fa s ıl —  

Atak jıgazısmdm ne kastedi 
Fernıer Rmm llıı^tameslım© ç  

H(ÎMMD Mm  kil
Saat: flordu beş geçe sermüret- 

iip Gerr Ali F.f. tahrir müdürle
rinin odasına geline:' dedi iıi :

— U'uıi sonra Gerr Ali deme
mişti ti ••meyi sini/... ’ien bıraktım 
mı Itıımıjası ıııÜk .i arkama ta
kar.. Tüye» giderim..

Muharrirler bir ağızdan sor
dular :

— Ganim bu hiddet, bu şiddet 
kime ? Neye kızdın gene?

GerrAli dedikleri efendi elinde
ki pensi şakağına deydirip gözle
rini açtı :

— Daha ne olacak.. Geceya- 
rısı seninki kafayı çekti mi, bir 
ayak orda, bir ayak burada di- 
kiliveriyor karşıma.. Bir de bakı
yorum dört sütun yazı. “ Diz şu
nu!,, Diz şunu amma ııeyie? O ya
zı nasıl dizilir? Onu gel de bir ba
na sor.. Dizemem desem bir tür
lü.. Dizerim desem bir türlii.. Eyi- 
si mi, nazım geçer diye size gel
dim.. Ne vereceksiniz bir an evvel 
verin.. Fakat hesaplı verin ki o 
“fangafingo,, yazıya do. yer kalsın..

Hayri tabiî taazzumu ile;
— O fangafingo yazı da han

gisi oluyor?, diye homurdandı.
— Açtırma benim ağzımı faz

la da, aiila.. Rum yazısı i?ie..
— Eeah bitmedi mi o.. “Gerr 

Ali usta güliimsiycrek:
— O kadar sabırsız olma..

-dedi- dur bakalım.. Daha henüz 
işin başındayız.,

Hâdiseler Gerr Aliyi' haklı çı - 
kardılar. Ertesi sabah Yarın ga
zetesinin beşinci sayfasında gene 
büyük harflerle beş sütun üzerine 
dizilmiş muazzam bir serlevha al
tında ayni yazıyı ikmâl eden uzun 
bir makale vardı.

Bu da bir atak yazısıydı. Ya
rın gazetesi Fener Rum hastane
sini ele alarak patrikaneye saldı
rıyor vc balanız neyi bahane edi
yordu:

"F’ener Rum hastanesi idare he
yetine Türk ortodos kilisesi men
suplarından iki vatandaş nasılsa 
girebilmişlerdi. İki kilise arasında
ki mücadele malûmdur.

Mütevelli intihaplarında Papa 
Eftim taraftarlari'e patrikane ara
sında cereyan eden taşkın ve çok 
gürültülü münakaşalarda malûm
dur. Ve gene pek malûmdur ki 
Fener Rum hastanesi her iki ta
rafın da ele geçirmek ve elindeyse 
şayet kaçırmamak için can attığı 
bir müessesedir.

Bilhassa Papa Eftim taraftar
ları bu hastanenin idaresini ele ge
çirmek için çevirmedik fırıldak, 
başvurmadık kapı bırakmamışlar
dır.

Kendi taraftarlarından iki kişi 
idare heyetine girince Papa Eftim 
taraftarları hastanede çöplenmek 
hedefine doğru yollandılar. Obür 
taraf kaçın kurası;

— Vermeyiz de vermeyiz..-de- 
diler -

Mesele hükûmetlik oldu.
Tahkikat, tetkikat başladı. Pa

trikane daha ileriye giderek, ida
re heyetinde ekseriyete malik bu
lunduğu için taraftarlarının anî bir 
kararile Papa Ef timin adamlarını 
kapı dışarı ediverdi. ,,

Vay efendim sen misin bunu 
yapan ?

Yarın başmuharriri artık bir 
ifrit kesiliverdi. Başladı hücuma...

Bittabi dercengi evvel Papa Ef-

tiuı hazretleri sızıverdi. Fakat bu 
lenfi değildi. Türk Ortodoks kili
sesi kasaları onıı tatminden pek 

i uzaktı.Bıı neşriyat elbette ki I*cııer 
; tarafından lıoş görülnıiyucekti. Bir 

s.;İİiihi iktifa etmeyişi;
1 “Hani sııstıırmazaanız, susmayız 
I lıaa ! „ demek içindi . Maamafih 
! olurduya patrikane para vermeyi- 

verirdi. Onun için ikinci bir yedek 
çare düşünülmüştü:

“Gazetede bu mevzuun leh ve 
aleyhinde yazılan her yazı bitaraf 
bir h.rzda bu sütunlarda neşredi
lecektir!,, deyişi işte bundandı.

Yani, Yarın gazetesi patrikane- 
ye, kendisini, kendi sütunlarında 
müdafaa etmek hakkını veriyordu.

Tabiî patrikaneden bir müra
caat vaki olacaktı.

O zaman gelecek adamı baş
muharrir bir köşeye çekip:

— Ben bu işi yaparım amma, 
patrik babanın biııi bayılması lâ
zımdır. „ - demesi - hiç te güç 
olmıyacaktı.

Hatta daha ilerisine gidip;
— Hani, peşin elden bir şey 

gelseniz hiç fena olmaz. - deyive
rip - 500 adet kurtlu sapanlı cüm
huriyet varaka i nakdiyesi kıvırmak 
ta pek mümkündü.

Nitekim iki günlük bir intizar
dan sonra bütiin bu imkânların 
birer hakikat oldukları görülüverdu.

Garip garip isimli, tnhaf tuhaf 
resimli bir takım avukatlar, ya
rı Rumca, yarı Türkçe yazılar 
getiren bir takım münevver "rea
ya,, Yarm gazetesinin beşinci say
fasında boy ölçüşmeğe başladılar..

Faraza Hacı Miııa Efendi de 
bu meyanda sayılabilir..

f  Bitmedi )
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Hükümetimiz vadesi ge ^

V.

len m iktarın  sülüsü olan 
6 milyon lirayı bankaya 

yatıracak

Nalbantların imtihanı
Şehrimizde icrayi faaliyet eden 

nalbantlar için belediye tarafından 
bir taiiıııalname yapılmıştır. Bu ta
limatname mucibince nalbantlar, 
bu ay başından itibaren belediye 
dairelerinde baytarlar tarafından 
imtihan edilecek ve imtihanda mu
vaffak olanlara ehliyetnameler ve
rilecektir.

Terkos belâsı
Belediye fen işleri müdürü Zi

ya Eiey, terkos meselesi etrafında 
dün bir muharririmize şu sözleri 
söylemiştir:

— “Terkos müdürü,şirketi fe
shetmek için daha (27) sene, satın 
almak içinde 2 sene iâzım oldu
ğunu söylemiştir. Halbuki biz mu
kaveleyi tetkik ettik. Şirketi satın 
almak için 6 ay mühlet vardır. 
Fesih mes’elesine gelince, terkos 
şirketi yarım asırdanberi şehre ve 
halka karşı olan vazifelerini yap
mamış, taahhüdatuıa riayet etme
miştir. Şirketin bundan sonrada 
bir şey yapacağına kanaatimiz 
yoktur. Biz işte bu esbabı mucibe 
ile hareket ediyoruz.,,

Kâhtane memba suları
Kâhtane memba suyu çeşme

lerinin tezyidile yeniden muhtelif 
bazı noktalarda çeşmeler yapılma
sına karar verilmişti. Bunun için 
suyun membaını teşkil eden 26 
noktadan bir kısmında su mikta
rının tezyidini temin maksadile 
ameliyata başlanmıştır.

Bundan başka Cendere fabri
kasında da yeniden bazı ıslahat 
yapılmaktadır. Bu suretle bir taraf
tan suyun miktarı ziyadeleştiril- 
mekte, bir taraftan da isalesi da
ha muntazam bir şekle konmak
tadır. Yeni çeşmelerin inşaatına da 
yakında başlanacaktır.

Dün Ankaradan gelen haber
lerde hükûmemetimizin Düyunu U- 
mumiye Meclisine son cevabını 
verdiği bildirilmektedir.

Hükümetimizin bu son cevabı 
hakkıııdu şehrimizdeki alâkadar 
malî ınehafilden mevsuk malûmat 
aldık. Bu malûmata göre hüküme
timiz 25 teşrinisanide vadesi ge
len kuponların tamamını tediyeye 
malî vaziyetinin müsait olmadığını, 
yalnız vadesi gelen miktarın sülü
sü olan 6 milyon lirayı Osmanlı 
Bankasına yatırdığını, hükümeti bu 
suretle müşküi şerait karşısında bı
rakan buhranın Dayinler Meclisi 
tarafından tetkiki ile bir formül 
bulunmasını istemektedir.

Dayinler Meclisi ise 1928 se
nesinde imzalanan Paris itilâfna- 
mesinin 17 inci maddesinin tatbik 
edilmesini, yani hükümetimizin va
deleri gelen kuponları tamamen 
tediye etmesini ileri sürmektedir.

Silâh 
kaçakçılığı
Maznunların ciirmü hıya

neti vataniye 
mahiyetinde talâkki ediliyor

Gümrükteki silâh kaçakçılığı 
etrafındaki tahkikat davanı etmek
tedir. Tahkikat neticesinde, uzun 
zamandanberi devam ettiği tesbit 
edilen kaçakçılık hâzineye yüz 
binlerce lira ziyan vermiştir. Son 
defa olarak yakalanan kaçan si
lâhların 40,000 lira kıymetinde 
olduğu anlaşılmıştır. Kaçakçılardan 
10 bin lira ceza alınacaktır. Mü
teşebbisler, hıyaneti vataniye ile 
ittiham edildiğinden vaziyetin e- 
hemmiyetine göre, hafiyyen muha
keme edilmeleri de muhtemeldir. 
Tahkikatın Ankaraya aksetmiş ol
duğu hakkında rüsumat başmü
dürü muharririmize:

— Ankara meseleye vazıyet 
etmiş değildir. Çünkü İstanbul el- 
ân tahkikatını yapmaktadır.,, De
miştir.

Çocuklar!

Bizim fırkanın 
acınacak hali

[Birinci sahifeden mabatJ 
inkılâpçılığından bihakkin şüphe 
ettiği için, fırka ile bütün manevi 
alâkalarını kesmekte tereddüt et
memiştir. Bu misalleri birçok yer
lere teşmil etmek kabildir.

Son İzmir tezahüründe maruz 
kaldığımız haller bir az da bu ida
resizliğin neticesidir.

Fırka teşkilâtı gençlikle asla 
alâkadar olmuyor, intihabı kazan
mak için, nerede eski devirlerden 
kalmış artıklar varsa, “nüfuzları 
vardır ve sözleri dinlenir!,, diye on
lara sarılıyordu. Halbuki gençleri 
içine alacak ve o artıklar, bu genç
lerin gösterdiği yolu tutacaktı. Bir 
çok yerlerde bizim ihmal ettiği- 
miz gençleri S. Cümhuriyet Fırka
sının kaptığı ve bizim közlerimizin 
sonradan açıldığı da bir hakikat
tir.

“Adamları fikirle değil, teşki
lâtla tutmak!,, siyaseti yüzünden 
intihaplara müdahale ediliyor, her 
hangi bir cemiyete, heyeti idaresi
ni yapacağı zaman, en istemediği 
adamlar gösterilerek:“Bunları başa 
geçireceksiniz!,, diye emrediliyordu. 
Bu adamlar, inkılâpçı fırkanın um
delerini en iyi kavramış, en iyi tel
kin edebilecek iman kuvvetine 
sahip oldukları için değil, hayır, 
fırkanın falan yerdeki mutemedinin 
mutemedi oldukları için tercih 
ediliyordu ve merkezin, bunlardan, 
belki haberi bile olmuyordu.

Halbuki Halk Fırkası, Rusyada 
komünizm, İtalyada faşizm ne ya
pıyorsa, bizde de aynini yapmak, ayni 
suretle yeni bir fikri millete aşı
lamak için tesis edilmiş bir fırka 
idi. Fırkanın reisleri, bu ideal oca
ğım, bu maksatla kurmuşlardı. Fır
kayı idare edenler ise, baştakilerin 
maksadını kavrıyamadılar. Onu bir 
intihap çıkrığı sanarak teşkilâtı 
on,ı göre kurdular o yolda işletme
ğe başladılar.

*  *  *

Binlerce ve binlerce genç, Halk 
Fırkasının öz azasıdır. Halk Fır
kası bunların öz malı haline kon
malı ve Fırkanın inkılâp vazifele
ri her tarafta bu gençlere emanet 
olunmalıdır. İnkılâp, inanmış genç
lerin kuvveti sayesinde kök sala
cak ve memlekete cumhuriyetçi
liği, Lâikliği bunlar aşılıyacak- 
tır. Kulaklarımızı dolduran şikâ
yet oğultularına dikkat edersek, 
hükümetin icraatından ziyade, Halk

Halk Fırkasının 
ıslahı

[Biricni sahifeden mabat] 
merkezlerine giderek tetkikatımı- 
za devam edeceğiz. Kaza ve na
hiyelerde mahallen yapacağımız 
tetkikat ve ziyaretler için şu pro
gramı yaptık:

Yarın gece Beyazıt kaza mer
kezlerini, çarşamba günü Fatih 
kazasında, perşembe günü de Be
yoğlu kazasına gideceğiz. Ayın 
yirmi sekizinci cuma günü saat 
onda Üsküdar, saat on dörtte 
Kadıköy ocaklarını ziyaret edece
ğiz. Bundan başka 29 teşrinisani 
cumartesi günü Bakırköy, 30 teş
rinisani pazar günü Adalar, pa
zartesi günü Kartal ve 5 kânunu 
evvel cuma günü de Beykoz ve 
Sarıyer ocaklarında toplanacağız. 
Ve bu ocaklarda ayni mevzular 
etrafında tetkikat ve müzakeratta 
bulunacağız. Bir taraftan bu tet- 
kikatımız devam ederken diğer 
taraftan bu hafta içinde kaza ve 
nahiye merkezleri intihabatına 
başhyacağız.,,

Fırkasının yaptıklarından dert ya
nıldığını anlamakta güçlük duy
mayız.

* **
Halk Fırkasının bu saydığımız 

ve daha birçok saymadığımız ek
sikleri ve kusurları ıslah edilerek 
Fırkanın tam bir inkılâpçı Fırka 
halinde yeniden kurulması zaru
rîdir.

Gazi Hazretlerinin seyahatleri 
neticesinde bu yüksek emelin ta
hakkuk edeceğini ümit ediyoruz. 
Halk Fırkası ümit ettiğimiz gibi 
cezrî bir tasfiye ve ıslaha tâbi tu
tulunca, hatta ikinci bir Fırkaya, 
bir murakabe Fırkasına da lüzum 
kalmıyabilir. Zira Halk Fırkasının 
mensupları gazete sütunlarında, 
Halk Fırkasının Meb'usları millet 
kürsüsünde tenkit ve murakabe 
vazifesini daha mükemmel bir su
rette ifa edebilirler.

Bu suretle söz ayağa düşmez 
ve şurada burada gizli maksatlar 
peşinde koşanların hikmeti vücut
ları da kalmaz. Rusyada komünist
ler, İtalyada faşistler en sıkı idare 
içinde en geniş tenkit ve murakabe 
haklarını bu şekilde idare ediyorlar. 
Onları örnek almak muvaffakiyet 
için kâfidir.

A Lİ NACİ

12 yağımdan küçük ço-  ̂
c ılk ların  ainemallaıra alın 
m am ası hakkm d aki emir 

ta tb ik  ediliyor

Y en i hıfzı ssıhha kanununun
m addeleri ayrıca vekâletten gelen 
mir üzerine peyderpey tatbik edil- 

m eketedir.Tedrici bir seyir dahilinde 
Hıfzıssıhlıa kamınu mevki tatbika 
konacaktır. Şimdiye kadar tatbik 
edilen maddeler şunlardır:

1 —  12 Yaşından küçük ço
cuklarla alelûmum m ektep talebe
sinin sinemalara girmesi menedil- 
miştir.

2 — 12 Yaşındae küçük ço
cuklar hiç bir müessesede çalıştı- 
rilm iyacak. 16 yaşından küçük 
çocukların gece m esaisine müsa- 
de edilmiyecektir.

3 —  Zührevî hastalıkların te
davisi ile meşgul doktorların her 
ay nihayetinde hastalarının seyir ve 
devirlerini tahriren sıhhat müdü
rlüklerine bildirmeleri mecburîdir.

4 —  Ebeler doğumları sıhhat 
müdürlüğüne bildirecekler. Bu hu
susta vekâletten sıhhiye müdüri
yetine nümune defterleri gönde
rilmiştir. Fiıı nümune defterleri 
bütün m ıntakalardaki ebelere tevzi 
edilecektir. Ebeler bu defterleri 
dolduracaklar ve ayrıca her do
ğum hâdisesini tahriren sıhhiye 
müdüriyetine bildireceklerdir.

5 —  Altı çocuklu ailelere mu
avenet yapılacak veya madalya 
verilecektir. Sıhhiye müdüriyeti 
bu hususta nüfus müdürlüğünden 
çok çocuklu ailelerin tesbitini ve 
bildirilmesini istem iştir. Henüz nü
fus müdürlüğünden bu husustaki 
listeler gelmemiştir.

Şimdilik bu meyanda en ziya
de alâka ile takip edilen 12 ya
şından küçük çocukların sinemaya 
girmelerine müsaade etmemektir.

Bunun için vilâyet ve belediye, 
şehrimizdeki sinema müdürlerini 
davet ederek bu talimatnameyi 
tebliğ edecektir.

Bundan sonra teftişat esnasında 
sinemalarda 12 yaşından küçük 
çocuklar görülürse doğrudan doğ
ruya sinema sahipleri tecziye 
edilecektir.

Vali Beyin kardeşi anî 
surette öldü

Vali Muhittin Beyin kardeşi 
Şemsettin Bey evvelki akşam sa
at 20 de köprünün Üsküdar is
kelesinden haraket eden vapura 
binmiş ve bir aralık üzerine fe
nalık gelerek ve bir iki dakika 
içinde vefat etmiştir. Keyfiyet 
Vali Beye bildirilmiş ve Şemsettin 
Beyin na’şi Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmıştır.

Cenaze dün polis, jandarma 
Vilâyet ve Belediye memurlarile 
kendisini sevenler tarafından aile 
mezarlığına defnedilmiştir.

Muhittin Beye ve merhupıun 
ailesine bu ziyadan dolayı be
yanı tarziyet ederiz.

Tayyare Cemiyeti kongresi
Ankara, 24 ( A.A ) — Türk 

Tayyare Cemiyetinin dördüncü 
kongresi yarın saat 15 te Türko- 
cağı salonunda açılacaktır. Kongre 
ruznamesine dahil mevat şunlar
dır:

1 — Kongre müzakerelerini 
idare için bir reisle iki kâtip se
çilecektir.

2 — Merkez idare heyetinin 
iş raporu.

3 — Nizamnamenin dokuzuncu 
maddesine göre iki senelik hesap
ların ve nizamnamede yapılacak 
tadilâtın tetkiki için iki encümen 
teşkili.

4 — Encümen raporlarının tet
kiki.

5 — Umumî merkeze verile
cek mesai veçhesinin tayini.

6 — Umumî merkez azalarının 
seçilmesi.
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A l i  B ey  diyorfri:

H alk Fırkası günün göster
diği ihtiyaca göre teşkilâtını 
tetkik ve davasının selâmeti 
noktai nazarından kendisini ıs
lah etmeğe teşebbüs etmiştir.

Şimdiden ifade edebili
rim ki önümüzdeki büyük 
kongrede mes’ut ve mem
leketin teali ve inkişafı 
itibarile mühim bir takım 
kararlar ittihaz edilecektir.

Dün Halk Fırkası reislerinden 
Afyon Meb’usu Ali Beyi ziyaret 
ettim. Kendilerine 11 bizim fırkanın 
acınacak hali „ ni anlattım. Gaze
tede açık münakaşa mahiyetini ar- 
zedecek bir mülâkat yapmak is
tediğimi söyledim. Kabul ettiler, 
dedim ki:

—  Ben Halk Fırkasının 
azasıyım. Bizim fırkanın şim
diye kadar gençleri ihmal etti
ği, memleketin birçok tarafla
rında teşkilâtını o mahallerin 
inkılâpçı anasırından ziyade 
yerli eşraf ve mütagallibe ar
tıklarına bıraktığı, teşkilâtın ve 
yalınız belediye azası, muhtar, 
meb'us çıkarmağa yarar bir in
tihap çıkrığı halinde işlediği 
kanaatindeyim. Halbuki bu fır
ka bir inkılâp fırkasıdır. Yani 
Gazi tarafından yaptığı büyük 
eserin halk tabakaları içinde 
yayılması, işlenmesi ve yuğu- 
rulması için tesis edilmiştir.

Binaenaleyh inkılâbı iyi kav
ramamış olanlar, bu vazifeyi, 
memlekete faydalı olacak şe
kilde yapamazlar.Nasıl kiyapa- 
mıyorlar. Serbest Cümhuriyet 
Fırkasının birçok muzır anasırı 
içine alabilmesi de inkılâbın 
fırkamız tarafından halk taba
kaları içinde iyi neşredilmemiş 
olduğunu göstermiştir. Son be
lediye intihabı kazanılmış ol
makla beraber, tam bir muvaf
fakiyetimiz şeklinde telâkki 
edilemez. Sizden sormak iste
diğim şudur: Fırka reislerin
den ve inkılâbı yapanlardan 
biri sıfatile bu vaziyetler ve 
alınacak tedbirler hakkında 
fikriniz nedir?

Ali Beyefendi dedi ki:
— “Harbi umumiden sonra mem

leketin tamamen taksim ve inhilâl 
manzarası gösterdiğini hatırlarsı
nız. Bu manzara karşısında açıl
mış olan millî cidal, bin bir müş
külât ve badirelerden sonra, ga
yesini istihsal etti.Memleket düşman 
istilâsından kurtuldu. Bu cidal 
esnasında millî vicdanın lehimize 
olan tecelliyatından a za mî istifade 
edildi. Vatanı tahlis ve Lozan 
Muahedesile istiklâlini tamamen 
temin ve muhasım devletlere tas- 
ik ettirdikten sonra, hayat ve is

tiklâlinin bakası için yeni bir dev
let binası kurmak mecburiyeti 
vardı. Bu binada kuruldu. Bunun 

bani ve büyük mimarı, Gazi Haz-

Ali Bey
retleri ve hadimleri, âmilleri de, 
milletin vahdet ve cidal kuvvetini 
temsil eden Müdafaa! Hukuk namı 
altındaki teşekkülü siyasî, yani 
Halk Fırkası mensuplarıdır.

Kurulan devlet binasının te
melleri altında, asırlardanberi hü
küm sürmüş olan saltanat ve hi
lâfet idaresi, an’aneler, âdetler ve 
eski Arap harfleri, hurdahaş olup 
kalmıştır.

İşte bu kadar muazzam inkılâ
bı yapan Müdafaai Hukuk ve onun 
inkılâp ettiği Halk Fırkası bu mu
azzam hâdiselere göğüs gererken, 
milletin ekseriyeti azimesini ve vic
danını, deruhde ettiği vazifenin 
ifasında tatmin etmek ve iptida
larda, halkı sinesinde toplu tutmak 
suretile teşkilât yapmak mecbu
riyetinde idi. Yapılan her inkılâbı 
âmme vicdanının ve yeni ihtiyaç
ların bir muhassalası olarak kabul 
etmek lâzımdır.

Halk Fırkası, bu defa, kendisi
nin muvafakat ve müsamahasile 
meydana çıkardığı Serbest Fırka 
ile olan mücadele ve müsabaka
sını memleketin hakikî temayülâ- 
tının bir neticesi olarak telâkki 
edemez. Çünkü, Serbest fırka, ne 
dürüst ve tabiî bir teşkilât yapa
bilmiş, ne de istikrarına kâfi za
man bulmuştur.

Giriştiği mücadeleyi, şu ve bu 
suretle, mevcut mahallî veya şahsî 
birtakım iğbirar ve mahrumiyet
lerin vücuduna medyundur.

Bu defa İstanbulda yaptı
ğım tetkikat n eticesinde İs
tanbul halkının münevver ta 
bakasının ve bilhassa mual
limlerin, umumiyetle Halk 
Fırkası tarafında olduklarını 
ve reylerini Halk Fırkasına 
verdiklerini yakinen anladım.

Bence İstânbulun bu ha
reketinin memleket davası 
noktasmdan mühim bir ma
nası ve ehemmiyeti vardır.

Halk Fırkası günün 
gösterdiği ihtiyaca göre, 
teşkilâtım tetkik ve dava
sının selâmeti noktai na
zarından kendisini ıslah 
etmeğe teşebbüs etmiştir 
ve şimdiden ifade edebi
lirim ki önümüzdeki bü
yük kongrede mes’ut ve 
memleketin teali ve inki-

Fırkada 
ıslahat

Dün Beyazıtta Letafet 
apartımanında Fırka 

rüesası bir içtima aktettiler
Halk Fırkasının İstanbul teşki

lâtını takviye ve ıslah etmek üze
re şehrimize gelen heyet dün de 
fırka merkezinde mesaisine devam 
etmiştir.

Dün akşam saat sekizde Şeh- 
zadebaşında Letafet apartmanın
da, Halk Fırkasının Beyazıt ocak 
ve nahiyeleri reisleri içtima etmiş
lerdir. İçtimaa Afyonkarahisar 
meb’usu Ali ve Tekirdağ meb’usu 
Cemil Beylerde iştirak etmişlerdir.

Saat ona kadar süren bu iç
timada bu mıntakanın dahilinde 
bulunan ocak ve kazaların ihtiyaç
ları, bu ocakların şimdiye kadar 
Halk Fırkası haricinde kalmış olan 
namuslu, münevver ve genç şah
siyetlerle kuvvetlendirilmesi, kaza 
ve nahiyelerin teşkilâtında ne gibi 
tadilât yapılması ve kaza ve nahi
yeler heyetlerine ait intihabat iş
leri üzerinde müzakeratta bulu
nulmuştur.

Beyazıt kaza heyeti ile buka- 
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Tekird ağ Meb’usu Cemil B ey  
za merkezine merbut olan nahiye 
heyetlerinin intihabatma iki güne 
kadar başlanacaktır. İntihabat her 
türlü müdahale ve tesirlerden aza
de ve tamamen fırka azalarının 
vicdanî hürriyet ve kanaatlerine 
muvafık bir şekilde yapılacaktır.

Ali ve Cemil Beyler bugün 
saat 14 de Fatih kaza merkezini 
ziyaret edeceklerdir. Bu kaza mer
kezinde de kaza ve nahiyelerin 
reisleri Ali Beyin riyasetinde içti
ma ederek ayni mevzular etrafın
da müzakeratta bulunacaktır.

şafı itibarile mühim bir
takım kararlar ittihaz ede- 
çektir..

“Zann ederim ki bu kadar ifademle 
sualinize cevap vermiş oluyorum,,

** *
Muhterem Ali Beyin be

yanatı sualimize kâfi cevap
tır. Bu cevaptan anladığımız, 
tezahür eden ve işaret etti
ğimiz noksanların tamir o- 
lunacağı ve fırkanın önümüz
deki kongrede cezrî ıslahata 
uğrayacağıdır. Tekrar ede
lim : fırka, bizce, ancak on
dan sonra tam inkılâpçı bir 
fırka olacaktır.

Ali Beyin beyanatı, bu nokta
dan, Halk Fırkasına candan men
sup olan bütün vatandaşları tat- 
•min edecek kuvvettedir.

Kendilerine teşekkür ettim 
ve ayrıldım.

ALİ NACİ

İzmir komünistleri
“ Yarın „ da çakan bir telgraf 

hakkımda tahkikat yapılıyor

! /
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İzmirde kordon boyu

İzmir 24 ( Hususî ) — Şeh
rin muhtelif yerlerine ve gazete 
idarehanelerine beyanname dağı
tan meçhul komünistler hakkında 
tahkikata [devam ediliyor. Zabıta 
bazı ip uçları yakalamıştır.

Bu meyanda Yarın gazetesinin 
8 teşrinisani tarihli nüshasındaki 
bir İzmir telgrafı da şayanı dikkat 
görülmüş, gazete sahibi Arif Oruç 
bey , hakkında takibata başlan
mıştır.

Yarının telgrafı aynen şudur:
“İzmirde gizli bir şekilde çalı

şan komünistler şiddetli bir takip 
altına alınmışlardır. Yeni tevkifata 
intizar edilmektedir.,,

Zabıta vak’adan 12 gün evvel 
çıkan bu telgrafı şüpheli görmüş
tür. Yarının İzmir muhabiri de 
bu telgraftan malûmatı olmadığım 
söylemiştir.

Bu telgrafın Yarın gazeresine 
kimin tarafından çekildiği tahkik 
edilmektedir.

Yarın gazetesinin bu haberi ne 
maksatla ortaya attığının tahkiki 
için İstanbul vilâyetine tebligat 
yapılmıştır.
îzmir gazetelerinin verdiği 

malûmat
İzmirde çıkan Hizmet gazetesi 

bu hususta şu malûmatı veriyor : 
(  Arkası 2  inci sahifede

Tayyare Cemiyeti kongresi
2 senede 12,127,734 lira varidat 

150 tayyare temin edildi
Ankara, 25 ( A. A ) — Türk 

Tayyare Cemiyetinin dördüncü kon
gresi bugün saat 15 te Türkoca- 
ğı salonunda açılmıştır. Kongrede 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım 
Paşa, Başvekil İsmet Paşa Haze- 
ratile Büyük Millet Meclisi riya- 
yaset divanından intihap edilmiş
10 zat ve Büyük Erkânı Harbiye 
İkinci Reisi Asım ve Büyük Erkâ
nı Harbiye dairesi reislerinden 
Mümtaz Paşalar Hazeratı hazır 
bulunmuşlardır. Kongreye ayrıca

Tayyare Cemiyetinin umumî mer
kez azalan ve cemiyetin merkez 
daire rüesası ve şubeler müdi- 
ranı, cemiyetin vilâyetler teşkilâ
tını temsil eden ikişer murahhas 
iştirak etmiştir.

Kongreyi Başvekil İsmet Paşa 
hazretleri açmış ve aşağıdaki nut
ku irat buyurmuşlardır :

— “Muhterem Efendiler; Tayyare 
Cemiyetinin kongresi ve Tayyare 
Cemiyetinin bütün teşkilâtı va- 

( Arkası 2  inci sahifede )

Mantık
â

— Bu da gayri memnunlardan !.. Bütün gün durmadan aleyhte 
söylüyor !..

— Şimdi o kadar söylıyemez
— Serbest Fırka infisah etti diye mi ?..
— Hayır, günler kısaldı da ...
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| bir \ J F e t e k a e d e
ınkayt-

Bır ;4İİ<ı yazıhanemde oturur
ken ça; çal !,anı bizim Feridun 
çıka geldi. Feridun geldi, demek 
>:aten niçin yeldiğini anlatmağa 
kâfidir.

Karala, hayırlı bir işi için in
sanı aramaz ki..,

Para!..
Varını para yok mu para?
Hep meteliksiz kaldığı glin 

damlar.
—  Anıaıı N.ıri dedi, ne olursa 

senden olur, bana on liracık ve
rir misti?..

Hele hele şuna bakın birde 
on liracık diye kos koca yalı ka
yığı gibi on lirayı istisgar edıve- 
riyorL.

Oyle ya haydan gelen huya gi
der... Herif alnının terile kazanmı
yor ki, on liranın kadrini bilsin !..

Ceffelkalem cevabı daydım :
—  Vallahi Feriduncuğum ! . , 

Şimdi yanınıda yok ! . . eğer oisa 
senden sakiar mıyım?..

Fakat herif hiç atlıyacak ta
kımından değildi.

—  Etme, dedi, eyleme! dedi, 
allem etti kallem etti nihayet bi
zi kündeden atlatarak yedi liraya 
sulh oldu.

—  Peki, diyo sordum, bu ka
dar İsrar ediyorsun; ne yapacak
sın bu yedi lirayı?.

—  Mühim!.: Mühim!, dedi..
— Ne mühimi?..
—  Evleniyorum!..
—  Deme be?.. Bu yedi lira 

ile mi?
—  Ne zannettin, daha paha

lısına benim kesem elvermez!..
—  Seninki değil asıl benimki!. 

Yedi lira!.. Tu Allah mustahakı- 
nı versin sudan ucuz yahu!.. Ku
zum dinin aşkına, pek merak ol
du bana, anlatsana ne biçim iştir

—  Ne biçim iş olacak?.. Ga
yet basit.. Efendim bak nasıl, an
latayım!.. Benim her daim temas 
ettiğim genç, güzel bir kadın var 
Kadın amma ne kadın! Enfes mi, 
enfes!, bal mı bal, şeker mi şe
ker!. Hem de üstel'k nah böyle 
altın babası!..

Hayretle sordum:

—  Kimmiş bu adam bakalım?
—  Yooo.. Orasını söylemem! 

Karamanın koyunu sonra çıkar 
oyunu!.. Evlendiğim zaman görür
sün!..

—  Peki, anlaştınız mı?..
— Anlaşmak!.. O kolay iş!.. 

İşte, bu zatı ahilerimin yedi lira 
sile bu muhteşem hanımefendimin 
zihnini çeliçelivereceğim ?..

— Celi çeliverecek misin?... 
Aman yarabbi ne ucuz yüz gö
rümlüğü bu?

— Görürsün bak!. Bu işe sen 
de şaştın kaldın değil mi?.. Dur 
çatlama da anlatayım: Efendim, 
bu kadın beni cuma günü yemeğe

: 3
I davet etti. O gün birçok dostları
S da gelecekmiş.

Ben de bu yedi adet liracağız- 
ı la ona güzel bir buket yaptırıp 
: yollıyacağım!... j — Sonra?..
| — Sonrası kolay!.. Ondan son-
ı rası kadının kalbine bir defa de- 
ı mir attıkmıydı alt tarafi fasa fısol..

— Desene iş bir atla üç nala 
kaldı.

— Evet nalın birini senden 
aldık. Geri yanma kulak asma!.. 
Hadi gel, hem senin zevkin çok 
incedir. İşin yoksa çiçeği beraber 
ısmarlayalım!..

Benim de zaten aklımdan Be- 
yoğluna çıkmak geçiyordu.

— Hadi dedim, ve onun yağ- 
landıra ballandıra anlattığı hi
kâyeleri dinliyerek İstiklâl cadde
sini boyladık. En büyük çiçekçi 
mağazalarından birine girdik. O 
pazarlığını yaptı ve çiçeği tamam 
yedi liraya ısmarladık.

Sonra elindeki kartla beraber, 
bir adres uzatarak dedi ki:

— Bu çiçeği yarın sabah bu 
kartla beraber, şu adrese gönde
rin!.

Feridun adresi uzatırken gö
züm ilişti baktım:

Beyoğlu Rüzgar sokak Hayal 
apartımanı No. 14 Şahika hanı
mefendi 

Hiiii!.
Az kalsın küçük dilimi yutu

yordum !,.
Aman yarabbi!.. Ne görüyo

rum!..
Vay canına!.
Feridun?..
Tu allah cızırtısını versin!..
Evlenecekler mi?..
Deli olmak aklım havsalam al

maz !..
Peki onlar evlenecekler, ben 

ne olacağım?..
Seyirci ha?..
Şahika, o güzleim şahika elim

den gidecek te ben de arkaların
dan baka kalacağım ha?..

Maamafih Feriduna orada hiç 
renk vermedim ve biraz sonra 
yanından ayrıldım I..

Diişün babam düşün!.. DUşUn 
babam düşün! Habire düşün!..

Nihayet bir kahveye girdim ve 
garsona dedim k i:

— Bana bir soğuk su bir de 
hokka kalem!..

Onlar o Feridun denilen her
zevekil görsin gününü! Ben de ona 
biroyun oynıyayım ki, görsün!..

Ertesi günü ben de hemen Şa
hikalara damladım!..

Baktım Feridun Bey de orada!.
Beni görünce bir tersmes ol

du,. Bir sarardı, bozardı. Fakat 
kelimei vahide söylemedi.

Biraz sonra Şahika Hanıme-

Birikmiş işler
Daimî Encümen 

bütün işleri 
kâmilen çıkardı

Umumî vilâyet meclisi daimî 
encümeni her gün muntazaman 
toplanıyor. Belediyenin ve idare 
hususiyenin karara ttbi olan bü
tün işleri burada tetkik ediliyor.

Şimdiye kadar bir çok işleri 
yüz üstü kalmıştı. En acele olan 
işlerin bile eski encümcni emanet
ten ve vilâyet daimî encümenin
den 20-25 günden evvel çıktığı 
görülmüyordu.

Yeni Belediye kanununda iş
lerin sürüncemede kalmaması için 
mühim maddeler vardır. Daimî 
encümen bu maddeleri tamamile 
tatbik ediyor.

Meclis kâtibi umumiliği, encü
mene gelen evraka, geldikleri ta
rihi işaret etmeğe mecburdur. Bu 
evrak arasmda encümence müza
kere edilmek derecesinde tekem
mül etmemiş alanları alâkadar da
irelere iade ediliyor, karara tabi 
evrak aynı günde encümene veri
liyor. Daimî encümen her gün tân
zim edilen ruznameye göre müs
tacel olanları ayni günde, tetkike 
muhtaç olanları en çok bir hafta 
içinde neticelendirmeğe mecburdur.

Encümen teşekkül ettiği tarih- 
tenberi, 20 günlük müddet içinde 
evvelce birikmiş bütün işleri neti
celendirmiştir. Şimdiye kadar bele
diye ve idarei hususiyeye ait 95 
karar çıkmıştır.

fendi her kesin içinde yüksek ses
le döndü ve bana dedi ki:

— Vallahi, Nuri Bey gönderdiği
niz çiçeklere çok memnun oldum. 
Çok güzel.. İyi hüsnü intihabınız 
varmış!..

Bu esnada vay Feridundaki 
surat..

Birdenbire apartopar oldu. Ya
nıma geldi:

— Ulan sen ne yaptın! dedi..
— Ne yapacağım! gayet basit. 

Çiçekçiye haber günderdim, senin
kartı benimkinle değiştirdim!.

— Amma bu doğru değili..
— Nesi değil!. Ortada bir cü

rüm mü var? Senin paranı mı (al
dım!.Ayol, çiçekçiye verdiğim pa
ra benim paramdı..

Benim paramla benim sevğilimi 
elimden a l ! Doğrusu bu yaşta bu 
zekâ hayretlere seza!..

— Peki ben şimdi ne yapaca
ğım?..

— Hiç oturursun!.
— Nereye?,.
— Orasını bilmem!. Fetekaede 

allaşşapın..
Aradan aylar seneler geçti. . 

Şimdi Feridun beni görünce:
— Fetekaede alleşşap!. .  diye

alay eder.. Çünkü şeytan şerine 
lânet Şahika Hanım benim karım- 
dıl. Mümtaz F a ik

r p o o o s t e

Sarhoşlar!
Beyoğlunda bir birahanede 

bir hâdise çıkardılar
Dün akşam Galatada Doğru- 

yolda bir vak’a olmuştur.
Doğruyolda polis karakolunun 

karşısında Ali Efendinin. birahane
sinde içip içip sarhoş olan sabıka
lılardan Topal Şükrü, Zeki ve ar
kadaşları birahane kızlarına taar
ruz etmişlerdir.

Vak’a mahalline gelen polis, 
hâdiseye müdahale ctmclc istemiş 
ise de gözleri kaıı çanağına dö
nen Topal Şükrü polise de karşı 
gelmiştir. Bu serseri adam teca
vüzünü artırmış ve bıçak çekerek 
polisin üzerine hücum etmiş, yum
ruk ve tokatla polisi dövmüş ve 
şapkasını düşürmüştür.

Bu vaziyet karşında polis an
cak aralarından kaçmak fırsatını 
bulup dişarı çıkmış ve diğer ar
kadaşlarını çağırmıştır,

Vak’a mahalline gelen polisler 
bu sarhoş ve mütecavizleri yaka
lamış karakola götürmüşlerdir.

Mübadelede içtima
Dün muhtelit mübadele kom - 

slyonunda ikinci ve üçüncü büro
lar içtima ederek etabli Rumla
rın Anadoluda terkettikleri mal
ların kıymetlerini takdir etmek için, 
ittihaz edilmesi lâzım gelen usul
ler hakkında müzakeratta bulun
muştur.

Bu akşamki program 
O P E R A : Asrî baba 
FRANSIZ T İY A T R O S U : Eur-
ytmerıy — matine 
HİLÂL : Taçlı Canavar 
M A JİK : Sevgilinin son sesi 
FE R A H : Sinema ve variyete 
G LO RYA  : İmperatorun Yaveri 
ELHAMRA : Serseri Kıral 
M ELEK : Serseri Kıral 
FRANSIZ T İY A TR O SU N D A : 
Cmedinne — Suvare 
A SRÎ : Elgaro
K A D IK Ö Y : Hayal ve hakikat

Bu akşam saat 
21,3C da 

Venedik taciri 
Komedi 5 perde 

Yazan: W . Sha- 
kespeare 

Tercüme eden 
M. Şükrü Bey: 
Bu akşam ünü- 
formalı zabita- 
na biletlerde 
tenzilât vardır.

İSIMIUIL BELEDİYESİ

Adliyede
Hâkimler ve müd
deiumumiler ara- 
smda tebeddülât

Sincanlı sulh hâkimliğine Reşa
diye sabık sulh hâkimi Ali Rıza, 
Yozgat mahkeme azallğıııa Ço
rum sulh hâkimi Ali Şükrii, A- 
ziziye hâkimliğine Salihli müddei 
umumisi Emin, Denizli azalığma 
Yozgat azasından Şükrü. Gazi
antep azalığma Yenişehir hukuk 
hâkimi sabıkı Tevfik, Zonguldak 
azalığma Edirne müddeiumu
mi muavini Muammer, İzmir, 
ikinci hukuk riyasetine Antalya 
hukuk hâkimi Bilâl, Kırşehir asliye 
riyasetine Balilcesir sabık hâkimi 
Bekir Sıtkı, Amasya hukuk hâ
kimliğine Balikesir sabık hukuk 
hâkimi İsmail Hakkı, Kozan müd
deiumumiliğine Adapazarı azasın
dan Cemil, Adapazarı azalığma 
Aydın sabık azasından Tayyip, Si
vas sulh hâkimliğine Beyöbes sulh 
hâkimi Hamdi, Erzincan azalığma 
Erzincan sulh hâkimi İbrahim Refet, 
Erzincan sulh hâkimliğine Şarköy 
müddeiumumisi Sait Habibullah, 
Antalya hukuk hâkimliğine Adana 
ceza hâkimi Rauf, Adana azalığma 
Koçhisar hukuk hâkimi Mustafa 
Nuri, Mersin azalığma Külnar hâ
kimi Naim, Bergama aza mülâzim- 
liğine Bayandır müddeiumumisi 
Necati, Bayandır müddeiumemi- 
liğine Bergama aza mülâzimi Sey- 
fullah, Aydın sulh hâkimliğine 
Tavşanlı müddeiumumisi Yusuf 
Ziya, Sivas müddeiumumi mu - 
avinliğine Kırşehir sulh hâkimi 
Şeref , Kırşehir müddeiumumi 
muavinliğine Nevşehir aza mülâzi
mi Kâzım Şevki, Nevşehir aza 
mülâzimliğine Seydişehir müddei
umumi sabıkı Rasim, Divrik müs
tantikliğine Olti müstantiği Ta- 
cettin, Ankara müstantikliğine 
Adliye meslek mektebi mezunla
rından Abdülaziz, Kastamoni müd
deiumumi muavinliğine Kalecik 
müddeiumumisi Hüsrev Mübarek 
beyler tayin edilmişlerdir.

Peştede bir kaza
Budapeşte, 25 (A. A) — Naibi 

hükümet amiral Hortinin iki hem
şiresi bir otumobil kazasında müh- 
lik surette yaralanmışlardır.

G L A X  O
Mini mini yavrulara 

sıhhat ve kuvvet 
verir.

Kızıl Bakire
“Nasıl, dernek Ekoterinbourga 

gitmeke ;ısrar ediyorsunuz?
— -aten bunun için buraya 

geimedilvmi? Sonra çekanın adam
larına şüjije ilka etmemek lâzım
dır. Bizim Tİttiğimizi haber aldık
ları zaman velemirde bu iki be
yaz rus hafidinin takibinde bu
lunduğumuzu ahmin edecekler ve 
müsterih olacaılarthr,

— Bakalım!.
— Şimdi gidfyim, şu Kızıl Ba

kirenin yanına çileyim...
Bir dakika sonr, Konstantinov- 

nanın odasında idim Kemali hür
metle eğilerek:

— Beni emretmişiniz! dedim.
Uzun uzun beni s\zdü. Sonra

şu cevabı verdi:
— Demek kaçmadtuz ha?..

Bana bu kadar emniyet gösterdi
niz? Doğrusu buna çok memnun 
oldum. FAKAT HERHALDE BA
SİRETSİZ HAREKET ETTİNİZ!

— Basiretsiz mi?.. Niçin?..
— Nasıl, niçin?.. Benim kim 

olduğumu biliyorsunuz da yine ba
na böyle bir sual tevcih edebili
yorsunuz ha?. Bilmiyor musunuz 
kelleniz tehlikededir ve mezatta
dır. Şimdi bir işaret etsem sizi 
yakalatsam ne yaparsınız?

— Evet, fakat... Bunu hiç ümit 
etmiyorum.. Akıl ve hayalimden 
bile geçiremiyorum, Demin gözle
rinize baktığım zaman mazinizden 
ne kadar nefret ettiğinizi tama
mile anlamıştım. Elbette bu kor
kunç mazinin devam etmesine mü
saade etmiyecektiniz, elbette bu

müthiş mezalim devrine karşı ha
rekete geçen temiz insanlara yar
dım etmeseniz bile onlara karşı 
göz yumacaktınız!.

Kızıl Bakire birdenbire yerin
den sıçıradı, yanıma kadar geldi 
ve bağırarak dedi k i:

— NE SÖYLÜYORSUNUZ? 
NE DEMEK fSTİYORSUNUZ?. 
BEN KİMSENİN HAREKETİNE 
GÖZ YUMAMAM... BİLÂKİS 
ELİMİ ELİNZE VEREREK BERA
BERCE ÇALIŞMAYI İSTİYO
RUM. MAZİYE BİR SİLGİ ÇE
KEREK MÜCADELE ETMEK 
İRTİYORUM... Ben de bir vatan
perverim, bir Rusum... Vatanımı 
bu feci adamların ellerinden kur
tarmak istiyorum...

Büsbütün heyecana gelmişti; 
sesi âdeta inliyordu:

— Ah!.. Evet arkama casus 
koymuşlar... Beni kim bilir nasıl 
bir ölümle öldürecekler ... Madem

ki meydan okuyorlar. Haydi göre
lim... Kim bakalım kuvvetli imiş?. 
Benden bunu ümit etmezler. Çün
kü şimdiye kadar emirlerinden hiç 
bir zaman dışarı çıkmadım... On
lar için ben her işe yarayan bir 
hizmetkârım ... Yahut bir aşifte ! 
Bir oruspu!.. Beni yalnış anlamışlar. 
Yakında öğrenirler. Bakalım ben 
kimmişim? Anlarlar hanyayı kon- 
yayil... Onlar bilmelidirler ki ben 
her şeye kadirim...- Hatta iyilik 
yapmağa bile...

— Ben de bundan hiç şüphe 
etmiyordum. İşte bunun için tek
rar sizi görmeğe gelebildim..

— Hakkınız var... Çok iyi 
yaptınız... Zaten sizin söyledikle
rinizi her gün bana vicdanım tek
rar eder dururdu.. Bir fırsat bek
liyorum. Boynumdaki boyunduru
ğu koparmak için bir fırsat arı
yordum.

— Peki bu iyin içine nasıl

atıldınız?..
— Bunları, Çekanın hizmetine 

nasıl girdiğimi size sonra anlatı
rım. Şimdilik şu kadar söyliyeyim 
ki: Ben ihtilâlci sosyalistim!... Ve 
asla komünist olmak aklımdan 
geçmedi..

Sonra şiddetle ilâve etti:
— Asla!...
Sonra odada bir aynanın önü

ne gitti ve saçlarmı düzeltmeğe 
başladı. Bu tııalet uzun sürme
mişti. Birdenbire döndü ve de
di ki:

— Nasıl, vaziyetim sizin işini
ze yarar mı?.. Elbette mücadele
nizde size küçük yardımlarda bu
lunabilirim.

— Sizin muavenetinizi reddet
mek için insan deli olmalı.. Şim
di müsaade ederseniz ben gide
yim, arkadaşlara sizin vaziyetini
zi tebşir edeyim..

(  Bitmedi J



Sahife 2 İnkılâp —-

Birinci fasıl
“ Yarın,, m-dinî mesleği: Ortodoksluk

Ortaçla tütüncü Sait Fener1m 
adamım nasıl sızdırdılar

ediyordu.. İşte mahut Sait, onun 
huzurunda iskemleye bile oturmu
yordu. Ayakta adeta aayyadı bi- 
inuafa hizmet eden bir uyuz kö
pek gibi duruyor, ikitle bir efen
disinin çıkarasım yakarak "Fener,, 
in adamına “Yarın,, cımn ehem
miyetini anlatmak istiyordu. Ter
tibat mükemmeldi. Muhavere es
nasında matbaa adamlarından biri 
içeri girmiş :

— “ Yusuf yarın (30,000) ga
zete istiyor. Beşiktaşta “ Yarm ,, 
bulamadıkları için ehali müvezzileri 
dövmüşler. Eğer (30,000) den aşa
ğı gazete verirseniz şehirde ihtilâl 
çıkmak tehlikesi var ! ,, diyordu..

Hacı Mina bunları hayretle 
dinliyor, nasıl bir batakhaneye yu
varlandığının farkında olmuyor
du. Bilâkis, sabahları Fener taraf
larında gazete bulamadığını söy
lüyor:

— Bizim tarafa da fazla gön
deriniz?. Diye ricada bulunuyordu.

Arif Oruç acı bir gülüşle;
— Kabil mi? diyordu. Maki

ne yetiştirmiyor. Gazeteyi adeta 
vesika ile dağıtacağım geliyor. Bi
zim serseri Nizamın da kabahati 
var. Geceleri gazeteyi geç bıraktırı
yor. Böyle giderse kulağından tu
tup kapı dışarı atmalı!

Diye yanıp yakılıyordu.
Bir an sustuktan sonra, Arif 

Oruç, ilâve etti:
— Bir makine var. Onu alaca

ğım. Yalnız bir az para eksik..
O zaman saatte (30,000) basaca
ğım. Memleketi fikirlerime, gaze
teye boğacağım.

Fikirleri ve gazetesi! Evet ev
velâ iki tiyatro sahnesi arasında 
Hacı Minayı boğmak, ondan son
ra da memleketi boğmak istiyordu.

Birincisi, güzellikle ve “Fener„e 
sütunlarını açan bir müesseseye 
tabiî bir yardım şeklinde oldu. Fe
nerin adamı esası kabul etti, mik
tar hakkında icap edenlerle görü
şüp cevap vereceğini söyledi. Tü
tüncü Saitle temas etmeleri takar
rür etti. Ertesi gün Sait gidecek, 
verilecek miktarı cebe indirecekti.

Esasen günlerdenberi gazete, 
Fenerin naşiri efkârı halinde çıkı
yor ve çıkmadan evvel Saitle ilk 
anlaşmalar yapılmış bulunuyordu. 
Bu akşam başmuharririn huzuruna 
çıkarılmakla Fenerin mümessiline 
adeta bir cemile ibraz ediliyordu.

İnkılâpçı Türkiyenin göbeğinde 
hükümete söven, müesseseleri so
yan bu müseccel vatan haini, kaç 
defa ipten, kazıktan kurtulan bu 
hapisane kaçkını, filvaki görülecek 
bir ucube idi!

[  Bitmedi ]

“Yarm,, ın beşinci sahifesinde 
başpapazlığın biitiiıı avukatları ya
man birer muharrir kesilmeğe, 
tiirlii türlü isimlerle runı cemaati
ne ait bütün kirli dedikoduları 
ortaya dökmeğe başladılar. Herkes 
için açık bir sütun olan bu beşinci 
sahife hakikatte, bazen şunun imza- 

sile buna bazen bunun imzasile şuna ça 
tmak ve iki tarafı birden sızdırmak 
için icat edilmiş mükemmel bir ka
pandı. Arif Oruç bir köşede, tü
tüncü Sait, öbür köşede, oltaya 
bir yem takıyorlar ve kapana her
gün yeni bir fare düşürmeğe bakı
yorlardı. Artık başpapazı koca 
sakalından yakalamışlardı.

Hacı Mina Efendi Papa Eftim 
ve taraftarları aleyhindeki bütün 
efkârını bu paçavranın içinden 
neşredilecek vaziyeti almıştı. Pa
rasını vermek şartile, sütun bü
tün habasetlere açıktı! “Yarın,, la 
“ Fener „ arasında gidip gelenle
re “ Yarın „ m ehemmiyetinden, 
hükümeti devirmek üzre olduğun
dan icabında “ Fener ,, ocağına 
daha başka türlü de hizmet edi
lebileceğinden bahsediliyor ve :

—“Biz milliyetperver değiliz, libera 
liz, hürriyet istiyoruz, müsavat istiyo

ruz. Rumların Türkiyede iş yapa
bilmek için birer Türk bulup on
ların arkasına saklanmalarının, mu
vazaa yapmalarının da aleyhinde- 
yiz. Binaenaleyh anlaşabiliriz. El
verir ki biz nasıl size yardım ede
ceksek, siz de bize yardım edesi
niz! ,,

deniliyordu.
Bir akşam üzeri kapıdaki ha

demeye:
— Kimseyi içeri sokma!
Emri verildikten sonra, bu esas

lar etrafında anlaşmak için ha
zırlığa başlandı.

Arif Oruç başpapazlığın ada
mını daha iyi sızdırmak için ta
mamen onların ruhuna uygun bir 
lisan kullanmakta idi:

— “Türkiye gûya lâiktir! diyor
du, fakat memleket lâikleştirilme- 
miştir. İsmet Paşanın siyaseti mu
ayyen bir dini hâkim tutmak ve 
diğer dinleri ezmektir! işte biz, 
ismet Paşayı yıkmağa uğraşırken 
onun bu siyasetini de yıkmağa uğ
raşıyoruz. Merak etmeyin, muhak
kak muvaffak olacağız!,,

Muhatabına da artık kanaat 
gelmiş görünüyordu. Hükümeti de
virecek olan mühim adam, işte, 
geniş yazihanesinin babında, kar
şısında oturuyordu. Yarım saatten- 
beri boyuna telefon çalıyor, koca 
başmuharrir, her telefona kısa, 
mağrur cevaplar vermekle iktifa

Tayyare Cemiyeti kongresi
[Birinci sahifeden mabat]

tanperverleri vatanın havaî mü
dafaası etrafında toplayan bir 
teşkilâttır .̂ Burada Tayyare Ce
miyeti vatandaşların siyasî kana
atleri, hususî kanaatleri ne olursa 
olsun bunların hepsi Tayyare Ce
miyetinin haricinde bırakılarak yal
nız vatanın müdafaasını, menfaa
tini düşünen ve diğer bütün pren
sipleri ve esasları bu nokta etra
fında toplıyan vatanperverler ce
miyetidir. Türk Tayyare Cemiyetinin 
senelerdenberi faaliyeti memleketin 
havaî masuniyeti ve müdafaası için 
her tarafta taktir olunacak hiz
metler ve neticeler temim etmiştir. 
Bugün memleketin havaî müda
faası için temin olunan mesaiyi 
esas itibarile tayyare cemiyetinin 
faaliyetine borçluyuz. Tayyare ce
miyetinin bütün teşkilâtı, bütün 
vatandaşlara bu hakikati anlatma
lıdır ve tayyare cemiyetine mua
venet için gösterdikleri en ufak 
bir himmetin vatan hudutlarında 
kuvvetli bir mesnet olduğunu her
kese izah etmelidir. Cemiyetimizin 
esas vazifelerinden biri de bu asır
da memleketin havadan masuniyeti

kat’î bir zaruret olduğunu bütün 
vatandaşlara inandırmaktır. Cemi
yetin şimdiye kadar ifa ettikleri 
hizmetleri millet muvacehesinde 
tebrik ve takdir ile yadetmeği va
zifeden addederim. Tayyare Ce
miyetine hizmet etmek her vatan
daşın ve hükümetin vazifesidir 
(Alkışlar)

Kongre riyasetine Büyük Mil-1 
let Meclisi Reisi Kâzım Paşa Haz
retleri ittifakla intihap edilmiştir. 
Merkez idare heyetinin iş raporu
na nazaran cemiyet iki kongre 
arasındaki iki sene içinde üç bu
çuk milyon piyango hasılâtı olmak 
üzere 12 milyon 127 bin 734 lira 
varidat temin etmiştir. Bu suretle 
cemiyet kurulduğu günden şimdi
ye kadar ceman 33 milyon 989 
bin 500 lira hasılat elde etmiştir. 
Alınan tayyare adedi 150 ye ba
liğ olmuştur. Köylüye kuraklık se
nelerinde tohumluk olarak 158,556 
lira kıymetinde ödünç zahire da
ğıtılmış ve Giresun, Taşköprü ve 
Nallıhandaki felâketzedelere de 
25 bin 687 kilo parasız zahire 
vermiştir. Mülga donanma cemi
yetinin harpten evvel sipariş ettiği

Darülfünunda sükûnet!
Maaş mes’elesinde bütün müder
risler ayni fikirde bulunuyorlar
Darülfünun Emini hüsnü niyeti ile bütün ihtilâfları*^C halle çalışmaktadır

Darülfünun Divanının geçen 
içtimamda, Fen Fakültesi reisi ta
rafından ortaya atılan bütçe for
mülü o gün, Edebiyat ve İlâhiyat 
fakülteleri mümessillerini, bekleni
len şiddetli itirazlardan, menetmiş- 
tir. Fakat o günkü bu sükûtun 
muvakkat olduğunu kaydetmiştik. 
Haber aldığımıza göre sakin ve 
gürültüsüz geçtiği yazılan geçen 
Divan içtimamda Edebiyat ve İlâ
hiyat fakülteleri mümessilleri bazı 
itirazlarda bulunmuşlardır.

Fakat bu itiraz pek az bir 
noktai nazar farkından ileri gel
miş ve her iki tarafın çabuk an
laşacağı kolaylıkla anlaşılmıştır. 
Çünki; Edebiyat ve İlâhiyat fakül 
teleri bütçenin ne şekilde yapıl
ması lâzım geldiğine, serbes ve 
daimilik meselesinin halline dair 
diğer bir şekilde Darülfünun e- 
manetine müracaat etmiş değil
lerdir. Bunun için ekseriyet par
tisinin formülü bazı noktalarda i- 
tiraza uğramış ve iyi bir neticeye 
isal edilmek için gelecek içtimaa 
terkedilmiştir.

Dün Darülfünun Emini Muam
mer Raşit Bey bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur:

— Arada hiç bir ihtilâf yok
tur. Edebiyat ve İlâhiyat fakülte
leri bizim formülümüzü tadil ma
hiyetinde yeni bir formül göster
miş değildirler. Gelecek içtimada 
gene ayni formül üzerinde müza
kere cereyan edecek ve iyi bir 
neticeye bağlanacaktır. Bazı ga
zetelerin yazdığı gibi, Edebiyat ve 
ilâhiyat fakültelerinin bizim formü
lümüzü kabul etmemeleri tasavvur 
olunamaz.

Elbetteki bizim kadar makul 
düşünen bu fakülteler müderrisleri 
ekseriyetten ayrılıp doğru bir fik
re iştirak etmemezlik yapmıyacak- 
ları bedihidir.

Esasen söylediğim gibi aramız
da halledilmiyecek hiç bir ihtilâf 
yoktur. Fen fakültesi Reisi Musta
fa Hakkı Beyin formülü üç pren
sibi ihtiva etmektedir :

1— Darülfünun hocalarına as
garî bir maişet temin edecek maaş 
vermek.

2— Müderrislerden fazla me
sai sarfedenlere yani Darülfünuna 
bilfiil hizmet sarfedenlere daha 
fazla mükâfat vermek.

3— Darülfünunda büyük hiz
meti olmadığı halde, hariçte iş 
göremiyenlere fazla maaş vermek 
imkânı var mıdır?.

İşte Bu formül müzakere edil
mektedir ve bütün müderrisler ta
rafından kubul edileceğine muhak
kak nazarile bakılabilir.

Dün bir gazetede, edebiyatçı
lardan birine atfen yazılan yazı 
kat’iyyen doğru değildir. Hiç bir 
müderris biz hakkımızı yedirmi- 
yeceğiz demez. Esasen Darülfü
nunda “hak yemek,, kelimesi na
sıl sarfedilebilir. Bu yazı hilâfı 
hakikattir.,,

Edebiyatçılardan müderris Şe
rif Bey demiştir ki:

— Aramızda itilâf yoktur. Ufak 
bir noktai nazar farkı vardır. Oda 
şudur:

Biz daimî ve serbes diye mü
derrisleri ikiye ayırıyoruz. Onlar 
ise ayni taksimi laboratuarlarlı, 
laboratuarsız diye ayırıyorlar.

Biz kendi noktai nazarımızı

gemiler için verdiği 226 bin İngi
liz lirasından 150 bin İngiliz lira
sının istirdat olunduğu zikrolun- 
maktadır.

daha amelî buluyoruz. Fakat iki 
nokta da ayni gayeye vâsıl olur. „ 

Diğer bir rivayete göre Ede
biyat ve ilâhiyatçılar ekseriyet 
partisine yalnız bu noktadan mu- 
teriz değildirler.

Onlar ayni zamanda hiç olmaz
sa Darülfünunda bilfiil hizmeti olan 
müderrislerin, hariçte hiç bir işle 
meşgul olmamasında ısrar etmek
tedirler. Aradaki bu ihtilâf halle
dilebilecek görünmediğinden Ve
kâlet nezdinde teşebbüsatta bu
lunmak üzere Ankaraya bir heyet 
göndermek niyetindedirler. Sonra, 
Ekalliyet partisi mümessilleri Mus
tafa Hakkı Beyin formülünü öğ
rendikten sonra, Edebiyat ve İlâ
hiyat fakültelerinde müşterek bir 
içtima yapılmıştır.

Bu içtimada, Divan mümessil
leri, Fakülteler müderrislerini iyi
ce tenvir etmedikleri için yeni bir 
feryat işitilmiştir :

“Noktai nazarımız kabul edil
miyor. Hakkımız yeniyor.,,

Bunun için, efkârın iyice te
nevvür etmesi için bugün Edebi
yat ve İlâhiyat fakültelerinde tek
rar bir içtima yapılmak ihtimali 
kuvvetlidir.

Bilâhara yarınki divan içtima- 
ında muterizler son kararlarını 
bildireceklerdir.

Darülfünun Emini Muammer 
Raşit Beyin, bir ihtilâf olmadığını, 
nektai nazar farkının pek çabuk 
hüsnü neticeye isal edeceğini söy
lemesi, karşı taraf müderrislerin
ce büyük bir hüsnü niyete atfe
dilmektedir. Filvaki Darülfünunu
muzun çok kıymetli bir hocası 
olan Muammer Raşit Bey, Ema
net mevkiine gelir gelmez Da
rülfünundaki bütün gürültülere 
nihayet verdi.

Ne ekseriyet, ne de ekalliyet 
partisinden hiçbir kimse de müna
kaşalara dair birşey söylemedi. 
Herkes, bütün suallere muhatap 
olmak üzere Muammer Raşit Beyi 
gösterdi. Muhterem müderris te 
daima:

— İhtilâf yok, herşey yolunda, 
diye cevap verdi. Münakaşa olma
dı. Bunun için, hüsnü niyetinin bü
yüklüğü karşısında Darülfünun 
mes’elelerinin gene Darülfünunda 
kolayca halledilebileceğinden şüp
he edilmemektedir.

Gazi Hz. nin fırka
dan ayrılacakları 
haberi yalandır

Samsun, 25 (A.A)— İstanbulda 
çıkan Hür gazete 28 numaralı nüs
hasında, Reisicümhur Hazretlerinin 
seyahatleri neticesinde hâsıl ede
cekleri kanaate göre Cümhuriyet 
Halk Fırkası Riyasetinden çekile
cekleri ve Büyük Millet Meclisini 
vaktinden evvel fesholunarak :a- 
tihabatın tecdit edileceği ve istik
lâl mahkemeleri teşkili hakkında 
şayialar olduğunu yazıyor. Bu hu
susta Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beye müracaat ettim. “Asılsız ve 
esassızdır resmen tekzip ede
bilirsiniz,, dedi.

Samsun, 25 (A. A) — Reisi
cümhur Hazretleri hava müsait 
olmadığından bugün Bafraya gi
dememişlerdir.

Kaçakçılık
Kolordu da mes

elenin tahkiki 
ile meşgul oluyor

Gümrüklerdeki silâh kaçakçı
lığı etrafındaki tahkikat ilerle
mektedir. Kaçakçılık Dolmabahçe 
aktarma ambarının beyannamelcrile 
yapıldığından, Kolordu kumandan
lığı, kaçakçılığın bu suretle eaki- 
denberi yapılıp yapılmadığını tet
kik etmektedir. Bunun için güm
rük idaresi Dolmabahçe ambarına 
ait tahkikatla meşgul olmakta ve 
ambarın teşekkülünden bugüne 
kadar gümrükten geçirdiği bütün 
eşyanın cins ve miktarını tesbit 
etmektedir.

Gümrük idaresi bu tetkikatı 
birkaç güne kadar bitirecek ve 
neticeyi Kolordu kumandanlığına 
bildirecektir. Gümrük idaresi bun
dan sonra cereyan edecek mua
melelerin doğruluğunu temin için 
ambarların resmî mühürlerini, sa- 
lâhiyettar zevatın da imza ve tat
bik mühürlerini Kolordu kuman
danlığından istemiştir.
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îzmir Maarif Emini
Bir kaç gündenberi şehrimiz

de bulunan İzmir Maarif Emini 
Tevfik Bey vazifesi başına avdet 
etmiştir.

Elâziz Valisi 
Samsun, 25 (A.A) — Elâziz 

Valisi Fahri Bey vazifeten Çar- 
sancakta bulunduğu sırada ölmüş 
ve cenazesi yedi bin kişilik bir 
kalabalık tarafından ihtifalle kaldı
rılmıştır.

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey bu münasebetle vilâyetlere 
bir tamim ile teessür ve tarziye
lerini bildirmiştir.

İzmir komünistleri
[Biricni sahifeden mabat] 
Dün öğleden sonra gelen posta 

evrakı arasında zarfının üstünde 
(Beyler sokağında Hizmet gaze
tesi yazı işleri müdürlüğüne) cüm
lesi bulunan bir mektup çıkmıştır. 
Bu mektup doğrudan doğruya ,z- 
mir merkez postahanesine veril
miştir. Zarf açılınca mavi boya 
ile yazılmış ve müstensihle teksir 
edildiği anlaşılan bir tezkere zu- 
hûr etmiştir. Tezkerenin ortasında 
kırmızı boya ile işlenmiş bir orak 
ve çekiç resmi vardır.

Serlâvhasmda: „ Emekçi kütle
lerine, bütün dünya işçileri birle
şiniz ” cümlesi, imza yerinde de: 
(T. K. P. - İzmir vilayet komitesi) 
kelimeleri vardır. Tarihi 21-11-930 
dur. Bu komünist beyannamesinde 
yersiz, yurtsuz kalan felâketzede 
işçi ve köylülerin cami ve kışla 
köşelerinde aç ve çıplak kaldıkları, 
muavenetten mahrum bulunduk
ları bildirildikten sonra işsizliğin 
arttığı, hayat pahalılığının şiddet 
kespettiği yazılmaktadır. Bundan 
sonra Serbest Fırka bahsine geçi
lerek Fethi Bey fırkasının bir ko
medyadan ibaret ve Halk Fırka
sının bir şubesi olduğu iddia edil
mekte: “ Bu fırka da emekçileri 
kandıramadı ve suya düştü,, de
nilmektedir.

Bu meyanda bazı taleplerde 
bulunulması tavsiye edilmektedir.

Komünist beyannamelerinde 
ilk defa Bahribaba parkında ha- 
lâlarda tesadüf edilmiş ve zabıta 
memurları derhal tahkikata baş
lamışlardır. Beyannamelere İkiçeş- 
melik, Alsancak ve diğer mmta- 
kalarda da tesadüf edilmiştir. Ko
münistler beyannameleri 1 5 -2 0  
adedi bir arada olmak üzere pa
ket paket bir çok yerlere de at
mışlardır.

Zabıtaca gece yarısı derhal 
tahkikata başlanmış ve beyanname
leri toplamıştır.



 ̂ — Ikılâp —-

Belediyede
Geçen seneden bîr 

milyon 
lira alacak var!
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Film müesseseleri 
Vaşingtonda mah
keme huzurunda

Gayri mübadillere tevziat
Tevziata başlamak için Vekâletin 

hazırladığı talimat bekleniyor
Ankaradan gelen haberlere 

göre gayri mübadillere birkaç gü
ne kadar tevziata başlanacaktır. 
Bu haber şehrimizde bulunan gay
ri mübadilleri çok sevindirmiştir. 
Çünkü gayri mübadillerimiz seııe- 
lerdenberi Yunanistanda bıraktık
ları emlake mııkabii hiç bir şey 
alamamışlardı.

Mübadele işleri içiıı ille yapı
lan Atina itilâfnamesinde Türk 
tebaasına ait müsakkafat ve Yu
nan Hükümeti tarafından vazıyet 
edilmemiş olan Türk arazisi mü
badeleden hariç tutulmuştu. 3u 
müsakkafat ve araziye sahipleri 
istedikleri tarzda tasarruf edebi
leceklerdi. Bunlardan hariç oiarak 
Yunan Hükümetinin vazıyet ettiği 
arazi, memleketimizdeki Yunan 
emlâkinin birkaç misline baliğ ol
duğu için aradaki farkı Yunan 
hükümeti para ile ödeyecekti. İlk 
taksit olarak beş yüz bin İngiliz 
liralık bir senet te verilmişti. Bu 
suretle yalnız, arazi kıymetleri 
takdir edilecek, sahipleri tararın
dan tasarruf edilecek emlâkin 
kıymetlerile uğraşılmıyacaktı.

Halbuki son Ankara itilâfname- 
sile bütün bu emlâk telcas ve mah
sup edilmiş, aradaki fark için Yu
nanistan, yalnız ( 400,000 ) İngiliz 
lirası vermeği teahhüt etmiştir. Bu 
paranın yalnız (125) bin lirası gayri 
mübadillere tevzi edilecektir. Gayri 
mübadillerimizin mütebaki hultu-

Rusya ile
Ticaret muahedesi için ya
kında müzakerat başlıyor

kunu, hükümet, kendisine intikal 
eden Yunan emvali ve Anadolu- 
daki etebli Rum emlâki ile temin 
edecektir.

Buna rağmen, gayri mübadille
rimizin hakihî istihkaklarını tesbit 
etmek için Yunanistanda bıraktık
ları müsakkafatın kıymetlerini tak
dir etmeğe iüzum hâsıl olmaktadır. 
Şimdiye kadar bu işin ancak bir 
kısmı yapılmıştır.

Müsakkafatın takdiri kıymet
leri yapıldıktan sonra gayri mü
badillerimize istihkakları nisbetin- 
de bonolar tevzi edilecektir.

Bir iki giine kadar tevziata 
başlanacak olan 62 bin İngiliz li
rası, gayri mübadillere verilecek 
avansın ilk taksitidir. Bu avans 
125 bin isterline iblâğ edilecektir.

Tevziata başlamak için Maliye 
vekâletinin hazırladığı talimatname 
beklenmektedir. Bu talimatnamenin 
bugün gayri mübadiller komisyo
nuna gelmesi muhtemeldir.

Bu tevziattan sonra gayri mü- 
budillerin mütebaki istihkaklarına 
tekabül edecak olan asıl bono 
tevziatı için Maliye Vekâleti tara
fından bir lâyihai kanuniye hazır
lanarak meclise verilecektir.

Gayri mübadiller cemiyeti, dün 
içtima ederek cemiyet reisi ve İs
tanbul Meb’usu Hüseyin Bey tara
fından bu mes’eleler hakkında ve
rilen izahatı dinlemiştir.

Şehir bandosu
Bando kışın şehirde muh
telif konserler verecek

Berlin, 24 ( A . A )  — Macar 
Başvekil Koni Bellenin Berlini 
ziyareti Başvekil ve hariciye ııazı- 
rile noktai ııaıar teatisine vesile 
olmuştur.

Siyasî vaziyetin heyeti umumi
yesi ve bilhassa Almanya ile Ma- 
caristam müştereken alâkadar eden 
meseleler müzakere edilmiş ve 
bu mükâlemeler neticesinde iki 
memleketin müşterek akıbeti 
ve aralarında mevcut sıkı hars 
rabıtası dolayısile ayni istika
mette olan siyasî gayelere müste
nit dostane ve rasin mttnasebatın 
devamı memnuniyetle müşahede 
edilmiştir. Bu mükâlemelerde İkti
sadî meseleler mühim bir rol oy- 
/ıamış ve müstakbel ticarî müna- 
i'.ebatm ıslahı imkânı derpiş edil
miştir. Ticaret muahedenamesi mü- 
zakeratının 1931 şubatı nihayetin
de başlaması takarrür etmiştir.

Komünistlerin

Washingtoıı, 24 (A. A)— Âli 
mahkeme sinema filimleri dağıtan 
başlıca Amerika miicsscsclerinin 
[ilimlerin kiraya verilmesi ve si
nema sahiplerine kredi açılması 
hakkında ayni şekilde ve Standar
dize edilmiş mukaveleler imzala
mak suretile trüstler kanununu 
ihlâl etmiş olduklarını beyan et
miştir.

Mahkeme, birbirile tabiî surette 
rekabette bulunmaları lâzımgelen 
kumpanyaların kendilerile müna
sebette bulunan iş adamiarile mu
amelelerinde müştereken harekete 
kendilerini mecbur tutan birtakım 
itilâflar yapmış bulunduklarına it
tifakla hükmetmiştir. Bu mes’ele 
ile alâkadar olan kumpanyalar 
arasında Paramount, La Lasky 
Corporation, La First National 
Pictures, Metro Goldwyn, Distri- 
bution Corporation nıüesseseleri 
vardır.

Memurlar

Umumî Vilâyet Meclisi Daimî 
Encümeni 1929 senesi belediye he
saplarının tetkikini bitirmiştir. He
sapların varidat kısmı basılmış, 
masraf kısmile Darülâcze kısmı da 
matbaaya verilmiştir.

1929 sensinde belediyenin tah
minî varidatı 6,742,043 lira idi. 
Ayni sene içinde 387,932 lira tah
minî varidattan fazla tahsil edil
miştir.

Belediyenin muhtelif senelerde 
tasfiyesine karar verdiği bir mil
yon küsur liralık alacağı vardır. 
Bu paranın dört yüz bin lirası 
İstanbulda millî idarenin teessüsü 
sıralarında şehrimizi terkeden fi
rarilerin müskirat resmi borçla
rıdır. Bu adamların çoğu biraha
neci, meyhaneci idiler.

Bundan başka umumî harpte 
askerî tahribat bedeli ile beledi
yenin mâliyeden alacağı miktar da 
300 bin liradır. Encümen bunların 
tasfiye meselesini müzakere ediyor.

Yedi buçuk milyona yaklaşan 
bir bütçede senesi içinde tahakkuk 
eden ve 930 senesine tahsili dev
redilen miktar 231 bin liradır. Bu 
umumî tahsilâta göre yüzde iki 
buçuk demektir. Encümen beledi
ye varidatına göre yüzde 96,5 nis- 
betinde tahsilatın temin edilmiş 
olmasını takdirle karşıladığını maz
batada kaydediyor.

Beyoğlu merkezi hakkında 
tahkikat

Beyoğlunda bir rusun ölümü 
üzerine Beyoğlu polis merkezi 
hakkında yapılmakta olan tahki
kata devam edilmektedir.

Beyoğlu polis merkez memuru 
Yunus Vehbi Beyin bu mesele 
hakkında malûmatına müracaat 
edilmiştir.

Vilâyet, müsebbipleri hakkında 
tanzim olunan tahkikat evrakını 
idare heyetine havale edecektir.

Zabıta doktorları
İstanbul Polis Müdürlüğü em

rinde bulunan doktorların kadro
sunun tevsii kararlaşmıştır.

Son günlerdeki vukuatın çoğal
ması dolayısile zabıta doktorları 
hiç boş oturmamakta ve mütema
diyen yaralılarla meşgul olmakta
dırlar.

Polis müdüriyeti binası
Her sene kış mevsimi geldikçe 

polis müdüriyetinin hali hazırdaki 
binasından başka bir binaya nakli 
mevzuu bahsolur.

Evvelki gün yağan yağmurlar
dan sonra bu mesele tekrar or
taya atılmıştır.

Polis müdüriyeti kalemlerinden 
ekserisi evvelki gün sudan geçil
mez ve çalışılmaz bir hal almıştır, 
bu hal her sene yağmur mevsimin
de tekerrür etmektedir.

Vilâyet Dahiliye Vekâletine bu 
hususta esaslı bir müracaatta bu
lunmağa karar vermiştir.

Fuhşa karşı mücadele
Ötede beride fuhuş maksadile 

dolaşan ve oturan kadınların ta
kibine ve mahkemeye verilmeleri
ne başlanmıştır. Fuhşa teşvik cür- 
münden müddeiumumiliğe verilen 
ve ceza mahkemelerinde muhake
me olunan kadınların adedi son 
bir ay zarfında 22 dir. Bunlar tec
ziye olunmaktadırlar.

Rusya ile ticaret müzakeratma 
yakında başlanacaktır. İki taraf 
murahhasları muahedenin esas hat
ları üzerinde itilâf etmişlerdi. Yal
nız evvelce muahede müzakeratı 
tatbikata ait bir madde yüzünden 
geri kalmıştır.

Bu madde şudur: Sovyetler
buradan Rusyaya gidecek malları 
kendileri satın alacaklardır.

Fakat hükümet muahede mu
cibince ne miktar mal alındığını 
tetkik etmek için bu salâhiyetin 
haricî ticaret şirketine verilmesini 
istiyor. Sovyetler Türkiyeden ala
cakları malın başka bir daire ta
rafından kontrol edilmesine razı 
olmuyorlar.

Bu seferki müzakeratta bu nok
ta tekrar görüşülecektir.

Tömbeki yetiştirmek için
Tütün İnhisar İdaresi tömbeki 

yetiştirmek için Konyada bir tec
rübe tarlası yapmıştı. Bu tecrü
belerden iyi neticeler alınmıştır.

İnhisar idaresi bunun üzerine 
Konya mıntakalarmda tömbeki ye
tiştirmeğe karar vermiştir. İdare
nin ziraat müdürü Nesip Bey bir 
kaç güne kadar Konyaya gidecek 
tömbeki ziraati için çifçilerle gö
rüşecektir.

Tütün inhisar idaresi pipo tü
tünü yetiştirmek için Adanada 
tetkikat yapıyordu. Bu tetkikat 
neticesinde en iyi pipo tütünleri
nin Adana mmtakasmda yetişe
ceği anlaşılmıştır.

İdare bunun için Amerikadan 
pipo tütünü tohumu getirterek 
bunu çifçilere dağıtacaktır.

inhisar idaresi tömbeki ve pipo 
tütünü ziraatinin inkişafı için köy
lüye avans verecektir.

Darülâcze müdülüğüne merbut 
olan şehir bandosu Beşiktaşta Fe
riye sarayının müştemilâtından olan 
binaya taşınmıştır.

Şehir bandosunun tedrisatı ta- 
memile asrîleştirilmiştir . Mevcut 
talebe iki kısma ayrılarak bir ban
do, bir de orkestra takımı teşkil 
edilmiştir.

Her iki takıma ayrılan talebeler 
muntazam bir metot dahilinde 
çalıştırılmaktadırlar.

Şehir bando ve orkestrası kışın 
bazı konserler verecektir.

Hukuk talebesi
Hukuk fakültesi talebesi bu 

Cume eski talebe birliği binasın
da ikinci bir içtima aktedecektir. 
Bu içtimada bütün meseleler halle
dilecektir. Bundan sonra da sınıf
larda Talebe cemiyeti heyeti ida
resi intihap edilecektir.

Hiddetli bir eskici
Hasköy tahsil memurları e/«c> 

Yasef isminde bir esnaftan k<a“Ç 
vergisini istemeğe gitmişler

Bu talebe son derece hiddet
lenen Yasef memurlara tffür ve 
hakaret etmiş, bu kadar1 da kal- 
mıyarak memur Hadi Eendiyi to- 
katlıyarak bir dişini kırıştır. Mah
kemeye verilmiştir.

İlkmekte>ler
İstanbul vilâyeti idarei hususi- 

yesi şehir dahili*^ 23 ilkmek- 
tep inşa ettirms'e karar vermiş 
ve bunlardan 4 ünün bu sene 
küşat edilmesi takarrür etmiştir.1

Şimdiye bdar bu dört mek
tepten Çarşaoba, Yeşilköy ve Ni- 
şanlaşmda iulunan üçünün resmi 
küşadı icra edilmiş ve yalnız Ba
kırköy mektebi kalmıştı. Bu mek 
tebin de cn gü:.e ka;!ar küşat 
edilmesi takarrür etmiştir.

Amerika polisle- 
rile müsademesi

Nev-York, 25 (A.A) — Pen- 
silvanya şimendifer istasyonu önün
dün geçen 34 numaralı caddede 
dün akşam 1000 kadar komünistle 
100 polis arasında bir çarpışma 
o’muştur. Bir polis ile 5 komünist 
a jır surette yaralanmışlardır. 15 
kişi tevkif edilmiştir. Bu kargaşa
lığa sebep bir lokantanın komü
nistlerle evelce yapıldığı iddia edi- 
hıı anlaşma hilâfına olarak bir 
sindika âzasından bazılarını istih
dam etmiş olmasıdır.

Sidneyde tevkîfat
Sidney, 25, (A A) — İşsizlik 

meselesi hakkında amele Fırkasına 
mensup Başvekil M. Langa şikâ
yetlerini bildirmek üzre bir mu
rahhas heyet göndermek istemiş 
ol?n ve komünist oldukları zanne
dilen 50 kişile zabıta arasında bir 
çaıpışma olmuştur. 10 kişi tevkif 
edilmiştir.

Hapisane kaçkınlan
Madrit, 25 (A.A) — Tayyare

ci Franci ile Reyesin hapisaneden 
kaçlıkları sabahleyin saat beşe 
doğı-u öğrenilmiştir, Bunların ha- 
pisaııe kapıcısı gece vakti zorla
dıkları fakat kapıyı açmağa mu- 
valfa k olamayınca pencere demir- 
mirlerini keserek 2 metre yüksek
ten sokağa atladıkları zannolun- 
makfadır.

Mısırda siyasî faaliyet
Kahire, 25 (A. A) — Umumî 

intihiibatta bilfiil boykot yapmak 
için tertibat almak ürere Vaft Fır
kası azasile liberallerden mürek
kep muhtelit komisyon teşkil edil
miştir

Fransız ceza kanunu
Paris, 25 ( A. A ) — Adliye 

naz-.rı M. Cheron, ceza kanunun
da ve ceza muhakemeleri usulü 
kanunda yapılacak tadilâtı hazır
lamak üzere bir komisyon teşkil 
etraiştir.

Günde kaç saat 
çalışmalıdır?
Newark (Nersey) 25 (A.A) — 

Nasyonal demokratik ismindeki te
şekkülün icra komitesi reisi M. 
Jouett Shouse dün söylediği bir 
nutukta hükümet memurlarının 
günde 5 saat çalışmasının usul 
ittihaz edilmesini tavsiye etmiş, 
bu tedbirin Amerikanın her ta
rafında günde 5 saat çalışılması 
fikrinin tahakkukuna doğru ilk 
adımı teşkil edeceğini söylemiştir.

Amele grevi
Saragos 24 (A.A) — Umumî 

grev ilân edilmiştir. 3 bin amele 
işsiz kalmıştır.

Devletlerin hava kuvvetleri
Cenevre 25 ( A.A ) — İhzarî 

tahdidi teslihat komisyonu bütün 
devletlerin hava kuvvetlerinin ilân 
suretile bildirilmesi hakkındaki 
Fransız teklifini kabul etmiştir.

iB e o e d ia y ^ d i®
Yeni Belediye kanunu muci

bince teşkil edilen müstahdemin 
şubesi ay başından itibaren faali
yete başlıyacaktır.

İstanbulda mevcut ahçı, süt- 
nine, garson, hizmetçi, uşak gibi 
bütün müstahdemin bu şubeye mü
racaat ederek kendilerini kaydet
tirecekler ve hüviyet varakası ala
caklardır.

Müstahdemine ihtiyacı olan her
kes bu şubeye müracaat edecektir.

Evlerinde, hizmetçi, aşçı ve bu 
gibi işçiler kullananlar, müstahde
min şubesine müracaat ederek 
yanında kullandığı adamları tescil 
ettirmeğe mecburdurlar.

Belediyede Barem
Belediyede Barem haziran da 

tatbik edilmek lâzım gelirken kad
rolar hazırlanmadığı için geri kal
mış, ancak geçen ay tatbik edil
mişti. Bu yüzden belediye memur
ları altı aydanberi maaşlarını 
avans olarak alıyorlardı.

Şimdi Barem tatbik edildiği 
için memurlara aradaki fark te
diye edilmektedir.

Bir çok memurlar muhtelif nis- 
betlerde para almışlardır. Bazı 
memurlarda borçlu kalmışlardır.
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e  V ek ilin e  a ç ık  m el 
Yatanın selâmeti namına size bir 

mektup takdim ediy©ram!
Muhterem Beyefendi,
Bundan dört sene evvel, “ Ak- 

şam„da neşrettiğimiz bir balon ka
rikatüründen dolayı, Necmettin Sa
dık, Kâzım Şinasi, bendeniz ve 
gazetemizin mes’ul müdürü, tehyici 
ezhanı mucip neşriyat cürmile maz- 
nunen, İstanbul müddeiumumiliği 
tarafından birinci ceza mahkeme
sine verildik.

Cürmümüz şu idi:
İçine kadınlar binmiş bir balon 

resmi yapmıştık. Kadınlar balonu 
yükseltmek için yere bir takım 
safra torbaları atıyorlardı. Bu tor
baların üzerine “ iffet ”, “ ahlâk ”, 
“Vicdan” kelimeleri yazılı idi.

Müddeiumumi bu karikatürü 
mürteciane bulmuştu. Tehyici ez- 
hanı mucip olduğu noktasında şid
detle ısrar ediyordu. O derece ki, 
bizimle Derviş Vahdeti, çıkardı
ğımız gazete ile de Volkan arasında 
hiçbir fark olmadığım, adalet kür
süsünden bütün memlekete karşı 
bağırmaktan çekinmiyordu.

Karikatürü eline alan heyeti 
hâkime , bir cuma günü, alelfevr 
toplanarak, müddeumumiliğin ta
lebini is’af etti: Mevkufen muha
kememize karar verdi. Ertesi gün 
öğleye doğru matbanın etrafı po
lislerle kuşatıldı. Bir sivil memur 
odadan içeri girdi, isimlerimizi 
sordu ve “ Müdiriyete gideceğiz!,, 
dedi. Bir saat sonra kendimizi 
tevkifhanede bulduk. Ertesi gün 
muhakeme olduk. D? ha ertesi gün 
müdafaamızı yaptık. Daha ertesi 
gün, kimimiz beş buçuk, kimimiz 
üç buçuk aya mahkûm edilmiş 
bulunuyorduk.

Adliye bir makine gibi işliyor, 
bütün muamele bir yıldırım sür’a- 
tile cereyan ediyordu.

Tam bir hafta hukuku umumiye 
maznunlarile, yankesiciler, dolan
dırıcılar, kasa hırsızları, katiller 
ve daha birçok sabıkalılarla ayni 
sakf altında yattık. Ve hiçbir sa
bıka ve mahkûmiyetimiz olmadığı 
halde, ancak yüksek nakdî kefa
letlerle, ve bin müşkülât ile tecil 
olunduk.

* * *
Zatıalinize beni bu eski ve unu

tulmuş hâdiseyi derhatır ettirmeğe 
sevkeden sebep, bir vatandaş sıfa- 
tile bazı neşriyatın bende hâsıl et
tiği endişe ve bilhassa, kanunların 
şümulü dairesine giren bazı cürüm
lerin, Adlîye tarafından tam bir 
lâkaydi ve hatta mücrime cür’et 
verecek derece bir alâkasızlakla 
karşılanmakta olması keyfiyetidir.

Beyefendi!
Zatıalinize haber vereceyim ki 

istanbulda, aylardanberi “ Yarın „ 
ismile bir gazete neşredilmektedir. 
Bir ihtilâl beyannamesinden fark
sız çıkan bu gazetenin naşiri, vak- 
tile Çerkeş Etemin parasile Eski- 
şehirde “Yeni dünya,, gazetesini 
çıkaran, Gazinin nutkunda ismi 
tasrih edilmek suretile, orduyu if
sada kıyam attiği sabit olan, İstik
lâl mahkemesi tarafından kavlî ve 
tahrirî hiyaneti vataniye cürmile 
mahkûm bulunan ve Ankarada, 
Ağaoğlu Ahmet Beyin matbuat 
müdürlüğü zamanında, Devlel Ha
zînesini dolandırdığı meclis zabıt
larına kadar aksetmiş olan “Arif 
Oruç,, isminde müseccel bir vatan 
hainidir. Bu gazetenin neşriya
tına nazaran, gayesinin memleket- 
tnemlekette ihtilâl çıkarmak ol 
duğu artık göze batan bir hakikat 
haline gelmiştir.
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Adliye V ekili Yusuf K em al B.
Aylardanberi bu gazetede hü

kümet reisinin aziz şahsiyetlerinden 
başlıyarak devletin şahsiyeti ma- 
neviyesine, en yüksek idare âmir
lerinin nüfuz ve salâhiyetlerine, bir 
çok vatandaşların namusuna, izzeti 
nefsine, şerefine ve muallimelerin 
mukaddesat ve iffetlerine biperva 
taarruz ve iftira edilmektedir.

Gene bu , gazetede, bir vatan 
halkına, memleketin an namuslu 
evlâtları hırsızlar şeklinde göste
rilmiş ve ahali sınıfları biri biri 
aleyhine tahrik olunarak, bu
nun kanlı neticeleri de belediye 
intihabı sıralarında, Adanada, 
Anlalyada, Bafrada görülmüştür.

Hiç bir ciirmün asarı bu kadar 
elle tutulacak bir madde haline 
gelemezken, hayretengiz bir hâdise 
olarak, bu gazetenin cürümleri rü- 
şeyn.m hallerinden bu günkü‘inkişaf 
safhalarına kadar Adliye tarafın
dan ığmazı ayın edilmiş ve bin- 
netice, hatta cürümlerin namüte
nahi teselsülüne meydan verilmiştir.

Halbuki, benim bildiğim ceza 
kanunu, muhtelif maddelerile:

1 — Cemiyetin muhtelif sınıf
larını yekdiğeri aleyhine tahrik,

2 — Halkı kanunlara ademi 
itaate sevk,

3 — Devlet otoritesini ihlâl,
4 — Büyük Millet Meclisinin 

şahsiyeti maneviyesini tahkir,
5 — Kanunun cürüm addetmiş 

olduğu ef’ali methü ıstihsan et
mek,

gibi ve emsali cürümleri şid
detle tecziye etmektedir.

Acaba kanunun bu sarahatine 
rağmen “Yarın,, hakkında müddei
umumiliğin ve zatıalinizin en kü
çük bir harekette bulunmamaklı
ğınızın sebebi nedir? Vatandaş
ların harimine ve memleketin se
lâmetine kastedercesıne devam 
eden bu neşriyat ile hürriyeti 
matbuat arasmda hiç bir müna
sebet olmadığını zatıalinize beyan 
etmeği saygısızlık addederim. Şa
yet, bu gazetenin neşriyatında 
nazarı dikkatinizi celbetmek iste
diğim noktalara el’an muttali bu- 
lunmıyorsanız, naçiz bir hediye 
olmak üzere, bir koleksiyonunu 
takdime amadeyim.

(Arkası 2 inci sahifede )

j Bulgar kıralı geliyor '

Kirala Hariciye 
Nazırı da 

refakat edeeek
Bulgar kıral ve kıralıçasmın 

Ankarayı ziyaret edeceklerine 
dair verdiğimiz haber teeyyüt 
etmiştir.

Son gelen Atinada münteşir ; 
Le Messager D’athr'nes gazete- ' 
si de Sofyadan aldığı bir tel
graf haberine atfen Bulgar kı- 

, rai ve kıralıçasmın Ankarayı j 

ziyaretlerinin resmen takarrür 
ettiğini bildirmektedir.

Bizim aldığımız hususî ve 
mevsuk malûmata göre Bulgar j 

hükümdarları kânunuevvelin ni- M 
hayetlerine doğru şehrimizi zi
yaret edecekler ve ayni gün 
hazırlanacak hususî trenle An
karaya hareket buyuracaklardır.

Bulgar kıral ve kıralıçası 
için Ankarada Ankarapalas ha- i ■ 

* zırlanacak, İstanbulda kaldıkları ı 
■ müddetçe de Dolmabahçe sara- : 

y yı emirlerine tahsis olunacaktır- 
3 Çünkü Bulgar kıral ve kıralıçası > 
1 Ankaradan avd_etle.-ir.de bır> aç 
| gün şehrimizde kalacaklardır.
& Kıral ve kıralıça ile bir1 kte
, Hariciye Nazırı M. Burof ve ..

Bulgar matbuatından mürekkep 
bir heyet te gelecektir.
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F ır k a d a
Memduh Şevket 

Bey mühim 
vazife alacak

CAmele ve işçi mesaili i l e \  
meşgul olacak J

C. H. Fırkasının şehrimiz teş
kilâtına memur ve Afyon meb’usu 
Ali Beyin riyasetindeki heyet İs
tanbul fırka teşkilâtını yer yer tet
kik ve noksanlarını telâfiye ve 
yeniden yapılması icap eden hu- 
susatı ifaya devam etmektedir.

Teşkilât heyeti, evvelki akşam 
Letafet apartımanma giderek fır
kanın Beyazıt ve civarı nahiye teş- 
kilâtlarile temas etmiş ve bazı mü
him kararlar vermiştir.

(Arkası 2  inci sahifede )

[  Kıymetli edibemiz Suat 
Derviş Hanım Berline gitmiş ve 
gazetemizin muhabirliğini de
ruhde etmiştir. Suat Derviş Ha
nimin yazılarını sırasile neşre
deceğiz. Birinci mektup 3  üncü 
sahi fada]

f

Dikkat: Piyasaya te ■ 
yakkuız tav
siye edeırlz!

Yarm

K olom biya feryat 
ediyor !

A rif Oruç Fethi Beyi
Arif Orucun şantaj yazıları ve 

dolandırıcıkları üzerine Yarının 
tahrir müdürleri istifa etti. Bun
ların anlattıklarını 3 üncü sahifede 
okuyacaksınız. Bizim o sözlere ilâ
ve edecek bir şeyimiz yok. Arif 

Orurcun iç yüzü 
artık meydanda
dır.

Yalnlz biz dola
ndırıcılık tefrika
mıza devam ile 
bugün k ıs a c a  
şunları ortaya atı- 
y oru z ib r e t le  
okuyunuz:

1 — A rif O ruç başpapaz
lığı dolandırdıktan son ra K o 
lom biya gramofonu şirketimi 
vurmuş, oradan (1500) lira  a l
m ıştır.

2 — FetM  
B eyin  gazete
sin i ç ıkartm ak 
için  bir k e re  
(5000) lira  a l
m ış ondan son
r a  da te k ra r  
( 2000  ) kü sur 
lira  vurm uştur.
B  u  p ara ları

F eth i Beyin  vek ili o lan  m aruf 
b ir  yahudiden alm ıştır.

3 — E. R . Şirfcetircden o ra 
da bulunan 
b i r  T ü r k  
m em ur vası- 
tas ile , b i n  
liradan faz la

vurm uştur.
4  — İsm ini 

icabında y a - 
zacağım ızbir 
yahudi ban
kasının  mü
diri b ir gün

En nihayet kahve 
dalaveresi

R ıhtım  Ş irk e ti 
m eselesi

Y a  bu Selanik  
B ankasına ne der

siniz '<

nasıl faka bastırdı ?
m atbaasın ı gez- 

, _ j/A  f m iş, bu ccn ebi- 
n T O / B  1 7T y e  m atbaasın ı 
^J|ymim. M “smüesseseniz...,, 

j" J  tarzın d a ta k  
dim etm esini 
orad a  tercü 
m anlık  eden 
N izam ettin N a
zif B e y e  söy le
m iş ve ertesi 
gün - F ... Beyin 

bir tavsiyenaım esile bu - b an 
kad a nam ına aç ık  b ir kredi 
açılnnmçtıur.

5 — Pendik beled iye re i
sinim evvelâ a leyh in e yaz
m ışlar, ertesi 
güm adam cağı
zı sızdırdıktan 
so n ra  n eşri
y a tı leh ine ç e 
virm işlerdi.

6  — S ir  İta l
yan  sigorta Terkos dalaverası
acasfcasından ( 2000  ) lira  a la 
ra k  m illî reassııran s aleyhine 
ay larca  ve sistem atik  n eşri
y a t yapm ışlardır.

Bütün bunları ve daha diğer 
dolandırıcılıklarının şayanı hayret- 
tafsılâtım neşre devam edeceğiz.

Yalnız şunu da söyliyelim ki 
dünden itibaren „ Yarın ” da 
bir kahve tröstü aleyhine neşriyat 
başladı. Şimdi de onları sızdırmağa 
başladılar! Bir de Terkos imtiya
zını almak istiyen bir şirket varki 
onun da dolandırılması, mukarrer
dir!..

Piyasaya teyakkuz tavsiye ede-

Samsun Valisine işten 
el çektirildi

Samsun, 26 ( A. A ) — Samsun 
ve Havza belediye intihabatı es
nasında cereyan eden vakayi hak
kında adlî ye mülkî makamlarca 
icra edilmekte olan tahkikatın se
lâmeti cereyanı için valiye işten 
el çektirilmesine binaen vali vekâ
let emrine alınmıştır.

Meclis müzakeratı 
Ankara, 26 (H. M ) — Yann 

mecliste üç idam mazbatasile askerî, 
sıhhî tedrisat için ecnebi bir mü
tehassısın celbi hakkmdaki lâyiha
lar konuşulacaktır.

Irak fevkalâde komiseri
Bir müddettenberi mezunen 

bulunan Irak fevkalâde komiserlik, 
vekili M. Mayor Yung vazifesine 
gitmek üzere şehrimize gelmiştir.
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hak buna derler!
gazetesinde şantaj yazı- 

Elettiğini ve dolandırıcılık
yaptığını İtiraf ediyor!

Günlerdenberi dolandırıcılıkla- 
rını bu sütunlarda hikâye ettiğimiz 
Arif Oruç, gazetesinin dünkü nüs
hasında,işlettiği batakaneniıı bütün 
esrarını ortaya döktü. Gazetesinin 
şunun bunun namus ve haysiyeti
ne saldıran neşriyatını, muhtelif 
müesseseleri nasıl dolandığını açık
tan açığa ve insana parmak ısır
tan bir hayasızlıkla itirafa başladı.

İşte müseccel vatan haini, ba- 
takanesini “Dikkat !„ serlevhasile 
altında, bizzat şöyle tarif ediyor:

“ Yarın „ m, birtakım do
landırıcılar tarafından yapılan sui- 
kastlere maruz kaldığı malûmdur.

Bunlar kâfi değilmiş gibi ga
zetenin haysiyet ve vakarı ile oy
namak istiyen iki çocuğun da dün 
vazifelerine nihayet verilmiştir.

Müteaddit müracaatları, rica 
ve İsrarları üzerine, bir ay kadar 
evvel ıslahı nefsederler ttmidile 
“ Yarın „ tahrir ailesi arasıne alı
nan sabık Hareket gazetesi sahip
lerinden Fahri Kemal ve Suat 
Tahsin Beyler, mükerrer ihtarlara 
rağmen, başmuharrimizin haberi 
olmadan mürettiphaneye bazı ya
zılar vermişler ve bununla şunun 
bunun haysiyetile oynamışlardır.

Başmuharrirlik görmeden halk
tan gelen mektupları tetkik ile 
muvazzaf olan bu gençlerin cür’et 
ettikleri nabeca hareketlerinden 
dolayı alâkaları kesilmiştir. „

Halbu ki hakikat Arif Orucun 
tevil ettiği gibi değil, şöyledir:

Son zamanlarda yazmağa baş
ladığımız dolandırıcılıkları, Arif O- 
ruç ve hempası olan tütüncü Sa- 
idi dehşetli telâşa düşürmüştür. 
Matbaanın içinde “Yarın,, ı gittiği 
yolda takip etmek istemiyenler 
çoğalmış ve kendi yaptıklarını üzer
lerine atmak istediği gençler bu 
işin böyle devam edemiyeceğini 
açıktan açığa ihtar etmişlerdir. 
Arif Orucun dolandırıcılıkların
dan, şantaj yazılarından, şunun bu
nun namusuna taarruz eden neş
riyattan ve uydurma imzalı ifsat 
beyannamelerinden bizar olan bu iki 
genç, artık çalışmıyacaklarını söy
lemişler ve çekilmişlerdir. Ey ka
riler, düne kadar “ Yarın ,, in 
içinde çalışan bunların anlattıkla
rına bakınızda şu “ Yarın , ba- 
takanesinin nasıl müthiş bir do
landırıcılık yatağı olduğunu anla
yınız :

Fahri Kemal ve Suat Tahsin 
Beyler diyoriar k i :

— Bizleri“Yarın„müessesesin- 
den çıkarmağa saik olan iki mü
him hâdisedir: Birincisi vatandaş
ların hukukunu gelişi güzel payi- 
mal etmekte olan ve uydurma im
zalarla matbaaya şahsi kin ve 
menfeat saikasile gönderilen yüz 
lerce iftira mazbatalarını olduğu 
gibi gazete sütunlarına geçirmek 
hususundaki ihtilâfımızdır.

Birkaç dafa asıl ve esasından 
âri olan bu ihbarnamelerin nazarı 
dikkate alınmaması lâzım geldiği 
hakkında vaki müracaatlerimiz 
nazarı dikkate alınmadı.

Kendisine dedik ki: Bu şikâ
yetlere muhakkak kıymet atfedil
mek lâzımgelırse imzaların ma
hallî noterliklerce veya heyeti ih- 
tiyariyelerce tastik ettirilmesi ci
hetini ilân edelim. Böylelikle bir 
kısım uydurma imza sahiplerinin 
meçhul hüviyetlerini ortadan kal
dırmak kabil olur.

Fakat bu makul ve meşru ta
lebimiz is’af edilmedi. Çünkü bu 
şerait altında “Yarın,, matbaasına 
gönderilecek yüzlerce mektubun 
birden kesileceği muhakkak ad
dolunuyordu.

O halde gazetede vatandaşla
rın ulu orta namuslarına taarruz 
etmek için muhtarasız kalmak teh
likesi mevcuttu. Bu hususa asla 
rıza gösterilmedi.

Son defa kendisine bize salâ
hiyet vermesini ve münasip gör
mediğimiz yazıları neşri için bizi 
tazyik edecek kimsenin bulunma
masını bildirdik. Bu cihete asla 
muvafakat olunmadı.

Çünkü:
Bu çünkünün mevzuu, ayrılma

mızın ikinci sebebini teşkil etmek
te, haberimiz olmadan birçok de
falar mürettiphaneye, şirketlere 
ve sair müesseselere ait birçok 
yazılar veriliyor, sahifeleri tesbit 
olunuyor, serlevhaları konuluyordu. 
Bu salâhiyetin bize tanınması ile 
bu içyüzü bize bir türlü ifşa. edil
mek istenmiyen mesailin haberimiz 
olmadan gazete sütunlarına geç
mesine imkân vermiyecekti.

Yarının dahilî ve haricî man
zarası namuslu ve vicdanlı insan
ları bu müessesede artık barma- 
mıyacak bir hale getirmişti.

Gazetenin dünkü neşriyatı ta
rafımızdan protesto edilecektir. 
Baştan aşağıya iftira ve isnattan 
ibaret olan yazıları gayet tabiî 
karşıladık.

Çünkü ortada fol yol;, yumurta 
yok iken mahza matbaaya gönde
rilmiş uydurma imzalı mektuplarla 
ehli namusun şeref ve haysiyetini 
payimal etmekten çekinmiyen bu 
adamlar, elbette bize şu vaziyet 
karşısında birtakım rezaletler 
isnat etmek mevkiinde kalacak
lardır.

Şimdi meydana çıkmağa baş- 
lıyan bütün rezaletleri bize yük
lemeğe çalışan bu zavallının haline 
gülmekten başka yapılacak işimiz 
kalmamıştır.

Arif Orucun dolandırıcı- 
lıkları tefrikamıza yarm 

devam edeceğiz 1̂

Yol parasının tahsili
Yol parasının muntazanan tah

silini temin için Vilâyetçe bazı ter
tibat alınmıştır. Buna nazaran her 
daire muhasebesince memurların 
aylıklarından yol bedeli kesilecek
tir. Kolordu zabitlerinin yol parası 
muhassasatı zatiyede aylıkların tev
zii esnasında keseceklerdir.

Tarik bedeli nakdisi şimdiye 
kadar muntazam tahsil edilemiyor
du. Vilâyet bu sene ehemmiyetli 
tertibat almıştır.

Hususî müessese sahipleri 
kezalik müstahdeminin yol para
larını maaşlarından kesip verecek
lerdir. Bu sene bu para ile Kan- 
lıca-Beykoz yolu inşa edilecektir.

İhtisas komisyonlarla
Yeni belediye kanunu mucibin

ce teşkili icap eden ihtisas komis
yonları için hazırlıklara başlanmış
tır. Komisyonlara şehir meclisin
den de tefrik ve intihap olunacak 
zevat tesbit edildikten sonra faa
liyete başlanacaktır.

Ziraat kongresi

Ankaraya gide
cek murahhaslar 
intihap ediliyor..

Millî İktisat* ve Tasarruf Cemi
yeti tarafından Ankarada bir zi
raat kongresi tertip edileceği ya
zılmıştı. Kongre ve ziraat sergisi 
kânunuevvelin birinde açılacaktır. 
Kongre için şehrimizde de hazır
lıklar başlamıştır. Bu işle İstanbul 
ziraat müdüriyeti ve ziraat odası 
meşgul olmaktadır.

İstanbul ziraat mıntakasmdan 
kongreye gidecek murahhaslar kıs
men seçilmiştir. Murahhaslar sa
nayi müdüriyeti müfettişlerinden 
Daniş, sebzecilik mütahassısı Hul- 
ki, muallim Raşit, İstanbul lisesi 
kimya muallimi ve eski ziraat mü
dürlerinden Zihni Beylerdir.

Diğer murahhasları birkaç gü
ne kadar ziraat odası intihap ede
cektir. Murahhaslardan Hulki Bey 
sebzecilik, Zihni Bey ziraî vaziye
timizin ıslahı hakkında birer rapor 
yazmışlardır.

Bundan başka İstanbul Ziraat 
müdiriyeti fen memurları da iktisat 
ve tasarruf cemiyetinin kongre 
için sorduğu suallere cevap ver
mişlerdir.

Bu sualler arasında İstanbul 
ziraat mmtakasındaki çiftçinin dert
leri, kredi ihtiyaçları da sorulmak
tadır. Bunlara uzun uzadıya cevap 
verilmiştir.

Ankara ziraat kongresinden 
büyük neticeler bekleniyor.

Mübeccel H.
1930 Güzellik kırahçası ya

kında evleniyormuş
1930 senesi güzellik kırahçası 

Mübeccel Namık Hanımın akra
basından olan Hidayet Bey na
mında bir tayyare yüzbaşısı ile 
evlenmek üzere olduğu haber ve
rilmektedir.

Maamafih bunun ne dereceye 
kadar doğru olduğunu alâkada- 
darlardan tahkik edemediğimiz 
için bu haberi kaydi ihtiyatla te
lâkki etmek lâzımdır.

— Ikılâp — Sahife 3
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Yolculuk
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Belediye müzayedeleri
Yeni belediye kanunu mucibin

ce belediyeye ait müzayedeler şe
hir meclisi encümeni daimisi tara
fından yapılmağa başlanmıştır. Mü
zayedeler neticesinin belediye sa
lonunda bir münadi tarafından üç 
defa bağrılmak suretile ilân edil
mesi usul ittihaz olunmuştur.

Belediyenin beş aylık 
bütçesi

Belediyenin kânunusaniden ha
zirana kadar olan beş aylık mu
vakkat bütçesi bütçe encümenince 
tetkikatı ikmal edilerek heyeti umu- 
miyeye sevkolunmuştur. Bugünler
de müzakeresine başlanacaktır.

Satılık mezarlıklar
Mezarlıklar komisyonu faaliyete 

başlamıştır. Beyoğlunda kıymettar 
bazı metruk mezarlık arsalarının 
satılması için bunların tesbitine 
başlanmıştır. Bir heyet Tünelin Be
yoğlu cihetinde sabık Mevlevihane 
ittisalindeki mezarlığın tesbitine 
başlamıştır. Tesbit muamelesi ya
pıldıktan sonra, arsa satılığa çıka
rılacak ve bu para ile umumî me
zarlıklara ait tesisat vücude ge
tirilecektir.

Sarıyer - Kilyos yolu
Sarıyer - Kilyos yolunun üç 

kilometrosu asfalt olarak yapıl
mıştı. Kilyosa kadar olan müteba
ki kısmının da asfalt olarak inşası 
takarrür etmiş, keşifnamesi tan
zim edilmeğe başlanmıştır. Yakın
da bunun için bir münakaşa ya
pılacaktır.

Hareketten evvel:
Seyahat ateşi sizi yola çıkma

dan bir kaç gün evvel sarar...
Pek çok yolculuk etmiş olsanız 

bile o hummadan kurtulmak imkâ
nı yok gibidir.

Pasaport vizoları alınak için 
dolaşılan konsoloshaneler, konso
loshanelerde süren intizar saat
leri, seyahat acentalurında bilet 
almak, yatak ısmarlamak külfeti, 
sonra ufak tefek eksiklerinizi al 
mak için dükkân, dükkân dolaş
mak mecbnriyeti, ve en sonra da 
eşe dosta, akrabaya veda... Ah 
hele bu belâl .

İşte bütün bu faaliyet yolculuk 
hummasının kâbusudur.

Ve böyle kâbuslu bir humma 
asabınızı sarınca evvelâ iştehanızı 
kaybedersiniz. Yok eğer iştehanız 
yerinde ise muhakkak fena uyu
mağa başlarsınız.

Sonra da oturulan bir şehirle 
terkedilecek bir şehir içinde ya
şanılan hâdiselerin üzerinizdeki te
sirleri de bir değildir. Binincisinde 
her şeyin ehemmiyeti ziyade kıy
meti fazladır, İkincisinde ise tabiî 
zamanlarda çok ehemmiyetli te
lâkki edilebilecek olan hâdisat 
manasız ve kıymetsiz kalır.

Yolculukta hareket anı yak
laştıkça kendinizi yavaş, yavaş 
muhitinizden uzaklaşmış, etrafınıza 
ve gideceğiniz şehre yabancı 
çok yaklaşmış hissedersiniz.

Evet terkedilen şehirde yaşa
nılan her an bizi ondan yaklaştırır.

Hareket:
Az ışıklı bir istasiyona, içinde 

bavullarınızın sizden daha fazla 
rahat ettiği bir otomobille gelirsi
niz.. Hamallar eşyalarınızın üzeri
ne atılır. Büyük denizlerde gemi
lerden atdan cenazelere sarılan ba
lıklar gibi...

Gümrük muayenesi eden me
mur önünde boynunuz bükülü bin 
külfetle bavola yerleştirdiğiniz eş
yanızın karıştırıldığı seyredersi
niz.

Hazin ışıklı bir bekleme oda
sında kocaman bir deftere pasa
portunuz kaydedilir.

Ve sonra teşyie gelen yakin- 
lerinizle istasiyon restoranında otu
rursunuz. Aman Allahım meğer 
onların size, sizin onlara anlatacak, 
ısmarlıyacak, tenbih edecek ne çok 
şeyleriniz varmış değil mi?..

Ve bütün bu mühim şeylerden 
bir çoğu son dakikaya kadar söy
lenemez.. Nihayet tren Perona ge
lir. Acele ile dışarı fırlanılır.

Biletlerinizi göstermek, yerini
ze yerleşmek, ve sizi teşyie gelen
lerle vedalaşmak telâşı arasında 
birdenbire tren hareket eder.

Size ellerini mendillerini sallı- 
yanların yavaş yavaş süzülüp uzak
laştığını görürsünüz.

Gidilen yer ne kadar sevilen 
bir yer olursa olsun hareket ani 
hazindir bu anin kalbi ezici bir 
teessür veren mahiyeti vardır.

* o *
Hareketten sonra:
Fakat ayrılış hüznü bir çeyrek 

saat sürmez.
Yola çıkar çıkmaz dertleriniz, 

meşguliyetiniz ve heyecanlarınız 
alâkalarınız değişir.

Başlıca meşgaleniz yerinizde 
rahat etmek kaygusu ve hudutlar
da rahat etmek arzusu, vagon res
toranda para bozarken fazla alda
tılmamak telâşıdır.

İşte bu mütemadi sallantı için

de böyle ufak tefek şeyleri derde- 
ederek yola devam edilir.

\'lv <:■
Muvasalat
Hiç şüphesiz ki bir memleke

te girişin, bir memleketten çıkış
tan daha fazla heyecanı vardır.

Eğer seyahat bir kaç gün sür
müşse nihayete erişmek arzusu 
bir kat dalıa kuvvetlenmiştir.

Daha birkaç saat evvelden 
hazırlanır, pencereden pencereye 
koşar, durulan istasiyonlann isim
lerine dikkat ederek muvasalata 
kaç saat kaldığını anlamağa gay
ret edersiniz.

Siz böyle telâş ettikçe saatler 
uzar sanki tren seyrini yavaşlatır 
ve yollar bitmek bilmez..

Fakat her şeyin bir nihayeti 
vardır. Bir seyahatin ebedî olma
sı imkânı olur mu?

Nihayet tren kuvvetli bir sar
sıntı ile durur.

İşte beklenilen dakika , amma 
sevinmeğe vakit bulamazsınız ki:

Yeniden bir telâş bir gürültü., 
eşyalarınızı teslim edecek bir ha
mal bulmak, el çantanızın en di
binde unuttuğunuz biletleri çıkar
mak için biletçinin kulübesi önün
de uğraşmak...

Otomobile giderken hamail kay
betmemeğe çalışmak ve en sonra 
da trenin günlerce süren sarsıntı
sından sersemleşmiş başımızı din
lendirmek için rahat, iyi bir otel 
odası bulabilmek. İşte treni terke- 
dince dertleriniz,meşgaleniz budur.

işte ben de ayın yedisindenberi 
yolculuğun bütün bu devrelerini 
yaşadım.

Hazırlandım, yola çıktım.
Trenin penceresinden az ışıklı 

köylerimizi, iyi bakımlı Bulgar top
raklarını, Sırbistanın güzel manza
ralarını ve bu mevsimde bile hâlâ 
yeşil olan Macar ovalarını seyret
tim.

Çekoslovakyada bu kışın bi
rinci karını gördüm ve şimdi seya
hatimin nihayetine yetiştim.

Berlindeyim ve buraya gelece
ğimden haberdar olan dostlarımın 
hazırladığı sıcak, sevimli bir odada 
güzel bir ışık altında çalışıyorum. 
Artık ben mütemadi bir hareket 
içinde yaşayan bir yolcu değil, her 
zamanki işlerime avdet etmiş, ça
lışmağa başlamış zavallı muharri-

İstanbulu, mai gök, parlak gü
neşi ile meşhur memleketimi; yağ
murlu, pis, kurşuni bir günde ter- 
kettim. Güneş yüzü görmiyen kur
şuni gökü ile tanınmış Berline par
lak, güneşli bir günde geldim.

İşte sevgili karilerim sizlere 
bundan sonra her mektubumda 
bu asfalt caddeleri, taş binalı ışıklı 
şehirde yaşanan, yaşadığım, gör
düğüm şeyleri yazacağım. Burada 
sizi en fazla alâkadar edecek şey
leri görmeğe gayret edeceğim.

S u a t D erviş

Bozuk sucuklar
Son günlerde piyasaya mahi

yetleri meşkûk bir takım etlerden 
yapılmış sucuk ve pastırmalar çı
karılmış olduğu şikâyet ediMi'in- 
den, birçok yerlerden muhtelif 
nümuneler al: :arak tahlil edilmek 
üzer*; tahlılhaneye gönderilmiştir. 
Bunlardan bozuk veya karışık et
lerden yapılmış olduğu tebeyyün 
edenler musacLıc edilerek imha 
olunacaktır.
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m a s n l  t a k s i m
Vilâyet muhasebei lıususiyesir.e 

ait olan ille tedrisat vergisi her 
sene Defterdarlık tarafından top
lanır, hususî muhas ibe müdürlüğü 
cimine verilir. Bu verginin ciba- 
yct:nden dolayı hususî muhasebe, 
her sene Defterdarlığa bir miktar 
ikramiye verir. Hususî muhasebe 
tarafından verilen bir çek ile 
Defterdarlık hissesini alır ve alâ
kadarlar arasında taksim ederdi. 
Ancak tevhidi küsurat kanununun 
tatbikinden sonra, ilk tedrisat ver
gisinin tahsili de Defterdarlıkların 
cümlv:i vezaifi arasına girmiştir. 
Barem mucibince de, hiçbir me
mur vazifesine ait işten dolayı 
maaşından gayri hiçbir nam ile 
para alamaz.

Binaenaleyh hususî muhasebe 
müdürlüğünün geçen senedenberi 
Defterdarlığa bu vergilerin ciba- 
yetinden dolayı artık ikramiye ver
memesi lâzımdır.

İşin buraya kadar olan ciheti 
gayet iyi. Fakat mesele tatbikat 
sahasında büsbütün başka şekil 
alıyor.

Defterdarlık’ 929 senesi ilk 
tedrisat vergisini cibayet ediyor, 
vazifesini ikmal ediyor, fakat pa
rayı tamamen hususî muhasebe 
emrine vereceği yerde bunun yir
mi bir bin lirasını alıkoyuyor, mü
tebakisini teslim ediyor. Vilâyet 
bunun neden noksan olduğunu 
soruyor, Defterdarlık, hakkı ka
nunisini istimal eylediğini, bu ver
giyi muntazam ve tamamen ciba- 
yetinden dolayı ikramiye olarak 
alıkoyduğunu bildiriyor.

ÇünkU Defterdar B. parayı 
tamamen hususî muhasebe enirine 
verirse artık ikramiye çeki ala- 
mıyacağını düşünüyor, bu yağlı 
kuyruğu da kaçırmak istemiyor, 
işi kitaba uydurmak için bir çare 
arıyor, şube müdürlerile konuşu
yor, bittabi onlar da bu işe razı. 
El birliğile bu işe bir çare aranı
yor. Nihayet Maliye Vekâleti hu
kuk müşavirliğinin tevhidi küsurat 
kanununun izahı hakkındaki uzun 
bir tezkeresinden istifadeyi muva
fık buluyorlar.

Bu 21 bin lirayı ayırıp üst ta
rafını veriyorlar. Sonra oturup bu 
parayı paylaşıyorlar. Bakınız nasıl?.

Defterdar Beye 20 maaş nis-

çabımMıağtıa ile 
edSEveırmlş ?

A slan payını kendine ayıran  
D efterd ar Şefik  B ey 

betinde olarak 4 bin lira, şube 
müdürlerinden Nafiz Beye 2 bin lira, 
Amir Beye 1800 lira,Hilmi Beye 800 
lira ayrılıyor. Daha doğrusu 21 bin 
liranın 10 in lirası Defterdar Şefik 
Beyle şube müdürleri arasında pay
laşılıyor. Mütebakisi de ne olur ol
maz kabilinden beşer,oııar lira ne ol
mak üzere defterdarlık memurla
rına dağıtılıyor.

Halbuki eğer iş matbuata 
aksetmemiş olsaydı hiç şüphe
siz dokuzyüz otuz senesine ait 
tahsil edilmekte olan vergiden de 
bir bu kadarı defterdarlıkça gene 
alıkonulacak, milletin cebinden ge
ne asrî ve yeni bir mektep binası 
inşa edilecek para şunun bunun 
elinde mahvolup gidecekti.

Vilâyet bu iş hakkında tahki
kat ve tetkikatını ikmal elmiş, 
keyfiyeti Dahiliye Vekâleltine ve 
Maliye Müfettişi Nazım Ragıp Beye 
bildirmiştir. Dahiliye vekâleti mes’
eleyi mâliyeye bildirecek ve ma
liye de hakem sıfatile kat’î kara
rım verecekrir.

Diğer taraftan müfettiş Nazım 
Ragıp Bey de tetkikatma devam 
etmektedir.

Maliye Vekâletinin bu defa 
vereceği karar bu sene ile müte
akip senelerde bütün defterdar
lıklara ittihaz edilecek hattı ha
rekete esas olacaktır.

27 Teşrinievvel 1933

TELGRArLARj
Japonya felâket içinde!

Ithiş zelzeleler oldu
lerce insan öldü!

den fazla yaralı var! 1
Tokyo, 26 (A. A) — Bu sabah 

saat 4 te Tokyoda şiddetli bir 
zelzele olmuştur. Nüfusça zayiat 
veya maddî haşarat olduğuna dair 
şimdiye kadar hiç bir haber gel
memiştir.

Tokyo, 26 (A. A) — Bu gece 
vuku bulan zelzele yüzünden 219 
kişinin telef olduğu söylenmekte
dir. Hareketi arzın merkezi olan 
Mişima civarında 10 teşrinisaniden- 
beri günde vasatî olarak 300 ha
fif sarsıntı hissedilmiştir. Rasat
hane, bu havalide ve civarında 7 
teşrinisanidenberi 1500 sarsıntı 
kaydetmiştir. Bu sarsıntıların en 
çok hissedilmiş olduğu İto mınta
kasında çıkan yangın hâlâ devam 
etmektedir.

Shuzinji, Ohito, İstimoda ve 
Hakoni mıntakalarmın da tahriba
ta uğramış olmasından korkulmak
tadır. Muhaberat inkıtaa uğradı
ğından tafsilât alınmamaktadır. 
Atanide yerden kaynar su fışkır
mağa başlamıştır.

Atani civarında yapılmakta o- 
lan ve girilecek tarafı yıkılan bir 
tünelde çalışan 300 işçinin akıbe
tinden endişe edilmektedir.

Merkez rasathanesi ilk zelzele 
ile müterakip sarsıntıların 30 da
kika devam ettiğini bildirmiştir.

Tokyo, 26 (A. A) — Bu sabah 
vukubulan zelzele Tokyo’nun 100 
mil cenubund ı bulunan Shizuoka 
havalisini ihtiva eden mıntakanm 
geniş bir kısmında gayet büyük 
bir felâkete sebep olmuştur. Ya
ralıların 1000 den fazla olduğu ve 
ölenlerin 20l) ü mütecaviz bulun
duğu tahmin «-dilmektedir. Zelzele 
esnasında yer yer çıkan yangın
lar bu felâketin dehşet ve feca
atini bir kat daha arttırmıştır. 
Zelzele, en çok Mishmoa, Numazu, 
Nagako, ıto ve Atani köylerinde 
tahribat yapmıştır. 1928 zelzele
sinde harap olduktan sonra imar 
edilen Hakona şehri yeniden ha
rap olmuştur.

K ızgın lâv lar a ltınd a
Batavia, 26 ( A.A ) — Cava 

adasında bulunan ve 23 teşrinisani 
denberi indifaata başlıyan Merapi 
volkanından gayet kuvvetli gürül
tüler işidilmektedir. Vadinin 8 ki
lometrelik bir kısmı kızgın lâv sel
leri altında kalmıştır.

Tahdidi teslihat heyeti
Tevfik Rüştü Beyin bugün Koma

da bulunacağı bildiriliyor

Gazi Hz.
Samsun, 26 — (A. A) — Rei

sicümhur Hazretleri sahilde biri
ken halkın şiddetli alkışları ara
smda motöre binerek „Ege” va
puruna geçmişlerdir. Vapur saat 
16 da hareket etmiştir.

Samsun , 26 (A. A) — Reisi - 
cümhur Hazretleri bugün hükümet 
dairesini ve belediyeyi ziyaret bu
yurmuşlardır. Liseyi ziyaretlerinde 
tarih, coğrafya, fransızca dersle
rine girerek talebeye bir çok su
aller sormuşlardır. Bundan sonra 
Türk Ocağım teşrif buyurarak 
gençlerle konuşmuşlar ve ocağın âza 
adedi ve faaliyetleri hakkında ma
lûmat almışlardır.

Ocakta büyük bir kalabalık 
teşkil eden kadın ve erkek Sam
sun münevverleri muhterem Reise 
güzel bir konser dinletmişler ve 
şiir okumuşlerdır . Reisicümhur 
Hazretleri muvasalat ve müfare- 
katlerinde hararetie alkışlanmışlar
dır.

Gazi Hazretleri ocakta gördük
lerinden ve işittiklerinden memnun 
olmuşlardır.

Reisicumhur Hazretleri ocak
tan ayrılırken: “ milletin kıymetli 
ve güzide gençlerile konuşmak 
benim için saadettir. Bu saadeti 
uzatmak isterdim. Fakat vapuru 
bekletmemek lâzım. Çok memnun 
oldum,, buyurmuşlardır.

Ege vapuru, 26 - “ Telsizle „ 
(A. A) — Samsun önlerindeyiz. 
Vapur saat 24 de limandan ayrı
lacaktır.

Trabzon Meb’usu Haşan Bey 
Gazi Hızretlerine Trabzona kadar 
refakat edecektir.

Fırkada
[  Birinci sahifeden mabat[  

Reis Ali B. bu hususta diyor-
ki :

— “Fırkamızın Beyazıt kazası 
nahiye heyetleri ile bu kazanın 
bütün mahalle ocak reisleri ile bir 
içtimaa aktettik. Bu içtimada, bil
hassa fırkanın kaza, nahiye ve o- 
cak teşkilâtının yeni mülkî teşki
lâta göre yeniden tesbitini karar
laştırdık.

Bu meyanda Aksaray nahiyesinde 
parçalanacaktır. Mahalleler teksif 
edileceği cihetle bu hususta alâ
kadarların fikirlerini aldık.

Bu hafta başlıyacak olan kon
greler hakkında ihzarî bazı hu- 
susatı görüşüp tesbit eyledik. 
Kongrelere evvelâ Beyazıttan baş- 
lıyacağız.

Vilâyet kongresinin bir ay ka
dar sonra toplanması muhtemeldir.

Fırkanın Vilâyet teşkilâtında 
tebeddül olmiyacaktır. Fakat idare 
heyeti azaları intihabında bittabi 
kotıgre hâkimdir. Gazi Hz. ile 
seyahatte bulunmakta olan Mera- 
duh Şevket Bey şehrimize gelince 
fırkada faal bir vazife alacaktır. 
Kendisi münhasıran esnaf ve ame
le işlerile uğraşacaktır.,,

Ali Beyin riyasetindeki teşki
lât heyeti dün akşam da Fırkanın 
Fatih kazası kaza, nahiye ve ocak 
heyetlerile bir içtima aktederek 
buraların fırka işleri hakkında 
görüşmüşlerdir.

— inkılâp «—

Tıp talebe cemiyti 
Kongre Hararetli 

münakaşalarla 
5 saat devam etti

Tıp talebe cemiyeti dün Tük 
Ocağında bilâfasıla 5 saat devam 
eden bir kongre akdetti.

Kongre çok gürültülü olmuş 
ve iki taraf biribirlerine karsı şah
sî hücumlara başlamışlardır.

Tıp talebe cemiyetinin dünkü 
içlimaından maksat şu idi:

Üç senedenberi Tıp talebe 
cemiyetinde bir anlaşamumazhk 
vardır. ( P. C. N. ) liler cemiyetin I 
aslî azası değildir ve bunlar ha
riçte ikinci bir teşekkül vücuda 
getirmişlerdir ki, işte Tıp talebe 
cemiyetinin £ senedenberi devam 
eden anlaşamamazlığm sebebi bu- 
dnr.

İlk söz alanlar Tıp talebe cemi
yetinden Şükrü Kaya Bey,25senelik 
bir maziye sahip olan Tıp talebe 
cemiyetinin bugünkü vaziyetini çok 
çirkin gördüğünü ve yeni teşek
kül iddiasında bulunan cemiyein de 
hariçte bir kuvvet biriktirerek tıp 
talebe cemiyetine hücum etmekte 
olduğunu söylemiş ve onları mu
aheze etmiştir.

Bundan sonra Zeki Bey söz 
almıştır. Zeki Bey Tıp talebe cemi
yetinden resmen ihraç edilenler 
hakkında fikir beyan ederek de
miştir k i :

— “ Arkadaşlar cemiyetimiz
den çıkarılanlar hakkında hiç te
essür duydunuz mu?. Asla sesleri 
gürültülü alkışlar.

Ali Lûtfi Bey bu ihtilâfın 927 
senesindenberi mevcut olduğunu 
söylemiş ve buna nihayet vermek 
için P. C. N. lılardan ihraç edil
miş olanların tekrar kabulünün re
ye konmasını teklif etmiştir.

Bunun üzerine P. C. N. lıların 
Tıp talebe cemiyetinden ihraç edil
miş olmadıklarıı, onların fahrî aza 
bulunduklar, binaenaleyh P. C. N 
lıların yeni cemiyete kaydi mes’e
lesi mevzu bahsoimadığı cevabı 
verilmiştir.

Bu münakaşalar esnasında her 
iki taraf itidalini kaybetmiş ve gü
rültülü münakaşalar olmuştur. Sa
atlerce devam eden münakaşalar 
her iki tarafın birbiirlerine karşı 
tarizlerile geçmiş, bir vakit uzlaş
ma havası esmeğe başlamış her 
iki taraftan Ahmet ve Kenan Bey
ler birleşerek bir mefkure ve ide
al uğrunda çalışmak istediklerini 
beyan etmişlerdir. Bir müddet son
ra P C N lıların cemiyete alınıp 
alınmaması hakkında nizamnamaye 
bir maddenin ilâvesi mevzu bahs 
cidu. Bir madde ilâve edildi:

P. C. N. lılar cemiyete ikinci 
kongreden sonra iştirak edebile
cekler ve iştirakten sonra da ken
di aralarında intihap edecekleri iki 
aza da cemiyet heyeti idaresine 
iştirak edecekti. Bu madde kabul 
edilerek içtimaa nihayet verildi.

Tayyare Cemiyeti kongresi 
Ankara, 26 (H. M.) Türk tay

yare cemiyeti kongresi bugün sa
at 15 te Meclis Reisi Kazım Paşa 
Hazretlerinin riyasetlerinde toplan
mıştır. Cemiyetin 1 teşrinisani 928 
den 31 teşrinievvel 930 tarihine 
kadar iki senelik hesabat ve pı- 
lânçoları tetkik olunarak müttefi- 
kan kabul olunmuştur.

Reisicümhur Hazretlerinin kon
gre namına kendilerine keşide 
edilen tazimat telgrafına verdik
leri atideki cevap okunmuştur:

Türk Tayyare kongresi Reisi 
Kâzım Paşa Hazretlerine:

Kongrenin hakkımda i’ har bu
yurduğu samimî hislere teşekkür
lerimi takdim eder ve mezkûr me
sainizde muvaffakiyetler temenni 
ederim.

Reisicüm hur 
Gazi M. K em al

Portakal fiatleri
Birkaç gündenberi Antalya ve 

Dörtyoldan portakal gelmeğe baş
lamıştır. Az mal geldiği için fiat- 
ler pahalıdır, iyi bir portakal 15 
kuruşa satılmaktadır.

Cenevre, 25 (Hususî) — Tevfik 
Rüştü Bey perşembe günü Roma- 
dadır. Hariciye Vekili ile refaka
tindeki meb’us ve gazetecilerden 
Mahmut, Asım ve Necmettin Sa
dık Beyler yarın hareket ediyorlar. 
Heyet, İtalyan hükümetinin misa
firi olarak üç gün Romade kala
caktır.

Tevfik Rüştü Bey kânunuevve
lin ikisinde istanbulda bulunacaktır. 
Heyet şerefine Italyan Hariciye 
Nezareti, matbuat idaresi ve sefa
ret tarafından ziyafetler verilecek
tir. Mab’us gazeteciler ayrıca M. 
Musolini tarafından kabul edile
ceklerdir.

Tevfik Rüştü Bey Cenevrede 
bulunan bütün murahhaslarla te
mas etmiş, müteakiben ziyafetler 
verilmiştir. Cenevre seyahati Tür- 
kiyeyi uzaktan, yakından alâkadar 
eden muhtelif siyasî meselelere 
temas için çok faydalı olmuştur.

Sanayi ve Maadin Banka
sının yeni binası

Sanayi ve Maadin Bankası 
yeni taşınacağı Galatadaki binayı 
tesellüm etmiştir. “Doyçe oryant 
bank,, ın boşalttığı bu binada da
hilî bazı tamirat ve tadilât yapıla
cak, banka yeni seneden evvel 
burada muameleye başlamış ola
caktır.

Masarifin ilânı
Cenevre, 25 (A.A) - İhzarî tah

didi teslihat komisyonu masarifin 
ilân suretile bildirilmesi hakkmda- 
ki İngiliz teklifini 21 rey ile kabul 
etmiştir. Sovyet murahhas heyeti 
ilân hususuna ait maddeler hak
kında müstenkif kalacağım beyan 
etmiştir.

Diğer murahhaslar konferan
sın sonuna kadar Cenevrede ka
lacaklardır. Konferansın daha on 
gün sürmesi muhtemeldir. Hazır
lanacak ihzarî proje gelecek sene 
23 devletin iştirakile müzakere 
edilecektir.

M. Litvinof ve M. G randi
Roma, 25 ( A.A ) - Gazeteler 

M. Litvinof ile M. Grandi arasında 
Milanoda vuku bulan mülâkatların 
gayet samimî bir hava içinde ce
reyan etmiş olduğunu kaydetmek
tedir.

D eniz ku vv etleri
Cenevre, 25 ( A. A ) —  İhzari 

tahdidi teslihat komisyonu deniz 
kuvvetleri mevcudu hakkındaki 
maddeleri bir muhalif reye karşı
12 rey ile kabul etmiştir. Bu mad
deler, bilhassa zabit ve küçük za
bitlerle bahriye efradı mevcutla
rının ayrı ayrı ve ilân suretile bil
dirilmesi lüzumunu natık bulun- 
maktıdır.

Adliye Vekili
(  Birinci sayfadan mabat)
Esasen herhangi bir nüshası, 

bahsettiğim cürümlerin hepsini^bir- 
den ihtiva ettiği için, buna dahi 
lüzum olmadığı kanaatindeyim.

Bir karikatür karşısında o de
rece hassasiyet göstermiş olan bir 
adaletin, bütün bir vatanı ateşe 
vermek istiyen bir hainin neşriyatı 
karşısında bu derece duygusuz 
kalabilmesi aklın alabileceği işler
den değildir. Hatta o ifrat ile bu 
tefriti karşılaştırınca , insanın, ade
ta, nazariyatı cezaiyesi biribirinin 
zıddı, olan iki ayrı me mlekette 
yaşadığına hükmetmesi lâzımgelir.

Baki, zatıalinizi derin uyku
nuzdan uyandırdığım için affımı 
rica eder, hürmetlerimi takdim 
ederim efendim. A L İ NACİ
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Hergün « -f n  j,
bir Parmak

h i k f ı y n  |

Ailece denize nazır bir odada 
oturuyoruz. Babiim her akşam evi
ne erken gelen bir adamdı. Sev
diği şey: Gelüiği zaman bir iki 
kadeh içmekti. O zaman ben 
gramofonun başına geçer, onuıı en 
çok sevdiği plâkları çalardan.

Bazen benim gözlerim pence
reden Fener yoluna (lalar, plâk 
biter hâlâ farkına varmazdım.

Gençlik!.. Arkadaşım Tevfikle 
beraber, Feııeryolunda ne mace
ralarımız vardır.

Neler, neler, ne hayatlar ya- 
şamiMzdır bu FeneryolundaL

Mektebin son sınıfındayın. Çok 
sevdiğim arkadaşını da Tevfiktir. 
Belki kardaçımdan ziyade severim. 
Sağir bir Arabî hocamız vardı. 
Onun dersi geldi mı? Bizim dert
lerimiz açılırdı Hoca tasrife, biz de 
hikâyeye başlarız.

Benim ismim Abdurrahınan ol
duğu halde mektepte Abduş der
lerdi. Zaten müdüründen tutun da 
bütün talebeye kadar herkesin lâ
kabı vardır.

Baston yutmuş, kestaneci, deve, 
lâtarnacı gibi.Bunlar o kadar güzel 
konmuş isimler ki sahipleri ile çok 
uygundur. Tevfiğin aklına bir şey 
gelmişti.

— Abduş ! Bak ne oldu, din
le !.. Dedi.

Hoca faale yef’ilü diye tasrife 
dalmıştı. Tevfik anlatmağa baş
ladı.

— Cuma günü Erenköyüııde 
amcamın üzüm bağlarına gittim. 
Hava çok sıcaktı. Her taraf ses
sizdi, yalnız ağustos böceklerinin 
zırıltıları işitiliyordu.

Duş yapmak üzre hamama gir
dim. Benden evvel birisinin duş 
yapmış olduğunu anladım. Ben du
şu yaptıktan sonra biraz ferahla
dım. iyi bir salkım üzüm yemek 
için bağın içerisine daldım.

İyi üzümlerin aşağı tarafta ol
duğunu biliyordum... Yoruldum, 
güneş te var, bir üzüm kütüğünün 
gölgesine uzandım. Bizim Meleği 
düşünüyordum.

Biliyorsunya ne güzel kızdı bul. 
Üzüm kütüğünden başıma doğru 
bir dal uzanmıştı. Üzerinde arzu 
ettiğim salkım duruyordu. Parmak 
kadar üzümler güneşten parlak 
bir hal n'mış, yeşille karışık sarı 
bir buzlu cama benziyordu.

Çekip bir iki tane yedim. Bir 
da'-.a yedim, mütemadiyen yedim... 
Birdenbire bir ses işittim, kulak 
kabarttım. Öbür kütüğün arkasın
da bir çıtırdı vardı. Acaba yilan 
olmasın?

Şöyle dikkatli olarak bir daha 
dinledim! Ne göreyim?

uzumuz î

de
— Ne?..
Hocanın gür sesi ikimizi 

dimdik yaptı.
— Tevfik Efendi! Ben ne an

latıyordum?.
Tevfik bilemedi!
— Efendim!
Hoca sert bir sesle!
— Vallahi ve billihi ikinizi de 

döndüreceğim! dedi.
O zamanlar sarıklı bir hoca 

yemin bastı mı döndüğünün resmi
dir. Fakat sonra hocanın çocu
ğundan anladık. Meğerse imtihan
dan bir gün evvel bütün numro- 
larımızı yazıp bir sahanın içerisi
ne kor, kapağını kapar,boyuna 
döndürürmüş.

Zavallı adam yeminini, böyle 
yerine getirirmiş. Bizim bundan 
haberimiz yokya! Aarası beş da
kika geçince Tefiği dürttüm.

— Anlatbe; öyle de döneceğiz, 
böylede!

— Ha! Melek yüzükoyun yere 
uzanmış, elinde bir çöp, yerdeki 
karıncalarla oynuyor..

Benden evvel kimin duş yap
mış olduğunu anladım. Saçlarını 
serpmiş güneşte kurutuyordu.

Hırçın hırçın ayaklarını bir 
aşağı bir yukarı oynatarak zevk
leniyordu. Böyle oynarken etek
liği diz kapaklarını geçti. Çorap
larının nihayetini görüyorum. Sü
rüne sürüne o kadar yakma gel
mişim ki elimi uzatsam ayaklarını 
tutacağını. Eteklik bir az daha 
açıldı, önümdeki üzüm gibi iki 
tane yuvarlak beyaz baldırın in
celi kırmızılı, damarlarım fark 
ediyordum.

Dayanamadım yanına sokul
dum, birdenbire fena ürktü:

— Yaramaz! beni korkuttun! 
dedi. Ben çok yalvardım.. Onun 
başına sıcak vurmuştu.

Parmak üzümünü kütür kütür 
yedik!..

Tevfiğin bu son cümlesine da
yanamadım. Yüksek bir sesle:

— Amma yaptın ha!.. Dedim.
Hoca beni işitti. Fakat bu sefer

fesuphanallahtaıı başka bir şey 
söyliyemedi.

Ferh an  Sabit

Tayyare satmak içm
teklifler

Bir müddet evvel şehrimize ge
lerek Ankaraya giden Sidna tay
yare ş rketi direktörü General Do- 
val dün sabah tayyare ile ve Ro
manya tarikile Parise gitmiştir.

Ceneral doval Ankarada hükü
metimize tayyare satmak için bazı 
teklifatta bulunmuştur. Bu teklif
ler hükümetimiz tarafından tetkik 
edimektedir.

i r e I k o l ( b o r ü  ^ © f f F ü l k a s s

Kızıl Bakire
— Bu adamlar kim bilir ben

den ne kadar nefret edeceklerdir.
— Yok, canım neden nefret 

etsinler! Sizinle yakından temas 
edip te nc kadar iyi bir kadın ol
duğunuzu ondan sonra bilâkis ka
naatleri baştan başa değişecektir.,

— Bütün mazime rağmen?.. 
Onlara yaptığım bütün fenalıklara 
ramen?...

— Evet! her şeye rağmen!.. 
isterseniz onları buraya getireyim..

— Buraya mı?..
— Niçin bir mahzur mu var?
— Buraya benim evime mi 

gelecekler?..
— Kendilerine rica ederim..
— Fakat bilmiyor musunuz ben 

bir saat evvel ne idim?..

— Evet, biliyorum.. Siz bir sa
at evvel Kızıl Konstantinowna 
idiniz?

— Şimdi?.
— Şimdi tamamile nazarımız

da değiştiniz. Artık siz bizim için 
aziz bir dosttan başka birşey de
ğilsiniz!

Bütün Çekanın kurbanlarını 
nasıl muhafaza ediyor ve müda
faa ediyorsak; sizi de öylece mü
dafaa edecek ve koruyacağız!

— Beni çok mütahassis edi
yorsunuz!

— Hayır! Yalnız insani bir ha
rekette bulunuyoruz..

Bu cevabım onu hakikaten mü
teessir etmişti. Yanıma geldi. Ve

Yıldız sarayı
Belediye yıldı/, .sarayını 

tekrar kiralamakladır
Vaktile Maliye Vekâleti senede

30 bin lira ile yıldız sarayını 
belediyeye kiralamıştı. Kumar me
selesinden dolayı yıldız kapandık
tan sonra da belediye vekâletle 
olan mukavelenamesini feshetmişti.

Haber aldığımıza göre, belediye 
ile vekâlet arasında mukavele tec
dit edilmiştir.

Geçen defa mukavelenamenin 
feshedildiği zaman da muteber ol
mak üzere senede iki biıı lira ücret 
ile belediye tekrar yıldız sarayını 
kiralamaktadır. Belediyenin sara
yın bahçesini park haline ifrağ 
edeceği zannediliyor.

MagjpülF'fe©

Galatasaray lisesinde
Galatasaray lisesinde yeniden 

bazı teşkilât yapılmış ve mektebin 
müdür mua\inliği ile ders nazırlı
ğına ahiren Avrupadan celbedilen 
Fransız muallimlerinden bir zat 
tayin edilmiştir.

5ii=îilhlİ!gaiF(leiF<s'laî)

Macar tütüncüleri
Bir müddet evvel tütün satın 

almak için şehrimize gelen ve bu
radan İzmire giden Macar rejisine 
mensup heyet azası, dün Yunanis- 
tana gitmişlerdir.

Macar tütüncüler İzmir piyasa
sında tütün bulamamışlar, yalnız 
şehrimizdn (500,000) kilo tütün 
satın almışlardır.

Kadıköy lıali
Kadıköy halinin kısmen garaja 

tahvili kararlaşmıştı. Halin garaja 
ifrağı için icap eden tadilâtın ya
pılması dün bir müteahhide ihale 
edilmiştir.

Traş ücretleri
Berberler cemiyeti heyeti ida

resi evelki gün bir içtima aktet- 
miş ve şiddetli münakaşalar neti
cesinde reis îsmail Hakkı Bey is
tifa ederek yerine Kemal Bey 
intihap edilmiştir. Berberler yeni
den bir kongre aktini istemekte
dirler. Berberler mektebinin de 
cemiyete devri istenilmektedir.

Berberler traş ücretleri hak
kında yeni bir tarife tanzim ede
ceklerdir.

Bir sahtekâr yakalandı
Galatada bir şirketten Milliyet 

gazetesi namına sahte makbuzla 
abone kaydetmek istiyen müte
kaidindin Süleyman Ef. namında 
biri 9 lira alırken cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır.______

Gayri mübadiller

Cemiyetimi fıldıadi j
C

elini omuzumun üstüne koyarak 
dedi k i :

- Söyleyin bakalım bana Ja 
mes ! Acaba bütün dostlarınız 
sizinle ayni fikirde mi dir ?..

Gülerek :
— Bu sual de niçin ? diye ce

vap yerdim...
— Çünkü bu takdirde çok bü

yük işler başarabiliriz.
— Bundan zerre kadar şüphe 

etmiyorum. Sonra siz arkadaşları- 
mizı tanırsanız, onların ne kıymet
te adam olduklarını derhal anlar
sınız, demin bana İsmailoff yol
daşı beklediğinizi söylüyordunuz 
değilmi?..

— Evet, doğru... Fakat şimdi 
artık onun irapta mahalli yok!.. 
Fakat bilir misiniz, ben bu adama 
karşı gayet derin hürmet hislerile 
mütehassisim... Ötekilerinden daha 
berbat olduğu için değil... Biraz

Ankaradan* geldi
Uzun müddettenberi Ankarada 

tevziat işleri ile meşgul olan gay
ri mübadiller cemiyeti reisi Celâl 
Bey dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Celâl Bey doğru gayri mü
badiller cemiyetine giderek Aııka- 
radaki mesaisi hakkında idare hey
etine izahat vermiştir.

Celâl Bey bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur :

—“Gayri mübadillere avans o- 
larak tevzi edilecek oian 62500 
liranın tevziine dair olan tezkere 
Heyeti Vekilede müzakere edile
rek kabul edildi. Bu karar müba
dele heyetine ve gayri mübadiller 
cemiyetine tebliğ edildi. Tevziata 
beş on güne kadar başlanacaktır. 
Bu i!k taksit olan 62500 İsteriin 
gayri mübadillere istihkaklarının 
yüzde ikisi nisbetinde tevzi edile
cektir. Para bu bir iki gün zar
fında İstanbul Ziraat Bankasına 
havale suretile gelecektir. Biz de
o zamana kadar cetvellerimizi ha- 
zırlıyacağız. Hazırlanacak listelere 
göre en az istihkakı olandan baş- 
lıyarak en çok istihkakı olana git
mek üzere, para mümkün olduğu 
kadar süratle tevzi edilecektir.

Tevziatın şekli icrası hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ta
limatnameyi de beraberimde ge
tirdim.

Tevziat işi ikmal edildikten son
ra bono tevziatı işlerile uğraşma
ğa başlıyacağız.,,

Talî Mübadelede
Altıncı talî mübadele komis

yonu riyasetinden tebliğ olunmuş
tur:

Beyoğlurıda Mis sokağında kâin 
eski kaymakamlık binasına nak
letmiş olan Talî Mübadele komis
yonu daireleri 26 Teşrinisanide 
tekrar açılacaktır. Bu nakil mü- 
nasebetile komisyonun kapalı bu
lunduğu günlerde müracaat etmek 
üzere evelce kendilerine birer nu
mara verilmiş olduğu halde bittabi 
müracaat edememiş olan kimse
lerin aşağıda gösterilen günlerde 
komisyona gelmeleri rica olunur.

Ellerinde 2'. - . ?31 numara
bulunanlar 2 Kânunutv. J< gü
nü, ellerinde 2832 - 2861 nu.. 
bulunanlar 3 kânunuevel çarşamba, 
ellerinde 2862 - 2911 numara bu
lunanlar 4 kânunuevel perşeaıbe, 
ellerinde 2012 - 2971 numara bu
lunanlar 6 kânunuevel cumartesi.

Daireler sabahleyin saat 9 dan 
bire ve öğleden sonra saat 3 ten 
altıya kadar açık bulunacaktır.

temiz bir adam olduğu için...
Güldüm:
— İşte bu kadınlar böyledir. 

Siz bilmez misiniz; meşhur meseldir: 
Görünüşe aldanma derler... Ahvali 
hâriciyesi bir adam hakkında fikir 
edinmek için kâfi midir?

— Siz böyle bir kanaat hâsıl 
etmez misiniz?

— Yok . . İsmailoff zaten çok 
kibar çok nüktedan bir adamdır. 
Hayretle bana bakıyordu.. Dedim- 
k i : Eğer müsaade ederseniz ken
disine telefon edip buraya çağı
rayım. Telefonu aldım ve İsmailoff’u 
aradım..Bu muhavereden sonra beş 
dakika geçmemişti ki kapı açıldı 
ve içeri bir memur girerek dedi ki:

İsmailoff yoldaş,matmazelin 
kendisini kabul buyurup buyura- 
mıyacağım soruyor..

Konstantinovna şöyle yan gözle 
baktı. Sonra sinirli bir tarzda bu

ihracatımız
Kylûl ayında ithalâttan 

çok ihracat yaptık
Rüsumat istatistik müdüriyeti 

eylül ayına ait istatistikleri y a p 

mıştır. Bu ay içinde hariç mem
leketlerden bize 12 milyon 639 
bin liralık eşya gelmiştir. Mem
leketimizden harice de 14 milyon 
461 bin 233 liralık eşya göndril- 
miştir.

Bu itibarla eylfıl ayı içindeki 
ihracatımız ithalâtımızdan fazladır.

En fazla ihracat yaptığımız 
memleket İlalyadır. İtalyaya üç 
miiyon 76 bin küsur liralık mal 
gönderilmiştir. İkinci derecede 
Fransa geliyor.

Fransaya gönderilen malın kıy
meti 2 milyon 156 bin liradır. 
Amerikaya 2 milyon 40 bin, Al
man yaya 2 milyon 13 bin liralık 
ihracat olmuştur.

İhracat ticaretimizde Yunanis
tan beşinci mevkii işgal ediyor. 
Bu memlekete bir ay içinde yapı
lan ihracat 1 milyon 389 bin li
radır.

Aynı ay içinde bize enfazla it
halât yapan memleket, Almanya- 
dır. Buradan memleketimize 2 mil
yon 433 bin liralık mal gelmiştir.

İkinci derecede İtalya gelir, 
İtalyadan memleketimize 2 milyon 
222 bin liralık mal gelmiştir. İn- 
giltereden 1 milyon 393 bin, Fran- 
sadan 1 milyon 294 bin liralık 
ithalât olmuştur.

Gümrüklerde sahipsiz eşya
Gümrüklerde 928 senesi gaye

sine kadar toplanmış bir çok mü
terakim sahipsiz eşya vardır. Bu 
eşyanın satılması için gümrüklerde 
bir komisyon teşkil edilmiştir.

Komisyon şimdi, eşya üzerinde 
tetkikat yapmakta ve mahiyetini 
tesbit etmektedir. Bu tetkikat bit
tikten sonra eşya manifestolarla 
karşılaştırılacak ve zayiat olup ol
madığı tesbit edilecektir. Bilâhara 
metruk eşya satılığa çıkarılacaktır.

Nüfus memurlukları
Şehrimiz nufus memurlukları 

teşkilâtı ikmal edilmiş ve teşkilât 
takviye edilmiştir.

Numarotaj mukavelesi
Yeni harflerle yazılmış sokak 

lavhalariyla bina numaralarının so
kaklarla evlere taliki bir müteah
hide ihale edilmiş ve 31 ağustosa

4 ar iı. 'hlet verilmişti.
oo tK mühlet iki ay temdit 

edilmişti.
Müteahidin mu, caatı üzerine 

geçenler de bir ay û._.'>a temdit 
edilen mukavelename ahu sn bir 
kânunusaniye kadar temdit edil
miştir.

memurun sesini taklit ederek de
di ki:

— Evet! Matmazel İsmailoff 
yoldaşı kabul buyurabilecektir. 
Haydi işine git şimdi..

Biraz sonra bizim eski dost 
içeri dahil oluyordu.. Şunu itiraf 
etmek lâzım ki. onu şimdiye ka
dar hiç bu şekilde görmemiştim.. 
Sade elbiselerinin pisliği değil, bir 
haftadanberi ustura yüzü görme
miş suratı da insanı korkutuyordu.

Onu bu şekilde görünce her 
ikimiz de bastık kahkahaları,.. İs
mailoff işi ciddiye alıyordu:

— Eğer benim kafamı istiyor
sanız.. Diye söze başladı...

— Yok, canım, dedim... Sizin 
kafanızı ne yapacağız?. Fakat şey..

— Ne?..
— Sizi şimdiye kadar bu ka

dar güzel bir surette tebdili kıya- 
fat etmiş görmemiştim de.

[Arkası yarın]
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T ev fik  R üştü  E . R o m a d a
H ariciye Vekilimiz Rom ada çok  

hararetli tezah ü ratla  karşılandı
Tevfik Rüştü Bey bııgiiı 

tarafından kabul e
a kıralı

İki dost mîlletim 
Müsyü Grandi 

Roma, 57 (A. A) .— Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
Romaya gelmiş, M. Grandi ile 
Türkiye Sefareti erkânı t& rafından 
istikbal edilmiştir.

Roma 27 (H. M) — Tevfik Rüş
tü Beye gazetecilerden Mahmut, 
Asım ve Necmettin 4 adık Beyler 
refakat etmektedir. Tevfik Rüştü 
Beye istasiyonda parlak bir istik
bal merasimi ifa edilmiştir.

Bir müfreze tarafında faşist 
askerî resmi selâmı icra olunmuştur.

Türkiye Hariciye Vekili İtalya 
hükümetinin misafiri olacaktır. Bu
rada kendisi için Romanın en bü-
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H ariciye V ekilleri
T evfik  Rüştü Bey 

yük otelinde mükellef bir daire 
hazırlanmıştır. Bugün mütekabil 
ziyaretler yapılmıştır. Bu akşam 
M. Grandi tarafından bir ziyafet 
verilecektir.

Tevfik Rüştü Beyin yarın kıral 
tarafından kabul edilmesi muhte
meldir.

Bu ziyaret dolayısile İtalya ga
zeteleri Türkiye j? İtalya münase- 
batı ve bu münâsebatm Şarkı ka- 
ripte ve Akdenizde Yunanistanla 
beraber ifa edeceği mühim tesir
lerden sitayişle bahsetmektedirler.

(Arkası 2  inci sakifede )

Gazi Hz. Trafo^craa © M M a r L
1 rabzon 27 (A.A) — Rcisiciiınhur Hazretlerini hâmil “Eğe,, 

vapuru saat 14 te limanımıza demirlemiş ve tâ uzaktan motörler 
, ! vc sandallarla karşılanmıştır. Vali, Belediye Reisi, Kumandan vc 

Cümhuriyet Halk Fırkası, Ticaret ve 1 ürk Ocağı Reislerinden 
mürekkep bir heyet vapura gelerek şehir namına Gazi Hazret
lerine hoş geldiniz demiştir. Reisicümhur Hazretleri iskeleye çı- 

| i karken bütün vapurlar düdüklerini çalarak ve sahili dolduran 
halk mütemadiyen alkışlıyarak kendilerini selâmlamışlardır. İs
keleden Türk Ocağına kadar yolların iki tarafı ve evlerin pence
releri Gazi Hazretlerini görmek istiyen on binlerce halk iie dolu 
idi. Merasim yapılmaması hakkındaki arzularına rağmen ahali 
otomobilleri arkasından koşuyordu. Emsalsiz bir heyecan göste
riyordu. Gazi Hazretleri Türk Ocağında bir müddet istirahatten 

: sonra hükümet dairesini, belediyeyi ziyaret eylediler. Ve belediye 
: heyetini kabul buyurarak şehir işleri hakkında görüştüler. Müte-
| akıberı şehir ve civarıııt'a bir otomobil gezintisi yaparak misafir 
i kalacakları Tıırk Ocağına avdet buyurmuşlardır.

Ruslarla
M üzakerat mu
v ak k aten  durdu

Ruslarla evvelce yapılmış olan 
ticaret mukavelesinin müddeti bit
tiği için yeniden müzakerata baş
lanmıştı. Fakat son günlerdeki 
müzakerelerde çıkan ihtilâflar ü- 
zerine Rus murahhasları, Mosko- 
vadan talimat almağa lüzum gör
düklerini söylemeleri üzerine mü- 
zakerat muvakkaten inkıtaa uğra
mıştır.

ihtilâf bilhassa bizim Sovyet- 
lerden alacağımız mamul mevaddın 
miktarında ve tarife fiyatlarında 
tahaddüs etmiştir.

tecdit edilecek
Samsun, 26 (Hususî) — Sam' 

sun Belediye intihabatma çok fe 
sat karıştığı yapılan tetkikat vı 
tahkikat neticesinde sabit olmuş 
tur.

İntihabat fesholunacaktır. Hail 
Fırkası heyeti idaresine işten e 
çektirildikten sonra yeni heyet 
idare kadrosu tesbit edilmek üze 
redir.

İntihabat esnasında asil Sam 
sun halkının serbestçiler tarafın 
dan muhtelif propagandalarla nası 
aldatıldığı meydana çıkmıştır. Sam 
sun mefsuh Serbest fırka reisiniı 
mahkemeye verilmesi muhtemeldiı

Gazi Hz. Trafo^craa © M M a r
1 rabzon 27 (A.A) — Rcisiciiınhur Hazretlerini hâmil “Eğe,, 

vapuru saat 14 te limanımıza demirlemiş ve tâ uzaktan motörler 
, ! vc sandallarla karşılanmıştır. Vali, Belediye Reisi, Kumandan vc 

Cümhuriyet Halk Fırkası, Ticaret ve 1 ürk Ocağı Reislerinden 
mürekkep bir heyet vapura gelerek şehir namına Gazi Hazret
lerine hoş geldiniz demiştir. Reisicümhur Hazretleri iskeleye çı- 

| i karken bütün vapurlar düdüklerini çalarak ve sahili dolduran 
halk mütemadiyen alkışlıyarak kendilerini selâmlamışlardır. İs
keleden Tiirk Ocağına kadar yolların iki tarafı ve evlerin pence
releri Gazi Hazretlerini görmek istiyen on binlerce halk ile dolu 
idi. Merasim yapılmaması hakkındaki arzularına rağmen ahali 
otomobilleri arkasından koşuyordu. Emsalsiz bir heyecan göste
riyordu. Gazi Hazretleri Türk Ocağında bir müddet istirahatten 

: sonra hükümet dairesini, belediyeyi ziyaret eylediler. Ve belediye 
: heyetini kabul buyurarak şehir işleri hakkında görüştüler. Müte-
| akıberı şehir ve civarıııt'a bir otomobil gezintisi yaparak misafir 
i kalacakları Tıırk Ocağına avdet buyurmuşlardır.

Ruslarla
M üzakerat mu
v ak k aten  durdu

Ruslarla evvelce yapılmış olan 
ticaret mukavelesinin müddeti bit
tiği için yeniden müzakerata baş
lanmıştı. Fakat son günlerdeki 
müzakerelerde çıkan ihtilâflar ü- 
zerine Rus murahhasları, Mosko- 
vadan talimat almağa lüzum gör
düklerini söylemeleri üzerine mü- 
zakerat muvakkaten inkıtaa uğra
mıştır.

ihtilâf bilhassa bizim Sovyet- 
lerden alacağımız mamul mevaddın 
miktarında ve tarife fiyatlarında 
tahaddüs etmiştir.

Rus haricî ticaret dairesi şefi 
bir kaç güne kadar Moskovaya 
giderek bu hususta hükûmetile 
temas edecektir.

tecdit edilecek
Samsun, 26 (Hususî) — Sam

sun Belediye intihabatma çok fe
sat karıştığı yapılan tetkikat ve 
tahkikat neticesinde sabit olmuş
tur.

İntihabat fesholunacaktır. Halk 
Fırkası heyeti idaresine işten el 
çektirildikten sonra yeni heyeti 
idare kadrosu tesbit edilmek üze
redir.

İntihabat esnasında asil Sam
sun halkının serbestçiler tarafın
dan muhtelif propagandalarla nasıl 
aldatıldığı meydana çıkmıştır. Sam
sun mefsuh Serbest fırka reisinin 
mahkemeye verilmesi muhtemeldir.

Vekâlet emrine alman Vali 
Kâzım Paşanın yerine vekâleten 
Çarşamba kaymakamı tayin edil
miştir.

D arü lfü n u n  D iv an ın d a
D aim î ve serbest m üderrislik  
m eselesi sükûnetle katledildi

fİM sunale
Mır cevap

Bir müddettenberi “ Politika,, 
mm kıymetli sütunlarım işgal eden 
nsmail Müştak Bey, Halk Fırka
sına ait bir makalemin içindeki 
iki fıkrayı ayrı sual mevzuları ha
line koyarak, birincisine Halk 
Fırkasından, İkincisine benden cc- 
vap istiyorlar.

Aziz arkadaşımızın ötedenberi 
kendilerine pek yakışan yarı ciddî, 
yan müstehzi bir tavırla sorduk
ları ve öğrenmek istedikleri nok
talar şunlardır:

1 — Rusyada Komünizm, İtal- 
yada faşizm ne yapıyorsa, Halk 
Fırkası da bizde aynini yapmak, 
yeni bir fikri millete aşılamak için 
mi tesis edilmiştir?

2 — Diyorsunuz ki Rusyada Ko
münistler, ıtaiy ada faşistler en sıkı 
idare altında en geniş tenkit ve 
murakabeye müsaade etmişlerdir. 
Onları örnek almak muvaffakiyet 
için kâfidir. Soruyorum: hakikaten 
oralarda böyle midir?

* * *
Muhterem muharrire cevap ve

riyorum :
Ruslar tarihin en müthiş bir 

ihtilâlinden sonra çarlık idaresini 
devirerek yerine en sol idare o- 
lan komünizmi tesis ettiler. Mu
solini, İtalyayı tehdit eden bolşe- 
vik cereyanına karşı faşizmin İkti
sadî sistemini bir set yaptı, İtal- 
yayı sağlam bir devlet haline 
koymak için İtalyan gençliğinin 
bütün maddî ve manevî kuvvetleri
ni kendi bayrağı altına topladı.

Biz, saltanatı ve hilâfeti yık
tık, yerine Cumhuriyeti ve lâikli
ği aldık. Bütlin nisbe^:.r göz önün
de tutulmak şartile, bizim yaptı
ğımız inkılâp, Rusyada ve İtalya- 
da yapılandan daha az cezrî de
ğildir. Bütün bu inkılâplar, Rus
yada da, İtalyada da, bizde de, 
halk tabakalarının temayülâtına 
rağmen, ekalliyetin ekseriyete em
retmesi şeklinde vukua geldi.

Ruslar ve Itaiyanlar, kendi 
inkılâplarını yerleştirmek için sıkı 
bir idare tesis ettiler. İhtilâlin ken
dine mahsus olan nizamını hâkim 
kıldılar. Eski rejimi balta ile yıkan 
Rus ihtilâli,»kendi âleminde, katlettiği 
devrin adamlarına teneffüs etmek 
imkânını bırakmadı. Musolini, faşizme 
muhalif bir ruhun kendi hudutları 
dahilinde barınabilmesine mâni bü
tün tedbirleri aldı. Halbuki biz, 
bu iki memleket kadar cezrî bir 
inkılâp yaptığımız halde, ihtilâlin 
nizamını almadık, icabatını tam 
yapmadık.

Saltanat ve hilâfeti kaldırdık, 
diyanet işlerini bıraktık. Kanunu 
medenîyi aldık, tatbikatını ek
sik bıraktık. Lâtin harflerini 
kabul ettik, milleti okutmadık. 
Bütün bu inkılâplar daha halk ta
bakaları tarafından hazmedileme- 
mişken, yıktığımız rejimin anasırı
na canlanmak imkânını bırakan 
ve ihtilâlin bir aksülâmeli ha
linde ortaya çıkan garip bir fır
kaya hakkı hayat bağışladık. Son 
Belediye intihabı, inkılâbı yık
mak için fırsat kollayan bu unsur
ların faaliyetlerini ve memleketin 
yapılan işleri henüz kavrayabilecek 
vaziyete gelmediğini gösterdi. Da
hiliye Vekili, Meclis kürsüsünde, 
“hürriyet ve murakabe,, fırkası
nın irticaî tezvirata nasıl yol ver
diğini, vesaike istinaden ve resmen 
söyledi.

Binaenaleyh, çıkan netice şu
dur: Eğer memlekette bir fırka 
yapmak lâzımsa, evvelâ biz kendi 
fırkamızı yapmalıyız. Yapılacak 
murakabe de, inkılâbın ruhuna mu

halif zümrelerin, akidelerin zavi
yesinden değil, ihtilâl fırkasının 
inkılâbı halk arasında kökleştirip 
kökleştiremediği noktasından ifa 
edilmek Iâzımgelir.

Böyle bir murakabeyi Avrupamn 
miistalıase haline gelmiş İktisadî, 
siyasî sistemlerini maske ittihaz 
eden alaylı liberaller yapamaz.

inkılâbı, inkılâpçılar murakabe 
eder..Nasıl ki Rusyada komüniz
min, italyada Faşizmin iyi işleyip 
işlemediğini bizzat komünistler, 
bizzat faşistler tenkit ve muraka
be etmektedirler.

Hayır, Halk Fırkası ne komü
nisttir, ne faşisttir. Ancak, onlar 
kadar inkılâpçı bir müessesedir, 
inkılâbı yerleştirmek için yapa
cağımız ilk iş, Rusların ve faşist
lerin metotlarını almak, yani ihti
lâlin nizamını hâkim kılmaktır.

Bizim vaziyetimiz plânı kabul 
edilen mimarın yeni bir bina yap
mak için eski harç kullanmasına 
banzemektedir. En ileri fikirler, en 
geri bir zihniyetle tatbik edilmek
tedir. Fırka programını canlı ve 
işler bir hale koymak, fırka um
delerini, ruhları inkılâp ateşile da
imî bir feveran halinde olan inan
mış cumhuriyetçilerin, gençlerin 
tatbik etmesine imkân bırakmak 
lâzımdır.

Biz, Rusların yaptığı kadar cez
rî bir ihtilâli Fransız parlâmento 
sistemlerile telif etmek istediğimiz 
içindir ki, bugünkü hale düşüyoruz.

Halbuki bir rejimi yıkınca, hiç 
olmazsa elli sene, harabenin yan
mış bacaları üzerine fırsatcu kar
gaların konmasına imkân bırak
mamak icap eder.

ikinci bir Fırka yapmanın bü
tün sır ve hikmeti ine ine nihayet 
bu fırkanın muhalefet ve murakabe
de bulunması keyfiyetine inhisar 
edecekse nihayet yalnız bunun için de 
f.rka yapılmaz. Esasen cemiyetin

sinesindeki bir cereyanı ifade et- 
miyen bir fırka tabiî olmaz, ya
şayamaz. Binaenaleyh bizde de, 
tıpkı Rusyada, tıpkı İtalyada ol- 
duğu ğibi, ihtilâl Fırkası, tenkit ve 
murakabeyi, en geniş şeklinde, 
kendi arasında tesis etmelidir. Rus
yada çıkan sayısız gazetelerde ko
münizmin tarzı idaresine ait yine 
komünistlerin tenkitlerini görmü
yor muyuz? İtalyada çıkan bir 
çok faşist gazetelerinde faşizmin 
Allahı, peygamberi ve‘ her şeyi 
olan Musoliniye karşı en müthiş 
hücumları okumuyor muyuz? Ayni 
fırka azası tarafından yazılan bü
tün bu tenkitler, nihayet ihtilâlin 
kabul ettiği vaziyetleri daha ileri 
atmak için birer hamleden başka 
bir şey değildir.

Bizim istediğimiz, Gazi ve İs
met Paşanın, yaptıkları inkılâpları, 
halk arasında yaymak için, yani 
evvelce de dediğimiz gibi, „ yeni 
bir fikri işlemek” için tesis ettik
leri Halk Fırkasının, kendi gaye
sine sadık kalması ve ihtilâlin 
icabatını icra edecek cezrî metotlar 
dahilinde çalışmasıdır. Bu taktirde 
fırka mensupları gazete sütunlarında, 
fırka meb’usları Meclis kürsüsün
de, tenkit ve murakabe vazifesini, 
daha mükemmelen ifa edebilirler.

Bu suretle ikinci bir muraka
be fırkasına lüzum kalmaz ve söz 
ayağa düşmez.

Rusyada ve ftalyada en sıkı idare 
içinde en geniş tenkit ve mura
kabe haklarını işte bu tarzda idare 
ediyorlar. Yoksa Halk Fırkasının 
komünizm veya faşizm yapmak için 
tesis edilmediğini, Rusyada ve 
İtalyada hürriyet ve murakabe 
haklarının ulu orta tevzi olunma
dığını bilmek ve an lamale için 
ne tetkik seyahatine, ne de ulûmu 
siyasiye alimi olmağa hacet yoktur.

Fikrimi izah edebildim mi ?
ALİ NACİ

Dün Darülfünun Divanı top
lanmış ve bütçe meselesi ile meş
gul olmuştur. Yeni Divanın üçün
cü içtimai olan dünkü celsede, 
pek ehemmiyetli telâkki edilen ve 
birçok dedikoduları mucip olan 
bu mesele halledilmiştir. Darül
fünun müderrislerini ikiye ayrıl
mış gibi gösteren ve bazı müna
kaşalara sevkeden “daimî ve ser
bes müderrislik „ meselesi de arbk 
kalmamıştır.

Üç celsedenberi büyük bir 
hüsnü niyetle bütün divan azası- 
nın noktai nazarlarını telif etmeğe 
çalışan Muammer Raşit Bey, niha
yet dün buna muvaffak olmuş ve 
her iki tarafın arzularını ayni ne
ticede birleştirmiştir..

Bu suretle dünkü divanda büt
çe şu şekilde hal ve tesbit edilmiş
tir:

Fen fakültesi Reisi Mustafa 
Hakkı Beyin üç maddelik formü
lü bir çok tadil teklifleri ile mü
nakaşa edilmiş gene ayni esaslar 
üzerinde maaşlar: Müderrislere
286 ilâ 400, muallimlere 210 ilâ 
256, asistanlara 126 ilâ 165 ol
mak üzere tesbit edilmiştir. Mü
derrisler darülmesaili ve darül- 
mesaisiz diye ikiye ayrılmış, ma

aşlarında kıdem esas ittihaz edil
miştir.

Darülmesai sahibi müderrisler 
en kıdemli sayılacak ve en fazla 
maaş alacaklardır. Bunların müs
pet ve menfi bütün vazife'eri ta
yin edilmiştir.

Bu suretle yapılan yeni bütçe
de 250 bin lira zam vardır. Bu 
zamda müderris muallim, asistan 
idare memurları dahildir. Yeni Da- 
rülfümun bütçesi bir milyon elli 
bin lirad r. Yeni bütçe vekâlete 
bildirilecektir.

Divandan çıkan Muammer Ra
şit Beyle Köprülü zade Fuat Bey 
muharririmize:

“— Bütün müderrislerin noktai 
nazarları telif edildi. Arada hiç
bir ihtilâf yoktur. Esasen olma
mış ve olamazdı,,, demişlerdir.

Dayinler protesto ettiler 
A nkara, 27 (Telefonla)— 

Dayinler tam  tediyat yap
madığımızdan Paris sefa
retimize bir protestonam e 
verm işlerdir. Meali henüz 
hükümete gelmedi.
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Yeşil Hilâl Cemiyeti dün sene
lik kongresini Türk Ocağında Rsis 
Mazlıar Osman Beyin riyasetinde 
akdetmiştir. Ve bu içtimada içki 
aleyhinde bazı münakaşalar olmuş 
içkinin İçtimaî ve ailevî, kıymeti 
kemirdiğini vc içkisiz dc pek âlâ 
eğlenceler tertip edilebildiği söy
lenmiş ve geçen sene tertip edi
len gezintide pek güzel eğlene- 
nildiği de ilâve etmektedir.

Kongre hitarn bulduktan sonra 
yeni heyeti idare intihabına ge
çilmiştir. İçki düşmanlan reisliğin
de Mazhar Osman Bey ipka edil
miş Fahrettin Kerim Bey de kâ
tibi umumilikte kalmıştır.

İlk söz söyliyen Fahrettin Ke
rim Bey senelik işleri hakkında 
malûmat vermiş ve ezcümle de
miştir ki:

“Alkol irade ve seciyenin düş- 
madıdır. Seciye ve iradesi bozuk 
olan insanlardan teşekkül eden bir 
cemiyet şüphesiz çok atıl ve mef- 
kûresiz bir kütle halini alır. Biz 
memlekette gençliği atılgan, gür
büz ve müteşebbis yetiştirmek 
istiyoruz.

Binaenaleyh daima alkolla mü
cadele etmek mecburiyetindeyiz.,,

p >©nnw te 

Taksim cinayeti
Sabık meb’us Nuri Beyin 

katili hak
kında yeni bir ihbar oldu

Sabık Musul meb’usu Nuri Be
yi Taksimdeki evinin önünde berh 
ve katleden kasap Hacı Emin cak- 
kında yeııi bir ihbar vaki olmuş
tur.

Cinayeti müteakip meçhul bir 
semte kaçan Hacı Eminin evi 
vak’a gününden itibaren tarassut 
altında bulundurulmuş, fakat hiç 
bir netice elde edilmemiştir. Ka
tilin yalcın akrabaları ve dostları 
nezdinde yapılan • tahkikat şehir 
dahilinde bulunmadığı kanaatini 
hâsıl etmiştir . Polisçe ifade
leri «İmarı mezbaha kasapların
dan Mehmet; katilin vak’adan bir 
bir kaç gün evvel Arnavutluğa 
gideceğinden bahsettiğini söyle
miştir.

Bunun üzerine Hacının elde 
edilen bir resmî polis ikinci şube 
müdüriyeti tarafından teksir etti
rilmiş ve muhtelif yerlere gönde
rilmiştir. Yeni bir ihbara göre ve 
tahkikatın aldığı cereyana naza
ran meb’us katili şehrimizde giz
lenmiş bulunmaktadır.

Polis müdüriyetinin bu cinayeti 
takip eden memurları, bir kaç gü
ne kadar katili ele geçirecekleri
ni ümit ediyorler.

Fırkadaki ıslahat heyeti
C. H. F. teşkilât hey’eti evvelki 

gece Afyon meb'u^u Ali Beyin 
riyasetinde mahallî tetkikatma 
devam etmiştir. Evvelki gece 
fırkanın Fatih kaz sı; kaza, nahi
ye ve mahalle reisleri ile temas 
edilmiş, mahallî vaziyet hakkında 
malûmat alınmış, kongre etrafında 
görüşülmüş, ıslahat mevzubahsol- 
muştur.

Teşkilât heyeti; dün akşam da 
Beyoğlu kazasına gitmiştir.

Âbdülhak Hâmit Bey
Vitrin müsabakası jüri heyeti 

reisliğine Âbdülhak Hâmit Bey in
tihap edilmiştir. Ticaret odası bir 
mektupla bu kararı bugün Abdül- 
hak Hâmit Beye bildirecek ve 
kabul etmesini rica edecektir.
Tasarruf haftasına hazırlık

Tasarruf haftasında vitrin yap
mak için fabrikatörler büyük bir 
alâka göstermektedirler. Ticaret 
odası şeraiti havi bir varaka imza 
ettirmek suretile isteyenlerin işti
rakini temin etmektedir.

Şehir Meclisinde
Şehir hududu işi 

goruşuldu
Muhtelif encümenlerden çı

kan mazbatalar okundu
Şehir Meclisi dün içtima etti. 

Azadan istifa eden Haşim Beyin 
yerine gelen Noter Mitat Cemal 
Bey heyeti umumiyeye takdim 
edildi.

Kız ve erkek Amelî hayat 
mekteplerinin bütçesile belediye
nin beş aylık muvakkat bütçesi 
bütçe encümetine verildi.

Şehirdeki muhtelif komisyon
lara birer aza intihap edildi.

Yeni mülkî teşkilâta göre Ka
za ve belediye hudutlarının tetkiki 
hakkmdaki rapor münakaşa edildi. 
Azadan Cevdet Kerim B., bir cad
denin sağ tarafının başka, sol 
tarafının başka kazaya merbut 
bulunmaları gibi garabetler mev
cut olduğunu söyledi ve bu iddia
sını müteaddit misallerle tevsik 
etti.

Belediye mektupçusu Osman 
Bey belediye namına söz alarak 
Cevdet Kerim Beyin iddialarını 
teyit edici misaller zikretti.

Neticede, her kaza namına 
ikişer kişi intihap edildi. Bu zeva
tın kavaniıı ve mülkiye encüme- 
nile beraber muhtelit ve fevkalâde 
bir encümen halinde yarından iti
baren her gün toplanıp hudut me
selesini esaslı ve pratik bir şekilde 
halletmesine karar verildi.

TELGRAFLAR

Muallimlerin maaşlarından 
yapılan tevkifat

Muallimlerin maaşlarından tev
kifat yapıldığı, halbuki bunun doğ
ru olmadığı yazılmıştı. Yaptığımız 
tahkikata göre, muallimlerin Ba
rem cetveli henüz gelmediği cihet
le kendilerine avans olarak para 
verilmektedir. Binaenaleyh netice
ye kadar maaşlarının bir kısmı 
mevkuf tutulmaktadır. Maamafih 
Barem cetvelinin bugünlerde teb
liğine intizar edilmektedir.

Anonim şirketler
Tehrimizde bulunan Anonim 

şirketler yakında senelik içtimala- 
rına başlıyacaklardır. Bu hususta 
şirketler komiserliği alâkadar şir
ketlere tebliğatta bulunmuştur.

Anonim şirketler bu tebliğat 
üzerine hazırlıklara başlamıştır.

Bu meyanda gayri faal şirket
lere de ayrıca tebliğat yapılmıştır. 
Bu gibi şirketlerin umumî heyet- 
içtimalarını yapabilmesi kabil ol
mazsa tasfiyelerine lüzum gürüle- 
cektir.

Encümeni daimîde
Dün Vali Muhittin Bey Encü

meni daimînin işleri hakkında ga
zetemize gönderdiği mektupta di
yor ki:

Daimî Encümen filvaki mesai
sine muntazaman devam etmekte
dir. Ancak çerek Emanet gerek
se Vilâyet Encümenlerinden yazıl
dığı gibi mühim miktarda birik
miş kâğıt devralmıştır. Binaena
leyh neşriyatı vakia hakikaten mu- 
karin olmadığından aynı sütunda 
tavzihini rica ederim efendim.
Etabli rumlara atzminat

Muhtelit mübadele komisyo
nunda üçüncü büro dün içtima ede
rek etabli Rumlara ait tazminat 
beyannamelerini tetkike başlamış
tır.

Müşterek bütçe
Vilâyet hususî muhasebesiyle 

Belediye bütçesi tevhit edilmiş 
şekilde tdazim edilmiş ve şehir 
meclisine verilmiştir. Bütçe bir Kâ
nunusanide tatbik olunacaktır.

Yalan haberler
Dün Bursa Valisi Fatin Beyden 

şu mektubu aldık:
“Yarın„gazetesinin 19-11-930 

tarihli nüshasında Bursa Valisi 
yalvarıyor mu? serlavhasile ve Bur- 
sadan çekilmiş bir telgraf şeklin
de Bursa valisinin münfesih Ser
best Fırka Lideri Fethi Beyden 
davadan feragatini telgralfla rica 
ettiği ve affini istediği havadisi 
intişar etmiştir. Bu haber kat’iyyen 
yalandır. Tarafımdan böyle bir 
müracaate ne lüzum ne ihtiyaç 
vardır. Tekzibimin gazetenize der
ci ricasını hürmetlerime terdif ey
lerim Efendim.

Nezle, grip vak’alan
Son günlerde havalar daimî 

surette değişiyor. Rutubetli hava
ları, ılık güneşli günler takip edi
yor. Sonra tekrar yağmur başlı
yor.

Bu kararsızlık şehrin sıhhatini 
bozuyor.

Bügünlerde İstanbulun hemen 
her evinde nezleden gripten ya
tan hastalar vardır.

Bazı grip vak’alannm zatürre
eye çevrildiği görülüyor.

Grip en ziyade Fatih, Aksa
ray, Üsküdar ve Şişlide hüküm 
sürüyor.

Defterdarlıktaki ikramiye
929 İlk tedrisat vergisinin ci- 

bayetinden dolayı Defterdarlık er
kânının aldığı ikramiye meselesini 
dün uzun uzadıya yazmıştık.

Bu mesele hakkında Maliye 
müfettişi Nazım Ragıp B. teftişata 
devam etmektedir.

Ragıp B. teftişatını iki gün 
zarfında ikmal edecek ve rapo
runu vekâlete gönderecektir.

Suiistimal tahkikatı
Zat işleri muhasebeciliğinden 

maaş alan bazı kimselere ait cüz
danlarda suiistimal yapılarak or- 

“tada epeyce para dönmüştü. Me
selenin çok karışık olmasına bi
naen hâlâ teftişat devam etmek
tedir. Bir çok memurların ifadesi 
alınmaktadır.

Defterdarın teftişi
Deftardar Bey dün Üsküdar 

kazası malî teşkilâtını teftiş et
miştir.

Gelen seyyahlar
Dün şehrimize Ratonya vapu- 

rile 500 İngiliz seyyah gelmiştir.
Seyyahlar şehrimizde iki gün 

kalarak İskenderiyyeye gidecek
lerdir.

Bir köy vahşi hayvanların 
istilası altında

Meksika 27 ( A.A. ) — Ira- 
puato köyü civarında bir cambaz 
kumpanyasının dolaşmakta olduğu 
bir sırada bir benzin iştiali vuku 
bulmuştur.

Bu iştial esnasında kumpanya 
efradından 15 kişi ölmüş, 18 kişi 
de vücutlarının muhtelif yerlerin
den ağır surette yanmışlardır. İş
tialin vukuu ile büyük bir korkuya 
tutulan bir çok aslan ile vahşi hay
vanlar köye dağılarak ahali ara
sına dehşet salmışlardır.

Bilhassa filler, önlerine çıkan 
her şeyi yıkıp kırarak sokaklar 
arasında koşuşmağa başmışlar ve 
nihayet dağlara kaçıp kaybolmuş
lardır. Nüfusça vaki zayiat 20 kişi 
kadar tahmin edilmektedir.

*

Japonya zelzelesinde

Ölen insanlar 
yıkılan binalar
Bir tünel inşasının zelzelede 

tesiri olduğa söyleniyor
Tokyo, 26 — (A.A) “resmî,, 

Son zelzele neticesinde ölenlerin 
miktarı 223, yaralıların miktarı 
146, kaybolanların miktarı da al
tıdır. Bir çok mebani harap veya 
hasarzede olmuştur. 1550 bina ta
mamen ve 4637 biııa kısmen ha
rap olmuştur.

Tokyo, 27 ( A,A ) — Dünkü 
zelzeleler başlıca köylerde ve tar
lalarda tahribat yapmıştır. Izu 
yarımadasının ticaret ve sanayi fa- 
aliyati çok sarsılmıştır. Maddî ha
şarat Shimizu limanı ile şehirde 
bulunan fabrikalarda ve Tanna 
tüneline münhasır kalmış gibi gö
rülmektedir.

Tanna, tünelinde de ehemmi
yetli haşarat vardır. Bu tünelin 
inşasnıa birkaç senedenberi devam 
olunmakta idi.

Mutahassıslar, zelzenin merke
zinde buluna/ı bu tünelin inşasına 
ait ameliyatın civardaki volkan
ların faaliyeti artırmağa kısmen 
sebep olduğu fikrindedir.

Tokyo, 27 (A. A) — Zelzelenin 
şiddet devresinin geçtiği zanno- 
lunmaktadır. Bununla beraber, zel
zele vukubulan yerlerde mütevali 
sarsıntılar hissedilmektedir. Bu fe
lâkete uğrayan yerler ahalisi yeni 
tezelzüller vukuundan korkarak 
geceyi açıkta ve ısınmak için bir
birlerine sarılı bir halde geçirmiş
lerdir. Felâketzedelere yardım için 
gönderilen ve tertip edilen müf
rezeler halkın ihtiyaçlarını temine 
ve ıstıraplarını tahfife çalışmakta
dırlar.

Nehirler taşıyor

Avrupada feci 
feyezanlar var!
Ren nehrinin bir bendi gö 

tütmesinden korkuluyorD
Creil, 26 (A.A) — Oise neh

ri taşmış ve aşağı mahallelerdeki 
evlerin mahzenlerini su basmıştır. 
Vaziyetin yarııı daha ziyade va
hamet kesbedeceği zannedilmek
tedir.

Amsterdam 26 (A.A) Vaziyet 
son derece naziktir. Ren nehrinin 
Lobithh yakınındaki bendi yıkıp 
götürmesinden ve müştereken Al
manya ile Felemenge ait bulunan 
Vater - Staat’de cesim arazinin su 
altında kalmasından korkulmakta
dır. Limbourd ve Felemenk Bra- 
mantında bir çok kasabaların et
rafla alâkası kesilmiştir.

Muhiddin Bey
Ankara, 27 (Telefon) — Da

hiliye müsteşarı Hilmi Beyin İs
tanbul valiliğine tayin edileceği 
haberinin doğru olmadığı burada 
kat'î surette söyleniyor.

Muhiddin Beyin ileride inhilâl 
edecek meb’usluklardan birine 
namzetliğinin konacağı ri ayet edi
liyor.

Limada muharebeler
Arica (Chili), V7 (A. A ) .— Li- 

madan gelen bazı hususî haber
lere göre şiddetli bir muhabere 
başlamıştır. Hükümet vaziyete hâ
kim olduğunu beyan etmektedir. 
Müteaddit kimseler kurşuna dizil
mişlerdir.

Dört şakinin marifeti
Nevyork, 26 (A. A) — Dört 

şaki ellerinde revolver olduğu hal
de soymak istedikleri gizli bir içki 
satış mağazasına girmişlerdir. O 
sırada bir polis vak’a mahalline 
gelerek 4 şakiyi de sırasile yara
lamış ve cümlesini tevkif etmiştir.

Tevfik Rüştü B. Romada
(  Birinci sayfadan mabat)  

K ral tarafından kabul edildi
Roma, 27 ( A. A ) — Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
bugün saraya gitmiş ve Kıral ta
rafından kabul olunmuştur. Tevfik 
Rüştü Bey müteakiben Hariciye 
Nezaretinde M. Grandiyi ziyaret 
etmiştişlir.
Tahdidi teslihat

komisyonundan
Cenevre, 26 (A.A) — Tahdi

di teslihat komisyonu mesaisini 6 
Kânunuevvelde ikmal edecektir. 
İktisadi konferans Mart mukave
lenamesi hakkmdaki mesaisine de
vam edecektir. Bu mukavelena
menin 25 şubat 1931 den ev
vel tastiki bir Teşrinisani 1931 
den evvel tasdikini tevlit edeceği 
netayicin aynını tevlit edecektir. 
Konferans hükümetlere ithalât ve 
ihracat memnuiyetlerinin ilgasını 
teklif etmek ve hattı hareketler 
hakkında Cemiyeti Akvama malû
mat vermeği tavsiye eylemiştir. 
Konferans ecnebilere yapılacak 
muamele hakkmdaki mukavelena
me ile bilhassa alâkadar olan dev
letlerin beynelmilel konferansın 
müsait bir surette çalışmasına me
dar olacak neticeler elde etmesi 
temennisini izhar eylemiştir.

Cenevre, 2/ (A. A) — İhzarî 
komisyon ileride teşkil edilecek 
tahdidi teslihat daimî komisyonun 
nizamnamesini tertip etmiştir. Maz
bata muharriri M. Politisin beya
natına nazaran tahdidi teslihat 
daimî komisyonu bir murakabe ko
misyonu olmaktan ziyade rapor
ları bir merkezde toplamak ve 
tahkikat yapmak vazifelerile mü

kellef bir komisyon mahiyetinde 
olacaktır.
Mukavelenin harfiyen tatbiki 

Cenevre, 27 (A.A) — Terki 
teslihat mukavelesinin harfiyyen 
takbip olup olunmadığını tahkike 
memur daimî bir komisyonun Ce
nevrede teşkiline dair bir müd
det evvel İngiliz murahhas heyeti 
tarafından ileri sürülen teklif ter
ki teslihat komisyonunca kabul 
edilmiştir. Komite usulen senede 
bir defa toplanacak ve maamafih 
fevkalâde vaziyetler tahaddüs et
tiği taktirde ayrıca içtimalar ak- 
tedebiiecektir.

Tevfik Kâmil Bey
Bir müddettenberi rahatsız bu

lunan mübadele baş murahhasımız 
Tevfik Kâmil Bey iyileşmiş ve va
zifesine başlamıştır.

Tevfik Kâmil Bey pazartesi 
günü Ankaraya gidecektir.

Tasarruf Haftası 
Ankara 27 ( A .A ) —  Millî 

iktisat ve tasarruf cemiyetinin teşeb
büsü ile her sene 12 kânunuevelde 
başlıyarak bütün Türkiyede tertip 
edilecek olan tasarruf ve yerli mal
lar haftası bu sene Başvekil İsmet 
Paşa Hz. nin Türk Ocağında irat 
edecekleri bir nutukla açılacaktır.

Tasarruf cemiyetinin umumi 
merkezi bu haftanın her yerde 
canlı ve parlak bir serette tes’i- 
dini temin için valilere, kayma
kamlara ve şubelerine müteaddit 
tamimler yapmıştır. Maarif vekâ
leti bu hafta için de mekteplerde 
tatbik edilmek üzere bir program 
hazırlamıştır. Türk Ocağı da bu 
haftanın faaliyetine iştirak ede
cektir.
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Devlet Demir Yolları ve Limanlan İlânatı

\r{:ırı>miz için mubayaa olunacak ( Kırtasiye, Hırdavat, Elektrik vc 
-aire gibi (50) kalem muhtelif malzeme Kânunucvelin (1) inci pazartesi 
£Ünii pazarlıkla mubayaa olunacağından malzeme müfredatını görmek 
ve icapeden izahatı almak üzre ( cumartesi, pazar ) günleri H. P. Mu
bayaa komisyonuna müracaatları ve teklif arzusunda olanlarrı da yevmi 
m e z k û rd a  saat 11 buçuğa kadar tahriren fiat vermeleri ve yerli olan 
malzeme için nümunelerini birlikte getirmiyenlerin fiatleri nazarı dik
kate alınmıyacağı ilân olunur.

Hatlarımızda kullanılacak olan 100,000 kayın; 40,000 meşe ve yine 
9945 tane meşe makas traverslerinin kapalı zarfla ayrı ayrı münaka
şaları 10 Birinci kûnun 930 Çarşamba günü saat 15 ten itibaren An- 
ltarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30a kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

T a l ip le r  bu üç münakaşaya ait şartnamelerden her bir münakaşaya 
a it olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare 
veznelerinden tedarik edebilirler.

HANIMEFENDİLER İÇİN
Ufak kıt’ada

M E R S H A R P

E V E R Ş A R P

h U

kalem ve kurşun 
kalemleri

Simetri, renk ve desen iti
barile eskisine nazaran 
daka cazip ve zarif kılan 
yeni EVERŞARP kalem
lerinin lâal, gül, mai, kır
mızı ve sair lâtif renkle

ri arasında intihap 
ediniz.

B aşlıca  ticareth anelerd e 
satılır.

m S H A R P
K A L E M L E R İ

Tütün İnhisarı Umumî 
Müdürlüğünden:
Ambar inşası

Balıkesirde inşa edilecek tütün ambarı inşaatı kapalı zarfla müna
kaşaya konulmuştur. Mezkûr inşaata ait proje ile şartnamei fenni ve 
sairesi 3 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye mi
mari şubesine müracaatla almaları ve 20 kâuunuevvel 930 cumartesi 
günü zarflarını Galatada mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri.

Kirahk bina:
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:
Cağaloğlunda Hilâliahmer binası ittisalinde bulunan ve Emniy 

Sandığının malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanların sandık 
levazım memurluğuna müracaat eylemeleri lâzım gelir.

PHILIPS
(F İL İP S )

Lâm balarını

daima 

terc ih  ediniz.

Türkiye Umumî Vekilleri:

Helios Müessesatı
G alata  - Hazaran Han

PHILIPS RADYO
Cihazlarının tecrübeleri ve tarifatı meccanen yapılır.

Toptan ve Perakende Satış

E pi
Sİ Ciha:

Seyrisefain
Merkez Acentası: Galata 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Acentası: Sirkecide

Mühürdarzade hanı altında. 
Teleefon : İstanbul 2740.

Bozcaada postası 
( Gelibolu ) vapuru 29 teşri

nisani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Geli
bolu, Lâpseki, Çanakkale, İm
roz, Bozcaadaya gidecek ve dö
nüşte Lâpseki, Çanakkale, Ge- 
liboluya uğrayarak gelecektir.

İzmir sür’at postası
( Giilcemal) vapuru 30 Teş- 

însani pazar 14,30 da G a
lata rıhtımından kalkarak Pa
zartesi sabahı İzmire varır ve 

'çarşamba 14,30 da İzmirden 
kalkarak perşembe sabahı gelir.

1 Kânunevvelden itibaren 
Adalar ve Yalova hattı tarifleri 
değişmiş ve yeni tarifeler iske
lelere asılmıştır.

Mevlût
Harp akademisi muallimlerin

den ve erkânı harp kaymakamla
rından Viyanada vefat edip cena
zesi buraya getirilen Mustafa Şev
ki Bey merhumun ruhuna Beşik
taşta Kılıçalide Yahya Efendi cami 
şerifinde bugün cuma nemazını 
müteakip Hafız Bürhan Bey tara
fından mevlût okunacaktır. Arzu 
eden ihvanı dinin teşrif buyur
maları rica olunur.

Merhumun zevcesi 
Müzeyyen

İstanbul mahkemei asliye 6 ıncı 
hukuk dairesinden : Avadis Sa- 
rapyanın karısı Kâtip Kasım ma
hallesinde hisar dibinde 63 numa

ralı hanede sakin Aniça Macuncı- 
yan Hanım aleyhine ikame eyledi
ği tescili talâk davasına dair ver
miş olduğu istidanamenin bir su
reti mumaileyhanın ikametgâhının 
meçhul olmasından dolayı tebliğ 
edilmediği anlaşılmış olduğundan 
keyfiyetin ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan tarihi ilândan 
itibaren on beş gün zarfında lâ
yihası vermediği ve tahkikat günü 
olan 15-1-931 tarihinde tahkikat 
hâkimi huzurunda ispat* Vücut 
edilmediği takdirde veya vekil gön
dermediği takdirde hukuk usulü 
muhakemleri kanununun mevaddı 
mahsusası mucibince muamelei ka
nuniye ifasile gıyaben tahkikat ya
pılacağı ilân olununr.

Bu gün matine 
saat 15,30 da 
ve süvare saat 

21, 3G da 
Venedik taciri 

Komedi 5 perde 
Yazan: W . Sha- 

kespeare 
Tercüme eden 
M. Şükrü Bey:

İSTAitBULBELEDİYESİ

İktisat Vekâletinden:
Baytar işleri umum müdüriyetinin muhtelif şubele- 

lerinde kesbi ihtisas etmek üzere Vekâlet hesabına me- 
memaliki ecnebiyeye bilmüsabaka 10 efendi izam edi
lecektir. Bu efendilerin kesbi ihtisas edecekleri şubele
rin tayini vekâlete aittir;

1 —  Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi için 
aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lâzımdır:

A —  Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
B —  Yaşı 30 dan fazla olmamak. 
C —■ Baytar mektebi alisinden mezun olmak. 
D —  Vekâletin vereceği nümune veçhile Noterlikten 

musaddak bir kefaletname vermek. 
E —  Müteehhil olmamak. 
F — Vekâletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede ta- 

müssıhha olduğu tebeyyün etmek.
G — Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine 

dair mensup olduğu asekerlik şubesinin vesikasını haiz 
olmak.

H —  Memuriyetten azledilmiş olmamak.
2 —  Yukardaki şartları haiz olan talipler müsabaka

ya girmek üzere istida ile Vekâlete müracaat edecek
ler ve Vekâlet talipler arasında müsabakaya iştirak 
edecek namzetleri tefrik ve intihap ederek kendilerine 
tebliğ edecektir.

3 —  Müsabaka Ankarada Vekâletçe intihap edilen 
hey’eti mümeyyize huzurunda atideki gruplardan ya
pılacaktır.

Zootekni grupu:
A  —  Koyunculuk ve sütçülük şubesi ( umumî Zoo

tekni, Kimya, Koyun hastalıkları, Teşrih, Emrazı umu
miye, Eşkâl imtihanı. 

B —  Atçılık şubesi (Zootekni, Kimya, Teşrih, Em
razı umumiye, Eşkâl, Hikmet) imtihanı. 

C —  Sığırcılık ve sütçülük şubesi (Zootekni, Kimya, 
Teşrih, Emrazı umumiye, Eşkâl, başlıca Sığır hasta
lıkları) imtihanı. 

Bakteriyoloji grupu: 
Emrazı entaniye, Seroloji, Muafiyet, Parazitoloji, 

Teşrih marazî derslerinden imtihan:
4 —  Lisan imtihanı Fransızca, İngilizce, Almanca ve 

Italyancadandırlar ve bu lisanlardan birinin intihabında 
talik serbesttir. Yukardaki umumî ders gruplarından 
müsabakada muvaffak olanlardan müsavi şeraitte bu
lunanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir,

5 —  Müsabakada ihrazı ehliyet «“derilerin uhdele
rinde memuriyet mevcut ise Avrupaya hini izamla
rında memuriyetlerini terkedeceklerdir.

6 —  Müsabaka imtihanı 22 kânunuevvelde icra kı
lınacağından şeraiti haiz taliplerin nihayet teşrinisani 
gayesine kadar istida ile Vekâlete müracaat etmeleri.

1

İlân
1 kânunuevvel 930 tarihinden 

itibaren kendi nam ve hesabıma 
olmak üzere Mercanda Tığcılarda 
46 numaralı mağazada gayet eh
ven ve müşterileri memnuniyet 
behşedecek derecede kösele ve 
deri sattığımı ilân eylerim.

Yasef Sason

Tütün İnhisarı Umumî 
Müdürlüğünden:

( 300,000 yarda kaneviçenin taliki)
( 26 Teşrinisani 930) Çarşanba günü kapalı zarfla icrası mukarrer 

üçyüz bin yarda beyaz kaneviçe mükasası - İdarece görülen lüzuma 
binaen - (3 Kânunevvel 930) Çarşanba gününe talik edilmiştir. Talip
lerin yevmi mezkûrda saat 11 de kapalı zarfla en son ve kat’î fiyat
larını Galatada Mubayaat komisyonuna bildirmeleri iktiza eder. Ertesi 
günü ihalei katiyenin icrası mukarrerdir.

İst. 3 üncü İcra dairesinden: Bir 
borcun ödenmesi için mahcuz 46 
dan 60 a kadar 180 düzine çocuk 
ve erkek hasır şapkalarının 

3 - 12 -1930 çarşamba günü saat
10 dan 11 e kadar son ikinci ar
tırmasına devam olunacağından ta
liplerin Galatada gümrük rıhtım 
antreposu önünde memuruna mü- 

Iracaatları ilân olunur.

İstanbul Üçüncü icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve paraya çev
rilmesine karar verilen Yenikapı- 
da Değirmen soka'ında ıstasiyon 

yanında 2 numaralı dükkânda 
Sabri efendiye ait 51 lira kıyme- 
tindeki Bakkaliye eşyası ile keza 
borçlunun ayni mahalledeki hane
sinde 25 lira kıymetinde Karyola 
ve • kanape ile dükkânda mevcut 
23 lira kıymetinde kömür ve Ye- 
nikapıda kayık iskelesindeki 4 
adet 250 lira kıymetindeki tenez- 
züh sandalları Şehrıhalin 2 inci 
sah günü saat 9 dan 11 e kadar 
mahallinde hazır bulunacak me
muru tarafından açık artırma ile 
satılacağı ilân olunur.

Ta>l!w ii m

28 T eşrin isan i: Cum a
4 Recep 1349

Z ev ali S .  E z a n i S .
G ü n eş 7 ,0 2 2 ,1 9
Ö ğ le 1 2 ,0 2 7 ,1 9
ik in d i 1 4 ,2 9 9 ,4 6
A k şa m 1 6 ,4 3 1 2 ,0 0
Y a ts ı 1 8 ,2 0 1 ,3 7
.n ıs a k 5 ,1 7 1 2 ,3 4

R ıizu K asım  21 
Bugünkü hava

D ü n  a z a m î h a r a re t 1 5  a s g a r î  9  id i. 
B u g ü n  r ü z g â r  m ü teh a v v il e s e c e k ,h a v a  
a ç ık  o la c a k t ır .



A B O N E  Ü C R E T L E R İ 

3 ay lık  6  nylılt ccn elik  
D ahil içni 5  9  17 lira
H ariç  için 9  1 6  33  „

F ia ti S kumug 

29 Teşırinisaitti 1930

fTT İD A R E H A N E

Aııkııra caılılcıi, llıınıım dairi: 
İstanbul

T e lg r a f :  “  İN K İL â P  „  la tn n b u l 
l  T e le fo n : İS T A N B U L  17 9 7  J

N o : 91 CU M A RTESİ

F ı r k a s ı n ı n  üç gruba ayrılacağı söyleniy* J

90uç grap

i Müfritlerin başına Mahmut Esat Beyin merkez grubunun 
I başına Kâzım Paşanın ve muhafaza-
I kârlar grubunun başına da A li Beyin geleceği şayidir

Ankara, 28 (Telefon) —  Cümhuriyet Halk Fır
kasının “Sol,,, “Merkez,,, “Sağ,, namlarile üç gru
ba ayrılacağı hakkında burada kuvvetli bir şayia 

. vardır.
Bu rivayete göre Sol grubun başında sabık ad

liye vekili Mahmut Esat Bey, Merkez grubunun ba- 
■ şmda Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa, Sağ 

grubun başında da Afyon meb’usu Ali Bey bulu
nacaktır.

Bu suretle mecliste sollar müfrit, merkezler mu
tedil, sağlar muhafazakâr vazifesini göreceklerdir.

Üç grup ta aynı fırkaya merbut olacaktır. Meb’- 
, uslar gruplara iltihakta serbest bırakılacaklardır.

Gazi Hz,
H. Fırkasile 
Daima beraber!

Trabzon, 28 (A. A) Reisicum
hur Hazretleri bugün öğleden son
ra 14 te Cümhnrîyet Halk Fırka
sını teşrif ederek fırka azalarım 
kabul buyurmuşlar ve memleket 
işleri ve umumî mes’eleler üzerinde 
uzun müddet görüşüp konuşmuş
lardır .

Reisicümhur Hazretleri banisi 
ve reisi bulundukları Cümhuriyet 
Halk Fırkasile olan rabıtalarının 
lâyezal olduğunu bir daha tekrar 
buyrmuşlar ve „ bidayetten beri 
beraber çalıştık, nihayete kadar 
hep beraber çalışacağız ’’ demiş
lerdir.

Gazi Hazretleri bu vaziyetin 
yeni olmadığını ve serbest fırka
nın teşekkülü sıralarında Fethi 
Beyin mektubuna verdikleri ce
vapta dahi bu ciheti sarahatle ifa
de etmiş olduklarını hatırlatmış
lardır.

Reisicümhur Hazretleri birinci 
Büyük Millet Meclisi zamanından 
beri memleketimizde teşekkül eden 
muhalif hizip ve fırkalarının faa
liyet ve akibetlerini derhatır ettir
mişler ve şayanı arzu olan fikir 
münakaşası yerine bir takım basit 
hissiyatın tesadümüne şahit oldu
ğumuzu esefle kaydetmişler ve 
demişlerdir ki:

(Arkası 2 inci sahifede)

çıkarmağa çalışıyormuş!
f  Sanayi suikastçıları davasında bir maznun çok 
1 mühim ve şayanı dikkat itirafatta bulundu

Moskova, 28 (A. A) —  ganayi 
suikastçıları davasında ifaoesine 
devam eden Ramsine demiştir ki: 
1928 Teşrinievvelinde Pariste tica
ret ve sanayi komitesinde Laris- 
tehef ile görüştüm. Sonra büyük 
lokantalardan birine giderek De- 
nisov, Nobel, Bukassof, Meçerski 
ve Tretiak ile buluştuk. Denisov 
bana dedi ki, kuvvet dediği mü
dahaleciler bu sefer iyi bir teşki
lâta maliktirler. En esaslı kuvvet 
Lehistan ile Romanya tarafından 
tedarik edilecektir. Vrangelin 100 
bin askeri de yardım eeecektir. 
Aynı zamanda hem Leningrada 
ve hem de Moskovaya hücum edi
lecektir. Öyle düşünülüyor ki, iş 
başarmak, şu şartla ki bu ordu 
mükemmelen teçhiz edilmiş olsun 
ve darbe süratle indirilsin. Müda
haleyi yapabilmtk için ınuktazi 
nakdî vesaite gelince Denisov ve 
Nobel, bana bu vesaitin birinci 
derecede Fransız ve Ingiliz hükü
metleri tarafından ikinci derece
de Petrolcular ve bilhassa Deter- 
din ehemmiyetsiz bir nisbetle ti-

Tiirk - İtalyan dostluğu

R ® o -  ® oustu
iz

sürdü
Roma, 27 (A. A) — İtalya kı

ralı Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyi kabul etmiştir. Tevfik 
Rüştü Bey M. Grandiyi de ziyaret 
etmiştir.

Roma, 27 (A. A) — Türkiye 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 
ile M. Grandi bir saatten fazla sü
ren samimî mülakatları esnasında 
iki memleket arasındaki miinaseba- 
tın mes’ut inkişafından dolayi iz
harı memnuniyet ederek, Türkiye 
ve İtalyayı alâkadar eden muhte
lif siyasî ve iktisadı meseleleri tet
kik etmişler ve teknik noktalar 
hakkında mutabakatı efkâr mev
cut olduğunu tespit eylemişlerdir.

M. Grandi, Tevfik Rüştü Beye 
iadei ziyaret eylemiştir.

M. Musolini, Venedik sarayın
da Tevfik Rüştü Beyi kabul ede
rek 40 dakika kadar görüşmüştür.

İta ly a  m atbuatı 
Roma, 27 (A, A) — Matbuat 

çok hararetli makalelerle Tevfik 
Rüştü Beyin muvasaletini yazmak
ta ve müşarünileyhin fotoğraflarını 
neşreylemektedir. Tekmil gazete
ler, Türkiye - İtalya münasebatının 
iyiliğini kaydettikten sonra, İtalyanın 
iki Bahrisefit memleketi arasındaki 
münasebatı, kat’î bir surette tav
zih eden itilâfııamelerin bir mulcad-

İta ly a  K ıra lı H aşm etin  
Em am iel H azretleri 

demesi olan Musolini-Tevf.k Rüş
tü, Mihaloîcopulos arasındaki 1928 
Milano mülakatım hatırlatmakta
dır.

Matbuat, yeni Türk-Yunan iti
lâfından dolayı sevinç izhar ede- 

( Arkası 3  üncü sahifede )

Devlet şurası bazı inti
hapları feshediyor

Ankara, 28 ( H. M ) — Dün 
Devlet şurası tetkik için kendisi
ne havale edilen belediye intihap
larında yolsuzluk yapılıp yapılma
dığını tetkik etti.

Bazı şehir ve kasabalardan ya
pılan şikâyetleri doğru buldu. Bu 
intihapların feshedilmelerine karar 
verdi. Karar yarın teblîğ edile
cektir.

İntihapları feshedilen belediye
lerin ekserisi haklarında şikâyet 
yapılmış olanlardır.

Avrupada
feyezanlar

Rusya aleyhindeki tahrikatta mühim bir 
ro l ifa ettiği söylenen

M. Briand
caret ve sanayi komitesi tarafın
dan tedarik olunacağım söyledi.

Ertesi gün Ceneraî Loukomsky 
ve Fıransız erkânıharp miralayı 
Joinville ile görüştüm. Joinville mü- 
dehalecilere gösterilecek muavene
ti ve müdahale sırasında Soviyet 
kuvvetlerinin bir kısmını Rusya 
dahilinde meşgul etmek için çıka- 
rılaçak vekayiin tesiratmı göz ö- 
nünde bulundurmak, Kız’l ordunun 

(Arkası 3 üncü sahifede)

Nehirler taştı, bazı yerler su 
altınada kaldı

Reims, 27 ( A. A ) — Oise 
nehrinin feyezanı neticesinde “La 
Fere,, in bir çok sokakları su altın
da kalmıştır.

Lizbon, 27 (A. A) — Sahiller-^ 
de müthiş bir fırtına hüküm sür
mektedir.

Mezieres, 27 (A. A) — Mouse 
nehrinin feyezanı Meziere de vazi
yeti vahim bir şekle sokmuştur. 
Çharlevillede bir mahalle su altın
da kalmış ve sular belediye daire' 
sini istilâ etmiştir.

Malûl gaziler

İntihabat çok hararetli oldu ve cemiyet riyasetine  ̂
Cevdet Kerim Bey seçildi j

Harp malullerinin senelik kon
gresi dün Darülfünun konferans 
salununda saat 14 te toplmumştır.

Kongre riyasetine Bekir B. ve 
Hulûsi, Bekir Sıtkı Beylerde kâ- 
tipliâe intihap edilmiştir.

Kongre evvelâ Gazi Hnzret- 
lerine bir tazimat telgrafı çekil
mesine karar verdi müteakiben 
heyeti idare raporu okundu.

Konürenin devam ettiği müd
det zarfında raporu tetkik için 3 
kişilik bir hey’et seçildi. Rapor 
hakkinda tetkikatta bulunmak is- 
tiyenler söz aldılar ve isimlerini 
yazdırdılar.

Söz söyliyenler hemen hemen 
hepsi aynı şekilde ıdarei kelam 
ederek “ Raporun hey’et iidarenin 
iş yaptığım göstermek için tanzim 
ebildiğini fakat idarenin çalışma
ğı ve bir sene zarfında malûllere 
bir şey yapılmadığı, malûllerin ter
fihinde adalet ve müsavat esasına 
riay et edilmediği,, söyleniyor ve va
ziyetten çok acı bir lisanla şikâyet 
ediliyordu.

Bundan sonra Konya murah

hası Konya şubesinin raporunu 
okudu ve merkezi umumiden mu
avenet istedi.

Müteakiben Cevdet Kerim Bey 
tenkitlere cevap vererek ezcümle 
dedi k i :

— Arkadaşlar biz herşeyden 
evvel malûller cemiyetinin ıslahım 
düşünmeliyiz. Teşebbüslerimizin ve 
yapacağımız işlerin hedefini ancak 
o vakit düşünebilir ve faaliyete 
geçebiliriz.

Cevdet Kerim Bey bazı ma
lûllerin hasis emellere alet olup 
şunun bunun sözlerine ve. menfa- 
talarına kapılarak kendi arkadaş
larına muanz vaziyetler aldıklarım
söylemiş ve : . . . .  ,

—  Bu gibi çırkm hadiselere 
nihayet vermek için çalışmalıyız! 
demiştir.

Cevdet Kerim Bey yeni inti
hap edilecek hey’eti idarenin ken
di aralarında ve emniyet ettikleri 
kimseler arasmdan intihap etme
lerini söylemiş ve merkezi umumî
liğin ankaraya naklini münasip 
gördüğünü, zira bütün işlerin ora
da görüldüğünü ilâve etmiştir.

( Arkası 3  üncü sahifede )
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Hergün
bir

AksaraylIn küçük vc basık bir 
dükkânda senelerden beri aktar
lık yapıyordu. Senelerden beri bu 
camekânlardaki macunları dökül
müş, kutularındaki etiketleri sarar
mış ücra köşede hayatım geçiriyor
du. Onun için, bütiin ömür, bütüııj 
geceler ve gündüzler baharlar ve 
kışlar zencefil, karabiber, kına ka
vanozlarının içinden her gün yüzer 
paralık birer külah çıkarabilmek
te idi. Her gün sabahleyin erken
den dükkânına gelir ve asına ki
lidi açarak bu envai bahar kokan 
havaya kavuşurdu. Ciğerleri zaten 
hep bu hava ile meşbudu.

Eğer bu dükkândan bir gün 
çıksa sudan alınmış balık gibi ya- 
şıyamıyacağını zannedeiyordu . 
Akşamlan eve döndüğü zaman 
duyduğu bütün bedbinliği, ölmek 
üzere olan bir hastaya yapılan 
"üvil kanfre,, şırıngası gibi ertesi 
gün dükkânın küflü kokusu gide
rir ve taze anber ve ödağacı ko
kuları ona yeni bir hayat bahşe
diyordu .

Henüz kırk yaşında vardı. Ha
yatının bu kırk senesi bütün 
ağırhğıle sırtına çökmüş pos bı
yıklarını tel tel ağartmış ve işin 
en feciî dördüncü lâstik yakasını 
da yıpratmış ve üzmüştü. Zavallı 
aktar, şimdi yüzerparahk naftalin, 
zerdeçal satarak bir yenisini 
aramak mecburiyeti ide idi,

Daha bu yaşta elleri titremeğe 
başlamıştı. Yüzünün çizgileri gün
lerce ustura görmiyen kır çil 
sakalları arasmda toprağa doğru 
sarkıyordu. Şimdiye kadar hiç 
evlenmemiş hiç bir kadın eli eline 
temas etmemişti.

Bu uzayan sakalları artık 
çehresine bir kadın cildi yaklaşa
bilmesi ihtimalini de bertaraf edi
yordu. Hayatının ne baharı, ne 
kışı vardı. Ne bir genç kızın 
sevgisile kalbi neşeden taşmış, ne 
de bir ihanetle İstırabın gayyasına 
düşmüştü.

Gülmek nedir bilmiyordu. Yü
zünün şakuli hatları, ufkî çizgilerle 
‘çaprastlaşmıştı. Fakat ömründe 
ağladığım da hatırhyamıyordu. 
Gözleri sanki suyu çekilmiş birer 
pınardı.

* * *
Bir gün yağmur yağıyordu. 

V e damların karşıdaki çınarın sa
rı yapraklarını düşürerek kalın ve 
ikinci bir yağmur daha yağdırıyor
du.

iBirdenbire basık dükkânın İta1 
pısı açıldı ve içeriye bir genç ka
dın girdi.

Kadın hayli ıslanmıştı. Sarı 
saçları, pembe yanakları üzerine 
halka halka yapışmıştı. Uzun kir
pikleri üzerinde son baharın dam
laları birikmiş, fakat kızıl dudak
larında ilk baharın riar çiçeği a- 
çılmıştı. Hafif havaya kalkık na
rin burnunun pembe deliklerinden 
çıkan hava, dumanlanarak tütü
yordu.

Birdenbire bu küçük dükkâ
nın içi altüst oldu.

Zencefil, anber, kimyon ko , u- 
Iarı bir tarafa sindi. Ve etrafı taze 
bir lavanta kokusu, bir kadın ra
yihası sardı...

Aktar gözlüğünün üstünden bu 
müstesna manzarayı seyrediyordu. 
İlk defa olarak gülümsedi ve 
sordu:

— Ne istiyorsunuz?..
— Tarçın! Sizde dövülmemiş 

tarçın var mı?
— Var I Ne kadar istiyorsu

nuz?..
— On kuruşluk verin!,.
Aktar kutuyu çekti çıkardı.

İçinde bir yığın tarçın vardı. Hiç 
düşünmeden, bütün muhteviyatını 
bir kâğıda döktü ve genç kadına 
uzattı.

Kadın hayrette idi :
— Bu ne kadar çok böyle ? 

Diye mırıldandı.
— Çok mu ?. Nesi çok?.. On 

kuruşluk işte bu kadar eder! Hem. 
başkaÇ şeye ihtiyacınız olursa ge
ne bize gelin emi ?..

Kadın evvelâ hiç sesini çıkar
madı yalnız beyaz dişlerini göste
rerek güldü, sonra :

— Olur, olur! dedi ve süratle 
kapıdan çıktı. Fakat basık dük
kânın içindeki ıslâk lâvanta ko
kusu, baygın kadın kokusu çık
mamıştı. Aktar derin derin nefes 
aldı. Bu havayı ciğerleri taşıncıya 
kadar teneffüs etti. Fakat sonra..

Sonra zencefil ve baharlar ge
ne etrafı tekrar istilâya başladı...

Aktar buradan kaçmak, bu 
kokudan kurtulmak istiyordu. Dü- 
şüvdü:

— Belki tekrar gelir, dedi.
Şimdi zavallı adam bu esrarlı

duman içinde tekrar bu kadının 
kokusunu bekler. Fakat bilmeden 
hayatının sonunu ve bu sonun ebe
dî rüyasını bekler!..

12 gündür 
Bir tıbbiyeli

Tevkifhanede
Mahbuslarla beraber eğlen

meğe giden memurlar
Müddeiumumilik; tevkifhanede 

yeni ve mühim bir tahkikata baş
lamıştır. Tahkik edilen mes’ele şu
dur :

Çarşıdaki maliye tahsil şube
sinde memurken 6 bin liralık bir 
ihtilâs mes’elesinden dolayı tevkif 
edilen Kemal Bey; geçen akşam 
tevkifhaneden çıkmış, Sultanahmet- 
te bir evde eğlenip vakit geçir- 
dkiten sonra tekrar tevkifhaneye 
gelmiştir.

Haber verildiğine göre Kemal 
Bey nöbetçi gardiyanın müsama- 
hasile ve yanında tevkifhane me
murlarından 2 kişi olduğu halde 
dışarı çıkmıştır. Kemal Beyle be
raber Sultanahmetteki eve eğlen- 
meğe giden 2 memurun kimler 
olduğu bugün anlaşılacaktır.

Bu mes’ele etrafında yapılan 
tahkikat son safhasına girmiştir. 
Jandarma ve gardiyanlardan bir 
kaçı bugün istiçvap edileceklerdir:

Tahsil için
İktisat Vekâleti Avrupaya

10 baytar gönderiyor

İktisat Vekâleti Avrupamn 
muhtelif memleketlerinde ihtisas 
tahsili yapmak üzere Baytar mek
tebi mezunlarından 10 efendiyi 
Avrupaya gönderecektir.

Bu efendilerin müsabaka im
tihanları 22 kânunuevvelde An
karada yapılacaktır. İmtihanda mu
vaffak olanlar, Vekâletin tensip 
edeceği şubede çalışmak mecbu
riyetindedirler.

İktisat Vekâleti evvelce de zi
raat tahsili için 24, ormancılık tah
sili için 10 efendiyi Avrupaya 
göndermeğe karar vermişti. Bu 
suretle Vekâlet hesabına cem’an 
34 kişi gönderilmiş oluyor.

Yangin yerinde bir cerh
Evvelki gece Koska yangın 

yerinde bir cerh vak’ası olmuş, 
Refik Efendi isminde bir genç Üs- 
küdrlı Faik tarafından yaralanmış
tır. Sebebi meçhuldür.

Rusya aleyhinde suikast

m e

Tıbbiyenin son sınıf talebesin
den Necip Nail Bey 12 günden
beri ortadan kaybolmuştur. Bu
nun sebebini kimse bilmemektedir. 
Valnız tahsilini zaruret içinde ik
male çalışan Necip Nail Beyin ha
linden çok müteessir olduğu ve son 
günlerde bedbinliği arttığı anlaşıl
maktadır.

Gaybubetine takaddüm eden 
gece Ankaradan bazı makamata 
telgraflar çektiği ve arkadaşlarına 
bir şey rica ederken “ Bana son 
hizmeti yapınız „ tarzında sözler 
söylediği tesbit edilmiştir.

Necip Beyin İzmirde Basmaha
nede oturan ve askerî kaymakam
lığından mütekait olan pederi Mu
stafa Sıtkı Beyden bir kaç gün 
evvel Yurt müdiriyetine bir mek
tup gelmiştir. Sıtkı Bey de mek
tubunda oğlundan mektup alama
dığından bahsile tenvir edilmesini 
rica etmektedir.

Necip Beyin intihar ettiğinden 
şüphe edilmektedir.

İki intihar
Evvelki gün biri Vefada, diğeri 

Aksarayda 2 intihar vakası ol
muştur.

Aksarayda yorgoncı Salih e- 
fendi; müptelâ olduku sinir has
talığından kurtulamıyacağını an
lamış, tuzruhu içerek kendini 
öldürmek istemiştir.

Vefacaki vaka da şudur: 
Zeyrekte oturan Zehra hanım 

kocasile kızı kendini terk ettiği 
için müteessir olmuş, göğsüne 
ekmek bıçağını saplamıştu’.

Kendini öldürmek istiyenlerin 
ikisi de hastaneye yatırılmış ve 
hayatiarı kurtarılmıştır.

Malûl Gaziler
[Biricni sahifeden mabat] 
Bundan sonra yeni hey’eti 

idare intihabına geçilmiştir. Ri
yasete üç namzet listesi verildi 
birinde 30 diğerlerinde 15 şer 
namzet ismi yazılı idi.

İntihap gürültülü oldu.
Reis her üç listede isimleri 

olan namzetlerin evvela, ve iki lis
tede isimleri olan namzetleri so
nra okumak istedi bu şekle 
itiraz vaki oldu her liste
nin ayrı ayrı okuninââiaı ve 
rey alinması istendi, bunun üzeri
ne Cevdet Kerim B. kabul edilen 
şeklin çok doğru olduğunu söy
ledi ve bu kabul edildi.

Her üç listede de isim Cevdet 
Kerim Beyindi, ekseriyet Cevdet 
Kerim Beyin reislikte kalmasını 
istiyordu.

Cevdet Kerim Bey Bu hususta 
affedilmesini diğer birçok meşgu
liyetleri olduğunu ve hakikaten çok 
şerefli ve mukaddes bir vazife 
olan bu işte hakkıle meşgul ola- 
mıyacağı için vicdanen muztarip 
olacağını söyledi.

Malûller :
— Hayır bu işi ancak sen ya

şatabilirsin .. Bizi terketme bizi 
bırakma.. Dediler ve İsrar ettiler.

Neticede de yeni heyeti idare 
intihabatı yaoıldı reisliğe ekseri
yetle Cevdet Kerim B. ve aslı 
azalığa Murat, Baha, Musa, Be
kir Sıtkı, Nafiz, Cenani, Mehmet 
Ali, Raşit, Şevket Beyler, ihtiyat 
azahğı da Ahmet, Cemal, Vasfi, 
İbrahim. Haşan, Cevat, Raşit, 
Şakir Bürhanettin, Şevket, Hikmet, 
Ruhi Beyler intihap edildiler.

(  Birinci sayfadan mabat)  
çimdiki kuvvet vo vaziyeti hakkın
da malûmat almak mümkün olup 
olmadığını merale ediyordu. İşlerin 
başa çıkarılmasını kolaylaştırmak 
için Fransız erkânıharbiyesinin ıs
rarı üzerine sanayi fırkasının kad
rosu dahilinde ayrı ve hususî bir 
askerî teşkilâtın vücude getirilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Müdalıele teklifatlna ilk defa 
olarak İngiltere 1927 de iştirak 
etmiştir.

Fransaya gelince, meseledeki 
iştiraki baştan nihayete kadar bi
rinci mevkii işgal etmektedir. Pa- 
cinksi ve komite âzasından aldı
ğımız izabat bize müdahele teş
kilâtının ruhunun Briandın faal 
müzaheretine istinat ederek Poin- 
carenin bizzat teşkil ettiği kanaa
tini vermiştir. 1929 senesi orta
larında Fransanın mükerrer ısrar
ları neticesinde sanayi komitesi 
Fransız erkânı harbıyesinin bir 
Ajanı haline geldi. Müdahele için 
lik önce 1928 tespit edilmişti. 
Sonra, 1930 a bırakıldı, çünkü 
1930 senesi 5 senelik iktisat pro
gramının Rusya için en müşkül 
devresi olacağı tahmin edilmişti.

Sanayi komitesinin tahripkâr 
faaliyeti bu müşkülâtı bir felâket 
haline getirecekti. Bu buhran 
neticesinde Sovyet Rusyanın mü
dafaa kabiliyeti azalacak ve Rus 
halkı bizar olacaktı. Gerek sanayi 
komitesi ve gerekse ecnebî mahafil 
Sovyet köylüsünü ve Kızıl Ordu
nun İsyanına ve amelenin muhtemel 
grevine güveniyordu. Biz de 1930 u 
tercih ediyorduk. Çünkü Sovyet 
Rusya büyük inşaat için mühim 
masraflar ihtiyar etmekte oldu
ğundan müdafaa teşkilâtı için 
hükümet diğer senelere nazaran 
daha az tahsisat koymuştu.

Ramsine bundan sonra dip
lomatik bir müdahale imkânının 
göründüğünü ve bunun sebeplerini 
anlatmış ve demiştir ki:

Müdahale için yapılacak tedi- 
yata gelince Paristeki ticaret ve 
sanayi komitesi Rusyanm parça
lanmasına kat’iyen muhalif olduğu
nu ve müdahalenin de Rusyaya o 
kadar masraflara mal olmıyacağı- 
nı bildiriyordu. Sanayi fırkası azası 
ecnebî memleketlere yaptıkları se- 
yahatlar esnasında Lehistan ve Ro- 
manyanın mütemadiyen artan isti
apları ve Sovyet arazisinin taksimi 
hususunda müdahaleciler arasında 
çıkan itilâflara dair evvelce aldı
ğımız malûmata teyit ediyorlardı. 
Müdahalenin ikinci gayesi Unde- 
terding grubunu ele almak istediği 
Kafkasya petrollarına gelince, bu 
petrolların terki değil ancak imti
yazının verilmesi mevzuu bahs idi. 
Bilâhare Fransada bu petrollar 
hakkında bazı emeller beslenmeğe 
başlamışta. Bu meyanda Okranya-

da vo Glircilrıtund.ı mevcut ayrıl
ma temayülleri <1« irıtitım.tr edile
cekti. Gerek nannyi fırkamızın vo 
gerek sanayi komitesinin arazi tak
simine maııi olamıyacağını görü- 

yo rduk. Filhakika şunu itiraf et
meliyim ki, ır.iidahaleye doğru gi
derken memleketin parçalanmasına 
doğru yürüyorduk.

Ramsine bundan sonra Fran- 
saıım Moskovadaki ajanı ile olan 
münasebatını ve Paristeki müla
katlarını anlatmış ve demiştir ki :

Faaliyetimiz esas itibarile ikti
sat programının derpiş ettiği tah
sisat arzı müsmir işlere, uzun sü
recek inşaat sarfetmekt ve muh
telif sanayi şubeleri arasında nis- 
betsizlik ihdas edecek gayri ta
bii plânlar tanziminden ibaret idi.

Mesele 1829 senesine kadar 
mukabil ihtilâlciler kömür petrol 
istihsali hususundaki taharriyatı 
her vasıtaya müracaat ederek 
asgari hadde indirmişler ve is
tihsal mıntakasmı fevkalâde geniş 
tutmak suretile plânlar tedarikini 
netice itibarile mümkünsüz kılmış
lardır. Sanayi fırkasının bu faa
liyeti işçi ve köylü fırkasının 
ziraat sahasında inzimam ve mu
aveneti sayesinde takviye edildi.
1929 senesi nihayetinde iki teşek
kül arasında müttehit bir merkez 
tesis olunmuştu.

Sanayi fırkası namına ben ve 
Toharanovski, işçi ve köylü fırkası 
namına da Kondratysf Makarof 
ve Groman bu merkeze dahil öİ- 
duk. Her iki fırkaya mensup Do- 
netz ve sair mühim merkezlerde 
bu husus için mühim teşkilât vü
cuda getirdik.

Profesör Kogan Bernstein, de
miryolları üzerinde hattan mühim 
binaları yıkmak suretile teşevvüş 
ihdası için bir plân hazırlamakla 
tavzif edildi, Askerî teşkilâta ge
lince, Fransız erkânı harbiyesine 
verilen malûmattan maada mem
leketin müdafaa kabiliyeti de aza
ltılacaktı.

Fransız Ajanları ve R. vasıta- 
sile gönderilen ve Gosplânında ih
zar olunan gizli istihsalât haricin
de aynı ajanlar vasıtasile orman- 
sanayii hakkında Mayerin, elektrik 

sanay i hakkında Groman ve Gins- 
burgun, mensucat sanayii hakkın
da Fedetofun, münakalât hakkın
da Koganın, şifreler hakkında La- 
ricefin, ziraat hakkında Cayanofun 
ve tayyarecilik hakkında da Ste- 
kenin raporlarım gönderdik. Ram- 
zine reisi ve en faal azası olmak 
sıfatile sanayi fürkasmm bugüö 
tahripkâr ve müdahaleci faaliye
tinden başlıca mes’ulün kendisi ol- 
duğunn söyliyerek ifadesini bitir-
miştir̂ _̂_ __

Türk- ItalyaiT
[  Birinci sahifeden mabatf 

rek bu itilâfın Avrupamn son se
nelerdeki en mühim vakayiinden bi
rini teşkil ettiğini müttefikan yaz
maktadırlar. Jurnale de ltalia di
yor ki :

Mütekabil itimat ve teşriki me
sai arzusuna istinat eden Türkiye- 
İtalya münasebatı temamen ve mem 
nuniyetbahş bir şekildedir. İtalya, 
Gazinin şahsında kendisine lâzım 
olan yeni fikirli ve kudretli re
isini bulan yeni türkiyenin itilâsını 
hususî bir alâka ye muhabbetle 
takip etmektedir. Türkiye, şarkî 
Akdenizin en mühim unsurların
dan. biridir.

İtalya bu unsurun-, Avrupa man
zumesinde hakikî sıkletile ağır 
basmasını arzu etmektedir. Bu ga
zete, makalesini yeni Roma müla
katının hayırlı semereler vermesi 
etmennisile bitirmektedir.

Tribuna ile Navaro ve Faşista 
ve diğer gazeteler, Türk- Italyan 
dostluğunun Avrupaca olan ehem
miyetini kaydetmekte ve Milano 
mülakatını hatırlatarak Tevfik Rüş
tü Beyin şahsiyetini tebarüz ettir
mektedirler.
M. Grrndinin verdiği z iy a fe t 

Roma, 27 (A.A) —r  M. Grandi 
bu akşam Türkiye Hariciye Veki
li Tevfik Rüştü Bey şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafete Türkiy î 
sefiri Suat Bey ile Mahmut. Nec
mettin Sadık, Asım Beyler. Ayan 
Reisi M. Federzoni ile refikası, 
Madam Grandi Hazine Nazırı M. 
Rocco ve refikası, .Harbiye Nazı
rı M. Gazerra, JBaşvekâlet müşte- 
şarı M. Giunta, Başvekâlet Mat
buat Müdürü Meb’us M. Feıetı ve 
Hariciye Vekâleti Kalemi mahsus 
Müdürü Kemal Aziz Bey iştirak 
etmişlerdir.
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Dian toplananı kongreler
H. Talebe kongresinde

Yem nizamname

Hukuk talebesi kongresi dün 
muallimler birliği binasında top
lanmıştır. Uzun hararetli ve gü
rültülü olan kongrede evvelâ zaptı 
sabık okunmuştur. Bilahare geçen 
kongrede teşkil olunan “nizam
nameyi tadil,, komisyonunun faali
yeti tetkik olundu.Komisyonun eski 
nizamnamenin birçok maddelerini 
tadil ettiği anlaşıldı. Buna bir çok 
tirazlar yükseldi.

Üçüncü sınıftan Mahmut Ek
rem, Razı, Sıdkı Beylermütemadiyen 
itiraz ettiler ve maddelerin elestikî 
yapıldığını söylediler. Mütemadiyen 
devam eden gürültü bir aralık o 
kadar çoğaldıki reis, ikinci sınıf
tan Ziya Beyi kongrenin selâmeti 
cereyanı namına dışarıya çıkarttı.

Gene gürültü içinde; eski 
nizamname, onbeş maddenin tadili 
ve yeniden üç maddenin ilâvesile 
kabul edildi. Bilahare, eski heyeti 
idareden hesap sormak için geçen 
celsede teşkil edilen komisyonun 
vezaifi tayin ve tespit edildi.

Cemiyetin Fahri reisliğine De
nizli meb’usu Necip Ali Bey it
tifakla intihap olundu.

Bu suretle mesaisini bitiren 
kongre dağılmadan evel, dün An
karada Türk ocakları merkezinde 
hatırası taziz edilen büyük edip 
Namık Kemalin ruhu için her kes 
iki dakika sükûta davet edildi.

Dünkü kongreye, cemiyete mu
kayyet olmadıkları için, birinci sınıf 
talebesi iştirak edememiştir. Hu
kuk Fakültesinde, sınıflarda bu 
hafta içinde idare heyeti intiha- 
batma başlanacaktır.

Etıbba kongresinde

Ölenlerin ailesine 
verilecek tazminat

Etibba kongresi, Niyazi İs
met Beyiıı riyaseti altında dün 
toplanmıştır. Kongre Türk oca
ğında inikat etmiş, vo iki saat 
devam etmiştir. Evvelâ zabtı sabık 
okunmuştur. Bilahara çok miihim 
bir mes’elenin müzakeresine ge
çilmiştir: Etibba ccmiyetin teşek- 
kiilündcnbcri ınevcüt olan sigorta 
sandığı, vefateden azanın ailesine 
nizamname mucibince tazminat 
vermektedir.

Halbuki bazı boktorlar yaşlan
dıktan ve malûl hale geldikten 
sonra artık son gü ilerini yaşarlar
ken sandığa iştirak ediyorlar. Bun
lar vefat edince, verdikleri az bir 
para mukabilinde ailelerine ayni 
tazminat verilmektedir.

Hey’eti idare buna mani ol
mak için nizamnameye bazı mad
delerin ilâvesini istedi. Bunun üze
rine hey’eti umumiye, hey’eti ida
renin buna dair gelecek celseye bir 
proje hazırlanmasına karar verdi, 
cemiyete girmek için müracaat 
eden doktor Haydar Mustafa ve 
Yusuf Rağıp Beylerin talepleri 
kabul edildi.

Cemiyetin her sene verdiği 
balodan geçen sene zarar görül
düğü için bundan sonra yapılma
masına, şayet heyeti idare müna
sip görür ve zarar görülmiyece- 
ğinden emin olnrsa çayla iktifa 
edilmesine karar verildi.

Kazanç tahkik komisyonları
Eminönü kazası kazanç tahkik 

komisyonuna Ticaret Odası namı
na Habip zade Ziva, Beşiktaş tah 
kik komisyonuna Fürtün zade 
Murat, Sarıyer komisyonuna Haşan 
Fazıl, Kadıköy komisyonuna Halit 
Beyle intihap edilmişlerdir.

Glel)(^<£İlilye(Eİ1e

Hizmetçiler işi
Yeni tef kil edilen belediye 

hizmetçiler şubesi henüz işe baş
lamamıştır.

Daimî encümen şubenin çalış
ma tarzına dair nizamnameyi he
nüz taatik etmemiştir.

Ancak iktisat müdürlüğü kay
makamlıklardan kendi mıntıkaları 
dahilindeki müstahdemin idareha
nelerini ve bunlarda mukayyet 
bulunan hizmetçi, ahcı, sütnine u- 
şak mikiarım sormuştur. Bu ma
lûmat geldikten sonra bıkacak 
talimatnameye göre çafışma tarzı 
kararlaştırılacaktır.____________

Şark şimendifer memur
larının davası bitti!

Şark şimendifer kumpanyasında 
gişe ve matbaa memuru Lutfi ve 
İsmail efendiler aleyhinde ikame 
edilen sahtekârlık davası ikmal 
edilmiştir.

İkinci ceza müddeiumumisi; 
Lutfi ve İsmail efendilerin sahte 
bilet tabettirerek Şark şimendifer 
kumpanyası hesabına sattıklarım 
söylemiş, ikisinin de cezalandırıl
masını istemiştir.

İkinci ceza hâkimleri son bir 
celsede karar vereceklerdir.

JLimanda
Vapurlara çıka** 
rılan müşkilât

Limana gelen ecnebi vapurla
rına nasıl kolaylık gösterilenektir? 
Ticaret odasında, bu işle meşgul 
komisyon henüz bir karar vere
memiştir. Diğer taraftan bu işle 
Deniz ticareti müdüriyeti meşgul 
olmaktadır.

Aldığımız malûmata göre bu 
meselenin tetkiki liman işlerile 
alâkadar daireler arasında ihtilâf 
çıkmasına sebep olmuştur. Limana 
gelen vapurlara kolaylık gösteril
mesi mevzubahis olurken en zi
yade müşkülâtın Rüsumat idaresi- 
tarafındaıı vaki; olduğu iddia 
ediliyor. Gümrük iuares ise müş
külâtın deniz ticareti müdüriye- 
tidden ileri geldiğini söyliyor.

Bu arada sahil sıhhiye daire
sinin de liman işlerini geç bıraktığı 
iddia edilmektedir. Liman şirketi
nin bu hakis arda ismi geçerken 
bir çok işlerin bu müessese yüzün
den geri kaldığı söyleniyor.

Liman işlerinde nasıl bir kolay
lık gösterileceği tetkik edilirken 
hiç bir daire kabahati kendi üze
rine almıyor.

Maaş
Kânunevvel maaşının itasına 

pazartesi günü başlanacaktır. Bu 
defa muhasebei hususiyeden ma
aş alan memurlar Barecıe tev i- 
kan maaşlarını alacaklardır.

Şeker fiatları
Alpullu şeker fabrikası piyasa

daki şeker rekabetine mani ol
mağa çalışıyor. Piyasada şeker 
fiatlarınl düşüren Sovyetlerle 
Bulgarlardır. Alpullu fabrikası 
fiatlarda bir istikrar temini için 
alâkadar tacirlerle temas etmek
tedir.

Alpullu fabrikası bu hususta 
Ruslarla da temasa başlamıştır.

Fabrika ile Sovyet haricî ticaret 
mümessilliği arasında bu mesele 
üzerinde müzakerat başlamıştır.

Gazi Hazretler
(  1 inci sahifeden mabad)

“Karşımızda bir çok fırkalar 
varmış gibi hergün daha büyük 
bir faaliyetle çalışmak, fikirleri
mizi halk kitlelerinin içine yaymak 
ve köylere kadar götürmek mec
buriyetindeyiz. Her an tarihe karşı, 
cihana karşı harekâtımızın hesa
bını verebilecek bir vaziyette bu- 
lumak lâzımdır. Tasavvur ve faa
liyetlerimizde bu kadar hassas ve 
müteyakkız bulunmak suretile mu- 
halifsiz bir fırkanın mahzurlarını 
bertaraf etmiş oluruz.,,

Fırkadan çıkarak şehirde oto
mobile kısa bir gezinti yapmışlar 
ve dairelerine avdet eylemişlerdir.

Haşaratla
mücadele için 

esaslı 
tedabir alınmış
Ankara 28 (Hususî) — İktisat 

vekâleti nebatata zarar veren 
haşarat ve hastalıklarla mücade
lede alâkadar ziraat erbabının 
kendi mallarile ciddî surette alâ
kasını temin için bir teklifi kanunî 
hazırlayacaktır.

Bu teklife göre kendi tarla, 
bahçe, zeytinlik, bağ, orman ve 
saire gibi emlâkinin hastalık ve 
haşaratile mücadele etmiyenlerin 
bu işlerini hükümet yapacaktır.

Bu suretle hükümetin sarfede- 
ceğı memur harcirahı, ilâç ve sa
ire masrafı maliye şubeleri vasıta- 
sile kendilerinden tahsil olunacak
tır.

Tabiî bu masraf hususî surette 
yapılacak mücadele masrafından 
fazla olacağından alâkadarların 
kendi işlerini kendilerinin görme
sine saik olacaktır. Teklif bu se
ne meclise verilecektir.

Millet mekteplerine devam 
edenler

Bu sene millet mekteplerinde 
ilk imtihanlar martta yapılacaktır.

Halkın kısmı azami, geçen se
ne millet mektebi şahadetnamesi 
aldığından bu sene mektebe gi
denler azdır. Bu miktarın 15 ile
20 arasında olduğu tahmin edil
mektedir. 1931 mayısından itiba
ren millet mektebi şehadetnamesi 
almıyanlar hiçbir hizmette kullanıl- 
mıyacaklardır.

Yeni enstitüler
İktisat Vekâleti bu sene içinde 

üç enstitü açacaktır. Adapazarın- 
da patates, Sapancada meyvacılık, 
gene Sapanca taraflarında sebze
cilik için birer enstitü açılacaktır.

Vekâlet enstitüler hakkında 
tetkikat yapmaktadır. Bunlardan 
sebzecilik enstitüsünün Sapanca- 
dan ziyade Yalovada yapılması 
düşünlüyor.

Sapancada bulunan tetkik hey
eti bir kaç güne kadar Yalovaya

Mensucat sanayii birliği
Mensucat sanayii erbabı ara

sında birlik teşkili maksadile ihzarî 
bir kongre yapmak için Bakırköy 
bez fabrikası müdürü bir teklifte 
bulunmuştur.

Bu teklif üzerine Ticaret oda
sında teşekkül eden komisyon u- 
zun tetkikatta bulunmuş ve bir 
mensucatçılar birliği teşkiline lü
zum görmiyerek ihzarî kongreden 
de sarfınazar edilmiştir.________

İngilterede
A vam  kamarası 

Hükûme° 
ti tevbih ediyor

Londra, 27 ( A.A ) — Avam 
kamarasında M. Baldvin şu tna- 
alde bir tcvbih takriri vermiştir:

— Kamara İmperatorluk tica
retinin tevsii hakkında müessir 
teklifler icra etmemiş ve Dominyon
lar tarafından yapılan teklifatı na
zarı itibare almamış olduğundan 
dolayi hükümeti tokbih eber.

Bunun üzeeine birtakım müna- 
kaşat ce.-eyan etmiş ve M. Baldvin 
şöyle demiştir:

Şayet biz imperatorluk dahi
linde İktisadî bir vahdet fikrine 
sahip olmıyacak olursak bu vahdet 
büvük bir tehlikeye maruz kala
caktır. Hepimizi birleştirmek için 
İktisadî rabıtalar tarsin edilmediği 
takdirde imperatorluğun inhilâle 
uğrıyacağından korkanlar çoktur. 
Ana vatan dominyoularla bir takım 
itilâflar yapmağa mütemayil olma
dığı takdirde dominyonlar kendi 
aralarında bu tarzda itilâflar 
yapacaklar ve cenebî memleketlerle 
İktisadî itilâflar yapmak hususunda 
serbest kalacaklardır. Bu itibarla 
vakit pek dardır deyebiliriz.

Sabık Sırp başvekili öldü 
Belgrat, 27 (A . A ) — Sabık 

başvekil M. Bukiçeviç bu sabah 
saat 3,5 ta 69 yaşında olduğu hal
de vefat etmiştir. Saray mareşali 
kıral namına ve başvekil de hükü
met namına müteveffanın ailesine 
beyanı taziyet etmişlerdir. Cenaze 
merasimi yarın yapılacaktır.

Belgrattaki İran sefiri 
Belgrat, 27 (A. A) — Yeni 

İran sefiri Belgrada muvasalet et
miş ve kıral tarafından kabul edi
lerek itimatnamesini vermiştir. 
Mumaileyh, aynı zamanda Roma, 
Viyana ve Budapeşte sefarethane
lerini de idare edecektir.

Musiki şinaslar hakkında 
karar

İstanbuldaki yeni Türk musiki 
cemiyeti ile garp musiki esnaf 
cemiyeti arasında mukaddema İda
rî bir ihtilâf çıkmış ve bu ihtilâf 
son zamanlarda Dahiliye Vekâle
tine aksetmişti. Haber aldığımıza 
göre Dahiliye Vekâletinin bu hu
sustaki tetldkatı neticesinde itti
haz edilen bir kararda bilûmum 
musikişinaslar, avukatlar ve dok
torlar misillü serbest meslek er
babı olarak kabul edilmiştir.

Bu karar, ayrıca İktisat Ve
kâletine ve İstanbul Vilâyetine de 
yazılmıştır.
gidecektir._____________________

1 ire ko İlâ  (bora fe<gfırDlkasgns l i

Kızıl Bakire
— Yani ne demek istiyorsu

nuz bu da şaka mı?..
Başına ne geldiğini anlamamış 

vaziyetinde idi.
Kızıl Bakire :
— Tebdili kıyafet ha?... Diye 

haykırdı... Bu esnada ben İsmailo- 
ffun yanma gittim ve gayet şiddetli 
bir haraketle yüzünden sahte sa
kalı ve peroki çıkarak dedim ki :

— Matmazel size III üncü şu
benin' reis muavinini değil, fakat 
Prens Kharassoffu, en aziz ve en 
eyi dostlarımdan birini takdim et
meme müsaade ediniz.

Kharassofla Kons- 
tantinovna

Kharassof hayret içinde kal
mıştı. Kızıl Bakirenin önünde mas

kesinin sıyrılmasına bir türlü ma
na verememiş gibiydi.

Berikine gelince o da hayret
ten dona kalmıştı.

Demek Rus polisleri bu kadar 
iğfal edilmişti öyle mi ?

Kadının ağzı bir karış açık 
kalmıştı;

Bir mukabil ihtilâlci çeka- 
ya girmeğe muvaffak olmuş, 
hem de mukabil ihtilâlcileri a- 
ramak vazifesile m ükellef olan
III üncü şubenin reis muavini 
olmuştu. Rusların bu hususta 
ne kadar titiz olduğunu bilen
ler buna kat’iyyen ihtimal ver
mezlerdi.

Fakat, bu, bugün için bir ha
kikatti.

Kızıl Bakire hâlâ hayrette idi.

Eğer Khrassof’un, Miralay Pet- 
roviç’in sağ kolu olduğunu, bilse 
idi kim bilir ne yapacaktı. Çünkü 
çeka kendisini yakalıyana bir mil
yon altm Çervoneç vadetmişti.

Kızıl Bakire odada derin bir 
düşünceye dalmış ve bizi, ikimizi 
adeta yalnız bırakmıştı.

Bu andan istifade ederek bü
tün olanları, bitenleri arkadaşıma 
anlattım. Fakat inanmak istemiyor:

— Kaltak seni de bizi de tu
zağa düşürdü, diyordu.

— Anouchanın fikri bu mer
kezde değil! dedim. O da, benim 
gibi, bu sefer Kızıl Bakirenin 
gayet samimî davrandığını söylü
yor.

— Anouchkanın ne mahlûk 
olduğunu biliyor musun?

— Elbette!.."
— O da, bu kadının sözlerine 

inanıyor mu?
— Tamamen!

—  Öyle ise hakkın var, çünkü 
Kızıl Konstantinovnayı benim kız 
kardeşimden daha iyi kimse bil
mezi

Sonra anî bir hareketle elini 
bana uzattı:

— Seni tebrik ederim! dedi, 
projelerimizin muvaffakiyetle inta
cı için mühim bir muvaffakiyet 
kazandın! Dehşet!... Dehşetli bir 
muvaffakiyet!

Sonra Kızıl Bakireye ilerliyerek 
dedi ki:

— Şimdi bana artık sizinle 
dost olduğumuzu söylediler. Buna
o kadar memnun oldum ki tarif 
edemezsiniz!

Kızıl Bakire hiç bir şey söyle
meden sadece gülümsemekle ikti
fa etti.

Kharossof devam etti:
— Evet sevincimi tarif ede

mem, çünkü siz, evvelâ bütün 
kendi arzunuzla ve muzmerinizde

hiç bir gdli gışlı fikir olmadan, 
bu feci çekoa muhitini terkediyor- 
sunuz! Sonra biz de sizin gibi yük
sek kabiliyette bir mesai arkadaşı 
kazanıyoruz!

— Ne diyorsunuz? diye hay
kırdı. Beni kendijaranıza^mı almak 
istiyor sunuz?.. Bu mümkün değil!. 
Bu rüya!..

— Siz muvaffakat ederseniz 
bir hakikat olacak!.

— Öyle ise derhal?
— Bizim kim olduğumuzu, ve 

ne yapmak istediğimizi öğrenme
den mi?

Gülümsiyerek cevap verdi:
— Siz kimsiniz?.. Bunu gör

memek için insanın gözü kör ol
malıdır. Ne istiyorsunuz? Bunu 
bilmiyorum. Fakat sizin kıymetle
rinizi biliyorum. Bu da benim için 
kâfidir.

—  Fakat...
/ Arkası yarm J
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D ay in ler  teh d it  ed iy o r la r
parayı alamazlarsa Türk Hü- 

taahhüdatını ifa edemiyor 
dly© beyanname neşredeeeMeraaiş

Hükümetimiz birkaç güne 
kadar lâzım gelen 

cevabı kendilerine verecektir

Dün akşam geç vakit şehri
mizdeki alâkadar makamattan al
dığımız malûmata göre dayinler 
meclisinin son protestosu ûç gün 
evvel Paris sefaretimize tevdi
edilmiş ve sefarethanemiz derhal 
protestodan hükümetimizi haber
dar etmiştir.

Dayinler meclisinin bu son pro
testosunun muhteviyatı hakkın
da verilen malûmata göre
hükümetimiz, 1928 senesinde Pa
riste aktedilen itilâfnamenin 17inci 
maddesinin tamamen tatbikine da
vet edilmekte, vadesi hitam bulan 
kuponlar bedelinin yeni sene ba
şına kadar tediye edilmediği tak
tirde dayinler. meclisinin türk hü
kümetinin taahhüdatını ifa edeme
diği hakkında bir beyanname neş-

M aliye V ekili Saraçoğlu  
Şükrü B ey  

rine mecbur kalacağı bildirilmek
tedir.

Hükümetimiz bir kaç güne ka
dar cevabını verecektir.

“ilim randımanı azmış! „
Canla başla çalışan muallimler 

Müsteşar Beyin bu sözünden 
haklı olarak müteessir olmuşlardır

D ünkü sözlerile m uallim leri 
ç o k  m üteessir eden M üsteşar 

Em in Bey
Maarif Müsteşarı Mehmet Emin 

Bey dün Edirneden şehrimize avdet 
etmiştir. Mehmet Emin Bey İsta- 
siyonda maarif erkânı tarafından 
istikbal edilmiştir. Müsteşar Bey, 
maarif müdüriyetine gitmiş, , maa
rif müdürü Haydar Beyle bir müd
det görüşmüştür.

Bilâhara Darüfünun içindeki 
Türkiyat enstitüsüne gitmiş- ve 
köprülü zade Fuat Beyi ziyaret 
etmiş ve bir saatten fazla görüş
müştür.

Akşam, saat 5 te muallimler 
birliğine giden Müsteşar Bey, ora
da kendisini bekliyen muallimlerle 
hasbühalde bulunmuştur.

Evvelâ Birliğin kudsıyetinden 
ve burada toplanan muallimlerin 
büyük vazifelerinden bahseden 
Mehmet Emin Bey, maarifin bir-

Reisicümhur Hazretlerinin 
şehrimize m u v asa la t

ö n ü m ü z d ek i s a h
vurmaları

gunu

[
T rabzon , (A.A) — Reisicum hur H asretleri K arad en iz  sey ah atleri mif.ıraaselbeKle 

Erzurum, Rize, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak vilâyetlerim e Ibîırer te lg ra f gSraıdle- 
re re k  selâm larının  h alk a  iblâğını em ir buyurmısglardıır.

Trabzon, 29  (A .A )  — Reisicümhur Hazret
leri dün akşam Trabzona gelen ordu müfettişi 
İzzettin Paşa Hazretlerini kabul buyurmuşlar
dır. Müşarünileyh şahıslarının ve mmtakasın- 
daki kıtaatın tazimatını Reisicümhur Hazretle
rine arzetmiştir.

Evvelki gece tiyatroyu teşrif ederek halk 
arasında bir operet temsilini temaşa buyuran 
Gazi Hazretleri dün gece Necmiati klübü genç
leri tarafından Türk ocğında verilen konseri 
dinlemişlerdir.

Trabzon, 29  (A .A )  — Reisicümhur Hazret
leri bugün saat 14 buçukta refakatlerindeki ze
vat ile ve halkın alkışları arasında Eğe vapu
runa geçmişlerdir. İskelede halk namına ken
dilerini selâmetliyen bir nutuk söylenmiştir.

İzzettin ve Salih Paşalar, Vali, Belediye 
reisi vapura kadar Gazi Hazretlerini teşyi et
mişlerdir. Halk motörlerle vapurun etrafında 
dolaşmaktadır.

Doğru İstanbula hareket ediyoruz.

Meclisteki
gruplar
şayiası

C
Meclis Reisi Kâzım Paşa 
bu havadisi tekzip ediyor

liklere verdiği ehemmiyetten bah
setmiş ve “ Bana gösterebilir mi
siniz ki, herhangi bir memlekette 
maarif idarecilerinden bizzat birlik 
açmak için önayak olmuş biri 
bulunsun? Bunu yalnız biz yapı
yoruz" d miştir.

Sonra, muallimlerin, maariften 
istedikleri manevî yardımın / ve 
maarife terettüp eden bir vazife 
olduğunu söylemiş, Edime mual
limlerinin kitapsızlıktan şikâyetin
den bahsetmiş ve ezcümle demiş
tir ki “kitap okunmuyor da onun 
için çıkmıyor. Vekâletin kitap bas
mak hakkı namütenahi değildir. 
Bu, muallimlerin arasında halledi- 
dilecek bir mes,eledir.

Türkiyede 12 bin muallim var
dır. Yalnız bin talip çıksa isteni
len kitap basılabilir. Bunun için de 
muallimlerin cüz’î bir tasarruf 
yapmaları lâzımdır.,,

Muallimlerin hangi para ile ve 
nssıl tasarruf edebileceğini dü- 
şünmiyen Müsteşarın bu sözleri 
muallimleri oldukça rencide et
miştir. Fakat herkes sözlerin bit
mesi için tahammül etmiştir.

Bundan sonra Mehmet Emin 
Bey:

— Bizden sorulan şeylere ce
vap verdim. Şimdi de benim rica
larım vardır.

İstiyor musunuz ki vâsıl olmak 
istediğimiz mertebe bir an evvel 
temin edilmiş olsun? Kendimizi 
aldatmamalıyız, mahsulümüz kuv
vetli olmalıdır. Bu suretle en mü
him şeye en kısa bir zamanda 
vâsıl olabiliriz.

Bir çok kimseler, çocuk baba
ları bize şu şekilde şikâyet edi
yorlar: Randuman azalıyor, çocuk
larımızda millî tesanüt zayıfliyor.

(Arkası 3  üncü sahifede )

Evvelki günkü (Akşam) refiki
mizde Halk Fırkasında üç grup 
teşekkül edeceği, bu grupların 
gene ayni fırkaya mensup olmakla 
beraber üç cereyanı temsil ede
ceği, bu gruplardan sağ taraf 
partisinin başına Afyonkarahisar 
meb’usu Ali Beyin, müfritleri teş
kil eden sol tarafın başma da sa
bık Adliye Vekili Mahmut Esat 
Beyin geçeceği, mutedilleri teşkil 
eden merkez partisine mensup 
olanlara da Meclis Reisi Kâzım 
Paşanın riyaset edeceği hakkında 
bir haber intişar etmişti.

Bu haber çok geçmeden, bil
hassa, bu şayiada ismi geçen ze
vat tarafından tekzip edildi. Mec
lis reisi Kâzım Paşa Hazretleri 
bu haberi tekzip ederek şu beya
natta bulunmuştur:

( Arkası 3  üncü sahifede )

Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü Bey avdette 
Sofyada bir gün kalacak

Şehrimize gelen malûmata gö
re Romada bulunan Hariciye Veki
limiz Çarşamba günü şehrimize 
muvasalat edecektir.

Bir Atina telgrafına rağmen 
hariciye vekilimizin avdet prog
ramlarında Atinaya uğramak da
hil değildir.

Tevfik Rüştü Beyin avdet eder
ken bir gün Sofyada kalması ve 
Bulgar kralı tarafından kabul e- 
dilmesı muhtemel olduğu söylen
mektedir.

Roma, 28 (Hususî) — Tevfik 
Rüştü Bey bu sabah Türkiye se
firi Suat Beyle birlikte Panteona 
giderek kralın, babası Humberto- 
nun kabrine bir çelenk koymuştur.

Öğleden sonra meclis reisi M. 
Federzoni, Tevfik Rüştü Beyin 
şerefine bir kabul resmi tertip 
etmiştir.

Akşam matbuat müdürü tara
fından üç Türk başmuharriri şe
refine bir ziyafet verilmiş, bu zi
yafette bir çok zevat hazır dulun- 
muştur.

Aman d i k k a t !  P a r a la r  g id iy o r  !
uDefterdar Beyle arksdaşlam n  

seneki tahsilâttan da 
21 bin lirayı iç etmeleri muhtemel!

Bu milletim dişinden tırna
ğından arttırarak 

verdiği vergilere yazık değil mi?

929 senesine ait ilk tedrisat 
vergisinin cibayetinden dolayı Def
terdar Beyin 21 bin lirayı ikrami
ye olarak hotbehot alıkoyduğunu 
yazmış ve bu paranın el çabuklu
ğu ile nasd taksim ediliverdiğini 
de ilâve eylemiştik. Bu usulsüz ik
ramiye meselesi hakkında maliye 
müfettişi Nazım Ragıp B. tetkikatını 
yapmıştır. Nazım B. tetkikatı ne
ticesini ve bu baptaki mütaleası- 
nı bugünlerde vekâlete bildirecek
tir.

Defterdar B. ile şube müdürle
rinin bu işten dolayı isticvap edi
lecekleri yanlıştır. Maliye vekâleti 
süratle bir karar vermediği tak
dirde Defterdar B. ile rüfekası 
olan şube müdürlerinin 930 ver
gisinden de 21 bin lirayı alıko-' 
yacaklanndan endişe edilmektedir.

Hertürlü fennî ve asrî tertibatı 
haiz birilkmektep binsının on bin 
liraya mal olduğuna nazaran şim-

İstan bulu n  ik ram iyeler şam 
piyonluğunu alm ağa bihakkin  
lây ık  o lan  D efterd ar Ş e fik  B . 

diiik iki ve pek yakında da dört 
mektep binasının inşasına karşılık 
para üç dört kişinin ceplerini dol
durarak keyif çatmalarına medar 

: olacaktır.

M. Musolininin beyanatı
"Yakm  bir âtide Türkiyeyi çok 

parlak bir istikbal bekliyor!”
mut, Sivas Meb’usu ve Akşam baş
muharriri Necmettin Sadık, Arti- 
vin Meb’usu, Vakit gazetesi baş
muharriri Mehmet Asım Beyleri 
kabul etmiştir.

M. Musolini üç baş muharrir 
ile uzun uzun görüşmüş kendilerile 
çok samimî hasbühalde bulunmuş
tur. M. Musolini gazeteci meb’us- 
lara vaki olan beyanatına ezcümle 
demiştir ki:

“ —  Türk milletini büyük de
hası ile terakki ve teali yoluna 
sevkeden bUyük reisiniz Gazi 
Hazretlerine hürmetlerimin iblâğım 
rica ederim. Lozanda tanıştığım 
ve Türk hukukunun müdafaasın
daki kudretini ve ince zekâsını 
hayretle takdir ettiğim İsmet 
Paşaya ve bütün Türk milletine 
selâmlarımı yazmanızı da rica ede-

M. Musolini C enapları
Roma, 28 — M. Musolini bu

gün Venedik sarayında Milliyet 
başmuharriri Siirt Meb’usu Mah- ( Arkası 3  üncü sahifede)
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İlmî randımanı azmış!
( Birinci sayfadan mabat )

Bu, dikkatle tetkik edilecek bir 
mes'cledir. Ben bir anket yaptım, 
maarif idareoinc verdim.

Alacağım netice bana, randı
manın azalıp azalmadığını bildire
cektir. demiş ve bunun için ea 
büyük vazifenin ilkmektep mu
allimlerine terettüp ettiğini ilâve 
etmiştir.

Bu esnada muallimlerden biri 
dayanamamış müsaade alarak, ilk
mektep muallimlerinin yanlış mtı- 
ahaze edildiğini, inkılâbı, tarihi 
göz önüne getirmek lâzım geldi
ğini söylemiş ve çok haklı olarak 
sözüne devam ederken, müsteşar 
Bey sözünü kesmiştir.

Fena halde rencide edilen mu
allimlerin gönüllerini sözle almak 
istemiş, faküt gene ayni fikri ileri 
sürerek muallimleri büsbütün kır
mıştır.

“ Randıman azdır, ben demiyo
rum! Diyorlar. Bunun için anket 
yaptım, netice lehimizde çıktığı 
takdirde onlara: Sizin dediğiniz 
gibi değildir, işte müspet netice 
diyeceğim.,, demiş ve eski mek
teplerin farkını, iyiliğini zikretmiş 
sonra :

— Fakat bunlar kuru iddia
lardır, acaba hepimiz bu iddia
mızı ispat edecek vaziyette mi

yiz? Vakıa sekiz sene zarfında 
4,5 misli talebe artmıştır. Fakat 
buna kûfi muallim yetişmemiştir 
ve yetişmek imkânı da yoktu .̂ 
Binaenaleyh randıman mes’elesi 
aleyhimizde çıksa muallimler ma
zurdur. Fakat büyük fırsatları da 
kaçırmamalıyız.

Bana ve vekâletteki arkadaş
larıma gelince, biz, sizlere hizmet 
edebilmek için kürsüden ve onun 
zevkinden ayrıldık” demiştir.

Musahabeden sonra, Müsteşar 
Bey salonu terkedince muallimler 
teessürlerini saklayamamışlar ve 
söz söylemek için kendilerine mü
saade edilmediğinden, cevap veril
mek için tekrar kendisini çağır
mağa karar vermişlerdir. Beş da
kika sonra tekrar salona gelen 
Mehmet Emin Bey, ne söyliyecek- 
siniz, cevap vereyim demiş ve bir
çok muallimler, cevap vermişlerdir.

Bazıları da elli lira maaş alan 
bir muallimin nasıl tasarruf edip te 
kitap alabileceğini düşünmek icap 
ettiğini söylemişlerdir. Randıma
nın azlığından ilkmektep hocası
nın mes'ul tutulması kendilerini ren
cide ettiğini söylemişlerdir. Emin 
Bey hep aynı şekilde kaçamaklı 
cevaplar vermiştir.

Muallimlerden birisi, randıman 
azlığının acı bir hakikat olduğunu 
itiraf etmiş fakat asıl kabahatin 
kimde olduğunu aranması icap et
tiğini ilâve etmiştir. .

Meclisteki gruplar
[Biricni sahifeden mabat]
— “Bu haber doğru değildir. 

Bununla beraber Mecliste ayrı Fır
ka şeklinde olmayıp grup halinde 
fikir ve prensip mücadelesinin 
mümküa olabileceği etrafında bazı 
mütalealar vardır.,,

Afyonkarahisar Meb'usu Ali 
Bey kendisinin bir grup başına 
geçeceği hakkmdaki şayiayı kat’î 
surette tekzip etmiş ve beyanatına 
şu sözleri ilâve etmiştir:

— Biz Ankaradan İstanbula 
.Halk Fırkasının teşkilâtını teftiş ve 
tanzim etmek üzre geldik. Bina; 
enaleyh bu fırkanın haricinde baş
ka bir fırka yahut bir grup teş
kil etmekliğimiz doğru olmamakla 
beraber mantıkla da kabili telif 
değildir. Bunun için bu haberin 
sıhhatine itimat etmek caiz değil
dir.,,

Şehrimizin politika âleminde 
<epi dedikodulara sebep olan bu 
laberin menşei Ankarada yapı
lan bir içtimada görüşülen fırka 
işlerinden mülhemdir.

M. Musolini
l  Birinci sahifeden mabat] 

Türk milletinin maddî ve ma
nevî sahalardaki terakkiyatım çok 
büyük alâka ile takip ediyorum. 
Muktedir idare adamlarınızın de
vamlı, muntazam mesaisi memle
ketinizi mütemadiyen inkişafa doğ
ru götürmektedir. Yakın bir atide 
Türkiyeyi çok parlak bir istikbal 
bekliyor. Bunu size katiyetle söy
lüyorum.

İtalyanm dostluğundan emin 
olabilirsiniz. Ben „iki yüzlü adam 
değilim. Sözünde duran adamım. 
“Dostunuzum,, diyince daima dost 
kalırım. Esasen Türkiye ve İtal- 
yayı ayıran hiç bir ihtilâf noktası 
kalmamıştır. Bilâkis iki memleketi 
birleştiren menfaatler vardır.

istikbalde iki memleketin İk
tisadî ve siyasî sahada birlikte ya- 
pacakı işler vardır. Sözlerimin ya
kında filiyata inkılâp ettiğini biz
zat göreceksiniz.,,

Dost milletin büyük ve muk
tedir şefinin hüsnükabulü ve derin 
görüşleri meb’uslarımız üzerinde 
çok iyi bir tesir bırakmıştır.
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Hıfzıssıhha meselesi
Yeni hıfzıssıhha kanunu muci

bince teşkili icap eden hıfzıssıhha 
meclisi ayın dördünde toplanacak
tır. Meclis Vali Beyin riyasetinde 
vilâyet, sihhat, baytar, maarif 
müdürlerile belediye baş hekimi 
ve hariçten iki kişiden mürekkep
tir. Meclise hariçtan doktor Tev
fik Salim Paşa ile eczacı Rauf 
Bey tayin edilmiştir.

Yunan komedi artistleri
Dün sabah konvansiyonelle Yu

nan komedi artistleri şehrimize 
gelmişler ve Londra oteline yer
işmişlerdir.

Yunan komedi artistleri şeh
rimizde 12 gün kadar kalacaklar 
ve Fransız tiyatrosunda vodviller 
temsil edeceklerdir.

Yunan artistlerinin şefi olan 
M. Argiropolu birdenbire fena 
hald hastalanmış ve derhal teda
visine başlanmıştır.

Yunan komedi artistleri yarm 
akşamdan itibaren temsillerine 
ihaşlıyacaklardır.

Müdafaai Milliye Vekili
Rahatsızlığı dolayısile mezuni

yet alan Müdafaai Milliye Vekili 
Aptülhalik Beye Sıhhiye Vekili 
Refik Beyin vekâlet edeceği alâ- 
kadarana tebliğ edilmiştir.

T sta n b u l M ah k em ei A sliy e  B ir in c i 
-■-Ticaret D a ire s in d e n : M em alik i Ş a r 

k iy e  F ra n sız  b a n k a s ın ın  b ir  k ıt’a  r e 
hin  m u k a v e le s i b ir  ik i k ı t ’a  h e s a b ı c a 
ri k a b u l m e k tu b u  m u cib in ce  S u lta n  
H am am ın d a  K a t ırc ı  O ğ lu  H an ın d a 16  
No d a m u kim  H üseyin  H üsnü ve M eh
m e t R ifa t  ş ir k e ti z im m etin d e  m atlu bu  
bulu nan (K ırk  b ir  b in  ü ç yüz s e k s e n - 
b eş) T ü rk  lir a ş ile  (B in  d ö rt yüz otu z 
a lt ı)  İn g iliz  lira s ı a lt ı  ş il in  on  b ir  p e n a 
nın tem in i is t i fa s ı  z ım n ın d a m edyun 
ş irk e te  a it  O rta k ö y ’d e H ilâ l d ep o su n 
da m e v cu t ta h m in e n  9 3 0 0 0  k ilo  tü tü 
nün sa t ılm a s ın a  k a r a r  ita s ı ta le p  o lu n 
m ası ü zerin e  k e y fiy e t a le lû su l reh in  
ş ir k e te  b era y ı te b liğ  arzuhal ir s a l k ı 
lınm ış ise  d e ik a m e tg â h ı m e çh u l bu
lunduğu v e r ile n  şe rh te n  a n la ş ıld ığ ın 
dan ılâ n e n  te b lig a t  ifa s ı  te n sip  k ılın 
m ış o lm a k la  m edyun ş irk e tin  ilân ın  
n eşri ta r ih in in  fe rd a sın d a  m u te b e r  o l
m ak  üzere  b ir  g û n a  it ira z ı oldu ğu 
ta k t ir d e  m a h k em e y e  b ild irm es i t ic a r e t i  
b erriy e  kan u n u n u n  76 7 in ci m ad d e si 
m u cib in ce  ilân  o lu nu r.

Sabıkalılar
Üsküdarda bir 

hâdise çıkardılar
Evvelki gece saat 24 te Üs

küdarda Fıstıkağacmda altı sarhoş 
tarafından büyük bir gürültü çı
karılmıştır. Bunun üzerine polisler 
yetişmişler ve bu sarhoşları yaka- 
lıyarak karakola götürmüşlerdir.

Bunları korkutmak için de ha
vaya iki el silâh atmışlardır. Fakat 
bu azılı adamların arasında bulu
nan meşhur sabıkalılardan şoför 
Bürhanettin karakolda tehevvür 
etmiş, arkadaşı manifaturacı Ah
met Efendiyi yaralamış, komiser 
Hulûsi Efendinin de boğazına sa
rılmıştır.

Bunun üzerine araya derhal 
polisler girıniş, daha feci bir hâ
diseye mâni olmuşlar ve sarhoş
ları hep birlikte zabıta doktoruna 
götürmek üzere bir arabaya bin- 
dirmişlerdir. Fakat tam yarı yol
da şoför Bürhanettin arabayı de
virmiş, polis Naci ve Nuri efendi
lerin yaralanmasına sebep olduğu 
gibi Komiser Hakkı efendiye de 
tokat vurmağa kalkmış ve ağız 
dolusu küfür savurmuştur. Neti
cede yakalanmışlardır.

Jiletle cerh
Topanede Karabaş mahallesin

de 2 Numaralı hanede oturan 
Mahmut ; Çeşme meydanın - 
da Hürriyet yokuşunda 16 Numa
ralı evde oturan Bedia Hanımı 
Jiletle ayağından yaralamıştı?.

Mahmut yakalanmıştır.
İki Haşan Efendiyi birden 

yaralamış
Dün gece saat 3 te Galatada 

birahaneci Haşan Efendi ile çal
gıcı Haşan Efendi sarhoşluk neti
cesinde çıkan bir münazaa dola- 
yısile tahmil tahliye şirketi a- 
melesinden Emim tarafından sus
talı çakı ile yaralanmışlardır.

Carih yakalanmıştır.

Dün aksak

İstanbul 29 2 ci teşrin 930

Dünkü Borsa fiatleri
Tahvilâtİstikrazlar 

İst. dahilî 
Ş a rk D . yol. 
D.M uvah. 
G üm rükler 
Saydi mahı

8 4 ,

Tş. askeriye —

Tram vay 

Tün el 

R ıh tım  

Anadol I

„ n
. .  HI

Esham

İş  Bankası
Anadolu
Reji
Ş . hayriye 
Tram vay 
U m um î sigor. 
Bom onti

T erkos 
Çim ento Ar. 
Ünyon 
Şark  Değ. 
Balya
Ş ark  M « 
T ele fe

2 2 ,5 5

3 4 ,7 5
2 2 ,8 0

Ç ek fiatleri

Londra
N evyork
Paris
M ilano
B riıksel
A tina
C inevre
Sofya

1030—
0 ,47 ,17

12
9 ,01

3 ,38 ,2 0
36 ,40

2 ,4 3 ,5 0
6 5 ,1 0

A m sterdam  1 ,17 ,—

Nukut

K u ru ş I 

1  İsterlin  1033  — |
1 D olar 212,50| 

2 0 F .F ra n s ız  168 
2o  L ire t 2 23 ,—
2 0 F . B e lç ik a  119 ,—
2 0  D rahm i 55 ,25  
2 0  F .  İsv içre  824—
2 0  L ev a 31 ,—

1 F lo rin  84 ,50  

İ li ur. (Çek) 127—

Prağ
Viyana
M adrit
B erlin
V arşova
Peşte
B ııkreş
B elgrat
M oskova

1 5 ,9 0
3 .34 .50
4 .2 4 .5 0
1 .97 .75  

4 ,20
2 .69 .75  

79 ,45  
26 ,65  
10S8

K u ru ş

1 Ş ilin  (Av.) 3 1 —
1 Pezeta 2 4 ,5 0
1 M ark 50 ,75
1  VCeloti 2 4 ,—
1 Pengo 3 7 ,5 0

20  Ley 25 ,5 0
21  D inar 77 —

lÇ ern o v eç —
1 A ltm 9 18
1 M eidiye 5 7 ,5 0
İB a n k o n o t 2 46 ,—

G L O R Y A  SİNEM ASINDA
lrae edilen tnınamcn Frannızca sözlii vc umuma anlayışı 

M ARY G LO RY, MAXUDIAN ve P IERRE MAGNIER
tarafından temsil edilen pek hissi

ve müessir bir mevzua malik

i k i  d ü n y a
nara muazzam film pek parlak muvaffakiyetler kazanmıştır.

FTW ÎSSSIII8tayîS l̂r r̂T8if

Tütün İnhisarı Umumî
Müdürlüğünden

25000 kilo kırmızı selliiloz kâğıdı
münakaşasının taliki

24-11-930 tarihinde icra edilen 25000 kilo kırmızı sellüloz kâğıdı 
münakaşasında tüccarın verdikleri fiyat haddi lâyık görülmemiştir. Bu 
sebeple, kapalı zarfla yapılacak olan, mezkûr münakaşa (6 kânunuevvel 
930) cumartesi gününe talik olunmuştur. Taliplerin o gün saat 11 de 
en son fiyatlarını havi teklif ve itibar mektuplarile Galatada Mubayaat 
komisyonuna müracaatları.

ı f m
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EVERŞARP
Kalem ve kurşun kalemleri 

için yeni renkler.. Yeni desen
ler..

Giydikleri elbiselerle yek- 
ahenk olarak tercih ettikleri 
Everşarp kalem ve kurşun ka
lemlerle teferruatının hüsnü in
tihaplarından dolayı memnun 
kalan zevat hesapsızdır.

İşbu kalemlerin renk, model 
ve desen itibarile her zevki tat
min eden “ Hüsnü intihap „ ta
birini bihakkın kazanmış oluyor
lar.

Başlıca ticarethanelerde 
satılır

E H S
K A L E M L E R İ

s ta n b  i 4  ün cü  ic r a  m em u rlu 
ğ u n d an : /*- k  a r tt ır m a  ile  p a ra y a  ç e r -  
r ile c e k  g ay rim en k u lu n  n e  o ld u ğu :

H ü sey in  a ğ a  e ly e v m  M o lla fen eri 
m . Ç a rş ık a p ı T a v u k p  a z a r ı M ed rese  
ç ık m a z ı v e  ca m i so k a ğ ın d a  ( 2 .  2  m . 
4 , 4  m . ve  c . 3 , 4 , 6  N o . ) e s k i  2 , 4  
y en i 4-6  3 , 5 , 2 , 4 , 3  N o . g a y r ı m e n - 
k u lâ tta n  M ed rese  ç ık m a z ın d a k i H a 
vuzlu , b a h ç e li k a y d e n  ik i  b a p  h an e  
1 0 0 0 0  l ir a  v e  ca m i s o k a ğ ın d a  m a a  
b a h ç e  h a n e  4 0 0 0  lir a  k ıy m e ti m u ham - 
m in e lid ir.

A rttırm a n ın  y a p ıla c a ğ ı y e r ,  g ü n  
s a a t :  İs ta n b u l 4  ü n cü  ic r a  d a ir e lin 
d e  3  -  1  -  9 3 0  s a a t  1 3  i lâ  1 5 ,5  a  
k a d a r .

1 —  işb u  g a y r im ek u lü n  a r t t ır m a  
şa r tn a m e s i: 2 0 -1 2 -9 3 0  ta r ih in d e n  i t i 
b a re n  9 3 0 -2 8 1  N o . i le  İs ta n b u l 4  üncü 
ic r a  d a ire s in in  m u ay y en  n u m arasın 
d a h e r k e s in  g ö r e b ilm e s i iç in  a ç ık t ır .  
İlâ n d a  y az ılı o la n la rd a n  fa z la  m a 
lû m a t a lm a k  is t iy e n le r  işb u  ş a r tn a 
m e y e  v e  9 3 0  - 28 1  d o sy a  n u m a ra sile  
m e m u riy etim ize  m ü ra ca t e tm e lid ir  .

2  —  A rttır m a y a  iş t ira k  iç in  yu
k a r d a  y az ılı k ıy m e tin  yüzde yed i 
te m in a t g ö s t e r i le c e k t ir .

3  —  H a k la r ı ta p u  s ic il ile  sa b it  
o lm iy a n  ip o te k li a la c a k lıla r la  d iğ er  
a lâ k a d a r la r ın  ve  ir t i fa k  h a k k ı sa 
h ip le r in in  bu  h a k la rın ı ve  h u su sile  
fa iz  v e  m a s ra fa  d a ir  o la n  id d ia la 
rın ı işb u  ilân  ta rih in d en  it ib a re n  
y irm i gü n  iç in d e  e v ra k ı m ü sb ite le -  
r i le  b ir lik te  m e m u riy etim ize  b ild ir
m e le r i ic a p  e d er . A k s i h a ld e  h a k 
la r ı  ta p u  s ic ilile  s a b it  o lm ıy an lar  
s a t ış  b e d e lin in  p a y la şm a sın d a  h a r iç  

k a lır la r .
4  —  G ö ste r ile n  g ü n d e a r tt ır m a 

y a  iş t ir a k  e d e n le r  a r tt ır m a  şa r tn a 
m e sin i o k u m u ş v e  lüzum lu m alû m atı 
a lm ış ,b u n la rı ta m a m e n  k a b u l e tm iş  ad  
v e  i t ib a r  o lu nur. Ü stü n d e  b ıra k ıla n

Yeni eserler

Muhit çıktı
Muhit hakikaten harikulâde 

bir nüsha neşrettti. Venizeîosun 
ve Amerika ticaret müsteşarının 
mülâkatlan son derece enteresan
dır. 4 tane hikâye, enfes şiir ve 
nesirler, muhtelif ve gayet faydalı 
makaleleri şayanı tavsiyedir.

Tefrikası Maeterlinckin Monna 
Vannasıdır.

g a y rim en k u lB n  b e d e li z a m a n ın d a  
v e r ilm e z s e  g a y r im e n k u l ik in c i  b ir  
a r tt ır m a  i le  s a t ıl ır  ve  b e d e l fa r k ı  
v e  m ah ru m  k a lın a n  y ü zd e b e ş  fa iz  
v e  d iğ e r  z a ra r la r  a y r ıc a  h ü k m e  h a 
c e t  k a lm a k s ız ın  m e m u riy e tim iz ce  
a lıc ıd a n  t a h s i l  o lu nu r. B e ş  n u m a ra 
l ı  f ık r a d a k i ş a r t  ta h a k k u k  e tm e k  
k a y d ile  ü ç  d e fa  b a t ır ıld ık t a n  s o n ra  
g a y r im e n k u l en  ç o k  a r ttır a n ın  ü s 
tü n d e  b ıra k ılır .  Ş a r t  ta h a k k u k  e t 
m e z se  a r tt ır m a  g e r i b ıra k ılıp  a lıc ı  
ta a h h ü tle r in d e n  k u rtu lu r  v e  te m i
n a t  t a  k a lk a r .

5  —  A r ttır m a n ın  b ir in c i v e y a  ik in c i 
o lm a s ın a  v e  g a y r im e n k u le  ta a l lû k  
e d e n  k a n u n î h a k k a  v e  s a t ış ın  ta r 
z ın a  g ö r e  d iğ e r  ş a r t l a r : M ü te ra 
k im  v e rg i, B e le d iy e  v a k ıf  ic a r e s i  
m ü şteriy e  a it t ir .  M ezk û r e m lâ k  1 c i 
d e r e c e d e  E m n iy e t s a n d ığ ın a  2  in c i 
d e r e c e d e  İb r a h im  B e y e  c e m 'a n  v e  
ta h m in e n  7 7 5 0  lir a  ip o te k t ir .  M ezk û r 
b o rç la r  m ü şte r iy e  d e v ro lu n a c a k t ır .

Y a z ıla n  g a y ri m e n k u lâ t h a n e  yu
k a r d a  g ö s te r i le n  3  -  1  -  9 3 1  ta r i  -  
h in d e  İs t .  4  ün cü  ic r a ,  m e m u r lu ğ u  
o d a s ın d a  işb u  ilâ n  v e  g ö s te r i le n  
a r tt ır m a  şa r tn a m a s i d a ir e s in d e  s a 
t ı la c a ğ ı  v e  ik a m e tg a h ı m e ç h u l H a fız  
S a i t  E fe n d iy e  ghbar o lu n u r.
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Seyyahlar için 
lisanların-

İstanbul Bankalar konsorsiyo- 
mu tarafından Osmanlı Bankasına 
çek olarak teslim olunan isterlin- 
leıle bunların mukabilinde mevkii 
tedavüle çıkarılan ihtiyat evrakı 
nakdiye miktarını gösterir tebli
ğe nazaran 27-11-1930 tarihine 
kadar Konsorsiyomca Osmanlı 
Bankasına yapılan isterlin teslimatı 
yekûnu 1,029,000 dir.

Konsorsiyom tarafından teslim 
edilen isterlinlere mukabil 37-11-
1930 tarihine kadar mevkii teda
vüle çıkarılmış olan ihtiyat evrakı 
nakdiye yekûnu ise 10,600,168 18 
dir.
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Bayat ekmekler
Ekmekçiler cemiyeti dün bele

diye iktisat müdürlüğüne şu şikâ
yette bulunmuştur : Satışı az olan 
semtsiz bazı fırınlar pazarlara ba
yat etmek çıkararak sattırıyorlar, 
fırınlardaki taze ekmekler kalıyor. 
Pazarlardaki bu ekmekler tozlu 
kaldırımlar üzerine serilen bir bez 
parçası üzerinde satılıyor. Belediye 
pazarlarda ekmek satışını kat’î su
rette menedecektir.

Ekmekçiler nizamnamesine ve 
zabıtai belediye talimatnamesine 
göre bayat ekmekler, fırınlardaki 
vitrinlerde ayrı bir yerde satılacak 
ve bu ekmeklerin üzerine “bayat,, 
etiketi konulacaktır.

Belediye cezaları
Son zamanlarda belediye ceza 

zabıtları mühim surette azalmıştır. 
Eskiden gelen 100 zabıta mukabil 
şimdi 5 zabıt geliyor. Bu kadar 
tenezzül dikkate şayan görüldü
ğünden belediye memurlarının va
zifelerinin hakkile yapıp yapma
dıklarını tetkik edilecektir.

Seyrüsefer
Polis müdürlüğü Seyrüsefer 

memurluğu için yeni bir takım ıs
lahat teşebbüsünde bulunmaktadır. 
Seyrüsefer muamelâtile münhasıran 
bu şube memurlarının meşgul ol
maları, diğer zabıta memurları sey
rüsefer işlerile meşgul olmak is
temiyorlar. Halbuki Seyrüsefer Baş 
memurluğunun kadrosu çok dar 
olduğundan nakil vasıtalarını ida
reye kâfi gelmiyor. Yapılacak ıs
lahatta bu şubenin kadrosu geniş
letilecek ve diğer polislerin de 
seyrüsefer muamelâtile yakından 
alâkadar olmaları temin edilecek
tir .

Tramvay seferleri
Belediye Riyaseti Tramvay şir

ketine bir tezkere yazarak ayni 
hat üzerinde işliyen tramvay ara
balarının bazan pek seyrek, bazan 
da arka arkaya geldiklerinden 
bahisle daha muntazam şekilde 
işlemelerini temin etmiştir.

İstiridye midye tarlası
Sermayedar bir grup belediye

ye müracaat ederek Galata köp
rüsü altında bir midye istiridye 
tarlası vücude getirmesini talep 
etmiştir.

Au grup Türkiyede en iyi mid
yenin Galata köprüsünün civarın
da çıktığını iddia etmekte ve du
baların altındaki midyelerin buna 
bir misal teşkil ettiğini ilâve ey
lemektedir. Bu teklif belediyece 
tetkik edilmektedir.
Karaağaç ve darülaceze

nin bütçeleri
Mülhak bütçe ile idare edilen 

belediyenin Karaağaç müessesatile 
Darülâcezenin belediye bütçesile 
birleştirilmesinden bu sene için de 
vazgeçilmiştir.

Belediyede teşkil edilen yeni 
seyyahin şubesinin nasıl bir çalış- 
rıa tarzı takip edeceğine dair tet
kikata başladığını yazmıştık. Kâ
nunusanide tatbik edilecek olan 
yeni bütçeye seyyah işleri için 5 
bin lira konacaktır. Bu para ile 
şehrimiz hakkında resimli ve İngi
lizce, Fransızca, Almanca risaleler 
neşredilecektir.

Risalelerde kısa, fakat canlı 
malûmat bulunacak, bunlar dün
yanın her 'tarafındaki büyük seya
hat acentalarına gönderilecektir.

Seyyahin şuhesi seyyah celbi 
için Turingklüp ile temasına de
vam ediyor. Seyyah getirtmek için 
müşterek bir program hazırlanması 
düşünülüyor. Seyyahin şubesi, her 
şeyden evvel Avrupamn mühim 
şehirlerinde kuvvetli bir propagan
da yapmağa karar vermiştir.j

Avrupamn maruf gazetelerine 
ilânlar verilecektir. Bu ilânlarda 
İstanbulun hususiyeti, güzelliği izah 
edilecektir.

Gece zammı
Eczacıların gece zammı iste

dikleri yazılmıştı. Sıhhiye vekâleti 
hazırlamakta olduğu reçete tarife
si ile birlikte bu hususu da na
zarı dikkate alacaktır.

Tapudan istenilecek 
kayitler

Etabli Rumların verdikleri taz
minat beyannamelerini tahkik için 
tapu idaresinden talep edilecek 
kuyudun verilmesi için maliye ve
kâletinden tapo memurlarına bir 
tamim gönderilmesi mübadele he
yetimiz tarafından hükümet nez
dinde talep edilmiştir.

Tapu dairesinden ne suretle 
kayit talep edileceği hakkında ko
misyonca henüz bir usul ittihaz 
edilmemiştir.

Millet mektepleri
Bu devrede millet mektepleri

ne karşı büyük bir alâka vardır.
1 mayıs 1931 den sonra yeni harf
lerle okuma, yazma bilmiyenlerin 
hiçbir işe alınmıyacağı ve hiçbir 
işte kullanılmıyacağı Ankarada te
min edilmiştir.

Bu vaziyet karşısında şimdiye 
kadar okuma yazma öğrenmiyen- 
ler işlerini gaip etmemek için bu 
dört aylık devreden istifade etmek 
üzere mekteplere koşmaktadırlar.

Âli İktisat Meclis
Âli İktisat Meclisi yarın An

karada toplanacaktır. Meclisin İs
tanbul azalan, Şerif zada Sürey
ya, Vehbi, Kır zade Şevki, Fortun 
Murat Beyler bugün Ankaraya 
gideceklerdir. Âli İktisat Meclisi
nin kâtibi umumisi Nurullah Esat 
Bey de içtimada bulunmak ve ve
kâletle temas etmek için Ankara 
ya gidecektir.

Kahve fıyatleri
Ticaret odası, vaki olan ihbar 

üzerine kahve satışlarında ihtikâr 
olup olmadığını tahkik etmiş ve 
böyle bir şeyin olmadığı neticesi
ne varmıştır.

Haber aldığımıza göre trüst 
yapacaklarından bahsedilen kahve 
tüccarları, şimdilik birlik yapmak 
teşebbüsündedirler.

Fiyatları yükseltmek gayesile 
yapılan bu faaliyet netice vermi- 
yecektir. Çünkü bir çok tüccarlar 
birliğe girmiyeceklerini söylemiş
lerdir.

Belediyede
Kaza ve Nahiye hudutla

rının tadili meselesi
Kaza hudutlarının belediye hu- 

dutlarile birleştirilmesi ve mahal
le hudutlarının da muntazam bir 
şekle ifrağı maksadile teşkil edi
len ihzarî encümen dün ilk içtima
ini aktederek tetkikata başlamıştır.

Malûm olduğu iizere komisyon, 
kazalar namına şehir meclisinden 
intihap edilen ikişer aza ile mec
lisin kavaniıı ve mülkiye encümen
lerinden mürekkeptir.

Diğer taraftan vilâyet te, na
hiye hudutlarının bugünkü şekli- 
le muhafaza edilmesinin bir kaç 
mahzurları olduğunu görmüş ve 
bunun izalesi için tedbir ittihaz 
etmek üzere bir komisyon teşki
line karar verilmiştir.

Fırka ıslahat heyeti
Afyon meb’usu Ali Beyin riya

setindeki ıslahat heyeti, dün Ba- 
kırköyüne giderek fırkanın Bakır
köy kazası kaza, nahiye ve ocak 
reislerile temas etmiş ve C. H. F. 
teşkilâtında yapılacak ıslahat et
rafında görüşmüşlerdir. Heyet da
ha sonra Yeşilköy e giderek ma
hallî teşkilât erkânile temas et
miştir.

C. H. F. Vilâyet idare heye
tinden bazıları da heyete refakat 
eylemiştir.

Çin eşkiyası
İki ecnebi kadım soydular 

ve dağa kaldırdılar
Pekin, 29 (A.A) — Merkezi 

Çinde bulunan misyonerlerden biri
ne mensup bir Amerikalı kadın 
ile bir İngiliz hasta bakıcısı Paot- 
oucheıı civarında bir sal üstünde 
deniz gezintisi yaptıkları sırada 
eşkiya taaruzuna uğramışlardır.

Şakiler, bu iki İcadının elbise
lerini ve eşyalarını almışlar ve ken
dilerini rehine olarak gütürmüşler- 
dir.

İranda tevkifat 
Tahran, 28 (A. A) — Pariste 

intişar eden bir gazetede vaktile 
Tahran Rus sefaretinde bulunmuş 
olan sefaret erkânından biri tara
fından neşredilmiş olan bir silsile 
makale yüzünden Meşhette 60, 
Tahranda 10 ve Tebrizde de bir 
takım eşhasın tevkif edilmiş oldu
ğu söylenmektedir.

Bir tren kazası 
Valence, 28 (A.A) — Barce- 

lone - Ceville sür’at katarı Ca- 
gent istasiyonu yakınında bir mar- 
şandis trenine çarpmıştır. Loko
motif ve 2 vagon yoldan çıkmıştır.
5 yaralı vardır.

Rus malları
Sovyet hükümeti bize olan ih

racatını arttırmıştır. Evvelce Rus- 
lardan bize en ziyade gaz, şeker, 
çimento gelirdi. Son zamanlarda 
manifatura, iplik gibi maddeler 
de gelmeğe başlamıştır.

Bir kaç gündenberi piyasaya 
Rus mercimeği gelmektedir. Ha
riçten gelen mercimek için kiloda 
15 kuruş gibi ağır resim vardır. 
Buna rağmen Sovyet mercimek
leri İstanbul piyasasında satış gör
mektedir.

Satıcıların sesi plâklara 
alınıyor!

Bir gramofon şirketi şehrimiz
de satıcıların seslerini plâklara 
almaktadır. Bunlardan ketenhelva- 
cı satanın sesi plâğa alınmıştır. 
Gramofon şirketi İstanbulun meş
hur satıcılarım aramaktadır.

Ziraî vaziyet
İktisat vekâleti meteoroloji 

müessesesi bu hafta içindeki ziraî 
vaziyet hakkında şu malûmatı ve
riyor:

Hayrebolu — Sonbahar yağ
murları devam ediyor. Zürra mem
nundur.

Çorum — Zürra yağmur bek
liyor.

Kayseri — Sonbahar yağmur
ları devam ediyor. Tarla fareleri
nin tahribatı devam ediyor.

Konya — Çoktanberi yağmur 
bekleniyordu. Bir iki gündenberi 
yağmur yağıyor.

Sungurlu — Zürra yağmur bek
liyor.
Fıstık ağaçlarında hastalık

Berğama civarında mevcut fıs
tık ağaçlarına bir müddettenberi 
hastalık arız olmuş ve ağaçların 
meyva vermesine mâni olmuştu. 
Hastalığın mahiyetini anlamak ve 
icap eden tedbirleri ittihaz etmek 
ve yakında tetkikatta bulunmak 
üzere Orman umum müdürlüğü 
şube müdürlerinden Fahri B. Ber- 
gamaya gitmiştir. Mumaileyhin tet- 
kikatından sonra hastalığın önüne 
geçilmek üzere icap eden tedbirler 

i  ittihaz edilecektir.

Ankarada spor
Cuma günü yapılan bisik

let müsabakaları
Ankara, 29 (A.A) — Dün sa

at 14 te 15 kilometre dahilinde 
yapılan bisiklet müsabakasında 
Çankaya kulübünden Haşan Bey
31 dakika 16 saniye ile birinci. 
Muhafız gücünden Recep Bey 34 
dakika 26 saniye ile ikinci gel
mişlerdir. Kazananlara madalyalar 
verilmiştir.

Lük m açları 
Ankara, 29 (A.A) — Ankara 

mmtakası lik maçları dün başlamış 
ve Altınordu - Çankaya arasında 

yapılan maçı Çankaya kazanmıştırş.

Dünyanın en büyük doku 
Londra. 28 (A.A) — Hüküme

tin muavenetile 1200 kadem tu
lünde, 134 kadem arzında ve 50 
kadem derinliğinde gemilerin te
mizlenmesi için yeni bir dok inşa 
edileceği haber verilmektedir. Sut- 
hampton’da inşa edilecek olan bu 
dok dünyanın en büyük doku ola
cak ve şimdiki sâbih dokun yerine 
kaim olacaktır.

İktisadî faaliyet konferansı 
Cenevre, 28 (A.A)— Müşterek 

ve mütemerkiz bir İktisadî faaliyet 
temin etmeğe memur konferans 
azası nihaî vesikayı imzalamışlardır.

Yolsuzluk iddiası
Hapisane sergardiyanının 
muhakemesine başlandı

Hapisanei Umumî Sergardiyanı 
Galip Beyin bazı yolsuz hareket
lerinden dolayı işten el çektirilip 
tahtı tevkife alındığını yazmıştık.

Dün Sultanahmet Sulh ceza 
mahkemesinde muhakemesine baş
lanmıştır.

Şahit olarak istimaına karar 
verilmiş olan Mahmure Hanım 
Ankaraya gitmiş olduğundan za
bıttaki ifadesi kâfi görülmüş ve 
evrakın müddeiumumilikçe tetkiki 
için muhakeme 1 kânunuevvel 
pazartesi gününe talik edilmiştir.

tir.

Maaş
Umumî maaş yarın verilecek-

Tevkifaneden eğlentiye
Maliye tahsil şubesinden 6 bin 

liralık bir ihtilâstan dolayı tevkif 
edilen Kemal Beyin geçen akşam 
iki kişi ile tevkifaneden çıkarak 
Sultanahmette bir eve gidip eğ
lendiği sabit olmuştur.

Dün müddiumumilik bu mesele 
ile meşgul olmuştur. Kemal Beyin 
tevkifaneden ne şekilde çıktığı 
tesbit edilmiştir. Bu işle alakaları 
görülen bazı jandarma ve gardi
yanların ifadeleri alınmıştır.

Müddeiumumilik tahkikatı bi
tirdikten sonra evrakı mahkeme
ye verecektir.

Ecnebi paraları
Şehirde ecnebi parası bozdur

mak, isterlin, dolar, mark, frank 
gibi paralar mukabilinde Türk 
parası almak için Borsaya müra
caat etmek mecburiyeti olduğu 
bazı kimseler tarafından zannedil
mektedir.

Yaptığımız tahkika göre böyle 
bir mecburiyet yoktur. Ecnebi pa
raları bankalarda ve saraflarda 
Türk parası ile tebdil edilebilir.

Seyrisefainde
İki muhtelis memurun mu

hakemesi intaç edildi
Seyrisefain idaresindeki mühim 

bir ihtilâstan maznunen ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edil
mekte olan muhasebe memurla
rından Rahmi ve Lâmi Beylerin 
davası intaç edilmiştir. Müddeiu
mumîlik bunların ihtilâs cürmün- 
den mücrimiyetlerini istemiştir.

Heyeti hâkime gelecek celese 
kararını verecektir. Bu memurlar 
hakkında tatbiki istenilen madde
5 sene hapsi müstelzimdir.

Spekülasyon
Polis ikinci şube müdürlüğü 

Türk parasını koruma kanununa 
muhalefet ederek Borsada spe
külasyon yapan İsak Efendi is
minde bir Museviyi nezaret altına 
almıştır. İsak Efendi hakkında 
tanzim olunan tahkikat evrakı ik
mal edildikten sonra müddei u- 
mumîîiğe verilecektir.

Veremlilere süt, yumurta
Dispanserlerde mecanî surette 

tedavi edilen hastalara Hilâliah
mer ve veremle mücadele cemi
yetleri bedava ilâç tevzi ediyor. 
Ancak müteverrim hastaların gör
dükleri tedaviden tamamile istifa
de etmeleri için iyi gıda almaları 
da lâzımdır. Bunu düşünen bele
diye, yumurta, tereyağı gibi gıda
ların dağıtılması için tahsisat ve
recektir.
Kuşpalazı salgın değildir

Dünkü gazetelerde Yeniköy 
taraflarında kuşpalazı hastalığının 
salgın bir hal aldığı yazılıyordu.

Bu hususta nahiye müdür mu
avini Beyle görüştük bize şu ma
lûmatı verdi:

— Kuşpalazından Yeniköyde 
bu bir ay zarfında üç vefiyat var
dır. Halen hastaların mevcudu ise 
yedi sekizi geçmez.

Hastalık salgın değildir. Yal
nız bir kaç çocuğun ölümü halkı 
biraz heyecana düşürmüştür. Mek
tep ve hasta köylerde aşı yapıl* 
maktadır. Bunun önüne geçmek 
için çare budur.
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K âzım  Pş. Hz.
Ankara, 30 (Telefonla) — Tay

yare Cemiyeti kongresi celse ta- 
( A r k ası 2  in ci s a h ife d e  )

©ssıclimlııır Hz. feıı safeaSa saat d©=
| laıada Eğe vapurile teşrif edecekler ^

M e m le k e t d a h ilin d e  bir te tk ik  sey a ha ti icra ed e r e k  h a lk la  tem a s ed en , d e r tle r in i d in liy e n  . 

;i R eisicü m h u r G a zi H a zr e tle r i bu sabah saat d o k u zd a  ( E ğ e )  v a p u r ile  şeh r im iz i te ş r if  buyuracak-  iH 

lar  v e  doğruca D oİm abahçe saray ına  ç ık a ca k la r d ır .

B u  sey a h a tler in in  p rogram ların da tasrih  b u y u r d u k la rı c ih e t le  is t ik b a l m erasim i y a p ılm ıy a -  

. cak, y a ln ız , şeh ir  nam ına V a li  v e  B e le d iy e  R e is i  M u h id d in  B e y le , K o lo r d u  K u m a n d a n ı, M e r k e z  

K u m a n d a n ı, P o l is  M ü d iri, H a lk  F ır k a s ı ıs la h a t h ey eti i le  bu ra d a ki m eb’ u sla r  v e  a sk e r î v e  m ü l

k î  ek â b ird en  m ü rekkep  b ir  h e y e t b ir  m o tö r le  R e isicü m h u r H a zr e tle r in i B o ğ a z ha ric in d e ka rşı-  

lıy a c a k la r  ne ( E ğ e )  vapuruna r a k ip  o la ca k la rd ır . '

G a z i H a zr e tle r i şeh r im izd e  i k i  gün  k a la c a k la r  v e  bu m ü d d et z a r fın d a  D o lm a b a h çe  şaraym - 1 
d a  ik a m et buyuracaklardır.

| j R eisicu m h u r H a zr e tle r i şeh r im izd e  V ilâ y e ti, B e le d iy e  da iresin i, H a lk  F ırk a s ın ı, T ü r k  ocağım  

. ve  D a rü lfü n u n u m u zu  te ş r if  b uy uracaklar, ticaret, e s n a f ve h a lk  h ey etler 'ıle  tem as e d e ce k le r d ir .

 ̂ G a z i H a zr etler in in  şeh rim izd en  sonra T rakyay a g itm e le r i v e  E d ir n e d e  b ir  gün  k a lm a la r ı  ;
< ço k  m u h tem eld ir.

E ğ e  vapuru ( T e ls iz )  30 , ( A . A )  —  G ü z e l havada y o lu m u za  devam  ed iy o ru z. Y a rm  sabah İs- 
j| ta n bu la  v â s ıl  o lacağız.
VhıiPMiiMiaMiiHiaaBM̂

Haricî 
borçlar için 

son cevabnumaz

P aris  Sefirim iz M ünür B ey  
Dayinler Meclisinin hükümeti

mize gönderdiği protestoyu dünkii 
( A r k a s ı  2  in ci sa h ife d e )

Türk - Bulgar münasebatı
Hariciye Vekilimiz Sofyada 48
saat kalarak mülakatlar yapacak

Tevfik Rüştü Bey ve gazeteciler Romada çok 
büyük ve hararetli bir hüsnü kabul gördüler

Roma, 29 (Hu
susî ) — Kevfik 
Rüştü Bey ve re
fakatindeki Meb
us gazetecilerimiz 
bu akşam Rom;1.- 
dan hareket etti
ler. Kara tarikıle 
Sofyaya azimet 
etmişlerdir. Tev
fik RüştU Bey 
gösterilen arzu 
üzerine Sofyada 
48 saat kalarak 
Hariciye Nazırı 
ile mülâkat ede
cek ve Bulgar 
ricali mühlmmesi 
ile görüşecektir.

■p 7 7 1 *

Tevfik Rüştü B. İtalyada bulunduğu 
müddetçe Itaiya hükümeti tarafından 
misafir edilmiş ve hakikaten çok 
samimî ve cidden dostane mahi
yette olan bu misafirperverlik Ha
riciye Vekilimizi mütehassis eyle
miştir. Tevfik Rüştü B. İtalya Kı
ralı! Hazretlerile M. Mussolini ta
rafından pek samimî bir şekilde 
kabul edilmiş ve M. Grandi ile ilk 
günü iki saatten fazla mülâkat 
etmişlerdir.

Gerek M. Grandi tarafından 
ve gerek'Büyük Elçimiz Suat B. ta- 
rafınedn verilen ziyafetler davet
liler üzerinde iyi ve devamlı intiba
lar bırakan çok dostane ve samimî 
bir hava içinde cereyan etmiş, 
bilhassa Âyan Meclis Reisi tarafın
dan âyan sarayında mühim İtalyan 
ricalinin huzurile verilen resmî ve 
mükellef çay ziyafetinde Hariciye 
Vekilimize ve Meb’uslarımıza karşı 
gösterilen çok nezikâne hüsnü ka
bul ve konuşmalara hâkim olan 
havadaki samimiyet heyetimizi çok 
mütahassis etmiştir. Musolini mat
buat şefi Meb’us M. Fertti tara
fından bütün İtalya matbuat erkâ-

İk ! dost Milletin H ariciye V ekilleri 
M. B u ro f ve T evfik  Rüştü B .

mnın huzurile verilen ziyafet te 
pek samimî olmuştur.

Bugün Romadaki ecnebi mat
buat mümessilleri Tevfik Rüştü Beyi 
klüplerine davet etmişlerdir. Bü
tün dünya gazeteleri muhabirleri
nin hazır bulunduğu bu çay ziya
fetinde Hariciye Vekilleri kısa be
yanatta bulunmuş muhabirlerin 
hepsile hususî görüşmüş ve klüp
ten çıkarken ecnebi muhabirler 
tarafından alkışlarla teşyi edilmiş
tir.

Roma, 29, ( A.A ) — Tevfik 
Rüştü Bey dün akşam Venedik 
ekspresile Romadan hareket et
miştir. Meb’us Mahmut, Necmettin 
Sadık ve Asım Beylerle Kalemi 
Mahsus Müdürü Kemal Aziz ve 
Milano konsolosu Amir Beyler Ve
kil Beye refakat etmektedirler. Tev
fik Rüştü Bey istasiyonda Harici
ye Nazırı M. Grandi, Türkiye Se
firi Suat Bey ve sefaret erkânı, 
Bulgar Sefiri M. Volkof ve Hari
ciye Nezareti erkânı tarafından 
teşyi edilmişti.'.

[  A r k a sı 3  üncü sa h ife d e  J

Defterdarlıkta
İkramiye istir

dat edilecek
A lâ k a d a r la r ın  bu ikra m iy ey i  
ta h sila tın  h itam ın dan  e v v e l  
a lm a la r ı ayrı b ir  cürüm dür

Defterdarlıktaki ikramiye tnes- 
’elesinin tahkikatına Maliye Müfet
tişi Nazım Ragıp Bey dün de de 
vam etmiştir.

Ragıp Bey dün bu meselenin 
idarei hususiye cephesini tetkik 
eylemiş ve şayanı dikkat malûmat 
almıştır.

Nazım Ragıp Bey tahkikat ve 
tetkikatını tekemmül ettirdiği ci
hetle raporunu bugün yazacak ve 
yarm Vekâlete gönderecektir.

Ankara, 30 ( Telefon ) — İlk 
tedrisat vergisinden Defterdarlık 
memurlarına verilen yüzde bir ik
ramiyenin itasını mucip olan ka
nunun birçok maddeleri tevhidi 
küsurat kanunile lâğvedilmişse de 
ikramiye fıkrası bakidir. Fakat 
verginin esasma taallûuk eden 
maddelerin kaldırılmış olmasına ve 
tevhit kanunile doğrudan doğruya 
tahsilâtm hazine tarafından yapıl
masına binaen ikramiyenin sebebi 
kalmamıştır.

Ayrıca Maliye Vekâleti Barem 
Kanununun tatbikinden sonra ida
rei hususiye ve belediyelerden ve 
muvazenei umumiyeden maaş ha
ricinde verilecek her hangi bir 
paranın ancak Heyeti Vekile ka
rarına müstenit olacağım temin 
etmiş idi. Bu itibarla İstanbulda 
tevzi edilen 22 bin lira ikramiye
nin istirdadı mukarrerdir.

Alâkadarların bu ikramiyeyi 
müteaddit tebliğler ve emirlere 
rağmen tahsilâtın hitamından evvel 
almaları da ayrıca bir cürüm te
lâkki edilmektedir.

Türkiye Ses Kıraliçeliği
—  Hüdadat Şakir H. =  
=  Ses Kıraliçesi ©Mu

IHSüdlaidlarfe Haımınn) âıflo fgöınıö
Ş a lfe S F  lg>©raılfe>©F p>aüHis€

Sen nehri yükseliyor
Paris, 29 (A. A) — Sen neh

rinin iki günden be.ri alçalmağa 
başlamış olan suları tekrar hisso- 
lunur derecede yükselmektedir.

( Cumhuriyet ) 
refikimizin tavas- 
sutile bir film şir
keti tarafından ter
tip edilen (Türkiye 
Ses K ı r a l ı ç a s ı ) 
müsabakasının so
nuncu safhası dün 
sabah Bey oğlunda 
( Glorya) sineması 
salonunda icra edil
miş ve Türkiye Ses 
Kıralıçası intihap 
edilmiştir.

Saat dokuzdan 
itibaren müsa ba
kaya iştirak eden 
güzel sesli Hanım
lar, hakem heyeti 
ve davetliler gel
meğe başlamıştı.

Saat on buçukta müsabakaya 
başlandı. Geçen cuma günü ilk 
seçme müsabakasında şu altı Ha
nım ayrılmıştı:

1 — Mel A. G Hanım
2 -  Jale
3 — Bedriye „
4 — Z
5 — N. G
6 — H. Ş.
Bu Hanımlardan başka Nuriye 

Hanım ve Madam Mürci de ge
çen cuma günkü müsabakada ha
kem heyeti tarafından takdir edil
diği için dünkü seçme müsabaka
sına da davet edilmişlerdi. Halbu
ki hakem heyeti dün müsabaka
dan evvel yaptığı bir içtimada 
yalnız ilk seçmede ayrılan altı Ha
nımın müsabakaya iştirakini ten
sip ettiği için bu iki Hanım alın
madılar.

Hakem heyetince ayrılan altı 
Hanım birer birer sahneye çıka
rak klâsiklerden birer parça oku
dular. Hepsi ayrı ayrı sinema sa-

H üdadat Ş a k ir Hanım
lonunu dolduran davetliler tara
fından alkışlandılar.

Müsabık Hanımların sesleri din
lendikten sonra, Yusuf Ziya, Ce
mal Reşit, Seyfettin Asaf, Sezai 
Asaf, Mes’ut Cemil, İzzet Nezih, 
Musa Süreyya, Vahit, Peyami Sa
fa, Hayrettin, Süleyman Etem, 
Ekrem, Muhittin Sadık, Kemal, 
Refik, Vamık, Togo Beylerle Mel 
Rozenhal, Madam Voskava, M. 
Avalio, M. Bravn, M. Talerikodan 
mürekkep hakem heyeti hususî 
bir içtima akdetti.

Konser vermek üzere şehri
mize gelmiş olan meşhur san’atkâr 
M. Tib oda hakem heyetine dahil 
bulunuyordu.

Yarım saatlik bir içtimadan 
sonra hakem heyeti salona girdi; 
ve Peyamı Safa Bey karan bildir
di. Bu karara göre Türkiye Ses 
Kıralıçalığma Hüdadat Şakir Ha
nım intihap edilmişti. Davetlilerin 
ekserisinin fikir ve reyi bu Hanım 

(Arkası 2  inci sahifede )
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Adana, 25 (H.M) — Adanada 
toplanan mr.arif kongresinde ehem
miyetle üzerinde tevakkuf edilen 
bir mackle vardı: Bedbin mual
limlerle mücadele!

Hakikaten memlekette her züm
re içerisindo hayatından memnun 
olmıyan birçok adam vardır. 
Bunlar beşeriyet için muzır mah
lûklardan addedilmeğe lâyıktırlar.

Muallimlerimiz arasında öyle
lerini görüyoruz ki tamamile yeis 
ve matem havası içindedirler. Her 
rastgeldiklerine bu menfi ruhu 
aşılamağa çalışıyorlar. Muallimler 
arasında mevcut bulunan bedbin
leri şu şekilde tasnif edebiliriz:

1 — Kisei yeis. Bunlar diyor
lar k i:

Maaş azdır. Mesleğin önü ka
palıdır. Atisi yoktur. Çalış, çalış 
yine hep o.. Muallimlik insanı ter- 1 
fih etmiyen bir namkör meslektir.

Bu düşünce ile malûl olanlara 
haber verelim ki düşündükleri va
ki değildir :

Muallimlerin terfi ve tecziye 
kanununda verilen istihkak diğer 
mesleklerde daha âlî tahsil gö
renlerden aşağı değil, belki daha 
^yukarıdadır.

2— Başka mesleklerde talebe
miz fazla maaş alıyor. Bu şüphe
siz millî hayatta insanın gücüne 
•giden bir muvazenesizliktir. Fakat 
bu gibilere şunu iyice hatırlatalım 
İri, bütün senesini on, on iki lira 
ile geçiren milyonlarca halk vardır.

Millet refahsız inlerken fazla 
para istemekteki manasızlık hiçbir 
vakit müsamaha ile görülemez.

Bir kısım gençlerimizin Avru- 
•paya gitmek istemediklerini hay
retle görüyoruz. Bunlar, döndük
leri zaman az para alacaklarını 
ileri sürüyorlar. Şunu bilmelidir ki 
memlekette açlıktan sürUnen dok
torlar, avukatlar vardır. Asıl dava 
adam olmak mes’elesidir.

Muallimler şuna emin olabilirler 
ki kanunları diğerlerine gıpta et- 
tirmiyecek haldedir. Sebebine ge
lince :

Muallimin önü kapalı değildir. 
Lisede bakalora imtihanına girer, 
âlî tahsil görür, orta muallim mek
tebine girer, orta tedrisat muallim- 
iiği imtihanına girer, imtihan verir 
müfettiş olur. Müfettiş ise yine 
:imtihan verir maarif müdürU olur.

Görülüyor ki muallimlerimizin 
aneyus olmalarına hiç te mahal yok
tur. Çünkü onlar için nihayete ka
dar terfi vardır.

Muallimler bu mesleğe girerken 
onun kâşaneler vermiyeceğini, faz
la saadet temin etmiyeceğini pekâlâ 
biliyorlardı.

Şurası muhakkaktır ki sayısız 
cazibe muallimlik mesleğindedir. 
Her muallim vardığı yerde bir 
camia yaratacak insandır. Hele 
çocuklar, başlı başına renk renk 
bir zevk âlemidir. Elverir ki ruh
o âleme girebilsin.

3 — Bazı bedbin muallimler
de vardır ki bunlar vatanın, mil
letin atisinden, inkişaf edemiyece- 
ğinden bahsederler. Bunları mem
nun edecek dünyada bir şey yok
tur. İnkılâp yap, hareket yap. O 
daima vehmi içerisinde meyus ve 
muztariptir. Bedbin, mariz ruhlu 
bir adamdır.

Bu gibilere vekâletin maarif 
eminleri kongresinde verdiği ka

rarı hatırlatmak isterim [ Devlet 
Matbaası tarafından kongre rnu- 
lcarreratı tabedilmiştir]. Vekâlet, 
meyus, bedbin muallimleri kudreti 
İlmiyeleri ne olursa olsun tutma
mağa karar vermiştir. Eline vatan 
yavrusu verilenlerin iktidarından 
ziyade ruhuna bakılacaktır. Mes
lekte çocuklara menfi ruh aşılayan 
yeis ve imansızlık telkin edenler 
lânetle anılacaktır. Bilhassa Cüm
huriyet devrinin muallimleri ara
sında bu gibilere tesadüf et
mek ne kadar hazin olur.

Ben Adanada toplanan kon
greden memleketin muallimlerini, 
kendileri hakkında söylenen söz
lerden ve kararlardan haberdar 
ederken bir gazeteci sıfatı ile 
kendi uhdeme düşen vazifeyi yap
tığıma kaniim. Muallimlerimizin bu 
ikazdan memnun olacaklarını ümit 
etmek isterim.

Ankarada Maarif eminleri kon
gresinde bulunan İsmail Habip B. 
Adana maarif toplantısında söy
lediği nutuktan şu parçayı aynen 
naklediyorum.

“ Talebe karşısında surat as
mağa, çatık kaş göstermeğe hak
kımız yoktur. Muallim berhalinde 
talebesine neş’e veren insandır. 
Bizim mesleği bütün diğer mes- 
le lerden ayıran nirengi esaslardan 
biri de budur. Ruhu çamurdan 
yaratılmış, menfi insanlar, üzerin
den illet akan insandan daha mu- 
zırdır, Meyus, bedbin, imansız bir 
muallim, sair en mühim hastalıklı 
bir insandır. Meslek onu tutmaz.,, 

Cezmi

Tevfik Rüştü B.
/ 1 nci sahifaclen mabad ]  

Bulgar m atbuatı 
Sofya, «0 ( A. A ) — Sabah 

gazeteleri Tevfik Rüştü Bey hak
kında sitayişkâr makaleler neşre
diyor ve müşarünileyhin Sofyaya 
muvasaletlerine intizar edildiği şu 
sırada son derece samimî bir li
sanla hoşamedi beyan ediyorlar. 
Başlıca gazeteler, devlet adamla
rının durendişlikleri sayesinde ma
ziyi kat’î surette tasfiye ettikle- 
ıindenberi dostluklarını hiç bir 
bulut karartmamış olan iki kom
şu memleketi biribirinc bağlıyan 
rabıtaların sağlamlığı İsrar ile kay
dederek artık Türkiye ve Bulga- 
ristanı hiç bir meselenin ayıramı- 
yacağını ehemmiyeti mahsusa ile 
zikreylemektedirler.

Matbuat, Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri tarafından vücuda geti
rilen eser hakkındaki hayranlık
larını izhar ve beyan etmekte ve 
Türkiyenin haricî siyasetinin sevk 
ve idaresinde fevkalâde dirayet 
ve tükenmez bir metanet ve faa
liyet göstermiş olan Tevfik Rüştü 
Beyin evsaf ve mezayasını medih 
ve sena İh zikreylemektedir.

Sofyada ikameti esnasında Tev
fik Rüştü Bey, Bulgar zimamdar
ları ile müdavelei efkârda bulu
nacaktır. Hariciye nazırı M. Bu- 
roff, Tevfik Rüştü Beyin şerefine 
hususî bir öğle ziyafeti verecektir. 
Sal- akşamı Türkiye Sefaretinde 
mükellef bir ziyafet verilecek ve 
bunu bir kabul resmi takip eyle
yecektir.

Ziraat Bankasının heyeti umumiye içtimai

Bankanın bir senelik faaliyeti müt- 
tefikaıı tasvip ve kabul edildi

Düyunu Umumiye binası
Düyunu Umumiye itilâfı muci

bince eski Düyunu Umumiye bina
sının bir kânunuevvelden itibaren 
hükümete teslimi lâzımdır.

Bu binada işlerin tasfiyesi için
8 memur ile birkaç hademe ve 
şef olarak ta bir başkâtip kalmış
tır.

Memurlara ikramiyeleri verilmiş 
ve dünden itibaren hesapları ke
silmiştir.

Başkâtip, Maliye Vekâletine 
müracaat ederek binanın tesellüm 
edilmesini talep etmiştir.

Mâliyeden emir gelince bina 
maliye millî' emlâk müdürlüğünce 
tesellüm edilecektir.

Tevfik Hadi Bey
Emniyeti Umumiye Müdürü Tev 

fik Hadi Bey polis hakkında tah
kikat teftişatına devam etmekte- 
tedir. Tevfik Hadi Bey dün de 
Polis müdiriyeti şubelerini teftiş 
etmiştir.

Bu işin ne zaman biteceği bel
li değildir. Teftiş ve tahkikatını 
ikmal ettikten sonra raporu ve
kâlete gönderecektir.

Diğer taraftan mülkiye müfet
tişleri de teftişlerine devam edi
yorlar.

Terziler intihabatı
Terziler cemiyetinin idare in- 

tihabatı bitmiştir. Riyasete sabık 
ıeisi Han Ali, azalıklara, Ahmet 
Hulûsi, Hayri, Hilmi, Tanos Efen
diler intihap edilmiştir. Fırka ta
rafından namzet gösterilmemiştir.

Islahat heyeti
Ali Beyin riyasetindeki C. H. 

F. İstunbul teşkilâtını ! ıslaha me
mur hey’et, fırkanın vilâyet idare 
heyeti erkânından Cevdet Kerim 
Beyin de iştirakile dün Büyüka- 
daya gitmişlerdir.

Heyet burada fırkanın Ada
lar kazası kaza, nahiye ve ocak 
heyetleri reis ve erkânil etemas 
eylemiştir.

Vapurcuların rekabeti
Dün Vapurcular Birliğinde bir 

içtima yapılmıştır. İçtimada vapur
cular arasındaki rekabetin kaldır
ması etrafında görüşülmüştür. İç
tima bugün tekrar yapılacaktır.

Dikişli kadın çorabı
Dün millî sanayi birliğinde, şeh

rimizde yeni açılan triyomf çorap 
fabrikası bir çay ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette 14 çorap fabrikatörü bu
lunmuştur. Bu yeni fabrika Türki- 
yede ilk defa olarak dikişli kadın 
çorabı imal etmektedir. 5 liraya 
satılan aynı cins Avrupa ayarın
daki çorapları 2 liraya satacaktır.

Ecnebi vapurlarının 
ihrakıyesi

Limanımızdan transit olarak 
geçecek Türk ve ecnebi vapurla
rının ihrakıye ve su ihtiyaçlarının 
ticareti bahriyemiz vasıtasile temin 
edilmesine dair rapor Ankaraya 
gönedrilmiştir. Bu raporda gümrük 
idaresinin saat dörtten sonra iş 
görmediği için muamelâtın teah- 
hur ettiği de zikredilmektedir.

Trikotajcıların içtimai 
Dün Millî Sanayi Birliğinde ipek 

ve trikotaj fabrikatörleri toplanmış 
yerli mallara alâmeti farika vaz’ı 
meselesini* müzakere etmişlerdir. 
Müzakere hararetli olmuş ve ne
ticede millî sanayii muhafaza için 
farika vazedildiği takdirde gerek 
ecnebi ve gerek yerli mallara 
vazedilmesine karar verilmiştir.

Ankara, 30 ( A. A ) — Ziraat 
Bankası heyeti umumiyesi bugün 
Banka merkezi umumîsine Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa 
Hazretlerinin riyasetinde toplan
mıştır. Bankanın 1029 hesap se
nesine ait muamelâtı hukkındaki 
idare meclisi ve murakip raporları 
okunmuştur, idare meclisi rapo
runda Bankanın faaliyeti ve mua- 
amelelcrinin neticeleri üzerinde 
tesir yapmaktan hali kalmıyan zi
raî vaziyetin 1929 senesinde bun
dan evelki kurak senelere naza
ran daha müsait denilebilecek bir 
vaziyette bulunduğu ve 1929 se
nesi rekoltesinin, 1928 senesine 
nisbetle randemaıı itibarile ekse
riyetle memnuniyet bahşolduğu 

kayit ve ancak varılan bu neticeden 
mezkûr sene zarfında tamamen 
hasara uğramış denilebilecek olan 
fındık istihsalâtının istisna edil
mesi lâzımgeleceği ilâve olunmak
ta ve denilmektedir ki, umumî re
koltenin noksanlığını icabettiren 
tabiat amalarının 1929 senesind - 
ehemmiyetli tesirleri görülmemiş 
olmasına mukabil cihan piyasala
rında mahsulât fiatlarına arız olan 
düşkünlükler müstahsillerimizi fiat 
itibarile ümit eyledikleri derecede 
tatmin edememeğe sebep olmuş
tur. Umumî istihsal vaziyetimizi 
bu çerçeve dahilinde ifade eden 
raporda, bazı ihraç mahsullerimizin 
ihzar ve satış tarzlarının cihan pi
yasalarının icaplarına daha ziyade 
tevfiki ve daha ucuz, daha fazla 
istihsal için, istihsal şartlarımızın 
ıslahı hakkında kükûmetçe düşü
nülen tedbirlerin muayyen zaman- / 
da müsmer neticeler vereceği ve 
binneticç mahsulâtımızın daha mü
sait şerait ile satılması mümkün 
olacağı kaydedilmektedir.

Bankanın, 31 kânunuevvel 1929

tarihindeki bilançosu mevcudat ve 
matlûbatı 253.315.096 lira 60 ku
ruş, düyunatı da aynı miktar ola
rak tesbit olunmaktadır. Raporun 
okunmasından sonra bazı murah
haslar söz alarak muhtelif temen- 
niyatta bulunmuşlardır.

Ziraat Bankasının maksat vo 
gayesi hilâfına olarak zürraa yar
dımdan ziyade ticari kredilerle alâ
kadar bulunduğu yolunda serdolu- 
nan mütaleaya cevaben, bankanın 
umumî müdürü Şükrü Bey banka
nın zürraa yardımda en geniş bir 
surette hareket etmekte ve tama
men maksat ve gayesine uygun 
olarak muamelâtını yapmakta ol
duğunu ve mevzuu bahsedilen ti
cari kredilerin ancak bankanın ti
cari muamelâtının icap ettirdiği 
mahdut birkaç yerde yapmakta 
olduğunu söylemiştir. Heyeti umu
miye çapa zeriyatına yapılan yar
dımın mısır zeriyatı ile meşgul zü- 
rraada teşmili ile zirai ikrazat va
delerinin 2 - 3  seneye iblâğı bü
tün Türkiye ihtiyacatını karşılama
ğa kifayet edecek derecede et ve 
yağ istihsaline müsait vilâyeti şar- 
kıyede ve alelûmum Türkiyede ehli 
hayvanat yetiştirilmesi ve korun
masının temini maksadile koopera
tifler teşkili ve hayvan sigortası 
vücuda getirilmesi hususunda ban
kanın tetkikatta bulunarak heyeti 
umumiyeye teklifte bulunması hak- 
kındakı temennıyatm idare mecli
sine tevdiine karar vermiştir. Bun
dan sonra meclisi idare ve müra- 
kip raporlarile 1929 senesi bilan
ço kâr ve zarar hesaplan tasvip 
ve kabul olunmuş ve inhilâl eden 
azalıklara Zeki Mümtaz, Hüseyin 
Münir Beyler ve mürakipliklere 
İskender, Ziya Beyler intihap edil
miştir.

Hilâl klübü kongresi
Hilâl spor kulübü idare hey

etinden: Esas nizamnamemizin
maddei mahsusası mucibince sene
lik kongremiz 19"Kânunevvel-1930 
tarihine müsadif cuma günü saat 
10 da Erenköyünde Klüp bina
sında adiyen içtimaini aktedece- 
ğinden muhterem âzanm tayin o- 
lunan mezkûr günde klüp bina
sını teşrifleri rica olunur.

Darülfünun programı
Londra Darülfünunu, İstanbul 

Darülfünununun usulü tedris ve ka
bul programım istemiştir.

Program, Londra elçiliğimiz 
vasıtasile istenmşitir. Londra Da
rülfünunundaki bakalorya komis
yonunda tetkik edilecektir.

Beklenmedik misafir
Dün gece Kızıllıda hayli garip 

bir vak’a olmeştur. Burada hancı 
Musa Efendi isminde bir adamca- 

ız oturmaktadır.
Evvelki gece ortalıkta el, ayak 

çekilerek herkes yatmış ve evin 
lâmbaları kararmıştır. Bu sırada 
ıçerdekileri derin bir uykuya dal
mış zanneden hırsız, Musa Efendi
nin evine girmiş ve karanlıkta 
halecan ve heyecan içinde öteberi 
toplamak için etrafına saldırırken 
Musa Efendinin oğluÖmerle kar
şılaşmış ve ona sarılmıştır.

Ömerin feryadı, hırsızın gürül
tüsü üzerine ev halkı, baba oğul 
hırsızı tutarak o sırada sokaktan 
geçen jandarma devriyesine teslim 
etmişlerdir. Hırsız, Hüseyin ismin
de bir kaçaktır.

Fevzipaşa - Ergani hattı 
Eğe vapuru (Telsiz) 30 (A.A)— 

İsveç grupu müdürü, sabık Nafıa 
Vekili Recep Beye çektiği bir tel
grafta Fevzipaşa - Erganî hattında 
ray ferşiyatının bugün Malatyaya 
Malatyaya vâsıl olduğunu bildir
miştir. Recep Bey bu nezaket 
eserinden dolayi mumaileyhe te
şekkür telgrafı göndermiş ve Baş
vekil İsmet Paşa Hazretlerine tel
sizle tebrikâtını arzetmiştir.

Edirnede Fırka teşkilâtı
Edirnede, 29 (A.A) — Halk 

Fırkası teşkilâtı mebus Faik Bey 
tarafından ıslah ve tadil edilmiş, 
kongrelere kadar veziyeti idare 
için bir heyeti müteşebbise seçil
miştir.

Tütün işçileri cemiyeti
Tütün işçileri cemiyeti namı 

altında yeni bir cemiyet teşkil 
edildiğini yazmıştık, cemiyetin mer
kezi Galatadadır. Cemiyet nizam
namesi Vilâyete ve cemiyetler 
murakabe bürosuna verilmiş, ce- 
miyeiin teşekkülüne müsaade edil
miştir.

Cemiyet şimdilik muvakkat bir 
idare heyeti teşkil etmiş olup ya
kında umumî kongre yapacaktır.

1 Haftada'112" vak’a
Son bir hafta zarfında şehri

mizde 112 zabıta vakası olmuştur. 
Vak’alar şunlardır:

12 yankesicilik, 4 hakaret, 9 
sarhoşluk, 4 yangın, 14 mecruhi- 
yet, 2 intihar, 6 bıçak çekme, 14 
dayak, 37 hırsızlık. Bu hafta ı- 
çinde hırsızlık vak’aları faillerin
den 32 kişi yakalanmış ve adiiyeye 
tevdi edilmiştir.
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Dedikodu mu çıkarılmak isteniyor ?

Ectsict ve dişçi müderrislerimin bir
ettikleri yok ?

Tıp Fakültesine merbut Dişçi ve 
Eczacı mektepleri muallimlerinin, 
m.-aşlarına zam yapılmadığını, İlmî 
ve İdarî haklarının nezcdildığiııi 
bazı gazeteler yazdılar. Hatta bıı 
mekteplerin birer mazbata yapa
rak haklarını arsmak için birçok 
ınakaınata müracaat ettikleri de 
ilâve edildi. Darülfünun havasın
da yeniden fırtınalar koparmak 
isliyen bu yazılar hakkında Darül
fünun Emini Muammer Raşit Bey 
dün bir muharririmize şu beyana 
tta buîuıımuşUır :

— Eczacı ve Dişçi mektepleri 
muallimlerinin şikâyetten bahis 
mazbata yaptıkları yoktur. Esasen 
muallimler için mazbata mevzu 
bahsolamaz.

1930 senesi bütçesinde kendi
lerine zam yapılmadığı söyleniyor. 
Halbuki geçen sene bütçesinde bü
tün hocalara zam yapılmamıştır.

Bu mekteplerin amiri ita sala
hiyetinin, merbut oldukları Tıp 
fakültesine ait olması, Darülfünun 
şahsiyeti hiikmiyesine merbut tali
matname mucibincedir.

Bu mekteplerde, alâkadar mu
allimlerin reyi alınmaksızın yanlış 
icraat yapılması mücerret bir iddi
adan ibarettir. Tahkik edilmek 
icap eder. Muallimleri, fakülte 
meclisi, ve riyaseti intihabına di
ğer muallimler gibi iştirak ede
mezler. Bu sarahaten tesbit edil
miştir.

Hem, emin intıhabatına iştirak

edemiyen bu muallimler, diğer in
tihaplara nasıl iştirak edebilirler? 
Dişçi ve Eczacı fakültelerinin, Tıp 
fakültesinden ayrılacağına dair söy
lenen sözlere gelince, buna dair 
ittihazı karar yüksek makamlara 
aittir.

Darülfünunda s e r b e s t  ve 
daimî meselesi kalktığı halde 
Cümhuriyet gazetesi Emanet ve 
sair makamlara yavaş yavaş 
daimî müderrislerin geleceğini yaz
mıştı. Muammer Raşit Bey :

— Daimî ve serbes mes’elesi 
yoktur. Emanet ve riyasetlere ge
rek darülmesaili ve gerek darül- 
mesaisiz müderrisler intihap edi
lebilir.

Fakültelerin, müderrislerin hak
kı intihabını tahdit eden hiçbir 
karar ittihaz edilmemiştir ve edi
lemez.

Her müderrise hakkı intihabı 
veren talimatnameyi mi değiştir
meğe kalkıyoruz?

Darülmesai sahibi hocaların
hariçte serbes faaliyette bulun
ması, ait olduğu fakülte meclisin
den mezuniyet istihsaline vabes
tedir. Fakülte meclisi bu faaliye
tin vazifei asliye ve munzamma 
olmadığına sülüsanı ekseriyetle ka
rar verdikten sonra izin vere
cektir.

Her hangi bir hocanın vazifei 
asliyesini ihlâl etmemek şartile
hariçte faaliyette bulunması mem
nu değildir,, demiştir.

Barem yüzünden

Belediye mühendis
leri birer birer işle
rini bırakacaklar mı

Belediyede Baremin geçen ha
zirandan itibaren muteber olmak 
üzere tatbik edileceği yazılmıştı. 
Bareme mahsuben tevziat yapıl
mıştır. Barem tevziatında beldiye 
memurlarından çoğu memnun ol
muşlardır. Ancak belediye fen 
memurları bu karardan müteessir
dirler.

Baremden zarar gören büyük 
derecede 53 mühendis ve fen me
muru vardır.

Barem tahsisatı fen memurla
rına verilen ihtisas zammını kal
dırmıştır.

Meselâ 16 lira aslî maaş alan 
bir fen memuru evvelce 50 lira 
maaş, 60 lira da ihtisas zammı a- 
lıyordu. Bareme göre memur 60 
liralık ihtisas zammını kaybediyor.

Buna mukabil baremden üç 
beş lira zam görüyor.

İhtisas zamları fen adamlarına 
olan şiddetli ihtiyaçtan doğmuştur.

Bu vaziyet karşısında belediyede 
çalışan mühendis ve fen adamla
rından çoğunu hariçte bir işe ge
çecekleri muhakkak görülüyor. Bu 
vaziyet karşısında belediyede bir 
mühendis buhranı baş gösterece
ğinden korkuluyor.

Gaip bulundu
On iki gündenberi gaip olan 

ve intihar etmesinden korkulan 
Tıbbiyeli Necip Nail Beyin, izmir
de pederinin yanında olduğu an
laşılmıştır, Pederi oğlunun yanına 
geldiğini Yurt müdüriyetine tel
grafla bildirmiştir.

Hıfzıssıhha kanunu
6 teşrinievvelden itibaren mev

kii meriyete g ren yeni hıfzıssıhha 
kanunu mucibince teşkil edilen 
hıfzıssıhha meclisi, ilk içtimaini 4 
kânunuevvelde yapacaktır.

Soyca hırsızmışlar

Emirlerin tatbiki
Belediyede bir takip teş
kilâtı vücude getirilecek

Yakın zamana kadar ikinci 
derecede işlerle meşgul olan Be
lediye iktisat müdürlüğüne yeni 
kanun mühim vazifeler > ermiştir. 
İktisat müdürlüğü bu vazifeleri 
yapmak için hazırlanıyor.

Ancak ortada bir mesele var. 
İktisat müdürlüğünün bir çok emir
leri zabıtai belediye tarafından 
tenzif edilmiyor, kâğıt üzerinde 
kalıyor. Zabıtai belediye şimdi 
polise rapiedildiğinden bu hususta 
daha ziyade müşkülâta tesadüf 
edilmesi ihtimali vardır.

Bu hal geçenlerde belediye 
teşkilâtını teftiş eden mülkiye mü
fettişlerinden Yahya Sezai ve Faik 
Beylerin de nazarı dikkatlerini cel- 
betmişti. İktisadî işlerin şehir hal
kının menfaatine muvafık şekilde 
idare edilebilmesi için verilen emir
lerin tatbiki zımnında doğrudan 
doğruya iktisat müdürlüğüne bağlı 
bir takip ve tatbik teşkilâtına lü
zum görülüyor.

Böyle bir teşekkülün ne suretle 
yapılabileceği tetkik edilmeğe baş
lanmıştır.

TELGRAFLAR

Valiyi ziyaret
Fransız Sefareti ateşe milteri 

Koionel Saro dün Vali Beyi zi
yaret etmiştir.

GS) m

Fantoma Mehme- 
din kardeşi de 
adliyeye verildi

Geçenlerde Beyoğlunda Leon 
Efendinin mücevherat mağazası 
soyulmuş, 4 bin liralık elmas ve 
saire çalınmıştı.

Bu hırsızlıkla alâkadar olduğu 
anlaşılan sabıkalı Sarı Mustafa ya
kalanarak adliyeye gönderilmiş, 4 
üncü müstantikliğin kararile tev
kifhaneye nakledilmiştir.

Sarı Mustafa; tevkifhanede bu
lunan Fantoma Mehmedi ziyarete 
gelen kardeşi Abdurrahmana bir 
adres vermiş, bu adreste emanet 
bulunan yüzüğile kordonunun sa
tılarak parasının getirilmesini rica 
etmiştir. Fantoma Mehmet bu yü
zükle kordonun bir yerden çalın
mış olması ihtimalini düşünerek 
kardeşinin başını belâya sokma
masını Sarı Mustafaya söylemiş, 
fakat Mustafa yüzükle kordonun 
kendine ait olduğunu temin et
miştir.

Bu teminat üzerine Fantoma- 
nın kardeşi, Sarı Mustafanın ver
diği adresten yüzükle kordonu al
mış, çarşıda satarken polis tara
fından yakalanmıştır. Yapılan tah
kikat üzerine yüzükle saat kordo
nun Beyoğlunda Leon Efendinin 
dükkânından çalınan mücevherler 
meyanında olduğu anlaşılmıştır. 
Polis Fantomanın kardeşi Abdur- 
rahmanı da adliyeye göndermiş 
ve 4 üncü müstantik onun da tev
kifini emretmiştir.

Tahkikat devam ediyor.

Maaş tevziatı
Dün belediyede kânunuevvel 

maaşı verilmiştir. Bugün bütün 
memurlara umumî maaş tediyatı- 
na başlanacaktır.

İngiltere sanayii tehlikede!

Iskoçyada 92 bin maden 
amelesi grev

Sokaklardaki fenerler .
Şehrimizdeki sokak fenerlerin

den bazılarının ya hiç yanmadık
ları veya gecenin bir saatine ka
dar yandıktan sonra söndükleri 
görülüyor.

Belediye fenerlerin yanma ve 
sönme saatlerini bir cetvel şek
linde ilân etmişti. Şikâyetler ço
ğaldığı için fenerlerin teftişi yeni
den emredilmiştir. Belediye yanmı- 
yan veya erken sönen fenerler 
hakkında her gün şirket nezdinde 
teşebbüste bulunacak, ve icape- 
derse şirkete verilen tenvirat üc
reti kesilecektir.

Birahane ve lokantalar
Ekser bar, lokanta ve biraha

nelerde hıfzıssıhha kaidelerine ri
ayet edilmediği yapılan teftişat 
neticesinde anlaşılmıştır. Bu yerler 
için ayrı bir talimatname hazırlan- 
mağa başlamıştır.

Bu talimatnamede bar, lokanta 
ve emsalinin temizliğe, intizama 
nasıl riayet edecekleri en küçük 
teferruatına kadar gösterilecektir.

Ekmek fırancelâ fiati
Ekmek fiati ipka edilmiş ve 

francalaya 20 para noksaniyle 13,- 
50 kuruş azamî fiat konulmuştur.

Yeni teşkilât
Belediye iktisat müdürlüğüne 

merbut olmak üzere teşkili karar
laşan müstahdemin ve turizm şu
beleri kadroları ihzar edilmiştir. 
Turizm şubesine seyyah celbi için 
propaganda yapmak üzere de ay
rıca tahsisat konulmuştur.

Londra, 29 ( A.A ) — 92 bin 
maden işçisi İskoçyada maden 
ocaklarında faaliyetlerini tatil et
mişlerdir. Cenubî Gal madencileri 
maden sahiplerinin teklif ettikle
ri yeııi saatleri kabule büyül; bir 
ekseriyetle karar vermişler ve mu
vakkat bir itilâf akdetmişlerdir. 
Maden sahipleri ile işçiler arasında 
itilâf teminine matuf son bir ha
reket olarak hükümetin yarm me
saî nazırının riyasetinde bir kon
feransı içtimaa davet etmesi muh
temeldir. Bu konferansa hükümet 
mümessillerile maden sahipleri ve 
işçilerininin murahhasları iştirak 
edeceklerdir. Madenlerde tatili iş
gale yalnız İskoçyalı maden ame
lesi karar vermişlerdir.

Londra, 29 ( A.A ) — Kömür 
mes'elesi hakkında bir uzlaşma te
mini meselesini tetkik eden ko-

Sıhhî koleksiyon
Ankara 30 [A.A]— Deresden- 

de Almanya hıfzıssıhha müzesi 
tarafından Sıhhiye vekâletine he
diye edilen çok kıymettar bir 
koleksiyon 63 sandık içinde olarak 
İstanbula gelmiştir. Kolleksiyon 
bugünlerde Ankaraya getirilecek 
ve burada hıfzıssıhha müzesinde 
teşhir edilecektir.

Sıtma mücadelssi
Ankara 30 [A. A]— Eskişehir 

sıtma mücadelesi mmtakası dahi
linde Sakarya menbalarının tathiri 
için yapılan ameliyat temamen 
hitam bulmuş ve acilen kanallar 
Sakaryaya akıtılmıştır.

İzmirde üzüm satışı
İzmir, 29 (A.A) — Bugün 27 

buçuk kuruştan 41 buçuk kuruşa 
kadar 419 çuval üzüm, ve 8 ku
ruştan 40 kuruşa kadar 5422 çu
val incir satılmıştır.

misyonun Glasgovda yaptığı içti- 
malarda bir itilâf elde edilememiş
tir. İskoçyadaki kömiir madenleri 
sahipleri pazartesi günü çıkara
cakları bir beyannamede ileri sür
dükleri şartlar hakkında izahat 
vereceklerini ve bu şartları beyan
name tarihinden 4 gün sonra mu
teber addedeceklerini ima etmişler
dir. Bu müddet zarfında ocaklar 
açık bulundurulacaktır.

Londra, 29 (A. A) - Cumber- 
land ve Şimalî Gal mmtakalarm- 
daki kömür madenleri sahipleri ile 
işçileri arasında muvakkat bir an
laşma hâsıl olmuştur. Glasgov kon
feransına iştirak eden İskoçyalı 
maden amelesi yarın öğleden iti
baren Iskoçya kömür madenlerin
de faaliyetin tamamile durdurul
masına karar vermişlerdir.

Feshedilen intihabat
Ankara, 30 ( A.A ) — Edilen 

şikâyet üzerine hükümetçe tahki
katı yapılan ve Şurayı Devlete 
sevkedilmiş olan belediye intiha- 
batından Darıca, Kınık, Tire, Bi
ga, Borçka, Menemen, Koçhisar 
intihabatı fesih ve Söğüt intiha- 
batı da ipka edilmiştir. Diğerleri 
üzerinde tetkikat yapılmaktadır.

Deniz tayyaresinde yangm 
Lizbon, 29 (A.A) — Do-X de

niz tayyaresinde bir yangm çık
mıştır. Tayyarenin sol kanadı ta- 
mamem harap olmuştur. Yangın 
mürettebatın ve deniz tayyare iş
çilerinin yardimiie söndürülmüştür.

Edirnede maçlar 
Edirne, 29 (A. A) — Millî ga

zetenin mektepler arasındaki kur
tuluş kupasını final maçında sıfıra 
karşı 6 ile erkek muallim mektebi 

I kazanmıştır.

Kaçak kumaş ve tütün
Kabataş iskelesinde bir kömür

cü kayığında kaçak eşya yakalan
mıştır. Muhafaza memurları kömür 
yığınlarının içinde çuvala sarılmış 
bir top ipekli eşya bulmuşlardır.

Cibali iskelesinde de Roman- 
yadan gelen motörde yirmi paket 
iskambil kâğıdı yakalanmıştır. Ro
manya vapurundan bir tayfanın 
üzerinde ecnebi sigaraları ve bir 
paket enfiye bulmuşlardır.

Haricî borçlar
[Biricni sahifeden mabat] 

nüshamızda haber vermiştik.
Hükümetimiz protestoya karşı 

olan kat’î cevabını hazırlamıştır. 
Cevabımız bugün telgrafla Paris 
sefaretimiz vasıtasile hâmiller mec
lisine bildirecektir.

Pek mevsuk bir membadan ve
rilen malûmata göre cevabımız tak
riben şu esasları ihtiva etmektedir: 

Taahhüdatımızdan rücu etme- 
medik. Fakat 1928 tarihli Paris 
itilâfnamesi ahkâmını tatbikan te- 
diyatta bulunduğumuz takdirde, 
malî vaziyetimiz çok müşkül bir 
şekil almış olacaktır. Esasen bugün 
içinde bulunduğu İktisadî ve malî 
krize memleketin bu itilâfnamede 
mukayyet şartlar dahilinde borç 
ödemesi iktidarını selbetmiştir. Bi
naenaleyh bu vaziyetimizin tesbit 
edilerek tediyat üzerinde daha 
itidalkâr bir formül bulunması za
rurîdir.

Fakat herhangi bir müzakereye 
girişmeden evvel Dayinler Meclisi
nin son zamanlarda bazı Fransız 
gazetelerinin, Düyunu Umumiye 
Meclisine atfederek neşrettikleri 
Türkiyeye malî taahhüdatma sadık 
kalmadığı için her türlü kredinin 
kesilmesini cihan efkârı umumiye- 
sine ihtar eden beyannamelerin 
resmen tekzibi şarttır.

Cevap hazırlandı 
Ankara 30 [H. M.j — Heyeti 

vekile bugün toplandı. Bu içtima
da Dayinlere verilecek cevap ko
nuşulmuştur. Cevap yarın kendi- 

. lerine gönderilecektir.

Grup rivayetleri
(  Birinci sayfadan mabat)  

tillerinde, C. Halk Fırkasının üç 
grupa ayrılacağı etrafında bir mu- 
bahase cereyan ettiği kabili tek
zip değildir.

Dün münakaşanın şahitlerinden 
bulunmaları itibarile Meclis Reisi 
Kâzım Paşa Hz. ile görüştüm. 
Bana:

— “Evet orada böyle bir mu- 
bahase oldu. Ancak bu bir fikir 
teatisinden ibaretti „ dediler.

Esasen bildirdiğim haber, bir 
karar değil, bir şayiadan ibaret 
idi.

Meb’uslar arasında bu fikrin 
taraftarları, müdafileri bulunduğu 
böyle bir mübahasenin vuku bul- 
masile de anlaşılır.

Ses kıraliçeliği
[  Birinci sahifeden mabat] 

üzerinde toplandığı için ses kıra- 
lıçası hararetle alkışlandı. Kıralıça 
Toskadan bir iki parça daha oku
du. Kendisine buketler verildi. Mü
sabaka Tibonun parçalarım çalan 
gramafonun terennümleri arasında 
bitti.

Ses Kırahçası Hüdadat Şakir 
Hanım zevci olan Şakir Beyle bir
likte salı günü Parise gidecekler
dir. Hüdadat Şakir Hanım Ame
rikan kollejinden mezundur. İngi
lizceden maada Almanca ve Fran
sızca da bilmektedir.



3 uyluk 6 nylıls nonelilt 
D a h il içrıi 5  9  17 lira
H a riç  iç in  9  16 33  „

F â a li  5  kıaranş  

2  ECânnmmaevvel 1 9 3 0

C m w Bm  ( h h |  a|M||

■  İ J F 1  ■ ID A H K IIA N Ii

A ııknnı tm ıhlır.i, Ilım ımı dııinı 

İstanbul
T clffrn fs “  İN K IL Â P  „ In tn ııb ııl 
T e le fo n : İS T A N B U L  17 9 7  /

N o: 94 Salı

Hazretleri dün şehrimizi teşrif e t t i l e r

aıasıS bir komünizm, İtal-
îbsisiI bir ffaşism varsa 

feısde d© bar Kemalizm ©imalıdır

“ Politika „ başmuharriri İsmai! 
Müştak Beyin Sorduğu suallere b u n  
dan üç gün evvel cevap vermiştim. 
Dün okuduğum bir yazısından, iza
hatımı kâfi bulmadığını öğren
dim. Halbuki verdiğimiz cevap, sor
duğu sualler kadar basitti :

1 — “ Halk Fırkası Rusyada 
komünistlerin, italyada faşistlerin 
yaptıkları kadar cezri bir inkılâp 
yapmış olduğu halde, Rusya ve 
İtalya gibi, inkılâbın metotlarını 
almadı, ihtilâlin kendi nizamını hâ
kim kılmadı ,, demekle, “Halk Fır
kası komünizm ve faşizm yapmak 
için kurulmuştur ! ,, Demek ara
sında nasıl bir münasebet buluna
bilir ?

2 — “Komünistler ve faşistler, 
ikinci bir fırka yapmıyorlar. Ancak, 
inkılâbın iyi yürüyüp yürümediğini, 
kendi aralarında geniş bir hürriyetle 
tenkit ve murakabe ediyorlar,, de
mek, “Rusyada ve İtalyada hürriyet 
ve murakabe ulu orta tevzi edili
yor!,. demek midir?

iki zarif nükte söylemek için 
muhatabın sözünü behemehal an- 
lamamazlıktan gelmesi icap edi
yorsa - k i : Öyle görünüyor - İs
mail Müştak Beyefendiyi ben na
sıl ikna edebilirim ? Bu Toalf.j:
“ İzvestiya „ ile “ Avanti „ ye bı
raksam, apaçık Tüıkçeye kanmı- 
yan muhterem muharriri Rus ve 
İtalyan gazeielerine de inanmıya- 
cağımdan eminim.

Hayır: Biz Ankarayı bir ko
lundan Moskovaya, bir kolundan 
Romaya asmıyoruz. Moskova ve 
Roma kadar kuvvetli bir hamle ile 
ortaya atılan, asırları yıkan ihtilâl 
fırkasının kendi eserine candan 
sarılmasını, onu muhafaza ve tak
viye için Moskova ve Roma gibi 
çalışmasını istiyoruz.

On- sene içinde saltanatı kal
dırmış, hilâfeti kaldırmış, mahkemei 
şer’iyeyi kaldırmış, medresyi ka
pamış, fesi parçalamış ve arap 
harfini tarihe atmış bir fırkanın, 
eski harabenin üzerine kurduğu 
yeni bina kökleşinciye kadar, en 
az elli sene, elinde süngü ile, bek
çilik etmesi elzemdir.

Ne nam ile yapılırsa yapılsın, 
ikinci bir fırka, ihtilâlde ^ayri- 
memnun olan anasırın fırkası ol
mağa mahkûmdur.

İhtilâli yaparken bütün o gay- 
rimemnunların fikri alındı mı? A- 
lınraadığına göre, şimdi fikirlerini 
söylemeleri için herhangi bir ada
mın bayrağı altında toplanmaların
daki faide nedir, ne olabilir? Fi
kirlerini öğrenmek mi?

Fikirlerini biliyoruz:
K im i medrese kapanarak 

açıkta kalmış olmasından, kimi 
şapka giydiği iç*n imanının bozul
masından, kimi yeni harfleri öğ- 
renemediği için rahat okuyup rahat 
yazamadığından muztariptir. Fakat 

hangi ihtilâl,ıstıraplarına sebep olduğu 
muztaripleri karşısına alıp müna
kaşa etmiştir. Bir defa da zatıaliniz 
şu suale cevap lütfeder misiniz?

Yoksa, ihtilâli, bu muztaripler, 
henüz ruhları ve kafaları hurafe
lere esir olan bu mürteci hürriyet- 
perverler mi murakabe edecekler? 
Fransız ihtilâlini, yıktığı müessese
ler, bütün hukuk ve imtiyazatından 
tecrit ettiği asilzadeler , keşişler 
mi murakabe ederdi ?

Mecelleyi kaldıran bir idareyi 
Bahkesirdeki tekke şeyhi mi mu
rakabe edecektir?

— ikinci izah —

Eğer böyle ise, bu memlekette, 
inkılâp diye yaptığımız her iş, bir 
gösteriştir.

Her hangi bir inkılâbı ancak 
inkılâpçılar murakabe edebilece
ğine göre, Halk Fırkasını da ancak 
Halk Fırkası tenkit ve murakabe 
edebilir.

Komünistler komünistleri, fa
şistler faşistleri nasıl tenkit ve 
murakabe ediyorlarsa, Kemalistleri 
de Kemalistler tenkit ve mura
kabe etmelidir.

Balıkesir şeyhi değil!
Sarasker Rıza Paşanın oğlu 

değil!
Arif Oruç değil !
Cümhuriyetin esası ve demok

rasinin şartı mutlaka tenkit ve 
murakabe ise,Halk Fırkasının meb
usları Mecliste, Halk Fırkasının 
mensupları gazetelerde tenkit ve 
murakabe vazifesini mükemmelen 
ifa edebilirler. Bu hal Fransız 
parlâmento sistemine uymasa bi
le, bizim ihtiyacatımıza pek uygun 
bir vaziyettir.

Kendi aramızda konuştukları
mızı Mecliste ve gazetelerde söy
lemeğe başlarsak, bir müddetten
ken nercesın sevdasını çeKtıgı 
hürriyet elde edilir. Tenkit, fırka 
prensiplerinin ve inkılâp hareket
lerinin halk tabakaları arasında ne 
dereceye kadar işlenildiği noktasın
dan yürütülmek şartile ve murakabe 
hükümetin icraatında inkılâbın esas
larını ne dereceye kadar güttü
ğüne dikkat etmekle yapılmak lâ
zım gelir.

Gazi Trabzonda bir nutuk söy
ledi. Bu nutkun içinde aynen şu 
cümle vardı: “Her an tarihe karşı, 
cihana karşı harekâtımızın hesabı
nı verebilecek bir vaziyette bulun
mak lâzımdır. Tasavvur ve faali
yetlerimizde bu kadar hassas ve 
müteyakkız bulunmak suretile mu- 
halifsiz bir fırkanın mahzurlarını 
bertaraf etmiş olacağız.,,

Bu vecizeden benim anladığım 
şudur ki, Halk Fırkası kendi ken
dini murakabe edecektir. Komü
nistler gibi,faşistler gibi, Kemalist
ler de, hürriyet ve murakabeyi 
ihtilâle düşman anasırın eline bir 
silâh olarak vermiyeceklerdir.

Rusyada bir komünizm, İtalya- 
da bir faşizm olduğu gibi, bizde 
de bir Kemalizm olacaktır.

Kurtuluş yolu bu yoldur.
Bunu anlamak bir az geç olsa 

bile her halde güç olmıyacaktır.
ALİ NACİ

Fethi Bey 
bir
sual soruyor
Ankara 1 (H.M.) - Sabık Ser

bes Fırka Lideri Fethi Bey, Mec
lis riyasetine yeni bir sual takriri 
vererek şimdiki Adana belediye 
heyeti hakkında evvelce lüzumu 
muhakeme kararı verildiği halde 
bu kararın şimdiye kadar neden 
infaz edilmediğini sordu.

,0 R eisicu m h u r H azretlerin im  teş r ifle r in e

Gazi Hasretleri bugüsu resmî ziyaretlerine başla
yacaklar ve fiaalk ile 

temas ederek umumî arsuları anlıyacakl&ırdır

R eisicü m hu r  
HzM in bugün  
D arülfünunu
z iy a re t  e tm esi  
m u h tem eld ir

i  ^

Reisicümhur Gazi Hazretleri 
dün sabah şehrimizi teşrif buyur
dular. Gazi Hazretlerini Trabzon- 
dan alan ( Ege ) vapuru, evvelki 
gece tam saat 2,30 da Boğaza 
geldi. Fakat kesif sis yüzünden 
yoluna devam edemiyerek Büyük- 
derede demirledi ve geceyi orada 
geçirdi.

Ege vapuru boğazda 
Eğe vapurunun muvasalatını 

telsizle haber alan Vali Muhiddin 
Bey, Ali Sait Paşa, Afyonkarahi-

usu Cemil Beyler, Kolordu kuman
danı Şükrü Naili Paşa Reisicüm
hur Hazretlerine ( hoş geldiniz) 
demek için (Ankara) motörile Ege 
vapuruna gittiler. Bu saatte Rei
sicumhur Hz. uykuda bulunuyor
lardı.

İstikbale gelenler
Sabahleyin saat beşe doğru 

bütün boğazı ve limanı kaplıyan 
kesif sis tabakası kalkmağa baş
ladığı için (Ege) vapuru hareket 
ederek saat 9 u 40 geçe Dolma- 
bahçe önüne geldi ve demirledi. 
(Ege) vapuru durduktan sonra Re
isicümhur Hazretlerini karşılamak 
üzere saraya gelen Muğla Meb’
usu Yunus Nadi, Trabzon Meb’usu 
Nebi zade Hamdi, Ardahan Meb’
usu Tahsin, Darülfünun müderris
lerinden Yusuf Ziya, Emniyeti umu
miye Müdürü Tevf-'k Hadi, Polis 
Müdürü Ali Riza Beyler Ankara 
motörile vapura gittiler.

Gazi beşuş ve memnundu 
Reisicümhur Hazretleri saat 

ona doğru uyanarak vapurun sa
lonunu teşrif buyurdular. Gazi 
Hazretlari çok neşeli, zinde ve 
mütebessimdiler. Kendilerine tazi
matlarını beyan etmek için gelen
lerin ayrı ayrı ellerini sıkarak il - 
tifat ettiler, seyahatlerinin çok 
müsait şerait içinde geçtiğini, çok 
memnun olduklarım beyan buyur
dular .

Dolmabahçe sarayında
Reisicümhur Hazretleri tam saat 

12 yi 5 geçe Sakarya motörile 
Dolmabahçe sarayını teşrif buyur
dular.

Gazi Hazretlerinin seyahatle
rinde refakat eden Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, meb’uslardan Re
cep, Falih Rıfk, Ruşen Eşref, 
Kılıç Al, Recep Zühtü, Reşit, 
Galip Beyler, seryaverleri Rüsuhi 
Bey, Anadolu Ajansı mümessili

Gaz i Hazretleri
Kemalettin Kami Bey ve Vekâlet- 

avni motörde bu-
İstanbula gelen zevat te (An

kara) motörü ile saraya geldiler.
Sarayd a istirah at

Reisicümhur Hz. ni Dolmabah
çe sarayı rıhtımında İstanbul Meb'
usu şairi azam Abdülhak Hâmit 
ve Tahran sefirimiz Hüsrev Bey-

Türkiye - Bulgaristan

Tevfik Rüştü Beyin 
Sofya ziyareti

Venedik, 1 (Â . A) — Türkiye 
Hariciye Vekili ve arkadaşları bu 
sabah buraya gelmişler ve akşam 
üzeri hareket eylemişlerdir.

* * *
Sofya 30 ( Hususî) - Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be
yin Sofyaya vâsıl olması bekleni
yor. Türkiye Hariciye Vekili bu
rada kaldığı müddet zarfında Bul
gar ricali ve bilhassa Hariciye Na
zırı M. Buroff ile temas edecek, 
şerefine ziyafetler verilecektir.

Mülâkatlar esnasında umumî 
siyasete ait meseleler ve iki hükü
met münasebatı görüşülecektir. 
Bulgar gazeteleri neşrettikleri ma
kalelerde Türk hariciye vekilini 
selâmlamakta, Türkiyedeki terak
kiden, Gazi Hz. nin eserlerinden 
uzun uzadıya bahsetmektedir.

***
Atina, 30 (Hususî) — Paristen 

bildirildiğine göre Türkiye Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Ce
nevrede bulunduğu sırada Bulgar 
murahhaslarile vukubulan mülâ- 
katları esnasında muallâk mesele
ler hakkında Bulgaristan ile Yu
nanistan arasında bir itilâf temi
nine muvaffak olmuştur.

Tevfik Rüştü Bey Sofyadan 
geçerken bu mesele hakkında Bul
gar Başvekilile görüşecektir.

lerle matbuat mümessilleri karşı
ladılar.

Gazi Hazretleri Abdülhak Hâ
mit Beyle Hüsrev Beye iltifat bu
yurdular ve hususî dairelerine çe
kilerek akşama kadar istirahat 
ettiler.

Darülfünun ve Maarif 
Eminleri

Saat üçte Darülfünun Emini 
Muammer Raşit, Maarif Emini Mu
zaffer Beyler Dolmabahçe sarayına 
giderek Reiscümhur Haziretlerine 
bilvasıta arzı tazimat ettiler. 
lerTnde kalan Vali Muhiddin Bey 
saat üçte saraydan ayrıldı.

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beyefendi de saat dörtte saray
dan ayrılarak şehirde bir tenez- 
züh yaptılar.

(  Arkası 2 inci sahifede )

İstanbulda

Devlet Bankası ne
reye yerleşecek ?

Ankarada Devlet Bankasına ait 
hazırlıklara devam edilmektedir. 
Verilen haberlere göre bankanın 
İstanbul şubesi olarak, tütün inhi
sarı umum müdürlüğünün Galata- 
daki binası münasip görülmektedir.

Akşam refikimizin verdiği ma
lûmata göre tütün inhisar idaresi 
umum müdürlüğü dördüncü vakıf 
hanının en üst katma, müdüriyeti 
umumiye şubelerinden bir kısmı da 
Galatada Hüdavendigâr hanına 
yerleşecektir.

Halbuki bizim aldığımız malû
mata göre Devlet Bankası İstanbul 
merkezi ittihaz edildiği takdirde 
inhisar idaresi hükümete intikal- 
eden sabık düyunu umumiye bina
sına taşınacaktır.

Polis Müdürünün tebdil 
edileceği yalandır

Polis Müdürünün değiştirileceği 
hakkındaki şayialar esassızdır.

Amerika sefiri
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan Amerika Sefiri Mister 
Grov dün şehrimize gelmiştir.

Maaş verildi
Dun umumî maaş tevzi edil

miştir.
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Devlet Demir Yol! an vc Limanlan İlâna1

I (atlarımızda kullanılacak ,o!:ın 100,000 kayın; 40,000 meşe vc yine 
9945 tane meşe makas traverslerinin kapalı zarfla ayrı ayrı münaka
şaları 10 Birinci kânım 930 Çarşamba günü saat 15ten itibaren An- 
karacia Devlet Demiryolları idarecinde yapılacaktır.

Münakaşalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30a kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Tal’pler bıı in; münakaşay ı ait şartnamelerden her bir münakaşaya 
a i t olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare 
■/öznelerinden tedarik edebilirler.

Gtıpliya, çelik biiya, menteşe, kilit, mandal, raptiye, musluk ve 
jaireniıı kapalı zarfla münakaşası 29 Birin Kânun 930 Pa/.artesi günü 
saat 15,30 da Ankara Devlet Demiryollare idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
s/e Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler.

Yerli 125000 adi tuğla, 39000 Marsilya kiremidi ve 4000 mahyelik 
kiremit kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.

Münakaşa 15-12-30 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini “2„ iki lira mukabilinde Ankara
da, Eskişehirde ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebi
lirler.

Adi zincir, çinko levha, antimuvan, muhtelif teller ve kaynak 
•malzemesinin kapalı zarfla münakasası 29 birinci kânun 930 pazartesi 
günü saat 16 da Ankarada Devlet Demir yolları idaresinde yapıla
caktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon kâtipliğine 
vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
mk Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler.

*
Eşkâl, eb’at ve evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75,000 adet 

ahşap kayın traversi kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 22-12-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşa İdare Veznelerinden tedarik edebilirler.

n inhisarı Umumî 
Müdürlüğünden:

lOşOOO reklâm varakası tabedilecektir.
Her sahifesi 15X22 santim eb'adında ve altı sahifelik olmak üze

re, numunesi idaremizde mevcut, Reklâm varakasından on bin adet 
?enkli guşe kâğıdına bastırılacaktır. Talip olanların, numuneyi görmek 
ve icap eden tafsilâtı alıp son fiyatlarını bildirmek üzere (11 kânunu
evvel 930) perşembe günü akşamına kadar, yüzde 7,5 teminat akçe- 
lerile beraber Galatada mubayaat komisyonuna müracaatları.

Şirketi Hayriyeden:
Kabataş iskelesinde Şirketi Hayriyeye ait aşçı dükkânı 25 lira 

aylıkla talibi uhdesindedir. Kânunuevvelin altıncı cumartesi saat 12 de 
ihalei katiyesi icra edileceğinden talip olanların idarei mezkûrede he
yeti teftişiye riyasetine müracaatları.

î  stanbul Maarif Müdürlüğünden: 
 ̂ Bestekâr Avedis Gülbenekyan 

Efendinin Metruk yaşayan Gel bu 
gece, Bir çılgın gibi, Düman bürü
müş, Bakamam gözlerine, Çeldin 
gittin, Bak bahar olmuş, Köroğlu, 
Uykudan uyanmış, Çevrin güzelim, 
Sabah olmaz, Sen de gözden, Göz
den, Gözlerin güzel, Aldırma, Ben 
bir çiçekçi kızıyım, Çapkın kız, 
Ah güzel güvercinim, Öldüm harap 
oldum, Sevdiğim inci dişli, Gör
dün mü güzel fatmayı - ve Arşen 
Boğdanof Efendinin - Ah ı, çingâ- 
neler - nam musikiye mütedair 
eserler İstanbulda Hamidiye cad
desinde 28 No. da N. Şor ve A. 
Geseryan şirketine satıldığı Be- 
voğlu ikinci ve İstanbul altıncı 
Noterliklerince tanzim kılınan mu- 
saddak mukavelelerden anleşılmış 
olduğundan idaredeki resmî kayıt
larının mezkûr şirket namına tes
cil edildiği ilân olunur.

İ s ta n b u l m a h k e m e i as liy e  b ir in ci 

t ic a r e t  d a ires in d en : M em alik i Ş a r 
k iy e  F ra n sız  B a n k a s ın ın  b ir  k ı t ’a  reh in  
m u k av eles i b ir ik i k ı t ’a  h e s a b ı cari 
k a b u l m e k tu b u  m u cib in ce  Su lta n  H a 
m am ın d a K a t ırc ıo ğ lu  h an ın d a  16  N o. 
da m u kim  H üseyin  H üsnü v e M eh m et 
R ıfa t  ş ir k e ti z im m etin d e  m atlu bu  b u 
lunan (k ırk  b ir bin üç yüz se k se n  beş) 
T ü rk  lira s ile  ( bin d ö rt yüz otu z a lt ı  ) 
İn g iliz  lira s ı 6 ş ilin  on  b ir  p en an ın  t e 
m ini is t ifa s ı z ım n ın d a m edyun ş ir k e te  
a it  O rta k ö y d e  H ilâl d ep osu n d a m e v cu t 
tah m in en  9 3 0 0 0  k ilo  tü tü n ü n  s a t ılm a 
sın a  k a ra r  ita s ı ta le p  o lu n m ası ü zerin e  
k e y fiy e t a lelû su l rah ın  ş ir k e te  b eray ı 
te b liğ  arzuhal irsa l k ılın m ış  ise  d e ik a 
m e tg âh ı m eçh u l bulu nd u ğu  v erilen  
şerh ten  an laşıld ığ ın d an  ilâ n en  te b lig a t  
ifa s ı ten sip  k ılın m ış  o lm a k la  m edyun 
ş irk e tin  ilân ın n eşri ta r ih in in  ferd asın d a  
m u teb er oln ııak üzere  b ir g ö n a  it iraz ı 
olduğu tak d ird e  üç gün zarfın d a  m a h 
kem ey e  b ild irm esi tic a r e t i b erriy e  k a -  
nuııuuun 767 in c i m ad d esi m u c ib in ce  
ilân  olunur.
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Merkez Acentası: Galata
Köprü başında. Beyoğlu 2362 

Şube Acentası: Sirkecide
Mühürdarzade hanı altında. 
Teleefon : İstanbul 2740.

p o s t a s ı
(Ankara) vapuru 2 Kânunev- 

Q  I vel saat 10 da Galata
tu?<01al rıhtımından kalkarak 
çarş.jmba sabahı İzmire per
şembe sabahı Pireye cumartesi 
saba’.ı skendereye varacaktır, 
iskenderiyeden pazartesi 15 te 
kalkacak çarşamba PİREYE- 
uğrıyarak perşembe İstanbula 
gelecektir.

İskender! yeden aktarma
Portsait için de eşya kabul 
olunur.

Ayvalık siirat postası 
( MERSİN ) vapuru 2 K. 

evvel sah 17 de Sirkeci rıh
tımından kalkarak Gelibolu , 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed - 
remit, Bürhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkûr 
iskelelerle birlikte Altunoluğa 
uğrayarak gelecektir.

Azimette Gelibolu için yük 
alınmaz.

Mersin postası
(Konya) vapuru 5 K. evvel 

cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkarak Çanakkale 
İzmir, Küllük, Bodrum, Ra- 
dos, Fethiye, Finike, Antalya, 
Alâiyeye Mersine kalkacak 
ve dönüşte Taşucu, Anmor, 
Kuşadasına uğrayacaktır.

AndifliK alkan Fethiyede 
aktarma suretile alınıp verilir.

Trabzon ikinci postası
( Reşitpaşa) vapuru 4 K. 

evvel perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak İne
bolu, Samsun , Ünye , Fat - 
sa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopa’ya kalkacak ve 
dönüşte Pazar iskelesile Rize, 
Of, Trabzon, Polathane, Gire
son, Ordu, Fatsa, Samsun, 
İnebolu’ya uğrayarak gelecektir.

Trabzon Birinci postaıs
Mamhutşevketpaşa vapuru 2 K. 
evvel Salı akşamı Galata rıhtı 
mından kalkarak Zonguldak İne
bolu Sinop, Samsun, Giresun, 
Trabzon Rizeye gidecek ve dö
nüşte Sürmene,Trabzon, Tirebolu 
Giresun, Ordu, Ünye, Sam - 
sun, Sinop İnebolu, Zongul dağa 
urayarak gelecektir.

]T î  sküdarda İsta ıbul 6 ıncı icra 
^  memurluğundan:Saide Hanımın 
zimmetinde alacağı olan mebaliğin 

HayriBey temini zımmmda tahtı hacze 
alınan Çarşıyı kebirde kalpakçılar 
sokağında malûmu hudut tahminen 
56 metre murabbaı üzerine ınebni 
atik ve cedit 65 numaralı tulıafçı 
gediğinden münkalip ve tamamı 
6040 lira kıymeti muhamnıineli bir 
bap dükkânın 16 hisse itiberile 
bir hissesi ve yine Çarşıyı kebir
de Takkeciler sokağında malûmu 
hudut atik ve cedit 96 numaralı 
tahminen 4 metre murabbaı üzerin
de mebni camekândan ibaret ta- 
mauı 400 lira kıymeti muhamn.ineli 
bir bap dükkânın keza on altı 
hisse itibarile bir hissesi ve gene 
Çarşıyıkebirde Sahaflar caddesinde 
atik 40, 41 cedit 40, 42 numara
larla murakkam malûmu Ludut
28 metre murabbaı üzerine mebni 
Çuhaçı gediğinden münkalip tama
mı 1728 lira kıymeti muhammineli 
bir bap dükkânın keza 16 hisse 
itibarile bir hissesi ve gene Sahaf
lar caddesinde atik 27, 29, 31 ve 
cedit 27, 29, 31 numaralarla mu
rakkam malûmu hudut fevkani 
bir odayı havi ve tahminen 47 
metre murabbaı üzerine mebni ve 
tamamı 5400 lira kıymeti muham
mineli bir bap dükkânın keza 16 
hisse itibarile bir hissesi ve keza 

Çarşuyi kebirde Ressam Basmacılar 
sokağında atik ve cedit 21 numa
ralı malûmu hudut tahminen yedi 
buçuk metre murabbaı üzerine 
mebni ve tamamı üç yüz yirmi dört 
lira kıymeti muhammineli bir bap 
dükkânın 16 hisse itibarile bir his- 
ssesi ve yine Çarşıyı kebirde Ya- 
lıkcılar sokağında atik 172 ve ce
dit 128 numaralı tahminen 12 
metre murabbaı üzerine mebni ve 
tamamı ve 864 lira kıymeti mu
hammineli malûmu hudut bir bap 
dükkânın 128 sehim itibarile 49 
buçuk sehminin tekrar 16 sehim 
itibarile bir hissesi ve yine Çarşıyı 
kebirde Hazırcılar sokağında tah
minen 7 metre murabbaı üzerine 
mebni malûmu hudut atik ve cedit
1 numaralı ve tamamı 432 lira 
kıymeti mhhammineli bir bap 
dükkânın 16 hisse itibarile bir 
hissesi ve yine Çarşıyı kebirde 
Terlikçiler sokağında atik 1 
ve 3 cedit 1, ve 3 numaralı ma
lûmu hudut ve 3 metre murabbaı 
üzerine mebni tamamı 216 lira 
kıymeti muhammineli dükkânın 16 
hisse itibariyle bir hissesi ihaleyi 
evveliyelerinin icrası zımmmda 30 

gün müddetle müzayedeye vazedil
miştir. 8-Kânuasani-1931 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar ihalei evveliye
lerinin son müzayedesi icra edile
cektir. Daha fazla malûmat almak

Salı günü 
akşamı saat 

21,30 da 
Yalnız mual

lim ve talebe
ye mahsus.
Bir kavuk 

devrildi
3 perde 2 tab
lo
Tarihî piyes 

Yazan ; Musahip zade Celâl

Sisaemı® ws
3 kânunuevvel çarşamba günü 

akşamı ilk defa olarak:
Maalemıraj saz heyetimiım 

Büyük komiseri 
H ik m e t R ız a , S e m ih a , S e y y a n B 

M ah m u re H a n ım la rın  iş t ira k i le  :

A lafran g a  ve a la tu rk a  parçalaır
S a h ir  O p e r e ti v e  F a h r i v e  R ıfk ı  

B e y le r in  k u m p a n y a la rı ta ra fın d a n  :

Kadm İffeti 
cihan değer

Sinemada reklâm edilen [ Bir 
milletin ruhu ]

A y rıca  v a ry e te , cm a b a z .

T a fs i lâ t  e l ilân ların d ad ır.

îstanbul ikinci icra memurluğun- 
dan: Mahcuz ve satılması mu

karrer bulunan Fiat markalı ka
palı bir otomobil 8-12-930 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 12 
den itibaren 14 de kadar bilmü- 
zayede Taksim Doç garajında sa
tılacağından talip olanlar yevm ve 
ve saati mezkûrda mahallinde ha
zır bulunacak memuruna 930-2587 
dosya numarasile müracaat eyle
meleri ilân olunur.

Sadık Zade Biraderler 
V apurları: K aradeniz
Muntazam ve lüks postası

Firuzan
V apuru 2  Q A T f  1  günü a k - 

kânunuevvel 0 -rft.JLj.S. şam ı 
S irk eci rıh tım ın d an h arek etle  Zon- 
gnidak, İn ebolu , Sam sun, Trabzo n, 
Kiste ve H opeya azim et ve avdet 
ed ecek tir.

T afs ilâ t iç in  S irk ecid e  Mey* 
m enet hanı altında acen ta lığ ın a  
m üracaat. T e le fo n  İstanbul ‘2 1 3 4

isteyenlerin 341-6895 Dosya nu
marasın’ müstashiben müddeti 
mezkûr zarfında daireye müracaat 
eylemeleri ve talip olanlarm da 
yeymi ve vakti mezkûrda yüzde
10 nisbetinde pey akçalarİyl® bir
likte dairede hazır bulunmaları i- 
lân olunur.
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Sanayi Birlîfn kâtibinin söyledikleri

,h ssumayiüi ikııdowgalk ©cfeım ınmımsi'
w©ırgıısn im it e m r a  Ifesmc

Mrrrıl' krtimizd'' millî senayiin- 
inkişafı içiıı p e k büyük bir 
fr aliyei .sürfeden İslarıbtıl Millî Sa
nayi Birliğinin ırıcÜye kadarki 
m *s;ıirıi iki hedefe teveccüh etmişti:

1 ■—  M u a m e le  v e r g is i ,

2 — Oktıııva,
Millî .sanayii takyit edeıı bu 

iki verdinin ilgas’ etrafındaki te
şebbüslerin mii.sbet netice ver
mesi alâkadarlar üzerinde biiyiik 
memnuniyet uyandırmıştır. Millî 
sanayiin önümüzdeki hazirandan 
itibaren tam manasile inkişaf ede
ceğine itminanla bakılmaktadır.

sanayi Birliği Kâtibi Umumisi 
Avukat Nazmi Nuri Bey dün bir 
muharririmize bu mes’eleler etra
fında şunları söylemiştir :

—“Ahiren Sanayi Birliği mera- 
rıuniyetbahş bir cevapla karşılaş- 
mışt r. 1931 senesinden itibaren 
dahilî sanayi ile ihracat mevaddın- 
dan alınan muamele vergisinin lağ
vedileceğini Maliye Vekâleti tebliğ 
etti. Bu haber gerek İstanbul sı
naî muhitinde, gerek Türkiyenin 
her yerinde derin ve minnettar 
akisler bırakmıştır.

Sanayi erbabının yakında ta
hakkukunu göreceği bu ilga key
fiyetinden sonra, millî istihsalâtın 
inkişafı için, Teşviki Sanayi kanu
nunun tatbikinden doğan bazı 
İdarî müşküllerin de hallini iste
mekteyiz :

Her sene her fabrikaya kanun

mucibince verilmesi meşrut olan 
m uaf m e v a d d ı iptidaiyeier, 
vakii zamanında verilmediği için 
nakdî zararl r husule gelmektedir. 
Mt-vaddı iptid.ıiye lalep için cet
velini İstanbul Sanayi Müdüriyetine 
veren bir müessesçi sınaiye, bu 
cetvelin tas ’ik muamelesi için ay
larca intizar zaruretinde kalmak
tadır. Bittabi hiçbir fabrika kâfi 
tesisat ve i;çileri ile ınevaddı ipti
daiye cetvel.nin tasdikine kadar boş 
dummıyacağı içirı, müessese sahibi 

bu mcvaddı iptidaiyeyi nakit veya ban
ka mektubu vererek, gümrükten ih
raç etmektedir. Fakat neticede ma- 
kinekriıı istihsal kabiliyetine göre 
talep ettiği mevaddı iptidaiyeyi ala
mayan fabrikanın, gümrüğe ver
diği banka mektubu veya nakit, 
irat kaydedilmekte, fabrika mu
tazarrır olmaktadır, izalesi ko
lay olan bu gibi müşküller her fab
rikaya, senevi binlerce liraya mal 
olmaktadır. İşte bu mânileri ber
taraf etmek için önümüzdeki se- 
nedert itibaren tatbiki temenni 
edilen şekiller için iktisat vekâle 
tile temas etmek üzere Ankaraya 
bir heyet gönderilecektir.

Sanayii takyit eden bu âmil
lerden kurtulduktan sonra, mem
lekette bir “Sanayi Birliği Banka
sının esasları kurulacak ve millî 
istihsalâtın tam bir inkişafa maz
har olması içiıı lâzımgelecek malî 
cihetlerin tatbikine başlanacaktır."

Defterdarın
r e s i  

ne olacak?
929 İlk tedrisat vergisinden 

Defterdar Beyle Defterdarlık erkâ
nından 21 bin lira ikramiyenin 
istirdadı hakkmdaki emir henüz 
gelmemiştir.

Maliye Müfettişi Nazım Ragıp 
Bey raporunu yazmağa devam 
etmektedir. Raporun bugün Ve
kâlete gönderilmesi muhtemeldir.

İş görmiyen şirketler
iktisat Vakâletinin emri üzeri

ne, bazı şirketler hakkında taki
bat yapılmaktadır. Ekserisi ecne
bi olan bu şirketlerin hiç bir faa
liyet göstermedikleri halde yalnız 
isimleri vardır. Şimdiye kadar bu 
şirketlerden 10 kadarı hakkında 
fesih kararı verilmiştir. Takibata 
devam edimektedir.

Düyunu Umumiye binası 
tesellüm edildi

Vaktile hâmiller vekillerile Ma
liye Vekâleti arasında hâsıl olan 
itilâf mucibince eski Düyunu Umu
miye binasının 1 kânunuevvelde 
hükümetimize teslimi lâzımgelmek- 
te idi. Filhakika Düyunu Umumi- 
yeyi tasfiyeye memur heyetin şefi 
olan başkâtip dört beş gün evvel 
Maliye Vekâletine müracatle bina
nın tesellüm edilmesini talep et
miştir.

Maliye Vekâletince verilen emir 
üzerine Defterdarlık dün bu binayı 
içindeki demirbaş eşya ile tesel
lüm etmiştir.

Tasfiye heyeti ile son kalan 
hademeler dün kat’î olarak binayı 
terkedip gitmişlerdir.

Düyunu Umumiye binası hak
kında pek çok rivayetler vardır.

Bu meyanda Devlet Bankasının 
İstanbul şubesi ittihaz edileceği 
söylendiği gibi buranın piyasa 
mahalli olmaması hasebile tütün 
inhisarının buraya naklile inhisar 
binasının Devlet Bankası yapıla
cağını iddia edenler de mevcuttur.

Bundan başka Vilâyetle Bele
diyenin birleştirilerek bu binaya 
taşınmasına müsaade edileceğine 
de ihtimal verenler mevcuttur.

C. H. F.
teşkilât
heyeti, _

C. H. F. teşkitât heyetinin  ̂her 
gün bir kazada mahallen tetkikat 
yaptığı malûmdur. Heyetin mesai 
programına dün Kartal kazası da
hildi. Fakat heyet Gazi Hazretle
rini istikbal ederek evvelki gece 
uykusuz kaldığı cihetle dün istira
hat etmişler ve programın düne 
ait kısmını cumadan sonraya tehir 
etmişlerdir. Esasen heyet cumaya 
kadar tetkikatla meşgul olmıyacak 
ve cuma gUnü Sarıyer ve Beykoz 
kazalarına gideceklerdir .

Kaza ve nahiye 
hudutları

Şehir hududu dahilindeki kay
makamlarla nahiye müdürleri,vilâ
yet erkânı dün son defa toplan
mışlar ve hudut meselesile meşgul 
olmuşlardır. Bu komisyon üç aylık 
İdarî tecrübeye nazaran nahiye 
hudutlarının ne suretle tadili lâzım- 
geleceği hakkında bir proje hazır
lanmıştır.

Bu proje Vali Bey tarafından 
Belediyedeki ihzarî encümene ve
rilecektir.

Kazalar namına seçilen ikişer 
kişiyle şehir meclisi mülkiye ve 
kavanin encümenlerinden mürek
kep olan ihzarî encümen beledi
yede hergün toplanarak tetkikata 
devam etmektedir.

Encümenin hergün birkaç saat 
çalışmasına rağmen tetkikat daha 
on onbeş gün sürecektir.

Hudutların ihtiyaca göre tadi
lini müteakip halk işlerini takipte 
şimdikine nazaran daha çok ko
laylıkla görecektir.

Eminönü Kaymakamlığı
Eminönü Kaymakamlığı, altıncı 

mübadele komisyonunun boşalttığı 
eski hariciye binasına taşınacaktır.

— İnlulAp
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TsaHnMEsatn
Silâh kaçakçılığı etrafındaki tah

kikata devam edilmektedir. Ka
çakçı! ğın ciheti askeriyeye mensup 
bir komisyoncu tarafından yapıl
ması itibarile tahkikata vazıyet 
eden kolordu kumandanlığı tahki
katını ikmal etmiş ve ciheti aske
riyeye mensup kaçakçıları, bunların 
kaçakçılıktaki dahillerinin derece
sini leubit etmiştir. Ciheti aske
riyeye mensup dört kişi tevkif edil
miştir. Gümrük idaresinin şimdiye 
kadar yaptığı tahk'kata nazaran 
kaçakçılıkla hiçbir gümrük memu
ru alâkadar değildir.

Kaçakçılık ciheti askeriyeye men
sup bir komisyoncu tarafından ida
re edilmiş ve gümrükten askerî 
mal diye çıkarılmıştır. İlk zaman
larda pek ehemmiyetli telâkki edi
len kaçakçılığın adî bir gümrük 
kaçakçılığından ibaret olduğu an
laşılmıştır. Çünkü kaçırılan silâh
lar inhisara tâbi ithli gayrimem- 
nü olan av tüfeklerinden ve nam
luları 15 santimden küçük taban
calardan ibarettir.

Müsadere edilen silâhların mik
tarı 1500 dür. Gümrük idaresi, 
kaçakçılığın birkaç senedenberi, 
askerî ambarlar vasıtasile yapılıp 
yapılmadığını tahkik etmektedir, 
tahkikatın birkaç ay devam ede
ceği zannedilmektedir. Gümrük 
idaresi kaçakçılardan icap eden 
cezayı nakdiyi tahsil edecektir. 
Ciheti askeriyeye mensup kaçak
çıların tecziyesi de ciheti aske
riyeye aittir.

Hırsızlar 
adalet
l ı m ı ı n ı n d ^ ı

Erenköyünde Miralay Kemal 
Beyin hizmetçisi Emine kadın ve 
İsmail isminde bir amele dün ağır 
cezada mevkufen muhakeme edil
mişlerdir.

Emine kadın Kemal Beyin evin
de hizmetçi bulunmakta iken İs
mail vasıtasile eşya ve para çal
mıştır.

İlk isticvapta kadın çok şaş
kınlıklar göstermiştir. Muhavere 
aynen şu şekilde cereyan etti:

Reis — Kaç yaşındasın?
— On dokuz.
Reis — Evli misin?
— Hayır efendim. Kocam 12 

sene evvel öldü.
Kocası 12 sene evvel ölen bu

19 yaşındaki kadının halen 7, 8 
ve 12 yaşlarında üç çocuğu bulun
maktadır.

Müşteki Nişan Efendi ile Ke
mal Bey ve oğlu Behzat Efendi
lerin ifadeleri dinlenmiştir. Nişan 
Efendi köşke taşındığının üçüncü 
günü eşyaların çalındığını söyle
miştir.

Kemal Bey oğlunun mektep 
taksiti olarak zevcesine verdiği 
75 liranın bu kadın tarafından ça
lındığını söylemiştir.

Kemal Beyin mahdumu Behzat 
Efendi o gece sinamada bulundu
ğunu, eve geldiği vakit mutat hi
lâfına kapının geç açıldığını ve her 
zaman aydınlık bulunan odanın 
ışıksız bulunduğunu, odaya girdiği 
esnada bir şahsı meçhul tarafın
dan başına bir şey vurulduğunu 
ve hırsızın pencereden firar etti
ğini ifade etmiştir.

Maznun İsmail; gerçi bu kadı
nın kendine bazı eşya vereceğini, 

fyanyarıya satmalarını teklif et- 
mişsede kabul etmediğini ve bu 
işle ka’tiyyen alâkası olmadığını söy
lemiştir.

Müddeiumumi, Kemal Beyin re
fikası Adalet Hanımın istimaını ve 
ÜsküdEr emanetinde bulunan Ni
şan Efendinin eşyasının getirtiril- 
mesini istemiş ve mahkeme 15 kâ
nunusaniye kalmıştır.

2 Kânunuevvel 1 930

/\i

Hariciye Vekili

T ev fik  R üştü  B„ A n-

jgj
Monkovadaki muhakeme

Ait
>9 HU ;eme=

Ankara, 1 (!î. M) —• Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin cumar
tesi Arkaraya gelmesi beklen
mektedir.

I'evfik Kiiştii Beyefendi dün 
akşam Sofyaya muvasalat etmiş 
ve parlak bir şekilde istikbal edil
miştir. Hariciye Vekilimiz Sofyada 
bir gün kalacak, Bulgar Başve
kili ve hariciye nazırı ile görüşe
cektir. Şerefine Bulgar hariciye 
nazırı tarafından ziyafet verilecek 
Sofya s faretinıiz tarafından bir 
kabul resmi yapılacaktır. Hariciye 
Vekilimiz çarşamba günü şehri
mize gelecek ve burada Reisicüm
hur Hazretlerine arzı tazimat ede
rek seyahati, miilâkatları ve tah
didi teslihat konferansındaki me
saisi etrafında izahat verecektir. 

T evfik  Rüştü Beyim teşekk ü rü  
Roma. 1 ( A . A )  — Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
M. Musoluniye aşağıdaki telgraf- 
nameyi çekmiştir:

Büyük dost memleket toprak
larını terkederken Romada gör
düğüm samimî ve hararetli kabul
den dolayı bir kere daha teşek
kürlerimi takdim ve minnettarlık 
hislerimi arzeder, ihtiramatımın ka
bulünü rica eylerim.

İntihabat dosyası
Ankara, 1 ( H. M ) — Hakla

rında şikâyet vuku bulan belediye 
intihabatına ait dosyalardan bir 
kısmı daha hakkmdaki tahkikat 
iKmai edilerek Devlet Şûrasına ve
rilmiştir.

Ağaçları koruma kon
gresi toplandı 

Ankara, 1 (H. M) — Himayei 
eşçar kongresi İzmir Meb’usu Rah
mi Beyin riyasetinde toplanarak 
müzakeratta bulunmuştur.

A ğaç koruma cemiyeti
Ankara, 1 (A.A) — Ağaç 

koruma cemiyetinin senelik kong
resi bugün saat 10 da himayei 
etfal salonunda toplanmıştır. İç
timada 929 hesabı kat’îsi ile 931 
ve 932 seneleri bütçeleri kabul 
ve cemiyetin bir senelik raporu 
tasvip edilmiştir. Umumî merkez 
tarafından teklif edilen nizamname 
tadilâtı da kabul olunan cemiyetin 
eski adresi olan ( Himayei eşçar 
cemiyeti) ( Ağaç koruma cemiye
tine ) tahvil olunmuştur. Bilâhare 
umumî idare heyeti intihabı ya
pılmıştır.

Moskova, 1 (A. A) — Dün mah
keme sanayi fırkasının muhake
mesine de\am ederek yeni bu
rnazımın! isticvap etmiştir. Bu m,-iz
nini merkezî icra komitesi âzasın
dan ve sabık iktisat pânları ko
misyonu reis vekili‘‘Q.saci„dır. "O- 
saci,, ifadesinde sanayi fabrikasına
1930 senesi martında girdiğini 
fakat, 1929 senesinden itibaren 
mezkûr fırkanın müdahale husu
sundaki amaline vâikıf bulunduğunu 
söylemiş, müdahale hakkında ve 
fırkanın Fransız Ajanları R. ve K. 
ile olan münasebacı ve dolayısile 
Fransız erkânı harbiyesinin faa
liyeti hakkında diğer maznunların 
ifadelerini teyit etmiş, Finlandi- 
yanın bazı hudut meseleleri ihdas 
ederek müdahaleye sebebiyet ver
mesinin takarrür eimi.ş olduğunu 
ilâve ederek demiştir ki:

“— 1930 da Berlinde toplanan ci
han elektrik konferansına Raınzi- 
ne ile beraber iştirak ettik. Bu 
seyahatten bilistifade ticaret ve 
sanayi komitesi ile temasa gelmeği 
takarrür ettirdik. Ramzine fırka
nın bazı müstacel işlerile meşgul 
olmak üzere hemen Berline döndü.
10 temmuzda ticaret ve sanayi 
komitesi reisi Denisef ile görüştüm. 
Denisef, sanayi fırkasının milyon
larca para aldığı halde henüz bir 
hazırlıkta bulunmamış olduğundan 
acı acı şikâyet etti. Kendisine 
fırkanın 1931 senesi için müdaha
leyi kat’iyyen ihzar edeceğini temim 
ettim.

Denisef, bu geçecek sene zar
fında vaziyeti değiştirecek ve mü
dahaleyi güçleştirerek birçok va- 
kayiin hâdis olabileceği endişesini 
izhar tti. Ve bu meyanda Sov- 
yetlerin Amerika tarafından tanın
ması, Almanyada mevkii iktidara 
başka bir grupun gelmesi ve ni
hayet Sovyet Rusyamn malî ve 
diğer hususlarda İngiltere ile n- 
laşması ihtimallerinden bahsetti.

Müddeiumumi “Osaci,, hakkında 
takibatta bulunulmasını talep etmiş 
ve mahkeme bu baptaki tahkikat 
evrakının maznunun aza bulundu
ğu merkezî icra komitesi divanına 
tevdiine karar vermiştir.

M oskova, 1 ((A.A)) — U lûm  
akad em isi teşrin isan i içtimaa- 
in da sın aî fırk a  davası h a k 
kınd a bir k a ra r  su reti ittih az  
ed erek  m üd ahalecileri şid
detle tak b ih  etm iş ve S se= 
melik plânım 4 sen ed e h usu
le  g e tirilecek  So v y et R u sy a- 
nın esb ab ı müdafaasının te z 
yidi için tedabir ittihazını t a 
lep  ey lem iştir.

Gazi Hazretlerinin teşrifleri
/ Birinci sahifeden mabat] 

Bugünkü ziyaretler 
Gazi Hazretleri dün hiçbir ye

re çıkmamışlardır.
Bugün resmî ziyazetlerini ya

pacaklar, Vilâyet,Kolordu Kuman
danlığını, Belediyeyi ve Darülfü 
nunu ziyaret edeceklerdir. Reisi
cümhur Hazretlerinin Darülfünun
da derslerde hazır bulunmaları muh
temeldir.

Ne kad ar k a la ca k la r  ?  
Reisicümhur Hazretleri şehri

mizde üç, dört gün kalacaklar, 
bu müddet zarfında şehirde mü
teaddit gezintiler yaparak halk
la konuşacak ve herkesin derdini, şi
kâyetini dinliyecekler, ticaret züm- 
relerile, esnaf teşekküllerile ve di
ğer fikri İktisadî ve sınaî heyet
lerin mümessillerile temas buyu
racaklardır.

T rak y a , B u rsa  ve İzm ire 
Reisicümhur Hazretleri ağlebi 

ihtimal cuma günü Trakyayı teşrif 
buyuracaklar, Edirneyi ziyaretten 
sonra Kırklareli, Tekirdağım da 
şereflendirerek Anafartalara gide
cekler ve şehitlikleri ziyaret ede
ceklerdir. Reisicümhur Hazretleri
nin Anafartalarda tarihî bir nutuk 
söylemeleri pek muhtemeldir.

Reisicümhur Hazretleri Çanak
kale şehitliğini ziyaretten sonra 
şehrimize avdet ederek buradan 
Bursa ve daha sonra İzmiri teşrif 
buyuracaklardır.

İstanbulluma seviraci 
Büyük Gazilerine kavuşan İs

tanbullular dün bir bayram sevinci 
içinde idiler. (Ege) vapurunun gel
diğini duyan halkın bir çoğu de
niz kenarlarına, bilhassa Dolma
bahçe sahiline toplanarak büyük 
kurtarıcılarım selâmlamışlardır.
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Gazi H azretleri ve refakatlerim deki bazı zevat
Reisicümhur Gazi Hazretleri 

dün öğleye kadar Dolmabahçe 
sarayında istirahat bııyurmaşlar, 
hiç bir ziyaret kabul etmemişler
dir. Gazi Hazretleri öğle yemeği
mi sarayda yedikten s?-,ra refaka
tinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey olduğu halde ziyaretlerine baş
lamışlardır. Gazi Hazretleri seya
hatlerinde kendilerine refakat et
mekte olan Kütahya Meb’usu Re
cep, Gaziaymtap Meb’usu Kılınç 
Ali, Bozok Meb’usu Salih, Bolu 
Meb'usu Cavat Abbas, Afyon 
Meb’usu Ruşen Eşref, Sinop Meb’- 
msu Recep Zühtü, Aydm Meb’usu 
Reşit Galip, Ordu Meb’usu Haşan 
Cavit Beyler ve yaverlerile Ana
dolu Ajansı mümsilleri olduğu hal
de saat 14 te otomobillerle Dolma- 
bahçe sarayından ayrılmışlar ve 
Beşiktaş, Serencebey yokuşunu 
takip ederek yıldızdaki Harp A- 
kademisini teşrif boyurmuşlardır.

Gazi Hazretlerini, Harp Aka
demisi Müdürü Basri Paşa ile 
mektep muallimleri ve talebe zabit 
Beyler istikbal etmişlerdir. Gazi 
Hazretleri, Harp Akademisinde 
yarım saatten fazla kalmışlar, 
bilhasa levazım san,atlermi gez- 

Almanca, Fransızca, İngi
lizce derslerinde hazır bulunmuş- 
llardır. ReisicümhurHazretleri mek
tep müdüriyeti odasında bir müd
det istirahat ederek Müdür Basri 
Paşadan mektep programlan, tale
be mevcudu hakkında izahat al
mışlar ve memnuniyetlerini izhar 
buyurarak muallimlerin genç ve 
müstakbel erkâni harplerimizin 
çok samimî tezahürat ve teşyileri 
arasında mektebi terketmişlerdir.

Reisicümhur Hazretleri, Harp 
Akademisinden sonra gene Yıldız
da bulunan Mülkiye mektebini zi
yaret buyurmuşlardır. Mülkiye mek
tebi Müdürü Hâmit Bey ve talim 
heyeti Gazi Hazretlerini karşıla

yarak mektebi gezdirmişler ve 
kendilerine mülkiye mektebi etra
fında arzu buyurdukları izahatı 
vermişlerdir. Mülkiye talebeleri 
dün askerî talimde bulundukları 
için Gazi Hazretleri dersleri dinli- 
yememişlerdir. Mülkiye mektebinde 
15 dakika kadar istirahat buyuran 
Gazi Hazretleri veda ederek ay
rılmışlar ve Şişli tarikile Harbiyeye 
gelerek Harbiye mektebini ziyaret 
etmişlerdir.

Gazi Hazretlerini, burada mek
tep müdiri ve heyeti talimiyesi is
tikbal etmiştir. Reisicümhur Haz
retleri mektebin her tarafını gez
miş, kendilerine verilen izahatı bü
yük bir dikkatle dinlemiş ve muh
telif sınıfların derslerinde hazır 
bulunmuş, bilhassa fennî istihkâm 
ve fen derslerini uzun müddet ve 
kemali ehemmiyetle dinlemişlerdir. 
Gazi Hazretleri, Harbiye mekte
binde dersleri dinlerken talebenin 
arasmda sıralarda oturmuşlardır. 
Türk ordusunun müstakbel ku
mandanları büyük Gazilerinin mek
teplerini ziyaretinden pek sevin
mişler ve kendisini çok samimî 
tezahüratla teşyi etmişlerdir.

Mektebi terkederken : “ Mek
tep ben burada talebe olduğum
dan farksızdır. Bu bina artık bu
gün bir mektep binası olmaktan 
çıkmıştır. Hatta C u m h u riy e t 
ordusu için bir kışla dahi olamaz. 
Bir an evel ordunun yarınki zabit
lerini bu binadan çıkarmak lâzım
dır.,, dediler.

Harbiye mektebinden ayrılan 
Reisicümhur Hazretleri Pangaltı, 
Taksim, İstiklâl caddesi yolunu 
takip ederek Galatasaray lisesini 
teşrif buyurmuşlardır.

Gazi Hazretleri mektebi teşrif 
buyurdukları zaman talebe derste 
bulunuyordu. Mektep Müdürü Fet- 

i hi Beyle muallimler Büyük Gaziyi

karşılayarak mektebi gezdirmiş- 
lerdir.

Gazi Hazretleri büyük bir dik
katle her şeyi tetkik etmişler, 
mektebin müzelerini, konferans 
salonunu, hikmet, kimya dersane- 
leriııi, kütüpaneyi gezmişler ve 
kütüpanedeki defteri, vukubulan 
rica üzerine tarih atarak imza 
buyurmuşlardır. Reisicümhur Haz
retleri, bundan sonra sınıflara gir
mişler, resim, imlâ ve hesap ders
lerinde hazır bulunarak muallim
lerin takrirlerini dikkatle dinlemiş
lerdir. Sınıflardan sonra Reisicüm
hur Hazretleri müdiriyet odasında 
on beş dakika kadar istirahat bu
yurmuşlar ve mektep müdürü Fet
hi Bey mektep, talebenin adet 
ve vaziyeti, ders programlan hak
kında izahat vermiştir. Kahveler 
içilmiş ve Gazi Hazretleri mektepte 
gördüğü intizamı takdir ettiklerini 
beyan buyurmuşlardır.

{ Arkası 3  üncü sahifede )

Âli İktisat Meclisi 
dün açıldı

Ankara, 2 (H. M) — Âli İktisat 
Meclisi bugün saat üçte İktisat 
Vekili Mustafa Şeref Beyin bir 
nutku ile açılarak iki encümen in
tihap edildi. Yarın encümenler ça
lışacaklardır.

Asan atika müzesi 
Ankara, 2 (A.A.) — Maarif 

Vekâletince Ankarada bir Asan 
atika müzesi vücuda getirilmesine 
karar verilecektir.

Yemi Mır IlktnsadlS saf eır
w hattı uz@= 

tren alkışlar ara- 
vâsıl oldu

Malatya, 1 (A.A) —  Fevzipa
şa - Diyarbekir hattı üzerinde iş- 
liyen ilk tren bugün saat 14 te 
Malatyaya vâsıl oldu. Civar köy
lerden gelen binlerce halk ve Ma
latyalIlar ilk treni müthiş bir al
kış tufanı ile karşıladılar. Loko
motif belediye tarafından kurulan 
takın önüne geldiği zaman, muzi- 
ka ve düdük sesleri halkın sevinç 
sadaları biribirine karışmıştır. Da
vetliler trenden indikten sonra 2

Hanım kız tarafından devlet mü
messiline ve şirket müdürüne bu
ketler takdim edilmiştir.

Müteakiben nutuklar irat edile
rek Büyük Gazi ve muhterem Baş
vekilimiz ve hükümet şükranla

sonra H.Fırkası mah- 
felinde misafirler ve halka bir çay 
ziyafeti ve akşam da Tiirlc ocağında 
Belediye tarafından 70 kişilik bir 
ziyafet verilmiştir.

[Craşta m a m in  
tezahüratla karşılandı

&

Sarî hastalıklıların dakli 
Ankara, 2 (H.M) —  Sarî has

talıklara müptelâ olanların umumî 
nakil vasıtalarile naklinin men’i 
Sıhhiye Vekâletince vilâyata tamim 
edilmiştir.

Bütün Bulgar matbuatı iki dost memleket arasındaki 
teşriki mesaiden hararetle bahsediyor 

Sofya, 1 ( A.A ) — Türkiye
Hariciye Vekiii Tevfik Rüştü Bey 
refakatindeki zevat ile Sofyaya 
gelmiş ve istasyonda hariciye na
zırı M. Burof, kâtibi umumî Dab- 
rof ve teşrifat müdürü Pulyef 
tarafından karşılanmıştır. Tevfik 
Rüştü Beyin Sofyayi ziyareti resmî 
bir mahiyette olmamakla beraber, 
Balkan teşriki mesaisini kolaylaş
tıracak hususat hakkında mutat 
siyasî çerçeve dahilinde nokatı 
nazar teatisini mümkün kılacaktır.

Sofya, 1 (A. A) — Tekmil ga
zeteler fırka farkı olmaksızın Tür
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyin ziyareti hakkında hararetli 
makaleler neşretmektedirler. Nim 
resmî Demokraticeski ve La Bul
gari gazeteleri Türk - Bulgar dost
luğunun istikbali hakkında itimat 
izhar etmekte ve Türk haricî siya
setinin mümessilini Türk milleti
nin kahraman Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerinin idaresinde ifa 
ettiği muazzam eserin samimî bir 
hayranı olan dost Bulgar milletinin 
kıymettar bir misafiri olarak se
lâmlamaktadır.

Mir gazetesi Türkiye Hariciye 
Vekilinin bu ziyaretini iki millet 
arasındaki mes’ut mukarenetin mü
tekabil bir tanınması addetmekte
dir. Demokrat fırkası naşiri efkâ
rı olan Zname bu seyahatin mus
lihane rabıtaların ve dostane mü
nasebetlerin takviyesi yolunda ye
ni bir adım olduğunu yazmakta ve 
Türk misafire pek samimî bir su
rette beyanı hoşamedi eylemekte
dir.

Sila gazetesi hakikaten musli
hane olan Bulgar siyaseti hakkın
da son zamanlarda deveran eden 
bethahane şayiaların Bulgaristanı 
mümtaz Türk şahsiyetleri hakkın- 
daki misafirpervelik vazifesini ifa
dan menedemiyeceğini tesbit ile 
Bulgar milletinin muahedeler dai
resinde tekmil hukukuna riayet et-

Bu tgar^H ariciye Nazırı M.
Bısrof cen ap ları 

tirmek azminde olduğuunu yazi“ 
yor ve diyor ki:

Bu maksatla bir zamandanbe- 
ri sık sık mevzu bahsolan büyük 
siyasî kombinozonlara yabancı kal
makla beraber bizi diğer milletle
re bağhyan dostluk rabıtalarını 
takviyede büyük menfaatimiz var
dır.
Tevfik Rüştü Beyin avdeti

Cenevredeki Tahdidi teslihat 
komisyonuna iştirak eden ve av
dette Roma ve Sofyayi ziyaret 
ederek İtalya ve Bulgar Başvekil
leri ve Hariciye Nazırlarile mühim 
mülâkatlar yapan Hariciye Veki
limiz Tevfik Rüştü Bey bugün 
veya yarın şehrimize avdet' buyu
racaklardır.

Hariciye Vekilimiz burada iki 
gün kalacak ve Reisicümhur Haz
retleri tarafından kabul edilerek 
Tahdidi teslihat komisyonunun me= 
saisile Roma ve Sofyadaki siyasî 
temasları etrafında izahat vere
cektir.

Tevfik Rüştü Bey cuma günü 
Ankaraya gidecekler ö-Vr.
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ZMJmıımî Müdüriyet C.

Terkos şebekeni

îımşasıt içim şimdi- 
demi Mır plânı İhta*1 

z i F İ a o m ı ş ü r

Ankaradan gelen haberler Na
fıa Vekâletinin şebekeyi satın almak 
suretile Tekos meselesini kat’î 
suretle halledeceğini bildiriyordu.

Bu haber İstanbul Belediyesini 
çok memnun etmiştir.

Terkos şebekesi satın alındık
tan sonra yeni bütçesine hem alıın 
parasının ilk taksitini, hem de şe
bek de derhal yapılacak ıslahata 
dair tahsiaat konacaktır.

inşaata nasıl başlanacağına dair 
daha şimdiden bir plân yapjlmıştır. 
Bu plân derhal tatbik edilecektir.

Ancak müessesenin doğrudan 
doğruya Belediye tarafından mı, 
yoksa millî bir şirketçe mi idare 
edileceği kararlaşmamıştır. Bir fik
re göre de Terkos su şebekesi 
Karaağaç müessesesi gibi mülhak 
bütçe ile idare ve ihtisas sahibi 
-olan şimdiki memurları ipka edi
lecektir. Şebekenin az memurla 
idaresi ve mısrafta azami bir ta
sarruf yapılması için de bir proje 
hazırlanmağa başlanmıştır.

Terkos Şirketi Müdürü M. 
Kastelno belediyeye gelmiş ve son 
vaziyet hakkında reis muavini Hâ- 
mit Beyle görüşmüştür.

700 Çeşme tamir edildi
Büyükderedeki Büyük bendin 

(tamiri bitmiştir. Şimdiye kadar 
bentte yalnız gündelik su muha
faza ediliyordu. Şimdi ihtiyat su 
da biriktirilmeğe başlanmıştır.

Büyükderedeki bentler günde
4 bin ton kırkçeşme suyu akıtı- 
yerlar. Bentler tamir edilmekle 
Beraber Kırkçeşme ve Halkalı su
ları şehrin bütün ihtiyacını 
temine kâfi değildir. Diğer taraf
tan bu sular çok pistir.

Kırkçeşme ve Halkalı sularının 
temiz bir surette akması için bü
tün mecraların değiştirilmesi ve 
suyun tasfiye edilerek getirilmesi 
lâzımgeliyor. Bu iş için milyonlar
ca liraya ihtiyaç vardır.

Belediyenin evkaftan tesellüm 
-ettiği çeşmelerin 86 sı Hamidiye 
-çeşmesi olmak üzere 1500 den 
fazladır. Bu çeşmelerin ancak 
200 kadarı akıyordu. Belediye 
-şimdiye kaar 700 çeşmeyi tamir 
-etmiş ve sularını akıtmıştır.

Kaçakçılığa karşı
Rüsumat muhafaza teşkilâtı 

iıakkında yeni bir proje yapılmak
tadır. Bundan evvel karadaki teş
kilâtın askerî usûllere göre tan
zim edilmesi için bir kanun lâyi
hası yapılmıştı. Deniz muhafaza 
teşkilâtı için hazırlanan lâyihaya 
yeniden ilâveler yapılacaktır. Bu 
işle meşgul bir komisyon deniz 
muhafaza teşkilâtının da askerî 
•usûllere göre tanzim edilmesini 
münasip görmüştür.

Deniz muhafaza teşkilâtı eski 
ıbahriye zabitleri idaresine verile
cek, muhafaza memurları da bah
riye efradı gibi talim ve terbiye 
görecektir.

Matbuatta
“Hür Gazete,, şeriklerinden Mu

zaffer Muhittin Bey şerikler ara
sında çıkan bir ihtilâf üzerine 
dünden itibaren gazeteden çekil 
iniştir.

Dün sabahki sis
Dün sabah limanımızı gene sis 

kaplamıştı. Bu yüzden vapur sefer-
■ îeintizamı Losidmuştur.

3«n Köikucvvcl 1930

/ Birinci uıthifcdon mahal /
Galatasaray lisesinde 40 da

kika kadar kalan Reisicümhur 
Hazretleri, müdüriyet odasından 
mektebin bahçesine çıkmıştır. Bu 
sırada zil çaldığı için sınıflar bo
şalmış ve talebe Büyük Gazileri
nin etrafım alarak gönülden ko
parı alkışları arasında bir müddet 
yaya yürümüşlerdir.

Reisicümhur Hazretleri çok 
neşeli idiler. Talebeyi gülerek se
lâmlıyordu. Lâcivert bir kostüm 
giymişlerdi. Ellerinde gri bir par- 
desü vardı. Etrafında kaynaşan 
yüzlerce Vatan evlâdının bir ağız
dan yaşa diye bağırışları ve alkış
ları arasında mektebin dış kapı
sında otomobillerine bindiler. Ga
zinin geldiğini duyan halk cadde
leri doldurmuştu. Mektebin içir de 
başlıyan alkışları dışarıda halkın 
samimî tezahüratı takip ediyordu.

Gazi Hazretleri, Galatasaray- 
dan sonra Turkuvaz pastahane- 
sini şereflendirdiler. Ve burada 
geç vakte kadar oturarak müzik 
dinlediler, çay içtiler, saat yedi 
buçukta da Dolmabahçe sarayını 
teşrif buyurdular.

Gazi Hazretlerinin Turkuvazı 
teşrifini haber alan halk bu sefer 
burada kaldırımlara yığıldı. Her
kes Büyük Reisi görmek için biri- 
birini çiğniyordu. Gazi Hazretleri 
saraya avdet buyururken yolları 
dolduran halk kendilerini samimî 
tezahüratla alkışladı.

Reisicümhur Hazretleri bugün 
ziyaretlerine devam ederek Vilâ
yet, Belediye, Türk Ocağı, Darül
fünun ve Halk Fırkası merkezini 
teşrif buyuracaklardır.

Şeker birliği
Alpullu şeker şirketi, piyasada 

şeker fiatlerinde bir istikrar için 
Sovyet haricî ticaret mümessilliği- 
le müzakerata başlamıştır. Verilen 
malûmata göre müzakerat bir ne 
tice vermiyecektir.

Diğer taraftan Sovyetlerle şe
ker fiatleri üzerinde anlaşmak 
kabil olmazsa büyük şeker tacir
leri kendi aralarında şekerciler 
konsorsiyomu yapacaklardır. Kon
sorsiyom Alpullu şeker şirketinden 
idare edilecektir.

Zehirlendi
Beyoğlunda Kaval sokağında 

oturan Nimet H.; kabile Kiryaki- 
çeden çocuk düşürmek için aldığı 
bir ilâcı içmiş, zehirlenerek ölmüş
tür. Kabile hakkında takibat ya
pılmaktadır.

Baca tutuştu
Japon sefarethanesinin mutfak 

bacası tutuşmuşsa da yetişilerek 
söndürülmüştür.

Mahmut Saim faaliyette
Seyfi isminde bir genç Gümüş- 

suyunda eshabı emlâktan Celâl 
Beyin evine giderek, Milliyet ga
zetesi başmuharriri tarafından gön
derildiğini ve 14 liralık bir abone 
makbuzunu kabul etmesini rica 
ettiğini söylemiş, şüphe üzerine 
polise yakalattırılmıştır. Genç, meş
hur abone delandırıcısı Saim tara
fından gönderildiğini polise itiraf 
etmiştir.

Mektebi mülkiyede
Önümüzdeki perşembe günü 

Mektebi Mülkiye elli dördüncü yıl 
dönümünü tes'it edecektir. Bu 
münasebetle Yıldızda kâin mek
tepte bir içtima tertip edilmiş ve 
içtimaa mektebin eski mezunlan 
Javc.t edihr.i;;u rdir.

— inkılap —

Ser; fearaluçasaı

Ses Kıralıçalığma intihap edi
len Hüdadat Şakir H . dün refa
katinde zevci olduğu halde saat 
15 le Somplon Ekapreoile Sirkeci
den Parise müteveccihen hareket 
etmiştir.

Kıralıça istasiyonda meraklı 
bir halk kiitleai ile ahbap ve ak
rabaları tarafından pek hararetli 
bir surette teşyi edilmiştir. Kıra- 
lıçaya bazı müessesattan ve Cüm
huriyet gazetesi tarafından birer 
buket hediye edilmiştir. Kendisi 
ayın beşinde Pariste bulunacak 
orada üç gün kalarak milletler 
şarkısı filminde millî bir halk tür
küsü söyliyecek, sonra diğer ses 
Kıralıçalarile beraber Nise hare
ket edecekler, orada icra edilecek 
olan beynelmilel ses müsabakasına 
iştirak edecektir.

Denizli vilâyet meclisi
Denizli, 1 (A . A ) —■ Vilâyet 

umumî meclisi mutat merasimle 
bugün açılmıştır.

işsizlere ait tahsisat 
Londra, 1 (A.A) — Mesai Na

zırı, işsizlere ait tahsisat yekûnu
nun 70milyona çıkarılması hakkm- 
daki kanun lâyihasını Avam ka
marasına tevdi etmeden evvel ma
li mahiyette bir karar sureti ver
miştir. Nazır, işsizliğe karşı sigor
ta usulüne gerek işçiler ve gerek 
iş verenler tarafından yapıldığı 
görülen bazı suiistimallerden bah
setmiş ve talep edilen 10 milyon 
İngiliz lirahk munzam tahsisatın 
Nisan ortaları-a kadar kifayet e- 
deceğini söylemiştir.

Liberaller hükümet lehinde rey 
vereceklerinden amele fırkasının 
bu meselede muvaffakiyeti bilkuv- 
ve temin edilmiş demektir.

“Sen„ nehri taşıyor 
Paris, 1 ( A .A ) — Marn nehri

nin kabarması Seine nehrinin su
larının da yeniden kabarmasına 
sebep olmuştur. Paris havalisinde
ki ve Marne sahilindeki birçok 
yerler bu vaziyetten bilhassa mü
teessir olmuştur.

Amerikanın bütçe açığı 
Nevyork, 1 ( A .A ) — M. Mel

lon, bu seneki bütçe açığının 180 
milyon dolar olduğunu tahmin 
etmektedir.

Âmerikada refah istikrazı 
New-York, 1 (A . A ) — Bir 

çok bankerlerden ve mütehayyiz 
iş adamlarından mürekkep bir ko
mite tesis edilmiştir. Bu komite, 
bugün toplanacak olan kongreden 
bir milyar dolarlık bir refah istik
razı için mezuniyet talep edecek
tir. Bu para, yeni birtakım umu
mî binalar, yeni yollar inşasına, 
kanalların ve nehirlerin yatakla
rının derinleştirilmesine tahsis edi
lecek ve bütün bu ameliyeler fe
deral hükümetinin nezaret ve hi
mayesi altında icra edilecektir.

Selânik Bankası
T arih i tesisi 1888 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
Temamen tediye edilmiş 
Merkezi idaresi İstanbul 

Telefon Beyoğlu:
4070. 4071, 4972, 4073, 4074 

İstanbul: 238 23821 
Türkiyedeki şubeleri 

İzmir, S?.:nnın, Adana, Mersin

| stanbul 4 üncü icra ıneınurlıığuıı- 
 ̂ dan : Koutaki Efendinin Nikulcı 

Şişkolultı ve Abdül Efendilerdeki 
alacağının temini istifası zınmıuulu 
mahcuz Beyoğlu Kamerhatun ma
hallesinin Margarit sokağında atik 
15 cedit 1 numı-alı hanenin tama
mı yine Beyoğlu Hüseyinağa 
mahallesinde Fıçıcı sokağında 1 
numaralı hanesinin nısfı ile diğer 
borçlu Abdül Efendinin Kasımpa- 
şada Hacı Şaban mahallesinin A- 
karca sokağında atik 3 cedit 5,5-1 
numaralı hanenin nısfı otuz gün 
müddetle ihalei evveliye müzaye
desine vazolunarak balâda zikre
dilen Margarit sokağındaki cedit 
1 numaralı hanenin tamamına iki 
bin (2000) lirada ve Fıçıcı soka
ğındaki 1 nutnralı hanenin nısfına 
dört yüz(400) lirada ve Kasımpa- 
şadaki hanenin nısfına iki yüz el
li (250) lirada talibi uhdesinde o- 
lup bu defa yüzde beş zamla ve 
on beş gün müddetle ihalei kati
ye müzayedesine vazolunmuştur.

Kamerhatun Margarit sokağın
daki bir numaralı hene:

Mermer üç ayak merdivenle 
ve demir methalden girildikte ze
mini demir döşeli tahtında sarnıç 
bulunan methal üzerinde içiçe ge
çilir birisi küçük olmak üzere iki 
oda bir halâ Vve taşlık üzerinde 
bir mermer musluk mevcuttur. 
Mezkûr methalden taş merdivenle 
bodrum katına inilir.Zemini kırmızı 
çini döşeli maltız ocaklı sabit ba
kır çamaşır kazanlı kebir mermer 
musluk tatlı ve çamaşır teknesi 
iki kısımdan mürekkep mutfak 
mevcut olup bağdadî bölme ile 
tefrik edilmiş zemini beton döşe
meli bir kapıyı muhtevi ve beton 
altı parmak basamaklı ve demir 
kapılı Topçular sokağına çıkar bir 
methali muhtevidir. Mutfağa inen 
merdiven altında bir kömürlük 
vardır. Ahşap merdivenden birinci 
kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde 
her iki sokağa şahnişi bulunan bir 
oda mevcuttur.

İkinci kata ahşap merdivenle 
çıkıldıkta bir koridor üzerinde bi
risinin her iki sokağa şahnişi ol
mak üzere biri büyük iki küçük 
üç oda bir dolap vardır. Üçüncü 
kata çıkıldıkta bir koridor üzerin
de bir oda bir halâ zemini beton 
ve küçük bir ocaklı bir mutfak ma
halli ile mutfaktan methali bulu
nan kırmızı çini döşeli etrafı kâ- 
gir korkuluklu taraşa mevcuttur. 
Merdivenin üzerinde bir küçük 
aydınlık vardır. Binanın dahili du
var akşamı kısmen kalemkâr tez
yinatıdır . Elektrik terkos hava 
gazi tertibatını havidir. Binanın 
heyeti umumiyesi Anastas Kokensi 
Efendi tarafından 29 senesi bida
yetinden itibaren beş sene müd
detle ve seneliği (600) lira ile tahtı 
isticarındadır. Hududu: Sağ tarafı 
Vinçezenun hanesi sol tarafı Top
çular caddesi cephesi Margarit 
sokağı arkası Diyonis Efendi ha- 
nesile mahduttur. Mesahası tah
minen arazi ve bina 40 metre 9 
santimetre terbiinde olup kıymeti 
muhamminesi beş bin üç yüz liradır.

Kamerhatun Fıçıcı sokağındaki 
hane, 1 numaralı hane :

Bir basamak merdivenle demir 
kapıdan girildikte zemini mermer 
döş“H methale çirilir. Mezkûr

methal üzerinde tahtında bodrum 
küçük bir oda ( bu bodrum oda
nın döfjümefii üzerindeki açılan ka
paktan girilir ) ve zemini tay dö
şeli ve maltız ocaklı küçük mer
mer musluk taşlı beton bulaşık 
tekneli ve tahtında sahrınç ayrıca 
bir kuyusu ve arka taraftaki ay
dınlık methali bulunan bir mutfak 
mevcut olup aydınlıkta küçük bir 
helâ vardır. Mutfak dahilinde üç 
gözden mürekkep kömürlük ve 
dolap mevcuttur.

Zemin katla birinci kat arasın
da ve merdiven üzerinde küçük 
bir oda mevcut olup merdiven 
altına müsadif küçük bir yük var
dır. Birinci kata çıkıldıkta bir 
sofa üzerinde bir kabine bir dolap 
ve sokağa şahnişi bulunan bir oda 
vardır. Ahşap merdivenle ikinci 
kata çıkıldıkta birinci katın ayni
dir. Yalnız sofada mermer bir 
musluk vardır. Üst kata çıkıldıkta 
bir sofa üzerinde içiçe geçilir iki 
oda bir yük ve arka cephede ze
mini maltız döşeli etrafı demiif 
parmaklıklı bina arsa kâmilnice 
bir açık balkon vardır. Zemim 
katında Madam Mari bilâ kontrat 
mahiye 13 lira kira ile müstecir- 
dir. Birinci katta Madam Asıasta- 
sia Mayıs 930 tarihinden itibaren 
altı ay müddetle mahiye 10 lira 
kira ile müstecirdir. Hane deru- 
nunda elektirik terkos tertibatı 
vardır. Hududu: Sağ tarafı Sofi 
Paseka arka tarafı Mihailidis Efen
di. Cephesi tarikle mahduttur. 
Miktarı mesahası bina 64 aydın
lık mahal 6 umum arazi 70 metre 
murabbaında olup kıymeti muham- 
menesi tamamı üç bin yedi yüz 
elli liradır.

Kasımpaşadaki hane:
Üç ayaklı kârgir merdivenden 

ve çift kanatlı ahşap methalden 
girildikte zemini beton bir taşlık 
üzerinde bir oda bir kiler ve halâ 
keza zemini beton ve adî ocaklı 
bir kuyuyu muhtevi ve bir dolaptı 
mutfak mevcut olup mutfaktan 
arka kısımdaki ilâve mahalle giri
lir. Taşhkta gömülü bir küp mer
diven altında bir dolap mevcuttur. 
Ahşap merdivenden birinci kata 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde üç oda 
birisinin sokağa nazır şahnişi mev
cuttur. Bir kiler bir halâ vardır. 
İlâve arka taraftaki sondurma kı
sım üzeri saçla mestur ve zemini 
beton döşemeli her iki;yanı yalın
kat kafes ile mestur bir mahal olup 
tahtında zemini beton bir ahır var
dır. İlâve diğer kısım iki oda bir 
sofa bir yük zemin katı bodrum
dur. Hududu sağ tarafı ahare ait 
arsa arkası Haşan Efendi bahçesi 
sol tarafı Zeki Beyin hanesi cep
hesi Akarca sokağı ile mahduttur. 
Mesahası sokak üzerindeki iki katin 
bina 60 ikinci kısım sondurma çatık 
bina 25 üçüncü krsım iki katlı kârgir 
bina 50 ve umum arazi 135 metre ter
biinde olup kıymeti muhammenesi 
tamamı iki bin liradır.

Talip olanlar kıymeti muham- 
menesinin yüzde lo  (on) nisbetin
de pey akçesini alarak 929-107G5 
dosya mımarasile 20-11-9^0 tari
hinde saat on dörtten on altıya 
kadar İstanbul dördüncü icra me
murluğuna bizzat veya bilvekâle 
müracaat eylemeleri - ilân olunur.
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Belediye ile idarei hususiyenin

1 Kânunusaniden itibaren birleş
tirileceğini yazmıştık. 1 Kânunu
sanide yeni biıtçe tatbika başlan
dığı zaman muhasebe nıiidiirlüğii- 
nc merbut olarak 9 hesap müfet
tişliği ilulas edilecektir. Bunlar be
lediye ile lıususî idarenin hesabı 
muamelelerini daimî surette kon
trol edeceklerdir. Belediye teftiş 
müdürünün crari altında da ayrıca
9 müfettiş bulunacak ve bunlar da 
İdarî ve beledî hususatı teftiş ede
ceklerdir.

Bundan başka Belediye zabı
tası müdürlüğünde, tıpkı poliste 
olduğu gibi, tartı, ceza, takip ve 
saire gibiher işe ait birer ma
sa teşkil edilecektir.

Wu D S iy  ©■&!£©

Vilâyet itfaiyesi
Vilâyet hududu dahilindeki 

müstakil belediyelerin itfaiye teş
kilâtlarını takviye eylemeleri ka
rarlaştırılmıştır.

Muharrerattaki elkap
Belediye ve idarei hususiyelere 

yazılacak muharreratta “İstanbul 
Valisi ve Belediyesi,, elkabının 
kullanılması fakat diğer hususatta 
yalnız İstanbul Valisi yazılması 
kararlaştırılmıştır.

İkramiye tahkikatı
929 ilk tedrisat vergisinden İk

ramiye alan Defter Beyle rüfekusı 
hakkında Maliye müfettişi Nazım 
Ragıp B. tarafından yapılan tah
kikat bitmiş ve raporu Mâliyeye 
gönderilmiştir.

Vilâyet Meclisi
Umumî Vilâyet meclisi kanun 

mucibince ilk içtimaini teşrinisa
nide yapacak, şubatta toplanmak 
üzere ay sonunda dağılacaktı.

Fakat kânunsaniden itibaren- 
tatbik edilecek olan 5 aylık bütçe 
ile 1929 senesi belediye kat’î 
hesapları ve diğer bazı mühim ve 
müstacel işler olduğu için meclis 
bir hafta daha temdit edilecektir.
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Eksik tartılar
Zabıtai belediye evvelki gün 

Tophane ve Fındıklı ve civarında 
esnafı, depolan teftiş etmişler ve 
bütün terazi ve kantar gibi tartı
ları tetkik etmişlerdir.

Bu teftiş neticesinde 18 kan
tarın yanlış olduğu anlaşılmış ve 
müsadere edilmiştir. Bunlar çeki
de 25, 35 okka eksik tartmakta 
imişler.

Dün de Beyoğlu ve Galata 
mıntakaları teftiş edilmiş hakikat
te 15 dirhem tartan pek çok sah
te 25 dirhemlikler bulunmuş ve 
müsadere edilmiştir.

İstanbul Belediye intihabı lıak- 
| kında birçok şikâyetler olmuştu. 
| Bıı şikâyetler tetkik edilmiy ve
S ımılıik görülerek mülkiye mii- 
| fettişi Hacı Hüııi'ı Beyin riya
li netinde ve müfettişlerden ınü- 

rekkep bir heyetin tetkikat ve 
| tahkikat icra etmeni kararlaş- 
İ  tırılınıştır.
| Heyet bir iki güne kadar me- 
^saiye başlıyacaktır.

Adllliiyuggilıg;

Emniyet sandığını dolan
dıranların muhakemesi

Emniyet sandığını dolandır
makla maznun Ayetullah ve ar
kadaşlarının muhakemelerine dün 
Ağır cezada devam edilmiştir.

Dünkü celsede müddei umumî 
Ayetullah, Fuat, Ziya ve İsmailin 
tecziyesini, İzzetinin beıaetini, bu 
suçtan tahtı muhakemeye alman 
Emniyet sandığı memurlarının da 
beraetini istemiştir.

Mahkeme karar için talik edil
miştir.

Şantaj davası
Herman Spirer şirketinin Suat 

Tahsin ve Sait Beyler aleyhine 
açmış olduğu şantaj davasına dün 
İkinci cezada devam edilmiştir.

Herman şirketi müddeiumumî
liğe iki istida vererek birinde 10 
bin lira tazminat istediğini, İkin
cisinde maznunlar aleyhine yeni 
delâil ibraz edeceğini söylüyordu.

Müddeiumumi mezkûr istidala
rın reddini istemiş ve heyeti hâ
kime de tasdik etmiştir.

Muhakeme karar için talik 
edilmiştir.

Çocuğu alınırken ölmüş
İsmet Bey namında biri müd

dei umumiliğe bir istida vererek 
karısı Nimet Hanımın Senjorj has- 
tahanesinde Çocuğunun alındığı 
esnada vefatına sebebiyet verildi
ğini iddia etmiştir.

İhtilâf yok
Ticareti Hariciye Ofisi ile ti

caret müdüriyeti arasında rapor 
ihtilâfı çıktığı yazılmıştı.

Dün Ticaret odasından sahihi 
salâhiyet bir zat demiştir ki:

—“İhtilâf olduğuna dair yapı
lan neşriyat kat’iyyen doğru değil
dir. Bu iki daire ticarete ait ra
porlarım yekdiğerine göndermek
tedirler. Bu da rekabetin olmadı
ğına dair bir delildir.,,_______
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Kızıl Bakire
— Müsaade ediniz de sözümü 

bitireyim. Ben, kendimin zeki bir 
kadın olduğum iddiasındayım.

— Mükemmel bir fikir kadını!.
— Öyle olsun!.. Kısmı siyasi

de bana rekabet edebilecek bir 
polisim henüz daha doğmadığı 
kanaatindeydim. Şimdiye kadar kim
se beni faka bastırmadı, yalnız 
siz ikiniz müstesna! Neticenin bu 
şekilde tezahüründen doğrusu bü
yük bir mahcubiyet hissediyarum.

Kharasofla ben gülerek bayı- 
lıyarduk...

Kızıl Bakire diyordi ki:
Yanhz anlamadığın-: bir

nokta var: 2 Nwmrah Loubianka

da bu kadar mahir adamlar olsun 
da sizin bu katmerli oyununuzu 
keşfedemesin ? fakat ben faka 
bastım. Elbet onlar da işi çakama- 
mışlardır.

Sonra Kharasofun yanma 
yanına yaklaştı. Ve elini onun o- 
muzuna koyarak dedi ki:

— Doğrusu sizi çok takdir e- 
diyorum. Taktirde ne kelime?... 
Sizin şöhretinizde bir istidadı se
lâmlamakla bahtiyarım. Evet, ben 
Kostantinovna... Ben Çekanın bey 
nelmilel hafiye teşkilâtı içinde 
yekta zannettiği kadın... Hatta o- 
kadar ki si?io yanınızda kendimi 
a.acık b.r .az çocuğu z ;eniyorum.

Imkılflp —

Tütün inhisarımda 
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Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Tütün İnhisan Umumî 
Müdürü Behçet Bey bugün şehri
mize avdet edecektir. Behçet Bey 
Ankarada Maliye Vekâletine îııhi- 
oar idaresinin kadroyu ve yeni 
aeııc biitçeai hakkında izahat ver
miştir.

Tütün İnhisar İdaresinin 931 
Il&tçesi Maliye Vekâletince kabul 
edilmiştir. Yeni idarenin yeni sene 
bütçesi Barem kanununa göre 
tanzim edilmiştir.

Devlet Bankası İstanbul şube
sinin Tütün İnhisar İdaresinin Ga- 
latadaki Umum Müdürlük binasına 
yerleşeceği haberi teeyyüt etme
miştir. Esasen Devlet Bankasının 
istanbulda bir şube açıp açmıya- 
cağı henüz takarrür etmemiştir.

İbrahim Tali Bey
Bir müddettenberi Bursada 

bulanan birinci umumî müfettiş 
İbrahim Tali B. d ün şehrimize gel
miştir. Birkaç gün kalıp Ankaraya 
gidecektir. Şehrimizde bulunan Van 
Valisi dün İbrahim Tali Beyi ziya
ret etmiştir.

Memba sucuları cemiyeti
Memba sucuları bir cemiyet 

teşkil etme "e karar vermişlerdir. 
Sucular Vilâyete müracaat ve mu
amelelerini ikmal etmişlerdir.Tica- 
ret müdüriyeti cemiyetin tescilini 
yapmıştır. Sucular 8 Kânunu ev
velde idare heyetlerini intihap 
etmek üzere, merkez ittihaz ettik
leri Bahrisefit otelinde içtima ede
ceklerdir.

Kambiyo murakabesi
Borsada kambiyo murakabesi

nin kalkacağına dair bir telgraf 
havadisi intişar etmişti. Dün Bor
sa komiseri Abdülkadir Bey de
miştir ki:

— “Şimdilik murakabenin kal- 
dırılmıyacağı kanaatindeyim.,,

Türk Ocağında konferans
4 birinci kânun 930 perşembe 

günü akşamı saat 21 de Doktor 
Abdullah Cevdet Bey tarafından 
“Mütefekkir şair Y. M. Guyan 
ve şiirleri,, mevzulu bir konferans 
verilecektir. Bunu müteakip Bet - 
hoven’in en güzel parçaları çalına
caktır. Bu konferansa herkes ge
lebilir.

Kahve tacirleri birliği
Kkhve tacirleri arasında bir 

fiyat birliği yapıldığından bahset
miştik. Bir kahve taciri bu birliğe 
alınmadığı için ticaret birliği pro
testo etmiş, bir suretini de ticaret 
müdüriyetine göndermiştir.

/il. //V

Rusya - Ingiltere
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Londra, 1 (A.A) — Hariciye 

Nazırı M. lİ Miılerson, Mo.'ıkovada 
bazı muallimlerin yapılan muha
kemeleri hakkında Avam Kamara
sında sorulan suallere verdiği ce
vapta demiştir ki:

Bu mesele hakkında Rusya 
Hükümeti tarafından neşredilen ve- 
sikalann tercüme edilen suretle
rini büyük bir itina ile tetkik et
tim. Mevkufların ifadeleri hakkın
da müddeiumumilik tarafından 
serdedilen mütalealarda İngiltere 
aleyhinde hiçbir hakka ve asla 
istinat etmiyen bazı cihetler bul
duğunu gördüm.

Maznunların ifadeleri hakkında 
müddeiumumilikçe ileri sürülen 
mütalealar Sovyet hükümeti tara
fından resmen kabul edilmiş oldu
ğundan bu iddianamenin şimdiki 
İngiliz hükûmetile selefi aleyhinde 
asılsız ve esassız bazı mülâhazala
rı havi bulunmasının Hariciye Ne
zaretinin infialini mucip olduğunu 
Sovyet Hükümetine bildirmesi için 
Mosaovadaki İngiliz Sefirine tali
mat gönderdim.

Vaşingtonda

Komünistler bir nü
mayiş yaptılar

Washington, 1 (A.A.) — Kon
grenin 71 inci içtimainin son cel
sesi aktedildiği sırada 600 kadar 
komünist siyasî mevkufların ser
best bırakılmasını istediklerine dair 
ibareler yazılı lâvhalar taşıdıkları 
halde Kapitol önünde bir nümayiş 
yapmışlardır. Zabıta, bu lâvhaları 
komünistlerin ellerinden almak is
temiştir.

Bunun üzerine bir arbede çık
mış, polisler usturpalarla ve göz 
yaşı akıtan bombalarla komünist
lerin üstüne doğru yürümüşlerdir. 
Birkaç komünist kadın vücutleri- 
nin muhtelif yerlerinden berelen- 
mişlerdir. Biraz sonra polise tak
viye kıtaatı gelmesi üzerine nüma
yişçiler dağıtılmış ve 6 kişi tevkif 
edilmiştir.

Barselone grevcileri 
Barselone, 1 (A.A) — Vali U- 

mumî grev esnasında tevkif edil
miş olanların serbest bırakılması
nı emretmiştir. Amele sendikaları 
hakkında ilân edilen takyidatta 
kaldırılmıştır.

Kharassoff:
— Estağfurullah diye bağırdı. 

Niçinböyle tevazu gösteriyorsunuz? 
İsterseniz Nobody ye sorun: Her 
zaman sizin için en tehlikeli düş
manımız bu kadın derdim. Hatta 
şimdi gayet samimî olarak tekrar 
ederim ki, sizin hizmetinizi kay
betmek gayrıkabili af bir hata ir
tikâp etmektir.

Bu konpilmanlar onu memnun 
etmişti:

— Yok canım, dedi. Hakika
ten düşündüğünüz gibi mi söylü
yorsunuz.

— Yemin ederim..
— Hâlâ size yardım edebile

ceğimi mi zannediyorsunuz?
— Evet, hatta derhal!.. Fakat 

nasıl işe başlıyacağız?..
?.?üdaha!e e tm e k  zmeburiye 

t  ıa e  kalm ıştım :

Ingüteredeki
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Londra, 1 (A.A)--Maildin Na

zırı M.Slıinwil, Avam kamarasında 
sorulan bir suale verdiği cevapta 
demiştir k i:

— Yaptığım tahkikat neticesinde 
vâsıl olduğum neticeye göre İngil
terede ve Gaile memleketinde bu
lunan maden kuyularında işçiler 
çalışmaktadırlar. İskoçyada maden 
amelesinin takriben yüzde on se
kizi çalışmaktadır.

Londra , 1 ( A . A ) — Bugün 
Glasgowda toplanmış olan uzlaşma 
komisyunu bir tesviye sureti bula
madan içtimalarını tehir etmiştir.

uyanın ikbsadem 
temsiki 

Berlin, 2 (A . A ) — Kanunini 
esasinin 48 inci maddesi mucibin
ce mareşal Hindenburg, ıslahatı 
maliye ve Almanyanın iktısadem 
tensiki hakkında bir takım karar
nameler imzalamıştır. Hükümet, 
önümüzdeki cumartesi günü Ra- 
yhıstagdan bu kararnameler hak- 
kındaki reyini vermesini talep 
edecektir.

Hindistanda

Birmanya Hlndis  ̂
tandan aı

Londra, 1 (A . A) — Yuvarlak 
masa konferansına iştirak edem 
murahhaslar umumî bir içtima yap
mışlardır. Bu içtimada Biı manya
nın Hindistandan ayrılması esası 
reye müracaat edilmeden ittifakla 
tasvip edilmiştir. Bu mesele hak
kında tetkikatta bulunmak ve bu 
ayrılmanın tahakkuk ettirilmesi en 
muvafık şekli bulup tavsiye etmek 
üzere hususî bir komite teşkil 
edilmiştir.

Bir boks maçının hasılatı
Barcelone, 2 (A.A.) — Gaze

telerin ekserisi, Paulino-Garner© 
boks maçı neticesinin âdilâne ol
duğu mütaleasmdadır. Hasılat 700 
bin Peçeteye baliğ olmuş olup 
rauiino 140 bin, Garnero 105 bin 
Peçete alacaklardır.

Amerika ve Kızıllar
Vashington, 2 (A.A) —  Bun

dan sonra Rus muhaceretinin kfil- 
liyen memnuiyeti hakkında kon
greye bir teklifi kanunîde bulu
nulmuştur. Bu, hali hazırdaki iç
tima devresinde Kızılların hareketi 
aleyhinde ittihaz edilmiş olan mü
teaddit tedbirlerden biridir.

—Niçin tereddüt ediyorsunuz? 
İşimiz, evvelce tesbit edilmiş ve 
çizilmişti. Her ikisi de hayretle 
bana bakıyorlardı..

Kızıl Bakire:
— Ne iştir? diye sordu:
— Şimdi anlarsınız! Biliyorsu

nuz ki Gunslicht yoldaş, size en 
kısa zamanda ve her ne bahasına 
olursa olsun Beyaz Rusların iki 
hafiyesini bulmağı emretmişti?..

İkisi de gülüştüler.. Ben devam 
ediyordum:

— Madam ki mesele bu şekil
dedir. Bu akşamdan itibaren der
hal onların takibine koyuluruz. 
Eğer son aldığım malûmat yanlış 
değilse, bu sefiller Perm’i geç
mişler ve:

Eîcıterinburg’a c’ojtu yoî alma
ğa başiamişiarclır.

Kharassoff sözümü kesti:
— Bu malûmatı Gunslicht ten 

mi aldın?..
— Evet !.. Hatta şunu da ilâ

ve etmişti : “ Benim tarafımdan 
Konstantinovnaya deyiniz ki eğer 
bu adamlar memnu şehre girmeğe 
muvaffak olurlar ise yalnız ken
disini mes'ul etmekle iktifa etmi- 
yeceğiz boş yere kendisinden ha
ber beklediği ve pek azizi olan 
bir şahsı da mes’ul edeceğiz.,,

Hakikaten çıldırmış bir hale 
gelen Konstantinovna bağırdı.

— Böyle dedi ha ! Ah! S e fil!
Ve ellerini ümitsizlikle bükerek

ilâve e tt i :
— Bu feci şeyi nasıl menet- 

meli ? Bu şayanı nefret cinayete 
nasıl mâni olmalı ? ■

Kharasoff söze karıştı.
(  Arkası yarın)
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Arif Oruç dün tevkif edildi. 
Aylardanberi bu vatan halkını bi- 
ribii'ine kırdırmak için sövmedik 
haysiyet, taarruz etmedik namus, 
çiğnemedik iffet bırakmıyan ser
seri, nihayet, ebedî olmasını te
menni ettiğimiz mukadder akıbe
tine erdi. Eğer bu akıbet, şu sa
tırları yazdığımız dakikada, Ali 
Kemalin akıbeti şeklinde tecelli 
etmemişse, mülevves vücudu, na
muslarına taarruz ettiği vatandaş
ların ulvî gazebine uğrayıp parça 
parça, lime lime edilmemiş se, bu
nu, hainin buna lâyık olmadığına 
değil, fakat asîl *Türk milletinin 
köpek leşinden iğrenen temiz ru
huna, yüksek ulüvvü cenabına ham
letmek daha doğru bir harekettir.

Ankarada kapı kapı para di
lenen Arif Oruç, Bütün kapıların 
suratına kapandığını görünce, ge
çen sene, muhalefete karar verdi. 
Atıldıkları yolu gören ve kelepçe
den kurtulmak için kendi kendilerini 
feshetmekten başka çare bulamıyan 
mahut Serbes Fırka erkânından 
bazıları, onu kararında teşvik etti
ler. Meşhur “ Kavi Hükümet ,, 
makalesi yazdırıldı. Çerkeş Etemin 
yamağı, bu yazıda, Çerkeş Eterni 
pislik gibi silip süpürmüş olan 
adama:

“ Artık çekil! ,, diye emir bu
yuruyordu. Bu emir, “ Yarm „ 
paçavrasının birkaç yüz basgısını 
bir kaç bine çıkardı. Hint kumaşı 
gibi her nüshası bir liraya satıldı.

Yediği herzenin nakde kabili 
tahvil bir hayretle karşılandığını gö
ren sabıkalı, bu sefer gemi azıya 
alıp, kendini rakı şişesi içinde, dev 
gibi büyümüş bir acayip kahra
man şeklinde görmeğe başladı. 
Bütün seciyesi feragatten, fazilet
ten ve vatan muhabbetinden yu- 
ğurulmuş tertemiz bir adama, dev
let hâzinesinden on para çalınma
sın diye uykusu kaçan bir insana 
“ hırsızlan ve suiistimaiciieri hi
maye eden adam ! „ diye kahbece 
hücum etti. Hükümet reisi, şahsına 
tevcih edilen bütün bu namussuz
ca iftira ve tezlii manevrasına is
tikrah ifade eden bir ademi te
nezzülle mukabele edince sıra ve
killere, ondan sonra Halk Fır
kasına geldi. Fırkaya mensup 
ve açıktan açığa millete“hırsızlar!,, 
diye takdim edilen müfettiş ve 
mutemetlere ve nihayet Türkiye 
haritasında isimleri yazılı bütün vi- 
lâyei, kaza, hatta nahiyelerin idare 
âmirlerine karşı umumî iftira ta-

ıs3 Hz. dliıı Elhamm 
A nkarada alamam 

sesli film leri seyretm işlerdir
Gazi Hz. dişleri rahatsız bulunduğumdan birkaç 

gün için ziyaretleri tehir etmişlerdir

Reisicümhur Hazretleri dün 
öğleye kadar sarayda istirahat bu
yurmuşlardır. Esasen nezleden do
layı dişleri rahatsız bulunduğu için 
ziyaret te kabul etmemişlerdir.

Öğleden sonra saat ikiyi yirmi 
geçe yanlarında Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ve diğer otomobiller
de refakatlerinde bulunan meb’us- 
lardan Kıhnç Ali, Rscep ZühtU, 
Salih, Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, 
Reşit Galip, Recep Beylerle yaver
leri, Kalemi Mahsus Müdürü oldu
ğu halde tenezzühe çıkmışlar, Gaz
hane yokuşu, Taksim, İstiklâl cad
desi tarikile Elhamra sinemasını 
teşrif buyurmuşlardır. Gazi Haz
retleri, gerek memleket dahilinde 
yaptıkları tetkik seyahatleri esna
sında, gerek cümhuriyet bayra
mında alman filimlerini görmek 
arzusunu izhar buyurduklarından 
Elhamra sineması hususî bir se
ans tertip etmiştir.

Reisicümhur Hazretleri sine - 
mada husnsî koltoklarda oturmuş
lar ve saat beşi on geçinceye ka
dar gösterilen filmleri seyretmiş
lerdir .

arruzuna girişildi. İftiraya cüret 
veren bu sükût haini mütemadiyen 
teşvik eder gibi görünüyordu. Hain 
O derece cür’et buldu ki, hatta 
arasıra Gazi Hazretlerinin yüksek 
ismini bile ağzına almaktan artık 
çekinmemeğe, vazife ihtarları yap
mak küstahlığını göstermeğe baş
ladı. Bütün bu neşriyatın ve diğer 
tahrikâtın memlekette bir ihtilâl 
çıkarmak gayesini takip ettiği aşi
kârdı. Nasıl ki belediye intiha
bında Antalyada, Adanada, Baf- 
rada vatandaş kanı aktıktan baş
ka “ dağıl! „ diyen askere karşı 
koymak istiyen kıyam hareketleri 
bMe başladı. Hergün sahife sahife 
iftira ile memleketin kanunlarını 
tatbik mevkiinde olanlara o derece 
eşna hücumlar yapılıyordu ki, bun
ların ruhlarda ve fikirlerde isyan 

kıvılcımları gibi parlamamasına imkân 
olamazdı. Bütün masebakı milletin 
gözü önünde olan müseccel hain, 
yaptığının yanma kâr kalacağı hül- 
yasile, hele son günler adfiyenin 
her tarafta birden harekete gelip 
kendisini kıskıvrak etmesi icap 
eden müthiş haşmile alay eder gibi, 
asker ailelerinin iffetine dil uzatma
ğa kadar ciir’eti taşırdı. Ve dolan 
bardak taştı. Hâkimin demir eli 
haini omuzundan yakaladı, şeriri 
cemiyetin içinden çekip aldı, hay
siyet erbabına dağ başmda olma
dığımızı anlattı.

Hükümeti ve adaleti bir an için 
yok farzedenler bu neticeyi ibretle 
görsünler! Hapishanede sabıkalı
ların ve kanlı katillerin bile kabul 
etmiyecekleri kadar alçak ruhlu 
olan bu vatan haininin akıbeti, 
onun yolunda olanlara ibret olsun!

A L t  M A C fl

Evvelâ Gazi Hazretlerinin ge
çenlerde Ankarada millet çiftliğin
de Amerikalılara karşı ibzal bu
yurdukları iltifat ile Türk - Ame
rika dostluğundan bahseden hita
besine ait sesli film gösterilmiştir. 
Bu kurdelede Amerikan Sefiri Mis
ter Grow, Gazi Hazretlerini Ame
rikalılara tanıtan sözleri, bunu ta
kiben Gazi Hazretlerinin Türkçe 
olarak memleketimizle Amerika 
arasındaki samimî münasebatın 
daha ziyade inkişafı temenniyatını 
izhar eden nutukları, çiftliğe ait 
bütün tesisat, manzaralar, orman, 
meyva bahçeleri vardır.

( Arkası 3  üncü sahifede )

f|_ •• ••İt urur 
Kervan yürür!

Tren Sıvasa vardığı gün vatan 
haini Arif Oruç gazetesinde bir 
karikatür yaptı. Bu karikatürde 
İsmet Paşa ak alınla girdiği bir 
tünelden kapkara bir çehre ile çık
mış görünüyordu.

Tren, dün, ilk defa Malatyaya 
vardı.

Gene Arif Oruç, paçavrasında 
her türk vatandaşına gurur ve se
vinç veren bu ikinci hâdiseye ait 
telgrafa koyduğu serlevhada, “Kel 
başa şimşir tarak!,, buyurdu. Bu
nun altında da: “Aç millete boş 
tren lâzım değildir!,, hikmetini 
savurdu.

Maiatyaya varan türk trenleri 
hakkında bir vatan haininin kap
kara > icdanından zaten başka tür
lü bir tezahür beklenemiyeceğine 
göre, karikatürlere ve başlıklara 
asla hayret edilmez, edilemez. 
Çünkü bedmayenin cibilliyetini şaş
kınlıkla kendi serlevhasının altına 
koyduğu kendi telgrafı tekzip 
etmektedir.

Dünkü “Yurın,, dan:
“Malatya, 1 — Fevzi paşa- Di- 

yarbekir hattı üzerinde işliyen ilk 
tren bugün saat 14 te Malatyaya 
vasıl oldu Civar köylerden gelen 
binlerce halk ve Malatyalılar ilk 
treni müthiş bir alkış tufanile kar
şıladılar. Tren belediye önüne gel
diği zaman muzika ve düdük ses
leri halkın sevinç seslerine karı
şıyordu... „

Şimdi ey kari, biz İsmet Paşa
nın yeni bir eseri olan şu Malatya 
treni karşısında halkın kopardı
ğı, yine bu gazetenin şaşkınlıkla 
itiraf ettiği sevinç seslerine mi 
inanalım, yoksa o seslere karışan 
bu köpek havlamasına mı ?

Arif Oruçlar istedikleri kadar 
ulusunlur kervan yürüyor.

Tevkifin sebebi İzmit vali
sinin açtığı davadır

Müseccel vatan haini Arif Oruç 
nihayet beklediği akıbete uğramış 
ve dün akşam saat beş raddelerinde 
Müdürü Mes’ul Süleyman Tevfik 
Beyle beraber yakalanarak İzmite 
sevkolunmuştur. Bu tevkifin sebebi 
Yarın gazetesinin İzmit Valisi hak
kında yaptığı esassız, temamen if
tira ile dolu ve iğrenç neşriyattır. 
Bu neşriyattan dolayı İzmit Valisi 
Eşref Bey yarın aleyhine bir dava 
açmış ve bu davadan dolayı İzmit 
mahkemesi Arif Orucun mevkufen 
muhakemesine karar vermiştir.

Yarın paçavrasında yapılan 
çirkin ve mülevves neşriyatın 
mahiyeti şudur:

Arif Oruç, İzmit karilerinden 
Cudi isminde birinden bir mektup 
almış ve bu mektubu birçok mü- 
talealar ilâyesile ve resimlerle 
daha iğrenç bir şekle sokarak 
bilâtahkik gazete sütunlarına ge
çirmişti. Bu mektupta İzmit Vali
sinin gûya kadınlarla yaptığı bazı 
âlemlerden bahsolunuyor ve sıkıl
madan birçok temiz Türk kadınla
rının ve muallimelerin isimleri sıra
lanıyordu.. Arif Orucun bundan 
maksadı şu idi:

Hazır bir ortada iftira olsun 
veya olmasın bir mektup vardı. 
Bu mektubu vesile ederek İzmit 
Valisine değil, fakat doğrudan 
doğruya hükümet otoritesine; hü
kümet kuvvetlerine hücum etmek 
lâzımdı... İşte onun için Arif Oruç 
verdi kaieme kuvveti :

— Ey ehali görüyor musunuz ? 
Cümhuriyet kükûmeti n.e biçim va
liler kullanıyor ? Diye haykırmak 
istedi.

Bunun üzerine derhal hükümet 
kuvvetleri faaliyete geçtiler. Tah
kikat, tetkikat yapıldı, ve bunun 
kat’iyyen bir iftiradan ibaret oldu
ğu meydana çıktı. Arif Oruç şa
şırmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Vazi
yet çok feci idi. Bundan kurtul
mak için bir çare var: Heyeti 
tahririye müdürini feda etmek..

Bunun için gazetesinde bunu 
bahane ederek heyeti tahririye 
müdürlerini çıkardığını ifân etti.. 
Fakat bu neşriyat gazetesinde sira- 
sile ,bir haftadan fazla devam et
mişti.. O zaman kendisi bunu rgö- 
tnemiş mi idi?.

Lâkin işin sureti zahiresini 
örtmek lâzımdı . Onun için bu 
şekilde hareket ediyordu.

Diğer taraftan İzmit Valisi mah
kemeye müracaatle Arif Oruç ile 
gazetenin Mes’ul Müdürü Süleyman 
Tevfik Bey aleyhine dava ikame 
etmişti. Bu davayı rüyete İzmit 
mahkemesi geçenlerde başlamış, 
kendisine tebligat yapmış, fakat 
Arif Oruç hastalık bahane ederek 
mahkemenin davetine icabet etme
mek küstahlğmdada bulunmuştu. 

Nihayet evvelki günkü celsede 
I müddeiumumi Arif Oruç ile Mes’ul
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Müdür Süleyman Tevfik Beyin mev
kufen muhakemelerini talep etmiş 
ve bu talep heyeti hâkimece kabul 
edilmiştir. Bunun üzerine İzmit 
müddeiumumîliği dün vilâyete mü
racaat ederek bunların tevkif edi
lerek izmite şevklerini talep etmiştir 

Vilâyet, ceheti adliyenin bu tez
keresine binaen muktezi muame
lenin icrasını polise havale etmiş
tir. Polis saat beşte Yarm idare
hanesine gelerek Arif Oruç ile 
Mes’ul Müdür Süleyman Tevfik 

Beyi derdest etmişler ve dün Akşam 
mahfuzen İzmite sevk eylemişlerdir.

Bu bapta Vali Muavini Fazlı 
Bey diyor ki:

— “İzmit adliyesinin bir telgra
fını aldık. Yarın sahibi ile Mes’ul 
Müdürünün mevkufen muhakeme
lerine karar verildiği bildirilmekte 
idi. Kendilerini polis tevkif etti, 
İzmite sevkeyiedi; işin bizimle alâ
kadar bir noktası yoktur.

Gazete, Mes’ul Müdürlüğe baş
ka birisini tayin ederek muame
lesi ikmal eyiediği cihetle bizce 
gazetenin yarın neşredilmesinde 
hiç bir mahzur yoktur.

Tevfik Rüştü Bey 
bugün geliyor

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey bugünkü Avrupa ekispresile 
şehrimize avdet edecektir. Tevfik 
Rüştü Bey doğru Riyaseti Cumhur 
sarayına giderek Gazi Hazretleri 
tarafından kabul edilecek ve se
yahati ile yaptığı siyasî temaslar 
etrafında izahat verecektir.

Haric:ye Vekilimiz yarın An
karaya hareket edecektir.
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hikâye Kabahat semimi
Kâmil Bey bir cuma günü ka

rısını ve kızını yanma alarak sine
maya giımişti.Sesli film çıktı çıkalı 
daha ilk defa görüyorlardı. O da 
herkes gibi, başkaları gibi, gez
mek, eğlenmek istiyordu amma ne 
yapsın?..

Alı para!..
Ah gözü kör olııııyasıca para!.. 

İşle ona böyle ayda yılda bir defo 
yalnız bir sinemayı ııasibedar cde- 
edecekcesiııe dıııri davranıyordu...

Birinci kısım bitip te elek lirik
ler yanınca Kâmil Bey bir sigara 
içmek için dışarı çıktı..

Kalabalık arasında dolaşmağa 
bağladı.. Tam bu esnada arkasına 
bir el dokunmuştu. Döndü baktı:

Birisi!..
Birisi amma kim?..
Kâmil Bey bu simayı görmüş

tü amma nerede?.. Ne vakit!..
Baktı, baktı, baktı..
Muhatabı şişman avurtlarını 

büsbütün şişirerek gülüyor ve di
yordu ki:

— Ha göreyin seni bakalım! 
Tanıma beni!..

O zaman Kâmil Beyin kafası
na danketti:

— A!.. Ferit sen misin?..
— Benim ya!..
— Yahu ne kadar değişmiş

sin. Bu ne göbek, bu ne şişman
lık!..

Ferit, Kâmil Beyin mektep ar
kadaşı idi. Senelerce yanyana bir 
sırada oturmuşlar, sonra talî her 
birini bir köşeye atmıştı. Kâmil 
İstanbulda bir dairede memur ol
muş, Ferit işi komisyonculuğa dö
kerek hayli para yapmıştı..

Her ikisi bîraz dereden tepe
den konuştular, eski mektep ha
tıralarını yadettiler. Sonra Ferit 
arkadaşının ailesile birlikte oldu
ğunu öğrenince, onları kendi lo
casına davet etti:

— İllâki beklerim!., dedi, ben 
yapyalnız otoruyorum. Hem benim 
yerim çok iyi!. Daha iyi seyreder
siniz!..

Kâmil Bey eski dostunun gös
terdiği bu alâkadan çok mütehas
sis olmuştu. Hemen karısını kızını 
aidi ve ikinci devrede Feridin 
locasına gitti. Orada hem filmi 
seyrediyorlar, hem de biribirlerile 
çene yarıştırıyorlardı. Ferit, Kâmile 
ne iş yaptığını sordu ve onun sa
dece bir memur maaşile geçindi
ğini duyunca hayretlere düştü:

— Sen ha sen!.. Diyordu, na
sıl, olur böyle kıyıda köşede ka
lasın ? Sonra iş mi yok be bira
der ? Halbuki sen sınıfımızın en 
iyi talebelerindendin !... Monşer 
ben şimdi maden işleri yapıyorum. 
Afyonda bir madenim var Ora
yı işletmek için bir şirket yapıyo
rum ! Sen Afyona gider misin ?

— Hay hay !..
— Eh öyle ise mesele yok !.

O şirkete seni müdür yaparım !. 
Senden iyisini mi bulacağım !... 
Senin adresin neresi ?.. Dur kay
dedeyim !. Âlâ !.. Ben sana bu 
hafta içinde yazarım !..

O akşam Kâmil Beyle ailesi 
büyük bir sevinç içinde idiler..

— Allah halketii bu adamı !. 
Diyorlar da bir daha demiyorlar
dı !... 300 lira maaş !,.

Oh kekâh
Ne projeler, ne hayaller kur

utuyorlardı.. Karısının ilk işi üç 
aylık paradan arttırarak evi, Em
niyet sandığından kurtarmaktı. Kı
zı da yapacağı cehizleri düşünü
yordu... Kâmil Bey onların bu sa
adetini görünce neşesinden kabına 
aığamıyordu. •

f  ' - 'A ' - ' " !

Aradan bir hafta, iki hafta 
geçti.. Fakat Feritten hâlâ bir ha
ber yoktu.

Elbette şirket işi bu boyacı 
küpü değil ya!.. Diye kendilerini 
teselli ediyorlardı..

Bu tarihten bir ay aonrn bir 
giiıı, bir cuma giinü gene yolda 
Feride tesadüf ettiler..

iki arkadaş hararetle el aıkış- 
tılnr.. Şundan bundan konuştular 
nihayet Ferit şirket işine dair harfi 
vahit süylemeden yanlarından ay» 
rrıldı...

Kâmil Beyin kari3i buna hay
ret ediyordu. Kocasını dürttü:

— Sorsana!.. Sorsana!.. dedi..
Kâmil B. muhterizane ilerledi:
— Hişt Ferit!. Ferit dedi: Ya

hu bak unuttum. Bu bizim şirket 
işi ne âlemde?..

Ferit parmağını ağzına götürdü:
— Eyvah, dedi, bak sırfen ak

lımdan çıktı. Monşer, kabahat se
nin !.. Sen de ozamandan beri bir 
kere gözükmedin ki..

Kabahat daima parasızımdır.
Mümtaz F aik

Şarapçılık
L İdaresi bir kaç 
fabrika açacak
Müskirat inhisar idaresi tara

fından Fransadan bir şarap müte
hassısı getirilmişti. M. Emil Bufar 
ismindeki bu mütehassıs bir sene
denberi memleketimizin muhtelif 
mıntakalarında tetkikat yapmak
la meşguldür.

Verilen malûmata göre şimdiye 
kadar yapılan tecrübelerden iyi 
neticeler elde edilmiştir. Bilhassa 
İzmirin Sultaniye çekirdeksiz üzüm
lerinden en iyi şaraplar yapılaca
ğı anlalaşılmıştır.

Bundan başka Kırklareli üzüm
lerinden de iyi şaraplar yapıla
caktır. Evvelce Türkiye şarapçılı
ğı hakkında umumileşmiş bir fi
kir vardı. Memleketimizde tatlı ü- 
zümler yetiştiği için şarapların da 
pek tatlı olacağı, Avrupa şarap
ları derecesinde şarap imal edil- 
miyeceği söyleniyordu. Şarapçılık 
mütahassısı M. Emil Bufarın tet
kikat! bu fikrin doğru olmadığını 
ispat etmiştir.

izmirin Sultaniye ve çekirdek
siz üzümlerinden yapılan şarapların 
Fıransız şarapları derecesinde ne 
fîs olduğu görülmüştür.

Müskirat inhisar idaresi şarap
çılık hakkında bir proje yapacak
tır. Bu proje mucibince İzmir 
havalisinde şarapçılık için bir 
kaç fabrika açılacaktır. Bu fabri
kaların idaresi bir kooperatife 
verilecektir. Şarap kooperatifi bağ 
sahiplerinden üzüm alacak, müte
hassısın nezareti altında şarap ya
pacaktır .

Bundan başka Kırklarelinde bir 
şarapçılık kooperatifi tesis edile
cektir. Müskirat inhisar idaresi 
kooperatiflerin idaresile meşgul 
olacak bu müesseselerin kredi ih
tiyaçlarını temin edecektir.

Vilâyet otomobilini dur
duranlar yakalandı 

Seyrisefain kamarotlarından Sa- 
dullafa ve marangoz Kenan Efen
diler Beşiktaş caddesinden geçen 
vilâyet otomobilini nâra atarak 
durdurmak istediklerinden yaka
lanmışlardır. Kenanın üzerinde bı
çak çıkmıştır.

Yapılan tahkikat neticesinde 
bu işin sarhoşluk esori olduğu 
anlaşılmıştır.

Cıkasi Jw( lAjfelBIeifiî
I  lîiriııvı sanı/naon mabat j

Filmin bir yerinde niırüaünii 
güden bir çoban kaval çalıyordu. 
Bundan aonıra Gazi Hazretlerinin 
memleketin umumî ihtiyaçları ve 
arzularını öğrenmek için ihtiyar 
buyurdukları son tetkik seyahatine 
ait intibaları tesbit eden film gös
terildi. Bu filmde Gazi Hazretleri
ni, Ankaradan mnüfurekutleri, Kay- 
aeriye muvaaalati, Kayoeride ta
lebe vo halk aracımda, Sıvanta 
köylülerle beraber onlarla konu
lurken ve dertlerini dinlerken ve 
Tırhala istaaiyonunda birisinin ioti- 
dasını okurken ve trende yine bir 
köylü ile hasbühal ederken, Amas- 
yada halkın şikâyetlerini dinlerken 
görünmektedir. Filmin son kısım
ları Reisicümhur Hazretlerinin Trab- 
zonda bulundukları zamana ait in
tibaları, Trabzonun şirin manzara
larını, Samsundan hareketi ve 
muvasalat sabahı Boğazın sisli 
manzarasını ihtiva etmektedir.

Bu filim de gösterildikten son
ra Gazi Hazretleri bir kahve iç
mişler ve etrafında bulunan zeva
ta gerek çifliğe, gerek seyahat in
tihalarına ait olan şeritleri beğen
diklerini beyan buyurmuşlardır. Bu 
sırada Foks filmin mümessilleri 
Gazi Hazretlerine takdim edilmiş 
ve Amerikalı sinemacılar Reisicüm
hur Hazretlerinden gendilerine ait 
bazı resimleri imzalamalarını rica 
etmişlerdir. Gazi Hazretleri bu ar
zuyu is'af buyurarak resimleri im
zalamışlardır.

Ankarada geçen Cümhuriyet 
bayramındaki resmi geçide ait olan 
sesli ve Yunan Başvekili M. Ve
nizelos ile Başvekilimiz İsmet Pş. 
ve Hariciye Vekilimizin Türk-Yu
nan dostluk misakını imzalarken 
alınmış olan sessiz filimleri de sey- 
redilmiştir.

Bundan sonra sinema idaresi 
yakında şehrimizde gösterilecek 
olan ( Garp cephesinde sükûnet 
var ) isimli büyük kurdelenin harp 
sahnelerini ihtiva eden cidden 
haşyetengiz bazı parçalarını gös
termiştir. (Garp cephesinde sükû
net var) kurdelesinden sonra bir 
müddettenberi oynanmakta olan 
(Serseri Kıral) filmi gösterilmiştir.

Reisicumhur Hazretleri tam sa
at beşi on geçe sinemayı terket- 
mişlerdir. Gazi Hz. nin sinemada 
bulunduklarını haber alan halk, 
yolları kaplamış ve Büyük Reisi 
hararetle alkışlamıştır.

Gazi Hazretleri Tünel, Şişane 
yokuşu, Karaköy, Tophane, Fın
dıklı tarikile saraylarına avdet 
buyurmuşlardır.

Reisicümhur Hazretleri nezle
den rahatsız olan dişlerini tedavi 
ettirmekte olduklarından birkaç 
gün istirahat edecekler ve ziya
retlerde bulunmıyacaklardır. Bu 
suretle İstanbulda ikametleri bir 
müddet daha uzamış olacaktır. 
Gazi Hasretleri iadei afiyet bu
yurduktan sonra, Vilâyet, Belediye, 
Türk Ocağı ve Darülfünunu ziya
ret edeceklerdir.

İnhlflp

Üç katilin mahkûmiyeti
Dün Ağırcezada üç katilin mu

hakemesine bakılmış ve kararları 
verilmiştir.

1— Koskada Arap Kadri is
minde bir s bıkalı, Saime Hanım 
isminde bir kadının el çantasını 
zorla almak isterken, hâdiseye 
müdahale eden Artin Efendiyi 
öldürdüğünden 15 sene hapse mah
kûm edilmiştir.

2— Galatada bir kavga neti
cesinde sandalye ile HUseyin is
minde bir ameleyi öldüren Haşa
nın muhakemesi yapılmıştır. Tıbbı 
Adlînin raporu ile maktulün kalp 
hastalığına müptelâ olduğu anla
şıldığından Haşan 3 seneye mah
kûm edilmiştir.

3 — Sultanahmette kıskançlık 
yüzünden kansı Ayşeyi öldüren 
Nurinin muhakemesi yapılmışfer.

Nuri 18 sene kabili temyiz o l-. 
malî ÜEotre mahkûm edütBİştis’, .

T u İkücİİ tojiIiS/iuî.
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Cenevre, 2 ( A.A ) — Tahdidi 

teslihat komisyonu ileride topla
nacak konferansta bir itilâf elde 
edilmeaini kolaylaştırmak için harp 
zamanında zehirli gazler iatimaİi 
nıeaeleui hakkında bütüıı hükümet
lerin fikrini sormağa karar ver
miştir.

Komisyon tayyare levazımının 
tahdidi mukavele lâyihasının havi 
olduğu maddeleri iiçiiııcü kıraatinde 
kabul etmiş, bu levazımın bütçe ta
rikile tahdidi hakkında İngilizler 
tarafından verilen tadil takririni 
reddetmiştir.

Müstahkem mevkiler haricinde 
77 milimetreden ve müstahkem 
mevkilerde 150 milimetreden fazla 
çapta büyük top bulundurulma
ması hakkındaki Alman tekalifi 
de kabul edilmemiştir.

Cenevre 3 [A. A] — Muhnik 
gazlere ait müzakeratın cereyanı 
esnasında Fıransız heyeti murah- 
hasası mukavelename tarafından 
tesbit edilecek memnuiyetlere mü

teallik tefsiri havi bir nota vermiştir. 
Tahdidi teslihat ihzarî komisyonu 
meselesini ikmal ederken meclisten 
umumi konferansın içtimai tarihinin 
tesbitini talep etmiştir.

K atil M m ?  
Beykoz civarında 
bir ceset bulundu

Paşabahçede koruculardan ya- 
niçiflik korucusu İsmail 15 gün
denberi kayıp idi. Polis ve jan
darma günlerce İsmaili aramışlar 
ve nihaket dün sabah Beykoza bir 
buçuk saat uzakta bir çeşme ke
narında cesedini bulmuşlardır.

Cesedin sırtında ve karnında 
iki kurşun yarası vardır. Katil meç
huldür. Ancak korucu İsmailin kay
bolduğu günden beri ortada gö- 
rülmiye laz İsmail ile arkadaşların
dan şüphe ediliyor.

Müddeiumumilik tahkikata baş
lamıştır. Ceset dün morga gönde
rilmiştir.

Ölümle tehdit!
Cibalide dülger Hakkı ve Ra- 

sim; akrabalarından Safiye H. mı 
aramak bahanesile komşusu Mes
ut Efendinin evine taarruz atmiş- 
ler, o evde oturan Cemile isminde 
bir Hanımı dövmüşler ve ölümle 
tehdit etmişlerdir. Hâdisenin sebe
bi belli değildir.

2 cerh vak’ası
1 — Kuruçeşme kömür ame

lesinden Adaş isminde bir çccuk; 
arkadaşı Şabanı, çatalla başından 
yaralamıştır.

2 —  Çeşme meydanında san
dalcı Mekmet; bir kavga üzerine 
sandalcı İbrahimi bıçakla yarala
mıştır.

Kaçak rakı!
Kumkapıda Patrikhane cadde

sinde Ağyanın evinde 120 kilo 
salamura, rakı, çıkarmağa mahsus 
büyük bir kazan ve teferruata bu
lunarak müsadere edilmiştir.

SırpKar vc; l l n İ f ' H r l n r
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Belgrat, 2 ( A. A ) —  Yuııan 

Hariciye Nazırı M. Mihalakopulou, 
M. Marinkoviçiıı 10 kânunuevvel
de Atinayı ziyareti hakkımla Ava- 
!a ajaııuıııııı Atina muhabirine be
yanatta bulunarak Cenevrede ey
lül içtimai cananında kararlaştırı
lan bu ziyaretten dolayı fevkalâde 
izharı memnuniyet etmiş ve de
miştir ki : İki memleket arasında
ki münasebat dostanedir. Henüz 
M. Marinkoviç hariciye nezaretine 
gelmeden evvel müşkülât bertaraf 
edilmiştir. Diğer meseleler de son 
zamanlarda tesviye olunmuştur. 
Müttefik devletin mümessilini böy
le müsait şerait altında kabul et
mekle çok bahtiyar olacağız. M. 
Venizelos, M. Mariııkoviçin bu zi
yaretini Varşovaya seyahati esma
sında iade edecektir. Beıı, şahsen 
Atiııadan aynlmıyacağıın. Fakat, 
Avrupa seyahatinden istifade ede
rek Belgrata uğrayacağım.

fJaîıifo 3

Şehrimize seyyah getirilmesi 
için resmî ve hususî teşebbüsler 
şimdiden iyi neticeler vermeğe 
başlamıştır.

Umanımıza gelen seyyah vapur
larından transit olarak çıkacak 
seyyahlar şimdiye kadar Türk vi
zesi almadan karaya çıkamazlardı. 
Bu vizeyi almayanlar İstanbulu 
gezmek arzusunda bulundukları 
takdirde hem vize harcını, hem de 
bir misli de ceza vermek mecbu
riyetinde idiler. Bu suretle meselâ 
bir Amerikalı 10 dolar vize ücre
ti,10 dolar da ceza veriyordu.

Seyyahlardan fazla merak - 
lılar bu parayı vererek karaya çı
kıyorlar, bir lasını da bu fedakâr
lığı yapmıyarak vapurdan dışarıya 
çıkmıyorlardı. Yapılan resmî ve 
hususî teşebbüsler üzerine dahiliye 
vekâletinden vilâyete gelen bir 
emir jizerine bu mecburiyet kal- 
dijsirts^lır.

Bundan sonra gelecek seyyah
lar vizesiz, cezasız karaya çıkacak
lardır. Emrin tatbikine başlanmıştır.

Polis divana bir memuru 
cezalandırdı!

Polis divanı, santral memurla
rından Osman Efendinin muhabe
rat işlerinde bazı kusurlarını tes
bit ederek 5 yevmiyesinin kesilme
sine karar vermiştir.

Santıral memurlarından Rifat 
ve Aplullah Efendilerin polis di- 
nına verildikleri doğru değildir.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

SATILIK ENKAZ
Beykozda Umur yerindeki tayyare hangarının en

kazı kaimen satılıktır. Tahmin edilen bedeli 1319 lira 
satış açsk arttırma 14 kânunevvel 930 pazar 15 def
terdarlıkta (M - 431)

KİRALIK DÜKKÂN
No 409-419 Topane mektep altı, senelik kirası î 08  

lira, kiralamak açık arttırma 18 kânunuevvel 930 per
şembe 15 defterdarlıkta (M - 386)
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Verese itfıngazide Abdûl- . Bu yardım için bu seneki 
hamidsn bıraktığı i bütçeye icap

malların iadesini istiyor j eden tahsisat konacaktır
Türle - halyaıı muhtelit mahke

meli ’iiin Aljdiillıamit vereHosi la- 
ra f ın d a n  İt/ılyr»»a hiikûıneti aleyhine 
ik;mıe edilen davanın niyetine de
vam cimidir Abdüîhamit veresesi 
İîalyan işgaline ('Oçun 12 a(l;ı iie 
Trablus ve Bin yazi vilâyetlerinde 
bulunan gayri menkul emvallerini 
talep ediyorlardı. Dünkü celsede 
İtalyan Ajanı <öz aiarak uzun bir 
müdafaada bulunmuş ve bilhassa 
elemiştir ki:

— 12 adada Abdiilhamide ait 
tek bir gayri menkul mevcut de
ğildir.

Bingazide 450 hektar ormana 
sahip olduklarını iddia ederek ia
desini istiyorlar, iiütün Bingazi:;in 
mamur yerleri esasen 450 hektar
dır. Koca şehir mi kendilerine ait
tir. Binaenaleyh iddialarının hiçbir 
hukukî ve kanunî kıymeti yoktur.

Bu ndansonra verese vekili Ne
sim Mazalyah Efendi Türk-İugiliz 
mahkemesinde ayni mesele hali
kındaki müdafaasını tekrarlamış 
Lozan muahedesine istinat ederek 
kanunî, hukukî birçok delâil ser- 
derek azanın miitaJeasını ceıhet- 
meğe çalışmıştır.

Müteakiben Ajan tekrar söz 
alarak Bingazide Osmanlı Hükü
meti zamanında zabitlik, kayma
kamlık, mal müdürlüğü, vilâyet 
meclisi azalığı ve saire gibi muh
telif memuriyetlerde bulunmuş olan 
94 kiş inin Bingazi malike meşince 
bu mesele etrafında alınan ifade
lerini okumuştur.

Şahitlerin ifadelerinin hulâsası,
Abdüîhamit veresesine ait Binga
zide hiçbir şey mevcut olmadığı 
merkezinde idi.

Nesim Mazelyah Efendi tekrar 
söz aldı. Abdülhamidin şahsen 
Bingazide pek çok gayrı menkul 
emval vs- emlâke sahip olduğunu 
iddea ederek şahitlerin ifadelerini 
uzun müdafaasile çürütmeğe ça
lıştı. Mahkeme bir hafta zarfında 
bu mesele hakkında bir karar 
vermek üzere talik edildi.

Türk - Italyan mahkemesinde,
Abdüîhamit davası sonuncu dava
dır. Bu dava hakkmdaki kararın 
tefhiminden sonra mahkeme tas
fiye edilecektir.

Ahşap evlerin tamiri
Son belediye kanunu mucibin

ce ahşap evlerin tamirine müsaa
de edilmemekte idi. Dün getan bir 
emir üzerine ahşap evlerin kafes 
t̂amiri yapabilmelerine müsaade 
edilmiştir.

Bir gazete, bu yene Belediye
nin kış yardımı olarak bütçelime 
tahsisat koymadığını ve şiddetli 
bir kış olursa mecliste» ayrıca 
tahsisat alacağını yazıyordu.

Kimsesizlere, fakirlere bilhassa 
kışın yardım etmek Belediye için 
ötedunberi taamül hükmündedir. 
Bahusus yeni belediye kanunu fa
kirlere yardım için çok kat’î 
emirlerle doludur.

Bu vaziyet karşısında Belediye, 
bütçesinden yardım faslını kaldır
mağa muktedir değildir.

Bizim öğrendiğimize göre ka
nun şehir bikeslerine ve fakirlerine 
yardım için birçok yollar göster
diğinden bunlardan hangisinin der
hal tatbik edilebileceği tetkik edil
mektedir.

Belediye yapılacak yardımın 
devamlı bir mahiyette olmasını 
istiyor. Bu seneki bütçeye bunun 
için icap eden tahsisat konacaktır.

Filorinalı Nazım Bey
Filorinalı Nazım Bey Rize vi

lâyeti mektupçuluğuna tayin edil
miştir.

İkraz ve istikraz
müesseseleri

Memleketimizde ikraz, istikraz 
işlerile uğraşan bütün müessese- 
leıin ve sahip ve miîstahdemininin 
kefalete raptı ve kendilerinden 
teminat akçesi alınması, vaptıkları 
iş hakkında kendilerinden beyan
name alınması kararlaştırılmıştır.
Fer maşız deli hazretleri

Aptülmuktedir isminde biri 
Vilâyete verdiği bir istidada tele
fon ile şimendiferin mucidi kendisi 
olduğu, hâlâ ferman verilmediğin
den bahsederek fermanının itasını 
talep etmektedir.

Kendisinin mecnun olduğu an
laşılarak istidası Sıhhat işleri mü
dürlüğüne havale edilmiştir.

ın<§jiı<g(gıa^(^(ği^

Süleyman Nazifin kabri
Merhum Süleyman Nazife bin 

lira sarfile Belediyece bir kabir 
inşasına başlanmıştır. Kabrin taşı
na merhumun biraderi Faik Âli 
Bey tarafından yakılan:
Ş im şek m ürekkep olmalıdır, 

yıidıırım kalem : 
T ahrir için kitaibei seıski 

m ezarını 
Kitabesi yazılacaktır.

t a m a  saady
Hizmetçiler üç sınıfa ayrı

larak belediyece 
maaşları tesbit edilecek

Yeni tegkii edilen belediye hiz
metçiler amirliği henüz kadro.'jıınıı 
tamamlamadığı için işe başlama
mıştır. Bir talimatname lıazırlan- 
maktadır. Talimatnameye göre İs- 
taııbuldaki ahçı, aütııine ve hiz
metçilere kaydolunmak üzere üç 
aylık müddet verilecektir. Bunlar 
“Ç ay içinde muayenelerini, polis 
tahkikatı esas olarak sicillerini 
yaptıracaklardır.

Bu müddet zarfında sicillerini 
yaptmnıyanlardan ağır ceza alı
nacaktır. Talimatname hizmetçi, 
ahçı, aütnine, uşak, dadı gibi ev
lerde çalışan işçileri üç sınıfa ayı
racak ye her sınıfın aylıklarile üc
retlerini tayin edecektir. Hiç kim
se bu ücretlerden fazla para al- 
mıyacaktır.

Son zamanlarda hizmetçi ay
lıkları alabildiğine yükselmişti. Ta
limatname hizmetçi aylıklarına bir 
nevi narh koyacağı için hizmetçi 
buhranının kalkacağı ta'.min edi
liyor. Talimatname daimî encümen 
tarafından tastik edildikten sonra 
tatbik edilecektir.
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Gerzeli hanımın 350 lirası 
kimde ?

Beyazıt Bakırcılar caddesir.de 
Gerzeli Emine Hanımın mantar
cılık suretile 350 lirasını çalmakla 
maznun arnavut Muslih; dün is- 
tiçvap edilmiştir.

Hâdise aninde yakalanan Mus
lih, cürmü inkâr etmiş ve Emine 
Hanımın 350 lirasını kapıp kaçan 
arkadaşının kim olduğunu söyle
memiştir.

Şüphe üzerine sabıkalılardan 
Kör Osman ve Felek Mustafa po
lise çağırılmışlardır.

Gerzeli Emine Hanımın 350 
lirasını kimin aldığı belli değildir.

Belediyenin kambiyo 
ihtiyacı

Belediye Memurin MüdUrü Sa- 
mih Bey dün Ankaraya gitmiştir. 
Samih Bey, itfaiye, buz deposu, 
benzin, gaz ve yağlar için lüzumu 
olan kambiyonun temini maksadi
le gitmiştir.

Ayni zamanda mühendislerin 
ihtisas zamlarile de meşgul ola
caktır.

Diplomasız mimarlar
Şehrimizde bazı diplomasız eş

hasın kendilerine mimar süsü ver
dikleri anlaşılmaktadır. Bu gibiler 
belediyece müddeiumumîliğe veri
lecektir.

Sofya, 2 (A .A ) — M. Burof, 
bugün Tevfik Rüştü Beyin şere
fine bir öğle ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafette başvekil ve sair hükümet 
erkânı hazır bulunmuştur. Öğleden 
sonra Kıral Boris Tevfik Rüştü 
Beyi kabul etmiştir. Tevfik Rüştü 
Bey, akşam üzeri Türkiye sefare 
tinde Bulgar gazetecilerile . asbü- 
hnlde bulunmuştur.

Türkiye Hariciye Vekili, Kıral 
hakkında hayranlığını beyan ettik
ten sonra, Bulgar milletinin devlet 
reisi etrafında temamen müttehit 
bulunduğunu ehemmiyetle kaydet
miş ve yeni Türkiyenin muvaffa
kiyet sırrını bilhassa Gazi Haz
retlerine karşı olan müttehit itimat 
ve muhabbette mündemiç olduğunu 
söylemiştir.

Tevfik Rüştü Bey resmî Bul
gar mehafilinden gördüğü hararetli 
kabulden ve uzun zamandanberi 
Bulgaristanı ziyaret hususundaki 
Arzusunu tahakkuk ettirdiğinden 
dolayı fevkalâde bahtiyar olduğu
nu beyan eylemiştir.

Tevfik Rüştü Bey, Türkiye ve 
Bulgaristanın birçok müşterek men
faatlerini tebarüz ettirdikten son
ra, iki komşu milletin birçok nok
tai nazardan biribirine benzedikle
rini, her ikisinin de felâket içinde 
çalışmağa ve mukavemet etmeği 
bildiklerini söylemiştir.

Tevfik Rüştü Bey, Sofyayı zi
yaretinde sarih bir maksat olma- 
dığmı hatırlatmış ve bu seyahatin 
gayet tabiî olduğunu, çünkü ha
kikatlerin her iki milleti biribirine 
yaklaştırdığını ilâve etmiştir.

n n °e te
Tevfik Rüştü Bey, Türlt - Bul

gar dostluğunun Türkiyenin Bal
kan siyasetinin bel kemiğini teşkil 
ettiğini ve Bulgaristanda hissiya
tına taım bir makes bulunduğun
dan dolayı bahtiyar olduğunu söy
liyerek demiştir ki:

“Her iki komşunun arzuları ve 
düşünceleri o kadar mümasildir 
ki mütekabil sadakat ve muhabbet 
hisleri beslemek hususunda yek
diğerine rekabet ettikleri zanno- 
lunur.,,

Tevfik Rüştii Bey bin cephe 
teşkili siyasetine taraftar olduğu 
hakkmdaki şayiaları kat'î sureta 
tekzip etmiş ve bilâkis bütün me
saisini münhasıran stıkaıı îarBİm 
ve her türlii muhasıın cephelerin 
kaldırılmasını istihdaf etliğini söy
lemiştir.

Türkiye Hariciye Vekili, mu- 
karenet ve itilâf eserinin evvelâ 
komşular arasında başlamasından 
ve tedricen tevessü ederek bütün 
milletleri ve beynelmilel hayatın bü
tün sahalarını ihtiva etmesinden 
kimsenin mütehayyir olmaması lâ- 
zımgîldiğini ilâve ederek beyana
tına nihayet vermiştir.

Türk - Bu lgar cem iyeti azaflao
Sofya, 2 (A. A )— Türkiye Ha

riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
Türk - Bulgar cemiyeti komitesi 
azasım kabul etmiştir. Mumaileyh, 
iki komşu memleketin sempatisi 
hakkında teminat vermiş ve Bal
kan milletlerin mukarenetine çalış
mak için yakında Türkiyede bir 
cemiyet teşekkül edeceğini bildir
miştir.

m

Vergiler komisyonu 
Ankara, 3 ( H. M ) — Vergiler 

komisyonu yakında tekrar faaliyete 
geçecektir.

İngilteredeki tevbih takriri 
Londra, 3 ( A. A ) — Lortlar 

kamarası, muhafazakârların tevbih 
takririni 10 reye karşı, ~4 rey ile 
kabul etmiştir.

İdamdan hapse 
Tahran, 3 (A.A) - Rus parası 

ticareti yaptıklarından dolayı 19 
teşrinisanide idama mahkûm edil
miş olan 3 îranlı ile bir Rusun 
cezaları 10 sene hapse tahvil edii- 
miştir.

Millet Meclisinde
Ankara, 3(H. M) — Yarın Mec

liste İmar Müdürlüğü tahsisatı mü
zakere edi'ecektir.

Tediye muvazenesi 
Ankara, 3 ( H. M. ) — Âli İk

tisat encümeni bugün tediye mu
vazenesini tetkik etmiştir. Bu tet- 
kikatma üç dört gün daha devam 
edecektir.

Kızıl Bakire
— Bu ümitsizlik neden ? Bir 

parça evvel gösterdiğin o güzel 
itimat zail mi oldu ? Biz ve diğer
leri sana yardım etmek, seni ko
rumak ve yenmek için burada de
ğil miyiz ?

— Ah bilse idin...
Bilmediğimi kim söylüyor ?

— Biliyor musun ?
— Evet ! Biliyorum !
Ve kelimeleri teker teker söy

liyerek dedi k i:
— Çekanın seni iyi elinde tu

tabilmesi ;çin ailenden birini kal
dırdığını ve elinde rehin olarak 
tuttuğunu biliyorum. Cerzinskinin 
emirlerini ifa hususunda tereddüt 
eylediğin zamanlarda seni bu elin
de tuttukları kitnoeyi en acı ölüm- 
1° tehdit cylcmiç olduklarını do

biliyorum şunuda biliyorum ki...
=  Bunu bildiğin halde bana 

itimat etmekten korkmadın mı ?
Hayır. Çünkü annenizin 

mevkuf bulunduğu hapishanenin 
ismini biliyorum, belki de bunu 
bilen yalnız benim.

Bu bedbaht kadm doğru söy
lemişti. Çekaya zorla hizmet edi
yordu. Cerzinski ile yardakları 
Konstantinovnayı ihanete, feraga
te, alçaklığa tehdit ile sevkedi- 
yorlardı.

Onu bukadar bedbaht, bu meş
um alçaklara bu kadar boyun eğer 
gördüğümden dolayı hakkında de
rin bir merhamet duydum.

— Kharasofa dedim ki hiçbir 
şeye teşebbüs etmeden evvel bu 
haydutların elinden matmazelin na

nesini kurtaralım.
— Konstantinovna dikildi, göz

lerini üzerine diktiği Kharasofun 
cevabını heyecanla bekliyordu.

Kharaasof itimat izhar eden 
güzel bir tebessümle:

— Madem ki matmazel şimdi 
bizdendir bu ona yapacağımız en 
ehemmiyetsiz bir iştir.

Kostantinovna cuşkun ve pe- 
restiş eden bin hareket yaptı.

— Teşekkür ederim! Teşekkür 
ederim diye bağırdı. Ne büyük 
kalplisin, sen nasıl sevilmezsin?

Sonra heyecan içinde dedi k i:
— Bunu yaparsanız, bana an

ne mi iade ederseniz size minnet 
ve muhabbetimi göstermek için 
oğrımuzda yapmıyacağım bir şey 
yoktur.

K harasof da kıza gözlerini di
kerek :

—  Yapm ıyacağım bir şey yok
tur mu diyoroun? Dedi.

— Yemin ederjm .
— Hatta..
—- Ne? Ne demek istiyorsun ? 

Ne öğretmek istiyorsun? Söyle! 
Rica ederim çabuk söyle!

Geçen 24 Kânunusanide 
Berline ne yapmağa gitmiş oldu
ğunu da söyliyecek misin?

Kız Khrasofa çıldırmış gibi 
baktı.

Sonra bir tek kelime bile söy- 
lemeksizin, duvarın içine yerleş
tirilmiş bir kasaya doğru gitti. Ka
sayı açtı ve içinden kırmızı bal
mumu ile mühürlenmiş bir zarf 
aldı. Sonra Khrasofa gelerek zarfı 
uzattı.

Kharasof:
— Bu nedir? Diye sordu.
Kız:

®u> dedi, 28 kânunuevvel 
1916 tarihinde Bernde Lenine, 
Parvus ve binbaşı Con Bismark 
arasında aktedilmiş olan mukave-

Seylâp felâketi 
Cadis, 3 (A.A) — Yağan şid

detli yağmurlardan dolayı birçok 
evler yıkılmış, şehrin birçok ma
halleleri su altında kalmıştır, fo- 
lede’te bir duvar yıkılmış, bir ço
cuk telef olmuş b:risi de yaralan- 
miştir.

lenin meşhut, kat*î ve gayrikabiii 
ret delilidir. Bu mukavele ihtilâli 
vücuda getirdi ve Rus cephesinin 
yıkılmasına sebep oldu.
Kızıl Bakire kuvvetli bir 
hasım ile uğraşmakta ol

duğunu görüyor 
Konstantinovna bu sözleri söy

lerken fazla bir istiğrap uyandı
racağını zannediyordu. Fakat inki
sara uğradı. Zira Kharasof kıza 
zarfı olduğu gibi iade ederek ona 
dudaklarında tebessüm olduğu 
halde dedi ki :

— Haydi bakalım ! Görüyo
rum ki sana itimat edebileceğiz. 
Hiç bir tereddüt göstermeden sen
de olduğunu bildiğim bir vesikayı 
veriyorsun. Bu vesika senin için 
en kıymetli bir tahaffuz vsıtası 
idi. Seni kat’î bir tarzda aramıza 
alıyorum.

(  Arkası garın)



ism et P aşa  H azretleri 
Ankara, 4 ( A.A ) — Büyük 

Millet Meclisi bugün Reis Mâzım 
Paşa Hazretlerinin riyasetinde top
lanmıştır. Bazı meb’usların mezu
niyeti hakkmdaki divanı riyaset 
teskersı okunaraK o. j _
(Mersin) Ali Nazmi (Muğla) Bey
lerin mezuniyetleri kabul ve Sü
reyya Paşa (İstanbul) un mezuni
yeti reddolunmuştur. Bundan son
ra Ali Fethi Bey (Gümüşhane) ta
rafından eski ve yeni Adana be
lediyesi reis ve azaları hakkında 
verilen sual takririne Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri aşağıdaki 
cevabı vermişlerdir.

“Müsaade buyurursanız memur
ların muhakemesi hakkında mev
cut olan mevzuatımızı gözden ge
çirmek isterim. Bir memurun mu
hakemesini mucip, hakkında bir 
ihbar veya şikâyet olunca o me
mur hakkında yapılan ilk tahkikat 
memurin muhakemat kanununa 
göre memurun memuriyeti derecesi 
nazara alınarak iki suretle mua
mele görür: Ya millî irade ile ta
yin olunan memurlardandır. Onlar 
hakkında lüzumu muhakeme kara
r ın ı  doğrudan doğruya Devlet Şû
rası verir veya hut Millî irade ile 
tayin olunmıyan memurlardır. Bun
lar hakkında ilk kararı Vilâyet 
idare heyeti verir. Memurin mu
hakemat kanununun usulü budur. 
Bu kanunda memurların bazı cü
rümlerinden dolayı muhakeme usul
lerini ayırmıştır.

İrtikâp, irtişa ve sair kanunda tas
rih olunan muayyeni cürümlerden 
dolayı bir memurun muhakemesi 
mevzuu bahsolursa onun hakkın
da evvelemirde karar ittihazı sa
lâhiyeti Devlet Şurasından alınmış
tır.

Böyle bir cürümden dolayı me
mur hakkında ancak mercii aidi 
veya müddeiumumi doğrudan doğ
ruya tahkikata lüzum gösterebi
lir ve ilk tahkikat ve takibatın 
doğrudan doğruya adlî usule tâbi 
tutulması için vekil veya vali lü
zumu muhakeme kararı vermek 
lâzımdır. 1609 numaralı kanunun

G üm üşhane m eb’usu Feth i B. 
hükmü budur. Demek ki yaptırı
lan tahkikata göre vali veya vekil 
memura isnat olunan cürümden 
dolayı adliyeye teslimi icap ettiği 
kanaatinde bulunursa verilir.

Adlî mahkeme devam eder, vekil veya vaıı memurun aaemı ıııuım-
kemesine karar verirse takibat 
yoktur. Sual takririnde mevzuu 
bahsolan Adana belediye reisi ve 
azalarının şikâyet meselesinden ev
vel muhtelif vesilelerle şikâyet edi
liyor. Vekâlette olan kanaatlerinde 
geçimsizlik varmış. Evvelce şikâ
yetleri üzerine kavli mücerretle 
muamele yapmak mümkün değil
dir. Şayanı itibar bir mevzu varsa 
onun hakkında icap eden kanunî 
muamele yapılır diye valiyi bu 
mecraya sevkediyor. Bir müddet 
sonra vali Bey muayyen isnadat 
bilhassa suiistimalât isnadatile be
lediye reisinden ve azalarmdan 
şikâyet ediyor. Muamele 928 de 
böyle başlıyor. Dahiliye vekâleti 
derhal şikâyet mevzuunu heyeti 
teftişiyeye tevdi ediyor. Mülkiye 
müfettişi tahkik ediyor, ve bir 
fezleke yapıyor. Fezlekede mü
fettişin kanaati şudur:

Tayini muameleye lüzum yok
tur. Vekâlet bu neticeyi almakla 
beraber meselenin Vilâyet heyeti 
idaresince mütalea edilmesi ve bir 
karara raptolunmasını istiyor.Evrak 
Adana vilâyetine gidiyor. Vilâyet 
idare heyeti bunu mütalea eder
ken belediye reisi hakkında bir 
karar ittihazının kendi salâhiyeti 
dahilinde olmayıp Şurayı devlete 
ait bir mesele olduğu içtihadında 
bulunuyor. Binaenaleyh bir karar 
vermesi için Devlet Şurasına mü
racaat'. ediliyor.

Şurayı Devlet evrakı, meseleyi 
tetkik ediyor.Diyorki bir defa be
lediye reisi hakkında birinci dere
cede karar ittihazı vilâyet heyeti
nin salâhiyeti dahilindedir. Bur de
fa siz hüküm vereceksiniz, İkinci
si yalnız belediye reisi hakkında 
şikâyet yapılmamıştır. Şikâyette 
azalar da mevzuu bahsoluyor. On
lar hakkında tahkikat teşmil ede
ceksiniz.

( Arkası 3  üncü sahifede )

Reisicümhur Hazretleri dün 
öğleye kadar sarayda istirahat 
etmişler ve ziyaret kabul buyur- 
mamışlardır.

Gazi Hazretleri saat on üçte 
refakatlerinde meb’uslardan Kı 
Iıç Ali, Recep Zühtü, Salih, Re
şit Galip, Falih Rıfkı, Ruşen 
Eşref, Cevat Abbas Beylerle, 
yaverleri ve kalemi mahsus mü
dürü olduğu halde Sakarya mo- 
törile Seyrisefain idaresi tara
fından hazırlanan Kalamış va- 
purile Yalovayı teşrif buyurmuş
lardır.

Gazi Hazretleri dün Yalo
vada istirahat etmişler ve gece 
geç vakit saraylarına avdet bu
yurmuşlardır.

Reisicümhur Hazretleri nez
leden rahatsız bulundukları için 
bir yere gitmiyeceklerdir.

a  tı Cı

İstanbul, 4 (A.A) — Avru- 
padan avdet eden Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey buakşam 
Dolmabahçede Reisicümhur Haz
retlerine seyahati hakkında arzı 
malûmat etmiştir.
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Gambotlardan biri İtalyada 
denize indirildi

Roma, 4 ( A.A ) — Corriere 
della Sela gazetesinin Venedikten 
istihbarına nazaran Türkiye hesa
bına inşa edilmiş olan Uç gambot
tan, birisi Türk bahriye zabitanının 
huzurile denize indirilmiştir. Gam
bot 30 mil süratinde olup iki top 
ve 3 torpil atan cihaz ile müceh
hezdir .

Teavün sandığından

Sahte senetlerle 
para alan 

bîr mutemet

üseccel vatan haini Arif Oru
cun, İzmit Müddeiumumiliğinin ka- 
rarile gazetenin Mes’ul Müdürü 
Süleyman Tevfik Beyle birlikte 
teykif edildiğini dünkü nüshamızda 
yazmıştık.

Arif Oruç haini ile Tevfik 
Beyin evvelki gece hemen İzmite 
sevkedilmeleri mukarrerdi, fakat 
kendisi yolculuğa mütehammil ol
madığım iddia etmiş, Tıbbı Adlîce 
muayenesine talikan İzmite sevkı 
düne bırakılmıştır.

Filhakilte evvelce İzmit müs
tantikliği Arif Orucun ifadesini 
almak için İzmite celbini talep et
miş, Arif Oruç bir rapor gönde
rerek yolculuğa tahammülü olamı- 
yacağını bildirmiştir. Tekrar müd
deiumumîlik kendisini celbetmek 
istemiş, Arif Oruç bu sefer de bir 
rapor göndererek ayni iddiada ıs
rar eylemiştir. Fakat ikinci rapo
run, «itmesi gecikmiş, müddeiumu- 
kif kararını vermiştir.

Arif Oruç huzuru adalete çık
maktan , şerefile oynadığı İzmit 
Valisile karşılaşmak istemediğinden 
dün de Müddiumumî Kenan Beye 
müracaat etmiş ve evvelce bura-

da da tevkif edildiği zaman hapis
hane hastahanesiııde yattığını, yol
culuğa mütehammil olmadığını ve 
“Prityotik,, den hasta olduğunu 
iddea etmiştir. Kenan Bey, mer
kumun Tabibi Adlî Niyazi Bey 
tarafından muayene olunmasını ve 
doktorun vereceği karara göre 
hareket edilmesini söylemiştir.

Niyazi Bey, yaptığı muayeneden 
hakikaten Arif Orucun uzun yolcu
luğa ve fazla meşakkate müteham
mil olmadığını tesbit etmiş ise de İz
mit gibi kısa yollara gidip gelmek
le hayatına hiçbir veçhile nakise 
gelemiyeceğini beyan etmiştir.

Bunun üzerine Arif Orucun 
İzmite şevkine karar verilmiştir. 
“ Arif Oruç ,, un motörle gitmesi 
hakkmdaki arzusu is’af edilmiş, sa
at 14 de Müdürü Mes'ul Süleyman 
Tevfik Beyle beraber ve dört jan
darma refakatinde motör limanı
mızdan İzmite müteveccihen hare
ket eylemiştir.
ceKtır.' - - . . .  ı-ı _

Arif Oruç haininin cürmüne 
temas eden maddeye göre mer
kumun cürmü hakareti mevsufedir. 
Ve bunun azamî cezası bes sene 
hapistir.

Polis teavün sandığında mü
him Hr suiistimal meydana çıka
rılmıştır. Sandığın müteferrika mu- 
temidi Muhtar Efendi bir kaç gün 
evvel tebdil edilerek bir merkeze 
verilmişti. Fakat Muhtar Efendi 
merkeze verildikten bir müddet 
sonra istifa etmiş, çekilip gitmiştir. 
Ay başı gelince, müteferrikadan 
maaşlarını almağa gelen memurlar, 
maaşlarından bir miktar paranın 
kesildiğini görünce, sebebini sor
dukları zaman, kendilerine teavün 
sandığından aldıkları paraların mak
buzları gösterilmiştir.

Halbuki bu memurlar borç 
almadıklarını söylemişlerdir.

Bu vaziyet karşısında senetler 
tetkik edilmiş, neticede hepsinin 
sahte imzalı senetler olduğu 
evvelki mutemet zamanında bazı 
memurlar namına sahte senetler 
patra aldığı anlaşılmıştır.

Polis müdiriyeti şimdi sabık 
mutemet Muhtar Efendi aranmak
tadır.
Mumaileyh ortada yoktur. Şimdiye 
kadar bu suretle alman paraların 
miktarı tesbit edilmktedir.

Hariciye Vekili dün

Tevfik Rüştü Bey seya
hatinden çok memnundur

Cenevrede ihzarî tahdidi tes
lihat komisyonuna iştirak eden 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Bey dünkü ekspresle şehrimize 
geldi. Hariciye Vekilimizi ValiMu- 
hiddin, Rus Sefiri Suriç yoldaş, se
faretler mümessilleri, Mübadele 
Komisyonu bitaraf azalan, murah
hasları ve müşavirleri karşıladı.

Reisicümhur Hazretleri namına 
yaver Şükrü Bey, Hariciye Veki
limizi istikbal etti.

Tevfik Rüştü Beyle beraber 
giden Riyaseticümhur Başkâtibi 
Tevfik, meb’uslardan Milliyet ga
zetesi başmuharriri Mahmut, Ak
şam başmuharriri Necmettin Sa
dık, Vakit başmuharriri M. Asım 
ve Kalemi Mahsus Müdürü Kemal 
Aziz Beylerle heyetimizin kâtipleri 
de dünkü ekspresle şehrimize gel
diler. Heyetimizin askerî müşaviri 
olan Cevat Paşa, ihzarî tahdidi 
teslihat komisyonunun mesaisini 
takip etmek üzere Cenevrede kal- 
mıştır.

Hariciye Vekilimiz, istikbale ge
lenlerle görüştükten sonra otomobile 
bimiş ve doğru Tokathyan oteline 
gitmiştir. Tevfik Rüştü Beyefendi 
bugün Dolmabahçe sarayına gidee 
rek Gazi Hz. tarafından kabul edil- 
cek ye arzı tazimat ederek Cenev- 
redeki mesaisi ve seyahati esna
sında Roma ve Sofyada yaptığı 
ziyaretler ve temaslar etrafında 
izahat verecektir.

Hariciye Vekilimiz yarın An

karaya gidecektir.
Hariciye Vekilimiz kendisile 

gürüşen bir muharririmize şu be
yanatta bulunmuştur:

— Seyyahatimden çok memnun 
olarak avdet ediyorum. Size ev
velâ şunu söylemek isterim. Tür- 
kiyeye, bütün dost milletlerin, her 
oittiğimiz yerde çok vazıh şekilde 
şahidi olduğumuz mütekabil dost
luk ve muhabbet tezahüratını ge
tiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz memle
ketlerde, en büyük şeflerden halk 
kütlelerine kadar herkes, şahsımız
da, Türk milletinin necip şahsi
yetini selâmladı.

Biliyorsunuz ki evvelâ Cenev- 
reye gittik. İhzarî tahdidi teslihat 
komisyonunun müzakerelerine işti
rak ettik. Birçok mühim mesele
lere temas olundu. Bu münakaşa
lar esnasında, Türkiyenin samimî 
sulhperverlik ve “ devletler ara
sında müsavat „ esaslarına istinat 
eden malûm noktai nazarını fırsat 
düştükçe müdafaa ettik. Noktai 
nazarlarımız her vakit teveccüh ve 
müzaheretler gördü. Orada, bil
hassa dostumuz Sovyet hüküme
tinin murahhası ve kıymetli Hari
ciye komiseri Müsyü Litvinofla sıkı 
teması daima muhafaza ettik. 
Bundan başka bütün düveli mu
azzama murahhaslarile olduğu gi
bi düveli gayri muazzama murah
haslarile'de mütemadi temaslarda 
bulunduk.

(Arkası 2 inci sahifede)



üB'İymîlk 1
/B ineni sa / ıl/ e t 'f .t  mahal/
Evrak bu suretle tekrar idare he

yetine gidiyor. Vilâyet idare heye
ti, Şûrayı Devletin gösterdiği yol 
üzerinde hem tahkikatı belediye 
reisinin başka diğer azalara teşmil 
ediyor, hem de mesele hakkında 
bir karar veriyor. Verdiği karar 
isnadatı tetkik ettikden sonra ge
rek belediye reisinin gerek âza
larının menimulıakemeleri suretin
de oluyor. Memurin muhakemat 
kanununa göre bir şey daha var
dır: Vilâyet heyetleri bir memur 
hakkında ya men’i muhakeme ve
ya lüzumu muhakeme kararı ve
rirler. Fakat her iki karar da Şû- 
rayi Devletin tetkikine arzolunmak 
lâzımdır.

Eğer Şûrayi Devlet lüzumu mu
hakeme kararı verirse artık vilâ
yet idare heyetine yeniden vaziyet 
almasına mahal yoktur mes'ele 

doğrudan doğruya mahkemeye gider
Şûrayi Devlet men’i muhakeme 

kararını da tetkik edeceği için 
men’i muhakeme kararı verilmekle 
beraber bu mecburiyetten dolayı 
mesele Şûrayı Devlete ikinci defa 
gelmiştir.

Şûrayı Devlet bu meseleyi mü
talea ederken 930 mayıs tarih ve 
1609 numaralı kanun da çıkmış 
bulunuyor. Demek ki başlangıcın
dan itibaren sahibi salâhiyet olan 
Şûrayı Devlet yeni bir kanunla 
yeni bir vaziyet karşısında kalıyor.

Şûrayı Devlet bu defa mese
leyi ikiye ayırıyor :

1 — Mütaleası Şûrayı Devle
tin salâhiyeti dahilinde olan me- 
sail.

2 — Mütaleası Şûrayı Devle
tin salâhiyeti dahilinde olmıyan 
mesail.

Mütaleası Şûrayı Devletin salâ
hiyeti dahilinde olan mesaile ge
liyor. Bu mesailde Adana vilâyeti 
idare heyetinin verdiği men’i muha
keme kararını doğru buluyor ve 
tasdik ediyor.

Mütaleası salâhiyeti dahilinde 
olmayan mes’eleler için diyor ki : 
Bu mesail bizim salâhiyetimiz da
hilinde değildir. 1609 numaralı ka- 
kanuna göre haraket etmek lâzım
dır diyor.

Şimdi Dahiliye Vekâleti 1609 
numaralı kanuna göre salâhiyet 
ve içtihat kararını istimal etmek 
vaziyetinde bulunuyor.

Mülkiye müfettişi tayini muame
leye lüzum yoktur. Vilâyet idare 
heyeti ademi muhakemelerine ka
rar vermiş. Şûrayı devlet salâhiye
ti dahilinde olan meseleleri ayırmış 
ve suç yoktur demiş. Evvel ve âhir 
Devlet Şûrası hiçbir vakit bunla
rın lüzumu muhakemelerine karar 
vermemiştir Nihayet Vekâlet, kanu
nun kendilerine verdiği içtihat ve 
salâhiyeti hukukiye ile meselenin 
adiiyeye tevdiine mahal yoktur di
yor ve Adana vilâyetine tebliğe 
karan kanunî mecrasını takip et
miştir. Şimdi arzu buyurursanız 
sual takririnde mevzu bahsolan 
muamelenin safahatını topluca hu
lasaten bir daha arzedeyim.

İsmet Paşa Hazretlerini müte- 
â iP Ali Fethi Bey söz alarak de
miştir ki : Esas ihtilâf dahiliye ve
kâletinin irtikâp ve irtişa kanunu
nun birinci maddesinin bir fırka
sında mevcut olan bir kayde isti
nat ederek Şûrayı Devletçe irti- 
kâp ve irtişa maddelerinden suçlu 
görüldüklerinden dolayı doğrudan 

oğruya mahkeme tarafından mu
hakeme edilmeleri lüzum ve içti- 
hadıle gönderilen evrakı tevkif et- 
m'Ş ve mahkemeye vermemiş ol
masıdır.

Başvekil Paşa H azretleri ceva- 
en demiştirki: Sual takririni oku
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Utalı: Medîbıkdle
dunuz, iür takım vatandırlar hak
kında şu veya bu ruıretle vuku 
bulan ihbar üzerine insanın itibar 
etmeğe mecbur olduğu itiyattan 
mülhem olmıyan bir üslûp ile ya
zılmıştır. Cevap verirken kasden 
bu mevzulara temas etmedim. O  
suali anlattığım zaman takrir sa
hibi bir defa düşünür ve bir va
tandaş hakkında söz söyliyeceği 
zaman dikkatli davranır, insaflı 
bulunur diye ümit etmiştim. ( Al
kışlar)

Şûrayı Devlel suçlu görmüş. Ya
landır. Şurayı Devlel suçlu gör
memiştir. Şûrayı devlet gelen, 
idare heyetinin men’i muhakeme 
kararı verdiği meselelerden bir 
kısmında vaziyet almak salâhiyetim 
dahilinde değildir demiş.

Ben mühendis değilim diyen 
hukukşinasları itham mı etmiş olur? 
Şûrayı Devlet ademi salâhiyet be
yan etmiş binaenaleyh mevzuu ba
hsedilen bir takım zevatın suçlu 
oldukları hakkındaki isnadat hak
sız ve yersizdir. Kanun şüphe yok ki 
bizim teşebbüsümüzle ve Büyük Mil
let Meclisinin çok alâkadar ola
rak takibi ile irtikâp ve irtişadan 
maznun olanları bir an evvel ad 
üyeye vermek içindir. Fakat işin 
uzaması sebebi kendiliğinden an
laşılıyor. Araya başka bir kanun 
giriyor. Şu nokta da çok mühim
dir. Vazu kanun irtikâp ve irti
şadan maznun olanları gayet 
süratle muhakeme etmeği düşünür 
ki namus sahiplerinin şunun ve 
bunun garazına kurban olmalarını 
da asla tecviz etmez. Kurban ola
cak diye bir takım namuslu adam
ları dahiliye vekâleti nasıl sürün
dürsün ? Meselâ irtikâptan maz
nun olanın bir an evvel cezalan
dırılması ne kadar lâzım sa şu- 
n̂un bunun ağrazmdan namus er
babını kurtarmak ta o kadar el
zemdir. ( Alkışlar )

Fethi Bey ( Gümüşhane )Şûra- 
yı Devlet bu zevatı suçlu görme- 
memiş ise bu zevatı 1609 numa
ralı irtikâp ve irtişa kanununun 
usulü dairesinde muhakemelerinin 
cereyan etmesi lâzım geleceğine ve 
kendi salâhiyeti haricinde bulun
duğuna dair neden fikir ve karar 
dermeyan etmiştir.

Başvekil İsmet Paşa Hazretle
ri tekrar söz alarak demiştir ki:

1609 numaralı irtikâp kanunu- 
na göre muhakemeleri cereyan et
mesi lâzımdır diyorlar Asla!. Şûra
yı Devlet böyle demedi. Muhake
melerini icra ediniz demedi.

Sıhhiye meclisi
6 teşrinisaniden itibaren tatbi

kine başlanan yeni hıfzıssıhha ka
nunu mucibince toplanması mu- 
jjarl[e? olan Hıfzıssıha meclisi dün 
ilk içtimaini akdetmiştir.

İçtima Vali Vekili Fazlı Beyin 
riyasetinde toplanmıştır.

Fazlı Bey bu ilk içtimai hazır
lıksız yaptıklarından bu günlük 
yalnız yapacakları iş hakkında gö
rüşülmesini teklif etmiştir.

İçtima bir saat kadar devam 
etmiştir.

1 kânunusani de ikinci bir top- 
lanışda yapılacak işler kararlaştı
rılmıştır.

Yeni eserler :

Türkspor bugün çıkan sayısın
da bu hususta yeni malûmatla en
teresan resimler neşrediyor. Mü
tenevvi münderecatı içinde bilhas
sa Ahmet Beyin kadınlarımızın ya
pacağı sporlar hakkında makale- 
sile, birinci sınıf takımlarımızın bu 
seneki kadroları hakkında yeni 
malûmat, mektepler, Avrupa ve 
Anadoluda son spor hareketleri, 
hususi haberler ve saire.

Küçük hikâyeler 
Kıymetli hikâyecilerden Mah

mut Yesari Beyin muhtelif gaze
telerde intişar eden hikâyeleri 
Resimli Şark matbaası tarafından 
“ Küçük hikâyeler ” namı altında 
neşredilmiştir. Karilerimize tavsiye 
ederiz.

Salıifo ?,

E lif M kaasisadk

Evvelki gece Galatada bir lo
kantada hatırı sayılır bir arbede 
olmuştur. Hâdiseyi yapan sabıkalı 
Gül Mehmet, kardeşi Nuri ve 
amcası İokeııderdir.

Bu 3 adam; karşılarındaki ma
sada oturan İlyaa isminde bir 
gencin hanendeye küfür etmesine 
kızmışlar, gence sataşmışlar, bu 
yüzden lokanta biribirine girmiştir.

Ilyas bir saldırma çekmiş di
ğerleri bıçaklarını çıkararak bo
ğuşmağa başlamışlardır.

İlk kavga anında hâdiseye 
polis yetişmiş, hepsini karakola 
götürmüştür.

Mehmet, karakolda memurlara 
hücum ederek komiser Hüsnü 
Beyin kafasına sürahi atmış v̂  
ağır surette yaralamıştır.

İskender; karakolun camlarını 
kırmışlardır. Arbede esnasında 
Nuride yaralandığı için her üçü 
Beyoğlu hastanesine yatırılmıştır.

Bomba kazası
Dün; Eyipte Rami köyünde 

feci bir kaza olmuştur. Cevat is
minde bir çocuk; köyün yollarında 
gezerken bir bomba bulmuş, ne 
olduğunu anlamak merakile öte
sini berisini karıştırırken bomba 
patlamıştır.

Cevat bomba patlar patlamaz 
müthiş bir çığlık kopararak kan
lar içinde toprağa yuvarlanmıştır.

Vücudü bomba misketile de
lik deşik olan çocukcağız nakle
dildiği Guraba hastanesinde öl
müştür.

Boma Rami köyüne ııasıl ve 
kimin tarafından getirildiği belin 
değildir. Tahkikat yapılmaktadır.

Meşhur bir sabıkalı 
yakalandı!

Meşhur sabıkalılardan manitacı 
Vehbi; uzun müddettenberi polis 
tarafından aranmakta idi. Bir ara
lık Adanada yakalandıktan sonra 
tekrar savuşmağa muvaffak olan 
Vehbi; dünL şehrimize gelmiş, po
lis tarafından tanınarak yakalan
mıştır.

Mevcuden Adiiyeye gönderilen 
manitacı; müstantiklikçe tevkif 
ettirilmiş ve tevkifaneye gönde
rilmiştir.
Köprü altından geçerken

Geçen akşam köprüden 5,45 
postasını yapan Haliç şirketinin 10 
numaralı vapuru Unkapam köprü
sünden geçmekte iken, bacayı in
dirmeğe mahsus olan makine bir
denbire bozulmuş ve baca indiri- 
lemediği için köprüye çarpmıştır.

Sadmenin şiddetinden vapur 
yolcuları arasında bayılanlar oldu
ğu gibi, bir kısmı da tahlisiyelere 
sarılmışlardır.

Nüfusça bir zayiat olmamıştır. 
Vapur kızağa çekilmiştir.

Balıkpazarı cinayeti
Dün saat 11,20 de Balıkpaza- 

rında bir cinayet olmuştur.
Şileli Yakup isminde biri se

bebi meçhul bir meseleden mey
haneci llya ile kavga etmiş ve ne
ticede tabancasını çekerek Uyaya 
ateş etmiştir.

Çıkan mermi İlyanın boğazına 
isabet ederek yaralanmıştır. Meç- 
ruh hemen Cerrahpaşa hastahane- 
sine kaldırılmışsa da yarasının ağır 
olmasından ölmüştür.

Yumurta fiatîeri yükseliyor
Piyasada yumurta fiatîeri pa- 

hahlaşıyor. Bir ay evvel sandığı
38 liraya kadar çıkmıştır. Eskisine 
nazaran Anadoludan şehrimize pek 
az mal gelmektedir.

Devlet Demir Yolları vc Limanları îluoutı

Hatlar,.m,da 1 ull..ıı-l ıc.ık olaıı 100,000 İt iyin; 40,000 rnew ve yine 
J945 tane ıneşe makas traverrılcriniıı kapalı zarfla ayrı ayrı münaka
şaları 10 Birinci kânun 930 Çarşamba günü saat 15 ten itibaren An
karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30a kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Talipler bu üç münakaşaya ait şartnamelerden her bir ıniıııakauaya 
ait olanı beşer lira mukabilinde Aııkarada ve Haydarpaşada idare 
veznelerinden tedarik edebilirler.

İdaremiz için nıiibayaa edilecek olan ( hırdavat, sofra takımı, demir 
vesaire gibi) muhtelif 88 kalem malzeme şehri îıalin 8 inci pazartesi 
günü pazarlıkla alınacaktır, lalip olanların malzeme müfredatını gör
mek ve iktiza eden izahatı almak üzere ( Cumartesi, pazar günleri 
H. P. Mağazası mubayaa kısmına müracaatları ve teklifatta bulunmak 
isleyenlerinde yevmi mezkûrda saat 11,50 y kadar tahriren fiat ver
meleri ve teklif olunacak ma), ile birlikte numune ita eylemediği tak
dirde teklifatm nazarı dikkate alınmıyacağı ilân olunur.

v : i

daima 

tercsîı edimiz.

Türkiye Umumi

Helios Müesses
G ala ta  - Hazas-am

PHILIPS MAS
Cihazlarının tecrübeleri ve tarifatı meccanen yapılır.

Toptan ve Perakende Satış

G a y rı M en k u l M a lia n n  a ç ık  
a r tırm a  ilâ n ı:

j  s ta n b u l 4  ün cü  İc ra  m e m u rlu ğ u n *
d a n : A ç ık  a r tt ır m a  i ie  p a ra y a  

ç e v r i le c e k  g a y r i m e n k u lü n  n e  o l
duğu :

T e v s ii in t ik a ll ı  b a h çe  i le  b ilâ  
te v s i b ir  b a p  h an en in  6 h isse d e  5 
h isse s i

G a y rim en k u lu n  bulu nduğu m e v k i, 
m a h a lle s i ,  so k a ğ ı n u m arası:

B e y o ğ lu n d a  F e r ik ö y  m a h a lle s in d e  
a t ik  B e k ç i  v e  G ü rcü  K a t o l ik  k il is e -  
so k a ğ ın d a  a t ik 2 3 -8  m ü k e rre r  c e d it  31 
n u m a ra lıd ır.

T a k d ir  o lu n a n  k ıy m e t : T a m a 
m ı 6 9 0 0  lira d ır .

A r ttır m a n ın  y a p ıla c a ğ ı y e r  gü n  
s a a t :  İs ta n b u l 4  ün cü  ic r a  d a ire s in d e  
8 -1 -9 3 1  ta r ih in d e  s a t  1 3  te n  15  bu
çu ğ a  k a d a r .

1 —  İşb u  g a y rim en k u lu n  a r t 
t ır m a  ş a r tn a m e s i 2 2  -  12  -  9 3 0  t a 
r ih in d e n  it ib a re n  9 2 9  -  121  N o . ile  
İs ta n b u l 4  ü n cü  ic r a  d a ire s in in  m u 
a y y en  n u m a ra s ın d a  h e r k e s in  g ö r e 
b ilm e s i iç in  a ç ık t ır .  İlâ n d a  y az ılı 
o la n la rd a n  fa z la  m a lû m a t a lm a k  
is te y e n le r , işb u  şa r tn a m e y e  v e  9 2 9  
1 2 1  d o sy a  n u m a ra sı ile  m e m u 

r iy e tim iz e  m ü ra c a a t e tm e lid ir le r .
2  —  A r ttır m a y a  iş t ir a k  iç in  yu

k a r d a  y a z ılı k ıy m e tin  yüzd e y ed is i
to m în a t g ö s te r i le c e k t ir .

3  —  H a k la r ı T a p u  s ic il ile  s a b it  o l
m ay an  ip o te k li a la c a k lıla r la  d iğ e r  
a lâ k a d a r la r ın  v e  ir t ifa k  h a k k ı s a 
h ip le r in in  bu  h a k la rın ı ve  hu ou sile  
fa iz  v e  m a s ra fa  d a ir  o la n  id d ia la rım  
işb u  ilâ n  ta r ih in d e n  it ib a re n  y irm i 
g ü n  iç in d e  e v r a k ı m ü s b ite le r iie  b ir 
l ik t e  m e m u riy e tim iz e  b ilb ir ilm e le r i 
ic a p  e d e r  a k s i h a ld e  h a k la r ı  ta p u  
s ic il ile  s a b it  o lm ıy a n la r  s a t ış  b e d e 
lin in  p a y la şm a s ın d a n  m ah ru m  k a 
lır la r .

4  —  G ö s te r ile n  gü n d e arttırm a*» 
y a  iş t i r a k  e d e n le r  a r tt ır m a  ş a r tn a 
m e le rin i o k u m u ş ve  lüzu m lu m a lû 
m a tı a lm ış  b u n ları ta m a m e n  k a b u l 
e tm iş  ad  v e  it ib a r  o lu n u rlar . Ü s
tü n d e  b ıra k ıla n  g ay rı m en k u lü n  b e 
d e li za m a n ın d a  v e r ilm e z se  g ay rı 
m e n k u l ik in c i b ir  a r tt ır m a  i le  s a t ı 
lır  ve  b e d e l fa r k ı ve m ah ru m  k ı-

Bugün matine
saat 15,30 da 
süare 21,30 da 
Bir kavuk 

devrildi
3 perde 2 tab
lo

Tarihî piyes 

Yazan: Musa
hip zade Celâl B.

İSTflHBDL' BELEDİYESİ
lîs

Selanik Bankası
TaraM tesisi 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
Temamen tediye edilmiş 
Merkezi idaresi İstanbul 

Telefon Beyoğlu:
4070. 4071, 4972, 4073, 4074 

İstanbul: 238 23821 
Türkiyedeki şubeleri 

İzmir, Samsun, Adana, Mersin

im a n  y ü zd e y ed i fa iz  ve  d iğ e r  z a 
r a r la r  a y r ıca  h ü k m e h a c e t  k a lm a k 
sız ın  m e m u riy e t im iz c e  a lıc ıd a n  ta h 
s il o lu n a n  b e ş  n u m a ra lı f ık ra d a k i 
ş a r t  ta h a k k u k  e tm e k  k a y d ü e  üç 
d efa  b a ğ  r ıld ık ta n  so n ra  g a y r ı m e n 
k u l en  so n  a r tt ır a n ın  ü stü n d e  b ı
r a k ıl ır .  Ş a r t  ta h a k k u k  e tm e z s e  a r t 
t ırm a  g e r i b ıra k ılıp  a lıc ı  ta a h h ü t
le r in d e n  k u rtu lu r  v e  te m in a t ta  k a l 
k a r .

5 —  A r ttır m a n ın  b ir in c i v e y a  
ik in c i o lm a s ın a  v e  g a y r i m e n k u le  
ta a l lû k  e d e n  k a n u n î h a k k a  v e  s a 
tış ın  ta r z ın a  g ö r e  d iğ e r  ş a r t la r .  
M ü tera k im  v e rg i, b e le d iy e , v a k ıf  
ic a r e s i m ü şte r iy e  a it t ir  ve  a r t t ır m a  
b ir in c id ir .

Y a z ıla n  g a y r im e n k u l y u k a r ıd a  
g ö s te r i le n  8 k â n u n u s a n i 9 3 1  ta r ih in d e  
İs ta n b u l 4 ün cü  ic r a  m e m u rlu ğ u  o d a 
sın d a  işb u  ilâ n  v e  g ö s te r i le n  a r t t ır m a  

şartn am esir»e  lev C 'k sn  c r .lı îa c a ğ ı ilâ n  
o lu nur.
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Ağırceza mahkemesin- ı 
de hafi cereyan ediyorj

Mevkuf vo jfayri mevkuf 16 
komünistin muhakemesine diin İs
tanbul ;ı;;ırceza ıııahkcmasinde baş
lanmıştır.

Cjayri mevkuf olarak talıîı mu
hakemeye alınan Çamlıca Kız lise
si talebesinde Nihal Hanimin va
lidesi Mtinire Hailim ve bir de İs
mail Efendidir. Diğer mevkuflar 
Mel,met. Emin, Bemzi, Kemal, Ce
lâl, Cezmi, Murat, Mehmet Ziya, 
Cemal, Haşan Ali Halit Efendiler
dir.

Pı/îevkuflar arasında Fatma, Na
dide, Hatice Hanım isminde üç 
kadm vardır.

Mahkeme sabahleyin başlamış 
ve öyleden sonra da devam et- 
■ -jştir.

İlk celsede maznunların hüvi
yetleri tesbit edildikten sonra 
müddiumumî miitaleasını serdet- 
miştir. Müddeiumumi inlizavnı âm
me ve halk arasında muzır fikir
lerin tevessü etmemesi için mah
kemenin hafi cereyan etmesini 
istemişti:-.

Maznunlar muhakemelerinin aleni 
olmasını istiyerek ısrar etmişler 
ve maznun vekillerinden Vasfi, 
ve İrfaıı Emin Beylerde muhake
menin aleni olmasını müdafaa et
mişlerdir .

Makamı riyaset müzakereden 
sonra muhakemenin hafi olmasını 
kararlaştırmıştır.

Öğleden sonra cereyan eden 
muhakeme hafi cereyan etmiştir.

CMaısn feglkin
Alâkadar daireler bu ] 

hususta projeler yapıyor J
Balkan memleketleri arasında 

İktisadî birlik temini için ortada 
bir ccruyan olduğundan bahsedil
mişti. Yuııaııistanda bu fikir etra
fında yapılan neşriyat arasında bir 
Balkan T.carut Öd ası teşkili mev
zu bahsolmaktadır.

Balkan memeleklerinin İktisadî 
menfaatlerini temine çalışacak bir 
odanın tesioi burada da arzu edi
liyor.

Alâkadar daireler böyle bir 
odanın tesisi için projeler yapmak
tadır.

Aldığımız malûmata göre Bal
kan Ticaret Odası teşkil edilecek 
olursa, bu oda şehrimizde olacak- 
tır.

Diğer memleketlerde de bu fi
kir vardır. Yapılan bir projeye 
göre Balkan ticaret odasına Tür
kiye, Yunanistan, Bulgaristan, Yu
goslavya, Romanya iştirak ede
cektir.

Bu fikir şimdilik birkaç mem
lekette ayrı ayrı mevzubahs olmak
tadır. Yakında İstanbul, Atina, 
Sofya ticaret odaları Balkan tica
ret odası teşkili için müzakereye 
başlıyacaklardır.

İnkılâp

Beyoğlunda bir l«â(!is«

ŞiipheSi ölüm
İsmet Bey isminde bir zat Müd

deiumumîliğe müracaat ederek; 
karısı Nimet Hanımın Senjorj has
tanesinde öldüğünü ve bu ölümü 
şüpheli bulduğunu söylemiştir.

Müddeiumumi: bu müracaat
üzerine Nimet Hanımın cesedi me
zardan çıkartılarak Morga nakle
dilecektir. Morg; ölümün sebebini 
tayin edecektir.

Hariciye Vekili
Cihan siyasetini, ve Türkiyeyi 

uzaktan, yakından alâkadar eden 
meseleleri görüşmek fırsatını bul
duk; gazetelerde görmüşünüzdiir. 
Tiirk-Yunan itilâfı miinasebetile 
tahdidi teslihat komisyonunun bir 
celsesi, hepimiz için cidden şayanı 
iftihar tezahürata sahne oldu. Bun
dan başka Cemiyeti Akvam Kâtibi 
Umumisi M. Drummond bu itilâfın 
Balkanlarda ve binnetice Avrupa
da sulhe ifa ettiği hizmetlerden 
dolayı bizi bilhassa tebrik etti.

Tahdidi teslihat ihrzaî komis
yonu, hazırladığı projeyi okumakla 
meşğuidür. Heyetimizin bir kısmı, 
müzakeratın bu son safhasını takip 
için orada kaldı. Müzakerelerin bir 
naftaya kadar bitmesi muhtemeldir. 
Hazırlanan ihzarî proje, 932 senesi 
Martında içtimai muhtemel olan 
büyük Terki Teslihat konferansına 
takdim edilecektir.

Cenevreden Romaya gittik . 
Orada bütün heyetimizi mütehassis 
eden çok samimî ve dostane hüs- 
»likabul gördük. Bu suretle dos

tumuz İtalya ricalile, ve büyük 
komşu memleketin muhterem Hü
kümet Reisi Musyü Musolini ve 
kıymetli Hariciye Nazırı Müsyü 
Grandi ile tekrar görüşmek fır
satını buldum. Bilhassa Kıral Haz
retleri tarafından çok teveccühkâ- 
rane kabul edilmek şerefine nail 
oldum.

Avdette kırk sekiz saat Sofya- 
da kaldık. Bu müddet zarfında 
Bulgar ricalile temas ettim. Bulgar
ların genç ve sevimli Kıralı Boris 
Hazretleri, sayfiyede oldukları hal
de, Türkiye Hariciye Vekilini ka
bul etmek için Sofyaya gelmek 
zahmetini lütfen ihtiyar buyurdu
lar ve huzurlarında beni bir buçuk 
saatten fazla alıkoydular. Dostu- 
UZ LuIga*-istanm değerli Başvekili

dün geldi
■■■“ ■ . ju  t . ı y a p $ f e r  v e  K ı y m e t l i  Hari
ciye Nazırı Müsyü Burofile müte
addit defalar görüştük.

Seyahatim hakkında size şim
dilik bu kadar söyliyeceğim. İs
tanbulda bulunan büyük reisim 
Gazi Hazretlerine arzı tazimat e- 
derek, beni kabul eden İtalya 
ve Bulgar Kıralları Hazeratının 
ve görüştüğüm hükümet reisleri
nin ve l.er tarafta temas ettiğim 
bütün ricalin hürmet ve tazimleri
ni de arzedeceğim. Ondan sonra 
Ankaraya giderek İsmet Paşa Haz
retlerine seyahatim hususunda ma
lûmat vereceğin. Büyük ricalin hak- 
kmdaki muhabbet ve takdirlerini 
götüreceğim. Bu vazifeleri ifa et
tikten sonra efkârı umumiyeye se
yahatimin teferruatı hakkında, fır
sat düştükçe malûmat vermekten 
geri kalmıyacağım.,,
T iirk  ve Bu lgar dostluğunu 

im za ettiler 
Sofya, 3 (A.A) - Türk-Bulgar 

cemiyeti, Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey şerefine bir öğ
le ziyafeti vermiştir.

Cemiyetin reisi profesör Müs
yü Petko Stoyanof, kadehini Türk 
Cümkuriyetinin, asil ve kahraman 
Türk milletinin refahına ve onun 
dahî Reisi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerile Tevfik Rüştü Beyin 
şerefine kaldırarak demiştir ki :

—“Dünyada psikoloji ve zevkleri 
noktai nazarından biribirlerile 
anlaşmak ve biribirlerini anlamak 
için bu kadar müsait başka iki 
millet mevcut değildir.

Düşmanlarımız daima maziyi 
ileri sürmek istemişlerdir.

İki milletin tarihinden ve psi
kolojisinden gaflet gösteren bu 
düşmanlar için iki memleket tara
fından ifa edilmiş muazzam me
saiyi ve müşterek tarihi ihata et
mek mümkün olamaz. Bu mesai 
mütekabil münasebata yeni bir

camlarım
Bu sabah Galatasaray önünde 

garip bir hâdise olmuştur. Har- 
biyeden saat 7,36 da hareket eden 
24 numaralı ikinci mevki Fatih 
- Harbiye tramvay arabası Taksi
me gelinceye kadar kamilen dol
muştur.

Tramvay Parmakkapı istasiyo- 
nuna geldiği zaman bir kız çocu
ğu arabaya alınmasını rica etmiş 
arabanın vatmanı 673 numaralı 
Nail Efendi yer olmadığından ço
cuğu almak istememiştir.

Bu sırada sahanlıkta duran bir 
zat kapıyı aralayarak çocu u ara
banın içine almıştır. Vatman Nail 
Efendi bu müdahale üzerine ara
bayı Galatasaray makası önünde 
durdurmuş, çocuk arabadan inme
den hareket etmiyeceğini söyle
miştir.

Arabanın yürüyüp yürümemesi 
hakkında münakaşa cereyan eder
ken arabanın önünde biriken Halk 
arasında Sarıyer belediye mühen
dislerinden Şükrü Bey vatmana :

— Aarabayı bekletme, bu ka
dar halk bekliyemez! diyerek şid
detli ihtarda bulunmuş, vatman bu 
kadar kalabalıkta arabayı kaldı - 
rırsa ceza göreceğini söylemiştir.

Şükrü B. bundan hiddetlenmiş, 
arabanın kaldırılmasını daha kat’i 
surette tekrar etmiş:

— Ben kanun, talimatname bi
lirim, yürümiyecek misin al 1 diye
rek elindeki şemsiye sapı ile tram
vayın camlarını kırmıştır. Bunun 
üzerinde tramvay içinde bulunan 
elektrik şirketi atelye şeflerinden 
tutuşmuş, Şükrü Bey polis gelin
ceye kadar buradan uzaklaşmış, 
fakat Hulûsi Beyin delâletile Şük
rü Bey bulunarak vatmanla birlik
te Galatasaray karakoluna götü
rülmüştür. Vatman Nail Efendinin 
yüzü kırılan cam parçalarile biraz 
kanamıştır.

Tütün inhisar memurları
Tütün inhisar idaresi memur

i n i  >Çİn yeni bir nizamname ya
pılmaktadır. Bu nizamnamede me
murların terfi ve tecziyeleri için 
yeni bazı ahkâm vardır. Ayni 
nizamnameye göre tasfiyeye tabi 
tutulan memurlara altı aylık ma
aşı nisbetinde ikramiye verilecek
tir. Nizamname bu sene başından 
itibaren tatbik edilecektir.

veçhe vermek için gittikçe daha 
ziyade tebarüz etmektedir.

Türkiye ve Bulgaristanın Bal
kan milletlerinin hürriyetini müda
faa etmekte menfaatleri vardır. „ 

Tevfik Rüştü Bey, cevap ve
rerek Bulgar Kıralı ve Kıralıçası- 
nm sıhhatlerine ve Bulgar milleti
nin refahına içmiş ve Türkiye ile 
Bulgaristanın her dafaki dosluk- 
larında ve mütekabil müzaharet- 
lerinde felâketlere müştereken ve 
kolaylıkla karşı gelmeğe muvaf
fak olduklarını zikretmiştir.

Vekil Bey Bulgaristan seyaha
tinden elde ettiği neticelerden pek 
memnun olduğunu ve burada Türk 
milletinin kardeş Bulgar milleti 
hakkında beslediği dostluk hissi
yatının tamamen aynım bulduğunu 
söylemiştir.

Sofyada teşyi 
Sofya, 3 (A. A) — Türkiye Ha

riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
istasyonda Kıral namına bir mu - 
rahhas ile Hariciye Nazırı tarafın
dan teşyi edilmiştir.

Beyaz Rushır 
I P m ^ d m m ü o l P u i b  |

liiindistanda

ıflMdle

Moskova, 3 (A.A) — Pravada 
gazetesi M. Poincarcnin Moskova 
mahkemesi dolayısile Escelsiorda 
çıkan bir makalesini mevzuu bah
sederek diyor ki: “Poincare bu ma
kale ile maznunların hakkmdaki 
ittihamlarını latifeye vurmak isti
yor. Müdahale ile alâkası olmadı
ğını ispat için Poincare 1920 Kâ- 
nunevvelinde Wrangelin tanınması 
aleyhinde neşrettiği makaleyi gös
teriyor.

Halbuki, mezkûr tarihte Wran- 
geli tanımak imkânı zateıı kalma
mıştı. Çünkü, daha teşrinisani bi
dayetlerinde Wrangelin orduları 
mahvedilmişti. Meselenin iç yü
züne gelince, Poincare Wrangele 
esas itibarile muzaheret edilmesi
ne itiraz etmekte ancak, bunu 
resmen tanımadan yapılmasına i- 
tiraz eylemekte idi.

Fransız Ajanlarından hiçbiri
nin müdahale içinde methaldar ol
madığını kat'iyyen beyan etmekle 
Poincare büyiik bir ihtiyatsızlık 
gösteriyor. Çünkü daha geçenler
de hükümet reisi bütün cihan 
muvacehesinde kabine azasmın 
dürüstlüğüne tekeffül ettiği halde 
bir müddet sonra bunlardan bazı
larının yolsuzluklarını itiraf etmek 
mecburiyetinde kalmıştır.

Rangonda zelzele
Rangon, 4 (A .A ) — Dünkü 

zelzele esnasında 20 kişi ölmüştür, 
muş‘olduğu bildiriliyor.

Büyük bir yangın
Nevyork, 4 (A. A) - Standard 

Oil Co nın Brookliyn fabrikaların
da bir yangın neticesinde şiddetli 
infilâklar vukua gelmiştir. Haşarat 
bir milyon dolar tahmin edilmek
tedir.

Şehir Meclisi
Dünkü içtimada mütefer
rik meseleler konuşuldu

Şehir Meclisi dün içtima etti. 
6 kânunuevvel 930 da içtima dev
resi hitam bulacak olan Meclisin, 
henüz beş aylık muvakkat bütçeyi 
tasdik etmemesi hasebile içtima- 
larmı 15 gün temdit eyliyerek 21 
de tatil eylemesine 931 şubatında 
931 içtima devresinin küşadma 
karar verildi. Diğer müteferrik 
meseleler müzakere olundu.

Hilâfı usul ilân talik eden Neft 
Smdikattan belediye resminin iki 
misli tarhına karar verildi.

Duvarlara asılan afişlerin şeh
rin umumî manzarasına çirkinlik 
verdiği anlaşıldığı cihetle Anadolu 
Ajansına verilen ve haddizatinde 
belediyeye ait olan bu afiş mese
lesinin makul bir şekilde halli be
lediye riyasetine havale olundu. 
Çarşambaya içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi.

Almanyay tütün 
ihracatımız

Almanyanın tütünlerimizden 
alınacak gümrük resmini tezyit e- 
deceği hakkmdaki Alman gazete
lerinin neşriyatı ticaret odasının 
nazarı dikkatini celbetmiştir.

Oda, ticaret mümessilliğimiz 
vasıtasile bu hususun tetkiki için 
İktisat Vekâletine müraccat et
miştir .

Delhi, 3 ( A.A ) — Bugün | 
muhtelif saatlerde 2 bomba pat- $ 
hımıştır. Bunlardan biri talebe J 
tarafından sokakta bulunmuş 
ve o esnada infilâk etmiştir. 2 
mektepli yaralanmıştır. İkinci 
bomba Delhinin başlıca cadde- |( 

ir lerinden birinde meçhul bir şa- n 
| his tarafından yolcular üzerine | 
j  atılmıştır. Kimse yaralanınamıştır. \

Muahedenin tadiline matuf 
bir blok yok 

Paris, 3 (A. A) — Macar orta 
elçiliği neşrettiği bir tebliğde Kont 
Betlenin son günlerde yaptığı seya
hatler münasebetile mevcut mua
hedelerin tadili lıakında gûya bir 
blok teşkil edildiğine veya edile
ceğine dair beynelmilel matbuatta 
çıkan haberlere karşı efkârı unıu- 
miyenin tedbirli davranması lüzu
munu, Macaristanm böyle bir blok 
teşkili tasavvurunda bulunmadığı 
ve böyle bir blok vücude getir
mekte hiçbir menfeati olmadığı 
beyan edilmektedir.

Budapeşte, 4 ( A .A ) — Âyan 
Meclisi hariciye encümeninde Kont 
Bentlen muahedelerin yeniden tet
kik ve Laûiil Lii-ar^n \İJİcun 
teessüs edeceğine dair olan şayi
aları tekzip etmiştir.

Bir tayyare denize düştü
Roma, 4 (A.A) — Spooner ve 

Pdwardsın tayyaresi dün akşam 
Trenienn denizinde Calabria açık
larında denize düşmüştür. Tayya
reciler kurtarılmıştır.

Bir deniz faciası 
Nevyork 3 (A.A) - Glara Ra- 

moz vapuru Gampeche hükümeti 
sahilinde Caraıen açığında batmış
tır. Kaptanın zevcesi ve 2 kızı da
hil olduğu halde 7 kişi ölmüştür.

Hursam kapıca
Zeytin burunu fabrikasında 

barut aşırıyormuş!
Bakırköy polis merkezi; Zeytin 

burunu barut fabrikasında mühim 
bir hırsızlık tahkikatına başlamış
tır. Hâdise şudur: Fabrika kapıcısı 
Akif Efendinin bir müddettenberi 
ötekine berikine barut sattığı du
yulmuş, gizlice evinde taharriyat 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Evvelki] gün; birdenbire Akif 
efendinin evi aranmış kilolarla 
barut ve kaçak şampanya bulun
muştur,

Bunu üzerine Akif efendi; ya
kalanarak muhafaza altına alınmış
tır. Fabrika kapıcısı dün 4 üncü 
müstantığm tevkif müzekkeresile 
tevkifhaneye nakledilmiştir.

istintakı müteakip kapıcı Akif 
efendinin akrabasından Ali efendi 
de nezaret altına alınmıştır. Tah
kikata devam etmektedir.

Rıhtım Şirketi hakkında 
tetkikat

Nafıa vekâleti Rıhtım Şirketi 
hakkmdaki tetkiktma devam edi
yor. Gelen haberlere göre vekâ
let, şirketin antrepo ve rıhtım 
tesisatını ihtiyaca göre yapmasını 
ileri sürmektedir. Rıhtım Şirketi 
bu teklife henüz cevap vermemiştir.

Nurullah Esat Bey
AH İktisat meclisinin içtimai 

dolayısile Ankaraya gitmiş olan 
Nurullah Esat Bey Cumartesi günü 
avdet edecektir.
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Vatan haini Arif Orucun tev
kifi ve izmite şevki üzerine demig 
tik ki:

E ğer ibra ak ıb et, şu sa tır 
la rı yazdığımız dakikada, Ali 
Kemal'im ak ıb eti şeklimde te 
celli etm em işse, m ülevves 
vücaadü, mamauaslaırniffla ta a m ız  
e ttiğ i vatandaşlarım  aılvs gaza- 

mğrayıp p arça  parça, 
ed ilm em işse, fotamu, 

lây ık  olm adığı
ma değil, fa k a t asil T ü rk  m il
letimin k ö p ek  leşimden iğ re
nen) temniz ruhuma, yü ksek 

h am letm ek, 
bir h a rek ettir  î „

Bu satırlardan, derin ve haklı 
bir can korkusuna düştüğü anla
şılan, “ Yarın,, , dünkü nüshasında 
Adliye vekiline uzun ve açık bir 
mektup neşretti. Bu mektupta, ev
velâ bugünkü medeniyeti idare 
eden felsefeden, saniyen Türkiye 
Cumhuriyetinin bu felsefenin tabiî 
hukuk kültürüne istinat ettiğinden, 
salisen teokrasiden ve otokrasiden 
bahis ve çok alimane bir mukad- 
demeden sonra, deniliyor ve soru
luyor :

Ceza kanununun 146 ve 155 
inci maddelerindeki memnu neş
riyatı yaparak Teşkilâtı esasiye 
kanununun 71 inci maddesin
deki can masuniyetini ihlâl et
tirmek isteyen Ali Naci hak
kında devletin emniyetini ihlâl 
davası açılmayacak mı ?

Ve Ceza kanunundan Teşkilâtı 
esasiye kanununa, Teşkilâtı esa- 
siyeden tekrar Ceza kanununa, 
ve 155inci maddeden bilmem kaçın
cı maddeye ve bilmem kaçıncı 
maddeden de tekrar bir takım 
maddelere geçilerek nihayet gene 
Teşkilâtı esasiye kanununun 72inci 
maddesinin bir fıkrasına göre, 
idamımızı istiyor!

Yani, bundan on gün evvel 
boşa giden kurşunlarına havale 
ettikleri işi, kendileri hapse girince,

ri devletleri zebun etti
ğinden gafil bulunuyorlar!

jeHimce, biz, kinine, 
ve ime k ad ar vrardmığım-

14milyon vatandaş içinde Fethi Beyin bulduğu kafadaş!..
hapiste olmadığını nihayet anla
mağa başladıkları devlet otorite
sine bir vazife gibi tahmil et
mek istiyorlar)

O devlet otoritesine ki, bir se- 
nedenberi her sabah üzerine sal
dırılmış, üzerine havlanmıştır. O 
devlet otoritesine ki, bir seneden- 
beri her sabah bir parçası daha 
koparılmak istenmiş ve “ Yarın „ 
paçavrası tarafından altüst edil
mesi bir gaye olmuş, memle
kete, topa tutulması lâzım ge
len bir hedef gibi gösterilmiş
tir. O devlet otoritesi ki, başın
daki adam, bu - paçavranın meflûç 
kafasına . ve kör görüşüne göre- 
her şeyden bihaber bir gafildir.
O devlet otoritesi ki, her umuru
nu tedvire memur olan başı - ge
ne bu paçavranın ahmak kafa

sına göre - hırsızları himaye eden 
ve yegâne zevkini israf ve istip- 
dadında bulan bir kâbustur. Evet,
o devlet otoritesi ki, valileri bi
rer ayyaş zenperet ve memurla
rı birer bedraest sefihtir. O devlet 
otoritesi ki, düne kadar memle
ket için fena, halk için belâ idi, 
fenaya mahkûmdu, her şeydi, 
bir otoriteden başka her şey...

İşte bir seneden beri evvelâ halkı 
ayaklandırarak ve sonra ayaklan
dırdığı halka yıktırmak istediği 
bu devlet otoritesinedir ki, şim
di bizi, yani aylardanberi o oto
ritenin selâmeti namına karşısına 
dikilen bizi asdırmak istiyorlar! 
Utanmadan, hürriyetten, demokra
siden, teşkilâtı esaslyeden bahse
diyorlar. Ve ahmaklar, teşkilâtı 
esasiyeyi, bazan hükümeti de-

Itfaiye teşkilâtı

IK&ırtalda bir grup 
ihssls edilecek
itfaiye teşkilâtının da yeni be

lediye teşkilâtile telifi ve şimdi
kine göre mühim bir nisbette tev
sii tekarrür etmiştir. Bunun için 
bilhassa şehre uzak yerlerin ihti- 
yacatı gözetilerek bazı yerlerde 
gruplar ve bazı yerlerde de müf
rezeler teşkiline karar verilmiştir.

Bu meyanda Kartalda bir gu
rup, Rumeli ve Anadolu kavakla
rında birer müfreze teşkili düşü
nülmektedir. Fakat bu teşkilâtın 
vüçude getirilmesi için de yeni
den bazı alât ve edevat celbi icap 
etmekte, bunların celbi de kambiyoya 
mütevakkıf bulunmaktadır. Anka
raya giden belediye memurin mü
dürü Samih Bey Dahiliye Vekâle- 
tile temas ederek bu mesele ile 
meşgul olacaktır.

virmek için bir bahane, bazen Ga
ziye vazifesini ihtar için bir vası
ta ve her zaman arzu ve ihtiras
larını temine bir bazıçe zannediyor
lar!

Veyl, o ahmaklara ki, Ga
ziden bahsettikleri zaman, 
Gazinin gafilidirler. Ken
dilerinden bahsettikleri za
man, tarihin ve tarih olan 
Gazinin kendileri hakkın
da verdiği hükümden ga
fildirler. Veyl, o hainlere ki, 
devlet otoritesinden bah

sediyorlar ve efendileri Çer
keş Etemleri on sene ev
vel silip süpüren devlet o- 
toritesinin, o zamandanbe-

Ticareti hariciye

Ofis tacirlere 
müfit olmıyor

Ticareti hariciye ofisinin tüc
carlarımıza kâfi derecede faydalı 
olmadığı hakkında ticaret odasına 
şikâyetler vukubulmnktadır.

Bu şikâyetlere nazaran Ticareti 
Hariciye Ofisi Avrupa piyasalarından 
ve ihracat emtiamızın Avrupa pi
yasalarındaki vaziyetinden tüccarı
mızı günü gününe malûmatlar et
mesi icap etmektedir. Evvelce bu 
vazife ticaret odası tarafından gö
rülmekte idi.

Tüccar Avrupa piyasaları hak
kında kendilerini malûmattar et
mek işi ile gene ticaret odasının 
iştigal etmesini istemektedir?.

Tüccar bu hususta İktisat Ve-

■ . ı-, - - - - - - - - a

Gazi Hazretleri 1
Dün istirahat 

buyurdular
Gazi Hz. dünkü cuma günü ve 

gecesi hiçbir yere çıkmamışlar 
ve saraylarında istirahat buyu
rarak bazı zevatın ziyaretlerini 
kabul etmişlerdir.

kâleti nezdinde teşebbüsatta bu- 
Innmıya karar vermiştir.

Bilhassa tfitOn, afyon, tiftik 
fındık gibi ihracat emtiamız üze
rinde Avrupa piyasasından günü 
gününe haberdar olmamak yüzün
den tüccarın mühim zararlara du
çar olduğu iddia edilmektedir.

Gümrükte biriken eşya

3 milyon lira 
kıymetindedir.

Gümrüklerde biriken eşyanın tesbit 
edilerek satılması için teşkil edilen 
komisyon faaliyetine devam ediyor.

Bu muvakkat komisyon biri
ken eşyaları cins, sıklet alâmeti 
farika itibariyle tesbit edecek ve 
manifestoları ile karşılaştıracakta. 
Bu suretle ziyaa uğrıyan malların 
cinsi ve mikdarı tayin edileceatir.

Bu miktarın tayininden sonra 
malları ziyaa uğratanlar veya çü
rümesine, bozulmasına sebebiyet 
verenlerin tecziyeleri cihetine gi
dilecektir. Tahmin edildiğine na
zaran gümrükte 928 senesi niha
yetine kadar biriken eşyanın 3 
milyon lira kıymeti vardır. Fakat 
bunların kısmı azami çürüdüğün
den, bozulduğundan ve ziyaa uğ
radığından şimdi ancak bir milyon 
liralık mal kalmıştır.

İSMİM E!

ğmâ ve mammuısstıızıiEin mamniMB- 
sııztağMinnuı herkesim gözü ö- 
miimde ve h er gün m ülevves 
yüzlerime k a rş ı bağırtmağı 
kendime vattam varâfecn ed i
mi em adamnuz. YaaılamHimzım 
kamıtmıî rımes’MİSyetlIerimi ve 
eğ er v arsa  cez a î büSüm ne- 
tay icio i güle güle, sev e seve 
k arşılarız . M ücadelem ize şu
urla başladık, 
varanız. İk
mim
yırtım caya 
ğız.

Tekrar ediyoruz :
Eğer hainin akıbeti, şu satır

ları yazdığımız dakikada, Ali Ke
malin akıbeti şeklinde 1:ecelli et
memişse, mülevves ve menfur vü- 
çudü, namuslarına taarruz ettiği 
vatandaşların ulvî gayzleriııe uğ
rayıp pavça parça, lime lime edil
memişse, bunu, hainin buna lâyık 
olmadığına değil, fakat asii Türk 
milletinin köpek leşinden iğrenen 
temiz ruhuna, yüksek ulüvvü 
cenabına hamletmek daha doğru 
bir harekettir.

Fakat derhal ilâve' et
mek lâzımdır ki, bu vata
na hıyanet eden her hangi 
bir hain, bazan ve tesadü
fen sokaklarda köpekler 
gibi sürüklenmekten ve 
parça parça edilmekten 
kurtulmuş olabilir. Fakat 
bir gün, tarihin hükmü, 
mev’ut ve mukadder olan 
hükümdür. Gecikebilir, fa
kat şaşmaz! Asla şaşmaz!

Lî NACİ 

Iş Kanun

İş müddeti 8 
saat olacak

İktisat Vekâletinin bir iş ka
nunu layihası hazırladığı yazılmıştı. 
Vekâlet bu kanun hakkında Tiea- 
ret Odasının ve alâkadar dairele
rin fikrini sormuştur.

Verilen malûmata göre iş ka
nununda iş müddetinin 8 saat ol
ması kabul edilecektir. Kanun 30 
işçiden fazla işçi kullanan mües
seselere tatbik edilecektir.

İş kanunu mucibince bir amele 
işini terlcetmek için o müesseseyi 
15 gün evel haberdar edecektir. 
Buna mukabil iş veren müessese 
de bir ameleyi çıkarmak için 
15 gün evvel haberdar edecektir.

İş kanununun tatbiki îktısat 
vekâletine ait olacaktır.

Bunun için amele muhiti olan 
yerieHe rresai tnüdiriyetleri teş
kil edilecektir. İş kanunu iş verenle 
işçi arasında ahenk temin edecektir.



(> Kftmmuovvel 1930 

[iİC' ÎIİ'IIİİIİ il Ih n K O lh A l1 'ili •)imi

S a l ı i f o  3

EğllcaıiMse Y o rE e ıru  -  Hcgeeekp y f ıy e c e d k  

feM ®irîi ~ İSeırllıîımd]© Tüklk
—  B e r lin  —

Berlin mağmum... Niçin bilmi
yorum. Sokaklarda, aileler içinde 
eğlcnce yerlerinde, ahbaplar ara
ğında bundan iki sene evvol bura
da bulunduğum zaman gördüğüm 
beşuş çehrelere tesadüf edemiyo
rum. Herkeste bir bezginlik, bir 
sıkıntı var gibi.. Sokaktan geçen 
yolcunun alnında bir kırışıklık, kah
vede gazetesini okuyan ihtiyar a- 
daının etvarında belli bir memnu
niyetsizlik seziyorum.

Vakıa eğlence yerleri daima 
dolu amma!..

Almanyanın en felâketli sene
lerinde bile neş’esini, çoşkunluğunu 
kaybetmemiş olan Berlin halkı, 
Berlinin eğlenen muhitine kadar da 
eğleniyor gibi görünürse görünsün 
eskisi gibi yürekten gülmiyor...

Buna sebep İktisadî buhrandır 
diyorlar.

Almanya dışarıya milyonlarca 
para veriyor... Almanya bütçesi 
lüzumsuz ve fazla memurlara ve
rilen maaşlarla sarsılıyor.

Ve diyorlar ki, Amerika ser
mayesi Alman sanayiini, Alman ti
caretini kahrediyormuş.

Almanya sıkıntılı ve müşkül 
b:r devir yaşıyor.. Bu fertlerin 
yüzlerinden, ailelerin yaşayışından 
Berlindeki şu tarif edilmez hisse
dilir derin bezginlikten o kadar 
belli ki.

Fâatlej: imiyor:
Günün meselesi bu... Fiatler 

indi, fiatler iniyor, fiatler inecek...
Ev kiraları yiyecek, giyilecek 

şeylerin gûya fiati biraz indiril
miş fakat daha da indirilecekmiş.

Ev kiralarında ben bunu pek 
fark etmedim

Bundan iki sene evvel de Berlin- 
de bulunmuş olduğum içen o za
manki kiralarla şimdikileri muka-1 
yese edince hatta ben bir az yük
selmiş bile buluyorum.

Tabiîdir ki, ben ancak otel ve 
pansiyonların fiatini biliyorum. 
Boş apartıman fiatîeri için çok 
tenezzül etmiştir diyorlar.

Yiyecek içecek fiatîeri üzerin
de hafif bir tenzilât yapılmış ama 
bu fiatlerin daha fazla tenzili için 
ieşebbüsat varmış.

Fakat, pek tabiî ki bu yiyecek 
fiatîeri üzerindeki tenzilâttan ev 
sahibi olan yerliler istifade ediyor. 
Yoksa bizin gibi restoranlarda ye
mek yiyen ecnebiler değil, yalnız 
giyecek şeylerin fiati İstanbul ile 
mukayese edilecek olursa inanıl- 
mıyacak kadar ucuz.

Bu ayın başında memur maaş
ları ve amele yövmiyesi zannede
rim yüzde beş nisbetinde indirile
cekmiş.

Bundan memnun olmıyan alâ
kadarlar havaici zaruriyenin yüz
de bir nisbetinde bile inmediğini 
ve aylıkların, yevmiyelerin böyle 
tenzilinin doğru olmadığını, haksız 
olduğunu söyliyorlar.

Beırüm d e T w k  K ıılübûss
Berlinin sakin sessiz bir soka- 

ğnnda ( Spre ) nin durgun, koyu 
ve gamlı sularına bakan kurşunî 
bir bina, bu binanın alt katında 
bir daire. Kapısını çaldığınız za
man size Türkçe hitap eden bir 
vatandaş kapıyı açar... Burası te
miz bir zevkle döşenmiş sakin va
kur bir yerdir.

Burada memleket havadisleri 
işitirsiniz, Türk gazeteleri okur
sunuz, vatandaşlarınıza rast gelir
siniz.

Evet gurbetin, yalnızlığın ele- 
misıi duyacak olursanız orada si

ze, elemlerinize, duygularınıza aşi
na, ana lisanımız onun ana lisanı 
olan bir muhitiniz vardır.. Berlinin 
muhtelif yerlerinde oturan muhtelif 
işleri ve meşguliyetleri, olan bütün 
Türkler -mübalâğa etmiyelim- Türk- 
lerin büyük bir ekseriyeti her per
şembe akşamı orada toplanıyorlar.

Ben ti e bir perşembe akşamı 
oraya gittim.

Ve nezih bir muhitte kendi 
lisanımı kendi yakinlerimle ko
nuşmak zevkini hissettim. Berlinin 
gürültüsünden âzade ve sanki ken
di memleketimde gibi bir ikijsaat 
geçirdim.

Berlin cemiyet hayatında çok 
kıymetli yerleri olan sefir ve se- 
firemizbu muhite riyaset etmekte, 
Berlindeki Türkleri böyle haftada 
bir akşam oraya toplanmakta büyük 
bir amil olmaktadırlar.

Sefiremiz Berlinin en yüksek 
muhafilinde Türk kadınlığını vakar 
ve incelikle temsil eden zeki 
bir hanımefendi ve mükemmel bir 
salon kadınıdır.

Kendini en yüksek muhitlerde 
sevdirdiği ve saydırdığı için dir ki 
maalesef benim Istanbuldan hareket 
ettiğim gün verilmiş olan balo bu 
mevsimin en güzel balosu olmuş, 
Berlinin bütün kibar, mühim sima
ları ve hemen hemen bütün ec
nebi sefaretler erkânı bu baloda 
bulunmuşlardır.

Ve işte sefiremiz Türk kulübü
nün perşembe akşamlarını ince 
zekâsı, güzel sohbeti ve sonsuz 
nezaketile idare etmektedir.

Berlindeki vatandaşlarımız haf
tada bir gayet nefis bir; gece ge
çiriyorlar.

Suat Devriş

Esrarhaneden Adiiyeye
Beyazıtta gizli bir esrarhane 

işlettiği sırada cürmü meşhut ha
linde yakalanan Makbule H. dün 
Adiiyeye teslim edilmiş ve hak
kında tanzim olunan tahkiket ev
rakı mahkemeye verilmiştir.

Tacirler birliği
( Küçük tacirler birliği) idare 

heyeti dün Galatada Voyvoda ha
nındaki muvakkat merkezinde top
lanmış ve tüccarların menafiine 
mütaallik vergi ve sair hususat 
hakkında bazı mukarrerat ittihaz 
etmiştir.

Büyük sermayeli tacirlerin de 
müracaatlarını nazarı dikkate ala
rak, dünkü içtimada, unvanındaki 
“ küçük „ kelimesinin kaldırılma
sına karar verilmiş ve karar ne
ticesi bir beyanname ile vilâyete 
bildirilmiştir.

(Tacirler birliği) ünvanını alan 
birliğe esnaf cemiyetlerinden bazı
larının iltihak etmek üzere müza
kereye giriştikleri haber alınmıştır.

Kömür fiatîeri
İngilteredeki kömür grevi bu

radaki kömür fiatlerine tesir yap
mıştır. Bir iki gündenberi İngiliz 
kömür fiatîeri artmaktadır. Fifat- 
lerin daha ziyade artmasına intizar 
ediliyor.

İngiltere kömür grevi henüz 
Akdeniz havzasında o kadar şid
detini göstermemiştir. Alâkadar 
mehafil Ingiliz gömür grevine 
ehemmiyet veriyor.

Şehrimizde bulunan kömür ti
carethaneleri ileride çıkacak buh
ran hakkında tedbirler ittihaz et
mektedirler.

K âtaaH M }

ÜS)? Mor

Evvelki gün Kâhtanede ko- 
yunları otlatmak meselesinden bir 
cinayet olmuştur. Hâdise şu şe
kilde olmuştur.

Kâhtaue köylerinde çobanlık 
yapan Âdem evvelki gün koy un
lan önüne katarak çayırlığa gel
miştir. Yeni yeşermiş çayırlara bo
yunlarını salarak otlatmağa başla
dığı sırada çayırın bekçisi Meh
met Abdül mâni olmak istemiştir. 
Münazaa gittikçe uzamış neticede 
Adem tabançasını çekerek Abdiile 
ateş etmiştir.

Silâh seslerine koşan jandar
malar yaralı Abdülü Beyoğlu has
tanesine kaldırmışlarsa da ihtiyar 
bekçi ölmüştür. Katil Âdem yaka- 
lanmıştır.

Altı kilo tütün
Bakırköy istasiyon binası met

halinde pasta ve tütüncü Ali Ef
endinin dükkânında bir hırsızlık 
vak’ası olmuştur.

Dükkândan 6 kilo tütün ve si
gara çalınmıştır. Hâdise ile alâkası 
olduğu anlaşılan dilsiz Hüsnü tev
kif edilmiştir.

Yangın başlangıcı
Ketencilerde Sabuncu hanı 

içinde 7 numaralı Minas efendinin 
imalâthanesinde yangın çıkmışsa 
da yetişen etfaiye tarafından sira
yetine meydan verilmeden söndü
rülmüştür.

Otomobil altında
Fâtihten Aksaray cihetine git

mekte olan şoför İsmailin idare
sindeki 2228 numaralı otomobil 
Horhor caddesinden geçerken 
Seyrisefain kazancılarından Kadri 
Efendinin 4 yaşındaki oğlu Bedri
ye çarpmış ve çocuğun sol baca
ğını kırmış, başını üç yerinden ya
ralamıştır.

Çocuk Etfal hastahanesine kal
dırılmış, şoför yakalanmıştır.

Öksürüklü hırsız
Fatihte Sırrı Enver eczahane- 

sinin kapısı anahtar uydurmak 
suretile açılmış ve 10 adet ko
lonya şişesi, 15 adet krem ve 4 
kutu öksürük hapı, kasada bulu
nan ve mikdarı henüz tesbit edile- 
miyen para çalınmıştır

Otomobil - Araba
Şoför Fazlının idare etmekte 

olduğu otomobil Ağahamammda 
sebze nakletmekte olan Yanyalı 
Abbas efendinin arabasına çarpa
rak mecruhiyetine sebebiyet ver
miştir.

Müsademe neticesinde araba 
da hasara uğramıştır.

Şoför^yakalanmış, mecruh Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır.

Samatyada hırsızlar
Samatyada Sancaktar mahal

lesinde Tekke sokağında 37 numa
ralı evde oturan Sabahı Efendinin 
evine hırsız girmiştir. Hırsız evin 
içinde çalacak bir şey bulamayın
ca-odaya girmiş ve sandığın için
den mantar ve saire çalarak firar 
etmiştir.

2 — Samatyada Sancaktar hay
rettin mahallesinde oturan Nikoli 
Efendinin evine hırsız girmiş, ba
kır ve saire çalarak firar etmiştir.

IlırfaîüMin tojpım taran üikç 
sadleft safenlkasH ^sımaıış î 

MaEnkemedeım çnlcarkeım diyor ki s Eir^

sılayım da o lamamı siz İrfanım görniım l
Ellerinde kelepçe, elbiseleri li

me lime, uaçları karma karışık bir 
genç. İki jandarmanın muhafaza
sında metin, gururlu bir yürüyüş
le sıra bekliyen arkadaşlarının ya
nına göööyle bir kuruldu.

İhtiyar bir arap kadını buru
şuk suratını avuçları arasında e- 
zerek söyleniyor : “ Vah yavrusu 
daha bu taze çocu, ne yapmış 
elinde demir.. „

Maznun etrafı saran kalabalığa 
bir küfür bastı :

— Ulan piçkurulan gibi ne 
toplaştınız. Bayram namazımı kı
lacağız.

Kelepçeli arkadaşlarından bi
rine :

— Ulan Şükrü sen de mi ko
dese giırdin.

— Bizi de tıktılar. Tıktılar 
amma canını yaktım bir düğmeli
nin.

— Ben de bir avali enseledim 
ama papellerin canına kıyamadım...

— İrrrfaannl
Mübaşirin tannan sesi muha

vereyi yarıda bıraktı.
Jandarma İrfanın kelepçesini 

açtı. Ve mahkemeye soktu.
Reis İrfana iltifat eder gibi:
— Gel İrfan bakalım! dedi. 

Evvelki celsede hiç bir şahidin 
gelmemiş olmasından İrfan atmış 
tutmuştu.

Bu sefer karşısına kendisini ya- 
kalıyan taharri memuru çıkınca 
yüzünü ekşitti.

Memur anlattı:
— Efendim, bu İrfan bir mek

teplinin 39 liramın aşırmış. Biz bu
nu arar arar bulamayız, arar arar 
bulamayız. En nihayet efendim bir 
eve girerken kıstırdım, oracıkta 
cnueledim.

Evvelâ inkâr elti. Karakola gö
türürken yolda “beni bırak para
lan vereyim,, dedi, 15 lira çıkar
dı. Karakolda üstünü aradık 5 lira 
uçkurunnn içinde 3 lira ensesinin 
altında saklı idi. 5 lira da paça
sının içinde bulduk.

Reis İrfana sordu.
— Bak irfan., sen geçen sefer 

neler söylüyordun
— Reis B. yalan söyliyor. 

paralan ben verdim. Beni kor
kuttular, döveceklerdi.

Ben de kaç aydır kazandığım 
paralan verdim. Gene bırakmadı
lar. Bunlar öyledir Reiu Bey. Söz
lerine inanmayınız.

Reis — Senin hiç sabıkan 
varmı?

— Var var ama dört sene ev
velden. O da topu topu üç sabıka.

Reis — Neden mahkûm oldun!
— Reis Bey adam öldürecek 

değildim ya. Adam dolandırma
dan. San ki bu...

İrfan fazla gevezeleniyordu. Şim
di kanundan bahsedecekti. Reis 
susturdu.

Sabıkasının istilâmı için dava 
başka güne bırakıldı.

Ellerine kelepçe takılırken İr
fan söyleniyordu.

— Bir daha Beyazıt havasını 
yutayım da görün o vakit İrfanı. 
Öyle çürük tahtaya ayak basar 
mı ?

Tosyada pirinç tecrübeleri
Memleketimizin pirinç mmtaka- 

ları içinde Tosya mıntakası iyi pi
rinç yetiştiren yerler arasındadır. 
Son zamanlarda Tosyada pirinç 
envai yetiştirilmek için bir çok 
tecrübeler de yapılmıştır.

Gelen malûmata göre bu tec
rübelerden çok iyi neticeler istihsal 
edilmiştir. Avrupada yetiştirilen 
pirinç nevileri mahdut bulunmakta 
ve malûmat sahibi olanların söyle
diklerine nazaran altı yedi cins 
arasmda tebalüf etmektedir. Hal
buki Tosyada yetiştirilen pirinç 
nevileri yirmi neve kadar çıkarıl
mıştır.

Bunlardan bir kolleksiyon ya
pılarak iktisat Vekilliğine gönde
rilmesi takarrür etmiştir. Tosyada 
bu suretle devam eden faaliyetin 
iyi neticeler vereceğinden şüphe 
yoktur.

Adalar elektriği
Adalara Anadolu yakasına elek

trik cereyanı verilmek üzre elek
trik şirketile belediye arasında 
ihtilaflı kalan aidat meselesi için 
müzakereye başlandığın! yazmıştık. 
Belediye son tekliflerini şirkete 
bildirmiştir.

. Haber aldığımıza göre belediye 
nin tekliflerile şirket noktai naza
rı arasında pek az farklar kalmış
tır. Belediyenin muhtırası bir 
hafta evvel şirkete verdiği halde 
henüz cevap gelmemiştir.

Adalar gibi mühim ve güzel 
bir yerin bir an evvel elektrikle 
nurlandırılmaşının temini her iki 
tarafın biraz daha fedak ârlık 
ederek bu ihtilâfı bir saat evvel 
bitirmelerini temenni ederiz.
Biraz hüsnü niyetle çalışılırsa bu 
bu ufak müşkül de ortadan kalk
mış olur.

Samsun tütün fabrikası 
büyütülecek.

Tütün inhisar idaresi son za
manlarda Samsun - Diyarıbekir ve 
sair yerlerde bulunan tütün ve si
gara fabrikalarına daha fazla ehem
miyet vermeğe karar vermiştir. 
Bu münasebetle Samsun Fabrika
sının genişletilmesi temin edilecek 
fabrikaya bazı ilâveler yapılacak 
ve mevcut makineler islâh edile- 
cektiir. Bu suretle istihsalâtm te- 
zayüdü tasavvur edilmektedir.

Haüicin yukarı tarafları
Son günlerde Halicin yukarı 

tarafları çok fazla dolmuş oldu
ğundan Haliç şirketi vapurları 
Sütlüce ve Defterdar iskelesine 
müşkülâtla yanaşabilmektedir. Ha
liç şirketi bu iskelelerin önlerini 
temizliyecektir.

Rus-Çin konferansı
Moskova 4 (A .A ) - Çin Sov

yet konferansı bugünkü içtima
mda bundan sonraki mesaiye ait 
pilânı ihzar etmiş ve Çin şark şi
mendiferi ve ticcarî münasebat, 
siyasî münasebatm iadesi namlari- 
le üç komisyon teşkil etmiştir.

îrtihal
Tapu müdüriyeti hulafasmdan 

ve Haşan Halife mahallesi birinci 
muhtarı Mustafa Nureddin Beyin 
biraderi ve bahriye zabitanından 
yüzbaşı Nuri Feyzeddin Beyin pe
deri mütekaidini askeriyeden Ah
met Feyzeddin Beyin dünkü gün 
Fatihdeki hanesinde sektei kalp
ten irtihal eylemiştir. Ailei keder 
didesine sabırlar temenni eyleriz.
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Yeni Türle harfleri kabul edil

dikten sonra Türk imlâsına İatan- 
bııl şivesinin hâkim olmasına ka
rar verilmişti.

Bu karar biitün mekteplerde, 
rcsnıî, hususî miieuaeselerde tatbik 
ediliyor

A'ic-' k memleketimizin İstanbul 
iv. sine yabancı kalan bazı muhit

lerinde, yanlışlara tesa " e 'ildiği, 
bir kısım kelimelerin de kullanıl
dıkları yerin şivesini aldıkları gö
rülüyor.

Bütün kelimelerin kat’î şekilleri 
ve imlâları Dil encümeni tarafın
dan basılan lügat kitab d;- ös- 
teriimiştir. Y p ;an hatalû' i iügat 
kitabina ehemmiyet vermemek yü
zünden ileri geldiği anlaşılıyor.

Binaenaleyh bu gibi hatalara 
meydan vermemek üzere imlâ lü
gatinin takip edilmesi alâkadarlara 
tebliğ edilecektir. İmlâmızın ve 
şivemizin muhafazası için bu cihete 
büyük ehemmiyet verilecektir.

]ICaDiiiin©]rsıiyai)m

Galatasaray lisesi
Galatasaray lisesi her sene 

daha büyük rağbet görüyor. Bu- 
seneki 1400 kişiden fazla olan 
kadrosu mektebin şimdiki binası 
na sığamadığı için mektebin ilk 
snıfıarından bir kısmı Ortaköyde 
bir yalıya nakledilmiştir. Bu yer 
de kâfi görülmemiştir.

Beyoğlu mahkemelerinin boşalt
tıkları Galatasaraydaki Adliye 
binası ile Galatasaray polis kara
kolunun arkasındaki yer de mek 
tebe bırakılmıştır. Bu yerlerin ne- 
harî talebeye tahsis edilmesi dü
şünülüyor.

Halk dersaneleri
Halk dersanelerine bu sene 

geçen senelerden fazla ehemmiyet 
veriliyor.

Bu sene dersaneler açılır açıl
maz her mahallede davullarla hal
kın dersanelere devam etmeleri 
ve gelmiyenlere Halk dersaneleri 
için yapılan talimatnamenin ceza
ya âit maddelerinin tatbik edile
ceği ilân edilmişti.

Maarif müfettişler; i-;sik ter
sanelerini sıkı bir surette teftiş 
edeceklerdir.

Bu teftişat neticesinde vekâlete 
raporlar verilecektir. Yapılan ilân
lara rağmen gelmiyenler ş': 'etle 
ceza göre çeklerdir

IlınılkoOâtbnını

vaziyet ırsıe olacak?
Cümhuriyet merkez bankasının 

teşkilinden uoııra Bankalar kon- 
«oraiyomunun vaziyeti değişecek
tir. IConuorsiyom bugünkü şeklile 
Devlet bankasının kambiyo kıs
mına ait vazifeleri yapmaktadır. 
Cümhuriyet merkez bankasının 
teşkili üzerine konsorsiyomun işi 
bitmiyecektir.. O zaman bu te
şekkülün mahiyeti değişecek, bu
rası bankaların müşterek menfa
atlerini teinin eden bir yer 
olacaktır.

Verilen malûmat- görp bankalar 
b u. yo daıe ıieyeti bu 

s. d be: şeklini tes
ti J  a ;  hususta yapıl
ırı, p. /je henüz bitme
miştir.

Muavin taşıyan şoförler
Müteaddit emirlere rağmen bazı 

şoförlerin hâlâ otomobillerinde mu
avin taşımakta oldukları gürüldüğü 
için bu şoförlerden beşer lira ce
zayı nakdi alınmaktadır.

Etabli cüzdanları
Etabli Rumların nüfus dairele

rince tescilleri bitmek üzere oldu
ğundan kendilerine verilecek olan 
hüviyet cüzdanları ihzar edilmiştir. 
Yakında tescil muamelesi hitam 
bulacak ve evvelce kendilerine ve
rilen vesikaların hüviyet cüzdan- 
larile tebdiline başlanacaktır.

Nalbantların imtihanları
Belediye şubelerince dört gün

dür devam edilmekte olan nalbant
ların muayene ve imtihanları müs
bet netice vermektedir. Üç güne 
kadar bu husustu ki faaliyet her 
tarafta bitmiş olacak ve ondan 
sonra yeni tanzim edilen talimat
name kendilerine tebliğ edilecektir.

Talimatnamenin tebliğinden iti
baren üç ay zarfında da dükkân
larda yapılması icap eden tadilât 
ikmal edilmiş olacaktır..

7 serkomiser vilâyetlere 
gidiyor

İstanbul polis kadrosundan 7 
serkomiserir. muhtelif vilâyetlere 
tayini takarrür etmiştir. Serkomi
ser Murat, Kâşif, Muhsin, Ata, 
İsmail Hak1-  Pejl r ',-yin edilen
le  .. eyanı iır. 7 serkomisere

>’ î s lı;,ii y pılmamıjtır.

Kızıl Bakire

w KfkıiHHKivvd 1930

— Bu vesikanın bende oldu
ğunu biliyor mu idiniz ?

— Hatta bu vesikanın size M. 
S. nin hususî kâtibi olan Herman 
Buller tarafından da verildiğini bi
liyordum.

— A ! Bunu da mı biliyordu
nuz ?

— Hatta Cerzinskinin bu 
zarfı kendi hususî mühürile mü
hürledikten sonra sana kendi ya
nı da muhafaza etmek üzere ve
rildiğini dahi biliyorum.

—- fşte anlaşılmaz bir i.ş ! Di
ye bağırdı. Cerzinski bana bunu 
ves-diği zaman Lubianka da 2 nu
maradaki kabinesinde yalnız idik.

Binaenaley konuşduklarımızı bir 
kimsenin işitmesine imkâp yoktu.

Karasof daha fazla gülerek kı
zın sözünü kesti.

— Size daha tavzih eylesem ? 
Cerzinski nin bu zarfı size verme
den evvel ne yapmış olduğunu da 
söyler isem ne dersiniz ? ., ,

Konstantinovna artık korkusu» 
nu bile saklıyamıyordu.

— Nasıl! Bunudamı biliyorsu
nuz? diye mırıldandı.

— Bunda şaşılacak. ıje var? 
Çeka denilen bu batakhanede ge
çen her şeyi bilmek menfeatim 
değil ise vazifem de değil midir? 
Bu zarfın içinde bama bahsettiğin

ÂldÎMsaındla
Titimciil©? <gdk 
ffema vasiyette

İzmirde çıkan Anadolu gaze
tesine Akhisardaıı yazılıyor : Tü 
tün müstahsilleri ç o k  fena bir va
ziyettedir. Bunun sebebini izaha 
lüzum yoktur. Çünkü, tütün kum
panyalarının insafsızca yaptıkları 
iakontoların rençperi feci vaziyete 
uoktıığu, gün gibi uşik.'ir bir haki
kattir.

Tütüncüler bu halden son de
rece müştekidirler. Kumpanyala
rın eksperleri yirmi denklik bir 
partiden sekiz, hatta on dengini 
ıskarta yapıyor, bu suretle iki yüz 
kuruşa alınan tütünü yüz kuruşa 
mal ettiriyor. Bu hal karşısında 
rençperin duyduğu elem ve ıztı- 
rabı izaha hacet yoktur .

Kumpanya eksperleri, şimdi ıs
karta diye yarı yarıya d necek 
derecede tenzilât yaptıkları bu 
tütünleri vaktile tarlada görmüşler, 
vizitesini yapmışlardır . Halbuki 
merkezde iken şimdi biıı bahane 
icat ederek yarı yarıya tenzilât 
yapmağa kalkışmaları çok gariptir.

Tütün zürraı hakikaten çok 
feci bir vaziyettedir. Bu vaziyet 
dahilinde tohum parasını bile ala-“ 
mamaktadırlar.

Bakkalar cemiyeti
Bakkallar cemiyeti heyeti ida

resi, mahkemeye tevdi edildikleri 
hakkmdaki neşriyat üzerine ticaret 
müdürlüğüne müracaat etmişler ve 
mahkemeye tevdilerinin sebebini 
sormuşlardır.

Ticaret müdürlüğü İktisat Ve
kâletinin emrini tebliğ etmiştir. 
Heyeti idare bunun üzerine müş
tereken istifaya karar vermiştir.

Y  eni bir cemiyet
Millî ticareti bahriye, mekte

binden mezun olan mülâzım kap
tan ve çarkçıların, tüccar vapur
larında pek dun ücretlerle istih- 
bam edilmek suretile hakları ziyaa 
uğratılmakta ve bir çokları da iş 
bulamamaktadır.

Mezunlar haklarını arıyabilmek 
için bir cemiyet teşkiline karar 
vermişlerdir.

Cemiyet, ücretlerin tezyit etti
rilmesine ve işsiz kalan kaptan 
ve çarhçılara iş teminine çalışa
caktır.

Otobüsler
Tramvay şirketi tarafından ge

tirilen otobüsler yalnız Beşiktaş 
ile Harbiye arasında işliyor.

Şehrin, diğer semtlerinde işle
yen otobüsler ayrı ayrı müessese
lere merbutturlar. Bunlar, aynı 
iı.esafeler için ayrı ayrı ücret alıyor
lar.

Ücretlerdeki bu başkalık şikâ- 
beti celbetmiştir. Bunun için bele
diye ücret meselesini esaslı surette 
halletmek üzere tetkikata başla- 
miştır ■_____  •' ~~_______________

vesikadan başka daha ne bulun
duğunu da sana öğreteyim mi?

Konstantinovna dirseklerimi ma
sanın üstüne koydu , ve başını iki 
elleri arasına alarak dedi ki:

— Hakikaten anlamaz oldum. 
Eğer sana Cerzinski birşey söyle
memiş ise - ki buna ihtimal ver
mem - Sovyet hükümetinin mev
cudiyeti kendisine bağlı olan bir 
sırra nasıl vâkıf oldunuz.

Khraşof:
— Israr etmenin faydasız cl- 

duğunu görüyorum, dedi. Sizde 
benim gibi bu zarfın içinde ne 
olduğunu biliyorsunuz. Mühürler 
henüz hiç bozulmamış olduğundan 
kimse, bu zarfın içinde ne oldu
ğunu daha öğrenememiştir: değil 
mi?

— Bunu iddia ederim! Elimde

— fnkılfıp
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Tardiyö kabinesi mecliste 
akalliyette kalmıştır

bulunduğu müddettenberi hiç ka
sadan çıkartmadım.

Kharasofon dudaklarında ge - 
niş bir tebessüm hâsıl oldu sonra 
yağlı elbisesini karıştırarak bir 
cüzdan çıkarttı ve cüzdanın içinden 
iki vesika aldı.

Bu vesikaları Kostantinovnaya 
uzatarak Dedi k i:
. — Cür’etkâr iddialarda bulu

nuyorsun. Aldanmıyorsam bu fo- 
tuğrafiler zarfın izinde bulunan iki 
vesikanın fotoğrafisi değil midir?

Kostantinoyna bir hamlede fo
toğrafların üzerine atıldı.

— Ne? Ne diyorsun? Sizde var- 
; mı...

"V e Kharasof kendisine göster
diği fotoğraflara göz attıktan sonra 
inliyerek:

— Bu fotoğrafları almak için

IfoHdDimysı IkaıMnaesn 
sunkm'u: ©MİL

Pilsudskmin istifasını kral 
kabul etti

ne yaptınız? Dedi bende mi be
nim mahvımı isteyen hainlerle çev
rildim ? Çünkü bunu almak için 
kasamın sırrını ifşa eden kimse 
benim mahvimdan başka bir şey 
istemiş değildir.

Ve göz yaşları içinde yıkıldı.
Son derece heyecan içinde idi. 

Kharasuf yanma yaklaştı ve hi- 
mayekâr bir vaziyette kolunu, ha
lâ hmçkırıklarile ağlıyan Konstan- 
tinovnamn omuzlarına sararak ya
vaş yavaş dedi ki :

— Hiddet sizin gözlerinizi bağ
lamış.. Bizim gibi adamları nasıl 
Çekanın mülevves haydutlarile 
mukayese edebiliyorsunuz ? Biz 
şantaj mı yapacağız ?...

— Fakat bu vesaik ?...
— Bunların kıymetlerini tak

dir ediyorsunuz zannederim..
f Arkası garın)

Paris, 4 ( Hususî ) — Son 
günler zarfında bir çok bankala
rın iflâs etmesi münasebetile mec
lise bazı istizah takrirleri veril
mişti.

İflâs eden bankalarla nazırların 
bir kısmı şahsen alâkad r olduk
larından kabinenin mevkiini güç
leştirmek için bunlar istizahın 
münakaşasından evvel istifa eyle
mişlerdir. Bu istifalara rağmen 
kabinenin mevkii sarsılmamıştır.

Bugün meclisi mebusan cere
yan eden müzakerat neticesinde 
kabineye itimat meselesini ileriye 
sürmüş ve reye müracaatj^edildiği 
zaman kabinenin akalliyette kaldığı 
görülmüştür.

Bunun üzerine kabine toplana
rak müşterek istifanamesini yaz
mıştır. Başvekil M. Tardieu akşam 
üzeri Reisicümhuru ziyaretle isti
fanameyi takdim etmiştir.

Yeni kabineyi kimin teşkil 
edeceği malûm değildir. Reisicüm
hur yarın istişarelerine başlıya- 
caktır. Meclis koridorlarında M. 
Poincare ve Briandın isimlerinden 
bahsediliyor.

Sol cenaha mensup fırkaların 
birleşmesile bir kabine teşkil edil
mesi de muhtemeldir.

Paris 4 (A. A.) Ayan mecli
sinde hükümet 139 reye karşı 
147 reyle mağlûp olmuştur.

Mısır kanunları
Kahire 4 (A.A.) — İstinaf mah

kemesinin kararını nakzeden tem
yiz mahkemesi Mahmut paşa za
manında neşredilmiş olaıı kanun
ların mer’i olduğuna karar ver- ] 
miştir. Bu da kanunların meclis 
tarafından verilecek alelâde bir 
fesih kararile ilga edilemiyeceğini 
isbat etmektedir. İdarei sabıka za
manında eski Başvekil Nahas Pş., 
Mahmut§ paşanın zamanında neş
redilmiş olan bütün kanunları keen- 
lemyekûn telâkki eden bir karar 
ittihaz etmişti.

Bir banka daha iflâs etti 
Charlott, 5 ( A. A ) —  Şimalî 

Karolinin en mühim bankası olan 
Nord Carolini First Nasyonal bank 
bugün gişelerini açmamıştır. Bu 
banka 1869 senesinde tesis edil
mişti. Ve mevduatı 1 milyar 887 
bin dolara baliğ bulunmakta idi.

Varşova ( A.A ) — Reisicüm
hur, Marşel Pilsudski kabinesinin 
istifasını kabul etmiş ve aynı za
manda yeni kabineyi tayin etmiş
tir. Yeni kabine Slvekin riyase
tinde şu suretle teşekkül etmiştir.

Dahiliye nazırı jeneral Sklad- 
kovski, Hariciye Zaleski, Harbiye, 
Mareşal Bikudski. Adliye Miahal- 
vski, Mezahip ve Maarif Zervinski, 
Ziraat Jantapolzynski Sanayi ve 
Ticaret Bruston, Münakalât Kuhn, 
Nafia, Jeneral Novvide, Islâhat 
Kolzlovski Posta ve Telgraf Boer- 
ner, Maliye nazırı vekâleten Matus- 
sevski.

Sabık kabine Dahiliye müste
şarı olan ve Pieracki heyeti vüke
lâya memur edilmiştir.

Szmirde üzüm incir satışı
İzmir 4 (A. A.) Şehrimiz Ti

caret odası üzüm ve incirin, 
üzüm ve incirlerimizin vaziyeti 
hakkında bir rapor neşretmiştir. 
Üzümler kısmı şudur: Mevsim ip
tidasında 3 K. evel tarihine ka
dar 28 milyon 881 bin 800 kilo 
üzüm satılmıştır.) İhracatımız ise. 
27 milyon 297 bin 671 dir.

incirler kısmı da şudur. Mev
sim iptidasından 5 K. evvel ka
dar 18 milyon 543 bin 547 kilo 
satılmıştır, ihracat ise, 17 milyon 
134 bin 126 kilodur. Buğün 25 
kuruştan 43 kuruşa kadar 601 
çuval üzüm ve 7 kuruştan 23 
kuruşa kadar 229 çuval incir 
ve 4 kuruştan 5 kuruşa kadar 
248 çuval hurda satılmıştır.

Rus buğdayları
Moskova 4 ( A.A ) — Kânu

nuevvele kadar Sovyet Rusyada
39 buçuk milyon hektar kış buğ
dayı ekilmiştir. Kafkasyada ve 
merkezî Asyada zeriyata devam 
edilmektedir. Geçen sene son ba
har zeriyati 38 buçuk milyon hek
tara baliğ olmuştu.

Terki teslihat komedisi
Moskova, 4 (A.A) — İzvestia 

gazetesi ihzarî terki teslihat ko
misyonunun konferans için kat’î 
bir tarih tesbit etmemiş olmasın
dan bahisle diyor ki : Bu da gös
teriyor ki komisyon mesaisi ve 
burjuva devletlerini idare edenle
rin bayanatı silâhlarını terketme- 
mek hususundaki arzularını gizle
mek için tertip edilmiş bir komo- 
diyadan ibarettir._______________
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Aylarca siireıı çetin münaka
şalardan sonra, Lozan Konferansı 
sulh ve imza safhasına gelince, 
zamanın Heyeti Vekile Reisi Rauf 
Bey, şifreli telgraflarla müşkülat 
çıkarmağa başladı. Ceneral 1 av- 
zend’in hatıratında Monduros mü- 
tarekenamesiııi nasıl hazırladığı 
tafsilâtile hikâye olunan, Amiral 
Kaltırop’un bir selâmına mukabil 
devletin bütün silâhlarım düşmana 
bırakan Rauf Bey, kapitülasiyon- 
ları kaldıran, silâhlarımızı kurta
ran, istiklâlimizi tanıtan mua
hedeyi bir türlü kabul etmek is
temiyordu. Talî meseleler üzerinde, 
hatta harbi göze alacak derece, 
İsrar tavsiye ediyordu.

1918 de o kadar zelil bir müta
rekeyi kabul etmiş bir adamın, 
1923 te bütün dünya matbuaünca 
müttefiklerin mağlûbiyeti şeklinde 
kabul edilen bir sulhü imzaya rıza 
göstermemesi için, hiç bir mantıki 
sebep yoktu. Fakat ruhî sebep 
çoktu. Bunlardan belli başlısı, har
bi kazanan İsmet Paşa un, sulhü 
de kazanınca, binnetice, yaptığı 
muahedenin tatbikatını da yapacak 
makama getirilmesi korkusuydu. 
Heyeti Vekile Reisinden Heyeti 
Murahhasa Reisine gelen son 
şifrelerin hikmeti buydu.

İsmet Paşa, “ sulh hazırdır. B<_n 
döneyim, başkası gelip imza et
sin! „ dedi.

Gazi müdahale etti.
Sulh oldu.
Rauf Bey korktuğuna uğradı, 

İsmet Paşa Başvekâlet makamına 
getirildi.

O tarihten itibaren, devlet ge
misini Harnidiye kruvazörü zanne
den Raııf Bey, siyasî ihtirasın 
dalgaları arasında bocalıya boca- 
lıya, nihayet bir gün, kendisini 
karanlık enginlerde, bir suikast 
muhakemesinin eşhası içinde, va
tan kapışımda yüzüne kapanmış 
buldu.

Refet Paşa hizbinin elîm hikâ
yesi zihinlerden silinmemiştir. İs
tiklâl mücadelesi esnasında Refet 
Paşa, bazan galip çıkan, bazan 
mağlûp olan, bir liva kumandanı 
olarak tanınmış bir zat idi. İsyan
ların tenkilinde çok hizmet ettiği, 
şayi bir hakikat idi. Zaferi müte
akip İstanbula geldi. Senelerce 
işgal altında kalan şehrin ilk Ana
dolu askerlerine yaptığı coşgun 
tezahürlerin mübarek bir timsali 
gibi, günlerce ve günlerce, taziz 
olundu. İstanbulun suları, arabası
na atılan çiçekler, balkonu altına 
toplanan halkın sevinç sesleri ara
sında, çok geçmeden, sarhoş oldu. 
Koltuğunu dar buldu. Anadoluyu 
unuttu, halifenin karşısınaEjoturdu.

İlk ihtarları alınca, ilk muha
lefetler başladı. Bizzat bana ver
diği bir mülâkatta, vaktile Amas- 
yada, bir karanlık odada, Gasünin 
etrafında bulunanlar, iş başma ge
tirilmedikçe işlerin düzelmiyece- 
ğini söyledi ve “işte istifa ediyo
rum!,, diyerek ertesi gün gaze
teme koyduğum mülâkatın içinde, 
Millet Meclisinden çekildiğini ilân 
etti. Müteakiben Mecliste şaşaladı. 
Harekâtını izah edemedi, ne iste
diğini bilmiyen bir zavallı ikbal 
düşgünü haline geldi. Nihayet bir
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gcce, İzmir İstiklâl mahkemesi dö
nüşünde, Marmara vapurunun gü
vertesinde, kendisini tekrar gördüm. 
Birknııapeyc uzanmış, uykusuz, sap 
sarı idi. Yan yana, sabaha 
kadar konuştuk onu dinlerken 
garip bir intiba hâsıl ediyordum. 
Refet Paşa yanımdaki adam ol
makla beraber, bu, düne kadar 
tanıdığım adam değildi. O adam, 
İzmir sokaklarında Ziya Hurşit».‘rle 
Hoca Mehmetlerin yanında, manen 
asılmış gibiydi

Kâzım Karabekir Paşanın he
men hemen Refet Paşanın aynı 
olan siyasî ihtiras hikâyesini, bil
mem ki, nakle lüzum var mı? Ge
çiyorum.

■:.* * *
Fethi Bey vaktile Sofyada se

firdi. Daha doğrusu, muhalefet yap
masın diye İttihadii Terakki tara
fından Sofyaya tayin edilmişti.

Mütareke arifesinde, memle
kete geldi. Evvelâ birtakım batıp 
çıkan fırkalara girdi. Sonra İzzet 
paşa kabinesine nazır oldu. Müta
rekeyi yaptı. Maltaya gitti. Ana
dolu tarafından kurtarıldı. Anka
raya geldi.

Halkın nazarındaki bütün mev
kii, yalnız Gazi Hazretlerinin iti
mat ve muhabbetlerine mazhar 
olduğunun bilinmesine istinat edi
yordu.

Çok geçmeden arzusu yerine 
getirildi. İsmet Paşayı istihlâf etti. 
Devlet işlerini, uykudan yeni uya
nan bir adamın esnemesi, gerin
mesi şeklinde, en tembel adamı 
hayretlere düşüren bir rehavetle 
idare ediyordu. Çok geçmedi. Şeyh 
Sait isyanı patlak verdi. İsyan 
büyümeğe, yürümeğe, haile haline 
gelmeğe başladı. Zaruret, İsmet 
Paşayı, tekrar Başvekâlete getirdi, 
yangın söndürüldü. Gaile kalktı, ve 
Fethi Bey, Parise Büyük Elçi oldu.

Beş sene orada ne iş yaptığı 
malûm değildir. Yalnız hiç bir bü
yük sefirin almadığı kadar para 
aldığını ve senede bir defa ya bir 
apartıman almak, veya İsmet Pa
şayı -hayatını Pariste geçiren mü
him bir adam sıfatile! tenkit etmek 
için memleketi teşrif buyurduğunu 
pek iyi hatırlıyoruz. Her gelişinde, 
tenkitlerıle, artık baş ağrısı ver
meğe başlıyan Fethi Bey, bu sene 
gelince, sokak dedikodularını prog
ram diye yazdı ve buna müstenit bir 
fırka yaptı. Bu hareketin müsaade
sini alınca, bir iki ay içinde başvekil 

olacağı zehabına kapıldı .İzmire gitti. 
Karmakarışık anasırın sesleri için
de, hele bir kısım halkın yakasında, 
rozet haline girmiş resmini görünce 
afalladı, şaşırdı ve sele kapılan 
çöp gibi birşey, değeneği Balıke- 
sirdeki tekye şeyhinin eline geç
miş bir kukla olmağa başladı. “ Affa- 
iriste „ leri alıp ve sabıkalıları 
arkasına takıphürriyet mücadele
sine g ir iş m e k  ve yobazların 
omuzuna basıp başvekâlete geç
mek istedi. Nihayet gittiği yolun 
çok feci akıbetini hissetti, korktu, 
fırkasını feshetti. Taraftarlarının 
hücumları ve aleyhtarlarının alay
ları arasında, zavallılığı üç ayda

meydana çıkan, ve ikinci 
atılan bir adam oldu.

Bu dört hâdiseden çıkarmak is
tediğimiz netice şudur:

Siyasî ihtiras güzel bir şey ol
makla beraber, akıllı bir politika 
adamı, umumî evsafının tahammül 
edebileceği kadar muhteris olma
ğa dikkat etmelidir.

İyi bir kruvazör süvarisi niha
yet bir dretnavt kumandanı olsa 
bile bir Başvekil olmağı, kendisi 
istememelidir. İyi bir liva kuman
danı olmak, gözünü Başvekilliğe 
dikmek için kâfi sebep değildir. 
Orta bir sefir, günün birinde, şev

ki hâdisat ile, büyük bir elçi olsa bile 
nihayet daha fazlasını istememelidir. 
Zira bir defa Başvekil olunca 
mevziî isyan çıkartan, bu tecrübeyi 
ikinci defa yapmağa kalkarsa, mem

leketi ayaklandırır. İkipolitika adamı 
arasında siyasî mücadele demek, o iki 

adam arasında zekâ, liyakat, bilgi, 
tecrübe, muhakeme ve umumî kav
rayış ve anlayış ve tedbir alış ve 
nihayet çalışma kabiliyeti ve randı
man meselesinin bir mücadelesi 
demektir.

İsmat Paşayı, senelerdenberi, 
ve başvekâlete göz diken bunca 
muhterislerin entrika ve tezvirle
rine rağmen, yerinde kalmağa icbar 
eden kuvvet onun kendi mezaya ve 
evsafının kuvvetidir. Yoksa, devlet 
idaresinde bir devlet adamının se- 
neierdenberi başka türlü tutuna
bilmesi kabil midir ?

Eline aldığı bir harabenin her 
tarafını ekmeğe, sulamağa ve şi
mendiferle biribirine bağlamağa 
uğraşan, dünyanın en kuvvetli 
ordularından birini yaparak kom
şular haricen her türlü tehlikeden 
masun bir hale koyan, biitiin dev
letlerle anlaşan ve vatandaşa harp- 
siz çalışmak imkânı hazırlıyan bir 
adamın yerine geçmek için, en az 
onun kadar eser ve tecrübe sa
hibi olmak şartı evveldir. Entrika 
ve politika, belki ondan sonra, 
bir rol oynıyabilir.

Ve ilâve etmek lâzımdır ki, bu 
kadar müsbet iş yapmış bir ada
mın başvekâletten çekilmesi değil, 
başvekâlette kalmasıdı, asıl fera
gattir.

Lort Giirzonu mağlûp etmiş 
bir adamın yerine geçmek için 
insanın onun kadar olması, liyakati 
yoksa, o halde utanması lâzımdır.
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Saffet Bey
C. H. F. kâtibi umumîsi 

dün Ankaraya gitti
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Halk Fırkası umumî kâ
tibi Saffet Bey dün fırka merke
zinde meşgul olmuş ve bir aralık 
Tokathyan otelinde Hariciye ve
kilimizi ziyaret etmiştir.

Saffet Bey akşam üzeri sara
ya giderek Gazi Hazretlerine ar
zı veda etmiş ve ekspresle An
karaya gitmiştir.

Maliye müfettişleri
Ankarada bulunan maliye mü

fettişlerinden bazıları dün şehri
mize gelmişlerdir.

Bazı işlerin tetkikine memur 
oldukları zannedilmektedir.

n̂ ftnırsıEnsi'd' eitfcnil©!?'
Reisicümhur Hazretleri dtiıı 

, saraylarında istirahat etmişler, 
bir yeri teşrif buyurmamışlardır. ;

Dün de birçok kimseler sa- 
; raya giderek Reisicümhur Haz

retlerine şikâyetleri, dertleri, : 
arzuları hakkında arzuhaller ver
mişlerdir.

Gazi Hazretlerinin bugün de 
saraylarında istirahat etmeleri 
ve yarından itibaren ziyaretlere 
başlaması muhtemeldir.

Hariciye Vekili 
T©wfFnk I&işftiin IE>„
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Paradan istifade edenlerin 
listesi Vekâlete gönderildi

Ankara, 6 (Telefonla) — Def 
terdar Şefik Beyle şube müdür
lerinin ilk tedrisat vergisinden ik
ramiye alıp alamıyacakları hakkında 
Dahiliye ve Maliye Vekâletleri 
arasındaki ihtilâf üzerine Dahiliye 
Vekâleti kanunun bu maddesini 
tefsire terketmiştir.

Diğer taraftan Dahiliye Vekâ
leti Baremin ikramiyeye müteallik 
beşinci maddesinin ilgası için Bü
yük Millet Meclisine teklifte bu
lunacaktır.

Bu haber hakkında buradan 
alâkadar yerlerden tahkikkatta 
bulunduk. Barem kanununda esa
sen ikramiyeye dair bir fıkra yok
tur ve Barem ikramiye usulünü 
zaten kaldırmıştır. Yalnız iefsir 
meselesi doğrudur. Tefsir Maliye 
vekâleti aleyhine çıkarsa Maliye 
vekâletinin ikramiye için Meclise 
bir lâyiha vermesi muhtemeldir. 
Bu haberin bu suretle tashihi lâ
zım gelmektedir. Anlaşıldığına gö
re Maliye vekâleti ikramiye mese
lesini musip görmektedir.

Diğer taraftan defterdarlıktan
21 bin lira ikramiyenin kirnkre 
ve ne suretle tevzi edildiğine dair 
Maliye Vekâleti bir liste istemişti. 
Defterdarlık dün tevziat listesini 
ikmal ederek Maliye Vekâletine 
göndermiştir.

irsıygs aıwdl@{t ©ftftn
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ziyaretler yapmıştır

Kariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, dün akşama kadar Tokatlı
ya» otelinde meşgul olmuş, Ame
rikan, Rus ve Bulgar sefirlerini 
kabu! etmiştir.

Hariciye Vekilimiz sefirlerle ya
rımşar saat kadar görüşmüştür.

Bir aralık Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya ve Afyon Meb’usu Ali 
Beyler Tokathyan oteline giderek 
Hariciye Vekilimizi ziyaret ettiler.

Tevfik Rüştü Bey, öğleden 
sonra Dahiliye Vekili Şiikrii Kaya 
Beyle birlikte Vilâyete gelerek 
Va'i Mulıiddin Beyi ziyaret etti. 
Hariciye vekilimiz Validen sonra 
Vilâyetteki makamında çalışmak
ta olan birinci ordu müfettişi İbra
him Tali Beyi ziyaret ve Tokat- 
lıyan oteline avdet etti.

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş
tü Bey akşam saat beşte saraya 
giderek Reisicümhur Hazretlerine 
arzı veda ve akşam ekspresle An
karaya hareket etli.

Hariciye Vekilimiz Haydarpa- 
şada Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Vaii Muhiddin Beylerle, Reisicüm
hur Hz. namına yaverleri, sefa
retler mümessilleri tarafından teş
yi edildi.

İcra ve iflâs Kanunu 
Ankara, 6 [ H. M j — Adliye 

Vekâletindeki komisyonlar faaliytle 
çalışıyorlar. Mesaileri oldukça 
ilerledi. İcra ve İflâs karununda 
yapılacak tadilât bitmek üzredir.

Çiftçilere kolaylık 
Ankara, 6 [ H. M ] — Ziraat 

Bankası Çiftçiler için ikraz müd
detini temdit etmeği düşünmek
tedir.

İzmir Belediye Reisi 
Ankara, 6 [ H. M ] — Yeni 

İzmir Belediye Reisinin memuriyeti 
tasdıka iktirdn etmiştir.

İdam talebi 
Moskova, 5 [A. A] — Müddei 

umumi sınai fırka maznunlarından 
8 izinin idamını talep etmiştir.

T icaret O d a s ın d a k i içtim a

Gazi Hz. terine takdim edilecek 
olası İktisadî raporun 

mühim bir kısmı ikmal edildi
Ticaret Odası tarafından Gazi 

Hazretlerine takdim edilecek olan 
İktisadî rapor, dün Ticaret Oda
sında yapılan fevkalâde heyeti 
umumiye içtimamda müzakere edil
miştir. Dünkü müzakerelerde, ra
porda mevcut muamele, kazanç, 
sayım vergilerile icra ve iflâs ka
nununun tadiline dair görüşül
müştür.

Rapor ticaret şubesi müdürü 
Hakkı Nezihi Bey tarafından ha
zırlanmıştır. Şimdiye kadar elli sa
hifeden fazlası ikmal edilmiştir.

Raporun yüz sahifeyi geçmesi muh
temeldir. Rapor ticaret ve sanayi 
hayatımızı alâkadar eden her bah
si havidir ve iki kısımdan mürek
keptir.

1 — Odanın şimdiye kadar 
İktisat vekâleti nezdinde yaptığı 
teşebbüsler.

2 — Hali hazırda odanın meş
gul olduğu mesail raporun ikmali 
dört gün sürecektir. Halbuki pa
zar ertesi günü Gazi Hazretlerine 
takdim edilmesi istenilmektedir. 
Bunun için o güne yetiştirilmeğe 
çalışılacaktır.



Adale
f’erlıuıı Bey bııgim yazıhane

sine çok geç gelmişti. Geceyi ra- 
kılı, kadınlı, çalgılı bir eğlence 
âleminde geçirmiş sabahleyin an
cak öğleye doğru uyanabilmişti. 
Yazıhaneye gelir gelmez yorgun 
ve bitap bir koltuğa çöktii. Ak
şamın humuıas' hâlâ üzerindi; idi. 
Dizlerinin üstünde istiralıatc çe
kilen geniş karnını kısa kollarile 
çcmberliyerek, altları morarmış vc 
şişmiş gözlerini kapadı. Çıplak 
başını koltuğun arkalığına dayadı 
ve bir az kestirmeğe başladı...

Tam bu esnada kapı vurulmuş
tu. O, daha “ giriniz!,, demeğe 
meydan kalmadan, açıldı ve içeri 
uzun boylu, yağız bir adam girdi. 
İri adaleleri siyah ve eski elbise 
sinin üstünden farkediliyordu. Göz
leri mavi bir çelik gibi parlıyor, 
dudakları garip bir asabiyetle tit
riyordu. Kendini takdim etti :

— Ben Necmi Tahir! Sizinle 
çok mühim bir mesele hakkında 
konuşmak istiyorum. Beni beş da
kika dinlemek tahammülünü gös 
terirsiniz değil mi ?. Biraz neza
ketsizce konuşacağım, affedersiniz.

Ferhan Bey biraz doğruldu ve 
haykırdı:

Yani ne demek istiyorsu
nuz?..

— Ne demek mi istiyorum?. 
Şimdi anlarsınız! Size zevceniz
den bahsedeceğim!..

— Zevcemden mi?..
— Evvet!..
— Bunda sizi alâkadadar eden 

bir nokta görmüyorum !..
— Onu da şimdi gözürsünüz! 
Bunu söyledikten sonra gayet

tabiî bir lisanla hikâyesine başladı:
— Zevceniz bundan takriben 

otuz sene evvel Bursada doğ
muştur. Fakir bir ailenin kızıdır. 
Biz de o zamanlar onların kom- 
şusuyduk!.. Ailemiz birıbirlerine gi- 
dip gelirlerdi. Ve ben de ekseri
ya Hicranla beraber oynardım!..

Ferhan Bey kızmıştı, önündeki 
masaya şiddetle bir yumruk vu
rarak cevap verdi:

— Hikâyeniz beni hiç İc ala
kada etmez!.

Başka bir şey söyliyeceğiniz 
varsa onu söyleyin. Yoksa işim 
var!. . .

Garip ziyaretçi güldü:
— Alâkadar etmez mi? Bakın 

şimdi alâkadar edecek noktaya 
geliyorum. Evet, ne diyordum, tam 
yirmi yaşma kadar hicranla bera
ber yaşadım. O benim hayatta 
hakikî bir arkadaşımdı ve bir gün 
arkadaşlıktan daha ziyade bana 
yaklaştı. Nişanlım oldu. Herşey 
yolunda gidiyordu ve biz hiç bir 
kuvvetin bizi biribirimizden ayıra 
mıyacağmı zannediyorduk, Evlen
memiz yaklaşmıştı. Tam bu esna
da siz meydana çıktınız !

Necmi, masaya doğru iğilmişti. 
Acı bir sesle ilâve etti :

— Evet siz bir karakedi gibi 
aramıza girdiniz, altınlarınızla pa
ralarınızla onların gözlerini bo
yadınız. Annesini kandırdınız. Ba
basını doyurdunuz ve esir paza
rından cariye alır gibi Hicranımı 
zorla elimden aldınız. Zavallı ne 
yapabilirdi, ne söyliy ̂ bilirdi ?.. Ba
bası öyle zalim bir adamdı ki.. O- 
nun emirlerine körükörüne itaat 
etmeğe mecbur oldu. İşte siz bu 
kızı elimden çaldınız !.. Siz Hırsız
sınız Beyefendi.

Ferhan B. şiddetle ayaya kalk
mıştı:

— Efendi! diye bağırdı, ben 
kendimi tahkir ettiremem. Çıkın 
gidin buradan !.. Çıkın gidin bura
dan!..
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J'akat Necmi hiç oralı olmadı. 
Cebinden bir rovelver çıkardı ve 
dedi ki:

— Sus!.. Sesini çıkarma!.. Yok
sa, geberdiğin gündür..

Ferhaııın dili tutulmuştu. Ta
bancanın soğuk parıltısı kanını 
uyuşturmuş, onu bitap bir halde 
tekrar koltuğa çöktürmüştti.

Uzun l'oylıı zair sözüne devam 
ediyordu:

Evet, sen benden sevgilimi 
çaldın!. Bütün yalvarmalarıma rağ
men Hicran elimden gitti. Fakat 
bir noktadan seni affediyordum! 
Belki Hicran bu şekilde mes’ut 
olur diyordum. Ve onun mes’ut 
olması için ben ortadan çekildim. 
Onu seninle yalnız bıraktım. Ve 
artık Hicran Ferhan Hanımefendi 
bir daha benim yüzümü görmekle, 
sesimi işitmekle vicdan azabı 
duymadı.

Ferhan sabit nazarlarla mu
hatabına bakıyordu. Beriki sözü
nü daha bitirmemişti. Dedi k i :

— Aradan on sene geçti. Ben 
onu mes ut olduğunu zannediyo- 
dum. Fakat tesadüfen arkadaşla
rımdan sizin evin halini öğrendim. 
Senin ciğeri beş para etmez bir 
adam olduğunu öğrendim. Zaval
lı Hicranım gece gündüz hicran 
içinde yaşadığını, senin zulmün, ah- 
lâksılığın altında inlediğini öğren
dim. Ve bunun için buraya geldim. 
Efendi, ben ıstıraba katlandımsa o 
kadın ıstırap çeksin diye katlan
madım. Anladın mı ? . . Kafana 
danketti mi?..

Ferhan hiç sesini çıkaramıyor- 
du. Boğazı bir yumrukla tıkanmış 
gibiydi.

Necmi ayağa kalktı ve rovel- 
verile oynıyarak sözünü bitirdi :

— Bana iyi bak Ferhan Bej! 
bir daha sefere haber vermem.

Eğer ufak bir ahlâksızlığını 
duyarsam, canının, cehenneme git
tiği gündür. Bir daha zavallı Hic
ranı ağlatayım, kediler gibi sabah
lara kadar sokaklarda dolaştıra
yım deme! Yoksa senin imanını 
gevretirim. Bir köpek gibi sürünür 
gidersin..

Ferhan ağzile mırıldandı:
Katiller için darağacı var!

— Ben ölümden korkar takım
dan değilim. Elimi kelepçeye uzat
madan evvel kendi beynimi de da
ğıtırım..

Uzun bir sükût oldu. Ferhan 
yerinden kıpırdıyamıyordu. Necmi 
tekrar haykırdı:

— Anlıyor musun?. Bir köpek 
gibi!.. Sözüme iyi dikkat et ve 
var git şimdi istediğini yap!..

Çıktı..
Bir saat sonra Ferhanm yazı

hanesine girenler, onu korkudan 
feleolmuş bir vaziyette yerde ölü 
buldular.

Mümtaz Faik

Ankara, 6 ( A. A ) — Maarif 
Vekâletinden : Bazı gazeteler ta
lebenin spor klüplerine girmemesi 
hakkında evvelce tebliğ edilmiş 
olan talimatnamenin kaldırıldığını 
yazmışlardır. Bu emrin geri alın
masını icap ettirecek hiç bir se
bep yoktur. Talebe için esas me
sele fikren ve bedenen mütevazin 
bir terbiye almış olmaktır. Bu da 
mekteplerimizde kabildir. Gençle
rin iyi bir taızdn beden terbiyesi 
görmeleri ve spor ihtiyaçlarını 
tatmin eylemeleri için Maarif Ve
kâleti lâzımgelen tedbirleri almış
tır, ve alacaktır.

Spor klüplerine gelince talebe
nin bunlara girmesine muvafakat 
edilmemekle beraber bu klüplerin 
lise ve orta derecedeki mektepler 
fevkinde bulunan ve mektepler 
haricinde kalan gençlerin bedeni 
faaliyetlerine hizmet edecek veç
hile çalışmaları maarif vekâletinin 
esaslı arzularından biridir.

Temyiz Azalığı
Ankara, 6 [H. M] — Temyiz 

Mahkemesi azalığma ceza işleri 
müdürü Aziz Bey tayin edilmiştir.

Tahdidi teslihat işi
Cenevre, 6 ( A. A ) - Tahdidi 

teslihat ihzarî komisyonu mukave
lename projesi metnini son oku
nuşunda kabul etmiştir.

Hindistanda fesat maz
nunları

Lahor, 5 (A.A) •- Fesat terti
batı ve katil teşebbüslerile zan- 
naltında bulunan ve ekserisi genç 
Pencaplılardan ibaret bulunan 26 
mevkufun muhakemesine bugün 
başlanmıştır.

Zelzele âfeti
Rangon, 5 ( A. A ) — Pyu’de 

olan zelzele hakkında alman son 
haberlere göre yaralıların adedi 
elliyi geçmektedir. Dün akşam bir 
zelzele daha olmuş, halk arasında 
büyük bir telâş ve korku uyandır- 
roış, fakat maddî bir zarar ve 
hasara sebep olmamıştır.

Bq akşam saat 
21,30 da 

Bir kavuk 
devrildi 

3 perde 2 tablo 
Tarihî piyes 

Yazan : Musa
hip zade Celâl B.
Salı akşam yalnız 
muallimjve tale

beye
G eçti Bolunun pazarı

İSTANBUL BELEDİYESİ

Fırkada teşkilât işleri 
C. H. F. teşkilât heyeti, şeh

rimizde işe başladığmdanberi ka
za kaza dolaşmakta ve fırka işleri 
hakkında mahallen tetkikat yap
makta idi. Ahiren bu usulden vaz
geçilmiştir. Şimdi henüz tetkikat 
yapılmıyan kaza, fırka erkânı, fır
kanın İstanbul merkezine çağrıl
mağa başlanmıştır, Bu cümleden 
olarak dün Sarıyer kazası fırka 
erkânı, buraya gelerek Ali ve Ce
mil Beylerle temas etmişlerdir.

Bugün de Anadoluhisar ve Bey
koz teşkilât erkânı ile temas olu
nacaktır.

Cem al Sah ir 
Pazartesi günü 

akşamı Ferah sinemasında 
Ramona

En iyi eser 3 perde 
Sin em a - V ariyete

W ESTERN  E L EK TR İK
makinelerile mücehhez

A R T İ S T İ K
Sineması 

pek yakında

A Ç I L I Y O R

Devlet Demir Yolları ve i
;f~İ

limanlan llânatii

Gupliya, çelik b.lya, menteşe, kilit, mandal, raptiye, musluk ve 
saırenın kapalı zarfla münakasası 29 Birin Kânun 930 Pazartesi günü 
saat 15,30 da Ankara Devlet Denıiryollare idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kâtiplisine ver
meleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
vc Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

Eşkâl, ebat ve evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75,000 adet 
ahşap kayın traversi kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.

Münakaşa 22-12-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
Denıiryolian İdaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşa idare Veznelerinden tedarik edebilirler.

Adi zincir, çinko levha, antimuvan, muhtelif Kiler ve kaynak 
malzemesinin kapalı zarfla münakaaası 29 birinci kânun 930 pazartesi 
günü saat 16 da Ankarada Devlet Demir yollan idaresinde yapıla
caktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon kâtipliğine 
vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler.

2000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 7 ikinci kânun 
931 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresin
de yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine ver- 
melri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini on beş lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirhr.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

Satılık kotra
Kasım paşada Vaide kızağı yanında yan  balmış kot

ra talibi tarafından çıkarılmak şartile müzayedeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 150 liradır. Satış mu
amelesi açık arttırma 28 kânunuevvel 93 0  pazar günü 
15 Deftardarlıkta (M  - 448  )

Kiralık kar kuyusu
Balmumcu çiftliğinden Zincirlikuyuya giden yolun 

alt tarafındaki kar kuyusu üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. Senelik kirası 60  lira, kiralamak açık art
tırma 11 kânunuevvel 930  perşembe 15 Defterdarlıkta 
(M - 397}

Tütün İnhisarı Ummî
MüdürlüğündenO

5000 kilo köhne çul ve kaneviçe
An barlarımızdaki beşbin kilo köhne çul ve kaneviçelere ey velce ve 

verilen fiyat haddi lâyık görülmedi. Bunların 8 -1 2  930 Pazartesi gü
nü tekrar pazaalıkla satılması tekarrür etmiştir. Taliplerin o gün saat 
11 de Galatada mübayaat Komisyonuna müracaatları.

I  star.bul 4 üncü icrasından : Ga- 
1 zetemizin 30- Teşrinisani - 930 
Tarih ve 92 No lu nüshasının 3- 
üncü sahifesinin 4 üncü sutununun 
16 cı satırında miirettip hatası o-

larak 3-Kânunsani-930 yazılmıştı. 
Halbuki 3-1-931 yazılması lâzım 
geleceği ve tashihen ilânı rica o- 
lunur Eefendim.

ı> UZUM 4 CJZI
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V,
İstiiubu! 1 inci hukuk mahke

mesinde garip bir dava rüyet e- 
dilccıktir. Davanın mevzuu şudur:

Amerikalı bir iac’r; ecnebi va- 
jııır I: uınpai’yal.ırındaıı biri aley
hinde Amerika mahkemesinde bir 
dava ;>çıııışlır. Bu davada Istan- 
buldan Amerikaya sctkedilmck 
iizere vapur kumpanyasına verilen 
malların yağmura maruz bırakıl
dığı ve bu suretle hasara uğradı
ğı,, zikredilmektedir.

Vapur kompanyası; tacirin bu 
iddiasına karşı; eşya vapur am
barına nakledilirken istanbulda 
yağmur olmadığını söylemiştir.

Bu vaziyet karşısında Amerika 
hukuk mahkemesi İstanbul hukuk 
mahkemesine müracaat ederek 
gösterilen şahitlerin yeminle din
lenmesini ve eşyanın yüklendiği 
tarihte İstanbulda yağmur yağıp 
yağmadığının tesbitini rica etmiş
tir. 1 inci hukuk hâkimleri yakın
da şahitleri dirdiyecek ve neticeyi 
Amerikaya bildirecektir.

İbrahim Tali Bey
Birinci müfettiş İbrahim Tali 

Bey dün vilâyette bazı idlerle meş
gul olmuştur.

Kanalizasyon inşaatının birinci 
kısmı bilmiştir. İstanbulini Eminö
nü ve Bayezıl kazalarını ihtiva 
eden kanalizasyon ameliyesi hitam 
bulmuştur.

Yalnız Bayczittcrı Haliç sahi
line tesisatın indirilmesi üç sene 
sürmüştür. Bundan sonra, ikinci 
kısmın inşaatı başlıyacaktır. İkinci 
kısım, İstanbul cihetinin, şimdiye 
kadar kanalizasyon tesisatı yapıl- 
mıyan bütün noktalarını ihtiva 
eylemektedir.

Bu kısım inşaat tam dört se
nenin sonunda sııasile Beyoğlu, 
Kadıköy, Üsküdar ve Boğaziçinin 
kanalizasyonu yapılacaktır ki bu 
da tam beş sene sürecektir.

Diğer taraftan Unkapanında 
inşa edilmekte olan tasfiye havu
zunun inşaatı yakında ikmal edi
lecektir.

Belediye, kanalizasyonu işlet
mek ibin bir nizamname yapmak
tadır.

Bu nizamname için Avrupa 
devletlerinin kanalizasyon nizam
nameleri de tetkik edilmektedir.

Bu nizamname tatbik edilme
ğe başlanınca halkın sokaklara 
paçavra bez ve saire gibi şeyler 
atması yasak edilecektir.

1 = Bir hamal karısını bıçakladı 
ley©ğkımcla bir genç vuruldu

Q  B O Y A C I K Ö Y  C İ N A Y E T T y . Q  B E Y O Ğ L U  C İ N A Y E t T
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Boyacıköyünde Koru caddesin
de Cemil Efendinin kahvesi üs
tünde oturan hamal Hüsnü evvelki 
gece sabaha karşı Fatma Hanımı 
ustura ile yedi yerinden yarala
mıştır. Yarası oldukça tehlikeli 
olan kadm Haseki hastanesine ya
tırılmıştır.

Vak'aya sebep kıskançlıktır. 
Otedenberi karısının ahlâkından 
şüphelenmekte olan Hüsnü son za
manlarda evine gidip gelmiye başlı- 
yan karısının akrabasından biricide 
kıskanmağa başlamış ve bu yüz
den aralarında müteaddit kavga
lar da olmuştur.

Hüsnü karısını yaraladıktan 
sonra doğru karokola gitmiş ve 
teslim olmuştur. Tahkikat devam 
etmektedir.

Daimî encümen içtimai
Dün daimî encümen içtima 

elti, k ldırmıları her ne şekilde 
olursa olsun az ve ya çok işgal 
edenlerden resim alınmasına karar 
verilmiş ve bu resimlerin miktarını 
tesbit eylemiştir.

Bundan başka hususî eşhasın 
işleri için belediye mühendisleri 
celbediidiği takdirde kendilerine 
alâkadarlardan ücret verilmesine 
karar verilmiştir.

Tasarruf haftası
Tasarruf haftası ayın on iki

sinde başlıyacaktır. Vitrin müsa
bakasına iştirak edecek tüccar
lar düne kadar ticaret odasına 
müracaat ederek isimlerini kaydet- 
tirmişlerdir. Bundan sonra müra
caat edenler müsabakaya iştirak 
edemiyeceklerdir.

Tasarruf haftasında bütün si
nemalarda yerli mallarımıza ait 
ÜİJmler gösterilecektir.

Evelki gece saat 22 de Beyoğ- 
lunda Glavani sokağında dakika
larca devam eden bir sokak mü
sademesi ve bir cinayet olmuştur. 
Katil Balatlı Tahsin isminde bir 
sabıkalıdır.

Tahsin Glavani sokağında ahçı 
Boğosun dükkânı önünde kahveci 
Emrullah ile kavgaya tutuşmuş 
ve tabancasını çekerek kahveciyi 
üç yerinden vurmuştur.

ilk tabanca seslerine yetişen 
polis memurları Tahsini yakalama
ğa teşebbüş etmişler fakat Tah
sin tehlikeyi anlayınca zabıta me
murlarına da ateş etmeğe başla
mıştır. Poiiş memın ları mukabele- 
ten ateş açmışlardır.

Bu suretle başlıyan sokak mü
sademesi dakikalarca devam et
miştir. Katil hem silâh atarak 
hem de polislerden uzaklaşarak 
Aşıklar mezarlığına girmiş ve ka
ranlıktan istifade ederek kaçmıştır.

inşaat masrafı
Belediye fen heyeti, geçen 

hazirandan bugüne kadar inşaatı 
umumiye için 80 bin lira sarfet- 
miştir.

Bundan sonra haziranın birine 
kadar inşaat işlerinde sarfedilmek 
üzere de bütçeye 312 bin lira 
tahsisat konulmuştur.

Geçen sene bu iş için 1,600,000 
lira harcedilmişti.

A td m n y etsle

2 kişi vuran meyhaneci
Geçenlerde Bayram sokağında 

bir cerh vak’ası olmuş, meyhane
ci Hilmi; kendisine taarruz eden 
Zeki ve Salâhattin isminde 2 ki
şiyi vurmuştu.

Hilminin bu hâdiseyi kendini 
müdafaa için yaptığı anlaşılmış, 
kefaletle meyhaneci tahliye edil
miştir.

Mumılllkalh! Es 
dünu

K a m b iy o  m urakabesin in  i l 

gası te k z ip  e d iliy o r

Âli İktisat Meclisinin kâtibi 
umumisi ve koıısorsiyom heyeti 
reisi Nıırullalı Esat Bey dün Aıı- 
kuradan şehrimi/e avdet etmiştir. 
Ali iktisat meclisinin içtimaları lıi- 
tam bulmadan evvel avdet eden 
Nıırullalı Esat Bey dün bir n.uhar- 
ririmize şunları söylemiştir:

— “İstanbul kambiyo murakabe 
heyetinde ve konsorsiyomda bazı 
işlerimle meşgul olmak üzere Baş
vekâletten mezuniyet alarak gel
dim.

Devlet Bankasının, yazıldığı 
gibi konsorsiyoma iştiraki için 
karar verecek meciisi idaresidir. 
Bu ise henüz teşekkül etmediği 
için böyle bir karar alınmış değil
dir. „

Bir gazete kambiyo murakabe
sinin lâğvedileceğini Ankara tel
graflarına atfen yazmıştı. Nurullah 
Esat Bey bunun için demiştir ki:

— “ Murakabenin idari müşkü
lâtı mucip olduğuna muttali değil - 
lina. İlga haberi asılsızdır.,,

K.omsors5yoîtsMn temdidi
Dün toplanması mukarrer olan 

konsorsiyonun heyeti umumiyesi iç
tima etmemiştir. Heyeti umumiye- 
nin, konsorsiyom mukavelesini 
temdidt için mukarrerat ittihaz et
mek üzere bu ayın o:ı beşinde iç
timai cekarrür etmiştir.

Rus amelesi
Tetkikat için gelen amele 

heyeti dün gitti
Leningrat, Hamburg, Napoli 

tarikile şehrimize gelen ve bura
da bir hafta kadar kalarak millî 
fabrikalarımızı gezen 300 Rus a- 
melesi dün ( Lenin ) vapurile O- 
deseya gitmişlerdir.

Rus amelesini Suriç yoldaşla 
şehrimizdeki Sovyet Ruslardand 
bir çoğu teşyi etmiştir.

Tütün İnhisarında
Maliye Vekâleti 931 

bütçesini kabul etti
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan Tütün İnhisar İdaresi U- 
mum Müdürü Behçet Bey yarın 
şehrimize avdet edecektir.

Maliye Vekâleti inhisar idaresi
nin 931 senesine ait bütçeyi ka
bul etmiştir.

inhisar idaresi yeni sene büt
çesinde hâzineye 28 milyon lira 
verecektir.

Behçet Bey avdet ettikten son
ra memurlar için yapılan yeni 
nizamnamenin tatbikine başlana
caktır.

Bir fransız muharrir
Harpten sonraki Fransız edebi

yat neslinin en maruf ulemaların
dan olan fransız muharrirlerinden 
M. Moris Bödel şehrimize gelmiş
tir.

Ünyon fransezde bir konfe
rans verecektir.

Esnaf cemiyetlerinin 
hesapları 

Esnaf cemiyetleri murakabe 
Reisi İsmail Hakkı B. cemiyetleri 
teftişe başlamıştır. Apartıman ka
pıcıları cemiyeti hesabatmda bazı 
karışık işlere tesadüf edilmiştir. 
Bir heyet hesapları tetkike baş
lamıştır.

Diğer taraftan Kabzımallar ce
miyetinin de hesabatı tetkik edile
cektir.

Varmsadla
üs\.®ıpim® (iımnmMmı 
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î. Puamkare R e i s i c ü m h u -  

1 n m  tek l i f in i  kabul e t m e d i

I Paris 5 ( A.A ) — M. Dou- 
, mergue istişarelerine devam ede- 
j rek parlâmento ricalinden bir kaç 

zatı, bilhassa parlâmentodaki grup- 
| larla encümenlerin reislerini kabul 
i etmiştir. M. Doumergue, M. Poin- 
j care ile de görüşmüştür. M. Poirı- 
I care, Elizeden çıkarken kendisile 
j görüşmek istiyenlere beyanatta 

bulunmaktan imtina etmiştir. Par
lâmentonun martıf simalarından 
bazılarının fikrine göre bu buhran 
Yardlüu kabinesinin haricî siyase
tini daima tavsip elmiş olan rne- 
b’usan meclisi ile âyan meclisi 
arasındaki ihtilâftan dolayı hayli 
u/.uıı sürecektir.

Paris, 6 (A.A) — Reisicümhur 
M. Doumergue istişarelerine devam 
etmektedir. Müşarünileyh, bugün 
bir çok şahsiyetleri ve ezcümle 
M. Berard, M. Boncour, M. Poin- 
care, M. Herriot, M. Fabry, M. 
Fraııclin Bouillon, M. Tardieu, M. 
Painleve’yi kabul etmiştir.

M. Doumergue, yeni kabinenin 
teşkilini M. Poinkare'ye havale ey
lemişse de mumaileyh esbabı sıh- 
hiyesinden dolayı Lu vazifeyi ka
bul etmemiştir.

1 Kânunu <;vvol VJ'Mi

Soffyaciisı
Mlllkaım Msııc mMut 

K C © nnfem ım sıı
M  B u r o f  m u r a h h a s l a r  ş e 

r e f i n e  b ir  z i y a f e t  v e r d i

Sofya, 5 ( A A ) — Sofyada 
toplanan Balkan Matbuat Konfe
ransı mesaisini ikmal etmiştir. Kon
ferans, müstakbel Balkan birliğinin 
nizarmame projelerini kabul et
miştir. Bu projeler son baharda 
İstandulda toplanacak olan konfe
rans tarafından tasdik edilecektir.

Sofya, 5 (A. A ) — Hariciye 
Nazırı M. Burof, Balkan Matbuat 
konferansı murahhasları şerefine 
bir akşam ziyafeti vermiştir. Nazır 
bu ziyafette bir nutuk irat ederek 
Balkan mukarenetinin ve anlaşma
sının ehemmiyetini kaydetmiş, tek
mil matbuat ve sulh dostlarının 
sarfettikleri mesainin seıneredar 
olmasını temenni ve konferansta 
elde edilen müsbet neticelerden 
dolayı murahhasları tebrik eyle
miştir.

Konferans Reisi Romanya Mu
rahhası M. Klarnet, nazırın nut
kuna cevap vererek BulgaristanlI! 
murahhaslar hakkında gösterdiği 
htisnü kabulde;-: dolayı teşekkür 
etmiştir.

Mahkeme Teofani üdüren. Âslanm
ı s r a r

Bağlarbaşında bakkal Teofan’i 
öldürmekle maznun Aslan’ın mu
hakemesine dün Ağır cezada de
vam edilmiştir. Evelce 10 seneye 
mahkûm edilmişken temyizin nak
zı üzerine tekrar muhakeme edilen 
Aslanın cezasında heyeti hâk:me 
ısrar etmiştir.

Teofarnu zabıta tarafından alı
nan ifadesinde kendisini Aslanın 
öldürdüğünü söylemiştir.

Heyeti hâkime dünkü celsede 
Aslanın gene 10 sene hapse, ve 
1500 lira cezaye nakdi mahkûmi
yetine karar vermiştir.
Hapisane sergardiyanınm 

muhakemesi başladı
Sabık hapisanei umumî ser- 

gardiyanı Galip Beyin muhakeme

sine dün üçüncü cezada devam 
edilmiştir.

Dünkü celsede Mehmet Maruf 
isminde sirkatten iki seneye mah
kûm bir şahitle 30 seneye mah
kûm İbrahim dinlenmiştir.

Bunlardan Mehmet Maruf bir 
şeyden haberi olmadığını söyle
miştir.

İbrahim ilk ifadesinin yalan 
olduğunu ve bir şeyden haberi 
olmadığını söylemiş, ilk ifadesinde 
Mahmut Saim isminde biri tara
fından “ seni hapisten kurtaraca
ğım,, diye yanlış ifade vermeğe 
sevk edildiğini söylemiştir.

Diğer gelmiyen şahitlerin celbi 
için muhakeme 13 kânunuevvel 
cumartesi saat 14 de kalmıştır.

Y a k ıe ı mevat
Belediye bu maddelere da

ir bir rapor yapıyor
Belediye petrol, benzin, neft 

ve emsali maddeler hakkında bir 
rapor hazırlamaktadır. Bu raporda 
bu gibi maddeler iki kısma ayrıl
maktadır : Yakıcı maddeler, ya
nıcı maddeler..

Belediyenin petrol, benzin ve 
neft raporu birçok esaslari ihtiva 
edecektir. Yanıcı ve yakıcı mad
deler nasıl muhafaza edilir ?.. Bu 
maddeler bir yerden bir yere na
sıl nakledilir ? Bunlar toptan ve 
perakende olarak nasıl satılır ?

Bütün bu meseleler belediye
nin hazırladığı raporda tesbit edi
lecektir.

Bu maddelerin satışına, nak
line, muhafazasın a dair elde bulu
nan kanunda bir tasnif mevcut 
değildir. Bu gibi ahvalde bu mad
delerin hepsi de aynı muameleyi 
görmektedir.

Belediyenin hazırkyacağı rapor 
hükümete takdim edilecektir.

Bundan sonra petrol, benzin, 
neft ve emsaline dair olan kanun
da bazı tadilât yapılacaktır.

Çiçeklerimiz
Belediye yıldızda bir 
fidanlık tesis edecek
İstanbul belediyesi bir kaç se

ne evvel yıldızda bir fidanlık tesis 
etmişti. Burada yetiştirilen meyva 
fidanları memleketin her tarafına 
gönderilmekte ve çok rağbet gör
mektedir.

Belediye bunu nazarı dikkate 
alarak yeni bir teşebbüste bulun
mağa karar vermiştir. Bu teşebbüs 
bir çiçek fidanlığı tesisidir.

Bir zamanlar İstanbulda çok 
güzel çiçek bahçeleri, bu bahçe
lerde pek nadide çiçekler vardı.

Araya giren harpler, yangınlar 
bu gül bahçelerini sildi süpürdü. 
Artık İstanbulda cinsi ve nev’i na
dir gül yetiştiren bahçeler kalma
mıştır.

Belediye bunu ve çiçek merak
lılarının tesadüf ettikleri müşkülâtı 
nazarı dikkate alarak, yukarıda 
söylediğimiz gibi bir gül ve çiçek 
fidanlığı tesisine karar vermiştir. 
Bu fidanlığın da Yıldızda tesis 
edilmesi pek muhtemeldir.
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Reisicumhur Gazi Hazretleri 

dün saraylarında istirahat etmiş
lerdir.

Gazi Hazretlerinin daha birkaç 
gün istirahat ederek nezleleri ta
mamen zail olduktan sonra şeh
rimize ait ziyaretlerini yapmaları 
ve sonra Trakyayı teşrif buyur
maları muhtemeldir.

Reisicümhur Hz. nin Trak- 
yayi cuma gir.ıü teşrif buyurma
ları ihtimal dahilinde görülmekte
dir. Gazi Hazretleri Edirneyi hu
susî trenle teşrif buyuracaklar ve 
orada bir gün kalarak otomillerle 
Kırklareli ve Tekirdağın; teşrif ede
ceklerdir.

Reisicümhur Hazretleri Trak- 
yada bulundukları müddet zarfın
da Alpulludaki şeker fabrikasını da 
ziyaret edeceklerdir.

Dün de saraya esbabı mesalih- 
ten bir çoğu giderek Reisicümhur 
Hazretlerine istidalar vermişlerdir. 
Bu istidalar derhal icaplarına ba
kılmak üzere ait olduğu makam
lara gönderilmektedir.

Odasının

w  leabma tevessül
Ankara, 7 (Telefonla) —  Gazi Hz. nin memleket 

dahilinde sera etmekte oldukları tetkik seyahati, 
dahilî siyaset noktai nazarından pek esaslı tebed
dülleri intaç edecektir. Aldağım malûmata göre, 
valilerin bilhassa asayiş ve inzibatın muhafazası 
noktai nazarından salâhiyetleri tevsi edilecektir. 
Esasen Heyeti Vekile, valilere ait salâhiyetlerin 
tevsisne eAvelce karar vermiş, fakat henüz bunun 
tatbikine tevessül edilmemişti. Gene kuvvetli ve 
mevsuk addedilebilecek bazı rivayetlere göre mem
lekette 10 Umumî Müfettişlik ihdas olunacaktır.

Bu Müfettişi Umumîlerin yanında, muhtelif ve
kâletlere mensup müfettişler olacak ve halk doğ
rudan doğruya şikâyetlerini beyan için bir merci 
bulacaktır. Müfettişi umumîlerin yanında ifayı va
zife edecek olan Mülkiye, Maarif, Maliye, Nafia, 
Adliye ve saire müfettişleri, derhal halkın şikâyet
lerini tahkik ve icabına tevessül edeceklerdir.

Bu on Umumî müfettişliğin ihdası henüz bir ta- 
savvur halindedir.

Dün Ticaret Odasında gene 
heyeti umumiye içtimai yapılmış 
ve Gazi Hazretlerine takdim edi
lecek İktisadî rapor etrafında mü- 
zakerat cereyan etmiştir.

içtima onda başlamış ye 14 de 
kadar devam etmiştir. İçtimada

Kuponlar
Müdahale talebi 

reddedildi
Ankara 7 (Telefonla) — Hükü

met, Düyunu Umumiye için esaslı 
tetkikler yaptırmaktadır.

Buradaki mevsuk malûmata 
nazaran dayinler, Fransa, İngilte
re, Almanya hükümetlerinin siyasî 
müdahalelerini talep etmişler ve 
ret cevabı almışlardır.

Dayinler vekillerinin buraya 
gelmelerine intizar edilmektedir. 
Burada tarafeyni uyuşturacak ba
zı formüllerin bulunacağı söyleni
yor.

Tefvlk Rüştü Bey
Ankara, 7 (H. M) — Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey ve re
fakatindeki zevat bugün şehrimize 
avdet eylemişlerdir. Tevfik Rüştü 
Bey, Başvekili ziyaret ederek se
yahati hakkında izahat vermiştir.

oda azalarından maada hariçten 
davet edilmiş bir çok zevat ta 
hazır bulunmuştur. Ticaret Odası 
bu içtimalara fevkalâde bir ehemmi

yet atfederek taktim edilecek raporun 
ikmal ve müzakeresini tesrie ça
lışmaktadır. Buna binaen dün sa
bah içtimai mukarrer olan idare 
heyeti içtimai öğleden sonraya 
bırakılmıştır.

Dünkü içtimada raporun mü
zakere edilen akşamı şunlardır.

I I  I I II İlil II IHIM I İlil II I1H1 fi İlli MHI

İcra ve İflâs kanununun kredi
ye tesiri, vergiler, damga resmi, 
ticaret mukaveleleri, Gümrük iş
leri, Liman işleri, istatistik.

Bugün tekrar içtima yapılacak 
ve diğer kısımlar müzakere edile- 
lecektır.

Bugünkü müzakereler sınaî 
meselelere temas edeceği için bir 
çok fabrikatörler bulunacaklardır.

Diğer taraftan Hakkı Nezihî 
Bey raporu ikmale devam etmek» 
tedir.

44 Yarın,, aleyhine 
yeni bir dava 
daha açıldı!

İzmit 6 ( Hususî) — Mevkuf 
Yarın gazetesi başmuharriri Arif 
Oruçla Müdiri Mes’ul Süleyman 
Tevfik B. bugün isticvap edilme
miştir. Mevkufların sorguya çekil
mesi için ilk tahkikatın açılması 
bekleniyor.

Yarm gazetesine Vali Eşref 
B. aleyhindeki ihbarnameyi gön
deren Mahir Efendi kefalete rap- 
ten tahliye edilmiştir.

Bunun üzerine Arif Oruç ile 
Süleyman Tevfik Bey de kefaletle 
tahliye talebinde bulunmuşlardır.

Geçen sene burada bazı tah
kikatta bulunan Maarif Müfettişi 
Şemsettin Beyin tahkikatile alâ
kadar olan neşriyattan dolayı İz
mit Maarif idaresi, Süleyman Tev
fik Bey aleyhine ayrıca bir dava 
ikame etmiştir.

Müstantik bu yeni davadan 
dolayı Süleyman Tevfik Beyi is
ticvap etti. Süleyman Tevfik Bey 
müstantikliğe verbiği ifadede şu 
sözleri söylemiştir :

— “ Gazetemiz maarif idaresi

Para
100 milyon lira 
teklif ediyorlar

Ankara, 7 (Telefonla) — Kuv
vetli bir Alman grupu dün Nafıa 
Vekâletine 50 milyon şimendifer, 
50 milyon Nafıa işlerine ait olmak 
üzere 100 milyon liralık bir tek
lifte bulunmuştur.

Bu teklife göre Nafıa inşaatı 
hükümetin murakabesi altında ve 
türk müteahhitler marifetile grup 
tarafından yapılacaktır. Grup ilk 
5 senede hiç para almıyacak, 
müteakip 5 senede parası tediye 
edilecektir. Nafıa Vekâleti bu 
teklifi tetkik edecektir.

hakkında eskiden yazılar yazmış
tır. Bu yazılar hükümetin nazarı 
dikkatini celbetmiş maarif müfet
tişi Şemsettin Bey tarafından tah
kikat yapılmış ve birçok muallim
lerin değiştirilmesine lüzum gör
müştür. Yazılan yazı tamamile 
hakikate muvafıktır.,,

Süleyman Tevfik Bey yarın 
( bugün ) yine sorgvya çekilecektir,

s t e p  Iksaıııs

Velkâleit stajım ilgasn içim 
lâ y ih a  h a m l ı y o r

B u  haber hukuk mezun
larım şort 

derece sev i indirmiştir

Ankara, 7 (Telefonla) — Adli
ye Vekâleti avukatlık kanunınıda- 
ki staj müddetini kamilen kaldır
mak için bir lâlıiya hazırlamak
tadır.

Bu suretle mektepten mezun 
olanlar, birçok Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi derhal a- 
vukatlığa başlıyabilecektir.

Bu haber buradaki Hukuk Fa
kültesi ve Ankara Hukuk mektebi 
mezunları arasında büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır.

Dün bu haber üzerine dün 
İstanbuldaki Hukuk mezunları nez
dinde tahkikatta bulunduk. Bu 
haber çok sevinçle karşılanmıştır.

Hukuk Fakültesi mezunlarının 
evvelce Ankaraya bir heyet gön
dererek staj mecburiyetinin kal
dırılması husufunda teşebbüsâtta 
bulunmuşlardı.

Mezunlar gördükleri bir lüzum 
üzerinde tekrar bir heyetin Anka- 
raya gönderilmesine karar ver- 
mişblerdir . Bu heyet bu hafta 
Ankaraya haraket edecektir.

Bu haber üzerine mezunlar 
tekrar toplanıp bir karar vere
cekler ve Adliye Vekiline bir te
şekkür telgrafı çekeceklerdir.

Heyet azasından biri bize şu 
izahatı vermiştir :

“ Talebimizde haklıyız; binaen
aleyh bu hakkımızın tesiim edile
ceğinde de emin bulunuyoruz. Ad
liye vekâleti bizi memuriyete ta
yin etmek için altı ay meccani 
staj yapmamız lâzım eldiğini beyan 
etmektedir. Darülfünun hayatının 
şeraiti ikmali tasavvur ediiirse bu
na maddeten imkân yoktur. Biz 
mektepten çıkalı altı ay olduğu 
halde henüz tayin edilmedik.

/
/ ^r,İ> ■'
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Adliye V ekili Y usu f K em al B .
Binaenaleyh altı ay açıkta kal

mak bir genç için çok acıdır Avu
katlar kanununda bir iki senelik 
staj memleketin genç hâkimlere 
ihtiyacı bulunmasından dolayı ka
bul edilmiştir. Bugün bu ihtiyaç 
kalmadığından iki senelik staj 
müddetinin kaldırılarak Avrupada 
olduğu gibi Mektebi Hukuk mezu
nunun doğrudan doğruya Avukat
lık yapmasına müsaade edilmesini 
istiyoruz.,,

Yaptığımız tahkikata göre 135 
mezun veren İstanbul Hukukundan 
ancak sekiz Efendi memuriyete 
tayin edilmiştir.

Vergiler komisyonu
Ankara, (A . A ) — Vergileri 

tetkik komisyonu mesaisine devam 
etmektedir. Komisyon, müsakka
fat ve arazi vergileri üzerindeki 
tetkikatını ikmal etmek üzeredir. 
Bu tetkikahn ikmalini müteakip, 
kazanç vergisi kanunu tetkikatına 
başlanacaktır:

Fethi Beyin son takriri münasebetile
A s r î F e r h a t ,  Ş ir in in  d e r d ıle  d a ğ la r ı, k a y a la r ı  d e v ir m e ğ e  ç a lış ıy o r  ?

Bugünkü ( Akbaba)  dan 
Ağaoğlmı — Evlâdım  a rh k  vaagâç bu sevdad an şenim î 

Asim öldü.. B a k  lokm asm ı getirdim .
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Çolak Haşanın bu akşam key- | 
fi yerinde değildi. Sabahtanberi I 
kahvede mütemadiyen tavla oy
namış, hep üst üste mars olarak 
yenilmişti. Cebinde metelik te yok
tu. Bütün varım yoğunu kahveye, 
lokuma vermiş; tırıl kalmıştı. Ak
siye bak ki canı da bir rakı isti
yordu ki Galatadald kör Vasilin 
dükkânı gözünde buram buram 
tütüyordu. Her züğürt gibi iki 
elini şakağına koydu..

Düşündü. Düşündü. Düşündü..
Nihayet birdenbire dahiyane 

bir fikirle gözleri parladı.
— Hah buldum! diye ayağa 

kalktı süratle caddeyi tuttu...
Ver elini Beyoğlu... Oradan 

Despinanın evi...
Despina Çolak Haşanın sevgi

lisi idi. Hayli zamandanberi ona 
adam akıllı tutulmuştu. Arada sı
rada bilhassa cebi paralı olduğu 
vakitler çat kapı Despinanın evine 
damlar, rakısile, çalgısile eğle
nirdi. Bu akşam da ayni şekilde 
eğlenecek ve hesabı puslaya taka
caktı.

Despina kapıyı açtı. Sevgilisini 
karşısında görünce birdenbire onun 
boynuna atıldı:

— Ah yavrum! Allah mı gön
derdi seni?.

Diye haykırdı. Çolak Haşanın 
sevincine payan yoktu. Demek 
güzel Despinası sevgjü Despinası 
onu bu kadar çok özlemişti.

— Ne var?. Bu akşam bir a- 
henk mi var? diye sordu?

— Ne ahengi, ne eğlentisi be 
Haşan. Bilmezsin ne kadar fena
yım!..

— Ne o hasta mısın?..
— Hasta değil ondan beter! 

Beterin beteri. Yarın bir alacaklı 
kadın gelecek. Para lâzım!

— Deme be!..
—  Vallahi billâhi meteliksi

zim !.. Kuzum Allahını seversen 
bana yirmi liracık ver !..

— Nee ?.. Yirmi lira mı?..
Haşanın gözü fal taşı gibi açıl

mıştı. Boru değıf Despina tam yir
mi adet papel istiyordu. Yirmi pa
pel nerede Haşan nerede ?..

— Dinim rabbena hakkı için 
yok !.. Namusum hakkı için yok!., 
dedi.

Despina bu hiç ummadığı bek
lemediği cevap karşısında afalla- 
rmştı.

— Yok mu, dedi, yoksa bul
malı....

— Nereden?...
— İcat etmeli!..
— Para mı darbedeyim be 

Despina?..
— Ne yaparsan yap!...
Çolak Haşan artık eğlenmek

ten filân vazgeçmişti. Bu akşam

3
yorganı üstüne çeker mis gibi 
uyurdu. Uyurda amma ya Despina 
darılırsa?.. Doğrusu Çolak Haşanın 
gönlü buna razı olmuyordu.

Sordu:
Bu senin alacaklıyı atlatamaz 

mısın ?..
— Şimdiye kadar kaç kere 

atlattım bu sefer olamaz!..
— Peki bu ne biçim kadın? 

Evli mi bekâr mı?
— Evli, bir de genç kocası 

var!.. Oldukça güzelce bir şeyi..
Bu sefer Haşanın aklına ikinci 

bir dahiyane fikir gelmişti :
— Hah dedi onun ben hak

kından gelirim. İşi sen bana bırak!.

Ertesi gün alacaklı kadının ge
leceği saatte Çolak Haşan Des- 
pinanın evine damladı. Bir az son
ra bu Madam da gelmişti. Despi
na her ikisini bir odada yalnız bı
raktı. Çolak Haşan tertibatım al
mıştı. Ellerini uğuşturarak dedi ki:

— Baş üstüne efendim. Ben
deniz Madem Despinanın karde
şiyim. Ben takdim edeceğim ! Se
net sizde değil mi ?.. Bendeniz 
takdim edeyim !.

Haşan guya cüzdanını açar gi
bi yaptı. Kadın çantasını karıştır
mağa başladı.

Tam bu esnada dışarıdan bir 
gürültü bir kıyamettir koptu :

— Vurun, tutun !.. Kaçırma
yın... Yukardalar mı ?

Neredeler ?..
Çolak Haşan yerinden fırla

dı..
— Eyvah, yakalandık!.. Basıl

dık diye haykırdı.
Kadın şaşırmıştı:
— Ne var ne oluyor?, diye 

söyleniyordu..
Çolak Haşan:
— Ne olacak işte. Burası gizli 

randevu evi. Bastılar işte! diye 
cevap verdi.

Kadının etekleri tutuşmuştu:
— Eyvah, diyordu da bir da 

ha demiyordu.
Haşan onu kolundan tuttu:
— Haydi şurada pencerede bir 

merdiven var oradan aşağı atlayın 
Yoksa siz de ben de yanarız! 
Rezil, kepaze olduğumuz gündür!.

Kadın çarnaçar ilerledi. Mer 
diyenlerden aşağı inmeğe başladı. 
Haşan bir elile onu tutmuş aşağı 
sarkıtıyordu. Fakat bu esnada ka
dının çantası elinde kaldı. Biçare 
alacaklı :

— Çantam!.. Çantam diye bâ  
ğırıyordu.

Haşan :
— Çok lâf istemez!..dedi hay' 

di, haydi inin. Ben yarın 20 lira i- 
le beraber çantanızı sizin eve ka
dar getiririm!... — Mümtaz F aik

Silâh kaçakçılığı 
tahkikatı

Kolordunun ithal ettiği 
silâhlardan da kaçakçılık 

yapılmış m ı?
Gümrüklerdeki silâh Kaçak

çılığı etrafında yapılan tahkikata 
gümrük idaresi devam etmekte
dir. Kaçakçılığın beş senedenberi, 
askerî ambarlar vasıtasile yapılıp 
yapılmadığı tahkik edilmektedir. 
Bu hususta Galata ve İstanbul 
gümrüklerinde rüsumat evrakı 
üzerindeki tesbit ameliyesi bitmiş
tir. Bundan sonra ciheti askeri
ye tarafından ithal edildiği tesbit 
edilen silâhlar meyanmda kaçak
çılık olup olmadığı kolordu vası- 
tasile tahkik edilecektir.

Hububat fiatîeri 
yükseliyor

Cihandaki hububat mah
sulâtı bu sene 

çok büyük zarara uğradı
Son günlerde cihan piyasasını 

ehemmiyetli surette meşgul eden 
bazı hâdiseler vukua gelmiştir :

Tufanasa ve imtidatlı yağmur
lar Belçikayı baştan aşağı feyezan
lar içinde bırakmış, mahsulâta bü
yük zararlar vermiştir.

Son hafta zarfında yağan ke
sif yağmurlar nehirleri yeniden 
taşırmış ve Fransanın evvelki fe
yezandan masun kalan aksamı- 
mını da su basmıştır.

Diğer taraftan Köstenceden

Gümrüklerde
Biriken sahipsiz 

eşyanın 
tesbiti bitiyor

Gümrüklerde biriken sahipsiz 
eşyanın tesbit muamelesi bitmek 
üzeredir. Şimdiye kadar, İstanbul 
ithalât, İstanbul paket, Galata pa
ket gümrüklerinde tesbit muame
lesi bitmiştir. Son olarak Sirkeci 
tâli müdürlüğü de birkaç güne 
kadar tesbit muamelesini ikmal 
edecek ve hepsi umumî müdürlü
ğe bildirilecektir.

Bilâhare müdüriyeti umumiye 
İstanbuldaki satış komisyonuna eş
yanın satılmasını havale edecektir. 
Haber aldığımıza göre toptan sa
tılması mevzubahs olan bu eşyayı, 
müdiriyeti umumiye perakende su
retile satmağa karar vermiştir. 
Çünkü 800 bin lira kıymetinde 
olan bu eşyanın toptan satılığa 
çıkarılması rüsumat idaresinin aley
hinde olacaktır. Bu eşyayı toptan 
alabilecek müşteri az olacaktır. 
Veyahut bir kaç tüccar aralarında 
uyuşarak fiyatleri kırmak suretile 
eşyayı yok pahasına almak isti- 
yeceklerdir.

20 bin lira
Son Posta aleyhine açılan 

zararı manevî davası
Son Posta gazetesinin Alpullu 

Şeker Fabrikası aleyhindeki neş
riyatı üzerine mezkûr fabrika sa
hiplerinden Hayri Bey Son Posta 
saihibi imtiyazı ve mes’ulünbil- 
mali sıfatile Ekrem Beyle Müdürü 
mes’ulü Selim Ragıp ve M. Ze
keriya Beyler aleyhinde şahsî 
hakaret davası açmıştır. Hayri B.
20 bin lira zararı manevî istemek
tedir.

Dava dün üçüncü cezada gö
rülmüştür. Maznunların vekili iddi
anamenin kanuna muhalif olduğu
nu, usulün 350 inci maddesine 
müracaat edilmediğini, maddeler 
zikredildiği halde sebepler teşrih 
edilmemiş olduğunu söylemiştir,

Heyeti hâkime bunun üzerine 
müzakereye çekilmiştir. Müzakere 
neticesinde tahkikat esnasında teb
ligata itiraz edilmediğinden dava
nın devamını kararlaştırmışlardır. 
Dava 15 kânunu evvele kalmıştır.

Tahtı muhakemeye 
alınacak memurlar

Evvelce sahte senet tanzimile 
zimmetlerine p a ra  geçirmele-2 
rinden dolayı işten el çektirilen 
Vilâyet muhasebe müdürü Ahmet, 
mümeyyiz Raşit ve Calip Beyle
rin tahtı mnhakemeye alınmaları 
hakkında dün Ankaradan emir 
gelmiştir.

Dahiliye vekili
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

dün vilâyete gelerek Vali Beyle 
uzun müddet görüşmüştür.

Otomatik telefon
Şehrimizde otomatik telefon 

tesisatına devam edilmektedir.
Şimdiye kadar 200 aboneye 

otomatik tesisatı yapılmıştır.

gelen gemilerden alınan haberlere 
nazaran, Rusyanın Karadeniz li
manlarında ihracat yapmak üzre 
bulunan zahire istokları tükenmiş 
olduğundan oraya giden gemiler 
boş dönmüştür.

Bu vaziyet karşısında cihan pi
yasası düşünmeğe başlamıştır. Bü 
hâdiseler, şehrimiz piyasasında te
sir etmiş ve hubabat fiyatları fır
lamıştır.

Çanakkale 
şüheda abidesi 

için hazırlık
fstanbul meb’uslan M. 
Meclisine bu hususta 
bir teklif yapacaklar
Çaııakkaledc, Umumî harpte 

şehit olan Türk evlâtları içiıı mu
azzam bir abide yapılması karar
la; inişti. Bunun içiıı şehrimizde 
müteşekkil bir komisyon çalışmak
tadır. Fakat bu komisyonun me
saisi ve temiıı etmekte olduğu pa
ra kâfi görülmemektedir.

Çünkü yapılacak abidenin ora
da bulunan ecnebi abidelerinden 
gerek gösteriş, gerek san’at itiba
rile yüksek olması istenilmekte
dir. Bu da külliyetli paraya müte
vakkıftır. Bunu nazarı dikkate 
alan İstanbul meb’uslan Büyük 
Millet Meclisine verilmek üzere bir 
takrir hazırlamışlardır.

Bu takrirde, bütün vilâyetler 
hususî bütçelerinden yüzde yarım 
veya bir tefrıkile abide komis
yonu emrine verilmesi için bir ka
nun isdan talep edilmektedir.

Polisin teftişi
Manitacılara karşı ciddî 

tedbir alınacak
Emniyeti Umumiye Müdürü 

Tevfik Hadi Bey, polis 2 inci şube 
müdüriyetinin 3 üncü kısmını teftiş 
etmiştir. Tevfik Hadi Bey bilhassa 
Yenicamide hemen her gün faa
liyette bulunan tavcılar ve mani
tacılara karşı daha müteyakkız 
bulunulmasını amretmiştir.

Emniyeti umumiye müdürü tef
tiş esnasında memurlara bazı mes
lekî sualler sormuş, ezcümle 3 ücü 
kısmın en kıdemli memurunu ara
mıştır.

Bu kısmın mesaisi umumiyetle 
takdir edilmiştir.

Hileli iflâs
Bir tacir aleyhinde Ağır

cezada açılan dava
Ticaret mahkemesince iflâsına ka

rar verilen Aron Koheıı ve Hayim 
Filozof aleyhine Danyel Bahar Ef. 
yeniden bir dava açmıştır.

Muhakemelerine dün Ağırce 
zada başlanmıştır. Danyel Bahar 
Efendi iflâsın hileli olduğunu iddia 
etmektedir.

Aron Kohen Efendi kendisinin 
ne kasa hesabile ne de mal sev- 
ketmekle alâkadar olmadığını, şe
riki Hayim Filozof Efendinin iflâs 
kararını müteakip teğayyüp etti
ğini ve nerede olduğundan malû- 
mattar olmadığını söylemiştir.

Muhakeme ticaret mahkemesin
deki dosyanın celbi için26kânunu- 
evvele kalmıştır.

Belediye şikâyetleri 
Ankara, 7 ( H. M ) — Devlet 

Şûrası yarın belediye iııtihabatı 
şikâyetlerine ait mazbataların tet
kikine devam edecektir.

Terkos belâsı 
Ankara, 7 ( H. M ) — Terkos 

hakkındaki evrak Nafıa Vekâletin
de tetkik edilmektedir.
Hintliler ittihadı kongresi 

reisi
Allahabat 6 (A.A) — Hintliler 

ittihadı kongresi reisi M. Villab- 
hai Patel tevkif edilmiştir.

Müthiş bir haydut
Şikago 6 ( A.A ) — Quintat 

isminde bir şaki bugün Stat Bank- 
ya girmiş ve 25 kadar memur 
ile müracaat sahibini rovelverle 
tehdit ederek aşağı kata indirdik
ten sonra 50,000 dolar kadar bir 
para çalarak kaçmıştır.

Jl urk ocağı
Tasarruf hafta- 

sına
karar verdi L

İstanbul Türk ocağı bu sene
12 birinci kânun tarihinde yapıla
cak olan millî taaarruf haftasına 
vft.'ii mikyasta iştirak etmeğe ku
rur vermiştir. Halkı yerli mallara 
teşvik için ocak salonunda bir 
hafta müddetle merasim yapıla
caktır. Müderris Ayni zade Haşan 
Tahsin; Müderris Mustafa Zühtü 
Beylerle Nazmi Nuri Bey tarafın
dan bu mevzu üzerinde konferans
lar verilecektir. Her konferanstan 
sonra halka meccanen sinema gös
terilecektir Ayni zamanda ocağın 
bir salonu yerli mallarına tahsis 
edilecek ve eşyalar halka gösteri
lecektir. Eşyasını teşhir etmek 
istiyen tüccarların ocağa müra- 
caatleri lâzımdır.

Yerli eşyanın nasıl yapıldığını 
gösteren filmleri veya projeksiyon
ları olan tüccarların ocak sinema
larında gösterilmek üzere gönder
meleri rica olunolmaktadır.- 
Tasam ıff h a fta sı h azırlık ları 

Tasarruf haftası için hazırlık
lar devam etmektedir. Tasarruf 
haftası tertip heyeti 50 bin levha 
yaptırmıştır. Bu levhalar millî ik
tisat ve tasarruf cemiyetinin um
delerini taşımaktadır. Levhalar 
umumî yerlere talik edilecektir.

Bu levhaların 30 bini vilâyet
lere gönderilmiş, 20 bini İstanbul 
için alıkonmuştur.

Sinemalarda gösterilecek yerli 
mallarına dair şiritler dünden iti
baren sinema müdürlüklerine gön
derilmeğe başlanmıştır.

Tasarruf haftasında radyo va- 
sıtasile konferanslar verilecektir. 
Konferans verecek zevat şunlardır: 

Kâzım Nami, Nizamettin, Naz
mi Nuri, Selim Sırrı, Burhanettin 
( Felek ) mülkiye mektebi müdürü 
Şükrü, müderris Münür, Banka 
direktörü Ferit Beyler.

Günah çıkarırken
Günaha girmek istiyen 
papazın muhakemesi
Fener papazı Nikolay Efendi 

aleyhine Mm. Anna tarafından a- 
çılan dava üçüncü ceza mahke
mesinde görülmüştür.

Fener papazı günah çıkartır
ken kendisine sarkıntılık ettiğini 
ve ayni zamanda kendisine mek
tupla “ Öyle kızlar var ki her is
tediklerimi yapıyorlar, Türklerle- 
de düşüp kalkıyorlar „ şeklinde 
Türklüğü tahkir mahiyetinde ya
zılar yazdığı iddia ettmiştir.

Müddeiumumi bu ibareyi 
Türklüğü tahkir mahiyetinde gör
memiş ve papazın beraatini tem
yiz etmek üzere istemiştir.

Doğum
Milliyet refikimizin istihbarat 

şefi Tevfik Necati B. arkadaşımı
zın bir erkek çocuğu diinyaya 
gelmiş ve Asım ismi konmuştur. 
Çocuğa uzun ömürler temenni 
eder ve memlekete hayırlı bir 
adam yetişmesini dileriz.

Teşekkür — Refikamın hâmi- 
leliği esnasında lûtufların: gördü
ğüm bakteriyolog Dr. İhsan Sami, 
müderris Dr. Tevfik Remzi, ar
kadaşım mutahassıs Dr. Rıza En
ver Beylerle bilhassa doğumu in
ce bir hazakatli idare eden Ebe 
Hamdiye Hanıma alenen teşekkür
ler ederim.

T ev fik  N ecati
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ı talebesinin içtimai
ğilffiltülü oldu ve tale- 

kseriyetî salonu ter-
iatilaafeat yapılamadı

Bugün Türk Ocağı salonunda 
fen fakültesi talebe cemiyeti sene
lik kongresini aktetıniştir. Kâtibi 
umumî sabık heyeti idarenin sene
lik plûnçosuııu okumuştur.

Masraf faslı üzerinde görülen 
bir madde hararetle ve uzun mü
nakaşaları mucip olmuştur. Cemi
yetin faaliyetten muattal kaldığı bir 
devrede yapılan bu masrafın he
yeti idarenin malûmatı haricinde 
bizzat reis tarafından yapıldığı 
söylenmiştir.

Birçok talebe bu husust söz 
alarak reisin gayri kanunî ve ni
zamnameye muhalif olan bu sar
fiyatını tenkit etmiş ve reisin bun
dan mes’ul tutulmasını talep et
mişlerdir... Diğer bir kısım aza ise 
bunun reis tarafından hayırlı bir 
işe sarfedildiğini ve kimya talebesi
ne forma tedarik ettiğini söyle
mişler ve reisin mes'ul olamıyaca- 
ğını iddia etmişlerdir. Bilhassa bu 
iddiada bulunanlar kimya zümresi 
müdavimleri idi.

Diğer riyaziye, makine, fizik ve 
tabiiye zümresi talebeleride kimya 

zümresinden bulunan reisin ne için sa
dece kendi zümresini düşünüp diğer 
zümreleri ihmal ettiğini ve bilhas
sa senelerdenberi formasız kalan 
ve buna şedit ihtiyacı bulunan ri
yaziye zümresine de ayni suretle 
forma tedarik ederek hayırlı bir 
işte bulunmadığını ve tarafgirane 
haraket ederek nizamname harici 
sarfiyatta bulunduğunu sormuşlar; 
bunun için mes’ul tutulmasını İs
rarla istemişlerdir.

Neticede hesabatm ve bilhas
sa bu nizamnameye gayrı muva
fık ve heyeti idarenin malûmatı 
haricinde bulunan bu sarfiyatın 
tetkiki emin bir komisyon teşkili
ne karar verilmiş ve heyeti idare 
intihabatma geçilmiştir. Ve bu 
mes'ele hayli gürültülü ve hararetli 
münakaşaları intaç etmiştir.

Riyaziye, makine, fizik ve tıb
biye zümresi talebeleri esas nizam
name mucibince intihabata başlanıl- 
mamasını istemişler, halbuki kimya 
zümresi talebesi nizamnamenin ta
dil edilmiş olduğundan bahsetmiş
lerdir. Hal bu ki diğer zümreler 
bundan haberdar olmadıklarını ve 
bu tadilin geçen sene heyeti umu- 
miyenin nısfından daha az bir mik
tarda bulunan azanın yaptığı gayrı 
kanunî içtimada yapılmış olduğunu 
ve binaenaleyh bunun hikmet ve 
kendilerince gayri mesmu olduğunu 
iddia etmişler ve bu muaddel ola- 
rak gösterilen nizamnameye tev-

fikan yapılacak intihabatm mah
zurlu ve kendi menfaatlerini muhil 
bir netice vereceğini iddia etmiş
lerdir.

Esas nizamnameye göre heyeti 
idareye her zümreden bilâkaydü 
şart iki Efendi intihap olunur. Hal
buki bu muaddel olarak gösterilen 
nizamnamede ise her zümreden 
birer Efendi ve ayrıca heyeti umu
miye tarafından beş Efendi inti
hap olunarak heyeti idarenin teş
kil edileceğini bildiriyor. Bu muad
del şekli aza miktarı itibarile di
ğer dört zümrenin mecmu azasın
dan fazla bir yekûna malik olan 
kimya zümresi kendi menfaatleri
ne uygun gelmek itibarile müda
faa ve diğer zümreler bu şekilde 
teşkil edilecek heyeti idare de 
daima kimya zümresinin ekseriyeti 
teşkil edeceklerini ve binaenaleyh 
kendi haklarının zayi olacağını 
iddia ve bu muaddel şeklin mah
zurlarını tadat etmişlerdir.

Ve her zümreye müsavi hukuk 
bahşeden esas nizamnameyi tadil- 
siz olarak kabul etmeği ve inti
ha batın buna tevfikan yapılmasını 
söylemişlerdir. Münakaşa uzamış 
ve gürültülü olmuştur. Neticede 
makineden Muzaffer Bey söz almış 
ve kimyadan gayri bütün zümre
lerdeki arkadaşlarına tercüman 
olduğunu söyliyerek demiştir  ̂ki: 
“Arkadaşlar bu muaddel şekilde 
intihabata iştirak etmek bizim 
nef'imizi ihlâl eder. Biz buna 
iştirak edemiyeceğiz.,,

Bundan arkadaşları kendisini 
teyit etmişler ve salonu terket- 
mîşlerdir. Bu sebeple intihabat 
yapılamamıştır. _

ıra Ih isaupOajFdlaı

Alâmeti farika 
Fabrikatörler 
alâmeti farika 
istemiyorlar

Dün Sanayi Birliğinde bir içti
ma yapılmıştır. İçtimada biı' çok 
fabrikatörler bulunmuştur. G«çeıı 
hafta müzakere edilen, yerli sınaî 
mamulata alâmeti farika vaz'ı me
selesi tekrar görüşülmü; ve ehem
miyetli münakaşalar cereyan et
miştir. Geçen hafta dahilî muame
lâtın cins ve evsafına nazaran, eti
ket ve damga vaz’ı’ile alâmeti fa
rikalarının tesbiti muvafık görül
müştü. Fakat, bunun yalnız dahilî 
muamelâta değil, ayııi zamanda 
ecnebi mallarına da vaz'ı tatbikıda 
kabul edilebileceği söylenmiş ve 
müzakere tehir edilmişti.

Dünkü içtimada alâmeti farika 
vaz’ınm kabiliyeti tatbikiyesi ola- 
mıyacağı neticesine varılmıştır. 
Binnetice, bugünkü sınaî vaziyet 
itibarile, menfi tesir yapacağından, 
alâmeti farika vaz’ının doğru ol
madığına karar verilmiştir. Sanayi 
Birliği bu kararı Ticaret Odasına 
bildirecek ve alâmeti farika vaz’ı- 
na dair yapılan teklifin oda mec
lisince kabul edilmemesini istiye- 
cektir.
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ATELGRAFLAR
Fransadaki kabine buhranı

Reisicümhur M. Barthuyu 
kabineye memur etti
[. Barthu bunu kabul etmeden evvel muhtelif 

kimselerle iştişare etmeğe başlamıştır

“Sizin için,, mecmuası
“Sizin için,, isıaindedi haftalık 

mecmuanın intişarı menedilmiştir. 
Evvelki gün tevkif edilen Yarın 
gazetesi Mes’ul Müdürü Süleyman 
Tevfik Bey; bu mecmuanın da 
mes’ul Müdürü olduğu için “Sizin 
için,, çıkamıyacaktır. Mecmua mü
düriyetine yeni bir mes’ul müdür 
tayin edilinceye kadar çıkamıya- 
cağı tebliğ edilmiştir.

Kaçakçılık
Tütün inhisar idaresi tütün ka- 

çakçılığile daha esaslı surette mü
cadele etmek için teşkilâtını tak
viye edecektir. Ayni zamanda vi
lâyetlerdeki muhafaza teşkilâtı ta
mamile değiştirilecek, kuvvetler 
daha ziyade hudutlarda teksif e- 
dilecektir.

Sigara kâğıdı gibi kaçak işle
rinin hudutlardan içeri girdiğine 
göre teşkilâtın buralarda takviye
si münasip görülmüştür. 930 büt
çesinde muhafaza için 400 bin li
ralık tahsisat vardı. Yeni sene 
bütçesinde bu tahsisat 500 bin 
liraya çıkarılmıştır.

İşten el çektirilmiş
Midye Posta ve telgraf müdü

rüne, 315 lira açığından dolayı 
işten el çektirilmiştir.____________

Nümune mezarlığı
Mezarlıkların evkaf tarafından 

belediyeye devrine başlandığını 
yazmıştık. Şimdiye kadar büyük 
küçük 23 mezarlık belediyece te
sellüm edilmiştir. Mezarlıkların te
sellümünden sonra bunların ıslahı 
için bir proje hazırlanacaktır. Pro
je yeni hıfzıssıhha kanunundan 
alınan esaslara göre yapılacaktır.

Belediye iptida bir nümune 
mezarlığı yaptıracaktır.

Ekmek fiati
Ekmek fiati ipka edilmiş, fı- 

rancalaya 20 para zammedilerek 
14 kuruş azamî fiat konulmuştur.

Yeni teşkilât
Belediyede, yeni kanun muci

bince yeniden teşkiline başlanılan 
Turizm ve müstahdemin şubeleri
nin kadroları ikmal edilmiştir.

Turizm şubesine müsabaka ile 
lisan bilenler alınmıştır._________

Paris 6 ( A.A ) — M. Dou- 
rnerguc, yeni kabineyi teşkil vazi
fesini âyan azasından sabık baş 
vekil M. Barthuya tevdi etmiştir.

M. Barthu, yeni kabineyi teş
kil hususunda M. Tardieunün ken
disine yardımda bulunmasını iste
miştir. M. Tardieu verdiği cevapta, 
yeni kabineye meb’usan meclisinde 
müzaharet suretile yahut bir neza
ret deruhde ederek buhranın halli 
hususunda kendisine yardım ede
ceğini M. Barthuya temin etmiştir. 
Bununla beraber M. Tardieu, 
ciimhuriyetçilerden mürekkep ve 
daha geniş bir temerküz kabi
nesi teşkil edilmesini istiyen âyan 
meclisinin bu yoldaki rey ve ka
rarının nazarı itibara alınmasını, 
meb’usan meclisinde kuvvet ve 
nüfuzu hiç bir suretle haleldar ol
mamış bulunan bir ekseriyet mev
cut bulunduğunun da hesaba ka
tılmasını, âyan meclisinin tayin 
ettiği istikamet ile meb’usan mec
lisinde böyle bir ekseriyet mevcu
diyetinin telif edilmesini şart koy
muştur.

Paris, 6 (A . A) — M. Barthu, 
Elize sarayından çıkarken gazete
cilere şu beyanatta' bulunmuştur: 
Kabineyi teşkile başlamadan evvel 
M. Doumerg, M. Bouisson, M. Po- 
incare, M. Tardieu ile M. Briandın 
fikirlerini soracağım. Reisicümhura 
kat’î cevabımı bugün vermiyece- 
ğim.

Paris 6 (A.A)— M. Barthu, M. 
Poincareyi ziyaret etmiştir. M. 
Briand, yeni kabinenin teşkili için 
kendisine bilâkaydü şart yardım 
edeceğini M. Barthuya vadetmiş- 
tir.

M. Barthu, M. Poincareye de 
bir nezaret teklif etmiştir. M. 
Poincare bu teklifi sıhhî sebep
lerden dolayı kabul etmemiştir.

M. Taittingerin riyasetinde bu
lunan sosyalist milliyetçi cümhu- 
riyetperverler grupu meb'usan mec
lisindeki milliyetçi fırkaları ihtiva 
edecek giniş bir siyasî temerküz 
kabinesi teşekkülüne müzaheret 
etmeğe hazır bulunduğunu beyan 
etmiştir.

â ıy m

Umum gümrükler müdürü
Umum gümrükler müdürü İh

san Rifat Bey bugün Ankaradan 
şehrimize gelecektir. Mumaileyh 
burada birkaç gün kaldıktan son
ra Trakyaya gidecektir.

Gelen muhacirler
Balkan memleketlerindeki Türk- 

lerın muhacereti devam ediyor. 
Hemen her hafta trenle veya va
purla bir kaç aile muhacir geliyor.

Bilhassa İzmir tarikile gelenler 
daha fazladır. Gelen muhacirler 
tesadüfi olarak yerleştirildiklerin
den bu, arzu edilen faideyi temin 
etmiyor.

Bu cihet nazarı dikkate alın
mış, bundan sonra geleceklerin da
ha iyi bir surette yerleştirilmeleri 
ve daha çabuk müstahsil vaziye
tine geçebilmeleri için bazı tedbir
ler ittihazı kararlaştırılmıştır. Bu 
cümleden olarak gelen muhacirler 
iklimin, terkettikleri yerin iklimine 
benziyen vilâyetlerimizde iskân edi
leceklerdir.

Bu usul Yunanistandan gelen 
mübadillere karşı tatbik edilmiş 
ve şimdiye kadar iyi neticeler ahn- 
mıştır.

| F a r lk a ıla iF d la ı

Fırka teşkilâtı
Dün C. H. F. nin Anadoluhisarı 

ve Beykoz Kazaları teşkilât âmir
leri fırka merkezine gelerek Af
yon meb’usu Ali Beyin riyasetin
deki teşkilât heyetleriyle temas 
etmiştir.

Şeker, kahve
Alpullu şeker fabrikası piyasada 

şeker fiatlerinin istikrarını temin 
için Sovyetlerle müzakereye giriş
miştir. Bu müzakerede Alpullu 
fabrikası piyasada yüzde 70 dere
cesinde şeker satmağı ileri sürmüş
tür. Bu esas Sovyet Haricî Ticaret 
dairesi tarafından kabul edilmiş, 
müzakere durmuştur.

Kahve tacirleri cemiyeti
Kahve tacirlerinin fiatler üze

rinde birleştiği yazılmıştı. Kahve 
tacirleri bu hususta bir cemiyet 
teşkiline teşebbüs etmişlerdir.

Afyon Meb’usu Ak Osmanzade 
İzzet B , Cemiyetin nizamnamesini 
yapmaktadır. Kahveciler cemiyeti 
yakında faaliyete geçecektir.

Kızıl Bakire
— Siz kıymetini biiiyormusu- 

nuz? Hakikî değil mi? Gene bi
liyorsunuz ki, bunlar bende bu
lundukça hiç kimse bana el uza- 
zatamaz.. Ve gene hiç şüphesiz 
tahmin edebilirsiniz ki bunlar 
çantama kendiliklerinden girmiş 
değillerdir.. Bunları elde edebil
mek için..

—Hakkınız var- Herhalde çok 
çalışmış olacaksınız. Kharasoff de
vam etti :

— O halde... Mademki bü
tün bunları biliyorsunuz, Nobodi 
ile benim size karşı duyduğumuz 
itimadın yeni bir de-lilini göste
receğim.

Kharassoff şömineye yaklaştı 
ve bütün heyecanının membaı olan 
fotoğrafları aleve tuttu.

Bu hareket Konstantinovnavı

memnun etmişti.
Çünkü bunlar yandıktan sonra 

artık emin olabilirdi. Çünkü, bu 
fotoğrafların camları da bizim eli
mizde değildi. Kadın artık kafeste 
keklik sayılırdı...

Fakat buna rağmen bu pişkin 
casusun aklına şu nokta gelebi
lirdi:

— Bu vesaiki niçin yaksınlar.. 
Elbette ellerinde deha kıymettar 
vesaik vardır..

Lâkin bunlardan daha şayanı 
dikkat hangi vesika bulunabilirdi?.

Hiç şüphesiz bunu bir saniye 
aklından geçirse, zerre kadar te
reddüt etmezdi.

Dudaklarındaki daimî tebessü
mü muhafaza ederek Kharassoff- 
un yanına yaklaştı.

— Siz çok alicenapsınız, ar

tık şüpheye mahal yok..
Sonra elindeki bir zarfı uzattı:
— Şunları alın.. Size veriyo

rum. Elde ettiğiniz fotoğrafların 
orijinalleridir..

Kharasoff ellerini arkasına gö
türerek cevap verdi:

— İstemiyorum, ne pahasına 
olursa olsun istemiyorum.

— Niçin?
— Sebebi gayet basit: Bana 

öyle bir şey teklif ediyorsunuz ki 
buna imkân yok, çünkü bunlar 
sizin değildir.

Bu son darbe şaşkınlığı ta
mam etti.

— Öyle ise anlayamıyorum, 
dedi.

— Nasıl! Bizim düşmanımız 
olduğunuz zaman size karşı mü
dafaa tedbiri almaklığımızın man
tıkî olmasını şimdi ise vaziyetin de- 
ğimiş olmasından artık müdafaa - 
tedbiri almaklığımıza lüzum olmadı
ğını anlamıyor musunuz?

— Öyle ise bana karşı..

—Kime karşı olmasını istiyorsun? 
Çekekaya karşı mı?

Ona karşı başka silâhlarımız 
var. Onun bize karşı kullandığı 
silâhların eşi silâhlarımız vardır. 
Soviyetlere karşı mı?

Biliyorsunuz ki Sovyetler mev
cut değildir. Onları istediğimiz 
zaman ezeceğiz; buna da emin 
olmalısın. Zaten elimizdeki faali
yet vasıtalarını öğrendiğin zaman, 
mukabil ihtilâlin yeni bir kan dö
külmesini istemediğimizden çık
mamış olduğunu anlayacaksın.

Ve kelimelerini teker teker 
söyliyerek:

— Fakat herkes emin olsun 
ki burada tav’an veya kerhen 
hürriyet ve intizamı iade edeceği
miz gün yaklaşmaktadır.

Büyük bir iman ile söylenen 
bu sözler Konstantinovnanm üze
rinde büyük bir tesir yaptı.

Kharasoff sözüne devam etti :
— Şimdilik uğraşacak başka 

işlerimiz var. Evvlâ annenizi ka

çırtmağa bakalım. Size bu hususta 
emin olmanızı söyliyebilirim. Dört 
gün zarfında anneniz size kavuşa
caktır.

— Ne diyorsunuz ? Dört gün 
zarfında mı ?

Kharasoff gülerekten:
— Bir mahzur mu görüyor

sunuz? decji.
— Ohl Bana böyle bir sual 

sorabilir misiniz? Yalnız anneme 
dört gün sonra kavuşmuş olmak 
bana o kadar güzel gözüküyor ki..

— Mümkün olmasına inanamı
yorsunuz. Öyle değil mi?

Ve Konstantinovna başını şüp
heyi gösterir bir tarzda sallamakta 
olmasından Kharasoff:

— Bu ahval dairesinde benim 
size lügatlerimizde “imkânsız,, ke
limesinin mevcut olmadığını ispat 
etmekten başka yapacak bir şe
yim kalmaz dedi.

Yeniden elini elbisesinin cep
lerinden birine soktu ve ikinci bir 
cüzdan çıkardı.

(  Arkası garın)
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n l e r  Meclisi müzakeratı kabul ediyor

TeflMkat filen 
Mtam buldu

( Tetkikat heyeti reisi A li | 
Beyin beyanatı J

C. H. F. İstanbul teşkilâtını 
yer yer tetkik ederek lâzımgelen 
ıslahat tedbirlerini almak üzere 
şehrimize gelen heyetin reisi Ali 
Bey dün kendisile görüşen bir 
muharririmize demiştir k i :

— İstanbul teşkilâtına ait tet- 
kikatımız filen hitam bulmuştur.

Bundan sonra bu tetkıkatımızın 
verdiği neticelere göre ittihazı 
icap eden tedbirleri alacağız ve 
bu meyanda fırka kongrelerinin 
de akdine nezaret edeceğiz. Bu 
kongrelerin nerelerde, nasıl yapı
lacağı hakkında bir liste hazırlı
yoruz. Kongrelere iki gün sonra 
başlanacaktır.

Ingiliz mahkemesinde
Bu ayın onunda Türk - İngiliz 

mahkemesinde on dava rüyet edi
lecektir.

Elektrik
Cereyana kapılan 

bir kadın 
derhal öldü

Bir kadın da çok ağır 
surette yaralandı

Evvelki gün Fatihte bir kadı
nın ölümü, bir kadının da yara- 
lanmıısı ile neticelenen feci bir 
elektrik kazası olmuştur.

Eatihte İskenderpaşa mahalle
sinde oturan 48 yaşlarında Emine 
Hanım dün mutfakta yemek pişi
rirken tavandaki elektrik lâmbası 
kordonu ile beraber yere düşmüş
tür. Kordon yaş taşların üzerine 
düşünce ıslanmış ve cereyanı ko- 
îayea nakledecek bir hal almıştır.

Emine Hanım bu yaş elektrik 
kordonunu yerden kaldırmak için 
tutunca müthiş bir cereyana ka
pılmış ve avazı çıktığı kadar ba
ğırmağa başlamıştır.

Bu feryat üzerine Emine Ha
nımın gelini Nimet Hanım aşağıya 
inerek kaynanasının koluna sarıl
mışsa da o da dehşetli bir cere
yana maruz kalmıştır.

İki kadın kendilerini cereyan
dan kurtarmak istemişler, fakat 
bu esnada Emine Hanım ölmüştür. 
Nimet Hanım da ağıryaralıdır.

B. M. Meclisinde
Ankara 8 ( H. M. ) —  Büyük 

Millet Meclisinde Ali Ulvi Bey (Es
kişehir) in vefatının tezkeresi okun 
du. Reis Musa Kâzım B. (Konya) nın 
vefatını tebliğ etti. Refik B. (Kon
ya) Musa Kâzım Beyin cenazesi
nin buraya nakli ve çocuklarının 
okutulması için iki takrir verdi ve 
kabul edildi.

Tasarruf cemiyeti
Ankara 8 ( H. M .) — Tasar

ruf Cemiyeti merkezi umumisi top
lanarak yerli mallarını tasarruf 
haftası için proğramı tasvip etti.

Dayinler Meclisi yola geliyor

Teşebbüsleri akim kalınca hükümeti
mizle müzakere etmeği kabul ettiler

Fakat b i z . . .

(̂ Şu şerait dahilinde müzakereyi kabul edeceğizj
1 — 1928 Paris Mukavelesinin feshi
2 —  Faiz nisbetlerinin yarıya tenzili
3 —  Vadelerin tediyatta malî muvazenemizi

ihlâl etmiyecek şekle ifrağı
Alâkadar ve salâhiyettar meha- 

filde yaptığımız tahkikat netice
sinde öğrendiğimize göre hüküme
timizin Dayinler Meclisinin protes
tosuna verdiği son cevaba düne 
kadar cevap verilmemiştir.

Bazı gazetelerin verdikleri ha
berler hilâfına son taksit olarak 
Osmanlı Bankasına ( 6 ) milyon 
liranın alacaklılar tarafından alın
madığı için hükümetimiz tarafın
dan geri alınacağı doğru değildir.

Paris Sefaretinden kuponlar 
ihtilâfı ve Dayinler Meclisinin son 
vaziyeti etrafında hükümetimize 
mufassal bir rapor gelmiştir. Bu 
raporda Dayîiıler Meclisinin son 
kat’î cevabımız üzerine alacaklıla
rın mensup oldukları, Fransa, İn
giltere, Almanya ve İtalya dev
letleri nezdinde ciddî bir müda
hale teşebbüsünde bulundukları, 
fakat menfi cevap almaları üze
rine bu memleketlerin bizimle o- 
lan ticarî münasebetlerini katet- 
melerini teklif ettikleri, fakat bu 
tekliflerinin de akim kalması üze

rine bütün dünya malî ve sınaî 
merkezlerinin memleketimize karşı 
olan krediyi kesmeleri için beyan
nameler neşrettikleri haber ve
rilmektedir.

Filhakika, muhteviyatı hakkın
da dün daha etraflı tafsilât aldı
ğımız son protestonamede de, 
hükümetimizin 25 teşrinisanide 
tediye edilmesi lâzım gelen ku
ponları tediye etmekle 928 sene
sinde Pariste imzalanan mukave
leyi ihlâl ettiğini, hükümetimizin 
kısmen yatırdığı (6) milyon liranın 
bu şerait dahilinde hamillere tev
zi edilemiyeceğini, bu mukaveleye 
riayet edilmediği takdirde hükü
metler nezdinde Türkiyenin taah- 
hüdatını ifa etmediğini söyliyerek 
kredi açabilecek müesseselerle, 
eşhasın nazarı dikkati celbedilece- 
ği ileri sürülmektedir.

Dayinler Meclisinin aleyhimiz
de vuku bulan bütün mesaisinin 
akim kalması üzerinde hükümeti
mizle mutedilâne bir tarzda anlaş
mağa karar vermişlerdir.

Mevsuk memabadan aldığımız 
malûmata göre dayinler meclisi 
son müzakerelerinde hükümeti
mizle yeniden müzakerata başla
mağa karar vermiştir.

Alacaklılar müzakeratm Paris
te cereyanını istemektedirler.

Esasen hükümetimiz, son ver
diği cevapta, malî vaziyetimizin 
1928 muahedesini tatbikan tedi
yatta bulunmağa kat’iyyen gayri 
müsait olduğunu, tediyatı daha 
müsait esaslara raptetmek için 
yeniden müzakeratta bulunmağa 
amade olduğunu bildirmişti. Hü
kümetimizin müzakeratm Ankara
da cereyanım isteyeceği muhak
kak gibidir.

Müzakerata yeniden başlandı
ğı takdirde hükümetimiz şu esas
ları ileri sürecektir:

1 — 1928 Paris mukavelesinin 
feshi.

2 — Faiz nisbetlerinin yarıya 
tenzili.

3 — Vadelerin, tediyatta ma
lî muvazenemizi ihlâl etmiyecek 
şekle ifrağı.

T. odasında
Gazi Hazretlerine 
verilecek rapor

r Rapor bu akşam Gazi 
Hz. ne takdim edilecek

Dün gece Ticaret Odasında 
umumî bir içtima yapılmış ve Gazi 
Hazretlerine takdim edilecek ra
porun bazı akşamı müzakere edil
miştir. Dün müzakere edilen kı
sım sanayiimize müteallik bahistir. 
Bu meyanda himaye ve teşviki 
sanayi kanunu ve buna müteallik 
şikâyetler tetkik edilmiştir.

Sermaye ve kredi meselesile, 
Sanayi ve Maadin Bankasının daha 
faydalı bir şekil almasına dair olan 
mütalealar şiddetle münakaşa edil
miştir.

Raporu tanzim eden Hakkı 
Nezihi Beyin bu husustaki noktai 
nazarları münakaşayı mucip olmuş 
raporun mühim bazı akşamı tadil 
edilmiştir. Oda meclisi bugün tek
rar toplanarak raparun ticareti 
bahriyeye müteallik kısmı müza
kere edilecektir.

Bu meyanda ihracat ve ithalât 
emtiasının hususî şekilleri ve' bazı

pıııaıiM^ in®

Gazi Hz.
Reisicümhur Hz. dün 
bir yere çıkmadılar
Reisicümhur Hazretleri dün 

de sarayda, istirahat etmişler, 
bir yeri teşrif buyurmamışlardır.

Riyaseti cümhur Başyaveri Rü- 
suhi Bey biraz rahatsız bulun
maktadır.

Dün de saraya halktan bir 
çok kimseler giderek şikâyet
leri, arzuları hakkında istidalar

i vermişlerdir 
Mİlsa

Vilâyette
Kaymakamlar 
içtimâ yaptılar

İçtimaa Dahiliye Vekili 
riyaset etmiştir D

dertleri müzakere edilecektir. Bu
günkü içtima son olacak ve rapor 
bu akşam Gazi Hazretlerine tak
dim edilecektir.

Sigorta primleri
Dün Ticaret Odasında bir si

gorta komisyonu toplanmıştır. Ko
misyona Nemlizade Mitat Bey ri
yaset etmiştir.

İçtimada bankacılar, sigortacı
lar ve tütün ihracat tüccarları 
bulunmuşlardır. Komisyon, sigorta 
primlerinin azaltılmasını müzakere 
etmiştir.

Evvelki akşam Vilâyete gelen 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin 
nezdinde Emniyeti Umumîye Müdü
rü Tevfik Hadi Bey, Vilâyet mu
avini Fazlı, Belediye muavini Hâ
mit, Polis Müdürü Ali Riza, Bey
ler toplanmışlar inzibatî, beledî, 
İdarî, meseleler hakkında kararlar 
verilmiştir.

Dün de Vilâyete gelen Vekil 
Beyin yanında 15 kaza kaymaka
mı içtima aktederek son mülkî 
teşkilâtın fayda ve mahzurlarını 
tetkik etmişler ve neticede son 
teşkilâtın faydalarının zararlarına 
galip olduğu tesbit edilmiştir.

Rusyada idamlar
Moskova, 8 (A.A) — Âli mah

keme, Ramsine, Laritchef, Tchar- 
nosky, Klinokof ve Fedorofıı ida
ma ve koupratif, Sitnine ve Otc- 
hayı 10 sene hapse mahkûm et
miştir.

Terkos işi
Vekâlet bam su» 

aller sordu

CDiin bir içtima yapılarak 
cevaplar hazırlandı

Şehir Meclisi evvelki haftaki 
içtimamda Terkos Şirketinin va
ziyeti hakkında bazı kararlar ver
miş ve İstanbul halkının temenni
leri ile beraber keyfiyeti Nafıa 
vekâletine bildirmişti.

Nafıa vekâlati bu mesele hak
kında belediye riyarsetinden bazı 
sualler sormuştur. Bu suallere ce
vap vermek üzere dün Fen Heyeti 
Reisi Ziya Bey ile belediye fen 
müşaviri Bürhaneddin B. bir içtima 
akdetmişlerdir.

Terkos Şirketi hakkında Na
fıa Vekâleti bugünlerde kat,î bir 
karar vereceği cihetle belediye 
suallere verilecek cevapların her 
türlü muhaberata mâni olacak şe
kilde tesbiti ile meşguldür. Cevap
ların yarın Ankaraya bildirilmesi 
muhtemeldir.

Feci cinayet
Bir adamı 12 ye
rinden bıçaklı- 

yarak öldürdüler
Cinayet bir umumhane 

kapısı önünde oldu
Dün gece yarısından sonra Ga

latada bir adam öldürülmüştür. 
Maçkada bir mektepte hademelik 
eden Bekir ile arkadaşı Edirneli 
Fuat dün gece saat ikiye kadar 
içmişler, kör kötük sarhuş olmuş
lardır.

İki kafadar bundan sonra mey
haneden çıkmışlar, kolkola girerek 
Şeftali sokağına gelmişler. Vera 
ismindeki kadının evinin önünde 
durmuşlardır. Bekir evin kapısını 
çalmış ve: cevâp alamayınca tek
melemeğe başlamıştır. Bunun üze
rine evde o geceyi geçiren kömür 
amelesinden Ali Rıza:

—  Kim o?.. Diye bağırmıştır.
- Bekir bu söze fena halde hid

detlenmiş: >
—  Kim olacak biziz be.. Biziz 

be... Çık dışarı.. Biz içeriye gi
relim...

Ali Rıza:
— Peki bir az bekleyin., de

miş ve 5 dakika sonra dışarıya 
çıkmıştır.

Sokakta üç erkek karşı karşı
ya gelince derhal aralarında kav
ga çıkmıştır.

İki sarhoş, Bekirle Fuat der
hal iki kama çekmişler Ali Rıza
yı ortalarına alarak 12 yerinden 
yaralamışlardır. Mecruh bir az 
sonra ölmüştür. Katillerin ikisi de 
yakalanmıştır.

Düyunu Umumiyedeki eşya
Düyunu umumiye binasında 

mevcut demirbaş eşyanın bir lis
tesi y ap ılış  ve Maliye Vekâletine 
gönderilmiştir.



9 Kânunuevvel 1930 inkılâp ' Sahife 3

oda intihabatı dün
vilâyette yapjldı

İstanbul Ziraat Odası intihabı 
dün vilâyette icra edilmiştir. Oda 
riyasetine ziraat mecmuası sahibi 
Salih Zeki, ikinci reisliğe Raşit, 
azalığa Hüsnü, Mazhar, Yusuf, zi
raat mühendisi Şevket Turgut, 
Lûtfi Arif, Enver Hulkî, çifçi kü
tüphanesi sahibi Akif, müderris 
Muslahaddin îhsun, Emniyet san
dığı müdür muavini Rüştü Beyler 
seçilmişlerdir. Oda, on beş kaza
dan gelecek mütehassıslarla bera
ber bu ayın 14 ünde Ankarada 
toplanacak ziraat kongresi için 
murahhas seçecektir.

a ç m

Bir grup Belediyeye mü- 
racaatte bulundu

Başlarında Mimar Monçerinin 
'bulunduğu bir İtalyan grupu İs
tanbul belediyesine bir müraca- 
-atte bulunmuştur. Bu müracaate 
göre belediyenin şehrin temizlik 
işleri için ayrılan tahsisatı bu gru- 
pa devredilecek, grup şehrimizin 
müsait bir yerinde açacağı bir 
fırında şehrin bütün çöplerini ya
kacak, bunların içinde istifade 
edilecek olanları ayıracaktır. Bun 
dan başka sokakların temizlenme
si işi de bu grupa aittir.

Bu grup, bu işi bir sene müd
detle tecrübe edecek ondan sonra 
kat’î mukavele yapılacaktır. Grup 
bunun için belediyeye bir taah 
hütte bulunmaktadır.

Bu teklif, sıhhiye, fen iktisat 
müdürlerinden mürekkep bir ko
misyon tarafından tetkik ediliyor. 
Henüz kat’î bir karar verilmemiş
tir. Ancak komisyonca hâsıl olan 
ilk fikirlere göre İstanbulun bütün 
çöplerini yakacak bir tek fırın kâfi 
değildir. Hiç olmazsa istanbulda 
üç fırın lâzımdır.

Bundan başka ker fırına çöp
lerin şevki için ayrı yollar yapı
lacaktır. Şayet belediye çöp işle
rini bu grupa vermeğe karar ve
rirse gruptan ayrıca şehir için 
bir tahsisat istiyecektir.

Belediye memurlarının 
kazanç vergisi

Belediye memurlarından alınan 
kazanç vergisinde Barem kanunu 
iatbik edildiği için şimdiye kadar 
kesilen paralar kânunsaniden iti
baren alâkadarlara iade edilecektir.

Belediyede teftişler
Mülkiye müfettişleri belediyenin 

îıütün muamelâtını teftişe başla
mışlardır. Dün evvelâ fen heye
tinden teftişe başlanılmıştır.

Dumandan şikâyet
Bakırköy çimento fabrikasın

dan çıkan dumanların halkı rahat
sız ettiği hakkında belediyeye şi
kâyet vaki olmuştur. Mesele tet
kik edilecektir.

Köpek itlafı
Halıcıoğlu ve Hasköy tarafla

rında pek ziyade köpek üremiş 
oldüğunetan bunların süratle it
lafı için emir verilmiştir.

Mübadeleden istisna
Trakyada kâin Kurfallı köyü 

Hıristiyan halkının mübadeleye tâ
ki tutulup tutulmıyacağı şimdiye 
kpdar münaziünfih bulunuyordu. 

..Muhtelit^mübadele komisyonunun 
son heyeti umumiye içtimaında 

»u,mesele halledilmiştir. Kurfalh 
J«>yü hıristiyanlarınm ortodoks ol
a nakla beraber bulgarca..konuştuk-" 
-jar* nazarı itibara almış ve müba
deleden  ̂istisnasınaj^karar^ ■ veril
miştir.

GULETTE BIÇAĞININ 

rt! kes i lmiştir .

Y E N İ  G i l le t te  b ı ç a ğ ın ı n  
k ö ş e l e r i n i  m u a y e n e  ed in iz .  

K e s i lm iş  o ld u ğ u n u  g ö r e c e k s i n i z .
YENİ G i l le t te  t ı r a ş  m a k in e s i n in  k ö ş e l e r i  zi- 
ya d es l l e  t a k v iy e  ed i lm iş  o lup h e r  h a n g i  b ir  
s a d e m e y e  m u k a v e m e t  ed eb i l i r le r .  B un ı ı n  
m e ziy et l er i  pek  m ü h i m d i r !  Ne o l u r s a  ol 
s un ,  b ı ç a k  t a m a m e n  g er i l m iş  kal ı r .
YENİ Gi l let te b ıç a ğı n ın  ağ ız lar ı  m a k i n e n i n  
diş l er i le  b ir  h iz ad adır .  Bu su r e t l e  b u r u n ,  
ağ ı z  ve  k u l a k la r ı n  a l t lar ın ı  t ı r a ş  e t m o k  
d a h a  ko lay dı r  ve d a h a  perd ahl ı  o lu r

l ENK,G" ^ lta  İ"'119 m a k i n a n i z ' Y ENİ bir  Gi l le t t e  b ıç a ğ i l e .  n e 
f is  b ir  ka p d e r u n u n d e  sizi b e k l e m e k t e d i r .  K o m p le  t ı r a ş  
m a k  ne si ni n  f iyat ı a n c a k  3 0 0  k u r u ş t u r .

Gi ' l0ttoJ ’ lÇa k l a r l ' 5  ad et l ik  p a k e t  9 5  k u r u ş a  v e  10 a d -  
e t l ik  p a k e t  19 0  k u r u ş a  sa t ı l m a k t a d ı r .
Bu m ak in ey i  h e m e n  b ug ün  al ınız.  He m v a k t m ı z d a n  t a s a r r u f  
e d e c e k s i n iz ,  h em  bir  ta k ı m  u fa k s ı k ı n t ı l a r d a n  k u r t u l a c a k 
s ı nız  ve  h em  da key f in iz  b o z u l m ı y a c a k ,  z ir a  h a k i k a t e n  
m ü k e m m e l  bir  t ı r a ş  m a k in e si d ir .

He r  y e r d e  s a t ı l m a k t a d ı r .
' YE N İ G i l l e t te  b ı ç ağ ı ,  as ı l mo de l  i le dahi ’ ku l l a nı la b i l i r .

F i y a t l a r d a  b ü y ü k  t e n z i l â t !
Ası l Gi l le t t e  t ı r a ş  m a k in e le r i  İçin ü ç  del ik l i h a k i k î  G i l l e t te  

b ı ç a k la r ı n ın  f iyat ı  b e rv e ç h i  a t i  ten zi l  e d i l m i ş t i r .
6  b ı ç a k l ı k  p ak et in  f iyat ı  : 6 0  k u r u ş  

10 b ı ç a k l ı k  p a k e t in  f iyat ı  : 12 0  k u r u ş

Yeni tıraş bıçağı

Yeni tıraş m akinesi
® G I L L E T T E  *

Haftanın en bUyük muvaffakiyeti
G L O R Y A  S İ N E M A S I N D A  
L A W R E N C E  T 1 B  B  E T T1 in

Temsil ettiği
H A Y D U T L A R  Ş A R K I S I  

filmidir. Mükâlemeler Türkçe ve Fransızca olarak film 
üzerinde izah ediliyor.

Metro Goldwyn Mayer filmidir, m m

iieDevlet Demir Yollan ve Limanlan İlânatı

Portakal nakliyatına mahsus ikramiye
Kânunuevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 28-328 

numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaşaya, aynı istasiyondan ve 
aynı mürsil tarafından sevkedilmek şartile yüz vagondan fazla porta
kal nakledenlere hamule senetleri ile müracaat vukuunda İdaremize 
ait nakil ücretinin % 30 u ikramiye olarak iade edilecektir.

İkramiye portakal nakliyatına münhasır olup yalnız mürsillere ve
rilir.

Dörtyol Te Payastan sevkedilecek portakalların nakil ücretinden 
idaremize ait hisse ton başına 2648 kuruş olup % 30 ikramiye bu 
miktar üzerinden verilecektir.

Yerli don yağı, zift, arap sabunu ve tampo gresör garnitürleri kapalı 
zarfla münakaşaya konmuştur.

Münakaşa 29-12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet 
Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini iki Hra mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler.

* *
Muhtelif yerli mensucat kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
Münakaşa 29-XII-930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacakbr.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilmde Ankarada

Emniyet Sandığı
Emlâk Müzayedesi

Kat’î karar ilânı
a.!'

4400 17603

M erlııınatın cino ve n ev ’ile  
m evk i ve m üştem ilâtı

B o r ç lu n u n
inini

2065 17854

205 17913

105

Paşabahçesinde Köyiçi elyevm iskele cadde™ 
ainde eski, 1 ve yeııi 26-1 numaralı yiiz alt
mış iki arşın arsa üzerinde İcArgir üç kattan 
ibaret üstünde sekiz oda, bir koridor, İtir mut
fak, ve yirmi dört arşın arsa üzerinde bir ap- 
teshane ve gusulharıe ve yirmi arşın bahçeyi 
havı bir fırının tamamı. Mehmet Cevdet B.
Kandillide Mezarlık sokağında eski 16 ve yeni,
6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 numaralı iki yüz seksen 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta on yedi 
oda, bir sofa, bir kuyu ve yüz altmış beş ar
şın üzerinde bir matbah ve bir ahır ve iki dö
nüm bin yüz elli beş arşın zira bahçeyi havi 
bir köşkün tamamı. Zahide H.
Tophanede Karabaş Mustafaağa ve Bayezıt ma
hallesinde eski ve yeni, Lüleci arkası ve Ka
le sokağında eski, 40. 40 mükerrer ve yeni 
15, 36 numaralı otuz arşın arsa üzerinde kâr- 

' gir üç katta ve üstünde iki odayı ve arka ci
hetindeki sokağa müsadif bir ahırı havi bir 
dükkânın üç hisse itibarile iki hissesi.
( Elyevm ikametgâh olarak kullanılmaktadır )

Mehmet Efendi 
18242 Tophanede Karabaş Mustafaağa mahallesinde 

eski Lüleci arkası ve yeni Lüleci arkası 
ve Kale sokağında eski 26. 26 mükerrer ve 
yeni 36, 3 numaralı on altı arşın arsa üzerinde 
mukaddema iki dükkân bir ahır elyevm bir 
ahırın tamamı. Şevki B.

3420 1279 Samatyada Sancaktarhayrettin mahallesinde
Samatya caddesinde eski 190, 192, 194 ve 
yeni 216, 216-1, 216-2. 216-3, 216-4, 216-5,
216-6, 216-7, 216-8, 216-9 numaralı beş yüz 
arşın arsa üzerinde soğukluk mahallini ve al
tında dokuz dükkânı ve dokuz yüz elli arşın 
arsa üzerinde sıcaklık ve su hâzinesi ve kırk 
arşın arsa üzerinde külhan mahallini ve iki bin 
beş yüz on arşın kadar bahçeyi havi (Ağaha- 
mamı) namile maruf bir çifte hamamın otuz 
iki hisse itibarile on yedi hissesi. Ayşe Şaziye ve 

Eemine Hopter Hanımlarla Ali Osman, Hayrünnas 
ve Ali Süleyman Hadimünnas Beyler 

Yukarıda cins ve nev’ile semti ve numaralan yazılı emvali gay- 
rimenkulenin icra kılman alenî müzayedeleri neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de 
mezkûr bedeller haddi lâyikında görülmediğinden tekrar , (on beş) gün 
müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 24 kânunuevvel 930 tari
hine müsadif Çarşamba günü kat’î kararlarının çekilmesi takarrür ey
lemiş olduğundan yevmi mezkûrda saat on dörtten on altıya kadar 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

anneler GLAxO unsuru gıdaisini al
makla sütlerini zen- 
ginleştirebilirler.

ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.
»* *

Eşkâl, eb’at ve evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75,000 adet 
ahşap kayın traversi kapak zarfla münakaşaya konmuştur.

Münakaşa 22-12-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşa İdare Veznelerinden tedarik edebilirler.

*# *
2000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 7 ikinci kânun 

931 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresin
de yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine ver- 
melri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini on beş lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.
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istikraz teklifleri
Yeni bir Alman bir de İsviçre gra- 

pu müracaatte bulundular
Ankara 8 (Telefonla) — Veni bir Alman grupu tfoso ve Köprüler 

Kanununa müzeyyel kanuna müsteniden birinci derecedeki şoseler için 
hükümete 60 milyon liralık bir teklifte bulunmuştur.

Grup bu şoseleri on senede yapacak, parasını sonra alacaktır.
B. M. Meclisi şose inşaatı için 60 milyon liraya kadar olan tahsi

satı hükümetin bir firmaya verebilmesi salâhiyetini vermişti. Grupun 
teklifi bu salâhiyete istinat ediyor.

Maliye Vekiline İsviçrede 200 milyon liralık bir teklifte bulunan 
sigortalar birliği, Saraçoğlu Şükrü Beyin tamamen iyileşmesini mütea
kip tekrar temaslarına başlıyacaktır.

Birliğin ilk teklifinde bu paranın 100 milyon lirası
nın nafıa işlerine tahsisi, 100 milyon lirasının da mak- 
denikraz edilmesi vardır.

Grup, bu esası muhafaza etmekle beraber teferruata ait bazı tes- 
hilât gösterecektir.

_____  ___ ____ 9 Kânunuevvel 1930Snhifc 2

EMedlSye hududu 
w  k&dırosu tes-

Yeni Belediye Kanunu muci
bince Beşilctaşta teşkil edilecek 
olan belediye dairesi etrafındaki 
hazırlıklar bitmiş, belediye hudu
dunu ihtiva cdeıı kroki ile bele
diye kadrosu tanzim olunmuştur. 
Yalnız belediyenin faaliyete geç
mesi için şehir meclisi mülkiye ve 
kavanin encümeninde tetkik edil
mekte olan kaza ve nahiye hu
dutlarının tadili hakkındaki rapor 
müzakerenin intaç ve bir karara 
raptolunması beklenmektedir.

Bu baptaki netice alındıktan 
sonra bütün kazalar meyanında 
Beyoğlu kazasının da kat’î hududu 
tesbit edilmiş olacağından ona göre 
belediye hududunda da tadilât 
yapılması icap edip etmediği anla
şılacaktır. Maamafih belediye niha
yet ayın yirmisine kadar faaliyete 
geçmiş olacaktır.

Define bahanesi
İki Bulgarin mem
nu mıntıkada ne 

işi var?
Polis müdiriyeti 15 gün evvel 

başlayan, fakat bugüne kadar 
matbuata aksetmiyen bir mesele
nin tahkikatını ikmal etmek üze
redir. Başlıbaşına bir roman mev
zuu olan bu meşale şudur :

15 gün evvel Bulgaristandan 
gelen iki Bulgar polis ikinci şube 
memurlarından Hilmi Efendiye mü
racaat etmişler ve yapmak iste
dikleri işi şu tarzda anlatmışlardır:

“Amerikada bulunan akraba
mızdan biri; Istranca ormanların
da bir define olduğunu bize bil
dirdi. Biz define olan yeri biliyo
ruz sen bizimle beraber oraya 
gel. Defineyi çıkaralım. Hepimiz 
zengin oluruzl

Polis Hilmi Efendi pek tabiî 
olarak zengin olmak hülyasına 
kapılmış ve Bulgarlarla birlikte 
Istıranca ormanlarına gitmeğe ra
zı olmuştur. Hilmi Efendi; polis 
müdüriyetinden bir yolunu bula
rak izin almış ve Bulgarlarla bir
likte defineye doğru yola çık - 
mıştır.

3 arkadaş; büyUk bir hülya ve 
heyecan içinde İstiranca orman
larının ellerindeki haritada tayin 
edilen noktasını ararlarken hiç 
beklemedikleri bir vaziyetle kar
şılaşmalardır. 3 arkadaşın kar
şısına çıkan bir jandarma; do
laştıkları yerin memnu mıntaka 
olduğunu söylemiş, burada ne 
aradıklarını sormuştur. Jandar
ma 3 arkadaştan ikisinin ecnebi 
olduğunu anlayınca hepsini yaka
lamış, mevkie teslim etmiştir.

3 arkadaş; jandarma mevki 
kumanlığına bütün hâdiseyi olduğu 
gibi anlatmışlardır. Bahsedilen yer 
bulunmuş fakat defineye tesadüf 
edilmememiştir.

3 arkadaş, mevcuden İstanbula 
gönderilmişlerdir. Tahkikatı Polis 
müdüriyeti ikmal etmiştir. Memnu 
mıntakava giren 3 arkadaş muha
keme edilecektir.

Hıfzıssıhha Kanununun 
tatbikatı

Yeni Hıfzıssıhha Kanunu muci
bince şehir dahilinde elliden fazla 
amele ve memur istihdam eden 
fabrika, imalâthane ve müessese, 
lerin bir Doktor kullanması lâzım 
gelmektedir.

Belediye sıhhat işleri amirliği 
tu  maddenin alâkadarlara ne de
receye kadar tatbik edildiğini bu 
günlerde kontrol ettirecektir.

Kısıklıda
Fecî bîr kaza 
çıkaran şoför-

09 1 1  •un muhakemesi
Üsküdarda Mediha Hanımın 

vefatına, Saadet, Hidayet ve Hik
met Hanımların mecruhiyetine se
bebiyet vermekle maznun şoför 
muavini Muhtar Efendinin muha
kemesine dün Ağırceza mahkeme
sinde devam edildi.

Muhtar Efendinin düğün evine 
giden otomobiller arasında gelini 
götürmekte olan otomobili geçmek 
maksadile son süratle makineyi 
sürdüğü esnada, kısıklı mevkiinde 
161 numaralı vatman Mahirin ida
resindeki tramvaya çarparak hâ
diseye sebebiyet verdiği iddea edil
mekte idi.

Maznun otomobilini 20 kilo
metre sür’atle sürdüğünü ve ön
den gitmekte olan tramvayı takip 
etmekte iken arkadan diğer bir 
tramvayın geldiğini ve bu esna
da öndeki tramvayın önünden 
geçmek istediğini zira arkadan 
gelmekte olan tramvayın kendisi
ne çarpması ihtimali mevcut ol
duğunu; işte bu esnada müsade
me vuku bulduğunu söylemiştir.

Muhakeme zabıt tutan seyrüse
fer memurunun, vatman Tahir ve 
diğer hukuku amme şahitlerinin 
celbi için 29 kânunevvele kalmıştır.

Tıp fakültesi eczacılar şubesi 
talebesi dün Türk Ocağında top* 
lanmışlar ve “Farmakoglar,, cemi
yeti namile ayrıca bir cemiyet 
teşkil etmişlerdir.

Kongre reisi Gıyasettin Bey 
yeni teşekkülleri hakkında söz 
söylemiş ve bu sefer zinde, canlı 
ve mefkûrevî bir cemiyet teşkil 
etmekte olduklarını ve bu cemi
yetin inkişafı için bütün fedakâr
lıklarla çalışmaları icap ettiğini; 
teşekküllerine karşı herhangi bir 
müdahale kabul edilmiyeceğini, bir 
kuyu kazmak istiyenlere kazdıkları 
kuyuyu ellerile kapattıracaklarını 
söylemiş ve arkadaşları tarafından 
alkışlanmıştır.

Müteakiben heyeti idare inti
hap edilmiştir.

Riyasete son sınıftan Gıyasttin 
Bey, umumî kâtipliğe Kenan Bey, 
muhasipliğe Mahire Hanım, aza- 
lıklara Edip, Reşit, Enver Beyler 
intihap edilmişlerdir.

Heyeti idare intihabından son
ra yeni nizammame hakkında gö
rüşülmüştür.

Son sınıftan Enver Bey duhu
liye ve aylık meselesi hakkında 
itirazda bulunmuş, duhuliyenin 100 
kuruş ve aylığın 50 kuruş olması
nın doğru olmadığını, duhuliyenin
30 aylığın 25 kuruş olmasını teklif 
etmiştir.

Enver Beyin bu teklifi kabul 
edi'miştir.

Nizamnamedeki ecnebi talebe
lerin intihap etmek hakkını haiz 
olup intihap edilmek hakkını haiz 
olmadıkları şekline itiraz vaki ol
muş ve uzun münakaşalar cere
yan etmiştir.

Ecnebi talebeler kendilerinin 
de aslî aza olmalarını ve intihap 
edilmek hakkını haiz olmalarını 
istemişlerdir.

Cemiyet azalan 'bunun doğru 
olmadığını zira ecnebi talebelerin 
bu cemiyetten Türk talebeleri gibi 
istifade edemiyeceklerini söyle
mişlerdir.

Tefecilik
Hükümet buna 

karşı ciddî 
tedabir alacak

Hükümet murabahacılığın önü
ne geçmek için tedabir ittihaz 
edecektir. İktisat vekâlati ziraat 
müdüriyetine gönderdiği bir tamim
de bu hususta tetkikat yapılması
nı bildirmektedir. Bu tamimde şu 
sualler vardır :

1 — Mıntakanızda istihsal kre
disi nasıl temin edilir ?

2 — Köylü, bankalardan baş
ka nerelerden para bulur. Mura
bahacılar yüzde kaçla köylüye pa
ra verirler. Bunların ödeme şart
ları nasıldır ?

— Mmtakanızda alivre satışlar 
nasıl olur. Arada ne gibi mutavas
sıtlar vardır?

Bu suallere ziraat müdüriyetleri 
bir rapor şeklinde cevap verecek
ler, ayni zamanda ağır faiz şart
larını ortadan kaldırmak için ça - 
reler gösterilecektir.

Alâkadar mehafil hükümetin 
bu meseleyle olan alâkasını büyük 
bir memnuniyetle karşılamıştır . 
Anadoludaki ağır faizciliğe mâni 
olmak için yegâne çare olarak 
Ziraat Bankasının köylüye daha 
fazla para vermesi, ileri sürülmek
tedir.

— inkılâp —

Yalnız Millî Talebe Birliğine 
gönderilecek beş murahhasa ec
nebi talebeden dahi dahil edilebi
leceği kabul edilmiştir. Ve bu beş 
murahhasın bu seneki kongreye 
mahsus olmak üzere heyeti idare 
tarafından intihap edileceği kabul 
edilmiştir.

Yeni nizamnamede bundan 
başka tadilât yapılmamış, diğer 
mnddeler aynen kabul edilmiştir.

Kongrenin hitamından sonra 
son sınıftan Enver Bey heyeti ida
reden ilk iş olarak mektep idare
si nezdinde talebenin kütüphane
ye duhulü için teşebbüsat yapıl
masını istemiştir. Heyeti idare bu
nu kabul etmiştir.

Fuhuşla
Yapılan mücadele çok 

iyi neticeler verdi
Dahiliye ^vekâletinin fuhuşla 

mücâdele için neşrettiği talimat
name şimdiye kadar çok faideli 
neticeler vermiştir. Talimatname
nin emrazı zühreviye müdürlüğü 
ile de sıkı alâkası vardır. Aldığımız 
malûmata göre talimatname tatbik 
edildiği gündenberi zührevî has
talıklar şayanı memnuniyet dere
cede azalmıştır. Zührevî hastalık
lar müdürlüğü, hastalıklarla esaslı 
bir surette meşgul olacak ve ma
halle aralarına kadar sokulan gizli 
sefahet yerleri polis tarafından 
ciddî surette takip edilecektir.

Emrazı zühreviye teşkilâtı en 
saf ve temiz semtlere kadar fu
huş membalarını temizliyecektir.

Türk Ocağında konferans
15 birinci kânun 930 perşem

be günü akşamı saat 21 de mu
allim Hilmi Zıya Bey tarafından 
“İnsanî vatanperverlik,, mevzulu 
bir konferans verilecektir. Bunu 
müteakip memleketin tanınmış 
sanatkârlarının bazı parçaları ça
lınacaktır. Bu konferansa herkes 
gelebilir.

Adanada
Ahali gazetesi 
mes’ul müdürü 
tevkif edildi

Adana, 8 — Ahali gazetesi 
mes'ul müdürü Reşat Bey hakkın
da müstantiklik tarafından tevkif 
müzekkeresi kesildi ve hüküm der
hal infaz edildi.

Reşat Beyin cürmü “Halkı as
kerlikten soğutmak,, “Reisicümhur 
Hazretleri hakkında gıyaben tefev- 
vühatta bulunmak,, “Meclis Reisi
nin firarı,, gibi manasız ve asılsız 
neşriyat yapmak, “halkı esassız ha
ber işaesi ile tehyiç etmek,, tir.

Şarka giderek teşkilât yapma
ğa teşebbüş etmiş olan Ahali fır
kası reisi Abdülkadir Kemali B. 
bugün buraya gelmiştir.

Evkaf lâyihası
Ankara 8 ( H. M. ) — Yeni 

Evkaf l&yihası İktisat Vekili tara
fından tetkik edilmektedir.

Hâkimler Kanunu
Ankara 8 (A.A) - Büyük Mil

let Meclisinin bugünkü toplanışın
da hâkimler kanununun 37 inci 
muvakkat maddesinin ilgası hak- 
kmdaki kanun lâyihası ruznameye 
alınmıştır. Bu kanunla ilgası tek
lif edilen madde hâkimler intihap 
encümeninin temyiz mahkemesi 
reislerinden bir zatın riyasetinde 
vekâlet müsteşarı ve üç temyiz 
azasile zat, ceza ve hukuk işleri 
müdürü ve teftiş heyeti reisinden 
teşekkül edeceğine mütedair mad
dedir.

Tediye muvazenesi
Ankara, 8 ( A. A ) — Tediye 

muvazenesini tetkike memur Âli 
İktışat Meclisi encümeni 1928 se
nesi tediye muvazenesi tetkikatını 
ikmal ederek heyeti umumiyeye 
şevketmiş ve bugün yapılan umu
mî içtimada mezkûr seneye ait 
tediye muvazenesi tesbit edilmiştir.

Sabık Gürcü nazırının katli
Paris, 7 (A.A) - Gürcüler ta

rafından tertip edilen millî bir iç
timaa giderken öldürülen sabık 
Gürcüstan nazırlarından M. Ramic- 
hivilinin katli hâdisesi siyasî se
beple ve şahsî düşmanlığa atfo- 
lunmaktadır.

Eşkiya ile müsademe
Nevyork. 8 (A.A) — Goasca- 

lintes (Meksikada) bildirliğine göre 
Jalisco eyaleti dahilinde bir mü
sademe esnasında 13 şaki maktul 
düşmüştür. Bunların başı olan 
meşhur Jose Velasco kaçmağa 
muvaffak olmuştur.

Fransada
Müsyü Bartsı hâ
lâ kabineyi teş

kil edemedi
Paris 7 (A.A) —— M. Barthou, 

teşkili mutasavver yeni kabinenin 
programı hakkında kendilerile 
görüşmek üzere bazı siyaset ri
calini saat on sekiz buçukta Ha
riciye nezaretinde bulunmağa da- 
davet etmiştir. Bu içtimada, M. 
Briand, M. Tardieu, M. Maginot, 
M. Danielou, M. De Jouvenel, M. 
Cheron, M. Loucheur, M. Laval, 
M. Sarraut, M. Chantemts, M. 
Daladier hazır bulunmuşlardır.

Paris, 7(A.A) - M. Barthou ile 
radikal sosyalistler arasında bir 
anlaşma olamıyacak gibidir.

Paris, 7 (A.A) - M. Barthou, 
Reisicümhurla bir buçuk saat ka
dar görüşerek Elizeden çıktığı sı
rada gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur.

Bazı devlet adamlarını ziyaret 
ettikten sonra benimle teşriki me
sai etmeleri muhtemel olanları ye
ni kabinenin programı hakkında 
kendilerile anlaşmağa çalışmak üze
re bu akşam bir araya toplıyaca- 
ğım. Yarın bir netice elde edebi
leceğimi zannediyorum.

Paris, 7 (A.A) — Doğru ma
lûmat alan bazı mehafilin fikrine 
göre M. Barthou yeni kabineyi 
teşkil için yaptığı istişare ve mü
zakereleri varın akşamdan evvel 
bitiremiyecektir.

Paris, 8 (A.A) — M. Barthou 
radikal ve ve radikal sosyalist fır
kalarının hattı hareke’ti muvace
hesinde kabine teşkilinden sarfı 
nazar etmiştir.

İstişarelerine devam eden M. 
Dumergue yeni kabinenin teşkili 
vazifesini M. Pierre Lavala tevdi 
etmiştir. Mumaileyh katî cevabını 
yarın sabah verecektir.

Bingale hapishaneler 
müfettişini öldürdüler
Kalküta, 8 ( A.A) — Bingale 

eyaleti hapishaneler müfettişi u- 
mumisi kaymakam Simyon, büro
sunda tabanca ile öldürülmüştür. 
Katil kaçmıştır.

Kalküta, 8 (A.A) —  Kayma
kam Simyonu öldürmüş olan 3 
Bingaleli kendilerini takip eden 
polisin elinden kurtarmağa muvaf
fak olamamışlardır. Ellerine kelep
çe vurulacağı sırada silâhlarını 
kendilerine çevirmişler ve intihara 
teşebbüs etmişlerdir. Bunlardan i- 
kisi ölmüş üçüncüsü de yaralanmış 
ve hapısaneye nakledilmiştir. Ka
tillerin tevkifi esnasında adliye 
memurlarından Nelson ağır suret
te yaralanmıştır.

Eczacı talebesinin içtimai
Eczacı talebesi dün toplanarak 

yeni bir cemiyet teşkil ettiler
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ü s u m a t  U. Müdürlüğü istanbula nakledilme
Ticaret odasında içtima

Gazı Hz. ne takdim edi- 
lecek rapor bitti

f  Rapor bir defa da Oda Meclisi tara- ^ 
I fından tetkik edilecek

Gazi Hazretlerine takdim edi
lecek rapor için toplanan Ticaret 
Odası meclisi dün son içtimaim 
aktetmiş ve raporun son kısmını 
müzakere etmiştir. İçtima gene 
hafi cereyan etmiş ve ticareti ba
hriye ile balıkçılık meseleleri mü
zakere olunmuştur. Bu suretle 
tanzim edilen raporun heyeti umu
miyesi itibarile müzakere ve mü
nakaşası hitam bulmuştur. Rapor 
dün akşam Gazi Hazretlerine tak
dim edilecekti.

Fakat biı- defa da, oda heyeti 
idaresinin hunu gözden geçirme
sine karar verilmiştir. Ticaret oda
sı idare heyeti bugün fevkalâde 
bir içtima akdedecek ve raporu 
heyeti umumiye itibarile tasnif ve 
tertip edecek, bu suretle son bir 
kontrol yapmış olacaktır.

Rapor, yarın muhakkak suret
te takdim edilmiş olacaktır.

Raporun, Ticaret Odası reis 
ve erkânmdan mürekkep bir heyet 
tarafından doğrudan doğruya Gazi 
Hazretlerine takdimi arzu edil
mektedir.

Buna imkân hâsıl olduğu tak
dirde iktisat Vekâleti müşaviri 
Şefik Bey; vasıtasile takdim edile
cektir.

Müzakeratı hitam bulan rapor,

heyeti umumiye itibarile şu şekilde 
hulâsa edilebilir:

Ticareti hâriciyemizin inkişa
fına mâni bütün esbap ve avamil, 
bilhassa hariç piyasalarda malla
rımıza karşı hâsıl olan ademi iti
mat ve emniyetsizliğin izalesi için 
alınması zaruri olan tedabir. Bu 
meyanda tağşişin men’i ve stan- 
darizasiyon mecburiyetinin vaz’ı. 
Ziraatte ve sanayide kredi mef- 
kudiyeti, yardım çareleri, tecili 
zarurî borçlar, ziraat ve sanayi 
kooperatifleri, vergiler bilhassa 
muamele, kazanç ve müsakkafat 
vergilerinin ilga ve tahfiflerine 
cibayet tarzlarının ıslahı, damga 
resmi, İstanbulun hususiyetlerine 
göre gümrük, liman transit ve 
rıhtım işlerinin basitleştirilmesi, 
dahilî sanayide mütedavil sermaye 
mefkudiyeti, bilhassa müessesatı 
sınaiye ve fabrikalara hadim ol
mak üzere sanayi bankaları teş
kili, ihracat maddelerimizin sevk 
ve ihraç merkezlerinde mecburî 
temizleme istasiyonlarının tesisi ile 
tütün ziraî ve sınaî mahsulât ve 
ve mamulâtın tertip, tasnif am
barla] ve sureti şevkleri için ay
rı ayrı talimatnameler tanzimi, 
icra ve iflâs kanununun sanayide 
krediye tesiri vardır.

Defterdarlıktaki ikramiye

İki Vekâlet arasındaki ih
tilâf Başvekâlete aksetti
iki Vekâlet arasındaki ihtilâf Başvekâlet tarafından 

ya Devlet Şûrasına yahut Meclise tevdi edilecek
Ankara 9 (Telefonla) — İstan

bul Defterdarlığında alman ikra
miye işi burada esasından çürük 
addediliyor. Maamafih bazı esasla
ra göre iş kitaba uydurulmuştur.

Bunun tatbikatmda nazan dik
kati celbeden ehemmiyetli nokta
lar görülmektedir. Bu noktalar 
şunlardır.

1 — İkramiyenin taksimi 
hangi talimatnameye göre yapd- 
dığt malûm değildir.

2 — Maliye vekâletinin bu 
hususa dair talimatnamelerile tez
kereleri biribirine zıttır. Bu itibar
la garip bir vaziyet hâsıl olmuştur.

3 — Istanbuldan başka hiç 
bir vilâyette bu ikramiye mevzuu 
bahsolmamıştır. Yalnız Çanakkale 
ile muhabere olmuştur.

4 — Son zamanlarda yani İstan
bul Defterdarlığı ikramiyesini al
dıktan aonra Maliye Vekâleti Def
terdarlıklara bir tamim göndere
rek bu ikramiyeyi almalarını bil
dirmiştir. Bu tamim üzerine ilk

evvel ikramiyesini isteyen de An
kara Defterdarı Salim Bey olmuş
tur.

İkramiye işi burada fena bir 
tesir bırakmıştır. Bilhassa Barem 
kanunile en iyi terfih edimiş bü
yük memurların, du işte çalışan 
bilhassa tahsildarlar olduğu halde 
aslan payını kendilerine ayırma
ları garip görülüyor.

Dahiliye vekâleti noktai naza
rını Başvekâlete bildirmiştir. Ma
liye Vekâleti de bu ikramiyenin 
kanunî olduğuna dair bir rapor 
vermiştir. Maamafih ikramiyenin
930 malî senesinden alınmıyacağı- 
na dair bir kanun lâyihası da gön
derilmektedir. İstanbul Defterdar
lığının aldığı ikramiye 929 sene
sine aittir.

İstanbul Defterdarlığı 930 se
nesi için ikramiyeyi alacağı sırada 
Dahiliye Vekâleti işe vazıye et
miştir.

Başvekâlet, iki vekâlet arasın
daki ihtilâfı ya Devlet Şûrasına,

(Arkası 3 üncü sahifede )

Gazi Hz.
I Birkaç gün daha saray- 
« da istirahat edecekler

Reisicümhur Hazretleri dün 
sarayda istirahat etmiş bir yere 
çıkmamışlardır. Gazi Hazretle
rinin dişlerini tedavi eden dok
torlar dün de saraya giderek 
tedavi ile meşgul olmuşlardır.

Doktorlar, nezleden mütees
sir olan dişlerin tamamen teda- 

 ̂ visi için daha birkaç güne ih- 
ı tiyaç olduğunu, söylemekte bu 
| müddet zarfında Reisicümhur 
| Hazretlerinin tamamen istirahat 
; etmeleri lâzım geldiğini beyan 
| etmektedirler.
] Bu suretle istirahate mecbur 
| olan Gazi Hazretleri seyahat

lerinde kendilerine refakat eden 
müfettişlerin muhtelif sahalarda 
yaptıkları tetkikata ait rapor
ları tetkik buyurmakta, tarihî 
tetebbuatta bulunmaktadırlar.

Dün Reisicümhur Hazretle
rine istidalar takdim edilmiştir.
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Mahrukat
Kış şiddetli olsa da fıatler 

yükselmiyecek
Belediye iktisat müdürlüğü şeh

rimizdeki odun ve kömür istoku 
hakkında tetkikat icra ettirmiştir. 
Kış ne kadar şiddetli olursa olsun 
şehirde kâfi derecede istok mah
rukat mevcut olduğunu ve fiatla- 
rın da makul bir hadde bulundu
ğunu tesbit etmiştir.

Karar bugün!
Abdülhamit veresesinin 

açtığı davanın rüyeti
Türk - İtalyan mahkemesi bu

gün son kalan bir kaç dava ile 
Abdülhamit veresesi hakkmdaki 
kararını tebliğ edecektir.

Türk -İngiliz mahkemesinde de 
az iş kalmıştır. Fransız mahkemesi 
reisi hâlâ hasta olduğundan işler 
birikmiştir.

En çok işi olan Türk - Yunan 
mahkemesi olup daha rüyet edi
lecek binlerce dava vardır.

Gayrimübadiller
Ankara, 9 (H.M.) — Perşembe 

günü gayrimübadillere tevziata 
başlıyacaktır.

Fransız sefiri 
Ankara 9 (H.M) Fransız sefiri 

M. De Şambron bugün Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyi ziyaret 
etmiştir.

Müzayede ve münakasat 
kanunu 

Ankara 9 '(H.M) — Belediye 
müzayede ve münakaşalarına ait 
Dahiliye Vekâletince hazırlanan 
talimatname |Heyeti Vekilece tas
dik edildi.

Tüccarın hakkı vardır

Rüsumat U. Müdürîüğis- 
nün İstanbula nakli lâzım
j Tüccarlar Ankaraya bir heyet göm-0 
[  dererek teşebbıisatta bulunacaklar

Rüsumat Müdüriyeti umumiye- 
sinin Ankarada bulunması, güm
rük muamelâtı noktasından birçok 
mahzurlar tevlit etmiş ve etmek
tedir. Şehrimizdeki tüccarlar bu 
mahzurlardan her çün bir parça 
daha mutazarrır olmaktadırlar. Bu- 
nnn için Ticaret Odasına birçok 
müracaat ve şikâyetler de vaki 
olmuştur.

Ticaret odası bu şikâyetlerin 
haklı olduğunu tasdik etmek ve 
umum müdürlüğün Ankarada ol
masının manasız olduğuna iştirak 
etmektedir. Haber aldığımıza gö
re bu husus için şikâyet etmek 
ve umum müdürlüğün İstanbula 
nakli için teşebbüsatta bulunmak 
üzere bir heyet Ankaraya gide
cek, Başvekille temasta buluna
caktır. Tüccarların şikâyeti şöyle 
bir misalle izah edilebilir:

Tarife tatbikatı noktasından 
tüccarla gümrük idaresi arasında 
bir ihtilâf çıkınca tüccar mü
düre müraat eder, fakat mesele 
halledilemeyince ikinci derecede 
yapılacak itiraz müdüriyeti umu
miyedir. Müdüriyeti umumiye ise 
Ankaradadır.

Birçok muhabere ve tetkikatı 
mucip olduğu için tüccarın ihtilâ
fının halli uzar ve binnetice zarar 
görür. Bu bir misaldir, bunun gibi

bir çok şikâyetler vardır.
Bu şekilde işlerin teahhure 

uğramasından şikâyet edenler, 
Gümrük Umum Müdürlüğünün 
Ankarada bulunmasının idari nok
tai nazardan birçolc mahzurları 
olduğunu, fuzulî masraflar yapıl
dığını, hâzinenin mutazarrır oldu
ğunu söylüyor ve diyorlar ki:

Ankarada, umum müdürlüğe 
tâbi muamelât, muhasebe zat iş
leri müdürlüklerile hukuk müdür
lüğü, levazım müdürlüğü, heyeti 
teftişiye kalemi ve bir müfettiş 
vardır.

Hukuk müşavirliğinin kalemi, 
levazım müdürlüğünün bir kalemi 
ve ambarı İstanbuldadır. Ayrıca 
müfettişler de bulunmaktadır. Bu 
dağınık vaziyet birçok mahzur
ları tevlit ediyor. Meselâ İstanbul
da bulunan istatistik müdürlüğü 
burnunun dibinde] bulunan güm
rüklerden bir şey soracağı zaman 
evvelâ tâbi bulunduğu Ankarada- 
ki umum müdürlüğe tahriren mü
racaat eder. Orası buraya yazar.

Gümrük idaresi cevap verir 
neden sonra umum müdürlük, İs- 
tanbuldaki istatistik müdürlüğüne 
istediği malûmatı verir.

Büyük münakaşalar İstanbulda 
yapılır. Bunun için Ankaradaki 

[  Arkası 3  üncü sahifede ]

Rusyadaki mühim dava

idam mahkûmlarının ce
zası 10 seneye indirildi

Mahkeme kararında Avrupadaki Emperyalist devlet
lerin ihtilâl teşebbüsünde oynadıkları rol izah ediliyor

Yüksek mütehassıs sınıfına 
mensup ve binaenaleyh burjuvaî 
fikirlerile meşbu olup Sovyet Rus
yada kalan sui kastçılar şahit da
vasında mahkûm olan sebık maden 
sahiplerinden Rabinoviç ve 1930 
da altın, plâtin sanayiinde tahrip
kâr bir hareketinden dolayı kur
şuna dizilen Balçinskinin delâle- 
tile sanayi fırkası halinde taazzuv 
etmişlerdir. Sanayi fırkasının ba
şında evvelâ Balçinski ve Kren- 
nikof bulunmuş ve bunların tev
kifinden sonra da Ramzine,Lariçef, 
Kalinikof, Çarnofski, Fedetef ve 
Osapçi gelmiştir.

Fırkanın riyasetini Palçinskinin 
idamından sonra Ramzine der uhde 
etmiştir. Bizzat maznunların da iti
rafları ile sabit olduğu veçhile sana
yi fırkası bütün caniyane ümitlerini 
haricî kuvvetlere bağlamıştır. Pa
riste eski kapitalistlerin teşkil et
tiği ve Denisof, Riabucinski, Tri- 
ktiyakof, Konovalof, Gugasof, 

(Arkası 3 üncü sahifede)

Moskova, 8 (A.A) — Ali mah
keme sanayi suikastçcileri hakkm
daki kararını 36 saat süren bir 
müzakereden sonra vermiştir. Ka
rarın okunması bir saat devam 
etmiştir. Karara nazaran suikast 
meselesi iki safhaya ayrılmakta
dır. Biri emperyalistlerin idare et
tiği beyaz Rus jeneralleri ordula
rının hezimetinden itibaren başlı- 
yan Sovyet Rusyanm İktisadî teş
kilât devrine ve diğeri teşkilâttan 
inşaat devrine geçildikten sonraki 
devreye aittir.

Birinci devrede Sovyet idare
sini iktısaden vurmak için muhte
lif şubelerde münferit gruplar ha
linde tahripkâr icraatta bulunan 
suikastçılar inşaat devrine geçil
mesi üzerine Avrupa kapitalist 
unsurlarının Sovyetlere karşı tek 
cephe teşkili programına uyarak 
birleşmişler ve mühendisler birli
ğini tesis etmişlerdir. Bilâhare bu 
mühendisler birliği sanayi fırkasına 
inkılâp etmiştir.
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Bir intihar
Mercanda Örücülerde Yaldızlı 

hanın kahvecisi Masan intihar et- 
miciir. 22 yaşında olan bu genç, 
dün akşam eritenden handaki 
odasına girmiş, evvelce hazırladığı 
ipi tavanda bir halkaya bağlamış, 
sabunlamış ve boğazına ilmiği ta
karak kendini asmıştır.

İntiharın sebebi polis tarafın
dan henüz anlaşılmamıştir. Fakat 
hâdisenin asabı bir hastalık yü
zünden yapıldığı söylenmektedir.

Hırsızlar
Yeşilköydû tütücü Rıza efen

dinin dükkânına 3 hırsız girmiştir. 
Rıza efendi silâh atarak hırsızlan 
kaçırmıştır.

Galatalı izzet
Galatah İzzet ve arkadaşı Meh

met, dün gece fevkalâne sarhoş 
olarak bağırıp çağırırlarken ya
kalanmışlardır.

Taksime dikilecek ağaçlar
Taksimdeki cümhuriyet abide

sinin etrafına evvelce ağaç dikil
mek için yerler yapılmıştı. Ağaç 
dikme zamanı yaklaşmış olduğun
dan buralara dikilecek ağaçlar 
sipariş edilmiştir.

Şehir Meclisi içtimai
Şehir Meclisi bugün içtima e- 

derek belediyenin beş aylık büt
çesini müzakereye başlayacskür.

Bu bütçe ile bir kânunusaniden 
itibaren idarei hususiye ile bele
diye bütçeleri birleştirilecektir. Bu 
itibarla belediye fen heyeti Be
yazıt Belediyesinin işgal ettiği 
binaya taşınacak, onun yerine ida
rei hususiye taşınacaktır.

Belediyenin kambiyo 
ihtiyacı

Ankaraya gitmiş olan Belediye 
memurin müdürü Samih Bey şeh
rimize avdet etmiştir. Samih Bey, 
belediyenin âcil işlerine sarfedil- 
mek üzere 500 bin liralık isterlin 
sarfına mezuniyet almıştır. Acil 
işlerin hangileri olduğu tesbit 
edilecektir.

Balıktan okturuva
Belediye dairesi İstanbul içinde 

tûtulan balıklardan da resim al
maktadır. Balıkçılar bu resmin 
haksız yere alındığını iddia edi
yorlar. İstanbul bahçelerinde yeti
şen sebzeden okturuva resmi alın
madığı gibi İstanbul içinde çıkan 
balıktan da resim alınmamasını is
tiyor.

Balıkçılar cemiyetinin bu şikâ
yeti şehir meeftsi iktisat encüme
ninde tetkik edilmektedir.

Belediye cezaları
Beldiye cezalarının maktu ola

rak alındığı zamandanberi ceza 
miktarının azaldığını yazmıştık.

Belediye müfettişleri bu müna
sebetle tetkikat yapıyorlar. Tet
kikat neticesinde vazifesini ihmal 
edenler şiddetle ceza görecek
lerdir.

Japon nüfusu
Tokya, 9 (A.A) — Son yapı

lan tahriri nüfusa nazaran Japon 
nüfusunun miktarı Formoz ve Sa
lladın adalarile Korede dahil oldu
ğu halde 90.404.000 dir. Şu hale 
göre 1920 senesindenberi 6.947.000 
tezayüt vardır.

İtalya - Fransa itilâfı
Cenevre, 8 ( A. A ) — İhzari 

tahdidi teslihat konferansındaki 
Fransız mahafili İtalya hükümeti
nin bir takım yeni tekliflerde bu
lunması üzerine deniz işleri hak
kında Fransa ile İtalya arasında 
gûya bir itilâf yapıldığına dair or
taya çıkan haberlerin asılsız oldu
ğunu beyan etmektedir.

Japon Sefiri geldi
Japon büyiik elçini M. Yo.;!ıi- 

da, dün refakatinde aefaret kâtip
lerinden M. Takazava olduğu hal
de Daçya vapuru ile şehrimize 
gelmiştir. Sefir cenapları yana 
akşam sefaret kâtiplerinden M. 
Kumabe ile birlikte Ankaraya gi
decek.

Bir Japon bankası 
şehrimizde şube açacak

Aldığımız malûmata göre mer
kezi Ozaka'dc olan bir Japon 
bankası şehrimizde bir şube aça
caktır. Bankayı açacak olan heyet 
bir kaç gün evvel şehrimizo gel
miştir.

Grip ve nezle
Son günlerde havaların müte 

havvil gitmesi hasebile grip ve 
nezle, mevziî olmakla beraber 
mahsus derecede çoğalmış oldu
ğundan Sıhhat işleri Müdürlüğü 
tedbirler almaktadır.

Sinema ve tiyatro ile emsali 
kalabalık yerlere tebligat yapıla
rak bu gibi yerlerde havaların sık ' 
sık tecdit edilmesi bildirilmiştir.

İncirler hurmalar
İncir, hurma gibi yıkanmadan 

veya soyulmadan yenecek mad
delerin gerek seyyar satıcılar ge
rek dükkâncılar tarafından came- 
kâıılar içinde satılması kararlaştı
rılmıştır.

Ziraî faaliyet
Dün idare heyeti' yeniden in

tihap edilmiş olan ziraat odası, 
bir'ziraat enstitüsü teşkiline ka
rar vermiştir. Oda, ziraî vaziye
timiz hakkında sık sık konferans
lar verecektir,

Eski ziraat cemiyetinin de ih
yası kararlaştırılmaktadır.

Tahriri müsakkafat
yeniden yapılacak olan tahriri 

müsakkafat için ayrılan komisyon 
azalarından bir kısmı daha, dün 
şehrimize gelmiştir.

Rüsumat komisyonu
Ankarada rüsumat müdüriyeti 

umumiyesinde bir komisyon teşek
kül etmiştir. Bu komisyon şimdiye 
kadar mevcut olnuyan, gümrük 
memurin teşkilât komisyonu üe 
gümrük nizamnamesini yapacaktır.

Bakkallar cemiyeti 
hesaplan

Bakkallar cemiyeti idare heyeti 
sabık umumî kâtibe usulsüz yere 
ikramiye verildiğinden mahkemeye 
tevdi edilmiştir. Murakıpler cemi
yetin diğer hesaplarını da tetkik 
ediyorlar.

İM Û

Gayri mübadillere tevziat 
henüz başlamadı

Gayri mübadillere bu bir iki 
gün içinde tevziata başlanacağı 
haberi doğru değildir.

62,500 İsterlin İstanbul Ziraat 
bankasına henüz gönderilmemiştir. 
Bu para gayri mübadiller cemiyeti 
emrine havale edildikten sonra 
tevziata başlanacaktır.

Gayri mübadiller-, komisyonu 
tevziata ait listeleri hazırlamıştır. 
62,500 liranın derhal havale ve
rilmesi için hükümet nezrimde te- 
şebbüsatta bulunmaktadır.

s u m
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Kahire. 8 ( A.A ) — Başvekil 
Sıtkı Paşa, geçenlerde teşkil edi
len Halk Fırkasının faaliyet mer
kezi ittihaz ettiği binanın açılış 
resmi miinasebetile yapılan umumî 
bir içtimada söylediği nutukta 
demiştir k i:

“Vaft fırkası azasile liberaller 
İngilterenin bitaraflığından vaz
geçerek müdahalede bulunmasını 
islemektedirler.

Biz, İngiltere hükümetinden 
hiç bir vakitte yardım beklemiyo
ruz. Çünkü sulhü, sükûn ve inti
zamı devam ettirebilecek bir kuv
vete malik bulunuyoruz. Bununla 
beraber, İngiltere i!e istiklâlimizi 
tamamlıyacak ve Ingiliz menafiini 
koruyacak bir itilâf akdini cidden 
arzu ediyoruz. İngiltere ile müna- 
sebatımız dostanedir. Hayli zaman
danberi akdi arzu edilen ittifak 
muahedesinin yakında hakikat şek
li alacağını ümit ediyoruz.,,

m°m sımkkı
[Biricni sahifeden mabat] 

komisyon azalan buraya gelmek 
mecburiyetindedirler. Bu gelişler 
senede on ikiye çıkar ve hersefer 
üç kişi harcırah ve yevmiye na- 
miie birçok para alırlar.

Umum Müdür İstanbula gelip 
sık sık teftiş etmek mecburiyetin
dedir. Bu da büyük masrafları 
mucip olur. Sonra kırtasiyecilik 
bilmecburiye idame edilmektedir.

Bütün bu zararlara mukabil 
umum müdürlüğün Ankarada bu
lunması hiç bir faideyi temin et
mez.

Eğer umum müdürlük İstanbu
la nakledilirse diğer bütün faide- 
lerden sarfı nazar hiç olmazsa 
İstanbul gümrükleri daimî bir mu
rab b a  ve nezaret altında bulun
durulmuş olur.

Bunun ehemmiyeti şudur: Tür
kiye Umum Gümrüklerinin temin 
ettiği varidatın nısfını temin eder.

İstanbul 9 1 ci kânun 930
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/ Birinci sahifcilan muhal /  
Nobel ve Maıılasof'in idareni al
tında bulunan »anayı ve ticaret 
komitesinin ve Franaanııı en mii- 
mütecaviz emperyalist mehafilinin 
tesinle Sovyet Rusyanın bütün fi
kir ve teknik mukabil ihtilâl un
surlarının içtimai 1927 de başla
mıştır-

Sovyet idaresini devirmeği ve
ya Palciııskinin idaresinde kapita
list bir diktatörlük ilânı progra
mına esas ittihaz edeıı sanayi fır
kası bütün müdahaleci teşkilâtlar' 
la temasa gelmiş ve dahilde Kon- 
dratifin Klok ihtilâl grupu ve Su- 
kanof ve Gromanın Menşevik gru
pu ile hariçte de Paris ticaret ve 
sanayi komitesi Miliyakof grupu 
ve Parisin müdahaleci mehafili ile 
münasebet tesis eylemiştir. Bun
dan sonra artık 1927-1928 sanayi 
fırkası Paris komitesinin ecnebi 
müdahalecilerinin bir ajanı vazi
yetini almıştır. Kararda sanayi fır
kasının bundan sonraki faaliyeti 
tetkik olunarak Ramzinin Fran
sız ajanları K. ve R. ile temasları 
mutalea olunmuş ve Ramzinin 1927- 
1928 Paris ziyaretlerinde Fransız 
ajanları K. ve R. ile tanıştığı ve 
bu temasları tevkif olununcaya ka
dar idame ettiği bu vasıta ile ge
rek hariçten müdahaleci talimat 
aldığı gerekle harice casusluk 
yaptığı ve bu münasebat hafi cel
sede tevsik olunduğundan key
fiyet mahkeme tarafından ehem
miyetle Sovyet hükümetinin nazarı 
dikkatine arzolunduğu zikredildikten 
sonra tahrip ve müdahale plânlarını 
Fransız hükümeti mehafilinden alı
nan talimat üzerine ne suretle 
tesbit edildiği izah olunarak ev-

vdee mlidalmle için 1928 tarihi 
tcııhit olunduğu halde bunun bilâ
hare müdahale için hazırlıklar bit
mediğinden 1930 ve nihayet 1931e 
bırakıldığı, müdahale faaliyetinin 
dahilen ne şekilde Sovyet Rusya- 
nın bütün İktisadî şubelerinin tah
ribini istihdaf etmiş olduğu tafsil edi
lerek deniliyor ki; dahilde İktisadî 
buhran hqsıl olunca, hariçten bir 
hudut meselesi ihdas olunarak 
Karaanof kazaklarının müzahere- 
tile Diııieper nehri tarikile Okran- 
yadan Moskova üzerine ilerlene- 
cek ve şimal ordusu donanmanın 
müzaharetile Leningradı zaptede- 
çektir. Plânda Fransanın mütte
fikleri olan Lehistan ve Romanya 
ile Rusyaya mücavir hükümetlerin 
kuvvellerinden istifade derpiş o- 
lunmuştur.

Bu suretle Fransızlar çarlık 
borçlarını istihsal ettikten ve baş
ka vazivet mahiyetinde olan bir 
takı_ maden imtiyazları alacak
lardı. Ingiltereye Kafkas petrol 
havzası isabet ediyordu. Roman
ya ve Lehistana da bazı arazi 
tavizatı verilecekti.

Karar maznunların münferiden 
veya müştereken suikasttaki fa
aliyetini tadat ettikten sonra 8 
maznundan beşini idama ve di
ğer 3 ünü 10 ar sene hapse ma
hkûm edildiğini bildirmektedir, 

idamdan hapse
Moskova, 8 (A .A ) — Sovyet 

ittihadı merkez komitesi sanayi 
suikastçıları davasında mahkûm 
olanların idam cezalarım on sene
ye indirmiştir. Mahkûmların beş 
sene hukuku medeniyeden ıskat
larına ve mallarının müsaderesine 
karar verilmiştir.

Defterdarlıktaki ikramiye
[  1 nci sahifeden mabad ]  

yahut Millet Meclisine sevkede- 
cektir.

Dahiliye Vekâletinin Başvekâ
lete arzettiği vaziyete nazaran, 
“22 Haziran 927 tarihli Maarif 
Kanununun beşinci maddesinin ikin
ci fıkrasında idarei hususiyelere 
ait tahsilâttan. mahallî memurini 
maliye ikramiye olarak tevzi edil

mek üzere yüzde biri mâliyece alıko- 
nur denilmekte ise de ayni kanu
nun ayni maddesinin birinci fık
rasına göre “kesri munzamlar 
asılları ile birlikte Maliye Vekâ- 
letile tahsil olnnur,, denmektedir. 
Yani kanun maliye memurlarım 
bu işte tavzif etmiştir.

Bugünkü maarif hissesi eski
den maarif vergisi olarak almı
yordu. Halbuki şimdi devlete ait 
vergilerin üzerine zammediliyor. 
Binaenaiey ayrıca bir vergi mev

cut olmadığı gibi ayrıca tahsil edi
len bir vergi ikramiyesi de mev
cut olmaması lâzımdır.

Barem Kanununun 15 inci mad
desi mucibince; idarei hususiyece 
ve belediye bütçelerinde Heyeti 
Vekile kararile saati mesai hari
cinde ve kanunun tahammül etme
diği mesai için memurine ayrıca 
pai'a veriliyor,, denilmektedir.

Maarif hissesini tahsil ksnu- 
nen maliye memurları uhdesine 
verilen vazifelerden biri olduğu 
gibi bunu tahşil için de memur
lar saati’ mesai haricinde çalışma- 
maktabırlar.

Eğer maliye memuru ve def
terdarların böyle bir para almala
rı mümkün olsaydı heyeti vekile 
kararma iktiranı lâzım gelmektedir. 
Alman ikramiyelerde bu usule bi
le riayet edilmemiştir.1

W
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HİÇ BEKLENİLMEDİĞİ BİR ZAMANDA BİRDENBİRE 
ZENGİN OLMAK ANCAK TAYYARE PİYANGO 

BİLETİ ALMAKLA KABİLDİR. ONUN İÇİN:

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız

5 inci Keşide 
11 Kâununevveî 1930 dadır 

Büyük İkramiye 50,000 Liradır
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Şehrimizde bulunan biitün es
naf cemiyetlerinde yeniden inti
hap yapılacaktır.

Bu hususta ticaret müdüriye
tine merbut esnaf murakabe ko
misyonu hazırlıklara başlamıştır.

Verilen malûmata göre cemiyet 
intihaplarında namzet göatorilnıi- 
yecek, intihabat serbes surette 
yapılacaktır.

Her intihabatta esnaf cemiyet
lerinin idare heyetine göre bazı 
zevat vardır.

Bunlar idare heyeti azahğını 
bir meslek haline getirmişlerdir.
Bu intihapta bu gibi kimselerin 
tekrar esnaf cemiyetlerinde yer 
bulamıyacakları anlaşılıyor.

Millet Mektepleri
Şehrimizde 18 bin kişi 
mektebe devam ediyor

İstanbul vilâyetinde, şehir hu
dudu haricindeki kazalar da dahil 
olduğu halde millet mekteplerine 
devam edenler 18 bin kadardır. 
Halbuki geçen seneler bu miktar 
bir misli fazla idi.

Bu azlığa sebep iki senedenberi 
birçok halkın mekteplere devam 
ederek Türk harflerile okuyup 
yazmağı öğrenmesidir. Bu sene 
açılan Millet Mekteplerine devam 
edenler daha ziyade okuyup yaz
ma öğrendikleri halde iptidaî tah
silini takip etmeğe mecbur olan
lardır. Maamafih, gün geçtikçe 
dersanelere devam edenler çoğa
lıyor.

Yapılan ilânlara rağmen der
sanelere devam etmiyenlerin isim
leri Maarif Müdürlüğünden yeni 
idare teşkilâtına göre nahiye mü
dürlüğüne veriliyor. Nahiye mü
dürleri bunları şiddetle cezalan
dıracaklardır.

/ ^ (siooyed ie

Şantaj davası
Herman spirer tütün şirketi

nin Sait ve Suat Tahsin Beyler 
aleyhine açtığı şantaj davasının 
muhakeme safahatı bitmiş ve dün 
karar okunmuştur.

Müddeiumumi mevcut delâilin 
şantaj filini ispata kâfi olmadığı, 
ve yapılan neşriyatın adi bir teh
dit mahiyetinde olduğu; muddei 
tarafından müddeti zarfında mah
kemeye müracaat vaki olmadığı 
için hakların zail olduğu ve maz
nunların beraetini istiyordu. Mah
keme kabili temyiz olmak üzre 
beraetlerine karar vermiştir.

CStlff
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Muhtar intihabına iiit tali- 
,, matname tadil edilmiştir. Mulı- 

tar ve ihtiyar heyeti intihabına 
I  bu ayın nihayetinde başlanacak 
| ve şehrin her tarafında ayni 

günde ikmal edilecektir.

Ddfemm maaşlao? *■*
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Muhasebe memurlarının 
40 kişiye indirilmesi müm

kün görülüyor
Dahiliye vekâleti belediye me

murlarının Barem tahsisatını tastdik 
ederek göndermiştir. Yalnız bir 
kısım memurlara verilecek olan 
barem tahsisatının tayini beledi
yeye bırakılmıştır.

Umumî vilâyet meclisi bütçe 
encümeni bu memurlara verilecek 
olan Barem tahsisatını müzakere 
etmiştir. Reyler ikiye ayrılmıştır. 
Neticede kat’î karar verilmesi he
yeti umumiyeye bırakılmıştır. En
cümen azasından bir kısmı bele
diye varidatını tahakkuk ve tahsil 
eden memurların maaşlarını pek 
az bulmuşlardır.

İdarei hususiye de dahil olduğu 
halde 12 milyon liralık bir varidat 
ile meşgul olan varidat müdürle
rine 180- 200 lira maaş verilme
si az görülmüştür. Encümon vari
dat müdürlerinin tahsisatını ço
ğaltılmıştır.

Bundan başka içtimada beledi
ye muhasebesindeki memurların 
çokluğu nazarı dikkati celbetmış- 
tir. Belediye muhasebesinde 100 
den fazla memur vardır. Bu me
murların hepsinin maaşları azdır. 
Encümen muhasebede bankacılık 
usullerinin hâkim olması arzusun
dadır.

Bunun için az maaşlı çok me
mur kullanılmaktansa dolgun tah
sisat ile az memur kullanılması 
muvafık görülmüştür. Ancak bu 
tasavvur zamanla tatbik edilecek
tir.

Şimdiki muhasebe memurları
nın 40 kişiye indirilmesi mümkün 
görülüyor.

Tahsisatlarına zam yapılması 
encümenin bir kısım azası tara
fından teklif edilen varidat, mas
raf, okturva müdürlerile muha
sebe müdür muavinidir.

Komünistler
Mevkuf komünistlerin muha

kemesine dün Ağır cezada hafi 
olarak devam edilmiştir.

.ara uaMSEsat
Ilırsa msmş«

Belediye 5 aylık muvakkat büt
çeye mezarlıkların ıslahı için 1000 
lira koymuştur. Halbuki mezarlık
lar müdürlüğü memurları nıaaşı 
bu bin liranın üç mislidir.

Bu hal bütçe encümeninin na
zarı dikkatini celbetmiş ve keyfi
yet belediyeden sorulmuştur. Be
lediye riyaseti mezarlıkların tesel
lüm muamelesi bitmeden ıslaha 
başlamak kabil olmadığını vc büt
çeye konan paranın mezarlıkların 
tesellümü masrafı olduğunu bildir
miştir.

Mezarlıkların devri muamelesi 
çok uzun belki de bir seneden 
fazla sürecektir. Bu hususta bir 
çok müşkülâta tesadüf ediliyor. 
Meselâ bir çok mezarlıklar isim
sizdir. Hudutları belli değildir.

Bundan başka bazı kimseler, 
boş ve kullanılraıyan mezarlıklar 
üzerine bina inşa etmişler, bazı 
kanunlardan istifade etmek iste
mişlerdir.

Bu kabîl mezarlıkların tesellü
mü kabil olmuyor. Mezarlıklar te
sellüm edildikten sonra bütçeye 
200 bin lira tahsisat konarak bun
lar ıslah edilecektir.

Rus buğdayları
Rus limanlarında artık 

buğday kalmadı mı?
Romanyadan Ticaret Borsasma 

gelen bir habere öre Sovyet li - 
mantarında istok zahire kalma
mıştır! Ayni haberde Sovyet liman
larına buğday almağa giden ecnebi 
vapurlarının boş döndüğü ilâve 
edilmektedir. Ticaret Borsası bu 
haber hakkında henüz daha sahih 
ve ciddî malûmat alamamıştır. 
Sovyetlerle ticarî münasebette bu
lunan vapurcularımız ve tacirleri
miz bu haberin doğru olmadığına 
hükmetmektedir. Bir vapurcu bir 
misal olmak üzere iki vapurunu 
son günlerde zahire nakli için Sov- 
yetlere kiraye verdiğini söylemek
tedir. Bundan başka bir iki gün 
evvel Hollanda bandrah bir vapur 
Yunanistana erzak yüklü olarak 
limanımızdan geçmiştir.

Alâkadar mehafil bu haberin 
Sovyet aleyhtarı olan bir memba
dan çıktığına hükmediyor.

Düyunu umumiye binası
Ankara 9 (H.M) — İstanbulda 

tahliye edilen Düyunu umumiye 
binasının hüsnü muhafazası için 
Istanbula tebligat yapılmıştır.

Frai)&sm4a k a î ı i ı e  îm knrnı

Ekseriyet Tar^iyoyra ka
binede görmek İstemiyor
Müsyü Barthu kabineyi teşkili etmek için muhtelif 

siyasî rical ile rnülâkalarıma devam ediyor
Radikal s*Paris 8 (A.A) 

yalistler grupu atideki karar su
retini kabul etmiştir. Müstafa ka
bine reisinin Mcb'usan Meclisinde 
istinat etmiş olduğu ekseriyeti 
her ne bahaya olursa oisun mu
hafaza etmek hususundaki iddia
sının parlâmento müesseselerinin . 
muntazam faaliyetine bir mâni 
teşkil ettiğini nazarı itibara alan ] 
radikal sosyalist grupu böyle u- 
sıılleri takbih ettiğini ve yeni hü
kümetin mürteci kuvvetlerle an- 
laşma yoluna girmeden sol cena
ha teveccüh etmesini istediğini 
beyan eyler.

Paris, 8 ( A.A ) — Demokrat 
cümhuriyetçiler biriiği grupu dün 
akşam yaptığı içtimada M. Lavali 
müzakerelerinde müşkülâta uğrat
mamak için herhangi bir karar 
sureti kaleme almamağa karar 
vermiştir. Bu grup, yeni kabinede 
resmen, hakkaniyet ve müsavat 
dairesinde temsil edilmesini müt- 
tefikan temenni etmiştir. Bununla 
beraber demokrat cümhuriyetçi
ler birliği ile aynı fikir ve kana
atte bulunan siyasî gruplar azası, 
yahut" M. Tardieu yeni tertibe 
girecek olurlarsa Marin grupu uz- 
laşmagcihetiııe yanaşmağı derpiş 
etmektedir. Radikal sosyalist icar 
heyetinin yeniden yaptığı bir içti
ma nsticesinde radikal sosyalist 
meb’uslarından bir çoğunun M. 
Tardieunün yeni kabineye iştirak 
etmemesini arzu ettikleri teeyyüt 
etmiştir.

Paris, 8 ( A. A ) — Sol cenah 
demokratlar grupu ittifakla kabul 
ettiği bir karar suretinde rtyan 
Meclisindeki sol cenah demokrat
larının cümhuriyetçiler arasında 
uzlaşma esasına müsteniden teşek
kül edecek, cümhuriyetin nizam

ve intizam ve lâyikiik sahalarında 
kazanmış olduğu esaslı muvaffa
kiyetleri müdafaa edecek, sulhe 
hakem usulüne emniyet ve selâ
met gayesine matuf beynelmilel 
bir siyaset takibine azmeyliyecek 
bit hükümete yardım edeeeklerini 
ve itimat reyi verecekleri beyan 
edilmektedir. Yine bu takrirde 
M. Marthunun yeni kabineyi teşkil 
hususundaki mesaisinin boşa git
mesi daha buhranın başlangıcında 
sol cenah demokratları ve radikal 
sosyalist fırkaları haricindeki bazı 
kimseler tarafından ileri sürülen 
halef.ere atfedilmektedir.

Paris, 9 ( A. A ) — M. Laval, 
M. Cheron, M. Chautemps, M. 
Chappedelaine, M. Daladier, M. 
Franklin - Bouillon, M. Joııvenel, 
M. Maginot, M. Malvy, M. Man- 
del, M. Marin, M. Queuille, M. 
Albert Sarraut, M. Wendel ilh.. 
ile görüşmüştür. Mumailey ayni 
zamanda M. Tardieu, M. Barthou, 
M. Briand ve M. Caiiloux ile de 
görüşmüş ve M. Tardiru'nun teş
riki mesaisini temin etmedikçe 
kabineyi teşkil etmiyeceğini söy
lemiştir.

M. Laval, Reisicümhur ile de 
görüştükten sonra öğleden sonra 
Elizaya tekrar geleceğini beyan 
etmiştir.

M. Lavalin istişarelerde bulun
muş olduğu zevat nikbindir. Ma
mafih müzakeratın bütün gün de
vam edeceği söyleniyor.

Paris, 9 ( A. A ) — M. Laval 
istişareleri hakkında Reisicümhura 
arzı malûmat etmiştir. Saraydan 
çıkarken gazetecilere şöyle demiş
tir: “Mesai nezaretine gidiyorum, 
orada birkaç zatı kabul edeceğim.,,

Müşteri yok
Buğdaylar odun yerine 

ocaklarda yakılıyor
Roland “Manitoba,, 8 (A. A)— 

Çifçiler, Buğdaylarının bir kilesi
ne bir çeyrek dolara bile müşteri 
bulamadıklarından ellerindeki buğ
dayları mahrukat olarak kullan
maktadır. Çifçiler, buğdaym odun 
veya kömürden daha ucuz oldu
ğunu ve bir kile buğdayın küçük 
bir ocağı tam bir gün ısıtmağa 
kâfi geldiğini söylemektedir,

Deniş dibimde
Pathyan cephane bir ge

miyi de batırdı!
Lorient, 8 (A.A) — Yüzlerce 

tofi cephaneyi hâmil olduğu hal
de batmış olan ve seyrüseferi iş
kâl eden Fiorente ■ vapurunu par
çalamak içia dalgıçlar tarafından 
denize torpil konulduğu sırada 
vapurun cephaneliği de torpillerle 
beraber iştial etmiştir. Bu infilâk 
neticesinde deniz o kadar altüst 
olmuştur ki mayın koyan Artig- 
lio gemisi parçalanmış ve derhal 
batmıştır. 12 kişi telef olmuştur.
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Kızıl Bakire
— Bakalım, dedi, üstümde aziz 

yoldaşımız Csrginskinin bir kaç 
el yazısı daha bulunuyor mu?

Bir kaç kâğıt karıştırdı sonra 
aradığını bularak:

— İşte işimizi yapacak kâğıt! 
Dedi.

Harekâtım büyük bir alâka ile 
takip eden Kızıl Bakireye dönerek:

— Hokka , kaleminiz var mı ? 
Dedi.

Kızıl Bakire yazı masasını gös
terdi .

Kharasoff yazı masasına geçti. 
Kızıl Bakireye baktı ve dedi k i :

—■ Valideniz Hanımın ismini 
hatırlatmak lûtfunda bulunur mu - 
sunuz?

— Vera Maria Kostantinovna, 
babasının aile ismi Pouguinedir.

Yaşı kaçtır?

■— Elli sekiz.
— Peki! kâfi.
Kahrasoff önündeki matbu kâ

ğıda Kızıl Bakirenin verdiği iza
hatı bir vekar ile yazdı ondan son
ra kâğıdı kıza uzatarak dedi k i :

— Bunun ne olduğunu biliyor 
musunuz ?

— Bir hapis emri 1 Diye ba
ğırdı, bukadar mühim bir vesika 
nasıl oluyor da elinizde bulunuyor?

Matbuayı eline alarak.
— Fakat bu hapis emri anne

me ait değildir Milena Gourko is
minde birisine aittir.

— Çekanın eline bu kıymette 
rehineler geçirdiği zaman bu re
hinleri kendi hakikî isimleri altında 
hapse koyduğunu zannedecek ka
dar safdil misiniz?

— Ah! sefilleri Demek ki bu

nun için bu kadar aramakhğıma 
rağmen izini bulamadım! Nereye 
hapsetmişler?

Kharasof merhamet gösteren 
bir hareket yaptı ve:

— Bilmemeniz daha iyidir, ce
vabında bulundu. Mademki işken
cesi nihayet bulacaktır. Bilmeniz 
neye yarayacaktır?.

— İntikam aklınıza gelmiyor 
mu! Rica ederim bana nerede ol
duğunu söyleyiniz.

— İsrar ediyor musunuz?
— Evet ısrar ediyorum.. Bir 

şey ısrar edebileceğim nisbette İs
rar eyliyorum.

Ozaman Kharasoffe un ağzın
dan Rusyada bütün vahşetleri, bü
tün elemleri, bütün ümitsizlikleri 
kelime çıktı.
telhiseden - Şluselburg - bu müthiş

— Şluselburgda.
Şluselburg ! Anahtarlar kale

si ! Petrogradın şimali şarkisinde 
kumsal bir adanın üstünde, Lado- 
ganın çamurlu sularını saran ha
zin bir çölde yükselen bu kale

taş duvarları ve yosundan yeşil
leşmiş kenarlı kulelerile bir mezar 
hissi verir.

Gunslichtin susmakla 
kazanacağı vaziyet

Bu korkunç ifşaatın hasıl et
tiği heyecan biraz yatıştıktan son
ra Kharasoff sözüne devam etti:

— Fazla izam etmemekle be
raber vaziyetin fena olduğu da 
muhakkaktır. Hulâsa iki tahlisiye 
ameliyssi yapacağız. Çünkü yalnız 
anneni Şluselburgdan kurtarmak 
kâfi değildir, seni de çekanın nü
fuzundan kurtarmaklığımız lâzımdır.

Mesele bu tarza vazedildik
ten sonra nasıl ve hal olunmalıdır? 

Şözünü keserek:
— Bana öyle geliyor ki, dedim, 

hiç bir tereddüde mesağ yoktur 
ve bir Fransız zarbı meselinin id
diasına rağmen, iki şerden en 
ağırını tercih etmek lâzımdır. Ev
velâ Madmazelin annesile meşgul

olalım. Ondan sonra bu Madma- 
zeli Çekanın elinden kurtarmağa 
bakalım.

Kharassoff Kızıl Bakireye dö
nerek dedi ki:

— Ne düşünüyorsunuz?
Kızıl Bakire en ufak bir tered

düt bile göstermiyerek;
—•Ben de bu fikirdeyim, dedi. 

Evvelâ annem! Sonr benim başı
ma geleceği omurlamam bile!

Sedasının ahenginden o.derece 
ümitsizlik, hayatın daha ihsan ede
bileceği iyiliklere o derecede fe
ragat anlaşılıyordu ki arzuma rağ
men - mazisi ne olursa olsun - 
müteessir oldum.

Kharasoffun bana attığı nazar
dan onun da hissiyatıma iştirak 
eylediğini anladım.

— uyle olsun!, dedi. Zaman 
icraat zamanıdır; konuşmakla ge
çirilecek zamatı değildir, icraatı
mızda seri ve kat’î olmalıdır.' Ter
tip eylediğim plânın muvaffakiyeti 
icraatımızın tetabukuna bağlıdır.

Kızıl Bakire:
(  Arkası garın)
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Diyorlar kî:
“Memlekette buhran var. Köy

lü malını satamamış, tüccar taah
hüdünü yerine getirememiştir . 
Vergiler çok yüksektir. Üç sene- 
denberi üstüste biriken vergi 
borçlarını köylü tediye edebilmek 
imkânından mahrumdur. Elinde 
malı vardır amma bu malı pazarda 
paraya tahvil etmek imkânı yok
tur.

Köylünün bir bankası vardır. 
Bu bankanın adına Ziraat Bankası 
derler. Gûya köylüye istediği anda 
ve geniş vadelerle kredi açmak, 
para dağıtmak ve icabında tohum 
vermek için tesis edilmiştir. Fakat 
bu banka parası olduğu hal
de para vermez, Tohumu olduğu 
halde tohum vermez, ve, karşılık 
ne verilse, ne gösterilse, kat’iyyen 
emniyet etmez, kredi açmaz. Şayet 
kazara kredi açmışsa, vereceğine 
karga, alacağına şahindir. Vade
sinde , vadesinin hulûlünde icra 
kuvvetini arkasına alır, kapıya 
dayanır.

Vilâyetlerde valiler vardır. Bu 
valiler modern, demokratik bir 
cümhuriyet mümessilleri olmaktan 
çok ziyade, kurunuvustai birer sat- 
rapr andırırlar. Emirleri altındaki 
yerler bunlara sanki mirası peder 
birer malikânedir, astıkları astık, 
kestikleri kestiktir.

Adına Halk Fırkası denir bir 
siyasî teşekkül vardır. Bir teşek
kül ki, ne kuştur, ne deve!

Şehirlerin en mutena yerlerin
de muazzam birer bina ve üzer
lerinde birer levha : “ Halk Fır
kası „ ve işte fırka bu levha ile 
bu binadan ibarettir. Ne kapısın
dan içeri giren vardır, ne de için
den çıkan bir düşünceye bel bağ
layan ve kafa sardıran bir adam!

Gazeteler vardır. Bunlar bir ta
kım yakalıklı kravatlı eşirranın elin
dedir. O eşirra ceplerini dolduran 
efendilerinin azat kabul etmez bi
rer kölesi ve abuk sabuk fikirle
rini arsız birer tercümanıdırlar. 
Ve dolayısile, memleket, her sabah 
uyanınca, eline geçen bu lahana 
yapraklarından biri ona bir tutam 
afyon sunar ve koca bir memle
ket, efkârı umumiyesile, heyecanı 
ve zindegisile, bir an içinde uyu
tulur, ve halkın gafleti içinde, 
oligarşi, istediği gibi at oynatır, 
bildiği gibi hüküm sürer.,,

* * *
Diyoruz ki:
Evet efendim, memlekette bir 

buhran vardır ve bu halk muzta- 
riptir. Fakat bu buhran ve bu 
ıstırap işaret ettiğiniz ve„ hiçbir 
İlmî ve mantıkî delil ve vesikaya 
istinat ettiremediğiniz mevhum se
beplerden kaynak almaz. Buhran 
ve ıstırap, dar bir görüşün beş sa
niyelik gör teşhisinden çok daha 
geniş, çok daha şümullü mana ve 
sebeplerin neticesidir.

Köylü malını satamamış; tüc
car taahhüdünü yerine getireme
miş; bunlar kalemlerinizi ellerini
ze aldığınız dakikaya kadar asma 
kilitler arkasında hapsedilmiş ve 
gün görüşünü tecellüdünüze med-

hiz ne diyoruz?
yun hakikatler değildir. Muhalefet 
kelimesini kamusunuzdan uzaklaş
tırdığınız çok uzak olmiyan 
bir mazide dahi, bu camianın müs
pet, menfi her tezahürü hiç bir 
zaman gizlenmemiş, her zaman 
tesbit edilmiş ve her zaman söyle
nmiştir.

Ancak muhaliflerin vaziyetinde 
yeni ve calibi dikkat olan nokta, 
meb’us olarak, gazeteci olarak, me

lodram kahramanı maskesi arkasın
da bu buhran ve ıstirabın istismar 
edilmek istenmesidir.

Muhalefet her memlekette, her 
zaman ilme, hakikatlere ve bil
hassa rakamlara istinat eder. Mu
halefet, hudutları muayyen, ve 
hatta denilebilir ki, bir ilim halin
dedir. Bir ilim ki, hitap ettiği 
camiayı muayyen ve müsbet bir 
neticeye sürüklemek için kuvvetli 
tezatlar yaratmağa mecburdur.

Türk köylüsü malını satamamış. 
İddia bu. Soruyoruz: Acaba 929 
ve 930 senelerinde iptidaî mevat 
ihraç eden hangi memleket 
cihan piyasasında pazar bula
bilmiştir? Yunanistan mı, Bulgarya 
mı, Romanya mı, hatta ve hatta 
Mısır mı ?

Bütün Avrupayı mala ve buh
rana boğduğu söylenen, “ Dum- 
ping „ ile cihanştimül bir İktisadî 
ihtilâl çıkarmasından endişe ediii- 
len Sovyetlerin bile, ancak cihan 
ihtiyacının yüzde ikisi nisbetinde 
satış yaptığını daha dün “ Suriç „ 
yoldaş söylemedi mi ? Niçin geniş 
düşüııcelerile mütemadiyen bil
giçlik taslayan muhalif zev:ıt, 
yirminci asırda mal ihraç çi
menin kaidelerinden tegafül edi
yorlar? Bilmiyorlar mı ki Av
rupa son dört senedeııberi dünya 
pazarında adım adım ricat et
mektedir. Çünkü bir Hindistan 
boykotu vardır. Çünkü hudutla
rından Avrupa malı sokmamak için 
koskoca Çin beş senedenberi kan 
deryası içindedir ve tam beş se- 
nedenberidir ki, Avrupa sanayii 
üstüste yığılan stoklar yüzünden 
makinelerini durdurmuş, amelesini 
kapı dışarı etmiştir. Bilinmelidir ki 
Avrupada bir ;işsiz fazlalaştı mı,g 
Adana gümrüklerinde dört balya 
pamuk daha kalır. İzmirden 
üç ton incir daha eksik çıkar. 
Menderes kenarındaki meyankök- 
leri yüzüstü durur ve palamuta 
müşteri çıkmaz. Afyon üzerinde 
spekülasyon yaparak bine bin ka
zanmak istiyen İzmirli tüccar falan 
Efendi, intihar edebilir. Cihanşümul 
bir buhran mevcut iken ve buhran 
umumî harbe girmemiş, son on se
nesini kendi kabuğu içinde İktisadî 
inkişafına hasretmiş bir İspanyayı 
bile iflâsa sürüklerken, dört sene 
umumî harp, dört sene istiklâl mü
cadelesi ve saltanatın israflarile 
gırtlrğına kadar batarak sittin se
nedenberi felâket mücadelesi ya
pan bir camiaya, ne etmez?

Mahveder, yakar, yıkar, taş 
taş üstünde bırakmaz ve bü müt
hiş volkan, koskoca Türkiyeyi, 
küller altında bir Pompeiye dön
dürürdü.

Halbuki...
Beyabanlar medenileştirildi. Si*

yetinde Anakarada
Reisicumhur Hazretleri dün sa

rayda istirahat etmişlerdir. Gazi 
Hazretlerinin dişlerinin tedavisi üç 
dörc güne kadar bitecektir. Rei
sicümhur Hazretleri bundan sonra 
bir günde şehrimize ait ziyaretleri 
yapacak ertesi gün hazırlanacak 
hususî trenle, ve seyahatlerinde 
kendilerine refakat eden zevatla 
birlikte Edirneyi teşrif buyuracak
lardır.

Dün Ankaradan gelen haber
lerde Gazi Hazretlerinin Trakya 
seyahatinden sonra Çanakkaleye 
gitmekten sarfı nazar buyurduk
ları, Trakya’dan şehrimize avdet
lerinden sonra “Ege,, vapuriîe 
Bandırmayı. Bandırma’dan Balıke
sir tarikile İzmiri ve Akdeniz li
manlarını teşrif ederek aradan 
da Adana’yı ziyaret buyuracakları 
haber verilmektedir.

Bizim saray mehafilinde yap
tığımız tahkikata göre Gazi Haz
retlerinin Çanakkaleyi ziyaretten 
sarfınazar buyurduklarına dair hiç 
bir malûmat mevcut değildir. Bi
lâkis Gazi Hazretleri Çanakkale- 
deki şehitlikleri, Anafartayı ziya
ret için samimî bir arzu izhar 
buyurmuşlardır.

Bizim aldığımız malûmata göre 
Gazi Hazretleri vaktin darlığından 
dolayı Trakyanm her tarafını zi

yaret edemiyecekler, Edirneden 
trenle şehrimize avdet ederek bu
radan “Ege,, vapurile Çanakkaleyi 
teşrif buyuracaklardır.

Gazi Hazretleri, Çanakkalede- 
ki şehitlikleri ziyaret ettikten son
ra yine vapurla İzmir, Mersin ve 
Adanayı ziyaret buyuracaklardır. 
Bu takdirde Reisicümhur Hazret
leri Balıkesir ve Bursa ziyaretle
rini de tehir buyuracaklardır.

Reisicümhur Hazretlerin seya
hat programlarından bir kısmını 
tehir etmesine sebep, kânunusani 
iütidalarında Ankarada bulunmayı 
arzu buyormalarından ileri gel
mektedir. Çünkü bu tarihte An
karada C. H. Fırkası umumî kon
gresi toplanacak ve Reisicümhur 
Hz. memleket dahilinde icra bu
yurdukları seyahate ait intibaları 
hakkında, Fırka meselesi ve mem
leketin dahilî ahvali, halkın vaziyet 
ve ihtiyaçları, memleketin umumî 
dertleri etrafında gayet mühim bir 
nutuk irat buyuracaklardır.

Bundan başka 10 kânunusanide 
Japon impratorunun kardeşi An
karaya gelerek Reisicümhur Haz
retlerinin misafiri olacaklardır. Bu 
vaziyetler yüzünden Reisicümhur 
Hazretleri ay nihayetinde Anka
raya teşrif buyuracaklar ve umumî 
kongrenin akti tarihine kadar ta
rihî nutuklarını hazırhyacaklardır.

lâhlı kafilelerle ancak yola düzü- 
lebilen deve kervanları tarihe ka
rıştı. Biribirinden iki ayrı kıt’ada, 
iki ayrı diyarmış gibi uzak 
kalan şehirler, demiryollarla bağ
landı. Mevhum kıymetlerile bu 
memleketin asırlarca gözlerini ka
maştırmış nice müesseseler yıkıldı 
ve yerlerine niceleri ve niceleri 
yapıldı. Her türlü hayatiyeti em
dikten sonra sapamın karısına 
çektiren köylü, traktör volanına el 
alıştırdı. Yani hesabın ve muha
sebenin ölçüsü ile tartılamaz is- 
rafat, [ evet, israfat! ] yapıldı ve 
ancak bunun neticesidir ki dün
yayı sarsan büyük buhran bir kü
çük sarsmü halinde bize de ulaş

tı. İlim gözü ile buhran denilen 
şey bundan ibarettir

Gelelim vergilere: Umumî harpten 
bugüne kadar, cihan devletleri mil
letlerinden ne vergi tarhetmişler - 
dir, biz ne vergi tarhederiz? Mu
kayeseli bir istatistik bu meseleyi 
bir an içinde halledebilir. Amma 
bu hükümetin ve bu siyasetin aley
hine değil, lehine olarak...

Kredi meselesi nihayet bir pa
ra ve itibar adesesinden başka 
hiç bir adeseden görülemez. İhti
lâl edebiyatı ve hürriyet nakaratı 
ilme ve rakama istinat etmesi lâ- 
zımgelen meseleleri bulandırmak 
ve cep doldurmak için bir vasıta 
gibi kullanıldıkça, tiraj belki artar, 
fakat muhalefet bir kudret olamaz.

ALİ NACİ
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Mahut “ Son Posta „ gaze
tesi, müseccel vatan haini [iza
ha lüzum yok. Artık müseccel 
vatan haininin kim olduğunu 
herkes öğrendi] hakkmdaki neş
riyatımız üzerine, galeyane ge
lerek, Matbuat Cemiyeti Divanı 
Haysiyetinin meseleyi [hangi me
sele ?] müzakere edeceğinden 
bahsetmiş...

Bu haber yalandır. Çünkü :
1 —Matbuat Cemiyetine bu 

yolda bir takrir verilmemiştir.
2 — Matbuat cemiyetine bu 

yolda bir takrir de verilemez. 
Çünkü karşı taraf matbuat ce
miyeti azasından değildir.

3 — Yanlışlıkla böyle bir 
takrir verilse dahi, Matbuat Ce
miyeti bunu nazarı itibara ala
maz. Çünkü Matbuat Cemiyetin
de haysiyetli ve şerefli adam
lar karşı karşıya gelebilir ve 
orası namuslu kalem sahipleri
nin yeridir.

Yoksa vatan hainlerinin, Çer
keş Etem artıklarının, Patrik
hane dolandırıcılarının, sıkışınca, 
iltica edebilecekleri bir eşkıya 
yatağı değil 1

Hainler, istiyorlarsa, korkmu
yorlarsa, mahkeme kapıları açık
tır. Oraya müracaat buyursun
lar. Türk hâkiminin yüksek hu
zurunda, bize, kendilerinin hain, 
dolandırıcı, her suretle namus
suz olduklarını tekrar ve isbat 
etmekimkânını bahşederlerse, ne 
mutlu ! ne mutlu 1

Fakat hainlerin fikir arkadaşla
rına haber verelim ki: Memleket 
duvarlarında bütün millete ma
hiyetini teşhir ettiğimiz, aylar- 
danberi namussuzluğunu, hain
liğini suratına tükürdüğümüz 
bu ipten kazıktan kurtulmuş 
alçak, mahkemeye gidemez. 

Çünkü :
Küllü hainiin haifün!

İsmet Paşa
Başvekil cumartesi günü 

şehrimize geliyor
Bir kaç gündenberi hafif bir 

soğuk algınlığından rahatsız bulu
nan Başvekil İsmet Paşa cumartesi 
günü şehrimize gelecekler ve Rei
si Cümhur Hazretlerine mülâki o- 
lacaklardır.

— Cicinı...Biilbiilii natıkan neden sustu?

Erzincanda zelzele
Ankara, 10 (A. A) — Aldığı

mız malûmata nazaran bugün tak
riben saat 13 te Erzincanda şid
detli bir zelzele olmeştur. Telgraf 
muhaberatı münkati olduğundan 
zelzelenin yaptığı tahribat dere
cesi hakkında henüz malûmat alı
namamıştır.



İ l  Kânunuevvel 1930 İnkılâp 1 Salıifa 3

m t teahkur edfamr

E€©mım§y©m(£Tfflfl&ır dlsı M k n ıiîm s ]i  Ummansa 

MidnflffMğnflimffiım îkftsıımlfeifflllsı 
maıM©daflm©saını:a a m a
Rüsumat Müdüriyeti Umumi- 

yesinin Aııkarada bulunması ha- 
sebile birçok işlerin teahhuru yü
zünden ithalât tacirlerinin müşteki 
olduklarını yazmıştık. Bu mesele 
gümrük ithalât komüsyoncularını 
da harekete getirmiş ve onlar da 
ayni dertle malûl oldukları için 
müşteki tacirlerle temas etmeğe 
başlamışlardır.

Bu mesele etrafında teşebbü- 
satta bulunmak üzere Ankaraya 
gidecek heyetin tüccar ve komüs- 
yonculardan mürekkep olması is
tenmektedir.

Komüsyoncular birliğinde ken
dilerile görüşen bir muharririmize 
umum komüsyoncular şu kanaatte 
olduklarını söylemişlerdir :

“Bir muamele merkezden ne 
kadar uzakta olursa o muamele
o nispette akim kalır. Tüccarın 
mütalea ve şikâyeti muhiktir. Bu
radan merkeze doğrudan doğruya 
vaki olacak şikâyetler sıcağı sı
cağına yapılamadığı için matlup 
olan tesiri yapamıyor.

Malûmdur ki, ticaret sür’at ve 
emniyet esaslarına müstenittir. 
Şu hale nazaran, asıl merciin u- 
zak bulunması bu elzem iki rü- 
kûndan birisini iskat ediyor. Ti
caretin tevessüü için yapılması 
icap eden seri bazı icraat 
nazarı dikkate alınarak Istan - 
buldaki başmüdür tarafından An
karaya yazılsa bile bir takım 
iş’ar ve istiş’ar ile vakit geçiyor. 
Ve belki de o kaziyenin külliyyen 
unutulmasına bais oluyor. „

Diğer taraftan şikâyetlerinde 
ısrar eden tacirlerin noktai nazar
ları şu şekilde hulâsa edilebir : 

“Umum Müdürlüğün Ankarada 
bulunmasının mucip olduğu müş
külât meydandadır. Buna inanmak

için, kırtasiyeciliğin miktarına attı 
nazar etmek kâfidir.

Buııun içiıı de, Rüsumat Baş
müdürünün masasındaki yığın yığın 
evrak pek bariz bir delildir. Çün
kü Başmüdür sırf, gümrüklerle 
Umum Müdürlük arasında bir teb
liğ ve tebellüğ vasıtasıdır. Eğer 
Umum Müdürlük Istanbula nakle
dilirse Başmüdürlüğün bu vazifesi 
kendiliğinden kalkar.

Şayet, diğer sahil gümrükle
rimizin mevcudiyeti dolayısile, U- 
mum Müdürlüğün Ankarada mer
kezî bir vaziyetle bulundurulması 
isteniyorsa bu da doğru değildir. 
Çünkü, diğer gümrüklerin An
kara ile vaki olan muhaberatı 
postaların vaziyeti dolayısile evve
lâ Istanbuıdan geçer. Eğer umum 
müdürlük İstanbulda olursa, diğer 
gümrükler için de büyük bir kola
ylık temin edilmiş olur. Ayni za
manda, bütün Türkiye gümrükle
rinin getirdiği varidatın nısfını ge
tiren İstanbul gümrüklerinden mu
cibi şikâyet bir halkalmaz. Eğer 
Maliye Vekilimiz, Umuaı Müdürü 
gözünün önünde bulundurmak is
tiyorsa; telefon vardır, Ankarada 
Istanbuldan istediği dakikada iste
diği malûmatı alabilir. „

Diğer trraftan Rüsumat Baş
müdürü Seyfi Bey dün muharri
rimize :

— “Umum Müdürlüğün İstan
bulda veya Ankarada bulunması 
hakkında birşey söyliyemem. Ya
zılan yazılar oraya taallûk ettiği 
için, Umum Müdürlük nazarı dik
kate alır. Tüccarlar kendi noktai 
nazarlarına göre şikâyet edebilir
ler. Bunun için de birşey söyüye- 
mem. Yalnız şu kadar söyliyebi- 
lirim ki, hiçbir muamele ta hhur 
etmiş değildir. „ demiştir.

* ırce zam

Polis Miidürii I Adalar
Ali Rıza Beyin tebdili ha

len doğru değil
Polis Müdürü Ali Rıza Beyin 

diğer bir vazifeye tayin edildiğine 
dair kuvvetli bir şayia deveran 
ediyordu. Hatta polis müdüriye
tinde yeni müdürün kim olacağı 
hakkında bazı tahminlerde de bu
lunuyordu. Biz; salâhiyettar bir ma
kamdan şayianın ne dereceye ka
dar doğru olduğunu tahkik ettik. 
Bu şayianın polis müdürlüklerinde 
yapılacağı söylenen havadisten ga- 
İet olduğunu öğrendik.

Polis Müdürü Ali Riza Beyin 
başku bir vazifeye tayini doğru 
değildir.

Cüzdan suiistimali
Zat işleri muhasebeciliğinde 

yapılan cüzdan suiistimali tahkika
tı bitmiştir. Tahkikata ait rapo
run tanzimine başlanmıştır.

Belediye tahkikatı
Mülkiye müfettişleri belediye 

intihabı tahkikatına devam etmek
tedir. Şimdi Üsküdar kazasına baş
lanmıştır. Tahkikat şehrimizin bü
tün kazalarına teşmil edilmiyecek 
ve ay başı ikmal olunacaktır.

Kitapçılar ve tabiler
Dün Ticaret Odasında ilk defa 

elorak kitapçılar ve tabiler komis
yonu içtima etmiştir. İçtimada , 
komisyonun mesai tarzı görüşül
müştür. Sonra müelliflerle tabiler 
arasındaki meseleler tetkik edil
miştir.

Mukavelenin imzası zamanı 
yaklaşıyor!

Adalar ve Anadolu yakasına 
elektirik verilmesi hakkındaki mü
zakere üzerine belediyenin son tek
liflerini elektrik şirketine bildirdi
ğini yazmıştık. Belediye ile elek
trik şirketinin noktai nazarları 
arasında esaslı bir fark kalmamış 
gibidir.

İstanbul belediyesi fen heyeti 
dün elektrik şirketine yapılan tek
lifin artık kabul edilmemesi için 
hiç bir mâni kalmadığı kanaatin
dedir.

Belediye bir an evvel Adalarla 
Anadolu yakasının elektriğe ka
vuşması için her türlü fedakârlı
ğın yapılacağını iddia ediyor!

Ümit ederiz ki elektrik şirke
ti de belediyenin anlaşma teklifini 
de reddetmiyerek bu yaz mevsi
mine kadar tesisatın yetişebilmesi 
için mukaveleyi bir saat evvel im
za eder.

Elliden fazla amele kulla
nan müesseseler

Yeni hıfzıssıhha kanunu mu
cibince elliden fazla amele çalış
tıran müesseseler birer doktor 
bulunduracaktır. Sıhhiye müdüri
yeti bu hususta faaliyete geçmiş
tir.

Sanayi müdüriyeti elliden faz
la amele kullanan müesseselerîn 
listesini sıhhiye müdüriyetine ver
miştir.

i l e r

Uııkapanında tutüıı amelesin
den Feyziyi öldürmekle maznun 
Süleymanın muhakemesine dün 
ağ*ırı:ezac.îa devam edilmiştir.

Dinlenen şahitlerden Ali kav
ga ejnasırtda bıuıınmachgını yalnız 
kavga mahalline geldiği esnada 
kanlar gördüğünü söylemiştir.

Diğer şahit Kadri Feyzinin Sü- 
leymana sövdüğünü o gür, birkaç 
defa aralarında kavga olduğu, son 
olarak paydos zamanında tekrar 
kavgaya tutuştuklarını Feyzinin 
büyük bir tahta ile hücumetiiği 
sırada Süleymanın bir hamlesile 
yere yıkıldığını ve hemen öldüğü
nü, Süleymanın ne ile vurduğunu 
görmediğini söylemiştir.

Maznun vekili müvekkilinin 16 
yaşında olduğunu yaşının tesbit 
edilmesini talepetmiştir. Bunun üze
rine müddeiumumi maznunun nü
fusta kaydi olmadığını tıbbî adlî
ye muayenesile sicille kaydini is
temiştir.

Maznunun sicille kaydile mü
dafaa şahitlerinin celbi için muha
keme 31 kânunuevvel çarşamba 
gününe kalmıştır.

Sarıyer cinayeti
Sarıyerde katledilen Hüseyinin 

katili sıfatile tahtı muhakemeye 
alman polis Hilmi Efendinin mu
hakemesine dün ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir.

Cinayet şu şekilde olmuştur: 
Bundan üç ay evvel Sarıyerde bir 
meyhanede içip içip sarhoş olan 
Hüseyin ve iki arkadaşını polis 
memuru Hilmi Ffendi karakola 
götürmek isterken Hüseyin elinden 
kaçmıştır. İşte bu firar esnasında 
bir tabanca sesi duyulmuş ve Hü
seyin öldürülmüştür. Maktulün ar
kadaşları silâhın polis tarafından 
atıldığını iddea etmektedirler. Hal
buki Cerrahpaşa hastanesinde 
maktulden çıkanian kurşunun po
lis tabancasına ait olmadığı anlaşıl
mıştır.

Mahkeme polisin tabancasını 
almıştır. Dünkü celsede üç tüfekçi 

ustasından mürekkep bir ehli vukuf 
tarafından polis tabancasının mer- 
misile maktulün cesedinden çıka
rılan mermi tatbik edilecek ve 
müddeiumumi iddianamesini ser- 
dedecektir.

K asım paşa cinayet!
Kasımpaşada Süleyman isminde 

bir ameleyi öldürmek ve Mehmetle 
İdrisı yaralamakla maznun Yahya- 
nın muhakemesine dün ağırcezada 
devam ediiüi.

Dünkü celsede dinlenen huku
ku âmme şahitleri Yahyr.nın Meh
metle arası açık olduğunu, Meh
medin Yahyaya çattığını ve bu 
esnada araya giren Süleymanın 
Yahya tarafından öldürüldüğünü 
söylediler.

Maznun şahitlerin ifadelerini 
kabul etmemiş ve müdafaa şahit
lerinin dinlenmesini taiep etmiştir.

Muhakeme müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesi için 31 kânunuevvel 
çarşamba saat 15 buçuğa talik 
edilmiştir.

Eski idadi mezunları Da
rülfünuna girecekler
Şimdiye kadar eski idadi me

zunları lise mezunu addedilmedik
leri için Darülfünuna alınmıyordu. 
Talim ve terbiye dairesinin son 
verdiği karar üzerine 340 senesi
ne kadar olan idadi mezunlan da 
tam devreli lise mezunu gibi te
lâkki edilmiş ve Darülfünuna ka
bul edilmeleri tekarrür etmiştir.

Kanalizasyon 
TTesSsaıftıım nşlernme- 
m® aamkâım yok

Belediyenin Unkapanmda yap
tırdığı kanalizasyon tasfiye havu
zu İ K/inuuusanide tamamlanacak, 
havuz işliyecek bir lıale getirile
cektir.

Tesisatın işletilmesi için fen 
heyeti tarafından hazırlanan tali
matname daimî encümeiıdan çık
tıktan sonra kanalizasyon şebekesi 
işletilecektir. Maamafih, iş bunun
la da bitmiyecektir. Çünkü henüz 
kanalizasyonun geçtiği yerlerden 
şebeke ile evler arası hususî ka
nallarla bağlanmamıştır.

Bunun için de ayrı tahsisat 
lâzımgeliyor. Bu para sarfedilerek 
hususî tesisat yapıldıktan sonra 
parası emlâk sahiplerinden nasıl 
alınacaktır.

işletme talimatnamesi ile icap 
eden tahsisat verildikten sonra 
kanalizasyon şebekesi işletilecek
tir. Bu vaziyet karşısında tasfiye 
havuzunun ikmalinden sonra bile 
bütün şebekenin işletilmesi kabil 
olmıyacaktır. Ancak caddelerde 
toplanan yağmur suları şimdiden 
büyük lâğımlarla denize akıtılıyor. 
Bu suretle kanalizasyonun geçtiği 
yerlere sellerin basması imkânı 
kaldırılmıştır.

Şükrü Kaya Bey dün 
akşam Ankaraya gitti

Reisicumhur Hazretlerinin se
yahatlerinde refakatlerinde oiarak 
şehrimize gelen Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey dün öğleden 
sonra Belediye Reisini ziyaret 
etmiş ve içtima halinde bulunan 
Belediye Meclisinin müzakeratında 
hazır bulunmuştur.

Dahiliye Vekili, dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiş ve 
Haydarpaşada Vali ve Belediye 
Reis Muavinleri, Polis Müdürü, 
Riyaseti cümhur yaverleri ve dost
ları tarafından teşyi edilmiştir.

Esnaf cemiyetleri
reşekküllerindeki gayelere 

hizmet edemiyorlar
Esnaf cemiyetlerinin bugünkü 

vaziyetlerinin teşekküllerindeki ga
yelerden çok uzakta oldukları 
alâkadarların nazarı dikkatini cel- 
bctıııiştir.

Mevcut esnaf cemiyetleri için
de aııcak bir kaçının gayelerine 
hizmet ettikleri, mütebakisinin 
temsil ettikleri esnafa müfit ola
madıkları görülmektedir.

Yapılan tetkik neticesinde bu
nun başlıca sebebini esnafın ce
miyetlerine lâkayıt kalmaları, bir 
kısım cemiyetlerin de varidatları
nın ancak meycudiyetlerini idame
ye kifayet etmekte olmasıdır. Ce
miyetleri, gayelerine hâdim ve 
temsil ettikleri zümreye müfit bir 
hale getirebilmek için bazı çare
ler düşünülmektedir.

Bu meyanda bütün cemiyetle
ri bir arada istiap edebilecek bir 
bina bulunması düşünülmektedir.

Bu suretle hem masraftan isti
fade edilecek, hem de bütün es
naf teşekkülleri bir araya toplan
mış olacaktır.

Esnaf cemiyetlerinin teavün 
teşekkülleri etrafında da bir birlik 
tesisi tasavvur edilmektedir. Maa- 
mafih henüz takarrür etmiş birşey 
yoktur: Alâkadarlar bu hususta 
tetkikat yapmaktadırlar.

Dolandırıcılar
Son zamanlarda öteden beriden 

gazeteler namına abone dolandı
rıcılığı yapanlardan mada ticaret
haneler namına dolandırıcılıklar 
yapanlar da peyda olmuştur .

Bunlar bazı Vilâyet ve kazalar 
belediyelerine, mal numunesi ve 
ya katalokları göndererek sipariş 
bedelini aldıktan sonra malı gön- 
dermemektedirler. Dahiliye Vekâ
leti bu eşhasın isimlerinin tesbit 
edilerek vekâlete gönderilmesini 
istemiştir. Bu gibi eşhas hakkında 
takibat yapılacaktır.

Vefada bir cinayet
Vefada Abdullah Efendinin 

karısı Adile hanımı seyyar satıcı
lardan Hüseyin isminde biri dört 
yerinden bıçakla yaralamıştır. Has- 
tahaneye kaldırılan mecruh ölmüş
tür.

Define meselesi
İstranca ormanlarında define 

ararken yakalanan 2 bulgarla polis
2 inci şube memurlarından Hilmi 
Efendi haklarındaki tahkikata
ehemmiyet verilmektedir.

Hilmi Efendi, polis 2 inci şube
1 inci kısmı tarafından isticvap 
edilmiştir. Hilmi Efendi, verdiği 
ifadede İstranca ormanlarında do
laştıkları yerin yasak mıntaka ol
duğunu bilmediğini söylemiştir.

2 bulgar da hâdisenin bu nok
tası hakkında ayni tarzda malû
mat vermişlerdir.

Hâdisenin siyasî bir cephesi 
olup olmadığı tahkik edilmektedir.

Barthuu kabinesi

Pransada buhran 
devasa ediyor
Paris, 10 (A. A) — M. Laval, 

M. Doumergue’i ziyaret ederek 
kırk dakika kadar müşarünileyhin 
nezdinde kalmıştır.

Paris, 10 ( A. A ) — Radikal 
sosyalist grupu M. Laval tarafın
dan kendilerine resmen teklif edi
len dört nezareti M. Tardiunun 
iştiraki sebebile reddeylemişlerdir.

Paris, 9 (A. A) — Radikal Sos
yalist fırkasına mensup meb’uslar 
evvelce vermiş oldukları kararların 
hepsinde sebat etmeğe ve bilhassa 
Marin grupu âzasımn da dahil bu
lunacağı bir kabineye girmemek 
hususundaki azimlerinden geri dön
memeğe karar vermişlerdir.

Paris, 9 (A.A.) — M. Heriot, 
M. Laval ile mülakatı esnasında 
radikal sosyalistlerin bu husustaki 
kararını M. Laval’e tekrar bildir
miştir. M. Laval verdiği cevapta 
parlâmentodaki bazı gruplar ara
sında mevcut olan ihtilâftan, meb’
usan ve Ayan meclislerindeki ek
seriyetlerin biribirinden farkı bu
lunmasından dolayı bir temerküz 
kabinesi teşkiline çakşmağa lüzum 
gördüğünü süylemiştir. M. Laval 
bu akşam M. Tardieu’yti kabul 
edecektir.

Gonkur mükâfatı
Paris, 9 (A. A) — Gonkur mü

kâfatı Malezia ismindeki eserin 
müellifi bulunan Henri Foubonni- 
ere verilmiştir.

îkramiye meselesi
Kanunun Devlet Şûrasınca tef

sirine kadar 930 ilk tedrisat ver
gisinden Defterdarlığın ikramiye 
a'ıkoymaması Ankaradan alâka
dar dairelere bildirilmiştir.
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Şehir Meclisi dün içtima etti. îz- 
mire giden Sadettin Rıza Beye on 
giin, hastalığı devam eden Refik 
Ahmet Beye on beş gün, Berliııe 
gidcıı Kara Mustafa zade Ahmet 
Beye onbeş gün mezuniyet verildi.

Dar'ıilbedayi murakabe heyeti
ne Sadettin Ferit, Abdülkadir 
Zıya, Sadi, Feridun, Celâl ve Tev
fik Âmir Beyler seçildi.

Bundan sonra kaza ve nahiye 
hudutlarının yeni mülkî teşkilâta 
göre tadilen temdidi raporu mü
zakere edilmeğe başlanıldı. Bu ra 
porda evvelâ Beşiktaş hudutların
dan bahsediliyordu. Sonra şimdi
ye kadar belediye hududu dahi
linde bulunan Akbaba, Dereseki, 
Küçük köy ve Kâhtane köylerinin 
belediye hududu haricinde bıra
kılması ve şimdiye kadar belediye 
hududu haricinde bulunan Flurya- 
nııı belediye hudutlarına alınması 
hakkmdaki kısımlar okundu.

Bundan sonra mahallât taksima
tına geçildi. İstanbul’da 500 küsur 
mahalle mevcut olduğu anlaşılı
yordu. Bu teşkilât arasında Sirke
ci nahiyesinin Ayasofyaya naklile 
Ayasofya tesmiyesi, yah mahalle
sinin Kumkapı nahiyesine ithali 
Üsküdar, Beykoz kazalarının hu
dudunun tefriki Kasımpaşa nahi
yesinin Dolapdere’ye nakli teklif
leri vardı. Uzun münakaşalardan 
sonra Kasımpaşa nahiyesinin gene 
Kasımpaşa olorak ipka ile dolap 
dereye naklinden sarfınazar edil
mesine, Yalı mahallesinin Kumka- 
pıya ithaline, Üsküdar’a Beykoz 
kazalarının Vaniköyünden ayrıl
masına, Ayasofya isminin Alemda
ra tebdilinden vazgeçilerek nahi
yenin Sirkecide kalmasına karar 
verildi. Mazbatanın heyeti umu- 
miyesi reye kondu, kabul ed.idi. 
Celse 10 dakika tatil edildi.

İkinci celsede idarei hususiye- 
nin 929 hesabı kat’î raporunun 
müzakeresine başlandı ve bitirildi. 
Safiye Hüseyin Hanım sıhhat iş
lerine konan paranın azlığından 
bahsetti ise de reis bu meselenin 
ancak bütçe müzakeresinde nazarı 
dikkate alınabileceğini söyledi. 
Bü-ün belediye ve vilâyetin 930 
beş aylık muvakkat bütçesi mü
zakere edilmek üzere celseye geç 
vakit nihayet verildi.

Japon Sefiri
Yeni Japon Sefiri M. Yoshida 

refakatinde kâtipleri olduğu hal
de dün akşamki ekspresle Anka1 
raya gitmiştir.

Ho ihrkasmda
Sdlsıır© 

rasüfesl Mitini
Yeni intihap edilen bir 

heyeti müteşeb
bise faaliyete başladı
Halk Fırkası nizamnamesi mu

cibince C. H. Fırkası vilâyet ida
re heyetinin müddeti dün bitmiştir. 
Kongre toplanıııcaya, yeni idare 
heyetini seçinceye kadar vilâyet 
idare heyetinin işlerini görmek ve 
kongre istihzaratile uğraşmak ü- 
zere bir heyeti müteşebbise se
çilmiştir.

Bugün işe başlıyacak olan he
yeti müteşebbise şu zevattan mü
rekkeptir:

Cevdet Kerim, sabık idare a- 
zasından Rükneddin, eczacı Necip, 
Şark Demiryolları sabık komise- 

Ali Rıza, sabık İstanbul müd
deiumumisi Esat, sabık Ticaret 
Birliği umumi kâtibi Hüsnü 
ve Sanayi ve Maadin Bankası şef
lerinden İbrahim Ali Beyler.

Yedek azalığa da Salah Cim
coz Beyle Safiye Hüseyin Hanım 
intihan edilmiştir.

f a p (D ir  IfeuiMim

sny© sıırsed'
Gazi FJazretlerins takdim edi

lecek İktisadî rapor etrafında son 
defa müzakerede bulunulmak üze
re, dün Ticaret Odasında fevkalâ
de bir içtima yapılmıştır. Bu içti
maa ticaret, sanayi ve ticareti 
bahriye müdürleri de iştirak et
mişler.

İçiimada rapor okunmuş ve ta
dil edilmiş olan son şekli miıttefı- 
kan tasvip edil iştir. Raporun dak- 
tiioğrafla çıkarılacak bir hulâsa 
ile Gazi Hazretlerine takdim edil
mesine karar verilmiştir.

Rapor bugün G ı̂zi Hazretlerine 
takdim edilecektir. Raporun bir 
heyet tarafından takdimi münasip 
görülmemiştir.

İktisat Vekâleti müşaviri Şefik 
Bey raporu Gaziye takdim ede
cektir.

Müteahhitlerden kazanç 
vergisi

Defterdarlık bütün resmî daire
lere ve bilhassa belediyeye yaz
dığı bir tezkerede 926 senesinden 
bugüne kadar bu dairelerin mü
teahhitler vasıtasile yaptığı işlerin 
bir listesini istemiştir. Defterdarlık 
bu listeleri geldikten sonra müte
ahhitlere kazanç vergisi tarhede- 
cektir.

Hastaların nakli
Umumî hıfzıssıhha kanunu mu

cibince sarî ve salgın hastaların 
mahfuz otomobillerde nakli lâ
zımdır. Sıhhat ve İçtimaî muave
net vekâletinden vilâyetlere gön
derilen emirde bu gibi hastaların 
açıkta ve herkesin merhametini 
tahrik edecek vaziyette nakledil- 
memesi bildirilmiştir.

Türklüğü tahkir davası
Türklüğü tahkir etmekle maz

nun müteahhit Stavrinin karısı 
Marikanm muhakemesine ikinci 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
Dünkü celsede Kiryakiçe, Anas- 
tasya ve Meliha namında üç kadm 
dinlenmiştir. Müdafaa şahitleri gel
mediklerinden bunların celbine 
karar verilerek muhakeme başka 
güne tahk olunmuştur.

“Hizmet,, aleyhine

300 muallimin hasta oldu
ğu doğru değil

Bir refikimiz İstanbulda mev
cut ve miktarı 500 e baliğ olan ilk 
tedrisat muallimlerinden 300 nün 
hasta olduğunu yazmıştı. Alâka
dar zevat bunu tekzip etmekte 
ve böyle bir şeyin aslı olmadığım 
söylemektedirler.
Darülfünuna müracaatler

Darülfünunda tedrisata başla
nalı 2 ay olduğu halde kaydi ka
bul için vaki olan müracaatler 
el’an devam etmektedir.

Fakat dersler ilerilemiş ve 
sülüsan müddetinin de yaklaşmış 
olması dolayısiie bu müracaatler 
kabul edilmemektedir.

Müracaatlerin ekserisi Hukuk 
fakültesine vaki olduğundan ge
lecek sene bu fakülteye girecek
lerin bu sene birinci smîf mevcu
du olan 300 talebeden daha faz
la olacağı tahmin edilmektedir.

Mekteplerde kuşpalazı
Son günlerde bazı mekteplerde 

kuşpalazı hastalığı görülmektedir.
Bu hastalık son günlerde Mu

allim mektebinde büyük talebeler 
arasında görüldüğü için bütün li
se ve orta mekteplerde aşı yapı
lacaktır. Bu mekteplerin birkaç 
gün için tatil edilmeleri muhte
meldir.

Tevfik Hadi Bey
Şehrimizde bulunan Emniyeti 

Umumiye Müdürü Tevfik Hadi Bey 
son tertişleriui ikmal etmek üze
redir. Tevfik Hadi Bey yakında 
Ankaraya gidecektir.___________

IlamiMe açnlaum 
eHav&ımııım ıriyeicS
İzmir 10 [Hususi] — Hükümetin 

şahsiyeti ıııaııeviyesini neşren tah
kir ettikleri iddiasile af'irccza 
mahkemesi ne verilen Hizmet baş
muharriri Zeynel Besim, Mes’ul 
Müdürü Bedri Beylerin muhake
melerine dün devarn ediidi. Maz
nun gazetecilerin vekilleri müda
faalarını yaptılar.

Vekiller makalelerde hüküme
tin şahsiyeti maneviyesinin her’ef 
ittihaz olunmadığı ve bütün neşri
yatı yalnız Halk Fırkasının bazı 
elemanlarının tenkidinden ibaret 
olduğunu izah ettiler.

Zeynel Besim '.e Bedri Beyle
rin siyasî ve İçtimaî vaziyetlerinin 
hükümeti tahkir mahiyetinde yazı 
yazmalarına müsait olup olmadı
ğının tesbiti için Zeynel Besim 
va Bahri Beyler tarafından vali 
Kâzım Paşa üe meb’uslardan Va
sıf, Hacim Muhiddin Halk Fırkası 
sabık mutemedi Salih ve mefsııh 

Serbest Fırka İzmir Ocak reis; Ek
rem Hayri Beyler müdafaa şahidi 
olarak gösterildi.

Muhakeme şauitleri'i dinlenmesi 
için kânunuevvelin on altısına ta
lik ediidi.

Mudanya - Bursa hattı 
Ankara, 10 (H. M.) — Hükü

met Mudanya - Bursa hattının mu
bayaası için şirketle müzakerededir.

60 milyonluk bir teklif 
Ankara, 10 (H. M) — Bir grup 

Nafıa Vekâletine müracaat ederek 
50 - 60 milyon kıymetindeki şose
lerimizin inşasına talip olmuştur.

Tevziat emri verildi 
Ankara, 10 (H. M.) — Gayri 

mübadillere para tevzii emri ve
rilmiştir.

Bayram yüzünden arbede 
Baroude, 9 (A.A) — Sainte - 

Barbe bayramı dolayısiie bir kısmı 
katolik ve bir kısmı da ortodoks 
olan Yugoslavy aSıiar, Çekler ve 
Lehliler arasında bayram günü 
tayinindeki ihtilâftan dolayı St. 
Florinde kanlı bir arbede olmuş 
ve 2 kişi ağır surette yaralanmıştır.

Dusan namında bir şahıs tev
kif olunmuştur.

200 müsellâh hırsız 
Chefoo, 9 ( A. A ) — Bugün 

burada cür’etkârane bir hırsızlık 
vak’ası olmuştur. 200 kadar mü
sellâh adam gümrük dairelerinden 
zorla içeriye girerek muhafızların 
kollarını bağlamışlar, biraz evel 
gümrüğe gelmiş olan 50 kadar 
tüfek sandığını alıp götürmüşlerdir.

m ® °

Cenevre 9 ( A.A ) — İhzarî 
tahdidi teslihat komisyonu, muka
vele projesini kat’î surette kabul 
ettikten sonra 5 senedenberi de
vam etmekte olan mesaisine ni
hayet vermiştir.

Cenevre, 9 (A.A) - İhzarî tah
didi teslihat komisyonu tahdidi 
teslihat mukavelesine ait lâyiha 
hakkmdaki raporu tetkik etmiştir.

Alman murahhas heyeti bu lâ
yihanın heyeti umumiyesi aleyhin
de rey vereceğini beyan etmişjir. 
Rusyamn komşuları tarafından ile
ri sürülen ihtirazı kayde dair bu 
raporda herhangi bir imada bu
lunulmaması hakk'.nda Sovyet mu
rahhas heyeti tarafında dermeyan 
edilen teklif Türk ve Sovyet mu- 
rahlıaslsrının iki muhalif, İtalya ve 
Alman murahhaslarının iki müs
tenkif reylerine karşı 12 rey ile 
reddedilmiştir.

Not — Bu ihzarî komisyonda 
temsil edilen devletlerin adedi 
25 i mütecaviz olmasına ve 2 ka
bule karşı 12 red olduğu bildiril
diğine nazaran, Almanya ve Kal
yadan başka daha pek çok müs
tenkif bulunduğunu tahmin caizdir.

Cenevre 9 (A.A) — Rusyamn 
komşuları tarafından ileri sürülen 
ihtirazî kaydin tahdidi teslihat 
konferansının tetkikma bırakılması 
hakkmdaki Belçika teklifi Rus 
murahhasasmın 1 muhalif reyine 
karşı 18 rey ile kabul edilmiştir. 
Bundan sonra rapor ittifakla ka
bul edilmiştir.

Not; Belçika teklifinin yalnız 
18 rey ile kabul edildiği bildiril
diğine göre, Türkiyenin bu teklif 
muvacehesinde müstenkifler ara
sında kaldığını tahmin etmek müş
kül değildir.
Dünyayı kantara vurmuş!

Nev-York 10 (A.A) — 7 sene tet- 
kikattan sonra Dr. Beyi, kürrei ar
zın sıkletini 6592000000000000000 
ton olarak tahmin etmiştir.

Şeker konferansı 
Brüksel, 9 (A. A) — Avrupa, 

Amerika ve Küba şeker fabrika
törleri konferansı bugün açılmış
tır.

Muhtelis veznedar 
Atina 9 (A.A) — Millî Banka 

veznedarı esham üzerinden mühim 
miktarda ihtilâsta bulunmuştur. 
Veznedar tevkif olunmuş ve em
valine haciz konulmuştur.______

—- Daha şimdiden bir plân mı 
tertip ettin? Dedi.

— Evet! Plânımı bana muvaf- 
fekıyetinde şüphe vermiyecek de
recede basittir. Size Matmazel 
birinci derecede bir rol ayırıyorum. 
Muvaffakiyetin bu rolü oynamak
taki tarzına bağlı olduğunu söy
lemeğe kadar da varıyorum...

— Eğer muvaffakiyet benim 
elimde ise...

— Şimdi kendiniz takdir eder
siniz , Çkanm bundan böyle 
sizi şüpheli addetmekte olduğu 
noktasından hareket edeceğiz ve 
sizd en  Ç ek an ın  hakkımzdaki 
bu şüphelerini kuvvetleştirmenizi 
istiyeceğiz. Çünkü Gunstliche 
Ekaterinburga gideceğinizi haber

verir vermez yapacağı ilk iş en iyi 
hafiyelerini sizin peşinize takmak 
olacaktır. Çünkü ef’al ve harekâ
tınızı öğrenmek istiyecektir.

— Zannediyor musunuz ?
— Zannetmekle kalmıyorum, 

emin bulunuyorum. Hatta Gunst- 
lichtin akima sizin peşinize hafiye 
koymak gelmese bile - ki bunu hiç 
zannetmem - ona bunu yapmasını 
ben hatırlatacağım.

— Bu sefer, artık anlıyamaz 
olduğumu itiraf edeceğim i

— Nasıl anlıyamıyorsunuz! An- 
hyamıyor musunuz ki sizinle meş
gul oldukları müddetçe ben ve 
Nobody ile o mertebe az meşgul 
olacaklardır.

Kızıl Bakire tebessüm etti, ve:

— Hulâsa, dedi, iyi anlayor- 
sam benden istediğiniz onları 
avutmaktır.

— Bundan başka birşey değil.
— Öyle ise, emin olabilirsiniz 

ki çokacı tarzda avutılacaklardır.
— Kızıl Bakire bu sözleri öy

le bir tarzda söyledi ki vaziyetin 
vehametine rağmen ben ve Kha- 
rasoff kendimizi gülmekten, ala
madık..

Kharasoff:
— Şüphe etmiyorum. Dedi ve 

şüphe etmediğim içindir ki sizden 
bu adamları sekiz gün kadar bir 
müddet Moskovadan uzak bulun- 
durabilmenizi musırran istiyorum.

— İşimi göreceğim. Fakat bu 
kadarcık bir iç kâfi gelecek mi?

— Fazlasile kâfi gelecektir. 
Çünkü sekiz gün zarfında anne
niz Rusya haricinde emin bir yer
de bulunacağından ondan sonra 
ben ve Nobody sizi kurtarmak için

bulunduğunuz yere gideceğiz.
— Fakat sekiz gün sonra ne

rede bulunacağımı nereden öğre
neceksiniz.

— Ah, küçük hanım bizi alık 
yerine mi koyuyorsunuz?

— Hayır! fakat bu sabahtan- 
beri başıma gelenler bana öyle 
garip ve harikulâde geliyor ki:

— Evet kulaklarınıza ve göz
lerinize inanamıyacak kadar ga
rip geliyor değil mi?

— Ve bana sekiz gündemi 
diyorsunuz?

— Evet sekiz gün diyorum. 
Çünkü bazı gayrı melhuz hâdise
leri de nazarı ihtimale almaklığım 
lâzımdır. Fakat emin olunuz ki da
ha evvel bitirebileceğiz.

— Siz ne iyi adamlarsınız ! Ve 
şimdi Çekaya ilka eylediğiniz kor
kunun sebebini anlıyorum.

Amma ettin. Allah ömür verir
se Çeka daha fazlasını görecek
tir. Ne olursa olsun şimdiden ve 
açık bir tarzda harekete hazırlama
malısınız, Hatta, bana inanırsanız 
Gunstlichte “Beyaz Rus hafiyeleri- 
nin„ takibi için bu akşam hare
ket edeceğinizi telefonla bildirin.

Kızıl Bakire tasvip etmediğini 
gösterir bir hareket yaptı.

— Yok! Bu olmaz! dedi. Çün
kü onu telefonun karşısında bulur 
isem ona şimdiye kadar işitme
diklerini söylerim.

— Mademki beni size nezaret 
etmekle tavzif eylemiştir. Sizin 
hareketinizi ben haber veririm!

Benim bu sözlerime gülerken
- zira vaziyetimizdeki garabet avın 
avcıyı sıkıştırmasında idi - telefo
nun ahizelerinden birini Konstanti- 
novııaya verdim ve Gunstlichte de 
Kızıl Bakirenin kararını bildirdim.

( Bitmedi)
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Yû’sai üç  sene evvel Türkiye 
istibdat ile idare edilirdi. Bir sa
ray varda. İçinde bir padişah otu- 
srardkı; bir yaverini bir yere yol- 
kıda mı, verdiği etnir hakh veya 

z, derhal infaz olunurdu.

ile Türkiyede halk, halk için ve 
halk tarafından idare olunmaktadır.

Binaenaley bu itibar ile ve ba
zı Amerikan taklidi ukalânın saf
satalarına rağmen, itiraz kabul et
mez bir hakikattir ki Türkiye de
mokratik bir cumhuriyettir.

Çünkü Türkiyede hâkim olan 
halktır.

Verginin muayyen bir şekli, 
datâmî yokta. Padişah istediği 
anda bir irade çıkarır, ’’ tebeai 
sadıka „ sının nesi var, nesi yoksa 
toparlar, hazînesine malederdi.

Bu hazine bir devlet mâliye
sinden çok ziyade bir haraminin 
meşin kesesine benzerdi.

Giren belki belliydi, fakat çı- 
kan?.. Bunu hesap etmek kim
senin aklına gelmezdi. Çünkü ha
zine padişahındı.Zateu adına da 
“cebi hümayun,, derlerdi.

Millet parasız, işsiz ve bakım
sız kalırdı. Binaenaleyh “bir hü
kümdarın veya bir zorbanın bütün 
rakiplerim ve bütün milleti kendi 
iradesine rametmesi demek olan,, 
istibdat idaresini Türkiye başından 
atmıştır.

* 
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Bu nevi idareler içinde, adımı 
aristokrasi denilen bir sınıf vardır 
ki, tıpkı bir barsak kurdu gibi kan 
emerek yaşar.

İstibdat yani [otokrasi], "kendi 
menfâat ve iradesini bütün millete 
cebren kabul ettirmek istiyen aris
tokrasi için -yani kibar ve asil 
öidüklannr iddia edenlerin- sınıfı 
için,, bir nevi balpeteğidir.

İstibdat varsâ bu sınıf ta  var
dır* İstibdat beynüstü gitti mi bu 
sınıfta nallan havaya diker.

Âdına içtimaiyat denilen ilmin 
tesbit ettiği şaşmaz neticelerden 
biri de budur.

Bizde de böyle olmuştur. Sa
ray taslağı konakların ocakları 
sönmüş, asalet iddia eden ve ta
hakkümle, zorbalıkla yaşıyan aile
ler ya tereddiye uğramıştır, veya
hut köklerine çoktan kibrit suyu 
ekilmiştir.

Binaenaleyh Türkiyede aristok
ratik bir sınıf katmamıştır.

Ferit Bey
Londra Büyük Elçimiz Ferit 

Bey dünkü ekspresle mezunen şeh
rimize geldi.

Sirkeci istasiyonunda Reiscüm- 
hur Hz. namına başyaverleri Rü- 
suhi, Vehbi, Muhittin Beylerle 
İngiliz sefareti erkânı ve bazı 
meb usları tarafından karşılandı.

Ferit Bey tirenden inince gaze
tecilere kısaca dediki:

— Uzun zamamdamlbesi 
memlekete hasrettim. Mezun- 
nen geliyorum. Reisicümalhmar 
Hazretlerine arzı tazinaat 
edeceğim. Başvekil Paşa ilede 
görüşeceğim. Burada birkaç 
gün kaldıktan sonra Anaka
raya gideceğim.

İngiltere ile müımasebats- 
maz tabiî ve dostane saha
da devam etmektedir.,,

Diğer taraftan aldığımız 
malûmata göre Londra Se
firimizin kuponlar mesele
si üzerindeki ihtilâf üzerine 
cavet edildiği söylenmektedir.

*

Ferit Bey Devlet Bankası Umum 
Müdürlüğüne tayin edileceği hak- 
kındaki rivayetlerden ademi ma
lûmat beyan etmiştir.

Ferit Bey Tokathyan oteline 
yerleşmiş ve oradan derhal Gazi 
Hazretlerine arzı tazimat etmek 
üzere Dolmabahçe sarayına git
miş ve Reisicümhur Hazretleri ta
rafından kabul edilerek arzı tazi
mat etmiştir.

Maliye vekilliği
Dün bazı mehafilde Ferit 

Beyin İsmet Paşa kabinesinde 
bir vazife almak üzere çağı
rıldığı rivayeti çıktı, ik i giin- 
denberi Saraçoğlu Şükrü Be
yin rahatsızlığı ve ıstirahate 
muhtaç bulunması hakkın- 
dâki haberler üzerine, Ferit 
Bey de İstanbula gelince ma-

ımaileyhm maliye vekâletime 
getirilmek üzere davet edil
diği şayiası oıtîaya afaldı.

Gene bu rivayet cümlesinden 
olarak Saraçoğlu Şiikrü Beyin bir 
sefarete tayin edileceği de söylen
mektedir. Bizim bildiğimiz bu ha
berlerin hiç biri doğru değildir. 
Ferit Bey her sene olduğu gibi 
hükümetle temas için gelmiştir. 
Saraçoğlu Şükrü Bey ise filvaki 
rahatsız ve istirahate muhtaç ol
makla beraber vekâletten çekilme
si değil, nekahat müddetlnce ken
disine arkadaşlarından birinin ve
kâlet etmesi mevzuubahistir.

FIKRA

Muvafıklaşa

Dört ay evvel bir sabak, yo
kuşu çıkıyordum.

Makineci Takforla karşılaş
mıştım. Etekleri zil çalıyordu.

Hayretle sormuştum :
—  Hayır ola yahu... Piyan

go mu vurdu ? Mirasa mı kon
dun ? Bu sevince sebep ne ?

Garip bi bakışla beni süz
müş, sonra; sırıtmıştı :

—  Haberin yok mu ?
—  Yooo..
—  Yarın bende..
—  Eeey.. Şendeyse sana ne?
—  Bana ne olur mu ? On 

altı bin basıyor..
Ve parmaklarım oynatarak 

ilâve etmişti :
—  Papel dedin mi.. Hemen

cecik sayıyorlar.. Senin anlıya- 
cağın işim tıkırında..

Bunun burasında bize doku
nan işte bu..

Lâfın esnafçaşı, işsiz kaldık.

Takforla ben, iki eski dos
tuz. O günden iki gün sonra, 
matbaasının kapısında bir tesa
düf bizi gene birleştirmişti.

Hammala dert yanıyordu :
—  Ben çürük tahtaya basar 

mıydım ? - diyordu = Paraları 
olmadığını biliyordum.. Biliyor
dum amma muhalefet yapacak
lardı.. Satarlar, kazanırlar di
ye haydi basalım demiştim.. Eh 
bir gün bastık, iki gün bastık, 
yirmi iki gün bastık..

Parasız daha kaç gün ba
sarsın..

Hammal henüz getirdiği say
faları tekrar sırtına yükleme
mek için aklı sıra ağız yapı
yordu :

—  Yarın da öyle değil miy
di ? Birdenbire parlayıverdi..

Takfor hiddetleniverdi:
—  Parladı da ne oldu ? - 

dedi - Hani o eski günler.. Epi 
topu beş binin içinde.. Son 
Postası da o, şusu da, bosu da.. 
Muhalif gazete dedin mi ben
den paso..

İl û *

Takfor Babıalinin gören gö
zü, işiden kulağı ve konuşan 
dilidir.

Takfor un gülüşü, düşünüşü 
ve karan, muhalefetin yükselişi 
ile tereddisine ve bir manasız
lığın nihayet gelip çatan mev- 
ut ve mukadder akıbetine mi
yardır.

İki ay evvel, gene bir sabah
tı. Acemin kahvesinde buluş
muştuk. Takfor bir az neşesiz
di :

—  Ayol.. -  dedim - neyin 
var ?

Can sıkmtısile;
—  Aman - dedi - olanlar bi

ze oldu.
Ne demek istediğine intikal 

edemediğimi gürünce elinin aya
sını masanın mermerine yapış 
tırarak bağırmıştı:

—  Düpedüz konuşayım d> 
anla..

Yarın rotatife geçti..

Gazete her gün yeni bir bu
luşla zıkkımlanan ve yaşıyan 
bir devdir. Açlıktan kudurma
ğa başlıyan bir deve muhalefet 
azamî üç ay karın duyuran bir 
lokma oldu. İşte bu takdir ile
dir ki muhalefetin gazetesi olan 
Hür Cazete öldü, işte bu takdir 
iledir ki Yarın topallamakta
dır, bu takdir iledir ki Son 
Posta Alâmerikan bir cambaz
lıkla muvafıklaşıyor ve gene 
işte bu takdir iledir ki muha- 
lefel muvafıklaştı., denilebilir.

Atıklım «liflileri!, Ilıırmrıî dnire 
İstanbul 
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Gaz! Hz.
Reioiciiımhur Gazi Hazretleri 

dün de aaraylannda istirahat etmiş
ler, bir yeri teşrif buyuraıamışlar- 
dır.

Gazi Hazretlerinin daha bir 
iki gün saraylarında istirahat bu
yurmaları muhtemeldir.

Reiscümhur Hzretlerini yann 
şehrimize gelecek olan Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri ziyaret ede
rek görüşecektir. Başvekil ismet 
Paşa pazar günü akşamı Anka
raya avdet edeceklerdir.

Reisicumhur Hazretlerinin de 
Pazartesi gününden itibaren ziya
retlerini yaparak Trakya’yı teşrif 
buyurmaları ağlebi ihtimaldir.

Bugün
Tassnnraf haftası

Millî İktisat ve Tasarruf Ce
miyeti tertip ettiği tasarruf haf
tası bugün bağlıyacaktır. Tasarruf 
haftası 18 kânunuevvel perşembe 
günü akşamına kadar devam ede
cektir .

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
bu hafta zarfında İstanbul ve bü
tün Türkiye ehalisini tasarruf et
meğe davet etmektedir. Bir prog
ram neşretmiştir. Programa naza
ran Radyoda tasarruf için konfe
ranslar verilecektir. Ayrıca Gala- 
tasarayda, Türk Ocağında, Darül
fünunda da konferanslar verilecek
tir.

Bundan maada halkı yerli mal
larına ısındırmak maksadile vitrin 
müsabakaları yapılacaktır.

Ankara, 11 (A. A) —  Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri tasarruf ve 
yerli malı haftasını yarm saat on 
beşte Türk Ocağında söyüyecek- 
leri bir nutukla açacaklardır. Bu 
konferans radyo ile her taraftan 
dinlenebilecektir.

Büyük Millet Meclisi Reisi Kâ
zım Paşa Hazretleri de gene radyo 
ile millete hitap edeceklerdir.

Bugün, Türkiye, tarihin bil
diği nekadar saltanat şekli var
sa hepsini yıkmış ve yepyeni bir 
sistem kurmuştur.

1 —  İrsî imtiyazlar lâğvedil
miş,

2 —  Bütün vatandaşlara rey 
hakkı verilmiş,

3 —  Bütün vatandaşlar ara
sında siyasî müsavat tesis edil
miştir.

4  —  Her vatandaş kanun na
zarında müsavidir.

5 __ Her vatandaş için müsa
vi derecede tahsil fırsat ve imkâ
nı temin edilmiştir.

6 —  Vergi yükü bütün vatan
daşların kabiliyetlerine göre mü
savi surette tevzi edilmiştir.

7 _  Ve hatta vatandaşlar ata
sında iktısaden müsavat tesisine 
çalışılmaktadır.

Binaenaleyh Türkiye bugün 
demokrasi ile idare edilmektedir. 
Türkiyede ne bir hükümdarın, ne 
de herhangi imtiyazlı bir sınıfın 

yökte» Megltur bir tarif

Zelzele

— Pazaır ©la kaptamlbaşa neye istop efcikı ?
— M<s şrapayam Hasara Bey deaiz bitti'

Erzincan, 11 (A.A) —  Dünkü 
şiddetli zelzele neticesinde hapis
hane binasile 3 ev çökmüş, mah
puslardan bir kaçı yaralanmıştır. 
Başkaca telefat yoktur. Zelzele 
hâlâ hafif hafif devam ediyor. 
Zayiatın tesbitine çalışılmaktadır. 
Mülhakattan henüz haber alınma
mıştır.

İSM ETPAŞA
Ankara, 11 ( H. M .) - — İsmet 

Paşa yarm İstanbula gidiyor. Y a
rm yerli1 mallar ve tasarruf haf
tası başladığından İsmet Paşa üçte 
Ocakta nutuk söyliyecek, nutuk 
her tarafta radyo ile dinlenecektir.

Dün geceki yangm
Dün akşam saat yedide Be

şiktaşta Yıldız civarında1 Serence- 
bey yokuşunda bir tütün şirketi 
tarafından isticar edilip tütün 
işlenmekte olan Ebülhüda Efendi
nin konağından yangm çıkmıştır.

Yekdiğerine bitişik olan konak 
müştemilâtile civarındaki Ali Rıza 
Paşanın konağile bahçıvan Elma
sın hanesi kamilen yanmıştır.

Mezkûr konak altı bin liraya 
sigortalıdır . Yangının zuhûruna 
içerde çalışan amelelerden birinin 

ı attığı sigarası sebep olmuştur.
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spor d ü ze lem ez!
Gençliği sporcu yapmak ve 

canlı bir nesil yaratmak istiyoruz. 
B u  yüksek maksat uğurunda şim
diye kadar yüz binlerce lira sarfe- 
dildi. Fakat devlet hâzinesinden 
çıkan bu paralar, gençliği yetişti
recek tesisata sarfedilecek yerde, 
gençliği kendilerine basamak yap
mak isteyenlerin elinde heder 
Oİdu.

Ali Sami Bey bir teşkilât yap
tı. Bu teşkilâtın başına geçti.

Senelerce nazariyeler ve ka
ideler arasında hüküm sürdü. 
Hükümetin verdiği on binlerce li
rayı lüzumsuz seyahatlerde yedi, 
bitirdi ve teşkilâtı bir çıkmaza 
soktuktan sonra çekilip bir ban
kanın başına geçti: Spor, onun 
için kendisinden beklenen hizmeti 
ifa etti.

Alı Sami Bey gibi ve o nesle 
mensup spor idarecileri teşkilâtın 
muhtelif merkezlerine dağılarak 
ve su başlarını tutarak sporcu 
gençliği istismar ettiler. Bunlar 
büyiik klüpleri kollıyarak küçük 
klüpleri mütemadiyen ezmek si
yasetini takip ettiler.

Memleket gençliği için kendi
lerine verilen para ile bütün klüp
lerin istifade edebileceği saha
lar yapacaklarına, antrenörler ge
tirip bütün gençleri birden çalış
tıracaklarına, hulâsa bir idmancı 
nesil yaratacaklarına, bilâkis, elde 
nievcut iki büyük klübün futbol 
takımından bir millî takım yapıp 
ikide bir bu takımla seyahat et
mekte ve işi tamamen kırtasiyeci
liğe dökmekten başka hizmet et
mediler. Kimi Ankarada, kimi İstan 
bulda sporla meşgul ve bu işin 
ele başısı gibi görünerek kendile
rini hükümete lüzumlu bir madde 
gibi satmak istediler ve bazdan 
satmak hünerini de gösterdiler. 
İhtirasın dal budak salan bu eşkâli 
karşısında spor kongresinin sene- 
lerdenberi niçin aktedilmediğine 
ve niçin gençliğin muayyen bir is
tikamet üzerinde yürümediğine 
hayret etmemeli!

Herkesin spor işlerini dü
zeltmekten bahsettiği bugün
lerde bu işi düzeltmenin ilk 
şartı tufeylileri ortadan kal
dırmak olduğunu açık söy
lemek lâzımdır.

Her biri bir yerde bir meclisi 
idare azalığı kapmak için gençliği 
peşlerinden sürüklemek istiyenler, 
gençliğin, kendilerine artık itimat 
etmediğini kendilerinden kurtulup 

. derdine bizzat çare bulmak iste
diğini öğrenmelidirler.

Senelerdenberi süren bütün 
spor gürültüleri, bu tufeylileri post 
kavgalarından başka bir şey mi
dir ?

Şeref Bey, Yusuf Ziya Bey, 
Muvaffak Bey ve hepsinin şahı 
Ali Sami Bey ! Her gürültünün 
ve fesadın altında bu dört kişiden 
birinin parmağı yok mu? Bu nutuk, 

seyahat ve beleş markaları yeni yapı
lacak teşkilâtlarda ve sporcu gençle

rin alacakları yeni kararlarda külliyen 
kadro harici edilmezlerse ne yapıl
sa boştur. Tufeyliler ortadan 
çekilmeli, gençler kendi işlerini 
kendileri görmelidir. * * *

3 5 ® 0  flâre>L ü ınaam öm ljıır

Piyango çekildi
Tayyare piyangosu keşidesine 

dün başlanmıştır. Dün çekilen nu
maralar aşağıdadır. Keşideye bu
gün de devam edilecektir:

20000  lira  k a za n a n

31 SOS
1®00® lira kazanan

5 1 2 6 7
Mira kazansam

16481 55478
1®0® lireı Usjdsanıstfflilai!'

14001 20930
43017 46720

2669 3276
39211 42900

8270
9305

450 lira Ejjasanftîallaf 
42623 40439 ^6240 4728 5 50816 
45724 40885 ^ 3 8  10939 35905 
23883 55785 lOQ9 27193
27996 19635 Ş2<o64 2249 12874 
51536 56042 ^6388

150 lira kazanm alar 
3973 15858 5730Û 41502 56259 

36754 19747 2S37 32^14 9031 
3216 2769 3.0072 43306  3I 4O 

38580 10306 $7017 48267 İ1337 
1107 52470 ^ 6  28578 22897 

54932 17998 ^ 6<«8 49981 9897 
21262 14334 22448 26921
51162 32112 \ W S  12248 41796 

6872 57266 HH22 34434 42098 
22517 287 \ H i 7  27645 İ 2İ 68
26359 16582 *1<J34 9428 İ4626 
46360 39162 ^7139 35483 27348 
46192 8375 7094 1833 6 7305 
53750 40889 H5650 20575 
21520 42766 Ş2>24 59383 
51276 39860 S5S24 13999 34893 
11487 434 Ş136? 4l?19 87

3780 19597 6§69 19485 35939 
46745 34992 î.2^85 473 . 9 6627 
19548 26806 48022 25269 44040 

1473 21269 S 5S 36 39471 23069 
24084 25399 11^04 53005
16553 36329 Jl65 59()8 57836 

45 5759 9525 49^33 20518 
53126 33146 §9^ 8  33772 53305 
13713 43797 \ 6 \ 1 l  9343 59359 
45620 42216 $0356 47735 4l28l 
28109 18893 6§64 35215 33837 

9203 5376 S 9I 3^85 37509 
2571 5332 ^ 4 4  5320 26524 

42369 4328 5528 55670
5511 34934 16973 1 0746
2848 15913 S73?6 52458 53967 

21013 48174 0 48455 1189
35070 43128 *3>ll 31344 43049 
27093 6543 İ H 46 41776 23599 

4014 12792 1^84 17014 21544 
48683 45267

100 lira ^ a n M a r
23643 22063 44592 5628 5 47536 
35457 37520 * 9^38 843  i l  78
45024 3283 6S 3İ U ° l l  5830 

9355 5622 36931 3U 62
58992 59600 Ş7393 33S89 42927 
55705 59757 qOS55 262”!  54990 

6812 26150 2039 32Û50 10498 
4313 7121 SİSÎ& 26664 57944 

10779 58008 $0169 31^31 42025 
5340 38310 6965 8478 38391 
5878 37014 S7Ç2İ 29437 42502 

43898 31800 ^ 6q6& 41092 49673 
26312 30227 <51129 31625 45242 
57512 30910 $ 4 ll2  56380 57358 
23513 41696 İ157 l3>0l 59149 
14916 56032 <49l34 20404 42483 

5193 43157 3l84 18136 28294 
2967 39745 16423 10355 34774 

18928 38123 32762  58>39 1781 
3967 44593 -49791 3İ&83 31176  
3497 34971 §6395  32570 5893 
6311 16908 31244 19152 21794 
2294 13098 §2713 53397 43685 
2315 42289 15605 36042 İ0443 

55207 21200 iO>SOS 1İ608 5640 
8782 41959 §5«76 4S233 4258 
48233 57310 8592 59159 4’6352 

4031 47422 S M 2  51442 2908ü 
32501 32250 31 «56 l5 0 lg 47949 

1218 42739 3347 3>5l 59510 
38212 33939 I2 l2 3  18225 36114  
10384 24123 35362 29504 51070 
18350 3461 31152 3U  97 48865 
10132 468 3^205 46336 21439
53125 46683 -4£«00 55084 10666 
33245 41054 2^358 3352i 21901 
36094 41329 14859 1İ496 8120 
25146 32017 2843 2Û280 5308 
22882 35546 ^431

7© liîft l^azam&tinlaı'
, 10142 44781 gSfl80 l 6>52 45779

inkılap ~

10541 31993 13845 3267 40953
4537 3109 13752 11030 20960

26873 54273 4833 44761 59468
14958 6500 25905 43204 9580

5070 763 37056 49405 16064
30005 40905 3618 55009 8853
48097 12301 10448 24294 2907
54922 43172 41579 53186 15402

2934 2154 35927 6567 24937
54679 4597 9473 39064 20114
37128 28144 44877 44868 33936
54765 26141 13870 37088 11359
34044 19235 9732 32568 41801

1127 38980 19766 23348 12456
8117 10811 19945 39119 47771

57089 58257 45495 8363 39251
19119 42301 22913 217 26251
50175 2680 4932 11157 24678
56411 10059 27119 22037 12550

9871 29079 39001 37328 32634
4134 19937 42224 3263 6066

21739 38667 25424 41386 56959
11987 18399 44859 35459 27867
26003 18763 10650 14086 37403
20481 4959 24842 29102 38986

5354 5641 52086 54682 21481
55732 33263 40113 26718 47482
17815 1571 41460 42818 11423
45339 2253 15171 42073 48650
47128 11314 1418 32955 53749

1978 57324 31102 34478 10194
9717 35233 14243 18958 10792

58078 23859 24561 47987 20239
19363 37390 37359 52612 24174
53285 51034 28088 14591 54662
28097 48423 37429 31953 11159
53532 40535 79 50252 11623
20942 44233 1720 41988 57251
39668 39869 36765 42305 42370

1195 32448 18262 46318 54145
27162 54081 53445 31163 45666
41954 1721 52137 36340 59907
48036 36758 1264 43324 30312
25782 16628 13052 51705 33247
31369 23703 51153 44944 27214
59272 29608 42703 3479 50431
11085 19461 26575 31381 52393
26323 48611 49282 24272 52235

7046 8381 44987 59014 53265
59696 50807 2829 59068 52722

620 52529 30467 56131 21285
55836 6927 32235 5512 12642
50047 9718 8028 11401 38247
58211 9449 9006 44559 9584
45132 2404 57124 1224 35019
49783 7147 1068 21451 25365
22243 39336 3815i 1374 4654
48896 4704 7729 35077 31775
55547 17799 11511 52787 54850
52182 59161 4482 19402 40998
22348 22481 48136 49563 46736

1223 35794 19518 40908 21735
45400 40741 43375 15504 33427

,34504 5723 29633 9255 27385
50668 33698 17218 29257 1421
23250 16331 28513 4773 15679
31750 3797 30410 47225 48435
32291 59428 56786 42630 25182
32624 22707 7083 7751 20577

4444 19457 33133 52291 4213
ÇÇ££t 19502 10228 50867
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Devlet Demir Yolları ve Limanlan İlânatı]||
Portakal nakliyatına mahsus ikramiye

Kânunuevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 28-328 
numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaşaya, aynı istasiyondan ve 
aynı mürsil tarafından sevkedilmek şartile yüz vagondan fazla porta
kal nakledenlere hamule senetleri ile müracaat vukuunda İdaremize 
ait nakil ücretinin % 30 u ikramiye olarak iade edilecektir.

İkramiye portakal nakliyatına münhasır olup yalnız mürsillere ve
rilir.

Dörtyol ve Payastan sevkedilecek portakalların nakil ücretinden 
idaremize ait hisse ton başına 2648 kuruş olup % 30 ikramiye bu 
miktar üzerinden verilecektir.

İdaremiz için pazarlıkla mubayaa edilecek ( hırdavat sofra takımı, 
cıvata ve saire gibi muhtelifülcins) 160 kalem malzemenin müfredatı 
hakkında izahat almak istiyenlerin cumartesi ve pazar günleri Haydar
paşa mağazası mubayaa kısmına ve teklifatta bulunmak arzu edenlerin 
de 15-12-930 pazartesi günü saat on bir buçuğa kadar pazarlık ma
halline gelerek tahriren fiyat vermiş olmaları ve teklif edilen herhangi 
bir malzemenin nümunesi birlikte verilmedikçe fiyatlarının nazarı dik
kate ahnmıyacağı ilân olunur.

Asgarî on kişilik grup halinde seyahat edecek izci ve sporculara 
mahsus olan 8 ve 20 numaralı tarifeler lâğvedilerek yerine D.D.-14 
numaralı yeni bir tarife ihdas edilmiştir. İşbu tarife eskisi gibi yüzde 
33 tenzilâtı muhtevi olup Erzurum demiryollarından maada bilûmum 
Devlet demiryollarına teşmil edilmiştir.

Fazla tafsilât almak ve tarifeden edinmek istiyenler istasiyon ye 
ambarlarımıza müracaat etmelidirler.

*

Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 5-1-931 pazaatesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 

Demir Yollan idaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarım aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini üç (3) lira mukabilinde Ankara- 
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

*

Muhtelif transmisyon ve balata kayışlarile bez hortumlar kapalı 
zarfla münakaşaya konmuştur. Münakaşa 5.1.931 pazartesi günü saat 
15.30 da Aankarada Devlet Demir Yolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakaşa komisyonu kâtip
liğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

Tütün inhisarı Umumî 
Müdürlüğünden:

3,000 kilo Yerli Nişasta
daremiz için pazarlıkla (3,000) kilo yerli malı Nişasta satın alına

caktır. Taliplerin yüzde 7 1 - 2  teminat akçelerile beraber (1 5  kânunu
evvel 930 ) pazartesi günü saat 11 de Galatada Mubayaat komisyo
nuna müracaatları.

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden:
Esnaf cemiyetleri mürakibi iken İktisat vekâleti ceiilesince vazife

lerine nihayet verilen Ali ve Ahmet Niyazi Beylerin tarihi infikâkla- 
rından itibaren mürakabece hiçbir alâkalarının kalmadığı görülen lü
zum üzerine ilân olunur.

Dilber LOİS MORAN ve JOE 
W A G ST A F F
Yarın akşam

GLORYA SİNEMASINDA
İraesine başlanacağı ve her

kesin dinlemek istiyiceği

L A H U T İ  R A P S O D İ
biliminin cazibedar mümessilleridir] 

İlâveten : ( HAYDUTLAR  
ŞARKISI) filiminin meşhur ko
mikleri.

LAUREL vs HARDY nin 
ilk Fransızca sözlü komik filim
leri.

S ekizinci icra memurluğundan : 
Bir deyni mahkûmun bihin te

mini istifası zımnında paraya çev

rilmesi muakrrer altı adet singer 

marka şapka makinalârı 16-12-930 

salı günü saat ondan itibaren Ga

latada Yüksek kaldırımda türbe 

karşısında şapkacı Aron Frayne

Efendinin dükkânında açık artır

ma suretile satılacağından taliple

rin yevm ve saati mezkûrda ma

hallinde hazır bulunacak memu

runa müracaatları ilân olunur.

I  stanbul Asliye 3 üncü hukuk da- 
*  iresinden: Saliha Hanımın ko

cası Ankarada' Karaoğlan cadde

sinde Merkez lokantası sahibi 

Abdullah Beyin lokantasında mu

kim Beşiktaşlı İbrahimEthemEf. 

aleyhine terk sebebile ikame ey

lediği boşanma davasımn berayi 

tebliğ irsal kılınan arzuhali mer

but ilmühaber' zahrına mumaileyhin 

ikametgâhının ineçhul olduğu ma

hallesi muhtarı ve mübaşiri tara

fından şerh verilmiş olmakla on 

günde cevap vermek üzere arzuhal 

suretinin ilâheıi tebliği tensip kı

lınmış olduğundan tebliğ makamı

na kaim olmak üzere ilân olunur.
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Gazi î
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Gazi Hazretlerine arzedilecek 
İktisadî raporun tebyizi el’an bit
memiştir. Raporun Gazi Hazretle
rine arzı yarına kalmıştır.

Raporu Gazi Hazretlerine ar- 
zedecek olan İktisat Vekâleti mü
şaviri Şefik Bey dün Ticaret O - 
dasına giderek Hakkı Nezihi Beyle 
görüşmüştür. Rapor hulâsa halinde 
olmak üzere Oda Meclisi tarafın
dan 50 sahifeye indirilmiştir.

Raporda borç için hapsin iade 
edilmesine dair hiç bir şey yoktur. 
Bu hususta odaya atfedilen bütün 
şayiaların aslı yoktur. Yalnız icra 
ve iflâs kanununun dahilî ve haricî 
krediye menfi tesirleri zikredilmiş, 
kanunun tadili istenmiştir.

Raporda, tütün inhisarı yerine 
bandorol usulü istenmektedir. Bu 
suretle fazla menfaat temin edile
ceği ve ihracatın artacağı delil
lerle zırkredilmiştir.

Sanayi ve Maadin Bankasının 
haricinde olmak üzere erbabı sa
nayie yardım edecek bir bankanın 
teşkili de istenmiştir.

Ankarada
Dahiliye Vekili

Ankara, 11 (A . A ) —  Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Bey bu 
sabahki ekspresle şehrimize gel
miş, istasyonda vekiller, meb’uslar 
ve vekâlet erkânı tarafından istik
bal olunmuştur.

Japon Sefiri
Ankara, 11 (A.A) —  Japon 

Sefire M. Voşihida cenapları bu
günkü ekspresle şehrimize gelmiş
tir. Yugoslavya sefiri de aynı ti
renle Ankaraya muvasalet etmiştir.

Alman grupile mukavele
Ankara 11 (A.A) —  Devlet 

Demiryolları için alınacak malze
me hakkında Alman grupu ile 
yapılan 20 milyon liralık muka
velenamenin hükümetçe feshedil
mek üzere bulunduğu hakkında 
bir İstanbul gazetesinde intişar 
eden haber temamen asılsızdır.

Hâkimler kanunu
Ankara, 11 (A.A) —  Büyük 

Millet Meclisi bugünkü içtimaında 
hâkimler kanununun muvakkat 
37 inci maddesinin kaldırılması 
hakkmdaki kanunu müzakere ve 
kabul etmiştir. Meclis pazartesi 
günü toplanacaktır.___________

Şehirde

varidat kısmını müzakereye baş
ladı. Bütçe encümeni reisi Hacı 
Halit Bey uzun bir nutuk irat ede
rek bütçeyi müdafaa etti ve bil
hassa beş aylık bütçenin umumî 
bütçenin beşte biri ele alınarak 
tanzim edilmedi. Beş aylık umumî 
ihtiyaçlar tetkik edilerek her şeyi 
muhtevi bir bütçe yapıldı.

Dedi. Bunun üzerine bütçenin 
varidat kısmı evvelâ fasıl fasıl 
okundu, sonra heyeti umumiyesi 
reye konuldu ve beş aylık varidat 
umumî yekûnu 4,470,663 lira 75 
kuruş olarak kabul edildi. Bütçe 
müzakeresine yarın da devam edi
lecektir.

Şehir Meclisinde
Şehir Meclisi dün içtima etti. 

Belediyenin beş aylık bütçesinin

Halit Fahri Bey davası
Halit Fahri Beyin Darülbedayi 

mecmuasında intişar eden bir ya
zıdan dolayı mezkûr mecmua Mes
ul Müdürü Neyyire Neyyir Hanım 
ile yazıyı yazan Vasfı Rıza Bey 
aleyhine açtığı hakaret davası dün 
ikinci cezada görülmüştür.

Şahit sıfatile dinlenen Kemal 
Salih, Lûtfi, Ahmet Hidayet Bey
lerden Uyanış mecmuasında (H.
F.) imzası altında “Fazilet kuklası,, 
piyesi hakkında yazılan tenkidin 
Halit Fahri Beye ait olup olma
dığı sorulmuştur.

Kemal Salih ve Lûtfi Beyler
H. F. remzinin Halit Fahri Bey 
olduğunu söylemişlerdir.

Ahmet Hidayet Bey Darülbe- 
dayide çıkan yazının Uyanış da 
çıkan H. F. resimli yazıya matuf 
olduğunu ve H. F. ninde Halit 
Fahri Bey olduğunu söylemiştir.

Bu hususta Kemal Salih Bey 
de ayni fikirde olduğunu, Uyanış 
mecmuasının ^başında Halit Fahri 
Bey bulunduğuna mantıkî düşün
ce ile H. F. imzasının Halit Fahri 
Beye matuf olması lâzım geldiğini 
kendisinin bu kanaatte olduğunu 
söylemiştir.

Vasfi Rıza Bey itiraz etmiş ve 
demişlir ki :

— “Mecmuada H. F. imzası var
dır. Binaenaleyh her H. F. Halit 
Fahri mi dir ?. İkinci bir H. F. 
olabilir.

Mahkemeye gelmiyen Ertuğrul 
Sadettin Beyin ihzaren celbile de
vamı muhakeme 8 kânununsaniye 
bırakılmıştır.

Kaçakçılar faciası
Kaçakçılar filmi çevrildiği es

nada artist Karakaş Efendinin 
ölümü ile neticelenen facianın 
mes’ulleri mahkemece henüz an
laşılmamıştır.

Otomobili idare etmekte olan 
Darülbedayi artistlerinden Talât 
ve mes’ulü bilmal İpekçi kardeş
lerden Cemil Beyler maznun mev
kiinde bulunmaktadırlar.

Geçen celsede maznun vekili

Sadi Rıza Bey otomobilin devril
diği yolun gayri fennî yapılmış 
olduğunu ve binaenaleyk Şehre- 
manetin mes’ul bulunduğunu iddia 
etmiştir.

Yolun üç kişiden mürekkep 
bir heyeti fenniye tarafından keş
fini istemiştir.

Dünkü celsede heyeti fenniye 
tarafından keşfin henüz yapılma
dığı anlaşılmış ve muhakeme talik 
edilmiştir.
Tramvay şirketinden taz

minat
Maide isminde bir kızcağızı 

çinemekle maznun vatman Tahirin 
mehkemesi dün bitmiştir.

Vatman Tahir bir sene hapse 
ve 30 lira nakdî cezaya mahkûm 
edilmiş, tramvay şirketinden ( 2 ) 
bin lira tazminat alınmasına karar 
verilmiştir.

Belediyeden tazminat
Arşak isminde bir çocuğun 

ölümüne sebebiyet vermekle maz
nun şehremanetine mahsus kam- 
konu idare etmekte olan şöför 
Mustafanm mahkemesi dün Ağır 
cezada görülmüştür.

Mustafa bir sene hapsa 30 
lira nakdî cezaya mahkûm edilmiş 
ve Şehremanetinden 1500 lira 
tazminat alınmasına karar veril
miştir.

—  İ n k ı l â p  — 12 Kânunuevvel 1930

Ziraat Odası içtimai
Yeni seçilen Ziraat Odası dün 

saat üçte Vilâyette bir içtima ak- 
teylemiş ve bu içtima saat altıda 
bitmiştir.

Kazalardan gelecek 15 murah
has ile pazar günü aktedilecek 
İstanbul ziraat kongresi için rapor 
ihzarile meşgul olunmuştur. Rapor, 
şehrimizin ziraî vaziyetini ve ihti
yaçlarını tesbit eylemektedir.

Raporlar kongrede okunacak, 
lâzımgelen kararlar verilecektir. 
Bundan başka 5 kânunusanide 
Ankarada toplanacak ziraat kon
gresi için bir rapor ihzar edilecek 
ve iki de murahhas seçilecektir.

Millî Tasarruf Cemiyeti Ziraat 
Odasından bazı sualler sormuştur. 
Oda on beş madde ile buna cevap 
verecektir.

Bu cemiyet, oda reisinden ay
rıca bir de ihtisas raporu istemiş
tir. Buda ziraat şirketleri, ziraat 
neşriyatı, ziraat tedrisatı, istandart 
ve tavukçuluktur.

Fırka teşkilâtı
C. H. Fırkası vilâyet kongresi 

toplanmeaya kadar, vilâyet idare 
heyetinin vazifesine nihayet veri
lerek bir heyeti müteşebbise se
çildiğini dün yazmıştık. Bu heyet 
dün ilk defa olarak vazifeye baş
lamıştır.

Ancak eski vilâyet idare he-

yclinden muamelâtı devri tealim 
almamıştır: Çünkü eski heyetin
vazifesi filen hitam bulmuş ise de 
şeklen kongrede yeni idare he
yeti seçilinceye kadar bu heyet 
kalmaktadır.

Binaenaleyh muamelât yeniden 
intihap olunacak idare heyetine 
devredilecektir.

Bu dafa işe başlıyan heyeti 
müteşebbise fırka teşkilâtının ıs
lah ve takviyesi hususunda, şeh
rimizde tetkikat yapmış olan teş
kilât reisi Ali Beyin fikirlerinden 
istifade, edecektir.

Vilâyet idare heyetinde ol
duğu gibi fırkanın ekseri kaza 
ve nahiye idare heyetlerinin de 
kongrelerde yenileri seçilinceye ka
dar filî vazifelerine nihayet verile
cek ve yerlerine birer heyeti mü
teşebbise intihap olunacaktır.

T ü e a u p e fe  ©<aaıenımdİ a

Dikkat!

H ayat ucuzluyor
Ticaret odasının yaptığı bir 

cetvele göre harbi umumiden evvel
ki hayat pahalılığı ile şimdiki vazi
yet arasındaki fark şöyle tesbit 
edilmiştir.

Harpten evel 100 kuruşa temin 
edilen hayat şimdi 1238 kuruşa te
min edilebilmektedir.

Bu cetvele göre şimdi her ay 
hayat ucuzlamakta imiş.________

Hariçte
İşsizlerin nümayişi 

Londra, 10 ( A. A  ) - Londra 
civarında Hammersmithda nüma
yiş yapan işsizlerle zabıta arasın
da bir çarpışma olmuştur. Bir po
lis ağır surette yaralanmış ve 4 
kişi tevkif edilmiştir.

Kızılların Zaferi
Şanghay, 11 (A.A.) —  Kiang- 

Si eyaletinden gelen 10,000 kızıl 
etrafı yağma etmek ve önüne ge
çenleri öldürmek suretile Kiwang- 
tung’nin şimal havalisini istilâ 
etmektedirler Kızıl kuvvetler Mam- 
ying’e şehrini zaptetmişlerdir'

Çinde idamlar
Şanghay, 11 (A .A ) —  R isi- 

cümhur Chang - Kai - Cheke karşı 
suikastta bulunmuş olmakla maz
nun 8 komünist bugün Hankeouda 
idam edilmişlerdir.

Marsilyada Faşistler 
Paris, 11 (A.A) —  Kotidien 

gazetesinin Marsilyadan istihbarına 
nazaran Faşistlerle Faşist aleyh
tarları arasında vukua gelen bir 
mücadele neticesinde polis Hyeres 
Faşist reisini tevkif etmiş ve üze
rinde millî müdafaayı alâkadar 
eden bir vesika yakalamıştır. Po- 
lis, bu casusluk işinin şebekesini

ilrûlkDİç

Kızıl Bakire
—- Hal ha! Karar verdi öyle mi? 

Pek âlâ, zarar yok, dedi; eğer 
yolda bir halteder ise bir köpek 
öldürür gibi öldür. Bundan baş
ka bir değeri yoktur!

—  Peki yoldaş. Bana emin ola
bilirsin dedim ve ahizeyi telefona 

astım. Konstantinovnanm benzi 
uçmuştu..

—  Şimdi Çekanm size besle
diği muhabbet hakmda bir fikir 
edindiniz mi? dedim.

Kızıl Bakire bana:

—  Onların muhabbeti hakkın
da bir fikir edinmem için buna 
ihtiyacım yoktur. Fakat mustarih 
olabilirsiniz. Madem ki ortada bir 
kancık köpek vardır. Ben ona bu

kancık köpekten bir çocuk saldı- 
yorum.

Kızıl Bakirenin kin ve nefreti

ni bu sözleri söylerken sesinin al

dığı ahenkten fazla hiç birşey 

anlatamazdı.

Kızıl Bakirenin bizim hakkı

mızda mazmun bir fikri bulunmuş 

olduğunu farzeylesek bile Guns
licht hatasile onu sureti kafiyede 

bizim kollarımıza atmıştır. Bunu 

derhal anladık Kızıl Bakirenin kal
bindeki kaplan uyanmıştı.

—-  Uğraşmak mı istiyorlar? 

P eki! Uğraşsınlar! Ve madem ki 

ben bir köpeğim her köpek gibi 
kendimi müdafaa etmek ve lüzu

munda saldırmak gibi benim azı 
dişlerim olduğunu kendi zararlarına 
olarak öğreneceklerdir.

Kızıl Bakire arbk kendisini tu

tamıyor ve hiddetine cereyan ve
riyordu.

—  Kendimi meletmek adetim 

olmadığını bilecek kadar beni ta

nıyorsunuz. Lütfen yapacağım tek

lifi iyi dinleyiniz ve ciddiye alınız.

Kharosoff:

—  Seni dinliyoruz, dedi.
Kızıl Bakire bir az durdu ve

sözüne devamla :

—  Eğer annemi kurtarmağa 
muvaffak olursanız; beni anneme 
dair olan üzüntülerden kurtarır 

iseniz ve beni ona artık bir şey 
yapamıyacaklarına kani kılabilir
seniz size yemin ederim ki mev- 
kideki adamları biribiri arkasından 
yıkmak vasıtasını temin edeceğim.

—  Yıkmak, tabirinden ne an
lıyorsun ?

—  Biliyorsunuz ki Sovyetlerin 

yedek adamları yoktur. Binaenaleyh 

herhangi bir sebeple Bolşevikliği 
tesis eden adamlar ortadan silinir 

ise yerlerini tutacak ve eserlerine 
devam edecek başka adamları 
yoktur. Bir de Sovyet hükümeti
nin arkasında Çekanın saklan
dığı bir hükümet heyulâsından 
başka birşey olmadığım da bili
yorsunuz.

—  Bunu biliyoruz. Sonra?

Öyle ise size teklifim Sovnar-

koma ait en gizli dosyayı size ver

mektir. Ayıplarından bir çoğunu, 

cinayetlerinden ekserisini biliyor

sunuz. Fakat bilmediğiniz de var- 
dir.

—  Muhakkak!
(Arkası yarın)

U ta  s ü fe y ıifa  Ihı a  0 im @  
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İzmit halkının “Yamı„ı
protestosu

[ Diin İzm it B eled iye Reioi, C . H . F . 
V ilây et M utem edi, C . H . F . k aza Reiai, 
H ür F ikir g azetesi Y a z ı  İçleri Müdiri, 
H ilâliah m er R eisi, T ü rk  O ca ğ ı R eisi, 
N ahiye O ca k  H eyeti R eisi, tuhafiye  
tü ccarı, eczacı, d o k to r, ve  o p eta tö r, 
T ü rk  T ic a re t  B an k ası M üdürü ve  
tü ccard an , halk tad b ir ço k  im zalarla  şu  
m ektubu a ld ık :]

Yarın gazetesinin 4-10-930 
Tarih ve 287 numaralı nüshasın
da intişar eden mahut çirkin mek
tup üzerine keyfiyet lâzımgeldiği 
şekilde tekzip edilmiş ve müteca
vizlerin adliyemizce lâyık olduk
ları akibete uğratılacaklarına tam 
bir itimat beslemekte bulunduğu
muz kayt edilmişti.

Maznunlar adliyemizin çok isa
betli kararı üzerine tevkif edile
rek İzmite getirilmiş ve hapisaııe- 
ye hkılmıştır. Binaenaleyh her han
gi bir maksadı propaganda içim 
yaptıkları bu tezviratm ve bilhas
sa bütün bir şehir halkının namus 
ve şerefile oynamanın neticesi 
bilmuhakeme verilecek kararla gö
rülecektir. Ancak Yarın gazetesi
nin 7-12-930 tarih ve 350 numa
ralı nüshasının birinci sahifesinde 
münderiç ve İzmitten verilen bir 
haberde “ İzmitlilerin . memleket 
uğrunda mücadeleyi bir vazife 
edinen hür düşünceli vatanperver 
Arif Orucun muhakemesini sabırsız
lıkla bekledikleri ve bütütf İzmit 
halkı Arif Orucun ve matbuatın 
ak saçlı nur yüzlü ihtiyar baba
sının tevkifinden mahzun ve mü- 
kedder bulunuyor kaydile halktan 
Arif Oruç Beye gösterilen sami
miyet ve muhabbet sonsuzdur. 
Arif Oruç Bey hakkmdaki çirkin 
neşriyatın burada derin , bir nef
ret ve istikrah hisleri uyandırdığı,, 
hayret ve teessüfle görülmüştür.

Baştan nihayete kadar namus 
ve izzeti nefislerine tecavüz edil
mekten mütevellit çok haklı bir 
kin ve nefret Mssi duyup muha
keme neticesine sabırsızlıkla intizar 
eden şuurlu şehirimiz halkını her 
hangi bir maksatla duygusuz ve 
şerefsiz bir memleket halkı diye 
tavsif ve teşhir manasına telâkki 
ettiğimiz bu musanna haberle 
şehrimizde bir tek ferdin bile, alâ
kadar bulunmadığını ve tevkif ha
disesinden bütün şehir 'halkının 
bihakkin ve tam manasiyle mes
rur bulunduklarını şehrimiz namı- 
n« beyan ve keyfiyeti beryi neşir 
ehemmiyetle tekzip eylediğimizi 
hürmetle arz ederiz efendim.

meydana çıkarmak için tahkikat 
yapmaktadır.

Kahine buhranı 
Paris 10 (A.A) —  M. Laval, 

M. Poincareyı ziyaret etmiştir. M. 
Poincare M. Lavali isitşarelerine 
devama teşvik etmiştir. Biraz son
ra M. Laval M. Rolini kabul et
miştir. M. Rollin, M. Lavalin nez- 
dinden ayrılarak çıktığı şurada 
kendisinden malûmat almak iste
yen gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuştur:

“M. Laval, teşkil edeceği kabi* 
neye M. Tardieu'nün iştirakini ve 
M. Poincare’nin müzaheretini te
min etmiştir. Muvâfak olacağı ve 
meb’usan ve âyan meclislerinde 
çok kuvvetli bir ekseriyet kazana
cağı anlaşılmaktadır.,,

Paris, 11 (A. A) — : M, Laval, 
cümhuriyetçi fırkanın yekdiğerine 
muarız hiziplerinin arasını bulma
dığından kabine teşkilinden vaz 
geçmiştir. M. Doumergue,. kabine 
teşkili vazifesini M. Steege teklif 
etmiştir. Mumaileyh, cevabını ya* 
rln verecektir,
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Fethi Bey ve onun fikirlerini 
neşreden gazeteler, dört aydaıı- 
beri memleketi harap bir vatan ve 
halkı sefil bir millet halinde tas
vir ettiler. Makaleler ve karikatür
ler, bu telâkkiyi, sabah ve akşam, 
on dört milyon nüfusun damarları
na aşılamak için, arsenik dolu 
şırıngalar gibi kullanıldı.

İsmet Paşa “vatanı harap eden 
adam,,, hükümet “aceze ve cehele- 
min elinde bir israf ve suiistimal 
makinesi,, , Halk Fırkası ise bir 
“zulüm ocağı,, diye teşhir olundu. 
Her gün tekrar edilen bu tarife 
göre hükümet bir taraftan, Halk 
Fırkası, diğer taraftan ve başla
rında İsmet Paşa, halkı açlıktan 
öldürmek için ellerinden ne gelirse 
esirgemiyorlar ve hatalı siyasetle- 
rile memleketi nihayetsiz bir uçuru
mun derinliklerine doğru çeki
yorlardı . Halkı ayaklandırmak 
için kullanılan bu ifsat politikası 
üç ay içinde iflâs etmiş olmakla 
beraber, eğer tezvirin halâ tered
dütte bıraktığı vatandaşlar var
sa, onlar düşünmelidirler ki;

Bu memleketin hakikaten ha
rap ve bu halkın hakikaten kud
retsiz olduğu zamanlar, A ’/rupa, as
la bize itimat göstermedi. Göğsü

müze “hasta adam,, yaftasını vurarak 
ölümümüzü bekledi ve leşimizi par
çalamak istedi. Bir gün hakikaten 
öldük. Kargalar üstümüze üşüştü
ler. Bir adam çıktı. Kargaları da
ğıttı ve ölüye can bağışladı.

Günden güne kuvvetlendik. 
Dünyanın en büyük ordularından 
birini yaptık. Bir ordu ki, Macar 
başvekili Ankarada bir parçası
nı gördöğü zaman hayrette kaldı, 
Yunan başvekili hürmet ve tak
dirle andı.

Bugünkü haricî vaziyetimiz şudur:
Rusya müttefikimizdir. Bütün 

şark komşularımızla muahedelerin 
bağladığı kavî dostluklar tesis 
ettik. Ingiltere, Fransa ile vaziye
timiz mükemmeldir. İtalya gibi ka
vî bir devletle kuvvetli bir anlaş
ma yaptık. En mühim komşu
muz Yunanistanla tam bir surette 
anlaştık.

Türkiye Devleti Başvekilinin 
hariçte mazhar olduğu itibar 
ve onun sözüne karşı duyulan iti
mat, bugün Avrupada başka dev
letler için misal olarak zikredile
cek hale geldi, ismet Paşanın Av
rupada, hakikaten sevilen ve hür
met edilen bir devlet adamı oldu
ğunu bilmeyen kalmamıştır.

Merak edilmesi lâzım geien 
nokta şudur:

Acaba bütün bu devletler “harap 
vatan,, ve “sefil halk,, ile, harap ve 
sefil oldukları için, merhameten mi 
anlaştılar? Yoksa yıkılmaz kale gibi 
ordusu, sayısız servet membalarını 
bizzat işletmek için çalışmağa ko
yulmasını ve terakkiye doğru dev 
adunlarile koştuğunu görerek bü
yük bir kuvvetin tehlikesi yerine 
dostluğunu kazanmak için mi? Bir 
hükümetin İktisadî ve malî siya
setindeki muvaffakiyet derhal ne
tice vermediği için derhal anlaşıla- 
mıyabilir. Fakat haricî siyaset ki, 
-ancak kuvvetinin ifadesidir - tıp
kı askerî zaferler gibi derhal te
zahürünü gösterir.

Türkiyenin bssgüsa hangi 
vaziyette olduğumun en  ilmî, 
em m antıkî, göz ile  görülüp 
el ile tu tu lacak k ad ar maddî 
ve musibet delili, haricim gös
terdiği umumî em niyet • ve 
itibard a aram ak lâzsmgelir.

Türkiye Cümhuriyetinin bugün
kü vaziyeti hakikiyesini Fethi Bey
le onun etrafındaki biçarelerden, 
veya Arif Oruçlarla Zekeriya Bey
lerden değil, cihan siyasetinde Tür- 
kiyeye baş mevkii veren, “Sağlam 
adam,, haline geldiğimizi gördükçe 
dostluğumuzu kazanmak isteyen 
devletlerin tarzı muamelesinden öğ- 
raıeceğiz. A L Î  N Â G İ

İstanbul, 12 (A.A.) —  Reisi
cumhur Hazretleri bugün öğleden 
sonra diş hekimlerine giderek 
bir müddet orada kalmışlar ve 
doğruca dairelerine avdet buyur
muşlardır.

ism et Paşaı bugün 
g e l i y o r

Ankara, 12 (A. A) —  Başve
kil İsmet Paşa Hazretleri bu ak
şamki ekspresle İstanbula hare
ket etmiş ve istasiyonda heyeti 
vekile azalarile meb’uslar ve de- 
vairi erkân ve rüesası tarafından 
teşyi olunmuştur.

F I K R A

Tasarruf
T a sa rru f h a fta sı diin ba şla 

dı.. A lâ .  B ugün ik in c i günü.. 
B u  da alâ..

B ü y ü k  g ü n lere  m ahsus ren
ga ren k  h il'a tle r in e  bürünen rü- 
fe k a  i l k  sa y fa la rın d a  da, iç  

sa y fa la rın d a  da, son sa y fa la rın 
da  da, bir ağızdan tutturm uşlar, 
s ö y le n ip  d u ru yorlar :

“  F i lâ n  m em lek ette  tasarruf  
ş ö y le  y a p ılır , fa lâ n  m em lek ette  
ta sa rru f b ö y le  y a p ılır . Y o k  e f 

endim , A m er ik a  b ö y le  b ir ik tir 

m iştir , ev et e fen d im  F ransa  
ş ö y le  b irik tir ir . Jap ony ada şu  
vardır, A r ja n tin d e  bu., v e  ilâ -  
ah..

* * *

T asarruf, h iç  şü p h esiz, y a 
şam ak istiy en  bir m ille t in  y a 

şam a y o lla r ın d a n  b irid ir . K a 

zanan adam , k a za n d ığ ın ın  bir  
k ısm ın ı bir k ö şey e  koy u p  “  ne  

o lu r  ne o lm a z  !  „  d iy e  dü şün
m e li  v e  h iç  b ir  zam an unutm a
m a lıd ır  k i:

“ A k  a kça  kara  g ü n  için dir..,,

F a k a t b ize  k a lır sa  T ü rk iy e , 
tasarruftan  ziy a d e  “  ç o k  ka za n 
m a „  y a  m ühtaçtır.

T asarruf, ik tisa t i le  yaşam ak  
dem ektir, ik t is a t  i le  yaşam ak, 
lâ zım  o la n , za ru rî o la n  ih tiy a ç
la r ı tem in  etm ek f  v e  eğer ar

tarsa )  ceb im izd e k a la n ı har 
vurup harm an savurm am aktır.

H a lb u k i  bugün h iç  te bu h a l
de  d e ğ iliz .. İç im izd e  en  se fih  

ad d ettiğ im iz adam , ihtiy a cın ı 
ancak tem in  e d e b ilm iş  o la n  
adam dır.

* * *

B e ş e r î  ih tiy a çla rın ı ancak  
tem in e d e b ile n  bir vatandaşın  
zen g in  v e  se fih  a d d ed ild iğ i şu  

diyar, tasarruftan ziy a d e  ço k  
çalışm ağa v e  ç o k  kazanm ağa  
te ş v ik  e d ilm e lid ir .

* * *

T a sa r r u f hum m alı b ir  sâyin  
en  so n  v e  m üsbet m erh a lesid ir.

B u  m erh a ley i m üsbet bir h e
d e f  a d d ed en ler  e v v e lâ  ç o k  ça

lış m a lı v e  ç o k  k a za n m a lıd ırla r.

B in a en a ley h  ta sa rru f h a fta 
sından e v v e l Ç o k  ça lışm a  v e  
ço k  kazanm a haftası..

Y o k sa  bu m em lek ette  tasar
r u f, ebediyyen  u la şıla m a z b ir  
ha y a l o lu r. a » *

düsıı Ibaşlkdln
Millî Iktısst ve Tasarruf Cemi

yetinin tertip ettiği yerli mallar 
haftasına dünden itibaren başlan
mıştır .

Dün öğleden sonra saat 2 de 
Beyoğlunda Galatasaray lisesi ve 
İstanbul Darülfünun konferans sa
lonlarında erkek ve kadın hatipler 
tarafından konferanslar verilmiştir.

Galatasaray lisesinde Saime 
Faik, Melih Avni hanımlarla Se
lim Sırrı ve Galatasaray lisesi mü
dürü Fethi Beyler yerli mallar 
hakkında konferanslar vermişlerdir.

Fethi B. tasarrufun ne şekilde 
yapılması iâzım geldiğini izah et
miş ve demiştir ki :

Bilaistisna her vatandaş tasar
ruf ve yerli malları kullanmakla 
mükelleftir. Aile ocağı, mektep ve 
hükümet ayrı ayrı kendi teşkilât
larında yerli mallar kullanmağı esas 
tutmalıdır. Bizim istediğimiz budur 
ve ancak o vakit Türk iktisadiya
tı parlıyacak ve Türk köylüsü, Türk 
işçisi refaha kavuşacaktır,,

Konferansı müteakip davetli
lere Cümhuriyet gençler mahfili 
tarafından parlak bir müsamere 
verilmiştir.

Darülfümuradia 
Dün Darülfünun konferansları- 

da çok parlak olmuştur. Saat 12 
den itibaren Bahriye bandosu te
rennüme başlamıştı. Halk saat 
daha birde salonu doldurmuştu. 

Tam 2 de sinema oynatıldı. 
1930 Galatasaray sergisinin 

filmi, yerli mensucat fabrikaları ve 
yeni vitrin müsabakasına iştirak 
eden sergiler gösterildi. Halk ta
rafından şiddetle alkışlandı.

Sinema bittikten sonra Lâtife 
Bekir Hanım tarafından nutuk söy
leyecek, Ruhsar Nazmi Nuri, Mev- 
hibe Rıza ve diğer Hanımlar sı- 
rasile takdim edilmiştir.
İlk konferans veren Ruhsar Ha
nım ezcümle demiştir ki :

Harp meydanlarında fevkal
beşer kahramanlıklar yaratan ve 
tarihine ölmez sahifeier bahşeden 
Türk milletinin millî iktisat idealin 
de de korkusuzca yürüyeceğine bir 
dakika bile şüphe etmem, (şiddetli 
alkışlar).

Düşünmeden sarfeden, kazan
madan harcıyan, memlekete karşı 
vazifesini yapmamış demektir.

Aldığınız herhanği bir şeyin 
yerli olmasını tercih edin. Bu va
tan için, seninle ağhyan kendi 
kardeşinin malı dururken yaban
cılardan malalmak, kendi hardeş- 
lerine, kendi memleketine ve binne- 
tice kendine zarar vermek demektir.

Müteakiben Mevhibe Rıza Ha
nım kürsüye çıkmış ve uzun bir 
konferans vermiştir.

Mevhibe Rıza Hanım son sö
zünü şöyle bitirmiştir:

“Paralı bir millet olmamız için 
iktisada riayetkâr olmamız ve pa
ralarımızı harice akıtmayıp kendi 
kardeşlerimizin ellerine götürmemiz 
lâzımdır. Memleketimizin ziraatı, sa
nayii ne kadar ilerlerse biz de o 
kadar mes'ut oluruz.

T ü rk  Ocağım :Ta  
Dün Türk Ocağının programı 

tatbik edilememiştir. Cuma olmak 
dolayısile yerli mallar sergisinde 
eşya teşhir edecek mağazalar dük
kânlarının kapalı olması hase- 
bile eşya getirememişlerdir.

V itrin  m ü sabakası 
Vitrin müsabakasına iştirak e- 

den mağazalar dünden itibaren 
malarını teşhir etmişlerdir.

Müsabakaya iştirak eden ve 
yerli malı satan mağazalara müsa
baka hey’eti tarafından sureti 
mahsusada yaptırılmış levhalar ve
rilmiştir. Bu suretle müsabakaya 
iştirak eden mağazalar kolayca 
anlaşılmaktadır.

Vitrin müsabakası bir hafta 
devam edecek, önümüzdeki per
şembe günü bitecektir.

Mrer

T a sa rru f haftası dün açıldı

^alar
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Ankara: 12 - (A.A.) —  Başve

kil İsmet Paşa Hazretleri bugün 
saat on beşte Türkocağında irat 
buyurdukları büyük nutuklarile ta
sarruf ve yerli malı haftasını aç
mışlardır. Paşa Hazretleri ocak 
salonlarını dolduran kadın erkek 
büyük halk kalabalığının alkışla
rı arasında kürsiye çıkmış ve ati
deki nutka başlamışlardır:

Isnmet Paşamım mMtkııa
Bir sene evvel bugün Büyük 

Millet meclisinin kürsüsünden mil
lete büyük bir millî buhrandan 
resmen haber vermiştik. Millî pa
ranın göz karartacak bir sür’atle 
sarsılıp düştüğü günleri hatırlayınız. 
Mütemadiyen ecnebi dövizi talep 
eden ihtiyaçlar karşısında birikmiş 
bir servet olmaksızın halin dehşe
tine kara gün bekleyenlerin zehir 
saçan sistematik propagandaları 
inzimam etmiş ve her şeyden va
him olarak vatandaşların millî 
paraya, millî iktisada itimatları 
sarsılmıştı. Bu çetin ahval içinde 
biz millete tehlikeyi olduğu gibi 
haber verdik.

Düşündüğümüz tedbirler ise gök
ten inen tılsımlar gibi derhal şifa 
veren şeyler değil, insanların so
ğuk kanlılığı ile ve azmüsebat ile 
tatbik olunabilecek usuller ve ted
birlerden ibaretti. Evvelâ milletten 
kendi yaşamak kabiliyet ve kud
retine itimat istiyorduk. Ençok 
ehemmiyet verdiğimiz âmil bu idi.

Türk milleti büyük tehlikeler 
kaşısmda mahsusatmdan olan iti 
dali nefsine itimadı derhal uyan
dırdı. İçinde bulunduğumuz ve da
ha maruz kalacağımız ihtimalât 
nekadar ağır olursa olsun beheme
hal kendi mevcudiyetini muhafaza 
etmek için her tedbiri almağa bu 
uğurda her mahrumiyete katlan
mağa kat'î bir azmükarar gösterdi. 
Bu çetin kararlı çehrenin karşısın
da tehlike denilen ifrit ilk ham
lede derhal tevakkufa ve tered
düde mahkûm edilmiştir.

Büyük Millet Meclisi, hüküme
tini kötü niyetlerin fena kasıtla
rına karşı fevkalâde salâhiyetlerle 
teçhiz eylemişti. Fevkalâde salâ
hiyetlerin icabında kullanılması ne 
kadar zarurî bir müdafaa isw bu 
salâhiyetlerin mütelâşiyane ve yan
lış istikametlerde tatbikıda o dere
cede tehlikeli ve cemiyeti uçu
rumlara sürükleyici olabilirdi. Hü
kümet fevkalâde tedbirlere mü- 
racaatte son derece sabırlı dav
ranmakla alâkadar ve hüsnüniyet 
sahibi müesseselerin teşriki mesa
isini temin etmekle haiz olduğu 
fevkalâde salâhiyetlerin muhtemel 
büiün mahzurlarından memleketi 
sıyanet etmeğe muvaffak olmuştu.

Tedricen fakat mütemadiyen 
salâha yürüyen malî vaziyetin aza
mî derecede teşevvüşü için uyan
dırılan yeni müşkülâtın hakkından 
da gelmeğe memleket mecbur ol
muştur. Malî ve İktisadî vaziyetin 
ümitsiz olduğu, gibi, dahilî ve ha
ricî kasti ve mübalâğalı bir ma
nevî hava içinde bir de şarktan 
vâsi mikyasta tecavüze maruz kal
dık. Bu büyük hâdiseler karşısın
da cümhuriyeti müdafaa vazifesi
nin vatana yüklediği canca, malî 
ve iktisadi noktai nazardan bü
yük fedakârlıklar kötü niyetleri
nin tam inkisarı hayallerile ve her

halde bunların beklediği mal, ci
hanşümul bir İktisadî buhranın 
memleketimize bittabi temas eden 
şedit tesirleri bizim bu nazik se
nemizde ayrıca

mecbur olduğumuz bir menfi âmil 
olmuştur.

İhracat metalarımızı teşkil eden 
ziraî mevat üzerinde fiyatlerin 
dünyada düşkünlüğü ile alehımum 
istihlâkâtm azlığı elbette menfi 
tesiratım gösterecektir. Mahsulle
rimizin çeşitli olması sayesinde mu
kavemet edebildiğimiz bu fiyat 
buhranından müteessir olan vatan
daşlarımız talihsiz bir nasibe ola
rak kötü ve küçük ihtirasların 
mütemadiyen ve esası hariçten ge
len betbinane ve faalâne telkmatı- 
na ayrıca maruz kaldılar. Etrafı
mızda ve pek çok memleketlerde 
afet halini almış bulunan fiat düş
künlüğünün bizde binnisbe, o da 
mahza çeşit mahsul ile kanaatkâr
lık yüzünden, kabili tahammül bir 
derecede bulunmasını, güneşlerini 
bekliyen mahlûklar zehir saçmak 
için fırsat bilmişlerdi. İtiraf etme
liyiz ki maruz kaldığımız bu maneyî 
hücüm, bu bir sene sarfında çok şü
kür yine yüz akı ile atlattığımız 
büyük tehlikelerden biri idi. Şimdi 
vatandaşlar vaziyeti hissi selimleri 
ile çok soğuk kanlı mütalea etme
ğe muvaffak olmuşlardır.

İşte Efendiler 12-12-1929 dan
12 - 12 - 1930 a bu imtihanlardan 
geçerek girdik. Bugün vaziyet ne
dir ? Malî ve İktisadî vaziyette 
sağlam bir müdaffa cephesi yüreği
mizin içine kadar itimat dolu olarak 
kurulmuş, dertler olduğu gibi mey 
dana çıkmıştır. Millî para aylar 
danberi 1030 - 1035 arasında 
kendini kurtardı, ve 12-12-1929 da 
heyecanlı bir sukut karşısında bu
lunmağa mukabil 12-12-1930 da 
açık günler için bir milyon İngiliz 
liralık bir ihracat fazlalığı kaydey- 
ledi. Meydana çıkan başlıca dert 
ise geçen sene bahsettiğimiz mes'e- 
ledir. Yani İktisadî açık,, tediye 
muvazenesindeki açıktır. İktisadî 
açığımız diğer tabirile tediye mu
vazenemizdeki açığımız bilhassa 
temas ettiğimiz bir maruf ımıta- 
hassısm fikrince üç milyon İngiliz 
kabul olunmak lâzımdır. Bundan 
iki lüzum çıkar. Birisi devletçe alı
nacak tedbirlerle üç milyon ister
lin açığı kapamağa çalışmak diğeri 
millî hayattan bu açığın kapanma
sına yardım aramak. Her halde 
millî maişetin tanziminde memle
ketin İktisadî açığım artırmayacak 
tasarrufkârane bir millî hayat kur
mak mecburiyeti vardır. Size açığı 
kapamak yolunda hükümetin mü
temadiyen almağa mecbur oldu
ğu tedbirlerden bahsetmiyeceğim. 
Fakat millî hayatın tanziminde ta
kibine mecbur olduğumuz tasarru
fun lüzumuna ehemmiyetle işaret 
edeceğim.

Millî iktisat ve tasarruf cemi
yetinin vücude gelmesini ibram 
eden bir ana sebebi göstermiş 
oldum. Millî alış verişi açıktan kur
taracak bir millî maişet tarzına 
alışmak mecburiyetindeyiz. Yoksa 
Millî bünye çürütücü bir fakrüd- 
demin tehdidi altındadır. Cemiyet 
bütün vatandaşları intibaha davet 
eden faaliyetinde ilk sene iftihar 
edeceğimiz muvaffakiyetler elde 
etti. Miliî tasarruf ve millî iktisat 
cemiyetine bütün ailelerimi - 
zin bir gözü ve bir kulağı daima 
açılmış olmalıdır. Cemiyet neşriya
tında yiyecek ve giyecek olarak 
bize yüz milyonluk mevzular gös
teriyor, hepimiz bu mevzular üze
rinde imali fikir etmeğe mecburuz 
Mes’eleye yakından temas edince

—  Lütfen çeviriniz —a göğüs vermeğe —  L ü tfe n  çeı
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Koımgre
Toplamışı nizam a uy

gum olmıyanı İbiır kongremin 
k ararları nasıl mnıutelbeır 
olabilir ?
Dünkü gazetelerde T. 1. C. 

umumî merkezinin bir daveti in
tişar etti. Umumî kongreyi 2 kâ
nunusanide içtimaa çağıran bu teb
liğde aynen deniliyor ki:

“2 —  Vesaiti nakliyenin kifayet
sizliğine binaen kongreye iştirak 
hususuna müteallik nizamnamenin
19 uncu maddesi şu suretle tatbik 
edilecektir:

a —  Merkezi umumiden bir mu
rahhas,

b —  Federasyonlardan birer 
murahhas,

c —  Mıntakalar namına mınta- 
ka merkez heyetlerince müntehap 
bi-rer murahhas,

d —  Mıntaka dahilindeki müt
tefik klüplerin birer murahhasının 
iştirakile toplanacak heyetin bu 
murahhaslar meyanında intihap ve 
tefrik edeceği murahhas adedinin 
dörtte biri

Hasıl olan zarurete binaen (94)- 
üncü maddenin hükmünü tevsien 
her murahhas kendi klübünden 
başka diğer üç klüp namına vekâ
leti haiz olacak; yani cem’an dört 
rey verebilecektir. Mıntaka murah
hasları da klübün vekâletini ala
caklardır.,,

Davet tezkeresinden çıkarıp 
buraya naklettiğimiz şu ikinci 
madde ve o maddenin a, b, c, 
d, fıkraları sarahaten gösteriyor ki, 
senelerdenberi toplanamayan kon
greyi toplamak için nizamın em
rettiği esasları yıkmaktan veyahut 
nizamı keyfî şekilde tefsirden baş
ka çare bulunamamıştır. Kongreyi 
Ankarada toplamak için para bu
lunamayınca, daha doğrusu, alınan 
para ile nizamî bir kongre topla
mağa imkân olmayınca, kongreyi 
nizamsız toplamak yoluna gidilmiş 
ve nizamnamenin 19 uncu maddesi 
tanınmaz hale getirilmiştir.

Ankarada bütün memleket spor
culuğunu temsil edecek ve o spor
cu gençlik namına kararlar vere
cek bir kongre toplanıyor. Güzel.. 
Ancak kogrenin nasıl ve kimlerden 
mürekkep olarak toplanabileceği 
idman cemiyetleri nizamnamesinde 
gayet sarih bir surette kaydedilmiş
tir. Şimdi nizamın emrettiği şekil
de bir kongre toplamaya para ve 
binaenaleyh imkân yok diye fede
rasyon ve mıntaka murahhasları 
güdük haline, hele teşkilâfa mensup 
klüpler hiç temsil edilemeyecekleri 
bir şekle, sıfıra indirilmektedir.

Yüzden fazla spor mümessili
nin görüşmesi ve karar vermesi 
lâzım gelen meseleler etrafında bu 
suretle toplanacak mahdut ve ni
zamî vaziyetleri nihayet kitaba da
hi uydurulmamış bir heyetin içti- 
mamdan ne faide hasıl olabilir ? 
Bunların teşkil edecekleri heyetler 
memleket sporunu ne dereceye 
kadar temsil edebilirler? Nihayet 
para olmadığı için du şekilde ha
rekete karar verildiği de mazeret 
olamaz. Daveti yapan kimdir ve o 
kimse, bu kadar esaslı bir top
lanmayı nasıl oluyor da ve hangi 
salâhiyete istinaden, bu derece 
lâübah bir davete mevzu ittihaz edi 
yor?

Acı hakikat şudur ki, hüküme
tin, spor için verdiği on binlerce 
lira seyahatlerde heder ve israf 
olunduktan sonra, şimdi sporcuları 
toplayıp kongrelerini yaptırtacak 
maddî imkândan mahrum bulunu
yoruz.

Bu takdirde, gayri kâfi vesaitle

nizamsız, bir kom;re toplamaktan 
ise nizamlı bir kongre toplamak 
için para buluncaya kadar bekle
mek elbet ki müreccahtır.

Zira bu şekilde bir kongrenin 
kararları mûta olamaz ve binnetice 
eldeki para gene israf edilmiş o- 
lur. Fazla olarak sporu salim mec
raya sokalım derken yeni ihtilâf
lar içinde büsbütün çıkmaza sok
muş oluruz.

Tayyare piyangosu dün sabah 
ikmal edilmiştir. Kazanan numa
ralar şunlardır :

§0000 lira kazaman

32873
4500 lira k azan an

4921®
3500 lira hazaraanlaır

4123© 53203 
21604

1000 lire kazana analar

52024 31810
6260 16458

12238 6128
13748 10303
18050 1247
12060 31343

450 lira k a zan a n alr

37963 36280 17080 38998 37385 
33190 1156 47387 52413 32729 

3827 19233 50289 42939 58404 
43361 19299 50878 28972 31135 
31355 29798 42578 23463 12544 

5559 49250
150 lira  k a zan a n lar  

17166 6942 18143 17441 28878 
26441 54660 46678 4799 24897 
50419 33863 55158 4679 34894 

7242 47509 28983 567ü0 24559 
47235 37049 48522 23900 14033 

3672 7867 33705 42782 34871 
7613 44974 7221 42789 44640 

33398 44328 11152 1329 44776 
52942 1198 14497 10499 27648 
41913 42340 57908 45227 3076ü 
31715 52546 55960 12579 52402 
13661 41324 22081 39863 44531 
40537 59489 40770 7335 35295 
16027 56703 46148 38826 24709 
30648 30547 24709 40708 19540 
15711 29970 37599 11343 2004 

4688 16855 50595 44289 55895 
10755 15110 5178 39833 25519 
51009 53889 50455 262 7674

5974 38378 37126 16970 51993 
21145 2674 43400 33475 6511
59977 51834 33505 16373 27464 
12124 32195 14079 16769 10494 
49990 2776 55777

100 lira k azan a n lar  

32582 7704 21728 7107 25716 
16809 46206 42205 38719 18919 

4143 36884 25754 7482 39244 
3225 34982 50221 38548 57253 

334 15348 40143 29069 48825 
15898 480o4 46658 47919 31652 
28190 20275 31820 59673 26401 
16330 24224 39941 47506 1298 
16956 23806 27611 13913 1904 

4283 17154 36447 54406 52379 
30205 2476 11128 25303 33333 
53838 57773 48595 1045 27929 
51633 5077 15103 2686 6938 

173 41081 42504 5344 59584 
13482 14373 38374 26113 25804 
56778 40651 33351 26849 39166 
22859 13356 13623 17750 44332 
23214 52233 48696 43841 391117 
28281 2778 53928 53085 24707
56123 31071 5505 5147 45017 
52421 34092 19313 37613 959
17785 57294 19575 818 49601
13726 53546 28697 983 38194

54780 21828 11489 3937 17389
56906 15196 15307 20115 45022
19755 38916 56417 43838 55481
12488 51845 40331 47263 19420
12207 52464 52584 6120 26698
16534 33047 59992 15033 18039
46867 46594 40814 10602 2916
36723 56345 23809 2723 26234

634 31372 37551 12941 21507
13354 56183 1679 43082 58960
28206 22844 22918 23927 54550
11335 18000 2085 4417 51564
21335 34948 24609 59633 3871
53976 23154 53778 13783 23156
46729 24374 42355 48829 20141
44919 53378 38311 56604 35
58069 51829 42046

7© Mira k azan a n lar  

24508 11497 49292 49994 28477 
46037 45575 32579 14596 17654 

5055 53905 13594 48251 22802 
7630 4007 57076 44636 13510 

35588 11468 24120 41423 24730 
57145 37141 450 6318 22899
47434 50712 46574 26818 44202 
42186 4567 50504 31922 1760 
14584 57075 21147 42621 50665 
18885 58935 58866 9796 54900 

2646 39523 41944 26070 6295 
12518 28929 178 3889 7056
48491 28236 1624 3357â 27664 
31940 910C 49226 58276 12132 
57982 13093 14594 50775 24237 
27097 48867 11574 13717 53557 
10755 53960 8132 24312 24524 
36878 44690 41145 35382 33238 
46134 23696 335 51906 32319

1761 22369 24326 18341 35250 
43970 23458 39145 15680 33710 
33645 15279 30910 57742 4337 
50787 5155 40417 44094 51052 
54645 948 50381 2534 54757
16530 2635 24435 1419 35753 
39269 51263 10072 35564 24432 
18550 5086 11306 44349 32833 
33073 25817 58469 54335 23631 
14634 16068 49629 157 24519
21527 6614 55559 29328 52653 
40329 2566 48095 7338 38210 
36653 24475 33892 36183 49326 

9293 58312 39554 26775 37474 
3389 5846 14383 50270 35580 

18052 50529 11168 34350 17300 
19337 50978 27549 31130 26332 
52622 48642 19733 58796 20351 
41409 28415 3364 8890 39458 
16759 39987 2108 17002 58062 
52404 43305 28099 14994 22954 
58501 23131 55487 54143 44507 
23122 18432 40535 50541 51520 
15984 9766 10264 51694 39706
56124 51129 52618 9912 39318 
35960 23875 23562 16858 4559 
37054 20480 14731 26663 27644 
41225 32092 30702 42876 22016 
32043 1867 42032 7548 19181 
40922 3024 35649 5567 46007 
57979 22093 54894 51812 50581 
52846 47395 49350 5314 21562 
54093 40583 30109 58209 52731 
46808 52582 25562 18017 24155 
58758 41520 1209 27600 7442 
59418 58385 36771 34888 17272 
16708 22095 53567 27723 48703 

3685 21716 47542 50645 19838 
38875 42243 50897 15018 349
27001 53443 22326 42153 29559 
52727 6460 1792 41973 I 396O 
15547 3025 1911 10022 1815 
28650 11619 19894 23175 56706 
42549 4433 13808 12967 46746 
47856 26768 4377 13438 11508 
39354 38049 20638 8468 11993 

9779 14447 26800 

10 bin liralık  'büyük m ü k â fa t

En son çekilen 10,000  
liralık büyük mükâfatı a- 
tideki on numara kazan
mıştır :

46632 46191 25467
37200 41800 62

7840  22210 44587
42530

Dahilde
Ble[|<e(ölllv®(s]©

Seyyah celbi
Avrupanın maruf şehirlerinin 

seyyah getirmek için nasıl bir prog
ram takip ettikleri İstanbul bele
diyesi tarafından Paris, Roma ve 
Viyana sefaretlerinizden sorulmug- 
tur.

Sefaretlerimiz, seyyah işleri 
hakkında mufassal malûmat vere
cekler, bundan sonra belediye sey
yah işleri kısmı bir çalışma prog
ramı hazırlayacaktır.

Belediye şehir meclisinden tah
sisat alırsa İstanbulun bir harita- 
sile şehrimizin muhtelif manzara
larından mürekkep resimli bir ri
sale bastırılacaktır.

Bu risaleler, seyyah acentele
rinde ve pasaport vizesinde yolcu
lara dağıtılmak üzere konsolosla
rımıza gönderilecektir.

Yeni ahırlarda üç misli 
fazla süt almıyor

İnek sahipleri, yeni sistemde 
inek ahırları inşası için belediye
nin kararma itiraz etmişler, fakat 
kat’î karar üzerine mecburî bir 
vaziyette yeniden ahır inşasına baş
lamışlardı.

Mevcut ahırların yüzde sekse
ni son sistem olarak yapılmıştır. 
Son ayların ihsaî neticelerine göre 
bu ahırlarda inek telefat ve has
talıkları azalmıştır. Yeni ahır yap
tıran inekçiler eskisine nazaran 
üç misli daha fazla süt aldıkları
nı söylemişlever bu mecburiyeti 
koyan belediyeye teşekkür etmiş
lerdir.

I P â y a ıs a ı d l s ı

Sanayi Bankası
Sanayi erbabı Sanayi ve maa

din bankasından şikâyet ediyorlar. 
Şikâyete sebep olan noktalar şun
lardır : Sanayi bankası sanayi mü- 
esseselerine karşı rakip .bir vazi
yet almıştır. Banka sanayi erba
bına yardım etmiyor.

Sanayi erbabı bu şikâyetlerin
den sonra bankaya yeni bir şekil 
verilmesini istiyorlar. Teklif edilen 

şekil şudur: Bankanın elinde He- 
reke kumaş, Beykoz ayakkabı 
gibi büyük fabrikalar vardır, bun
lardan başka muhtelif sınaî mües- 

seselerde de sermayesi vardır. Sanayi 
ve maadin bankası bu müessese- 
leri idare eden bir yer olmalıdır.

Bu suretle bankanın bir banka 
olmaktan çıkarılarak deviet fabri
kaları umum müdürlüğü haline ge
tirilmesi isteniyor. Sanayi kredisi 
ihtiyacını temin için de ayrı bir 
banka isteniyor. Sanayi erbabının 
bu müracaatları Ticaret odası ta
rafından Gazi Hz. ne takdim edile
cek rapora ilâve edilmiştir.

İhracat eşyası
Fındık satışlarındaki hararet 

devam ediyor. Esasen Ticaret bor- 
sasmda son günlerin en çok mu
amelesi fındık ve buğday üzerine 
cereyan ediyor. Bir iki ay evvel 
65 kuruşa satılan iç fındık, bir iki 
gün evel 95 kuruşa kadar çık
mıştır.

Fiatlerin daha ziyade çıkacağı 
söyleniyor.

Buğday fiatleri 6 kuruşla 7ku- 
ruş arasında istikrar peyda etmiş
tir. Tiftik fiatleri pek düşkündür. 
İngiltereden az miktarda talep 
vardır.

Av derilerinin satışı eskisine 
nazaran daha ziyade durgundur. 
Şehrimizde geçen seneden kalma 
istok mal vardır. Satış olmadığı 
için Anadoludan buraya az mal 
geliyor. Satışın durgun gitmesine 
sebep dünya piyasasındaki av de- 

1 , irisi buhranıdır.
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Tasarruf için
“ Halk kasketlidir. Esvap

lar, yırtık  ve yamalı değil, 
fakat eskidir, Çlinkii ihtilâl, 
beş senelik program ı başara
bilmek için istihlâkten kıs.yor. 
M ilyarlarca rublelik inşaatın  
karşılığı, ne hâzinenin altını, 
ne de istikrazdır. B aşlıcası ta- 
aarruftur.

Fnlilı R ıfkı B .
R uoya m ek tu p ları

Umumî harp Ruayayı fena hal
de hırpalamıştı. Bu hırpalamadan 
sonra bir de dahilî harp zuhur 
etti. Milletdaşlar biribirini insaf
sızca kırdı.

Arkasından 30 milyon kişiyi 
aç bırakan bir kıtlık çıktı. Başka 
bir Avrupa memleketi olsaydı, 
belki bu kadar ağır ve derin sar
sıntılara dayanamazdı.

Ruslar, bütün bu darbeleri iyi 
kötü savuşturdular ve memleket
lerini imar ve ihya etmeğe karar 
verdiler. Bu karar “Petiletka,, de
dikleri beş senelik bir imar plânı 
şeklinde göründü.

Bu beş senelik plân Rusya 
halkının azmine, iradesine, feda
kârlığına istinat ediyordu. Ruslar 
bütün kafa ve kol kuvvetlerini bu 
plânın tahakkukuna hasrettiler. 
Fakat Falih Rıfkı Beyin dediği 
gibi, en büyük muvaffakiyet ami
lini tasarrufta buldular.

Biz, saray denilen israf mües
sesesi zamanında tasarrufun ne 
olduğunu bilmezdik. Merhum Ah
met Hikmetin dediği gibi, “müsrif
liği icabı asalet,, sayardık. Halbuki 
biz de tasarrufun “Tut ki yedim 
camisi,, gibi ananevi bir darbı me
seli bile vardır.

Çoğumuzun nazarımızda tasar
ruf, hasislik, cimrilikle beraber
dir. Tasarrufun - İçtimaî mahiye
tinden gafiliz. Bazı kimselerin ta
sarrufu, hakikaten, hâzinesi içinde 
açlıktan ölen zenginin hissetinden 
farksızdır. Kazandığım yememek, 
parayı eski küflü altınların mer
diven altındaki çömleklerde sak
lanması gibi, para biriktirmek, 
manasız bir hırstan başka bir şey 
değildir.

Tasarruf, lüzumu olmayan, lüks 
sayılan şeylere para israfından 
çekinmek demektir. Bu, ferdî bir 
tasarruftur. Fakat her fert bu ta
sarrufu takip ederse, neticesi İç
timaî olur, Onun için tasarrufu 
cemiyet hayrına ferdî haziardan 
fedakârlık suretinde anlamak da
ha doğru olur.

Ruslar melon, fötr şapka ye
rine kasket kullanıyorlarmış; on
larda serpuşun tasarrufî bir ma
nası olabilir; bizde ise şapka bir 
medeniyet hamlesi, bir İçtimaî 
inkılâp alâmetidir. Biz, Ruslar gi
bi, kaskete rağbet etmesek bile, 
halkçılığımıza uyan bir kıyafet 
sadeliği takip edebiliriz.

Hakikaten pek lüks yaşıyoruz. 
Avrupanın ipeklerinden, yünlerin
den, pamuklarından yahut lâvan- 
talarından, esanslarından bir türlü 
vaz geçmeyoruz.

Tasarruf bugün bizim için mil
lî bir zarurettir, ipekli kömlek, 
boyunbağı, ipekli çorap gibi şey
ler bize bir şeref izafe etmez. Bun
lar nihayet bir gösteriş, bir şıklık 
alâmetidir. Daha bunlar gibi ne
ler var ki kıymetleri temamile vâ- 
hidir. Bu vâhi şeyler için millî ta
sarrufu ihmal etmek doğru mudur?

İstiklâl harbi siyasî, milli var
lık cidali idi; tasarruf ise, Avru- 
panın İktisadî hakimiyetinden kur
tulmak mücadelesidir. İktisadî esa
ret altında siyasî istiklâl; Türk bu 
türlü esaretinde düşmanıdır. Bugün 
çektiğimiz sıkıntıların büyük bir 
kısmının zevklerimizden fedakâr
lık etmeği bilemememizden ileri 
geldiğinde şüphe yoktur.

Türk İktisat ve Tasarruf cemi
yetinin perensıplerini biz de ferd! 
birer umde bilmeliyiz. Hakikî va
tanperverlik budur.

1 KÂZIM NAMt



göreceğiz iti oadece açığı kapa
mak için çok çalışmak ve seneler
ce çalışmak lâzımdır.

Efendiler ihtiyacımızı tehdit e- 
derek ve kendi mahsul ve mamu
latımıza rağbet ederek varacağımız 
ilk netice ancak açıktan kurtulmak 
olacaktır. Bu netice ile ancak bir 
tedafüi vaziyet temin edebiliriz. Fa 
kat bu vaziyet ve tedbirler inkişafı 
ve ilerlemek temin etmeğe kifayet 
edemez. Memleket muhtaç oldu
ğunu daha bol daha geniş mikyas
ta tedarik edebilir. Almağa mec
bur olacağız. Şu halde asıl netice 
hariçten satın almak kabiliyetimiz 
artması yani harice satacak kıy
metlerimizin çoğalması lâzımdır. 
Mahsulümüz çok olmalı ve sata
bilmeliyiz.

Hümkûet bütün tedbirlerinde 
bu gayeye yürümeğe mecburdur. 
Meselenin çok mücadeleli ve çok 
muğlâk olduğunu zikretmeğe hacet 
yoktur. Bu hususta asıl âmil ik
tisatta, millî teşkilâttadır. Millî ta
sarruf ve iktisat cemiyetinin ifa 
etmeğe çalıştığı yüksek hizmetler
den biri de bu lüzum ve intibahı 
fennî bir surette millete anlatmağa 
çalışmaktır. Millî iktisadın hima
ye ve teşvikında bilhassa mücadele 
etmeğe mecbur olduğumuz İçtimaî 
afet millî satıcıların bu intibah 
devrinin kendilerine verdiği vazife
den tegafül etmeleri ihtimalidir.

Müstehlik vatandaşın yerli mal 
dan yemek ve giymek emeli müs
tahsil vatandaş tarafından ihtiya- 
cata tabi olarak tekâmül etmeğe 
çalışmak iyi ve ucuz vermek ar
zusu ve mücadelesi ile mukabele 
görmezse bütün emekler heba 
olur. Millî iktisat ve tasarruf ce
miyetinin bilhassa faaliyetini tec
viz ettiği istikametlerden biride bu
dur. Memnuniyetle görüyoruz ki ce
miyet geçen sene zarfında müs- 
tehlikelerle müstahsıllar arasında 
muvaffakiyetli rabıtalara tavassut 
etmiştir. Bu tavassutlar vatandaş
lar tarafından her iki cephede ve 
iyi neticelerle telâkki olunmuş
tur.

Millî iktisat mücadelesinde İk
tisadî teçhizat için elzem olan bü
yük ve esaslı vasıta sermayedir. 
Sermaye için hariçten gelecek mu
vakkat ikrazların kıymeti söz gö
türmez. Fakat asıl millî sermaye 
milletin kendi tasarrufu ve birik- 
tirmesile temin olmalıdır. Her aile
nin suhuletle biriktirebileceği mü
tevazı .paralarla en devamlı ve 
esaslı millî sermayeler birikebi
lir. Millî tasarruf ve iktisat cemi
yetinin millete bilhassa öğreteceği 
şey ufak millî tasarruflardan millî 
sermayenin nasıl birikeceğini an
latmaktır.

Efendiler; bugünün İktisadî mü
cadelesinden bahsederken sözlerimi 
bir esaslı noktaya işaret etmeden 
bitiremiyeceğim. Görüyorsunuz ki 
millî iktisat bahsında açıktan ve 
kendi kendini yemekten kurtulmak 
sonra aktif bir İktisadî inkişafa 
girmek, hükümetçe ve milletçe bir 
çok teşkilâta ve İçtimaî tedbirlere 
lüzum gösteriyor. Hükümet teşki
lâtının ve millî teşekküllerin ikti
sadın her sahasında müdahaleleri 
zarurî görünüyor. Müdafaayı istih
sal ve satış hususunda milletler 
mütemadiyen teşkilâtlara gidiyor. 
Bizim takip edeceğimiz yol da an
cak teşkilât âlemi içinde mütema
diyen kendimizi teçhiz etmek ve 
muhtelif sahalarda ferdî ve çaresiz 
kalan müstahsil ve müstehlikleri
mizi teşkilâtlarla takviye etmeğe 
çalışmaktadır. Hattâ nazarî olarak 
kendilerini ferdiyetçi ve liberal 
zannedenlerin bile bizzarure kar
şıcında hükümetten yani onun yar
dım için teşkilâtları olmamasından 
şikâyet etmeleri manidar değil- 
mîdiır? Bu tabiî sebeplerledir ki
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biz hükümetin memleket iktisadi
yatına her nalında yardımcı müda
halesi ve teşkilâtı ile hükümetin 
vazife ifa etme3İ lâzımgeldiği esa
sını takip ediyoruz. Memleket ih
tiyacına tevfuk eden bu hattı hare
ketimizde millî teşekküllerden 
muzaharet bekliyoruz. Milli iktisat 
mücadelesinde muvaffakiyetli ve 
hayırlı bir mevcudiyet gösteren 
Millî iktisat ve tasarruf cemiyeti
ne Sepimiz yardım etmeliyiz. Ce
miyetin teşebbüslerini tahakkuk 
ettirmek için alâkadarların şitabı 
lüzumunu bilhassa bir millî vazife 
olarak göstermek isterim. Cemi
yetin sergileri, kongreleri hakika
ten hepimiz için istifadelidir. Ge
çen seneki sanayi kongresinde salâ- 
hiyettar ağızlar esaslı ihtiyaçları 
bize söyledi.

Sanayi kongresinin tekliflerini 
ve mütalealarını ihtiva eden kitap 
millî iktisatçılar için iyi bir merci- 
dir. Cemiyet önümüzde bir ziraat 
kongresi toplamak teşebbüsünde- 
dir. Memleketin her tarafında halk
ça ve hükümet teşkilâtınca azamî 
derecede alâka ve muzaharet gös
terilmektedir. Memleketin nekadar 
çok akşamından iştirak edilirse 
memleket vaziyet ve ihtiyaçları o 
kadar isabetli tezahür ettirilmiş 
olur.

Efendiler; hükümet ve halk teş
kilâtları bir tek İktisadî varlığın 
uzuvları gibi çalışmalıdır. Bizim 
maksadımız ve siyasetimiz böyle 
bir ahengi temin etmeğe çalış
maktır.
Kâzım Pş. Hz, mim nutukları

Ankara ; 12 (A.A) —  Millî ta
sarruf ve yerli malı haftasının baş 
laması münasebetile Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazret
leri Ankara radyosunda bu akşam 
atideki hitabeyi irat buyurmuşlardır:

Aziz vatandaşlarım; millî iktisat 
ve tasarruf cemiyetinin tertip et
tiği tasarruf ve yerli malı haftası 
bugün başladı. Büyük Reisimiz 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
himayeleri ve fahrî riyasetleri al
tında bulunmakla mübahi olan bu 
cemiyetin reisi sıfatile muhterem 
vatandaşlarıma hitap etmek fırsa
tına nailiyetimden dolayı bahtiya
rım.

Bugün Türkiyenin her şehrinde 
tasarruf ve yerli malı haftası, mil
lî bir bayram kutlulanmada radyoda 
gazetelerde ve sokakta halka tasar
ruf ve yerli malı propagandası ya 
pılmaktadır. Ayni gayeler ayni fi
kirler uğrunda bütün milletin se
ferber haline gelmesi mesut bir 
muvaffakiyettir. Bu haftanın en 
büyük kıymeti bize millî vazifemi
zi canlı bir surette hatırlatmasıdır.

Filhakika tasarruf etmek ve 
yerli malı k u lla n m a k  m illî  
vazifelerimizin en mühimlerin
dendir. Tasarruf medenîlik alâ
metidir. Her millet medenileştikçe 
daha fazla tasarruf ediyor. Hal
buki müsrif Osmanlı saltanatı dev
rinden kalan bir itiyatla milleti
mizin büyük bir ekseriyeti hesa
bını bilmez, ayağını yorganına gö
re uzatmaz. İşte biz bu kötü iti
yatla mücadele etmek mecburiye
tindeyiz. Yarını düşünmiyen, eline 
geçeni gelişi güzel sarfeden adam 
iyi bir vatandaş değildir.

Tasarruf çok kazanmakla de
ğil hesaplı harcamakla olur. Yüz 
kazanıp 99 sarfeden bin kazanıp 

bin bir sarfedendan muhakkak ki 
daha zengindir, Bunun için herke
sin hergün kaç para sarfettiğini 
bilmesi lâzımdır. Parasını nerelere 
sarfettiğini bilmeyen hiç bir vakit 
tasarruf edemez. Tasarruf bize 
ehemmiyetsiz gibi görünen masraf
lardan kısılarak yapılır. Türkiyede 
günde beş kuruş arttırabilecek 
lıer halde iki milyon insan vardır. 
Bu iki milyon kişi günde beşer 
kuruş tasarruf etse senede 39mil- 
yon İira birikir. Damlaya damlaya 
göl olur dedikleri hakikaten doğ
rudur. Senin, benim, onun hepimi
zin günde biriktireceğimiz beş ku». 
ruşla bir nenede muazzam millî 
bir oeraaye vüsade gelebilir. Onan

için be? kuruşu hakir görmeğe a- 
lışmıyalım.

Memleketimizde yapmak mec
buriyetinde olduğumuz birçok iş
ler vardır. Böyle tasarruf edilmiş 
sermayelere cidden muhtacız. Millî 
iktisadiyatımızın inkişafı, millî tasar
rufumuzla elele gidecektir. Bu ha
kikat artık bizde de anlaşılmağa 
başlandı. Eskiden tamamile yabancı 
olduğumuz millî tasarruf hareketi 
bugün memleketimizde de bir va
kıadır. Bugün artık Türk vatan
daşları da biriktirmeğe başladı. 
Bankalarımızdaki küçük tasarruf 
hesapları gittikçe artıyor. Bu ha
reket devam etmelidir. Büyük reh
berimiz Gazi Hazretleri tasarru
fun millî ve vicdanî bir borç oldu
ğunu her vesile ile beyan buyur

muşlardır. Tasarruf ve yerli malı haf
tasında bu millî vazifemizi düşüne
lim ve bütün sene zarfında hesaplı 
yaşama ve tasarruf etmeğe azme
delim.

Millî tasarrufun diğer şekli de 
yarli malı kullanmaktır. Memleke
timizde yetişen ve yapılan mahsulât 

ve mamulâtımızı tatmak, korumak ve 
sevmek mecburiyetindeyiz. En bü
yük ve çok zengin milletler bile bu
na riayet etmekte ve bu sayede 
memleketlerinin İktisadî vazife ve 
en tabiî bir hak olarak tatbik ede- 
geldikleri yerli malı kullanma ka
idesini biz de memleketimizde tat- 
bika başladık. Eskiden birşey alır
ken yerli malı aramak aklımıza gel
mezdi. Fakat bugün soruyoruz ve 
yerli malını tercih ediyoruz.

Yerli malı kullanmanın mem
leketimizde şuurlu bir hareket 
haline gelmesi cidden mühim bir 
inkılâptır. Bu inkılâbın en büyük 
neticesi eskiden yerli malını kapı
larından içeriye sokmayan mağa
zaların Millî iktisat ve tasarruf 
cemiyetinin tertip ettiği yerli mal- 
larile vitrin müsabakasına büyük 
bir hevesle iştirakleri ve yerli malı 
yapan ve satan müesselerin gün
den güne tevessü ve tezayyütleri- 
dir. Anadolu’da eskiden hiç yerli 
malı getirmeyen tacirler bugün 
millî fabrikalarımızla iş görmeğe 
başlamıştır. Bu hareket neticesinde 
millî sanayiimiz gittikçe inkişaf 
ediyor.

Bütün dünyada sınaî istihsal 
gerilediği halde Türkiyede sana
yiinin yükselmesi cidden dikkate 
şayan bir hâdisedir. Türkiyede sı
naî istihsal 1928 senesine nisbetle 
yüzde 2,25 bir fazlalık gösteriyor. 
Bu neticeyi yerli malı kullanmak 
hususunda milletin gösterdiği sa
mimiyet ve dikkate borçluyuz. Bu
nu daha parlak bir hale getirmek 
bizim elimizdedir.

İşte bu sayede millî paramızın 
kıymeti artacak ve milletin refahı 
yükselecektir. Türkiyeye senede 
100 milyon liralık yiyecek, giyecek 
içecek ithal ettiğimizi unutmayalım 

ve daima bir şey alırken yerli malı 
istiyelim. Ve yerli malını tercih 
edelim. Hamiyet vatanperverlik 
icabı da budur.

Yerli malından herhangi bir 
şikâyeti olanlar derhal Millî iktisat 

ve tasarruf cemiyetinin Ankarada- 
ki umum merkezine doğrudan 
doğruya müracaat etmelidirler. Ce 
miyet bu arzu ve şikâyetlerin 
ait olduğu müesseselerle temas 
ederek lâzım gelen tedbirleri al
mağı millî bir vazife addeder. 
Tasarrruf ve yerli malı haftasında 

millî Tasarruf millî iktisat vazife
lerimizi bir itiyat haline getir
meli ve gelecek seneki tasar
ruf ve yerli malı haftasına daha 
iyi neticelerle çıkmağa çalışma
lıyız. Beni dinliyen aziz vatandaş
larımı hürmetle selâmlıyarak söz
lerime nihayet veriyorum.

—  i n k ı l â p  —

Poliste
Beyoğlu yangını

Evvelki gece İstiklâl caddesin
de Haçopulo pasajinde düğmeci 
Kalinikos efendinin 48 numaralı 
dükkânından yangın çıkmıştır. Anî 
olarak parlayan alevler dehşetle 
etrafı sarmağa başlamış, bitişik 46 
numaralı dükkâna da sirayet etmiş
tir. Derhal yetişen etfaiyenin bütün 
gayretlerine rağmen söndürüleme- 
miş ve dükkânlar kamilen yanmış
tır. Yangının ne suretle çıktığı an
laşılamamıştır. Tahkikat yapıl
maktadır.

Rakı parası için
Dün gece Beyoğlunda Hava 

sokağında Ali Ef. nin meyhanesine 
İstanbullu 42 yaşlarında Recai Ef. 
isminde biri gelmiş ve rakı içmiştir. 
Recai Ef. keyfini tamamladıktan 
sonra tası tarağı toplamış ve rakı 
parasını vermeden gitmek istemiş
tir. Parayı isteyen garsona kafa 
tutmuş ve söylenmeğe başlanmıştır. 
Garson kadın bunuıı üzerine eline 
geçirdiği bir tabağı Recai Ef. nin 
kafasına geçirmiştir. Tahkikat ya
pılmaktadır.

Otomobil sademesi
Dün saat 14 de Balatta Musa 

paşa caddesinden geçmekte olan 
1362 N. 1; şöför Rızanın otomobili 
12 ya uda Yasef isminde bir ço
cuğa çarpmış ve yaralanmasına 
sebep olmuştur.

Çocuk muayene için hastaneye 
kaldırılmış, şöför yakalanmıştır.

Bıçakla yaralamış
Dün saat 12 de Eminönünde, 

Saraçhane başında oturan seyyar 
manav 18 yaşlarında Celâl, Siirtli 
Hayri tarafından bıçakla sol ba
cağından yaralanmıştır. Biçak ayak 
damarına tesadüf etmiş ve çok 
kan akmasına sebep olmuştur. 
Celâl derhal bir otomobile bindi
rilerek hastahaneye götürülürken 
yolda ölmüştür.

Topkapıda hırsızlık
Topkapıda Fatma sultan ma

hallesinde Şeyhülislâm mahallesin
de 24 numaralı Haşan oğlu Cavit 
Efendinin evine hırsız girmiş, bir 
kat elbise, bir pantalon, 2 manto, 
içinde 350 lira ve bir çok eşya bu
lunan bir çekmeceyi olduğu gibi 
alarak kaçmıştır. Polis tahkikata 
başlamıştır.

Yedikulede yangm
Dün gece Yedikule Hacı Ah

met caddesinde seyrüsüfer mua
vini Hüsnü Ff. nin 89 numaralı e- 
vinde elektiriklerin kontak yapma 
siyle yangın çıkmıştır.

Etraftan yetişilerek tevessüüne 
meydan verilmeden söndürülmüştür.

Hariçte
F f ©  ım s a ı <dl â ı

M. Steg kabineyi teşkil 
ediyor

Paris, 12 ( A. A  ) —  M. Steg 
kabinenin teşkilini kabul etmiştir.

Kabulden evvel...
Paris, 11 - (A.A.) —  Reisicüm

hur tarafından kendisine yeni ka
binenin teşkili vazifesi tevdi edil
miş olan M. Steg henüz cevabını 

vermemiştir. Mumaileyh, bir çok şah
siyetlerle görüşmüş olup cevabını 
yarın vermesi muhtemeldir.

Paris, 11 (A.A) - M. Magino, 
M. Steg ile görüştükten sonra şu 
beyanatta bulunmuştur : M. Steg 
ile görüştükten sonra kendisine 
bugünkü ahval ve şerait altında 
arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma 
kabinesi teşkiline imkân görmedi
ğimi söyledim. Grupumun kendi
sine müzaheret edeceğini zannet
miyorum.

Tulon’da casusluk mu
Paris, 11 (A . A ) —  Emniyeti 

umumiye müdüriyeti bazı hadisele r

»ebebile Tulon mıntakanıııda millî 
müdafaayı alâkadar eden bir men1 
ele hakkında tahkikata başlamıştır. 
Bazı gazetelerin pek büyük bir 
ehemmiyet ve vahamet atfettikle
ri ve fakat haddi zatında pek o 
kadar mühim olmiyan bu mesele 
hakkında büyük bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir.

I in îfp flte e ıp e d le

Hint meselesi 
Londra, 11 (A. A ) —  M: Mac- 

donaldın Hintli müslümanlarla me- 
cusiler arasındaki ihtilâfların halli 
için girişilmiş olan müzakeratta 
mütevassıt vazifesini ifa etmeğe 
fevkalâde taraftar olduğu müstah- 
berdir. Bu ihtilâfat hali hazırdaki 
konferans müzakeratımn terakki 
etmesine mâni teşkil etmektedir.

Londra, 11 (A. A) —  M. Chur- 
chill, irat etmiş olduğu gayet he
yecanlı bir nutukta Britanya mil
letinin Hindistanı müessir bir su
rette kontrol altında bulundurmak
tan vaz geçmediğini beyan etmiş
tir. Hindistana dominyonlar itnti- 
yazatına müşabih fedakârlıklarda 
bulunulmasına aleyhtar kuvvetli bir 
ekseriyetin mevcut olduğu müşa
hede edilmiştir. Bu ekseriyet Avam 
kamarasındadır. Hindistan, kendi 
haline bırakılacak olusra hemen 
Çin'in bugünkü vaziyetine düşer. 
Hindistan politikacılarile bunlara 
taraftar 24 bin kişi hapiste bulun
maktadır. Yapılacak her türlü fe
dakârlık Hint ihtilâlcilerinin yeni 
mutalebatta bulunmalarına vesile 
teşkil edecektir.Ergeç Gandi ve ta
raftarlarını yakalıyarak ezmek lâ- 
zımır.

Cihandaki buhran
Londra ll(A .A ) -Burada bir nu

tuk irat etmiş olan cemiyeti akvam 
büyük meclisi reisi Romanya ricalin
den M. Titulesko cemiyeti akvamın 
cihan iktisadiyat bubranı hakkında 
tetkikat icrasına teşebbüs etmesi 
teklifinde bulunmuştur. Mumaileyh 
yakında cemiyeti akvamdan umu
mî bir malî konferansın içtimaa da
veti hususunun talep edileceği mü- 
taleasmda bulunmaktadır. Beynel
milel bir teşriki mesai husu
le gelmediği takdirde bütün ci
hanın mutazarrır olmasını intaç 
edecek bir felâketin vukuu müm
kündür.

Feci bir vapur kazası
Roma, 11 (A.A.) —  Gazetele

rin Fiome’den istihbarına göre, 
dün Sussak da bir kaza vukua gel
miştir. Popola namındaki gemi şid
detle esmekte olan rüzgâr ve fev
kalade dalgalı olan deniz sularının 
tesirile rıhtıma binmiştir. Kaza 
neticesinde 13 kişinin telef olduğu 
söylenmektedir.

Am nK gFiil& aıdla

İflâs eden banka
Nevyork, 11 (A.A.) —  Nevyork 

ta 59 şubesi bulunan Bank of 
Unitedstates, tediyatını tatil etmiş
tir. Bir çok kuvvetli bankalar bu 
bankaya yardım etmeğe mütema
yildirler.

Einstein nutku
Nevyork 11 (A.A) —  Einstein 

Belgenladden çıkmadan evvel tel
siz telgrafla şöyle bir nutuk neş- 
retmiştir: Militarizm denilen ifriti 

öldürünüz. Siyasî ve İktisadî vaziyeti
niz militarizmi tamamen tahrip ede
bilmenizi temin edebilecek şekil
dedir.

Meşhur âlim, bundan sonra yüz
lerce gazeteci ve fotoğrafçı ile gö
rüşmüş ve kendilerile lâtife etmiştir.

Vy] mı aı cu D mte® ra <dl a»

M. Venizeîosun seyahati
Atina, 11 (A. A) —  M. Veni

zelos, Viyana, Prag ve Varşovayı 
ziyaret etmek üzre Noel yortu
larında Atinadan mufarakat ede
cektir.
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Bazı kelimeler vardır ki, ma
naları bizde, zaman zaman tebed
dül eder.

Faraza politika kelimesi..
Politika, bir camianın, kafala

rında memleket ve vatan endişesi 
bir şuur halinde tebellür etmiş 
münevverlerine o camia tarafından 
verilmiş ve tasdik edilmiş, serbest 
münazara ve münakaşaya tekabül 
eden bir kamus kelimesidir.

Yani bir memleketin muayyen 
olan millî seciyesile hamurları ma
yalanmış olan münevverleri, o 
memleketin umumî ve hayatî 
menfaat ve temayüllerini kendi İç
timaî adeselerile görüp tahlil ede
rek müsbet bir neticeye ulaşırlar; 
ve başka başka müsbet neticeler 
etrafında birleşen münevverler 
karşı karşıya geçip, millet muva
cehesinde noktai nazarlarını mü
dafaa ederler.

Buna münazara namı verilir. 
Münazaraya girişen iki, üç, beş 
ve yahut on beş tarafın da istih
daf ettiği gaye memleketin men
faat ve selâmeti endişesi olduğu 
için çıkan netice daimî olmasa da
hi, muayyen bir devreye inhisar 
etse dahi gene memleketin ve ca
mianın menfaatini mucip olur.

*  *  *

Medenî memleketlerde fırka
lar böyle doğjr, böyle karşılaşır
lar. Faraza Fransada, Almanyada 
politika denince akla gelen bu
dur.

Fakat bizde, keyfiyet alabil
diğine garip ve agreptir.

Çünkü;

1 —  Bu memleketin her za
man, her şeyden evvel istiklâl ve 
istikbali mevzubahs olmaktadır.

2 —  Binaenaleyh Türkiyenin 
her zaman, her şeyden evvel bir 
yaşama politikası takip etmesi 
zarurîdir.

3 —  Bu itibarla Türk camiası 
iehlike karşısında daima millî bir 
blok teşkiline mecburdur.

4 —  Vatan ve memleket en
dişesi kafasında bir şuur haline 
gelmiş her münevver Türk, bu lü
zum ve zarurete iman eder.

5 —  Ohalde Türkiyede dahilî 
politika millî bir blokun vücudu
na ve bu siyasî uzviyetin korun
masına inhisar eder.

6 —  Binaenaleyh Türkiyede 
muhalefet her zaman millî vahdeti 
ihlâl etmek noktasında temerküz 
eder ve muhakkak umumî miliî 
menfaatler karşısında nihaî bir hi
yaneti istihdaf eyler.

7 —  İşte bunun içindir ki bizde 
politika denince akla gelen şey 
temiz ve namuslu vatandaşlara 
taş atmak, büyük idealistlerin te

miz ahularını kirletmek, vatan iş
lerini altüst etmek, yerli menfaat
leri yabancı kursaklara lokma et
mek, gayreti ve hiyaneti olur.

8—  işte bunun içindir ki, bizde 
politikacı denince akla gelen tip, 
karanlıkta pusu kuran, bulanık 
suda balık avlıyan, ve siyasî ra
kibini arkasından hançerlemek için 
fırsat gözeten iki yüzlü ve müraî 
bir şerirdir.

9—  Ve işte bundan dolayıdırki 
bariz seciyesi mertlik ve civan
mertlik olan Türk camiası, içinde 
muhalefet yaşıyamaz.

Çünki bu samimî hava içinde

iki yüzlü, şirret bir riya boğulur, 
ölür, yaşıyamaz gider.

* * \V
Türkiyede politikanın yaşıyan 

manası, ancak inkılâbın kudretini 
hudutların öte tarafında temsil 
eden diplomasidir. Türkiye poli
tikayı hariçte ve hariç ile yapar.

Miliî hudutlar dahilinde yaşıyan 
siyasî hava bir dahilî politika de
ğil, başdöndürücü, koskoca bir 
inkılâptır.

Halk Fırkası yaşıyor.. Çünki
0 bir hizbi değil; inıklâba daya
nan millî vahdeti temsil eder.

İNKILÂP

F I K R A

Murabaha!
M u h a le fe t in  k u y ru k la rın ı k ı 

sarak birer k ö şey e  sin en  k o 
p o y la rı, g i z l i  k a p a k lı sa ld ıra 
ca k  y e n i  b ir  h e d e f  b u ld u la r.

‘‘S u r e ti hak,, tan görünüp, 
fe n a  teza h ü rler  k a rşısın d a  t ik 
sin en  n am uslu  birer e fe n d i tem 
k in i  i le  sö y len ip  duruyorlar:

—  A h  şu k a n u n la r dü- 
z e ls e le r  d e  ku r tu lsa k !.

K a n u n la rın  d ü ze lm e s i?  A c a 
ba te m k in li  k o p o y la rın  ortaya  
a ttık la r ı bu şia r i le  is t ih d a f et
t ik  le r i  gaye n ed ir  ?

iz a h  ed e lim ;

1 —  B u  m e m le k e tte  e s k i  r e 
j i m  m evcu t iken , b ir  kanun  
vardı k i  b ir  adam  borcunu ver
m ed i m i, a la c a k lıs ı d e r h a l ic 
raya m üracaat eder; onu y a k a  
p aça  hapse tık tır ır , ta zy ik  ederdi.

2 — B u  h a l, b irçok  en trik a la ra  
seb eb iy et verird i. Faraza;

A  —  B o r ç lu  üç ay hapis  
yatarsa a la c a k lı  onu b ir  daha  
ta zy ik  ed em ezd i. B in a en a ley h  
b orçlu n u n  m ahpeste üç ay y a t
m ası a la c a k lın ın  işin e  g e lm ezd i.

B  —  B u n u n  iç in  a le le k s e r  
bir  fa iz c i  y a hu d i, y a hu t abanî 
s a r ık lı  b ir  m urabahacı o la n  a- 
la c a k lı,  ta z y ik i dozu n d a  (y a n i  
k ıv a m ın d a ) b ıra kır, b ir  k o la 
y ın ı b u lu p  borçlud an  daha y ü k 
se k  r a k a m lı bir sen et kopartır. 
F araza  ( 2 0 )  lir a  borcunuz var
sa , m u h a k k a k  y en i s e n e tle (S O )  
lir a lık  b ir  ted iy e  taahhüdünde  
b ulun urdun uz. ( 2 0 )  y i  verem i-  
y en  e l l i y i  n a sıl ö d er?  B itta b i  
g en e ha p si boy lar, bu d e fa  5 0  
y er in e  10 0  lira  verm ek taah
hüdü n e g irerd in iz. N ih a y et bir  
gün borcunuzun y ek û n u  o ka d a r  
b a rırd ı k i ,  m urabahacının e lin 
d e  s iz  h er isten d iğ i anda h a p is
han eyi b o y lıy a n  b ir  k u k la  ha
lin e  g irerd in iz..

3  —  B u  te k n ik  i le  fa iz c i  
serm aye, A n a d o lu d a  d a lb u d a k  
sa lm ış  adeta ş e h ir le r i a dam la
rı, d a m la rı v e  ham am ları k e n 
d is in e  m a l v e  esir  e y lem işti.

T ü r k  in k ılâ b ı m em lek etin  
is t ik b a li  kadar T ü r k  vatanda
şın ın  h ü rriy etin i d e  is t ih d a f et
tiğ ind en , e s k i  r e jim i y ık a r 
k en  bu kurun u vu sta î işk en ce
y i  d e  ortadan k a ld ır m ıştı. Y an i  
y en i b ir  ka n u n  çık a rm ış v e  ilâ n  
etm işti k i;

“ H iç  b ir  T ü r k  borç . iç in  
hap sed ilem ezi.,,

F a k a t bu d em ek d e ğ ild ir  k i;  
“ T ü rk iy ed e borç öd en m ez, her
k e s  h er k es i d o la n d ırü b ilir .. H a -

1 y ır , b ilâ k is „ Y en i v e  m evcut

o la n  ka n u n  a la c a k lın ın  h a k k ı
nı e sk is in d en  daha sağlam  k a 
zığa  bağlam ıştır . M aam afih  bu 
m u h a le fe t satan bir akşam  ga
zete sin i m em nun etm ediği an
la ş ılıy o r . B u  d a  p ek  tabiîd ir. 
Ç ün kü;

B u g ü n kü  kanun m evcut bu
lu n d u k ça  m em lek etin  k a n ın ı 
em m ek v e  T ü r k  vatandaşını esir  
e tm e k le  y a şıya n  fa iz  ve m ura
baha adım  adım  ö lü m e m ah
kûm dur.

M a h u t g a zete  bu h a ld en  
m am nun k a la m a z. Ç ünkü;

“ O n la r  fa iz c i  ve m urabaha
cı serm ayenin  m en fea t ve nü
fu zu n u  bir h eg em o n i h a lin d e ,  
bu m e m lek ete  m u sa lla t etm ek 
ten b a şka  b ir  g a y eler i bu lu n -  
m ıyan bü y ü k, am m a p ek  büyük  
vatanp erveri,, le r d ir  le r

B a ş v e k il  d i n  

Ankaradan geldi
Başvekil İsmet Paş._ Hz. dün 

sabahki ekspresle şehrimize gel
diler.

Başvekil, Reisicümhur Hz. na
mına Haydarpaşada, Başkâtipleri 
Tevfik ve Başyaverleri Rüsuhi Bey
ler tarafından karşılandı.

Trenden inen Başvekilimiz bir 
polis müfrezesi tarafından selâmladı. 
İsmet Paşa Hz. kendisini karşıla- 
mağa gelenlerin ayrı ayrı ellerini 
sıktı, Berlin sefiri Kemalettin Sami 
Paşa ve Londra Büyük Elçimiz 
Ferit Beyle ayrı ayrı görüştü. Baş
vekil her zamanki gibi beşuş ve 
zinde idi. Etrafındakilere seyahatinin 
iyi geçtiğinden, havanın güzelli
ğinden bahsetti. Gardan çıkarak 
Sakarya motörüne bindi ve doğru 
Dolmabahçe sarayına gitti.

Başvekili Haydarpaşada karşı- 
lıyanlar arasmda kolordu kuman
danı şükrü Naili Paşa, Vali mua
vini Fazlı Bey, Reisicümhur Haz
retlerine refakat eden sabık Na
fıa vekili Recep, Meb’uslardan 
Kılıç Ali, Salih, Recep Zühtü, 
Hüseyin, Ruşen Eşref Beyler, 
Müddeiumumi Kenan, Emniyeti 
umumiye müdürü Tevfik Hadi, 
Belediye Reis Muavini Hâmit, Tü
tün inhisarı müdürü Behçet, Li
man şirketi müdürü Hamdi ve po
lis müdürü Âli Rıza Beylerle be
lediye erkânı vardı.

İsmet Paşa Hz. Dolmabahçe 
sarayındaki dairelerinde bir müd
det istirahat etti ve saat on bir
de Risicümhur Hazretlerine mü
lâki oldu. Başvekilimiz öğle yeme
ğini Gazi hazretleri ile beraber 
yediler.

Başvekil Paşa şehrimizde 
uç gün kalacak. Bu müddet 
zarfında sarayda ikam et 
buyuracak» Pazartesi günü 
akşamı ekspresle, refakatle
rinde Londra ve Berlin se
firlerimiz olduğu halde An
karaya avdet etmeleri muh
temeldir.

ismet Paşa Hazretleri Ankara
ya avdet ettikten sonra Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey, ağlebi 
ihtimal, Çarşamba günü şehrimize 
gelerek Gazi Hazretlerine seyya- 
hatlerinde refakat edeceklerdir.

Başvekil Paşa Hz. dün sabah 
Haydarpaşa’da gazetecilere şu be
yanatta bulunmuştur:

— “ İsta n b u ld a  ik i,  üç gün k a la 
cağım . R eisicü m h u r H a z r e tle r ile  
g örü ştü kten  sonra tekra r A n k a 
raya a v d et edeceğim .

M a liy e  V e k ilin in  te b d ili  h a k -  
k ın d a k i h a b erler  d oğru d e ğ ild ir .  
K e n d is i  rahatsız id i. İa d e i a f i 
y e t  etti. T a m a m ile  iy ile ş in c e  
v a z ife s in e  devam  ed ecek tir .,,

Gazi Hz»
Reisicumhur Gazi Hazretleri 

dün saraylarında istirahat buyur
muşlardır.

Dün Ankaradan gelen Başve
kil İsmet Paşa Hz. akşama kadar 
Reisicümhur Hazretlerile beraber 
kalmışlardır.

Akşam üzeri Londra ve Paris 
Elçilerimiz de saraya giderek Reisi
cümhur Hazretleri tarafından ka
bul buyurulmuşlar ve akşam yeme
ğini Reisicümhur Hazretlerinin 
nezdlerinde yemişlerdir.

Reisicümhur Hazretlerinin diş
lerinin tedavisi bitmiştir. Bunun için 
mukarrer olan Trakya seyahatle
rine bu hafta içinde başlamaları 
mukarrerdir. Buna rağmen seya
hatin hangi gün başhyacağı kat’î 
olarak malûm değildir.

Gazi Hazretlerine seyahatle
rinde refakat eden müfettişler 
şehrimizde tetkikata devam et
mektedir.

Maarif Müfettişi Hsan Ali Bey 
şehrimizdeki umumî maarif vazi
yetini ve mektep ihtiyacı etrafında 
tetkikatta bulunmaktadır. Yalnız 
İstanbul büyük olduğu için bu tet
kikat daha bir kaç gün devam 
edecektir. Şimdiye kadar devam 
eden tetkikat neticesinde ş̂ehri
mizin maarife ait bütün ihtiyaç

ları tesbit edilmiş, bu cümleden 
olarak Üsküdar ve Kadıköy ta
rafında birer lise açılmasına lü
zum görülmüştür.

Birçok aileler çocuklarının 
meccanen mektebe alınması için 
Reisicümhur Hazretlerine istidalar 
vermektedirler.

Gaziye verilen 
İktisadî rapor

Ticaret Odası tarafından Gazi 
Hazretlerine takdim edilmek üze
re hazırlanan rapor dün Şefik 
Beye verilmiştir.

Şefik Bey de Gazi Hazretlerine 
arzadacektir. Rapora, nakliye si
gorta primlerinin yüksekliğinden 
mütevellit müşkilât ta ilâve edil
miştir.

Şikâyetlere nazaran primlerin 
çok yüksek olmasından, halkın 
sigorta yapmaktan vazgeçtiği ve
ya sigortanın ecnebi memleketler
deki şirketlere yaptırıldığı, bu yüz
den de ihracat emteamızm zarar 
gördüğü zikredilmektedir. Yapılan 

hesaba nazaran, Samsundan İstan
bula kadar yapılan nakliye bede
linin, Triyesteden İstanbula kadar 

olan nakliye masrafından üç misli 
fazla olduğu tesbit edilmiştir. Ra
por ilâvelerile 100  sahifeye baliğ 
olmuştur.

Konsorsiyom 
temdit edildi

Bankalar konsorsiyomunun ha
ziran sonuna kadar temdidi takar
rür etmiştir. Bu münasebetle kon

sorsiyom riyaseti tarafından kon- 
sorsiyoma dahil bankalar müdürü 
umumileri şerefine yarın akşam 
Tokatlıyanda yirmi beş kişilik bir 
ziyafet verilecektir.

Konsorsiyom heyeti umumiyesi 
yarın toplanacak ve temdit mese
lesi etrafında bazı kararlar ittihaz 
edecektir.

ID A R K H A N li * \
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Münir B ey ve  C e va t  

Paşa geldiler
Tahdidi teslihat ihzarî komis

yonunun son içtimalarmda ve ha
zırlanan raporun ihzar ve kıraa
tinde hazır bulunan murahhasla
rımızdan Cevat Paşa ve Paris Se
firimiz Münir Beyle Hariciye siyasî 
müşaviri Suphi Ziya Bey dünkü 
ekspresle şehrimize gelmişlerdir.

Murahhaslarımız, Sirkeci istasi- 
yonunda Vali Muavini, Polis Mü
dürü ve dostlan tarafından istik
bal edilmişlerdir.

Cevat Paşa ve Paris Sefirimiz 
Münir Bey, bugün saraya giderek 
Gazi Hazretlerine arzı tazimat 
edecekler ve Başvekilimiz İsmet 
Paşayı ziyaret edeceklerdir.

Cevat Paşa ile Münir Bey öbür 
gün Ankaraya giderek Hariciye 
Vekilimize Tahdidi Teslihat ko

misyonunun son günlere ait mesa
isi etrafında izahat vereceklerdir.

Paris sefirimiz, hükümetle ay
rıca kuponlar ihtilâfı üzerinde te
mas edecektir.

Münir Bay Ankaradan avde
tinde şehrimizde birgün kalarak 
Parise gidecektir.

Gayri mübadillere 
yapılacak tevziat

Gayri mübadillere yapılacak 
tevziat etrafında, gayri mübadiller 
takdiri kıymet komisyonu reisi Fa

ik Nüzhet Bey bir muharririmize 
şu izahatı vermiştir :

— “Gayri mübadillerin miktarı 
komisyonumuzca henüz gayri ma

lûmdur. Biz, tevziat listelerini ha
zırladık. Tevziata iki güne kadar 
başlanacaktır. Elinde (10) bin li
ralık istihkak mazbatası olanlara 

tevziatı beş günde yapacağız. (30) 
bin liraya kadar istihkakı olanlara 
da bu beş rgünden sonra (3) gün 
devam etmek üzere tevziat yapı

lacaktır. Ondan sonra (100)bin liraya 
kadar istihkakı olanlara da müte
akip (3) günde tevziat yapılacak

tır. Umum tevziat müddeti on beş 
gün devam edecektir. „

Tevziatı, komisyon reisi Faik 
Nüzhet, Maliye memuru Salâhad- 
din, gayri mübadillerden mümessil 
olarak cemiyet ikinci reisi Celâl 
Galip Beylerden müteşekkil bir 
heyet idare edecektir.

Tevziata dahil olanlara istih
kakları nisbetinde çek verilecek 
erbabı istihkak bu çeklerle para
larını Ziraat Bankasından alacak' 
lardır.

Fransız kabinesi
Paris, 13 ( A. A  ) - M. Steeg, 

kabinesini şu suretle teşkil etmiş
tir.

Başvekil M. Steeg, Adliye na-
i zırı M. Cheron, Dahiliye nazırı M. 

Leygues, Hariciye nazırı M. Bri

and, Maliye nazırı M. Marii, Bütçe 
nazırı M. Palmade, Harbiye nazıri M. 

Barthou, Bahriye nazın M. Albert 
Sarraut, Nafıa nazırı M. Daladier, Mil

lî iktisat nazırı M. Loucheur, Ziraat 
nazın M. Boret, Mesaî nazırı M. 
Grinda, Hava işleri nazın M. Pai- 
nleve, Maarif nazın M. Chautemps, 
Tekaüt nazın M. Thoumyre, Şifa
hiye nazırı M. Kueuilk.
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Sırp nazırlarımın halkla
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Belgrad, 12 (A.A.) —  Nasırlar 
kiralın riyasetinde toplanarak mem
leket dahilindeki seyahatleri inti
halarını arzetmişlerdir. Halk tara
fından izhar olunan arzuya tevfi
kan zahire nakliyatında şimendifer 
ücretleri tenzil olunacak, ihracat 
meselesine hususî bir ehemmiyet 
atfedilecek, valilerin vaziyeti ıslah, 
nahiyeler kanunu tadil, vergi ba
kayaları 5 senede taksitle istifa 
edilecektir. Ayni zamanda ihracın
da alınan resmi ile ziraat makine
lerinin ithalinde tahsil olunan resim 
de ilga edilecektir.

Havanadaki grev 
Havana, 12 (A.A) ■■ 200 dok

tor geçenlerde talebe tarafından 
yapılan nümayişlere müzaheret et
miş bulunan darülfünun müderris- 
lerininin hükümetçe hapsine teşeb
büs edildiği takdirde grev ilân 
edeceklerini beyan etmişlerdir.

VıyıriiaıınıBefeannı^laı

Yunanistan - Sırbistan 
Atina, 12 (A. A) — Yugoslavya 

Hariciye Nazırı M. Marinkovitch, 
Atinaya yaptığı seyahatin gayesi 
hakkında izahat verdiği sırada 
Yunanistanın çiftçi memleketler 
itilâfına dahil olmasını temenni 
ettiğini söylemiştir.

T ıp  fakültesi
Müddeti biten Darülfünun Tıp 

fakültesi reis intihabı pazar veya 
pazartesi günü yapılacaktır. Şim
diden tereşşüh eden malûmata 
göre bu intihabat çok gürültülü 
olacaktır. Tıp fakültesi müderris
leri arasmda belli başlı iki namzet 
gösterileceği tahmin ediliyor. Biri 
şimdilik Süreyya Ali, diğeri de 
mebhasi rüşeym müderrisi Tevfik 
Recep Beylerdir.

Kuvvetle söylendiğine göre mü
nakaşalar şu mevzular etrafında 
cereyan edecektir :

Şimdiki tıp fakültesi idaresi 
fakültenin inkişafı için esaslı bir 
faaliyet gösterememiştir. Fakülte
nin hastahaneleri için yapılan mas
raflar çok görülüyor. Fakülte, has- 
tahane masrafından kurtarılmalı
dır.

Bundan başka Mazhar Osman 
Beyin son zamanlardaki tenkitleri 
tıp fakültesi müderrislerini müte
essir ettiğinden reis intihabı sıra
sında bu neşriyat ta görüşülecek
tir.

Emniyeti Urnurnivs 
Müdürünün teftişleri
Geçen haftadanberi şehrimiz

de bulunan Emniyeti Umumiye Mü
dürü Tevfik Hadi Bey; İstanbul 
polis teşkilâtında yaptığı teftişleri
ni bitirmek üzeredir.

Bugüne kadar polis işleri esaslı 
surette tetkik edilmiştir. Tevfik 
Hadi Bey; en ziyade polis 1 inci 
şube müdüriyetinde yaptığı teftiş 
neticesinden memnun olmuş, bazı 
memurları takdir etmiştir. Emni
yeti Umumiye Müdürü Ankaraya 
avdetinden sonra polis tekilâtı- 
mızda ufak tefek değişiklikler ya
pacaktır.

Müessif bir irtihal
Şehir Meclisi azasından Tay

yare Cemiyeti İstanbul şubesi malî 
muakkibi Sadi Bey dün irtihali 
darı beka eylemiştir. Cenazesi bu 
gün 14 kânunuevel 930 saat on 
birde Lâleli harikzedegân apartı- 
manlarmdan kaldırılarak Aksa
rayda Valde camiinde namazı 
kılındıktan sonra Merkezefendide 
aile makberesine defnedilecektir. 
Mevlâ rahmet eyliye.

[ e t t e

Adana mektupları
Adana, 5 [H. M.] —  Son gün

lerde Adanada hatırı sayılır de
recede soğuklar hissedilmektedir. 
Bilhassa geceleri suhunet [ 5 - 6 ] 
ya kadar düşmekte, müthiş bir a- 
yaz vardır. Akşam üzerine doğru 
hava serinliyor. Akşam vaktından 
sonra paltosuz dışarı çıkmak im
kânsız bir hale girmektedir. Ge
celerin bu kadar soğuk olmasının 
sebebi farkı suhunetin ziyadeliği- 
dir. İki evvel termometreye baktım, 
güneşte yirmi beşi gösteriyordu. 
Gece ile gündüz suhuneti arasın
da 18-20 deıece fark bulunması 
şüphesiz kavurncu bir ayazın mey
dana gelmesine sebebiyet vermek
tedir.

ilk zamanlarda çiğ göze çar
parken birkaç sabahtır kırağı da 
görmek bize nasip oldu. Bilhassa 
Toroslardan gelen poyraz kendini 
hissettirmekte müşkülâta uğramı
yor.

Belediye halk için bir miktar, 
odun, kömür temin etmiştir. Köy
lüler her gün şehre merkepleri ile 
mahrukat getirdikleri için zahmet 
ve meşakkata maruz kalmak ta
biî hatıra gelmez.

Su meselesi
En ziyade Adananları düşün

düren ve bilhassa memurin sını
fını daha ziyada meşgul eden su
lardır. Güzel Adananın temiz, sıh
hî bir suya şimdiye kadar maz
har olamayışı büyük bir bedbah- 
lıktır . Mühim nisbette kireci 
ihtiva eden sudan bihakkın her
kes elâman demektedir. Hamdol- 
sun yeni belediye heyeti ihtiyacı 
ehemmiyetle teemmül ederek şeh
re epice uzakta bulunan bir suyu 
getirmeğe karar verdi. Şimdi biz 
sabırsızlıkla bu abıhayatın gelme
sine intizar ediyoruz. Bakalım ne 
vakit kavuşa bileceğiz.

Adana sokakları
Adana sokakları kirlidir. Her 

ne kadar Belediye çöpçülerini se
ferber ederek mehma imkân gay
ret sarfediyorsa da maalesef mu
vaffak olamıyor. Sebebi ise pek 
basittir. Çünkü, sokaklardan kağ
nı arabaları, binek arabaları hiç 
bir an eksik olmamaktadır, pamuk 
yüklü develerin, manda ve öküz 
arabalarının taşıdıkları bütün mü- 
Ievvesat şehrin nezafetten uzaklaş
masına yardım etmektedir. Cadde
den dikkatli geçmek mecburiyeti 
vardır.

İstanbulun hemen bütün araba
cıları buraya gelmiş ve yerleşmiş
lerdir. Nasıl orada tramvaylar 
otomobiller altında kalmamak için 
azamî derecede dikkate ihtiyaç var
sa burada arabalar altında ezilme
mek için ayni derecede dikkat 
mecburiyeti vardır. Burada en ya
kın bir yere gitmek için arabaya 
binilmektedir. Burada kadın ve 
erkeklerinin iptilâsıda budur.

Her şey az çok ucuzladığı hal
de hala fiatların inmemesine hay
ret etmemek mümkün değildir. İşit- 
timki belediye indirmek istemiş fa
kat arabacılar razı olmamışlar. 
Buna şaşmak mı yoksa başka dü
şünceye mi kapılmak lâzım gele
ceğini karilere terkederim.

Adanada gazeteler
Adanada iki y vmî gazete in

tişar etmektedir. Araları hiç iyi 
değildir. S. C. Fırkasının teşekkülü 
üzerine bu gazeteler biribirine has- 
mane vaziyet almıştır. Şehirde mevcut 
anasırın hissiyatım tahrik ederek 
gündelik satışını biraz artıran ye
ni Adana gazetesi son günlerde 
büsbütün fena vaziyetlere düştü, 
yazdıklarının kâmilen yalan olma

sı vc hakikatin zamanla vc biitiiıı 
berraklığı ile meydana çıkması 
kendisini sersemletti.

Menil bayrağa
Kırk Türk kahramanı tarafın

dan esir edilen Menil taburunun 
sancağının, mezkûr gazete sahibi 
Ahmet Remzi Beye teslim edildi
ği, mumaileyhin Türk ocağına tes
lim etmek istediği hakkındaki 
sözler ve bilâhara bundan sarfı
nazar edilmesi ve elyevm sanca
ğın inkâr edilmesi Ahmet Remzi 
B. hesabına iyi olmamıştır.

Bu bayrak işila biraz meşgul 
oldum. Ahmet Remzi Beya sanca
ğın teslim edildiğini öğrendim. O 
ise inkâr ediyor. Artık aylardan 
beri devam eden bu dedikoduya 
nihayet vermenin sırası gelmiştir. 
Bunu hükümetten bekleyoruz. Bu 
gün hakikat şudur: Menil taburu 
sencağı meydanda yoktur. Kim 
de ? Cezmi

Edime sporcular kongresi 
Edirne 12 ( A .A  ) —  Edirne 

sporcuları, bugün fevkalâde kong
relerini Millî Gazete idarehane
sinde akdetmişler ve mahallî işle
rini görüşerek yeni idare heyetini 
seçmişlerdir.

Fethi Beyin takrirleri 
Ankara, 13 (H. M.) —  Gümüş

hane Meb’usu Fethi Beyin sual 
takrirleri Başvekil Paşaya takdim 
edilmiştir.

Süreyya Paşa istifa mı etti ?
Ankara, 13 (H.M) —  İstanbul 

meb’usu Süreyya Paşanın meb’us- 
Iuktarı istifa ettiği burada kuvvet
le şayidir.

Poliste
Hamalların kavgası

Dün su iskelesinde 20, 30 ha
malın iştirakile müthiş bir kavga 
olmuş, yedi sekiz kişi yaralanmış
tır.

Kavganın sebebi şudur :
Gurup halinde çalışan su iske

lesi hamalları perşembe günü 25 
kuruş bahşiş almışlar. 25 kuruşu 
paylaşmak meselesinden Osman 
çavuşla Mustafa isminde bir ha
mal kavga etmişlerdir.

Dün bu mesele gene ortaya 
atılmış ve tekrar münazaa başla
mıştır. Bu sefer diğer hamallar da 
işin içine karışmışlar ve ikiye ay
rılmışlardır.

Derhal yumruğa intikal eden 
kavga gittikçe sarpa sarmış, kü
rek, sopa işe karışmıştır.

Su iskelesinden biribirine gi
ren iki hamal grpu Fermeneci
lere kadar boğuşarak ilerlemişler
dir. Neticede polis işe müdahale 
etmiş, güç halle kavgayı teskine 
muvaffak olmuştur.

Kavgada yaralanıp Beyoğlu 
Zükur Hastanesine kaldırılan 
hamallardan üçünün ismi de Ha- 
sandır. Diğeri Hüseyin, Osman, 
Salih ve Şükrüdür.

Bunlardan Osmanla Şükrü ağır 
yaralıdır, tedavileri yapılmaktadır. 
Polis tahkikat yapmaktadır.

Katil yakalandı
Evvelki gün Şehzadebaşında ba

şında Celâl isminde bir çocuğu bı
çakla ayağından yaralayıp ölümüne 
sebebiyet veren Hayri firar etmişti, 
Hayri dün polisçe yakalanmış ve 
adiiyeye teslim edilmiştir.

Pencereden sukut
Beşiktaşta bir evin ikinci ka

tını sıva yaparken Kayserili 45 
yaşlarında YaHya pencereden mu
vazenesini kaybederek düşmüş ve 
ölmüştür.

Babasını vurmuş
Evvelki gece Üsküdarda bir

facia olmuş. Kâmil irinlinde bir 
geııç babasını bir arkadaşını vur
muştur. Vak'a bir eğlenti esnasın
da olmuştur. Üsküdarda Kapıaltın- 
da oturan Ahmet Efendi; gece 
yarısına kadar evde çalgı çaldıran 
oğlu Kâmile vaktin geçtiğini, ge
ce yarısından sonra çalgı çaldır
manın ayıp olduğunu söylemiş çal
gıyı paydos ettirmek istemiştir.

Kamil babasının bu ihtarına 
rağmen eğlentiyi ve çalgıyı devam 
ettirmiş, bu yüzden baba ile oğul 
arasmda şiddetli bir kavga olmuş
tur. Kâmil kavga esnasında bıçak 
çekerek babasını alnından ve kav
gaya karışan arkadaşı İbrahimi 
bacağından tehlikeli surette yara
lamıştır. Kâmil yakalanmıştır.

10 günde 186 vak’a oldu !
On gün zarfında şehrimizin 

muhtelif semtlerinde 32 cerh, 61 
hırsızlık, 24 yankesicil;k, 22 mec- 
ruhiyet, 12 dayak, 6 hakaret, 9 
kaza, 6 bıçak çekme, 7 ölüm, 7 
intihar vakası olmuştur.

K araağaç mezbahası
Karaağaç mezbahası şimdiye 

kadar tüccarî bir müessese halinde 
idare ediliyordu. Bu tarzda idare 
yeni belediye kanunu ile tearuz 
ettiği için müessesenin nizamname

sinde tadilât yapılmıştır. Bu tadi
lâtla Meclisi idarenin salâhiyeti 
azamî şekilde tahdit edilmiş, büt

çede münakale ve kadroda tadi
lât yapmak salâhiyetleri geri alın
mıştır.

ÜÇ muavin
Encümeni Daimî, beldiyede üç 

umavin olması teklifini reddetmiştir.

Hapisane sergardiyam
Hapisanei umumî sergardiyam 

Galip Beyin muhakemesine dün 
üçüncü cezada devam edilmiştir.

Geçen celsede gazete ve mec
mualar namına sahte abone kay

detmekle cezalandırılmış olan Meh
met Saimin şahit sıfatile celbi için 
karar verilmişti.

Mehmet Saim bir ifade vare- 
kası göndererek kendisinin rahat

sız olduğunu, mahkemeye gelemi- 

yeceğini, ifadesinin tahrirî olarak 
kabulünü istemiştir.

Mahkeme bu arzusunu kabul 
etmemiş ve Mehmet Saimin ihza- 
rençelbile celseyi 27 kânun esaniye 
bırakmıştır.

50 kuruş için adam 
öldüren yahudinin davası

Geçen sene Jak Levi isminde 
bir marangoz 50 kuruş için Ah
met Hamdi isminde birini öldürmüş 

ve iki seneye mahkûm olmuştu. 

Temyiz mahkemesi ahiren bu ka
rarı nakzetmiş ve yeniden muha
kemesini istemiştir.

Dün Ağır cezada tekrar muha
kemesine başlanmıştır.

Maznun vekiline tebligat yapıl
mış olduğu halde dün bunlar 
gelmemişlerdi. Müddeiumumi yeni

den tebligat icrasını isteyerek 17  
kânunu saniye bırakılmıştır.

Beraat eden gümrük 
memurları

Gümrük suiistimalinden maz
nun ve mevkufen Ağırcezada mu
hakeme edilmekte olan manifesto 

memuru İhsan ve muayene me
murlarından Kâzım ve arkadaşla 
rının muhakemesine dün ağırce
zada devam edilmiştir.

Müddeiumumilik bir cürüm gör

memiş vc beraatlerini istemiştir.
Heyeti hâkime beraat kararı

nı vermiştir.

Dayak atan polisler 
Eminönünde Otelci Ali Ekber 

Ef. le Otel kahvccisi Sait Efendiye 
dayak atmakla maznun Eminönü 
sabık komiser muavini Osman Mus
tafa ve Veysel Efendilerin muha
kemesi di'ın ağır ceza mahkeme
sinde görülmüştür.

Maznunların dayak attıkları te- 
beyyün ettiğinden müddei umumî 
tecziyelerini istemiş ve mahkeme 
bir ay üçer gün hapse, üçer ay 
memuriyetlerinden mahrum edil
melerine tecili gayri kabil olmak 
üzere mahkûmiyet kararı verilmiş
tir.

OımlhDgaıiPİlsı

Bir müddettenberi Ankı.rada 
bulunan Tütün İnhisarı Umumî 
Müdürü Behçet Bey dün Ankara
dan şehrimize geldi.

Behçet Bey Ankaradaki mesa
isi etrafında bir muharririmize şu 
sözleri söyledi :

—  “Ankaraya idarenin 931 se
nesine ait bütçesi ile Barem ka
nununa tevfikan yapılan teşkilât 
işleri üzerinde hükümetle temas 
etmek üzere gitmiştim. Yeni sene
ye ait bütçe hakkında maliye ve
kâletine izahat verdim. Bütçemiz 
maliye vekâletince tasdik edilerek 
vekiller heyetine sevkedildi.

931 senesi bütçesinde azamî 
surette tasarrufa riayet ettik. „

Vapurculuk
Vapurcular birliği alâkadar ma- 

kamata liman hakkında bazı şikâ
yetler göndermiştir. Birlik bu şi
kâyetler arasında vapur tamirile 
meşgul müesseselerin vergilerden 
müteessir olduğunu beyan ediyor. 
Bu yüzdan bahrî tamirat müesse- 
selerinin tamir masrafları da pa
halıya mal olmaktadır. Limanımı
zın inkişafını temin için bu mües- 
seselere bazı müafiyetler bahşedil- 
mesi isteniyor.

Bilhassa Teşviki Sanayi kanu
nundan istifade edilmesi alâkadar 
makamattan temenni edilmektedir. 
Bu gibi müesseseler hariçten ge
tireceği malzeme için gümrük res
mi vermiyecek olursa vapur tami
ratının daha ucuz olacağı beyan 
ediliyor.

v __: ____ ili  c m  a c ı ı e  u u  ıÇ c S ı
Liman Şirketinin 931 senesi 

bütçesi ikmal edilerek İktisat Ve
kâletine gönderilmiştir. Liman 
umumî müdürü Hamdi Bey bütçe 
hakkında izahat vermek üzere ya- 
kmdaA nkaraya gidecektir.

Limanın 20 senelik 
faaliyeti

Liman şirketi teessüs tarihin
den itibaren kendi faaliyetini gös
teren bir rapor neşredecektir. Bu 
rapora merbut bir istatistikte li
manın 20 senelik faaliyetine ait 
bir cetvel merbut bulunmaktadır.

Bu rapora büyük bir ehem
miyet verilmektedir.

Teşkilât heyeti
Dün Halk Fırkası teşkilât hey

eti, hangi kaza ve nahiye idare 
heyetlerinin lağvedilerek yerlerine 
müteşebbis heyetler seçileceği hak
kında tetkikatta bulunmuştur.

m i r a ç  k a n d i l i  v
İstanbul Müftülüğünden;,;. 

Recebi şerifin yirmi yedinci gece?,-: 
sine müsadif 17 kânunuevvel 1930. 
çarşamba günü akşamı (perşembe 
gecesi) Leylei Miracı nebi olduğu 
ilân olunur.



Vitrimi müsabakası
Dün tasarruf haftasının ikinci 

günü idi. 8 ıı münasebetle daha bir 
çok müesseseler vitrin yapmışlar
dır. Vitrin yapan ımiesseselerin 
hepsi müsabakaya iştirak etmiye- 
ceklcrdir.

Müsabakaya iştirak edeceklerin 
isimleri evelce Ticaret Odası ta
rafından tesbit edilmiştir. Vitri’ı 
müsabakasına iştirak edecek ma
ğazalar İstanbulda 35, Galatada 7, 
Beyoğlunda 16, Kadıköyde 6 dır.

jüri heyeti çarşamba günü bir 
içtima yapacak, içtimadan sonra
o gün ve ertesi gün vitrinleri gö
recektir. Mağazalar hediyelerini 
sanayi müdüriyetinden alacaklardır.

Miliî Tasarruf Cemiyeti İstan
bul idare heyetinden:

13 kânunuevvel cumartesi gü
nünden 19 kânunuevvel perşembe 
gününe kadar devam edecek vit
rin müsabakasına iştirak eden 
mağazaların isim ve adresleri İs
tanbul ahalisine ilân olunur.

İstanbul ahalisi bu mağazalar 
içinde en güzelini intihap elmeğe 
davet olunur. Mağazaların bu mak
satla hazır tutulan pusulalar ma
ğazadaki kutulara atılacaktır. En 
güzel mağazayı intihap edenlere 
hediyeler verilecektir.

İstanbul ciheti
A li G alip (Ş ek erci) S irk eci H am i-  

diye cad d esi, K a n a a t ( S araçh an esi ) 
H am idiye caddesi, C ezay ir pazarı  
(G öm lek  ço rap  m uhtelif) S irk eci H a-  
m id ’ye caddesi, Y e rli m allar pazarı 
B ah çek ap ı 9 vitrim le iş tirak  ed er, Y e r 
li m allar pazarı Selim  Giyani (ipekli), 
O rizdibak  (m uhtelif), B u rsa  pazarı 
Su ltan h am am , B ursa pazarı M ahm ut 
p aşa Ç arşık ap ı, H aşan P e rte v  S u ltan 
h am am , A h m et Faru k i (Itriyat) Sul
tan h am am , İsm ail F u a t (M ensucat)  
S u ltan h am am , P a n ço  A bdi (B ak ır)  
B ey azıt, H aşan  (ecza) B ah çek ap ı, N e
cip B ty  (Itriyat) B ah çek ap ı, Süreyya  
P a şa  (M ensucat) B ah çek ap ı, H acı H ü
seyin  ve  m ahdum u (Ş eker) Em inönü, 
M enekşe (Ş ek erlem e) E m inönü köprü  
k arşısı, H acı Hüseyin m ahdum u H acı 
M ehm et (M ensucat) Y e n i p o stah an e  
cad d esi, Ş eref (Y a z m a  ticare th an esi)  
M ah m u tp aşa A b u t Efen d i han ittisa 
linde, E rtu ğru l B ah çek ap ı, E th em  P e r 
tev  Beyoğlu  T ok tlıyan  k arşısı şark  
m erkez*, N estele (Ç ik o la ta ) İstanbul 
Em inönü şek erci sarraf oğlu ca m e k â -  
nında,

Beyoğlu ciheti
F o to  Süreyya (F o to ğ ra f) T ünelbaşı 

İstiklâl caddesi, İsk arla to s, B u rsa  p a 
zarı, B ey k er, K arlım an , L iyon , K an -  
zuk, Ja n  V ayn b erg , G alers dom obl, 
Salih Abdullah ve şü rek âsı, Güzel hi
sa r İsm ail (kundura), P sa lti (mobilya)

Galata ciheti
R o v ay al (şekerlem e) K a ra k ö y  p a 

las k arşısında, A . M ayer K arak ö y , 
K isu la  b irad erler G ala ta  N ecati Bey  
cad d esi, V itel A lçe  (şap k a) G ala ta  
T o p çu lar 83 , A Jfişer (M ensucat), R ad 
yom  ticare th an esi (T ıraş b ıçağı) U ncu  
M usa cad d esi, N estele  (Ç ik o la ta ) K o s-  
tak i cam ek âm n d a,

Kadıköy ciheti
H aşan  T ahsin (kundura) Pazaryolu , 

M üstecabi b irad erler (m en su cat), A sa -  
dor (m en su cat), A lcınfener (kundura), 
K em al R ıfat ( eczan e ), M ehm et R a-  
sinı (şe k e rlem e tatlıcı)
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Kızıl Bakire

Sahife

—  Öyle ise dinleyin! Bu adam
ların vatana ve bilhassa müdafi- 
leri kesildikleri Proletariat' ye 
yaptıkları ihaneti bir öğrenseniz 
hayretten dona kalırsınız.

Kharassoff işi garipsiyerek 
sordu:

—  Söyledikleriniz ciddi mi?
Konstantinovr.a hiç birşey söy

lemeden kasasına doğru ilerledi, 
açtı ve sonra Kherassoffa dönerek:

—  Şimdiki halde mevkii ikti
darda olan hangi eşhas hakkında 
hususî vesaik isteyorsunuz ? diye 
sordu.

Kharassoff hiç istifini bozma
dan derhal cevap verdi:

•— Krasin, Zinovief, Troçki, 
Lenin 1

Ö ldüren  sis
Möz vadisinde feci neticeler 

tevlit eden garip bir hâdise hakikî 
bir heyecan tevlit etmektedir. Li- 
yejin 17 kilometre uzağında 4000 
nüfuslu güzel bir köy olan Engis’ 
de Lir çok a leler 24 saatten beri 
matem içindedirler. Halbuki vefi
yatı vasatın dununda olan bu köy
de biribirinden uzak evlerde ika
met eden 14 k'şi ölmüştür. Bir 
çok yakın köylerde bu gibi esrarı- 
engiz ölümler de. vukua gelmiştir.

Bu suretle biribirine yakın köy
lerde cem’an 40 kişi ne olduğu 
bilinmeyen esbap dolayısile öl
müşlerdir. Etrafına dehşet saçan 
bir hastalığın bu kurbanlarına, 
ahırları mahfeyleyen neticeyi de 
ilâve etmek lâzımdır. Danalar, 
inekler, keçiler ahırlarda ölü 
olarak bulunmağa başlamıştır. Yal
nız bir köyün ahırında bir sabah 
30 ölü hayvan bulunmuştur. Köy
lüler, ortalığı kolaçan eden ölü
mün pençesinden kurtarmak için 
onları alur yerine mutbahlarında 
muhafaza etmektedirler.

Bu köylerdeki Belediye Reis
leri Sıhhiye encümenini derhal 
keyfiyetten haberdar kılmışlardır.

Sıhhiye encümeni de mezkûr 
mahallere müfettiş, doktor ve kim
yager göndermiştir Bir çok âlimler, 
Darülfünun müderrisleri de bu heye- 

teite iltihak eylemişlerdir. Bu heyetin 
kikatımıı ne olacağını ve bu garip 
salgının tahribatına devam edip 
etmiyeceğini öğrenmek için herkes 
sabırsızlanmaktadır. Acaba bunu 
sise mi atfetmeli?

Üç gündenberi Möz vadisinde 
kesif bir sis yahut Ingilizlerin ta
biri veçh'le Beze'ya püresi - hü- 
kûmfermadir.

Ölenlerin çoğu otuz beş, 
yetmiş arasında bulunmaktadır. Ve 
bunların hepsi de cihazıteneffüsiye • 
lerinden muztariptir.

Evvelâ bu hâdise civarda bulu
nan bir tutya fabrikasının duman
larına atfedilmiştir. Halbuki fabri
kanın 15 günden beri tatili faali
yet ettiği muhakkaktır. Diğer 
taraftan sis içinde bazı muhrip 
gazların bulunduğuda anlaşılmıştır. 
Heyeti sıhhiye ve âlimler bu cihet- 
den taharriyatta bulunmaktadırlar. 
Nihayet kesif sis tabakası dağıl
mıştır . Ölüm tırpanının geçtiği 
köyler ahalisi artık ölenler adedinin 
çoğalmıyacağını ümit etmeğe baş
lamışlardır.

Bununla beraber Ougree has
tanesine 10  zehirlenmiş kimse 
götürmüşlerdir. Bunların iyileşip 
iyileşemiyecekleri hakkında dok
torlar bir şey söylemiyorlar çönkü 
bu garip hastalığın mahiyeti he
nüz anlaşılmış değildir. Bazı evler-

—  Peki !...
Sonra kasasının içinden dört 

tane dosya alarak yanımıza geldi. 
Bu dosyaların her birinin üzerinde 
antropometri servisinin bir fotoğ
rafı vardı.

Kharassof aldanmadığım gör
müştü:

—  İşler iş ! diye mırıldandı, 
sonra saatine bakarak dedi k i:

—  Bir dakika bile kaybetmeğe 
gelmez.. Haydi dostum, git Mat
mazelin otomobilini işletmeleri için 
emir ver....

Ben dışarı çıktım. Kharassof’- 
un emirlerini yerine getirdim, 
içeri tekrar döndüğüm zaman, 
Kharassof meydanda yoktu...

Konstantinovna’ya :

—  Nerede? diye sordum..
Bana tuvalet odasını gösterdi.

Kendisi sorduğumu duymuştu. O -  
radan haykırdı:

de ölüleri beklemek için toplanmış 
olan ih’.iyar kadın çocuk ve geııç 
lerden çoğunun fena havayı tenef
füs etmiş olmaları itibarile şayanı 
endişe ahval gösterdiklerini de 
kaydetmek lâzımdır.

Liej müddei umumiliği mahalinde 
keşif yapmıştır. Müslantik bu bet- 
bahtlarm vaziyeti hakkında tahki
kat yapmaktadır. Fakat hiç birinin 
sözleri bir ip ucu verememiştir. 
Çünkü kimsenin bir şey bildiği 
yoktur. Bunlardan bir tanesi de
miştir ki:

—  Bu mel’un sisi teneffüs et
tim ve cehennemin bütün ateşle
rinin ciğerlerimi dağladığını his- 
etiirn.,,

Yirmi yaşında bir kız Liyeje den 
buraya gelmişti. Bu kız yaşama
nın bütün zevki arasında mest idi. 
Tramvayla gelirken etrafındakileri 
alay ediyordu. Eve geldiği z .man 
tahaf bir kırgınlıktan şikâyet etmiş 
ve üç saat sonra ölmüştür.

Tabibi adlîler bu hususda bir 
çok fethi meyit yapacaklar ve bu 
öldüren sisin sırrını öğrenmek için 
hiç bir şey ihmal edilmeyecektir.

— İnkılâp

(LS SÜ ̂  â l (̂ 1 GÜ

Terki teslihat ve Rusya
Moskova, 13 (A . A  ) - İhzarı 

terki teslihat komisyonunun niha
yet bulan mesaisinden bahseden 
İzvestiya gazetesi, beş senelik me
sainin berbat bir netice verdiğini 
kaydederek diyor k i: Muhteviyatı 
itibarile boş olan muahede projesi 
hilâfında harekete cevaz veren ku- 
yudu ihtiraziye ile de büsbütün 
hükümsüz kalmaktadır.

Gelecek konferansa terki tes
lihat konferansı ismi bile verilemez. 
Çünki muahede projesi, değil ter
ki teslihata, hatta teslihatın tahdi
dine bile temas etmemektedir. 
Bilâkis devletlere ilerde istedikleri 
gibi silâhlarını arttırmak imkânını 
vermektedir.

Sovyet Rusya sulh siyaseti ta
kip ettiğinden Sovyet heyeti mu- 
rahhasası harbe mânı olmak iç'n 
her nevi teslihatın tenkisi için elin
den geleni yapmıştır. Binaenaleyh 

ovyet Rusya için tanzim olunan 
projeye karşı ar.cak menfi bir vaz
iyet almak ve projeden tamamen 
ayrılmak düşüyordu.

Boksörlerimiz Moskovada
Moskova, 12 (A.A) - Türk bok

sörleri buraya gelmiş ve istasyon
da istikbal olunmuştur.

A l l a n m a  F a y a d l a  

Garp cephesinde sükûnet 
var filmi

Berlin, 12 (A.A) —  Sinema 
sansür komisyonu ‘ Garp cephes:-.-

—  Oldu mu?.
—  Evet! diye cevap verdim .
—  Şimdi ben de geliyorum!, 

dedi. Filhakika bir dakika geçme
den odanın eşiğinde göründü.

Gerek ben, gerek Konstanti- 
no\na hayretten dona kalmıştık.. 
Bizim yanımıza yaklaşan ve bizim 
Kharasoff diyebildiğimiz bu adam
da zerre kadar Kharassoff’dan e- 
ser yoktu.. Hattâ İsmailoff’a bile 
benzemiyordu.

Bu, yaman bir Çeka zabiti idi. 
dehşetli bir Çeka adamı idi.

Göğsünün üzerinde siyasî çe
ka şubesinin III üncü şubenin alâ
meti bütün heybetile parlıyordu.

—  Merheba!... dedi... Çeka 
rüesasından Alassief yoldaş seni 
selâm amakla bahtiyardır.

Konstantinovna hayretle hay
kırdı:

—  Hakikaten şayanı hayretsi-

de vaziyette tebeddül yoktur,, fil
minin Lir kısmı Alamanyanın iti
barını muhil olduğundan filmin 
men’ine karar verilmiştir.

Rayhiştagm tatili
Berlin, 13 (A.A) —  Rayhiştag 

meclisi 3 şubat 1931utarihine ka
dar tatil yapmıştır.

İHI il in c?JI ii ü t e ı  ıra dİ f i  

Hindistanda ecnebi mal
lara boykot

Bombay, 13 (A .  A) - Kamyon 
altında kalarak ezilen bir gönüllü 
nöbetçinin cenazesinde hazır bu
lunanlar ile zabıta arasında bir 
çarp şma olmuş 25 kişi yaralan
mıştır. Bu vaziyet o derecede va
him bir hal almıştır ki 150 kadar 
askerin müdahalesine lüzum görül
müştür. Bazı rivayetlere göre bu 
nöbetçi Manchesterden getirilmiş 
mensucat ve kumaş yüklü bir kam
yonun altına kendini atmış ve bu 
suretle ölmüştür. Bu intihar ecne
bi kumaşlarına yapılan boykotun 
muhtelif safhalarından birini teş
kil etmektedir. Müntehirin cesedi 
taraftarlarından mürekkep büyük 
bir kalabalık tarafından takip edil
diği halde bütün sokaklarda do- 
laştırılmıştır. Hükümet kamyon şo
förünün bu gönüllü nöbetçiyi bir 
polisin teşviki üzerine kasten oto
mobil altına alarak ezdiği hakkın
da ortaya çıkarılan şayiaları kat'î 
surette tekzip etmektedir.

Bombay, 13 (A.A) —  Dün kar
gaşalık çıkan Nulji Jethaou çarşı
sındaki antrepolardan birine bu 
sabah hüviyetleri meçhul birkaç 
şahıs birdenbire girerek ellerine 
geçirdikleri ecnebi kumaşlarını 
cadde üzerinde yakmışlardır. Cad
dede ve çarşıda büyük bir gale
yan hüküm sürmektedir. Civarda
ki mahallelerden binlerce kimse 
koşuşup gelmektedir. Bu esnada 
birçok nümayişler de yapılmıştır. 
Nümayişçiler zabıta tarafından da
ğıtılmıştır. Birkaç kadın da dahil 
olduğu halde 8 kişi yaralanmıştır.

Ecnebi misyonerler
Pekin, 13 (A.A) —  Pekindeki 

orta elçiliklere gelen bazı telgraf
lara göre Hainan adasında kâin 
Hoihovda Komünistlerin ayaklan
ması üzerine 36 Ingiliz ve Ame
rikan misyonerinin hayatları teh
likede kalmıştır. Ingiliz ve Ame
rikan konsolosları harp gemilerin
den yardım istemişlerdir.

Silâhsız itaatsizlik
Karachi, 12 (A.A.) —  Silâhsız 

itaatsizlik hareketine mensup gö
nüllülerden 14 kişi şimendifer antre

posundan duman çıkarılmasına mü- 
rnaneat ettiklerinden dolayı bu 
sabah tevkif edilmişlerdir. Diğer
4 gönüllü 4 ay ağır hapis cezası
na mahkûm olmuştur. Silâhsız ita
atsizlik meclisi reisi M. Valecha,
2 sene hapse mahkûm olmuştur.

niz! Sonra bana dönerek dedi ki:

—  Fakat biliyor musunuz ne gü
zel tebdili kıyafet etmiş !... Tema- 
men Alassief yoldaş olmuş !... Hiç 
bir şeyi eksik değil !..

—  Aa Alassief hakikaten mev
cut mu ?... diye sordum.

Kharassoff cevap verdi :
—  Ne zanettin?.. Bilmiyor mu

sun, Sovyet Rusyada ondan başka 
kimse siyasî mahpusları hapisane- 
den başka bir yere nakledemez!..

—  Öyle ise...
—  Öyle ise Alessieften başka 

Schlusselbourga kim gitse derhal 
kodese girdiğinin resmidir. Benim 
gibi Konstantinovnada bu tefer
ruatı bilmiyordu. Çünkü bunu 
duyduğu zaman titremiye baş
lamıştı.

Kharassof devam etti:
—  Ümit ederim ki aziz arka

daşım Paul Ârlof, -sabık Nobody,

Us ip a  o y s ı  dİ a

Askerî isyan m ı?
Madrit, 13 (A. A) —  Fransa 

hududu civarında Vgesca eyaleti 
dahilinde kâin Jaca mevkiiade bu
lunan muhafız askerler isyan et
mişlerdir. Bu isyan hareketi üze
rine lıükûmet matbuata sansür 
koymuştur.

Madrit, 13 (A. A) —  Başvekil 
M. Beranger ile dahiliye, harbiye, 
mesai ve iktisat nazırları saat 3 
buçukta bir içtima yapmışlardır.

Bu içtimain sonunda neşredi
len bir tebliğde son hâdiselerin 
şümul ve ehemmiyetinin bidayet
te zannedildiğinden daha az va
him olduğu bildirilmektedir. Ja- 
kadaki muhafız askerlerden bir 
kısraı hâlâ mukavemet göstermek
tedir. Fakat bu vak’a birkaç saat 
içinde yatıştırılacaktır. Vak’amn 
hakikî mahiyeti Madritte cümhu
riyet ilân edildiğini temin ederek 
askerleri ihtilâle teşvik eden bir
kaç asker ile sivilin çevirdikleri 
bulanık bir manevradan başka bir 
şey değildir. Bir çavuş ile iki sü
vari askeri ölmüştür.

Çorçilin nutkuna cevap
Londra, 12 (A.A.) —  Reading 

te bir nutuk söyliyen M. Mac 
Donald, M. Churçill’in nutkuna 
cevap vermiştir. Mumaileyh, demiş
tir ki:

“M. Churchill, bu nutkunda 
ne kiyaset nede ketumiyet göster
miştir. Hint konferansının aka
metini arzu eden hintli unsurlar 

İngiliz hükümetin karşı Hindistanda 
tahrikatta bulunmak için fırsat 
elde etmişlerdir.

Maamafiyh, : M Mac Donald 
bu gibi sözlerin söylenmesine mü
saade edecek derecede Hint efkâ
rı umumiyesi üzerinde nüfuz sa
hibi bulunduğuna kani bulunacaktır 
Maamafih, M. Chorcille dünkü 
nutku tarzındaki nutukları tekrar 
etmemesini tasiye etmekten ken
disini menedemez.

® (eO <şSl& adla

Şeker konferansı
Brüksel, 12 ( A .A  ) —  Şeker 

konferansının birinci komisyonu 
stok komitesinin raporunu tetkik 
etmiştir. Rapora nazaran 1930-31 
senesinde ihraç edilmek üzere 
Avrupada 1929-30 senesi istihsa- 
lâtmdan 750 bin tonilâto fazla 
şeker mevcuttur. Almanlar senelik 
ihracat için yüksek bir rakam 
istediklerinden Alman metalibatını 
tetkik için tâli bir komisyon teş
kil edilmiştir. Bu komisyon Al
manların metalibatını tetkik etmiş 
ve çok yüksek bulmuştur. Tâli 
komitede Almanlar ile Amerika
lılar uyuşmuşlardır.

sabık Kadrofta bana refakat eder 
mi?..

—  Demek şimdi beııim ismin 
Arloff oldu... Peki, nezaman ha
reket ediyoruz?

—  Ne vakit mı hareket ediyo
ruz? Siz tamamen bir Arloff ol
duktan sonra... Çünkü biliyorsu
nuz ki Kedroff böyle münasebet
siz işlere karışamaz!...

—  Doğru...

Bir kaç dakika içinde Khara- 
ssoff’un sayesinde ben de hakikî 
bir Çeka zabiti olmuştum ...

Vazifemizi ve rollerimizi eyice 
tesbit edip bir kaç defa da pro
va yaptıktan sonra Kızıl bakireden 
müsaade talep ettik. Çıkarken 
Kharassoff Kızıl bakireye diyordu 
ki:

—  Anouchkamı sizin yanı
nızda kalmasında hiç bir mahzur 
yoktur.. ( A r k a s ı garın},
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Af,O N E  ÖCRETLERÎ 
3 aylı!: 6 a 

Dalıil içııi fı 
ı-iç için 9

Fiati 5 ki:

aylık senelik  
17 lira

H ariç için 9 16 33 „

S a îâ M y e tta r  m a k a m la r  ta ra fın d a n  te y it  
ed ilm em ek le  b e r a b e r  L o n d ra  S e f ir i  F e r it

ş a y ia - 
ta k d ird e  

M o sk o 
v a  B ü y ü k  E lç is i H ü seyin  R ağ ıp  Beyim  K o 
nmaya, M u h telit M ü bad ele Komisyonum R e isi 
T e v fik  K âm il Beyim  M o sk o v a y a  ta y in  edi' 
İlecekleri v e  K a c a e li  m eb ’usM R e ş it  
B e y in  de V a rş o v a  s e fa r e t in e  m em u r 
ce ğ i s ö y le n m e k te d ir .

K e n d ile r ile  g örü ştü ğ ü m ü z F e r it
" la l iy e  V e k â le t in e  g e ç e c e k le r i  h a k - 

şa y ia n m  d o ğ ru  o lm ad ığ ın ı v e  b ir  
so n r a  L o n d ra y a  a v d e t e d e c e k le r in i

lete geçeceği ve kabinede tasfiye ya
pılacağı hakkında “ Yarm  „ paçavrası
nın dün neşrettiği haber alelûsul uy-

fsmet Paşanın bugün he: 
den daha kuvvetli bir vaziyette oldu
ğunu söylemek bile zaittir.

Z l

Reisicumhur Hz. dün Cerrahpaşa ve 
Haseki hastanelerini gezmişler 

ve şehirde birtenezzüh yapmışlardır
Reisicumhur Gazi Hazretleri, 

dün öğleye kadar sarayda istira
hat buyurmuşlardır. Öğleden son
ra iki buçukta açık bir otomobil 
ile ve refakatlerinde Başkâtipleri 
Tevfik ve Başyaverleri Rüsuhi 
Beyler olduğu halele şehir dahi
linde bir gezinti yapmışlar ve 
Cerrahpaşa, Haseki hastanelerini 
ziyaret etmişlerdir.

Reisicümhur Hazretlerini takibe- 
den diğer otomobilde diğer ya
verleri e Sıhhiye Müşteşarı Hüsa- 
meddin ve Meb’us Kılıç Ali Bey
ler bulunuyordu.

Gazi Hazretlerinin otomobilleri 
Dolmabahçe, Fındıklı, Karaköy, 
Köprü yolile Mercan yokuşundan 
Bayezide çıkmış ve Bayezit havu
zunun önünde bir az tevakukf 
ettikten sonra bir tur yapmış ve 
oradan Lâleli, Aksaray yolile Cer
rahpaşa Hastanesine gitmiştir.

Reisicümhur Hazretleri saat 
üçe on kala Cerrahpaşa hasta
nesine girmişlerdir. Sertabip Rüştü 
Beyle diğer doktorlar Gazi Haz
retlerini istikbal etmişler ve has
taneyi, paviyonları, laboratuar
ları ve diğer fennî tesisatı gezdir- 
mişlerdir. Sertabip Rüştü Bey, 
hastanenin vaziyeti ve idaresi 
hakkında Gazi Hazretlerine izahat 
vermiştir.

Reisicümhur Hazretleri hasta
nede gördüğü temizlik ve inti
zam hakkında memnuniyetlerini 
izhar buyurarak saat üç buçukta 
hastaneden müfarakat buyurmuş
lardır.

Gazi Hazretleri hastaneden 
ayrılacağı sırada Müııibe Hanım 
isminde bir ihtiyar kadın otomo
bilin önüne çıkarak Gazi Hazr t- 
lerine bir istida takdim etmiştir.

Gazi Hz. ihtiyar kadına:
—  Senin kimsen yok mu? Su

alini sormuşlar. Kadın da:
—  Hayır paşam yok! cevabını 

vermiştir.

Cerrahpaşa Hastanesinden ayrı
lan Gazi Hazretleri, oradan Hasa- 
kinisa Hastanesini ziyaret buyur 
muşlardır. Burada da hastane baş 
doktoru ve diğer etibba Reisi 
cumhur Hazretlerini karşılamış ve 
hastanenin her tarafını gezdirerek 
kendilerine müessese hakkında iza
hat vermişlerdir.

Gazi Hz. saat dörtte Haseki 
hastanesinden ayrılarak Aksaray, 
Lâleli, Divanyolu, C a ğ a 1 o ğ 1 u, 
Ankara caddesi, Sirkeci, Ka
raköy, Şişane yokuşunu takiben 
Beyoğluna çıkmışlar ve buradan 

Taksim, Harbiye, Osmanbey’ Hı- 
şantaş, Maçka. Valde çeşmesi 
yolunu takip ederek saat beşe 
yirmi kala saraya avdet buvurmus- 
lardır.

Reisicümhur Hazretlerinin bu
gün diğer müssseseleri ziyaret bu
yurmaları ihtimal dahilindedir. Q- 
nun için bugün veya yarın Trak- 
yaya hareketleri haberi doğru de
ğildir. Reisicümhur Hazretleri an
cak perşembe günü Trakyaya ha
reket buyuracaklar, Kırklareli ve 
Edirneyi ziyaret ettikten sonra 
tekrar İstanbula avdet ederek bu
radan (Eğe) vapurile Akdeniz sa
hilindeki şehirlerimizi teşrif buyu
racaklardır .

ismet Paşa Hz.
Başvekil İsmet Paşa Hz. dün 

öğleye kadar saraydaki dairelerin
de meşgul olmuşlardır. İsmet Paşa 
Hz. öğle yemeğini Reisicümhur 
Hazretlerile beraber yemişlerdir.

Başvekilimiz saat dörtte saray
dan ayrılmışlar ve Beyoğluna çı
karak dişçilerine uğramışlar ve 
bazı ziyaretler yapmışlardır.

Başvekilimizin bu akşamki eks
presi Ankaraya avdetleri muhte
meldir. Ankarada bulunan Dahi
liye vekili Şükrü Kaya Bey de sah

U S l

mebusluktan 
istifa etti

Paşa meb’usluk maaşını da 
iade etmiştir.

Ankara, 13 —  İstanbul meb’
usu Süreyya Pş. istifa etmiş ve 
istifanamesini Meclise gönder
miştir.

Meclisin geçen celsesinde Sü
reyya Pş. hastalığından bahisle 
mezuniyet istemişti. Meclis diğer 
mezuniyet istiyen meh’uslarm 
mezuniyetlerini kabul etmiş, fakat 
Süreyya Paşanınkini:

—  Hayır... Asla...

Seslerile reddetmişti.

Süreyya Pş. bundan müteessi- 
ren hasta olduğunu ileri sürerek 
istifanamesile birlikte maaş çekini 
de meclise göndermiştir. Çekte bi
rikmiş maaşlarının miktarı 2500 

( Arkası 2 inci sahifede )
günü şehrimize gelecek ve Reisi
cümhur Hazretlerine seyahatlerin
de refakat edeceklerdir.

Şehrimizdeki sefirler 
Şehrimizde bulunan Londra, 

Paris ve Berlin sefirlerimiz dün 
muhtelif ziyaretlerle meşgul ol
muşlardır. Sefirlerlerimizin bu ak
şamki ekspresle Başvekilimizle bir
likte Ankaraya gidecekleri söylen
mektedir.

îstanbulun 2 saat uzağında bu
lunan Gebzede, son günlerde bir 
şebeke halinde faaliyete geçen 15 
kişilik bir grup, halkı haraca kes
meğe başlamıştır. Zaman zaman 
faili meçhul cinayetler olmuş ve 
zabıtanın bütün takibatına rağ
men ele geçen olmamıştır.

Bundan bir müddet evvel bir 
beygir yüzünden Mü’min namında 
bir genç balta ile pek feci bir 
şekilde katledilmiş ve katil tahki
kat neticesinde oynadığı rollerle 
adalet pençesinden kendisini kur
tarmıştır.

Bunu müteakip İbrahim na
mında diğer bir masum kurşunla 
katledilmiş ve bu cinayet te 
diğeri gibi müphem kalmıştır.

Bir ay evvel Çoban Hüseyin na
mında biri tütün tüccarı İdris Be-

M ü stan tik  İrfan  N aci v e  jan d arm a  
kum andanı H am di B eyler  

ye gelerek şunları anlatıyor:
—  Kara Ali adamlarile senin 

peşini takip ediyor. Öldürecekler 
sakın!..

(Arkası 2 inci sahfede)

FIKRA

u h a l e f e f
—  Y a h u ! F i lâ n  adam ı tanır  

m ısın ?
—  E vet..
—  E sk id e n b e r i m i tanırsın  ?
—  E vet..
—  A lâ ..  B u n d a n  y irm i sen e  

e v v e l ne iş le  uğraşırdı bu adam ?.
—  G a z e t e c i id i .. E v v e lâ  “ i r 

tica,, g a zetesin d e  - m u h a rrir lik  
ed erd i.. S o n ra  i k i  üç arkadaş 
b ir le ş ip  b ir  g a zete  ç ık a rm ışla r 
d ı. O n d a  da  irtica  y a p m ışla rd ı.

—  S o n ra  ne o ld u ?
—  3 1  M a rtı ta k ip  ed en  s i 

lin d ir  m a lûm ..
—  P e k i  am m a, s i l in d ir  buna  

tem as etm em iş o ls a  gerek .
—  E tm ed i den em ez, etti.. 

E tt i  am m a u cu z ku r tu ld u .. B ir  
k a ç  ay h a p is y a ttı, ç ık tı..

—  A lâ ..  S o n ra  n e  y a p tı ?
—  N e  y a p a ca k ?  B ir  g a zete  

d aha ç ıka rd ı,.
—  Y a a ü
—  E v e t  b ir  g a zete  daha ç ı

ka rttı.. F a k a t .  H a rp  se n e le r i  
iç in d ey d i zan n ed erim  .. G en e  
ayağa sü rçü verd iy d i..

—  ? ?
—  G en e  n e fy e d ild i, gen e  

k u r tu ld u . S o n ra  M ü ta r ek e  g e ld i,  
çattı.. B ir  g a ze te  daha çık a rd ı..

—  ? ?
—  F en a  d e ğ ild i..  S a tıy o rd u .  

F a k a t rahat d u rm a d ı.. M i l l î  
h a r ek eti m ü tea kip  kapam ağa  
m ecbur o ld u .

—  A n la ş ıld ı..  S o n r a ?
—  A ra d a n  b ir  k a ç  sen e g e

çin ce  k e n d isin e  m üsam aha e t
t i le r , b ir  g a zete  daha çıkard ı.. 
F a k a t bu d e fa  da  İ s t ik lâ l  m ah
k e m e sin i b o y la d ı.

—  Ş im d i ne y a p ıy o r?

—  Parası bol, aklı kıt birini 
bulmuş, dolaba sokmuş..

—  Ya.. Demek ki ticarete 
başladı,.

—  Yok canım.. Gazete çıkar
mağa çalışıyor..

—  Acaıp şey.-

Size şayet bir adamın ser- 
encamını böyle anlatırlarsa 
kat’iyyen hayret etmeyiniz.. Bur
nu matbaaların kokusuna alışan 
adamlar gazetecilikten vazgeçe
mezler.. Bu san'at bir illettirki...

Maamafih buna benzer bir il
let daha vardır:

Muhalefet..
Her memlekette aklın, şuur 

ve mantıkin ve nihayet ilmin 
eseri ve neticesi olan muhale
fet biz de.. Eeeh işte, nihayet 
bir illettir.. Bir illet ki tutulanı 
kurtarmağa imkân ve ihtimal 
yoktur. Arazı, şekilleri ve ni
haî mazarratları pek malûm 
olan bu illetin “musabin,, i “31 „ 
Marta Babızaptiye hafiyeliğin
den müdevver olmuşlardı. Hür
riyet ve itilâfa “31 „ Marttan 
arta kaldılar. Mütarekede yer- 
yer biten mantarlar gene ayni 
tohumdandılar. Şeyh Sait isya
nından evvelki merhale, Serbest 
Fırkanın etrafındaki hâle an
lardı. Yarının bilmem hangi 
hengâmesindeki haile gene on
larla oynanacaktır.

Onlar vardırlar, hepsi bir 
ve biribirlerinin aynidirler..

Huy, o hiç bir zaman değiş- 
miyen huy, can, her fırsatta 
zehir saçan o çıkasıca candır..
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ımaMednflmesnımdle nsmır
İstanbul güınrülderile vâsi mik

yasta muamele yapan tacirler dün 
de aralarında bir içtima yapmış
lardır. Bu içtimada Gümrükler 
Umum Müdürlüğünün Istanbula 
nakli hususundaki teşebbüs ve 
istirhamlarının makamatı aidesine 
arzını görüşmüşlerdir. Bu teşeb
büsün esbabı mucibesi hakkında 
bir lâyiha hazırlanmasına karar 
verilmiştir.

içtimai müteakip tacirlerimizden 
Macit Mehmet Karakaş Bey şun
ları söylemiştir:

—  “ Tarifelerin tatbikatından 
mütevellit ihtilâflar, Müdüriyeti 
Umumiyenin Ankarada bulunması 
yüzünden halledilememektedir. U- 
mum Müdürlüğün Istanbula nakli 
lâzımdır.

Ticaret adası da bizim fikri
mize iştirak etmektedir.

Fakat, Ticaret Odası evvelce 
olduğu gibi ada gümrük hakem 
komsiyonunu faaliyete geçirirse 
bu husustaki ihtilâflar bir derece
ye kadar halledilmiş olur.

İstanbul gümrüğünde halle- 
dilmiyen işim için niçin Ankaraya 
gitmeğe mecbur kalayım.

ithalât burada yapılıyor. Mü
düriyeti Umumiyenin en büyük it
halât merkezi olan İstanbulda bu
lunmasını istiyoruz. Mademki işle
rimiz kolayca halledilmiyor, ihtilâf 
çıkıyor, Ankaraya gitmek mecbu
riyeti hâsıl oluyor, şu halde bütün 
gümrükler, Ankaraya gitmeli itha
lât buradan transit olarak Anka- , 
raya nakledilmeli, oradan tevzi 
edilmeli.

ihtilâfa dair bir misal söyleye
yim:

ithal edilen ipekli kumaşlarda 
ipek miktarı yüzde on olursa mu
ayyen bir rüsum alınır yüzde onu 
geçti mi alınacak rüsum iki misli 
ithal edilen ipekli kumaşlarda alâ
kadar memur bazan ipeğin yüzde 
on bir miktarında olduğunu iddia 

ediyor. Biz de iki misli gümrük 
vermemek için tahlilini istiyoruz. 
Ve haklı olduğumuzu bildiğimiz 
için Başmüdüre müracaat ediyoruz. 
Burası ihtilâfı halledemiyor, iş 
Ankaraya Umum'Müdürlüğe akse
diyor ve iş uzuyor.

Diğer taraftan buradaki tah
lil de kimyahaneden aylarca çık
mıyor.,, demiştir.

Singer saat şirketi müdürü de 
şunları söylemiştir:

—  Türkiye gümrüklerinin en 
büyük yarası, Umum Müdürlüğün 
Ankarada bulunmasıdır. Geçen
lerde Kütahya belediyesi için Bel- 

çikadan bir saat getirdik. Güm
rük nizamnamesi mucibince, saatin 
rüsumsuz ithali lâzımdı. Halbuki 

gümrük idaresi bunu kabul etme
di. Başmüdüre müracaat ettik, 
Ankaraya yazıldı. İş bir ay uzadı. 
Yine bir gözlük makinesi ithal 

ediyorduk, bunu da gümrüksüz çı
karabilirdik. Derdimizi dinletemedik 
baş müdür bize “Ankaraya atla- 
yıveria meseleyi halledersiniz,, 
dedi. Ankaraya gidip bir çok 
masraf etmektense gümrüğü ver
dik saati çıkardık.

Elektirik fiati
Ücretler üç ay gene eskisi 

gibi kalacak

Uç ayda bir tetkik edilen elek

tirik şirketi ücret tarifesi geçen

lerde tetkik olunmuş, şirketin zam 

talebi nafıa ve belediye murah

hasları tarafından kabul edilmişti. 

Verilen karar nafıa vekâletine 

bildirilmişti.Vekâlet üç ay müddetle 

fiatlerin ipkasını tastik etmiştir.

Tramvay ücretleri , elektirik 

fiatlerine tâbidir. Dünden itibaren 

tramvay tarife komisyonu da top

lanmağa başlamıştır. Elektrik fiat- 

Ieri değişmediği için tramvay fiat- 

leride eskisi gibi kalacaktır.

Fırkada içtima
Halk Fırkası kaza reisleri dün 

fırka merkezinde içtima ederek 

yakında toplanacak kongreler et

rafında müzakeratta bulunmuştur.

Fırkanın Beyoğlu merkezinde 

de bir heyeti müteşebbise teşkili

ne karar verilmiştir.

Şehir Meclisi her gün 
toplanacak

Şehir Meclisi bugün gene 

toplanacaktır. Meclis, bütçe ve 

tetkiki hesabat gibi mühim işleri 

bitirmiştir. Ancak, meclis bir hafta 

müddetle içtimaim uzattığı için 

birikmiş müstacel işleri çıkarmak 

üzere bngünden sonra her gün 
toplanacaktır.

Hileli petroller
Petollere hâlâ kolza 

yağı karıştırılıyor

Piyasada karışık petrol satışı 
umumi bir şekil almıştır. Evelce 
de yazdığımız gibi bazı gaz kum
panyaları petrol tenekelerine kol
za karıştırıyorlar.

Söylenildiğine göre bir gaz 
kumpanyası Boğaziçinde kolza 
yağı çıkarmak için bir imalâthane 
tesis etmiştir. Bu imalâthanede 
günde 10  ton kolza istihsal edil
mektedir.

Hükümet gaz hilekârlığına mâ
ni olmak için geçen sene bir ka
nun çıkarmıştı. Bu kanuna göre 

bu gibi imalâthaneler tarafından 

çıkarılan kolza yağından 6 kuruş 

istihlâk resmi alınmaktadır. Fakat 

yeni yapılan tesisat kolzayı pek 

ucuza mal etmekte, bu resmi ver

dikten sonra gene petroldan ucuz 

yağ çıkarmaktadır.

Bu vaziyet karşısında istihsalât 

resminin tezyidinden başka çare 

görülmiyor. Diğer küçük imalât

haneler bu derece ucuz mal çıka

ramadıkları için işlerini bırakmış
lardır.

Müessif bir iriihal
Yenişehirli Hacı Hüseyin Paşa 

kerimesi Melek Hanım müptelâ 

olduğu hastalıktan rehayap ola- 

mıyarak irtihal etmiştir. Cenazesi 

bugün saat birde Cerrahpaşadaki 

hanesinden kaldırılarak Sirkeciden 

motörle Anadoluhisanndaki mak- 

beri mahsusuna defnedilecektir. 

Ailesine beyanı taziyet ederiz.

ücram şirket
Terkos belâsına gene su 

için tebligat yapıldı
Geçen gece Beşiktaşta Serence 

beyde çıkan yangında gene itfa
iyenin suzuziukla karşılaştığı ya
zılmıştı.

İtfaiyece yapılan tahkikat neti
cesinde borularda su bulunmadığı 
tahakkuk etmiştir.

Terkos şirketi, geceleri şehre 
verdiği su cereyanını azaltıyor. 
Bazı yerlerin sularını da büsbütün 
kesiyor. Şirket, gündüzleri daha 
bol su bulundurmak için geceleri 
su depolarını dolduruyor.

Geçen akşamki susuzlukta su
yun depolara verilerek boruların 
boş kalmasından ileri gelmiştir. 
Belediye yangın zamanlarında de
polardaki suyun derhal mecralara 
verilmesini ve itfaiyenin su bul
masının temin edilmesini şirkete 
kat’î surette tebliğ edecektir.

7 Kuruşa ekmek
Son günler zarfında Fatih, 

Aksaray, Çarşamba pazarlarında 
tahmin edilemiyecek derecede 
ucuz erzak satılıyor.

Fırınlarda 9 kuruş 30 paraya 
kadar satılan ekmekler bu pazar
larda 7 kuruşa satılıyor. Ucuzlu
ğun sebebi ekmeğin biraz bayat 
olmasıdır. Bakkallarda satılan 
zeytinin okkası bu gibi yerlerde 
25 kuruştur. Gene ayni yerlerde 
40 kuruşa beyaz peynir, 20 kuru
şu fasulya. 80 kuruşa yağ satıl
maktadır. Bu erzak ta ekmekler 
gibi bir az bayattır.

Hububat ithalâtı
izmirde çıkan bir ticaret gaze

tesi resmî bir membadan aldığı 
malûmata atfen 930 senesinin ilk 
üç ayında memleketimize 511 bin 
ton hububat ithal edildiğini yazı
yor.

Memleketimizden harice buğday 
gönderildiği bir sırada ortaya bu 
yolda bir rakam çıkması hayreti 
mucip olmuştur. Ticaret borsasın- 
daki alâkadar zevat memleketi
mizin bazı mıntakalarınu ucuz ec
nebi hububatı girdiğini söylemekle 
beraber böyle bir istatistiğin doğ
ru olduğuna ihtimal vermek iste
miyorlar.

Bu haber karşısında Ticaret 
borsası 930 mahsulünün miktarı 
hakkında alınan istatistikleri tek
rar tetkike lüzum görmüştür.

Garson mektebi
vıarsonlar Cemiyetinin açacağı 

mektep için, Beyoğlunda bir bina 
bulunmuştur.

Yakında açılacak olan mektep
te ders göstermek için şimdilik 
burada bulunan mütehassis -gar
sonlardan [istifade edilecek, bilâ
hare Avrupadan muallim getirile
cektir.

Mektep dahilinde küçük bir 
lokanta, bir gazino yapılacak, gar
sonlara burada amelî ders göste
rilecektir.

Tahsil ücreti olarak cüz’î bir 
para alınacak ve bilumum garson

lar mektepte okumağa mecbur 
tutulacaklardır. Mektepte okumı- 
yanlar, cemiyetten çıkarılacaklardır.

Azledilen profesörler
Havana, 13 (A.A) —  Darülfü

nun muallimlerinden kırk kişi ta
lebeyi fesat çıkarmağa teşvik et
tiklerinden dolayı reisicümhurun 
bir emirnamesi mucibince azledil
mişlerdir.

Juantantoda talebe ile zabıta 
arasında bir çarpşıma olduğu söy
lenmektedir. ,

f&gır cezrnmı
îkn katilin ademi 

mesıalnyetl

Eskihisarda kopuk Mustafayı 
öldürmekle maznun bekçi Mustafa 
ve Muhtar Mehmedin muhakeme
sine dün Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir.

Hukuku umumiye namına din
lenen şahit Kara Ali şu ifadatta 
bulunmuştur:

—  “Ben kahvede Bekirle tavla 
oynuyordum. Kopuk Mustafa içeri 
girdi, sarhoştu. İçeride tıraş et
mekte olan Sadık bir yumruk vur
du. Ben Mustafayı dışarı çıkardım.
2-3 dakika sonra tekrar içeri gir
di ve Sadık sostalı çakı ile hü
cum ederek omuzundan yaraladı.

Ben tekrar dışarı çıkarmak 
istedim bana da sövmeğe başladı. 
Ben korktum vazgeçtim. Kopuk 
Mustafa dışarı çıktı, orada bir 
bahriye askeri ile kavga etti ona 
bıçak çekti. Tekrar içeri girdiği 
vakit gene elinde sustalı bıçak 
vardı, bıçağı Sadığın başına vur
du ve yaraladı. Onu tutmak iste
yenlere hepinizi öldüreceğim kanı
nıza içeceğim diye tehdit etti.

Orada bulunanlar Muhtar Meh
met Efendiye haber verdiler. Muh
tar bekçi Mustafa ile birlikte geldi.

Kopuk Mustafa bunlara da ta
arruz etti. Çakı ile Muhtara hücüm 
ederek sizi de öldüreyim de görün.

Muhtar tabanca ile ayaklarına 
ateş etti ve teslim ol dedi.

Mustafa bir şeyden korkmadı, 
gene Muhtara hücum etti ve tam 
bıçağı saplıyacağı esnada bekçi 
Mustafa tüfeği ile ateş ederek öl
dürdü. Eğer bekçi öldürmese idi, 
muhakkak Muhtar ölecekti.,,

Vak’ayı aynen |gören ve ifade 
verenler hep ayni şekilde şaha
dette bulunmuşlardı.

Kopuk Mustafanm 8 sirkatten 
1 2  başka fiillerden mahkûmiyeti, 
ayyaş^ve esrarkeş bir adam olduğu 
polisçe verilen raporda zikredili 
yordu.

Müddeiumumi idanamesini serd- 
ederek muhtar Mehmedin mutlak 
olarak beraetini, bekçi Mustafanm 
da Mehmet Efendinin nefsine vu
ku bulan taarruzu def] için bu ci
nayeti irtikâp ettiğinden ademi 
mesuliyetini istemiştir.

Maktulün hemşire ve annesi

Manyetizmacı do
landırıcılar

Sabahları çıkmakta olan gaze
telerden biri evvelki gün birinci 
sayfasında büyük harflerle bir ha
vadis neşretti.

Bunda beynelmilel bir dolandı
rıcı şebekesinden bahsediliyor ve 
deniyordu ki : “ Beynelmilel do
landırıcılardan mürekkep bir şe
beke Avrupamn muhtelif yerlerin
de büyük ve şayanı hayret dolan
dırıcılıklar yaparak Türkiyeye gel
mişlerdir. Bu şebeke manyetizma
ya, fenne aşina bazı kimseler tara
fından idare edilmekte,, imiş.

Bu hususta yaptığımız tahki
kat neticesinde böyle bir şebeke
nin mevcut olmadığı, yalnız bir 
yahudinın Selânikten vapurla ge
lirken İsmail Hakkı isminde biri
nin kardeşi Muşa bir baston ver- 
diğu’.i ve ! u bıstonun sihirli ol
duğunu, kardeşinin bastonu alır 
almaz manyetize olduğunu ve bu 
suretle İsmail Hakkı tarafından 
(300) bin duahminm dolandırıldığı 
iddia edilmiştir.

Fransız muharririnin 
konferansı

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan maruf Fransız muharrir
lerinden Müsyü Moris Bödel dün 
akşam saat altıda ( Öniyon Fran- 
sez) de (Asrî Kadın ve Aşk) mev 
zuu etrafında bir konforans ver
miştir.

Konferansta şehrimizdeki Fran
sız tebeasmdan ve münevver ta
bakadan birçok zevat hazır bu
lunmuştur.

Yunanlılar şerefine çay
Bugün saat dörtte güzel san’at- 

ler birliğinde, şehrimizdeki Yunan 
artistleri şerefine bir çay ziyafeti 
verilecektir.

Ticareti hariciye
İhracatımızın inkişafı çareleri 

için ticareti hariciye ofisi tarafın

dan bir rapor tanzim edilmiştir.

Rapor İktisat vekâleti müşte- 

şarı Şefik Beye verilmiştir.

kardeşlerinin haksız yere öldürül
düğünü iddia etmişlerdir. Maznun 
vekilleri de müdafaalarını gelecek 
celse yapacaklarını söylemeleri 
üzerine mahkeme 27 Pazartesi 
saat 10,5 a kalmıştır.

Türk Maarif Cemiyeti ♦♦♦♦♦  
♦ B ü y ü k  eşy a  p iyan gosu

1 Kânunusani 1931 de İstanbulda çekilecektir
Yeni sene için taliaizi tecrübe ediniz.

ik r a m iy e le r  a r a s ın d a : r̂LkTe0̂ -
lon takımları, dikiş, fotoğraf, gramofon makinaları, alâtı zi
raiye hah tuvalet takımları kadın erkek saatler ve [ Yerli 
mallar pazarından ] tedarik edilen kıymettar eşyalar vardır.

Fakir ve zeki çocukarımıza yardım için birer bi et 
alınız biletler bir liradır.

A dresi: Ankara caddesi Orhan Bey 
han 3 ünüc kat

f^atih sulh icra memurluğundan:
*  Bir deyni mahkûmun bihin temi
ni istifası zımmında Ortaköyde 
dere boyunda Vasıf peşa akaret
lerinde No. 36 hanede sakin Osman 
Asaf Beye ait bir adet Erskin 
marka ve (2057) N.Iu Erskin mar
kalı otomobil bilmüzayede füruht 
edileceğinden talip olanlar (16,12. 
930) Salı günü Ortaköyd e mahalli 
müzayede olan Ortaköy taksi ma
hallinde bulunmaları ilân olunur.

| İstanbul Belediyesinden:
Fatih Belediye Şubesi Mü

dürlüğünden: Unkapanında Hacı 
Halil Attar mahallesinin Kuru
çeşme caddesinde 8 ve 10  nu
maralı hane müşahere suretile 
açık müzayede ile kiraya veri
lecektir. Talip olanlar Kânunu
sani 6 ıncı Salı günü saat 14 de 
belediye encümenine müraca
atları ilân olunur.
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Yeni sene bütçesinin mü

zakeresine başlandı
Dün Şehir Meclisi içtima ede

rek nıüzakerata devam etmiştir.
içtimaa başlandıktan sonra, ev

velki gün irtihal eden meclis aza
sından ve tayyare murakıplerinden 
Sadi Beyin hatırasını taziz için bir 
dakika sükût edilmiş bundan son
ra yeni sene bütçesinin müzakere
sine başlanmıştır.

Bütçe müzakeratı esnasında 
Hacı Adil Bey uzun bir nutuk 
iradederek yeni bütçeyi, eski büt
çe ile mukayese etmiş yeni sene 
bütçesinin muvaffakiyetle hazırlan
dığından bahsetmiştir.

Avni Bey de yeni bütçeyi ten
kit etmiş, programsız iş yapıldı
ğından şikâyet etmiştir.

Avni Beye, Belediye Reisi Mu
hiddin Bey cevap vermiştir. Neti
cede belediye reisliği üç muavinlik 
ihdası teklifi ekseriyetle reddedilmiş 
ve celse tatil edilmiştir.

— İnkılâp 15 Kânunuevvel 1930

Süreyya Paşa
/  B ir in c i sa h ifed en  m abat ]  

liradır ki Pş. bunları da iade etmiş
tir.

istifanamesi pazartesi içtimaında 
okunacaktır, kabulü muhtemeldir.

Diğer sabık serbestçiler, istifa 

etmek niyetinde değillerdir. Mu
halefete devam edeceklerdir.

Mecliste inhilâl eden meb’us- 
luklar 4 e baliğ olmaktadır. Ali 

Ulvi, Sait (Eskişehir) Beylerle Mu
sa Kâzım Bey (Konya) ve Sürey

ya Paşa ( İstanbul) un yerlerine 

bu devre için yeni meb’uslar inti
hap edilecektir.

Süreyya Paşama beyanata
Elyevm şehrimizde bulunan Sü

reyya Paşa istifasının sebepleri 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur :

“—  istifamın sebepleri verdi
ğim istidada yazılıdır. Maamafih 

izah edeyim, ahvali sıhhiyem bo

zuk olduğundan doktorlar bana 

istirahat tavsiye ediyorlar.

Ben de bunun için Meclise mü

racaat ettim, izin verilmedi. Va

ziyeti sıhhiyem çalışmağa müsait 

olmadığından istifa etmeğe mec
bur kaldım. „

20 gayrîmi*

Üç aylıklar
Üç aylıkların itası için icap 

eden hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Maaşın Çarşambaya başlaması 
ihtimali çok kuvvetlidir.

Çok çocuklu aileler
Hıfzıssıhha komisyonu bugün 

ikinci içtimaini aktedecektir. Bu 

içtimada çok çocuklu aileler tara

fından verilen istidalar iie diğer 

bazı evrak tetkik edilecektir.

B ©  D ©dİ S ©

Ekmek ve Fırancala 
fiatleri 

İstanbul Belediyesinden : Kâ
nunuevvelin on altıncı salı günün

den itibaren ekmek sekiz buçuk 

ve fırancala on üç buçuk kuruş-

Gayrimübadiller Cemiyetinde 
dün de (10 ) bin liraya kadar istih
kakı olanlara tevziata devam edil
miştir. Dün yirmi gayrimübadil 
para almıştır. Bunların aldıkları 
para vasati olarak 20 ile 120  lira 
arasında bulunmaktadır.

İstihkakı (10) bin liraya kadar 
olanlara tevziat (3-5) gün devam 
edecektir. Bundan sonra (30) bir. 
liraya kadar istihkakı olanlara pa
ra verilmeğe başlanacaktır.

Kara ÂH çetesi
l in ç i  sa h ifed en  m a b a d )

Birkaç gün sonra “ Ağıldere „ 
mevkiinde Ahmet ve Halil ismin
de iki şerir tarafından çoban Ha
şan pek feci bir işkence ile kat
lediliyor.

Hâdise gene meçhul kalıyor ve 
katiller temamile izlerini kaybe
diyorlar.

Bu tevali eden cinayetlerden 
halk adeta göç edecek bir hale 
geliyor,

Hâdiseye vaz’ıyet eden jandar
ma kumandanı Ahmet Hamdi 
Beyle tahkikat hâkimi irfan Naci 
Bey bu facia perdesini yırtmak 
için geceli gündüzlü şiddetli bir 
faaliyete geçiyorlar.

Senelerdsnberi tüyler ürpertici 
cinayetler ika eden ve daima ada
letin pençesinden yakasını kurta
ran bu şerirlerin bir şebeke halin
de faaliyette olduklarını anlıyan 
müstantik İrfan Naci B. tahkikatını 

tevsi ederek bu şebeke efradile 
temaslara giriyor ve çok az bir 
zamanda reislerini buluyor.

Fakat bütün müsbet delâili ele 
geçirmeden hâdiseyi resmiyete koy
muyor; bütün şebekeyi ele geçir
meğe azmediyor.

Şebeke efradından birinden 
bütün gizli kalan katil hâdiseleri 
ve faaliyetlerini öğrenip tabanca 
mavzer ve mahalli cinayetteki 
kurşun kovanları ele geçirildikten 
sonra esrar perdesi yırtılıyor ve 
jandarma kumandanı Ahmet Ham
di Beyin çok büyük gayretlerile 
başta hunhar reisleri Kara Ali 
olmak üzere 15 kişinin ellerine 
kelepçe vuruluyor.

Kara Ali, Drama mübadille
rinden olup Gebzenin Dariçe na
hiyesinde iskân edilmiştir. Bu he
rif bütün köylüce Ağa olarak ta
nınmaktadır.

Yakalanan serseriler Ağırceza 
mahkemesine sevkedilmişlerdir.

Ağır cezada muhakemelerine 
başlanacak olan bu 15 serserinin 
muhakemesi hâdiselerin iç yüzünü 
meydana çıkaracaktır.

Mücadele için

Belediyelerin taavün san
dıklan açması düşünülüyor

İkraz ve istikraz müesse3eleri 
hakkında bir talimatname yapıla
cağından bahsetmiştik. Bu husus
ta tetk ikata başlanmıştır.

ilk tetkikatı birçok müessese- 
lerin halka çok ağır faizle para 
verdiğini göstermiştir. Bilhassa üç 
ayda bir maaş alan mütekaitler, 
eytam ve eramil çok eziliyor. 
Bunlar ödünç para bulmak için bu 
müesseselere cüzdanlarını rehin 
olarak veriyorlar. Bu suretle cüz
danlarını bırakanlar bunu geri 
alamıyorlar.

Bu müesseselerin borçlar ka
nunundan menedilen fahiş faiz nis- 
betlerinden kaçmak için senetle
rine faiz miktarı yazmadıkları an
laşılıyor. Meselâ 100 lira borç 
istiyen adam 90 lira verip 100 
liraya bir senet yapılmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında ikraz ve istik
raz muamelelerinin murakabesi 
pek güç olacaktır. Yeni yapılacak 
talimatnamede buna bir çare ara
nıyor.

Diğer taraftan ikraz ve istik
raz müesseselerine çok ihtiyaç gö
rülmektedir. Bir ailenin hastalık, 
doğunı, gibi her hangi bir zaruret 
karşısında bir iki yüz lira bulmağa 
ihtiyacı oluyor. Bu gibi ufak ikraz 
muamelen için malî müesseselere 
müracaat etmek zarureti vardır.

Halkı murabahacılar eline dü
şürmemek için bu vazifeyi bele
diyelere vermek hatıra geliyor.

Belediyelerin hafif faizlerle halk 
için taavün sandıkları açması fikri 
ileri sürülüyor. Bu suretle diğer 
müesseselerin de faiz nisbetlerini 
tahfif etmeğe mecbur olacakları 
tahmin ediliyor.

Emniyet Sandığı
nı dolandıranlar

Emniyet Sandığını dolandırmak
la maznun Ayetullah ve arkadaş
larının muhakemesine dün ağırce- 
zada devam edilmiştir.

Maznunlar dün müdafaaname- 
lerini okumuşlardır.

Maznunlar cürmü biribirlerine 
isnat ediyor ve her biri kendileri
nin alâkaları olmadığını söyliyordu.

Maznunların müdafaaları bit
tikten sonra müddeiumumi iddiana- 
namesini serdetmiş ve iptida, Fu
at ve Ziya Beylerin beş cürümden 
İsmailin bir cürümden cezalarını 
İzzet ve Cemal Beylerin beraetini 
istemiştir.

Mahkeme karar için 28 kânu
nuevvele kalmıştır.

Dar ve dik sokaklar
Şehrin bazı noktaları bir yan

gın vukuunda itfaiye vesaiti geçe- 
miyecek derecede dar veya dik 
yokuş olduğundan buralarda icap 
eden tedabirin alınmasına karar 
verilmiştir.

Belediye riyasetinden şubelere 
verilen bir emirde bu kabil sokak
ların tesbit edilerek bir listesinin 
gönderilmesi bildirilmiştir.

Bu listeler alındıktan sonra 
kısmen belediye kendi vesait ve 
amelesile kısmen de müteahhide 
ihale suretile bu gibi yerlerde it
faiyenin geçebileceği tarzda yollar 
açılacaktır. Bu tetkikatm bir an 
evvel bitirilerek filiyat sahasına 
geçilmesine çalışılmaktadır.

Tütün inhisarında
Dün, tütün inhisar idaresinde 

müdürler encümeni toplanmış ve 
Ankaradan gelen Umumî Müdür 
Behçet Bey, Ankaradan idareye 

ait işler üzerinde hükümetle yap
tığı temaslar ve yeni sene bütçesi 
hakkında izahat vermiştir.

Tentirdiyot için ucuz 
ispirto

Müskirat idaresi eczanelere, 
halka ucuz tentürdiyot satmaları 
için tentürdiyot ispirtosu namı al
tında da 86 kuruştan hususî bir 
ispirto vermeğe başlamıştır. Hal
buki diğer ispirtoların kilosu 120 
kuruştur.

ad lİLBISÂl

Ciimhuriyet taraftarları ile asker

Madrit, 13 (A.A) —  Mevsuk 
bir membadan gelen bir habere 
göre, Averbe geçitinin nihayet 
bulduğu noktada ve Esgueva köyü 
civarında saat 8 de hükümet kuv' 
vetleri asileri top ateşine tutmuş
lardır. Asiler darmadağınık bir 
halde kaçmışlardır. Yalnız, 3 kü
çük zabit muntazam kuvvetlere 
doğru ilerliyerek yaşasın çümhuri- 
yet diye bağırmışlardır. Bunlar 
tevkif edilmişlerdir. Yakında diva
nı harbe gönderileceklerdir.

Asilerden bir çok kimse ölmü;, 
veya yaralanmıştır. Hükümet kuv
vetleri, zayiat vermemiştir. Sivil 
asiler arasında Saragos ve Madrit 
mekteplerine mensup bir çok ta
lebe ile Madrit Darülfünunu mual
limlerinden bazılarının da bulun -

G azi Hzo
Meclis 
çektiği telgraf

Ankara, 14 (A.A) —  Milli ta
sarruf ve yerli malı haftası müna- 

sebetile Büyük Millet Meclisi ve 

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 

Reisi Kâzım Paşa Hazretleri ile 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri beyninde atideki tel
graflar teati edilmiştir :

Reisicümhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine - İstanbul -

Memleketimizin her tarafında 
bir millî bayram gibi kutiulanan 

tasarruf ve yerli mah haftası mü- 
nasebetile büyük rehberimiz ve 

fahrî reisimize miliî iktisat ve ta
sarruf cemiyeti mensuplarının de

rin hürmetlerini, şahsî tazimatımla 
arzeylerim efendim.

Büyük Millet Meclisi ve millî 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Reisi 

K âzım
Büyük Millet Meclisi ve Millî 

Tasarruf ve İktisat Cemiyeti Reisi 

Kâzım Paşa Hazretlerine-Ankara- 

Millî İktisat ve Tasarruf Cemi
yetinin hayırlı ve müsmir teşeb

büsleri ve buna karşı milletin gös

terdiği derin ve şuurlu alâka şa

yanı takdirdir. Mesainizde tam 
muvaffakiyetinizi temenni eder, 

hakkımda izhar buyurulan hislere 

tefekkürlerimi takdim ederim efen
dim.

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal

İktisat vekilinin hitabesi 
Ankara, 14 ( A .A  ) —  Ta- 

sarrf ve yerli malı haftası müna- 
sebetile İktisat Vekili Mustafa 

Şeref Bey, dün akşam Ankara 
radyosunda bir hitabe irat etmiştir.

îflâs eden Bankalar 
Nev York, 13 (A. A) —  Biri 

Mişigan, diğeri İndiana hükümeti 
dahilinde olmak üzere iki banka 

daha kapanmıştır. Bunlardan her 
birine yatırılmış olan paralar ya

rım milyon doları geçmektedir.

Bombayda müsademeler 
Bombay, 13 (A.A) - Zabıta ile 

nümayişçiler arasmda vukubulan 
müsademelerde 75 kişi yaralan
mıştır.

inakta oldukları söyleniyor. M. 
Beranger, bu harekete yatıştırılmış 
nazarile ba kılabileceğini söyle
miştir.

İşçiler arasm d a asab iy e t  
Madrit, 12 (A. A.) —  Dahiliye 

nazırı, gazetecilere vaki beyana
tında Saragos valisi ile telefon 
vasıtasile görüştüğünü söylemiştir. 
Vali, işçiler arasında az çok bir 
asabiyet hüküm sürmekte olduğu
nu ve bunlardan bir kısmanın grev 
yaptıklarını haber vermiştir.

UmriMînî g re v  
Madrit, 13 (A.A.) —  Ahnan 

hususî haberlere göre, Saragos’ta 
umumî grev başlamıştır. Bu grevin 
Jada’da çıkan isyan hareketile bir 
alâkası olmadığı rivayet olunmak
tadır,

Seyhan taştı 
Âdlanaaumnım hîw hm

hem sun
A.nkara, 14 ( A .A  ) —  İktisat 

Vekâleti hava rasat müessesinden 
aldığımız malûmata göre, memleke
timizin her tarafında 3 gündür yağ
mur yağmaktadır. Bilhassa Toroslar 
ve civarına sürekli yağmurlar yağ

mıştır. Dün bu mmtakada 19,30 da 
şiddet kespeden yağmur 20,30 dan 

itibaren Seyhan nehrinin kabarma
sına sebebiyet vermiş ve gece ya

rısından sonra nehrin şark sahili 

temamen, garp sahili ise kısmen 

su altında kalmıştır. Nehirde su ir- 
tifaı 3 metredir. Seylâp, henüz de
recesi tesbit edilemiyen mühim ha
şaratı mucip olmuştur.

Bugün su irtifaı yarım metre in
miş bulunuyordu. Bilumum mana- 

tıkta iki gündenberi suhunet 5 ten 

yukarıdadır. Yalnız Erzurum dağ
larında cüz’î kar vardır.

Adana, 14 (A. A) —  Seyhan 
nehrinin taşması neticesi olarak 
şehrin bir kısmı su altında kal

mış, telgrafhane ile bir kısım me- 
baniyi de su basmıştır.

Zelzeleler
Erzincan, 14 (A.A) —  Bugün

10-35, 11-14, 11-35 de fasTlah 

zelzeleler olmuştur.

Trabzon, 14 (A. A) —  Şehri

mizde hafif bir zelzele olmuştur.

Amele mütarekesi 
Cardif, 13 ( A .A  ) —  Cenubî 

Gal maden amelesi murahhasları, 

İngiltere maden ocaklarında 3 ay 

müddetle ve ücretlerde tenzilât 

yapılmamak şartile bir mütareka 

yapılması hakkmdaki teklifi kabul 

etmişlerdir.

Fransız kabinesi 
Paris, 13 (A.A) - Yeni kabine 

perşembe günü meb’usan meclisi

ne gelerek beyannamesini okuya
caktır.

Meksika şakileri 
Meksiko, 13 ( A. A  ) - Jalisco 

hükümeti dahilinde Santa Maria 

civarında hükümet kıtaatile eşkiya 

arasında bir çarpışma olmuştur. 
Şakilerin zayiatı 18 telef ve 8 ya
ralıdan ibarettir.
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a Darülfünunu ziyaret ettiler, derslerde hazır bulundular. Darülfünun
İiderrlslerle hasbuhaller yaptılar çek memnun kaldıklarını söylediler

(moı

l ü r 0 t İ 0 r î  Darülfünunda gençliğim
™ |Gazi H azretlerin e  

f i r a S l I l f r a  hararetli ve muazzam
m
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Reisicümhur Gazi Hz. dün 
saat on buçukta Darülfünunu teş
rif buyurdular. Talebelerin çok 
heyecanlı tezahüratı arasında Da
rülfünuna giren Büyük Gazi, Hu
kuk müderrislerinden Ethem Akif 
Bey tarafından istikbal edildi. Gazi 
H z. evvelâ Darülfünun Emaneti 
odasına girerek burada on beş 
dakika kadar istirahat buyurdular.

Ethem Akif Beye Darülfünu
nun teşkilâtı, fakülteler binaları
nın nerelerde bulunduğu, kız ve 
erkek talebe miktarı, her sene 
hangi fakültelere ne miktar talebe 
girdiklerini, en çok talebesi olan 
fakültenin hangisi olduğu hakkın
da bazı sualler irat buyurdular. 
Kendilerine talehe mecmuunun 
(2000) küsur olduğu, en fazla tale* 
benin hukuk fakültesinde bulun
duğu bu fakültenin talebe mec- 
umu 837 kişi olduğu, diğer fakül
telerdeki talebe miktarı ve Darül
fünun teşkilâtı hakkında izahat ve
rildi. Bu sırada Darülfünun Emini 
Muammer Raşit ve hukuk fakültesi 
reisi Tahir Beyler emanet odasına 
gelerek Reisicümhur Hazratlerine 
arzı tazimat eylediler.

Bu sırada ders zili çalıyordu. 
Gazi Hazretleri ders programını 
görmek istediler. Programı tetkik 
buyurarak bazı derslere girmek 
arzusunu izhar buyurdular. Evvelâ 
hukuk fakültesi reisi ve huku
ku ceza müderrisi Tahir Beyin 
dersi bulunan birinci sınıfa girdiler. 
Ders mevzuu (bir kanunun makeb- 
line şümulü olup olmadığı) idi. 
Gazi Hazretleri burada yirmi da
kika kadar ayakta ders dinlediler. 
Müderris Tahir Beyin elini sıkarak 
teşekkür ettiler ve talebenin ha
raretli alkışları arasında birinci 
sınıftan çıkarak hukuk muhake
meleri usulü müderrisi Mustafa 
Reşit Beyin dersi bulunan üçüncü 
sınıfa girdiler.

Ü çü n cü  s ın m a  d e rs le r in d e :
Üçüncü sınıftaki ders mevzuu 

da (şehadet ve sen et) meselesi 
idi.

Reisicümhur Hz. burada tale
benin arasında sıralara oturarak 
on beş dakika kadar ders dinle
diler. Müderris Mustafa Reşit Beye 
teşekkür ederek gene talebenin 
coşkun alkışları arasında sınıftan 
ayrıldılar.

ik in c i  s ın ıfın  d e rs ler in d e :
Gazi Hazretleri üçüncü sınıf

tan sonra Hukuk Fakültesinin 
ikinci sınıfına girdiler. Burad ikti
sat dersi vardı. Müderris Fazıl 
Bey, nakliyat tarifesi ve şimendi-

B ugünkü  m.@fkûre

1̂1

G A Z İ D İY O R  K İ :  Darülfünun un bu sıcak muhitinden insan 
kolay kolay ayrılamıyor:
DARÜLFÜNUN EMİNİ DİYOR K İ :
—  Onun için biz burada ölmek istiyoruz.
GAZİ BU SÖZE CEVAP VERİYOR:
—  Hayır! Hayır, burada ölmek değil, yaşamak isteyi
niz. Şimdiki mefkûrede asker bile ölmiyerek harbi 
kazanmak için çalışır!
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Adana
seylâbı

Bu husustaki telgraflar 
ikinci sahifemizdedir

ferler mevzuu üzerinde ders takrir 
ediyordu. Reisicümhur hazretleri 
burada da bir müddet kaldıktan 
sonra Müderris Beye teşekkür 
ederek sınıftan ayrıldılar.

Bütün Darülfünun gençliği bir 
bayram neşesi içinde koridorları, 
merdivenleri doldurmuş, büyük 
halâskarı mütemadiyen alkışlıyordu.

Gazi Hz. aşağı kata inerek 
Hukuk Fakültesinin seminerlerini 
gezdiler, Hukuk Fakültesi Reisi 
ve Umumî kâtibinin odalarına gir
diler ve tekrar yukarı kata çıka

rak Emanet . odasında bir müddet 
istirahat buyurdular, kahve içtiler. 

M ü d e rris le rle  h a sb ü h a l: 
Gazi Hazretleri, emanet oda

sında istirahat ederken müdder- 
rislerle muhtelif meseleler üze
rinde hasbühallerde bulundular. 
Emin, Muammer Raşit Beyin 

—  Darülfünunu nasıl buldunuz? 
suvaline karşı memnuniyetlerini 
izhar buyurdular. Reiscümhur Haz
retleri müderrislerle muhtelif mes
eleler üzerinde görüştü. Bu arada 

[ Arkası 3 üncü sahifede ]

Dün sabah Tütün İnhisar İdaresi 
Müdürü Behçet Beyi vurdular!

Carih cinayetinden sonra intihar etti. 
Hadise esnasında 

vurulan bir hademe hastahanede öldü
Dün şehrimizde çok müessif 

bir vak’a olmuş ve Tütün İnhisarı 
Umum MüdürU Behçet Boy, sui
istimalinden dolayı evvelce işinden 
çıkarılan bir memur tarafından 
yaralanmıştır.

Umumî Müdür Behçet Bey, 
her sabah olduğu gibi 8,45 te köp
rüye gelen Kadıköy vapurundan 
çıkmış ve arkasında hademesi Hü
seyin Ağa olduğu halde yürüyerek 
idareye gelmeğe başlamıştır.

Behçet Bey tam tünelin yanın
dan Voyvoda caddesinden çıkan 
Selânik Bankasma muttasıl sokak
tan ilerlerken önüne lâcivert pal- 
tolu, uzun boylu ve iyi giyinmiş 
bir adam çıkmıştır. Bu adam hiç 
bir kelime söylemeden büyük bir 
asabiyetle cebinden tabancasını 
çıkarmış ve Behçet Beye tevcih 
etmiştir. Ne olduğunu anlamıyan 
Tütün İnhisar Müdürü bu vaziyet 
karşısında sağdaki sigorta hanının 
içine iltica etmek istemiş fakat 
atılan kurşunlar karşısında kaça- 
mıyarak orada bulunan bir banka
nın duvarına dayanmıştır. Mustafa 
Hayri Efendi isminde sabık bir 
memur olduğu anlaşılan mütecaviz 
Behçet Beyin üzerine tabancasını 
sıkmağa devam etmiştir. Bu sırada 
Umumî Müdürün yanında bulunan 
Hüseyin Ağa, carihe karşı atılarak:

—  Ne yapıyorsun? diye bağır
mıştır.

Kendinden geçmiş bir vaziyette 
tabancasını iki elile kullanan mü
tecaviz bu sefer de Hüseyin ağaya 
dönmüş:

B e h ç e t  B e y
—  “Al sana da öyle ise!,, diye 

bir eli de Hüseyin ağaya sıkmıştır.
Behçet Bey kendisine atılan 

üç kurşunla biri bileğinden biri 
nabzından, biri de ayağından olmak 
üzere üç yara, almıştır. Hademe 
Hüseyin Ağa da gögsünden vurul 
muştur.

Hüseyin Ağamn kanlar içinde 
yere yıkddığını gören carih bu 
sefer tabancayı şakağına dayaya
rak kendisini de vurmuş ve yere 
yuvarlanmıştır.

Tabanca sesini duyanlar, po
lisler koşarak yaralıları otomobil
lerle yakında bulunan ( Sen Jo r j ) 
hastanesine kaldırmışlardır.

Behçet Bey bütün bu facia kar
şısında metanetini bozmamış, ya
ralı olduğu halde koluna girenle
rin yardımile yürüye yürüye has 
tahaneye gitmiştir.

( A r k a s ı  2  i n c i  s a h fe d e )

F eth i B eyin  sual takriri
Millet Meclisinde Tevfik 

seyahati hakkımda İzahat
Ankara, 15 ( A A )  —  Büyük 

Millet Meclisi bugün reis vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde iç
tima etmiştir.

Celsenin küşadını müteakip ba
zı meb’uslann mezuniyetleri kabul 
edilmiş ve İstanbul meb’usu Sü
reyya Paşanın meb’usluktan istifa
sı okunmuştur. Bundan sonra Fet
hi Beyin sual takriri okundu ve 
bunun üzerine Hariciye Vekili Dr.
Tevfik Rüştü Bey şu beyanatta bu
lunmuştur :

Sualleri dinlediniz, gene müsa- 
adelerile bu sualleri şöyle basit bir 
tahlile tâbi tutalım. Daha doğru
su her kesin bu suallerden ne an- 
hyacağım anlamağa ve tahmine 
çalışarak cevaplarım ona göre ver
miş olayım.

Evvelâ” samimî arzetmeliyim ki. 
terk ve tahdidi teslihat hareketi 
büyük harbin felâketlerinden son
ra bu afetin tekerrürüne mâni ola
bilmek için derpiş edilen hususa- 
tın ilk safında gelen ve medeniyet 
tarihinin ancak bugünkü safhasın
da ilk defa olarak resmî sahada 
konuşulan büyük bir fikir ve ted
birdir. Cemiyeti Akvam mukave
lesinin 8 inci maddesini teşkil eden 
bu teahhüdün yerine gelmesi için 
müteaddit ve muhtelif sebep ve 
saiklerle iptida bir ihzarî konferan
sın toplanması muvafık görülmüş 
ve Cemiyeti Akvam haricindeki 2 
büyük devletle Cemiyeti Akvam 
meclisi âzasından terekküp etmek 
üzre davet ve teşkil ı dilmiştir.

Demokrat ve cumhuriyetçi Ga
zi Türkiyesinin milletler arasında 
bir sulh ve intizam amili olarak

artan ehemmiyeti tabiatile bu ih
zarî konferansa davetimizi intaç et
miş ve ilk defa olarak mezkûr 
konferansın üçüncü içtimaına ta
rafımızdan iştirak edilmiştir. Bu 
arzettiğim içtimaa gene bizzat git
tim ve orada Türkiye noktai naza
rını teşrih ettim.

Siyasî velvele dolayisile olsun 
düşünce bu ciheti memnuniyetle 
kaydetmeksizin geçmedim. Sual çer
çevesinden çıkmamak için ehem
miyeti mahsusası hakkında buka- 
darla dikkat nazarını isticlâp et
tiğim bu konferansın bu defaki 
içtimai sonuncusu olacaktı. Nasıl 
ki öyle oldu. İşte bu ihzarî kon
feransta hazırlanan proje yakın 
bir atide içtimai beklenen büyük 
terki teslihat konferansı müzake
relerine ilk zemini teşkil edecektir.

Bu itibarla mezkûr projede 
bizi yakından alâkadar eden mü
him işlerde memleketimizin vazi
yeti mahsusasının istilzam ettiği 
hususatı temin etmek ve icap eden 
ihtirazi kayıtlan dermeyan etmek 
ve bu çok mühim ve mudil mese
lede Türkiye noktai nazarını te
barüz ettirmek, beynelmilel saha
daki vaziyetimizin esaslarındandır. 
İşte, bu vazife ve endişe ile ve 
kuvvetli bir heyetle oraya gidildi.

Derhal, şurasını da arzedeyim 
ki bu işte ihtisas sahibi olmuş 
olan arkadaşlarımdan olduğu gibi 
Büyük Meclisin muhterem azasmm 
vücut ve huzurlarından pek çok 
istifade edilmiş olduğunu memnu
niyetle ve bilhassa kaydederim.

(Arkası 4 üncü sahifede )

Başvekil dün akşamki ekspresle 
Ankaraya avdet buyurdular

Berlin Sefiri Kemaleddin Sami Paşa, Londra Sefiri Ferit 
ve Paris Sefiri Münir Beyler de beraber gittiler

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Başvekil İsmet Paşa Haz
retleri, dün akşamki ekspresle 
Ankaraya avdet buyurdular.

İsmet Paşa Hazretleri öğleye 
kadar Saraydaki dairesinde meş
gul olmuş öğleden sonra saat 
üçte Reisicümhur Hazretlerine 
mülâki olarak bir müddet görüş
müştür.

Başvekil Paşa akşam üzeri 
Dolmabahçe sarayından (Sakarya) 
motörüne binerek Haydarpaşaya 
gitmişlerdir.

Şehrimizde bulunan Berlin Sefiri 
Kemaleddin Sami Paşa ile Londra 
Sefiri F erit, Paris Sefiri Münir 
Beyler de İsmet Pş. Hazretlerile 
beraber Ankaraya gitmişlerdir.

Reisicümhur Hazretleri namına 
İsmet Paşa Hazretlerini başkâtip
leri Tevfik, başyaverleri Rüsuhi 
Beyler teşyi etmişlerdir.

Başvekilimizi selâmetlemeğe ge
len zevat arasında vali, vali mu
avini, şehrimizde bulunan meb’us
lar, Darülfünun ve Maarif emin
leri, Darülfünun Müderrisleri, Po
lis Müdürü, İnhisarlar ve Banka
lar Müdürleri bulunuyorlar.

İsmet Paşa Hazretleri teşyie 
gelen zevat ile ayrı ayrı vedalaş
tı. Ve tam saat yedide selâmet 
temennileri arasında Ankaraya ha- 
raket etti.

Dünkü ekspresle şark vilâyet
leri Umum Müfettişi İbrahim Tali 
Bey de Ankaraya gitti.

Fethi Beyin hâzineden çektiği i 
paralarla aldığı apartıman 

hikâyesi üçüncü sahifemizde
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gH@Esımygıgak vasüyyette değildir!
Fethi Bey İktisadî buhrandan bahsettiği hengâm- 
larda, Pariste iken devlet hâzinesinden çektiği para

fların  bir kısmı ile 130 bin liraya bir apartm an almıştı
Sabık Lider Fet

hi Bey iki istizah tak
riri vermişti. Bunlar

dan biri Cenevre içti
mai dolayısile Hari
ciye Vekilinin aldığı 

harciraha, diğeri de İz
mir civarında bir köy
de halkın açlıktan ah
lat yediğine dairdi:

“ Akşam „ refiki
miz, bu takrirlere,
Meclisteki alâkadar 

zevattan evvel müskit 
bir cevap vermiştir.

Bu cevabı okuyunca 
insanın hayretten do

na kalmaması müm
kün değildir. Meğer 

Muhalefet Lideri ne 

yaman adammış ta ha
berimiz yo k . Paris 

Sefareti zamanında 

devlet hâzinesinden 

öyle vesilelerle para 

çekmiş , öyle para 

çekmiş ki, siz de şaşın 

biz de şaşalım.

A k şa m  g a zete  - 
sin in  y a zd ığ ı y a zı  
şudur:

Tayin edildiği “ mu
halefet fırkası reisliği,, 
vazifesini maalesef 

hüsnü ifa edemiyerek bu kere, 
Mecliste aramgüzin Fethi Beyefen
di aklına estikçe bol bol sual tak

rirleri vererek bu vazifei muhale
fetin uhdesine mevdu olduğunu 
unutturmamak istiyor, hiç bir şeyi 
tetkik etmeden sual sorduğu için 
de her defasında pek garip vazi
yetlere düşerek yerine oturuyor. 

Hatta her sualin ertesi günü, ken
dilerine mensup gazeteler, lider 
Hazretlerinin hayatı siyasiyeden 
çekilmeğe karar verdiğini yazarak

oluyorlar.

Fethi Beyefendi bu şayiaları 

tekzip için olacak, ciyadet ve 

hayatiyetini ispat sadedinde iki 

suai takriri daha vermiş: Birinde 

İzmir civarındaki köylerde halkın 

aç kalarak ahlat yediklerinin 

doğru olup olmadığını soruyor. 

Diğerinde, Tevfik Süştü Beyin 

Cenevre terki teslihat komisyo

nuna gitmek için kaç para sarfet- 

tiğini ve orada başka milletlerin 

hariciye nazırlarının hazır bulunup 

bulunmadıklarını sual ediyor.

Biribirile alâkası yok gibi gö

rünen bu iki mesele hakkında, bir 

arada sual takriri vermesi tesadü

fi değildir. Çünkü, en küçüğün

den en büyüğüne kadar bütüu dün

ya devletleri gibi, Türkiye de her 

sene, her vakit, muhtelif beynel

milel konferanslara heyetler gön
derir. Fethi Bey, bu gibi masraf
ların lüzum ve zaruretini bilmez 
değildir. Fakat mükemmel bir de
magog olduğunu ispat etmiş olan 
sabık fırka reisi, bu suretle çok 
basit, fakat pek amiyane bir avam- 
feiplik ©yemu oyaamak istemiştir:

Fethi Beyin bir kaç ay evvel İktisadî 
buhrandan, fakrı zaruretten sık sık 
bahsettiği, dert yandığı devirlerde 130 

bin liraya satın aldığı apartıman
Demek istiyor ki, halk bir taraf
ta açlıktan ahlat yerken öte ta
rafta Hariciye Vekili birçok mas
raflar ederek Cenevreye gidiyor..

Bu avamfiriplik oyununun tut
ması için sorulan suallerden, hiç 
olmazsa birinin bir hakikat ifade 
etmesi, ve suali soran zatın, dev
let hâzinesinden çıkan paralarda
- bu paralar kendi cebine girecek 
olsa dahi - çok titiz ve kıskanç 
davranması lâzımdır.

İzmir civarında, Fethi Beyin 
açlık olduğunu söylediği köye hü
kümet, Hilâliahmer ve gazeteci
lerden mürekkep bir heyet gön
dermiş, bütün evlerde birer birer 
tahkikat yapılmış ve hiç kimsenin 
aç kalmadığı, bilâkis, bu sene o 
havaliden külliyetli tütün satıldığı 
için halkın bol miktarda yiyeceğe 
malik olduğu görülmüştür. Fethi 
Bey Pariste yaşadıkları için, köy
lünün, çerez olarak bazan ahlat 
denilen bir nevi yabanî armut ye
diklerini unutmuş olacaktır...

Hariciye Vekilinin Cenevre ter
ki teslihat konferansına gitmesi 
meselesine gelince:

Otuzdan fazla devletten her 
birinin üçer, beşer murahhas ve 
bir o kadar fennî müşavir gönder
dikler bu içtimaa, bizim hariciye 
vekilimizden başka Çekoslovak 
hariciye nazırı, ve Rusya hariciye 
komiseri de gelmişlerdir. Ve niha

yet her devlet, siyasî bir içtimaa, 
kendi noktai nazarından verdiği 
ehemmiyete göre murahhas gön
derir. Öyle meseleler olur ki, baş
ka devletlerin bir sefir gönderdik
leri yerlere biz başvekili gönder
mek lüzumunu hissederiz. Esasen 
Tevfik Rüştü Bey, ihzarî terki 
teslihat komisyonunun yalnız bazı 
mühim celselerinde ha mır bulun

muş vo bu cclaeler Türkiye siya- 
oeti itibarile ciddcn büyük muvaf
fakiyetler kaydetmiştir.

Hariciye vekilimiz, bilhassa bir 
çok memleketler diplomatlarile 
temas etmek, İtalya ve Bulgaris
tan! ziyaret ederek Türkiyenin 
müspet sahaya giren haricî siya
seti icabı müsmir faaliyetler sarf- 
etmek imkânını bulmuştur.

Bu seyahat için sarfedilen 
paraya gelince, Fethi Bey bu 
hesapların âlâsını bilir. Vakıa, 
devlet hazînesinden sarfedilen her 

hangi paranın hesabında çok kıs
kanç, hatta kendi şahıslarına bile 

taallûk etse, bir lira fazla tahsi
satın sarfında çok titiz davranan 
insanlar vardır. Fethi Bey bunlar
dan mıdır?

Hayır... Bilâkis, Fethi Bey, bu 
nevi masraflarda devlet hâzine

sinden pek çok para almış bir 
memurdur.

Tevfik Rüştü Beyin Cenevre, 

İtalya ve Bulgaristan seyahatle
rinde aldığı yevmiye on İngiliz 
lirasını fazla bulan Fethi Bey:

1 —  Millî mücadele esnasında 
heyeti vekile azasından iken, ve 
millet muharebe etmek için beş 
paraya muhtaç olduğu günlerde, 

Avrupaya seyahate çıkmış ve 
yevmiye 16 İngiliz lirası almıştı..

2 —  Paris Sefirliğine tayin 
edilen Fethi Bey, 150 İngiliz lira

sı olan sefirlik maaşını, sırf ken
di şahsına mahsus olarak takri
ben 250 İngiliz lirasına iblâğ et
tirmiştir.

3 —  Bu maaş yetmiyormuş gi
bi, Pariste Düyunu Umumiye mü

zakeresine memur edildiği zaman, 

ayda yılda birkaç içtima ve mü
zakere için maaşmdan başka bu 
esnada her gün 10  İngiliz lirası 
yevmiye almış, bu da kâfi değil*, 
miş gibi, sonunda ayrıca on beş 

bin lira nakdî mükâfat almıştır !..

Bu suretle, birkaç sene içinde 
. devletten aldığı bu paralarla, mü- 
reffehen geçindikler, sonra, İstan- 
bula avdetinde Beyoğlunda 130 bin 
liraya bir apartıman satın almıştır. 
Bundan dolayı kendisini muahaze 
etmek aklımıza gelmez. Bunlar her 
ferdin,, her memurun meşru hak
larıdır.

Fakat Pariste bol maaşlı bir 
sefir iken ve ayrıca her gün 10 
İngiliz yevmiye alırken “Bu para
lar fazladır, devlet ve memleket 
fakirdir, benim maaşım esasen 
çoktur!,, diye bir lâhza düşünmi- 
yen ve apartımanı bu devlet pa- 
ralarile satın alıveren bir zatın: 
“Hariciye Vekili Cenevreye git
miş, millet ahlat yerken bukadar 

masraf olur mü?„ gibi sureti hak
tan, safdilâne tavır takınması, ve 
kocaman tapu senedini cebine 
yerleştirerek milletin açlığı mev
zuu üzerinde fazlaca avamfiripiik 
yapması biraz tuhaf oluyor!

Meşhur Yunan filozofu Sokrat 

mabedinin kapısı üzerine şu kısa 

cümleyi hakettirmişti: “Kendi ken

dini bil.,. Her şeyden evvel bizzat 

“kendini tanı,, manasına gelen bu 

hakimane ahlâkî düstur, hayatta 

herkese hattı hareket kaidesi 

olmalıdır. Bilhassa siyasî hayatta 

buna riayet etmiyenler hüsrana 

uğrarlar...

Doğru söze ne denir.

En büyük hava istasiyonu 
Lyon, 14 (A .A )  —-  Dünyanın 

en büyük hava istasiyonu olan 
Bron tayyare karargâhının açılış 
resmi M. Herriot ile birçok zevat 
hazır oldukları halde bugün ya
pılmıştır.

Gazi Hz. gemçBik arasmda
/  B ir in c i sa h ifed en  m abat ]  

Darülfünun bütçesinin tezyidi lü
zumundan bahsolundu.

D arü lfünunum  te v sii
Muammer Raşit Bey, şimdiki 

binanın kifayetsizliğini ileri süre
rek Darülfünunun çok muhtaç 
olduğu enstitülerin, laboratuarla
rın ikmali ve talebeyi hazırIıyacak 
olan hocaların celbedilmesi için 
asgarî iki milyon liraya ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Reisicümhur
Hazretleri, iki milyon liranın kâfi 
gelmiyeceğini, bu lüzumlu mese
leler için dört milyon liraya ihtiyaç 
olduğunu beyan buyurdular.

T e k r a r  d e rs le r i istSıma
Bu sırada Reisicümhur Hz. 

müderris Ali Kemal Beyin okut
tuğu deniz ticareti hukuku dersin
de hazır bulunmak arzusunu izhar 
buyurdular. Saat yarıma geliyordu. 
Darülfünunda son dersler verili
yordu. Tekrar^üçüncü sınıfı teşrif 
ederek (kaptan ve kaptanın vazi
yeti hukukıyesi) mevzuuna temas 
eden dersi 15 dakika kadar din
lediler.

Dersten çıktıktan sonra tale
benin alkışları arasında tekrar 
emanet odasını teşrif buyurdular. 
Bu sırada memnun bir tavırla 
Muammer Raşit Beye:

—  D a rü lfü n u n u n  bu s ıca k  
m u hitin d en  insan k o la y  k o la y  

ay rılam ıyor. B ir a z  daha otura
l ım .)  Dediler.

Darülfünunun çok kıymetli emi
ni cevaben;

—  Onun için biz burada öl
mek istiyoruz.,, dedi. Gazi Haz
retleri:

—  H a y ır , hayır, burada ö l 
m ek  d e ğ il, y a şa m a k istey in iz . 

Ş im d ik i  m e fk u r e d e  a sk er  b i le  
ö lm iy er ek  harbi k a za n m a k iç in  

ça lışır .,, Buyurdular.
Reisicümhur Hz. bundan sonra 

müderrislere İlmî meseleler üze

rinde bir çok sualler tevcih bu
yurdular, bilhassa:

—  T ü r k iy ed e  U m um î M a a r if  
p rogram ı n e  o lm a lıd ır ?

Sualini tevcih buyurdular.

Muammer Raşit Bey bu husu
sa cevap verirken şunları söyledi:

—  Maarif programında nazarı 

itibara alınacak iki nokta vardır, 
biri talim, biride terbiyedir.

Gazi Hazretlerinin talebenin 
terbiyei fikriyesine ne suretle hiz
met edilmelidir?

Malindeki suallerine de:

—  Mekteplerden değil hatta 
ana kucağından başlıyarak ilk- 
mekteplerden, âli tahsile kadar 
bütün merhalelerde cümhuriyet, 
demokrasi ve milliyet esaslarını 
çocuklara te[kin etmelidir.,, ceva
bım vermiştir.

Cümhuriyet mefkuresini telkin
Bundan sonre, Reisicümhur Hz. 

ilk ve orta mekteplerle liselerde 
talebeye cümhuriyet mefkûresinin 
ne suretle telkin edildiğini sual 
buyurdular.

Muammer Raşit Bey, bizde 
maarif teşkilâtının maarif ve Da
rülfünun Emanetleri diye iki kıs
ma ayrıldığını: ilk, orta mektep
lerle, liselerde bu vazifenin ne tarz
da ifa edildiği hakkında malûmatı 

olmadığını, yalnız Darülfünunda 

talebenin, cümhuriyet, demokrasi 
ve milliyet esasları dairesinde ye
tiştirildiğini, her hocanın dersler
de, bilhassa hukuku esasiye, hu
kuku amme ve hukuku idare 
derslerinde bu noktaları ehemmi
yetle nazarı itibara alarak ders 
takrir ettiğini söyledi.

Reisicümhur Hz. verilen izaha
tı dikkatle dinliyorlardı.

Bazn k elim elerin  meıraşelerl 
Gazi Hazretleri bu hasbühal 

arasında Darülfünunun terakkisi 
neye müte akkıf olduğu hakkında 
müderrislerin fikirlerini istimzaç 
buyurmuşlar ve bu mevzu ile mü
derrislerin mesaisi ve Darülfünun 
hocalarının çıkardıkları eserler hak
kında izahat almışlardır.

Reisicümhur Hazretleri bun
dan sanra bahsi tarihî meselele
re intikal ettirmişler, müderris 
Fazıl Nazmi, Köprülü zade Fuat, 
Zeki Velit ve Yusuf Ziya Beylere 
(Ankara), (Ege), (Aka), (Eti) ve 
(Ata) kelimelerinin menşelerini sor- 
muşlardır.

Büyük Gazi hasbühallerinin 
nihayetinde Darülfünun hatıra def
terine şu çok kıymetli satırları el 
yazılarile kayit buyurmuşlardır:

H atıra c effteriaıe yazılası 
yazı!

16-12-1930 

İstanbul Darülfünunun
da yüksek profesörler ve 
kıymetli gençlerle yakın
dan tanıştığımdan çok 

memnun oldum, ilim timsali 
olan bu yüksek müessese- 
mizin büyük hizmetlerile 
iftihar edeceğimize şüphe 
yoktur.

GAZİs M. K E M A L  

Reisicümhur Hazretleri bundan 
sonra bütün müderrislerle veda 
etti. Emin Muammer Raşit Bey, 
bugünün Darülfünunun hayatında 
en mes’ut gün olduğunu söyledi. 
TaŞebe sevinçten, bahtiyarlıktan 
çılgın bir tarzda büyük dâhiyi al
kışlıyor, (yaşa) diye bağırıyordu.

Gazi Hazretleri merdivenlerden 
inerken merdivenleri dolduran 
gençler, koşuyor, büyük halâskârm 
ellerini öpüyorlardı.

En büyük adam memnun ve 
mütebessimdi. Türk gençliğinin 
bu candan tezahüratı önünde mü
te vazıane selâm veriyordu.

Darülfünunun büyük kapısına 
geldikleri zaman dışarıda sevincin
den ağhyan bir kadın koşa koşa 
geldi, Gazinin ellerine sarıldı. Hem 
ağlıyor, hem öpüyordu. Diğer ta- 
taraftan Darülfünun gençleri coş
muş bir tarzda büyük kurtarıcıyı 
alkışlıyorlardı.

Gazi Hazretleri, bu samimî te-= 
zahürat arasında Darülfünundan 
ayrıldı ve Divanyolu, Ankara cad
desi, Postane önü, Köprü, Voy
voda caddesi, İstiklâl caddesi yolile 
Taksime geldiler.

Beşe v e  K repdögin fa b rik a 
larını z iyare t  

Gazi Hz. burada Adapazarı 
Bez fabrikasının İstanbul şubesini 
ve Abdullah Hulûsi Beyin (Sebat) 
Krepdöşin fabrikasını ziyaret bu
yurdular.

Gazi Hz. bu iki müessesenin 
bugün tezgâhlarını, boya fabrika
larını gezdi. Verilen izahatı din
ledi. Krepdöşin fabrikasının satış 
mağazasına girerek malları mua
yene etti.

Reisicümhur Hazretleri müşa-I 
hedelerinden memnuniyetlerini be
yan buyurarak buradan ayrıldılar.

Halk yollarda toplanmıştı. Bü
yük Gaziyi hararetle alkışlıyordu. 
Gazi Hazretleri buradan Gazhane 
yokuşunu takiben tam saat ikiyi 
kırk beş geçe saraya avdet bu
yurdular.

Başvekil ile mülakat 
Gazi Hazretleri diğer bazı

— Lütfen çeviriniz —
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paçavra 
>e oldu

Dün öğleden sonra Yarın pa
çavrası idarehanesi önünde bir 
hâdise olmuş ve bu hâdise akşam 
üstü saat 8 raddelerinde bir arbe
de halini alarak büyümüştür.

Hâdise şudur:
Türkiyede binlerce, milyonlar

ca, milyarlarca ve ilh.. Tiraji oldu
ğunu, halkın hissiyatına tercüman 
bulunduğunu iddia eden mahut 
cakalı ve fiyakalı Yarm gazetesi 
mürettiplerine tediye yapamamak
tadır.

Bunun için para vermiyeceğini 
gürünce bir başka mürettip grupu 
ile anlaşmış ve bir müddet te bun
ları avutarak idarei maslahat et
mek lüzumunu hissetmişte.

İşte saat beş raddelerinde işle
rinin başına gelen eski mürettipler 
yerlerinin başka mürettipler tara
fından işgal edildiğini gördükleri 
zaman:

—  Peki diyorlar... Bir müd
det te bunları parasız çalıştırın ! 
Fakat biz biriken paraları isteriz!

—  Para yok !..
—  Para yok ne demek !.. Biz 

burada aylarca göz nuru döktük! 
Para yok olurmu ?

Bunun üzerine mürettiplerin 
mesailerini istismar etmek istiyen 
Yarın paçavrası ile mürettipler 
arasında bir gürültü olmuş ve bu 
sesler ve küfürler yuhalar daki
kalarca devam etmiştir.

Mürettipler:
—  Para da!.. Para diye asılmış

lar. Fakat aldıkları cevap şu ol
muştur:

—  Yok!.. Yarın gelin vere
lim!.. Yarın da gelseler, öbür gün 
de gelseler ayni cevabı alacakla
rını ve bahusus bu gazetenin ha
kikî mahiyetini bilen mürettipler 
daha fazla İsrar edince İdare mü
dürü olan adam:

—  Patlamayın vermiyeceğiz 
işte!., diye akşamki ekmek para
sım düşünen mürettipler! fena 
halde tahrik etmiş ve yanında 
bulunan yardakları tarafından bazı 
küfürler de savrulmuştur.

Hâdise gittikçe alevlenmiş ve 
saatlerce devam etmiştir.

Nihayet zorbalıkla bir iş göre- 
miyeceklerini anlıyan Yarıncılar 
dört bir etrafa haber salmışlar ve 
bu suretle bir az para bularak 
tevzi etmişlerdir.

Tütün İnhisar Müdürü Behçet Bey
[B ir in c i  s a h i f e d e n  m aba t]

( Sen Jorj ) hastanesinde yara
lılara derhal ilk müdavat yapıl
mış fakat kafasına sıktığı kurşun
la beyni akan carihle, göğsünden 
yaralanan zavallı Hüseyin ağa, 
yarasının kanları içeri aktığı için 
bir az sonra ölmüşlerdir.

Behçet Beyin yaraları hafiftir. 
Bacağında kalan bir kurşun da 
ameliyat yapılarak çıkarılmıştır.

Cinayet üzerine Müddeiumu
milik derhal tahkikata başlamıştır. 
Vak’a hakkında yaptığımız tahki
kat neticesinde şu malûmatı aldık: 

Carih Hayri, eski mütekait 
yüzbaşılardandır. Vaktile tütün 
inhisar idaresinin Ceyhan müdürü 
bulunuyordu. Bundan üç sene evvel 
Adana merkez müdüriyetinde bir 
suiistimal yapıldığı için o zamanki 
Adana merkez müdiri Mustafa B. 
ve diğer bazı memurlarla birlikte 
kendisine işten el çektirilmiş ve 
mahkemeye verilmiştir. Mahke
me de, diğerlerile beraber Hayri 
Ff^nriiy! rushkûm etmiştik*.

Aradan vakit geçmiş, merkez 
müdürü Mustafa Bey, mahkeme 
kararını nakzettirmiş, bunun üze
rine idarede tekrar kendisine bir 
iş verilmiştir.

Bunu duyan sabık Ceyhan mü
dürü Hayri Ef. de idareye gelerek 
kendisinin de Mustafa Bey gibi 
tekrar istihdam edilmesini istemiş
tir. Evvelki gün, tekrar Umum 
Müdürlüğe gelerek vazife istemiş, 

arzusunun is’af edilemiyeceğini 
anlayınca hiddetlenmiş koridorlarda- 
söylenerek müdürüumumiyi bek
lemiştir.

Nihayet dün sabah Behçet Be
yin yolunu beklemiş ve bu çok 
müessif vak’ayı yapmıştır.

Namusile, tevazuile, nezaketile 
herkese kendini sevdiren Behçet 
Beye vaki olan bu tecavüz her 
tarafta büyük bir teessür husule 
getirmiştir.

Behçet Beyin yaralandığını 
duyan Gazi Hazretleri çok müte’- - 
essir olmuşlardır. Başyaverleri 
Rusuhi ve Bozok Me'b'usu Salih 
Beylerin dün akşam (Sen Jorj) has- 
tahanesine giderek Behçet Beyi 
ziyaret etmişlerdir, ve Reisicümhur 
Hazretlerinin teessürlerini iblâğ et
mişlerdir.

Çok muhterem Behçet Beye 
geçmiş o!sun deriz.

M m m m s

Adanada seylâp felâketi
Seylıanan müthiş feyezanı birçok facialara 

sebep ©Mm Mersin ve Âdanada 
ekseri mahaller tamamen sn alfanda kaldn

f  Birçok evler yıkılmış, bazn kimseler boğulmuştur. Köylerle muvasala 
^  kesilmiştir zayiat çok mühimdir.

Adana, 14 ( Hususî ) —  Üç gündenberi yağan 
yağmurlardan Seyhan nehiri taştı. Bir çok mahalle
ler kamilen su altındadır. Taşköprü cihetindeki 
evler su ile mahsur kalmışlardır. Haşaratın dere
cesi çok büyüktür. Su basan 18 köyden henüz 
hiç bir haber alınmamıştır. Karşıyakada suyun irti- 
faı çok yüksektir. Karşıyaka hastanesnin hastaları 
kayıklarla başka bir Linaya nakledilmiştir.

Su lar ta ra fın d a n  sürüklememi 7 kişi, h as
tan ed e de bir çocuk boğulm uştur, 
yağmurlarım şiddeti ile Mır ço k  evler 
maştır.

Köylerle olan muhabere hatları tamamile harap 
olmuştur. Yedi sekiz yüz kişi açıkta kalmıştır. Be
lediye felâketzedeleri hamamlara yerleştirmekle 
meşguldür. Seylâpzedelerin iaşesi Hilâliahmer ve 
belediye tarafından temin edilmektedir.

M ahallelerim i su  b asası b ir ç o k  z a v a llıla r  
s a a t le r c e  a ğ a ç  üstüm de im d a t b e îe m iş le rd ir .
B u n la r  b ir e r  b ir e r  k a y ık la r la  k u r ta rılm ış tır .

devam ediyor. Vali ve inzibat kuv
vetleri azam î faa liy e tle  çalışıyorlar. Türk 
O cağı cihetimi de su basm ıştır, 
m iktarı hemüz tesb it edilememiştir, 
taşm ası gece yarısı tam  saa t om 
olm uştur.

Kozamı da büyük bir sel bastığı söyle
miyor. Mersinim de b irçok m ahallesini su 
b a sm ıştır . Yağm ur devam etm ektedir.

Taşköprü civarındaki evler kâmilen mahsurdur. 
Telefat ve zayiat derecesi fazla tahmin ediliyor. 
Her tarafla muvasala kesilmiştir. Kazalardan malû
mat almak imkânı yoktur.

Mersinde de yağmur ayni şekilde devam etmiş 
ve şehir su altında kalmıştır. Bu vaziyete göre 
Çukurova kâmilen su içinde kalmıştır. Adana halkı 
”Tepebağı„ denilen yüksek mahalleye iltica etmiştir, 
yağmur hâlâ devam ediyor ve nehir taşıyor.

Amkara, İ S  (Telefonla) — Adamada şid
detli yağm urlar devam ediyor.
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Kızıl Bakire
Konstantinovna:

—  Nasıl?., diye haykırdı. Anou- 
chkayı da taniyor mususuz? Kha- 
rassof gülüyordu:

—  Eğer yanılmıyorsam Anou- 
chka benim kız kardeşimdir. Kı
zıl Bakire hayretler içinde idi.

—  Ne müthiş adamlar!.. Ne- 
müthiş adamlar diye söyleniyordu. 
Bunlarla anlaştığıma ne iyi etmişim

O akşam derhal Kızıl Bakirenin 
annesini bu cellâtlardan kurtarmak 
için Schlusselbourg’a müteveccihen 
hareket ettik.

ScMusselbourg
Schlusselbourg’u görmeyenler 

mahrumiyet kelimesinin ne demek 
olduğunu bilmezler..

" Y ah u d i! „
Tabir i bir hakaret 

teşkil eder mi?
İpekçi Naci Beyle Muallim 

Muhsin Bey arasındaki 
davalar birleştiriliyor
Muallim Muhsin Bey Melek si

nemasının sahiplerinden İpekçi 
Naci Bey aleyhine İstanbul İkinci 
ceza mahkemesinde bir hakaret 
davası açmıştır. Muhsin Bey sine
mada hususî biletler olduğu halde 
bilet alamadığını görerek sinema 
sahibine ısrar etmiş, bunun üzerine 
Naci Bey tarafından hakaret ve 
tokatla mukabele edildiğini iddia 
etmiştir.

Naci Bey ise kendisine kat’iyyen 
tokat atmadığını ve hakaret et
mediğini bilâkis Muhsin Beyin 
kendisine “Yahudi„ tabirile haka
ret ettiğini söylemektedir.

Halbuki bu hâdiseden dolayı 
Muhsin ve Naci Beyler arasmda 
esasen Beyoğlu 2 inci ceza mah
kemesinde de açılmış bir dava 
vardır.

Beyoğlu 2 inci cezada Muhsin 
Bey Naci Bey aleyhine bir dava 
açmış Naci Bey de ayrıca bir ha
karet davası ikame etmişti.

İstanbul 2  inci ceza mahkeme
sindeki davanın sebebi de Beyoğ- 
lundakinin aynidir. Dün bütün bu 

davaların tevhidine karar verilmiştir.

İstatistik memurları
İstatistik işlerinin tecrübeye 

müstenit ve ehemiyetli olması na
zarı dikkate alınmış ve istatistik 
memurlarının değiştirilmemesi hak
kında Ankaradan Vilâyete tebliğat 
yapılmıştır.

Ekmek mütehassısı
Brükselde ekmekçilik tahsil 

eden Ali Rtza Beyin belediyede 

mütehassıs olarak istihdamı takar

rür etmiştir.

İnkilâp müzesi için
İstanbulda tesis edilen İnkılâp 

müzesi için, belediye bütçesine 

yeniden 10  bin lira tahsisat vaze

dilmiştir.

34 istatistik
İstanbul Belediyesi evlenme, 

yangın ve saireye dair 34 muhte
lif istatistik yapmaktadır.

~  X
•«.ra v-»ruç davası 

Arif Oruçun vekili Ethem 
Ruhi Bey İstanbul 2 inci ceza 
riyasetine bir istida göndermiş ve 
İzmit davasile mahkemelerinde 
cereyan edecek olan davaların 
tevhidini istemiştir. 2 inci ceza 
istidayı tetkik etmektedir.______

Şevket Beyin 
muhakemesi

Tıbbı adlî bu adamda irsî 
bir tagayyüra ruhî oldu

ğunu bildiriyor
Akşam gazetesi muharrirlerin

den (Vâ-Nû) Beyi öldürmek ister
ken gene Akşam gazetesi idare 
memurlarından Şevket Beyi yara
lamakla maznun Remzi Paşazade 
Ş e v k e t  B e y  m ü s ta n tik lik ç e  
verilen mevkufiyet müddetini ik
mal ettiğinden dün ağır ceza mah
kemesine celbedilmiş ve tıbbı ad
lîce verilen rapor okunmuştur.

Tıbbı adlînin verdiği raporda 
maznunda irsî bir ruh hastalığı 
mevcut olduğunu bu halin zaman 
zaman kendisine geldiğini, fili 
katli kıskançlık ve bilnnetice bu 
irsî ruhî tagayyür hasebile ika 
eettiğini bildirmiştir.

Mahkeme bu raporu müşevveş 
bulmuş ve bu rapora ittbaan karar 
veremiyeceğini yeniden Tıbbı Adlî 
heyetinden bir rapor gönderilme
sini telep etmiştir.

Ayrıca mevkufiyet müddeti 
biten maznunun tahliyesi dava 
safhatınm hitam bulmadığından 
mümkün görülmemiş tevkif müzek
keresinin kesilmesine karar veri
lerek celse gelecek Perşembeye 
talik edilmiştir.______________

Eminim ki, bütün dünyada bun
dan daha müthiş, daha feci bir 
yer yoktur. Şimal rüzgârlarının sü
pürdüğü bütün buzlar daha ağus
tostan itibaren burasını kaplama
ğa başlar.

Mahkûmlara eza etmek için 
bundan daha iyi bir yer imkânı 
yok bulunamaz..

Burada insan namına çok az 
kimse yaşamaktadır. Adanın daha 
münhat sahasında denize doğru 
uzanan rüzgârsız bir dilin üzerin
de birtakım balıkçılar ikamet 
etmektedir.

Adada yalnız on beş metre 
yüksekliğinde bir sur vadır ki, bu 
surun üzerindeki on beş kule ba
kanlara haşyet vermektedir.

Kim bilir bu duvarlar ve bu 
kule! r kaç tane tarihî facianın şa
hidi olmuştu.

Filhakika burada, bu duvarlar

arasmda bir Çar feci bir şekilde 
öldürülmüştür.

Sekizinci İvan Antonovitch ken
di halası ve büyük Piyerin kızı 
olan Ana İvanova tarafından bu
raya gönderilmiş ve bu duvarlar 
arasında öldürülmüştü...

Çar orada yirmi dört sene 
kalacaktı.

Sonra, günün birinde sadık 
adamlarından biri olan Mirovitch 
haşmetli esiri kurtarmağa teşebbüs 
etti. Teşebbüsün muzaaf neticesi 
Çarın muhafızları tarafından par
çalanması ve kendisinin de idamı 
oldu.

Bu dediklerimiz 1764 senesinde 
geçiyordu. Çar İvan Antanovitich
6 kânunuevvel 1741 senesinde 
hapsedilmiş olduğundan hâdisenin 
ona taallûk eden kısmı bir işken
ceye diğer bir işkence ile nihayet 
vermek oluyordu.

Çarın bu mübadelede kaybet
miş olduğunu kim iddea edebilir.

Her haldeben iddea edemem! 
Zira bu meş,um hapishaneyi gö
rünce bütün vucudumu bir raşenin 
kapladığını hissettim.

—  Bu bir hapishane değil, bir 
mezar! diye bağırdım.

—  Bana Kharasoff ondan da 
kötü! dedi. Zira mezarda yalnız 
bir kişi vardır. Sonra bir mezarı 
kimsenin muhafaza etmesine lüzum 
yoktur. Burada ise bir gardiyan 
(muhafız) var.

Hem de ne gardiyan!

—  Onu tanıyabilecek misin?

—  Tanıyabilirim diyemem. 
Doğrusu onu ben bir defa Tobo- 
lskta görmüştüm . Sürgünden 
kaçıyordu ve Ovyetelerde büyük 
tavsiyeye binaen ona hapishane
lerin idaresini tevdi eyledi.

—  Tam ehlini bulmuşlar!

—  Tamam öyledir! Ve vezife- 
sinde o kadar temayüz etti ki da
ha iyisini bulamıyacağma kani olan 
Çeka onu Pierre ve Paul kale
sinde staj yaptırdıkdan sonra Sch- 
lusselburga müdür tayin eyledi.

—  İsmi nedir ?

—  İsmi Theodorovitchtir. Fa
kat ona “eli kanlı herif,, derler.

—  İyi birşey olacağa benziyor.
—  Mensup olduğu cins ve nevi 

arasında daha iyisinin bulunamı- 
yacağını itiraf ederim. Biliyorsun 
ki hayatımda her çeşit adamlarla 
münasebette bulundum. Fakat doğ
rusu bu kıratta bir edepsize asla, 
anlıyor musunuz asla rast gelme
dim.

—  Eli altında bulunan zavallı
lara acıyorum. Hayatları uzun bir 
elem olacaktır.

—  Ahvale göre, bazıları çabuk
ölüyorlar. (B itm e d i)
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fabrikaları ziyaret buğurdular
Gazi Hzo nin ietkikatieri

ılcDM nm lhiLiıır .m

İmalâthaneleri ve
ziyaret etmişlerdir

t Gazi Hz. Fabrikalar hakkında verilen izahatı 
dinlediler ve sahiplerini teşvik edici sözler söylediler

Reisicumhur Hazretleri, dün 
öğleye kadar saraylarında istira
hat buyurmuşlar, saat ikiyi beş 
geçe saraydan yanlarında başkâ
tipleri Tevfik, başyaverleri Rüsuhi, 
meb’uslardan Kıhç A li , Recep 
Zühtü Beyler olduğu halde hareket 
etmişlerdir.
Ernmis k on se rve  fabrikasın d a  

Gazi Hazretleri Kabataştan ge
çerken otomobillerini durdurarak 
orada bulunan ( Ermiş ) konserve 
fabrikasını ziyaret buyurdular. 
İmalâthaneyi gezdiler, konserve
lerin nasıl imal edildiklerini tet
kik buyurdular.

Gazi Hazretleri, buradan sa
at iki buçukta ayrıldılar ve yol
larda biriken halk tarafından ha
raretle alkışlandılar.

Y ed ik u le  yo lu n d a  
Reisicümhur Hazretleri bura

dan Topane, Karaköy, Köprü, An
kara caddesi, Bayezit, Aksaray 
yolile Yedikuledeki Gazlıçeşmeye ~ 
muvasalat ve buradaki iplik fab
rikası Türk anonim şirketini ziya
ret ettiler.

İplik, m en sucat v e  deri 
fabrikaların d a  

Gazi Hazretleri, iplik fabrika
sındaki bütün tesisatı tetkik bu
yurdular. Müessese sahiplerinden 
fabrikanın randımanı ve sair va
ziyetleri hakkında izahat istediler. 
Verilen malûmatı dikkatle dinle
diler.

Reisicümhur Hazretleri buradan 
üçü on geçe müfarekat ederek ge
ne o civarda bulunan (Ali Halil 
Mensucat fabrikası) nı ziyaret 
buyurdular Gazi Hazretleri burada 
kırk dakika kadar kaldılar. Fabri
kanın her tarafını gezdiler. Mamu- 
lâtını tetkik buyurdular. Müessese 
sahiplerini takdir ve teşvik edici 
sözler söylediler ve buradan saat 
üç buçukta ayrılarak bir az uzak
taki bir deri fabrikasını teşrif 
buyurdular. Gazi Hazretleri deri

fabrikasının bütün müştemilâtını, 
mamulâtını tetkik buyurarak mü
essese hakkında izahat aldılar.

Gazi Hz. burada yarım saat 
kadar kaldılar, gördükleri intizam 
ve muvaffakiyeti takdir ettikle
rini beyan buyurdular.

Gazi Hz. buradan ayrılarak 
Zeytun burnundaki çimento fabri
kasını ziyaret buyurdular. Reisî- 
cümhu Hz. bu büyük fabrikanın 
her tarafını gezdiler, tetkikatta 
bulundular. Fabrikanın faaliyeti 
hakkında malûmat aldılar.

Çimento fabrikasından ayrıl
dıktan sonra aynı yollardan döne
rek Ayasofyaya geldiler. Sultan 
Ahmette bulunan trikotaj fabri
kalarından bazılarını da ziyaret 
buyurdular.

Gazi Hazretleri ziyaret ettik
leri bütün müesseseleri çok büyük 
bir zevkle tetkik buyuruyor, veri
len izahatı alâka ile dinliyorlardı. 
Her gezdikleri müessesede fabrika 
sahiplerini, san’atkârlan ve işçileri 
teşvik edecek, onların çakşma 
aşklarını tezyit edecek sözler söy
lüyorlar, memleketin sanayi haya
tındaki istikbalinin ehemmiyetin
den bahis buyuruyorlardı.

Gazi Hazretleri buraları da 
gezdikten sonra Alemdar caddesi, 
Sirkeci, Köprü, Karaköy, Tophane 
yolu ile saat altıda saraylarına 
avdet ettiler.

i Fırka grapmadla!
; İsmet Paşa Gazi Hz.ile 

temaslarını anlattı

Ankara, 16 ( A. A ) —  Baş- 
’ veki! İsmet Paşa Hazretleri, bu 

sabah şehrimize avdet buyur
muşlar, istasiyonda heyeti vekile 
azası ile meb’uslar tarafından is
tikbal edilmişlerdir. Başvekil Pa
şa Hazretlerile birlikte birinci 
Umumî Müfettiş İbrahi Tali Bey, 
Londra Büyük Elçisi Ferit Bey 
ve Berlin Büyük Elçisi Kema- 

leddin Sami Paşa|da şehrimize 
: gelmişlerdir.

F ırka  grupum da U 

Ankara, 16 ( H. M. ) —  Fır
ka grupu bugün saat on birde - 
İsmet Paşanın riyasetinde top- 

■ lanmıştır. İsmet Paşa Gazi Haz- 
I  retlerile görüştüğünü söylemiştir. g 
|  Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey | 
|  Gazi Hazretlerinin seyahati hak- j  
|  kında izahat vermiştir. |

|  D ah iliye  ve k ili j

|  Ankara, 16 ( H. M .) —  Da- 
i  hiliye Vekili bu akşamki eks- 
I  presle İstanbula hareket et- 
1  miştir.

İspanya Cumhuriyet istiyor
■n oo oo oo

nmumıleşmiktiır
w e örfî Mas1©

l i m y M i m m i f  v e  

MMrıtfe önsarp 
.Mır

Dört rüzgâr tayyare karargâhından uçan dört ta]
„ yareci her tarafa tahrikâmiz beyannameler attılar Jj

Hendaye 15 ( A .A  ) —  Saat 
16 de bir çok müfritler, Saint Se- 
bastien hükümet binasını istilâ 
ederek tabanca ile iki polisi öl
dürmüşler ve sonra mobilyaları 
kırıp parçalamışlardır. Bundan 
sonra aynı zamanda muhtelif şe
hirlerde bir takım taarrurlar ve 
nümayişler olmuştur. Tafsilât mef- 
kuttur. Asiler Saint Sebastiyen 
santıralımn cihazlarını kırmış ol
duklarından İspanya ile telgraf

ve telofon muhaberatı tamamen 
munkati olmuştur.

T a y y a r e  k ara rgâ h ın d a  
Madrit, 15 (A.A.) —  Nimresmî 

bir membadan bildirildiğine göre, 
Saint Sebastien, Santander ve 
Seville iğtişaşlarile Madrit’teki 
‘‘Dört Rüzgâr,, tayyare karagâ- 
hındaki fesat harekâtı süratle 
bastırılmıştır. “Dör Rüzgâr,, daki 
harekâtı idare eden tayyareci 

/  A r k a sı 3  üncü sa h ife d e  ]

F I K R A

S ı r ç a  köşk

Şehir Meclisi
Şehir Meclisi, yeni bütçe ve 

teşkilâtı mülkiye raporları gibi 
mühim işleri intaç eylemiştir. El
de mevcut bazı evrak için de iki 
celse aktedilecek ve meclis önü
müzdeki pazartesi gününden iti
baren tatili faaliyet edecektir.

Komünistler
Mevkuf komünistlerin muha

kemesi İstanbul ağır cezada hafi 
olarak devam edilmektedir.

Abdülhamit veresesinin davası
Heyeti hâkime davayı salâhiyeti 

haricinde görerek reddetti
Türk - İtalyan muhtelit hakem 

mahkemesi dün içtima etmiş ve 
Abdülhamit veresesinin davasını 
rüyet etmiştir.

Abdülhamit veresesi 9 Rebi- 
yülâhar 338 tarihli bir ilâm muci
bince tesbit edilen ve Abdülhami- 
de ait olan emvalin, hükmü şer’î 
ve Lozan Muahedesinin 65 inci 
maddesinin 3 üncü ve 5 inci 
fıkraları mucibince kendisine ve
rilmesini istiyordu. Halbuki mez
kûr madde ve fıkralara istinat 
ederek iddiayı \eraset edebilmek 
için, 1 ağustos 1914 tarihinden 
Lozan Muahedesinin mevkii mer

iyetine kadar geçen müddet ara
sında, alâkadar devletlerden biri
nin bu meseleye dair fevkalâde 
tedabir ittihazı icap ediyordu. 
Mahkeme bu ciheti tetkik etmiş 
ve hiç bir devlet tarafından böy
le bir tedbir alınmadığı neticesine 
varmıştır.

Lozan Muahedesinde de, Ab- 
dülhamit veresesinin, veraseti malı 
kemede takip hakkının mahfuz 
olduğuna dair hiç bir madde ol
madığına binaen mahkeme bu da
vanın ruyetini salâhiyeti dahilinde 
görmediğim vereseye tebliğ et
miştir.

M. Puankare 
fena hasta

Ç Ahvali sıhhiyesi git- | 
^ gide ağırlaşmaktadır Jj

Paris, 15 ( A. A . ) —  Saat 4 e 
doğru Ayan Meclisinden çıkan M. 
Poincare birdenbire bir rahatsızkk 
ve sıkıntı hissetmiştir. Mumaileyhin 
hali hazırda bir ciğeri hafif surette 
tıkanmıştır. Oldukça kuvvetli bir 
tazyik hissetmektedir. Fakat, fi- 
yevri yoktur. Doktorlar kendisine 
mutlak bir istirahat tavsiye et
miştir.

Paris, 15 (A.A.) —  M. Poin- 

careyi 44 dakika muayene etmiş 

olan doktor Boidin, gazetecilere 

beyanatta bulunmaktan istinkâf 

etmiş yalnız bir bülten vermekle 

iktifa etmiştir. Bu bültende has

tanın sıhhî vaziyetinin tevakkuf 

halinde bulunduğu beyan edilmek
tedir.

Paris, 15 (A.A.) —  M. Poin- 
care’nin doktoru, mumaileyhin i- 
kametgâhına gelmiş ve bütün ge
ceyi orada geçireceğini söylemiştir.

Paris, 16 (A.A) —  M. Poincare 
nin sıhhî vaziyeti endişeyi mucip 
olmaktadır.

Los Angelosta yangın
Los Angeles , 1 5  ( A . A )  —  

Plâjda 15 köşk vukua gelen bir 
yangın neticesinde harap olmuş
lardır .

Şeker tüccarlarının ittifakı
Şehrimizdeki şeker tacirleri 

Alpullu şeker fabrikası ile bir mu
kavele yapmışlardır.

Mukavele mucibince tacirleri
miz, Alpullu fabrikasının istihsalâtı 
tükeninciye kadar hariçten şeker 
ithalâtı yapmıyacaklardır.

M e fsu h  F ır k a n ın  m eşhur l i 
d er i ik id e  b ir  y en i b ir  takrir  
veriyor; soruyor. F araza;

—  F ilâ n  y er d e  ş ö y le  o lm u ş
m uş.. N e d e n ?

—  F a lâ n  y erd e  b ö y le  o lm u ş  
m uş.. N için ..

* * *

F ır k a s ı m ırk a sı k a lm a d ı 
am m a, m adem  k i  m eb’ ustur, 
m adem  k i  te ş r iî b ir  s ıfa tın  sa 
h ib id ir , m adem  k i  soran G ü- 
m üşhanenin  m eb’usudur.. E lb e t
te  sorduğu su a l cev a p sız  bıra

k ıla m a z.. Z a ten  D e m o k r a tik  cum 
h u riyetin  h er vatand aşı, her is 
ted iğ i m evzu  etra fın d a  icra  
k u v v e tin i sorguya ç e k e b ilir .. B i 
n a en a leyh  ağ zın ı a çtığ ı g ü n d en 
beri F e th i  B e y fe n d iy e  v e r ile n  
cev a p la rın  ha d d i h esa b ı y oktu r.

9 V «

M a a m a fih  d em o k r a tik  ida
r e le r d e  y a ln ız  h ü k ü m et d e ğ il  
zam an zam an m u h a lif  f ır k a la r  
d a  y a p tık la r ı iş le r  etra fın d a  
e fk â r ı um um iyeye cev a p la r  ver
m ek  za ru retin d ed ir ler .

F e th i  B ey , h a riciy e  v e k i lin i  
kon u ştu rm a k için , n a s ıl  ağ zın ı 
a çıp, g ö zü n ü  yum uyorsa, fa ra za  
herhan gi b ir  v e k i l ,  b ir  nazır  
v ey a  b ir  vatand aş ta ona d ö 
nüp;

—  H e y  E fe n d i  !  S e n  bu iş i  
n a s ıl y a p tın  ?  d iy e  sa ra b ilir  v e

F e th i B e y  fe n d i bu s u a li  cevap 
s ız  b ıra km a k im tiy a zın d a n  m ah
rum durlar. Ç ü n k i, h erk este  şü p 
h e li  b ir  m a ske v ek m ed en ler , 
y ü z le r in d e  riy akâr b ir  m a ske  
ta şım a kta  hür v e  serb est o la 
m azlar.

*  *  *

i ş te  adına  N ecm ed d in  S a d ık  
( S iv a s )  d e n ile n  b ir  vatandaş 
ta... O lu r  a !  S a b ık  bü y ü k  e lç i  
h a zretler in i sığaya çek m eğ e  
k a lk ış ıv er m iş..

M ev lâ n a n ın  a rtık  f ır k a s ı  
m ırk a sı da b u lu n m a d ığ ı için  
“ h ırka ,, stndan dem  vurm ak is- 
tey iv erm iş..

V ay e fen d im  !  S e n  m isin  o 
k ü s ta h ?  M a h u t akşam cı m uha
l i f ,  a lm u ş e lin e  k a le m i bangır  
bangır bağırıyor :

—  “ S ırça  sarayda oturan
la r , b a şka la rın a  taş atm aktan  
çe k in m e lid ir le r  !  „

V e  b itta bi arkasındanda teh
d it t i  b ir  m abaat:

“  Y o k sa  ş ö y le  o lu r, y o k sa  
b ö y le  o lu r  !

* * *
B u  p alavraya b izim  verece

ğ im iz  cevap işte  şu dur :
K i r l i  çuTitû-Şîrlildrld sraıey*  

d anında güreşm ek is tiy en ler, 
k i r l i  çam aşırların ın  g ö r ü le b i
leceğ in d en  ü r k m elid ir ler ..

G ü reş m eydanına p eh liv a n  
soyunur d a  ç ık a r  h eey  arslan  l  

* * *

Dahleden dinimize bari müsiilman olsa!

Halka verir te lk in i! 
Kendi yutar salkımı l
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Evvelki sabah Galatada Sela - 
nik Bankasının köşesine çıkan 
(Metreyani) sokağının başında sa
bık Tütün İnhisar Müdürü Hayri 
Bey tarafından üç yerinden vu
rulan Tütün İnhisarı Müdürü 
Behçet Beyin ( Senjorj ) hasta
nesinde tedavisine devam edil
mektedir.

Behçet Beyin tedavisini Ope- 
râtor M. Kemal Bey deruhte et
miştir. Behçet Beyin yaraları ha
fiftir. Harareti yoktur. Dün öğleden 
sonra Operatör M. Kemal Beyin 
riyasetinde hastane Operatörlerinin 
iştirakile bir konsoltasyon yapılmış 
ve Behçet Beyin ayağında kalan 
kurşun da çıkarılmıştır.

Tütün İnhisar Müdürünün ya
ralandığını haber alan bir çok ze
vat hastahaneye giderek Behçet 
Beyi ziyaret etmişlerdir.

Hâdise esnasında Behçet Beyin 
yanında bulunan ve kendisini kur
tarmak istediği zaman göğsünden 
yaralanarak üç saat sonra hasta- 
hanede vefat eden hademe Hüse
yin ağanın cenazesi dün hazin bir 
şekilde kaldırılmıştır. Fedakâr ha
demenin cenaze namazı Galatada 
Arap camiinde kılınmış ve hazır
lanan mezarına defnedilmiştir. Ce
naze merasiminde tütün inhisarı 
memurlarının ekserisi bulunmuştur.

Katil ve müntehir Mustafa Hayrı 
Beyin cesedi de ailesi tarafından 
alınmış ve defnedilmiştir.

Bu müessif hâdiseye sebep 
olan Mustafa Hayri Bey aldığımız 
malûmata göre kendisi eski bir 
zabittir. 319 da Harbiye mekte
binden çıkmış, Makedonyada sita- 
jını görerek umum! harpte Süley

man askeri merhumla İrak cep
hesinde teşkilâtı mahsusada çalış
mıştır. 336 da reji idaresine inti
sap etmiş ve Ceyhan müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. Bu sırada A- 
dana merkez müdüriyetinde bir 
suiistimal yapılmış, Mustafa Hay
ri Bey de bu işte methaldar gö
rülerek işden el çekdirilmiş, ar- 
kadaşlarile beraber hakkında lü
zumu muhakeme kararı verilmiş 
ve mahkûm olmuştur:

Mustafa Hayri Bey kendisi ile 
beraber işten el çektirilen ve 
mahkûm olan Adana merkez mü
dürü Mustafa Beyin, bilâhare tek
rar istihtam edildiğini haber alın
ca müdüriyeti umumiyeye müra
caat ederek kendisine de bir 
vazife verilmesini talep etmiştir.

Yalnız öğrendiğimize göre Mus
tafa Hayri Bey sicil müdürü ile 
kalemi mahsus müdürüne müracaat 
etmiş, Behçet Beyden talepte bu
lunmamıştır.

Behçet Bey vurulduktan sonra 
şu sözleri söylemiştir:

—  Bu efendiyi hiç görmedim. 
Niçin beni öldürmek istediğini de 
bilmiyorum. Birdenbire karşıma 
çıktı. Tabancasını atmıya başladı. 
Şaşırdım; bir yere sığınmak iste
dim. Dıvara dayandım o boyuna 
ateş ediyordu. İkinci kurşundan 
sonra vazıyetin tehlike kespettiği- 
ni anladım. Bu sırada zavallı Hü
seyin yaralanarak yuvarlandı. O  
da kendisini vurdu. Şimdiye ka
dar bana bir kerre olsun gelerek 
iş istemedi ki reddetmiş olayım. 
İşi bilmiyorum.

Doktorlar Behçet Beyin on beş 
güne kadar eyileşeceğini söyle
mektedirler.

Ispanya Cümhuriyet istiyor
(  1 in ci sa h ifed en  m a b a d ) 

Franco ile diğer üç tayyareci ar
kadaşlarım brakmışİar ve 4 tayya
reye binerek muhtelif bir semte 
müteveccihen kaçmışlardır. Umumî 
intiba, ihtilâl hareketinin akamete 
uğradığı merkezindedir. Çünkü 
memlekette kendisine zahir bula
mamıştır.

B om ba ile tehd it  
Madrit, 15 ( A. A ) —  Tayya

reler sabahleyin şehrin üzrinde 
uçarak halkı isyana teşvik eden 
bir takım beyannameler atmışlar 
ve ihtilâl hareketine iştirakten im
tina edecek olan efradın bulun
makta oldukları kışlaları bombar
dıman edecekleri tehdidinde bu
lunmuşlardır. “Dör Rüzgâr,, tayya
re karargâhına mensup bir çok 
kimselerle bir takım zabitanın 
Jeneral Dellanonun kumandası al
tında isyana iştirak ettikleri barıt- 
hane muhafızlarının silâhlarmı al
dıkları, kamyonlara bombalar dol
durarak bu bombaları tayyarelere 
yüklettikleri tahakkuk etmiştir.

Hükümete sadık olan kuvvet
ler tayyare karargâhını bombardı
man etmişler ve asiler yarım saat 
sonra teslim olmuşlardır. Franco 
ile Dellano, bir tayyareye binerek 
kaçmışlardır. Atılmış olan 100 
kadar top neticesinde kaç kişinin 
telef olduğu meçhuldür. Hareke
tin akim kaldığı zannediliyor. A -  
tthenee kapatılmış ve Madrit Mın
tıkasında hali harp ilân edilmiştir.

Saint Sebastine, Santander Bilbao 
ve Kadiste umumî grev ilân edil
miş olduğu söyleniyor. Son haber-
10 5<îa^ are . karargâhı asilerinin 
t i ,30 da teslim alınmış olduklarını 
bildirmektedir. Hükümete sadık 
süvari kıtaatı firarileri takip edi
yor, Sivil muhafız kıtaatı karar
gâhı işgal etmektedir.

CmmaJnmiBİyet Mâsın 
Madrit, 15 (A. A) —  Hükümet 

memleketin her tarafında asayiş

hüküm sürmekte olduğunu beyan 
etmektedir. Yalnız Saint Sebas- 
tiende 50 kadar komünist hükü
met binasını ele geçirmeğe teşeb
büs etmişlerdir. Tayyare karargâ
hı isyanına dair olan son tafsilât, 
asilerin münakalâtı katederek tel
siz telgraf istasyonuuu zaptetmiş 
ve hemen bütün dünyaya cümhu- 
riyetin ilân edildiğini haber ver
miş olduklarını bildirmektedir. 
Madritte isyan hareketinin bida
yetinde jandarma kuvvetleri umu
mî binaları işgal etmiştir.

_ Tayyare karargâhı makinist
leri işe başlamak üzere vazife ba- 
şma geldikleri zaman müdiriyetin 
kendilerine isyan hareketini haber 
ve her birine birer silâh vermiş 
olduğunu beyan etmişlerdir. Buna 
mümanaat eden bir çok makinist
ler hapsedilmişlerdir. Hükümete 
sadık olanlar, ancak korkutmak 
için top atmışlardır. Ölen yoktur. 
Yalnız bir kişi berelenmiştir. A. 
B. C. gazetesi, Franconun esir edil
miş olduğunu yazmaktadır.

Madrit, 16 (A.A) —  Hükümet 
Barcelon, Santander, Seville, Bur- 
gos ve Valance şehirlerine muha
bere imkânını temin etmiştir. Bu
ralarda, sükûn hüküm sürmektedir.

Barcelone, 15 (A.A.) —  Resmî 
tayyarecilerin isyan hareketi saat 
12 15 te bastırılmıştır.

Madrit, 15 (A.A.) —  Hükümet 
memleketin her tarafında örfî 
idare ilân etmiştir. Telefon muha
beratı kesilmiştir.

Cebelüttarik, 16 1 (A. A )_
Dün akşam Ceutadan Algesirasa 
ecnebi lejyonuna mensup bir ta
bur gelmiştir. Bu tabur efradına 
iki misli maaş vadedildiği haber 
alınmıştır. Ecnebi lejyonu efradı
nın İspanyaya geldiği hakkmdaki 
haber muntazam kuvvetlerin hoş
nutsuzluğunu mucip olmuştur. Bun
lar, hükümetin sadakatlerinden 
üşphe ettiğini iddia etmektedirler.

B ir  delin in  f e c i  b ir  k a r a r ı
Mazlumu zalim 

gösteriyorlar 
zalimi mazlum!

Geçen sabah, vazifesinin başına 
giderken, Tütün İnhisarı müdürine 
üç kurşun sıkıldı. Behçet Bey üç 
yara aldı; Müdürünü kurtarmak 
isteyen bir zavallı hademe öldü. 
Ve nihayet katil, son kurşuniyle 
beynini parçalayarak kendini de 
öldürdü.

Gazetelerin neşrettikleri taf
silâttan anlaeığımıza göre bu mü
tecaviz , suiistimalinden dolayı 
işinden çıkarılan ve mahkeme ta
rafından mahkûm edilen bir me
murmuş. Uzun zaman işsiz kalmış, 
sefalet çekmiş  ̂İnhisar idaresinden 
tekrar bir vazife istemiş, arzusu
nun is'af edilmediğini görünce 
Behçet Beyi öldürmeye karar ver
miş 1

Muhalefeti demagoji yapmak
tan ve her türlü namus ve haysi
yet mefhumlarına tecavüzü bir 
nevi kahramanlıktan ibaret telâkki 
eden bir gazete, dünkü nüshasın
da, bu hazin cinayeti anlatırken 
gene mel’anetengiz tıynetini izhar
dan kendini alamıyor, sırf kendi 
seyyiatı yüzünden işsiz kalan bir 
adamı ( mağdur ) , mazisi yüzün
den kendisine tekrar bir vazife 
vermeye kanun ve nizam kayıtları 
içinde imkân bulamıyan Behçet 
Beyi de sefalet çeken bir vatan
daşın ricalarına merhametsizce 
lâkayt kalmış bir âmir göster
mekten utanmıyor.

Bizde inkılâbın İçtimaî sahada 
yaptığı çok büyük işler vardır. Bu 
işlerden üzerinde en derin taas
supla ısrar ettiğimiz devlet orga
nizasyonundaki ahlâkî tasfiye bah
sidir. Cümhuriyet devleti makine
sinde ancak temiz elli, açık alınlı 
ve beyaz vicdanlı vatandaşlar iş 
alabilir. Hırsızlar, mürteşiler, sah
tekârlar, inkılâbın bütün devlet 
makanizmasını baştan başa yıkan 
coşgun akıntısı önüde sürük
lenip gitmiye mahkûmdurlar.

Cümhuriyetle yaptığımız inkı
lâbın birinci şartı, bu vatanda fa
zileti hakim kılmak olduğuna gö
re, Behçet Beye kurşun sıkan ve 
kendi cezasını kendisi veren bu 
ellerin sahibim -acımakla beraber - 
mazur ve mağdur görebilirmiyiz?

Daha yakın bir mazide yine 
buna benzer sebeplerden dolayı 
park müdürünün cerhedildiğini, 
Ayvalık kaymakamının Köprü ba
şında katledildiğini ve rüsumat 
müdürünün makamında bıçaklan
dığını hatırlıyoruz.

Ihtilâs etmiş, mahkûm olmuş, 
hapis yatmış bir adama, acıyarak, 
tekrar bir iş verseydi Behçet Bey 
de ahlâkî bir suiistimal yapmış 
olacaktı.

Kanun bir çelik gibi sertdir; 
merhametle yumuşatmak ve hissi
yat karşısında şekli değiştirecek 
bir oyuncak haline koymak müm
kün değildir. Tütün İnhisarı mü- 
diri, yalnız vazifesini yaptı.

İşte bunun içindir ki, faziletli 
bir paratoner gibi kendisini siya- 
net etmeseydi bu çok muhterem 
adamı Cumühriyet devletinin aç
tığı ahlak cidaline kurban vere- 
cekdik. İhsan A r if

Hacı Bekir
Zade 

Âli Muhiddin

Karısının ellerim ayaklarını bağ
lamış, ağzını tıkamış, koca kasap 
bıçağını almış® Tam bu sırada...

Bozyakada, Karabağlarda feci 
bir hâdise cereyan etmiştir. Vak’a, 
zavallı bir adamın delirmesinden 
ileri gelmiş ve müthiş bir neticeye 
vasıl olmadan evvel, önüne geçi
lebilmiştir.

Bu köyde Priştine muhacırla- 
rından bir aile oturmaktadır. Aile
nin reisi Ayet ağa feleğin çok 
darbesini yemiş, bundan akıl mu
vazenesi sarsılmıştır. Maişet derdi 
adamcağızı gittikçe cininete sürük
lemektedir. Ayet ağa, kalabalık 
bir ailenin başındadır.

Karısı, çocukları vardır. Son 
zamanlarda, bu adamın vaziyeti 
değişmiş, karisiyle sık sık kavga
lara, onu tehdide başlamıştır.

Zevcesi Fatma hanım bu teh
ditleri tevekkülle karşılamakta 
kocasının delirmekte olduğunu an
lamamaktadır. Nihayet geçen gece 
çok acıklı bir şekilde bunun ne
ticeleriyle karşılaşmıştır. Ayet ağa 
eve gelmiş, Fatma hanımla gürül
tüye başlamıştır.

Kadıncağız onu tcukine çalış
tıkça o büsbütün azmış, nihayet 
Fatma Hanımın üzerine saldırarak 
onu yere yatırmıştır. Çocuklar 
korku içinde bir tarafa sinerek 
ana ve babaları arasındaki hâdi
seye seyirci kalmışlardır.

Ayet ağa eline bir ip geçirerek 
karısının iptida ellerini, sonra 
ayaklarını sımsıkı bağlamış ve ağ
zını tıkamıştır. Sonra dolaptan bir 
kasap biçağı çıkarmış ve kadının 
boğazına dayamıştır.

Dehşet içinde bu manzaraya 
şahit olan çocuklar bağırışmıya 
başlamışlardır. Bu f ryatlar üze
rine yetişen komşular ve jandar
malar, Ayet ağayı karısını boğaz 
lamıya çalışırken görmüşler ve 
güçhâl ile zabtederek elinden bı
çağı almışlardır.

Ayet ağanın tecennün ettiği 
anlaşılmıştır. Jandarmalara:

“Bana mavzer vesikası verin 
de sizi karakola getireyim!,, diye 
sayıklamakta idi. Mecnun nezaret 
altına alınmıştır.

Portakal nakliyatına mahsus
Adana - Nusaybin hattında kâin Payas istasiyonundan yapılacak 

portakal nakliyatına da 28-328 N. portakal tarifesinin tatbiki takar
rür etmiştir.

işbu istasiyondan nakliyatta bulunacaklar, ton başına maktuan ve 
Dörtyol ücretlerine ilâveten 33 kuruş tediye edeceklerdir.

Fazla tafsilât almak ve tarifeden edinmek isteyenlerin istasiyon ve 
ambarlarımıza müracaatları.

* 
v *

Yerli don yağı, zift, arap sabunu ve tampo gresör garnitürleri kapalı 
zarfla münakaşaya konmuştur.

Münakaşa 29-12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet 
Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat
teminatlarım ayni günde saat 16,30 a kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada
ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler.

*
« *

Muhtelif yerli mensucat kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 29-XII-930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Minakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat

teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebiirlier.

Mercedes müessesatı

6 Modeli makineyi
MEYDANA ÇIKARDI 

Zarif, metîn, gayet sedasız, 
otomatik cetvel tanzimi kabili 
darbe, herkesçe sökülüp takıl
ması kabil en mütekâmil yazı 
makinesi.
Vekili ve deposu: Ziyaeddin Sait 

Birinci Vakıf Han İstanbul

|  stanbul 8 inci icra dairesinden:
*  Bir deynin temini istifası zımnın
da mahcuz ve furuhtu mukarrer 
120 top alaca kumaş 20-12-930 
tarihine müsadif cumartesi günü 
Mahmutpaşada kunduracı Yorgi 
efendinin mağazası pişigâhında ve 
saat 10  dan 12  ye kadar bilmüza- 
yede furuht olunacağı ilân olunur.

.................................................İlilip

İstanbul Belediyesinden: ~~r Fatih Belediye şubesi mü

dürlüğünden : Elvanzade ma

hallesinin Hacı Yakup sokağın

da kâin 24 numaralı hanenin 

müşahere suretile kiraya veril

mesi mukarrer bulunduğundan 

isticara talip olanların kânunu

saninin 8 inci perşembe günü 

saat 14 de Belediye encüme

nine müracaatları ilân olunur.

İSTANBUL BELEDİYESİ

I
Bu akşam 

saat 21,30 da 

R üy a iç in d e  
R ü y a  

Facia 3 perde 
Muharriri: Cev
det Kudret B.

A r z u h a lc i  
M eh m et E fe n d i  

Komedi 
Muharriri: İ.

Galip Bey

Bu akşam üniformalı zabitana 

biletlerde tenzilât vardır.
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Taşan sular makûs dteff©ee©!ie timdin 
fakat civardaki İH k©ydlem Saemüiz 

Mır laalseF almmamaınmıışto
Adana, 16 (Hususî) —  Seyhan sularında mahsuş bir tenezzül başla

mıştır. Üç metreyi bulan suların irtifaı yağmur hafiflediği için yarım 
metre kadar inmiştir. Feyezan dolayısiie ağaçlara ve damlara iltica 
ederek istimdat eden pek çok kimseler kayıklarla kurtarılmışlardır.

Yedi kişinin ve bir çocuğun boğulduğu bildiriliyor. Muvasala hâlâ 
munkati bulunduğu için 18 köyden hâlâ bir haber alınamamıştır.

Suların hücumundan bir çok evler yıkılmıştır. Açıkta kalanlar bine 
yakındır. Hilâliahmer bunların iskân ve iaşelerine çalışmaktadır. Sey- 
lâpzedeler hamamlara yerleştirilmektedir.

Yağmurlar elân devam ediyor. Mersin ve Kozanda da yağmurlar 
devam ediyor. Buraları da elân su altındadır. Çukur ova kâmilen su 
içindedir.

Adanada halk Tepebağı denilen yüksek mahalleye iltica etmişti. 
Kaşköprü civarındaki evler sularla mahsurdur.

Karşıyakada hastane su altında kaldığı için hastalar kayıklarla 
başka yerlere nakledilmişlerdir.

Zayiat ve haşarat çok büyüktür. Fakat derecesi henüz tesbit edi
lememiştir.

Ankara, 16 [Politika] —  Seyhan nehrinin taşmasına dair buraya 
fazla malûmat gelmedi. Yalnız müteferrik haberlerden gerek nehrin 
civarındaki köylerden, gerek nehrin ortasındaki küçük adada oturan
lardan beş altı biçarenin boğulduğu anlaşılmaktadır.

Haşarat tahmin edilememiştir. Maamafih bu haberlerden nehrin sevi
yesinin alçalmağa başladığı anlaşılmıştır. Adana valisinden Dahiliye 
Vekâleti mütemmim malûmat istemişse de bu malûmat henüz gelme
miştir.

Sahife 2

Ew © llâ  şe fe ™
ımey© nsM adn 

©Mungün aıraımacak
İstanbul sanayi şehri mi 

yoksa sefahat şehri 
mi olmağa kabiliyetli ?

Yeni Belediye Kanununa göre 
büyük şehirlerin imar projesini 
hazırlamak üzere her vilâyet mer
kezinde valinin riyasetinde bir ko
misyon toplanacaktır. Bu komis
yona mütehassıs zevat dahil ola
caktır.

Geçen gün bir gazete şehri
mizde bu komisyonun teşkili için 
emir geldiğini yazıyordu. Beledi
ye de bu emrin geldiğine dair 
malûmat yoktur. Maamafih kanu
nun ahkâmı çok kat’î olduğu için 
komisyonun yakında toplanacağı 
şüphesizdir.

Istanbulun imarına ve şehrin 
istikbalde alacağı şekle dair hiç 
bir plân yoktur. Ancak tasavvur 
mahiyetini geçmiyen bazı projeler 
vardır. İstanbul belediyesinde bu 
mevzu etrafında mevcut fikir şudur:

Her şeyden evvel İstanbulun 
şehircilik noktai nazarından isti
dadını tayin etmek lâzımdır.

Yani İstanbul ticaret ve sanayi 
şehri mi, yoksa sefahat ve eğlence 
şehri mi, yahut seyyah getirebile
cek bir şehir mi olacaktır? İptida 
bunu anlamak lâzımdır.

Bu cihet kararlaştıktan sonra 
bunu bütün şehre teşmil edilip 
edilmiyeceği de ayni derecede tet
kike muhtaçttır. Komisyon bu ci
hetleri esaslı surette kararlaştır
dıktan sonra şehrin imarına nasıl 
başlamak lâzımgeldiğini tetkik ede 
çektir.

Belediyenin müteleası komis
yonun ilk içtimamda müzakere 
edilecektir.

Kuru mey va
Berlin Türk Ticaret 
Odasının bir raporu

Berimdeki Türk Ticaret Odası 
Almanya ile aramızdaki ticari 
muamelâta dair alâkadar dairelere 
ticarethanelere sık sık malûmat 
vermektedir. Berlin Türk Ticaret 
Odası son haftaya dair hazırladığı 
raporu kuru meyvaya tahsis et
miştir.

Memleketimiz kuru meyva ih
raç eden yer olmak itibarile bu 
bahis haricî ticaretimizi alâkadar 
eder. Berlin odasının verdiği ma
lûmata göre Almanyada kuru mey
va ticareti için hükümet bir inhisar 
yapmak niyetindedir.

Bunun etrafında şiddetli mü
nakaşalar vardır. Kuru meyva 
inhisarına ziraat mehafili ve kuru 
meyva tacirleri aleyhtardır. Bun
lardan Hamburg kuru meyva ti
careti cemiyeti inhisar aleyhinde 
hükümete müracaat etmiştir.

Aleyhtarları inhisar teessüs 
ettiği takdirde birçok memleket
lerle ticaret muahedelerinde ihtilâf 
çıkacağını söylüyorlar.

Eğer Almanyada böyle bir 
inhisar olursa kuru meyvalarımız 
yalnız bir alıcı, yani inhisar ida
resi karşısında bulunacaktır.

Memba sucuları esnafı
Memba sucuları esnafı cemi

yeti resmen teşekkül etmiş ve ilk 
heyeti idare intihabı yapılmıştır. 
Cemiyetin merkezi Sirkecide Bah- 

[Msefii oteli altındadır.

'• G ü m rü kte
Aslım Mır sut 

istimal, varmış!
Gümrük memurlarından İzzet, 

Kâzım ve İhsan Efendilerin muha
kemeleri esnasında verdikleri ifa
de üzerine gümrükte 2000 liralık 
bir ihtilas hakkında tahkikata 
başlanmıştı. Mesele gittikçe ehem
miyet kesbetmektedir. Umura mü
dürlüğün, emri üzerine tahkikata 
vazı’yet eden gümrükk müfettişleri 
tahkikatın daha ilk safhasında ih- 
tilâsm söylendiği gibi 2000 lira 
değil, azim bir yekûna baliğ ola
cağını tahmin etmektedirler.

B e led iy e d e

Beş aylık bütçe
nin sureti sarfı

Umumî meclisin beş aylık mu
vakkat bütçesinin masraf kısmı 
evvelki günkü meclis içtimamda 
müzakere ve kabul edilmiştir. Beş 
aylık bütçede yolların tamiri için 
50 bin, yeniden yapılacak yollar 
için 63 bin, inşa edilecek şehir 
ve köy mektepleri için 300 bin, 
muallim mektepleri muavenet his
sesi için 100 bin, imar, tezyin ve 
tenvirat için 187,275, temizlik işleri 
için 232,100, düyunat için 288 
bin, istimlâkât için 50 bin, umumî 
mecralar için 300 bin Haydarpaşa 
geçit köprüsü için, 50 bin, konser- 
vatuvar için 200 bin lira tahsisat 
konmuştur.

Zonguldak kömürleri
Geçen bir ay içinde Zongul- 

daktan memleketimizin muhtelif 
yerlerine 76 bin 348 ton kömür 
sevkedilmiştir. Yunanistana yapı
lan ihracat 16 bin 221 tona baliğ 
olmaktadır.

Bundan başka İngiliz vapurları 
722 bin ton, İtalyan vapurları bin 
40 ton kömür almışlardır. Ayrıca 
Romanya'ya 6 bin 335 ton gön
derilmiştir.

Tütünlerimiz
Trabzon ve Artvin tütün- 
lerinin sürümü azalmıştır

Trabzon ve Artvin tütün piya
sasında satış buhranı vardır. Bu 
hususta Trabzon tütün tacirleri, 
Tütün İnhisar İdaresine müracaat 
etmişlerdir. Verilen malûmata göre 

Trabzonda satılmamış milyonlarca 

kilo istok tütün vardır. Hükümetin 

Samsun tacirlerine yardım ettiği 
gibi Trabzon tütün tacirlerine de 
yardım edilmesi isteniyor.

Evvelce Trabzon, Artvin tütün
leri Mısıra ihraç edilirdi. Mısır 
hükümetinin geçen senedenberi 
tatbik ettiği yeni gümrük tarife
sinde tütünlerimize ağır resim ko
nulmuştur.

Bu yüzden Trabzon tütünleri
nin sürümü azalmıştır. Trabzon 
tacirleri hükümetimizin Mısır hü
kümeti nezdinde bu hususta te- 
şebbüsatta bulunmasını istiyorlar.

Ziraat sergisi
Ankarada açılacak olan ziraat 

sergisi için hazırlıklara devam 
ediliyor. Sergiye ecnebiler de 
iştirak edecektir. Bunlardan Ma

caristan hükümeti, Sovyet hükü
meti sergide birer pavyon tutmuş
lardır.

Romanya ticaret ateşesi ticaret 
odasından sergi hakkında izahat 
almıştı.

Verilen malûmata göre Roman
ya ziraat erbabı da sergide bir 
pavyon tutacaklardır.

B erg am a d a

IDokm mahkûm
duvarı delerek 
hapisten kaçtı

Firar eden mahkûmlardan 
dördü yapılan takip 

neticesinde yakalandılar

Bergama hapishanesinden do
kuz mahkûm kaçmıştır.

Evvelki gece hapisane duvarı 
delinmiş ve mahkûmlar açtıkları 
delikten dışarı çıkarak kaçmışlar
dır. Hapisanenin dış tarafında nö
bet bekliyen jandarma neferi du
vardaki delikten çıkan ve kaçma
ğa başlıyan mahkûmları görünce 
silâhını havaya ateş ederek vak’a
dan arkadaşlarını haberdar etmiş 
ve yetişen takviye efradı ile firar 
edenlerin takibine başlanmıştır.

Lüzumu kadar jandarma da 
hapishanenin delinen duvarı başın
da bekliyerek mahkûmlardan mü
tebakisinin kaçmasına mâni ol
muştur.

Takibe çıkan jandarmalar ha
pishaneden firar eden mahkûmlar
dan dört kişiyi yakalamıştır.

Bunlar hırsızlıktan mahkûm 
olan Kadir oğlu Salih, Mustafa 
oğlu Mustafa, Mehmet ve katil
den mahkûm gül Ahmet namla- 
rındadır.

Kaçan beş kişi de katilden 
mahkûm Çerkeş Fuat, Kadir, İs
tanbullu Sami, sirkatten mahkûm 
Ali ve Kara Mehmet namların- 
dadır.

Firar eden mahkûmların bir 
an evvel yakalanması için jandar
ma müfrezeleri takibe çıkmışlar
dır. Bergama hapisbane binasının 
eski bir müdürü olması yüzünden 
gerek orada, gerekse Ödemiş ve 
Tire hapishanelerinde arasıra böyle 
vak’alar olmaktadır.

Yeni dispanserler
Belediye yeniden biri Beşiktaşta 

diğeri Üsküdar ve İstanbulda ol
mak üzere üç dispanser açılma
sına karar vermiş ve icap eden 
binalar hazırlanmıştır. Yalnız me
mur kadroları henüz tasdik edil
mediği için bu dispanserler açıl
mamıştır. Pek yakında kadrolar 
da tasdik edilerek faaliyete ge
çeceklerdir.

30 şoför tecziye edildi
Otomobillerin 20 kilometrodan 

fazla gitmemeleri hakkmdaki emre 

riayet edip etmedikleri hakkında 
yeniden teftişat yapılan ve son bir 
hafta içinde emre riayet etmediği 
görülen otuzdan fazla şoför tecziye 
edilmiştir.

lu a m  atım d i a

Yeni bir cemiyet
Limanımıza gelip giden ecnebi 

vapur kumpanyaları acantelerin- 
den 28 i birleşerek bir cemiyet 
teşkil etmişlerdir. Cemiyetin mer
kezi Galatada Mehmet Ali Paşa 
hanmdadır.

Cemiyet bu vapur kumpanya
larının müşterek işlerinin hükümet 
daireleri ile olan muamelelerinin 
teshili gayesi ile teşkil edilmiştir. 
İsmi Şambr Mantinidir. Perşem
be günü cemiyetin heyeti idare 
intihabı yapılmıştır.

Vesaiti nakliye tarifeler
Vesaiti nakliye îarife komisyonu 

bu ay nihayetinde sene başı İçti
maını aktederek, vesaiti nakliye 
tarifeleri üzerinde tetkikatta bu
lunacaktır.

— inkılâp —•

Avukatlık Stajı
Staj mezunlara beyhude 

vakit kaybettiriyor
Adliye işlerinde yapılacak ısla

hat meyanında, avukatlık stajının 
lâğvedileceği ve bu hususta bir 
kanun lâyihasının hazırlandığından 
bahsetmiştik.

Genç hukukçuların hepsini se
vindiren bu haber, maalesef uzun 
bir zaman geçtiği halde, henüz 
teeyyüt etmemiştir.

Hukuk mezunlarına teşmil edi
len bu staj, avukat yetiştirmekten 
ziyade, adliye kâtibi yetiştirmek
tedir. Mektepten çıktıktan sonra, 
staj göreceğiz diye kursa devam 
etmek mecburiyetinde kalan genç
ler avukatlık namına hiç bir şey 
öğrenmedikleri gibi, bu staj yüzün
den de beyhude zaman kaybedip 
zarurete maruz kalıyorlar.

Hukuk mezunlarına, beyhude 
zaman kaybettirip mağdur eden 
bu stajını bir an evvel ilgası çok 
muvafıktır.

Bir suiistimal davası
Anadolu Sigorta Şirketi me

murlarından Haydar Behçet Beyin 
muhakemesine dün ikinci cezada 
devam edilmiştir.

Haydar Beyin kuponları tahrif 
ederek 4500 lira suiistimal ettiği 
iddia edilmektedir.

Dünkü celse maznun vekili id
dia edildiği gibi ne kuponları tah
rif ne de suiistimal mevcut oldu
ğunu fişlerin mahkemeye getirti
lerek tetkikini istemiştir.

Muhakeme fişlerin ve evrakın 
celbi için talik edilmiştir.

Hapishaneyi teftiş
Hapishane ve tevkifhane evvelki 

gün müddeiumumi muavinlerile 
tabibi adlî tarafından teftiş edil
miş mevkuf ve mahkûmların bir 
şikâyetleri olup olmadığı tahkik 
edilmiştir. Teftiş neticesine dair 
tayin edilecek rapor Adliye Ve
kâletine gönderilecektir. Vekâlet, 
ayrıca icra işlerinden vuku bulan 
bazı şikâyetlerin ehemmiyetle tah
kikini müddeiumumiliğe bildirmiş
tir.

Liman işleri
Bir ay zarfında limandan 

kaç gemi g eçti?

Geçen ay içinde limanımıza 
856 vapur gelmiştir. Liman ista
tistiklerine göre liman harekâtında 
birinci devreyi işgal eden yunan 
vapurlarıdır. Bir ay içinde lima
nımıza gelen yunan vapurlarının 
yekûnu (193) e baliğ olmuştur.

ikinci dereceyi İtalyan vapur
ları işgal eder. Yekûnu 157 dir. 
Üçüncü derecede İngiliz vapurları 
gelir ki bunların da yekûnu 148 
dir.

Aynı ay içinde limanımıza 125 
Türk vapuru gelmiştir. Bu suretle 
vapurlarımız liman harekâtında 
dördüncü mevkii işgal etmektedir.

Liman istatistiklerinde Yunan, 
İtalyan vapurlarının birinci plânda 
kalması yeni bir şey değildir. 
Evvelki istatistiklerde de Yunan 
ve İngiliz, Italyan vapurları mü
him mevki işgal ediyordu. Bu 
vapurların ekserisinin limanımızla 
bir münasebeti yoktur. Transit 
olarak Rusyaya geçmişlerdir. Yal
nız transit oiarak limanımızdan 
98 tane Yunan vapuru geçmiştir.

Tercümanlar cemiyetinde
Tercümanlar cemiyeti toplana

rak bu sene memleketimizde ge
çen senelere nispetle pek az sey
yah geldiği için tercümanlıkla 
geçinenlerin çok zaruret içinde 
kaldıkları ve tercümanlığın, evsafı 
lâzımei haiz olmıyan kimselerin 
elinde kaldığı hakkında müzake
ratta bulunmuşlar, buna mâni ol
mak için bazı luukarrerat ittihaz 
etmişlerdir.

Mısır tahvilâtı
Kahire, 15 ( A. A. ) —  Yüzde 

üç faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin bugünkü ke
şidesinde:

1886 senesinde çıkarılan tahvil
lerden 383,781 numaralı tahvil 
50, 000, 1903 senesinde çıkarılan 
tahvillerden 610, 142 numaralı 
tahvil 50, 000, 1911 senesinde 
çıkarılan tahvillerden 200,196 nu
maralı tahvil 50, 000 frank ikra
miye kazanmışlardır.
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Ankara, 16 ( Telefonla ) —  Al
dığım malûmata nazaran Ağrıdağı 
harekâtı esnasında İrana kaçmağa 
muvaffak olan asiler rüesasını, 
İran Hükümeti o sırada tevkif et
tiği halde son zamanlarda serbest 
bırakmıştır.

İhsan Nuri Tahranda serbest 
dolaşmaktadır. Rüesanın bir kısmı 
da Makudedirler.

En salâhıyettar mehafilden al
dığım kat’î malûmata göre, hudut
ta yeni bir vak’a zuhuru takdirinde 
hudut garnizonlarile Ağrı harekâ
tından sonra hudut boyundaki yer
lerde teşkil edilen milis kuvvetleri 
bu asi ve şakileri kendi yuvaları
na kadar takip etmek kararını 
vermişler ve ona göre ehemmiyet
li hazırlıklara girişmişlerdir.

*  *  *

Ankara, 17 —  İran hükümeti
nin son zamanlarda hüsnü niyet
ten uzak tavrı harekâtı ve hu
dut üzerinde aşiretleri yeniden 
teslih ederek iskân etmesi ve 
Ağrı dağından kaçan birçok aşiret 
rüesasını Maku ve Tahranda ser
best bırakmış olması hükümet me- 
hafilinde derin izler bırakmış ve 
infial uyandırmıştır. Bu hareketin 
netice itibarile yalnız bize değil 
fakat bizimle beraber İrana da 
çok pahalıya mal olacağına hük- 
medilmektedir.

Gaza Hazretleri diin Karaağaç m©̂ lbalhasııtH?
fabrikasını, Darülacezeyi ziyaret ettiler. Bilâ

hare Kâğitaneye giderek köylülerle konuştular
Reisicümhur Gazi Hazretleri, 

dün öğleye kadar sarayda istira
hat buyurdular. Saat üçü on beş 
geçe rifakatlerinde Ankaradan ge

len Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Kütahya meb’usu Recep, Kılıç Ali, 
Başkâtipleri Tevfik, Başyaverleri 
Rüsuhi Beyler olduğu halde oto
mobillerle saraydan çıktılar ve 

Gazhane yokuşundan çıkarak Tak
sim, Harbiye, Şişli, Hürriyeti ebe
diye yolile Sütliceye inerek Kara
ağaç mezbahasını ziyaret buyur
dular.

K a r a a ğ a ç  m ezbah asında  

Saat üç buçukta mezbahaya 
gelen Reisicümhur Hazretleri, mü

essese müdiri ve memurları tara

fından istikbal edildi. Gazi Haz
retleri müessesenin her tarafını 

gezdiler; mezbaha müdiri, mezba
hanın faaliyeti, her gün yapılan 

zephiyat miktarı, mesai esnasında 
alınan sıhhî takayyüdat ile mües
sesenin umumî faaliyeti etrafında 
malûmat verdi.

Deri fabrikasını ziyaret 
Mezbahada on dakika kadar 

kalan Reisicümhur Hazretleri bu
radan samimî tezahürat arasında 

ayrılarak o civarda bulunan Ka
saplar şirketinin (Şark Deri Fab

rikası) m ziyaret ettiler. Gazi Haz
retleri fabrikayı gezerek memle
kette dericilik san’at ve ticareti,

fabrikanın faaliyeti etrafında iza
hat aldılar.

D arü lacezed e  
Deri fabrikasından saat dörtte 

ayrılan Reisicümhur Hazretleri 
Karaağaçtan geçerek Yahudi me- 
şatiığı yolu ile Darülacezeyi teş
rif buyurdular

Darülaceze Müdiri Cemil Bey 
ve diğer memurlar Reisicümhur 
Hazretlerini istikbal ederek mü
essesenin paviyonları, çocuk bakım 
mahalli, halı imalâthanesini, Da
rülaceze mektebini ve diğer te
sisatı gezdirdiler. Gazi Hazretleri 
müessesede bulunan acezelerle gö
rüştü, hallerini sordu. İmalâtha
nede çalışan fakir kadınlarla, kü
çük, kimsesiz çocuklarla hasbühal 
ettiler, Hepsi de hallerinden memnun 
olduklarını, kendilerine iyi muame
le edildiğini söyliyerek teşekkür 
ettiler. Gazi Hazretleri, müessese
nin müdürü Cemil Beyden de Da- 
rülâcezenin vaziyeti etrafında uzun 
izahat aldılar ve acezenin samimî 
tezahüratı arasmda müesseseden 
ayrıldılar.

Kâgıtane köyünü ziyaret 
' Reisicümhur Hazretleri,Dar ülâ- 

cezeden ayrıldıktan sonra Harbiye 
Hürriyetiebediye tepesine gelerek 
oradan Kâğıtane köyüne indiler.

Gazi Hazretlerini köy ihtiyar 
heyeti ile köylüler çok samimî te
zahürat içinde karşıladılar. Gazi 
Hazretleri, evvelâ köydeki jandar

ma karakol kumandanlığına gi
derek bir müddet istirahat bu
yurdular. Jandarma karakolun
dan sonra Halk Fırkası ile Hilâli
ahmer şubelerinin bulunduğu bina- 
yi teşrif ederek bir müddet otur
dular. Köyün vaziyeti, ihtiyaçları 
hakkında izahat aldılar. Bu sıra
da köylüler Gazi Hazretlerine süt 
ikram ettiler. Gazi Hazretleri bir 
aralık binadan çıktı. Bütün köy
lüler, ihtiyar, genç, kadın erkek, 
çoluk çocuk hepsi etrafına top
lanmıştı. Büyük dahi köylülerle 
ayrı ayrı görüştü; hepsini dinle
di, dertlerini, ihtiyaçlarmı, ar
zularını sordu.

Köylüler Gazinin yüksek sesle:
—  Nasılsınız, iyi misiz? Sualine 
gönülden kopan bir muhabbetle:

—  Çok yaşa Paşamız, hepimiz 
iyiyiz diye bağırdılar.

Gazi Hz. Kâğıtane köyünden 
saat beşi çeyrek geçe bütün köy
lülerin alkışları, yaşa sesleri ara
smda ayrıjdı. Tekrar Şişliye çıka
rak buradan Harbiye, Taksim, is
tiklâl caddesi, Tünel, Şişhane yo
kuşu, Karaköy yolile saat altıda 
saraylarına avdet buyurdular.

Tiirk - Bulgar Muahedesi
Sofya, 16 (A. A) —  Bulgar Ha

riciye Nazın M. Burof ve Türkiye 
Maslahatgüzarı Fuat Bey Türk
- Bulgar Ticaret Muahedesinin tas
diknamelerini teati etmişlerdir. Mu
ahede 1 kânunnusani 1931 de 
meriyete girecektir.

V aliler  

jaHâMyetl fte^s!

*** K o m isy o n  bu hususta  İb-
rahim  T a li  

B e y in  f ik ir le r in i  sorm uştur

Ankara, 17 —  Valilerin salâ
hiyetlerinin tevsii etrafında düşü
nülen esasların tesbiti için Dahi
liye vekâletince bir komisyon tet- 
kikatla meşgul bulunmaktadır. Bu 
komisyonun noktai nazarına göre 
İdarei umumiyei vilâyat kanununun 
valilere verdiği salâhiyet bazı yer
lerde noksan görülmektedir. Bu
nun için esaslı bir tetkikat yapı
larak valilerin bazı salâhiyetleri
nin tevsiine lüzum olduğunu tesbit 
etmek zarureti hâsıl olmuştur.

Bu mesele hakkında Birinci 
umumî müfettiş İbrahim Taîi Beyin 
de noktai nazarı sorulmuştur. Ge
len cevaplar ayni zamanda ha- 
zırlanmakta olan esaslarla beraber 
tetkik edilmektedir.

Dahiliye vekâleti valilerin salâ
hiyetleri meselesine büyük bir 
ehemmiyet atfetmekte ve icabında 
her hangi bir İdarî vaziyet kar
şısında valilerin tam bir salâhi
yetle hareket edebilmelerini te
min edecek esasları tesbit etmek 
taraftarı bulunmaktadır. Bu yol
daki tetkikat ve hazırlıklar neti
cesinde bir kanun lâyihası hazır
lanacaktır. Lâyiha herhalde mec
lisin bu devresinde çıkacaktır.

Bir tren kazası 
Winnipeg, 17 ( A. A  ) —  Bir 

yolcu treni yoldan çıkmıştır. Bir
çok telefat vardır.

ispanyadaki isyan
* Âsiler bir çok şehirlerde kanlı 

tecavüzatta  bulunmaktadır
( İspanyada

Madrit, 17 (A. A) — İspanya
nın hemen bütün büyük şehirlerin
de hali harp ilân edilmiştir. Nim- 
resmî bir tebliğ La Corogne, Hu- 
elva Jaen, Logrole, Pampelune, 
Santander, Biscaye, Saragosse, Al- 
bacete, Cyudad - Rael, Murcioda 
grev ilân edilmiş olduğu bildiril
mektedir. Bir çok eyaletlerde bir 
takım hâdiseler olmuştur. Gijonda 
asiler bir zaviyenin tepesindeki 
Primo de Riveraya ait bir kitabeyi 
koparıp götürmeğe teşebbüs et
mişlerdir. Asiler camları taşla
mışlar, zaviye binası dahiline gi
rerek eşyayı ve mukaddes tasvir
leri yakmışlardır.

Her taraftan hükümete sadık 
kıtaat gelmektedir.

Madrit, 16, ( A. A . ) —  Bütün 
gazeteler, son günler zarfındaki 
hâdiselerin iyi bir surette kapan
mış olmasından dolayı memnuni
yet beyan etmektedirler. El Sol 
gazetesi, ihtilâlcilerin İspanyayı 
İçtimaî kuvvetlerden mahrum bir 
vaziyette gösteren hareketlerinden 
dolayı teessüf beyan etmektedir. 
Sağ cenaha nıensop gazeteler, 
halkm ihtilâl fikirlerini beğenme
diğini ve benimsemediğini ispat 
eden aksülâmel hareketini ehem
miyetle kaydetmektedir.

Bilbao 16 (A .A ) —  Dün ilân 
edilen umumî grev, memleketin

hali harp devam ediyor 1
şimaline de sirayet etmek istida
dını göstermektedir.

Perpignan, 17 (A.A) —  Hudut 
civarında kargaşalıklar vukuu ih
timaline binaen birçok noktalara 
Fransız jandarmaları ikame edil
miştir.

Lizbon, 17 (A.A) —  Tayyareci 
Franco ile Dellano ihtilâl hareke
tinin istical yüzünden akamete uğ
ramış olduğunu beyan etmişlerdir.

Dahiliye Vekili
Şükrü Kaya Bey dün 
Ankaradan avdet etti

Bir kaç gün için Ankaraya gi
den Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey dünkü ekspresle şehrimize av
det etti. Şükrü Kaya Bey, Hay- 

darpaşada Reisicümhur Hz. namına 
Başkâtip Tevfik, Seryaver Rüsuhi 
Beyler tarafından karşılandı.

İstikbale gelenler arasında Vali, 
Vali Muavini, Polis Müdürü, şeh
rimizde bulunan meb’uslar vardı.

Dahiliye Vekili trenden indik
ten sonra motörle doğru Dolma
bahçe sarayına gitmiştir. Şükrü 
Kaya Bey öğleden sonra Reisi
cümhur Hz. tarafından kabul edil
miştir.

Bu ne küstahlık ?

Gazeteciler 
hırsız mıdır ?

Gazi Hazretlerine Ticaret 
Odası tarafından takdim edilen j 

İktisadî rapor teksir edilmiş, 1 

oda azalarına ve oda ile alâka- , 
dar zevata tevzi edilmiştir. ı

Bu münasebetle, Ticaret O- 
dası, misline ender tesadüf edi

len bir açık gözlülük (1) yapmış

tır: Kendilerine rapor tevzi edi

len zevattan, bu raporların ga
zetecilere verilmiyeceğine ve 

gösterilmiyeceğine dair imza al

mıştır. Ticaret Odasının, rapo

run gazetecilere gösterilme- 
mesindeki arzusunun hikmetini 

bilmiyoruz. Alâkadarlardan im

za almasını da, arzusunu tahtı 
emniyete almak istemesi nok
tasından (!) Takdir ettik !

Yalnız bu efendilere sormak 
istiyoruz;

Gazetecilere : “ Canım siz 

gazetecisiniz, isterseniz raporu 

bulabilirsiniz, hatta çalabilirsiniz. 

Esasen şimdiye kadar çalmadı- 
; ğınıza hayret ediyoruz „ demek 

küstahlığım nereden alıyorlar?

Adanadaki seylâp tafsilâtı 
Âdana şehri dört taraftan su ile 

mahsur bir vaziyettedir.
ÇYıkılan evlerin adedi 25 ten fazladır!

Adana, 16 (H. M) —  Adana 
bu dakikada dört taraftan su ile 
ihata edilmiş bir ada halindedir. 

Bu sefer vukua gelen seylâp 
şimdiye kadar Adanada görülmüş 
şey değildir. Sular bütün Yüreğir 
ovasını istilâ etti. Şehir dahilinde 
yıkılan evlerin adedi 25 ten faz
ladır.

Fakat köylerde inhidamlar çok 
fazla tahmin, ediliyor. Şehir dahi
linde nüfus zayiatı şu suretle tes
bit edilmiştir :

Konsorsiyomda
Müddet 1 hazirana kadar 

temdit edildi

Koesorsiyom heyeti umumiyesi 
dün toplanmış ve faaliyetinin 30 
haziran 1931 tarihine kadar tem
didine karar vermiştir. Bu müna
sebetle şimdiye kadar olan he- 
sabat tetkik edilerek müttefikan 
tasvip olunmuş ve yeni intihap 
edilen icra komitesine tevdi edil
miştir.

Fırka kongresi 
Ankara 17 ( H. M .) —  Fırka 

kongresi mayısta içtima ederek 
mühim kararlar ittihaz edecektir.

Seyhamn ortasında bir adada 
Kamışçı ailesi sekiz nüfusu ile 
boğuldu. Dört çocuk, iki amele 
seffere karışta. Şehrin civarındaki 
bahçelerde zayiat fazladır deni
yor. Birçok kimseler üç günden- 
beri ağaçlar üzerine iltica etmişler
dir. Büyük köprüye yakın ufak bir 
taş bina üzerinde mahsur kalan 
üç kişi gece, gündüz feryat et
mekteler, fakat kurtarmak imkânı 
şimdilik yoktur.

Uç mahallenin seylâpzedeleri 
hamamlara yerleştirildi, Hilâliah
mer ve belediye muavenet ediyor. 
Askerî merkez hastanesi hastalar
la dolmuştur. Mersin, Kozan ve 
Ceyhan ayni felâket altındadır. 
Bu taraflarla muhabere munkati- 
dir. Ekinler üzerinde zarar binler
ce liradır.

Suların çekilmeğe başladığı 
hissediliyor, hava açıktır. Maama
fih dağların üzerinde korkunç bu
lutlar dolaşıyor ve Adana yeni 
bir felâketten titriyor.

Ceyhan nehri de taşarak Ab- 
dıoğlu köyü de su altında kalmış
tır. Dün Mersinde de şiddetli yağ
murlar yağmış, şehri su istilâ et
miş, şehir faaliyeti durduğu gibi 
dükkânlardaki mallar da hasara 
uğramıştır. Sahillerde bazı kayık
lar batmıştır. Fakat hamdolsun 
nüfusça zayiat yoktur.



\ Hergün J 
/  bir hikâye $

O zamanlar gûya Almanyada 
tahsilde bulunuyordum. Tahsil 
amma ne tahsil, hak getire!.. Mek
tep, medrese benim gözümde de
ğildi ki... Sizin anlıyacağınız âşık
tım efendim, âşıktım. Bir artisti 
çıldırasıya seviyordum. Hem öyle
sine seviyordum ki dünyaya bile 
metelik verdiğim yoktu.

Bu kız tiyatrolardan birinde 
çalışıyordu. Gençti, güzeldi, hele 
bir vücudu, bir gözleri vardı ki, 
medet Allah! Can olsun da dayan
sın !.

Hafta sekiz, gün on dokuz hep 
onun oynadığı tiyatroya damlar, 
dildademi doya doya seyrederdim. 
Yavaş yavaş işi de hayli ilerletmiş, 
bu artist hanımla adamakıllı ah
bap olmuştuk. Artık oyun harici 
zamanlarda da hep onun yanma 
gidiyor ve bütün vaktimi beraber 
geçiriyordum.

Ha, bakın peşinen söliyeyim ki, 
bu tiyatro sizin bildiğiniz tiyat
rolardan değildir. Basit, aielâde 
bir salaştan ibaret bir şey!.. Ar
tistleri de misali Moris Şövalye, 
sahibi papelât değil abdi aciz 
gibi aşağı yukarı fülûsu ahmere 
muhtaç kesandandı.

Şimdi sadede gelelim:.
Evet, işte bir gün bir arkada

şımla beraber gene bizim Ninayı 
ziyarete gitmiştik. Fakat onu bu
lamadık ve tiyatronun jön promiesi 
olan Maverle hoş beş etmeğe baş
ladık. Bu Maver denilen genç çok 
iyi, çok temiz kalpli adamın biri 
idi. Ninaya gide gele onunla da 
iyice sıkı fıkı olmuştuk. Neden 
sonra Nina da geldi ve yanımıza 
oturdu.

Aradan ne kadar zaman geç
ti bilmiyorum. Birden arkamız
dan tiyatronun sözüm yabana 
direktörü Ninayi çağırdı. Bizim 
kız, kalktı, gitti. Baktık, direktör 
efendi ona bizi işaret ederek bir 
şeyler söylüyordu. Zavallı kız 
renkten renge girerek geldi tek
rar yanımıza oturdu. Eakat hiç 
bir şey söylemiyor, eski muhave
reye devam etmek istiyordu.

—  Ne var Allah Yşkına? dedik!.
Sustu. Bir şey söylemedi. Ö-

nüne baktı, hıkmık etti, lâfı de
ğiştirdi!..

Fazla İsrar ettikse de ağzın
dan bi/ şey alamadık.

Gene sohbetimize devam edi
yorduk. Maver bize kendi halin
den bahsediyor burada günde dört
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batılara kadar çalıştığını anlatı
yordu. Biçarenin karısı da üstelik 
üçüncü devrede veremdi. Bu dört 
markın mühim bir kısmını onun 
için arttırıyor ve kadıncağıza her 
gün dört yumurta bir okka süt 
alabilmek için kendi ekmeğinden 
kısıyordu.

Maver bize bunları hikâye e- 
derken direktör efendi tekrar 
Ninayı çağırdı ve ona gene hid
detli hiddetli birşeyler söyledi. Ne 
olduğunu çok merak ediyorduk. 
Herif çok uzakta olduğu için ne 
dediğini de anlıyamıyorduk. Der
ken Maver olduğu yerde bir kö
pürdü ve bize dönerek dedi ki:

—  Görüyor musunuz kaltağı?. 
Görüyor musunuz?..

—  Ne olmuş, ne var? diye 
sorduk.

—  Ne olacak, kahbenin kızı 
sesini bile çıkarmadı..

—  Kim?gNina mı?..
Evet o kaltak !.. Şimdi pro

va var... Direktör olacak kerata 
sizi gördü de, bu yabancılar bura
da dururken yapamayız. Çık
sınlar, diyor.. O  kaltak ta siz onun
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misafirleri olduğunuz halde sesini 
çıkarmıyor..

—  Bu işe şaşmış kamıştık.
—  Ne beis var canım, biz çıkar 

gideriz. Bunun için hâdise çıkar
mağa ne lüzum var?., dedik.

Maver büsbütün köpürdü:
—  Hayır, olmaz, imkânı yok 

sizi bırakamam! diye haykırdı. 
Sonra yerinden fırlıyarak koştu. 
Direktörün yanına gitti ve herifi-; 
suratına bağırdı:

—  Hey babalık, bana baksa
na sen!.. Senin burada benim mi
safirlerime çıkın gidin! demeğe 
hakkın yok! Ananı ağlatırım se
nin kerata!..

Sonra birdenbire herifin sura
tına iki dehşetli tokat aşketti ve 
bizim yanımıza dönerek:

—  Haydi, artık hep beraber 
gidebiliriz! dedi.

—  Hepimiz hayrette idik:
—  Yahu, dedik, ne yaptın?.
—  Ne yapacağım, o kaşındı..
—  Doğrusu yapmamalıydın!
—  Neden?.. Ekmeğimi o herif 

mi veriyor, köppoğlusu benim A l
lahım mı?..

Bu hâdiseden sonra Ninayı 
orada bırakarak Maverle beraber 
di an çıktık. Ve bir gazinoya 
giderek oturduk..

Ben hep bu zavallı adamın ha
lini düşünüyordum. Öyle ya, hid
detle kalkan, zararla oturur der
ler. Şimdi bu adam ne yapacaktı? 
Bahusus karısı da çok fena vazi
yette hasta idi.

Aradan birkaç gün geçmişti. 
Bir gün Maveri bir kahvede gör
düm. Başını iki eli arasına almış 
düşünüyordu.

Yanına yaklaştım:
—  Merhaba Maver, dedim.
Oturduk ve konuşmağa başla

dık. Adamcağız çok müteessir gö
rünüyordu. Ben hiçbir şey söyle
meden o:

—  O  gün çok fena yaptım! 
dedi.

Hah, dediğim olmuştu. Biçare 
artistte yavaş yavaş bedbinlik ve 
vicdan azabı başlamıştı.

—  Doğru! diye cevap verdim.
Y  apmamalıy dım!

O zaman garip garip güldü ve 
dedi ki:

—  Evet o zaman yapmamalıy
dım. Çünkü herif şimdi benim 
yerime başka aktör koyar, oyuna 
devam eder. Ö  gün provaya gir
meli ve tam temsil verileceği ak
şam, perde açılırken keratanın 
suratına tokatı aşkedip çıkmalıy
dım. İşi beceremedik!..

Mümtaz Faik

[p<s>ıııı&te
Yolda giderken

dan bıçakladılar
Divanyolunda 161 numaralı ev

de oturan Esnaf Bankası muhabe
re ve muhasebe memuru Mustafa 
Vasfi Beyin zevcesi Nafıa Mithat 
Hanımı, Arnavut Şaban isminde 
biri bıçakla arkasından ağır suret
te yaralamıştır. Mecruh Haseki 

hastanesine kaldırılmış carih firar 
etmiştir.

Vak’anm sebebi anlaşılamamış

tır. Polis tahkikat yapmaktadır.

Kendini asan adam
Beyoğlu Büyük Parmakkapı 

telgraf sokağında 13 numaralı 

Fıkaraperver cemiyetine ait M. 

Kordelanm piyano mağazasında 

çalışan Sıvaslı 68 yaşlarında Hü
seyin; mağazanın altındaki maran
goz fabrikasının motörüne iple 

kendisini asmak suretile intihar 
etmiştir. İntiharın sebebi henüz 
anlaşılamamıştır.

Polisin vazifasine müdahale
Şehzadebaşında Millet tiyatro

sunda oyun esnasında sigara iç
mekte olan Ali Rıza isminde biri
ne, polis Kemal Efendi berayi 

vazife ihtarda bulunduğu esnada 

tiyatro sahiplerinden Rahmi ve 
tiyatro Müdürü Rasim Beyler polis 
efendinin vazifesine müdahale et
mişlerdir.

Rahmi ve Rasim Beyler hak
kında takibat yapılmaktadır.

Hırsız misafir
Samatyada Alifıkıh mahalle

sinde oturan Mediha Hanımın evi
ne hemşiresinin oğlu Hidayet mi- 
safireten gelmiş ve Mediha Ha
nımın bulunmadığı bir sırada eline 
geçirdiği manto vesaire çalarak 
kaçmıştır.

Behçet Beyin vaziyeti
(Sen Jorj) hastanesinde teda

vi edilmekte olan Tütün İnhisarı 
Müdiirü Behçet Beyin sıhhî vazi
yeti gün geçtikçe iyileşmektedir.

Dün de operatör M. Kemal 
Bey Behçet Beyin yaralarını mua
yene etmiştir.

Behçet Beyin yerine umumî 
müdirliği vekâleten hukuk işleri 
müdiri Hamit Bey ifa etmektedir. 
Dün hastaneye birçok zevat gi
derek Behçet Beyi ziyaret etmiş
lerdir. Bn ziyaretçiler arasında 
sabık Şehremini operatör Emin 
Bey de bulunuyordu.

M. Loit Corç
Amele hükûme

tile beraber!
Londra 16 (A.A) —  Avam 

kamarasında M. Lloyd George 
işsizlik meselesinde hükümeti ten
kit ederken bir meb’usun niçin 
amele hükümetini iktidar mevki
inde tuttuğu hakkında sorduğu 
suale cevap vererek demiştir ki: 

“Amele hükümetine müzaharet 
ediyorum, çünkü amele hükümeti 
düştüğü takdirde vaziyetin iyile
şeceğine hiç bir alâmet görmü
yorum. Muhafazakârların rüesası 
dört buçuk sene zarfında hiç- bir 
şeye teşebbüs etmiyen ve hatta 
inandıkları çareleri bile tatbik et
miyen adamlardır. Bu efendilerin 
mazilerinde amele hükümetini de
virip muhafazakârları iktidar mev
kiine getirmelerini libarallere mu
hik gösterecek hiç bir şey yok
tur...

Sırp Nazırı
Atina seyahatini 

anlatıyor
Belgrat, 16 (A.A) —  Hariciye 

Nazırı M. Marinkoviç Arinadan 
avdet etmiştir. Seyahatin maksat
ları hakkında gazetecilere beyana
tında seyahatini Yunan ricalinin 
Belgrada vaki ziyaretlerini iade 

maksadile yaptığını söylemiş ve 
demiştir ki: İki memleketi yekdi

ğerine bağlıyan dostluk ve itimat 
münasebetlerine binaen Türk Yu

nan münasebatmı tanzim eden 
mühim hâdiseden sonra Yugoslavya 

ve Yunan ricali arasında mülâkat 
vukuu zarurî olmuştur. Yunan 

Hariciye nazırı bütün umumî siya
sî mes’elelerde noktai nazarımızın 
ayni olduğunu müşahede ettik. 
Harici siyasetimizin direktifleri şu 
noktada dejişiyor: Yunanistamn

Hileli un ihracına karşı 
tedbir almıyor

Değirmenler ve değirmenlerde 
imal edilen unlar hakkında öte- 
denbeıi hiç bir kanun ve nizam 
yoktur. Bu sebeple değirmenler 
ciddî surette teftiş edilemiyor.

5 sene evvel bir değirmencilik 
kanun lâyihası hazırlanmıştı; fakat 
şimdiye kadar bu kanun çıkma
mıştır. Zahire Borsasu bugünkü 
mahzurları ortadan kaldırmak için 
bir talimatname hazırlamış ve tat
bik etmeğe başlamıştır.

Bu talimatnameye göre değir
menciler, her on günde bir doğ
rudan doğruya mubayaa ettikleri 
ve kırmacıların değirmenlerine 
verdikleri unların cinsini ve nev’ 
ini, gene on günde bir yapılan 
umumî tahniyatm umumî surette 
cins ve nevilerini, 10  günlük un 
ihracatının mufassal hulâsasının 
Zahire Borsasma gönderecekler
dir.

Bu suretle hileli kaçak unların 
imaline imkân kalmıyacağı ümit 
ediliyor.

Talimatnameye bütün değir
menler riayeti taahhüt etmişlerdir. 
Yalnız bir değirmenci şirketi itiraz 
etmiş, bu malûmatı Zahire Borsa- 
sma bildirdiği takdirde san'at sır
rım ifşa etmiş olacağını ve buna 
muvafakat etmediğini haber ver
miştir. Zahire Borsası ve Ticaret 
Odası hukuk müşavirleri şirketin 
bu noktai nazarını reddetmişlerdir.

Şirket, bu mütalealara iştirak 
etmemiş ve Şûrayı Devlete müra
caat etmeğe karar vermiştir.

S<eQ®<ölny®<g!I©

Amca Bey yalısı
Kanlıca ile Anadoluhisarı ara

sındaki Amca Bey yahşinin istim
lâkini, Güzel san’atler Birliği be
lediyeden isticar etmiştir.

Ekmek çeşnisi
Brükselde ekmekçilik tahsil 

eden ve ahiren belediye hizmetine 
alınan Ali Rıza B. işe başlamıştır. 
Ali Rıza B. iktisat müdiriyetile 
temas ve tetkikat icra etmektedir. 
Mumaileyh ekmek ve ekmek çeş
nileri hakkında şimdiye kadar tan
zim edilmiş raporları tetkik ettik
ten sonra ayrıca kendisi de çeşniler 
üzerinde meşgul olacak ve bir 
rapor hazırlayacaktır.

Bu tetkikat neticesinde beledi
yenin Nişantaşı fırınını açarak bir 
nümune fırını halinde işletmesi 
muhtemeldir.

Üçüncü muavinlik
Şehir Meclisi, son içtimamda 

belediyede üçüncü bir muavinlik 
ihtası teklifini reddetmişti.

Meclis bu teklifi kabul etmiş 
olsaydı üçüncü muavinliğe, vilâ
yetle belediyenin birleşmesi üze
rine işi belediye muhasebesine 
geçen idarei hususiye müdürü 
Cemal Bey tayin edilecekti. Bu 
teklif dahiliye vekâletinden gel
miştir.

Vali Bey işlerinin çokluğu do- 
layısile şehrin teftişi, belediyecilik 
ihtiyacının muntazaman takibi ka
bil olmadığını beyan ediyor. Mec
lis üçüncü bir muavinliği kabul etse 
idi muavinlerden ikisi evrak ve 
muamelât ile uğraşacak, üçüncü; 
muavin de şehrin ihtiyaçlarını da
imî surette takip edecek, halk ile 
temasta bulunacaktı.

menafii Balkanlarda ve Merkezî 
Avrupadadır. M. Marinkoviç iki, 
memleket arasındaki noktai nazar 
tetabukunu dostluk münasebetle
rinin Belgratta aktolunan misak 
dahilinde inkişaf ettirmek lüzumu
nu ispat ettiğini iâlve etmiştir.

Cerrahpaşada
Bir kadın hastahanesi 

inşası düşünülüyor
Son zemanlarda Haseki hasta

nesinden birçok şikâyetler olmuş
tur. Bu hastane eski bir bina
dadır. Burasını ıslah için herşey- 
den evvel yeni bir binaya ihtiyaç 
vardır. Belediye bunu nazarı dik
kate alarak yeni bir kadın hasta
nesi inşa ettirmeği düşünüyor. 
Bunun için 1931 bütçesine tahsisat 
konması muhtemeldir.

Yeni kadın hastanesi Cer
rahpaşa hastanesi yanında ya
pılacaktır. Verem hastanesi de 
burada inşa edilirse o zaman bu
rası bir hastaneler mahallesi 
olacaktır. Şimdiki Haseki hasta
nesinin İslah edilerek bir doğum 
ve çocuk hastanesi haline ko
nacak ve Darülâcezedeki kreş 
kısmı da buraya nakledilecektir.

IMö'fetetfıaiFFiilk
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Vitrin müsabakası
Vitrin müsabakası jüri heyeti 

dün toplanmamıştır. Rahatsız bu
lundukları için, Abdülhak Hâmit 
ve Hüseyin Cahit Beyler içtimada 
bulunamamışlardır . Jüri heyeti 
dün gece müsabakaya iştirak eden 
vitrinleri gezmiştir.

Bu akşam müsabakada birinci 
ve ikinci gelen vitrinler tefrik 
edilecektir. Cumartesi günü de 
halkın reyleri tasvip edilecektir.

Musa Kâzım Beyin 
cenazesi

Viyanada tedavi edilmekte iken 
vefat eden Konya meb’usu Musa 

Kâzım Beyin cenazesi dün saat 11  
de şehrimize getirilmiştir. Cenaze 
bu sabah Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldırılarak Edirnekapu mezarlığı
na merasim mahsusa ile defne dil- 
miştir.

Fındık satışları
Fındık satışlarındaki hararet 

devam ediyor. Bu yüzden fiatler 

105 kuruşa kadar çıkmıştır. Evvel
ce de yazdığımız gibi bu sene 

ihracat eşyamız içinde en ziyade 
satılan şey fındıktır.

Halbuki bir kaç ay evvel fındık 
fiatîeri 60 kuruştu.Buna Avrupadan 

fazla talep olması, İspanyada az 

fındık yetişmesi sebep olmuştur.
TVi ı T---------- I_ L:tlaıatıaıl lopaujaua uu-

kûmet fındık kooperatiflerinin işi
ne karışmış fiatlerin yükselmesine 
sebep olmuştur. Bu itibarla mal
larımıza rağbet çoğalmıştır.

Avrupada tahsil
Belediyece, röntgen ve radyo- 

tropi tahsili için Avrupaya talabe 

gönderilmesine karar verilmiş ye

ni bütçeye buna ait olmak üzere 

on bin lira tahsisat konmuştur. 
Belediye hesabına tahsile gide
cek olanlar avdetten sonra bele

diye hastanelerinde çalışacaklardır. 
Belediye bilâhare röntgen şubesi
ni daha fazla tevsi etmek tasav- 

vurundadır.

Hileli petrollar
Retrol tenekelerine kolza yağı 

karıştırıldığı yazılmıştı. Kolza yağı 
motorin denilen ham petroldan 
çıkarılıyor. Bu hilekârlık o kadar 
ileri gitmiştir ki memleketimize 
saf petrol kadar motorin ithal 
ediliyor.

Köstence şehbenderliğinin gön
derdiği bir istatistike göre 930 
senesinin altı ayında memleketi
mize 4 milyon 249 bin kilo petrol, 
buna mukabil 3 milyon 719 bin 
kilo motorin gönderilmiştir.
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Türk Kadınlar Birliğinin 
noktai nazarları soruldu

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti 
İstanbul Kadınlar Birliğine bir mek
tup göndererek bazı mesail hak
kında mütaleasım sormuştur. Bey
nelmilel cemiyeti evvelâ 1  ürk
Kadın Birliğinin faaliyeti ve aşa
ğıdaki mesailin Türkiyede tatbik 
edilip edilmediğini, ediliyorsa nasıl 
olduğunu, edilmiyorsa bu hususta 
kadın birliğinin noktai nazarını 
sormuştur. Sualler şunlardır.

1 —  Çocuk sinemaları, ruhi
yatı, sinemaların göz üzerinde 
tesiri.

2 —  Çocuk mahkemeleri.

3 —  Kadın polisi.

4 —  Kör çocuklar.

Bunlardan başka kadınlar bir
liğinin umumî fikirlerini sormak
tadır.

Kadınlar Birliği dün bir içtima 
yaparak bu mektuba verilecek 
cevabı hazırlamıştır.

K a d ın la r  birliğinim m ü sa m e re s i
Kadınlar birliği 18 kânunusa

nide Maksimde umumî bir çay zi
yafeti verecektir. Ve hasılâtile fa
kir ve kimsesiz mektep çocukla
rına kışlık elbise ve saire temin 
edilecektir.

Maksimde verilecek ziyafette 
ayrıca varyete numaraları ve tem
siller tertip edilecektir. Duhuliye 
biletleri şimdiden hazırlanmaktadır.

Gayrı mübadillere 
yapılan tevziat
Gavrı mübadillere tevziata de

vam edilmektedir. İstihkakı 10 
bin liraya kadar olanlara yapılan 

tevziat dün nihayet bulmuştur. 
Bugünden itibaren istihkakı 30 

bin liraya kadar olan gayrı mü

badillere tevziata başlanacaktır. 
Bu tevziat ta beş gün kadar de

vam edecektir. Bu müddet zar
fında ilk listeye dahil olup ta 

komisyona müracaat edemeyenler 

bugün gelerek istihkaklarını ala

caklardır. Şimdiye kadar 100 
gayrı mebadile tevziat "yapılmıştir.

Fi

Güzel Sanatler Birliğinde 
konser 

Güzel sanatler Birliği Musiki 
şubesi tarafından perşembe günü 

birlik binasında bir konser veri
lecektir.

ve eeffîs

—  inkılâp —
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Bu sene portakal mahsulümüz 
gayet bereketli ve nefistir. Fakat 
henüz esaslı ihracat başlamamış, 
portakallarımızın başlıca alıcısı olan 
Ruslar mubayaat yapmamışlardır.

Bu işlerle meşgul olması icap 
eden ticareti hariciye ofisine Rus
ların portakal mubayaatı için ti
carî muameleler yapıp yapmadık
ları sorulmuş, ofis bu bapta malû
matı olmadığı cevabını vermiştir. 
Sual resmî bir makam tarafından 
varit olmuştur.

Portakal mahsulümüzün hariçte 
müşteri bulması için teşebbüsler 
yapılmasının ticareti hariciye ofi
sine emredileceği, diğer ihracat 
mevaddı hakkında da ofisi hare
kete getireceği söylenmektedir.

Bir katil mahkûm oldu
Unkapanında Salepçi Azizi 

öldürmek kastile yaralayan kel 
Kâzımın muhakemesi dün ağır 
cezada intaç edilmiştir.

Kel Kâzım katil kastile cerh
ten 10 seneye ve sabıkasının mev
cudiyeti hasebile bir sene sekiz 
ay zammile 11  s'ne sekiz ay hap
se mahkûm edilmiştir.

Karısını öldüren adam
Karısını 11 yerinden yaralıya- 

rak öldüren balıkçı Hikmetin mu
hakemesine dün Ağırcezada de
vam edilmiştir. Dünkü celsede 
maznun vekili müdafaanamesini 
serdetmiştir.

Gelecek celsede karar tefhim 
edilecektir.

Gıda komisyonu
Yenilen ve içilen madde
lerin evsafını tayin "ediyor

Ticaret Borsasında Gıda komis
yonu yakında mesaisini bitirecek

tir. Komisyon hıfzıssıhha kanunu 

mucibince yenilecek ve içilecek 
maddelerin evsafını tayin etmek
tedir.

Verilen malûmata göre komis
yon bu işi bitirmiş, müskirat kıs

mı kalmıştır. Şaraplara evsaf tayi

ni için Müskirat İnhisarı şarap 
mutahassısı M. Emil Bufann fikri 
alınmıştır.

Komisyon biraların daha az 
ispirtolu olmasını tensip etmiştir. 
Fakat bira için komisyona celbe- 
uilen bir mutahassıs bu fikre iti
raz etmiştir.

Biraların uzun müddet daya
nabilmesi için yüzde 12  miktarın
da ispirtolu olması münasip görül
müştür.

T ı r .

Geçen seneye nazaran 
tezayüt göze çarpmaktadır

Limanlarımızdan transit olarak 
geçen vapurların adedi gittikçe 
artıyor. Yapılan istatistiklere göre 
temmuz ayında geçen vapurların 
miktarı 550 dir. Ağustos ayında 
bu miktar 633 olmuştur.

Evvelce de yazdığımız gibi bun
ların içinde Yunan vapurları bi
rinciliği işgal ediyor.

İngiliz vapurları ikinci, İtalyan 
vapurları da üçüncü derecede 
bulunuyor. Yalnız bir ay içinde 
Karadenize 98 Yunan vapuru 
geçmiştir.

Geçen seneki Liman istatis
tiklerinde transit vapurlar bu ka
dar ehemmiyetli bir yekûn tut
muyordu.

Transit faaliyeti Sovyet hü
kümetinin bu seneki ihracatından 
ileri gelmektedir. Sovyetler, ihra
cat yapmak için büyük ticaret 
filosuna malik değildir.

Buğday, çimento, kömür gibi 
mallarını hariç piyasalara sevket- 
mek için ecnebi vapurlara ihtiyaç 
hissetmektedir. Bn meyanda Türk 
armatörleri de Sovyet hükümetine 
kira ile vapur veriyorlar.

Yunan vapurcularile Türk va- 
purcuları birbirlerine karşı rakip 
vaziyettedirler. Bu yüzden Sovyet 
ihracat eşyasını Yunan vapurları 
daha ucuza nakletmeğe talip ol
muşlardır. Geçen seneye nisbetle 
daha az Türk vapuru kiralamış
lardır. _____________

Adalar elektrik !
Hisse meselesi de bir 
itilâfla neticelenmiştir

Adalarla Anadolu sahillerinin 
elektrikle tenviri meselesi intaç 
edilmiş ve uzun müzakerelerden 
sonra Nafıa Vekâleti ile elektrik 
şirketi mümessilleri arasmda itilâf 
hâsıl olmuştu. Tesisata başlıyabil- 
mek için şirketle belediye arasın
da hisse meselesinden tahaddüs 
eden ihtilâfın halli icap jediyordu. 
İşte dün de elektrik şirketi mü- 
messillerile belediye heyeti fen- 
niyesi arasında bir itilâf yapılmış
tır.

İtilâf tasdik edilmek üzere ve
kâlete gönderilmiştir, Tasdiki mü
teakip tesisata başlanacaktır.

Esnaf Cemiyetleri
Ticaret Müdüriyeti, esnafın, 

mensup olduğu cemiyete kaydinin 
mecburî olmasına karar vermiştir. 
Cemiyetlere kaydolmıyan esnaf
tan ceza alınacaktır.

©Mulaır
ŞSffket yeıaMem

Moskova 18 ( A .A  ) —  Türk 
boksörleri ile Sovyet boksörleri 
arasında hararetli maçlar olmuş
tur. Terbiyei bedeniye âlî meclisi 
mümessili Türk boksörlerine bir 
buket vererek onları ve bütün 
Türk sporcularını selâmlamıştır. 
Muhsin Bey teşekkürde bulun
muştur. Her altı karşılaşmada da 
Sovyet boksörleri kazanmışlardır. 
Türk boksörleri bugün Lenıngra- 
da hareket etmişlerdir.

Müthiş feyezanlar
Vayonne, 16 (A.A) —  Son 15 

gün zarfında yağan gayet şiddetli 
yağmurlardan sonra vukubulan fe
yezanlar büyük yollardan yedisini 
kapatmıştır. Adur nehrinin de taş
masından dolayı vaziyetin bir kat 
daha vahimleşmesinden korkul
maktadır.

Mısır Kıralıçası doğurdu
Kahire, 17 ( A. A  ) —  Bugün 

Kıralıça bir kız çocuğu dünyaya 
getirmiştir. Bu çocuk Kıral ve Kı- 
ralıçamn beşinci çocukları olup 
hali hazırda bir erkek ve dört kız 
çocoğu vardır.

Maliye Vekili
Ankara 17 (H. M.) —  Maliye 

Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cu
martesiye İstanbula hareketi muh
temeldir.

M. Puankara
Sıhhî vaziyetinde bir az 

salah görülüyor
Paris, 16 (A.A) —  M. Bar- 

thou, Madam Poincarenin nezdin- 
den ayrıldığı sırada M. Poincare- 
nin sıhhî vaziyeti hakkında malû
mat almak istiyenlere verdiği 
cevapta, sabahleyin ortaya çıka
rılan endişeli haberleri tekzip 
etmiş, M. Poincarenin rivayet edil
diği gibi “üremi,, buhranından 
muztarip bulunmadığını ve felce 
uğramadığını ilâve etmiştir.

" Paris, 17 ( A . A ) —  M. Poin- 
carenin sıhhî vaziyeti biraz salah 
kespetmiştir.

Liyonda grev 
Lyon, 16 (A. A) —  Tramvay 

müstahdimiai sendikaları birliği 
umumî grev ilân etmiştir. Bunun
la beraber, bir çok motrisler greve 
iştirak etmiyen vatmanlar tarafın
dan işletilmek suretile seferlere 
devam olunmaktadır.

Ankara, 17 —  Nafıa Vekâleti 

İstanbul belediyesinin talep ve 

mt'ıracaatile tetkikine lüzum görü

len İstanbul Terkos şirketi imti

yazı etrafında tetkikatla meşgul

dür. Bu hususta şirketin mümes

silleri Nafıa Vekâletile müzakere 
ve meseleyi yakından takip edi
yorlar.

Şirket Nafıa Vekâletine son 
yaptığı bir teklifte imtiyazının 

temdidini istemiştir. Bir ay içinde 
İstanbul terkosu teşkilâtının tev
siine ve su ihtiyacının Istanbulun 

zaruretlerine uygun bir şekilde 
yapılmasına müteallik bazı teklif
lerde bulunmuştur. Keyfiyet tet
kik edilmektedir.

srika ihracat ticaretin» 
de tenakus 

Nevyork, 16 (A.A) —  Ticaret 
nezareti tarafından neşredilen ih- 
saî cetvellerden Amerikanın ecne
bi memleketlerle ticaretinde büyük 
bir tenakus vukubuiduğu anlaşıl

maktadır. Geçen 11 ay zarfında 
ihracat yekfıunu 3,568,47^,000 ve 
ithalât yekûnu, 2,853, 336,000 do
lardan ibaret bulunmuştur. Halbu- 

aki geçen sene zarfındaki ithalât, 
4,089,552,000 dolar olarak tahak
kuk etmişti.

Mısırda
Kambiyo muamelâtı 15 

gün tatil edildi
Kahire, 17 ( A. A . ) —  Son za

manlarda fıatlerin mühim surette 
sukut etmesinden mütevellit vazi
yet hakkında hükümet mümessil- 
lerile borsa encümeni arasında 
aktedilen bir konferansta yarından 
itibaren 15 gün müddetle kambiyo 
muamelâtının tatiline karar veril
miş olduğu zannedilmektedir. Sa
tın alınan esham 48 saat zarfında 
satın alanlar tarafından beheme
hal tesellüm edilecek ve simsarlar ( 
muameleleri hakkında her gün 
ogüne ait bir hesap vermeğe mec-

Kuyumcuya giren hırsız 
Brüksel, 16 ( A. A . ) —  Bir ku

yumcu dükkânına bu gece dük
kân sahibinin dışarda bulunduğu 
sırada birkaç hırsız girmiş, 2 mil
yon franklık mücevher aşırarak 
kaçmıştır.________________
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Kızıl Bakire
Schlusselubourgun zindanlarını 

görürsen neye öldüklerini anlarsın 
diğerlerine gelince., uzatıyorlar.

—  Ne diyorsun?

—  Uzatıyorlar diyorum.

—  Anlamıyorum

—  Anlatayım. Onları daha 
iyi ve daha uzun zaman inletmek 
için ömürlerini uzatıyorlar.

—  Fakat bu ne korkunç vah
şet!

—  İster korkunç olsun ister 
olmasın böyledir. Müsaade et te 
devam edeyim. Menfasında zencir 
arkadaşı olarak Martzloff adlı üç 
çeyrek deli bir nevi âlim vardı. Ka
tilden dolayı idama mahkûm olup 
ta çar tarafından affedilmiş olan

bu Martzloff “elemler,, de ihtisas 
peyda etmişti.

—  Ne demek istiyor sunuz?
—  Anlatayım. Malûm olan iş

kencelerin hepsini canlı insanlar 
üzerinde tatbik ede ede insanları 
en feci işkenceler arasında öldür
mek hususunda üstat kesilmiştir.

Kendisinden ateşten korkar gi
bi korkan arkadaşları ona “ elem 
üstadı „ derlerdi. Mahir bir cerrah 
olduğu kadar üstat bir zehirci 
olan bu herif “ mahkûmlar mah
kemesi „ nin kararlarını, bu garip 
mahkemenin mahkûmlar hakkmda- 
ki hükümlerini infaz eylerdi.

—  Bu cinayetlerine rağmen 
herif hâlâ yaşıyor mu?

—  Nasıl yaşıyor mu? Schlus- 
selbourgun doktoru bu heriftir.Çe- 
kanın (<yaşamağa„ mahkûm et
tiği zavallıların hayatlarını elem 
ve haşyet içinde uzatmak vazifesi 
buna verilmiştir.

—  Zavallı bedbahtlar!

—  Kızıl Bakireye söylemeğe 

cesaret edememiştim. Annesi ya

şamağa mahkûm olanlardandır . 
Ne ise madem ki artık Schlussel- 
lbourg hakkında lâzım olan malû
mata maliksin.

Şimdi artık faaliyete geçelim..

—  Emrine amadeyim!

Kharasoff cebinden bir erkânı

harp haritası çıkardı ve dikkatle 

tetkik eyledi. Sonra direksiyonda 
oturan Krilofftan 2 numaralı 
çantayı istedi.

Kriloff dünyanın her tarafında
ki telgraf amelelerinin kullandık
ları çantadan olan bir çantayı 
verdi. Ve içinden bir makas çı
kardı.

—  Ne yapacaksın dedim.
Bana
—  Yaklaş anlarsın dedi.

Ve gözümün önüne kartı açarak 
dedi ki:

—  Bu kartın üzerindeki mavi 
çizgiler telgraf tellerini gösterir. 
Kırmızı çizgiler ise telefon tellerini 
gösterir. Bu tellerden bazısı hava
îdir, bazısı yer altından geçmiştir.

Schlusselbourga girmeden evvel 
her iki teli de kesmeliyiz ve zinda

nı memleketten temamile tecrit 
eylemeliyiz. Ta ki Theodorowitshin 
aklına elimizdeki emrin doğru ve 
ya yalnış olduğunu anlamak için 
Moskova ile konuşmağa gelir ise 
muvaffak olamasın.

Acele süratle yapıldı ve sonra:
—  Haydi şimdi yola koyulalım! 

dedi ve otomobil işlemeğe başladı.
Birdenbire siyah bir kütle yo

lumuzu kssti. Krilof
—  Süvariler! dedi. Yavaşlata

yım mı yoksa..
Kharasof Gülerek:

—  Münasebetsizliğe lüzum yok! 
dedi. Bu Efendilerle birdenbire 
ihtilâfa düşmeyelim. Yavaşlat!

Fakat süvarilerden biri kıt’adan 
ayrılarak bize doğru ilerledi.

—  Dur ! diye bağırdılar.
Krilof hemen arzusu derecesin

de yavaşlatamamış olacak ki süvari 
neferi tekrar etti:

—  Dur ! Drr ! Yoksa ateş 
ederim!

Ve bu sözleri müteakip filinta
sını bize tevcih ile nişan almağa 
başladı.

—  Krilof aman dediğini yapa
cak ! Diye bağırdı ve gazi keserek 
firenlere bastı.

Otomobil yavaşça attan inmiş 

olan süvarinin önünde dardu.
Kharassoff taarruza geçerek
—  Bu şaka da nedir? ne için 

bizi yol ortasında durduruyor su
nuz? dedi.

( A r k a s ı  y a r ı n )
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azreileri İstanbullulara selâm

bugün Edimeye gidiyor
IReasscıamhur Hazretleri diin Kolorduyu, Vilâyeti, 

Belediyeyi, Halk Fırkasını, Türkocağmı, 
Beyazıt Fırka şubesini ziyaret buyurmuşlardır

Reisicumhur Gazi Hazretleri 
dün öğleye kadar sarayda istira
hat ettiler.

Saat ikiyi on geçe refakat
lerinde Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya, sabık Nafıa Vekili Kütahya 
meb'usu Recep, meb’uslardan Kı
lıç Ali, Başkâtip Tevfik, Ser 
yaver Rüsuhi Beyler olduğu halde 
otomobillerle saraydan çıktılar. 

K o lo rd u  k u m an d a n lığın d a  
Reisicümhur Hazretleri Dolma

bahçe, Kabataş yolile evvelâ Ko
lordu kumandanlığını ziyaret bu
yurdular. Gazi Hazretlerini Kolor
du kumandam Şükrü Naili Paşa 
ile erkânı harbiyesi ve zabitan is
tikbal ettiler. Gazi Hazretleri ku
mandanlık odasına giderek bir 
müddet istirahat ederek Şükrü 
Naili Paşa ile görüştüler. Diğer 
ümera ve zabıtana iltifat ettiler.

V ilâ y e ti z iy a re t  
Saat iki buçukta kolordu ku

mandanlığından kolordu ümera 
ve zabitamnın samimi teşyileri 
arasında ayrılan Gazi Hazretleri, 
Taphane, Karaköy, Sirkeci yolu 
ile vilâyeti teşrif buyurdular. Re
isicümhur Hazretlerini Vali Muhid- 
din Bey Vali Muavini Fazlı, Polis 
Müdürü Ali Rıza Beylerle vilâyet 
erkânı tarafından karşılandı. Ev
velâ vali odasına giderek bir 
müddet istirahat buyurdular, Vali 
Muhiddin Beyle görüştüler.

Gazi Hazretleri, Vilâyetten 
çıktığı zaman dış kapıda toplanan 
halktan bir kısmı Gazi Hazretle
rine ellerinde tuttukları istidaları 
verdiler ve dertlerini anlattılar. 
Gazi Hazretleri herkesin derdile, 
şikây etile alâkadar oldular ve 
Vali Muavini Fazlı Beye bu işler
le meşgul olmasını emir buyurdu-

B e le d iy e  v e  b e le d iy e  
m eclisin de

Vilâyetten saat üç buçukta ay
rılan reisicümhur Hazretleri doğru 
Belediye dairesini teşrif buyurdu
lar. Burada da kendilerini Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Bey, bele
diye muavinleri ve Şehir Meclisi 
azalarile belediye müdürleri kar
şıladı. Gazi Hazretleri doğru içti
ma halinde olan Şehir Meclisini teş
rif buyurdular. Muhiddin Beyden 
ve diğer alâkadar zevattan şehrin 
ihtiyaçları, imar vaziyeti ve diğer 
belediye mesaili etrafında uzun uza
dıya izahat aldılar. Şehre taallûk 
eden muhtelif meseleler üzerinde 
kıymetli mütalealarını beyan bu
yurdular.

H a lk  F ırk a sı m erkezin de  

Belediye dairesinde yarım saat 
kadar kalan Reisicümhur Hazret
leri buradan doğru Halk Fırkası 
merkezini ziyaret buyurdular. Gazi 
Hazretleri burada fırka teşkilât 
heyetinden Afyon meb’usu Ali, 
Tekirdağ meb’usu Ceznil, İstanbul 
meb’usu Hüseyin Beylerle fırka er
kânından Hüsamettin Paşa, Cevdet 
Kerim Bey ve fırkanın merkez ida
re heyeti azası ile muhtelif kaza 
ve nahiye merkezleri reisleri tara
fından karşılandılar.

Gazi Hazretleri fırka merke

zinde bir saat kadar kaldı. Fır
kada yapılan yeni teşkilât ve ta
dilât ile intihabat ve kongrelere 
ait hazırlıklarla fırkaya taallûk 
sden diğer meseleler hakkında 
alâkadarları dinledi.

Fırkanın İstanbul teşkilâtını ıs
lah ve takviye ile meşgul bulunan 
Afyon meb’usu Ali Beyden heye
tin mesaisi etrafında izahat aldı. 

T  ii rk o ca ğın d a
Halk Fırkası merkezinden sa

at beşte ayrılan Gazi Hz. Türk 
ocağını ziyaret buyurdular. Burada 
İstanbul meb’usu Hamdullah Suphi 
Beyle, ocak müdürü, idare heyeti 
azası ve gençler tarafından sami
mî tezahüratla karşılandılar. Gazi 
Hz. evvelâ, ocak binasını gezdiler 
kütüphanesini tetkik buyurdular. 
Bundan sonra ocak reislerinden 
müessesenin faaliyeti etrafında 
izahat aldılar. Bu sırada Gazi Hz. 
etrafını kuşatan gençlerle çok sa
mimî ve cidden kıymetli hasbühal- 
lerde bulundular. Bu arada Türk 
inkılâbından, Türk ocaklarının ta
kip etmesi lâzımgelen veçhelerden 
ve Türk gençliğinin vazifelerinden 
bahis buyurdular. Büyük dâhinin 
her biri bir vecize olan 
sözleri ocağı dolduran gençlik 
üzerinde onların yaşama ve ça
lışma aşklarını yükselten mucizevî 
bir tesir uyandırdı.

Ocağın sıcak muhitinde ve 
Türk gençliği arasında bir saat 
geçiren Büyük Gazi hararetli al
kışlarla teşyi edildi.

F ırk a  B e y a z ıt  o ca ğın d a
Ocaktan çıkan Gazi Hazretleri

Beyazıt yolu ile Şehzadebaşındaki 
Letafet apartmanında bulunan Halk 
Fırkasının Beyazıt kaza ocağını 
teşrif ettiler. Büyük Reis bura
da da bir saat kadar kaldılar ve 
Fırka erkânile muhtelif memleket 
meseleleri üzerinde hasbühalde bu
lunarak saat yediyi on geçe bura
dan mufarakat buyurdular.

Gazi Hazretleri ziyaret ettiği 
her müesseseden çıkarken sokak
larda toplanan halk tarafından 
alkışlandılar.

S a r a y a  a v d e t
Reisicümhur Hazretleri Fırka

dan sonra Beyazıt, Divanyolu, 
Ankaracaddesi, Sirkeci, Karaköy, 
Tophane yolu ile saat yediyi on 
geçe saraylarına avdet buyurdu
lar.
B u  g ü n  T r a k y a y a  gid iy o rlar

Reisicümhur Hazretleri bu ak
şam hususî bir trenle, refakatle
rinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey, meb’uslardan Kılıç Ali, 
Recep, Recep Zühdü, Reşit Galip 
Beylerle Vekâletler müfettişleri, 
Başkâtip ve seryrverleri olduğu 
halde Trakyaya teşrif buyuracak
lardır.

Grzi Hazretleri Edirnede bir 
gün kalarak oradan Kırklareli- 
ye gidecekler ve orada da bir gün 
kaldıktan sonra ağlebi ihtimal 
Salı günü şehrimize avdet buyu
racaklardır.

Gazi Hazretleri, bilâhara, bura
dan (Eğe) vapurile İzmiri teşrif 
buyuracaklardır

Gazi Hz. Şehir Meclisinde
Reisicümhur Hz. Şehir Meclisi aza- 

larına selâmlarının 
İstanbul halkına ibiâğını bildirdi

Şehir Meclisi dün, Sadettin 
Ferit Beyin riyaseti altında içti
maim akdetmiştir.

Ruznamede mevcut rnesail mü
zakere edilmiştir. Fvvelâ Fatih’te 
teşekkül eden tahriri müsakkafat 
komisyonuna, ashabı emlâkten 
bazı zevatın da intihabı müzakere 
ve kararlaştırılmıştır. Sokak isim
leri değiştiği için, halkın müşkilât 
çektiğine dair verilen takrir mü
zakere edilmiş ve haritalı bir şe
hir rehberi tab’ı kabul edilmiştir.

Esnafın iki senede bir sıhhî 
muayenelerinin icrası için makam 
tarafından hazırlanıp sıhhiye ve 
iktisat encümenleri tarafından tet
kik edilen teklifin müzakeresine 
geçilmiş ve pek şiddetli münaka
şalar cereyan etmiştir. Bu müna
kaşalar henüz bitmemişti ki, Gazi 
Hazretleri ve refakatlarindeki ze
vat ile beraber belediyeyi teşrif 
buyurmuşlar ve meclîs salonuna 
girmişlerdir. Gazi Hazretleri sami- 
in locasına çıkmışlar münakaşaları 
dinlemişlerdir,

Bu esnada encümenlerin nok
tai nazarı kabul edilmiş ve esna

fın iki senede bir muayenesine 
karar verilmiştir. Bu kararı mü- 
taakıp Sadettin Ferit Bey ayağa 
kalkarak hazıruna Gazi Hazret
lerinin aralarında bulunmasile şe
hir halkını temsil eden meclisin 
çok kıymetli bir gün yaşadığını, 
bu şerefin doğrudan doğruya hal
ka ait olduğunu, meclis azalarının 
halkın mümessili sıfatile hissiyatı 
tazimkâranelerinin Gazi Hazret
lerine iblâğım teklif etti. Bu tek
lif alkışlarla kabul edilerek ifa 
edildi.

Sadettin Ferit Bey tekrar söz 
aldı ve bu tarihî celsenin zaptın: 
güzel bir yazı ile yazdırarak mec
lise talikini teklif etti. Bu teldif 
de kabul edilerek birinci celseye 
nihayet verildi. Gazi Hz. celseyi 
terkederlerken çok memnun kal
dıklarım, selâmlarının, münasip su
retlerle halka iblfiğmı söylediler.

İkinci celsede Amelî Hayat 
mekteplerine ait rapor tetkik edi
lecekti. Fakat raporun encümen
lerde tetkiki bitmediği için gelecek 
celseye talik edildi.

D üyunu
Italyan we Alamam 
kûsnet ayra müzakere

Ankara, 18 ( Telefon ) —  Dün akşam İsmet Paşa Hazretlerinin 
köşkündeki içtimada vuku bulan müzakereden sonra aldığım malûma
ta göre İtalyan ve Alman dayinlerile ayrıca müzakereye girişeceğimiz 
haberi doğrudur.

Ankaraya geleceklerini evvelce bildirmiş olduğumuz Fransız, İngi
liz dayinler vekillerinin bu haber karşısında hareketlerini tacil etmekte 
oldukları anlaşılmaktadır.

Osmanlı borçları hakkında Başvekâletçe yaptırılmakta olan esas'ı 
tetkikat henüz bitmemiştir.

Bu sırada taksime uğrıyan Osmanlı borçlarından diğer devletlerin 
hisselerine düşen borç miktarı için şimdiye kadar 5 para vermedik
leri anlaşılmıştır.

Bizden sonra ikinci derecede borçlu Yunanistandır. Borcun yüzde 
18 ini ödeyecek olan Yunanistan şimdiye kadar hiç bir tediyatta bu
lunmamış ve borcu tecil edilmiştir.

<1

Ankara, 19 ( Telefonla) —  Dün gece yarısından sonra saat iki 
buçuğa kadar devam eden Heyeti Vekilede Düyunu Umumiye mese
lesi görüşülmüştür. Sefirlerimiz de bu içtimaa iştirak etmişlerdir. He
yeti Vekilede icap eden kararlar verildi.

ikramiye işi
Şûrayı Devlet işi 

tetkik ediyor
Ankara 17  —  İstanbul Def

terdarı Şefik Beyle şube müdür
lerinin Maarif hissesinden aldık
ları 22000 lira yüzünden Dahiliye 
ve Maliye vekâletleri arasında çı
kan noktai nazar ihtilâfı Başve
kâlet tarafından Şûrayı Devlete 
verilmişti. Şûrayı Devletçe mese
lenin tetkikine başlanmıştır. Şûra- 
rayı Devletin ikramiyenin alınıp 
alınmıyaceğı hakkında vereceği 
karar Heyeti Vekilede müzakere 
olunacakbr.

Sanayi Bankası Müdürü
Sanayi ve Maadin Bankası U- 

mumî Müdürü Sadettin Bey dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir.

Iran hududu

Her türlü tedabir 
ittihaz edildi
Ankara,18 (Telefonla) —  Ağrı 

dağından Irana firar eden şakile
rin silâhlarının iadesi, İhsan Nuri- 
nin Tahranda serbesçe dolaştığı 
ve şakilerin gene hududumuza ya
kın yerlerde tahşidata başladıkları 
haberi hakkında dahiliye vekâleti 
ademi malûmat beyan ediyor.

Ancak diğer menabiden aldı
ğım malûmata göre hakikaten 
böyle bir şey vardır. Fakat ordu
muz hariçten gelecek en ufak te
cavüzü, en büyük bir şiddetle 
karşılayacaktır. Böyle bir hareket 
karşısında hududun emniyeti için 
her türlü tedabir ittihaz edile
cektir.

Adanadaki müthiş seylâp
Suyun irtifaı bazı yerlerde bir 

adam boyunu geçti
Adana gazeteleri seylâp felâketinin 
tüyler ürpertici tafsilâtını veriyorlar

Adana ve Mersindeki müthiş 
seylâp faciası biraz tahaffüf et
miştir. Son gelen haberlere göre 
sular çekilmektedir. Dün aldığı
mız Adana gazeteleri bu seylâp 
hakkında şu malûmatı vermekte
dirler.

Perşembe günündenberi de
vam eden yağmurlar dün ve evvel
ki akşam saat 17 de sağnak ha
lini aldı ve bu hal saatlerce de
vam etti.

Saat 20,30 da Seyhandan sel
lerin geldiği haber verildi.

İlk  te lâ ş
Bu haberi alan şehir halkı teh

like melhuz bütün mahallelerin 
tahliyesi için faaliyete geçti. Fa
kat sellerden birinin gelmekte ol
duğu kanaati vardı. Halbuki dağ
lara üç dört gündenberi devam 
eden yağmurlardan haber alanlar 
çok hakh bir endişe içinde idiler. 
Bir çok kimseler at üstünde teh

likeye maruz evleri selden haber
dar ettiler.

S e l

Tam saat 12 de sel köprüye 
vâsıl oldu. Artık ocak mahallesi
nin vaziyeti çok feci bir hal al
mıştı. Gelen sel de, filhakika her 
senekinden^ başka ve bugün ya
şayanların görmediği bir seldir.

En fazla tehlikeye maruz kı
sım gece Yeni mahalle olarak gö
rülüyordu. Bu kısım da halk ta- 

mamile evleri boşalttılar. Ocak 
mahallçsi ise önünde hiç bir mâni 
olmadığı için selin ilk hücumuna 
maruz kalmıştı.

Bilhassa o civarda lâğımlardan 
giren sular o kısım sokaklarda 
sellerin şiddetile beraber akan bir 
nehir halini aldı.

Türkocağı, lise, Şefakbahçe ve 
lokanta cıvan hemen 60 santim 

/  A r k a s ı 3  ü n cü  s a h ife d e  J
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Teşbihte hata olmaz, kimse 
alınmasın.

İyi tahattur edemiyorum. Bun
dan yirmi sene evvel Çamlıcada 
bir mektepte muallimdim. O za
manlarda bir eşek modası vardı.

Şimdiki Biiyükadada olduğu 
gibi, Çamlıca ve iskeleye, eşekle 
inmek çıkmak, hoşa gider bir 
eğlence idi. Serde gençlik var. 
Bende de bir heves uyandı. Bana 
Üsküdardaki atpazarından bir eşek 
alacaktık.

O zamanlarda pazar ömür bir 
şekilde idi. Herkes satacağı hay
vanın meziyetini göstermeğe çalışı
yordu. Benim gözüm kül renginde 
bir eşeğe ilişti, kaldı.Mübarek hay
van at pazarını dört dönüyor dur
madan koşuyordu. Sahibi de peşini 
bırakmıyor.

— Hey babam ceylan mısın be! 
Diyordu.

Allah rahmet eylesin babam.
—  Oğlum bunların hilesi var

dır. Sen bu eşeğin böyle koştuğu
na bakma, semerin altına kıl filân 
koyarlar, Eşek huylanır, koşar du
rur ! Dedi.

—  Baba zarar yok bu eşek 
benim hoşuma gitti: ben alacağım! 
Dedim.

Uzatmıyalım eşeği dört adet 
gümüş mecidiyeye aldık.

A t pazarından ayrılır ayrılmaz 
eşeği yörütebilirsen yörüt!.. Adım 
atmıyordu. Sahibi arkadan yetişti:

—  Beyim ben eve kadar gö
türeyim. Pazara alıştı kolay ayrıl
maz! dedi.

Ertesi gün bende bir sevinç! 
Yeni semeri eşeğe vurdum. Üze
rine kuruldum. Fakat bir adım 
yörütmek kabil değildi. Babamın 
dediği çıktı. Belki eşeğe az yedir
mişler dedim. Tam on beş gün 
arpa ile besledim. Günden güne 
daha ziyade kuvvet bulduğu ahır
daki hareketlerinden belli oluyor
du.

Bir gün artık işe başlamalı de
dim. Bir sabah eşeği ahırdan güç 
belâ çıkardım kapının önünden üze
rine atladım. Babam pencereden 
gülüyor:

—  Oğlum gitmez inat etme. 
Diyordu!

Eşeğe sopa kifayet etmiyor, 
kulaklarını bile oynatmıyordu. Za
ten asabiyim, dehşetli kızdım. He
men biraz ilerde yerde bir temel 
çivisi duruyordu. Çiviyi yakala
dım.

Yumruğumun içerisinde iyice 
sıktım. Tekrar eşeğe bindim. Ar
tık işin şaka tarafı kalmamıştı.

Gözüm bir şey görmüyordu. 
Çiviyi arka tarafından biraz dürt
tüm. Kulağının birisi oynadı,

Biraz daha dürtünce kımıldan
dı. Fakat adım atmıyordu.

Eşeğin sıhhatinde bir şey yok
tu. Sırf inadından yapıyordu.

Çiviyi adam akılh bastım., ar

kasından kan sızıyordu bacakları 
harekete geldi. Ve tıkır tıkır 
Çamlıcaya çıktım. Beş altı gün 
çivi dersi ona okadar mükemmel 
geldi ki hayret edersiniz. Akşam 
üzerleri avdette bir çok eşekli 
arkadaşlar yarış yapıyorlar

Birinci gelenin eşeği bir çuval 
arpa alıyordu. Benim eşek hep 
birinci geliyordu. Bir gün babam 
binmek istedi. Eakat bir adım 
attıramadı ter içerisinde kaldıktan 
sonra:

—  Eşeğin senin olsun! Dedi. 
Ben böyle gidip gelirken çiviye 
lüzum kalmadığını anladım ve elim
de duran çiviyi attım.

Tahminen on beş adım kadar 
mı ne gittik eşek durmaz mı ? O  
anda ne olduğunu anlıyamadım. 
Anide yere indim ve çiviyi aldım. 
Daha üzengiye ayağımı koyar koy
maz koşmağa başladı.

Bir gün başıma bir belâ ge
lecek ve bu eşeği öldürecektim... 
Bizim yarışları seyreden ermeni 
komşu benim eşeğe göz dikmiş ve 
satın almak için bana müracaat 
etti. Beş aşağı beş yukarı sekiz 
mecidiyeye eşeği sattım. Ligor 
Efendi eşeği almak için çocuğu 
Kirkoru göndermiş. Olacak gibi 
değil, çocuğu nezaketen geriye 
gönderdim.

“ —  Oğlum ben dönüşte bı
rakırım dedim ve eşeği defettim.

Tabiî, Ligor Efendi sabahleyin 
Kirkora bağırıyor.

—  Oğul acele etme, hele ke
yifli bir kayve içeyim, bu eşeğin 
oğlu burada iken ben beş takkede 
iskeleye inerim. Diyor.

Beş dakika kala eşeğe semer 
vuruluyor, Ligor Efendi üstüne 
biniyor, eşek bir adım atmıyor. Saat 
on buçukta pencereye bir daha 
gel Jim. Kirkor’un elinde bir prasa 
sapı var. Eşeğin önünde Ligor 
Efendinin bastonu ikiye bölünmüş, 
ter içerisinde on bir vapuruna dar 
yetişir.

Ondan sonra eşeği benim gibi 
ahıra kapatır. Bir sabah Kirkor 
semeri vurmak için daha erken 
hareket etti. Fakat nafile... Eşek 
nalları dikmiş!..

O  suretle ki dört ayağını da 
kapııya dayamış!..

Eşek oyun yaptığına, sırtını 
kaşımak için yere yattığını zanne
derek çocuk babasına koştu. Ba
bası da yardım ettiği halde kapu 
açılmıyordu.

Meğer eşek demir gibi ayakla
rını kapıya dayadıktan sonra can 
vermiş. Ligor haykırıyordu

—  Köpeğin oğlu... O  kadar 
arpa yedin. Niyem duğrulamiyon! 
Ben sana gösterürün!

Zorla kapıyı açtılar. Eşeğin 
öldüğünü anlayan ahpar bağırdı:

—  Sen ölmeseydin zaten bana 
böyle nal diktirecektin değul mü „

F erh an  S a b it

Hayat pahalılığı
İstatistik müdüriyeti bu 

hususta malûmat toplıyor
İstatistik müdüriyeti umumiyesi 

her ayın muayyen bir gününde 
gıdaya ait maddelerin perakende 
fiatlerinin bildirilmesini belediye
den istemiştir. Belediye erzakın 
muhtelif cinslere ve nevilere ay
rılması itibarile hepsinin fiatlerinin 
istenip istenmediğini sormuş gelen 
cevapta verilecek malûmatın taf
silâtlı olması bildirilmiştir. Beledi
ye, her ayın 15 inde muayyen 
yerlerden yiyecek fiatlerini mun
tazaman bildirecektir.

İhsaiyat müdürlüğü bu malû
matı diğer belediyelerden de iste
yecektir. Alınacak rakamlar ha
yat pahalılığına karşı alınacak 
tedbirlerin esasını teşkil edecektir.

Amerikalı bir gazeteci
Amerikada ( Endiyanopolisa ) 

ismindeki bir gazetenin muharriri 
olan Mister Samher şehrimize gel
miştir.

Amerikalı gazeteci memleketi
mizde İçtimaî tetkikat yapacaktır.

Hintli peygamberi Mübadele işi
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan ve kendisine peygamber 
unvanı verilen Hint filozoflarından 
M. Krişnamurti dün Bombaya git
miştir.

Hintli yeni peygamber Bükreş- 
te bir müddet kalarak orada (Ha
yat) hakkında bir konferans ve
recek ve sonra Avrupanın umumî 
merkezlerinde seyahatine devam 
edecektir.

Tasarruf haftası

Dün tasarruf 
haftasının son

OO 90 Ogunu ıdı
Dün tasarruf haftasının son 

günü idi. Son defa olarak vitrine 
iştirak edenlerin vitrinleri süzlerini 
muhafaza ediyorlardı.

Bugün vitrinler bozulacaktır.
İstiyenlere de büyük külfetlerle 

kendi mağazalarında yaptıkları 
vitrinlerini aynen bırakacaklardır. 
Dün gece vitrinleri gezen Jüri 
heyeti azalan intihalarını tesbit 
etmişlerdir. Heyet yarm tekrar 
toplanacak ve intibalar üzerinde 
müzakere edecektir.

Bu müzakerelere reis intihap 
edilen Âbdülhak Hâmit Beyin de 
reyleri inzimam ettikten sonra 
müsabakada birinci ve ikinci ge
len vitrinler tesbit edilecektir.

Bu mağaza sahipleri, hediye
lerini pazar günü alacaklardır. 
En iyi vitrini tayin için rey veren 
halkın reyleri de bugünden iti
baren tasnif edilmeğe başlanmıştır. 
Bunlardan 600 kişiye hediye ve
rilecektir.

A d a n a d a k i  m ü th iş  seı

Fethi Beye cevap
Ankara ( H.M ) —  Cumartesi 

günü Millet Meclisinde İsmet Pş„ 
Hz. Fethi Beyin sorduğu suale 
cevap verecektik.

Mübadele Başmurahh asımız
Tevfik Kâmil Bey bu ay nihaye
tinde Ankaraya gidecek ve hükü
metle mübadele komisyonuna ait 
mes’eleler etrafında temas ede
cektir.

Tevfik Kâmil Bey ankarada 
10  gün kadar kalacak ve şehri
mize avdet ettikten sonra komis
yon müşavirlerinden bazıları re
fakatinde olduğu halde Garbî 
Trakyaya gidecektir.

Başmurahhasımız, Garbî Trak- 
yada bulunan ırkdaşlarımızln va
ziyetini ve Yunan Hükümeti ta
rafından evvelce müsadere edilmiş 
olup iadesi icap eden emlâk ve 
erazinin iade edilip edilmediğini 
tetkik edecektir.

(  1 in ci sa h ife d e n  m a b a d ) 
derinliğinde nehir ile bir seviye
de idi. Ocaktan daha aşağı kısım
lar, arazi münhat olduğundan he
men bir metro derinliğinde su is
tilâsı altındadır. Güneşli, Yaroaçlı, 
Sakızlı mahalleleri kurtarılmıştır. 
Karşıyaka tamamile su altındadır. 
Hastane de bu meyanda su al
tındadır.

Hastaların vaziyetleri gece çok 
feci idi. Bir kısım hastalar Pamuk 
ve Nebatî Sanayi Türk Anonim 
şirketi fabrikasının gönderdiği 
kamyonlarla Cümhuriyet oteline 
ve merkez askerî hastanesine 
nakledildiler.

Seyhamn ortasındaki adada ka
mış bahçesinin sahipleri hakkında 
en ufak bir malûmat almanın im
kânı yoktur. Yapılan kuvvetli tah
minlere nazaran ilk gelen sel bu 
aileyi götürmüştür. Aile efradının 
yedi, sekiz kişi olduğu söyleniyor.

Hastane bahçesinde de bir ço
cuk boğulmuş, Cümhuriyet fabri
kasının civarındaki evlerin sahip
leri kısmen Cümhuriyet fabrika
sına iltica etmişlerdir.

Cümhuriyet fabrikasından aşağı 
odada bulunan 12  kişi de kurta
rılmıştır.

Cümhuriyet fabrikası civarında 
iki küçük çocuğun boğulduğun da 
devran eden şayialar meyamndadır.

Y ık ıla n  e vle r  
Bu hususta vaziyetin ihdas et

tiği müşkülâttan kat’î bir haber 
vermenin imkânı yoktur. Karşı- 
yakada hastahanede suyun bir 
adam boyu oluşu oradaki evlerin 
vaziyeti hakkında bir fikir vere-- 
bileceği gibi hükümetin sularla 
ihata edilmiş bulunması da ocak 
mahallesinde evlerin ne vaziyette 
olduğunu anlatır.

Karşıyakada iki ev Sugediği 
mahallesinde de üç evin yıkıldığı 
katiyetle tesbit edilmiştir.

M uh abere m u n k ati  
Daha ilk sel geldiği andan 

itibaren muhabere inkıtaa uğra
mıştır. Gerek İstanbul ve gerekse 
Ankara ile muhabere etmek im
kânı yoktur. Hek müstacel telgraf
lar ancak Diyarbekir merkezinin 
tavassutile çekilmektedir. Kaza, 
nahiye ve köylerle ne telefon ve 
ne de telgraf hatları ile muhabere 
etmek kabildir.

Vaziyeti anlamak üzere gi
den süvariler de çok kısa bûr 
mesafe dahilinde geri dönmüş
lerdir. Kara İsalı hattından isti
fade etmek te kat’iyyen mümkün 
değildir.

Y ard ım lar
Vali Bey seylâpzedelere yapı

lan yardımlar hakkında bize şu 
malûmatı vermiştir:

Şimdiye kadar hamamlara ve 
sair iskân edilecek yerlere yüz 
kişi kadar yerleştirilmiştir. Bunla
rın iaşesi Hilâli Ahmer tarafından

idamdan hapse..
Bir katil 20 sene hapse 

mahkûm oldu
On ay evvel bir salı sabahı 

İstanbul Sebze halinde tüyler ür
pertici bir cinayet olmuştu. Cina
yeti ika eden üç kişiden Sabri 
zabıtaca yakalanmış, diğer iki ar
kadaşı Fettah ve Raifağa firara 
muvaffak olmuştu.

Rıza ve Seiâminin katili olmak 
üzere mahkemeye sevkedilen Sab
ri idama mahkûm edilmişken tem
yizce karar nakzedilmiştir.

Dün Ağır cezada Sabrinin son 
kararı okunmuştur. Katilde diğer 
firarilerin de alâkası tahakkuk 
ettiğinden Sabri idam cezasından 
kurtulmuş 20 sene ağır hapse ve
6 bin lira tazminata mahkûm edil
miştir.
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temin edilmiştir. Maarif cemiyetinin 
himayesi altında bulunan on dört 
çocuğun ayakkabılarını seller gö
türdüğünden Selânik Bankası mü
dürü Cevat Bey tarafından derhal 
çocuklara ayakkabı verilmiştir.

Köylülere yardım için yetişme
mize imkân yoktur.

Gidilebilecek en son nokta 
Taşkarak yoludur. Maamafih sellere 
alışık köylülerin mehma emken 
bir tedbir almış olmaları çok muh
temeldir.

Kozandada böyle büyük bir se
lin tahripkâr bir tesir yaptığını 
haber aldık mahiyetini tetkike im
kân yoktur.

Belediye bu gün fırınlarda mev
cut ekmekleri derhal toplayarak 
seylâpzedelere tevzi etmiştir. As
kerî fırkanın yapmış olduğu yar
dımlar şayam şükrandır. Kuman
dan Paşa bizzat başta bulunarak 
bütün istihkâm kıtaatını faaliyete 
geçmiştir. Bilhassa hastaların nak
linde istihkâm bölüğünün fevka
lâde yardımı dokunmuştur.

H er ta r a f su  a ltın d a
Adana müteaddit kollardan ge

len sellerle ihata edilmiş bir vazi
yette bulunuyor. Hemen şehrin u- 
mumî manzarası tamamile bir ada
dan farksızdır.

Bahçeler tamamile su altında
dır. Dağdan gelen kollar Kâhya 
oğlu ve zeytun civarını kaplamış
tır. Ne İstanbul ve ne de Mersin
den şimendifer münakalâtına im
kân yoktur.

S e y h a n  a lç a lıy o r  m u ?
Dün saat yediden saat on be

şte haddi azamiyi bulan sular sa
at on y e d i y e  doğru tenezzüle ba;- 
lamıştır. İMaamafih gece mütema
diyen yağan yağmurlar bu tenez
zülün çok kısa bir zaman için ol
duğu kanaatini vermiştir.

Toroslarda yağmurların vazi
yeti hakkında malûmat alınama
dığından bu hususta kat’î bir şey 
söylenemez.

M ersin de v a r iy e t
Son dakikada aldığımız bir ha

bere nazaran Mersin de çok feci 
bir vaziyettedir. Bu haberi tafsilen 
vermek imkânsızlığı ile karşı kar
şıya bulunuyoruz. Maamafih bunu 
hâdisenin uyandırdığı şayialar ara
sında görmek daha çok temenni 
edilir.

Su lar ç e k iliy o r
Seyhamn suları vavaş yavaş 

çekilmeğe başladı. Sular altında 
kalan hergeleci Mehmet ağanın 
evi yıkılmış daha birkaç evin yı
kıldığı da haber verilmiştir.

Akarcalı fabrikası da temamile 
su altında kalmıştır. Yeni istasi- 
yonu istilâ eden sular da çekil
miştir.

Karşı yakada bir barakanın 
üzerinde bağıran iki adamın tah- 
lisi için çalışılmaktadır.

Mevlut kıraati
Esbak mabeyn başkâtibi Tah

sin Paşanın mukaddema vefat 
eden hafidesi Fahire H. ruhuna 
ithaf olunmak üzere yarınki cuma 
günü Yeni Camide Cuma nama
zını müteakip mevlutu şerif kıraat 
olunacaktır: Merhumenin ruhunu 
taziz arzusunda bulunan zevatın 
teşrifleri rica oiunmaktadır.

Türkspor çıktı 
İyi F u tb o l o y n a m a n ın  sırrı 

Türkspor dün çıkan 12 inci 
sayısında genç futbolcuların iyi 
futbol oynamaları için A. Şerafet- 
tin ve Zeki Rıza tarafından yazı
lan derslere başladı aynı zaman
da bütün gençleri alâkadar ede
cek yazılar. Avrupadaki son maç
lar mekteplerdeki faaliyet, vecize
ler. Haftanın karikatörü, bedava 
lik maçı seyretmek için kopon ve

Îstanbul 8 inci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bu

lunan ve satılmasına karar verilen
3 adet büyük sandık 16 adet ka
paksız ve dipsiz sandık 70 adet 
sandık başlığı 14 adet orta dip
siz ve kapaksız sandık 21-12-930 
tarihinde saat 10  dan 1 2  ye ka
dar Tahtakalede telefon sokağın
da 17 numaralı dükkânın önünde 
tatılacağmdan talip olanlar memu
ra müracaat etmeleri ilân olunur.

Sultan Ahmet İkinci sulh hâkim
liğinden : İstanbul telefon şir

ketinin Maçkada Bostan sokağında 

Mustafa Bey apartmanında mukim 

Aziz Cenap Bey zimmetinde ala
cağından dolayı ikame eylediği 

dava üzerine mumaileyhin ikamet

gâhının meçhul bulunması hasebile 

ilânen tebligata karar verilmiş ve 

yevm muhakeme olarak 14 kânu

nusani 930 tarihine müsadif çar

şamba günü saat 13 buçukta mah

kemede bizzat veyahut bir vekil 

göndermediği takdirde hakkında 

gıyaben muhakeme cereyan ede

ceği ilân olunur.

Sultanahmet Dördüncü Sulh hâ
kimliğinden : İstanbul Telefon 

Şirketinin Beylerbeyinde Çengel
köy caddesinde mukim Abdurrauf 

Bey zimmetinde alacağından do

layı ikame eylediği dava üzerine 
mumaileyhin ikâmetgâhının meçhul 

bulunması hasebile ilânen tebliga

ta karar verilmiş ve yevm muha
keme olarak 21-12-931 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 13 
buçukta bizzat ve yahut bir vekil 
muhakemeye göndermediği tak
dirde hakkında gıyaben muamele 
cereyan edeceği ilân olunur.
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Şehrin imar ve istikbalde ala
cağı şekli tayin için toplanacak 
komisyona dair belediyenin ne dü
şündüğünü yazmıştık.

Nizamnameye göre bu komis
yonda Darülfünundan, yüksek mü
hendis mektebi ve sair âli mek
tepler müderrislerinden, ticaret o- 
dasmdan, borsalardan, malî mü- 
esseselerden, bu işlerle alâkadar 
cemiyetlerden, ettibba odasından, 
barodan mümessiller bulunacaktır.

Bu zevat vali bey tarafından 
intihap edilecektir. Belediye bun
lara verilecek hakkı huzur için 
yeni bütçeye tahsisat koymuştur. 
Komisyon kânunusanide toplana
caktır.

Salâhiyettar bir zat şehrin istik
bal plâm hakkında bir muharriri
mize şu sözleri söylemiştir.

—  İstanbulun istikbalde alaca
ğı şekli tayin etmek kolay bir iş 
değildir. Her belediyeci, her so
kak plânı yapabilen isabetli bir 
karar veremez, böyle bir işi ba
şaramaz. Avrupa şehirlerinde şöyle 
bir görmek te kâfi değildir.

Hatta şehircilikten anlamıyan- 
larm birkaç tane Avrupamn en 
yeni şehrinde bulunmaları da şe
hircilikte ihtisas edinmeğe kifayet 
etmez. Şehircilik, mühendisliğin, 
alelâde belediyeciliğin üstünde çok 
yüksek bir ihtisas işidir.

İstanbulu tabiî güzelliğile müte
nasip bir ş“hir yapacaksak her iş
ten evvel Avrupamn büyük bir 
şehircisini getirmek lâzımdır.

Bu zata verilecek tahsisat ne 
kadar çok olursa olsun sene sene 
verilmelidir. İstanbulun güzelliğine 
bakarak bu şehri ihmal etmek 
günahtır.

İM £i) t e f ı e  rriilk

T  eşekkür
İstanbul Himayeietfal cemiye

tinden: Pangaltı’da Kalyoncu zade 
şekerci İsmail Hakkı Bey tarafın
dan cemiyetimizin Kalender yur
dunda bulunan çocuklarına kandil 
münasebetile ( 140 ) külâh şeker 
vermek suretile ibrazı insaniyet 
edilmiş olmağla kendisine alenen 
teşekkür eyleriz.

Feci bir infilâk
Toulouse, 18 (A.A.) —  Şehrin 

elii kilometre cenubunda bulunan 
Kalsiyum maden ocaklarında hu
sule gelen infilâk neticesinde 20 
kişi ölmüş, 10  kişi ağır surette 
yaralanmıştır.

it  h ik â y e s i

Yemi A s ır  aleyMm-

Gazete mes’ul müdürünün 
ifadesi almıyor

Köylünün aç kalarak ahlat ye
diği hakkında tahrikâmiz neşriyat 
yaptığından dolayı Yeni Asır ga
zetesi aleyhinde yapılmakta olan 
kanunî takibata İzmir üçüncü müs
tantikliğinde devam edilmektedir.

Gazetenin mes’ul müdürü; De- 
ğirmendere nahiyesi havalisindeki 
köylünün ahlatla taayyüş ettikleri 
hakkındaki haberin gazeteye sabık 
mes’ul müdür Apdullah Abidin 
Bey tarafından getirildiğini söylemiş 
olduğundan müstantik Bekir Bey 
mumaileyhi isticvap etmiştir.

Abdullah Abidin Bey; haberin 
kendisi tarafından gazeteye veril
diğini söylemiş ise de kim tara
fından kendisine verildiğini izah
tan içtinap etmiştir.

Maamafih müstantiklik bu ci
heti tesbit etmiştir. Değirmendere 
nahiyesinde İsmail Bey namında 
bir zatın da bu mesele münase
betile ifadesine müracaat edile
cektir.

e d l ®

Eve taarruz edenler
Geçen gece Dolapderede Ma

dam Eftalyamn evine taarruz ve 
zabıta raemurunun silâhını aldık
larından dolayı polis tarafından 
yakalanıp Adiiyeye verilen Celâl 
Haydar, Bedri ve Nadirin müs
tantiklikçe isticvapları yapılmış ve 
bunlardan Celâl. Haydar, Bedrinin 
şehir içinde asayişsizlik tevlit et
tiklerine karar verilerek hakla
rında tevkif müzekkeresi kesilmiş 
ve tevkifaneye naklolunmuşlardır.

Yalnız Nadir serbest bırakıl
mıştır.

Muhtelis mutemet
Polis müteferrik mutemedi iken 

teavün sandığından iki bin küsür 
lira zimmetine geçirerek firar eden 
Muhtar Ef. Zonguldakta yakalan
mış ve dün şehrimize gönderil
miştir.

Dün Muhtar Ef. nin tevkif mü
zekkeresi kesilmiş ve mahkemeye 
verilmiştir.

Gebze çetesinin mah
kemesi

Gebzede bir şebeke halinde Kara 
Ali isminde bir şeririn reisliği al
tında bir çok bigünah canlara 
kıyan; bir hiç yüzünden köylüleri 
balta ile parçahyan katil gürühu- 
nun muhakemesine bu ayın 22 
sinde başlanacaktır,

R am a z an d a

Vaizler tasarruf 
hakkmda

vâız verecekler
Ramazana bir aylık zaman 

kalmış, bu münasebetle dinî mü
esseseler müdürlüğü, ramazan ha
zırlıklarına başlamıştır.

Bu sene ramazan kışa tesadüf 
ettiği için mahya kurulması ihti
mali pek azdır. Maamafih sakin 
havalarda mahya kurulması muh
temeldir. Bu ihtimali nazarı itiba
ra alan dinî müesseseler müdürlü
ğü, kurulacak mahyaları ve mah
ya kurulacak camileri tesbit et
meğe başlamıştır.

Camii rdeki elektrik tesisatı 
tamir edilmektedir. Elektrik olmı- 
yan camilere on güne kadar zey
tinyağı, mum, petrol tevziine baş
lanmıştır.

Camilere kış dolayısile kapı
ların altına serilmek için hasır 
tevzi edilmekte, mefruşatı eksik 
olan camilere, kapı perdesi, halı, 
kilim verilmektedir.

Diğer taraftan Müflükte de 
ramazan hazırlıklarına ve rama
zanda vâiz verecek oiarı vaizlerin 
isimlerinin tesbitine başlanmıştır.

Vâizler, bu sene tasarruftan, 
tasarrufun faidelerinden, yerli ma
lı kullanmanın ehemmiyetinden de 
bahsedeceklerdir.

—  i n k ı l â p  — 19 Kanunuevvel 1930
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70 adet sabıka
Pandoflacı Muzaffer namile ma

ruf bir kadın yankesici polis, ikin
ci şube memurları tarafından ya
kalanmış ve Adiiyeye teslim edil
miştir. Müddeiumumilik, Muzaffer 
hakkındaki tahkikat evrakını üçün
cü ceza mahkemesine vermiş ve 
kadın mahkemede isticvap olun
duktan sonra tevkifine karar ve
rilerek, tevkifaneye sevkedilmiştir.

Bu meşhur yankesici kadımn 
70 den fazla sabıkası vardır. 

Üzüm için bir askeri 
öldüren bağcı

Darıcada Arslan ağanın bağın
da üzüm koparmakta olan asker 
Osmanı öldürmekle maznun bekçi 
Ahmedin muhakemesine dün Ağır 
cezada başlanmıştır.

Maznun zabıtadaki ilk ifade 
sinde fili katili itiraf ettiği halde 
dünkü celsede temamile inkâr 
etmiş ve hadiseden haberdar ol
madığını söylemistir.

Mahkeme şahitlerin celbi için 
talik edilmiştir.

İngiliz Sefiri
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan İngiliz Sefiri Sir Jorj 
Klark dünkü ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir.____________

G u a tem a iad a

isyan çıktı
Guatemala, 18 (A.A.) —  Dün

kü isyan esnasında harbiye nazırı 
Jeneral Mauro de Leon katledil
miştir. Reisicümhur, Alman sefa
rethanesine iltica eylemiştir. Hiç 
bir memur tevkif edilmemiştir. Yeni 
hükümet, zarbei hükümetin münha
sıran M. Raima aleyhine mütevec
cih bulunduğu hakkında heyeti 
süferaya teminat vermiştir.

Nevyork 17 (A .A ) —  Hususî 
membalardan gelen bazı haberle
re göre, Guatemaiada Jeneral 
Müel Orellananın riyasetinden mu
vakkat bir hükümet teşekkül et
miştir.

Nev York, 18 (A.A) —  Gua 
temaladan bildirildiğine göre, li
beraller askerle birleşmişler ve 
saraya hücum ederek Reisicumhu
ru istifaya mecbur etmişlerdir. 
Jeneral Orellena, reis intihap 
edilmiştir.

M. Briand’ın nutku
Paris, 18 ( A. A. ) —  Cümhu- 

riyetperver ticaret ve sanayi ko
mitesinin çekmiş olduğu ziyafette 
bir nutuk irat eden M. Briand, 
maruz kaldığı tecavüzlere rağmen 
mevkiini muhafaza edeceğini be
yan etmiştir. Mumaileyh, takip 
etmekte olduğu siyasetin memle
kette ekseriyetin tasvibine maz
har olduğunu beyan ettikten son
ra Fransanın sulhperverliğinden 
bahsetmiş memleketin emnü selâ
meti için sarfetmiş olduğu mesaiyi 
ve harp esnasındaki faaliyetini 
hatırlatmış ve Paris misakınm mü- 
essiriyeti ile Cemiyeti Akvamın 
manevî kuvveti hakkında bir takım 
sitayişlerde bulunmuştur.

Kapanan bankalar
Nevyork, 17 (A.A.) —  Bugün 

10 tanesi Argansas’ta olmak üze
re yeniden 17  bankanın kapandığı 
haber verilmektedir.

Yunanistan ve ec
nebi mektepler
Atina, 18 ( A .A  ) —  Hariciye 

nazırı M. Mihalakopuios, ecnebi 
mektepler hakkında malûmat isti

yen bazı ecnebi gazete muhabir
lerine demiştir ki:

Ecnebi mekteplerinin kapatıl
ması mevzu bahs değildir. Hükü
met, sadece yunanlı talebeyi ilk 
tedrisatı miiiî mekteplerde yap
mağa mecbur etmektedir. Bu mec
buriyet, diğer memleketler kanun
larında da mevcuttur.
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Kızıl Bakire
Süvari neferi bu sözlerden mü

teessir olmıyarak:
Başımız sebebini anlatır. 

Şimdilik sen bana kim olduğunu
zu Schlusselbourga, ne yapmağa 
geldiğinizi söyle. Cevabında bu
lundu.

Bu sana ait değildir. Sen 
bizi zabitine götür. Zabitin nerede?

Süvari neferi Kharassoffıın tar
zı beyanından bir mafevk karşı
sında bulunduğunu zannederek İs
rar etmedi ve elile yolu daima ka
pamakta olan kara hattı göstere
rek.

—  Orada dedi.
Peki, haydi gidelim.
Lüzumsuz! Dedim onlar bi

ze doğru geliyorlar..

isp a n y a d a
« • O U  a  o ooSükun teessüs 

etmeğe haşladı
Madrit, 18 ( A . A ) —  Memle

kette sükûn hüküm sürmektedir. 
Kıral, orduya bir geçit resmi yap
tırmıştır.

Madrit, 18 ( A. A . ) —  Birçok 
şehirlerde vaziyet salâh bulmuştur. 
Maamafih, Kursiye eyaletinde bir 
çok şehirlerde birtakım hâdiseler 
olmuştur. Alicantes’te isyanlar vu
kua gelmiş, grevciler demiryolu 
münakalâtile telgraf muhaberatını 
katetmişlerdir.

Madrit, 17 ( A. A  ) —  Bütün 
eyaletlerle telefon muhabereleri 
yeniden tesis edilmiştir.

Madrit 17 (A.A) —  Sabık mu
hafazakâr nazırlardan M. Sanchez 
Guerra ile M. Mazo, sabık libe
ral nazırlardan M. Migiel Villa- 
nueva, meb’usan meclisi sabık re
isi M. Aharez ve diğer bir çok 
rical bugün bir içtima yapmışlar
dır. Bunlar, içtimain sonunda neş
rettikleri bir tebliğte, Cortes mec
lislerinin derhal içtimaa daveti 
lüzumunda mutabık kaldıklarını 
beyan etmişlerdir.

Paris 17 ( A . A ) —  Gazetele
rin Madritten aldıkları haberlere 
göre bu şehirde sükûn hüküm sür
mektedir. Santanderde grev de
vam etmektedir. Pazartesi günü 
Madritte ilân edilen umumî sefer
berlik neticesinde 230 bin asker 
hazırlanmıştır. Galeyan eserleri 
görülen yerlere kafiie kafile as
ker gönderilmektedir. Bu kuvvet

lere sükûn ve intizamı her ne 
bahasına olursa olsun muhafaza 
etmeleri için talimat verilmiştir. 
Hükümet, bir kaç askerî tayyare 
aşırarak eçnebî memleketler üze
rinde bu tayyarelerle uçuş yapan 
Franconun kendisine teslimini is
temiştir.

Fransız kabinesinin 
beyannamesi

Paris. 18. (A.A.) Steeg kabi
nesi bugün Meclisi Mebusan huzu
runa çıkacaktır. Kabinenin beyan
namesinin okunmasını müteakip 
mecliste hükümetin umumî siya
seti hakkında bir müzakere cere
yan edecektir.

Paris, 18 (A.A.) —  Nazırlarla 
müsteşarlar, hariciye nezaretinde 
Başvekilin riyasetinde toplanmışlar 
ve yarın sabah meclislerde oku
nacak hükümet beyannamesinin 
metnini kararlaştırmışlardır.

Filhakika bir kısım süvari kıs- 
mıkülliden ayrılarak süratle bize 
mülâki olmalarına bir kaç metre 
kala içlerinde hassaten çekanın 
emrine verilmiş kıt’alara mensup 
bir zabit bulunduğunu farkettik.

Kharasoff bana yavaşça:

—  Merak etme; her şey iyi 
gidiyor! Bunlar çekaya mensup
turlar. Beni, yapacağımı serbestçe 
yapmağa bırak ve bilhassa işe hiç 
karışma.

Zabit yanımızda durduğu zaman 
Kharassoff elile bilmediğim bir işa
ret yaptı ve sonra dedi ki:

—  Toprak ve hürriyet!
—  Beriki de:
—  Toprak ve hüriyet! diye ce

vap verdi., sonra ilâve etti:
—  Kiminle müşerref oluyorum?.
Kharassoff cenap verdi:
—  Ben Çeka rüesasmdan Ala- 

lassieff yoldaşım..

Yanımdaki zat ta Paul Ari ef tir.
Zabit:
— Peki, dedi.. Bittabi kendinizin 

o olduğnnu ispat eder ve Schlus
selbourga ne sebebe mebni gel
diğinizi izah eylersiniz...

Kharassof yakasını kaldırdı ve 
altında parlayan Çeka alâmetifa- 
rikasını göstererek dedi k i:

—  Size sebebi ziyaretimi an
latmama imkân yok.. Çünki bura
da esrarı devlet mevzuu bahistir.

Zabit:
—  Esrarı devlet mi? Diye hay

kırdı. Öyle ise fazla İsrar etmiye- 
ceğim. Eakat siz bu şehri iyi bil
mezsiniz, isterseniz sizi valinin sa
rayına kadar götüreyim...

Kharassoff:
—  Peki öyle olsun diye mırıl

dandı.
Bir az sonra bir sürü muha

fızla ihata edilen bir yere giri
yorduk.

Vali ile müşeref olduk.. Vali 
bizim hüviyetimizi tesbit ettikten 
sonra Milâno Gourko için geldiği
mizi anlamıştı.

Yanındaki adamlardan birine 
bize hapisaneye kadar refakat et
mesini emretti.

Bir romorkörün bizi beklediği 
rıhtıma doğru inerken Kharasoffa 
bu yaverin nezaket ve zarafetini 
işaret etmekten kendimi alama
dım.

—  Hiç şüphesiz eski ordunun 
zabitlerinden biri olacak dedim.

Kharasoff muammalı bir tarzda 
güldü.

Sonra bir nefeste
—  Semper Fidelis ( daima sa

dık ) diye mırıldandı.
Bolşevik zabiti yıldırımla vu

rulmuş gibi durdu ve bize hay
retle baktı ve o da :

—  Semper fidelis ( daima sa
dık dedi ve sonra:

—  Eğer bir kimse, hatta ben
den daha zeki bir insan bile sîz
leri Çekaya mensup bir insan
dan gayri bir kimse yerine alırsa 
ben kahrolmağa razıyım. Buraya 

ne için geldiğinizi biliniyorum. Fa
kat beni istediğiniz gibi kullana
bilirsiniz.

—  Kharassoff eminim azizim 
Nasimovitch dedi. Hatta şunu da 
biliyorum ki..

—  Zabit nasd ismimi de bili
yorsunuz ? Diye bağırdı. Halbuki 
burada ismim..

—  Bunu biliyorum burada sa
na verilen isim Michel Kostrumoff 
dur.

—  Hayret !

—  Halbuki evvelce hassa ala
yında bulunurken ben sana Nia- 
Nina ismini takmıştım ( Nia - Nina 
büyük anne demektir ).

( B itm e d i )



İs ta n b u l

Trakyaya hareket
nin tetkik seyahatle

Hasretleri, düe gece9 halkın 
tezahüratı arasında Edirneye 

müteveccihen şehrimizden hareket
Üç haftaya yakm bir müddet

tenberi şehrimizde tetkikat ve diş

lerini tedavi ettirmekle meşgul 
bulunan Reisicümhur Gazi Hazret

leri dün gece şehrimizden Kırklar- 

eline müteveccihen hareket buyur
muşlardır.

Memleket dahilinde uzun ve 
esaslı bir tetkik seyahati yap
makta bulunan ve halkın dertle

rini yakından hatta bizzat kendi
lerinden dinliyen muhterem R isi

miz bu suretle seyahatlerinin ikinci 
kısmına başlamış oluyorlar..

Bir iki gündür, Darülfünunu, Tür- 

kocağını, fabrikaları ve Halk Fır
kası şubelerini ziyaret buyuran 
Gazi Hazretleri dün hareket vak

tine kadar saraylarından çıkmıya- 

rak istirahat buyurmuşlar ve bazı 
zevatın ziyaretlerini kabul etmiş
lerdir.

Dolmabahçe sarayından hare- 

k et ederek doğruca Sirkeci istas-

yonuna gelmişler, Vali Muhiddin 
ve şehrimizdeki meb’us beylerle, 

erkânı askeriye ve mülkiye tara
fından istikbal edilmişlerdir.

Gazi Hazretlerinin seyahate 
çıkacağını bilen İstanbul ehalisi, 

hava kararmağa başlarken Sirkeci 
istasiyonuna toplanmağa başlamış

lar ve trenin hareket vakti yak
laştıkça adeta kesif bir kalabalık 

halinde istasiyonun içini ve etra
fını doldurmuşlardır.

Gazi Hz. otomobillerinden inin

ce halk “Yaşa,, var ol Büyük Gazi, 

gene bekleriz,, nidalarile halâskâr- 

larını candan ve yürekten alkışla
mışlardır.

Gazi Hazretleri kendilerini is
tikbal edenlerin ellerini ayrı ayn 

sıkarak veda etmişler ve doğruca 

hususi trenlerine binmişlerdir..
Vagonda Vali Muhiddin Beyle bir 

kaç dakika süren kısa bir konuşma
dan sonra halkın ve teşyie gelen

lerin coşgun tezahüratı arasında 
tren hareket etmiş ve uzaklaşmış
tır.

Gazi Hazretleri bu trenle Al- 
pollu’ya kadar gidecekler ve ora

dan otomobille Kırklareline ve 

daha sonra da Edirneye teşrif 
buyurac aklardır.

Dönüşte Edirne tarikile şehri
mize gelecekler ve ağlebi ihtimal 
garp ve cenup vilâyetlerimizde 

tetkik seyahatlerine devam Buyu
racaklardır..

Gazi Hz. nin rifakat'erinde 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle, 
Şükrü Naili ve Ali Sait Paşalar, 

birkaç meb’us ve müfettişler vardır.

Edimede hazırlık
Edirne, 19 ( A .A  ) —  Edirne 

halkı büyük bir heyecan ve sa

bırsızlıkla Reisicümhur Hazretle

rine intizar etmektedirler. Halk
bUyük bü? sevinç iç:'ııc!o istikbal
hazırlıkları yapmaktadır.

Şampiyona maçları haşladı 
Dün yapılan müsabakalarda Fe
nerbahçe Vefayı, Galatasaray 

da Beşiktaş takımını yendiler

v e  k © M r e  d a f  n k n ı s ş t h F

Türk talebe birliği kongresi 
bugün saat iki buçukta Türk Q- 
cağında toplanmıştır. İçtimaa bü
tün Darülfünun fakültelerile mekâ- 
tibi âliye murahhaslarından mürek
kep 44 genç iştirak etmiştir.

Eski birlik azasından bir Bey 
tarafından eski hey’eti idarenin 
vaziyeti hakkında kısa bir kaç 
söz söylendikten sonra mürahhas- 
ların salâhiyetnameleri toplanmış 
ve kongre divanı intihabına ge
çilmiştir. İntihabat esnasında bir 
hadise tezahür etti: Rey pusula
larından birisine rey yazılacağı 
yerde şöyle bir şey yazılmıştı.

“Ben fen faküitesindenim. Ara
sında bulunduğum Fen fakültesi 
murahhasları şeraiti kanuniye ile 
gelmiş değildirler, salâhiyetleri yok
tur,, . Bu mes’ele üzerinde uzun 
münakaşalar cereyan etti. Fen fa
kültesinin diğer murahhasları ka
nunî şerait dahilinde geldiklerini 
iddia etmişler ve bunun da cemiye
tin mühürünü taşıyan salâhiyetna- 
melerinde aşikâr olarak görüldü
ğünü söylemişler ve kimya şube
sinden olan bu arkadaşın kendi 
aralarında sraki ânıaşamamaziık

yüzünden bu vaziyeti ihdas etmek 
istediğini ileri sürmüşlerdir.

Birçok murahhaslar söz aldı, 
mes’elenin leh ve aleyhinde sözler 
söylendi. Münakaşanın uzayacağı 
anlaşıldı ve mes'elenin bütün sa- 
lâhiyetnamelere şamil olmak üzere 
bir encümen tarafından tetkiki ka
bul edildi. Encümen salâhiyetna- 
meler üzerindeki tetkikatm kat’î 
bir karara rapta imkân bulamadı.

Encümenin müzakeratı da hay
li uzadı ve nihayet üzerine düşü
len şu üç neticenin kongre heyeti 
umuraiyesine arzına karar verildi: 
Bu üç neticeden birinciside: Bir kı
sım salâhiyetler şüpheli görülüyor 
ve bunların vaziyetinin tesbiti 
heyeti umumiyeye bırakılıyordı ki 
bu şık dokuz encümen azasından 
dördünün reyini kazanmış bulunu
yordu. Diğeri bu tetkikatın hak- 
kile yapılabilmesi için kongrenin 
tehiri idi ki, bu da bir rey ka
zanmıştı. Üçüncüsü ise kongreye ge
len bütün murahhasların salâhiyet
lerinin kanunî bulunduğunu kabul 
etmek lâzım geleceğini, genç
likte büyük bir varlık yarata- 
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İstanbul futbol şampiyonası maç
larına dün Taksim stadyomunda 
başlanıldı. Stadyum, mevsimin ilk 

futbol karşılaşmasını görmiye ge
lenlerle dolmuştu.

musaDaka î ik ıs i ÜS Ragaran
yapılacak maçlar da alâkadar 
olmıya değer mahiyetteydi.

ilk maçı Anadolu ve Süley- 
maniye yaptılar. Birinci kümenin 
bu en genç iki takımı güzel bir 

oyundan sonra iki ikiye berabere 
kaldılar.

İkinci müsabaka İstanbul şam
piyonu Fenerbahçeyle Vefa arasm

da oynandı. Bu müsabaka günün 

en ehemmiyetli maçlarından biri 
addolunuyordu.

Şampiyon takımın bu seneki 
muvazenede oynıyacağı rol bu mü
sabakadan sonra belli olacaktı. 
Vefa, takımını tasfiye etmiş, kuv
vetlendirmiş, bir antrenörün ida
resi altına vermişti. Bu itibarla 
çetin bir rakip mevkiindeydi.

Oyun baştan nihayete kadar 
Fenerin hâkimiyeti altında geçti. 
Tazyikim zaman zaman çok şiddet
lendiren Fenerbahçe, takımının 
müdafaada çok hatalı oynamasına 
rağmen 4-0 galip geldi. Büyük 
bir şanssızhk olmasaydı neticenin 
daha bariz bir fark arzetmesi ka
bildi.

Maamafih gene bu ilk netice 
de gösteriyor ki, bu senenin Lik

maçlarında gene en iyi mevkii 
Fenerbahçenin alması çok muh
temeldir.

Vefanın canla başla çalışma
sına rağmen Fener forvet hattının 

hücumleri muntazamdı..

Müdafaa hattı bu muvaffakiye
ti pek o kadar gösteremedi.. Ve 

Fener kalesi bir kaç tehlikeyi 
güçlükle atlattı..

Vefa takımına gelince.. Kuv- 
vei maneviyelerini hiç kırmadan 
oyunun sonuna kadar canla, başla 

çalıştılar. Ve sayı adedinin daha 
ziyade yükselmesine mâni oldular. 

Mamafih takımda henüz tam bir 
ahenk yoktu..

Son maçı Beşiktaşla Galatasa
ray yaptılar.

Bu oyun diğerlerinden daha 
zevkli oldu. Ve kuvvetlerin hemen 

hemen müsavi olması seyircileri 
epeyce heyecana düşürdü..

Galatasaray Burhan, Nihat ve 
Rebii gibi en mühim üç oyuncu

sundan mahrumdu. Buna rağmen 

müsabakayı 3-1 galibiyetle bitirdi.

Galatasaraym kazandığı bu ne
tice de şampiyonluk için Fenerbah- 

çeye rakip olarak yine kendisinin 
kalacağını gösterdi..

Beşiktaş takımı zaten lik maç
larına o kadar esaslı hazırlanma
mıştı.. Dünkü ilk oyunu da bunu 
bariz surette isbat etti..

ikram iye
Alman para fazla 

görünüyor
Ankara, 19 —  Maliye memur- 

larımn maarif hissesinin fazla tah
silinden dolayı ikramiye alıp ala- 
mıyacakları hakkındaki Şurayı 
Devlet tarafından yapılan tetkikat 
ilerlemektedir.

Mevcut kanaate ve kanunlara 
göre maliye memurlarının Maarif 
hissesi fazlasından dolayı ikramiye 
almalarına bir mânii kanuni yok
tur. Yalnız İstanbul Defterdarlığı 
erkânının aldıkları ikramiye, mik
tar itibarile pek yüksek ve kanu
nun verdiği hadden çok fazla bu
lunmaktadır.

M erkez Bankası
Hissedarlar git
tikçe çoğalıyor

Ankara, 19 - Cümhuriyet Mer
kez Bankası hissedarlarına ait bor
droları tetkik ve tasnif etmekle 
meşgul bulunan büronun mesaisi 
bitmek üzeredir. Birçok yerlerin 
bordrolarıda Maliye Vekâletine 
gönderilmiş ve oradan büroya tev
di edilmiştir.

Banka hissedarlarının miktar 
ve derecei iştirakleri hakkında 
evvelce yapılan tahminler, son gün
lerde ikmal edilen tasniflere na
zaran hakikate en yakın neticeler 
vermektedir.

Halkın hisse senetlerine iştirak 
miktarı gerek İstanbulda gerek 
İzmir vilâyetile orta Anadolu vi
lâyetleri ve Şark vilâyetlerinde 
mühim bir miktara baliğ olmak
tadır. İştirak miktarı 4,000,000 
liraya yaklaşmıştır.

Kıskançlık yüzünden bir facia
Ankarada bir banka memuru iki 
kadını, bir doktoru yaraladıktan 

sonra kendi beynini parçaladı
Ankara, 19 (Hususî) —  Anka

ra feci bir cinayetin dedi kodu- 
Iarile çalkanıyor. Kıskanç bir genç 
sevgilisini ve bir doktorla bir ka
dını tabanca ve ustura ile yaralı- 
yarak intihar etti.

Hâdise Ankarada cinayet ya
tağı olarak tanınmış olan Tabak
hane mahallesinde olmuştur. Vak’a 
Ayaşh Ahçı Mustafa Efendinin 
apartımamnın zemin katı dairesinde 
geçmiştir. Bulgar tebaasında mani
kürcü madam Luba bu dairenin 
müsteciridir. Yanında nişanlısı İtal 
yan tebaasından inşaat fen memuru 
Dante ikamet- etmektedir.

Lubanın İstaııbuldan tanıdığı 
Hayriye H. isminde bir genç ka
dın da 4 gündenberi bu madamın 
misafiridir.

Vak’a faili Ziraat bankası mu
amelât memurlarından İsmail Hak
kı Beydir. Bu genç, Hayriye Ha
nımı sevmektedir. Cinayetin sebe
bi kıskançlıktır. İsmail Hakkı Bey 
Hayriye Hanımı çıldırasıya sevi
yor. Bu genç 26 yaşındadır ve 
oldukça yakışıklıdır.

Bankadan ayda 135 lira al
maktadır . Ankaranm tanınmış 
sporcularmdandır. Kendisi Çanka
ya kulübünün sol içi bulunuyordu. 
Bankacılık mektebine devam et
mekte ve yakında müfettişliğini 
beklemekte idi.

Hayriye Hanım İstanbulludur. 
22 yaşlarındadır. 15 yaşında bir

çocukken bir erkek tarafından 
kaçırılmış, bu suretle macera ile 
evlenmiştir. Hayriye Hanım geçen 
sene kocasından boşanmıştır, ve 
bir çocuğu ile yapayalnız kalmıştır.

Hayriye H. bir müddet hari
ciye vekâletinde daktilo olarak 
çalışmış, sonra oradan ayrılmıştır. 
Son 4 ay da Belediye muhasebe
sinde daktilo bulunuyordu.

İsmail Hakkı B. 7 ay evvel bir 
haziran gününde meclis bahçe
sinde Hayriye Hanımla tanışmıştır. 
Bu tanışma iki genç arasında se
vişmeyi intaç ediyor. Ve bu mü
nasebetle de bir ay evvel bir kür- 
taji icabettirecek kadar ilerliyor.

Hayriye H. 20 gün izin alarak 
İstanbula gidiyor. İsmail Hakkı 
Bey de kendisiue refakat ediyor. 
Muvakkıyetli bir ameliyatı mütea
kip sevgililer nişanlı olarak dönü
yorlar.

Hayriye Hanımın annesi bu müs
takbel izdivacın halini hoş görmü
yor, kızını eve almıyor, onu red
dediyor. İsmail Hakkı Beyin Sa
man pazarında basit bir odası var
dır. Nişanlılar oraya yerleşiyorlur. 
Beraber yaşayışları 10 gün kadar 
devam ediyor, fakat 4 gün evvel 
bir arkadaşından kendisini kıskan
dıracak sözler işiten ve malûmat 
alan (smail Hakkı Bey bu evlen
me kararını doğru bulmamağa baş
lıyor.

O  gece odada bir hâdise olu
yor, münakaşaların sonunda Hay»

( A r k a s ı  4  ü n c ü  s a h i f e d e  )
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Ağırceza mahkemesi huzuru
na genç bir kadın getirdiler ve 
maznun mevkiine oturttular.Evrakı 
davaya nazaran cürmü çok büyük
tü ve akla havsalaya sığmıyacak 
derecede fecidi.

Fakat bu genç kadının masum 
çehresine, ve gözlerinin berrak 
yeşiline bakanlar imkân yok onun 
hunharca bir cinayeti ifa için 
kasten yangm çıkardığına ve bu 
yangının alevleri içinde evvelce 
bıçakla delik deşik ettiği kocasını 
yaktığına ihtimal veremezlerdi.

Niçin, niçin kocasını öldürmüş
tü? Bu korkunç ninayet her halde 
çılgınca bir aşkın neticesi olma
lıydı. Demek o başka birini se
viyordu. Ve bunun için aradaki 
enge'i bir yığın kül haline getir
mekten çekinmemişti.

Fakat kimi seviyordu?., Bu
rası meçhuldü: Kadının hoppa
mizacını bilenler bile bunu kati
yetle kestirip atamıyorlardı.

İşte koca ağırceaz salonunu 
dolduran yüzlerçe halk ayni he
yecan ve ayni dikkatle neticeyi 
bekliyorlar ve maznun parmaklı
ğının içinde hmçkıra hınçkıra ağ- 
lıyan ve inliyen bu genç ve gü
zel kadını mütemadiyen süzüyor- 
yorlardı.

Eldeki delâil yüzde yüz aley
hinde idi. Ve enkaz altından çı
kan yanık cesette yer yer bıçak 
izleri görülmüştü. O  gece kadı
nın hatta, hizmetçisine de gün
düzden izin verdiği sabitti.

Binaenaleyh bu cinayeti her 
halde bu kadın işlemişti.

Fakat sebep ne idi ?
Bu henüz anlaşılamamıştı. Maz

nunun müdafaa vekili de bunun 
parlak müdafaasında uzun uzadı
ya izah ediyor ve diyordu ki :

“—  Efendim farzı muhal, mü
vekkilim bu müthiş cinayeti ir
tikâp etmişse sebep nedir ?.. Ni
çin durup dururken kocasını öl
dürmüştür?.. Buna ben hiç ihti
mal vermiyorum. Çünkü maznun 
saudalyasında oturan bu bigünah 
kadıncağız bundan on sene evvel 
kocası Kadri Beyle sevişerek ev
lenmişler, hatta Meliha Hanım, 
ailesinin muhalefetine rağmen 
evini, barkım yuvasını terkederek 
sevgilisinin yanma kaçmıştır. Son 
zamanlara, hatta bu meş’um vak’a 
gecesine kadar, aralarında hiç bir 
sızıltı, gürültü olmamıştır.

Buna civardaki bütün komşu
ları şahit olarak gösterebilirim. 
“ Peki üzerindeki bıçak yaraları 
neden hasıl olmuştur?.Diye bir şüp
he varit olabilir. Bıçakların muhak
kak müvekkilim tarafından yapıl
dığı ne malûmdur?.

Maktul o gece eve sarhoş 
olarak gelmiştir. Belki yolda bir 
karmanyolaya maruz kalmış ve 
cerihaları bu suretle almıştır. Son
ra eve geldiği zaman aksi bir 
tesadüf olarak yangından çık
mış ve bu suretle ölmüştür. Yahut 
Kadri Bey her hangi bir tees
sürle intihar etmek istemiş ve 
üzerindeki cerihalar bu şekilde 
hasıl olmuştur. Ve yahut ne o ne 
de bu... Maktu!, bir kazaya kur-

—  İnkılâp — SaShîfd)3

ban olmuş ve yangından kaçmağa 
teşebbüs ederken üzerine katı 
bazı ecsam düşmüştür.

Şurası muhakkaktır ki, müvek
kilim, o meş’um gece kocasını 
hiç görmemiş ve Kadri Bey ye
dinde bulunan bir anahtarla, zev
cesi uykuda iken evine dahil ol
muş ve mutfakta devrilen bir gaz 
ocağından yangın çıkarak malûm 
hâdise vuku bulmuştur. Kadri 
Beyin o gece saat on ikiye kadar 
Beyoğlunda bir lokantada içtiği ve 
sonra kendini bilmez bir halde so
kağa çıktığı, müteaddit şiihudun 
şahadetile sabittir. İtfaiye nefer
leri de müvekkilimi üst kattan 
merdiven kurarak kurtarmışlardır. 
Halbuki, yangm alt kattan çıkmış 
ve Kadri Bey de bu facianın kur
banı olmuştur.

işte muhterem reis Bey, bütün 
bu delâile rağmen, manevi delâil 
de müvekkilimin lehindedir. Bu 
münasebetle size, bundan yirmi 
sene evvel hâdis olmuş çok feci 
bir vak’adan daha bahsedeceğim: 
Mehlika Hanım henüz o zaman 
çok küçüktü ve tahminen on iki 
yaşlarında pvardı. Bir gece, gene 
böyle meş’um bir gece evlerinden 
yangın çıkmış ve zavallı valdesi, 
uyku arasında akur alevlerin hü
cumuna maruz kalarak pek feci 
bir şekilde terki hayat etmiştir. 
Müvekkilim [bundan sonra artık 
yangından dehşetli ürkmüş ve ne
rede bir ateş görse hemen nöbet 
ve buhran geçirir bir hale giriftar 
olmuştur

Valdesinin bu müthiş akıbeti 
onda çok derin ve korkunç te
sirler hâsıl etmiş ve Mehlika Ha
nım adeta ayrı çılgın olmuştur. 
Neden sonra bir sürü tedbirlerle 
eski halini kısmen idrak edebilmiş 
ve kendini bu hevilnak marazın 
zalim pençesinden bir havale ha
linde kurtarabilmiştir. Binaenaleyh 
başından böyle bir facia geçen 
bir kimsenin, ateşten bu kadar 
korkan bir kimsenin, ve bahusus 
bir kadının böyle bir cinayeti ir
tikâp etmesine, ve hal ettikten 
sonra da kasten yangın çıkarma
sına imkân ve ihtimal yoktur.

Bütün bunların nazarı dikkate 
alınarak müvekkilimin hakkında 
beraet kararı vermesini hey’eti 
celilenizin adaletinden temenni 
ederim. „

Vekilin bu sözleri salonda de
rin bir heyecan ve alâka uyan
dırmıştı. Mahkeme hey’eti müza
kereye çekildi ve bir saat sonra 
avdet ederek beraat kararı verdi.

Davadan sonra bir avukat 
maznunun vekiline yaptığı parlak 
ve şaheser müdafaadan dolayı be
yanı takdirat ediyor ve diyordu 
ki:

—  Doğrusu yamansın! Hele 
annesinin başından geçen faciayı 
iyi ki söyledin. Kuzum Allahını 
seversen bunu bu kadar tafsilâtla 
nereden öğrendin:

Maznunun vekili hayretle sor
du:

—- Sahi böyle bir vak’a var mı 
idi?.

MÜMTAZ FA İK

Arsada ölü çocuk
Dün gece Firuzağada Mataracı 

sokağında boş bir arsaya atılmış 

ölü bir çocuk bulunmuştur.

Çocuk eski bez parçalarına 

sarılmış ve yeni doğmuştur. Zabı

ta tarafından morga gönderilmiş 

v» müddeiumumi muavinlerinden 

Necmettin Beye malûmat verilmiş

ti?. Tahkikat yapılmaktadır.

Tentirdiyot içen kadın
Halıcıoğlun’da Keserci soka

ğında oturan kahveci Hayri Efen

dinin zevcesi tentirdiyot içerek 

intihar etmek istemiştir.

Kadıncağız derhal Balat has

tanesine kaldırılmış ve hayatı kur

tarılmıştır.

İntiharın sebebi müptelâ oldu

ğu hastahktan kurtulamamasıdır.

Ü sküdar vapurunda

Cenneti âlâya
kayısşısaak İçin 
uğraşan adam

Evvelki gün Şirketi Hayriyenin 
Üsküdardan 11,35 te hareket e- 
den 71 numaralı vapurunda çok 
garip bir hadise olmuştur.

Vapur Üsküdar iskelesinden 
açılmağa başlayınca bir gürültü 
ve çığırışına sesleri duyulmuş, is
kele yerinde biriken halkm esmer 
uzun boylu yakasında sarı kurde
leden yapılmış büyük bir rozet 
taşıyan; söz ve hareketinden muh- 
telişşuur olduğu anlaşılan bir ada
mı zaptetmekle uğraştığı bir türlü 
adamcağızı teskin edemedikleri 
görülmüştür.

Bu zat mütemadiyen :
—  Bırakın beni. Ben cenneti 

alâya kavuşacağım.
diyerek kendisini denize atma

ğa uğraşmıştır.
Bir kaç kişinin mümanaatı ile 

köprüye güç hal ile getirilmiş ve 
ihtimal intihar etmekten cenneti 
alâya kavuşmaktan fariğ olduğu 
için tıpış tıpış yürümüş gitmiştir.

Kartal ve Pendik
Kartal ve Pendik civarında 

hırsızlık vak’aları çoğalmıştır. Bu 
faaliyet daha ziyade tavuk hırsız
lığına inhisar ediyor.

Bunların failleri meçhul kalmış
tır. Halk bu tavuk meraklılarından 
bizar kalmıştır. Mahallî zabıtası
nın nazarı dikkatini celbederiz.

Altm diş Nıyazinin yeni 
bir marifeti

Fatihte Fethiye caddesinde Mü- 
nire Hanımın evine aynı mahalle
de oturan sabıkalılardan altın diş 
Niyazi zorla girmiş ve gramafon 
çaldırmak istemiştir. Ev sahibi yal
varmış yakarmış, fakat dinletemi- 
yeceğini anlayınca gizlice polisi 
haberdar etmiştir.

Niyazi polisin geldiğini görün
ce gene vaziyetini değiştirmemiş 
ve müdahale etmek istiyen polise 
dahi hakaret etmiştir.

Niyazi polisçe yakalanmıştır.

Tavla ile yaralamış
Kader Matbaası sahibi Apik 

lEf. nin oğlu Armenak dün gece 
Çenberlitaş karşısındaki kahvede 
tavla oynarken pastırmacı Celâlle 
aralarında bir münazaa çıkmıştır. 
Neticede Armenaki Celâli tavla 
ile başından yaralamışta-.

Yangm başlangıcı
Dün gece sabaha karşı Şeref 

sokağında tüccar Sırrı Beyin evi
nin bacası tutuşmuş ise de derhal 
yetişen itfaiye tarafından söndü
rülmüştür.

Müessif bir irtihal
Bir müddettenberi rahatsız bu

lunan Cümhuriyet gazetesi idare 
müdürlerinden İbrahim Bey, ev
velki gece Cığaloğiundaki ika
metgâhında irtihali darübeka ey
lemiştir. Cenazesi, dün kaldırıla
rak Yenicamide namazı eda edil
dikten sonra bir motörle Bey
lerbeyine nakil s e oradaki aile 
kabristanında defni hâki gufran 
kılınmıştır.

Cenaze merasiminde merhu
mun gazeteci arkadaşlarile vefa
tını işidebilen bazı ehibbası bu
lunmuşlardır.

Merhum, iffet ve istikameti, 
dürüstlüğü, hayırhahlığı ve diğer 
bir çok mezayası ve fezailile her 
kese kendini sevdirmiş bir arka- 
daşımızdı. Merhumun refikası ha
nımefendiye arzı taziyet ederiz.

Türk talebe birliği kongresi
[ 1  in c i sa h ife d e n  m abad J  

cak ve kıymettar fikirleri hâmil 
olarak buraya gelen arkadaşların 
hüsnü niyetlerinden şüphe etmenin 
doğru olamıyacağını kabul etmek 
şıkkı idi ki bu da dört rey kazan
mış bulunıyordu.

Meselenin heyeti umumiyede 
müzakeresi şiddetli münakaşalara 
sebep oldu.

Heyeti umumiyenin kararı bir 
rey fazlasile birinci şıkkın yani 
bazı Fakülte mürahhaslarının ez
cümle Hukuk ve Fen fakülteleri 
murahhaslarının vaziyetlerinin şüp
heli görüldüğü ve bunların kanu
nî bir şekilde murahhas olmadık
ları şeklinin kabulü ile tecelli etti.

İşte bu karar gençleri heye
cana götürdü. Coşkun nutuklar 
söylendi. Her iki taraf şiddetle 
noktai nazarlarını müdafaa ettiler. 
Kendi vaziyetlerini şüphe ve sah
tekârlığa vardıran karardan fena 
halde münfeil bir genç heyecanla 
ortaya atıldı:

—  O halde kongre yoktur kon
gre divanı yoktur, verilen karar
lar muta ve mesmu olamaz, ziifa

kendilerine şüphe atfettiğiniz ar
kadaşların reylerıle intihap olun
muş bir divanın harekâtı ve kon
grenin mukarreratı kanunsuzdur, 
hükümsüzdür, şüphelidir demek o- 
lur. Bu vaziyette müzakerata de
vam edilemez, dedi.

Birçok arkadaşlar bu fikre iş
tirak etliler. Coşkunluk ve heye

can son haddini bulmuş ve mu
rahhaslar hep ayaklanmıştı.

Artık bağrışma halini alan mü- 
zakeratta bir maksat ve gaye 
aranılamazdı.

Gençlik bir şey yapmak isti
yor, bir hamle atmak istiyor, fakat 
mevki ihtirası ile hareket eden 

ve birlikte bir mevki kapmak eme- 
lile bloklar, partiler teşkil edenler 
bu harekete mâni oluyor, bu faa

liyete, bir takım basit ehemmiyet
siz şekil meseleleri ihdas ederek 

gençliğin göstermek istediği faa
liyete mâni oluyorlardı.

Neticede ge çler bir şey yapa
mamaktan mütevellit asabiyet ve 
yeis içinde içtimai tehir ve salonu 
terkettiler.

Fen fakültesinde yeni 
tesisat

Fen fakültesi elektro meka
nik enstitüsünün yeni yapılan bi
nasına talebenin amelî tatbikatta 
bulunması maksadile pomp elekt
rik tesisatı yapılmaktadır. Bütçe 
müsait olduğu takdirde sun’î de
re yapılacak ve bu seretle maki
ne işletilerek elektrik istihsal edi
lecektir.

Tesisatın ikmali için 20 bin 
lira sarfedilecektir.

Garsondan dayak
Kadıköy'de Mısırlı oğlu gazi

nosunda bir hâdise olmuştur. Çam
lıca Muhacırköy ahalisinden Ah
met ile arkadaşı Hamit mezkûr 
gazinoda rakı içerlerken gazino 
garsonlarından Mehmet ve Nus- 
relle aralarında münazaa çıkmış
tır. Neticede iki garson Ahmetle 
Hamidi adam akıllı haklamışlar 
ve yaralamışlardır. Mehmet gar
sonlar tarafından 197 lirasının 
alındığını iddia etmektedir. Tahki
kat yapılmaktadır.

YENİ GILLETTE 
VE YENİ GILLETTE TIRAŞ 

MAKİNESİNİ BİR DEFA

TECRÜBE ETMEK KAFİDİR

FİATLERDE BUYUK 

T E N Z İ L A T  

Asıl Gillette tıraş 

m akineleri için

Üç delikti hakikî Gil

lette b ıçaklarının fiati 

berveçhl ati tenzil 

edilm iştir 

5 lik paketin fiati 60 K. 

10 luk paketin fiati 120 K.

Her halde artık başka bir tıraş makinesi kullan
mak istemiyeceksiniz. Tıraş olurken kat'iyyan 
acı hıssetmiyeceksiniz. Niçin ?
Bir tıraş makinesinin hüsnü faaliyeti İçin en mü
him nokta, bıçağın tamamen gerilmiş olmasıdır. 
Bu hususiyet şimdi temin edilmiş oluyor. YENİ 
Gillette tıraş makinesinin köşeleri hususî surette 
takviye edilmiş olup , yere düştügii takdirde 
mekineye halel gelmez. Fakat köşeleri ke*
silmiş olduğundan muntazaman gerilmekte kalır 
Bu YENİ Gillette' ten hemen bugün bir tane 
alınız 24 ayar altın kaplama, 
nefis bir kap derününde-, oı- 
çak kabı ve YENİ bir Gillette 
bıçağile sizi bekliyor.
Komple makinenin fiati 300 K.
YENİ Gillette bıçaklarının fiatt:
5 lik . paketin fiati 60 Kuruş 

10 luk paketin fiati 120. Kuruş 
Her Yerde satılmaktadır .
Y E N İ  Gillette bıçağı , asil
model ile dahi kullanılabilir.

Y e n i

< 3  I  L  L  E  T T  e
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Y eni F ra n s ız  k a b in e s i
Kabineye 2 8 4  reye karşı 291 

reyle beyanı itimat edildi
Kabine programı okunurken çok hararetli münakaşalar 
olmuş M. Franklen Buyou bazı itirazlarda bulunmuştur

Anadoluda soğuk!

iki köylü kadın
.. aflaMmaffak oldu

Anadolunun her tarafında şid
detli soğuklar başlamıştır. Konya 
köylerinde soğuktan donanlar bile 
vardır. Konyada çıkan Babalık ga
zetesi diyor ki :

“ Sorgun kazasının Evmerli kö
yünden Keziban ve Hami isminde 
iki kadm Dereçiftlik köyüne gi
derlerken Eybel mevkiinde şiddetli 
fırtınadan donarak ölmüşlerdir.

Piyasada vaziyet

Peynir, zeytin 
f tatları düştü
Piyasada satış buhranı devam 

ediyor. Son günlerde peynir, zey
tin, fasulya gibi erzak satışları 
büsbütün azalmıştır. Bu yüzden 
beyaz peynir fiartları şimdiye ka
dar görülmemiş bir derecede düş
müştür. Geçen sene tenekesi 18 
lira olan yağlı peynirler bu sene 
6 lira olmuştur-

Bu fiat düşğünlüğüne rağmen 
satış pek azdır. Şehrimiz buzha
nelerinde 16 bin tenekeden fazla 
mal vardır.

Bundan başka muhtelif depo
larda 10  bin tenekeyi mütecaviz 
mal mevcuttur.

Peynir tacirlerinin söylediğine 
göre şimdiye kadar İstanbul’da 
bu kadar istok mal bulunmamıştır.

Mısır, Suriyeye yapılan ihracat 
geçen seneye nazaran yüzde 80 
derecesinde azalmıştır.

Zeytin de ayni vaziyettedir. 
Toptan en iyi zeytinin okkası 30 
kuruştur. Daha geçen senenin 
mah elde duruyor. Bir iki haftaya 
kadar yeni mahsul de gelecek, fiat- 
ler büsbütün düşecektir.

Suriyede tuz nakliyatı
Berut şehbenderliğimiz İstan

bul Ticaret odasına gönderdiği 
bir mektupta Suriye tacirlerinin 
Türk vapuru istediğini bildirmiştir. 
Bu vapurlar tuz nakliyatı için bir 
kaç ay kira ile tutulacaktır.

Suriye tacirlerine Yunan va
purları da müracaat etmişlerdir. 
Bu yüzden Türk vapurcularile Yu
nan vapurculan arasında bir re
kabet çıkmıştır.

Sigortalar komisyonu
Sigortalar daimî komisyonun

da bazı istifalar olmuştur. Bun
lardan birine Millî sigorta şirketi 
idare meclisi reisi Hamdi Bey 
tayin edilmiştir.

Ali iktisat meclisi
Ali iktisat meclisi içtimai bit

miştir. Azadan Ticaret odası umu
mî kâtibi Vehbi B. bugitn Anka- 
radan şehrimize gelecektir.

Dolandırıcılık

Cemiyet yaparak 
geçinenler var!

Son zamanlarda bazı kimselerin 
bir esnaf cemiyeti açarak aza 
kaydetmesi pek taammüm etmiştir.

Bundan bir iki hafta evvel bir 
adam etrafına arkadaşlarını top

lamış bir musiki cemiyeti teşkiline 

teşebbüs ' etmiştir. Fakat ticaret 
müdüriyeti, evvelce bir musiki
şinaslar cemiyeti teşkil edildiğini 

izah etmiş, bu cemiyetin teşkiline 

müsaade etmemiştir. Ayni kim
seler bir lokanta müstahdimini 

diye bir cemiyet teşkiline teşeb

büs etmişlerdir. Halbuki garson
lar cemiyeti namile bir cemiyet 
vardır.

Esnaf cemiyetleri nizamnamesi 
mucibince iki garson cemiyetine 
müsaade edilmemiştir. Bundan baş

ka bir kişi de garsonlar cemiyeti 
müfettişi diye bir mühür kazıtmış 

bazı garsonlardan para almıştır.

Ticaret müdüriyeti, bir esnaf 
cemiyeti açarak bu yolda geçinen 
kimseler hakkında tahkikata baş
lamıştır.

M û t e f e r ı r n k

Esnaf Bankası
Esnaf bankası nizamnamesinde 

banka sermayesinin yarım milyon 
liraya çıkarılması için bir kayıt 
vardır.

Banka sermayesinin nizamna
medeki miktara göre tezyidi ça
releri düşünülüyor. Yeni belediye 
kanunu belediyenin halka mahsus 
ikraz sandıkları tesisini emrediyor. 
Belediye ileride bu vazifeyi esnaf 
bankasına tevdi etmeği daha mu
vafık görüyor. Bu takdirde Esnaf 
bankası tam bir şehir bankası ro
lünü oynıyacaktır.

İhracat malları
Haricî ticaret kalemi henüz ek

siklerini ikmal etmemiştir. Söylen
diğine göre bu dairenin işe baş
laması için mevcut tahsisatı kâfi 
değildir. İktisat vekâisti bu dai
renin bütçesini 60 bin liradan 100 
bin liraya çıkaracaktır.

Haricî ticaret kalemi şimdilik 
bir eşya sergisi tertip edecektir. 
Bu sergide ihracat mallarımız 
teşhir edilecektir. Meşher bu ay 
içinde açılacaktır.

2000 lira çalındı!
Galatada sarraf Kiki Efendi; 

Ünyon bankasından aldığı 2000 
liralık bir paketi çaldırmıştır. Hır
sız meçhuldür.

Sütçüler kooperatifi
Şehrimizdeki süt müstahsilleri 

tarafından bir sütçüler kooperatifi 
teşkiline teşebbüs edilmiştir.____

— inkılâp —

Paris, 18 ( A .A  ) —  Hüküme
tin beyannamesi kabinenin İktisadî 
buhranı halletmeğe çalışacağı be
yan edilmektedir. Kabine, bir zi

raî siyaset tatbik edeceği gibi 
müstemlekâta ait ve hususî bir si
yaset kullanacak ve tasarrufu si- 

pekülâsyona karşı himaye edecek

tir. Aynı zamanda yeni vergiler 

tarhetmeksizin bütçenin müvaze- 

nesini temin etmek hükümetin ga
yelerinden biridir.

Böyle bir program için hükü
met gerek ayan ve gerek meb’u

san meclislerinin kendisine hulûs 
ile müzaheret etmelerine muhtaç

tır. Ayan meclisi sol cenah ile 
merkez tarafından alkışlanan hü

kümet beyannamesinin kıraatini 
müteakip İçtimaını yarına tehir et
miştir.

Meb’usan meclisinde sol cenah 
beyannameyi alkışlamış ve meclis 

umumî siyasete ait istihzahların he
men müzakere edilmesi suretinde 

hükümet tarafından dermeyan edi
len talebi kabul etmiştir.

Mecliste istihzahların müzake
resi esnasında M. Cachin, hükü

met beyannamesini hali hazırda

ki İktisadî buhrana hiçbir çare 

göstermemiş olmakla muahaze et

miştir.
Eski ekseriyet mümessilleri na

mına M Tardieu, dahiliye nazırı
nın mevcudiyetinin cümhuriyetçi- 

ler gruplarının 190 azası için kâ

fi bir taviz teşkil edip etmediğini 

sormuş ve hükümetin tebdili kı

yafet etmiş bir sol cenah ittihadı 
hükümeti olduğunu iddia eylemiştir.

Radikallerin hükümet lehinde 
ve çıkan gürültülerden dolayı cel

senin tatili için vaki olan müda

haleleri üzerine M. Steeg kürsüye 
gelmiştir. Mumaileyh, hükümetin 

ne bir tesadüf hükümeti ne de bir 
cidal hükümeti olmadığını söy

lemiştir. Mumaileyh sözüne de
vamla demiştir ki : Biz hariçte
M. Briandın siyasetini takip et
mek suretile sulh siyasetine de
vam etmek istiyoruz.

Başvekil, M. Paul Boncour’u 
da methüsena ettikten sonra şöy- 
le demiştir :___________ ____

Şimdi artık eski siyasî niza- 
lar kalmamıştır. Bugün, asıl mev
zuu bahsolan meseleler iktisadi 
meselelerdir.

M. Steeg, borsadaki suiisti
mallere mâni olmak için elinden 
geleni yapacağını söyledikten son
ra demiştir k i: A.hvali mâliyemizin 
muntazam olması ve bütçenin tam 
zamanında kabul edilmesi icap 
eder. Mâliyenin siyasete müdahale 
etmesine mâni olmak iktiza eder.

Bundan sonra Başvekil, hükü
metin İçtimaî programı hakkında 
izahat vermiştir. Nutuklar söyle
nildiği sırada, birçok müdahaleler 
vuku bularak söylenen sözler in
kıtaa uğratılmıştır.

M. Franklen Bouillon, hükü
metin mevcut gerginliği izale ve 
temerküzü temin etmeğe mukte
dir olacağını zannetmediğini söy
lemiştir. Mumaileyh şöyle bağır
mıştır: İster isteyiniz ister isteme
yiniz, sizin temerküzünüz dünkü 
ekalliyetin ekseriyet yerine kaim 
olması şeklinde görünüyor. Muma
ileyh, bir sol cenah ittihadı hü
kümetine rey vermiyeceğini be
yan etmiş, bir cümhuriyetperver- 
ler temerküzünü temin etmek için 
sarfettiği mesaiyi hatırlatmış ve 
bütün fırkaların mevkii iktidarın 
mesuliyetlerini almağa davet edil
mesini talep etmiştir.

Mumaileyh, hükümetin Sosya
listlerin muavenetinden müstağni 
kalamıyacağmı söylemiştir. Birçok 
Sosyalist mab’uslar, meclisin fes
hini istediklerinden M. Franklen 
Bouillon söyle demiştir: Ben bunu 
kabule maalmemnuniye amadeyim. 
Fakat, sizin memlekete yalan söy
lemeğe ve kendinizi ekseriyet gibi 
göstermeğe hakkınız yoktur,

Meclis, 284 reye karşı 291 
reyle hükümete beyanı itimat et
miştir.

M. Vincent Aurıon, sosyalist
lerin hükümet lehinde rey vere
ceklerini evvelce beyan etmişti.

İstifalar başladı 
Paris, 18 (A.A.) —  Tekaüt 

nazırı Thoumyre ve müsteşarlar
dan Coyt ve Cantr sosyalistler 
tarafından tutulan bir kabine ile 
teşriki mesaiye devam edemiye- 
ceklerini ileri sürerek istifa etmiş
lerdir.

Adalar elektriği

Buu y as AdlaHaur 
tamviiır edilecek

Elektrik şirketi, Adalarla Ana
dolu yakasının elektriği halikın
daki muvafakat mektubunu bele
diye reisliğine göndermiştir. Vali 
ve belediye reisi Muhiddin Bey, 
şirketle yapıîaıı itilâfın daimî en
cümene havalesini münasip gör
memiştir.

Yapılan itilâfın Nafia Vekâleti 
tarafından da tasdiki için belediye 
ile şirket arasındaki so.ı itilâfna- 
me bir mütalea ile Nafia Vekâle
tine gönderilmiştir. Esasen vekâlet 
ile şirket arasında Adalarla Anadolu 
yakasının elektriği hakkında daha 
evvelden tam bir itilâf temin edil
miş, ancak şirketin belediyeye 
vereceği aidat hissesi Meselesinin 
halli belediyeye bırakılmıştı.

Bu müzakerede müsbet suret
te neticelendiğine göre ihtilâfna- 
menin bir an evvel tasdik ve iade
si Nafia vekâletinin himmetine kal
mış bulunuyor.

Şirketin hemen tesisata baş- 
lıyarak önümüzdeki yaz mevsimin
de cereyan verebilmesi için vekâ
letin bu işi müstacelen intaç etme
sini temenni ederiz.

HJi m a r a b a

Rıhtım tarifeleri 
arttırılmıyacak

Rıhtım şirketi tarifelerini ar
tırmak için hükümete müracaat 
etmiştir. Verilen malûmata göre 
Nafıa vekâleti bu teklifi kabul 
etmemiştir.

Liman şirketi bütçesi
Liman şirketi 931 senesi büt

çesini ikmal etmek üzeredir. Yeni 
bütçede tasarrufa çok dikkat edi
liyor. Şirket masraflarını azaltmış
tır.

Rüsumatta yaşlı memurlar
Rüsumat idaresinde bazı me

murlar arasında bir tasfiye yapı
lacaktır. Bu tasfiye bundan evvel 
olduğu gibi takaütlük yaşına yak
laşmış memurlar arasmda olacak
tır.

Bunun için Rüsumat idaresinde 
bir tasfiye komisyonu teşkil edil
miştir. Komisyon bir kaş güne 
kadar işe başlıyacaktır.

Tacirlerin rüsumattan 
şikâyetleri

İthalât tacirlerinden bazı zevat 
Ticaret Odasına müracaatla Rüsu
mat idaresinden, şikayette bulun
muşlardır. Bu şikâyetlere göre 
gümrük muayene memurları tari
feden yanlış manalar çıkarmakta, 
muamelâtın uzamasına sebebiyet 
vermektedirler. Tacirler her mem
lekette olduğu gibi tarifeleri izah 
eden bir talimatname yapılmasını 
istiyorlar.
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Kızıl Bakire

Sahife 2

Fevkalâde müteessir olan zabit 
prense yaklaştı ve dikkatle yüzüne 
baktıktan sonra yavaşçacık:

—  Kharassof mısın? dedi.
Dostum cevap vermeksizin tas

dik makamına başını eğdi. O  za- 
zaman zabit:

—  Öyle ise burada büyük şey
ler olacaktır, dedi. Sonra bana dö
nerek:

—  Belki siz, efendi bilmezsi
niz. Fakat bizler en mütevazıımız- 
dan en kudretlimize kadar hepi
miz Kharassoffa Allaha inanır gi
bi inanırız.

Fevkalâde müteesir olan Kha- 
irasaoff kolunu Nasimovitch’e uzat
tı, o da heyecanla kendisine uza
tılan kola girerek:

— İşte hatırasını hiç unutamıya- 
cağım mes’ut bir gün dedi :

—  Kharasoff cevaben: Acaba 
akşam da bu sözleri tekrar ede- 
bilecekmiyiz, dedi. Haydi şimdi kap
lana rastlamak için ileri I

Zabit.
—  Hangi kaplan? dedi.
—  Amma ettin ha.. Theodo- 

rovitehden başka kim olacak ?
Zabit gülümsedi :
—  O elinize sığmaz, onun için 

ondan bahsetmesen daha iyi olur.
Hakikaten canavar korkunçtu. 

Ve bunu biz zararımıza olarak 
öğrenecektik.

İdorovo Tovaritchi
Müdürin bir telefonile vürudu- 

muzdan haberdar olan Theodor- 
viteh müsellâh Tcheka efradile bir
likte bizi iskelede bekliyordu.

Theodorvitc kırmızı bir dev 
idi. Çehresinin görünüşü kudret

ve hainlik ifade ediyordu. Hafif 
buruşmuş gözlerinden nafiz ve in
sana endişe veren bir sabitliğe 
bakan nazarlar süzüliyordu. Göğ
sü ile eli, ayağı bir meşe gütü- 
ğünden balta ile yoltulmuş gibi 
idi.

Hulâsa güzel bir pehlivandı.

Fakat sivri kafası, ince dudak
ları ve heyeti umumiyesile zekâdan 
büsbütün mahrum bir pehlivandı.

Birçok Tcheka mensupları gibi 
siyah deriden bir kostüm giyerdi.

Sol göğsünün üstünde Sovi- 
yetlerin kızıl yıldızı parlıyordu. 
Belindeki kemerde okkalı bir ta
banca vardı.. Elindeki sırımdan 
kamçıyı boyuna sallıyordu..

Biz oraya gelir gelmez, he
men yanımıza yaklaştı. Yavaş 
bir sesle şu formülü mırıldandı:

—  İdorovo Tovaritchi!
—  Her ikimiz birden :

—  Merhaba yoldaş! diye ce
vap vsrdik...

—  Sizi buraya hangi rüzgâr 
attı. Alassief yoldaş?. Kharassof:

—  Birşey değil diye söylendi... 
bir mahpus nakledilecek de...

—  Tuhaf şey... Halbuki bir 
mahpus nakledileceği zaman Mos- 
kuvadan bana işar vaki oluyor
du. Bu sefer yapmadılar...

—  Fakat bu sefer sırrın sır 
kalması mevzu bahs!..

—  Alâ... Anlayorum...

—  Hatta okadar ki, buraya 
benim ve muavinimin ne için gel
diğimizi kimse bilmemelidir. Vakıa 
bir lâf iki dudak arasından çık
tıktan sonra artık onun sır tarafı 
kalmaz. Fakat ufak bir ip ucu, 
ufak bir gevezelik işleri alt üst 
etmeğe kâfidir.

Theodorovitch yanındaki adam
lara döndü ve:

— Yoldaşın ne söylediğini duy
dunuz ya... Hadi yıkılın buradan! 
diye homurdandı. Sonra elindeki 
kamçısile onları dağıttı. Herifler 
çekilir çekilmez tekrar bize yak
laşmıştı ve gülerek dedi k i :

—  Alimallah burada namım 
bir anılır.. Bir işaret ettim mi bu 
heriflerin topu birden yere kapa
nır., Ben böyle bir adamım..

Kharassoff veriyordu piyazı 
veriyordu piyazı:

—  Görülyor... Doğrusu senin 
kudretine hayranım.. Hem sade 
kudret mi ya... Ayni zamanda da 
müthiş bir zekâ...

Herifci oğlu bu rüşveti kelâm 
sayesinde bayıldıkça bayılmış, ağzı 
kulaklarına varmıştı. Kharassof de
vam ediyordu :

—  Hem seni ne demeğe böyle 
eyaletlerde tutuyorlar.. Sen Mos-

( A r k a s t  y a r ı n )
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dün Kırklat eline vâsıl oldular
H a z r e t le r i

surelimde misli görülmemiş 
tezah ü ratla  karşılandılar

Alpullu 20 ( A . A ) —  Reisi
cümhur Hazretleri bu sabah saat 
altida Alpulluya muvasalat buyur
muşlardır.

Sirkeci istasiyonundan itibaren 
İstanbul halkı, Bakırköy ve Yeşil- 
köyü geçinciye kadar tren güzer
gâhında pencerelerden mendil 
sallıyarak, istasiyonlarda kesif ka
labalıklar halinde „yaşa Gazi” diye 
bağırarak Reisicümhur Hazretle
rini selâmetlemişler ve alkışla

mışlardır.
Bütün istasiyonlarda yağmurlu 

ve soğuk havaya rağmen büyük 
kurtarıcının yüzünü görmek için 
uzak köylerden gelmiş kadın, er
kek yüzlerce Trakyalı gece yarı
larına kadar bekleşiyorlardı. Gazi 
Hazretleri Çatalcada trenden ine
rek ve bazı yerlerde vagonlarının 
penceresinden halk ile konuşmuş
muşlar, senelerdenberi kendilerine 
müştak ve mütehassir olan bu 
vatandaşlarm muhabbetkâr teza
hürlerine mukabele buyurmuşlardır.

Muratlıda Tekirdağ valisi, be
lediye reisi ve meb’us Faik Beyle 
kumandan Sami Paşa, Alpulluda 
sabık iktisat vekili Şakir, Kırklar- 
eli ve Edirne meb’usları Fuat, 

Şevket ve Faik Beyler, Vali, be
lediye reisi gelerek Reisicümhur 
Hazretlerini selâmlamışlardır. G a
zi Hazretleri Alpullu şeker fabri
kasını gezerek nasıl işlediğini gör
müşler, fabrikanın vaziyeti ve is
tihsal kudreti hakkında izahat al
mışlardır.

Ayrılırken fabrikanın defterine

şunu yazdılar: “Alpullu şeker fab
rikasını gezdim. Gördüğüm vazi
yetten çok memnun kaldım. Mü
essesenin daha tevessü etmesini 
ve şimdiye kadar olduğundan 
fazla muvaffak olmasını dilerim. 
Memleketimizin her müsait mınta- 
kasında şeker fabrikalarının ço
ğalması ve bu suretle memleketin 
şeker ihtiyacının temini mühim 
hedeflerimiz sırasında tanınmalıdır.,,

Gazi Hazretleri saat 12-30 da 
Alpulludan hareket buyurmuşlar
dır. Halk trenin önünde saatlerce 
beklemiş ve muhterem Reisi ha
raretle alkışlayarak selâmetlemiş- 
lerdir.

Kırklareli, 20 ( A. A . ) —  Re
isicümhur Hazretleri refakatlerin
deki zevat ile saat 15 te Kırklar- 
eline muvasalat buyurmuşlardır. 
Istasiyonda biriken binlerce halk 
kurtarıcı Gaziyi misli görülmemiş 
bir hayecanla karşılamıştır. Sevinç 
ve heyecanını “ Yaşa, varol „ ses
leri ve yaşlı gözlerile ifade eden 
bu halk kütlesi, kurtarıcısını ya
kından görmek kendisini kurtaran 
eli öpmek için biribirinin omuzun
dan atlıyor, otomobilinin arkasın
dan koşuşarak minnet ve «ükran 
hislerini izhar ediyordu.

Resicümhur Hazretleri vilâyet 
makamını, askerî kumandanlığı ve 
belediyeyi ziyaret etmişler, burada 
belediye azalarile memleket işleri 
hakkında bir müddet görüşmüş
lerdir. Bundan sonra Cümhuriyet 
Halk Fırkası merkezine giderek 
her sınıftan halk mümessillerile te
masta bulunmuşlardır.

Ahlat yiyen yok
İsmet Paşa EeftM 
Beye cevap verdi
Mahallinde yapılan tetki- 
tta köylerde ahlat ve ot 

yiyen bir fert yoktur

Ankara, 20 ( A. A . ) —  Büyük 
Millet Meclisi bugün Reis Kâzım 
Paşa Hazretlerinin riyasetinde top
lanmıştır. Celsenin açılmasını mü
teakip nüfus kanununun geriye 
verilmesi hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi okunmuştur. Başvekil 
îsmet Paşa Hazretleri İzmir civa
rında bazı köylerde açlık ve sefa
let hiikümferma olduğunu ve bu 
vaziyet karşısında kükûmetçe ne 
gibi tedabir alındığına dair sual 
takririne cevaben demiştir k i: 
“ Sual takririnde sarahat bulmu
yoruz. Fakat Fethi Beyin sual 
takririndeki ifadesine göre izmirde 
bazı gazeteler Değirmendere na
hiyesinde Ahmetbeyli köyünde se
faletten bahsetmişler. Daha hava
dis gazetelerde intişar eder etmez 
vilâyet tahkike tevessül etmiş, he
yet Değirmendere nahiyesinin Ah
metbeyli köyüne gitmiş orada he
yeti ihtiyariye ile beraber hal ve 
vakitleri en fakir addolunan bazı 
aileler nezdinde tahkikat yapmış
lar, tahkikata göre bu köyde fa
kir ailelerin münhasıran ahlat veya 

( A r k a s ı  3  ün cü  s a h fe d e )

Ziraat kongresi hazırlıkları
5 kânunusanide toplanacak kon
grede ziraî vaziyetimize bir mu
vazene vermek işi tetkik edilecek

Kânunusaninin beşinci günü 
Ankarada bir ziraat kongresi in
ikat edecektir. Bu kongreyi Baş
vekilimiz İsmet Paşa Hazretleri 
kuşat ederek bir nutuk söyleye
cektir .Kongreye İktisat Vekilimiz 
Mustafa Şeref Bey riyaset ede
cektir.

Kongrede memleketimizin zi
raat siyaseti etrafında mühim nsü- 
zakerat cereyaen edecek memle
ketin ziraatini ıslah etmek, dünya 
istihlâkâtma nazaran ziraat vazi
yetimize bir muvazene vermek 
mes’elesi tetkik edilecektir.

Bu meyanda memleketin en 
mühim ihracat emteasmdan olan 
tütün, pamuk, palamut, incir, 
üzüm, afyon ziraat ve ihracatı 
meselelerinin memleketin ihracat 
kabiliyetini inkişaf ettirecek bir 
şekle ircaı etrafında mühim mu- 
karrerat ittihaz edilecektir.

Kongrede raportör olarak ta
yin edilen ziraat mutahassıslarm- 
dan ve Ali Ticaret Mektebi mu
allimlerinden Salih Zeki ve gene 
raportör intihap edilen Ziraat 
mektebi mezunlarından Hulkî Bey
le, murahhas olarak davet edilen

Halkalı çiftliği müdiri Raşit ve 
ziraat mühendislerinden Lûtfi Arif 
Beyler birkaç güne kadar Anka- 
râya gideceklerdir.

Tütün inhisar idaresi ziraat 
fen şubesinde çalışan ıslahı büzür 
mütehassısı Mösyö(Peren) de kon
greye iştirak edecektir.

Ziraat kongresi ile beraber 
Ankarada beynelmilel bir ziraat 
sergisi açılacaktır. Ziraat sergisi
nin resmi küşadı büyük merasim
le yapılacaktır. Sergiye Avrupa 
ve Balkanların ziraatçı memleket
lerden ekserisi iştirak etmekte
dir. Her millet için ayrı bir pav
yon hazırlanmaktadır. Bu pavyon
larda her memleketin istihsalât 
numuneleri teşhir edilecektir.

Bundan başka bu sergide ay
rıca ziraat alât ve vesaiti de teş
hir edilecektir. Bunun için ziraat 
malzemesi inşa eden fabrikaların 
ekserisi sergiye iştirak arzusunu 
izhar etmişlerdir.

Macaristanm bu sergiye sureti 
iştiraki hakkında hükümetimizle 
temaslarda bulunmak ve hazırlık 
yapmak Macar Ziraat Müsteşarı 
Raşavski şehrimize gelmiş ve dün 
akşam Ankaraya gitmiştir.

Gayrimübadiller

Tevziat dün de 
devam etmiştir

Pazartesiye 38 bin liraya 
kadar istihkakları 

olanlar para alacaklardır

Gayrimübadillere tevziata de
vam edilmektedir.

(10) bin liraya kadar istihkakı 
olanların hepsine tevziat yapıla
madığı için dün de bunlara para 
dağıtılmağa devam edilmiştir.

Bugün de (10) bin liralık liste
ye dahil olanlara devam edilecek
tir.

Şimdiye kadar 200 gayrımü- 
badile para dağıtılmıştır.

İstihkak ashabı gayrımüba- 
diller komisyonuna müracaat ede
rek umum alacaklarının yüzde 
onu nisbetinde bir çek almakta 
ve bu çekle Ziraat Bankasından 
paralarını tahsil etmektedirler.

Pazartesi gününden itibaren 80 
bin liraya kadar istihkakı alanlara 
tevziata başlanacaktır.

Bu listeye dahil olanlara tev 
ziat 4 gün devam edecek, ondan 
sonra 50 bin liraya kadar olacağı 
olanlara para dağılacaktır.

Ş im e n d ife r le r

Elâzize yeni bir 
hat yapılacak
İsmet Paşanın Elâziz 
heyetine verdiği cevap

Ankara, 20 —  Malatya - Di- 
yarbekir hattının Elâzizden de 
geçmesi için rica ve temenni- 
yatta bulunmak üzre şehrimize ge
len heyet Başvekil İsmet Paşa ta

rafından kabul edildi. İsmet Paşa 
bu temenniyatın hükümetin şimen
difer programına uygun bulundu
ğunu ve hattın Elâzize bir kolla 
raptedileceğini heyete bildirmiştir. 
Heyet azası bu cevabı teşekkür 
ve minnetle karşılamışlardır.

Bu vaziyete nazaran evvelce 
Malatya - Ergani ve Diyarbekir 
istikametini takip edecek olan hat, 

şimdi de ayni şekli muhafaza ede
cek, fakat hattın üzerinde Sofu
lar mevkiinden Elâzize 21 kilo
metrelik bir kol ayrılacaktır.

Diğer taraftan Van Şimendifer 
projesi de mevcut bulunduğundan 
bu hattın inşasile Van demiryolu
nun ilk 2 1  kilometrosu inşa edil
miş olacaktır.

Heyet bugün İstanbula hare
ket edecek ve orada Elâzizde. 
belediye tarafından inşa ettirilen 
fakat şehre cereyan vermiyen 
elektrik fabrikasının işletme işile 
meşgul olacaktır.

Türk - Yunan itilâfı
Atina, 20 (A. A) —  Meb’usan 

meclisi Türk - Yunan itilâfname- 

lerinin tasdikini mübeyyin kanun 

lâyihasını kabul etmiştir.

Mübadelede içtima
Dün Muhtelit Mübadale komis

yonunda dördüncü büro içtima 
ederek Garbî Trakyadâki Türk
lere tevzi edilecek olan 150,000 
liranın sureti taksimi etrafında 
müzakeratta bulunmuştur.

İsm et F a şa  hm 
İşi derahde e tti

Saraçoğlu Şükrü Bey ya
fanda şehrimize geliyor

Uzun müddettenberi rahatsız 
bulunan Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey iadei afiyet temişse 
de nekahat devresi olarak şehri
mizde geçireçeği müddet zarfın
da Maliye vekâletinin idaresi 
Müdafayi Milliye Vekili Mustafa 
Apdülhalik Beye teklif edilmişti. 
Apdülhalik Bey uhdesinde bulu
nan vekâierin işleri ve sıhhati 
diğer bir vekâletin idaresini ted
vire gayri müsait bulunmasından 
bu yazifeyi kat>ul edememek ız- 
tırarmda kalmıştır.

Bunun üzerine mezkûr vekâlet 
işlerinin ifası İktisat Vekili Musta
fa Şeref ve Nafıa Vekili Zekâi 
Beylere teklif edilmiş ise de Şük
rü Beyin nekahet devresinin uza
ması ihtimaline binaen Maliye ve
kâleti işlerini uzun müddet kendi 
dairelerile idare etmek müşkilâtmı 
nazarı dikkate alarak üzerlerine 
almamışlardır. Binaenaleyh Maliye 
vekâleti umurunun Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri tarafından rüyet 
edileceği haber verilmektedir. Sa
raçoğlu Şükrü Bey bir kaç gü
ne kadar şehrimize geleçektir.

İzmir Ticaret Odası da bir 
rapor hazırlıyor

İstanbul Ticaret Odasından 
sonra, İzmir Ticaret Odası da, 
Gazi Hazretlerine takdim edilmek 
üzere bir rapor hazırlamaktadır.

İzmir Ticaret Odası, esas ol
mak üzere şehrimiz Ticaret Oda
sından raporun bir nüshasını iste
miştir. ___________ __

Ş ehir meclisinde M üzakereler
Amelî Hayat mekteplerinin vaziye

ti görüşüldü ve beş ay 
sonra bir karar ittihazı kabul edildi

Şehir Meclisi dün içtima et
miştir. İçtimaa saat 14,5 ta baş
lanmış, 18,5 ta nihayet verilmiş
tir. Dünkü celse pek hararetli ve 
münakaşalı olmuştur. Evvelâ, ge

çen celsede, Gazi Hz. nin içtimai 
teşrif buyurmalarile tarihî ve pek 
kıymetli bir gün yaşıyan Şehir 
Meclisinde o günün zabtının iyi bir 
yazı ile yazdırılıp meclise taliki 
teklif edilmişti.

Bu teklif karar altına alındı.

Heyeti müessise tarafından 

hazırlanan Amelî Hayat mektepleri 

raporu okundu. Raporda, binala

rın müsait olmadığı, programla

rın nisbetsiz, lisan derslerinin az 

ve aşağı olduğu için tadilât yapıl

ması lâzım geldiği, bundan sonra 

suiistimale mani olacak tedbirle
rin alınması icap ettiği yazılı idi. 
Ayni noktai nazarları teyit eden, 
Maarif encümeninin de raporu 

okundu.
Bunun üzerine pek şiddetli mü

nakaşalar başladı ve saatlerce de
vam etti. Bu hararetli münakaşa
lar, mekteplerin tedrisata devam 
etmesi veya tedrisatını tatil etme
si etrafında oluyordu. Azadan bir 
çoğu muhtelif fikirler serdettiler. 
Ezcümle Avni Bey, Amelî Hayat 
mekteplerinin, şehir yatı ve san’at 
mekteplerile beraber bir el tarar 
fından idare edilmesini ileri sürdü.

Cevdet Kerim Bey, Amelî Ha

yat mekteplerinin idamesine lüzum 
kalmadığını iddia etti. Rana Sa- 

ni Yaver Hanım da, bu mektep

lerin bugünkü vaziyetinin iyi ol

duğunu, bundan daha fazla bir 
şey yapılamıyacağı fikrini müda-, 
faa etti. Neticede; Amelî Hayat 
mekteplerinin bugünkü vaziyetile 
daha beş ay muhafazasına, bu 
müddet zarfında esaslı tetkikat 
yapıldıktan sonra neticeye göre 
mekteplerin ipka veya kapatılma
sına karar verilmesi müttefikan 
kabul edildi ve içtimaa nihayet 

, verildi.
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Fatma beş senedir küçük bir 
posta merkezinde postrestant me
murluğu yapıyordu.

Yaşı ilerlemişti. Fakat hâlâ 
kendi elinin siyah damgasından 
geçen mektupların sahiplerinde 
hâsıl edeceği sevinci düşündükçe 
çizgili çehresi bir tebessümle par
lardı.

Boş vakitlerinde gişenin arka
sında oturur düşünür ve hayalen 
ne maceralar ne romanlar kurardı.

Bu posta merkezi • çok işlek 
değildi. Ve içindeki üç memur 
da hemen hemen bütün müşteri
lerini tanırlardı.

Bir gün Fatma gelen mektup
ları damgalarken gözü tamdık 
yazılar arasında bir yabancıya 
tesadüf etti.

Bu mavi bir zarftı.
Üzerindeki adrese baktı.
„Sâda Fehim Hanım,,

Postresant

Böyle bir adrese böyle bir 
mektup ilk defa geliyordu.

Yazıyı tetkik etti. Adres bir 
erkek elinden çıkmıştı. Ve derhal 
gözünün önünde uzun boylu es
mer, saçları arkaya taranmış bir 
erkek hayali canlandı. Sâda da 
henüz pek küçük bir kız olmalıydı.

Sarışın, yeşil gözlü, macerape
rest bir genç kız...

Kimbilir belki bu ilk aşk mek
tuplarıydı....

Fatma merak içinde idi.
Genç kızın, mektubu aldığı 

zamanki sevincini görmek istiyordu.
O  gün öğle tatilinde bile er

kenden vazifesinin başına döndü.
Havale gişesindeki memura 

sordu,
—  Kuzum Mihri Bey biç beni 

ariyan oldu mu?.
—  Bir genç kız geldi mektup 

sordu.
—  Peki verdiniz mi?
—  Hayır masanıza baktım bu

lamadım. Sonra gelecek!
Mihri Beyin mektubu bulma

sına imkân yoktu. Çünki Fatma 
onu bir dosyanın arasında sakla
mıştı.

Ertesi gün sabahleyin erken 
den postahanenin kapısı açıldı. 
Uzun boylu sarışın şirin bir kız 
içeri girdi. Telâşlı telâşlı post 
resant gişesine ilerledi ve sordu:

—  Affedersiniz Sâda Fehmi 
Hamm namına bir mektup varmı?..

Fatma hemen ayağa kalktı 
dosyanın içinden mavi zarfı 
çekti ve genç kızın yumuk beyaz 
eline uzattı.

Kız derhal mektubu kırmızı 
çantasının içine soktu ve hızlı hızlı 
yürüyüp gitti.

Fatma artık her posta gelişin
de mektuplar arasında mavi bir 
zarf arıyor ve tanımadığı sarışın 
kızı sevindirmek hevesile kalbi çar
pıyordu.

Beş gün sonra nihayet istedi
ği oldu. Sâda için ikinci bir mavi 
zarf daha gelmişti. Bir gün sonra 
genç kız gene geldi ve mektubu
nu aldı...

Bu mektuplar, bir iki, üç, tek
rar etti.

Bir gün Sâda gene gelmişti.
—  Mektup var mı?. Diye sor

du.

Bu sefer mektup yoktu. Fat
ma adeta sıkılarak ve müteessir 
olarak cevap verdi:

Bugün çıkmadı Belki pos
tada gecikmiş olacak!..

Birdenbire genç kız kıpkırm ı
zı °ldu. Hani dokunsanız ağlıya- 
caktı. Sadece:

Dem ek y o k ?  dedi ve b u  se-
fer
laştı..

yavaş yavaş ilerliyerek uzak-

Mektupların arkası kesilmişti. 
Genç kız her gelişinde eli boş, 
kalbi boş dönüyordu...

Kim bilir sevgilisi belki de ken
disini unutmuştu.

Nihayet postahaneyi ziyaret
lerini seyrekleştirdi ve artık bir 
daha uğramaz oldu.

Fatma bundan onun kadar 
müteessirdi. Bu aşk romanının 

artık bittiğini hissediyordu. Tanı
madığı, esmer uzun boylu tasav
vur ettiği adama içerliyordu. Ve 
bir daha o genç kızın memnun 
ve mes’ut ayrılışını göremiyeveğine 
yanıyordu.

Fakat bir gün mektuplar ara
sında gene o mavi zarfı görünce 
sevinçten ve heyecandan titredi..

Eline aldı ve zarfı okudu:
“ Sâda Fehmi Hanım „
Eski mektuplar Bursadan ge

lirken bu seferki Diyarbekir dam
galı idi. Ne kader uzak!.

Zavallı Fatmanm içini bir ye
is bir gam kapladı:

Küçük Sâda artık gelmiyordu!.
Eğer adresini bilse! Eğer giz

liden gizliye haber verebilse...
Mavi zarf hâlâ çekmecenin 

içinde duruyordu. Yakında mür- 
seli aleyhi bulunmıyan mektuplar 
gibi tevkif ve ifna edilecekti.

Bu ihtimal kalbini sıkıyordu. 
Kim bilir belki gelir, diye bek
ledi:

Yağmurlu bir gün sabahleyin 
sokakta bir genç kızı Sâdaya ben
zetmişti. Yiırüdü, koştu.. “ Roma
nının kahramanı,, arkasından koş
tu.

Fakat heyhat, o değildi.
Sâda değildi.
Sonra meyus, tekrar gişesine 

gitti.
“ —  Fatma Hanım, vazifeniz

de ihmal ve tekâsül gösteriyorsu
nuz. Bakın mürseli aleyhi bulun
mamış bir mektup! Üzerindeki ta
rih 3 kânunusani, halbuki bugün 
21 mart. Niçin bu mektubu ifna 
etmediniz ?

Her mektubu böyle saklarsanız 
sonra ne olur ?..

Bu postahanenin şefi idi.
Fatma başını iğdi. Ona mes’

eleyi anlatamazdı. Zaten anlatmak 
ta beyhude idi. Şef efendi mavi 
zarfın üzerine kırmızı kalemle ko
ca bir “battal,, işareti çekti ve 
sonra:

—  Ne intizamsızlık efendim! 
diye söylenerek uzaklaştı.

Fatma, bu kadar çabuk biten 
bu aşk romanı karşısında, hare
ketsiz kalmıştı.

Mavi zarfa uzun uzun baktı. 
Bu bakışlarda bir sevgiliye son 
elveda manası vardı. Sonra mek
tubu titreyen ellerile tuttu ve se
pete attı.

Tevfik Fikretin davası
Bedia Hanımı öldürmekle maz

nun Feyziati lisesi talebesinden 
Tevfik Fikretin muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde bakılmıştır.

Evvelce Ağırceza Tevfik Fik- 
reti 10  seneye mahkûm etmiş, fa
kat Temyiz kararı nakzetmişti.

Dün yeniden muhakemesine 
başlanacaktı, lâkin reis Nusret Be
yin evelce hâdisenin tahkikatında 
bulunduğundan bu davaya kanu
nen bakamamış, Bunun için mu
hakemenin 27 kânunuevele kalması 
kararlaştırılmıştır.

90 liralık sigara
Nişantaşında Kâğıthane cad

desinde bakkal Nikonun dükkânı
na hırsız girmiş, 90 lira kıymetin
de sigara çalarak kaçmıştır.

Ahlat yiyen yok
[ B ir in c i  s a h ife d e n  m a ba t] 

otla kendilerini beslediklerine da
ir malûmat bulunmamış, her evde 
un ve ekmek , zeytin , zeytin
yağı gibi aslî gıda mevaddı 
tesbit olunmuş, heyet açlık ve se
faletten bazı köylerin hicret et
tiklerine dair olan havadisi de 
tahkik etmiş, köylülerden bazıları 
çiftlik sahiplerile mukavele yapa
rak Ödemiş ve havalisinde daha 
çok kazanmak için çalışmağa git
mişler.

Esasen iki üç nahiyesinde Cu- 
maovası, Değirmendere, Seydiköy 
nahiyelerinde hububat mahsulü ba
şak ve çiçek zamanında yağan 
yağmurlar dolayısile arızaya uğ
ramış, onun için iyi olmamış. Fa
kat bu köylerde tütün ve zeytin de 
çıkarıldığı için kısmen ihtiyaçlarını 
bunlarla telâfi etmişler. Cumaovası 
Değirmendere ve Seydiköy nahi
yeleri kooaeratif teşkilâtına malik
tirler. Kooperatif sermayesile Zi
raat Bankasının kooperatiflere ek
lediği sermaye ve kendi ihtiyat 
akçelerile bu nahiyeler yani Cuma- 
ovası, Torbalı, Seydiköy, Değirmen
dere nahiyelerine ceman 284 bin 
lira ikraz muamelesi yapmışlardır.

Bahsolunan Ahmetbeyli köyün
de yedi bin kilo tütün satılmış, 
40 - 120 üzerinden. Fakat diğer 
köylerde tütün arızaya uğradığı 
için fiati yüksek değilmiş. Bura
larda sıkıntı olarak daha evvel 
vilâyetçe tohum darlığı tesbit o- 
lunmuş ve tohum darlığı için Zi
raat Bankasına vaktile malûmat 
verilmiş ve Ziraat Bankası tohum
da bunlara yardım etmek üzere 
hususî teşkilât yapmış. Anlaşılıyor 
ki bu köylerde o havalinin umumî 
maişetine göre bir sıkıntı varmış. 
Fakat bu sıkıntının her cephede 
safhaları bu arzettiğimden iba
rettir. Açlık ve sefalet içinde ah
lat yemekle hayatlarım geçirmeğe 
mecbur oldukları havadisinin doğ
ru olmadığı anlaşılıyor.

Fethi Bey (Gümüşhane), Baş
vekil Paşa Hazretlerinin verdikleri 
izahatı memnuniyetle telâkki etti
ğini ve ilâve edecek başka birşey 
olmadığını söylemiştir.

F eci bir kaza 
Bir otomobil hen

değe düştü
Dün sabah; Kemerburgazdan 

İstanbula gelen bir yolcu otomo

bili müthiş bir kaza geçirmiştir. 

Otomobil, bir yokuş tırmanırken 
direksiyon bozulmuş, bir hendeğe 
yuvarlanmıştır. Sukut çok âni ve 
şiddetli olduğu için otomobil müş
terileri kâmilen ve ağır surette 
yaralanmışlardı r.

4 yaralıdan biri; beyni parça
lanmak suretile ölmüştür. Hâdise
ye gelen jandarma memurları ya
ralıları hastaneye naklettirmişler 

ve şöför Şükrüyü Adliyeye teslim 
etmişlerdir.

Tahkikatı, idare eden 1 inci 
müstantik; kazada şoförün kaba

hati olup olmadığını tesbit ede
cektir.

Bir kadın dolandırıcı
Polis 2 inci şube memurları, 

Seher isminde bir kadın dolandı
rıcı yakalamışlardır. Seher; müte
addit sabıkaları olan mahir bir 
hırsızdır. Adi yüzükleri, küpeleri, 
saatleri, gümüş, altın ve elmas 
gibi göstererek bazı safdilleri iğ
fal etmektedir.

Bu tarzdaki vak’alarda ihtisası 
olan Seherden 2 yeni dolandırıcı
lıkta" hesap sorulacaktır.

Acıbadem cinayeti davası 
Bir katil cürmile maznun iki 

komser muavini hakkında 
dinlenen şahitler ne söylüyorlar?

Kadıköyde Cemal isminde bir 
jandarmayı öldürmekle maznun 
Kurbağalıdere ve Acıbadem kom
ser muavinlerinden Süleyman ve 
Bican Efendilerin muhakemesine 
dün Ağır ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir.

Dünkü celsede vak’ayı mütea
kip mahallindeki eşhasın ve maz
nunların ifadelerini alan ikinci kom
ser Baha, serkomser Necati Bey
lerle polis Sadık Efendi ve bekçi 
Osmanı dinlemişlerdir.

Baha Bey şu şekilde ifade 
vermiştir:

—  1 üleyman Efendi bana te
lefon ederek müddeiumumîlikten 
Cemalin tevkifi için bir müzekkere 
aldığnı ve Bican Efendi ile tevki
fine gittikleri esnada teslim ol
madığını kendisine ateş ettiğini 
buna karşı kendisinin de silâh 
istimal etmek mecburiyetinde kal
dıklarım bu esnada Cemalin mak
tul düştüğünü söyledi.

Ben Süleyman Efendiyi çağır

dım gelir gelmez tabancasını al
dım muayene ettim ve ifadesini 
aldım. Tabanca boştu.

Süleyman Efendi üç el silâh 
attığım söyledi.

Süleyman Efendinin tabanca
sını müsadere ettim. O esnada 
serkomser Necati, Müddeiumumi 
ve tıbbi adli doktoru geldiler, 
doğru mahalli vak’aya gittik. Bican 
Efendinin tabancasını da aldım ve 
muayene ettim. Tabanca dolu idi. 
kokladım yağ kokuyordu. Ben de 
istimal edilmemiş kanaati vardı. 
Fişekleri değiştirmiş ve yağlamış 
olabilir.

Serkomser Necati B. merkezde 
otururken Süleyman Efendi tara
fından telefon edildiğini ve bir 
adamı öldürdüklerini söylemesi ü- 
zerine derhal Müddeiumumîliği 
haberdar ederek ikinci komseri 
mahalli vak’aya gönderdiğini söy
lemiştir.

Mahkeme diğer bazı şahitlerin 
celbi için talik edilmiştir.

İtfaiye filmi
İtfaiyenin nasıl çalıştığı 

sesli filme alındı

Şehrimizin manzaralarını al
makta olaı Foks filim şirketi 
evvelki gün İstanbul itfaiyesinin 
çalışmasını filme almıştır. Alman 
filimler iki kısımdır. Biri Beyoğ
lunda, diğeri İstanbul cihetindedir. 
Beyoğlundaki filim şu suretle ol
muştun

Apartımanlarm birinde mefruz 
bir yangına karşı itfaiyenin kan
calarla nasıl çalıştığı, itfaiye ef
radının yangını söndürmek üzere 
merdivenlerle nasıl inip çıktıkları 
gösterilmiştir.

Diğer filim de İstanbul cihetin
de sun’î bir yangın yapılarak alın
mıştır.

Gümrük hamalları
Gümrük hamalları nakliye ta

rifelerinin arttırılması için Rüsu
mat idaresine müracaat etmiş - 
lerdir.

Terkos işi
Bu şirketin teklifatına 

itimat caiz değildir!

Terkos şirketinin Nafıa Vekâ
letine yeni bir teklifte bulunduğu 
yazılmıştı. Şirket tesisatının satın 
alınması veya mukavelesinin feshi 
hakkında belediyenin müracaati 
tetkik edilirken şirketin teklifleri 
de tetkik edilmektedir.

Terkos şirketinin bu yeni tek
lifi üzerine mütaleasmı soran bir 
muharririmize belediye fen işleri 
müdürü Ziya Bey şu sözleri söy
lemiştir:

—  „ Yarım asırdanberi tecrübe 
edilmiş bir şirketin teklifatına 
itimat caiz değildir.

Bahusus yeni belediye kanunu, 
iştira müddeti gelen imtiyazlı şir
ketlerin tesisatının satın ahnması 
hakkını bize vermiştir. Terkos 
şirketinin talebi mevzuu bahsola-

trandan gelen transit eşyalar
Iran tacirleri ile Avrupa arasındaki

transit işleri memleketimiz 
vasıtasile yapılacak

Memnuniyetle haher aldığımı
za göre hükümet memleket ikti

sadiyatını çok yakından alâkadar 

eden mühim bir meseleyi muvaf
fakiyetle halletmek üzeredir. Bu 

mesele Merkezî Avrupa ile İran 
arasında memleketimiz vasıtasile 
transit nakliyat işidir.

Kont Bethlenin Ankarayı ziya
reti esnasında bu hususta Macar- 

larla tamamile itilâf hâsıl olduğu 

gibi Tunaya mücavir diğer dev
letlerle de mutabık kalınmıştır. 

Önümüzdeki seneden itibaren Mer

kezî Avrupadan Tuna nehri vası- 

tasile sevkedilen İrana mahsus her- 

nevi emtea Köstenceye gelecek ve 

buradan Seyrisefain idaresinin tah

sis edeceği vapurlarla doğrudan 

doğruya Trabzona gönderilecektir.

Diğer taraftan Devlet Demir
yolları idaresi Trabzonda mühim 
bir kaç kamyon kolu tesis ede
cektir, Bu kamyon kolları Trab
zona gelen ticarî emtiayı yükli-

yerek Erzurum tarikile doğrudan 
doğruya Tifüse götürecektir. İrandan 

Avrupaya sevkedilmekte o’an kıy

mettar halılar ve saire gibi mevat 

ta ayni yolu takiben ve ayni vesa
itle Köstenceye gönderilecektir.

Bir zamanlar şark vilâyetleri
mizi-. refah ve mamuriyetine çok 

hizmet ettiği halde bilâhare Batum 

limanına intikal etmiş olan bu 

transit nakliyatının gene memle
ketimize dönmüş elması Şark vi

lâyetlerimizin İktisadî taamülleri 
noktai nazarından çok b&yük bir 
ehemmiyete maliktir.

Diğer taraftan Seyrisefain İda

remiz de gerek İskenderiye hattı 
ve gerek Köstence Trabzon hattı 

gibi haricî muvasalatlarına başla

makla kendisinden memleketçe 

asıl beklemekete olduğumuz gaye

ye doğru kuvvetli bir adım atmış 

olacak, yavaş yavaş Türk sahille
ri arasındaki nakliyatı millî gemi 
mücehhezlerine terkedecektir.



Divanyolu cinayeti

IMâflnarfc Efaanımaa 
vmursLim kaftal 

ımeğeiî? s1©He nımiîş
Divanyolunda beraber oturduk

ları evde, Melâhat Hanım isminde 
bir kadını sustalı çakı ile vurup 
öldüren Şaban hakkmdaki tahki
kata üçüncü müstantiklikçe vazı
yet edilmiştir.

Katil Şaban, bir muharririmize 
şunları anlatmaktadır.

—  Ben, Melâhat Hanımı vur
madım. O, diğer kadınlarla kavga 
ediyordu. O esnada vuruldu. Ama, 
ölürken: “Beni Şaban vurdu !„ 
demiş... Benim, bundan hiç habe
rim yok !..

Şaban, nakledilmiş olduğu tev- 
kifanede cinnet asarı göstermeğe 
başlamıştır.

Şaban, arasıra saçma sapan 
söylenmekte, bir şeyler okumak
tadır. Tevkifane doktoru, lüzum 
gösterirse, Tıbbı adliye sevkedile- 
cektir.

ü ® 0<g<dİDy<ed]<a

Temiz su meselesi
Belediye İstanbuldaki memba 

sulan ile çok yakından alâkadar 
olmağa başlamıştır. İstanbul ve ci
varındaki bütün suların terkibi, 
miktarı, membalarının mevsimlere 
göre ne kadar su verebileceği 
tetkik ve tespit edilecektir.

Nakil meselesi yüzünden şeh
rin yalnız bir semtine inhisar eden 
sular da nazarı itibare alınacaktır 
Belediye bunlar için de nakil va
sıtaları düşünecek ve bu sulardan 
bütün şehir halkının istifadesi için 
çalışacaktır.

Esasen yeni hıfzıssıhha kanu
nunda da halka temiz gıda a e 
içecek temini için birçok ahkâm 
vardır.

Behçet Beyin sıhhî vaziyeti
Tütün İnhisarı Müdiri Behçet 

Beyin sıhhî ahvali tamamen iyileş

miştir. Dün de doktorlar kendisini 

muayene etmişlerdir. Behçet Beyin 

bacağına yapılacak olan ameliyat 

bugün de yapılmamıştır. Kurşun 

pazartesi günü çıkarılacaktır.

Bu hâdisede yaralanarak ölen 

hademe Hüseyin ağamn torunla

rına, Tütün İnhisar idaresi tara

fından 500 lira tazminat verile
cektir.

Yunan artistlerinin ziyafeti
Bir müddettenberi şehrimizde 

temsiller vermekte olan ( Yunan 

artistleri cemiyeti ) dün saat 16 
da Tokatlıyan otelinde matbuat 
ile Darülbedayi artistleri şerefine 
bir çay ziyafeti vermiştir._______
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kovada iş başına geçecek bir 
adamsın... Sanki oradakiler ne ?.. 
Hepsi budala !.. Hepsi hımbıl !.. 
Moskovaya bir gelsen, herkesin 
başına geçersin i..

—  Orası öyle amma....
—  Demin Djizinsky’ye de bu

nu söyledim..
—  Deme beyahu sahi söyle

din mi ?..
—  Söylemez olur mıyım, hattâ, 

Moskovanın böyle adamlara ihti
yacı olduğu halde neden senin 
hâlâ burada tutulmak istenildiğini 
de anlamadığımı söyledim...

Theodorovitchin keyfi keyifti..
Beriki ise hâlâ medhüsena ba

bında devam ediyordu:
~  Sen de bilirsin, komiserler

Belediyede teftiş
Teftişat için yeni bir 

talimatname hazırlanıyor

Vilâyetle belediye birleşmeden 
evvel emanet teftiş heyeti bütün 
belediye işlerini teftiş edebilirdi. 
Halbuki sonra teşkilât değişti. 

Zabıtai belediye polise devredildi. 
Belediye müdürlükleri de kayma
kamlıklara tahvil edildi. Bunun 
şimdi belediye heyetinin teftiş sa
lâhiyeti daralmıştır.

Belediye işlerinde nasıl tefti
şat yapılması lâzımgeldiği hakkın
da başka bir teftiş şekli kabul et
mek zarureti hâsıl olmuştur. Bele

diye müfettişlerinin vazifeleri ye
niden tanzim edilecektir. Bunun 
için de yeni bir talimatname hazır- 
lanmaktadır. Bu talimatname da
imî belediye encümeninde ve şehir 

meclisinde müzakere edilecek, lü
zum görülürse Dahiliye Vekâletine 
de gönderilecektir.

15 sene hapis
Beyoğlunda bir otomobil için

de Sadettin isminde bir çocuğu 

bıçakla yaralayıp öldürmekle maz

nun Abtullahm kararı dün Ağır- 

cezada okunmuştur.

Abtullah 15 sene ağır hapse 

mahkûm edilmiştir.

Tevfik Kâmil B.
Mübadele Başmurahhası 
bugün Ankaraya gidiyor

M ü b a d e le  Başmurahhasımız 

Tevfik Kâmil Bey bu akşam An

karaya gidecektir. Tevfik Kâmil 

Bey, Ankarada hükümetle komis

yonu alâkadar eden meseleler ve 

bilhassa ysni sene için hazırlanan 

bütçe etrafında temaslarda bulu

nacaktır.

Tevfik Kâmil Bey Ankarada 

on gün kader kalacak, şehrimize 

avdet ettikten bir müddet sonra 

Garbî Trakyaya icrası mukarrer 

olan seyahate çıkacaktır.

Mübadele Başmurahhasımızm 

Garbî Trakyadaki seyahati bir ay 
kadar devam edecek ve Gümül- 

cinede, İskeçede ve diğer ma

hallerde bulunan Garbî Trakyalı 

Türklerin, son itilâfnameden sonra 

Yunan Hükümetince iadesi mukar

rer olan emlâk ve arazinin iade 

edilip edilmediğini tetkik edecek 

ve eğer varsa, şikâyetlerini dinli- 

yecektir._________

heyeti muhafaza bölüğünün başın
da her halde şu Ketersön alığın
dan daha iyi- iş görürsün!

O  da adam mı sanki... He
rif gûya muhafız.. Bir uyuşa, sa
kalım bıyığını bile çalarlar, ot 
minder yaparlar, tekrar ona sa
tarlar.

—  Evet Keterson çok safdil 
bir adam..

— Sade safdil mi, ayni zamanda 
sersem, budala adam.. Mos
kovaya gider gitmez ilk işim in
şallah senin üzerine nazarı dik
kati celbetmek olsun!.. 

Theodorovitch hayran mı hayran
dı.. Keyfine payan yoktu.. Elini 
bir kaldırdı. Güya şakadan, pi- 
rensin omuzuna bir sille indirdi., 
ki vallâhi billahi bu sille bir ökü
zü bile sersemletmeğe kâfi gelirdi»

—  Yamansın be Alassief yaman, 
diye haykırdı.

—  Şimdi bu meseleyi bir ta-

Batakhaneler

Lâleli ve civarın- 
da üç esrarhane 

basıldn
Polis ikinci şubesi, Lâleli, Kos- 

ka ve civarındaki yangın yerle
rinde ahlâksızlıkların önüne geç
meği kararlaştırmıştır.

Yalnız bu iş için sekiz taharri 
memuru tayin edilmiş ve bu me
murlar tarafından, bu civar mü
temadi bir tarassut altına alın
mıştır.

Evvelki gece Koska yangın 
yerlerinde Arap Haşan, Tesbihçi 
İsmail ve Arap Makbule isimle
rindeki eşhasın esrarhaneleri ba
sılmış ve buralarda esrar içen 18 
kadın ve erkek yakalanmıştır.

Bunlardan başka Sado ve Hü
seyin isimlerindeki adamların ida
releri altında icrayi fuhuş eden 
22 kadın da polisler tarafından 
tutulmuş ve muayeneye sevkedil- 
mişler.

Bütün o civardan gelip geçen
leri ve Lâleli caddesi üzerinde 
oturanların rahat ve huzurlarını 
kaçıran bu şebeke hakkında tan
zim olunan tahkikat evrakı müddei 
umumiliğe verilecektir.

Mıui'feıe'iF^FFnls 

Beykoz fabrikasının su 
meselesi halledildi

Sanayi ve Maadin Bankasının 
Beykozdaki debağ ve kundura 
fabrikası ötedenberi su sıkıntısı 
çekiyor. Bir iki senedir Belediye 
ile fabrika arasında bu hususta 

müzakere cereyan ediyor. Bu mü
zakereye göre fabrikaya çeşme - 
lerden su verilecek, buna muka
bil Beykoz - Paşabahçe yolu fab
rikadan alınacak cereyanla tenvir 
edilecekti.

Nihayet Belediye ile vilâyetin 
birleşmesi üzerine Beykoz kayma

kamı Reşat Bey bu işle ciddî su

rette meşgul olmağa başlamış ve 

fabrika ile anlaşmıştır.

Evvelki günden itibaren fabri

ka elektrik cereyanı vermeğe baş

lamış ve Beykoz-Paşabahçe cad

desine büyük lâmbalar konulmuş

tur.

Vitrin müsabakası
Dün toplanması mukarrer olan 

Vitrin müsabakası jürî heyeti içti

maini yarına tehir etmiştir.

Yarın ki içtimada birinci ve 

ikinci gelen Vitrin tespit edilecek, 

600 kişiye verilecek hediyelerin 

kur’a günü tespit edilecektir.

rafa bırakalım da asıl işe gelelim...
—  Hay hay emret!...
—  Melina Gomko isminde bu

rada bir mahbus varmış, onu ala
cağım .. İşte nakli hakkmdaki 
emirname. Görüyorsun ya, bunu 
Tobolska götürmeğe mecburum...

Theodorovitch, Kharassoffun 
verdiği emirnameyi iyice tetkik 
ettikten sonra şüpheli bir tarzda 
omuzlarını silkti ve sonra dedi ki:

—  Bilmem, aradığın kadını be
raber götürebilir misin. Gerçi o 
kadını iyi tanımıyorum; amma ak
lımda kaldığına göre bilmem ne 
sebepten dolayı kendisini cezalan
dırdım. Aldanmıyorsam şimdi hu
susî rejimdedir.

Kharassoff endişe ile:
—  Hususî rejimde mi? bu na

sıl rejimdir? Dedi.
Thevdorovitch şom bir sırıtış

ile :
—  Burada mahkûmlar, sınıf-

— İnkılâp •—

M e m le k e t te

Muhtar olası ka- 
dınlar var

Kadınların muhtar olması 
bir emri vakidir

Ankara, 20 —  Kadınların muh
tar olup olamıyacakları ve heyeti 
ihtiyariyede bulunup bulunamıya- 
cakları meselesi burada da alâka 
ile karşılanmıştır. Kadınların muh
tar olup olmamaları için hiç bir 
kanunî mevzuat yoktur. Yalnız köy 
kanununda heyeti ihtiyariyenin te
şekkülünden bahsedilirken yalnız 
erkek nazarı dikkate alınmıştır. 
Diğer taraftan memleketimizin ba
zı yerlerinde kadın muhtar bulun
duğu da tahakkuk etmektedir.

Bu vaziyet karşısında ortada 
bir emri vaki bulunmaktadır. Ayni 
zamanda kadınların heyeti ihtiya
riye intihabatma iştirak edip ede- 
miyecekleri meselesi de ortaya 
çıkmıştır.

Bu hususta bir taraftan Da
hiliye Vekâletine bir müracaat 
olmamıştır.

Almanyada menedilea 
filmler 

Berlin, 19 (A . A )  —  Sansür,
“ Garp cephesinde tebeddül yok
tur „ namındaki filmi menettikten 
sonra, çelik miğferlilerin Coplen- 
cedeki nümayişlerini gösteren filmi 
de menetmiştir. Nihayet bu son 
filmin gösterilmesi için mezuniyet 
verilmiştir.

Kotra ile devriâlem
Nevv-York, 19 (A.A.) —  İki 

genç Estonyalı 26 kadem uzunlu
ğunda ufak bir gemi ile 133 gün
de Alas okyanosunu geçerek bu
raya gelmişlerdir. Delikanlılar 
Avusturyaya doğru seyahatlerini 
temdit etmek niyetinden vazgeç
mişlerdir.

Filistin meselesi 
Londra 19 (A.A) —  Resmen: ; 

bildirildiğine göre, nazırlardan 
müteşekkil hususî encümen Filis
tin meselesi hakkmdaki beyaz ki
taba dair musevi ajansı liderleri- 
le müzakeratta bulunmaktadır . 
Bugün, Hariciye nezaretiude bir 
mülâkat yapılmıştır . Müzakerat 
henüz bitmemiş olup kânunusani: 
bidayetinde tekrar başlıyacaktır.

Amerikada iflâslar 
Nevyork, 19 (A. A.) —  Bu 

gün de eyaletlerdeki bir takım 
ufak bankaların kapatılmış olduğu 
bildirilmektedir.

larına ve yaptıkları kabahatin de
recesine göre muhtelif rejimlere 
konur. Bu rejimlerin en iyisi bi
le hakkında tatbik edilen kimse
lere cehennemin ne olduâunu an
latabilir. Buna “tabiî rejim,, deriz. 
Fakat bu normal rejimden başka, 
bir de şiddetli rejim ve hususî 
rejim dediğimiz rejimler vardır. 

Kharassoff
—  Hususî rejim pek korkunç: 

birşey olacak dedi.
—  Konfur noktai nazarından, 

tabii daha iyisi vardır. Fakat bir 
kere buranın ne timarhane ne 
de ıslahhane olmadığın! buranının 
bir ceza evi olduğunu düşünürse
niz her vasıtanın iyi olduğunu, 
kabul edersiniz. Bahusus Teche- 
kanm bize gönderdikleri insanların 
hepsi de siyasî düşmanlarımızdır.

—  Evet; dediğiniz doğrudur.. 
Fakat bahusus rejimin ne olduğu
nu bana anlatır mısınız ?

21 Kanunuevvel 1930

Cavada
Bir volkanın 

feci İndif aı
Bir çok kimseler lâvlar 

altında can verdi

Batavia, 19 ( A. A  ) —  Cava 
adasının merkezindeki Mirapi ya
nardağının indifaı neticesinde bir 
çok kişi ölmüştür. Dağın fethasm- 
da çıkıp etrafı istilâ eden lâvlar 
civardaki ovalarda mühim haşara
ta bais olmuştur.

Batavya 20 (A.A) —  İki gün- 
denberi indifa halinde bulunan 
Merapi volkanı bu sabah korkunç 
bir manzara arzetmiştir. Volkanın 
alevler içinde olan fethasmdan 
gayet büyük duman sütunları yük
selmektedir. Bu alevli dumanlar 
biraz sonra köylerde ormanların 
üstüne çökmektedir. Civarda şid

detli fırtınalar hüküm sürmekte
dir, Aynı zamanda gayet şiddetli 
bir yağmur yağmaktadır,. Uzak 
köylere varıncaya kadar her yer 
çamur altında kalmıştır. Köylüler 
büyük bir korku ve telâş içinde 
kaçışmaktadırlar.

Cezairde büyük kasırga  
Cezair, 19 (A.A) —  Büyük bir 

kasırga Cezair ve civarında tah
ribat icra etmiştir. Muhabere va
sıtalarının inkıtaa uğraması sebe- 

bile zarar ve ziyanın miktarı tayin 
edilmemekle beraber, yalnız Ceza
ir limanındaki zararın miktarı 30 
milyon franga baliğ olduğu tahmin 
edilmektedir.

İtalyada malî buhran 
Roma, 19 (A.A) —  M. Muso

lini, âyan meclisinde malî buhra
nın bütün memleketi istilâ ettiğini 

itiraf etmekle beraber Faşist hü
kümetinin kat’î icraatı neticesinde 
bıı buhranın zail olacağı kanaatim 

izhar etmiştir.

Kar fırtınası 
Oviedo, 19 (A. A.) —  Deh

şetli bir kar fırtınası hüküm sür

mektedir. Pajare geçidi karın ke

safetinden dolayı kapanmıştır.

Fransız meclisinde 
Paris, 19 (A. A.) —  Meb’usan 

Meclisinde celse yeniden küşat 
edildiği zaman birçok meb’uslar 
içtima devresinin nagihanî bir su
rette kapatılmış olmasını protesto 
etmişlerdir. Neticede meclis reisi 
sol cenah ittihadının takririni reye 
koymuş ve bu takrir 277 reye 
karşı 298 rey ile kabul edilmiştir.

—  Bunu anlatmak biraz güç
tür. En iyisi kenJi gözlerinizle 
görmenizdir. Ve doktor Milena 
Gourkoyı biraz kendine getirince
ye kadar biz de hapisaneyi geze
lim. Böylece Moskovaya döndüğün 
zaman Theodorovitch’in kül yut- 
mıyan bir çocuk olduğuna şaha
det edebilirsin.

Sonra kamışsının ucuyle de
mir kuşaklarla ve iri çivilerle mü
cehhez bir kapı gösterdi. Bu kapı 
mahkûmlar ile hayatı biribirinden 

ayırıyordu.
—  Bu kapıyı görmüyor musu

nuz? dedi en büyük düşmanın bile 

bu kapıdan geçmesini temenni 

etmem. Çünkü burada yaşamak 
iki kere ölmek demektir.

Bu cümlenin böyle bir adam 
tarafından söylenmesi onu feci bir 
tarzda mânidar kılıyordu.

( A r k a s ı  g a r ı n )
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Gasi M̂ o ICırklarelinde halkla ve köylülerle temaslar 
yaptılar ve fırkadan bahsederken 44 Muay= 

ye m ©lam yolumuzda katiyetle yürüyeceğiz „ dedüleır
Edirneliler dün Reisicümhur Hazretlerine kavuştular 

Şehir baştanbaşa sevinç ve sürür içindedir
Kırklareli 20 (A. A) —  Reisi

cumhur Hazretleri, bugün C.H.F. 
vilâyet merkezinde fırka azalan 
ve her sınıf halkın mümessillerile 
hasbıhalde bulunmuşlardır. Kaza 
ve köylerden gelen halk mümes
silleri hazır bulunuyordu. Gazi Hz. 
çiftçi, tüccar ve köylüye tevcih 
buyurdukları suallerle arzu ve ih
tiyaçlarını sormuşlar, çok samimî 
cevaplarla halkın duygu ve düşün
celerini kendi ağzından dinlemiş
lerdir.

Ortada esaslı bir şikâyet mev
zuu yoktur. Zira, mahsulün faz
lalığından dolayı fiatlerin düşünesi 
ve alıcıların azalması bazı ticaret 
erbabının sıkıntısını mucip olmuş
tur. Fakat, bizzat sıkıntıya uğrıyan- 
lar bunun memleketimize has bir 
hal olmadığını ve komşu memle
ketlerdeki meslekdaşlarından daha 
iyi bir vaziyette bulunduklarını 
söylemişlerdir.

Gazi Hazretleri, devlet teşki
lâtının güzel ve mükemmel işleme
sinde halka teveccüh eden vazife
lerden bahis buyurmuşlar, alel- 
ûraum memurlar arasında eski de
virden kalma zihniyetler buluna
bileceğini, bu kabîl kimselerden 
hoşnutsuzlukları varsa bunları re
fakatindeki müfettişlere bildirme
meleri lüzumunu söylemişlerdir.

Reisicümhur Hazretleri, halk 
ile konuşmalarında mevzuu bah- 
solan bütün maddeler üzerinde fi
kirlerini etraflıca tavzih etmişler 
ve tezahür eden görüş yanlışlarını

Gazi Hazretleri, fırkanın hatıra defterine şu satırları yazmış

lardır :

K ır k la r e li  V ilû g e t  F ır k a  m e r k e z im izd e  her s i n ı f  h a lk ta n  

o la n  m ü m e s s il le r le  ka rşı ka rşıy a  g eç ir d iğ im  zam an benim  
için  ço k  k ıy m e tli  o lm u ştu r. S a m im î v e  a ç ık  k on u şm a m ız  

bende unutam ıyacağım  in tib a la r  b ıra k tı. Ç ü m h u riy et H a lk  

F ır k a s ı m en su p la rın ın  h a lk ç ı l ı k , d e v le t ç i l ik  m efh u m u n u  ço k  

g ü z e l a n la m ış  o ld u k la r ın ı en  iy i  iza h  ed en  s ö z le r i  k ö y lü  ve  
ç if tç i le r in  a ğ zınd a n  iş id iliy o r . G ö r d ü k ler im d e n  v e  iş i t t ik le  
rim den  p e k  z iy a d e  m em nunum .

edilenve bilgi noksanlarını büyük bir sa 
mimiyetle sahiplerine kabul ve tes
lim ettirmişlerdir.

Cümhuriyet Halk Fırkasının 
faaliyetine ve takip ettiği ana 
hatlara intikal eden bahis Gazi 
Hazretlerinin halkçılık, devletçilik, 
lâiklik mevzuu üzerinde güzel bir 
konferans halini aldı. Cümhuriyet 
Halk Fırkasının bu milletin hayat 
ve mukadderatını yaptığı, kurta
rıcı ve inkılâpçı rolü deruhde et
tiği, tarihî vazife ve mes.uliyetleri 
ve üzerinde yürüdüğü değişmez 
esasları izah buyurarak “muayyen 
olan yolumuzda katiyetle yürüye
ceğiz,, dediler.

Bugüne kadar gelmiş ve geç
miş muhalif teşekküllerin tuttuk
ları sakim istikametleri ve bu 
faaliyetlerin memlekete getirdiği 
ve getirebileceği zararlara işaret 
ve Serbest Fırkanın infisahı bah
sinde tevakkuf ederek bu fırkanın

daha teşekkülünde tîati 
mektuplarla malûm olması lâzım 
gelen noktai nazarın bilâhare yeni 
birşeymiş gibi telâkkisindeki yan

lışlığı tavzih buyurdular. Bu me- 
yanda,' tarihî rabıtalarla bağlı bu

lundukları C.H. Fırkasının başın

daki mevkilerini tekrar ve teyit 

ettiler.
( A r k a s ı 2  in c i s a h fe d e )

Şehir Meclisi
Şubata kadar iç
tima etmiyeeek

Diinkü içtimada bazı 
müteferrik meseleler 
müzakere edilmiştir

Dün Şehir Meclisi içtima ede
rek müzakeratma davam etti.

Topkapı Fıkaraperver Cemiye
tine beş aylık bütçeden yardım 
edilmesi teklifi müzakere edilerek 
neticede buna imkân görülemediği 
için reddedildi.

Daimî encümen tarafından, Da- 
yiilâceze ve Karaağaç mezbahası 
müesseseleri için tanzim edilen 
beş aylık bütçe mazbatası, bu 
müesseselerin musaddak bütçeleri 
olduğu için lüzumsuz görülerek 
kabul edilmedi.

Bundan sonra fen memurlarının 
vaziyeti müzakere edildi. Beledi
yede Barem kanunu tanzim 
edilirken fen memurlarının ih
tisasları düşünülmemiş, fen memur
larının işi bırakması ve bu yüzden 
memursuz kalınması vaziyeti nazarı 
itibara alınmamıştı. Barem kanu- 

| nunun tatbikından sonra iki sene 
müddetle zam devam edeceği için 
şimdilik bir karar ittihazına lüzum 
olmadığını, fakat Baremle beraber 
bunun da tatbik edilmesine karar 
verilmiştir.

Nizamî müddet bittiği cihetle 
meclis, şubata kadar faaliyetini 
tatil etmiştir.

Adanada

la sm
Bazı mahallelerde de ahali 

seylâp yüzünden 
arabalarla gezmektedir

Adana, 21 ( Hususî) —  Birçok 
sokaklardan sular çekildi. Seyhan 
tamamile yatağına girdi.

Maamafih Adana her an heye
can içindedir. Yeni bir su baskı
nına karşı her türlü tedbirler alın
mıştır.

Hilâliahmer azamî fedakârlık 
gösteriyor. Belediye seylâpzedelere 
mütemadiyen ekmek ve yemek 

dağıtıyor. Memleketin fabrikatör 
ve büyük tüccarına seylâpzedelere 
yardım için müracaat olundu.

Seylâp haşaratının tafsilâtı pey
derpey geliyor.

Karşıyakada bulunan Basmalı 
Salih, Ef. ve Cümhuriyet fabrikası 
büyük zararlara uğramıştır. Mem

leket hastanesinin birçok yerleri 
tamire muhtaçtır. Şimdi hava 

açıktır.
Adana üç gündür güneş yüzü 

görmemişti. Hâlâ birçok mahalle
lerde araba ile geziyorlar.

Deniz amelesi
Sefaini ticariye amele ve müs

tahdemin cemiyetinin idare heyeti 
intihabatı bugün yapılacaktır.

r
Sanayi erbabının içtimai 

Fabrikaların yazıhanelerinden 
kazanç vergisi talep etmek 

kanunen gayrı caiz görülüyor
Teşviki Sanayi Kanunu muci

bince fabrikalar mamulatı, kazanç 
vergisinden muaftır. İstanbulda 
mevcut fabrikaların ekserisi mer
kezi faaliyetten uzaktır. Bunun 
için fabrikalar mamûl mevaddını 
piyasaya arzetmek için piyasada 
birer yazıhane tutarak merkez itti
haz etmektedirler. Ahiren bazl 

maliye şubeleri bu yazıhanelerin 
muamelâtının kazanç vergisine tâbi 
tutuyorlar, hatta bu vergiyi haczen 
tahsile kalkıyorlar.

Bu gibi hâdiseler eskiden de 
vaki olmuş ve müessese sahibi 
tarafından Şûrayı Devlete itiraz 

edilmişti.
Şûrayi Devlette mâliyenin bu 

kabîl müesseselerden kazanç ver
gisi almağa salâhiyeti olmadığına 
dair bir karar ittihaz etmişti.

Halbuki, mezkûr karar bu gibi 
müdahaleleri kökünden katetmiş 
iken, maliye şubeleri bu kararın 
yalnız o müesseseye ait olduğun
dan bahisle vergiyi talepte ısrar 
etmektedir.

Mâliyenin bu haksızlığı sanayi 
erbabını fena halde müteessir et
miş ve kendilerini dün, sanayi bir
liğine toplamıştır. Eshabı sanayi 
dünkü içtimada hararetli müna

kaşalardan sonra bir karar ittihaz 
etmişler ve Şûrayı Devlet kararı
nın sarahati mutlakası karşıcında 

gene vergi alması doğru olamı- 
yacağını, binaenaleyh, kanunu mah- 
susile affedilmiş bir verginin bil
vesile tekrar alınması mevzuatı 
hukukiyeye mugayir olduğundan 
bahisle makamatı âliyeye müraca
at etmişlerdir.

Fen talebesi
Dünkü kongrede 
intihap yapıldı

Kimya şubesi talebesi sa
lonu terkederek intihabata 

iştirak etmemişlerdir

Evvelki hafta tehir edilmiş 
olan Fen Fakültesi Talebe Cemi
yeti kongresi dün saat 2,30 da 
Türk Ocağı salonunda toplanmıştır. 
Kongre riyaset divanı intihap edil
miş ve ruzname müzakeratma ge
çilmiştir. Bu esnada kimya züm
resinden bazıları kongrenin akdi 
zamanını geç haber aldıklarından 
şikâyette bulunmuşlar ve kongre
nin aktedilemiyeceğini iddia et
mişlerdir. Bu iddia uzun ve hey- 
canlı münakaşatı mucip olmuştur. 
Neticede bu husustaki müzakera- 
tın kâfi körülmesi, icap ederse 
heyeti idarenin bilâhara muahaza 
edilebileceğini, kongrenin vazife
sine devam ederek intihabata baş
lanılması hususunda verilen on 
takrir reye konarak kabul edilmiş 
ve intihabata başlanılmıştır.

Bunun üzerine iddiaları ekseri
yet kazanamıyan kimya zümresi 
talebesi salonu terketmişlerdir.

Salonda kalan ve mevcudun 
ekseriyetini teşkil eden fakültenin 
diğer dört zümresi intihabatı 
t e r k e d e n  a z a la r ın  reylerin
den istinkâf etmiş adedilecekleri- 
ni ve nizamname mucibince kon
grede azanın nısfından ziyadesinin 
mevcut olduğunu ileri sürerek in
tihabat icra etmişler ve heyeti ida
re riyasete riyaziye zümresinden 

1 Naci Beyi intihap etmişlerdir.

Şehrim iz Ziraat K ongresi toplandı
Dünkü kongrede köylüleri ve 

zürraı alâkadar eden birçok 
mühim mukarrerat ittihaz edildi

Dün, şehrimiz Ziraat Kongresi 
ticaret mektebi emtea müdderrisi 
Vehbi Beyin riyasetinde içtima 
etti. Evvelâ hazırlanan rapor o- 

kundu.
Bu rapor muhtelif kısımlara 

ayrılıyordu. Bu kısımların en mü
himinde ziraî kredi koopratifleri- 
nin ne sebepten dolayı teşekkül et
mediği izah olunuyordu.

Raporda gösterilen sebeplere 
göre, kooperatife iştirak edecek 
köylerden Ziraat Bankası defaten 
yirmi lira istemektedir. Bunun 
kaldırılması lâzımdır.

Raporda, Ziraat Bankası tara
fından köylüye verilen faiz ve 
komisyonun yüzde dokuzu tecavüz 
etmemesi; Ziraat Bankalarının teş
kilâtını köylünün işini kolaylaştı
racak şekilde mahalinde yani köy
lünün ayağına getirilmesi, Anka
rada toplanacak olan umumî kon
greye köylerden murahhas iştirak 
etmesi; Ziraat Bankaları idare 
meclislerinde köy murahhaslarının 
da hazır bulunması teklif edilmek

te idi.
Raporun diğer faslında da ver

giler mevzubahis edilmekte, hay
van satışından alman vergilerin 
nisbetsizliği tesbit edilmektedir.

Kongre bu meseleleri tetkik 
ve müzakere ederek arazi vergi

sinin aşardan fazla olmamasına, 
arazi vergisi tahakkuk nisbetinin 
azaltılmasına, ihracattan muamele 
vergisinin refedilmesine, zephiye 
resminin indirilmesine ittifakla 

karar verdi.
Kongrede bundan başka ku

zuların sayımdan istisnası, kabili 
haciz olmıyan hayvanlardan sayım 
vergisi alınmaması, inhisar idare
sinin fiyatları yüksek olduğu için 
köylülere vesika mukabilinde ucuz 
tuz satılması, köylerde taavün san
dıkları teşkil edilmesi ve bu key
fiyetin köy kanununa ilâvesi, İs
tanbul Zahire Borsası idare keye- 
tine ziraat odalarından aza intihap 
edilmesi kabul edildi.

Ziraat işlerinde {standardizas
yon ve ambalaj işlerinin noksan 
olduğu mevzuubahs edildi. Neti
cede bu noksanların temini için 
icap eden tedbirlerin alınması ta

karrür etti.
Kongrenin aldığı kararlar cüm

lesinden olarak hububat nakli için 
tenzilâtlı tarife ihdas edilmesi için 
Şark Demiryolları şirketi, Yalova 
iskelesinde hububat ve mümasili 
şeylerden çuval başına alman 
(10 ) kuruş iskele parasının kaldı
rılması için Seyrisefain idaresi 
nezdinde teşebbüsatta bulunacaktır.

(  L ü tfe n  ç e v ir in iz  )
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Hergiin 
J  bir hikâye D en iz k ız ı!
İhtiyar balıkçı, kayığı hem ağın 

mantarına doğru çekiyor ve hem 
de diyordu ki:

—  işte bu pis zanaat böyledir.
Bazı gün yığınla çıktığı halde, ba
zan da eli boş döneriz!

—  Amma, dedim, bu koy daima 
iyidir. Hiç balık eksik olmaz!..

—  Öyle.. Fakat bazı seneler 
ekseriya da ağı atarsın, deniz yıl
dızlarından ve yosunlardan başka 
bir şey çıkmaz!

Sonra esrarengiz bir sesle ilâ
ve etti :

—  Hoş deniz kızları da varya..
Asıl bunlar fena !...

—  Deniz kızı mı ? Diye hay
kırdım. Demek bunlara inanıyor
sun babalık ?..

O  ayni tonu muhafaza ederek 
cevap verdi :

—  Nasıl inanmam, gözlerimle 
gördüm !

—  Gördün mü ?..
—  Evet !.. Ve o günden son

ra artık senelerce balığa çıkmaz 
oldum.

İhtiyar balıkçı sustu. Kayık 
mantara yaklaşmıştı. Büyük bir 
sükût, içinde ağı çekti bitirdi, 
sonra yumruğunun tersi ile alnının 
terlerini silerek yerine oturdu.
Bir sigara sardı ateşledi ve benim 
tek bir sual sormama meydan 
bırakmadan macerasını hikâyeye 
başladı:

—  O  zaman çok gençtim. Y i
ne balıkçılık yapıyordum. Akşam
ları bir arkadaşla beraber ağı 
atıyor, sabahları dolu dolu top- 
luyorduk. Annemin -ve kendimin 
ekmek parasından başka hiç bir 
şey düşündüğüm yoktu.

Fakat Allah insanı rahat bırak
malı. Dinleyin bakm bir gün ne 
oldu: Alessabah o arkadaş bana 
gelmişti. Kasabada çok mühim 
bir işi varmış.

—  Aman! dedi ne yaparsan 
yap bugün beni bırak!.

Kabul ettim, gitti. Ağı deniz
den ben yalnız başıma çekecek
tim.

O  gün hava çok sakindi. De
nizin yüzünde ufak bir kırışık bile 
yoktu. Gi meşin İşığı altında kulaç 
kulaç derindeki kayalar cilâlı gibi 
parlıyordu. Kayığımı indirdim ve 
atladım. Akşamdan ağı bırak
tığım yere doğru kürek çekiyor
dum. Fakat hayreti..

Denizin üzerinde mantarlar 
yoktu.,.

—  Nereye gidebilir? diye dü
şündüm.

Çünkü hakikaten merak edi
lecek şeydi. Bu taraflarda akıntı 
filân arama! Gecede hiç rüzgâr 
esmemişti. Bunun için ağın sürük
lenmiş olacağı aklıma gelmiyordu.
Küreklere asildim ve etrafı arama
ğa başladım. Böyle saatlerce do
laştıktan sonra nihayet uzakta iki 
mantarı gördüm.

Eh deniz bu, inan olmaz... De
nizci kısmı hiç bir şeye şaşma
mak ! Olurda olur...

Düşünmeğe bile lüzum görme
den o tarafa yollandım ve man
tarın birini alıp çekmeğe başla
dım !

Tuhaf !... Bir gün evvel okka
larla barbunya, tekir, gümüş çık
tığı halde bugün bir sürü yosun
dan, deniz yıldızlarından başka bir 
şey görünmüyordu.

Çektim... Çektim... Çektim !...

Tam ağın sonuna yaklaşmıştım 
ki birden ağır bir cisim takıldı 
kaldı.

Asıldım !..
Fakat nafile !..
A ğ  yerinden bile kımıldamı

yordu.

1
Bu ne olabilirdi ?
Hem korkuyor hem merak edi

yordum. Denizin üzerinde yapa 
ylnızdım !.. Ve alnımdan nohut gi
bi ter damlıyor Ju. İşin garibine 
bakın ki, ben ağı çektiğim halde 
ağ beni sandalımla beraber sürük- 
lüyordu.

Yüreğim küt küt atmağa baş

lamıştı. Nihayet denizin içinde ne 
olup bittiğini anlamak için ağı 
bir tarafa bıraktım. Sandalın ke
narına doğru iğildim.

iki elimle ıskarmozları tutuyor, 
kendimi teraziliyerek denizin üs
tüne sarkıyordum.

Yüzüm adeta suya değecek 
gibi idi.

Önce birşeyler göremedim.
Sonra sandalın dalgalan biraz 

geçti.

Denizin yüzü durgunlaştı..

Bir de ne göreyim !

Aman yarabbi!.. Aman yarab- 
bi!..

Bunu ömrüm oldukça unuta- 
mıyacağım!..

Ağıma bir kadın takılı id i...

Şeytanın karısı!.. Denizkızı!..

Ancak vücudünün üst kısmını 
farke de biliyordum ...

Harikulade güzeldi. Pempe be
yaz teni vardı. Göğsü yusyuvar
laktı.... Kollarını bana doğru uzat
mıştı. Bana bakıyordu. Uzun up 
uzun kolan gibi saçları vardı. Lâ
civert gözleri ve minicik ağzı ile 
bana gülümsiyordu.

O  bana bakıyordu. Ben ona 
bakıyordum. Güzlerim bu müthiş 
manzaradan ayrılmıyordu.

Hümmadan şakaklarım atıyor, 
kalbim adeta bir balyoz gibi göğ
sümü dövüyordu.

Bu kız, bu deniz kızı sanki beni 
kendine çağırıyordu. Ve ben far 
kında olmıyarak daha ziyade ona 
doğru uzanıyordum. Böylece ne 
kadar kaldım bilmiyorum.

Sonra birdenbire kendimi to
parladım ve doğruldum.

Ne olursa olsun ağı çekecek
tim.

Bütün kuvvetimi topladım ve 

asıldım. (S o n u  g a r ın )

Mümtaz Faik

Haydarpaşa açık
larında iki

vapur çarpıştı
Evvelki akşam Haydarpaşa açık

larında bir vapur müsademesi ol

muştur.

Transit olarak limanımıza ge

len İngiliz bandralı Roye Ardo va

puru hareket etmek üzere demi

rini alıp ilerlediği bir sırada 800 

metre ilerde demirli bulunan Ame

rikan bandralı Holant vapuruna 

çarpmıştır.

Müsademe neticesinde Roye 

Ardo vapurunun sol cihetinde 7 

metre tulünde bir rahne açılmış 

ve vapur batmak tehlikesine ma

ruz kaldığından, Harem ve Sala- 

cık arasında karaya oturtulmuştur. 

Tahkikat yapılmaktadır.

Yeni taksiler
Belediyeye, otomobiller için mü

teaddit şekillerde tek taksi nu

muneleri geidi. Belediye Reisi 
Muhiddin Beyin riyasetinde top
lanarak bir heyet bu taksileri 
tetkik etmektedir.

Tevkifhane
Esrar kaçakçılığı yapanlar 

yakayı ele verdiler
Son günlerde tavkiflıanede es

rarengiz bir esrar kaçakçılığı ya
pılıyordu. Tevkifhane müdiriyeti- 
nin şiddetli tekayyüdüne rağmen 
hariçten mevkuflara nasıl esrar 
getirdiği anlaşılamıyord u.

Bir kaç gün evvel Vahan ismin
de bir mevkufta 10  dirhem esrar 
bulunmuştur. Dünde sirkat ve po
lise hakaret cürmünden mevkuf 
Hayride 20 dirhem esrar meydana 
çıkarılmıştır. Bu 50 dirhem esrarın 
bulunması pek garip bir şekilde 
olmuştur.

Mevkuf Hayri tevkifhaneye gir
diği zaman yüzünde bazı evca 
ve ızbrap alâimi göstermiş, bunun 
sun’î olmasından şüphe eden mu
ayene memuru Yusuf Efendi; Hay- 
rinin her tarafını aramış ve kon
trol memuru Hidayet Efendi de 
Hayrinin ıztırabına deva olmak 
üze.-e bir bardak İngiliz tuzu içir- 
miştir. Hayri İngiliz tuzunu içtik
ten yarım saat sonra kıvranmağa 
başlamış ilâç lâzımgelen tesirini 
göstermiştir. Müshil; Hayriden hiç 
beklenilmiyen birşey çıkarmıştır. 
Bu; 10 santim uzunluğunda ve 
kurşunkalem kalınlığında teksif 
edilmiş bir esrardır. Hayri; bu 
esrarı; bağırsaklarına ıztırap ver
diği için elile çekip çıkarmıştır. 
Hayri tevkifhaneye esrar soktuğu 
için ayrıca muhakeme edilecektir.

Vay af endim köpeğe 
niçin bastın

Beyoğlu İstiklâl caddesinde 
Rahmi Efendinin gazinosunda otu
rmakta olan Sami Efendinin kö
peğine müşterilerden biri kazaen 
basmıştır.

Bunun üzerine Sami Efendi 
hiddetlenmiş ve aralarında gürül
tülü bir münazaa başlamıştır.

Sami Efendi hiddetini teskin 
edemiyerek tabanca çekmiş ve 
istimal edeceği sırada Baki B. 
isminde birinin müdahalesi ile ha
disenin önüne geçilmiştir.

Sami Efendi bir müddet sonra 
tekrar gelerek gürültü çıkarmak 
istemiştir.

Etrafta kafa tutacak kimse 
bulamaymca gazinonun 25 lira 
kıymetinde kristal bir camım taş- 
lamıştır.

Bu adam polis tarafından ya
kalanmış tabancası müsadere edil
miş ve hakkında tanzim edilen 
evrak ile Beyoğlu mahkemesine 
verilmiştir.

—- tnkılflp — Sahifo 3

Tahvil taklit eden 
sahtekâr 

yakayı ele verdi
Uzun müddettenberi Atina 

Bankasının tahvillerini taklit eden 
ve bir türlü ele geçmiyen bir sah- 
kâr dün yakayı ele geçirmiştir.

Nikoli Pilot ismini taşıyan bu 
adam polisimizin çok sıkı bir ta
kibinden kurtulamamış cürmü meş
hut halinde kalıp vesair aletlerile 
yakalanmıştır.

Polis tahkikatı bittikten sonra 
mahksmeye verilecektir.

Paralarım kaybetmiş
İnegölde tuhafiyecilikle meşgul 

olan Salim Efendi dün sabah Hay
darpaşa istasiyonundan çıkarak 

vapura bi-eceği sırada Adapazar 
Emniyet Bankası hesabıcari cüz

danı ile 210  lirasını kaybetmiştir.

Salim Efendi polise müracaat 
etmiş ve tahkikata başlanmıştır.

Ekmek fiatleri
Dünden itibaren ekmek fiati 

(10) para zem edilerek 8 kuruş 30 
para, francala fiatide 13 buçuk ku
ruş olarak tesbit edilmiştir.

A n k a r a  c in ay etin in  ta fs ilâ t ı

Katilin cinayetten evvel müthiş 
bir buhran geçirdiği hatıra 

def terindeki yakılardan anlaşılıyor
Hayriye Hanımın sıhhati iyidir. Zavallı doktorun 
yarası ağırdır ve hiç bir azası hareket etmemektedir

Geçen gün Ankarada feci bir 
cinayet olmuş ve bir genç nişanlı
sını, bir doktoru ve ev sahibesini 
vurarak intihar etmişti. Dün ge
len Hâkimiyeti Milliye refikimiz 
bu hususta şu mütemmim tafsilâtı 
vermektedir :

Bentderesi yolundaki facianın 
tahkikatı devam etmektedir. Ken
dini vuran İsmail Hakkı’mn cesedi 
defnolunmuştur.

Hastaların hastanede bugün 
öğleye yakın vaziyetleri şöyle idi:

Hekim Cevat Beyin sıhhî vazi
yeti vehametini muhafaza etmek
tedir. Düne nisbetle vaziyeti biraz 
eyice ise de netice hakkında bir 
şey söylenemez. Yarası nuhai şev- 
kide dir. Cevdet Bey, yalnız ko
nuşabiliyor. Faaliyeti dimagiyesine 
sahiptir. Yalnız vücudunun bun
dan başka hiç bir tarafı hareket 
edememektedir. Ziyaretçiler, gel
diği zaman Cevat B. teessüründen 
ağladığından sertabip ziyaretleri 
menetmiş tir.

Ankara Vali ve Belediye Reisi 
Nevzat Bey namına dün belediye 
Tahrirat Müdürü Tahsin ve hekim 
Fehmi Beyler hastayı hastanede 
ziyaret etmişlerdir.

Hayriyeye geiince: Kulağının 
arkasından girip yüzünden çıkan 
kurşundan ve boynunda ve ba
cağındaki ustura yaralarından muz- 
tariptir. Vaziyeti umumiyesi iyi
dir. İsmail Hakkının kendisini öl
dürdüğünü bilmiyor ve yarak 
zannederek, çeksin diye betdua 
edip duruyor. Madam Lubanın 
yarası ağırdır. Ciğerinde nafiz bir 
kurşun yarası vardır. Vücudun
daki ustura yaralarından birisinde 
şiryan kesilmiştir, çok tehlikelidir.

Hâdise hakkında dün yeniden 
şu tafsilâtı aldık:

İsmail Hakkı, bankaya iki sene 
evvel girmiştir. 80 lira maaş ve 
25 lira ev kirası alıyormuş. Mua
melâtı umumiye kaleminde servis 
memuru imiş. Bankada vaziyetin- 
peki bu değişiklik son zamanlara 
kadar pek nazarı dikkati celbet- 
memiş imiş.

Hayriye ile İsmail Hakkının 
tanışması altı ayhk bir meseledir 
Not defterinde bundan altı yedi 
ay evvel Hayriye ile tanıştığına 
dair ilk kayitler başlıyor ve 23-8-
930 da nişanlanmışlar.

1  teşrinievvel notunda:
—  Teessürümden içiyorum. Has

talanacağımı zannediyorum. Dai
reye giderken Hayriyemi gördüm., 
yazılı.

Bu aralık, araları açılmış...
28 birinci teşrin notunda şu 

var :
— Bugün Hayriye, yüzüğü Esa- 

da göndermiş...

7 ikinci teşrin notunda :

—  Aşk kelimesini iyice öğren
dim. Dünyada Hayriyeyi bulmayı 
ve aksi tağdirde âlemi faniye ve
da etmeyi tercihi ederim, diyor.

*
* tf

17 ikinci teşrinde Hayriye İs
tanbula gitmiş. Bunun için o gü
nün notunda şu satırlar var:

—  Hayriye İstanbula gitmiş, 
Kırahçadan öğrendim.

19 ikinci teşrinde Hayriyenin 
arkasından İsmail Hakkı da İstan- 

, bula gidiyor, Hayriyeyi buluyor,

beraber geziyorlar, Hayriye orada 
tedavi oluyor.

İsmail Hakkı, anlaşılan bankadan 
kısa bir izin almış, o derhal dönü 
yor. Fakat bir not gene aralarının 
bo zulduğunu gösteriyor:

İstanbulda bulunan Hayriyeden 
bir mektup almış. Hayriye Bursa- 
da bir işe girecekmiş. Bu, telaşa 
düşüyor. Ve 12 birinci kânun no
tunda bir tehdit:

—  Evvel ve âhir alacağı olsun..
Hayriye Istanbuldan buraya ge

liyor. 17 kânunuevvelde Hayriye
nin yeni evini öğreniyor. Doğru 
cinayetin olduğu yere koşuyor. 
Fakat Hayriye buı>u kabul etmi
yor. O  günün notunda diyor k i:

—  Beni görmek istemiyormuş.

17 kânunuevvel çarşamba günü 
yeni cinayetten bir gün evvel, İs
mail Hakkı terzi Esat Beye uğrı
yor. Esat Bey İsmail Hakkının ah
babıdır. ve Hayriye ile nişanlılık 
münasebetlerinde yüzüğün onun 
vasıtasile iade edilmeside bu mü
nasebeti gösteriyor.

İsmail Hakkı Esat Beye geli

yor Esat Beyin yanında bir de 
terzi kızı Fani vardır. İsmail Hak-- 
kı, Esat Beye anlatıyor. Hayriye
nin yeni evine gitmiş, fakat evin 
kiracısı Madam Luba Hayriyenin 
istemediğinden bahisle İsmail Hak- 
yı kabul etmemiş.

*
* 9

Şimdi tahkikatın inkişaf eden 
son safhasını yazalım:

Hayriye Istanbuldan geldikten 
sonra, İsmail Hakkıyı görmekten 
çekiniyor. Arka sokaklardan işine 
gidip geliyormuş İsmail Hakkı da 
Hayriyenin peşinde..

Hayriye anlatıyor.

—  15 kânunuevvel, pazartesi 
günü sabahleyin dokuzda işime gi
derken Kontu var Elektriğin önün
de beni gördü. Elindeki bıçakla 
beni tehdit ederek otomobile bin
dirdi ve şoföre Bentderesine doğ
ru çekmesini söyledi. Yolda ge
çenlere el ile işaret ettim ama, 
kendimi gösterip kurtaramadım, 
oradan Saman pazarı tarafına evi
ne götürdü.

O gün, not defterinde bir tek 
kayıt var :

—  Hayriyeyi götürdüm.
*

•f
Adliye, bu şoförü aramıştır. 

Otomobilin sahibi şoför Hayri Ef. 
arabasını kendi şoförü Reşadm 
kullandığını ve meseleden olsa ol
sa onun malûmatı olacağını söyle
miştir. Reşat aranmaktadır.

* *■
İsmail Hakkı, bunun üzerine 

Esat Beyden ve Fani’den aralarım 
bulmalarını rica ediyor ve Hayri
ye’yi döğmiyeceğini, hakaret etmi- 
yeceğini ve beş dakika olsun onu 
görmek istediğini söylemesini isti
yor. Ve bu yolda bir mektup 
veriyor. Bunun üzerine Fani de 
çarşamba günü Hayriyeye gidiyor, 
görüyor ve mektubu veriyor ve 
barışmaları için de rica ediyor.

Hayriye:
—  Barışmam, öldüreceğini bil

sem barışmam, diyor.
Fani, gelip bunu İsmail Hakkı 

ya anlatıyor, ve Hakkı da 12 de 
terzihaneden çıkıyor.

( L ü t fe n  ç e v ir in iz )
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Yolsuz intihaplar Hizmet gazetesi

■ Mubayaacılar

Yemi Mr cemiyet 
fteşMl ettiler
Aldığımız malûmata göre, Ti

caret Borsasmdaki mubayaacılar 
bir cemiyet teşkil ederek, lâzım 
gelen makamlarla temas, ve ni
zamnamesini hükümete takdim et
mişlerdir. Bu cemiyetin maksadı, 
hem meslek menfaatlerini himaye 
ve müdafaa, hem de, her neden
se bir türlü tatbik edilemiyen 
borsa nizamnamesinin tatbikini te
mine çalışmaktır. Altı sene evvel 

teşekkül eden Ticaret Borsasmın 
teşkiline sebep, memleketin en 
mühim servet membaı olan zahire 
ve iptidaî mevat ticaretini tanzim 
ve bunun sırf millî ellerle idare
sini temin etmek olduğu halde, 
vaziyete hâkim olmağa başlıyan 
şahsî nüfuz ve menfaatler yüzün
den bu gayeler unutulmağa baş
lamıştır.

Bu ihmallerin neticesi olarak 

memleketin bir çok menfaatleri 

heder olmaktadır. Memleketin her 

faaliyet şubesinde mevcut olan 

kontrol ve nâzımlık vazifesi Tica

ret borsasında mevcut değildir. 

Halbuki resmen nâzımlar vardır, 

fakat başta kâtibi umumî olmak 

üzere, bu zevat borsa nizamname

sini tatbik bile etmemektedirler. 

Bu gibi ahvalden şikâyetçi olan 

mubayaacılar, borsanın hakikî ida

re ve inzibatına, müvaredatın 

muntazam satılmasına ve ihracat 

mallarımızın tağşişten men,i için 

lâzım gelen tedbirlerin ittihazına 

çalışmak üzere bir cemiyet teşkil 

etmişlerdir. Bu suretle, hükümet 

ve Halk Fırkası mehafilile temasa 

gelerek borsadaki vaziyeti ıslaha 
çalışacaklardır.

K o o p e r a t i f le r

Ziraat Bankası 
şehrimizde koo
peratifler açıyor

Ziraat Bankası, memleketimizin 
her tarafında olduğu gibi vilâye
timiz dahilinde de ziraî kredi 
kooperatif teşkilâtını genişletmek
tedir. Faaliyette bulunan Maltepe 
ve Kartal kredi kooperatiflerine 
ilâveten İç Erenköy, Kozyatağı, 
Merdıvenköy, Bulgurlu ve Dudul- 
lu mıntıkalarında icabı kadar ko
operatif teşkili için İstanbul şu
besi Müdürlerinden mürekkep hu
susî bir heyet vasıtasile halkın 
arzusu ve mahallin ihtiyacı ye
rinde tesbit ve muamelâtı iptida- 
iyeye tevessül edilmiştir. Bundan 
başka, Bakırköy civarında ve di
ğer ziraat mıntakalarmda da ko
operatif teşkili için yakında ma
hallinde tetkikat yapılacağı haber 
alınmıştır.

Yunan artistleri

Dün Mr grup 
daha geldi

Dün akşam saat sekiz buçukta 
şehrimize gelen (Stella ditalla) va
purile şehrimize Yunan artistlerin
den mürekkep yeni bir tiyatro 
heyeti gelmiştir.

Şehrimize gelen bu heyetin 
içinde bir müddettenberi (Odeon) 
tiyatrosunda temsiller vermekte 
olan Yunan artistler cemiyetinin 
başmümessilesi Matmazel Akilinin 
annesi Madam Güvilyi de bulun
maktadır. Madam Güvilyi Yuna- 
nistanın en meşhur facia artist- 
lerindendir.

Dün gelen Yunanlı artistler 
şehrimizde bir ay kadar kalarak 
temsiller vereceklerdir.

-- inkılâp —■

Îmmîrûe bazı bele 
diye heyetleri 

istifalarını verdi
Anki.ra, 21 —  İntihaplarında 

calibi dikkat ve gayri kanunî yol
suzluklar cereyan ettiği anlaşılan 
İzmir ve havalisinde bazı belediye 
heyetleri istifa etmiş ve keyfiyet 
İzmir vilâyetinden Dahiliye Vekâ
letine bildirilmiştir. Bu yerlerde 
belediye kanununun 90 mcı mad
desi mucibince Vali tarafından 
bir reis vekili nasbedilmiş olduğu 
için yeniden intihap yapılmaya 
kadar bu reis vekilleri belediye 
umurunu tedvir edeceklerdir.

SanmsMm mtihabsıfa
Ankara, 21 —  Haber aldığı

mıza göre Dahiliye Vekâleti tara
fından Samsun belediye intihaba- 
tının iptali muvafık görülmektedir. 
Samsun intihabatma ait evrakı 
tahkikiye bugünlerde Dahiliye Ve
kâletince ikmal edilerek Şurayı 
Devlete gönderilecektir.

Diğer taraftan Adana ve An
talya belediye intihaplarına ait 
tahkikat dosyeleri Dâhiliyeden 
Şûrayı Devlete verilmiştir. Şûrayı 
Devlet bu intihapları tetkik et
mektedir.

Bakırköy belediye, intihabatına 
ait tahkikat evrakı heyeti tefti >i- 
yeden Dahiliye Vekâletine veril
miştir.

Ölülere hürmet
Ankara 21 (Telefonla)—  Dahi

liye vekâleti, mezarlıklar hakkında 
bir nizamname hazırlamaktadır. 
Bu nizamname esaslarına göre 
belediye cenaze sahiplerinden üc
ret alacak, her mezarlıkta bir 
memur ve bir bekçi bulunacak, 
mezarlar tarhedilerek bahçe haline 
getirilecek, mezarlara muntazam 
yollar yapılacak, cenazeler yoldan 
geçerken bütün vesaiti nakliye 
duracaktır.

Umumî müfettişlikler
Ankara, 21 ( Telefonla ) —  İh

das edilecek olan umumî müfettiş

likler hakkında tetkikat bitmiştir. 

Evvelce bildirdiğim gibi şimdilik 

beş müfettişlik ihdas edilecektir.

Bunların yerleri Ankara, İstan

bul, İzmir, Adana, Samsun ve ya 

Erzurumdur.

■ Umumî müfettişler yalnız mu
rakıp vaziyetinde olmıyacak ayni 
zamanda İdarî salâhiyetleri de ha
iz olacaktır.

Vâsıf B3 İsmet Pşs 
aleyhindedir 

diye iddlsu ediyor
İzmir, 21 ( Hususî) —  Hizmet 

gazetesi Tahrir Müdürü Orhan 
Rahmi Bey, bugünkü Hizmet ga
zetesinde, Zeynel Besim Beyin An- 
kaırada bulunmasından bilistifade 
neşrettiği makalede Zeynel Besim 
Beyle İzmir meb’usu Vâsıf Beyin 
intihabat sıralarında İsmet Paşaya 
karşı mücadeleye kararı vermiş ol
duklarını, Vâsıf Beyin Zeynel Be
sim Beye Gazi Hz. nin arzuların
dan, sabık maarif vekili Cemal 
Hüsnü Beye de İsmet Pş. kabine
si aleyhine çalışacağından bahset
tiğini yazmaktadır. Orhan Rahmi 
Bey makalesinin sonunda Hizmet 
başmuharriri Zeynel Besim Beyi 
“ Buyurunuz her şeyi söyleyiniz „ 
diye davet eylemekte ve Vâsıf 
Beye de İsmet Paşanın aleyhine 
çalışmak için gazetenin emirlerine 
amade bulunduğunu yazmaktadır.

İmlâ kaideleri 
Ankara 21 (Telefonal) —  Dil 

encümeni imlâ kaidelerini tetkik 
etmek üzere 3 kişilik bir encü
men teşkil etmiştir.

İngiliz ameleleri 
Londra, 20 ( A. A . ) —  Lan- 

cashire ve Cheshire maden işçi
leri federasyonlarının murahhas
ları iş saatleri ve ücret meselesi 
hakkında millî sanayi bürosu ta
rafından hazırlanan lâyihayi 168 
muhalif reye karşı, 820 rey ile 
kabul etmiştir. Bu kabul keyfi
yetinin grev tehdidini ortadan 
kaldırdığı zannedilmiyor.

Boksörlerimiz 
Leningrad 20 (A.A) —  Türk 

boksörlerile Leningrad boksörleri 
arasında yapılan 5 müsabakadan 
dördünde Türk boksörleri mağlûp 
olmuşlardır. Müsabakanın birinde 
berabere kalmışlardır.

Amerikada işsizliğe çare 
Washington, 20 (A. A) —  Hü

kümet, işsizliğe bir çare bulmak 
üzere 1931 senesi zarfında nnfıa 
işlerine 700 milyon dolar sarfetmek 
tasavvurundadır.

İşsizliğe bir çare bulmak üzere 
nafıa işleri için 116 milyon ve ku
raklıktan zarar gören çifçilere yar
dım için 45 milyon dolar sarfına 
mezuniyet verilmesi hakkmdaki 2 
kanun lâyihası bugün kongre tara
fından kabul edilmiş ve biraz sonra 
Reisicümhur tarafından imza olun
muştur.

Reisicümhur Hazretleri

ih t i la s  
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nMEâs yaıpldln
Belediye müfettişleri bir müd

dettenberi belediye müesseselerini 
sıkı surette teftiş etmeğe başla
mışlardır. Müfettişler belediyenin 
Beyoğlu hastanesini de teftiş et
mişler, hastanenin alım işlerinde 
şayanı dikkat şeyler görmüşlerdir.

Hastane idare memuru Muhsin 
Beyin hastanenin avans tahsisatın
dan senet uydurmak, ve muba
yaa komisyonundaki arkadaşları
nın imzalarını taklit etmek sure
tile yedi bin küsür lira ihtilas et
tiği müfettişler tarafından anlaşıl
mıştır.

Belediye teftiş ve sıhhiye mü
dürleri yaptıkları tahkikat evra
kını yeni irtişa ve irtikâp kanu
nuna göre müddeiumumiliğe ver
mişlerdir.

Müfettişler tahkikat yaparlar
ken Muhsin Bey işinin başında 
bulunmuş, tahkikatın aleyhinde in
kişaf ettiğini öğrenince birdenbire 
ortadan kaybolmuştur. Müddeiu
mumilik Muhsin Beyi takip etmek
tedir. Polis müdürlüğünden gelen 
bir cevapta Muhsin Beyin Anka
rada eniştesi yanında olduğu anla
şılmıştır.

Yeni irtikâp ve irtişa kanununa 
göre bazı mühim cürümlerde bil
hassa ihtilâs cürmüne dair kanaat 
ve kanunî delail görüldüğü tak
dirde maznun memurun işine der
hal nihayet verilir ve hakkmdaki 
tahkikat müddei umumilikçe yapılır.

Muhsin beyin mubayaa komis
yonunda aza arkadaşları eczacı 
Hamdi ve mübayaa memuru İbra
him beyler hakkında da tahkikat 
yapılmış, fakat bu iki zatın bu 
işle alâkadar olmadıkları anlaşıl
mıştır.

Şehir haricinde yapılan asfalt 
yollar, hayvanların yürümesine 
mâni olduğu cihetle şehrin dışında 
yapılacak yolların asfalt yapılma
ması temenni edildi.

Kongrede hariçten gelen çi
çeklerle, çiçek tohumlarından alı
nan resimlerdeki nisbetsizlik mev
zuu bahsedildi. Hariçten gelen çi
çeklerden 10  para, çiçek to
humlarının kilosundan da bir lira 
alınmaktadır. Bu iki resim ara
sındaki nisbetsizlik nazarı iti
bara alınarak çiçeklerden alınan 
resmin fazlalaşdırılması için hükü
met nezdinde teşebbüsatta bulu
nulması takarrür etti.

Kongrede bunlardan başka, 
üç sene sonra İstanbulda tesis 
edilecek olan beynelmilel ziraat 
ve hayvanat sergisine şimdiden 
hazırlacılmasına da karar verildi.

Kânunusanide Ankarada top
lanacak olan umumî kongreye 
İstanbuldan murahhas olarak Tah
sin ve Hulki Beyler intihap edil
mişlerdi. Hulki Bey, kendisinin ayni 
zamanda Tasarruf ve İktisat cemi
yeti namına murahhas intihap edil
diğini, binaenaleyh bu tahsisatla 
bir başka murahhas gönderilmesini 
teklif etti. Bu teklif kabul edilerek 
Hulki Beyin yerine Yalova murah
hası Emin Bey intihap edildi.

Kongre akşam geç vakit dağıldı.

SralhıG^giFDaiPdl.eı 

Bir müskirat fabrikası
Müskirat inhisar idaresi tara

fından mecidiyede inşa edilmekte 
olan likör ve konyak fabrikasının 
inşaatı bitmiştir. Makinalarm mon- 
tajina başlamıştır. Eabrika iki aya 
kadar faaliyete geçecektir.

Sahife 2

[ 1  in c i sa h ife d e n  m abad ]

Reisicümhur Hazretleri, fırka 
prensiplerinin herkese lâyıkile an
latılması ve izah edilmesi lüzumun

dan bahsetmişler ve bu zeminde 

etraflı teşrihat ile Kırklarelinin 
çifçi, köylü, tüccar ve hanımlarına 

kıymetli vesayada bulunmuşlardır.

Fırkadan ayrılırken bir genç 
lasa bir nutukla Gazi Hazretleri

ni selâmlamış, Trakyalıların kur
tarıcısına minnet ve şükranına ter

cüman olarak bütün gençliğin da
ima kendisini samimî bir heyecan

la takip edeceğini, azminden ve 
sözünden ayrılmıyacağmı temin et
miştir.

Reisicümhur Hazretleri cevaben 
Kırklareli halkı ve bilhassa genç

lik namına söylenen sözlerden çok 
mütehassis oldum. Bundan dolayı 

teşekkür ederim. İzhar edilen 
heyecanın bir ayni da benim vic
danımda hâsıl olmuştur. Bunu, 

lâyıkile ifade edebilmek benim 
için müşküldür. Allaha ısmarladık 
arkadaşlar; demişler ve coşgun 
alkışlar arasında otomobile binerek 

trene avdet etmişlerdir. Geceyi 
trende geçirecekler, yarm Edirne- 
ye hareket buyuracaklardır.

Kırklareli, 21 (A.A) —  Reisi
cümhur Hazretleri refakatlerinde
ki zevat ile bugün saat 15 buçuk
ta otomobillerle Edirneye hareket 
buyurmuşlardır. Hareketlerinden 
evvel Türkocağma uğrayarak genç
lerle konuşmuşlar, kıymetli irşa- 
datta bulunmuşlardır.

Edirne, 21 (A.A.) —  Reisicüm

hur Hazretleri, yollarda köylülerle 
konuşarak saat 17,45 te Edirne 
şehrini şereflendirmişlerdir. Şehir 
methalinden itibaren sokakların 
her iki tarafına sıralanan bütün 
Edirnelilerin candan alkışları ve 
muhabbetkâr tezahüratile karşılan
mışlardır.

Trakyanın diğer şehirlerinde 
olduğu gibi Edirnede de halk kur

tarıcısına karşı minnet ve şükra
nını göstermek için bütün gün 

yolunu beklemiş, akşam geç va
kitlere kadar kesif kütleler halin
de caddelerden ayrılmamıştır. E- 
dirne, baştan başa bayraklarla do
nanmıştır.

Merasim yapılmaması arzusuna 
rağmen her taraf “ Hoş geldin 

ulu Gazi, Büyük halâskârımız,, gi
bi yazıları havi taklarla süslüdür.

Reisicümhur hazretleri misafir 
kalacakları Belediyeye inmişlerdir. 
Refakatlerindeki zevat Edirneliler 
tarafından evlerinde misafir edil
mişlerdir.

Bugünkü hava
Bugün mütevassıt şiddette poy

raz esecektir. Hava kapalı ve ha
fif yağmurlu olacaktır.

Hararet derecesi azamî altı, 
asgarî dörttür.

Bugünlerde kar yağması ihti
malinin mevcut olup olmadığını 
Rasathaneye sorduk. Verilen ce
vapta, uzak bir zaman için birşey 
söylenemiyeceğini, yalnız yarın ve 
öbür gün kar yağması ihtimali mev
cut olmadığını haber verdiler.

Buğday fiatleri
Buğday fiatlanndaki düşkünlük 

devam ediyor. Gelen haberlere 

göre Konya zahire tacirleri bu 

işe çare bulunması için İktisat 

Vekâletine müracaat etmişlerdir. 
Zahire tacirleri hükümetin buğday 

fiatlerini arttırmak için köylünün 
elinden mal satın alınmasını isti
yor.

Şehrimizdeki zahire tacirleri de 
bu fikirdedir.

Vitrin müsabakası
Vitrin müsabakası jüri heyeti 

bugün toplanacaktır. Halka tevzi 

edilmek üzere taahhüt ettikleri eş

yaları tüccarlar ticaret odası gön
dermeğe başlamışlardır.

Bu eşyaların baştan savma 
değil kıymetli şeyler olduğu gö
rülmektedir. Tacirlerimiz taahhüt
lerini bihakkın ifa etmektedirler.

Almanyanm arpa ithalâtı
. Ticaret Odasına gelen malû

mata nazaran Almanya, ithal et
tiği biralık arpa fiyatlarını arttır
mağa karar vermiştir. Memleke
timizden de, Almanyaya arpa it
hal edilmektedir.

Ayakkabıcılar sergisi
Bugün saat on birde ayakka

bıcılar esnafı tarafından cemiyet
lerinin bulunduğu Çarşıkapıdaki 
binada bir sergi açılacaktır. Bu 
sergide ayakkbıcılar esnafı cemi
yetinin mamulatı teşhir edilecektir. 
Sergi beş gün devam edecektir.

Velime cemiyeti
Şişlide Mecidiye köyü eşrafın

dan Abdullah Beyin hemşireleri 
Hanımefendi ile Hüseyin Hilmi Be
yin velime cemiyeti birçok zevatın 
huzuru ile icra edilmiştir. Tarafey
ne saadet temenni ederiz.



A B O N E  Ü C Iİe T L E R ! “

aylılt fı aylık n en d ik  
Dalıii iç ıı i ıı 9  17 lira
H ariç için 9 16 33 . „

Fiati S Bsuraş
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Fethi Beyin Paris Sefirliği esnasında ve 
teşekkülü ferdasında, iki borsa spekülâsiy

Bey Mri Pariste» diğeri 
2§>ftıaıafeıaMa cereyan eden iki 

lb@rsa muamelesinden 
haberdar mıdır ?

Hâdise malûmdur: Fethi Bey Meclise iki takrir vermişti. 
Birinde İzmir havalisinde halkın ahlat yediğini söylüyor, İkin
cisinde Hariciye Vekilinin riyaseti altında Cenevreye giden 
heyetin nekadar masraf ettiğini soruyordu. “Akşam,, gaze
tesi, bıı münasebetle bir yazı yazdı. Fethi Beyin Demagoji, yani 
avamfiriplik yaptığını söyliyerek, vaktile heyeti vekile aza
sı iken, daha sonra Paris Sefirliğinde, binlerce ve binlerce 
İngiliz lirasına baliğ olan yüksek yevmiyeler, harcırahlar, 
nakdi mükâfatlar aldığını ortaya attı.. Bu paraları biriktirerek 
Beyoğlunda Kanzuk eczaanesini bile satın aldığını yazdı, 
apartımanm da, koca bir resmini bastı.

Fethi Bey cevap verdi: Apartımanm 130,000 liraya de
ğil, 106000 liraya alınmış olduğunu söyledi, diğer noktaları 
tekzip etmedi, birçok küfür ederek “satılmış muharrirler,, diye 
şamil bir tecavüzde bulundu ve „beni para ile kim tutmuş?,, 
diye bir de sual sordu.

Netice: Fahiş yevmiye ve harcırahlar sayesinde Kanzuk 
apartımanm! satın aldığı iddiasının yanlış olmadığı anlaşıldı. 
„Satılmış muharrirler” in hangi tarafta ve kimler olduğu da 
gün geçtikçe anlaşılıyor. «Beni para ile kim tutmuş,, sualine 
ise, elbet ki cevap. verilecek ve, o da anlaşılacak...

A n c a k  b ü tü n  b u  h a r c ır a h  v e  a p a r t ım a n  h ik â y e le 
r in in  h iç  b ir in e  b e n z e m iy e n  v e  h e r k e s i  h a k ik a 
te n  h a y r e t le r e  v e  t e e s s ü r le r e  d ü ş ü re n , n e r e y e  
g its e k , k im in le  k o n u ş s a k  m e r a k  i le  s o r u la n  b ir  
d e d ik o d u  d a h a  v a r  k i, i ş t e  b iz  d e  b u n u  a n la m a k , 
ö ğ r e n m e k  is tiy o ru z :

1 —  Diyorlar ki: Fethi Beyefendi Paris se
firi iken, Düyunu Umumiye hâmiilerile mahut 
itilâfın imza edilebileceğine ait resmî şifrenin 
Paris sefaretine gelmesi üzerine, bu şifreden 
her nasılsa haberdar olan bazı kimseler - baş
larında meşhur Devlet Efendi olmak üzere - Pa
ris borsasmda Düyunu muvahhide tahvilâtı üze
rine büyük mikyasta bir muamelede bulunmuş
lar ve iki üç gün içinde yüzbinlerce liralık bir 
kâr temin ederek bunu aralarında paylaşmış
lardır.

2 —  Gene diyorlar ki: Serbes Fırkamn te
şekkülü Yalovada takarrür edince, vaziyetten 
istifade etmek istiyen bazı Serbes Fırka erkâ
nı, Serbes Fırkanın zengin bazı müzahirlerinin 
delâletile ve bir iki banka vasıtasile, gene Dü
yunu muvahhide tahvilâtı üzerine büyük bir 
malî muamelede bulunmuşlar ve fırkanın te
şekkülü haberinin gazetelerde resmen intişarı 
üzerine, birdenbire fırlayan ellerindeki tahvilât 
stokunu derhal satarak büyük kârlar temin 
etmişlerdir.

Hatta, Serbes Fırkanın mürevvici efkârı ol
duğunda artık hiç şüphe kalmıyan, vaktile 
bir sualimize cevaben Fethi Bey tarafından fo
toğrafı verilmek, neşriyatına alenen teşekkür 
edilmek suretile fırkanın organı haline konan 
“Yarın,, gazetesinin o tarihlerdeki bir nüshasın
da, bazı direktifler üzerine bu, borsa spekü- 
lâsiyonu ile doğrudan doğruya alâkadar 
bir fıkranın da neşrettirildiği ilâve ediliyor. 
Bu fıkrayı icap ederse “Yarın,, koleksiyonun
dan alıp nakletmek, tabiî, müşkül değildir.

*  *  *

Ş im d i a n la m a k  is tiy o ru z : M u h terem  F e th i B e 
y e fe n d i bu  r iv a y e t le r e  n e  b u y u ru y o rla r?  H â d ised e  
a l â k a l a n  o lm a s a  b ile , h a b e rd a r  m ıd ır la r?

E ğ e r  h e r k e s in  a ğ z ın d a  d o la ş a n  b u  b o r s a  s p e -  
k iilâ s iy o n u  d ed ik o d u su n u n  h a k ik î m a h iy e ti  ş a y e t  
a n la ş ıl ır s a , i ş te  o  şam ara, F e th i B e y in  v e  d ü n k ü  
“Sona P o s ta »  g a z e te s in in  “ A k şa m  „ a  v e  o n u n  b a ş 
m u harririne sorduğu b a z ı suallerin ce v a p la r ı d a  
IkeıadBîiğiîmdleiB assîaşnlınaış o la c a k t ır . A L İ N A C İ

R eis icu m h u r  H z„
Gazi Hazretleri 

bugün geliyorlar
Reisicühur Hz. H. Fırkası 

azalarile mahallî ihti
yaçlar hakkında görüştüler

Kırklareli ve Edirneyi ziyaret 
eden Reisicümhur Hazretleri bu
gün şehrimize avdet buyuracak
lardır.

Gazi Hazretleri şehrimizde iki 
gün kadar istirahat buyurarak bu
radan ( E g e ) vapurile İzmir, An
talya ve Mersini teşrif buyuracak
lar, oradan de Adanaya gidecek- 
lertir.

Reisicümhur Hazretleri, kânu
nusaninin onuna doğru Ankaraya 
avdet edeceklerdir.

Gazi Hazretleri Kırklarelin- 
den otomobillerle Edirneye hare
ket buyurdukları zaman köylüler 
ellerinde uzun ipleri yola gererek 
büyük halâskârın otomobillerini 
durdurmuşlar ve Gazi Hazretlerini 
göz yaşlarile kucaklamışlardır.

Gazi Hazretleri Edirneye kadar 
bütün köyler halkı ile ayrı ayrı 
konuşmuş onların dertlerini, arzu
larını dinlemiştir.

Edirne, 22 (A.A) —  Reisicüm
hur Hazretleri bugün saat 15 te 
C ü m h u riy e t  H a lk  F ırk a s ın ı t e ş r if  
ederek firka azalan ve mülhakat
tan gelen kaza ve köy heyetlerile 
uzun müddet mahallî vaziyet ve 
ihtiyaçlar hakkında görüşüp ko
nuşmuşlar, bunu müteakip fırka 
vaziyeti ve nizamnamesi etrafın
da müdavelei efkârda bulunmuş
lardır. Gazi Hazretleri saat 19 
buçukta, kapı önünde kendisini 
bekliyen yüzlerce halkın şiddetli 
alkışları arasında fırkadan ayrıla
rak misafir kaldıkları belediye da
iresine avdet buyurmuşlardır.

Hastalık yüzünden

Maliye Vekiii 
istifasını verdi
Londra Sefiri Ferit Bey 
Maliye Vekili oluyor
Ankara 22 (Hususî) —  Üç ay

danberi rahatsız bulunan Maliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyi iyi
leşmeğe başlamıştır. Mumaileyh 
doktorlann tavsiyesi üzerine bir 
kaç güne kadar İstanbula hareket 

( A r k a s ı 3  ün cü  s a h fe d e )

Sefirler arasında
Evelce yazdığımız gibi Londra 

Sefirliğine Roma sefiri Suat Bey, 
Roma Sefirliğine de Moskova se
firi Hüseyin Ragıp Beylerin tayi
ni muhakkak gibidir.

Dayinlere cevap
Ankara, 22 ( H. M. ) —  Bu

gün toplanan Heyeti Vekilede 
Dayinlere verilecek cevap konu
şuldu. Cevap yarın gönderilecek
tir.

Saffet Bey
Halk Fırkası Umumî Kâtibi 

Saffet Beyin Varşova sefaretine 
tayini rivayetinin teeyy&t etmesi 
çok muhtemeldir.

Saffet Beyin sefirliğe tayini 
takdirinde fırka kâtibiumumiliğine 
Kütahya Meb’usu Recep Beyin 
geleceği söylenmektedir.
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Meğer Vasıf Bey m  aUntmft 
Besim! 3©®© liraya safnım ilmiş!

Fethi Beyin “muhterem arkadaşlarım,, dediği 
vatan hainîerile şantajcıların ipliği birer 
birer pazara çıkm ağa başladı

M uhterem  Fethi B eyefendi ve onun 
gazeteleri, kendilerinin iç yüzlerini 
m illetin gözü önüne koym ak istıyenle- 
rin , k aç defa, “ S atılm ış m u h arrirler ! „  
cünılesile lekelem ek is te d ile r . Buna 
h ayret edilem ezdi. Çüııkiı kendileri sa
lm ış olanlar, başkalarını başka türlü  
telâkki edem ezlerdi. H albuki gün g eç
tikçe kim lerin satılık  olduğu, m eydana  
çıkt . A rtık  kim lerin satılık  olduğunu  
duym ıyan kalm adı.

M eselâ “Akgam ,, gazetesi Fethi Beyin  
para ile tutulm uş bir adam  olduğunu  
yazdı ve suallere m aruz kalm akla bera
b er tekzibe uğram adı. A rit O rucun va
tan haini ve dolandırıcılığı anlaşılınca  
çoktan satılm ış olduğuna şüphe kalm adı. 
İzm ir nüm ayişleri kahram anı m ahut 
Zeynel Besim  Beyin V a sıf  B ey  tarafın
dan 3()00  liraya satın  alınm ış oiduğuun 
ise bizzat Zeynel B esim  B ey , iki günden
b eri itirafa m ecb u r kaldı. M eğer bu 
k ahram anı hürriyetin o kad ar yanıp ya* 
k ıldığı vatan m eselesi, m em lek et mese* 
lesi, adi b ir para ve şantaj m eaelesi 
im iş.,.

Z ira parayı alınca düm eni çcv iı m ij
ve sükût etm iş. Son ra  te k ra r  p ara  iste* 
m iş, verilm eyince bu sefer tek rar hücu
m a girişm ek istem iş. F a k a t bu alıp ver* 
m eler esnasında m ahiyeti de sıyrılıver- 
inekte gecikm em iş. N ihayet bakm ış ki 
dikiş tu tturm ak im kânı yok ve ağzını 
açtık ça  bir az daha çam u ra  battığını gö
rü n ce gazetesiai k ap am ış ve hayatı siya* 
siyeden çekilm iş! B u  rezaletin  h ikâyesi
ni V asıf Beyin ağzından ve H izm et sa
hibi B esim  Beyin ağzından, lisanından  
dinleyin de, ey kariler, Feth i Beyin  
“  M uhterem  arkadaşı „  Z eyn el Besim  
B eyin  de ne m al olduğunu anlayın!

Vasıf Bey 
diyor ki:
3 0 0 0  l i r a
v e r d ik  su sb s  I

İzmir, 21 (Hususî) —  Hizmet 
gazetesinin Vasıf Bey hakkındaki 
neşriyatı üzerine bugün Denizli

is m i y in e  o r ta y a  ç ık a n  v e  
Z e y n e l B e s im i 3 0 0 0  li r a y a  s a 
tan a ld ığ ın ı a n la ta n  V a s ıf  B . 
havalisi Halk Fırkası teşkilâtından 
avdet eden Vasıf Beye müracaat 
ettim. Hizmetin neşriyatına cevap 
istedim. Vasıf Bey bana dedi ki:

“—  Zeynel Besim B. intihapta 
fırka aleyhinde neşriyattan vaz
geçerse satışı düşeceğinden bah
setti. Bunun üzerine kendisine üç 
bin lira vermek muvafık görül
müştü. Bu paranın Zeynel Besim 
Beye verilmesi geçikincedir ki ev
velki neşriyata başlamıştı. Para 
gelince hazırladığı yazıları toplattı. 
Lâkin sonradan daha altı bin lira 
istedi. Bu para verilmediği için 
bugün damadı vasıtasile bu neş
riyata girişti.

Belki hatırlarsınız, takriben bir 
ay evel ayni manasız isnatları 

( A r k a s ı  3  üncü s a h ife d e  )

“Fethi Bey, İzmir havalisinde halkın ahlat yediğinden bahsediyor.,,
—  G a z ete le r d e n  —

Filvaki, bundan bir kaç ay evvel, Serbes Fırka, İzmir halkına 
ahlat takdim etmişti. Fakat İzmir halkı bu mağşuş maddeyi yemek 
istemedi 1
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tja&iit m u n arrır  !
[B ir in c i n a h if  ed en  m u hat]  

muhtevi bir ilâveyi neşretmek is
temiş, faka', sonra vazgsçtr.işii. 
Nitekim o zaman İstanbul gazete
lerinde sureti neşredilen bir tel
grafta Zeynel Bey bunları inkâr 
etmişii.

Bugün talep edilen ikinci pa
ranın verilmemesi dolayısile aynı 
isnat ve yalanlan tekrarlıyor. Bu 

vaziyet içinde bunların mahiyetini 
iakdir etmek efkârı umumiyeye 

düşer. Aldıkları para için makbuz 
ve Zeynel Besim İJeyuı bana el 

yazısile bu hususta yazdığı mek
tuplar nezdimde mahfuzdur, baş
ka söyliyecek birşey kalmamıştır.” 
Z E Y N E L  BESİM  B E Y  “E V E T  

ALD IM !,, D tV Û R
İzmir, 12 (Hususî) —  Zeynel 

Besim Bey şimdi Ankaradan av
det etti. Kendisini gördüm. Vasıf 

Beyin bana vaki olan beyanatını 
kendisine okudum ondan da bu 

beyanata cevap istedim. Zeynel 
Besim Bey bana teessür içinde 

şunları söyledi;
—  ,.Istanbuldan izmire avde

timde malî vaziyetimi ağırlaşmış 

gördüm ve ötedenberi hürmet 
ettiğim ve çok hususî konuştuğum 

Hacim Muhiddin Beye müracaat 
ederek yardımını istedim. Hacim 

Bey bana şahsen 3000 lira gön
dermiştir.

Artık siyasî hayattan çekildi
ğim için uzun uzadıya mücadeleye 
atılmak vaziyetinde değilim. Her 

halde günde sekiz bin gazete ba
san ve iki bin abonesi bulunan 

Hizmet 3000 liraya satılamazdı. 
Orhan Rahmi Bey haklı bir asa
biyetle bu vadide neşriyat yapmış 

Orhan Rahmiye devrettiğim mü- 

essesenin bugün kıymeti otuz bin 
liradan aşağı değildir. Tekrar ede
rim ki siyasî hayattan iğrenerek 

çekildim. Artık mücadele yap- 
mıyacağım.

Mektup meselesine gelince ma
alesef maziye karışan dosluğumuz 
zamanında yekdiğerimize yazılmış 

mektuplar vardır. Bende de Vasıf 
Beyin mektukları bulunmaktadır. 
Her halde benim siyasî hayattan 
çekilmemle bu meselenin bitmiş 
olması hayırlı olacaktır.,,

Hizmet kapandı!
İzmir, 22 (Hususî) —  Zeynel 

Besim Beyin gazetecilik hayatına 
veda ederek Hizmeti Orhan Rah-‘ 

mi Beye devrettiğini bildirmiştim.. 
Orhan Rahmi Bey de Hizmeti ka
payarak tamamen muhalif olmak 
üzere İzmir Postası namile bir 
gazete çıkaracaktır.

Gayrı mübadillere tevziat 
devam ediyor

Gayrı mübadiller komisyonun
da İstihkakı on bin liraya kadar 
olanlara daha iki gün tevziat ya
pılacaktır.

Çarşamba gününden itibaren 
istihkakı (30) bin lir; .ya kadar olan 
gayrı mübadillere tevziata başla
nacaktır.

Tevziat işleri fazlalaştığı için 
gayrı mübadiller cemiyeti tarafın
dan tevziatla meşgul olan ka
leme bir kâtip ilâve edilmiştir. •

T icaret Bankasında ■ 
borçlulara suhulet

Ticaret Bankasına borçlu olan
lara yapılan tecil kararının kalk
tığı söyleniyordu. Dün bir muhar
ririmize Ziraat Bankası müdürü:

—  Böyie birşey yoktur. Borç
lulara kemafissabık teshilât gös
terilmektedir,, demiştir.

[ 1  in ci n a h if  ed en  m a b ad  ]  
edecek ve birkaç ay ya Büyüka- 
daöa, yahut Modada istirahat ede
cektir.

Saraçoğlu Şükrü Beyin dok- 
torlarca ehemmiyetli telâkki edi
len rahatsızlığı, birkaç ayhk kat’î 
bir istirahate ihtiyaç göstermesi 
üzerine, son günlerde maliye işle
rinin Başvekil Paşa tarafından 
vekâleten görüleceği mevzuubahs 
edilmiş ve deveran eden rivayetler 
ıney&nmda Londra Sefiri Ferit 
Beyin Maliye Vekâletine getiril
mesi ihtimali de kaydediİmi şti.

Haber aldığımıza göre cidden 
istirahate ve kat’î .bir tedaviye 
muhtaç bulunan Saraçoğlu Şükrü 

Bey sıhhî mazeretine ve bu esna
da devletin mühim malî meseleleri 
müzakere vaziyetinde almasına 
binaen kendilerini Maliye Vekâle
tinden affetmesini Başvekil Paşa 
Hazretlerinden rica etmiş ve mü
şarünileyh istifayı teessürle kabul- 
etmiştir.

Elyevm Maliye Vekilliğine en 
kuvvetli namzet Ferit Beydir..

Ferit Beyin İstanbuldan'meb’
us intihab edilmesi ve müteakiben 
Maliye Vekâletine geçmesi mu
hakkak addedilmektedir.

Malî müzakerelerdeki kudret 
ve muvaffahiyeti ve tertemiz şah
siyet ve seciyesi ile bütün arka

daşlarının hürmet ve muhabbe
tini kazanan Saraçoğlu Şükrü 
Beyin uzun süren bir hastalık 

yüzünden işinin başından ayrıl
mak mecburiyetinde kalmasından 
samimane müteessir olduğumuzu 
yazarken, duyduğumuz teessürü, 
ancak Ferit Beyin yüksek iffet 
ve ehliyetine ve başlanan işleri 
hayırlı neticelere bağlamakta mem
leket için , göstereceği kudrete 
olan kat’î emniyetimizin tahfif .et
mekte olduğunu söylemek isteriz.

Maarif Emininin teftişleri
Maarif. Emini Muzaffer Bey 

şehrimizdeki mektepleri teftişe de
vam etmektedir.

Birkaç’ güne kadar mintakası 
dahilinde ve mülhakatta bir teftiş 
seyahatine çıkacaktır.

'vekili I Belediyede teftiş 
İktisat M. misn

Hıisusî mektepler ve 
. spor klüpleri .

. Mekteplerin. - spor kîüplerile
alâkalarının kesilmesi için maarif 
müfettişleri kulüp, ve mektepleri 
kontrol etmektedirler.
: Yalnız bazı1 hususî ~ mektep 

talebeleri Vekâletin tamiminin ken
dilerine ait olmadığını zannederek 
eskisi gibi klüplerde ve maçlarda 
oynamaktadırlar: Bil şekilde hare
ket eden talebeye vaziyetin aula- 
falması için hususî mekteplere teb
ligat yapılacaktır.

Zeytin yağlarımıza 
mahreç 

. Ticaret Odası, Brezilya kon
solosumuzdan gelen bir: raporda 
zeytinyağlarımız için Brezilyanın 
gayet iyi bir mahreç olacağı zik
redilmektedir. '

ü m b a k a s ı  n e t ic e s i

.ğazasmm vitrini birinci 
mağazasının vitrini

.sıtlfeap edildi
Mülkiye müfettişlerinden Yah

ya Sezai ve Faik Beyler, belediye 
şubelerinin bugünkü çalışma tar
zını teftiş ve tetkik ediyorlar. İk
tisat müdürlüğünün teftişi bitmiştir.

B>r kaç gündenheri Belediye 
Fen Heyeti muamelâtı teftiş edil- 
m eğe başlanmış tır.

Yahya Sezayi ve Faik Beyier 
yakında raporlarını vekâlete vere
ceklerdir.

Aldığımız malûmata göre mü
fettişler, Belediye İktisat müdür
lüğünün bugünkü teşkil âtını be
ğenmemişlerdir.

İktisat müdürlüğü şimdiye k a 
dar hammallar işlerile meşgul ol
mak, ekmeğe narh koymak, ve 
İktisadî işlerle nazarî ve umumî 
mahiyette alâkadar oluyordu.

Yeni kanundan sonra bu va
zifelere seyyah işleri ve hizmetçi
ler kısmı ilâve edilmiştir.

Halbuki şehir iktisadiyatına ait 
birçok işler vardır ki yeııi kanun 
bunları tasrih ettiği halde tahsi
sat noksanlığından dolayı bu işle
rin ifasına tsşebtiis bile edilme
miştir.

Mülkiye müfettişleri iktisat 
müdürlüğünün bugünkü şekline 
göre şehir iktisadiyatına pek az 
faideler temin ettiğini anlamış
lardır. Binaenaleyh, şehir iktisadi
yatının halkın lehindeki tanzimi ve 
kanunda belediyelere tevdi edilen 
vazifelerin ifası için iktisat müdür
lüğü kadrosunun ve vazifelerinin 
genişlemesi lüzumunu vekâlete 
arzedeceklerdir.

Suiistimal
Okturva maznunlarının tah
liyeleri muvafık görülmedi

Şehremaneti okturva müdiri- 
yetinde yapılan suiistimalle maz

nun bulunan veznedar Sadık, kâ
tip Nurettin Şefkati, müdür Os

man Beylerin muhakemesine dün 

Ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir.

Dünkü celsede tahkikat evra
kını tanzim eden müfettişler şahit 
sıfatile dinlenmişlerdir.

Maznun vekilleri evrakın gay

ri kanunî tanzim edildiğini, tah

kikat esnasında kendilerinin de 

hazır bnlunmaları lâzım gelirken 
haber verilmediğini iddia etmiş
lerdir.

Geçen celsede mevkuf bulunan 
Nurettin Şefkati ve Sadık Beylerin 
tahliyeleri hakkında vaki olan 

müracaat ta dünkü celseye taiik 
olunmuştu.

Dünkü celsede heyeti hâkime 
gayri mevkuf muhâkemeyi varit 
görmemiştir. Muğlâk görünen hu- 
susatın da tetkiki için bir naip ta
yinine k^rar verilmiş ve muhake
me 5 kânunusaniye bırakılmıştır.

Ziraat kongresinde 
müşahit aza

Ankarada Ziraat kongresine 
ticaret odası, tarafından Hakkı 
Nezihi Bey ayrıca, Millî İktisat 
ve. tasarruf cemiyeti tarafından 
ziraat kongresine bazı izahat ver
mek üzere Ankaraya davet edil
miştir.

F  ırka: grupunda
Ankara, 22 (H. M.) —  Yarın 

Fırka grupunda maarif mes’eleleri
korîü^şlâçajktıır. •. ...

Millet Mekteplerine devam  
etmiyenler 

Maarif Müdürlüğü Millet der- 
sanesi bulunan mekteplere mukay
yet olup ta devam etmiyenlerin 
isimlerinin maarif müfettişliğine 
ve mahallî kaymakamlığa bildiril
mesini tebliğ etmiştir.

Bu gibi kimseler hakkında polis 
vasıtasile takibat yapılacaktır. Yal
nız mazeret sebebile devam etmi
yenler istisna edileceklerdir. Mil
let Mekteplerine devam etmiyen
lerin en fazla Kadıköy mıntaka- 
şrnda olduğu zannedilmektedir..

Tasarruf haftasında yapılan 
vitrin müsabakasının neticesini 
tesbit etmek üzere, dün jüri heye 
ti ticaret odasında bir içtima 
aktetmiştir. İçtimada birinci ve 
ikinci gelen vitrinler tesbit edil
miştir. Evvelâ vitrinler, İstanbul 
Beyoğlu, Kadıköy olmak üzere 
üç mmtakaya ayrılmış. Sonra her 
üç mm takadan birer birinci ve 
İkincileri ayrılmıştır. Bir de şehir 
birinci ve İkincisi tesebit edilmiştir.

İstanbul birincisi; Selim Gab- 

bani Bsyin vitrini ekseriyetle, 
İstanbul İkincisi; Haşan Pertev 
Beyin vitrini ekseriyetle, Beyoğlu 
birincisi: Oliyan mağazasının vitrini 
müttefikin Beyoğlu İkincisi; Gale- 
ı i dö Möble mağazasının vitrini ek
seriyetle, Kadıköy birincisi: şekerci 
Rasim ustanın vitrini ekseriyetle, 

Kadıköy İkincisi: Müstecabi biraderle 
rin vitrini ekseriyetle seçilmiştir. 
Ayrıca Umum şehir birincisi ve 
İkincisi gene Oliyon ile Galeri dö 
Möble olmuştur. Millî Tasarruf 
Cemiyetinin hediye ve madalya

Yeni fenerler
Adalar denizinde Kriyo Hüse

yin, Çanakkalede Nara burunla- 

rile, Kumkalede fenerler idaresile 

müştereken birer fener yaptırıl

maktadır. Hükümet bu işe 60 bin 
lira tahsisat vermiştir. Bu yerler

deki fenerler umumî harpte tah
rip edilmişti.

A y a k k a b ıc ı la r

Dün Çarşıkapıda 
bir sergi açtılar

Dün kunduracılar cemiyeti ta

rafından Çarşıkapıda bir sergi 

açılmıştır. Sergide müteaddit ve 

nefîs yerli mamulâtımız teşhir 

edilmektedir. Bu mumuîât Avrupa 
malı ile rekabet edecek derece
dedir.

Yalnız kunduracıların bir derdi 
vardır:

Memleketimize ithal edilen ec

nebi mamulâtından çok az güm

rük alınmaktadır. Bunun için yerli 
mamulâtı ecnebi mallarla fiat hu

susunda matlup rekabeti yapama
maktadır. Ayakkabıcılar bu dert

lerinden bahisle Afyon meb’usu 

Ali Beye bir istirhamname vermiş
lerdir.

Tayyare Balosu
15-1-931 perşembe ak

şamı (M aksim )de verile
cek Tayyare Balosunun 
mükemmeliyetini temin i- 
çin dün Tayyare Cemiyeti 
İstanbul Vilâyet, K aza ve 
Nahiye şubeleri Reisleri
nin iştirakile Türk O ca
ğında şube Müdürü Haşan 
Fehm i Beyin riyasetinde 
umumî bir içtima aktedil- 
miş ve Balonun fevkalâde 
muvaffak olması için bazı 

mukarrerat ittihaz olun- 
muştur.

larını bir iki mağaza alacaktır.

Vitrinlere rey veren halk ara
sında hediye dağıtılmak üzere çe
kilecek kur’amn günü henüz tayin 
edilmemiştir.

Fakat kur’a bu hafta içinde 
Darülfünun veya Galatasaray kon
ferans salonunda çekilecektir.

Jüri heyeti, müsabakanın bek
lenilen neticeyi vermediği kanaati
ni izoar etmiştir. Bir çok tacirler, 
mâllarımız satılmaz diye yerli malı 
firmasiie vitrin yapmaktan çekin
mişlerdir. Bu noktayı esefle kayde
derken asıl çok çirkin bir hâdiseden 

de bahsedeceğiz : Birçok mağazalar 
bilhassa ecnebi mallarını teşhir 
eden mağazalar, halkın tasarrufa 
davet edildiği haftadan haince 
istifade etmek istediler. Pek ba
riz bir surette fiatlarda tenzilât 
yaparak reklâmlarla halkı ecnebi 
malı almağa davet etmişlerdir. 
Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
bu gibi fırsat gözleyenlerin göz
lerini kör etmek için bir çareye 
başvurdu mu? Bilmiyoruz!

Sefaini ticariye cemiyeti
Dün sefaini ticariye cemiyeti

nin idare hey îti intihabı yapılmış

tır.

A nkara telefonu
Muhalefeti havadan bozulan 

İstanbul - Ankara telefon hattı 

dün yapılmıştır.

Yeni bir şirket
Türkiye Eczacılar şirketinin 

ilk içtimai
“Türkiye Eczacıları Lâboratu- 

arı Türk Anonim Şirketi,, dün 

Türk Ocağında ilk İçtimaını aktet- 
miş ve yeni heyeti idare intiha- 
batı yapılmıştır.

Yeni heyeti idare şu zevattan 
mürekkeptir.

Mustafa Nevzat, Haşan Hüsnü, 
Ahmet Vefik, Miinür Salim, Niyazi 
Ömer Kenan, ihsan Beyler.

Heyeti idare intihabını müte
akip Hüseyin Hüsnü Bey murakabe 
reisi intihap edilmiştir.

Murakıbe verilecek ücreti mak- 
tua ve idare hakkı huzuru mü
nakaşa edilmiştir.

Bunu müteakip Hüseyin Hüsnü 
Bey şirketin sebebi teşekkülü ve 
gayesi hakkında söz söylemiştir.

Hüseyin Hüsnü Bey 339 se
nesinde merhum Etem Pertev 
Beyin ilk teşebbüsü ile başhyan 
bu hareketin tatbikatına ancak 
şimdi geçebildiklerini; eczacıların 
Lâburatuarlarda meşgul olanları 
mesailerine bir engel teşkil ettiği
ni, tıbbî müstehzerat için açılacak 
Lâburatuarların eczacılara büyük 
yardımlar olacağını söylemiştir.

Türkiye Eczacıları Lâburatua-- 
rı Türk Anonim Şirketi 118  his
seden  ̂ mürekkeptir ve 25 bin li
ra sermaye ile işe başlamıştır.

Bu akşam 

saat 21,30 da 
Yalnız mual

lim ve talebeye 
mahsus.

B ir  k a v u k  
d e v r i ld i  

2 tablo 3 perde 
Tarihî piyes 

Yazan : Musahip 
zade Celâl Bey

İSTANBUL BELEDİYESİ
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ye ^
Dür Ankaradan gelen 
direktör derhal bu uyle 
meşgul olmağa başladı

Adalarla An.'.clok1. yakasına ait 
elektrik tilâfının N; f a Vekâletine 
gönderildiğini yazın.\iiic.

Haber ikiı; imza yöre şirket 
bu iş’, bir an evvel neticelendirmek 
ve tesis» U d-.rhal basamak üzere 
faa'iyete başlamıştır. Elektrik şir
keti müdürü M. Haıısens bu işi 
yakından takip etmek ve şirketle 
belediye ar sında hâsıl oîan son 
itilâfın Nafıa Vekâletince de tas
dikini temin etmek üzere Anka- 
roya gitmişti.

Bu mukavele ile elektrik ko
nacak olan yerlerde henüz ışık 
girmeyen sokaklar, bazı yerlerde 
5 numaralı petrol lâmbaları vardır. 
Binaenaleyh bu sokaklara verile
cek e'ektrik cereyanı şehrimizin 
mühim bir kısmını sevindirecektir. 
M. Hansens Ankaradan dün 
şehrimize avdet etmiş ve yeni iti- 
lafnamenin tatbikile derhal meş
gul olmağa başlamıştır.

M ü bad eled e
Dün heyeti umumiye İç

timaî aktediîdi
Muhtelit Mübadele Komisyonu, 

dün, reis M. Hindersonun riyase
tinde umumî bir içtima aktetmiştir.

Komisyonda kabul edilen yeni 
bir usul mucibince bürolar, on beş 
günlük mesaileri hakkında birer 
rapor tanzim ederek riyasete ve
receklerdir.

Dünkü içtimada büroların bu 
on beşer günlük raporları tetkik 
edilmiş ve bu meyanda muhtelif 
meseleleri etrafında bürolar tara
fından ittihaz edilmiş kararlar he
yeti umumıyece kabul edilmiştir.

Mübadele komisyonu heyeti 
umumiyesi, badema, her on beş 
günde bir muntazaman içtima ede
cektir.

Villâ

Muhtar intihabatı
Y eni yapılacak muhtar intiha- 

batı için nazırlıklar bitmiştir. Dört 
beş göne kadar intihabata başlan
mak üze-edir,

Liseler talimatnamesi
Maarif Vekâleti orta mektep 

ve iiseler için hazırladığı talimat
nameyi alâkadarlara tebliğ etmiş
tir. Bu talimatnamede 3 numara
nın geçmesi dolayısiie tadilât bil
hassa ; erece k smında yapılmıştır

D a r f e ım

foer yerdi© ©esık 
ım g ır e s S

Halit Fırkası İstanbul teşkilâ
tım ıslaha memur olan lıeyet v i
zitesinin en nıi'ıhim kısımlarını ik
mal eimi‘,',ir.

Dünden itibaren bütün mınta- 
k atarda ocak kongrelerine baş
larımı.;! ir.

Teşkilât heyetinin aldığı ted
birler üzerine kongrelere her ta
rafla birden başlanmıştır. Kongre
ler ayni z imanda bitecektir. Na
hiye ve kaza kongrelerinin top
lanma.-;: için de icap eden hazır
lıklar ikmal edilmiştir. Bunlar da 
yakında içtimalarını yapacaklardır.

Memduh Şevket Bey de ay 
başından itibaren vazifesine bağ
lıyacaktır.

^<§İİIİİV®>'(ö1<ö!

Bozuk ve noksan teraziler
Geçenlerde bazı esnafın kul

landıkları bozuk ve noksan kantar 
ve teraziler müsadere edilmişti.

Bu esnafa ait evrak, haklarında 
takibat yapılmak üzere Adliyeye 
veril'n işti.'.

Mübadele Başmurahhası 
dün A nkaraya gitti

Mübadele Başmurahhasımiz Tev
fik Kâmil Bey dün Ankaraya 
gitti. Başmurahhasımiz Ankarada 
on gün kadar kalacak ve hükü
metle komisyona ait malî mesele
ler etrafında temaslarda buluna
caktır.

1 evfik Kâmil B. şehrimize av
detinden sonra Garbî Trakya se
yahatini icra edecektir.

Haseki Nisa Hastanesi
Son zamanlarea Haseki Nisa 

hastanesindeki .yolsuzluklar ve ida
resizlikler hakkında birtakım 
neşriyat yapılmıştı. Bu neşriyatla 
alâkaciar olan belediye .riyaseti 
mezkûr hastane hakkında tahki
kata başlamıştır.

îstanbuhın plânı
Belediye, Istan bulua müstakbel 

bir plânım hazırlamağa karar ver
miştir. Bu plânın hazırlanması için 
icap eden tedbirler alınmağa baş
lanmıştır. İstanbulun müstakbfel plâ
nı için Mimar M. Y ansenin de fikri 
alınacaktır. -

Darülaceze talimatnamesi
Belediye tarafından, Darülâceze 

müessesesi îçitı yeni bir talimat
name hasırlanmakta dır.

Bu tüllmainame önümüzdeki 
aydan itibaren tatbik edilecektir.
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Kszıî Bakire
Sonra sözüne devamla :
—  Haydi şimdi bu “ Efendile

ri ! „ ziyaret edelim, dedi.
Kharassoff.

—  Evvelemirde Milena Gourks 
ne halde olduğunu öğrenelim. Çün
kü kabili nakil değilse sen de ben 
de feci bir hale düşeriz çünkü onu 
Tobolsk ta bekliyorlar.

Lâzım olan bir eda ile söyle
nen bu sözler Theodoroitche tesir 
etti bir dakika düşündükten son
ra:

—  Öyle olsun! dedi; biz de zi
yaretlerimize hususî rejimde bu
lunanlardan başlarız. Lütfen beni 
takıp ediniz. Fakat bir adım ayrıl
mayınız. Burada her taraf tehli
kelidir.

Bu sözlerin hemen delilini gör
dük. Hapisaneııin kapısını geçe
ceğimiz zaman bir nefer bize ni
şan alarak:

—  Dur! Kimdir o ? diye ba
ğırdı.

Theodorovitch parolayı söyle
diğinden geçtik,

Bir düzüne gardiyanlar bir ke
lime söylemeksizin bizi ŝardılar.

Avluda diğer gardiyanların el
lerinde rövelver ile muhafaza et
tikleri diğer mahpuslar ufak tefek 
angarye ile'uğraştırılıyordu.

Sonra cezada olan mahpuslar, 
jimnastik adımlarile bir muhafızın 
etrafında dönüyorlardı. Muhafız- 

■ 1ar elindeki kamçıyı onlara vur
mak suretile adımlarının intizamım 
muhafaza ettiriyordu.

Arkalarında hapishane ünifor
ması olan bu bedbahtlar pek zayıf 
idiler. ' ' -

Kharassoff bir bakışla mah-

j  ıiramııı

ihus Uo WL mam 
©sıase memstml
Merhum Aîâeddin Beyin 
cenazesi dün hazin bir 

merasimle kaldırıldı
Ankara 22 (A.A) —  Bir ıniid- 

deltenberi rahatsız bulunan ve İs- 
taııbulda tedavi edilmekte olan 
ajansımız Umum Müdürü Aîâeddin 
Bey, dün gece saat 22 de vefat 
etmiştir. Aîâeddin Bey, miliî mü
cadelenin ilk günlerinde intisap 
ettiği müessesemizde yedi senedeıt- 
beri umum müdürlük vazifesini ifa 
etmiştir. Ahlâkı, ciddiyeti ve me- 
r.aisi ile âmirlerini’, teveccüh ve 
muhabbetini ve arkadaşlarının 
hürmet ve itimadını kazanmıştı. 
Zıyaı, müessesemiz için mucibi 
teessürdür.

İstanbul 22 (A.A.) —  Dün ge
ce vefat eden ajansımızın muhte
rem ve sevgili Müdiri Umumîsi 
Aîâeddin Beyin cenazesi bugün 14 
te Şişliden kaldırılarak, Merkez- 
efendideki aile makberesir.e dai- 
ned lnıişiir. Cenazede Vilâyet ra
mına Beyoğlu Kaymakamı Sedat 
Aziz, Kürkocağı namına esbak 
dahiliye vekili Tekirdağ meb’usu 
Cemil, C.H.F. namına Cevdet Ke
rim, Şehir namına Şehir Meclisi 
namına avukat A.vni Beyefendilere 
müttefik Röyter ve Havas ajans
larının memleketimizdeki mümes
silleri M. Kanoti ve M. Valeri ve 
Ziraat Bankası namına Zeki, Em
niyet Sandığı namına Mustafa Reşit 
Beyler ve diğer yerli ve ecnebi 
matbuat mümessilleri, şehrimizdeki 

’ muhtelif müessesat erkânından bir 
çok zevat, dostlan ve Ajansımızın 
bütün mensubini hazır bulunmuş
lardır. Müttefik Ajanslar mümes
s i l l e r i  ay fi c e. cenazeye birer çelenk 
göndermişlerdir.

Merhumun ailesi ve müessese- 
miz, son insaniyet lâzimesini ifa 
eyliyen ve bu mateme iştirak eden 
zevat ve miiessesata arzı teşekkür 
eder.

Taksim parkı
Taksimdeki Cümhuriyet abide

sinin etrafına ( Akasya ) ağaçları 
dikilmiştir. Abidenin etrafındaki 
çiçek tarhları da yeniden tanzime 
başlanmıştır.

Boğaziçi elektriği
Boğaziçitıin elektrik . tenviratı 

henüz Beylerbeyine kadar bile 
temdit edilmemiştir. Bu bataetten 
dolayı o civar haikı Vali Beys 
şikâyette bulunmak üzere bir he
yet göndereceklerdir.

Italyan tayyareleri

M  Ita ly s m  denaiz 
tay y aresi

Roma, 20 ( A. A  ) —  lstefani 
ajansının verdiği bir habere göre 
Atlantik Okyanusunda bir ceve- 
lan yapmağa çıkan 14 İtalyan 
deniz tayyaresi Kartajene gelmiş
lerdir.

Kenitra, “Fas,, 21 ( A. A  ) —  
I falyadan Brezilyaya gitmek üzere 
Yola çıkan İtalyan deniz iayya- 
releri saat 13,30 da ICenilraya 
gelmişlerdir.

Kcntira 21 ( A .A  ) —  İtalyan 
deniz tayyareleri 37 inci Fransız 
tayyare filosu tarafından takip 
edildikleri halde müçtemian Ke- 
nitraya gelmişlerdir. Fransız tay
yareciler İtalyan arkadaşlarını se
lâmlamak için kendilerine refakat 
etmişlerdir. İtalyan tayyareler* salı 
güne Vilde Cisneros istikanetin- 
de hareket edecekler dir.

Eküvatörde zelzele
Quito, 22 (A, A) —  ( Eküva- 

tör) Bir çok mıntakalarda şiddetli 
bir zelzele hissedilmişse de nüfusça 
telefat yoktur.

M  ü  ■(hafice r  Fi !k

pusların kimler olduğunu anladı.
—  Bütün rus asilzadeleri bu

rada, dedi. İşte prenses Dolgou- 
bsky; işte kont Assoff, Michel, 
Kouprine, Zyan Ordoff, prens 
Kaleine, Serge Aleneivvith.

Birdenbire yerinden sıçradı :
—  Nasıl jeneral Doubossof 

burada mı ?...
Fakat onu ölmüş zannediyor

lardı..
Theodorovitch.
—  Oh bilmiyor musun ? Diye 

cevap verdi.. Zaten metelik etmi- 
yen bir adam... Lâkin alacağı ol
sun ilk fırsatta, onu haklamak be
nim borcum olsun.

Jeneral Doubossofun yanına 
girmiştik. Herif bizden hazetme-, 
di. Ve hazetmediğifii de bizim 
tarafa doğru tükürmekle ispat 
etti.

Fakat maalesef Theodorovitch 
onun bu hareketini görmüş ve

Grip salgını
Şehrimizde son günlerde ha

valar pek ittiratsız gitmektedir. 
Şehrin muhtelif semtlerinde (grip) 
salgın bir hal almıştır.

Sıhhiye müdüriyeti bu hususta 
seri tedbirler almağa başlamıştır.

Edebiyatçılar toplanıyor
Güzel San’atler Birliği edebiyat 

şubesinden: Senelik kongre, ilk 
içtimada ekseriyet hâsıl olmadı
ğından kânunuevvelin 29 uncu pa
zartesi günü saat on buçuğa bı
rakılmıştır. Kongrenin ikinci celsesi 
olduğu için müzakereye başlamak 
için içtimaa gelen aza ile iktifa 
olunacaktır. İçtima günü azanın 
birliğin Gülhane parkı methalin
deki merkezini teşrif buyurmaları 
rica olunur.

Alman Sefiri geldi
Bir müddettenberi mezunen 

memleketinde bulunan Alman se
firi Her Nadolni refikasile dün Der
linden şehrimize gelmiştir.

Alman sefiri bir kaç güne ka
dar Ankaraya gidecektir.

A çıktaki iskân memurları
iskân idaresinin lâğvi üzerine 

açıkta kalan ve henüz hiç bir va
zifeye tayin edilmemiş olan me
murlar, vaziyetlerini bir arıza ile 
Reisicümhur Hazretlerine arz için 
hazırianmaktadırlsr.

fena halde kızmıştı. Bir tekme 
vurdu jeneralı dört ayak üstünde 
yere yuvarladı. Sonra yanındaki 
gardiyana bağırarak dedi k i:

—  Bu serseriyi bir zindana 
kapayın ve birdaha bana bundan 
bahsetmeyin!..

Bu emrin filhakika bir idam 
hükmüne benzediği aşikârdı.

Gardiyan onun yanma yaklaş
tı. ve ellerini oğuşturarak:

—  Fakat efendim, dedi. Bili
yor musunuz hiçbir hususî zindan 
yok. Hepsi dolu...

—  Öyle ise tutun yer altında
ki mahpusa koyun !,. İşte bu ka
dar..

—  Peki efendim... 65 numa
raya nakledelim olmaz mı ?..

—  65 numara mı ?... Peki bu
radaki mahkûm ne oldu ?..

—  Gürlemiş... '
—  Sahi mi ?.. Ne çabuk böy

le !.. Zannedersem iki aya ıriah-

Yunan Meclisinde

Yam aım is-

Atina, 21 (A. A) —  Meb’usan 
Meclisi Tiirk-Yunan itilâfları hali
kındaki müzakereye devam etmiş
tir. Meclii muhalefet fırkasına 

hatiplerin 'ou itilâflar, bii- 
deniz misakı hakkmdaki 

tenkitlerini dinlemiştir. M. Venize
los ileri sürüien bu tenkitleri birer 
birer ret ve cerhetmiş, deniz mi- 
sakmm, deniz kuvvetleri arasında 
müsavat husulü hususundaki fai- 
delerini ispata çalı ımıştır.

M. Venizelos TlırHyeye aleyh
tar bulunan ve evvelce Yunanista- 
na iltica eden bazı Türklerin Yu
nan toprağından çıkarılması hak
kında sorulan bir sııale verdiği 
cevap a bu katilden eşhasın Tür
kiyeye iade edileceğini tekzip et
miş ve bunların ecnebi memle
ketlere gitmekte serbest bırakı
lacaklarını sözlerine ilâve etmiştir.

Kabineden istifalar
A tin a  22 (A .A .) —  N a z ır

lar, M. V en ize lo sa  istifaların ı 
verm işlerdir. M um aileyh, k a 
b in esin d e tad ilât icrasın a  t e 
şebbü s ed ecek tir.

Katolik misyonerleri
Atina 21 (A.A) —  Bazı orto- 

doksları katolik olmağa teşvik ve 
sevk etmekle maznun bir Yunan
lı katoük başpeskopos ile bir ra
hip heyeti ittihamiye kerarile mah
kemeye verilmişlerdir.

M. Puankaranın sıhhati
Paris 21 (A A.) —  M. Puan- 

carenin sıhhî vaziyeti iyileşmekte 
devam etmektedir.

Kadın hanendeler
Geçen sene yalnız dört musiki 

heyetinde kadm hanende varken, 
bu sene 18 yerde kadm hanende
ler tagannî etmektedirler. Bunla
rın ekserisi alafranga beste üze
rine alâturka şarkı söylemektedir
ler.

İçlerinde gramofon plâklarına 
şarkı okumuş olanlar da vardır.

Kadm hanendeler gecede 8 
liradan 10 liraya kadar ücret al
maktadırlar. Güze! sesli kadınlar 
bu suretle hayatlarını kazanabil
mektedirler.

©osseoes®*»®® sös®©«3®ae®e®®ı
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kûm olmuştu.. İki ayda ne çabuk 
geçiyor yahu !..

Aradan bir müddet geçmişti. 
Bir az sonra sediye ile dört adam 
geldi. Doubassofu nakledeceklerdi.

Theodorovitch fena halde kız
mıştı.

—  Bu da ne demek ? diye 
haykırdı... Sediye ile nakledile
cekmiş... Nakil öyle olmaz böyle 
olur.. Sonra nalçalı çirmesini kal
dırdığı gibi zavallı jeııeralın sura
tına vurdu. Adamcağızın sağ gö
zü patlamış burnu kan içinde kal
mıştı.

Theodorovitch hâlâ bağırıyordu:
—  Köpoğlusu kalkacak mısın 

yoksa beynini de patlatayım mı?
Kharossoff kıpkırmızı olmuştu. 

Gözlerinden Theodorovitchi ge
berteceğini anlamıştım. Elini de 
arka cebindeki brovniğine götür
müştü..

( A r k a s ı  g a r ı n )
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mende şeriat istiyen bir derviş yakalandı
lEiimıeııaıiıffi

ikinci Derviş Vahdeti
İlmemende beş müsellâh mürteci 44 Şeriat 
İsteriz „ diye tahrikât yapmağa cür’et etti

Derdestine giden jandarma miifrezesiîe müsademe^ 
Bir kügükzabit ile bir bekçi şehit düştüler

Szmir 23 (A.A) —  Derviş Mehmet 
namında bir mürteci yanında beş mü
sellâh arkadaşı olduğu halde Manisa 
tarafından Menemene gelerek halk 
arasında (Şeriat İsteriz) diye tahrikât 
yapmağa çalışmış ve halkı kendilerine 
iltihaka davet etmiş ise de halktan 
bu tahrike icabet eden olmamıştır. Bir 
küçükzabit kumandasındaki jandarma 
müfrezesi mürtecileri teslim olmağa 
davet etmiş ise de bu teklif ateşle 
mukabele görmüştür. Müsademede 
mürtecilerden üçü öldürülmüştür. Biri
si ağır yaralı olarak istisal edilmiştir. 
Küçükzabit ile bir mahalle bekçisi 
de şehit düşmütür. Kaçmağa muvaffak 
olan diğer iki şeririn derdesti için ta- 
kbat yapılmaktadır.

Mürteciler [İnna Fetahnaleke] yazı- j 
Iı bir bayrağı hâmil bulunmakta idiler, j 

İzmir, 23 [A.A] — Bu sabah Menemende I 
bir takım şerirler tarafından ika edilmek j 
istenen irtica hareketi hakkında tahkikat | 
ve takibata süratle devam edilmektedir. | 

irtica ve şakavet hareketile alâkadar bazı i 
Adliye m akam atı tarafından celp ve tevkif i 
edilmişler ve gene bu işle alâkaları görülen ] 
bazı maznunlar Manisa vilâyetinden Meneme-i 
ne sevkedilmi şlerdir. Tahkikatın icap ettiği i 
her icraat yapılacaktır. Müsademe esnasın- I 
da fiarar eden iki şerir hakkında Vilâyet- ı 
ler tarafından yapılan m üşterek takibat i 
şiddetle devam etmektedir. Müsademe ne- ! 
ilçesinde şehit düşen fedakâr Küçükzabit j 
ve mahalle bekçisinin cenazeleri büyük bîr j 
ihtifalle kaldırılacak ve şehrimizde bulunan 
meb’uslar ve vali Bey ile Türk O c a ğ ı  Maa
rif ve Şehir nam ına bir heyet Menemene 
giderek ihtifale iştirak edecektir.

H â m ille r e  v e rec eğ im iz  c ev a p
Cevap Heyeti Vekfledİe 
yet etti ve telgrafla FarI
Münir Bey temaslar 

için hükümet- 
ten

Reisicumhur Hazretleri ve Başvekilimiz
Gazi Hazretleri bugün Edirneden 

şehrimize avdet buyuracaklar
Edırnede bulunan Reisicümhur 

Hazretlerinin dün şehrimize avdeti 

mukarrer idi. Fakat Edirnede ken

disine gösterilen emsalsiz istikbal 

ve tezahürattan pek mütehassis 

kalan Gazi Hz. burada bir gün 

daha kalarak Edirnelilerle daha 

yakından temas etmeği arzu bu

yurmuşlardır. Bu sebepten dolayı
dır ki Reisicümhur Hz. dün avdet 
buyurmamışlardır.

Verilen malûmata göre Reisi
cümhur Hazretlerinin dün akşam 
Edirneden hareket etmeleri mu
karrerdir. Bu takdirde bugün 
akşama doğru şehrimize muva- 
sâlat buyuracaklardır.

ismet Paşa Hz. 
yarın geliyor
Başvekil İsmet Paşa Hz. yarın 

sabah ekspresle Ankaradan şeh
rimize geleceklerdir.

ismet Paşa Hz. şehrimizde iki 
gün kalarak Gazi Hazretlerile 
görüşecek ve ağlebi ihtimal Cuma 
günü Ankaraya dönecektir.

Başvekilimiz ile Ankarada bu
lunan Londura ve Paris sefirimiz
de şehrimize avdet edeceklerdir.

Umumî Müfettişlikler
Cemil, Recep ve Vâsıf Beylerin 

Müfettiş olacakları söyleniyorT l
u *

Reisicümhur Hazretleri seyahatten avdet ettikten 
sonra bu mesele etrafında kat’î karar verilecektir

Ankara, 23 —  Dahiliye Vekâ
leti Valilerin salâhiyetlerinin tevsii 
ve yeniden umumî müfettişlikler 
ihdası etrafındaki tetkikata devam 
etmektedir. Reisicümhur Hazret
lerinin seyahatten avdetlerini mü
teakip bu mesele etrafındaki tet
kikat daha ziyada tavazuh edecek 
ve nihai vaziyet ona göre tesbit 
edilecektir. Bu hususta Dahiliye 
Vekâleti valilerden bir çok ma
lûmat istemiş [ve esas itibarile 
iki senedenberi bu maksat içinr 
toplanmış olan bu notlar ve ra
porların da tetkikine başlanmıştır.

Umumî müfettişliklere 
Cemil, Recep ve Vâsıf 
Beylerim tayin edileceği 
söylenmektedir.

Bu meyanda valilerin salâhi
yetlerinin tevsii meslesi de düşü
nülmekte ve valilere idarî bazı 
salâhiyetler verilmesi de zarurî te
lâkki edilmektedir, fdarei umumi-

D
yei vilâyat kanunu tathikından 
sonra vaziyete göre idarî bazı za
ruretler valilerin salâhitlerinin tev- 
siini zarurî kılmaktadır. Gerek 
müfettişlik teşkilâtı ve gerek va
lilerin salâhiyetleri tevsi hususun
da her taraftan sorulan suallere 
cevaplar gelmiştir. Hazırlanacak 
esaslar meyanmda kaymakamla
rın da salâhiyetleri hakkında bazı 
mühim noktaların tesbit edileceği 
anlaşılmaktadır.

Vali ve kaymakamlar 
arasında 

Ankara 23 —  Bir müddetten
beri İstanbul gazetelerinde yazılan 
7 vali, 53 kaymakam arasındaki 
tebeddüllere dair burada hiçbir 
malûmat yoktur. Maâmafih böyle 
bir tasavvurun mevcut olduğu da 
muhakkaktır. Geçenlerde tasdiki 
âliden çıkan kaymakamların har- 
cirahlarile iskân memurlarının üç 
aylık tahsisatları meclisten talep 
edilmiştir.

Abdülhalik Bey
YenrVekil Millî 
Müdafaaya da 

vekâlet edecektir
Ankara, 23 (Hususî) —  Maliye 

Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyi is

tifa etmiştir. İstifa tahriren vaki 
olmuş ve kabul edilmiştir.

Bu istifa Şükrü Beyin beşinci 
istifasını teşkil ediyor. Şimdiye ka
dar dört defa istifanamesini şifa
hen bildirdiği halde kabul edil
memişti.

Şükrü Bey Cümhuriyet Bayra- 
mmdanberi hastadır. Doktorlar 
atlattığı ehemmiyetli rahatsızlığın 

“Septisemi,, olduğunu ve uzunca 
bir istirahat devresine ihtiyaç 
gösterdiğini kendisine bildirmiş
lerdir.

’ Dün gece Başvekilimizle bazı 
Vekiller Şürü Beyi ziyaret etmiş
ler, Maliye vekâletinin vaziyeti 
etrafındaki müdavelede bulunduk
tan sonra istifa takarrür etmiş 

Şükrü Bey de Müsteşar Ali Rıza 
Beyin fikrini alarak istifanamesini 

( A r k a s ı  3  ü n cü  s a h ife d e )

Münir Bey bir iki güne 
kadar buraya 

gelecek ve Parise gidecek

Hükümetimizin hâmiller mec

lisine vereceği son cevabî mek
tup evvelki gün içtima eden vekil

ler heyetinde kesbi kat'iyet etmiş 
ve dün telgrafla Paristeki Dayin
ler komiserine bildirilmiştir.

Mevsuk menabiden aldığımız 
malûmata göre, hükümetimiz bu 
son cevabında bugünkü malî va
ziyetimizin vadeleri gelen borçla
rın ancak sülüsünü tediyeye ka
biliyetli olduğunu bildirmiş ve hâ
miller meclisini temsil edecek sa- 
lâhiyettar bir heyetle müzakereye 
her zaman hazır olduğunu beyan 
etmiştir.

Ankarada bulunan Paris Sefi
rimiz Münir Bey de Hükümetimiz
le kuponlar ihtilâfı üzerinde te
maslarda bulunarak [Pariste hâmil
lerin vekillerile şifahi temaslarda 
bulunmak üzere talimat ve salâ
hiyet almıştır. Paris Sefirimiz bir 
iki güne kadar şehrimize gelerek
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buradan doğru Parise gidecektir.
Dayinler vekilinin hükümetimi

zin bu son mektubuna müsait bir 
cevap vereceği ve bu cevapla ye
niden müzakerata başlanacağı'tah- 
min olunmaktadır.

Bazı mütehassıslar malî vazi
yetimizin tevlit ettiği zaruretleri 
hiç nazarı itibara almadan bile 
borcumuz olarak tesbit edilen 
miktarın yarı yarıya tenzili için 
sebepler mevcut olduğunu beyan 
etmektedirler.

Maarif işlerimiz 
Ankara, 23 ( H. M .) —  Fırka 

grupuda maarif işleri hakkında 
münakaşalar olmuştur.

İbrahim Alâeddin, Fazıl Ahmet 
Besim Atalay Beyler bu münaka
şalarda söz söylediler. Maarif V e
kili gelecek içtimada izahat ve
receklerdir.

Doktor Cevdet Bey öldü 
Ankara, 23 (H.M) —  Geçen

lerde Madam Lubanın evinde 
Hayriye Hanımı tedavi etmeğe 
geldiği sırada Hayriye Hanımın 
nişanlısı İsmail Hakkı Bey tara
fından amudu fıkarisinden tabanca 
ile yaralanarak felce uğrayan 
Doktor Cevdet Bey vefat etmiştir.

Hainin muhakemesi başlıyor
Ârif Oruç haini cumartesi gü- 

nü mahkemede hesap verecek

rİzmit halkı temiz vatandaşlara tecavüz eden bu küs- | 
tahm lâyık olduğu akıbete çarpılacağından emindir J

İzmit, 23 (H. M.) —  Müseccel 
vatan haini Arif Orucun muhake
mesine 27-12-1930 cumartesi günü 
İzmitte başlanacaktır. Gazetesinin 
satışım temin için sureti haktan 
görünerek birçok vatandaşların 
namusuna, haysiyetine, şerefine 
tecavüz etmekten çekinmiyen bu 
küstah zorbanın lâyık olduğu akı
bete duçar olacağından hiç kimse 
şüphe etmemektedir.

Cümhuriyet Müddeiumumisi bu 
hususta tanzim ettiği uzun iddia
namede hainin bütün cürümlerini 
birer birer saydıktan sonra diyor ki:

“İzahatı mesrudeye göre maz
nunlardan Süleyman Tevfik Beyin 
hareketi Türk ceza kanununun 
69 ve 80 ve 273 üncü maddeleri 
delâletile 161, 480 ve 488 inci ve 
Arif Oruç beyin 69 ve 273 üncü 
maddeleri delâletile 16 1( 480,488 
inci ve Mahir Efendinin 69 uncu 
madde delâletile 480 ve 488 inci 
ve berber İsmail ve Haşan ve İb

rahim Efendilerin hareketi de 480 
inci maddelerine uygundur. O  su
retle cezaları verilmek üzere 
Ceza muhakemeleri usulü ka- 
nunununun 191 ve 200 üncü - 
maddeleri mucibince son tahki
katın açılmasına ve duruşmanın 
İzmit asliye ceza mahkemesinde 
yapılmasına ve halen mevkuf 
bulunan Süleyman Tevfik ve Arif 
Oruç Beylerin mevkufiyet halle
rinin devamına ve maznunlardan 
Vecihi Efendi bulunmamasına göre 
ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun 198 inci maddesi mucibince 
mumaileyh hakkındaki tahkikatın 
da muvakkaten tatiline karar 
verilmesini talep ederim.,,

İzmit Valisi Eşref Beyin vekâ
letini İstanbul barosunun kıymetli 
avukatlarından Vasfi Raşit Bey 
deruhde etmiştir. Vasfi Raşit Bey 
cu martesi günü muhakemede bu 
lunmak üzere İzmite gelecektir.
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Herftün ff F |
bit' hikâye ^

HrallâDm 
| İhtiyar balıkçı bir glin denizde 

„»mu güzel bir deniz kızı takıldığı.ıı an- 
|„t,r. Ve sözüne şu suretle devanı eder.

İler ne olursa olsun bunu çekecek
tim. Butun kuvvetim i topladım  ve ağa

ıı>ılılım. ]
Çektim... Çeldim,.. Çektim...
Ağ imkânı yok kıpırdamıyor

du.. Sonra bir hasnle daha yaptım 
ve ağ birdenbire kurtuluverdi. Sırt 
üstü sandalın içine düştüm ve şe
ne çekmeğe başladım. Ağda ko
caman bir yırtık vardı. Hepsini 
topladım. Ve çala kürek sahile 

koştum
Bu gördüğümü kimseye anla- 

tamıyordum.
Niçi -?. Onu hiç bilmiyorum. 

Helecanımı korkumu, ve bu deniz- 
kızınm gülümsemesi karşısında duy
duğum buhranı herkese anlat
maktan utanıyordum.

Evet bundan kimseye bahset
medim. Hatta evimde bile.

O  günden sonra arbk hep bu 
denizkızını düşünüyordum. Fakat 
denize açılmağa da korkuyor, yal
nız ekseriya kayaların üstüne çı
karak onun beni baştan aşağı 
saran güzelliğini tekrar görebil
mek için sulara bakıyordum. Fa
kat nafile.. O  yalnız geceleri rü
yamda bana kendini gösteriyordu. 
İşte sizin anlıyacağınız onu sevi
yordum.. Aşık olmuştum. Evet.. 
Dünyada hiç kimseyi sevmiyece- 
ğim kadar bu hilkat garibesini 
sevmeğe başlamıştım.

Ne köyün kızları, ne kasaba- 
mnkiler ve hatta ne de İstanbul
lular gözümde değildi.

Hep onu düşünüyordum. Ve 
düşündükçe kendi kendimi yiyor, 
zaifliyor, sararıyordum,

İşte artık hakikî bir hastadan 
daha ziyade hasta olmuştum. Her
kes bunun farkında idi. Annem 
her gün ağlıyarak ne olduğumu 
soruyor fakat benden hiç cevap 
alamıyordu. Bazan sahil boyunca 
dolaşbğım zamanarkamdan balık

çıların:
—  Zavallı! delirdi’ diye mırıl

dandıklarını duyardım.
Herhalde herkes benim biri

sine çılgınca âşık olduğumu bili
yordu.  ̂ Fakat sevdiğim kim?.. 
Bunun farkında değillerdi.

Bir gün annem beni yoklamak 

için sordu:

oaR İSI

—  Dün Ayşe geldi, gördün 

mü?..
Ayşe yirmi yaşlarında, sarışın, 

güzel, tatlı bir kızcağızdı. Bizim 
komşutnuzdu.

Küçükken onunla çok ahbap
tık. Hatta o zamanlar “Küçük 
nişanlılar!,, diye herkes bizimle 
alay eder ve muhakkak biribirimiz- 
le evleneceğimizi söylerlerdi. Ben 
de ondan çok hoşlanırdım. Hatta 
son zamanlarda da sahiden nişan
lanmak üzere idik. Fakat ben de- 
nizkızım gördükten sonra arbk 
ona kulak bile asmıyordum. Hiç 
gittiğim, gördüğüm yoktu. Hatta

raatgeldikçe kaçıyordum bile, İş
te bir gün annem bana sordu.

—  Dün Ayşe geldi. Gördün mü? 
Bugün kasabaya inecekmiş. Bir 
çok yükü varmış, istersen git yar
dım et?..

Meseleyi çakmıştım. Annem 
bana Ayşeyi hatırlatmak istiyor
du. Hiç cevap bile vermeden sı
vıştım, kaçtım)..

Farkında olmadan doğruca her 
günkü kayalarıma koşmuştum. 
Evvelce kayıktan sarktığım gibi 
yüzü koyun taşların üzerine serildim.

Gözlerimi mavi suya diktim ve 
bakmağa başladım. Kızımı, sevgi
limi bekliyordum.

—  Belki!.. Belki tekrar görü
rüm diye düşünüyurdum.

Böylece kaç saat geçti bilmi
yorum. Göğsüm yosunlu kayaların 
üstünde ağrımağa başlamış, gözle
rim tuzlu suya baka baka yorul
muştu. Güneş ensemde tüten ter 
leri kaynatarak uçuruyordu.

Derken birdenbire denizin için
de bir hayalet resmoldu.

O!.. O!.. Ol.. Denizkızı!..
Ta kendisi...
Uzun sarışın saçlarından, lâci

vert gözlerinden, ve tatlı gülümse
mesinden tanıdım!...

Ellerimi ona d o ğ r u  uzatmıştım. 
Daha fazla sarkıyordum. O  ka
dar sarkıyordum ki adeta suyun 
içine kayıp düşecektim. Derken..

Birdenbire iki el omuzuma ya
pıştı.. Korku içinde idim. Dön
düm ve baktım:

Ayşe idi.. Yanımda diz çök
müş, ağlamakla karışık bir gü
lüşle diyordu ki:

—  Mehmet!. Mehmet!.. Suya 
akseden hayelimden de beni ta
nımadın mı?

—  Kâbuslu bir uykudan uya
nır gibi şaşkın ve bitaptım. Dik
katle Ayşeye baktım. Aman Y a
rabbi çıldıracakbm:

Hiç ben Ayşeyi bu şekilde gör
memiştim.

Ne kadar o esrarengiz deniz- 
kızma benziyordu. Sevinç içinde 
idim. Bahtiyardım. O  denizkızını 
yanımda, hayatta ve hakiki şekil
de görünce nasıl sevinmezdim..

İhtiyar balıkçı susmuştu. Ne
den sonra sordu:

—  Arbk sahile çıkalım mı?
—  Evet... Peki dedim. Fakat 

sen hikâyeyi bitirmedin..
O  sigarasını derin derin bir 

nefes daha çekerek cevap verdi:
—  Nasıl efendim. Anlamadınız 

mı? O  gün işte Ayşe ile beraber 
kasabaya gittik. Sonra tekrar onu 
her gün görmeğe başladım. Arbk  
denizkızını düşünmüyordum. Çün- 
ki bir insanın kalbinde nasıl iki 
aşk olur. A y şe . şimdi benim ka
fimdir. Haydi öğleyin bize buyurun 
da o size kendi elile bir balık 
çorbası pişirsin... Haydi... Hadi... 
Asılalım bakalım küreklere...

Hop!.. Hop!..
Mümtaz Faik

[p@fl l i s t e

C in ay et

Bir dişçi çırağı 
bıçakla vuruldu

Limandaki kaza
Geçen gün limanımızda bir 

kaza olmuş Amerika bandıralı 
Haland vapuru İngiliz bandıralı 
Boya vapuruna çarpmış ve Boya 
vapuru batmamak için Harem is
kelesine baştankara ederek otur
muştur.

Bu mesele hakkında icap eden 
tahkikat ikmal edilmiştir.

Kazaya sebebiyet veren Holand 
vapuru dün Akdenize gitmiştir.

Limanımızda bulunan (Latina) 
tahlisiyesi diin karaya oturan Ro- 
ya vapurunun kurtarma ameliye- 
sime başlamıştır.

Limanda faaliyet
Limanımızın transit faaliyeti 

harpten evvelki nisbete yaklaşıyor. 
Evvelki senelere nisbetle limana 
gelen vapurların yekûnunun arttı
ğı görülmektedir. Liman istatistik
lerine göre 926 senesinde limana 
6 bin 387, 927 de 6 bin 470, 
928 senesinde 6  bin 329 vapur 
gelmiştir.

929 senesfpde ise bu nisbet 
artmış, 7 bin 480 e çıkmıştır.

Bu seneki liman istatistikleri 
henüz ikmal edilmemiştir. Bu sene 
limana daha şok vapur geldiği 
anlaşılıyor.

Evvelki gece Beyoğlunda Kal
yoncuda esrarlı bir cinayet ol
muştur. Cinayete kurban olan 
Dimitri isminde bir dişçi çırağıdır.

Dimitri; dün gece saat 19 da 
Kalyoncunun Peşkirci sokağından 
geçerken karşısına meçhul bir 
adam çıkmış, kendisini kalbinden 
bıçaklamıştır. Dimitri; hâdiseden 
biraz sonra nakledildiği Beyoğlu 
zükûr hastcinesinde ölmüştür.

Katil; cinayeti büyük bir soğuk 
kanlılıkla yapmış ve derhal sa- 
vuşmuştur. T  ahkikata müddei
umumi muavini Cemil Bey vazıyet 
etmiştir.

Adliye bu esrarlı cinayetin 
tenvirine çalışmaktadır.

Kadın yüzünden kanlı 
bir kavga

Dolapdere Kilise sokağında 
Arap Cemile Hanımın evinde dün 
akşam bir cerh vak’ası olmuştur.

Cemile Hanımın evine gelen 
Hüseyin ile Abdullah bir kadın 
meselesinden kavga çıkarmışlar
dır. İki kavgacı bir müddet yum
rukla hiribirlerioi  ̂ dövmüşler, bu 
kâfi görülmemiş işi sustalıya ha
vale etmişlerdir. İlk sustalıyı sap- 
lıyan Abdullah olmuştur. Abdul
lah Hüseyni başından yarahyarak 
firar etmiştir.

Dükkâna giren hırsız
Kemerallmda bakkal P etro 

Efendinin dükkânına hırsız girmiş,
80 liralık tütün ve sigara ile 12  
lira parasını çalmışbr.

Kadına dayak
Firuzağada oturan Emine Ha

nımla Emin Efendi arasmda se
bebi henüz anlaşılamıyan bir me
seleden. dolayı kavga olmuş
tur. Neticede Emin Efendi Emine 
Hanımı dövmüştür. Zabıta tahki
kat yapmaktadır.

Sektei kalpten ölmüş
Sirkecide Trabzon oteli albn- 

daki kahvede henüz hüviyeti an- 
laşılamıyan 45 yaşlarında tahmin 
edilen bir adam sektei kalpten 
vefat etmiştir.

14 lira uçuvermiş
Pangalbda oturan makinst Hüs

nü Efendi Yüksekkaldırımdan geç
mekte iken 14 lira parası aşırd- 
mıştır.

Kabataş Lisesine su
Belediye tarafından Ortaköy- 

deki Kabataş Lisesine Hamidiye 
suyu verilmesi takarrür etmiştir.

Dayaktan çocuk düşürmüş
Eyipte Sıraselvilerde oturan 

camcı muradın karısı Adviye Ha
nım dün polise müracaatla 12  gün 
evvel kocası tarafından dövüldü
ğünü ve üç aylık çocuğunu düşür
düğünü iddia etmiştir.

Cenin muayeneye, kadın da Ha
seki Nisa hastanesine kaldırıl- 

mışbr.

Vapura binerken
Afyonkarahisar ahalisinden 

İbiş oğlu Ahmet ağa dün Haydar
paşa istasiyonundan çıkarak . apura 
bineceği esnada paltosunda taşı
makta oldoğu cüzdanını 51 lira 
para ile çaldırmıştır.

Bir mavna battı
Yağkapanı iskelesine mensup 

118 numaralı mavna ile Selâmet 
vapuru dün Sirkecide çarpışmış
lardır. Mavna yükü ile beraber 
batmıştır. Nüfusça zayiat olma- 

, iniştir.'

Elâzize uzatılacak tren hattı
Ânkaradaki teşebbüslerim muvaf* 

fakıyetle intaç eden Elâziz 
heyeti dün şehrimize avdet etti

Hükümetin takip ettiği şi
mendifer siyasetinin kıymetli se
mereleri, halkımızı büyük bir iman
la bu yüksek siyasete bağlamış
tır.

İşte buna yeni bir delil şudur: 
Fevzi Paşa —  Diyarbekir hattı
nın Malatıyaya varmasından sonra 
Elâzizliler de, bu medeniyet ara
basının kendi memleketlerine uğ
ramasını büyük bir iştiyakla işle
mişler ve bu arzularını hükümete 
arzetmek için Ankaraya hususî 
bir heyet göndermişlerdi.

Heyet bir kaç gün Ankarada 
kalmış İsmet Paşa Hazretleri ile 
görüşmüş ve Başvekil tetkikatta 
bulunduktan sonra heyete Malat- 
yadan sonra Elâziz gibi İkti
sadî bir ehemmiyeti haiz olan 
bir vilâyet merkezinden de hattın 
geçmesi esasını kabul ettiğini ve 
bu mes’ele ile ehemmiyetle meş
gul olması için Devlet Demiry ol
lar Müdüriyeti Umumiyesine emir 
verdiğini söylemişlerdir.

Heyet bu haberi Elâzize der
hal bildirmiştir.

Halk bu müjdeli haberi sevinç 
ve heyecanla kar,ılamışbr. Halk 
ve esnaf teşkilâtlan sevinçlerini 
İsmet Pş. Hazretlerine ve muhte
lif makamata telgrafla arzetmiş- 

lerdir.
Heyet halkın bu büyük arzu

sunun pek yakında yerine getiri
leceği hakkmdaki hükümet rei
simizin kat’î beyanabnı aldıktan 
sonra dün şehrimize gelmiştir.

Elâziz Belediye Reisi Kadir, 
Ticaret odası reisi Sungur zade 
Ahmet Şükrü, Türk ocağı mü
messili Şedele zade Eyüp Beyler
den mürekkep olan bu heyet, şeh
rimizde bir hafta kalacak ve 

’ Elâzize mütaaliik diğer bazı mese
lelerin hallile uğraşacakbr:

Heyetten Eyüp Bey bir mu
harririmize şunları söylemiştir.

—  “Arzumuza büyük bir alâka 
gösteren İsmet Paşa Hazretleri 
Elâzizden, şimendifer hattanın 
geçmesi esasını kabul buyurmuş

lardır.
Vatanın kuvvet damarları olan 

şimendifer hattının Elâzizden geçe
ceği, İsmet Paşa Hzretlerinin muvaf
fakiyetlerine mühim fcir kısım da

ha ilâve etmiştir. Bu büyük hâdise 
Elâziz halkının minnet ve şükran 
duygularile karşılanmıştır. Öyle 
bir minnet ve şükran ki, hududu 
gayet geniş, hatta namütenahi ve 
dille ifade edilemiyecek kadar 
derindir.

Eiâzize neşe ve sevinçle döne
ceğimiz şu sıralarda, İsmet ve Fev
zi Paşa Hazretlerile Nafıa Vekili 
Zekâi Beyefendinin Devlet Demir- 
yollar idaresinin yüksek alâkasını 
hürmetkârane teşekkürlerimizle 
burada da tekrar el meğe burçlu 

yuz.„
Hattın Elâzize uğramasının İkti

sadî ehemmiyeti hakkında Elâziz 
Ticaret Odası reisi Sungur oğlu 
Ahmet Şükrü Bey şunları söyle
miştir:

—  Elâziz ipek ve iplik mmta- 
kasıdır. Civarında da geniş or
manları ve hayvan yetiştirmek 
için büyük mer’aları vardır. Ova 
çok mümbittir.

Pamukçuluk ve ipekçiliğin 
inkişafı için, bir anonim şirket 

halinde şehrimizde büyük bir sınaî 
müessese vücude getirilmiştir.

İpek ve iplik fabrikaları bir 
senedenberi faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır . Şehrin san at 
ve istihsalâbna yardım eden bir 
bankası vardır. Şehirde en sou 
teçhizatı haiz un fabrikaları ku
rulmuştur. Vilâyet muhitinde b a 
kır ve kömür gibi gayri faal bir 
çok madenler vardır.

İktisadi ehemmiyeti haiz bir 
şekil arzeden memleketimize, şi- 

şimendifer hatbmn girmesi lüzu
munun derecesi kolayca aDİaşıl- 
mışbr zannediyorum. Bu hususta 
Umumî Müfettişlik te ehemmiyetli 
surette meşgul olmaktadır.

Elâziz Belediye Reisi Kadir B. 
de muharririmize:

—  “Belediyemiz elektrik ve su 
ihtiyaçlarını ehemmiyetle takip et
mektedir. Burada bu işleri ikmal 
ve intaç etmeğe uğraşacağız. Esa
sen çok şirin olan beldemizin yol 
ümranı programlarını takiple meşgu
lüz. Temenniyatımızın hükümeti cüm 
huriyemiz tarafından hüsnü kabul 
görmesi bize daha fazla çalışmak 
ve İsmet Paşa Hz. inden nur almak

için bûyüh verdi

Abdülhalik Bey
n  in c i  sa h ife d e n  m abad ]  

bugün ikide Başvekile takdim et

miştir.
Şükürü Beyin yerine Maliye 

Vekâletine Millî Müdafaa Vekili 

Abdülhalik Bey tayin edilmiş ve 
tayin tasdiki âliye iktiran eylemiş
tir. Müşarünileyha muvakkaten 
Millî Müdafaa Vekilliği Vekâletini 
ifa edecektir.

Şükrü B. istifanamesinde:,.Has
talığım biter bitmez iş başına ge
leceğimi ümit ediyordum. Tedavi 
eden doktorlardan öğrendiğime 

göre vehamet devresi zail olan 
hastalığımın nekahet devresi uzun 
süreceğinden mutlak bir istirahate 
ihtiyaç vardır. Bu sebep dolayısile 
bizzarure istifa ediyorum,, demek

tedir.
Şükrü Bey. Vakâlete 5 teşrini

sani 927 de gelmiştir. Nekahet 
devresinden sonra bir sefarete ta
yini mehtemeldir.

Dün öğleden sonra saat 3 te 
1 fevkalâde bir içtima akteden he-

Güzel San’atler Birliğinde
Güzel san’aier Birliği resim 

şubesi heyeti idaresini intihap et
mek maksadile evvelce bir içtima 
aktetmiş, fakat ekseriyet olmadı
ğı için intihap yapılmamıştı. Res
samlar idare heyetlerini intihap 
etmek için bugün saat 3 te içtima 
edeceklerdir.

Bundan başka birliğin edebiyat 
şubesi 29 kânunuevvelde senelik 
kongrenin ikinci içtimaini aktede- 
c e k t i r . ____________

yeti vekilede Şükrü Beyin istifası 
üzerine hâsıl olan vaziyet etrafın
da müzakerat cereyan etmiş ve 
Millî Müdafaa Vekili Abdülhalik 
Beyin Maliye Vekâletine getiril
mesi takarrür etmiştir.

içtimada Abdülhalik Beyden 
inhilâl eden Millî müdafaa Vekâ
letine kimin tayin edileceği tesbit 
edilmemiştir.

Heyeti Vekile içtimai saat 22 
ye kadar devam etmiştir. _ Bu yedi 
saatlik içtima zarfında bir aralık 
elektrikler sönmüş ve bir çeyrek 
kadar lâmba ile çalışılmıştır.

İstifa telgrafla Gazi Hz. ne arz 
olunmuştur. Şükrü Bey yarın veya 
öbür gün İstanbula gidecektir.
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Hilâliahmer cemiyeti kış mev
siminin yaklaşmış olmasından 
fıkara ve dullara yardım için 
hazırlıklara başlamıştır.

Geçen sene halka tevzi edi
len kömür halkı da memnun 
ettiğinden bu sene de yalnız 
kömür ve erzak tevzi edilecektir.

Tevziat için Hilâliahmerin ka
za ve nahiyelerdeki memurları he
yeti ihtiyariyelerle, birlikte çalışa
rak fakir ve dulların miktarını 
tesbit edeecktir. Bu ameliyenin 
hitamından sonra yakın bir vakitte 
tevziata başlanacaktır.

Hilâliahmer müessesesinin ge
çen sene bu iş için sarfettiği para 
20 bin lira idi. Bu sene de şehre- 
manetinin her sene Hilâliahmere 
verdiği para ile yapılacak yardı
mın bu yekûna yaklaşacağı tahmin 
edilmektedir. Yardımların bilhas
sa fakir mıntakalarda teksif edil
mesi kararlaştırılmıştır.
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O cağında

Komünistlerin davası
'Mevkuf komünistlerin muha 

kemesine dün İstanbul Ağırceza 
mahkemesinde hafi olarak devam 
edilmiştir.

Muallim Şinasi Beyin ka 
tili adliyeye verildi

Evvelki gece Kasımpaşada ber
ber Moizin dükkânında bir şaka 
esnasında muallim Osman Şinasi 
B. isminde bir genci vurarak öl
düren işkembeci Haydar isminde
ki çocuk Adliyeye teslim edilmiş 
ve müstantiklikçe hakkında tev
kif müzekkeresi kesildikten sonra 
tevkifhaneye sevkolunmuştur.

Sıhhiye kadrosu
Belediye sıhhiye kadrosu dün 

tesbit edilmiştir.
Yeni kadroda bir müdür, bir 

muavin, bir hıfzıssıhha mütehassisi 
ve birde müfettiş bulunmaktadır.

Sinemalar ve Darülâceze
Kontrol vazifesinin daha iyi 

yapılması için Darülacezenin sine
ma ve tiyatrolardaki kontrol
memurlarının çoğaltılmasına karar 
verilmiştir.

Çamlar nereden kesiliyor?
Belediye reisliği, belediye po

lislerine verdiği bir tamimde Be- 
yoğlunda çam satanların sıkı bir 
konturola tâbi tutulmasını ve çam
ların nereden [kesildiğinin tahkik 
edilmesini emretmiştir.

>P(p mektebi ta- 
.ebelerinin aktet- 
tikleri kongre

Darülfünun dişçi talebeleri dün 
TürkJOcağında, toplanmış ve “ lıp 
fakültesi Jişçi talebesi cemiyeti,, 
namile bir cemiyet teşkil etmiş
lerdir.

Dün 28 maddelik nizamname 
uzun münakaşalarla kabul edilmiş, 
heyeti idare intihabı yapılmış ve 
Millî Talebe Birliğine iştirak ede
cek beş murahhas seçilmiştir.

Yeiıi ders sentsindenberi Türk 
Ocağında Darülfünun talebe - 
lerinin yaptıkları içtimalarm en 
sükûnetle ve samimiyetle ge
çeni, dünkü dişçi talebelerin içti
mai olmuştur.

Yeni cemiyetin müteşebbisleri 
cemiyetin gayesini ve sebebi te
şekkülü hakkında bize şu malu
matı verdiler :

Gayemiz diğer cemiyetler ara
sında dişçilerin de haklarının mü
dafaa, tesanüdü terain, talebelerin 
kitap noksanlarının temin, mesle
kimize müteallik kitaplar toplamak 
ve bir kütüpane yapmak, talebeye 
her hususta muavenette bulunmak 
müsahabelere hazırlamak, tetkik 
seyahatleri tertip etmektir.

Cuma günü toplanacak olan 
Millî Talebe Birliğine dişçilerin de 
murahhesları iştirak edecektir.

Piyasada
Son zamanlarda bir dur

gunluk görülüyor

Son zamanlarda piyasada dur
gunluk vardır. Yalnız manifatura 
tacireleri Trabzon, Giresun ta
raflarına mühim miktarda mal 
gönderiyorlar.

Bunun sebebi, evvelce de yaz
dığımız gibi, fındık ihracatının 
müsait şerait altında cereyan 
etmesidir. Diğer mmtakalara olan 
satışlar pek azdır.

Bilhassa Adana ve Mersin 
taraflarında olan manifatura satış
ları yüzde elliye inmiştir.

Şeker satışı da yüzde yirmi 
derecesinde azalmıştır.

Gramofon ve plâk gibi lüks 
eşya üzerine yapılan siparişler 
yüzde seksen derecesine inmiştir.

Darülfünun bütçesi 
Ankara, 23 (H. M.) —  Darül

fünun Emini Muammer Raşit Bey 
bugün Maarif Vekili Esat Beyi 
ziyaret ederek Darülfünunun 931 
bütçesi hakkında görüşmüştür.

B uhranın  tesiri

Bu sene şehrimize
Â a m e E İ k a c f e n  a z  

seyyah gelecek
Amerikadaki İktisadî buhra

nın son zamanlarda hât bir dev
reye girdiği malumdur. Bu buhran 
dünyanın her tarafında tesirlerini 
göstermiştir.

Şehrimizin alâkadar mehafiline 
gelen malûmata göre Amerika 
buhranı yüzünden bu sene lima
nımıza gelecek seyyah vapurları 
diğer senelere kıyas kabul etmi- 
yecek kadar az olacaktır. Geçen 
sene 42 seyyah vapuru geldiği 
halde bu sene İstanbula ancak 14 
vapur gelecektir.

Seyyah gelme mevsimi başla
mak üzere olduğundan seyyahin 
acentaları hazırlıklar yapmışlar, 
geçen seneden fazla seyyah gele
ceğinden ümitlenmişlerdi.

Fakat bu haber üzerine acen- 
taların ümitleri kırılmıştır. Ame
rikadaki İktisadî buhranın bir mağ
duru da bizim meşhur Zaro ağa
dır. Şehrimize gelen son malûma
ta göre Amerikalılar Zaro ağaya 
kendini teşhir ettiği için haftada 
750 dolar, yani bizim paramızla 
1500 lira veriyorlardı. Son hafta
larda bu ücret te 500 dohra, yani 
1000 Türk lirasına indirilmiştir.

Zaro âğa ile mutavassıtları 
mukaveleye muğayir olan bu üc
ret tenzilâtını şiddetle protesıo 
etmişler ve eski ücret verilmediği 
takdirde Türkiyeye avdet edecek
lerini bildirmişlerdir.

TELGRAFLAR
R u sy a d a  İk t is a d î s e fe r b e r l ik

Beş senelik programın dört senede 
tahakkuku için çalışılmaktadır

Buğday fiatleri
Konya tacirlerinin buğday fiat

lerinin düşkünlüğüne çare bulmak 
için hükümete müracaat ettikleri 
yazılmıştı. Buğday tacirler» hükü
metin bir miktar mal satın alarak 
imha etmesini ileri sürüyorlar. Ti
caret Borsasmda alâkadar zevat 
böyle bir tedbirin faide vermiye- 
ceğine kanidir.

Hükümetin buğday fiatlerini 
10  para çıkarmak için 2 milyon 
liralık mubayaatta bulunması lâ
zımdır. Halbuki 10 para veya 20 
para gibi farkı, buğday tacirleri
nin istediğini temin etmiyecektir.

Hükümet zahire tacirlerine 
yardım olmak üzere şimendifer ve 
liman tarifelerinde yüzde 50 de
recesinde tenzilat yapmıştır.
Seyyar Sıhhat memurları

Seyyar sıhhat memurları hak
kında Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
vekâletinden vilâyetlere bir emir 
gönderilmiştir.

Bu emre nazaran seyyar sıh
hat memurlarının kâffesinin hay
vanı olacak ve bu hayvanlarla ka
za ve köyleri gezerek hastalıklara 
karşı lâzım gelen tedbirleri alacak, 
sıhhî vesayada bulunacaktır. Sey
yar sıhhat memurları otomobille 
köylere gidemiyeceklerdir. Bu gibi 
masrafları Vekâlet kabul etme
mektedir. ____

Moskova, 22 ( A. A) —  Mer
kezî icra komitesi ve Merkezî 
mürkabe komisyonu akdettiği müt
tehit içtimada, Sovyet Rusyamn 
et ve sebze iaşesi hakkında M. 
Mikoyanın raporunu tetkik etmiş
tir. 1930 senesinde devlet çiftlik
lerindeki küçük ve büyük hayvan
ların mecmuu 4,931,000 e baliğ 
olmakta idi. Bu miktarın 1931 
senesinde 10 milyon 430 bine ib
lâğı tekarrür etmiştir. Sebze hu
susunda da zeriyatın tevsii karar
laştırılmıştır. 1931 senesinde Sov
yet Rosyanın bu ihtiyacı da faz- 
lasile temin edilmiş olacaktır.

Heyeti umumiye aynı zamanda 
yeni Sovyet intihabatı hakkında 
M. Kalenin ve M. Molokofun ra
porunu tetkik ederek bu intiha- 
batın komünist fırkasının prensip
lerini tatbik edenlerin vasıflarına 
istinat etmesi lüzumundaki isabeti 
takdir etmiş ve müdahalecilere 
dayanan mukabil ihtilâlcilere karşı 
memleketin müdafaa kabiliyetini 
her vasıta ile takviye ederek mü- 
tearrız bir sosyalizm siyaseti takip 
edilmesine karar vermiştir.

Moskova, 22 (A. A ) —  Mos
kova, Leningrat, Harkof ve sair 
sanayi merkezleri fabrikalarında 
ittihaz olunan birçok karar suret
lerinde bilhassa beş senelik plâ
nın dört senede tahakkuk ettiril
mesi zaruretinin gözüktüğü bir 
zamanda Rikof’un vazifesinden 
affedilerek yerine Lenin’in en sa
dık taraftarlarından biri olan M. 
Molokofun tayini hararetle karşı
lanmakta ve amelenin tam bir 
muzahereti temin olunmaktadır.

Moskova 22 (A.A.)—  Merkezî 
icra komitesi tarafından tasvip 
olunan Kulbisefin 1932 iktisat plâ
nı hakkmdaki raporunda Sovyet 
Rusyamn umum sınaî istihsalâtın- 
da 1929-1930 senesinde yüzde 25 
tezayüt vukubulduğu ve tezayüt

nisbetinin 1931 de yüzde 45 
baliğ olacağı zikrolunmaktadır. Beş 
senelik plânın üçüncü tatbik se
nesinde küçü sanayide plânın yüz
de 79  u ve büyük sanayide yüzde 
98 i tahakkuk etmiî olacaktır. 
Mezkûr plân için 1930 da 11 buçuk 
milyar ruble tahsis olunmuştur. 
Elektirik merkezlerinin mecmu 
kuvveti 4,5 milyar Kilovat ve 
istihsal 1931 de 14 buçuk milyar
sarfolunmuştur.

Sanayi ve elektrikleştirme için 
7,470,000,000 tahsis olunmuştur, 
olunacak enerji de 12,5 milyar 
kilovat idi. Amelenin adedi " "10 
tezyit olunacak ve buna mukabil 
mesai verimi ““28 artacak ve 
maliyet fiati “»10 azalacaktır. 

Amele ücretleri umumiyetle “»6 
ve şimendifercilerin ise ’ "8 tezyit 
olunacaktır. 5 günlük hafta usulü 
sanayiin bütün şubelerinde tatbik 
olunacaktır. Yalnız mensucat 
sanayii bundan istisna olunacaktır.

Ziraata gelince, 1931 senesin
de 140,000,000 hektarlık arazi 
ekilecek ve 75,000,000 tonluk is
tihsalât yapılacaktır. İstihsal mik
tarı 1930 da 48,000,000 ton idi. 
Demiryolları nakliyatı ise 5 senelik 
plânın son senesi için 281,000,000 

tona baliğ olacaktır. Umum nak
liyat için 3 milyar 185 milyon 
ruble tahsis olunmuştur. Sivil tay
yareciliğe 135 milyon tahsis olun
muştur.

Devletin 1931 bütçesinde tah- 
silât 2 1 .2  milyar ve masarif da 
19.7 milyar ruble olarak tespit 

edilmiştir. İktisadî teşekküller de 
ilâve olunursa umum tahsilat 31.1 
milyar ve masarif da 29.16 mil
yara baliğ olmaktadır.

Raporda, 1931 senesinin 5 se
nelik plânın 4 senede ikmalini 
istihdaf eden mesainin kat’î bir 
safhası olduğu kaydedilmektedir.

Rusyada sanayinin elek- 
trikleşmesinin yıl dönümü

Moskova, 22 ( A. A. ) —  Bu 
gün tekmil Sovyet Rusyada 1920 
Sovyetler kongresinde kabul edi
len sanayiin elektrikleştırilmesi 
plânının onuncu yddönümü tes’it 
edilmektedir. Bu plân, 1^31 j  iie 
1936 seneleri arasında ikmal edi
lecekti. Çarlık Rusyasında mev
cut elektrik istasiyonlarının takati 
250 bin kilovat idi. Bu takati 
1930 nihayetinde Rayon istasiyon-

Bir tren kazası 
Belgrat, 22 (A.A) —  Sarajevo 

treni bu sabah La jkövaç istasi- 

yonu civarında yoldan çıkmıştır. 

Kondöktör ölmüş ve 6 sı ağır ol

mak üzere 10  yolcu yaralanmış
tır.

larında bir milyon 300 bine ba
liğ olmuştur. Halen inşa edilmek

te olup 1931 de faaliyete geçe
cek olan istasiyonlarm takati bir 
milyon kilovaıttır.
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Kızıl Bakire
Fakat bereket versin bu esna

da gardiyanlar Jeneralı aldılar ve 
sürüyerek götürdüler.

Beriki işin farkında da değil
di. Yaptığından çok memnun ve 
müftehir görünüyordu. Bizden ya
na döndü ve dedi ki:

—  Bunları yola getirmenin ye
gâne çaresi budur. Yoksa adam 
olmazlar.. Buradan da çıktılar mı 
-hoş zaten çıktıkları yok ya- kuzu 
gibi olurlar.

Kharasoff kendisini güçlükle 
zaptediyordu.

—  Evet... diye mırıldandı. Son
ra ilâve etti:

—  Peki şimdi bunu nereye 
götürdüler ?

—  Zindanın esfelisafilinine... 
Hususî daireye...

Heh heh!.. Fakat şey... Bu 
Melina Gomko da ne oldu?..

—  Biliyorsunya, onunla bura
dan beraber çıktığımızı kimse gör
memelidir. İstersen senin evinden 
alayım... Bir mahzur var mı ?..

—  Şüphesiz... Fakat müsterib 
olun... Hiç kimse farkında olma
dan buradan çıkarsınız... Etrafımı 
zı tahliye ettiririm... Haydi şimdi 
benimle beraber gelin...

Ona ayak uydurduk ve güzel 
bir kilisenin önünden geçtikten 
sonra bir kulenin eteklerine gel
dik. Kulenin önünde bir nöbetçi 
vardı. Theodorovitch

—  Lâstik çizmeler almak için 
buraya girelim dedi.

Kharassoff sözünü keserek:
—  Lâstik çizme mi? Ne yapa

cağız dedi.
—  Zindanları gezmek için!
—  Bunun için lâstik çizme mi 

lâzım?

—  Tabiî! Zindanlar Ladogo 
gölünün altında kazılmış mahzen
lerdir ve içinde daima su vard:r.

—  Öyle ise oraya koydukla
rın nasıl yaşayorlar ?

—  Bu cihet onların bileceği 
bir iş ! Her halde bunu düşün
mekten başka yapacak bir çok 
işim var. İster yaşasınlar ister öl
sünler ne umurum. Adetlerini bil
mem, isimlerini asla öğrenmedim. 
Onlar için temin ettiğim en bü
yük lütuf bir an evvel geberme
leridir.

Herif bu sözleri öyle bir eda 
ile söylüyordu ki titrememek ka
bil değildi. Kharassoffa baktım. 
Sararmıştı fakat o dakikada The- 
odorovitehin artık mahkûm bir va
ziyette bulunduğu ve ne kadar 
çırpınsa yattığı bu çirkeften çı- 
kamıyrcağını anladım. Binlerce 
kurbanı kan ağlatarak öldürtüyor- 
du.

( Meşhur cehennem şairi 
Dantenin hiçbirşey icat 
etmemiş olduğunu bir ker- 

re ispat eden yer)
Ondan o meşum inişe koyul

duk. Cehenneme iniyorduk.. Du
varları yosun tutmuş bir dehlizden 
geçiyorduk, dehlizin sağ tarafın
da sıkı sıkıya kapanmış höcreler 
vardı. Git gide bir meydancığa 
geldik, meydancığın ortasında ku
yu ağzına benziyen bir delik vardı.

Theodorovitch hu ağıza eğile
rek kuvvetli bir ıslık çaldı, ceva
bını bekledi ve ondan sonra yük
sek bir sesle:

—  Hey bana baki Cesaroff 
oradamı? dedi.

Arzın derinliklerinden gelen 
bir ses cevap verdi:

—  Buradayım yoldaş emrinizi
—  Pek âlâ, duvar merdivenini 

daya

Dedikten sonra bir merdiven 
ucu çıktığını gördük.” Iheodoro- 
viteh bize dönerek dedi k i :

—  Bu merdiveni ben keşfet
tim. Bu icadım sayesinde her tür
lü firar ihtimali izale edilmiş olu
yor. Gürdügünüz gibi merdiven 

sabit değildir. İstenildiği gibi in
dirilir ve çıkartılır. Fakat bütün 
hapishanenin tek bir gardiyanı bu 
merdiveni kullanmasını bilir; O- 
nıin gardiyanda Cesarroftur. 
Cesarrof bir mahpus getirdikleri 
zaman merdiveni çıkartır. Mahpus 
aşağıya inince merdivenide indirir.

Kharassoff:

—  Aşağıya inen bir adam 
eğer bu merdiveni kullanmasını 
bilmezse artık yukarıya çıkamaz 
demektir.

—  Evet öğledir.

—  Cesaroff her hangi bir

( A r k a s ı  y a r ı n )
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Evvelki güm Fethi B ey e  şaa 
ilk i moktayn sorm uştuk!

1 “—  Diyorlar ki: Fethi Beye
fendi Paris Sefiri iken, Düyunu 
Umumiye hâmillerile mahut itilâ
fın imza edilebileceğine ait resmî 
şifrenin Paris Sefaretine gelmesi 
üzerine, bu şifreden her nasılsa 
haberdar olan bazı kimseler baş
larında meşhur Devlet Efendi ol
mak üzere Paris Borsasmda Dü
yunu Muvahhide tahvilâtı üzerine 
büyük mikyasta bir muamelede 
bulunmuşlar ve iki üç gün içinde 
yüz binlerce liralık bir kâr temin 
ederek bunu aralarında paylaşmış
lardır.

2 —  Gene diyorlar k i : Ser
bes Fırkanın teşekkülü Yalovada 
takarrür edince, vaziyetten istifa
de etmek istiyen bazı Serbes Fır
ka erkânı, Serbes Fırkanın zen
gin bazı müzahirlerinin delâletile 
ve bir iki banka vasıtasile, gene 
Düyunu Muvahhide tahvilâtı üze
rine büyük bir malî muamelede 
bulunmuşlar ve fırkanın teşekkü
lü haberinin gazetelerde resmen 
intişarı üzerine, birdenbire fırla
yan ellerindeki tahvilât stokunu 
derhal satarak büyük kârlar te
min etmişlerdir.

Hatta, Serbes Fırkanın mürev- 
vici efkârı olduğunda artık hiç 
şüphe kaltnıyan, vaktile bir suali
mize cevaben Fethi Bey tarafından 
fotoğrafı verilmek, neşriyatına ale
nen teşekkür edilmek suretile fır
kanın organı haline konan “ Y a
rın ,ı gazetesinin o tarihlerdeki bir 
nüshasında, bazı direktifler üzeri
ne bu borsa spekiilâsiyonu ile doğ
rudan doğruya alâkadar bir fıkra
nın da neşrettirildiği ilâve edili
yor. Bu fıkrayı icap ederse “ Ya
rın ,, koleksiyonundan alıp naklet
mek tabiî müşkül değildir.

Ş im d i a n la m a k  is t iy o r u z : 
M u h terem  F e t h i  B e y e fe n d i bu  
riv a y e tle r e  ne buy uruy orlar ?  
H â d is e d e  a lâ k a la r ı o lm a sa  b i le  
h a berd a r m ıd ır la r ?

E ğ e r  h e r k es in  a ğzınd a d o la 
şan bu borsa  sp ek iilâ siy o n u  d e 
d ik o d u su n u n  h a k ik î  m a h iy eti  
şa y e t a n la ş ılır s a , işte  o zam an, 
F e t h i  B e y in  v e  “  S o n  P o s ta ,,  
g a ze te sin in  “  A k şa m  „  a v e  onun  
ba şm u ha rririn e sorduğu b a zı 
s u a lle r in  ce v a p la r ı d a  k e n d i l i 
ğ in d en  a n la ş ılm ış  o la ca k ttr

F e th i B e y  dün şu ce v a b ı  
v e rd i :

“ —  Biraz daha gayretle dev
let esrarını ecnbilere teslim etti
ğimi de iddia edecekler... Anlaşı
lan bugün şikâyet edilen bütün 
ahvalin sebebi ben imişim gibi 
tasvir etmek istiyorlar...

Düyunu Umumiye itilâfnamesi- 
lain imzası için telgraf gelince ben 
ondan bilistifade bazı adamları 
tavsit ederek borsada spekülâsiyon 
yapmışım ve binlerce lira kazan
mışım, öyle mi ?

Halbuki itilâfnamenin aktini mü
teakip Düyunu Umumiye tahvil
leri herkesin intizarı haricinde o- 
larak yükseleceği yerde düştü.

Eğer ben böyle birşey yapmış 
olsaydım yüz binlerce lira kâr 
değil, ziyan etmiş olacaktım, işte 
birinci yalanın mahiyeti budur.

İkinci yalana gelince 5erbes 
Cümhuriyet Fırkasının teşekkülü 
şayi olur olmaz Düyunu Umu
miye tahvillerinin yükseleceğini 
tahmin eden ve bundan istifade 
etmek için Serbes Fırka teşekkül 
ettiği sıralarda mezkûr tahvilâtı

satın alan müzahir her kimse 
pek akıllı bir zat olmalıdır. Ser
bes Cümhuriyet Fırkası teşekkül 
eder etmez ecnebi borsalarında 
Düyunu Umumiye tahvilâtının yük
seleceğini keşfe muktedir olan 
zatı tebrik etmek lâzımdır.

Maalesef ben tanıdıklarımdan 
kimsenin bu suretle zengin 
olmasını tebrik etmek fırsa - 
tına nail olamadım. Muamele de
nildiğine göre İstanbul Borsasmda 
yapılmış, o halde kimin tarafından 
yapılmıştır ve ne miktar kâr te
min etmiştir? Borsadan tahkik 
olunabilir.

Bu zekâveti gösteren zatı her 
kim olursa olsun öğrenecek olur
sam kendisini tebrik etmek isterim,,

* *  *

He tarafından skandal kokan 
böyle bir borsa rezaletini, bilmeyiz 
ki bu sözler ne dereceye kadar 
tevil edebilir ? Hükümetin Paris 
Sefaretine gönderdiği itilâfa mu
vafakat şifresini her nasılsa öğren
miş olan Devlet Efendi ve şürekâ
sının yaptıkları spekülâsiyon, 
dun ve bugündenberi değil, ay- 
lardanberi herkesin bildiği, gizle
necek tarafı kalmıyan bir rezalet
tir. İtilâfın imzası ile Düyunu Mu
vahhide tahvilâtının düşmüş olması 
ne bu muamelenin yapılmamış ol
duğuna delâlet, ne de sualimize 
cevap teşkil eder. Çünkü her na
sılsa şifreyi öğrenen Devlet Efendi 
ve şürekâsı yalnız tereffü hareketle
rinden değil, tenezzül hareketle
rinden de kâr temin eden mahir spe- 
külâsiyoncular olmakla marufturlar 
Müzakeratın cereyanından vaktü 
zamanile haberdar olan grup, 
bazan alıp kazanıyor, bazan sa
tıp kazanıyor, “ ilk haber „ i alan 
bütün borsacılar gibi [ aşağı - yu
karı ] bütün hareketlerden cebini 
doldurmak imkânını temin ediyordu.

Serbes Fırkanın tevekkülü fer
dasında Düyunu Muvahhidenin 
nasıl fırladığı, borsa kayitlerile 
sabit bir hakikattir. Bu nevi 
tahvilât spekülâsiyonları ise, behe
mehal borsada yapılmaz. Bazan 
insanın banka müdürlerinden Müs
yü ( j»...) isimli dostiarı olur, ve 
bunlar bir çırpıda ve banka def
terleri üzerinde, kimse duymadan 
spekülâsiyonu idare, kârı temin 
ederler.

Serbes Fırkanın teşekkülile Dü
yunu Muvahhidenin firlaması key
fiyetini evvelden keşfetm k nokta
sına gelince, Fethi Beyin bu husus
taki hayret ve tecahülleride yerinde 
değildir.

D ü y u n u  U m um iye b orçla rı
nın te sv iy esin i k e n d is in e  b e l l i-  
b a şlı b ir  s iy a s î  m e fk û r e  y a p 
m ış bir a dam ın , g ü n ü n  b ir in d e  
lib e r a l p r e n s ip le r  ü zerin e  b ir  
f ır k a  k u r m a k  v a z iy e tim  ik tisa p  
ettiğ i v e  e n  k ıs a  zam and a i k t i 
dara g e ç e c eğ in i sağd a, so ld a  
ilâ n  ettiğ i g ö rü lü r se , bu h â d i
sed en  e n  e v e e l m ü teess ir  o la c a k  
ola n , D ü y u n u  U m u m iy e ta h v i
lâ tıd ır  ve F e t h i  B e y  buna b il-  
m iy ecek  ka d a r bu g ib i  iş le r in  
c a h ili  d e ğ ild ir .

Esasen “bunu bilen adamı teb
rik ederim...,, sözü de gösteriyor 
ki, Fethi Beyefendinin siyasî ahlâk 
telâkkilerine göre bu gibi alım sa
tımcılarda bir gayri tabiîlik ve fev
kalâdelik te yok... O  halde, mesele 
yok! ur!

Fakat şunu da söylemek lâ
zımdır ki cevap vermiş olmak için 
verilen bu kabîl cevaplar bizi de
ğil, kimseyi tatmin edemez ve zır
va, tevil götüremez. A L İ  N A C İ

U

'©adn kafasını keserek 
“ Saeeaks şerif „ e takmışlar w® 

Helâl» dir diye biçarenin k a m ı
H â d ise  

k i  son
Menemende Devri . Mehmet is

minde bir yobazla diğer hempala
rının bir irtica hareketinde bulun
duklarını ve hükümet kuvvetleri 
tarafından derhal tenkil edildikle
rini dün yazmıştık. Bu hâdise hak
kında dün şu tafsilâtı aldık: 

Ankara, 24 (A. A) —  Mene
men hâdisesi etrafında aldığımız 
malûmata nazaran hâdise bidayet
te Manisada tertip ve ihzar edil
miş ve faillerin burada Keçeci 
Süleyman namindaki şahıs tara
fından teşkil edilen bir tarikate 
mensup oldukları anlaşılmıştır. 
Maznunlar ifadelerinde irtica ha
reketine geçilmesi tekarrür ettik
ten sonra kendisine Mehdi süsü 
veren Emrullah oğlu Mehmet na
mındaki şahsın kumandasında ta
rikat mensuplarından mürekkep 
olarak bir çete teşkil edilmiş ve 
çete bir kaç gün evvel Manisa- 
dan hareket ederek Menemen 
civarına gelmiş ve Yağcılar köyü 
civarında çamlıktaki çardaklara 
saklanmışlardır. Bunlar vak’a sa
bahı bir kısım halkın sabah na
mazını kılmakta bulundukları es
nada camie girerek buradaki bay
rağı almışlar ve cemaati irticakâr 
hareketlerine iştirake davet et
mişlerdir. Halk derhal camii ter- 
kederek dışarı çıkmış ve müteca
vizlere iltihak etmemiştir. Hâdi
senin vukuu akabinde derhal hâ
dise mahalline gelen Jandarma ve 
buna iltihak eden askerî müfroze 
tarafından mütecavizlerden üçü

îvkn

m @mG  

it wm
p | D©F¥İş Mefinmedlnım dİ'
I | arasm d a ©M
| A nkara, 24  (Telefonla)—-Manisa ve Menemen- 
| deki irticaî hareket etrafında adliye ve idare ma- 
| kamları derhal tahkikata başlamışlardır. Manisa 
| ve Menemende birçok tevkifat yapılmıştır. Hâdise 
j  burada derin bir nefret uyandırmıştır.
İ  İzmir, 24  (H. M) — Mlirteciler Menemene ortalık a- 
9 ğarırken girmişlerdir. Başlarında külâh, sırtlarında cüb- 
| be, göğüslerinde iki sıra fişek vardı. Bunlar şapka, ye
li ni harfler ve inkılâp aleyhinde şiddetli küfürler etmiş- 
| terdir.
İ  Yaralı olarak ele geçirilen serseri ile görüştüm. 
1 B an a bazı neşriyattan ilham alarak  bu hareketi hazır- 
| ladıklarmı, yirmi gün mütemadiyen kapalı bir odada 
1 zikrettiklerini, sonra bu işe başladıklarım  ve Meneme- 
| ni müsait bularak Manisadan geldiklerini söyledi.

B u g ü n  Izm ir d en  v a li,  b e le d iy e  r e is ile  v ilâ y e t, b e le d iy e  
e r k â n ı v e  İz m ir d e  m e v cu t b ü tü n  c e m iy e tle r d e n  m ü tea d d it h e 
y e t le r ,  a s k e r î  m ü fr e z e le r , ba n d o m u zik a , İz m ir d e k i bütü n  
m eb ’u s la r  M e n e m e n e  h a r e k et e tm iş le r d ir . Ş e h it le r e  b ü y ü k  
ih t i f a l  y a p ıla c a k tır .

Derviş Mehmedin ölüler arasında olduğu an
laşılmıştır.

la
maktül ve ikisi yaralı olarak isti- 
sal edilmiş ise de birkaçı firara mu
vaffak olmuşlardır. Firarilerin der
destine intizar olunmaktadır. 

Derviş Mehmet k im ? 
Menemen 24 (H.M.) —  Derviş

Tarik tekerrürden ibarettir !
Tıpkı 1925 te olduğu gibi, ev

velâ Fethi Bey, arkasından mu
halefet matbuatı, daha son
ra Şeyh Sait ye Genç isyanı 1 
Tıpkı 1925 te olduğu gibi, evvelâ 
Fethi Bey, arkasından muhalif et 
matbuatı, daha sonra Derviş Meh
met ve Menemen isyanı !

Şeyh Sait şeriat istiyor ve 
muhalifet gazetelerinden mülhem 
olduğunu söylüyordu.

Derviş Mehmet, şeriat istiyor 
ve muhalefet gazetelerinden mül
hem olduğunu söylüyor.

Bu hâdise karşısında asla 
hayrete düşmüyoruz: Tarih te - 
kerrür ediyor! Aylardanberi 
fesadı körükliyen “Yarın,, 1ar, 
“Son Posta,, 1ar, “Köroğlu,, 1ar, 
ektiklerini biçiyor! Fırtına eken 
kasırga biçtiği gibi, fesat ekenler 
de ihtilâl biçiyorlar !

Muhalefeti ceplerini doldur
mağa yarayan zararsız bir oyun, 
hürriyeti herkesin namusuna ta
arruz için bir vesile, hükümet 
nüfuzunu, alay edilecek karikatür 
mevzuu haline koyanların kara 
vicdanlarını, şimdiye kadar gör- 
miyenlere, bilmiyenlere, Mene
mende dökülen asker kanı, köylü 
kanı daha iyi gösteriyor, aydın
latıyor !.

İrticadan bahsettiğimiz zaman 
bizi halka, veheme tutulmuş 
kâbuslar şeklinde tasvir edenleri, 
şimdi biz vatandaş kamna susamış 
ve kafası koparılacak yılanlar şek
linde ve bihakkın tasvir etsek yeri 
değil midir ?

İrticai doğuran âmilin bu hüri- 
yetperver matbuatın neşriyatı ol
duğunu asiler itiraf ettiğine göre, 
onları artık biz değil, arkalarına 
taktıkları eşirra itiham ediyor 1

Hükümet “Hürriyet böyle icap 
ettiriyor!,, diye bir kaç fesat oca
ğının birden yanıp tutuşmasına 
müsaade edince, masum Türk köy
lerinde çıkan yangınları tabiî gör

meliyiz. Müseccel vatan hainlerile 
Misyonerlerin yetiştirdiği Ameri
kalı mütereddiler, satılmış ruhu 
habisler bu binayı yalnız bir tara
fından değil, her tarafından tutuş
turmak için ellerinden geleni esir
gemediler. Sevinelim ki yalnız bir 
tarafından tutuşturabildiler.Ya İste
dikleri olsa, ve her tarafı ateşe 
verseydiler?

* * *
... Fakat hesabı isyana kadar 

yapmış olsalar bile, tarihin’ isyan
dan sonraki vaziyetlerde de aynen 
tekerrür edeceğinden şüphe et
mesinler ! —  İ n k ılâ p

Mehmet ismindeki serserinin yap
tığı irtica hareketi hakkında top
ladığım malûmat şudur:

Manisada nakşibendi tarika
tına mensup bir tekke şeyhi olan 
Derviş Mehmet isminde biri öte- 
denberi inkılâbın aleyhinde bulun
makta imiş. Bu adam şimdiye kadar 
hissiyatını izhar edememişken son 
zamanlarda vuku bulan bazı neş
riyattan cesaret bularak ötekine 
berikine bugünkü vazıyet aleyhinde 
sözler söylemeğe, irticakârane 
propagandalar yapmağa başlamış
tır. Derviş Mehmet bu suretle 
etrafına birtakım kimseler topla
mış, eski tekke hayatını gizli su
rette ihya etmiştir.

Derviş Mehmet bununla kal- 
mıyarak halk arasında irtica le
hine ve cümhuriyet idaresine kar
şı bir kıyam uyandırmak istemiş 
ve zemini iskandil etmeğe başla
mıştır. Derviş Mehmet ve arka
daşları bu hareket için Manisayı 
muvafık görmüşler ve Menemende 
bir harekete geçilmesine karar 
vermişlerdir.

Yoia çıkıyorlar
Mürteciler bu kararı verdikten 

sonra birer mavzer ve kurşun te
darik etmişler ve yola çıkmışlardır.

Derviş Mehmet,' yanında beş 
serseri olduğu halde sabah erkeıı 

( A r k a s ı  3  ü n cü  s a h ife d e )

Başvekil yarın geliyor 
Ankara, 24 (H. M.) —  Başvekil 

İsmet Paşa Hz. yarın İstanbula 
! harekt edecektir.
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İzmir gazeteleri keyfiyetin Dahiliye ve Maliye Vekâ
letlerine bildirileceğim ve tahkikat yapılacağım yazıyor

İlk tedrisat vergisinden İstan- 
buida alınan 20 bin liralık ikra
miye meselesi etrafında tetkikat 
devam ederken İzmirde de bu 
neviden beş bin lira ikramiye 
dağıtıldığı meydana çıkarılmıştır.

Son posta ile gelen İzmir ga
zete leri buna dair tafsilât ver
mektedirler.

Bu para sabık İzmir Defter
darı Kemal B. zamanında geçen 
sene maliye memurları arasında 
tevzi edilmiştir.

İzmir gazeteleri tarafından bu 
mesele hakkında şu tafsilât veril
mektedir.

Tahsilâtın beşbin lirası ikra
miye olarak memurlara tevzi edil
miştir. Muhasebei hususiye müdü
riyeti bunu kabul etmiyor.

Çünkü Dahiliye Vekâleti geçen 
sene vilâyete verdiği bir emirde 
maarif vergisi tahsilâtından maliye 
memurlarına ikramiye verilmiye- 
ceğini bildirmişti. Bu emir üzerine 
vilâyet hususî bütçesi yapılırken 
ikramiye namile bir tahsisat ay
rılmamıştır. Muhasebei hususiye 
müdürlüğü keyfiyeti Defterdarlığa 
bildirdiği halde sabık Defterdar 
Kemal Beyle varidat Müdürü Sab
ri Bey beşbin lirayı kendilerine 
ve diğer maliye memurlarına ik
ramiye olarak dağıtmışlardır.

Varidat Müdürü Sabri B. şu- 
izahatı vermiştir.

—  Geçen seneki Maarif ver
gisi tahsilâtından beş bin lira 
maliye memurlarına ikramiye ola
rak dağıtılmıştır.

Bu paranın tevzi edilmemesi 
hakkında bize Maliye Vekâletin
den hiç bir işar yoktur. Esasen 
bu, kanunîdir.,,

Muhasebei Hususiye Müdürü 
Fehmi B. de demiştir ki:

—  Aldığımız haber doğrudur. 
Maarif vergisi tahsilâtı yüzde 
birlerinden sabık Defterdar Ke
mal Beyle Varidat Müdürü Sabri 
Beye ve diğer maliye memurları
na beş bin lira ikramiye tevzi 
edilmiştir.

Bu paranın tevzi edilmemesi 
iktiza ederdi. Dahiliye vekâleti vi
lâyete verdiği emirde, maarif ver
gisi tahsilâtından maliye memur
larına ikramiye verilmemesini bil
dirmişti. Biz de bütçeyi yaparken 
tahsisat koymadık. Fakat Defter
darlık buna rağmen tahsilattan 
beş bin lira ayırmış, ikramiye ola
rak tevzi etmiştir. Biz bunu ka
bul etmiyoruz. ,,

Bu meseleden bahseden Ana
dolu gazetesi ise şu tafsilâtı ver
mektedir.

“Haber aldık ki, Maliye Vekâ
leti defterdarlığa verdiği emirde, 
maarif vergisi tahsilâtından yüzde 
bir namile tevkifat yapılmamasını 
bildirmiştir.

Halbuki beş bin lira tevkif 
edilmiş, hatta ikramiye olarak 
tevzi olunmuştur bile. Keyfiyet 
Dahiliye ve Maliye Vekâletlerine 
bildirilecektir. İstanbulda olduğu gi
bi burada da tahkikata başlana
cağı tahmin ediliyor.”

Ressamlar
Dün yeni heyeti idarele

rini intihap ettiler

Güzel San’atler Birliği resim 
şubesi dün saat üçte Alay köş
künde toplanmış ve yeni heyeti 
idare intihabatı yapılmıştır.

Resim şubesinin yeni heyeti 
idare azalığına Selami Vecihi Şev
ket, Fahiman, Ruhi, Vecihi Hik
met Beyler intihap edilmişlerdir.

Mimarlar şubesi
Güzel San’atler Birliği Mimar

lar şubesi Kânunusaninin ikisinde 
bir kongre aktedecek ve yeni he
yeti idare intihap edecektir.

TP CIIİİOCİşısoesı
Güzel San’atler birliği Tezyi- 

niye şubesi dün toplanmış heyeti 
idare intihabatı yapmıştır.

Birliğin kongresi
Güzel San’atler birliği umumi 

kongresi Kânunusaninin 20 sinde 
umumî bir kongre aktedecektir.

Fırka teşkilât heyeti
Şehrimizde teşkilât yapan Halk 

Fırkası hey’eti daha 20 gün ka
dar şehrimizde kalacaktır. Halk 
Fırkasına şimdiye kadar pek çok 
kimseler kaydolmuştur.

Halk Fırkasının Beyoğlu kon
greleri Cuma günü başlayacaktır.

Vadeli satışlar
Beynelmilel ticaret odası satış

lar komitesi vadeli satışlar hak
kında bir nizamname hazırlamıştır. 
Bu nizamnamenin bir sureti İstan
bul Ticaret Odasına gönderilmiş 
ve odanın bu husustaki mütaleası 
sorulmuştur. Tesbit edilen bu ah
kâm mucibince, vadeli satjşlarda 
tahaddüs eden bazı mühim ihti
lâflar halledilmiş olacaktır.

Sel tahribatı
Seller Mersin köylerinde 

ne tahribat yaptı ?

Mersin köylerinden, sel tahri
batı hakkında yavaş yavaş haber 
alınmaktadır. Sellerin şiddetile 
Tarsusta iki dükkân yıkılmış iki 
inek ve bir öküz boğulmuştur.

Aliağa küyüne hücüm eden 
seller yedi evi yıkmıştır.

Şamlı köyünde Süleyman ağa
nın değirmeni ansızın yıkılmış, iki 
kişi yaralanmıştır. Mecruhlar mem
leket hastanesine nakledilerek 
tedavi altına alınmıştır.

Aliefendi köyünde de iki hane 
yıkılmıştır.

Seylâbm Devlet Demiryollarına 
ait istasiyon civarındaki fidanlığa 
büyük zararları dokunmuş ve fi
danlar mahvolmuştur.

Fidanlığın eski haline gelmesi 
için geceli gündüzlü çalışılmaktadır.

Karısını öldüren balıkçı 
mahkûm oldu

Sultanahmette karısı Ayşeyi 
1 1  yerinden bıçaklıyarak öldüren 
balıkçı Hikmetin mahkemesi bit
miş ve dün karar okunmuştur.

Hikmet 18 sene ağır hapse 
mahkûm edilmiş fakat maktul 
Âyşenin münasebatı gayri meşru- 
ada bulunduğu tahakkuk etmesin
den dolayı cezası 12  seneye in
dirilmiştir.

10 sene hapis
Saraçhanebaşında Azizin kah

vesinde serhoşlukla kasap Ham- 
diyi öldürmekle maznun arap 
Kadrinin kararı dün ağırcezada 
okunmuşsur. Katil Kadri 10 sene 
ağır hapse mahkûm edilmiştir.

N o e l  y ortu su  M e n em en d ek i D erzriş M eh m et

Dün g ece Beyoğ- 
kandaki eğlence
Isarnn doğduğu gece eğ- 

lentiîerle tes’it edildi

Dün gece (Noel) idi. Hıristiyan-|j 
lann bu dinî bayramı münasebe- 
tile dün gece Beyoğlu fevkalâde 
gecelerinden birini yaşadı. Bütün 
eğlence yerleri, barlar, gazinolar 

hıncahınç dolu idi. Buralarda sa
baha kadar yiyecekli, içecekli eğ
lenceler devam etmiş, danslar, 
numaralar, kotiyonlar, serpantin
ler arasında herkes hıristiyan Pey
gamberi, İsanın doğduğu bu geceyi 
çılgıncasına tes’it etmiştir.

Dün gece hıristiyanlann bir 
kısmı da sabaha kadar kiliselerde 
ibadet etmişler, mumlar yakmış
lardır. Ellerinde renkli fenerler 
taşıyan küçük hıristiyan çocuk
ları da kapı kapı dolaşarak ve 
İlâhiler okuyarak para toplamış
lardır.

Birçok aileler de âdet ol - 
duğu üzere bu geceyi evlerinde 
her dalında rengârenk mumlar 
yanan bin türlü oyuncaklar, 
kuşlar, düdükler, yemişler asılı 
çam dallarının karşısında eğle
nerek geçirmişlerdir. Ve hıristi- 
yan çocukları bu sabah erken
den ayak kaplarının içinde beyaz 
sakallı Noel babanın getirdiği 
hediyeleri bularak sevinmişlerdir.

Noel ağaçları
Ruhsatsız çam ağacı 
kesenlere ceza var!

Noel münasebetile çam ağaç
larının tahrip edildiği yazılmıştı. 
Belediye reis muavinlerinden Hâ
mit Bey bu hususta bir muharri
rimize demiştir ki:

—  ‘‘Her sene Noel münasebetile 
bazı ipsiz sapsızlar şehrin muhte
lif yerlerinde ormanlara, bahçele
re gizlice girerek senelerce sarfe- 
dilen emeklerle yetiştirilen çam 
ağaçlarını tahrip ederek dallar ke
siyorlar. Birçok şikâyetler aldık. 
Bunları şiddetle takip ediyoruz.

Yabani ağaçların aşılanması 
hakkmdaki kanunun 23 üncü 
maddesine göre orman memuru
nun resmî müsaadesi olmaksızın 
kesilmiş ağaçları satanlar hakkında 
derhal zabıt varakası yapılır. 
Bunları müddeiumumiliğe tevdi 
ediyoruz. Bu gibi kimseler şiddetle 
cezaya çarpılacaklardır.

Yalova postası
İdare yeni bir vapur 

yaptıracak
Seyrisefain idaresi tarafından 

ilkbaharda Yalova seferlerine 
tahsis edilmek üzere son sistem, 
seri bir vapur alınacağı yazılmıştı. 
Şimdiye kadar idareye muhtelif 
kumpanyalar tarafından muhtelif 
teklifler yapılmıştır. Bu teklifler 
arasında idarenin aradığı şartlar 
mevcut olmadığından kumpanya
larla uzlaşmak kabil olamamıştır.

İdare alınacak olan vapurun 
asgarî 20 mil süratte olmasını is
temektedir.

Bundan maada bu vapurun se- 
vahili mütecavire vapurlarından 
daha büyük olması, nişbeten az 
kömür yakması talep edilmektedir.

Alınacak olan vapurun ayrıca 
bir dans salonu da olacaktır. Sey
risefain idaresi Yalovaya tahsis 
edilecek olan vapuru yeniden inşa 
ettirmeğe karar vermiştir.

[ 1  in c i sa h ife d e n  m abad ]  
Menemene gelmiş ve elinde “İnna 
fetahnaleke,, yazılı bir bayrak ol
duğu halde doğruca halkın na
mazda bulunduğu camie giderek 
içeridekileri “şeriat istemeğe,, da
vet etmişlerdir. Derviş Mehmet 
camidekilere:

—  “ Sancağı şerif çıktı, ne 
duruyorsunuz, müslüman olanlar 
bu bayrağın altında toplansınlar.,, 
diye bağırmış, bu kabîl daha bir 
takım sözler söylemiştir.

Halk bu serserinin sözlerine 
ehemmiyet vermemiştir. Yalnız bir 
kaç yobaz Mehmedin etrafını al
mıştır.

F e d a k â r  bâr gemıç 
Serserilerin bu hareketlerini 

gören ihtiyat zabiti muallim Ra- 
gıp Kublay Bey kendilerine yap
tıklar! şeyin fenalığından bahse
derek bazı nasihatte bulununca 
Mehmet ve arkadaşları derhal 
gencin üzerine hücum ederek 
kendisini öldürmüşlerdir. Şerirler 
bununla iktifa etmiyerek fedakâr 
gencin başını destere ile keserek 
bayraklarının tepesine geçirmişler 
ve daha büyük tezahürata başla
mışlardır.

İçlerinden bazıları da “Helâl- 
dir„ diye biçarenin kanını da iç
mişlerdir.

Ja n d arm a  g e liy o r  
Bu sırada cami meydanına bir 

jandarma müfrezesi gelmiş ve ser
serinin toplandıkları meydanı ab
luka etmiştir.

Müfreze kumandanı mürtecilere 
teslim olmalarını teklif etmiştir. 
Fakat şerirler camiin içine girerek 
ve minaresine çıkarak bu teklife 
silâhla mukabele etmişlerdir. Bu

nun üzerine müfreze de silâh ve 
mitralyözle mukabele etmiş, arada 
şiddetli bir müsademe başlamıştır.

Bu esnada “Mehdî ölmez kur
şun tesir etmezi" diye bağıranlar 
ayet ve sureler okuyanlar da var
mış.

Müsademe esnasında müfreze
ye kumanda eden kiiçük zabit ile 
kır bekçisi Haşan şehit düşmüş
lerdir. Mürtecilerdeıı üçü ölü, bi
risi ağır yaralı olarak ele geçiril
miş, diğerleri kaçmışlardır.

Izmirdeıa gelem ku vvet
Hadisenin haber alınması üze

rine İzmirden bir zabit kumanda
sında bir miıfreze gelmiştir. Vali 
muavini Saip Bey ve müddeiu
mumi de buraya gelmişler tahki
kata ^başlamışlardır.

Yaralı olarak ele geçirilen 
mürteci arkadaşlarının isimlerini 
haber verdiğinden bunların taki
bine başlanmıştır. Bunların çabuk 
ele geçirilecekleri muhakkak ad
dediliyor. Halktan da dört yaralı 
vardır.

Derviş Mehmedin halka vaiz 
ederken inkılâp, şapka ve yeni 
harfler aleyhinde bulunduğu anla
şılmıştır.

İlk tahkikattan, bu irticaî tah- 
rikâtın Manisada gizli faaliyette 
bulunan bir tekke ve tarikat men
supları tarafından tertip ve idare 
edildiği tahakkuk etmiştir.

Bu hâdise dolayısile dün sa
bah İzmirden Menemene yolcula
rın gitmesi üç saat gecikti. Me
nemen ve Manisada bazı kimseler 
tevkif edildi. İzmirde vilâyet hâ
dise münasebetile resmî tebliğ 
neşretmiştir. Tabiî vaziyet avdet 
etmiştir.

Nalbantlar
Nalbantlar hakkında yapılan 

imtihan ve sıhhî muayenenin neti
cesi alınmış ve bunlardan muhte
lif mmtakalarda yalnız beş esna
fın ehliyeti tammeyi haiz olmadık
ları görülmüştür. Bunlara sa’natle- 
rine devam edemiyecekleri tebliğ 
olunmuştur.

Yalnız bunların mağduriyetle
rine mahal kalmamak için, başka 
bir iş buluncıya kadar, kendilerine 
üç ay mühlet verilmiştir.

Darphanede madenî eşya 
ihzar edilecek

Yeni zinet altınlarının tab’ı ve 
Avrupadan getirilen madenî eşya
nın burada ihzarı için Darphane
ye bir makine mühendisi alınma

sını Maliye Vekâleti muvafık bul
muştur. Yalnız alınacak olan mü
hendisin hangi şeriat altında ça
lışacağının bildirilmesini darpha
neden sorulmuştur.

Emniyet Sandığı
Emlâk Müzayedesi

Kat’î karar ilânı
Müzayede

bedeli
518

Borçlununİkraz Merhunatm cins ve nev’ile
No. mevki ve müştemilâtı ismi

1316 Üsküdarda Hacıhesnahatun mahallesinde eski, 
Paşalimana ve yeni, Yenisokakta eski, 89 ve 
yeni, 21 numaralı iki yüz doksan arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta yedi oda, iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyu ve yedi yüz kırk sekiz 
arşın bahçeyi havi yenice bir hanenin tam i
mi. Süleyman Ef.

761 3309 Kadıköyünde İbrahimağa mahallesinde Yeni
sokakta eski, 1 ve yeni, 1, 3, 5, 7 numaralı 
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
yedi oda, iki sofa, bir taşlık, bir gusulhane 
ve kırk arşın arsa üzerinde harap bir mutbah 
ve bir kuyu ve altı yüz doksan bir arşın bah
çeyi havi harap bir hanenin tamamı. Esat, Sait,

Hikmet Beylerle Macide, İclâl, Meryem,
Müjgân, Afife ve Hamide H. 1ar.

184 4345 Üsküdarda Evliya hoca mahallesinde Kuşoğlu
yokuşu sokağında eski, 7 ve yeni, 5 numaralı 
seksen iki arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
üç oda, bir sofa, bir mutbak, bir toprak avlu 
bir kuyu ve altmış arşın bahçeyi hâvi bir bap 
hanenin tamamı. Alı Ef.

Yukarda cins ve nev’ile semti ve numaraları yazılı emvali gayri- 
menkulenin icra kılınan alenî müzayedeleri neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mezkûr 
bedeller haddi lâyıkmda görülmediğinden tekrar (31) gün müddetle 
ilân edilmesine karar verilmiş ve 28 kânunusani 931 tarihine müsadif 
çarşamba günü kat’î kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğun
dan yevmi mezkûrda saat on dörten on altıya kadar sandık idaresine 
müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.
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ftenmısMIleır v e r e c e k
Darülbedayi kadrosunun 

tevsii düşünülüyor
Darülbedayi işleri hakkında 

alâkadarlarla görüşmek üzere An
karaya gitmiş olan Darülbedayi 
rejisörü Ertuğrul Muhsin Bey av
det etmiştir. Ertuğrul Muhsin Bey 
Darülbedayiin Atina seyahati ile 

de meşgul olmuştur. Bu seyahat 
temin edilirse artistler için çok 
istifadeli olacaktır.

Diğer taraftan Darülbedayie 

tahsisat veren hükümet artislerin 

her perşembe akşamı Ankarada 
bir piyes oynamalarını istemiştir.

Artistler Çarşamba günü bura
dan hareket ederek Perşembe ak

şamı orada bir temsil verecekler, 
cuma akşamı oradan hareket ede
ceklerdir.

Bu suretle Darülbedayi İstan- 

bulda haftada ancak 3 veya iki ge

ce oynıyabilecektir. Diğer taraftan 
haber aldığımıza göre Ankarada 

her kış temsiller vermek üzere ye
ni bir tiyatro heyeti teşkili mevzu 
bahistir.

Bunun için üç şekil düşünül
mektedir. Birinci şekil Darülbeda
yi kadrosunun tevsii ile Ankarada 

ve İstanbulda oynıyabilecek bir 

şekle ifrağı, İkincisi ankarada Ra

şit Rızanın idaresinde yeni bir 
temsil heyeti teşkili, üçüncüsü ise 
bir operet heyeti vücüde getiril

mesidir. Maarif Vekâleti bu nok- 
t?'an tetkik etmektedir.

Terkos Şirketi
Vekâlet satın almayı daha 

muvafık buluyor

Terkos Şirketi, imtiyaz müd
detini temdit ettirmek üzere Na
fıa Vekâletine yeni bir teklifte 
bulunmuştur. Bu teklif vekâletçe 
tetkik ediliyor.

Öğrendiğimize göre Ankarada 
butıınan şirket müdürü M. Kastel- 
nodan şirkete gelen bir mektupta 
M. Kastelno teşebbüsünden uzun 
uzadıya bahsetmiş, fakat yeni 
tekliflerinin ümit ettikleri derece
de ehemmiyetle karşılmadığım be
yan etmiştir.

Vekâlet şirket tesisatını satın 
almağı muvafık buluyor. Bir ga
zete imtiyazın feshinden bahsedi
yordu. Fesih muamelesi zamana 
muhtaç olduğu için vekâlet mu- 
bayaay» tercih ediyor

Gazi Hz.
Reisicümhur Gazi Hazret

leri dün de şehrimize avdet 
buyurmamışlardır. Gazi Haz
retlerinin Kırklareline götüren 
tren Alpulluda emirlerine ama
de bulunmaktadır.

Reisicumhur Hazretlerinin 
bugün Edirneden otoınobillerile 
hareket tıderek Alpulluya gel
meleri ve oradan hususi trenle 
avdet buyurmaları muhtemeldir.

Edirne, 24 (A.A) —  Reisi
cümhur Hazretleri bugün Edir- 
nenin maarif müesseselerini tef
tiş buyurmuşlardır. Öğleden ev
vel kız ve muallim mekteplerile 
erkek lisesini, öğleden sonra 
kız ve erkek şehriyatı mektep
lerini, muhtelit orta mektebi ve 
sanayi mektebini gezmişlerdir. 
Girdikleri sınıflarda dersleri 
dinlemiş, talebeye sualler sor
muşlardır. Erkek muallim mek
tebi son sınıfında muallim, eski 
cemiyetlerin fertlerde aradığı 
evsafı talebeye izah ediyordu. 
Takririn sonlarında muallim 
namzetlerini irşat için kendile
rine birkaç söz söylemelerini 
Gazi Hazretlerinden rica etmiş
tir.

Müşarünileyh ilk insanların 
ve iptidaî cemiyetlerin korkuya 
müstenit ahlâk ve terbiye siste
mini izahtan sonra demokrat 
cemiyetlerde fertlerin nasıl bir 
terbiye alması lâzımgeldiğinden 
bahsetmişlerdir. Heyeti içtima- 
iyeyi en büyük kuvvet menbaı 
ve menşei telâkki eden bir sis
temde ferdin cemiyete karşı va
zifesi her şeyden evvel onu istik
lâl, huzur ve refahını temine 

çalışmak olduğunu anlatmışlar 
ve en iyi fert kendinden ziyade 
mensup olduğu heyeti içtimaiyeyi 
düşünen onun muhafazai mev
cudiyetine ve saadetine vakfı 
nefseden insandır demişlerdir. 
Erkek lisesinde talebe yemekte 
idi. Reisicümhur Hazretleri mek
tebi gezmiş ve talebe ile konuş
muştur. Sanayi mektebinde ima
lât atelyelerini dolaşarak usta 

ve çıraklarla yaptıkları işler hak
kında görüşmüşlerdir.

Gazi Hazretleri maarif mü- 
esseselerindeki musahabelerin
den memnun kalmışlardır. Vi
lâyet makamını ziyaretten son
ra dairlerine avdet bııyuı muş
lardır. Mekteplerde talebenin 
ve sokaklarda biriken halkın 
büyük kurtarıcıya karşı göster
diği heyecanlı tezahürat fev
kalâde idi. Yarın İstanbula ha
reket edilmesi muhtemeldir.

I t lir a ts ız  h a v a la r

Grip ve nezle
fazlalaşmaktadır
Sıhhiye Müdürü Ali Rıza 

Beyin beyanatı
Havalar bir kaç gündenberi 

çok ittiratsız gitmektedir. Son gün
lerde bu yüzden gripin salgın bir 
hale geldiği yazılmıştı. Bir mu
harririmiz mütdeasını öğrenmek 
üzere vilâyet sıhhiye müdürü Ali 
Rıza Beye müracaat etmiştir. Ali 
Rıza Bey diyor ki:

—  Vakıa grip, haber verilmesi 
mecburî hastalıklardan değildir. 
Fakat birçok hekimlerle hasta- 
hane polikliniklerinden yaptığım 
tahkikata göre İstanbulda grip 
müstevli bir halde değildir. Başka 
hastalıklarla da ihtilât yoktur. 
Her aksıran ve öksürenin grip ol
duğuna hükmedemeyiz. Bu tezahü
rat diğer nezlevî hastalıklardan 
ileri geliyor. Bu da havanın deği- 
şikliğindendir.,,

Ali Rıza Beyin söylediği gibi 
grip, haber verilmesi mecburî has
talıklardan olmadığı için sıhhiye 
müdüriyetinin bu husustaki ma
lûmatı noksan olsa gerektir. Çün
kü tanıdığımız bir çok doktorlar 
grip vak’alarınm fazla olduğunu 
söylüyorlar. Havanın sık sık de
ğiştiği şu sırada çok ihtiyatlı ha
reket etmek lâzımdır.

— inkılâp ~~ 25 Kânunuevvel 1930

Bir îranlı nazır
İran Maarif Nazırı dünkü eks

presle şehrimize gelmiş ve İran 
sefaretanesine misafir olmuştur.

Bir müddettenberi bir tetkik 
seyahati icra etmekte olan İran- 
lı nazır birkaç güne kadar Tah
rana gidecektir.

Eyip mezarlığı
Yeni harflerle yazılan 

mezar taşları kırılıyor

Eyip mezarlıklarında meçhul 
bir el yeni yazı ile yazılmış olan 
kitabeleri kırmağa başlamış ve 
bir kaç kabri harap etmiştir.

Kırılan kitabeler meyanmda 
dişçi mektebi müderrislerinden 
merhum Halit Şazi Beyin kabri 
ile Deniz ticaret müdirlerinden 
Mıifit Necdet Beyin validesinin 
kabri de vardır.

Her iki kabirle alâkadar olan
lar zabıtaya ve kaymakamlığa mü
racaat etmişler ve bu meçhul tah
ripkâr elin meydana çıkarılmasını 
istemişlerdir.

Zabıta ve kaymakamlık tahki
kata başlamıştır. Diğer taşları kı
rılan kabir sahiplerinin de mahallî 
zabıtaya müracaat ettikleri anla-

i şılmıştır.

TELGRAFLAR >
İs k â n  iş le r i  B a h r î  in şa a t

Mübadil ve gayrı 
mübadiller hak“ 
lanın alacaklar

Ankara 24 —  Dahiliye Vekâle
ti mübadil ve gayrı mübadiller 
için tamamen tatbik edilmek üze
re bazı esaslar ve bilhassa Vekâ
letçe umumî|tasfiye kanunu proje
sinin hazırlanmasına başlanmıştır. 
Umumî mazbata kanunu iskân iş
lerini umumî ve kat’î bir şekilde 
halledecek gerek mübadiller ve ge
rekse gayrimübadiller haklarını 
alacaklardır.

İstanbul gibi emlâki az olaıı 
mıntakalarda mübadil ve gayrı mü
badillere bıraktıkları emlâk muka
bilinde bono verilecektir.

Adliye tebligat 
dairesinde yolsuzluk
Ankara 24 —  İstanbul adliye- 

si tebligat dairesinde yapılan yol
suzluk Vekâlette büyük bir alâka 
uyandırdı. Bu işte alâkalan görü
lenlerin derhal işten el çektirilmesi 
bildirilmiştir.

Londrada sis 
Londra, 23 ( A. A . ) —  Kesif 

bir sis Londrayı ihata etmiştir. 
Bugün, Kroydon tayyare karargâ
hından hiç bir tayyare hareket et
mediği gibi, gelen de olmamıştır.

İngilterede işsizler 
Londra, 23 ( A .  A  ) —  15 

Kânunuevvelde işsizlerin adedi bir 
hafta evelkine nazaran 7.370 nok- 
sanile 2.299.592 olarak tesbit edil
miştir.

Yafa portakalları tacirle
rinin şikâyetleri 

Kudüs, 23 ( A. A  ) —  Mısır 
hükümeti tarafından Kudüs itha
lâtına vazedilmiş olan resmin tez
yidi, bilhassa ve ciddî sııretre Yafa 
portakalları tacirlerini müteessir 
etmektedir. Filistin ziraat müdürü 
Mısırı ziyaret etmiş ve Mısır hü
kümetini meseleyi yeniden tetkik 
etmeğe ikna etmeğe çalışmıştır.

Mısır hükümeti, pamuk buhranı 
dolayısiie meyve zeriyatım teşci 
etmeğe karar vermiş olduğunu 
söylemiştir.

Haber aldığımıza göre alâka
dar mezarların muhafazası ile meş
gul olması lâzım gelen belediye 
ile kabristan muhafızları aleyhine 
tazminat davası ikamesine karar 
vermişlerdir. Belediye taşları kı
nlan ve tahrip edilen mezarlığın 
muhafızlarını tecziye etmiştir.

Kızıl Bakire
sebepten dolayı merdiveni manev
ra ettiremezse ne olacaktır?

—  Bu ciheti düşünmemek da
ha iyi olur ! Belki onu da pek za- 
if bir ihtimal olmak üzere serde- 
diyorum. İlk üç kattaki mahkûm
ları kurtarmak mümkün olabilir. 
Fakat alt üç kattakileri kurtara
bilmeğe kat’iyyen imkân yoktur.

Demek ki ayaklarımızın altın
da altı katlı bir zindan vardır. 
Her zindanda kaç mahkûm var
dır ?

Ben nereden, bileyim ? Her 
halde bu kadar ehemmiyetsiz te
ferruat ile vakit kaybeylememi 
istemezsin. Bu sualinizi Cesaroffa 
tavsiye ediniz ; onun bilmesi lâ
zımdır.

Kharassoff yandık bu sefile; 
Sovyet Hükümetinden büsbütün 
başka olan Sovyetler de dahil ol
mak üzere bütün Rusyayı inleten 
rezil Cheka rejiminin bu sefil 
mümessiline baktı. Fakat bir kerre 
daha hissiyat ve inkârından renk 
vermemeğe muvaffak oldu. Sonra 
deliği göstererek

—  Milena Goresko burada mı 
mahpus bulunuyor ? dedi.

—  Bilmiyorum fakat muhte
meldir. Zaten şimdi anlarız. Başı
nız dönmez mi?

—  Öyle ise haydi inelim.
Theodorovitch inmeğe başladı

ve yavaş yavaş deliğin içinde kay
bolduğunu gördük; bizde harekâ
tımızı onun harekâtına uydurarak 
onu takibe koyulduk. Çünki düş
mek, ölüm ile neticelenebilirdi.

Aşağlardan gelen kokular bizi 
boğacak zannettim. Aşağıdan bize 
doğru bir gürültü yükseliyordu.

Loiâdradakı itilâf 
karşısında 

Fransansm mevkii
Paris, 24 (A.A.) —  Petit Pa- 

risien gazetesi, bahrî inşaatın 
Fransa ve İtalyada muvakkaten 
tatili müddetinin uzatılması hiç 
bir veçhile mevzuubahs olma
dığını, Fransa bahriye nezare
tinin meclislerden geçen inşaat 
programını tatbika karar vermiş 

olduğunu temin edebilecek bir 

vaziyette bulunduğunu yazmak
tadır. Yine bu gazeteye nazaran, 

Fransanın Londra deniz itilâfına 
iştiraki artık derpiş edilmemektedir.

Steeg kabinesi 
Paris, 24 (A. A.) —  M. Ste

eg, kabinesindeki boşlukları dol
durmuştur.

Avrupa ittihadı 
Viyana, 24 ( A .  A. ) —  Ro

manya sabık Başvekili M. Maniu, 
Avusturyada çıkan gazetelerin bi

rine vaki beyanatında, M. Brian- 
d’ın Avrupa ittihadı projesine ta

raftar olduğunu söylemiştir. M. 
Maniu, Avrupa ittihadından evvel 
Tuna boyundaki hükümetler ara
sında bir birlik vücuda getirilme
sini telkin etmiştir.

Yeni Yunan kabinesi 
Atina, 24 (A. A) —  M. Ve

nizelos, yeni kabinesini teşkil et
miştir.

Lâvantacılık
Ziraat Kongresine bir ra

por takdim edilecek

Ankara Ziraat Kongresi etra
fındaki hazırlıklar devam ediyor. 
Kongreye ticaret borsası umumî 
kâtibi Nizamettin Âli, kimyager 
Nurettin Münşi Beyler de iştirak 

edeceklerdir, Nurettin Münşi Bey 
kongreye takdim edilmek üzere 
lavantacılık diye bir rapor hazır- 
lâmıştı. Bu raporda memleketi
mizde gülyağcılığa ve çiçekçili
ğe ehemmiyet verilmesinden bah
sediliyor.

Bu işin inkişafı için münasip 
yerlerde istasiyonlar açılması teklif 
edilmektedir. Bu sureti; esans çı
karmak içip- tesisat yapılması da 
ileri sürülüyor.

Esans yüzünden harice giden 
paramız 300 bin lirayı geçmektedir.

Küfür, enin ve tazallûmdaıı mürek
kep şeytanî bir saz takımının gü
rültüsü zannediliyordu. Bu beste
nin nakaratı olmak üzere de mü
temadi demir şıngırtıları işitiliyor
du.

Theodorovitch merdivenin aya
ğında hazırol vaziyetinde duran 
Cesaroffa dönerek bunları sustu- 
ramıyor musun? dedi.

—  Nasıl susturabileyim? Ma 
ruz bulundukları sui muameleyi 
protesto etmelerinden daha tabiî 
bir şey olamaz.

• Kan beynine çıkmış olan 
Theotorovitch:

—  Protesto etmelerini tabiî mi 
buluyorsun? Ben bilâkis daha 
hayatta bırakılmış olmalarından 
dolayı müteşekkir olmaları fik
rindeyim. Eğer benim elimde 
olsaydı bu reziller ile nasıl bir 
salata yapacağımı görür dünüz!,. 
Sonra sesini yükselterek:

—  Ah! protesto ediyorlar öy
le mi? Onlara protesto ettirecek 
bir şey yapayım da görsünler! Alt 
beş katı suya bastıran havuzları 
aç ! Onların fikirlerini serinle ş- 
tırmiş oluruz.

Ve Kharasoff’a dönerek.
—  Bu da benim icadımdır. 

Mahpuslar kızdıkları zaman onla
rı suya boğarım. Yarısından zi
yadesi çıplak olduğu için bunun 
nasıl bir tesir yapacağını kestire
bilirsin. Sonra Theotorvitch neş’e 
içinde dedi ki :

—  Su içinde bulundukları za
man sükûnet içinde kalırlar ve 
bizi rahat bırakırlar..

Kharassoff sözünü keserek de
di ki:

—  Havuzları açtırmadan evvel 
Govrko Milenayı gidip görelim.

—  Olur. Soura
Cesaroffa (dönerek
—  Bizi derhal Govrko Mile-

nanm bulunduğu mahzene götür. 
Cesaroff cebinden bir defter 
çıkardı ve deftere baktıktan sonra:

—  5 numaralı galeride 72 nu
maralı zindanda dedi.

Kharasof:
—  Yani? diye sordu.
—  Yani dört kat daha aşağı 

inmekliğiniz lâzım, dedi.
Ondan sonra da güldü ve:
—  Karı pek keyifli olmasa 

gerek! Zindanı tamamile gölün 
altına isabet eder ve su sızıntısına 
mâni olmağa da imkân yoktur.

—  Acaba kabili nakil mi?
—  Bunu bilemem. Son defa 

zindanına on beş giin evel indim 
ve bana hasta gibi geldi..

—  Doktora haber vermedin 
mi?

Theodoroitch ve Cesarof gül
düler.

—  Doktor mu? Dediler. Dok-

( A r k a s ı  y a r m )
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Fethi Beyin adamları teşkilât 

yaptıkları sırada, ihtilâl mahke- 
lennin elinden her nasılsa kurtul
muş bu yobazlar da, bir çok hok
kabazlar meyanında, sığındıkları 
tekke harabelerinin taşları altın
dan kalkınarak, Serbest Fırka bay
rağının altına toplandılar.

Bunların kimi vergiden müşte
ki, kimi şimendiferden müşteki 
görünüyor ve hepsi:

“İsmet Paşa çekilsin!..,, diyordu. 
Yarın, Son Posta, Köroğlu, aylar
ca ve aylarca, zahiren vergiden, 
şimendiferden muztarip olan, fakat 
hakikatte hükümet nüfuzunu 
tahrip ederek inkılâbı yıkmaktan 
başka gayesi olmiyan bu mürte- 
ciiere bayrakdarlık ettiler. Sâf 
halkı, yalanla, dolanla aldatarak 
arkalarına taktıkları kalabalığın 
kesafetini her gün biraz daha 
artırmak ve memleket havasını 
inkılâbı yapanlar ve tutanlar 
için teneffüs edilmez hale getirmek 
için ellerinden ne gelirse yaptılar.

Fesadı körükliyenler, memleke
tin muhtelif taraflarında, belediye 
intihabı sıralarında, ektiklerini kıs
men biçtiler. Adanada, Antalyada, 
Bafrada, filen ihtilâl çıktı ve halk 
polis ve jandarma saflarını atlıya- 
rak, askerle karşı karşıya geldi. 
Vaziyet o kadar had şekil gös
terdi ki, tuttukları yolun nihayet 
kafalarına mal olacağını pek iyi 
kestiren Serbes Fırka erkânı, bir 
akşam baştanbaşa sahtekârlık 
kokan bir beyanname neşrederek 
zahiren imkânsızlıktan, fakat ha
kikat halde korkudan fırkalarını 
feshettiler.

Fakat fırka fehsedilmekle
o fırkanın ve o fırkanın orgam 
olan paçavraların ektikleri tohum 
mahvolmadı. Ekilen tohum işledi, 
Yarın, Son Posta ve Köroğlu ta
rafından beslendi ve Menemende 
semeresini verdi. Başları külâhlı, 
arkaları cübbeli, omuzları mavzer- 
l*ı göğüsleri fişea.kii yobazlar, hu 
çeke çeke kasabalara saldırdılar 
ve minarelere çıkıp genç zabitleri 
öldürmeğe ve başlarını testere ile 
kesip kanlarını içmeğe başladılar !

Asla, hayret etmiyoruz. Bu 
neticeyi esasen tahmin ediyor, 
Serbes Fırkanın yaptıklarına, ga
zetelerinin yazdıklarına bakarak 
ayaklandırılan irtica iskeletinin 
üzerinde hu çekmek, zikretmek, 
ter ter tepinmek için, memleketin 
bir tarafından hortlayıp yürümeğe 
başlıyacağını pek iyi kestiriyor
duk. Bunun içindir kifaşizim gibi, 
komünizinı gibi kat’î bir inkılâp 
yapan Halk Fırkasının faşizm gi
bi komünizm gibi ihtilâlin nizamını 
da hâkim kılmasını, kendi varlığına 
düşman müesseseleri ortadan kal
dırmasını istiyorduk.

Menemen hâdisesi bu kanaatin 
memleket için bir zaruret olduğuna 
artık hiç şüphe bırakmamıştır. Ser
bes fırkanın arkasından allak bullak 
ettiği inkılâp sahasını bütün mik
roplardan ve mikrop yuvalarından 
temizlemek lâzımdır. Vatan hain- 
lerile Amerikalı misyonerlerin tez- 
viratından ve bütün gayesi cebini 
doldurmaktan ibaret züppelerin 
( Köroğlu) şekline girmiş sahte 
ilhamatmdan mülhem olanların bir 
daha dirilemiyecek şekilde temiz
lenmeleri nekadar lâzımsa ellerinde
ki paçavralarla her tarafı tutuştur
mağa çalışan fesat amillerinin de 
lâakal zarar veremiyecek bir hale 
konmaları o derece elzemdir.

Menemendeki derviş Mehmet ile 
onu yürüten Arif Oruçların, 
Zekeriyaların, Burhan Cahitlerin 
farkı nedir?

Cübbe giyen, hu çeken devriş 
Mehmetler onlara mehdi oldukları 
kanaatini telkin edecek derece il
ham ve kuvvet bahşeden Arif 
Oruçların, Zekeriyalann, Köroğ-

...... i r t i c a  h â d is e s in in  l a f  s i l â h  ..........
Âteşe atılsalar dahi yanmıyacaklarım söyllyesı

aiâMrtecIIesr Manikadaki esrar tekkesinde 
zikrederek, h u  çekerek nasıl hazırlandılar ?

Hâdise esnasında şehit dü 
izmirde hazin bir

cenazeleri diin

Yakalanan serseriler
İzmir, 25 (Hususî) —  Mene

mendeki irtica hâdisesi tahkika
tına Vali Muavini Saip ve Müddei
umumi Fuat Beyler devam edi
yorlar. Dün yüzlerce şahsın ifa
delerine müracaat edilmiştir.

Jandarmalarla serseriler ara
sındaki müsademe esnasında ser
serilerden ikisinin kaçtığını haber 
vermiştim. Bunlar da Manisa 
havalisinde jandarmalarımızın pu
susuna düştüler ve getirildiler.

S e r s e r iler in  m e r k e z i M a n i- 
sad ır, bundan d o la ğ ı M an isada  
a lâ ka d a r g ö r ü le n  2 0  k iş i  tev 
k i f  e d ile r e k  h â d ise  m a h a lli  
o la n  M en em en e g e t ir ild ile r .  
M en em en d e d e  on beş k iş i  n e
z a ret a lt ın a  a lın d ı. H e r  tarafta  
e sa s lı te d b ir le r  ittih a z  e d i ld i.

Yakalanan serserilerin ifade
leri birbirini tutmuyor, bunlar 
saçmalıyorlar, ifadelerine müra
caat eden Müddeiumumiyi de «Sen 
gâvursun” diye imana davet edi
yorlar!.. Bunlardan birisi öldürülen 
Mehdinin tekrar dirileceğinden 
bahsediyor.

•Yaralı serseri bana hayatlarını 
Kıtmir ismindeki köpeklerinin kur
taracağını söyledi.

S e r s e r ile r in  M a n isa d a  g i z l i  
b ir  te k k e s i  o ld u ğ u  haber a lın d ı. 
T e k k e n in  M a n is a d a , A r a p o ğ la n  
m a h a lle s in d e  ç ıra k  İbra him e a it  
b ir k a h v e  o ld u ğ u  te s b it e d i ld i.  
İbrahim  t e v k i f  e d i le r e k  M e n e 
m ene s e v k o lu n d u . S e r s e r iler ,  
k a h v ed e  a r k a d a ş la r ile  to p la n ır  
esra r  iç tik te n  so nra  z ik r e d er 
le r m iş , b u n la r ın  ta rik a tı n a k şi-  
b en d i im iş.

Menemende tabiî hal avdet 
etmiştir. Herkes işi ve gücü ile 
meşguldür. Örfî idare ilâm kat’i- 
yyen yalandır.

Vak’anın akabinde Menemen
den firar eden mürtecilerden Mur- 
taza oğlu Haşan, Aktanca oğlu 
Hüseyin, Hacılar köşkü civarında
ki pusuda yatan jandarmalar ta
rafından yakalandılar. Menemen 
hâdisesi münasebetile gece tevkif 
edilen 10  kişiden maada bugün de 
Hacı Yahya camisi imamı Hafız 
Ahmet ve Hacı Hilmi Hocalar, 
simsar Mustafa, eskici Ali tevkif 
edilerek Menemene gönderildiler. 
Bazı köylere müfrezeler çıktı.

İlk irticaî teşebbüs, Manisada, 
çırak Mustafa isminde birinin 
esrar tekkesinde olmuştur. Bu tek
kede, birtakım kimseler haftanın 
muayyen günlerinde toplanarak 
gûya zikrederlermiş. Bu yobazlar 
bir ay evvel Manisada tevkif edil
miş ve mahkemeye verilmişler. 
Bundan dolayıdır ki Menemen irti-

luların farkı, nihayet bir caket ve 
pantalon farkından başka ne ola
bilir?

Ruh ayni ruhu habistir. Açıktan 
açığa muhalefet matbuatından mül
hem olduklarını söylieyen mürtecile- 
rin ilham membaları bizim takdirimiz
le değil, derviş Mehmedin parmağile 
gösterilmiş, teayyün etmiştir. İhti
lâlin nizamı fesadı ezerken, müf- 
sidi affetmemeği âmirdir.

ALÎ NACİ

caî hareketinin mehdi olarak bu
rasını göstermek mümkündür.

H â d iseyi y ap an la r  
Son hâdiseye gelince: Vak’ayı 

yapanlar Manisanın Ebeköy ma
hallesinden Derviş Mehmet, aynı 
mahalleden Şamdan Mehmet, ve 
Hacı Topuz oğlu Mehmet ile Naz
lıca mahallesinden Emrullah oğlu 
Mehmet, Ebeköy mahallesinden 
elbiseci Süleyman Sırrı, Manisanın 
Ankara mahallesinden Murtaza oğ
lu Haşan Ebeköy mahallesinden 
Ali oğlu Hasandır.

Derviş Mehmet, eski bir Nak
şibendi şeyhidir. Otedenberi Cum
huriyet rejimi ve inkılâp aleyhinde 
bulunmaktadır. Son zamanlarda 
hükümet aleyhinde yapılan neş
riyattan cesaret alarak hükümet 
ve icraatı aleyhinde orada burada 
sözler söylemeğe, irtica propa
gandası yapmağa başlamıştır.

Derviş Mehmet, bu hareket
leri için Manisada Keçeci Süley
man isminde birisinden de ilham 
ve kuvvet almaktadır.

Gizli tekke hayatı 
Eski şeyh, bu yoldaki mesa- 

isile etrafına müritler : toplayıp 
tekke. hayatını ihya etmiş ve bir 
irtica hareketi yapmak üzere 
zemin ko.lamakla meşgul olmuştur.

Nihayet bunun için Menemen’i 
muvafık bulmuşlar ve 6 arkadaş 
bu işe girişmişlerdir.

Y aşlan  19-20?
İrtica hareketine cür’et edenle

rin 19-20 yaşında genç kimseler 
olmaları bilhassa dikkate şayan 
bulunmaktadır. Bunlar kendi akıl
larınca kanunu hafifletici sebep
lerden istifadeyi düşünmüşlerdir. 

Ölenler ve yaralananlar 
Hâdiseyi çıkaran altı kişiden 

müsademe esnasında ölenler Der
viş Ahmet ile Manisanın Ebeköyü

Gazi Hz,
■ Diin gece saat 24 te şeh

rimize avdet buyurdular

İstanbul, 25 (A.A) — Reisi
cümhur Hazretleri refakatlerin
deki zevatla birlikte sa ıt yirmi 
dörtte Trakyadan avdet buyur
muşlar Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Bey Meb’uslar ve Fır
ka erkâm tarafından karşılan
mışlardır.

Babaeskiden itibaren güzer- 
gâhdaki istasiyonlarda halk 
Gazi trenini beklemekte idi. 
Ellerinde meşalalar ve bayraklar 
taşıyan bu kütleler Reisicumhur 
Hazretlerinin geçişlerini yaşasın 
Gazi Babamız diyerek ve hara
retle alkışlıyarak selâmlamışlar- 
dır. Gazi Hazretleri halkın bu 
samimî tezahüratına mukabelede 
bulunarak bazı yerlerde kendi- 
lerile konuşmuşlar, kısa cümle
lerle bu heyecanlı tahassüs ve 
tezahürlerine teşkkür etmişlerdir.

Reisicümhur Hazretleri Sir
keciden otomobillerine binerek 
Dölmabahçedeki dairelerine git
mişlerdir.

mahallesinden Şamdan Mehmet ve 
Hacı Topuzdur.

Yaralananlar da Manisanın Naz
lıca mahallesinden 318 doğumlu 
Emrullah oğlu Mehmet Emin ile 
Süleyman Sı/rıdır.

Kaçanlara gelince, bunlar da 
Manisanın Ankara, mahallesinden 
326 doğumlu Murtaza oğlu Haşan 
ve Ebeköyüden 329 doğumlu Hü- 
seyindir.

İsticvap olunan yaralı Mehmet 
Emin ile Süleyman Sırrı, kendileri
ni bu işe teşvik eden şahsın Mani
sada Keçeci Mehmet olduğunu 
söylemişlerdir.
Menemene nasıl gitmişle?

Hâdiseyi yapan ve kendine 
(Mehdi) ismini veren Derviş Meh
met meczubu ile arkadaşları bir 
hafta kadar evvel Manisadan çık
mış, düz yolları bırakarak dağ 
yollarından Çallık mevkiine gel
mişler. Burada bir müddet kalmış 
lar, etraftan koyun, keçi çalarak 
barınmışlar. Gece gündüz zikre
derlermiş. Bunların üzerinde Yu
nan ( Gra ) tüfeklerile Fransız fi
lintaları varmış.

Camiye baskın
(Menemen) e gelmeden evvel 

(Kese) köye uğrayarak, camide sa
bah namazını kılan halka musallat 
olmuşlar. Bir hayli rahatsızlık ver
mişler. Cemaat bu tabancalı şerir
lerin vaziyetini hayret ve korku 
ile seyretmiş. „Derviş Mehmet” 
mavzerile mimbere kadar ilerile- 
miş, avenesine de muhtelif nok
taları tutturmuş. Kendine mehdi 
süsünü veren herif bağırmış:

—  “ Öğleye kadar hepiniz bu 
sancağın altında toplanacaksınız. 
Aksi takdirde perişan olursunuz. 
Çünki etraf 70 bin kişi ile sard- 
mıstır. İzmir ve İstanbulu aldık.,, 
Ve buna benzer dana birtakım 
saçmalar. Az sonra malûm müsa- 
deme olmuştur*

Hâdise esnasında
Vak’a esnasında şehit zabit 

ve muallim (Fehmi Kubilay) Bey 
yaralandıktan sonra Mehdi biça
reyi yere yatırmış, başını kesmiş 
ve bayrağın ucuna takarak ba
ğırmış:

—  “ Asilerin akıbeti işte böyle 
olacak!,,

Biçare genç:
—  Ben de müslümanim; demiş 

ise de şerirler kulak bile verme
mişler. İşte tam bu sırada Jandar
malarımız görünmüş ve halk şid
detli bir alkış ile, gelen kuvvetleri 
istikbal etmiş.

Şerirler, bu alkışın kendilerine 
müteveccih olduğu zannile “vurun 
kâfirleri,, diye hezeyana başlamış 
fakat az sonra lâyık olduğu akı
beti bulmuştur.

K ana susam ışlar
Bir rivayete göre kâfir herif 

şehit ( Fehmi Kubilay ) Beyin ka
nından içmiştir.

Bu hâdise ile alâkadar olarak 
Menemende 14, Manisada 170 kişi 

( A r k a s ı  2  in c i  s a h ife d e )

G a z i  H z .

Bugün şehrimize 
avdet buyuracaklar

Edirne, 25 (A.A) —  Reisicüm
hur Hazretleri, bu sabah Türk Oca
ğını teşrif ederek çay içmişler, 
ocaklılarla konuşmuşlardır.

Ocaktan ayrılırken Edirnenin 
samimî muhitinde hissettikleri 
memnuniyet ve gördükleri muhab
bet tezahüratına karşı teşekkürle
rini ifade ile veda buyurmuşlardır.

Bundan sonra, Edirnenin mi
marî kıymeti yüksek âsar, abidat 
ve camilerini gezmişlerdir. Öğle 
yemeğinden sonra, Babaeski’ye 
hareket etmişlerdir. Orada trene 
bineceklerdir.

Babaeski, 25 (A. A) —  Reisi
cümhur Hazretleri yollarda Hav
sa ve diğer köylerde halk ile ko
nuşarak saat 17 de Babaeskiye 
gelmişler, büyük bir halk kütlesi 
tarafından karşılanmışlardır. Bir 
çeyrek saat kadar belediyede halk 
mümessillerile temastan sonra is- 
tasiyona gelerek trenlerine bin
mişlerdir. 17,30 da İstanbula ha
reket buyurmuşlardır.

İsmet Pş. bugün geliyor
Ankara, 25 (H. M) —  Başve

kil İsmet Paşa Hazretleri bugün 
ekspresle İstanbula hareket etti.

Millet Meclisinde
Ankara, 25 ( A. A ) —  Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü içti- 
maında iktisat vekâleti 1930 büt
çesinde 527-623 ve Millî Müdafaa 
vekâleti bütçesinde 25 bin liralık 
münakale yapılması hakkmdaki 
kanun lâyihaları bütçe encüme
nine verilmiş, hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü 1930 
bütçesine dokuz bin liralık mun
zam tahsisat verilmesi ve mezkûr 
idareye aynı sene bütçesile sarfı
na mezuniyet verilen 600 bin lira
nın 672 bin liraya iblâğı hakkın- 
daki kanun lâyihaları ruznameye 
alınmıştır. Müteakiben 1930 d ü İ -  

çesinin muhtelif fasıl ve madde

leri arasında 196 bin liralık mü
nakale icrasına, 360 bin liralık 
munzam tahsisat itasına ve hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğünün sabık seneier bütçelerin
de tediye edilmiyen borçlarının 
1930 senesi bütçesinden tediye edil
mesine dair kanun lâyihaları mü
zakere ve kabul edilmiştir. 295 
numaralı avans kanununun 13 ün
cü maddesi mucibince hariçten it
hal olunan tömbekilerin beher kilo
sundan ithalât resmine ilâveten 
alınan 40 kuruş istihlâk resminin 
ilgası hakkmdaki kanun lâyihası
nın birinci müzakeresi yapılarak 
kabul edilmiştir.

Meclis pazartesi günü topla
nacaktır.

Bugün 
Fenerbahçe 

Galatasaray 
karşılaşıyor

Yazısı 3 üncü sahifede



26 Kânunuevvel Î930 — İnkılâp S.nlıifo 3

mühim maç
F©merbalhçeıım bugünkü karşılaşması 

Saını-lâclvert oyun taraşının kat’î  hezimeti
şeMnımdl© thacelln ©derse buna hiç hayret etmemeli 3

Yarın, meşhur Galatasaray- 
Fenerbahçe maçlarından biri da
ha yapılıyor ! Bizi kaç defa heye
cana düşürmüş olan ezelî rekabe
tin yeni tecellisi acaba hangi şe
rait dahilinde vuku bulacak ve 
netice, ne olacak ? Her Galatasa- 
ray-Fener maçı arifesinde olduğu 
gibi bu maç arifesinde de Fener
bahçe lehine nikbin olduğumuzu 
açıkça söylemekliğimize hiç bir 
mâni yoktur. Senelerdenberi Fe- 
nerbahçeye karşı zaif vaziyete 
düşmüş olan Galatasaray, denebi
lir ki, şimdi, en çelimsiz ve en 
kuvvetsiz devrelerinden birini ge
çirmektedir. Bu takımın bugünkü 
şerait dahilinde Fenerbahçeyi ye
nebilmesi mucizeye tevekkuf eden 
muhali temenni kabilinden, imkân
sız bir hâdisedir.

Geçmiş maçlar hatırlanır ve 
hafızada bunlara bir resmi 
geçit yaptırılırsa, görülür ki , 
Galatasaray Fenerbahçeyi hiç bir 
zaman, rahatlıkla, kolaylıkla yene
memiş, yendiği zaman, muvaffaki
yeti bilgisinden ve meharetînden 
ziyade bir nevi metazori, cebri 
oyun tarzının neticesi olarak hu
sule gelmiştir. Hatta bazen Fenerin 
kazandığı maçları son dakikada 
hasmma ihda etmesi de bir maçtan 
evvel günlerle ve günlerce fikirleri 
ve ruhları şişirilen G alatasaraylI 
oyuncularının maçı kaybetmemek 
için oyunu çığırından çıkartmaları 
ve tekme, yumruk, her nevi hatayı 
irtikâp etmek bahasına da olsa, 
galip- çıkmak için maçı horoz dö
vüşüne çevirmelerinden başka bir 
sebebe atfedilemez.

Maahaza Gelatasarayı böyle

zorla kazandırmak yoluna götüren 
aslan ve kaplan lâkaplı oyun
cuların da artık hükmiı kalmadı. 
Bu zavallılar dişleri sökülmüş 
kedi yavrularına döndüler. Aslanlar 
kocadı, filler topalladı! Bu suretle 
Galatasaray maçları kazanmak için 

ancak teknik kuvvetine istinat etmeğe 
mecbur olduğunu hissetmeğe baş
ladı. Halbuki teknik oyunda, Ga
latasaray, Istanbulun en acemi 
killübü kadar acemi bir müessese
dir. Kurulduğu gündenberi futbo- 
lü adi bir horoz dövüşü gibi te
lâkki etmiş ve bu telâkkisi hay- 
retenğiz bir taasupla iliklerine 
kadar işlemiş olan Galatasaray 
külüp kininden kafasını kurtarıp 
çalışmağa vakit ve imkân elde 
edememiştir. Onun içindir ki, 
bugün Fenerbahçenin karşısında 
tarihe geçecek derece aciz bir ta
kımla çıkmak vaziyeti elimesine 
giriftar edilmiştir. Sarı kırmızı 
takımın bu yürekler acısı manza
rasından bu klübü bu hale ko
yanlar hicap hissetmelidir. Onu 
bu hale koyanlar eski maç gün
leri mekteplerin kara tahtalarına 
“Bugün maç var, kendinizi öldü
rün, fakat kazanın!,, tarzında 
garip emri yevmî yazan ve bazı 
oyuncuların boyunlarına muska 
takanlardan başka kimse değildir. 
Halbuki futbolcu koca karı duası 
ile kazanıldığı devirler çoktan, 
amma çoktan geçmiştir. Futbolcu 
kazanmak için evvelâ, akıl, sonra 
gene akıl daha sonra gene akıl 
lâzımdır. Fenerbahçenin tuttuğu 
yol bütün klüplere örnek ol
malıdır. Teknik bir oyunu ken
dine esas tarz olarak kabul

Fenerbahçe kaptanı

Zeki
etmek ve bu tarzın üzerinde 
daima idmanlı olmak! işte 
bugünkü maç, bu iki sistemin 
yani teknik ve idmanlı oyun tarzı 
ile cebrî ve idmansız oyun tarzı
nın had şekilleri arasında bir mü
cadelenin ifadesidir ve bugün alı
nacak netice Galatasaray sistemi
nin kat’î bir hezimeti olacağından 
hiç şüphe edilmemelidir.
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| Maç tafsilâtını 
1 yarın okuyunuz!

Bakkallar
Cemiyetin hesabaiı kar

ma karışık

Ticaret Müdürlüğü esnaf ce
miyetleri mürakipliğinin, bakkal
lar cemiyeti kâtibi umumî, reis ve 
heyeti idaresini mahkemeye tevdi 
ettiklerini yazmıştık. Tahkikata
7 inci müstentiklik vaz’ıyetetmiş- 
tır. Tahkik edilen meselelerden 
maada mürakiplik yeni bir suiisti
male daha muttali olmuştur:

Fethi Beyin kâtibi umumiliği 
esnasında cemiyet menfaatine te- 
nezzühler tertip edilmiş, biletler 
bastırılmış, bakkallara ve esnaf 
cemiyetlerine satılmıştır. Halbuki 
cemiyet defterlerinde bu tenezzüh- 
lerin masraf, kâr ve zarar hesap
larına tesadüf edilmemiştir.

Keyfiyet sorulduğu zaman, alâ
kadarlar bu tenezzühlerin bakkal
lar cemiyeti tarafından tertip edil
diği söylenmesine rağmen, Fethi 
Bey tarafından kendi hesabına 
tertip edildiğini ifade etmişlerdir. 
Mürakiplik bu meseleyi de müs- 
tentikliğe bildirecektir.

İzmir sporcuları Midillide 
İzmir, 25 (A.A) —  Karşıyaka 

spor klübünden 25 kişilik bir ka
file bugün Midilliye gitmek üzere 
otomobillerle Dikiliye hareket et
mişlerdir. Sporcularımız Dikiliden 
motörle Midilliye geçeceklerdir. 
Midillide cuma günü Aris takımı 
ile bir maç yapacaklardır. Bu ma
çın amikal olması tesbit edilmiş
tir. Sporcularımızın şerefine cuma 
günü akşamı Midilli belediye si
nemasında bir ziyafet verilecek ve 
kafile cumartesi günü aynı vasıta 
ile avdet edecektir.

Polis kanunu
Yeni kanundaki terfi 

esasları

Ankara, 25 (H.M) —  Dahiliye 
Vekâleti bu sene polis teşkilâtını 
alâkadar eden mühim bazı esaslar 
hasırlamaktadır. Polis müdürlerinin 
maaşları birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıf kaymakamlar derecesinde 
olmak üzere ve Baremin ahkâmına 
uygun bir surette tesbit edileceği 
gibi merkez memurlarıda sınıflara 
taksim edilecektir.

Merkez memurlarına 2500, 3000 
3500 kuruş aslî maaş tahsis edi
lecektir. Polis müdürlerinin de 
maaşları aynı derecede kaymakam 
ların maaşlarına muadil olarak 
tesbit edilecektir. Bu suretle polis 
ve meslekten yetişeceklerle yetiş
miş olanların meslekleri dahilinde 
terfi edilmeleri imkânları daha 

kolaylaşmış olacaktır.
Yeni kanun tasdik edilince vi

lâyetle polis kadrolarında mühim 
tebeddülât olacaktır. Kanun lâyi
hası bir aya kadar Devlet Şûra
sına tevdi edilmiş olacaktır.

Fransa-Arjantin 
Paris, 24 (A.A) —  M. Doume- 

rgue, yeni Arjantin sefirini kabul 
etmiştir, Sefir, itimatnamesini Reisi
cumhura takdim etmiştir. Bu mü
nasebetle samimî nutuklar teati 
olunmuştur.

Ölen prens 
Paris 25 (A. A) —  İspanya 

prenslerinden prens Antoine d’Or- 
leans dün vefat etmiştir.

Poincara iyileşiyor 
Paris, 25 (A. A) —  M. Poin- 

care’nin sıhhî vaziyetinde hisso- 
lunur derecede bir salâh görül
müştür .

Belediye Bütçesi
Tetkik uzadığı için tasdik 

gecikecek

Şehir Meclisinin kabul ettiği 
beş aylık bütçe belediye varidat 
müdürü tarafından Ankaraya gö
türülmüştü. Bütçe Maliye, İktisat 
ve Adliye vekâletleri tarafından da 
ayrıca tetkik ve Heyeti vekilece 
tasdik edileceği için gecikecektir. 
Bütçe tasdik edilinciye kadar be
lediye ve muhasebei hususiye ge
çen seneki bütçe üzerinden sarfi
yat yapacaklardır.

Sigortacılar birîe- 
şiyorîar mı ?

İstanbul ve Mersin ticaret ve 
sanayi odalarına sigortalar hakkın
da bir rapor verilmiştir. Bu rapor
da sigortacılar arasında bir tröst 
teşekkül ettiği ve bu tröstün si
gorta fiatlarım yükseltiği bildiril
mekte, bu tröstle mücadele için 
esnaf cemiyetlerinden seçilecek 
murahhasların da iştirakile ticaret 
odalarında büyük bir komisyon 
teşkilile bu komisyonun sigorta me 
sailini tetkik etmesi teklif olunmak 
tadır. Ticaret odası bu nevi müra
caatlar ve teklifler üzerine bir si
gorta komisyonu teşekkül etmiştir.

Mareşal Bilsudiski
Fonchal „Mader 24 (A.A) —  

Vali Mareşal Pilsudiski’yi ziyaret 
etmiştir. Mareşal Pilsudiski, valiye 
iadei ziyaret etmiştir. Mareşalin 
sıhhi vaziyeti iyileşmektedir. Ken
disi Nisana kadar burada kala
caktır.

M ühim  b ir  su iis tim a l
İzmir gümrüğünde sahtekârlık

yapanlar tevkif edildiler
Vâsi mikyasta yapılan bu suiistimalden hazine ve 

alâkadar olan şirket çok zarar görmüştür

Suiistimal şümullü bir şekilde
dir. Şimdiye kadar cereyan eden 
tahkikata göre tesbit edilen mik
tar 1500 lira kadardır. Fakat Şi- 
nasi Beyin Gümrükte yaptığı bü
tün muamele birer birer gözden 
geçirilecek ve bu suretle suiisti
malin derecesi meydana çıkarıla
caktır.

Birkaç sene zarfında Gümrük
te yaptığı muamele ile Şinasi Be
yin ve diğer alâkadar memurların 
yaptıkları sahtekârlık ve suiistimal 
pek vâsi mikyasta tahmin edilmek
tedir. Suiistimal hem hâzineyi ve 
hem de ticaretaneyi ızrar edici bir 
şekildedir.

Gümıük resmi yatırılan bir ma
lın makbuz ilmühaberine 1500 lira 
yazıldığı halde dış koçanına bir 
lira geçirilmiştir. Bu suretle tica
rethaneden alınan fazla paranın 
bu usulü tertip eden memurlarla 
kumüsyoncu arasında paylaşıldığı 
anlaşılmaktadır. Ayni zamanda be
yannamede yazılı malın gümrük 

resminin de az yazılmak suretile 
hâzinenin zarara sokulduğu tahmin 
olunmaktadır.

Şinasi Efendinin ve memurla
rın makbuz ilmühaberlerinin dip 

koçanlarında imzaları mevcuttur. 
İmzaların kendilerine ait olmadı

ğını söylemek istemişlerse de ya
pılan tetkikat neticesinde kendi 
imzaları olduğu anlaşılmıştır.

Beyannameler üzerinde yapı
lacak tetkikat eğer başka memur
ların da alâkalarını meydana çı
karacak olursa o memurlar hak
kında da kanuuî takibat icra edi
lecektir.

Son posta ile gelen (Anadolu) 
refikimiz İzmir gümrüğünde vuku 
bulan mühim bir suiistimalden 
bahsederek şu tafsilâtı vermek
tedir:

Ford kumpanyasının İzmir 
acenti M. Şarl Baladur’dur. Her 
sene bu müessese namına Ame
rika’dan külliyetli miktarda mal 
gelmektedir. Bu müessesenin 
Gümrük komisyoncusu Şinasi Bey 
namında bir şahıstır. Senelerden
beri bu müessesenin komisyon
culuğunu yapan Şinasi Bey ile 
ithalât Gümrüğünde bazı memur
ların bazı yolsuz muameleleri 
hissedilmiş ve Gümrükler Baş 
müdürü Sami Bey tarafından 
bizzat tetkikata başlanmış ve 
görülen lüzum üzerine iki 
memur ile Gümrük komisyoncusu 
Şinasi Bey tevkif edilmiştir. Tekif 
edilen memurlar İthalât Gümrüğü 
memurlarından Hüsamettin ve 
Remzi Beylerdir.

Gümrükler Başmüdürü Sami’ Bey, 
yolsuzluğu ve sahtekârlığı tesbit 
ettikten sonra evrakı müsbiteyi 
hazırlamış, Gümrükler Heyeti tefti- 
şiyesine devretmiş ve Başmüfettiş 
Tahsin Bey tarafından tahkikata 
başlanmıştır.

Gümrük memurlarından Remzi 
ve Hüsametti: Beyler müfettişlik 
dairesine celbolunarak isticvap 
edilmişlerdir. Bu isticvap netice
sinde suçları sabit olduğundan 
haklarında derhal tevkif müzek
keresi kesilmiş ve ikisi de tevkif 
edilmiştir. Sahtekârlık ve suiisti
malde alâkası bulunduğu anlaşı
lan Komüsyoncu Şinasi Bey de 
isticvaptan sonra tevkif edilmiştir.

Çamlıca cinayeti muhakemesi

Şahit Meliha Hanım, dün cinayetin 
nasıl ika edildiğini izah etti

Çamlıcada garson Aleksandıra- 
yı öldürmekle maznun Behiç Be
yin muhakemesine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir.

Dünkü celsede şahit Meliha 
Hanım dinlenmiştir. Meliha Hanım 
ifadesinde vak’a gecesi Üsküdar
da İnşirah bahçesinde bulunduk
larını, kendisinin saz heyetinde 
hanende olduğunu söylemiş ve şu 
şekilde ifadesine devam etmiştir :

—  Saz bittikten sonra her ak
şam Atâ Bey beni evime götürürdü.
O  akşam bana ismini hatırlıyama- 
dığım bir beyin şerefine saza gi
deceklerini ve benim de gelmemi 

teklif ettiler. Evvelâ Kadıköyünde 
Papazbahçesine gittik. Orada her
kes rakı içmeğe başladılar. Ben 
rakı içmedim, bira içirdiler. Fa
kat benim birama rakı karıştırmış
lar. Ben biraz sarhoş olur gibi 
oldum. Oradan otomobille Çamlı- 
caya gittik. Biz kameriyelerde 
otururken bir tabanca sesi duy
dum. Dışarı çıktığım vakit Behiç 
Beyin elinde tabanca olduğunu 
gördüm.

Otuz adım ilerden bir ah sesi

duydum.
Gidip baktığım vakit tanıma

dığım bir adamın yere serili oldu
ğunu gördüm. Ağzından kan akı
yordu.

Meliha Hanım müddeiumu
milikte verdiği ifadede her şeyi 
inkâr etmiş ve bir şeyden haber
dar olmadığını söylemişti.

Meliha Hanım müddeiumumi
likte ifade verdiği zaman mefku
resine hâkim olmadığını hattâ o 
geceden sonra bir ay hasta yat
tığını söylemiştir.

İlk ifadeleri alınan şahitler 
vak’a gecesi Meliha Hanımla Behiç 
Beyin bir kameriyede yalnız bu
lunduklarını garson Aleksandıra- 
nın oraya gittiği vakit Behiç Beyi 
gayri tabiî bir vaziyette gördüğü
nü ve bunun üzerine aralarında 
kavga çıktığını söylemişlerdir.

Meliha Hanım bundan da ma
lûmatı olmadığını, Behiç Beyle bir 
kameriyede - bulunduğunu hatırla
yamadığını söylemiştir.

Muhakeme diğer bazı şahitlerin 
celbi için 23 kânunusani perşembe 
saat 13,5 a kalmıştır.

İptidaî linsan tarihi
Londra, 25 (A. A.) —  Maruf 

beşeriyat âlimi Smith, Çinden ip
tidaî lisan tarihini fevkalâde alâ

kadar eden bir takım dosyalar 
getirmiştir.

İtalyan hava filosu 
Roma. 25 (A.A) —  Hali hazırda 

Villa Cisneros’da bulunmakta olan 

İtalyan hava filosu bugün Portekiz 
suinesine mütecihen hareket ede

cektir.



Ç am  fenırsriaıını
Kestikleri çamları buraya 

getirerek satıyorlas

İstanbul Belediyesi vilâyet da
hilinde çam kesilmesini mennet- 
miştir. Bu eski bir hikâyedir. Her 
kes bilir. Bu kararla çamlarımız 
ölümden kurtulmuş mudur ? Bunu 
da her kes bilmez. Yalnız biz ye
ni bir şey biliyoruz : Çam hırsızla
rı yeni bir usul buldular: Şimdi 
çamları vilâyetlerde deviriyorlar.

Noel ınünasebetile, çam hırsız
ları Bursa ve İzmirde kestikleri 
çamları istanbula kaçak suretile 
getirmişler ve satmak istemişlerdir.

Belediye, vilâyetlerde kesilen 
ve ’stanbula getirilen çamların 
burada satıldığının farkına varma
mıştır. Bereket versin, orman mü- 
diriyeti, çam kaçakçılarını yakala
mıştır. Orman müdürlüğü yakala
dığı 500 çam fidanına büsbütün 
kıyamamış bir zata 900 liraya 
satmıştır. Belediye bunu işidince 
bir şey yapmış olmak için düşün
müş taşınmış, öldürüldükten sonra 
kaçırılan ve satılan bu zavallı 
çamlara birer belediye damğası 
vurmağa karar vermiştir. Şimdi 
şehit edilmiş, zavallı 500 genç çamın 
cesedi birer soğuk belediye dam
gası yemişler; Noel yortularının 
süslenmesi için Beyoğlu sokakla
rında satılığa çıkarılmıştır. Çam 
devirenler de ayrıca mahkemeye 
verileceklerdir.

Kaymakamlara ve
rilen ikramiye
Belediye intihabatında intihap 

encümeni azası meyanmda Kay
makamlara da 100er lira verilmişti. 
Kaymakamlar vazifeden mütevellit 
hususatta ikramiye almıyacakların- 
dan, bu paranın istirdadı talep 
edilmiştir.

Halbuki kaymakamlar aldıkları 
ikramiyeyi sarfetmiş olduklarından 
müşkül vaziyete düşmüşlerdir.

Pma şehri harap oldu 
Buenos Ayres, 25 (A. A.) —  

Pma şehri zelzele neticesinde te- 
mamen harap olmuştur.

Bir define 
Kahire, 25 ( A . A ) —  Tellea- 

marada altın çubuklarından ve 
ufak bir takım heykellerden mü
rekkep bir define bulunmuştur.
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Vatmaamlsı Ş o fö r  -
Meçhul şoför bir vatmanı 
yaraladı, otomobille kaçtı!

Dün altsam; saat 22 de Sirke
ciden Topkapıya giden tramvay 
arabasında mühim bir cerh vakası 
olmuştur.

Vatman Mustafa efendi; Hasan- 
paşa karakolu önünde ve tam yol 
üstünde bir otomobil bulunduğunu 
görünce tramvayı durdurmuş va 

şoföre yoldan çekilmesini söyle
miştir. İsmi meçhul olan şoför; 
vatmanın bu ihtarına!

“ Patladın mı? acelen ne ? „ 
tarzında sert bir cevap verince 
vatmanla şoför arasmda fena şe
kilde bir münakaşa ve küfür baş

lamıştır. Fazla sinirli bir adam 
olan şoför; gelip tramvaya atlamış 
ve vatmanın boğazına sarılmıştır.

Kavga bir iki dakika içinde 
büyümüş ve şoför; bıçağına sarı
larak vatmanın karnından yara

lamıştır. Tramvayın ön sahanlığın
da 5 kişi bulunmasına rağmen şo

för hadiseyi müteakip derhal tram
vaydan atlamış ve otomobiline 
binerde savuşmuştur.

Şoförün ismi meçhul olduğu 
gibi otomobilin numrası da meçhul
dür. Yarası tehlikeli olan vatman 
Cerrahpaşa hastanesine yatırılmış
tır. Şoför aranmaktadır.

Hilâliahmer
kongrası

Hilâliahmerin umumî kongresi 
20 kânunusanide toplanacaktır.

Bu seneki kongrede Hilâliahmer 
bir “Gençlik Hilâliahmeri,, tesis 
edecektir.

Geçen seneki kongrede umumî 
hatları tesbit edilen Gençlik Hilâ
liahmeri Vekâlete arzedilmişti.

Vekâletten henüz cevap gel
memiştir. Maamafih yeni senenin 
kongresine kadar cevap gelecek 
ve kongre de teşekkülü resmen 
tastik edilecektir.

Gençlik Hilâliahmerinin ga
yesi orta mektep talebelerinin 
her türlü sıhhî ve bedenî ihtiyaç
larım tatmin edecek tedabir almak 
müsamere ve müsahabeler ve 
sairedir.

irtica hadisesi nin tafsilâtı

Kinci adam

[ 1  in c i sa h ife d e n  m abad ]  

tevkif ve şimdi Menemene götü
rülmüşlerdir.

Çerkez Eternin yamağı
İzmir, 25 ( A .A  ) —  Menemen 

hâdisesi haydutlarının reisi sahte 
mehdi Derviş Mehmedin vaktiie 
yüz elliliklerden Çerkez Etemle 
çalıştığı ve ondan sonra Yılanlılara 
hizmet ettiği tesbit olunmuştur.

Cenaze merasimi
İzmir, 25 ( H.M. ) —  Bugün 

saat 12 de şehit düşen (Kubilya) 
Beyle bekçinin cenaze merasimi 
başladı. İzmirden Vali, Maarif 
Emini, Maarif Müdürü, İlk Tedrisat 
müfettişleri, mektep müdür ve 
başmuailimleri, yüz izci, mektep 
talebeleri, ve Cahit Paşa mera
simde hazır bulunuyorlardı. Halk 
kâmilen alayda hazırdı.

Merasim çok hazin oldu. Şehit 
(Kubilay) Beyin cenazesi Mem
leket hastanesinden alındı, ta
butu bir Türk bayrağına sarıl
mıştı. Bir çeyrek mesafedeki 
kabristana nakledildi. Sokaklara 
dolan halk, bu manasız, müna
sebetsiz hâdiseyi çıkaranlara lânet 
ediyor, şehitler için ağlıyordu.

Mezar başmda muallimler bir
liği ve Tüırk ocağı namına mer
siyeler okundu ve şehitler ebedî 
istirahatgâhlanna tevdi edildiler.

İzmir, 25 (H. M) —  16 saat- 
tenfeeri Menemenle yolcu ve oto

mobil nakliyatı durmuştu. Hâdise 
mahalline İzmir ve Manisadan jan
darma müfrezeleri sevkedilmek- 
tedir.

Menemendeki mevkuflar ara
sında ( Saffet ) hoca isminde bir 
de tanınmış adam vardır.

D e r v iş  M eh m et şerin in  y a 
n ınd a  y a ra la n a n  h a y d u t Z e k i ,  
i fa d e  v er irk en  m ütem adiyen  d in 
d en , p ey gam berd en  ba h setm ek
te , d in s iz le r in  ergeç, b ir  b e lâ 
y a  u ğ rıy a ca k la rın ı n u tu k  verir  
g ib i sö y le m e k te d ir .

Bu haydutlar, hiçbir fırka tanı
madıklarını, her şeyden evvel 
“ Şeriat,, lâzım olduğunu hezeyan
larla karışık bir ifade ile anlat
maktadır.

İsticvap edilmek üzere Mene
mene getirilenler pejmürde kıya
fetli, sakallı, afyonkeşleri andırır 
adamlardır.

Hiçbiri, şimdiye kadar hâdise 
ile alâkadar olduklarını itiraf et
memişlerdir. Menemen müstantiki 
Bekir Bey ifadeleri tesbit ile meş
guldür.

Yaralı Zeki hayduduna, bu hâ
diseye kimin teşvikile teşebbüs 
ettiklerini sordum. Şu cevabı verdi:

“ —  H iç  b irşey  sö y liy em em . 
B ir  y ığ ın  od u n  y a k ıp  ben i or
tasına  a tsa n ız, H a zr e ti  İbrahim  
g ib i ben d e  yanm am  !  „

Bu sözleri okuduktan sonra bu 
adamın muhakemesi yerinde oldu
ğunu varın kabul edin.

Şikâyet etti diye 
sevgilisini vurdu 

Ali isminde biri 18 yaşında 
Klâra isminde bir kıza harfendaz
lık ettiği ve tehditte bulunduğu 
için polisçe yakalanmıştır.

Bu küçük vak’anın mütemmi
mi o^rak ikinci ve feci bir hâdi
se de evvelki gün öğleden sonra 
vukua gelmiştir.

Klâranın şikâyeti üzerine po
lisçe yakalanan Ali, alelûsul ifa
desi alındıktan sonra, ikametgâha 
rapten serbest bırakılmıştır.

Bu suretle polis karakolundan 
kurtulan kömürcü Ali, Klâranın, 
başına açtığı bu işten mütevellit 
hırsını bir türlü yenememiş ve bu 
hırsla sabahı eden Ali, saat 8 de 
Galatada İskender caddesindeki 
dükkânını açıp, çırağına bırakmış 
ve Klâranın bulunduğu mahalleye 
gitmiştir.

Galatada Emekyemez mahalle
sinde Demşah sokağında üç nu
maralı evde oturan Klâra her sabah 
saat sekize doğru evden çıkıp, işe 
gitmektedir.

Bir tarafa gizlenerek Klâranın 
evden çıkmasını bekliyen Ali, ni
hayet sevdiği kızın evden çıkıp 
ilerlediğini görünce, ansızın bıça
ğını çekerek üzerine atılmıştır.

Gözünü hırs bürüyen Ali, 
bıçağını, genç kızm vücudünün 
müteaddit mahallerine sokup, çı
karmış ve bu suretle kızı kanlar 
içinde yere serdikten sonra kaç
mağa başlamıştır.

Fakat bir iki dakika içinde 
yetişen polisler bu kinci adamı 
yakalamışlardır.

Klâra, doğru Balat Musevi 
hastanesine kaldırılmıştır ve yara
ları tehlikededir.

Eğinli Ali, bugün adliyeye 
teslim edilecektir.

Yaralanan Kadın
2052 numaralı şoför Ömerin 

idaresindeki otomobil Çenberli 
taştan geçerken İkbal Hanıma 
çarpmış ve kucağında taşıdığı 3 
yaşındaki çocuğuyla her ikisini de 
yaralamıştır.

Şoför yakalanmıştır.

Kundura hırsızlan
Dün şehrimizde iki kundura 

hırsızlığı olmuştur.
1 —  Şehzadebaşında 217 nu

maralı Mıgırdıçın dükkânına kilit 
uydurmak suretile girilmiş ve 13 
çift kundura çalınmıştır.

2 Beyazıtta Okçular başında 
Panayotun 71 numaralı dükkânına 
kilit uydurmak suretile kapısı açıl
mış ve 24 çift kundura çalınmıştır.

Palto hırsızı
Seyrisefain idaresi Levâzım 

dairesinde Cemil Beyin paltosunu 
Kadıköyünde oturan Ahmet Ziya 
çalmış ve yakalanmıştır.

Kara Ali çetesi
Gebzede işledikleri müteaddit 

cinayetlerden dolayı tevkif oluna
rak şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde muhakeme edilmek üzere İs
tanbul tevkifhanesine getirilen K a
ra Ali çetesi efradından yalnız 
Rüstem buraya gelmiştir.

Gebze müstantikliğince diğer 
bazı cinayetleri dolayısiie hakkm- 
daki tahkikata devam edilmekte 
olan Rüstem hakkmdaki tahkikat 
oraca ikmal edildiği cihetle, o da 
dün jandarma muhafazasında şeh
rimize getirilmiş ve tevkifaneye 
sevkolunmuştur.

Tevkifhane hastanesinde kalp 
ve göğüs hastalıklarından yatmak
ta olan çete reisi Kara Alinin sıh
hî vaziyeti fenalaşmaktadır.

Fırka Kongresi j Osmanlı borçları
M ebusların Ticarî vazi
yetleri görüşülecek mi ?

Ankara, 25 (H. M) —  Yakında 
toplanacak olan Fırka Kongresinde 
meb’uslarımızdan bir kısmının bir 
çok şirketlerde meclisi idare reis
liği yapmalarının doğru olup olma
dığının konuşulacağı ve bu hususta 
bazı kararlar alınacağı şayidir.

iktisat programı
Ankara, 25 ( H. M ) —  İk

tisat programı, bir an evvel tatbi
kine başlanabilmesi için İktisat 
vekâleti tarafından bugünlerde 
meclise sevkedilecekti. Fakat evvel 
emirde fırkada müzakere edilmesi 
için kısa bir müddet teahhur etti.

Yeni müfettişlikler
Ankara 25 (H.M) —  Teşkili 

tasavvnr edilmekte olan yeni mü
fettişlikler hakkında tetkikatta 
bulunulmak üzere dün Dahiliye 
Vekâletinde bir içtima akted'ldi.

Bu iç imada İbrahim Tali Bey 
de hazır bulundu. İbrahim Tali B. 
yann öğle treni ile Diyarbekire 
hareket edecektir.

Kasapların bir talebi
Ankara, 25 (H.M ) —  Kasap

ların perakende olarak sattıkları 
etlerden mezbaha resmi alınma
ması hakkmdaki talepleri İktisat 
vekâletince tetkik edilmektedir. 
Bu talebin kabul edilmesi kuvvetle 
muhtemeldir.

Ölçüler kanunu
Ankara, 25 ( H.M ) —  Halen 

meclis encümeninde bulunan öl
çülerin tevhidi hakkmdaki kanun 
lâyihası ile İktisat Vekili Şeref Bey 
alâkadar olmakta, meseleyi takip 
etmektedir. Lâyiha yakında kanu- 
niyet kesbedecektir.

Moratoryom
İktisat Vekili tecil hak

kında ne diyor?

Ankara, 24 —  İktisadî buhran
dan dolayı Ziraat Bankasının köy
lünün borçlarını tecil ve bir mo
ratoryom ilân edeceği şayiası çık
mıştı. İktisat vekili Mustafa Şeref 
Bey bunu tekzip ederek diyor ki:

—  Tecil ve moratoryom haber
leri asla doğru değildir. Ziraat 
Bankası bir tamim yapmıştı. Bu 
tamimde banka borçlarını 4 sınıfa 
taksim ediyor. Yüzde 25, yüzde 50, 
yüzde 75, yüzde 100. Banka bu 
tasnife dahil bulunan alacaklarının 
ferdî müracaatleri üzerine borçla
rını bu nisbet dahilinde tecil 
etmiştir.

931 Bütçesi
Ankara, 25 ( H. M ) —  Bütçe 

encümeni yakında Maliye Vekili
nin huzurile 931 Bütçesini tetkik 
edecektir.

İdman ittifakı
Kongre 2 Kânunsanide 

toplanıyor

Ankara 25(TeIefonla) — İdman 
ittifakı kongresi 2 Kânunsanide 
toplanacaktır. Hükümet kongre 
için 4 bin lira tahsisat verecektir. 
Muhtelif mahallerden 63 murah
has kongreye iştirak edecektir.

Teşekkür
Anadolu Ajansı Umum Müdü

rü merhum Aîâeddin Beyin ailesi 
bizzat veya telgrafla taziye zah
metinde bulunan zevata şükran 
ve ihtiramlarını iblâğa gazetemizi 
tavsit etmişlerdir.

Paris itilâmamesinir» 
tadilini istiyeceğiz

Ankara 25 (H.M) —  Şehrimiz
de bulunan Londra, Berlin ve Pa
ris elçilerimiz bugün ismet Pş. Hz. 
tarafından kabul edildiler ve borç
lar meselesile haricî siyasetimizde 
takip edeceğimiz esaslar etrafında 
görüştüler.

Öğrendiğime göre evvelki gün 
vekiller heyetinde hazırlanan ce
vap ta içtimada da görüşülmüş 
ve bu akşam Parise gönderilmiştir.

Bundan sonra Pariste hâmil
lerle yapılacak müzakerede nok
tai nazarımızın kabulü muhtemel
dir. Sefirler bugünlerde vazifeleri 
başına gidecektir.

Hühûmetin Düyunu umumiye 
Meclisine vereceği cevabı hazırla
dığı ve Zekâi B. vasıtasile yeni 
sene başına doğru Parise gönde
receği yazılmıştı. Fakat cevabın 
mahiyeti meçhul bulunuyordu.

Halbuki şimdi bu hususta da 
bazı malûmat tereşşüh etmeğe baş
lamıştır. Bu malûmata göre hükü
met Paris itilâfnamesinin tadilini 
istemekte ve taksitlerin eski itilâf- 
namede yazılı miktardan üçte bir 
olarak tediyesini teklif etmektedir.

Muallimler ve kazanç 
Ankara 25 (H.M) —  Muallim

lerden kazanç vergisi kesilmemesi 
için ıstanhul Vilâyeti Maarif Ema
neti de Maarif Vekâletine mü
racaat etmiştir. Dahiliye ve Maarif 
Vekâletleri meseleyi tetkik etmek
tedir. Muallimlerden kaz inç ver
gisi kesilmemesine karar verileceği 
söylenmektedir.

Berlin Sefirimiz 
Ankara, 25 ( H. M ) —  Berlin 

Sefirimiz ile Umumî Müfettiş Taii
B. İstanbula hareket ettiler.

Esnaf cemiyetleri
Belediye İktisat Müdür

lüğüne verilecek

İstanbulda (28) esnaf cemiyeti 

vardır. Bunlardan hamallar, san

dalcılar ve arabacılar cemiyetleri

nin idare ve tesçili tamamen be

lediye iktisat müdürlüğü tarafından 
yapıldığı halde diğerlerinin bu gibi 

muameleleri birçok daireler tara

fından idare edilmektedir. Bu da

ğınıklık cemiyetlerin hakikî bir 

surette murakabe edilmesi imkânını 
selbetmektedir.

Binaenaleyh belediye iktisat 
müdürlüğünün teşkilâtı genişleti
lerek bunların murahabesi bu mü
düriyete verilecektir. Mülkiye mü

fettişlerinin yaptıkları tetkikat ta 
bu lüzumu teyit etmiştir. Esasen 

bütün cemiyetler hüviyet cüzdan
larını (25) kuruş mukabilinde be
lediyeden temin etmektedirler.

Cemiyeti akvam
Gelecek devrede kim reis 

olacak ?

Genevre 24 (A.A) —  Akvam 

cemiyeti kâtibi umumiliği, mecli

sin gelecek içtima devresinde M. 

Fon Curtiusun riyasete intihabım 

kabul etmiyeceğine dair bazı ec

nebi gazetelerde çıkan haberler 

hakkında ademi malûmat beyan 

etmektedir. Akvam cemiyeti mec

lisi reisliğinin azası devlet mümes

silliği ile kabili telif olduğu bn 

münasebetle beyan edilmekted ir.
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îsımeft F a şa  Hz. saraya giderek Rei-
II© görüştü

Başvekilin muhtelif işler 
ile yapacağı mülâkatlara

üzerinde Gazi Hazretleri 1 
ehemmiyet verilmektedir J

Başvekil İsmet Paşa Hazret
leri dün sabah ekspresle Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir.

Başvekil istasiyonda Riyaseti 
Cümhur Başkâtibi Tevfik ve ser 
yaver Rusuhi Beyler, Vali, Polis 
Müdürü ve Gazi Hazretlerine re
fakat eden zevattan bazıları tara
fından istikbal edilmiştir. Bir polis 
müfrezesi selâm resmini ifa etmiş
tir. Hafif nezleden muztarip olan 
İsmet Paşa Hazretleri, sıhhatini 
soranlara:

—  Bu gün bir parça daha 
iyiyim. „ demiştir.

Başvekil Paşa Hazretleri ken
dilerini bekliyen motörle Dolma
bahçe sarayına azimet etmişlerdir.

İsmet paşa Hazretlerile bera
ber, Berlin sefirimiz Kemalettin 
Sami paşa ve şark vilâyetleriumumi 
müfettişi İbrahim Tali Bey de 
gelmişlerdir.

İsmet paşa Hazretleri şehri
mizde üç dört gün kalacaklardır.

Bu müddet zarfında Gazi Haz
retlerile temasta bulunacak olan 
Başvekil Paşa Hazretleri, Reisi
cümhur Hazretlerinin bazı mese

leler hakkında fikir ve m&taleasını 
anlatacaktır. Bu mülâkatlara fev
kalâde ehemmiyet atfolunmaktadır.

V ’

İsm et P a ş a  Hz.

Bu mülâkatlarm başında olan 
ve en ehemmiyetli mevzulardan 
birini teşkil eden Düyunu umumiye 
mes’elesidir. Ayrıca Londra, Paris 

Berlin büyük elçilerimizin iştira- 
kile Dolmabahçe sarayında bir 

içtima akdedileceği de söylen
mektedir. Bunun için Londra ve 

Paris büyük elçilerimiz Ferit ve 

Münir Beyler bu günlerde Anka
radan İstanbula geleceklerdir.

R eisicü m h u r
Dün sarayda Başvekil 

ile uzun 
müddet görüştüler
Reisicümhur Gazi Hazretleri 

dün saraylarında istirahat et
mişler bir yere çıkmamışlardır.

Dün Ankaradan gelen Baş
vekil İsmet Paşa Hazretleri öğle
den sonra Gazi Hazrelerine mü
lâki olmuş ve akşam geç vakte 
kadar görüşmüşlerdir.

Aldığımız malûmata göre 
Reisicümhur Hazretlerile Baş
vekilimiz bu içtimada kabinede 
yapılan son tebeddülat ile hü
kümete ait muhtelif işleri, bu 
meyanda Düyunu Umumiye me
selesini görüşmüşlerdir.

Gazi Hazretleri, şehrimizde 
iki gün kadar kalacaklar ve 
ağlebi ihtimal pazartesi günü 
Bursa ve Balıkesire teşrif bu
yuracaklardır.

*

Edirne (A.A) —  Reisicüm
hur Hz. hareketlerinden evvel 
konserve fabrikasını, jandarma 
mektebini, harbi umumide Ana- 
fartadan avdet ettikleri zaman 

, Edirnede kaldıkları evi gezmiş
lerdir.

Jandarma mektebinde ders
lere girerek talebeye sualler 
sormuşlar, aldıkları cevaplardan 
ve gördükleri intizamdan mem
nun kalmışlardır.

M en em en  h â d is e s i  t a h k ik a t ı

Manisa ve Menemende 200 kış! 
yakalandı, tevkif at devam ediyor
Mürtecilerin Çerkeş Efemle münasebette bulura-"^ 

dukları ve çok taraftarları olduğu anlaşıldı J
vaı v n .  ..!ı.^  ^ .,,.1,. u  . , - , , ........ — 1 = = —  .. . "  = = 3 ^

Menemen hâdisesi etrafında I dukları anlaşılmıştır, 
yapılan tahkikat neticesinde hâ- Mütemadiyen yeni tevkifat ya-
disenin zan ve tahmin edildiğin- pılmakta, ortaya yeni yeni isimler
den daha çok şumullü olduğu çıkmaktadır, 
anlaşılmıştır.

Mürtecilerin Manisa ve Akşehir 
hevalisinde hayli zamandanberi 
faaliyette bulundukları ve beş 
kişiden ibaret olmıyarak epeyce 
taraftar ve alâkadarları olduğu 
tesbit edilmiştir.

Halife Mecit gelmişS 
Müsademe neticesinde yaralı 

olarak ele geçen yobaz isticvabı 
esnasında mühim itiraflarda bu
lunmuştur.

Bu adamın itiraflarına göre 
mürteciler faaliyete başlarken sa
kıt halife Abdülmecidin memle
kete avdet ettiğini kulaktan ku
lağa işaa etmişler, dünyayı kırk 
günde ıslah, müslümanlığı ihya 
edeceklerini söylemişlerdir.

Y e n i te v k ifa t  
Köylerden, Menemenden ve 

Manisadan (200) kişi tevkif olun
muştur. Daha bazı kimselerin tev
kif edileceği ve mevkufların (500) e 
varacağı söylenmektedir.

Menemen halkınden bazı gafil
lerin de Derviş Mehmet ve arka
daşlarının telkinatma kapılmış ol-

Yaralı yobaz bugünkü isticvabı 
esnasında şayanı hayret bir küs
tahlık yapmıştır.

Tahkikat hâkimini dine davet 
etmiş ve hâkim Beyi ikna için 
kendisinin Mehdi Peygamber ol
duğunu, ölenleri dirilteceğini söy
lemiştir. Yobazların “ Kıtmir,, is
minde bir de köpekleri vardır.

Ecmelbi pamnmağı mı ?
Derviş Mehmetle habaset ar

kadaşlarının hain Çerkeş Etemle 
ve bir ecnebi hükümetin hususi 
memurlarile anlaşarak müştereken 
çalıştığı zabıtamız tarafından tes
bit edilmiştir.

G izli t e k k e  

Manisada açılmış olduğu anla
şılan gizli tekke mensuplarından 
irtica haydutlarile alâkadar olduk
ları tesbit edilenler "Menemen,, e 
gönderilmektedirler.

Manisa civarında yakalanan iki 
kaçak ,.Menemen” e vâsıl olmuş
lar ve hemen isticvap edilmişlerdir.

Manisa köylerinde tevkif edi-
C A r k a s ı  3 iin cü  s a h ife d e  )

Dünkü maç berabere!
Fenerbahçe canla başla oynadı, 

ve Sarı - kırmızdılar 
mağlûbiyetten pek güç kurtuldu

Fenerle Galatasaray futbolcu
ları nihayet dün karşılaştılar.

Stadyumda binlerce kişi, bü
yük maçın seyri için bütün mev
kileri ve tribünleri doldurmuştu.

Saat on beşi çeyrek geçe ta
kımlar sahaya çıktı, ve kale inti
habından sonra sahada şu suretle 
dizildi.
G a ia ta sa ra g  :

Avni 
Nihat Vahyi,

Mücteba Ulvi Mitat 
L . Mehmet, Kemal Farukl, Nec
det, Lâtif, Rşbii.

Eski ve tarihe karışmış takım
dan Mücteba Bey haf hattına alın
mış ve Nihat Bey de oynamıya- 
cağı işaa edildikten sonra bek 
hattında sahaya çıkmıştı 
F e n erb a h çe  :

Riza
Kadri Cevdet

Şekip Sadi Reşat 
Niyazi, Alâ, Zeki, Mustafa, Fikret

1930 şampiyonu, eski rakibine 
mutat şeklile çıkmıştır. Yalnız 
müdafaaya da Ziya yerine Cevdet 
konulmuştur.

Nasıl oynadılar?
Maça başlandıktan sonra, 

Fenerbahçe hâkim bir oyun oyna
mağa başladı.

Galatasaray takımı, bilhassa 
muhacim hattında fırsat kollıyan 
bir oyun tabiyesi kullanıyordu.

Fenerbahçenin yaptığı hücum
lar ekseriyetle soldan işliyor ve 
sağ açığın müçtenip oyunu yüzün
den bu akınlar ahemktar olmuyordu. 

Zekinin nefîs bir iki şut ve Alâ

ile Fikretin şayanı takdir degaj
manları talisizlik eserile netice- 
lenemiyordu.

Kaleye tevcih edilen, havaleler 
ya dışardan kaçıyor, veyahutta 
Galatasaray kalecisini güzel yer 
alması yüzünden semeresiz kalı
yordu.

Bir arahk, Galatasaray muha
cimleri bir fırsat akım yaptılar, 
Fener kalesinin önü karıştı ve 
Rebii Galatasarayın ilk ve son 
golünü yaptı.

Bundan sonra, yine talisizlik 
yüzünden Fenerlilerin kaçırdığı bir 
kaç gol imkânını takiben ilk dev
re bitti.

İkinci devre kâmilen Fenerin 
hâkimiyeti altında cereyan etti. 
Galatasaray bir kaç münferit akın 
yaptıysa da kalesi önündeki ( tek 
kale ) oynanmasına mâni olamadı.

Ne yazık ki bugün talisizlik 
Fenerlilerin üstüne bir kâbus gibi 
çökmüştü.

Bir ihata çemberi içinde kalan
G. S. kalesine yapılan hücumlar
dan birinde Niyazi Fenerin golü
nü yaptı.

Bilâhare mütemadiyen sarı kır
mızı kalesini sıkıştıran Fenerbahçe 
çemberi kalecinin şayanı takdir 
fedakârlığı yüzünden ve mutlak bir 
talisizlik inzimamile neticesiz kaldı 
ve maç 1 - 1  berabere bitti.

Galatasaray takımı çok çalıştı 
ve didindi, nihayet mağlûbiyetten 
kurtuldu. Fener takımı, muhakkak 
bir hâkimiyet ve faikiyetine rağ
men taliin yüz çevirmenle muhak
kak bir galibiyeti kaybetti.

I Kabinede tebeddül

| Adana meb’usu 
Hilmi Bey 

Nafıa Vekili oldu
Mustafa Abdülhalik Beyin Ma

liye Vekâletine tayini üzerine in

hilâl eden Millî Müdafaa Vekâle

tine Nafıa Vekili Zekâi ve onun 
yerine deAdana meb'usu Hilmi 
Beyler tayin edilmişlerdir.

Dün Başvekil İsmet Paşa Haz

retleri Dolmabahçe sarayında ka

binedeki bu tebeddül hakkında 
Reisicümhur Hazretlerile görüşmüş 

ve bu tayin Reisicümhur Hazret

lerinin alî tastikine iktiran etmiştir.

Zekâi Bey
Türkiye Hâmiller Vekili Zekâi 

Bey dün ekispresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir.

Hainin muhakemesi bugün
Arif Oruçla diğer maznunların

muhakemelerine bugün 
Izmitte saat onda başlanıyor

İzmit, 26 (H. M.) —  Arif Oruç 
aleyhine açılan davaların muhake
mesine yarın sabah onda başla
nacaktır. Adliye binası kira ile 
tutulan ve direkler üstünde ahşap 
bir evde olduğundan belediye mü
hendisi salonun kırk kişiden fazla 

kalabalığa tahammülü olmadığı 
hakkında bir rapor verdi. Üç hâ
kim, müddeiumumi, kâtiplerle dört 

avukat bir mübaşir, yedi maznun, 
on şahit, gazeteciler, hepsi otuz
dan fazladır. •

Davanın yeni mektep salonun
da görülmesi keyfiyeti vekâlete 
bildirildi. Arif Oruç ve Süleyman 
Tevfik Bey hastanededirler.

Yarın gazetesinin 19 teşrinisa
ni nüshasındaki “ engizisiyon me
zalimi „ yazısından dolayı açılan 
yeni bîr dava tevhit edilecektin 
Bu yazıda “ hapishanede susuzluk
tan şikâyet ediİiyor„dur. Müştekiler 
iki idam mahkûmudur. Müddei
umumi karikatürle Adliyeyi bir 
kukla gösterdiğinden yeniden bir 
dava açtı.

Doktorlar arasında

Darülfünun Emini
Vekâlete bütçeyi tasdik ettir

mek üzre Ankaraya gitmiş olan 
Darülfünun Emini Muammer Raşit 
Bey pazar günü şehrimize avdet 
edecektir.

Tütün şirketinde tasfiye
Bazı tütün şirketleri, amelesi 

arasında tasfiye yapmaktadır. Bir 
kumpanya bu hafta içinde 150 
amelesine yol vermiştir.

Valimiz
Ankara 26 (H.M.) —  İstanbul 

Valisi Muhittin B. in münhal bu
lunan meb’usluklardan ve müfet
tişliklerden birine getirilmesi ya
kında bir emri vaki olacaktır.

Etibba Odasının aleyhinde 
bulunanlar

Bazı hekimler arasında etibba 

odası aleyhinde bir cereyan var

dır. Bilhassa genç doktorlar oda

dan şimdiye kadar hiç bir faide 

gelmediğini iddia ediyorlar. Bu 

yüzden doktorlardan bazıları etib

ba odasına ait taahhütlerini ver

miyorlar.

Bundan başka doktorlar etibba 
odasının nizamnamesinin tamamile 

tatbik edilmediğini iddia ediyorlar.

Bundan başka birçok doktor

ların tecziye edildiği ileri sürül
mektedir.

Bu itibarla önümüzdeki etibba 

odası içtimainin pek hararetli 

olacağı anlaşılıyor.

İntihabat dosyaları
Ankara 26, (H.M) —  Dahiliye 

vekâleti, heyeti teftişiyeden gön
derilen belediye intihabatma ait 
mazbatalar üzerindeki tetkikatmı 
ikmal etmiş ve bunları dün Devlet 
Şurasına göndermiştir.

Devlet Şurasına gönderilen 
dosyalar Konya, Balıkesir, Mustafa 
Kemal Paşa, İnegöl, Nevşehir, 
Çorlu, Malkara, Urla, Adapazarı, 
Bahçe ve Samsun şehirlerine aittir.

Alınan mütemmim malûmata 
nazaran vekâlet Samsun intihaba- 
tınm iptalini Şurayı Devletten 
istemektedir.

İhtilâlciler döndü 
Madrit, 25 (A. A.) —  Gazete

lerin Valence’dan istihbarına göre, 
ihtilâl teşebbüsü dolayısile gelmiş 
olan “Lejiou Etrangere,, mensup 
bir tabur Mahga tarikile Fasa 
dönmüştür.
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) bi?hiSîo I ^ r  idam kararı d
Dolapderede bir evde, Hâlâs 

Fırkasının lideri ve siyasî hayatın 
en mütemayiz siması olan Hakkı 
Necip beyi öldüren katil Numan 
Kerimin muhakemesi bütün mem
lekette büyük bir asabiyet ve tees
sürle takip ediyordu. Bugün ka
rar verilecekti. Adliye koridorları 
merak ve heyecan içinde çalka
nan bir halk kitlesi ile tıklım tık
lım idi. Salonun her tarafı seyir
cilerle kapanmıştı. Müddei mev
kiinde siyah lütr mantosu içinde 
büzülmüş bir manolya gibi sarar
mış yüzüne zaman zaman küçük 
mendilini kapayarak hıçkıran mak
tulün genç zevcesi oturuyordu.

Ortada, süngüleri pırılpırıl ya
nan yağız çehreli iki jandarmanın 
arasında duran genç katilin önün
deki masaya dikilmiş gözlerinde 
ve donuk sarı yüzünde büyük bir 
ıztırap okunuyor, reisin suallerine 
yumuşak ve titrek bir sesle cevap 
veriyordu.

Reis: Numan Kerim Bey, Hak
kı Necip Beyin katili olduğunuzu 
ikrar ediyor sunuz. Hatta cinayeti 
ikadan sonra bizzat karakola gi
derek tabancanızı ve kendinizi 
teslim etmişsiniz. Bununla beraber 
mahkemece tenevvürü icap eden 
daha bazı noktalar vardır. Vere
ceğiniz cevaplar içinde, belki, 
adaletin size tertip edeceği ceza 
üzerinde esbabı muhaffefe ile ha- 
hareketini icap ettirecek kabili
yette olanları vardır. Evvelâ, Do- 
lapderedeki evde Hakkı Necip 
Beyle nasıl buluştunuz? Cinayetin 
vukuu günü akşam karanlığında 
evden birisinin çıktığı anlaşılıyor. 
Bu kimdi? ve asıl öğrenilmesi lâ
zım gelen nokta: bu cinayeti han
gi bir maksatla ika ettiniz. Müs- 
tsntiklikteki taannüdünüzü bir ta
rafa bırakınız. Adalette hiç bir 
nokta muzlim kalmamalıdır.

Maznun, yeis ve ızdırapla bü
yüyen göz kapaklarını kaldırdı, 
hakimlere baktı. Titreyen acıklı 
bir seda ile:

—  Katil benim, ben öldürdüm 
Hakkı Necip Beyi... Tabancamın 
yanan iki kurşunundan biri kabur
galarından çıkarılmadı mı? Fakat 
beni bir katil sıfatile huzurunuza 
çıkaran sebebi söyleyemem Çünki
o sur, benim bugün akıbeti yaklaşan 
hayatımdan daha mühimdir.

Koca salonda çıt bile yoktu. 
Herkes nefes almaktan çekinerek 
katilin bu kat’i cevabını heyecanla 
dinlerken, reisin mülayim sesi tek
rar duyuldu.

—  Numan Kerim Bey, siz 
münevver bir gençsiniz. Bu cina
yeti adi bir maksatla yapamazsı
nız. Müddei Umumî Bev. bir az 
evvel sertettiği iddianamede mer
hum Hakkı Necip Beyin ( Halas ) 
fırkasının lideri olduğunu, bir çok 
siyasî muarızları bulunduğunu, bu 
cinayeti böyle bir maksatla ika 
ettiğinizi söyleyerek bu noktadan 
tecriminizi istedi. Kendinizi mü
dafaa ediniz.

Katil, aynı yumuşak fakat ka
t’i sesile cevap verdi :

■—  Bir katilin adaletten bek
leyeceği hiç bir şey yoktur, Reis 
Bey.

Bir saat sonra müzakere oda-

sıııdan ağır ve vakur salona giren 
Hakimler yerlerine oturdular. Sa
lonun heyecan ve hararetle dal
galanan havasına zabıt kâtibinin 
kalın sesi ağır ağır dağıldı.

Halâs Fırkasının lideri Hakkı 
Necip Beyin katili olan anarşist 
Numan Kerimin idamına karar 
verilmişti.

Nezahet hanımın zevci öldüğü 
günden beri, gözlerinin yaşı din- 
memişti. Daha üç aylık evli idiler. 
Bu felâketten sonra artık dünyada 
kendisini hiç bir şeyin, biç bir 
kimsenin teselli etmeyeceğini söy- 
liyor ve felâketinin dehşeti karşı
sında bir çılgın gibi ağlıyordu. 
Zavallı kadın bir ayın içinde eri- 
yivermiş yatağa' düşmüştü. Kalbi 
ızdırabın görünmeyen avuçların
da sıkılır gibi ağırırken kâbuslar 
içinde çırpınıyor . Hümmalar 
içinde kalıyordu. Bazen al atlas 
yorganının altında kendini dört bir 
tarafı yanan bir ormanın içinde 
yapyalnız kalmış görüyor, ve alev
lerin sık kızıl yapraklı yollarından 
kaçmağa çalışırken birden koca
sının katilini karşısında siyah ve 
donuk gözleri kısılmış, yumrukları 
sıkılmış bulunca haykırarak uya
nıyordu. Bazen de kocasının beyaz 
yastıklara dağılmış duran saçlarını 
okşamak, kendisine dikkat ve me- 
lâlle bakan ela gözlerini öpmek 
için uzanıyor, fakat birdenbire üze
rine boğucu karanlıklar basıyor 
ve hayali kaybediyordu.

Genç kadin, doktorların ihti- 
mamile bu gün nisbî bir sükûn 
içinde idi. Bir yığın taziye mek
tubunu birer birer okuyor, ve ya
nında oturan kardeşine yazılacak 
cevapları notettiriyordu. Masanın 
üzerinde son kalan tirşe renkli bir 
zarfı aldı, titrek ellerile yırttı. Bu 
bütün sahifeleri bozuk bir yazı 
ile doldurulmuş, satırları iğri büğ
rü uzun bir mektuptu. Ve şöyle 
başlıyordu:

Hanım Efendi.
İhtimal bir katilin, hem sizin 

kocanızı öldüren bir katilin bu 
satırlarla size hitap etmesine hay
ret edeceksiniz. Sizin mateminize 
olsun hürmet etmesini bilmiyen 
bu elleri kanlı adamın cüreti kar
şısında, adaletten kocanızın kanı
nı isterken duyduğunuz nefreti 
hissedeceksiniz. Ben hayatımın son 
saatlerini yaşıyorum. Yarm adalet 
yerini bulacak ve ben bu dünya
dan, bu mülevves ve iğrenç dün
yadan ayrılacağım. Ölüm henüz 
kafa kemiklerimden içeri işlemedi. 
Şuurumu muhafasa ediyorum. Dün
ya için neden mülevves ve iğrenç 
dediğimi şimdi size anlatacağım:

Son gecelerim, ekin bu saatleri 
yalnız vicdanımla mücadele içinde 
geçirdim. Ben vicdanını, kendi 
benliğine kanun yapan bir ada
mım. O vicdanki aylarca teselli 
kabul etmez bir ıztırabm korkunç 
boşluğu içinde koybolmuştu. Son 
saatlerimde yalnız onun bir bâsı- 
badelmevte uğrayan sesini dinle
dim. Ve hayatımla beraber götür
meğe yemin ettiğim sırrı yalnız 
size tevdi etmiye karar verdim. 
Sözlerim bir ölünün vasiyetleridir.

(Arkası garın) 
İhsan Arif

Valilerin salâhiyetleri çoğaltılıyor

Valiler yalnız dâhiliyenin değil, bü
tün vekâletlerin mümessili olacak

yapılmış, yeni idarei vilâyet ka
nunu da bu kanaat üzerine neşre
dilmişti.

Dahiliye vekâleti ve Meclis 
dahiliye encümeninin bir kısım 
azası bu kanunların tanzim ve ta
diline itiraz etmişler, fakat ekse- 
seriyet, diğer vekâletlerin noktai 
nazarını kabul etmiştir.

Valilerin salâhiyetlerinin azal
ması üzerine yavaş yavaş İdarî 
mahzurlar görülmüş, Vali bulun
duğu vilâyette devletin nâibi ve 
bütün hükümet teşkilâtının nâzımı 
olduğu halde diğer vekâletlerin 
memurları üzerinde İdarî nüfuzu 
kalmamıştır.

Bu suretle meselâ, bir orman 
memurundan köylünün haklı bir 
şikâyeti karşısında vali orman me
muruna emir vermemek mevkiine 
gelmiştir. Valiler, böyle bir şikâ
yet karşısında kalınca ancak şikâ
yet edilen memurun müfettişine 
haber veriyorlar, müfettiş gelin
ciye kadar iş uzuyor ve müşteki 
de valinin derhal tedbir alama
ması yüzünden çok müşkil bir va
ziyete geliyor.

Valilerin salâhiyetlerinin tevsii 
ve kendilerinin yalnız Dahiliye 
Vekâletinin değil, bütün vkâletle- 
rin mümessili olması ile bu mah
zurlar kaldırılacaktır.

Yeni kanun lâyihası Gazi Hz. 
nin Ankaraya avdetlerinden sonra 
kat’î şeklini alacaktır.

Dahiliye vekâletinin, valilerin 
salâhiyetlerinin tevsii etrafında 
yaptığı tetkikat mühim bir saf
haya girmiştir. Vekâlet vilâyetlerin 
hemen hepsinden kendi müfettiş
lerinden bu hususta malûmat al
mıştır.

Valilerin salâhiyetlerini geniş
letmek lüzumu bir çok idarî se
beplerden ileri gelmiştir.

Dahiliye Vekâleti ve B. M mec
lisi dahiliye encümeni ötedenberi 
valilerin salâhiyetlerini genişletmek 
arzusunda idi. Fakat bu fikrin 
diğer vekâletler tarafından da ka
bul edilmesi için, idare cihazında
ki noksanların tamamile tezahür 
etmesi lâzımgeldi.

Son zamanlarda Gazi Hz. nin 
seyahatlerine iştirak eden müfet
tişler tetkikile meşgul oldukları 
meseleler kakkmda mühim rapor
lar vermişlerdir.

Muhtelif kanunların zarurî ne
ticesi olarak valilerin salâhiyetleri 
küçültülmüş ve halk vilâyetlerde 
şikâyet mercii bulamamakla çok 
müşkül bir mevkie düşmüştür. Ve
rilen raporlardaki müşterek nokta 
hep bu esaslara taallûk ediyor.

Cümhuriyetin ilânından evvel 
eski idarei vilâyet kanunu vali
lere bir çok salâhiyetler vermişti. 
Dâhiliyeden gayri ekâletler, vi
lâyetlerdeki mümessillerinin daha 
müstakil surette çalışmaları fik
rini ileri sürmüşler ve bu fikirler 
üzerine muhtelif kanun teklifleri

Mensucatçılar

Sanayi Birliğinde 
toplanacaklar
Varın Millî Sanayi Birliğinde 

saat üçte ipek fabrikacıları bîr 
toplantı yapacaklardır. Toplan
tıda bir kooperatif teşkili için 
bir nizamname hazırlanacaktır. 
İpek fabrikacılarından sonra pa
muk işliycn fabrikacılar da bir 
kooperatif yapacaklardır. Bu su
retle mensucat sanayimizin muh

telif kısımları kooperatifleşecektir. 

Bu kooperatiflerin İstanbulda san- 

tıralize edilmesi için Gazi Hazret

lerinin nezdinde bulunan iktisat 
müşaviri Şefik Beye bir proje 

verilmiştir. Şefik Beyin bu mesele 

hakkmdaki tetkikatının müsbet 
bir safhada olduğu söylenmekte
dir.

Menemarı hâdisesi tahkikatı

Meşhur

KARTALLI “NİESO,,
Tıraş bıçaklarını tercih ediniz ve her yerde 

arayınız.

“KARTAL,, resmine ve “ NİESO „ 

markasına dikkat ediniz. Zira bun

lar bıçağın mükemmeliyetine temi

nattır.

Taklitlerinden sakınmak için bu klişedeki kutunun şekline nazarı dikka
tinizi celbedeniz. Türkiye için umumî vekili: İstanbul Fincancılar arslan 
Fresko han 1 6 - 1 7  numarada VÎTALİ I. SALTI Telefon İstanbul 3933 
posta kotu.su İstanbul 703

[1 inci sahifeden mabad ] 
lenlerin adedi otuz beşe baliğ 
olmuştur.

irtica teşkilâtının çoktanberi 
faaliyette bulunduğuna artık şüp
he kalmamıştır.

Asılsız haberler 
Bergamada da Menemen hâ

disesine benziyen bir vak’a çıktı
ğına dair işaa edilen haberlerin 
kat’iyyen aslı yoktur.

Yaralıların ifadeleri 
Manisada tevkif edilen 13 kişi 

şimdi Menemene getirildi. Alaşe- 
hirde iki kişi nezaret altına alındı. 
Tahkikat etrafında ketumiyet gös
teriliyor.

Yakalandıklarını haber ver
diğim iki firari mürteci ifade 
vermekten istinkâf edigorlar.

Yaralı olarak ele geçen mür
teci ise Menemende Serbes Fır
kanın kazanması üzarine hâdi
se için burasını daha müsait 
bulduklarını söglügor.

Vali Kâzım paşaya müracaatla 
malûmat istedim. Buna şimdiye 
kadar olan tevkifatın yirmi beşi 
geçmediğini söyledi.

Hâdise nasıl oldu?
İrtica şerirleri Menemen’e gel

mezden evvel Kese köyüne oğrı- 
yarak namaz kılan halka vaz’a 
başlamışlardır.

Derviş Mehmet elinde silâh, 
minbere çıkmış, avanesine, kapıyı 
pencereleri tutturmuş ve uydurma 
Mehdi söze başlamış:

Her tarf 70 bin kişi ile 
sarıldı, İzmir ve İstanbulu da 
aldık. Öğleye kadar hepiniz bu 
bayrak altında toplanacaksınız !

Hainler bundan s^nra sabah
leyin erkenden Menemene dahil 
olmuşlar ve namaz kılmak baba- 
nesile bir camiye girmişlerdir.

Aradan beş on dakika geç
tikten sonra cami içinde duran 
kelime! tevhit ve “İnna fetahnaleke,, 
yazılı bayrakları alarak hükümet 
önüne gitmişlerdir. Bu müsellâh 
zırdeliler orada bulunan halka 
(Mehdii resul) ün geldiğini söylü
yorlardı. Hükümet civarında bulu
nan camiin müezzinini sıkıştırarak 
kendisine bazı teikinatta bulunmuş
larsa da müezzin kabul etmemiş
tir. Nihayet bunlardan biri elin
deki tüfeğin namuslu ile dürterek:

—  Müezzin efendi sen galiba

İslâm değilsin. Bir kelimei şeha- 
det getir bakalım.

Demiştir. Bu tehdit üzerine 
müezzin korkmuş ve karşılarında 
bittabi titremeğe başlamıştır.

Bunlar nihayet müezzini tehdit 
ile onu önlerine katmışlardır.

Tam bu sırada ortalığı bir va- 
veylâya vermişler ve tekbir getir
meğe başlamışlardır. Bu tekbir sa- 
daları üzerine civardaki evlerde 
bulunanlar hep dışarıya fırlamış
lardır. Bu suretle hükümet civa
rına epeyce bir kalabalık toplan
mış bulunuyordu. Bu yedi kişinin 
arasından ihtiyar biri iki elini kal
dırarak bir dua okumağa başla
mış ve duadan sonra demiştir ki:

—  “Ey ahali! Ben Mehdii re
sulüm, Beni Peygamber gönderdi. 
Ortalık çok fena oldu. Biz şeriatı 
kurmaya geldik. Arkamızda bin 
kişi vardır.”

Bunu müteakip bu yedi kişi 
meydanda bir daire teşkil ederek 
camiden aldıkları bayrağı ortaya 
dikmişler ve sancağı şerifin çıktı
ğını ilân eylemişler ve halka ken
dilerine iltihak etmelerini teklif 
etmişlerdir. Bu teklife bir kısım 
halk gülmüş, bir kısım da nefretle 
çekilmiştir.

Bu sırada Kublay Bey kendi
lerine nasihat ettiğinden şehil 
edilmiş ve zabita kuvvetleri ye
tişmesi üzerine müsademe başh- 
yarak asilerin tedibi ile netice
lenmiştir.
Derviş Mehmet kim imiş ?

Ankara, 26 (H. M) — _ Mene
men hâdisesi hükümetçe ciddî bir 
alâka ile takip edilmektedir. Hü
kümet, hâdisenin vukuundan ev
vel ve sonra ihmalleri görülenle
rin şiddetle tecziyesine karar ver
miştir.

Gelen mütemmim malûmata 
nazaran bundan on sekiz gün 
evvel Manisada bu gibi mürteci- 
lerin toplandıkları bir ev, zabıta 
tarafından basılmıştı. Fakat içeri 
girildiği vakit zabıta, ancak mev- 
lût okunduğunu görmüştü. Bilâ
hare takip edildiklerini anlıyan bu 
serseriler, Manisadan köylere da
ğılmışlardır. Köylerde “Mehdiyiz!,, 
diyerek izaz ve ikram görmüşler
dir. Bunların her biriniu namı müs- 
tear kullandıkları ve esrar içtikleri 
tesbit edildi.

Çetenin başında Menemene gi-

S terlin 10 para yükseldi
Uzun bir zamandanberi 1030da 

istikrar kespeden Ingiliz lirası 

dün bazı temevvüçler arzetmiştir. 

Borsada dün İngiliz 1030 kuruş 
10 para ile açılmıştır. Alâkadar 
makamat nezdindeki tahkikatımıza 
nazaran bu fırlayış şayanı ehem
miyet değildir. İngilizin 1035 e 
kadar, çıkmasında hiç bir İktisadî 
mahzur olmadığı, söylenmiştir. 
Dünkü temevvüç, konsorsiyom 
mubayaatı dolayısiie İngilizin azal
masından ileri gelmiştir.

Tren kazası
Burnovada istasyonda bir kaza 

olmuştur. Makinist Fuat Efendi
nin sevk ve idaresindeki 59 nu
maralı katar manevra yaparken 
karşı taraftan gelen şoför Meh
met Ziya Efendinin otomobili ha
sara uğramıştır. Nüfuzca zayiat 
olmamıştır.

den ve orada öldürülen Derviş 
Mehmet, evelce Manisa belediyesi
nin evlenme işleri memuru imiş. 
Belediye bilâhare müfsitkârane 
kanaati dolayısiie kendisini işinden 
çıkarmıştı.

Tevkif edilenler
Manisa, 25 (Hususî) —  Yaka

landıklarını bildirdiğim iki hainle 
hafız Ahmet, hacı Hilmi, hafız 
Cemal, Hakkı hocalarla beş ser
seri mahfuzen Menemene gönde
rildiler.

İzmir 25 —  Menemen hâdisesi 
haydutlarının reisi sahte Mehdi 
Derviş Mehmedin vaktile yüz elli
liklerden Çerkeş Ethemle çalıştığı 
ve ondan sonra Yunanlılara hiz
met ettiği sabit olmuştur.

Ankara, 26 (H.M) — Menemen 
hadisesi memleketin her tarafında 
büyük bir asabiyet ve nefret 
uyandırmıştır. Muhtelif vilâyetler
den Büyük Millet Meclisi riyase
tine, Dahiliye Vekâletine, bir çok 
ocaklardan da Türk ocağı riyase
tine Halk fırkası merkebine bu 
asabiyet ve nefreti gösterir tel
graflar gelmektedir.

Mürteciler Manisa civarında bir 
yere kapanarak 100  gün tekbirle 
meşgul olmuşlardı. Yüz birinci 
gün Mehmet artık vahyi İlâhînin 
nazil olduğunu, mertebei nübüv
vete erdiğini avenesine tebşir ede
rek onları gazaya davet etmiştir.

Bu grupun biribirlerine Mer- 
nuş Tatarnuş ve saire gibi isim
ler koydukları anlaşılmıştır.

Yakalanan mürteciler Şlehme- 
din ölmediğini ve ölmesi imkânı 
olmadığını büyük bir samimiyetle 
İsrar etmektedirler.

Dün meclis koridorlarında mü
temadiyen bu hâdise konuşulmuş
tur.

Muallim Kublay Beyin bir refi
kası ile bir çocuğu kalmıştır. Bu 
zavallı aileye hidematı vataniye 
tertibinden maaş bağlanması için 
Mecliste bir cereyan vardır.
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Haliçte rıhtım yapılmazsa 
imtiyaz feshedilecek
Mevsuk bir membadan aldığı

mız malumata göre senelerdenberi 
mukavelesindeki taahhüdünü ifa 
edenıiyen, şehrimizin İktisadî me- 
hafilinin ciddi surette şikâyetlerini 

davet eden Rıhtım Şirketi hakkında 
Nafıa Vekâleti tarafından katî’ bir 
vaziyet alınmıştır.

Nafıa Vekâleti İstanbul Rıhtım 
Şirketine çok kat’î bir lisanla teb
ligat yapmış, Karaköy ve Unka- 
panı köprüleri arasında Halıcın her 
iki tarafında derhal rıhtım inşasına 
başlamadığı takdirde hiç bir sebep 
ve mazeret nazarı dikkate alın
maksızın imtiyazın feshine karar 
verildiğini bildirmiştir.

Nafıa Vekâleti, şirkete yaptığı 
bu müessir tebligatı alâkadar ma
kamlara bildirmiştir.

Ekseriyet olmadı
Dün Talebe birliği Sultanahmet 

Muallimler Birliğinde toplanmış, 
fakat ekseriyet olmadığı için kon
gre aktedilememiştir.

6 tacirin iflâsı
Son günlerde ufak tefek bazı 

iflâslar olmaktadır. Adliye iflâs 
memurluğu Asma altında bir ma
nifaturacının, Marpuççularda bir 
çelikçinin, Mahmutpaşada bir dan- 
tela tüccarının, Çemberlitaşta bir 
mobilyacının, İstanbulda bir ko
misyoncunun iflâslarına karar ver
miştir. İflâs memurluğu diğer 
bazı küçük tacirlerin vaziyetini 
tetkik etmektedir.

Beş ayhk bütçe
Bir kânunusaniden itibaren tat

bik edilecek olan beş aylık mu
vakkat bütçe Dahiliye vekâletince 
tasdik edilerek belediyeye gön
derilmiştir.

Kânunusaniden itibaren tatbik 
edilecek olan yeni bütçenin tat
biki ile muhasebede yapılması za
rurî olan bazı yeni tadilât ve teş
kilât ta bu bir iki gün içinde ha
zırlanmış olacaktır.

Fen Fakültesine
Darülfünun fen fakültesi maki

ne şubesine rağbet pek azdır. Ge
çen sene bu şubeden üç talebe 
mezun olmuştur. Bu sene bu şube
deki talebenin mevcudu onu geç
miyor.

Verilen malûmata göre maki
ne şubesine bu kadar rağbet edil
mesine sebep, aynı şubenin mekte
binde de bulunması ve talebenin 
leylî olmasıdır. ;

Bu vaziyet karşısında makine 
şubesinin ıslahından bir netice 
hâsıl olmıyacağı da söyleniyor.

İktisadî vaziyet
Ticaret Borsası Meclisi İdare 

reisi Furtun zade Murat Beye gö
re İktisadî buhran yoktur. Murat 
Bey fikrini şu suretle izah ediyor:

“—  Son teşrinievvel ayındaki 
ihracatımız 22  milyondur.

Bu, senelerdenberi görülme
miştir. Fındık yüksek fiatle satıl
dı. İzmir tütünleri, yüksek fiatle 
satıldı. Yalnız pamuk gibi bir iki 
kalem mallarımızın satışında bir 
durgunluk vardır. Fakat anlıya- 
madığım bir nokta var: Bu kadar 
ihracat olduğu halde niçin sıkıntı 
çekiyoruz? „

Bakkallar cemiyeti
Ticaret Odasına kayitli olan 

esnafın esnaf cemiyetlerine kayd- 
edilmiyeceği yazılmıştı. Bu em
rin tatbikine başlanmıştır. Bundan 

otî ziyade bakkallar cemiyeti mü
teessir olmuştur. Çünkü 5000 ka
dar olan azasımn ekserisi odaya 
kayitlidir.

G en ç k a t i l
Cinayeti nasıl ve ne için 

yaptığım anlatıyor
Tarlabaşmda Peşğirci sokağın

da bir cinayet olmuş, Seyrisefain 
fabrikalarında tesviyeci Mehmet ; 
dişçi çirağı Dimitriyi kalbinden 
bıçaklayıp öldürmüştür, 18 yaşın
da olan katil Mehmet, dün adli
yeye teslim edilmiştir. Mehmet, 
cinayeti şu suretle anlatmaktadır.

“ Ben ceviz yiyordum, Elimde
ki kemik saplı, ufak bir bıçağı 
cevizin başlarındaki küçük delik
lere sokup ceviz kırıyordum. Di
mitri yanıma geldi. (1 Kendisile Si- 
vasti isminde bir kız yüzünden 
kavgalı idik. Kavgayı tazelemek 
için bana çattı. Bir tokat attı. Bu 
yüzden boğaz boğaza geldik. Alt 
alta, üst üste dövüşürken benim 
elimdeki bıçak onun kalbine battı. 
Ve ölümüne sebep oldu. Ben Di- 
mitriye bıçak saplamadım, öldü
ğüne çok mütessifim. u

Polis tarafından yapılan tah
kikat: Mehmetle Dimitri arasında 
evvelce 3 defa kavga olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Tarlabaşmda 
oturan Sivasti ismindeki kızla 
hem Dimitrinin hem de Mehmedin 
alâkaları olduğu tesbit edilmiştir. 
Cinayetin kıskançlık yüzünden u- 
zayıp giden bir kavga esnasında 
olduğu ve bir kastla yapılmadığı 
tahmin edilmektedir. Mehmet 6 in
ci müstantık tarafından tevkif et
tirilmiş , tevkifhaneye gönderil
miştir.

Sokak ortasında..
Cemal, kardeşi Arif ve arka

daşları Muhiddin isminde 3 genç 
dün akşam Kasitnpaşada Emekye- 
mez mahallesinde avukat İsmail 
Efendinin kızı Sultanaya cadde 
ortasında taarruz etmişlerdir. 3 
kafadar, kızın feryadı üzerine ye
tişen bekçi Hüseyin ağaya da hü
cum etmişler ve dövmüşler. Polisin 
yakaladığı bu arkadaşlar hakkında 
adlî tahkikat başlamıştır.

Bir dolandırıcılık
Gümrük komisyoncularından 

Andon Ef. içinde 12 top kumaş 
bulunan bir sandığı hammal A h 

met isminde birine vererek Bey

oğlunda, gömlekçi Kostantin Ef. 

ye göndermiş Hammal Beyoğluna 
çıkar çıkmaz, karşısına biri dikil
miş:

—  Be adam nerede kaldın? 
Uç saatten beri seni bekliyorum, 
demiş ve sandığı Ahmetten alıp 
başka bir hammalm sırtına ver
miştir.

Neden sonra işin farkına va
rılmış ise de i; işten geçmiş bu
lunmuş.

Bir genç yaralı bulundu
Dün; Galatada Mimar hanına 

götürülen bir yaralı polis tarafın
dan görülmüş, tahkikat yapılmıştır. 
Yaralı Haşan Ahmet isminde bir 
gençtir.

Polise verdiği ifadede kendi 
kendisini yaraladığını ve bu işi 
intihar kastile yaptığını söylemiştir. 
Bu ifade üzerine yapılan tahkikat 
neticesinde gencin 5 arkadaşile 
birlikte Galata tiyatrosuna gittiği, 
oradan çıktıktan sonra yaralandığı 
anlaşılmıştır.

Tramvaydan düştü
Zeytinburnu küçük zabit mek

tebi talebesinden Muvaffak Ef. 
Aksarayda Davutpaşada tramvay
dan atlarken düşmüş ve yaralan
mıştır.

Karısını yaraladı
Adanada Çarçabuk mahalle

sinde oturan Mardinli Ali oğlu 
Haşan evinde kansı Mediha Ha
nımla kavga etmişler, neticede 
Haşan eline geçirdiği bıçakla Me- 
dihayı boğazından tehlikeli suret
te yaralamıştır.

A y a k k a b ıc ı la r
Dünkü ziyafette dertlerini 

izah ettiler
Ayakkabıcılar cemiyeti tara

fından açılan sergi münasebetile, 
sergide dün bir çay ziyafeti tertip 
edilmiştir. Cemiyet, bu ziyafeti, 
çok mühim bazı dertlerini alâ
kadarlara dinletmek için tertip 
etmişti. Fakat teessüfle kaydede
lim ki, esnafla alâkadar olması ve 
müşküllerine çare bulması icap 
eden alâkadarlardan kimse yoktu. 
Bilhassa, bir süıü raporlar hazır- 
lıyan ve esnafla alâkadar olduğu
nu iddia eden Ticaret odasından 
bir küçük kâtip bile serginin res
mi küşadında hazır bulunmamıştır.

Dünkü ziyafette bulunanlara 
cemiyet reisi esnafın dertlerini 
şöyle anlattı :

Ayakkabıcı san’atkârları bir 
çok müşkilâtlarla karşılaşmakta
dırlar. En birinci derdimiz gümrük 
tarifesindeki sakatlıktır. Bütün 
ithalât emtiasına gümrük zammı 
yapıldığı halde ayakkabı mamulâ- 
tı bu hususta pek fazla ihmal 
edilmiştir.

Hatta gümrük resmi tenzil edil
miştir bile, şüphesiz ki bu hâdise, 
san'atımızı baltalamıştır. Ucuz 
gümrüğe tâbi olan Avrupa malı, 
yerli mallarımızla fiyat noktasın
dan rekabet ediyor. Bilhassa lâstik 
faslından ithal edilen lâstik ayak
kabılar memlekete çok zarar ge
tiriyor.

Eskiden ayakkabıdan ahzolu- 
nan 63 kuruşluk gümrük şimdi 13 
kuruşa inmiştir. Halbuki diğer 
ithalât maddelerinden alınan rüsum 
birkaç misline iblâğ edilmiştir.

Ticaret odası bizimle alâkadar 
olmayor. İktisadî rapor yapılırken 
biz de şikâyetlerimizi işittirmek 
istedik, dinleyen olmadı. Reis iç
timada, şimdi göremezsiniz dedi
ler. Kâtibi umumî Ankaradadır. 
Göremezsiniz diye bizi savdılar.

İşte böyle bizimle alâkadar 
kimse olmadığı için bittabi güm
rük tarifeleri tanzim edilirken 
ayakkabıcıların hiç bir mütaleası 
alınmadı, fikri sorulmadı.

Ticarot Odası kazanç vergile
rinden şikâyetle raporlar yazdı. 
Biz bu vergiden şikâyetçi değiliz 
keşke kazansak ta versek!

Bu hususta sanayi birliği de 
matlup rolü oynayamıyor. Çünki 
onun da bütün teşebbüsleri Ticaret 
odasından geçmek mecburiyeti 
vardır. İstanbul piyasasına 1929 

senesinde altı üstü deri 159 ton 
ayakkabı, lâstik, kaloş, şoson 

olmak üzere de 1300 ton Avrupa 
mamulâtı ithal edilmiştir. Bunlar

1,340,300 çiftir. 1930 senesindeki 

ithalât mıkdarı bu adetten fazla
dır. Ve bu sene 9 tonluk piyasa
sından Avrupaya 5,000,000 lira 
çıkmıştır.

Bu para çıkmakla kalmamış 1 

milyon 300 bin küsur işçilik te kay
bedilmiş, san’atkârlar işsiz kalmış

tır. Buna mukabil gene 20 bin 
Türk işçisi, aç ıztırap içinde se
batla çalışmaktadır.

Mühim dertlerden biri de ayak
kabılarımızın Avrupa damgası al

tında zarif gösterilmek istenme
sidir.

Bu izahattan sonra sergi ge- 
zilmiştir. Sergi çok zarif ve ne
fistir. Serginin bir tarafında aya- 

kabıcılığın geçirdiği tekâmülü gös
teren bir kısım vardır. Burada 
çarıkla, son moda ayakkabı ara 
smdaki bütün tahavüller görül
mektedir. Sergi bir çok kimseler 
tarafından gezilmektedir.

— inkılâp —

Y akında işletme faaliyeti- 
ne başlanack

Ankara, 26 (H.M) —  Bir mart
1931 tarihi bizim şimendifercilik 
hayatımızda pek kıymetli bir gün 
olacaktır. Bugün muhtelif yerlerde 
907 kilometrelik şimendifer hat
tında işletme başlıyacaktır.

1 mart 1931 de 253 kilomet
relik Kütahya - Balıkesir hattı, 104 
kilometrelik Ankara (Irmak)- Çan 
kırı hattı ve 250 kilometrelik Fev
zi paşa - Malatya hattı işletmiye 
açılacaktır. Demiryolu inşaatı muh
telif istikametlerde devam etmek
tedir. Elâzizlilerin müracaatı üze
rine Başvekil İsmet Paşa Devlet 
demiryolları inşaat dairesine gide
rek Fevzipaşa hattının Elâzize 
bağlanması için umumî şimendifer 
inşaatı üzerinde tetkikat yapmış
lardır.

Elâziz de Sofulu mevkiinde 22 
kilometrelik bir hat ile Fevzipaşa 
Diyarıbekir hattına raptolunacak- 
tır. Şimdiki hesaba göre bir Kâ
nunusani 1934 senesinde ilk tren 
Elâzize girmiş olacaktır. Elâzize 
yapılan bu hat ileride Sofuludan 
Vana doğru gidecek hattın ilk 
kısmıdır.

Hat Elâzizden sonra Palo isti- 
tikametini takiben Vana gidecek
tir. Bu hattın inşası için hükümet 
yakında B.M. Meclisine bir kanun 
lâyihası verecektir. Fevzipaşadan 
Diyarbekû-e giden hattın Elâziz
den geçmesine arazinin vaziyeti 
imkân bırakmamıştır. Şimdi inşatı 
biten bu kısım hat üzerinde tah
kim ameliyatı yapılmaktadır.

Devlet demiryolları inşaat da- 
ires reisi mühendis İzzet Bey 
yakında Malatyaya g i d e r e k  
tetkikatta bulunacaktır. Malatya
'dan Vana kadar olan kısmın tes- 
viyei türabiye ve imalâtı smaiyesi 
devam etmektedir.

Bu işler haziranda bitirilmiş 
olacakbr. 300 metre açıklığındaki 
Firat köprüsünün inşası devam 
ediyor.

Köprü yapddıktan sonra suyun 
karşı yatağındaki Bekir Hüseyin 
istasyonunun 1931 senesi sonunda 
işletmiye açılması mukarredir. İn
şası tekarrür eden Sıvas-Erzurum 
hattı 230 kilometredir. Ve tak
riben 53,000,000 liraya mal ola
caktır.

Ahali Fırkası
Ankara, 26 ( H. M .) —  Ada

nada tegayyüp ettikleri haber alı
nan mefsuh Ahali fırkası reisi 
Abdülkadir Kemali Beyle fırka 
kâtibi umumisi hakkmdaki tahar- 
riyat devam etmektedir.

Nüdürü mes’ul olmadı®! halde 
Ahali gazetesini çıkaran Abdül
kadir Kemalî Beyle diğer arka
daşları hakkında cümhuriyet müd- 
deiumumiliğince yapılmakta olan 
tahkikat bitmek üzeredir. Abdül
kadir Kemali Beyin arkadaşların
dan dört kişi mevcuden Adliyeye 
verilmişlerdir.

Adanadan gelen haberlere gö
re Abdülkadir Kemali ve arkadaş
larının bir müddeti muvakkate için 
tagayyüp ettikleri, fakat nihayet 
yakayı ele verecekleri kanaati 
umumîdir.

İrtişa dosyalan
Ankara 25 ( H. M ) —  Barut 

inhisarındaki irtişa tahkikatına ait 

evrak dosyası Heyeti Vekilede 
tetkik olunduktan sonra Adliye 
Vekâletine verilmiş, Vekâlet ta

rafından da İstanbul Müddeiumu
miliğine gönderilmiştir.

İrtişa muhakemesi İstanbulda 
görülecektir. Bütün tahkikat ik
mal edilmiş olduğundan muhake
menin yakında başlaması muhte
meldir.

A dalar ve Anadolu için 
zam istiyor

Ankara, 16 ( H.M. ) —  İstan
bul Elektrik şirketi müdürü bura
ya gelerek Nafia vekâleti ile te- 
mase başlamıştır. Nafia müsteşarı 
Arif Bey bu mesele hakkında ba
na dedi ki:

“ İstanbul Elektrik şirketi mü
dürü son zamanlarda Istaubul be- 
lediyesile aralarında tesbit edilmiş 
olan Adalar ve Anadolu sahili 
elektrik tenviratına ait mukavele
leri getirdi, mukavele vekâletçe 
tetkik edilmektedir.

Buna nazaran İstanbul Elek- 
tirik şirketi Adalar ve Anadolu 
tesisatını yapacak ve tenviratını 
temin edecektir. Buna mukabil 
çok az bir müddet için Adalar ve 
Anadolu tenvirat ücretine yüzde 
on zam istemektedir.

Şirket diğer abonelerine ayrıca 
bir zam yapmıyacaktır. Mukave
leyi tetkik etmekteyiz. „

K azanç kanunu 
Ankara, 26 (H. M) —  Maliye 

Vekâleti yeni kazanç vergisi ka
nununu hazırlamaktadır. Bu ka
nun mükellefin lehindedir.

Yeni bütçe 
Ankara, 26 ( H. M. ) —  Mua

mele, müsakkafat, arazi vergileri 
tadilâtı bitmiş, projeler hazırlana
rak Maliye vekili Abdülhalik Be
ye verilmiştir.

931 senesi varidat kanununun 
bütçe encümen'nde müzakeresine 
başlanmıştır.

İşçilerin sıhhati 
Ankara 26 (H.M.) —  İşçilerin 

sıhhatini korumak için İktisat V e
kâleti ile Sıhhiye Vekâleti müşte
rek bir talimatname yapmakta
dırlar.

Vergi muamelâtımız 
Ankara 26 (H.M.) —  Cemiyeti 

Akvam, vergi muamelâtımız hak
kında Mâliyeden malûmat istemiş
tir. İstenilen malûmat hazırlan
mak tadır.

Ankaraya su
Ankara, 25 (H. M.) —  Anka

radan 30 kilometre ötede bulunan 
Emir ve Maan köyleri göllerinin 
•küşat Vekâleti kimya lâburatu- 
varında yapılmış olan tahlilâtmdâ 
Maan gölünün bir litre suda bir 
gram 382 mili gram, Emir gölün
de 414 mili gram tuz bulunduğu 
tesbit edilmiştir.

Maan gölü suyunun sertlik 
derecesi 19, Emir gölünün 13 tür. 
Her iki gölün suları Ankarada 
artaziyen kuyularından çıkan su
lardan daha iyidir.

Ankaranm ihtiyacı bu sular 
şehre getirildiği zaman tamamen 
izale edilmiş olacaktır.

Moratoryom yok
Ankara, 26 ( H.M ) —  Mora

toryom yapılp yapılmıyacağını tah
kik ettim; çıkarılan bu şayiaların 
asılsız olduğunu öğrendim.

Fransanın bahrî ticareti 
Paris, 25 ( A . A  ) —  Bugün, 

bir mektep gemisinin küşat res
minin icrası münasebetile M. Da- 
mielou. bir nutuk irat ederek 
bahri nakliyat itibarile altıncı de
receye düşmüş olan Fransanın ti
careti bahriyesini ihya etmek için 
fevkalâde mesai sarfına muhtaç 
olduğunu beyan etmiştir. Mumai- 
ley, Fransanın vaziyetinin bu ka
dar aşağı bir derecede kalmasına 
müsait olmadığını beyan etmiş ve  
tasavvur etmekte olduğu icraatın 
bir krokisini çizmiş ve müstakbel 
bahriyecilerin vesaitinden bahset
miştir.
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Yılanların başı ezilmek
zamanı daha gelm edi m i?

Menemen hâdisesi etrafında 
yapılmakta olan resmî tahkikat, 
daha ilk safhalarında, bütün va
tandaşların hiddet ve nefretten 
tüylerini ürpertecek tafsilât arz- 
etmeğe başladı. Muhalif gazeteler 
tarafından esrarkeş bir kaç 
meczubun küçük , mevziî bir 
teşebbüsü mahiyetinde gösteril
mek istenen bu kapkara irtica 
hâdisesinin aylardanberi mürettep 
ve bir şebeke tarafından idare 
edilen şümullü bir mahiyette oldu
ğuna artık şüphe kalmamıştır.

V ak’a faillerinden yaralı Zeki
nin ifadesi açıkça gösteriyor ki bu 
müsellâh kıyam hareketinin tasavvu
runa bundan üç ay evvel başlanmış, 
muhtelif merkezlerde oturan şebe
ke mensuplan arasında toplanıl
mış, görüşülmüş, kararlar alınmış 
ve taraf taraf müzahirler ve mah- 
miler temin ve  harekete geç
mek zamanı da iyice tesbit olun
duktan sonra, bir sabah, Manisadan 
Menemene doğra yola çıkılmıştır. 
Güzergâhta bir köye uğranılarak 

propaganda yapılmak imkânı temin 
edilmiş, diğer bir köyde gizlenecek 
yer bulunabilmiş ve nihayet bir sa
bah Menemene girilmiş ve orada da 
evvelâ kendi taraftarları ile te
mastan sonra doğru camie giri
lerek evciden peylenen şeriat kay
rağı ortaya getirilmiş, toplanan 
bir kısım ahali bayrak albna ça
ğırılmış, hâttâ bununla da kalınmı- 
yarak ve o bir kısım halkın alkışları 
arasında ve seyirci nazarları önünde 
genç bir zabitin kafası camiin bi
nek taşı üzerinde koyun boğazla
nır gibi kesilip kam içilmek sure
tile tasavvurun alamıyacağı derece 
vahşiyane ve vahşiyane olduğu 
kadar da cüretkârane bir cinayet
ten de çekiniimesaiştir.

Bütün bu tafsilât ve nekadar 
mahdut olursa olsun, bir kısım 
halkın bu müthiş lâvha karşısın
daki mücrimane tarihi bugün 
zan ve tahmin edildiğinden çok 
daha ehemmiyetli ve çok daha 
vahim bir vaziyet karşısında bu
lunduğumuzu göstermeğe kâfidir.

Bugünkü vaziyet şudur: 
İrtica bayrak açmış, sokağa 
inmiş, barikat kurmuş, cüm- 
hurîyetin ve inkılâbın müda
faa timsali olan genç zabitin 
başsan kesmiş, helaldir diye 
kanını İçmiştir. Bu defa irti
ca kendisine takaddüm eden 
her hangi bir geri hareket
ten ayn ve çok bariz fa n - 
İkalar göstermektedir. Şeyh 
Sait isyanı muhakkak ki k a 
fası ezilecek bir ^tehlike idi. 
İnkılâbın silindiri onü ezdi. 

Fakat şeyh Sait isyanı nihayet 
HBîsayyem bir mmtakada i r 
ticai kürtîiik davasına alet 
olarak kullanan bir hare
ketli» D evriş Mefesmedin is
yana "ise inkılâbı yıkmak için 
asaırlariarfb'eifi organize ;bir 
toıÜkatin ^teşkilâtım kendi 
©aasS ;&ltaaa alam, -gayesi ''Kil 
eiâss Ttünır 'îraitaımıı -yakmak ©Bam

daha şamil, tam bir irtica 
hareketidir.

Bu hareketin kendisine faaliyet 
sahası olarak aylardanberi Serbes 
Fırka propagandacıları nın, Yarın
ların, Son Postaların, Köroğlularm 
en çok ifsat edebildikleri bir 
mmtakayı intihap etmeleri de gös
terir ki, kıyamın mürettip ve 
failleri esrar dalgasına tutulmuş 
birer meczup olmaktan çok uzak 
ve hesaplarını inceden inceye hazır
layan, plânlarını etraflıca tatbik 
için bütün tedbirleri alan sinsi 

çok tehlikeli mahlûklardır. 
Hâdisenin sathına çıkan tarikat 
şeyhlerinin, nakşibendi müritle
rinin iplerini kullananların kimler 
olduğu da iyice anlaşılınca, Me
nemen irticainin şimdiye kadar 
bu vatana karşı tertip edilen 
suikastların hepsinden daha müt
hiş mahiyeti anlaşılmakta -gecik- 
miyecektir.

Bir müddettenberi vatanı vatan
daşlara zindan eden ve her taraftan 
estirilen bedbinlik ve hezimet hava 
sının hangi membalardan kuvvet 
aldığı o zaman bütün millet naza

rında her hangi bir tereddüde mahal 
kailmıyacâk bir şekilde görüle
cektir.

Vaktile Çerkez Ethemin ordu
yu ifsat için kullandığı Arif O - 
ruçla gene vaktile Çerkez Ethem 
yanında çalışan Derviş Memedin 
zabit başlarını kesmek cür’ etini 
nereden ve nasıl bulduklarını an
lamak için artık uzun -boylu dü
şünmeğe hacet kalmamıştır. 
İnkılâpçıları aylardanberi haklı bir 
korkuya düşüren muhalefet cere
yanının iç yüzü Menemende sırıt
mağa -başladı ve derinlerdeki mik
ropların durulacak olan suyun sat
hına çıkıp başlarının ezilmesi zamanı 
artık gelip çattı.

Aylardanberi tahrip ede ede 
artık kendilerine mukavemet ede- 
miyecek, koyduklarını zannettikleri 
inkılâbın bünyesi artık zarurî 
müdafaa aksiilamelini yapacaktır.

Memleketi anarşiye sü
rüklemek için hüriyetten 
bahsedenlerin ebediyen 
ağzını tıkamak ve şeyh 
kisvesine bürünerek filen 
anarşiye başlamak suretile 
vatanın parçalanmasını te
min etmek istiyerilerin ve  
bunun içinde en evvel or
duya tecavüz edenlerin 
başlarını gövdelerinden 
ayırmak lâzımdır.

İ n k ı lâ p  iç in  bu  d e r ece  v a h im  
bir v a ziy eti, m ev cu t a d liy e  m a- 
k in a sı, lâ z ım  g e ld iğ i  ka d a r sü r
a tle  v e  ş id d e t le  tecz iy e  e d e b i
lir  m i?  zannetm iy oruz.. M e s e le  
in k ılâ b ın  k e n d is in i bütün teh 
lik e le r e  k a r ş ı eb eâ iy y en  tahtı 
em n iy ete  a lm a k  m ese les iâ id ir ;  
M e se le  şu  v ey a  . bu  y e r d e k i  
m üstan tik  vey a  m ü d d eiu m in in

Gazi Hazretlerinin ie ıe m ® ı
çok mühim mektup!

sinsesn Ensemse
u r a

E rkân ı Meisi

zabit veMM K u bilay  
iaz ly et

İstanbul 27 (A.A) — Reisicümaltaııı r H azretleri 
MüşUr Fevzi Paşa Hazretlerine şu m ektubu goımdeırınmişlerdiırs 

“Menemende ahiren vukua gelen  ir t ic a  teşebbü sü  
Beyin vazife ifa  ederken duçar olduğu akıbettem 
ederim.

Kubilay Beyin şahadetinde mürtecilerin gösterdiği v ah şet kaz-şısmda ISememen- 
deki ahaliden bazılarının alkışla tasvipkâr buluBuımaBara bütün cünsıhaımyetçı ve v a 
tanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatana nuüdafa içim yetiştinless, dahili 
her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan 
Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandalşar tarafından yal
nız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur. Menemende ahaliden bazılarının hatala
rı bütün milleti müteellim etmiştir.

İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman zahit vekilinin uğradığı 
tecavüzü milletin bizzat Cümhuriyete kargı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasir
ler, ile müşevvikleri ona göre takip edeceği m uhakkaktır’

Hepimizin dikkatimiz, bu meseledeki vazifelerimizin ıcabatını hassasiyetle ve 
hakkile yerine getirmeğe matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve cümhuriyetin m efkûreci muallim hey
etinin kıymetli uzvu Kubilay Bay tem iz kan ı ile  cumhuriyetin hayatiyetini tazele
miş ve kuvvetlendirmiş olacaktır. Reisicümhur

GAZI M. KEMAL

Serhesci hocalar
Manisa, 26 —  Menemen hadi

sesi tahkikatı Manisada inkişaf 
etmektedir. Mevkufların adliyece 
ifadeleri alınıyor, peyderbey Mene
mene yollanıyorlar. Tutulan iki 
fail ifadelerinde vak’anın cereya
nım .izah ettiler. Tevkif at devam 
ediyor. İfadesi alınanlardan ikinci 
posta 15 kişi Menemene sevko- 
İundu. Hocaların mefsuh fırkaya 
infisahları sabit olmuştur. Müsait 
zemini Menemende buldukları ve 
oraya muvafık gördükleri anla
şılmıştır.

Ankara,. 27 (A.A.) —  Bazı 
gazetelerin Menemen hâdisesi hak- 
kındaki neşriyatı üzerine dahiliye 
vekâleti müsteşarı Hilmi Bey Ana
dolu Ajansına atideki beyanatta 
lunmuştur.

— “Gazetelerin yazdığı gibi hâ
dise şümullü değildir, mevziîdir. Bu 
mecnunane hareketi her halde 
bir mesnedi olacağı düşünülerek 
tahkikat ona göre yapılmaktadır, 
şimdiye kadar, mahdut ve muay
yen kimseler tevkif edilmiştir. 
Gazetelerin tevkifat hakkmdaki 
neşriyatı mübalağalıdır.,,

m ahdut d a iresin i ço k ta n  teca 
v ü z  ed en  b ir  m a h iy etted ir.

H u s u s î v a z iy et k a rşısın d a  
in k ılâ p  m ek a n izm a sın ın  h u su sî 
b ir  ş id d e tle  iş le m e s i -lâzım dır. 
F e v k a lâ d e  b ir  te d b ir  h ü k ü m e
tin  sa lâ h iy e tle r i  d a h ilin d e  •g ö r ü l- 
m üyorsa n iha y et M i l l e t  M e c li
s in in  v a z iy etin  ica p  e ttir d iğ i  
cezri te d b îr le r i a lm a k  sa lâ h i
y e t i  daim a vardır. M en em en 
d e  in k ılâ p  uğruna ‘b a şım  veren  
g en ç za b itin  s ıc a k  v e  te m iz  k a 
n ın ı beyhud e d ö k m e m iş  o ld u ğ u 
n u  h erk es in  a n la m a sı lâ z ım d ır .

İ h t i lâ l  k e n d i n iza m ın ı  
h â kim  k ı lm a lı ,  bu vatand a y ı 
lan- y a şa h lm a d ığ ım  ‘anlam a
y a n la ra  ib reti m ü e s s ife  olacak, 
ş e k i ld e  a n la tm a lıd ır .

ÂLİ NACİ

(Şehrimizde ya- 
| pılan tevkif at
|  Menemen hâdisesi faillerinin
i  isticvabı esnasında vaki olan 
H bazı mühim itiraflardan sonra 
(  Menemen müddeiumumisi bazı
■ kimselerin tevkifine lüzum gös- 
1  termiştir. Bu lüzum üzerine
■ Erenköyde Nakşibendî kutbul- 
g aktabı namı verilen Esat Efen-
|  di gene meşayihten İsmail Hak- || 
1  kı Efendi, ve diğer birkaç kişi jj  
1  evvelki gece şehrimizde tevkif 1  
İ  edilmiştir. J|
9 Verilen emir üzerine, gerek Jj
§j tevkif edilen eşhasın evlerinde J  
K ve gerek İstanbulun muhtelif jj 
jj semtlerinde bazı evlerde tahar- f  
1  riyat yapılmıştır. Bu mesele et- J 
1  rafında yapılan tahkikat pek |  
|  şümullüdür. Müteaddit eşhas a 
|  polise celbedilmişler, bazı sual- jj 
|  1er sorulduktan sonra serbes ; 
|  bırakılmışlardır. ğ
1  Polis mahafilinde bu; mesele i- 

etrafında büyük bir ketumiyet j 

muhafaza edilmektedir.
Dün sabah tevkifat etrafın- , 

da kendisinden malûmat almak g 
; istediğimiz polis nöbetçi müdü- g 

: : rü Kenan Bey şu sözleri söyle-:|  
miştir: |

• “ —  Tevkif attan, malûmat- f  
tar değilim. Benim nöbetim es-- 

 ̂ nasında hiç bir tevkif yapılma-;! 
iniştir. „ .1

Polise çağırılanların adedi |  
meçhuldür. E

V'j ıL" sî

Müseccel vatan haini İ  
Arif 'Orucun m uhakem e I 
tafsilâtı 3 üncü saliifemiz- f  
dedir.

[Sarayda dünkü 
mühim içtim a

Telgrafla vuku bulan davet 
üzerine B. M. Meclisi Reisi Kâ
zım,Büyük Erkânı Harbiye Reisi 
Fevzi Paşalar dün sabahki eks
presle Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir.

Kâzım ve ;F e , zi Paşalar, - 
Haydarpaşada Vali, Reisicümhur 
namına başkâtip Tevfik ve ser- 
yaver Rüsuhi Beylerle -şehri
mizde bulunan .meb’uslar ve.-vi
lâyet erkânı tarafından .-karşı
lanmışlardır.

Dünkü ekspresle jvoîordu 
Kumandam Fahrettin Paşa ile 
Londra ve Paris Sefirlerimiz 
Ferit ve Münür Beyler de şeh
rimize gelmişlerdir.

Kâzım, Fevzi ve Fahretin 
Paşalar doğru Dolmabahçe sa
rayına gittiler.

Öğleden sonra Gazi Hazret
lerinin riyasetinde mühim bir 
içtima .aktedildi. .İçtimaa.Başve
kil ile .Kâzım, Fevzi ye.Fahret^ 
tin Paşalarla ^dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Bey iştirak etti.

Akşam geç vakte kadar , de
vam eden .içtimada .Menemen 
hâdisesi ile <İğer muhtelif dev
let .işleri görüşüldü.

İçtimadan spnra Fgyiîi Paşa 
Ankaraya, dahiliye Vekili .ŞükT ■ 
rü Kaya .Bey de .Anrfarta i 

ıpurile ^Bandmnsya.;ha?skei ;et-.j 
.tiler. i

Başviekîlitiıiz de’bu âkgam A n i  
. ia ra y a  i avdet. buyura^sJ^âır.
. üirdju. Müfettişi .;Fahreîtiq Ps*şa j
i€a âyni 'vapurla. İ*W>r.e. ş»d,etij ;

korniştir.,- ... <: -
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Uzmmıt 
ö m a m  aleyhimde

İzmit, 27 ( H. M .) —  Müsecccl 
vatan haini Arif Oruç kendisinin 
tazallüm ettiği gibi hapishanede 
değildir. Karnındaki ameliyat ya
rasından dolayı hastanededir. Sü
leyman Tevfik de kendisile bera
berdir. Arif Orucun Adliye Ve
kâletine yazdığı açık istida bura
da gülünç ve adaletin tecellisinden 
korkan bir caninin son ihtilâçları 
şeklinde telâkki edilmektedir.

Arif Oruç nnel’unu kendisinin 
hasta ve Müdürü Mes’ulünün ihti
yar olduğunu ve bu vaziyette ha- 
pısane köşesinde inlediklerini id
dia etmişti. Bütün iddiaları, bütün 
neşriyatı gibi bu da baştanbaşa 
yalandır. Bütün efkârı umumiye 
karşısında yalan söylemekten çe- 
kinmiyen bu herifin foyası tama
mile meydana çıkmıştır: Efkârı 
umumiye tamamile aleyhindedir. 
Bütün İzmit muhiti yapılan neşri
yatı nefretle karşılamıştır.

Yarın paçavrasının Vali Eşref 
Bey polis vasıtasile çalmadık 
kapı bırakmamıştır. Şeklindeki 
neşriyatı, İzmitlilerin kalbinde 
bu ne idügu belirsiz, sahtekâr, 
ırz ve namus düşmanı Arif Orucun 
mahiyetini temamiyle göstermiş ve 
hepsinin kalbinde lânet hisleri u- 
yandırmıştır.

Temas ettiğim İzmitliler Arif 
Oruç, sade Vali Beye değil bütün 
İzmit halkına hakaret etmiştir de
mektedirler.

Sahifo 3

jfmsıyon meza- 
davası

Süt talimatnamesi 
Ankara, 26 (H. M.) —  Süt ve 

süt istihsal edilen mahaller ve süt 
istihsal malzemeleri hakkında İk
tisat ve Sıhhiye Vekâletleri müş
tereken bir talimatname hazırla
maktadırlar. Talimatnameye yağ
sız süt satılmaması için de madde
ler konacaktır.

İzmit, 27 ( H. M ) —  Bugünkü 
davaya dahil edilen ikinci mes’ele 
şudur : Arif Oruç İzmitte ilânları 
mahkemeyi temyize gönderilen ve 
paraya t̂  maan iki vatandaşı bıçak 
la keserek öldüren iki idam mah
kûmundan aldığı bir şikâyetnameyi 
“Engizisiyon mezalimi,, serlâvhası 
altında gazetesine geçirmiş ve al

tında “Hangi devirde yaşıyoruz Ha- 
pisanede engizisiyon yapılıyor va
tandaşlar demirlere vurulup inim 
inim inletiliyor,, diye bir takım cü
mlelerle efkârı umumiyeyi istismar 
etmek istemiştir. Halbuki yaptığım 
tahkikata nazaran hâdisenin ma
hiyeti şundan ibarettir.

Bu mahkûmlar azılı şerirler
dendir. Ve hapisanede üzerlerinde 
tava sapından yapılmış bir bıçak 
bulunmuştur.

Binaenaleyh kendileri kanunen 
ve ceza usulünün 116 mcı mad
desi mucibince demire vurulmuş
tur. Bu maddede şöyle deniyor:

“Mevkuf tevkifhanede ancak 
ciddî bir tehlike teşkil ettiği ve 
bilhassa diğer mevkufların emni
yeti için zarurî görüldüğü veya 
intihara veya kaçmağa teşebbüs, 
ettiği yahut bn hususta hazırlıkta 
bulunduğu takdirde demire vuru
labilir.,,

Binaenaleyh ortada gayri ka
nunî bir şey yoktur. Müddeiumu
milik vazifesini yapmışhr. Arif 
Oruç bu suretle kanunu tatbik 
eden bir müddeiumumiyi zalim ve 
iki vatandaşı hunharca pıçaklayıp 
öldüren iki idam mahkûmu şeriri 
de vatandaş şeklinde göstermiş
tir. Burada kanaat şudur:

Vatan haini elbette ki bu şekilde 
hareket edecek ve katilleri maz
lum gösterecekti. Çünkü o da 
vaktile Çerkeş Etemle beraber 
bunu yapmıştı.

Menemen vak’ası
Tahkikat irtica hareketinin çok şü
mullü olduğunda şüphe bırakmadı

Menemen hâdisesi tahkikatı 
ilerlemektedir. Tahkikat inkişaf 

ettikçe hâdisenin zannedildiğindençok 
daha şumullü mahiyette olduğu 
ve bu işe ön ayak olanların arka
sında mühim bazı teşekküller 
bulunduğu anlaşılmıştır.

Manisa ve Menemenden mada, 
Menemen hâdisesi ile alâkadar 
olduklarından şüphe edilen üç 
kişi de evelki gece sabaha karşı 
Balıkesir'de tevkif edilmişlerdir. 
Bunlar nakşıbendi tarikatına men
sup ve kadınlar şeyhi denilen Halil 
oğullarıdır. Bu üç kişiden biri 
Serbes fırkanın Balıkesir kâtibi 
mesulu İbrahim sururidir. Bu ada
mın hakkında çıkan evraka ba
kılırsa pasaport çıkartmağa ha
zırlandığı görülmektedir. Fethi 
Beyin Bahkesire geldiği zaman 
yazılı yeşil atlasdan ayet yazılı 
birde bayrak bulunmuştur. Şeyh 
Halil aranmaktadır.

Tevkifat
Manisa 27 (H.M) —  Menemen 

hâdisesi tahkikatım Manisa da 
devam ediyor. Mokoflerin Adliye- 
‘de ifadeleri alınıyor, pidripi Me
nemene yollanıyorlar. Mevkuflar
dan iki kişi vak’anm nasıl ceryan 
ettiğini anlatmıştır. Tevkif ata de
vam ediliyor. İfadesi alınanlardan 
15 kişi daha Menemene gönderil
di. Hocaların mensuh fırkaya in- 
şapları anlaşılmıştır.

o » *
H ilm i H o c a

İzmir, 28 (H. M.) —  Menemen

hadisesinde ön ayak olanların 
Denizlinin Saray köy ve Kadıköy 
kasabalarından hicret etmişlerdir. 

Manisanm Narlıca nahiyesinde 
yerleşen bu cahiller çobandırlar. 

Hadisede ismi geçen Hilmi Hoca 
Giritlidir.

Şebeke!
Menemen, 27 ( H, M.) —  Me

nemen ve Ahiler köyünde tutulan

ların isticvaplarına devam ediyor. 

İsticvap esnasında maznunlar bu 
işi bazı kimselerden talimat alarak 

yaptıklarını söylemişlerdir. Yalnız 
talimat aldıkları kimselerin ismini 
vermemektedirler. Yaral bulunan 

Zeki “Büyük Gazinin büyüklüğüne 
iltica ettiğini ve maksadının nü

mayiş olduğunu,, söyledi. Hainler 

yarın İzmire götürülerek derhal 
Ağırcezada muhakeme edilecek
lerdir.

Aylardanberi...
İzmir, 27 (H. M.) —  Menemen 

hâdisesinde Manisa valisini durbî- 
nane hareket etmemiş olmakla 

muaheze ediyorlar. Hâdiseyi çıka
ran serseriler aylardanberi esrar 

kahvehanelerinde faaliyette bulun
dukları nazarı dikkati celbetmiş 
ve vilâyet makamına haber veril
miştir. Fakat, vali hu serserilere 
ehemmiyet vermemiştir. Yalnız ha

inler Manisadan kayboldukları za
man nazarı dikkati celbetmiş, fa
kat budada lakayıt kalınmıştır.

A r i f  O rucun m u h a k em e s i h a ş la d ı
Müddei vekili heyecanla dedi ki s 
^Müvekkilim efkârı umumiye kar
şısında beraat etmelidir, kendilerini 
iddialarını ispata davet ediyorum,,

Mahkeme bu talebi derhal kabul etti ve 
ispatı miiddea için davaya

İzmit, 27 (Sureti mahsusada 
giden arkadaşımızdan) —  Müsec- , '  . :
cel vatan haini Arif Orucun mu
hakemesine bu sabah saat onda 
yenimektebin büyük müsamere 
salonunda başlandı. Salon erken
den hıncahınç dolmuşta. Bine 
yakın kadın erkek bir izdiham

- şeklini almıştı. Arif Oruçla Süley
man Tevfik otomobille hastaneden 
mahkemeye getirildiler.

Mahkeme heyeti Cemal Beyin 
riyasetinde olarak Mehmet Ali ve 
Zıya Beylerden müteşekkildi. Müd
dei mevkiinde İzmit valisi Eşref 
Beyin vekilleri avukat Vasfı Raşit,
Mazhar Rıza, ve Ali Sedat Bey
lerle Polis Müdiri, Maarif Müdiri 
ve Valinin maiyet memuru polis 
llyas Efendi bulunuyordu.

Arif Oruç sâkin görünmeğe 
çalışıyor, fakat Süleyman Tevfik 
Bey heyecanını gizliyemiyordu, Di
ğer maznunlar da Muhtar Mahir,
İbrahim, berber Haşandan ibaretti.

Bundan sonra hüviyetleri 
tesbit edildi ve Müstentik karar
namesi okundu. Bu kararnamade 
Arif Orucun irtikâp ettiğ bütün 
cürümler birer birer sıralanıyordu.

Etem Ruhi Bey kalktı ve söze 
başladı.

Maznunlardan Vecihi Bey bu
lunamamıştı onun da celbini istedi.
Ve İsrar etti. Halbuki bu dava 
tevhit edilmişti...

Bü kabul edilmedi.
Etem Ruhi Bey takrar kalktı 

ve dediki:
—  488 inci maddeye göre müd- 

deilr arasında Polis Müdürü, Ma
arif Müdürü, Müddeiumumi Bey
efendiler bulunuyorlar bunların 
burada bulunması için eşkâli ka
nuniye tekemmül etmiş midir?

Müddeiumumi Baha Bey şu 
cevabı verdi:

—  Eğer böyle bir müsaade 
istihsal edilmemiş olsaydı müstan- 
tdk bu kararnameyi yazmazdı. Bunu 
kaydetmezdi, eşkâli kanuniye ta - 
mam en ifa edilmiştir.

Görülüyordu ki maznunların 
vekili davayı uzatmak ve işi sürün
cemeye bırakıp tahliye kararı ala
bilmek için çalışıyordu. Nitekim 
bir ay evvel de Vecihi Efendinin 
getirilmesi için boyuna ısrar etmiş 
durmuştur.

Dundan sonra nmudeıler dava
larını anlatmağa başladılar.

Evvelâ Polis Müdürü davasını 
anlattı ve polisler tahkir edildi
ğinden kendisinin davacı olduğu
nu söyledi. Bilâhere Maarif Müdü
rü de muallimler tahkir edildiğin
den dava ettiğini beyan etti. Po
lis İlyas Efendi de dediki:

—  Vali Beyin beni kapı kapı 
dolaştırarak kadın aratbğı yazıl
mıştır. Bundan dolayı davacıyım.

Bundan sonra maznunların 
hüviyetleri tesbit edildi. Reis 
Arif Oruca hitaben sordu:

—  Hakkmızdaki davayı aç
mışlar hakaret edildiği iddia edi
liyor ne dersiniz ?..

—  Efendim ben gazetemin ha
vadis kısmile alâkadar olmam.
Ben gazetemin siyasetiyle alâka
darım. Bunları bana güstermezler.
Hatta bundan dolayı iki kişiyi de 
kovmuşumdur.

—  Peki başmakale yazmışsınız 
bunu neden yazdınız ?

—  Baktım dört vatandaş tevkif 
edilmiş dediler, bunun üzerine mü
teessir oldum yazdım.

—  Hani havadisleri görmezdi
niz ?

—  Bunu gördüm.
—  Evvelce bunu görmediğinizi 

söylemiştiniz ?...

Avukat Vasfi Raşit Bey
—  Gösterdiler.
Bundan sonra Süleyman Tevfik 

Bey isticvap edildi.
—  Havadistir yazılmıştır, diye 

cevap verdi.
Muhtar Mahir Efendi ise Cudi 

imzasile mektup gönderen ada
mın kendisi olmadığını iddia edi
yor ve mütemadiyen inkâr vadisine 
sapıyordu.

Bundan sonra Eteu Ruhi Bey 
kalktı. Salâhiyet meselesini mev- 
zubasetmek istedi. Mahkemelerin 
adâletinden, şundan bundan ve 
daha aklına ne kadar büyük ke
lime gelirse hepsinden dem vur
du. Usulün 15 inci maddesi gayet 
sarihti. Kararname okunduktan 
sonra salâhiyet iddiası dermeyan 
edilemezdi.

Vasfi Raşit Bey hemen ayağa 
kalktı.

—  Muhterem meslekdaşım 15 
inci maddeyi okusunlar ve otur
sunlar, bunu kararname okunma
dan evel dermiyan etmesi lâzımdı.

Bu itiraz da para etmediğinden 
Etem Ruhi Bey bu sefer tevhitler
den bahsetti. Halbuki mahkeme 
teyhitle behemehal mukayyet de
ğildir.

Binaenaleyh lüzum görürse 
davaların tevhidine karar vere
bilirdi. Vasfi Raşit Bey ayrıca 
devlet otoritesinin de tecavüze 
uğradığını söyledi.

Diğer taraf bu kelimeden çok 
ürküyordu. Buna cevap olarak:

—  Devlet otoritesi ile müna
sebetimiz yoktur. Bu kelime ile 
oynamıyaiım. Rica ederim, bu ke
lime ile oynamıyaiım dedi ve tevhit 
için bir karar istedi.

Mahkeme heyeti tevhit için 
bir sebep görmemişti. Müttefikan 
davamı muhakemeye karar verdi.

Bundan sonra şahitler dinlen
meğe başlandı. Şahitler İzmit va
lisinin bir aileye tecavüz ettiği 
ve kadının kocasmdan dayak ye
diği hakkındaki iftiranın Mahir 
Efendiden çıktığını söylediler. Da
vasın as<{ can alacak noktası gel
mişti. Filhakika isnat edilen madde 
isbat edilmeden dava rüyet edile
bilirdi. Fakat İzmit valisinin efkârı 
umumiye karşısında da beraat et
mesi ve diğer tarafın davadan son
ra “ne yapalım böyle bir şey var 
ama ispat edemiyoruz,, diyememesi 
lâzımdı. Vasfi Raşit Bey kalktı ve 
çok heyecanlı bir lisanla dedi k i:

—  Bu şeni! iftiranın ne oldu
ğu ispat edilsin, biz bunu istiyoruz. 
Hangi ev nasıl ve ne vakit tecavü
ze uğramıştır. İspat etsinler.

Bu anî talep herkeste bir heye
can uyandırmıştı. Meselenin bir if
tiradan ibaret olduğu bu talep ka- 
şısında bütün vuzuhile görülüyor
du.

Vasfi Raşit Bey devam etti:
—  Ben Vali Beyi musalla taşın

da tezkiye etmiyorum. İki hâdisej

E s k i  b o r ç la r

Zekâi B. Pariste
cevabımızı 

day inlere verecek
Evvelki gün şehrimize gelen 

Dayinler vekili Zekâi Bey bir kaç 
güne kadar Parise gideceğini söy
lemektedir.

Zekâi Bey Parise gider git
mez dayinlere vereceğimiz cevabı 
tebliğ edecektir.

Zekâi Bey Pariste Hükümeti
mizin cevabını verdikten sonra 
hamillerle yeni müzakerat esasları 
üzerinde temaslarda bulunacaktır.

Bir soyguncu yakalandı
Evvelki gün Şişlide Etfal has

tanesi arkasında bir soygunculuk 
olmuş ve Madam Benerinin önüne 
çıkan Süleyman isminde bir sabı
kalı Madaram boynundaki üç beşi 
biryerdeyi zorla alıp kaçmıştır.

iki gündenberi aranmakta olan 
Süleyman dün ikinci şube memur
ları tarafından yakalanmıştır. Bu
gün adiiyeye teslim edecektir,

iddia edilmiştir. Bunların ispatını 
istiyorum.

Etem Ruhi Bey kalktı ve bu 
talebe karşı dedi k i:

—  Muhterem Vali Beyefendi
nin muhterem meslektaşımın bu 
civanmertliğine teşekkür ederim. 
İspat ederiz. Hem de resmî evrak
la. Müfettiş Şemsettin Beyin 
Maarif idaresinde yaptığı tahki
kat evrakını getirtiniz.

Vasfi Raşit Bey - Hay hay!..
—  Sonra daha mektuplar var-
Müddei Umumî —  Ne gibi

mektuplar?.. Her Ahmet, her 
Mehmet imzası ile gelen mek
tuplar okunacaksa sürünce me- 
de kalır... Ethem Ruhi Bey - ha
yır elimizde bir mektup var... 
Bakın Muallim Kemal imzasile...

Sonra bu mektup okundu. Bu 
mektup gazetede çıkan yazının 
ayni idi. Ve bunu şahit olarak 
göstermişti. Halbuki Müddi Umu
mî zaten bu mektubu bu adamı 
arıyordu.

Vasfi Raşit Bev —  Tamam ara
dığımız adam budur. Kendisi hak
kında şahsî dava ikame ediyorum. 
Maznun mevkiine getirilmesini iste- 
yorum. Zapta geçsin!...

Bu zapta geçti ve kabul edildi.
Vasfi Raşit Bey —  davada mev

zu bahs edilen iki kadın vardır. 
Bunlardan biri Remziye diğeri Lüt- 
fiye hanımlardır. İkisine de çok 
şeni iftiralarda bulunulmuştur. Ben 
Remziye hanımla konuştum. Arif 
Oruç Çerkeş Etemle beraber Türk 
vatanına ihanet etmek için çalışır
ken bu kızın babası orada şehit 
olmnş ve babasından kızma bir 
istiklâl madalyası kalmıştır. Kız 
höngür höngür ağlıyor ve benim- 
namusumu muhafaza etmiyenlerin 
İstiklâl madalyesini ben istemiyorum 
diye bana şikâyet ediyordu.

; İspat edilsin..
.Avukat Sedat Bey —  İzmit te 

valinin kapı kapı polis dolaştırarak 
her kapıyı çaldığı idda ediliyor. İzmit 

halkını bu çirkin idaddian' tenzih 
ederim. İzmit halkı böyle kapı

■ çalan elleri kıracak kadar kuvvetli 
temiz ve namuskârdır. Vasfi Raşit 
Bey Yarın paçavrasında çıkan “ma
sum ve namuskâr Türk muallim
lerini amali şeheviyesine ram kılan 
bir cümhûriyet valisi,, mealindeki 
cümleyi mevzubahs etti ve dedi ki:

—  Menemendeki Derviş Meh
met cumhuriyeti bu kadar hakir 
göstermemiştir. Bu sırf cümhuriyet! 
sevdirmemek için yazılmıştır,

• ; Neticede mahkeme Şemseddin 
Bey dosyasının celbine ve muallim 
Kemal Beyin dahili dava edilmesine 
ye davanın gelecek cumartesine 
talikma, tahliye talebi hakkında 
bilâhara bir karar ittihazına karar 
verdi.
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Belediyede yapılan tetkikat 
neticesinde şehir işlerinde bazı 
değişikliklere lüzum olduğu anla
şılmıştır. Meselâ polis altıncı şube 
müdiriyetine verilen seyrüsefer 
teşkilâtının zabıtadan ayrılması 
düşünülmektedir.

Eğer bu teşkilât polisten ayrı
lacak olursa kadrosu genişletile
cek, eskisi gibi belediyeye mer
but müstakil bir müdiriyet ola
caktır.

Bundan başka bu müstakil 
müdiriyetin salâhiyeti şimdikin
den çok fazlalaştırılacaktır.

Seyrüsefer idaresi o zaman 
yalnız şoförlerle değil, arabacı, 
kayıkçı, sandalcı gibi bütün nakil 
vasıtaları erbabı ile meşgul ola
caktır. Bu suretle bütün nakil 
vasıtaları işleri bir elden geçmiş 
olacaktır.

Ancak esasen çok dar olan 
şimdiki kadro ile bütün bu işle
rin yapılmasına imkân yoktur. 
Bunun için yapılacak tebeddül
den evvel kadro meselesi halledile
cektir.

Son günlerde seyrüsefer kad
rosunun azlığı yüzünden otoujo- 
bilierin teftişi durmuş gibidir.

Mütehassıs getirilmiyor
Avrupadan Radyotrapi müte

hassısı celbinden vaz geçilmiştir. 
Bu para ile Avrupiaya iki doktor 
gönderilerek mütehassıs yetiştiri
lecektir.

Balık bolluğu
Mevsim müsait olduğu halde 

şimdiye kadar balıkçılarımızın yü
zünü güldürecek hiç bir balık 
akını olmamıştı. Her cins balık 
gibi uskumru da çok bahalı idi. 
Fakat iki gündenberi Karadenizden 
zengin bir uskumru akim başladı.

Dün Boğaziçi ve Galata rıhtı
mının önü bir sandal ormanı halini 

almış, Topane önlerine vapurların 
yanaşması imkânı kalmamıştı. Bu 

akın Halice bile vaki olmuş, kü
çük sandallar bol bol avlanmış
lardır.

Dün balıkhane ününe 100-150 
kadar balık kayığı gelmiş, 20 

kuruşa kadar uskumru satılmıştır. 
Bugün uskumrunun 15 kuruşa düş

mesi beklenebilir. Uç gün evvelsi 
uskumrunun okkası 80 kuruşa 
pek nazlı almıyordu.

Mezarlık korucuları
Belediye, Hazirana kadar de

vam etmek üzere mezarlıkların 

muhafazası için bir baş korucu 
ile 9 korucu tayin etmiştir. 

Haziranda kadro çoğaltılacak-
tır.

l i r  polis Merkez 
memuru yedi ye° 
irinden yaralandı

Bu gece sabaha karşı saat 5,5 
raddelerinde Erenköyde bir hâdi
se olmuş ve .Üsküdar polis mer
kez memuru İsmail Rasih Bey 
yedi yerinden yaralanmıştır. Hâdi
sede pederi de hafif surette cerh- 
edilmiştir. Bu kanlı vak’a şu şe
kilde olmuştur.

Gece sabaha karşı, evin içinde 
ayak sesleri duyan İsmail B. yata- 
ğindan kalkmış ve tabancasını 
alarak sofaya çıkmıştır.

İsmail B. sofada pardesölü ve 
şapkalı bir adam görmüş, fakat 
bu adam görünmesile beraber 
İsmail Bey in üzerine bıçakla atıl- 
ması bir olmuştur.

Meçhul adam derhal parde- 
süsünü sırtından çıkarmış İsma- 
ı Beyin elindeki tabancayıda 
almağa muvaffak olmuştur.

Bu suretle silâhsız kalan İsmail 
Bey istimdada başlamış, bu ferya
da pederi uyanarak oğlunun mu
avenetine koşmuştur. Fakat bu 
esnada meçhul adam İsmail Beyi 
yedi yerinden yaralamak suretile 
yere yıkmıştır.

Meçhul mütearrız İsmail Beyin 
pederine de hücum ederek onu 
da hafifçe yaralamıştır.

Carih yapacağını yaptıktan 
sonra pardesü ve şapkasını bira- 
karak kaçmıştır.

İsmail Bey Tıp fakültesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır.

Zabıta hâdiseye ehemmiyet 
vererek tahkikata başlamıştır.

Belediyede teftiş
Mülkiye müfettişlerinden Yahya 

Sezai ve Faik Beylerin Belediyede 
y^P^larını yazmıştık.

Müfettişler 5 sene içinde hayat 
pahalılığının tahavvülleri, Belediye
nin su, yol gibi inşaata 5 sene 
içinde kaç para verdiği ve ne 

gibi sualler soruyor
lar. Müfettişlere istenilen malûmat 
verilmiştir.

Tetkikat yakında bitecek ve 
vekalete uzun bir rapor verilecektir..

Kuyuya düştü
Kiîdıköyde Uzunçarşıda ar- 

navut Cemalin dört yaşındaki oğ
lu Sabahattin bostan kuyusunun 
civarında oynarken düşmüş vebo-
gülmüştür. - - -

Sahte tahvilât
Son günlerde şehrimizde sü

rülmeğe çalışılan bir tahvilât mev- 
zuubahsoldu. Ve bir kısım gaze
teler de bu işle alâkadar olmak 
üzere de Nikoli isminde bir şahsın 
polisçe tevkif edildiğini yazdılar.

Muharrimizin bu mesele etra
fında yaptığı tahkikata nazaran 
hâdise yazıldığı gibi değildir. Mes
ele şudur:

Polisin tahtı nezarete aldığı 
adamlar Yorgi Pilatyoş isminde 
bir rumla Cemil Bey isminde ti
caretle müşteğil bir Türktür.

Cemil Bey her ne kadar ken
disinin bu hâdisede muhbir vazi
yetinde bulunduğunu iddia etmek
te ise de tahkikat bunun aksini 
göstermektedir.

Yorgi Pilatyosun evinde yapı
lan taharriyatta sahte tahvilât ta
bına mahsus alât tahtı muhafa
zaya alınmıştır. Sahte tahviller, 
bilhassa yunan tahvilleridir.

Polis ikinci şubesi bu iki adam 
hakkmdaki tahkikatı ikmal eyle
miş ve, Cemil Beyle Yorgiyi adli
yeye sevketmiştir. Tahkikata be
şinci müstantiklik vazıyet etmiştir, 
îki maznun müstantiklikçe isticvap 
edilmektedir.

Nişan merasimi
İstanbul Postahanesi Haricî 

mevrude dairesi memurlarından 
Muhittin Beyin kermesi Naciye 
Hanım ile Yarın gazetesi sermü- 
reitip muavini İhsan Beyin mah
dumu Saim Beyin nişan merasimi 
Hün Mahmutpaşada yeşil direkte 

j .1,11 , .an Beyin hanesinde icra 
edilmiştir. Bü genç nişanlılara ku
racakları yuvada saadetler temen
ni ederiz.

Sulh muahedeleri 
Atina, 26 (A.A.) —  Sulh mua

hedelerinin tetkiki için Viyanada 
inikat edecek olan konferansa 
Yunanistanın iştirak edeceği ha
ber tekzip olunmaktadır,

H a lk  F ır k a s ı

Ocak kongreleri 
bir haftaya kadar 
bitmiş olacaktır

Halk Fırkası Ocak kongreleri 
devam etmektedir. Kongreler bir 
haftaya kadar bitmiş olacaktır. 
Mecidiye ve Kâhtane köylüleri bil
hassa Emlâki milliyeye ait arazi
nin kendilerine uzun vadeli tak
sitlerle verilmesini istemişlerdiri

Karısını niçin vurmuş ?
Aksarayda Muratpaşa mahal

lesinde ofuran arabacı Ahmet 

ağanın zevcesi Haydar Hanım, ko

casının bulunduğu araba tevakkuf 

mahalline gitmiş, kocasından ek
mek parası istemiştir.

Fakat Ahmet ağa, zevcesinin 

bu talebi karşısında birdenbire 

hiddetlenmiş ve ağır lakırdılar söy- 

lemiye başlamıştır. Bir aralık bu 

ağız dalaşması fazlalaşmış ve Ah- 

met aga hiddetine mağlûp olarak 

karısını sokak ortasında adamakıllı 

dövmüş ve yüzünden de hafifçe 
yaralamıştır. Ahmet ağa biraz 
sonra yakalanmıştır.
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Yeni sene bütçesi
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Osııimüzdekl ay 
îçisade müza

kere edilecektir
Ankara, 26 ( H. M ) —  Yeni 

sene bütçesinin bütün hazırlıkları 
ve müzakereleri gelecek ay orta
larına kadar bitmiş olacaktır. Büt
çenin Kânunusaninin son hafta
sında meclis heyeti umumiyesinde 
müzakeresine başlanacaktır. Her 
vekâlet bütçesinde mevcut ihti
yaçlar nazarı dikkate alınarak u- 
mumî bütçede kabil olduğu ka
dar tasarruf yapılmıştır.

Bütçenin muvaffakiyetle tatbi- 
ki muhakkak addedilmektedir. 
Bütçe gelecek seneler için iyi bir 
tecrübe olacaktır.

A nkara’da maçlar
Ankara, 27 ( A .A  ) —  Dün 

yapılan lik maçında İmalâtıharbiye, 
Altınordu idman yurduna eralip 
gelmiştir .

Maarif

Bir kadın yaralandı
Dün saat 9,5 ta Sirkeci Konya 

otelinde Kütahyalı Rıfkı Efindinin 

yataklarını temizleyen kamarot 

Maco ismindeki kadın yastık al
tında bulunan tabancanın yere 
düşmesile baldırından yaralanmıştır.

Deniz işçileri
Bundan bir müddet evvel va

pur müstahdemini cemiyeti vapur 
tayfalarını cemiyete kaydetmek 
istemiştir. Bu yüzden vapur işçile- 
rile cemiyet arasmda bazı ihtilâf- 
lar. çıkmıştır. Cemiyet deniz işçi
lerini esnaf olarak kabul ediyor. 
Cemiyetler nizamnamesine göre 
esnafın mensup olduğu cemiyete 
girmesi mecburîdir.

Cemiyete girmiyen esnafın iş 
yapmasını zabıta meneder. Müs
tahdemin cemiyeti bundan bir 
müddet evvel bazı gemilerde polis 
taharriyat yaptlrtmış ve işçilerin 
cemiyet tarafından teskere alıp 
almadıklarını aramıştır.

Bu yüzden bazı ufak tefek 
hadiseler olmuştur. Zabıta memur
ları tam kalkmak üzere bulunan 
bir vapura girmişler ve bazı işçi
leri dışarı çıkarmak istemişlerdir. 
Vapur sahiplerinin tavassutu ile
b u  m esel?  n ~ J : ı _“• “ ausuurn^uı.

Vapur sahipleri bu gibi hâdi
selerden dolayı Ticaret odasına 
şikâyette bulunmuşlardır.

Yollar tamir edilecek
Hazirana kadar mevcüt yolla

rın tamiri için Belediye bütçesine 
30 bin, inşaatı umumiye için 40bin 
lira konmuştu. Bu para ile bozuk 
şosalar tamir edilecektir.

Mezbaha idaresi
Belediyenin mezbaha idaresi 

şimdiye kadar bir meclisi idare 

ile idare ediliyordu. Meclisi idare 
için belediye senede 15300 lira 
sarfettiği halde varidatın tezyidi 
hususunda mühim bir şey temin 
edememiştir. Binaenaleyh Haziran
dan itibaren meclisi idare lâğvedi
lecek bu müessese biı- müdür 
marifetile idare edilecektir.

Hububat enstitüsü
Sofya, 27 (A.A.) ~  Bulgar 

Ajansı bildiriyor: Nazırlar meclisi, 

hububat ihracat enstitüsü reisliği
ne Burgaz belediye reisi M. Kan- 
zivskiyi tayin etmiştir.

^Hkaı-a, 26 (H. M.) — Bundan 
evvel Maarif müdürlerinin ekserisi 
ilk muallim mekteblerinden me- 

muallimlerden seçilmekte 
ıdı. Bundan böyle Maarif Müdür
leri âli mektep mezunları arasından 
seçilerek tayin edilecekdir.

Kabinedeki tebeddülât
v  27 (H.M.) —  Nafıa
Vekili Zekâi Beyin Millî Müdafaa 
Vekâletine, Adana meb’usu Hilmi 
Beyin Nafıa Vekâletine tayinine 
daır olan tezekere Büyük Millet 
Meclisine geldi.

İrtica hâdisesi
400 kişinin 

ifadesi alındı
• îzm,İr.’ V ~  Menemen
irtica hâdisesile alâkaları görü- 
tenlerin ifadeleri almıyor. Şimdiye 
kadar 400 e yakm şahsın ifadeleri 
alındı. Manisada tevkifat devam 
ediyor. Bu akşam beş hoca daha 
Menemene getirildi.
„  ,tÎ!sed®â 5ehit olan Fehmi 
K-obılay Beym ve iki bekçinin aile
sine nakden yardım yapılacakta-. 
Bura gazeteleri hâdise etrafında 
turlu türlü neşriyat yapmaktadırlar.

Muhalif olan Yeni Asır hâdiseyi 
ehemmiyetsiz ve gayet basit gör
mektedir. Halkçı olan Anadolu 
!f6 haId,,semn Ç°k mühim olduğun
dan bahsetmekte ve bu irticaimsi 
hareketi YeniAsır gazetesinin “aç- 
j V ar’ Şe,faiei var> balkı sustur
dular,, şeklinde aylardanberi devam 
eden neşriyatına atfetmektedir, 

r... f Vnâ olu başmuharriri Haydar 
Rüştü B  YeniAsır başmuharriri 
İsmail Hakkı Beye şiddetle hücum 
ederek: Dun aziz varlıklarını kara 
topraklara tevdi ettiğimiz şehitler 
YeniAsır muharririnin dediği gibi 
aıta mecnunun kurbanları değil, 
aylardanberi ümitle canlanan irti
caın mazlûm şehitleridir,, diyor.

Mısırda mücadele
Kahire, 27 (A. A.) -  Meşru

tiyetçi Ahrar fırkası hükümeti 
tezyif eder yollu bir karikatür ve 

Başvekilin beyanatı hakkında bir 

makale neşrettiğinden dolayı iki 

ihtarname gönderildikten sonra 

Pazar günü kapatılmış olan ”Essi- 

yase,, gazetesinin yerine ”EI Fe- 

lahel Masrî,, isminde yeni bir ga

zete çıkarmıştır. Essiyase gazete- 

tesının Londra gazetelerinden biri 
tarafından da iktibas edilmiş olan 

makalesini yazan muharrir zem 

ve kadih cürmünden dolayı mah
kemeye verilmiştir.

Ilkmektep muallimleri

Tekaüt kamımı 
lâyihası

hazırlanmak üzre
Ankara, 26 (H. M) —  Hüsnü 

Hâmit Beyin tetkikatı neticesinde 
Maarif Vekâletince hazırlanan ilk 
mektep muallimleri tekaüt layiha
sı, noktai nazarların öğretilmesi 
için maariften diğer vekâletlere 
verilmiştir.

Muhasebei Hususiyeden maaş 
alan muallimlerin maaşlarının yüz
de beşinin her sene Ziraat Ban
kasına yatırılması ve bankanın lir 
tekaüt sandığı vazifesini görmesi 
esas tutulmuştur. Yalnız, bu işte 

bankanın tavassutu pek te mu
vaffak görülmemekte ve tekaüt
lerin maaşlarının rauvazenei umıı- 
miyeden verilmesi düşünülmekte
dir.

^EFâiarcisaım üsagı
Ankara, 26 ( H.M ) —  Ziraat 

Bankası Müdürü Şükrü Bey Banka 
ile köylünün vaziyeti hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur:

Umumî tecili düyün olsa 
olsa bir kanunu mahsusla yapılır, 
yoksa Banka böyle bir karar ve
remez. Esasen böyle bir kararı 
icabettirecek bir vaziyet yoktur. 
Ziraat Bankası otedenberi borçlu
nun vaziyetini tetkik ederek te
diye kabiliyetine göre umumî ka
rarlar verir.

Fransa-Belçika
Gizli bir muahede 

imza etmişler
BruXelles, 26 {A.A) —  Fransa 

ile Belçika arasmda akdolunan 
kat î bir itilâftan bahseden nazır
lardan M. Garton de Wiart, bu 
muahedenin gizli bir maddesi ol
madığını, her iki devletin hukuku 
hükmüranisine riayetkâr bulundu
ğunu, yalnız mütekabil muavenet 
şartlarını tesbit eylediğini beyan 
etmiştir. Mumaileyh sözüne devam
la demiştir ki: —  İhlâsını tecrübe 
etmiş olduğumuz büyük bir dev- 
îf.,., «detm iş olduğumuz kat’î 

i l . . hazırda ifşa etmek 
aleyhimize dönmesi muhtemel bir 
tehlike teşkil edebilir.

Bursada hazırlıklar
. ^ursa, 26 —  Reisicümhur Hz. - 

nin Bursayı teşrif buyuracakları 
haberi burada pek büyük bir se
vinç uyandırmıştır. Büyük halâs- 
, ann Bursada ikamet buyuracak
ları köşk hazırlanmış ve H. Fır
kasında da hazırlıklar yapılmıştır. 
Gazı Hz. ni iştiyakla bekliyen Bur
salIlar, müşarünileyhi büyük teza
hüratla istikbal edeceklerdir.

Suikast değilmiş
Londra, 27 (A.A) —  Japonya 

ımperatorunun parlamentonun yeni 
içtima devresini açmağa giderken 
bu- suikasta uğradığı hakkında 
deveran eden şayia, yarı resmî 
bir surette tekzip edilmektedir.
■ İraperator, parlamentoya yak
laştığı bir sırada bir adam oto
mobilin kapısı önüne gelerek 
imperatora şahsî bir şikâyete dair 
istida vermek istemiştir. Bu adam, 
istidayı uzattığı sırada cebindeki 
gözlük mahfazasını yere düşür
müştür. Halk bunu bjr rövelver 
zannetmiştir. Bunun üzerine istida 
sahibi alelacele yakalanmıştır. 
Suikast şayiasının ortaya çıkm.a- 
sına bu vak’anın sebep olduğu
zannedilmektedir.



met Meclise fevkalâde bir kanun verecek
Mkaam şebeke ve plânları yakalandı

lâp ve cümhuriyet düşmanlarının, bir
kalkmamak üzere kafalarını ezmek içf_ 

hükümet lüzumlu ve müessir tedbirler almak üzeredü?
ihtilâl teşkilâtına dahil olanlar, hainleer müzaheret ve yatak- 
lık edenler, silâh verenler bugün kanunun pençesindedirler

T a h k ik a t inkişaf ediyor 
Menemendeki irtica hâdisesine 

ait tahkikat inkişaf etmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan tahkikat 
irtica hâdisesinin şu şekilde vü
cude geldiğini göstermektedir : 

Serbes Fırkanın teşkili üzerine 
memlekette yer yer baş kaldıran 
anarşi, şimdiye kadar cesareti kı
rılmış olan irtica unsurunu besle
miş, onlara yeni yeni ümitler ver
miştir.

Hariçteki hainler
Tahkikat neticesinden anlaşıl

dığına köre hâdisede ön ayak 
olan ve nakşibendi tarikatine men
sup bulunan Şeyh Mehmet yüz el
liliklerle ve bilhassa vatan haini 
çerkez Ethemle temaslarda bu- 
lunmaktadir.

Büyük şebeke 
Hainler el birliğiie Anadolunun 

bütün Garp Vilâyetlerine şamil 
olmak üzre büyük ve gizli bir 
irtica şebekesi kurmuşlardır. Bu 
şebeke yine gizli olarak ihtilâl 
hazırlayordu.

Derviş Mehmet ve hempaları 
cehaletleri ve kullandıkları esrarın 
tesiriie ve Menemen hâdisesine 
sebebiyet vererek geniş ve hafi ir

tica teşkilâtının hükümet tarafın
dan keşfedilmesine ve umumî ha
reketin bu suretle önüne geçilme
sine sebep olmuşlardır.

izmirde ve alâkadar mahaller
de yapılan tahkikat ve şebekenin 
şimdiye kadar tevkif edilen men
supların ifadeleri Derviş Mehmet 
ile diğer hainlerin mensup oldukları 
irtica teşkilâtının ilk hazırlıklarına 
ait safahatını tamamile tenvir et
miştir.

Mehdiliği ilân
Derviş Mehmet ve diğer ha

bisler Manisadan, Menemen vak’- 
asmdan on dört gün evvel çık
mışlar ve yollarına ilk tesadüf 
eden köye ugrıyarak mehdiliğini 
ilân ve köy halkının kendilerine 
iltihakını temin etmişlerdir.

Silâh tedariki 
Mürteciler, bu göyden hareket 

ederek ikinci köyde konaklamışlar 
ve burada Şeyh Mehmedin meh
diliğini ilân ederek sekiz gün kal
mışlar, silâh tedarik etmişlerdir. 
Hainler buradan doğru Menemene 
gitmişlerdir.

İhtilâl şebekesinin Menmende 
adamları vardır. Bu adamlarda 
kendileri gibi gizli tekke şeyhle

ridir. Bu muhit tamamile irtica 
ihtilâli için hazırlanmıştır. Hatta 
camideki bayrak bile evvelden te
darik edilmiştir.

A c e le  etm işler  
Yalnız habisler burada acele 

ederek hâdiseyi çıkarmışlar, genç 
zabit Kubilay Beyi vurarak kafa
sını kesmişlerdir. Bunun üzerine 
vak’a jandarma kumandanı tara
fından her tarafa bild ir ilm iş , et
raftan yetişilerek irtica doğduğu 
yerde boğulmuştur.

Müphem noktalar 
Yalnız hâdise hakkında gelen 

haberler bazı noktalan müphem 
bırakmaktadır. Ezcümle :

( 1 — Vak’a  mahalline ilk 
giden Kubilay Beyin m üfre
zesi, zabitinin imdadına ne
den yetişemedi ?  Kurşunla
rı mı yoktu ?  Kahram an za
bit doğranırken halk ve as
ker ne yapıyordu ?

2 — Bu vak’adan sonra 
yetişen jandarm a kumanda
nı vaziyeti anlıyarak telefon
la civardan kuvvet istemiş
tir. Fakat müfreze gelince 
jandarm a kumandanım bu
lamamıştır. ?  Nerede idi ? 
__ (  A r k a s ı 3 ü n cü  s a h ife d e  )

Şehrimizde yapılan tevkifat
Bir kişi Manisaya gönderildi; yaka

lananlardan bazılarının gizli 
teşkilâtla alâkalan tesbit edildi

Menemende çıkan irtica isya
nını hazırlıyan şebeke ile temas
larda bulunduklarından dolayı İs
tanbulda bazı tevkifat yapıldığını 
bu meyanda Erenköyünde oturan 
kutbulaktap şeyh Esat Efendi ile 
oğlu Ali ve arkadaşlarmdan İs
mail Hakkı ve Mustafa ile mürit
lerinden (İS) kişinin tevkif edil
diğini yazmıştık.

Şeyh Esat Ef. kimdir?
Şeyh Esat Efendi, hariçte ve 

dahilde bütün Nakşibendilerin 
en büyüğüdür. Halep, Şam ve 
Arnavutlukta pek çok müritleri 
ve bu tarikatin pek çok salikleri 
vardır. Tekkeler lâğvedilince 
Efendi, Karakümrükteki tekkesini 
kapamış ve Eren köyünde Şevki 
paşanın köşkünü satın alarak ora
da ikamete başlamıştır.

İnziva içinde yaşadığını iddia 
etmesine rağmen bu şeyh Efendi
yi, her gün yüzlerce müridi ziya
ret etmekte idi. Bir aralık bir 
paşa kızının kendisine ( 10  ) ev 
verdiği yazılan Esat Efendi, mü
ritleri taraflına hediye edilmiş bir 
çok emlâk ve eraziye sahiptir.

Şeyh Sait isyanında, Bergama 
da irtica tahrikatı yapan bir Şey

hin evi aranırken bu Esat Efendi
nin bazı şifreli mektupları bulun
muştu.

Evlerde taherriyat
Şeyh Esat Efendinin hâdise 

mürettibi olan hainlerle münase
bette bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Evi sıkı bir nezaret altına alın
mış, gerek bu evde, gerek diğer 
bazı evlerde taharriyat yapılmıştır.

Y e n id e n  tevkifat 
Şehrimizde bu meseleye ait 

tevkifata dün geç vakite kadar 
devam , edilmiştir. Son dakikaya 
kadar istanbulda tevkif ve neza
rete alınanların yekûnu (30) kişiye 
baliğ olmuştur. İsticvap edilenlerin 
bir kısmı serbest bırakılmıştır. Po
lis nezarethanesinde dün gece (15) 
kişi bulunmakta idi.

Vesaik bulundu 
Evelki gece ve dün gece tevkif 

ve nezaret altına alınanların ev
leri birinci şube memurları tara
fından taharri edilmiştir. Bu evler
den bazılarında İzmir, Manisa, Ba
lıkesir ve havalisinde bazı kimse
lerle muhaberatta bulunulduğuna 
dair vesaik elde edilmiştir.

Elyevm polis nezarethanesinde 
bulunanların, İzmir, Manisa ve 
Menemendeki mevkuflarla muva
ceheleri yapılacaktır.

Ski gündenberi polisler bütün 
şube memurları vazife başından 
ayrılmamaktadırlar. Bilhassa birinci 
şube memurları bu meseleye ait 
tahkikat ile meşgul olmaktadırlar.

Miting
Darüfünun bir ih 

tif al yapacak
Cümhuriyetçi Türk gençliği 

irticai tel’m 
etmeğe karar verdi

Menemen irticai, Darülfünunu 
ve onun çocuklarını pek fazla 
müteessir etmiştir. Darülfünun 
gençliğinde ötedenberi mürtecilere 
karşı yaşamakta olan nefret, bu 
son facia üzerine bir kat daha 
fazlalaşmıştır.

Türk Darülfünunluları, müdafa
ası için canlarını fedaya hazır 
bulundukları Çümhuriyet ve inkı
lâbın katil düşmanlarının döktük
leri Türk kanı harşısmda matem 
içindedirler. Bunun için Darülfünun 
talebesi bir miting yapmaya karar 
vermiştir.

Müteessir ve gözleri yaşlı Da- 
rülfüuun taleberi her fakültede 
intihap ettikleri murahhasları dün 
Darülfünun Emini Muammer Raşit 
Beye göndermişler ve miting için 

müsaade istemişlerdir. Haber al
dığımıza göre bu arzu muvafık 
görülmüştür. Bugün mitingin günü 
ve şekli tesbit edilecektir. Miting 
pek hararetli ve heyecanlı olacak
tır. Talebe Menemen faciasını pek 
heyecanla tel’in edecekler, halkı 
irticaın kafasını ezmek için icap 
eden vazifeye davet edeceklerdir.

G az i Hzo

Talebe yurdunu
teşrif ettiler

Reisicumhur Hazretleri A - 
yakkabıcılar ser

gisini de ziyaret ettiler
Reisicumhur Gazi Hz. dün öğ

leye kadar saraylarında istirahat 
buyurmuşlardır.

Öğleden sonra refakatlerinde 
başkâtipleri ve seryaverleri ile 
Kütahye Meb’usu Recep, meb’us- 
lardan Kılıç Ali Beyler olduğu 
halde, otomobillerle bir tenezzüh 
yapmışlar ve Bayezite giderek Ta
lebe Yurdu ittihaz edilecek binayı 
tetkik buyurmuşlardır.

Gazi Hz. yapılacak Talebe Yur 
du hakkında alâkadarlardan iza
hat almıştır.

Reisicümhur Hz.leri buradan 
Carşıkapıdaki Kunduracılar ser
gisini teşrif buyurmuşlardır. Bü
yük Gazi, sergiyi baştan başa 
gezmiş, Türk san’atkârları tara
fından yapılan kunduraları tetkik 
etmiş ve dertleri, şikâyetleri hak
kında cemiyet erkânından izahat 
almışlardır.

Gazi Hazretleri buradan sonra Ka
dırgadaki Talebe yurdunu ziyaret 
ederek müess eşeyi gezmişler ve 
vaz’iyeti hakkında malûmat almış
lardır.

Reisicümhur Hazretleri Tale
be yurdundan sonra otomobillerle 
Alemdar caddesi, Sirkeci, Şişane 
yokuşu, İstiklâl caddesi, Taksim, 
Ayas Paşa yolile akşam üzeri 
saraylarına avdet buyurmuşlardır.

Dün aks Ân-
e r

Bugün A nkarada Vekiller 
heyeti fevkalâde 

bir içtima aktedecek
Evvelki gün şehrimize gelerek 

Reisicümhur Gazi Hazretlerile
görüşen ve sarayda yapılan içti
mada hazır bulunan Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri dün akşam
ki ekispresle Ankaraya avdet 
etmişlerdir.

Başvekilimiz Haydarpaşada 
Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım 
Paşa iie Reisicümhur Hazretleri 
namına Başkâtip Tevfik ve Ser- 
yaver Rusuhi Beyler, Gazi Haz
retlerine refakat eden meb’uslar, 
Vali, Polis Müdürü tarafından 
teşyi edilmiştir.

Aldığımız mvesuk malûmata gö 
re Başvekil Paşa Hazretleri An
karaya avdet eder etmez Heyeti 
vekile fevkalâde bir içtima akte- 
derek Menemende vuku bulan ir
tica hâdisesi etrafında alınacak 
fevkalâde tedbirleri müzakere ede
cektir.

Fevzi Paşa Hz.

Ankaraya vâsd 
oldular

Ankara, 28 (A. A) —  Büyük 
Erkânı Harbiye Reisi Müşür Fevzi 
Paşa Hz. bn sabah ekspresle şeh 
rimize avdet etmiştir. Müşarünileyh 
istasyonda Millî Müdafaa Vekili 
ile erkânı askeriye tarafından kar
şılanmıştır.

Darülfünun Emini geldi
Maarif ve Maliye Vekilleri bütçeyi 

tasvip ile, Darülfünunun taali- 
sine çalışacaklarını vadetmişlerdir

Darülfünun bütçesini Ankaraya 
götüren Darülfünun Emini mu
ammer Raşit Bey dün şehrimize 
avdet etmiştir. Muammer Raşit 
Bey, Ankarada kaldığı müddet 
zarfında, Darülfünun mesaili et
rafında, Maarif Vekâletile temas
larda bulunmuş ve yeni Darül
fünun bütçesini de yeni Maliye 
Vekili Abdülhalik Beye ar- 
zetmiş, ve izahat vermiştir. Maliye 
Vekili Abdülhalik Bey de umu
miyet itibarile yeni bütçeyi tasvip 
etmiş ve Muammer Raşit Beye:

—  Hocaların aç çalışmasına 
razı değilim. Bütçe sizin hakkınız
dır. Hocaların terfihi yegâne 
gayemdir. icap ederse idarî 
masraflardan tasarruf yaparım. 
Fakat müderrislerin maaşlarından 
tasarruf yapılamaz.

Hocalar terfih edilmeyince Da
rülfünun tekâmül edemez.,, de
miştir. Maliye Vekili, hütçeyi esas 
itibarile kabul etmekle beraber 
bir defa da kendisi tetkik ede
cektir.

Maarif Vekili Esat Bey de Da
rülfünunun tekâmülü için icap e- 
den şeylerin yapılacağını Muam
mer Raşit Beye vadetmiş ve yalnız 

Darülfünun için daha sıkı bir 
inzibat istediğini de söylemiştir.

Bu vaziyet karşısında şöyle bir 
sual hatıra geliyor :

—  Darülfünunda şimdiye ka
dar inzihat yok muydu, ye şimdi 
yok mudur ?

Bu suali kendilerine sorduğu
muz bazı müderrisler, elde mevcut 
talimatnamenin bihakkın tatbik 
edilmediği için tam bir inzibatın 
temin edilemediğini, Maarif Vekili 
tarafından istenilen sıkı inzibatın 
temini ise Yeni Darülfünun Emini 
Muammer Raşit Beyin elde mev
cut talimatnameyi tatbik etmesi 
ile kabil olacağım söylemişlerdir.

Maarif Vekili Esat Beyin iste
diği sıkı inzibat; idarî ve ders 
mesailine ve talebelerin devamına 
mütealliktir. Bu arzu Darülfünuna 
daha iyi semere vermesi için iz
har edilmiştir.

Kendisile görüşen bir muhar
ririmize Darülfünun Emini Muam
mer Raşit Bey şu beyanatta bu
lunmuştur :

—  Ankarada gördüğümüz hüs
nü kabul Darülfünun ailesini fev
kalâde memnun etmiştir. Darülfü
nunun terakki ve taalisi için yapıl
ması icabeden şeyler vadedilmiştir.

Bütçe mes’elesi hakkında esas 
itibarile müttefik kaldık. Yeni 
bütçe 1931 haziranından itibaren 
tatbik edilecektir. Hazirandan iti
baren ve hatta daha evvel Darül
fünunda pek büyük tekâmüllere 
şahit olacaksınız.,,
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H alk Fndkası

sık kcDimgırelleiFİi 
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Cümhuriyet Halk Fırkasının 
Şişli nahiyesinin Teşvikiye, Meşru
tiyet, Feriköy ocak kongreleri 
toplanmış ve halkın ihtiyaçlarını 
tesbit ile meşgul olmuşlardır.

Bu kongrelere İstanbul Teçki- 
lât heyeti reisi Afyon Meb'usu 
Ali, heyet azasından Tekirdağ 
Meb’usu Cemil ve H. Fırkası Vi
lâyet heyeti azasından Cevdet Ke- 
Beylerde iştirak etmişlerdir.

Kimsesizler yurdu
Belediye tarafından geçen se

ne açılan Ayasofyadaki kimsesiz
ler yurdunun bu sene tevsiine ka
rar verilmiştir. Bu hususta tetkikat 
yapılmaktadır. Yeni sene bütçe
sinde bu işe ayrılmiş olan tahsisat 
tezyit edilecektir,

Dolandırıcılar
Uçeır seneye mah

kûm oldular
Emniyet sandığının bonolarını 

tahrif, sahte mühür ve imza tak
lidi ile 16400 lira dolandıran 
Ayetullah Ziya ve Fuat Beylerin 
muhakemeleri dün Ağır ceza da 
görülmüş ve karar okunmuştur.

Her üç maznunun da suçları 
tebeyyün ettiğinden üçer sene doku

zar ay hapse ve ihtilas edilen 
16400 liranın da mezkûr sandığa 
iadesine mahkûm edilmişlerdir.

Yılbaşı hazırlığı
Yılbaşı münasebetile bar, dans 

yerleri v6 bazı tiyatro sahipleri 
polis müdüriyetine müracaat ede
rek sabaha kadar açık kalmaları 
için mezuniyet istemişlerdir. Mü
racaatla müsbet cevap verilecek
tir.

İrticaın şebeke ve plânları yakalandı
[ 1  in ci sa h ife d e n  m abad ]

3 —  C u m h u riyetin  M en e
m en deki m üm essilleri o lan  
k a y m a k a m  v e  m üd deium u
mi n ered e idiler ?  N ed en  
te rtib a t a lm ad ılar ?  N ed en  
m üd ahale etm ed iler ?

4 —  D ü n yân ın  en va h şi-  
y a n e  c in a y e ti yap ılırken  h a lk  
h ain lere m ân i o lam a z mı 
idi ?  M en em en  h alk ı ta m a 
m en m ü rtecilere  m i iltih a k  
etm işti ?

5 —  M an isa valisi, m ür- 
tecilerin  gizli fa a liy e ti k e n 
disine e v v e lc e  h ab e r verild i
ğ i h ald e  lâ k a y  kalm ıştır. 
H a tta  e sk i v a li zam an ın da  
te k k e le rin  g izli fa a liy e tin e  
g ö z  yum ulm uştur. B u doğru  
m udur ?

Eveiki akşam Menemene giden 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey
efendinin mahallinde yapacağı dur- 
binane tetkikat bu noktaları ay
dınlatacaktır.

D iğer şeh irlerde

Mütemmim istihbaratımıza gö

re şehrimizle izmirden, Manisa ve 
Menemenden maada Konyada da 
bazı tevkifat yapılmıştır.

Bütün mevkuflar mahallî Müd- 
deiiumumiler tarafından isticvap 
edilerek Menemene gönderilmek
tedir.

Gerek İstanbulda, gerek di
ğer şehirlerde yapılan tevkifat ve 
taharriyat neticesinde hainlerin 
şebeke ve plânları ele geçirilmiştir.

A y ı l f a y a ı i a  î h H f a l

Ankara, 28 —  Menemen irtica 
hâdisesinde şehit düşen küçük 
zabit Kubilay için bugün Anka
rada büyük bir ihtifal yapıla
caktır. Bu ihtifali Ankara mu
allimler birliği tertip etmiştir.

Maarif Vekâleti merhum Ku- 
bilayın Menemen’de bulunan zev
cesinin ve üç yaşındaki yavru
sunun ismini sormuştur.

Aile ve çocuğuna hidematı 
vataniye tertibinden maaş verile
cektir.

M u h ak em e m ahalli

Mürtecilerin nerede muhakeme 
edilecekleri henüz malûm değildir. 
Aldığımız malûmata göre muha
keme vak’a mahalli olan mene
mende veya Manisada yapıla
caktır.

Y ataklık  edenler
İzmir 28 —  Manisadan yeni

den 18 erkek ve dört kadm tev
kif edilerek Menemene getirilmiş
lerdir. Mevkuflar ihtilâttan mem
nu ve ayrı ayrı yerdedirler.

Hainlerin misafir kaldıkları Bo- 
zalan köyü halkı isticvap edilmek

tedir; haber vermedikleri için 
kabahatli görülmektedir.

Bu köyde habisleri misafir eden 
beş kişi yakalanmıştır.

Canilerin, silâhları Paşa kö
yünden tedarik ettikleri anlaşıldı. 
Paşa köyünden de silâh veren beş 
kişi tevkif olundu.

Manisada tevkif edilenler ara
sında askerî tabur imamı İlyas ve 
Orta mektep kâtibi Ahmet Efen
diler vardır.

Ş e y h  H alil 

İzmir, 28 —  Bahkesirden ge
len şeyh Halil yakalandı. Bu a- 
dam kadınlar şeyhi ve Balıkesirde 
istiklâl gazetesi sahibi Süruri E- 
fendinin babasıdır. Tahkikat neti
cesinde şeyh Halilin evvelâ So
maya gelerek bir ay kaldığı ve 
İzmirde Aydın şimendifer kumpan
yası memurlarından Salâha ttin ile 
sıkı muhaberatta bulunduğu an
laşıldı.

Şeyh Halil, izmirde Eşref pa
şada tenekeci Ahmedin evinde 
misafir kalmış oradan Aydına 
geçmiştir. Aydından avdetinde ya
kalandı, Menemene gönderildi. 

F e v k a lâ d e  bir k an u n  

Ankara, 28 —  Vâsi olduğu 
anlaşılan irtica şebekesi hakkında- 
ki tahkikatın ve muhakemenin sür
atle bitmesi ve mürtecilerle onla
rın muharrik ve müşviklerinin en- 
sali atiyeye ibreti müessire olack 
şekilde tecziyesi için fevkalâde te- 

dabir ittihazı zımnında hükümet 
tarafından bugünlerde meclise bir 
kanun lâvihası tevdi edilmesi kuv
vetle muhtemeldir.

İsmet Paşanın Ankaraya avde
tinde heyeti Vekile tarafından ha

zırlanacak olan bu kanunun he
men meclise şevkine intizar olu
nuyor.

V aliler d e ğ işec e k  

Ankara, 28 —  İzmir ve Mani
sa Valilerinin değişecekleri kuv
vetle söyleniyor. Dahiliye vekilinin 
hâdise, mahilinde yapacağı tetki- 
kattan sonra bu tebeddüller icra 
edilecekdir.

A n k a r a d a  a sa b iy e t  

Ankara, 28 —  Meclis ve hü
kümet mehafili, Menemen hâdise
sini ihmale gelmiyen meseleler 
derecesinde ehemmiyetle ve asa
biyetle takip etmektedir.

Bir taraftan Dahiliye Vekâleti 
diğer taraftan makamatı askeriye 
Jandarma Umum kumandanlığı ve 
emniyeti umumiye Müdüriyeti tah
kikata devam ediyor.

Menemen hâdisesinde ihmalleri 
görülen memurların şiddetle tec
ziyeleri lüzumu, meclis mehafilin- 
de bir karar halindedir.

Suiistimal
90 9«T> »o  | J0 9  09uunıruk mudura 
tekzip ediyor
Bir gazete gümrüklerde bir 

suiistimalden günlerce bahsetti. 
Bu mesele gümrük idaresinin ih
malinden ileri geldiği söylendi. 
Dün bir muharririmize, Başmü
dür Seyfi Bey şu beyanatta bu
lunmuştur :

Gümrük işlerimiz şayanı mem
nuniyet bir tarzda inkişaf etmek
tedir. Son aylarda suiistimal, ka
çakçılık yoktur. İşten el çektiril
miş memurlar da yoktur.

928 senesi nihayetine kadar 
gümrüklerde birikmiş sahipsiz 
eşyayı satacak olan muvvakkat 
satış komisyonu eşyayı tesbite 
devam etmektedir.

Bunlardan mühim bir kısmının 
çaldırıldığı doğru değildir. Tesbit 
bitince satış şekli belli olacaktır. 
928 den sonraki eşyanın satışları 
için de bir daimî komisyon teşkil 
edilecektir. Bu husustaki talimat
name müdüriyeti umumiyede tetkik 
edilmektedir.

Esnaf cemiyetleri
Esnaf cemiyetleri murakabe 

kadrosu geçen seneye nazaran kü
çülmüştür. Ticaret murakabe ka
lemi için 931 bütçesi tahsisatını 
yarı yarıya indirmiştir.

Halbuki murakabe kalemi bu 
sene için daha geniş teşkilât yap
mak niyetindeydi. Bu meyanda 
esnaf cemiyetleri arasında koope
ratif yapmak için ayrı bir teşkilât 
yapılacaktı.

Murakabe kalemi tahsisatın 
arttırılması için oda nezdinde te- 
şebbüsata girişmiştir.

Yakında üç sergi 
açılacak

Haricî ticaret kalemi tarafın
dan ihracat eşyamız için bir sergi 
yapıiacakı yazılmıştı.

İktisat vekâleti böyle bir sergi 
nin açılmasına lüzum görmemiştir.

Çünkü ihracat eşyamız için 
şehrimizde ufak mikyasta üç sergi 
vardır. Bunlardan en büyüğü tica

ret mektebinin yanındaki müzedir. 
Diğerleri de ticaret borsasile, 
Ticaret Odasında bulunuyor. Ve
kâlet bunları bir araya toplamak 
niyetindedir.

Sinema ilânları
Sinema perdelerinde, seans 

aralarında ticarî müesseselere ait 
ilânlar gibi gerek sinemayı ve 
gerekse temaşacıları alâkalandıran 
ve gösterilen filimden başka her

hangi bir filme ait ve gelecek se
ansta neşredilecek ilân ve filimle- 

rin damga kanunu mucibince met
re murabbaı itibarile maktu ver

giye tabi tutulacakları defterdarlık 
tarafından dün İstanbulda mevcut 
30 sinemaya tebliğ edilmiştir.

Son dakika
Menemen Jandarma ku

mandanı tevkif edildi

İzmir, 28 (A. A) —  Menemen
hâdisesi hakkında tahkikatta bu
lunan Dahiliye vekili Şükru: Ka
ya Bey Anadolu Ajansına vaki 
beyanatında demiştir ki : Jandar
ma bölük kumandanı Fahri Bey 
vazifesinin icabını yapmadığı an
laşıldığından tevkif edildi. Mene
men kaymakamı Cevdet Beyin 
hâdise esnasında vazifesini ihmal 
ettiği görüldüğünden vekâlet em
rine alınmıştır.

Acaba maznun kim ?
Çantasını kaptıran zavallı kadm 

kimden davacı olduğunu bilemiyor
Paçaları lime lime, üstünde 

yırtık bir gömlek, sakalı uza
mış 18 yaşında, fakat yaşı ile 
gayri mütenasip bir vücut.. Şişkin 
gözler, öne doğru çıkmış açık 
bir göğüs.. Bu, bir hırsızdır ve 
şimdi üçüncü ceza mahkemesinin 
koridorunda elleri kelepçeli, mü
başirin çağırmasını bekliyor.

—  Celaaaalll 1
Mübaşirin sesi..
Kelepçe çözüldü ve jandarma

nın önünde Celâl maznun mevki
ine geldi.

Reis —  Otur bakalım Celâl!..
Oturdu. Hareketsiz bekledi.
Reis —  Suçun ne idi senin.. 

Niçin mahkemeye getirdiler.
Maznun —  Ben ne bileyim reis B.

Reis mübaşire işaret eder. Mü
başir salona çıkar ve seslenir.

—  Safiye H...
Sıkı sıkıya mantosuna sarılmış 

bir kadın, korkak ve çekingen a- 
dımlarla mahkemeye giriyor.

—  Ben tanımaz bu socuk.
Reis —  Tanımaz mısın, insan

dava ettiği adamı tanımazmı?
—  Ben bilmem.
—  Peki.. Ne yapmış bu. Evine 

girmiş bir şeyler çalmış.. Söylese
ne! Kadm - Bu girmiş benim eve?. 
Panayyamu.. Ne vakit girmiş

Reis —  Kadın senin çantanı 
almış..

Kadın elindeki çantayı kolun
dan çıkararak reise gösterir.

—  İşte benim şanta.. Bu çocuk

kapmadı.
Reis —  O halde ne istiyorsun.
—  Bes lira para çaldı çanta

dan. Ben oturur Iıule dibinde. 
Sokak dönerken elimden biri çan
tamı kaptı. Karanlıktı. Ben kimse 
yörmedi.

Düştü, bayıldı.
Reis —  Çantanı elinden al

dıkları vakit sen bayıldın mı?
—  15 Dakika kadar bayıldı.
Maznun —  Reis Bey yalan ol

duğu bundan belli ki 15 dakika 
baj'ildım diyor. İnsan kaç dakika 
bayıldığını bilir mi?

Reis maznunu susturur ve tek
rar kadını isticvaba başlar :

—  Çantamı aldılar ve bayıldım 
diyorsun.. Sonra çantam nerede 
buldun?

—  Kalktığı vakit çanta ya
nımda idi. İçerisinden 5 lira almış
lar, çantayı bırakmışlardı.

Reis maznunu göstererek sordu.

—  Bu adamı tanır mısın?
Kadın Celâli dikkatle süzdük

ten sonra :
—  Hayır, dedi. Tanımam.
Reis maznunun sabıkasını sor

du, maznun sabıkasının olmadığını 
ilk defa mahkeme huzuruna çık
tığını söyledi.

Mahkeme maznunun sabıkası
nın istilâmı ve yaşının tesbiti için 
talik edildi.

Mahkemeden sonra kadm dı
şarı çıkarken iki kişi arasında şu 
muhavere geçti.:

Müddeiumumi B. 
ne diyor?

İstanbulda yapılan tevkifat hak
kında dün kendisi ile görüşen bir 
muharririmize Müddeiumumi Ke
nan B. demiştir ki:

—  “Menemen hâdisesile alâka
dar olan bazı eşhas hakkında ma
hallî tahkikat hâkimliğinden veri
len tevkif kararı, Manisa Cumhu
riyet Müddeiumumiliğinden tarafı
mıza tebliğ edilmiştir.

Hâkimliğin bu karan derhal 
zabıtaya tevdi edilerek infaz olun 
muştur.

Halen tevkif edilenlerin mikta
rı sekiz kişidir.

Şeyh Esat Efendi, oğlu Ali 
diğer altısı Manisanın Horoz kö
yünde iskân edilen FiTorine mu
hacirlerindendir.

Bunlar hakkında tahkikat bit
tikten sonra evrakı tahkıkıyeleri- 
le birlikte Manisaya gönderilecek
tir.

Bunlar hakkında tahkikatın bir 
an evvel ikmali için zabıta ve Ad
liye birlikte çalışmaktadır.

Sadık Manisa hastahane imam
lığından mütekait İbrahim Efendi 
Manisa müddei umumiliğinden ge
len ihzar temiri üzerine dün ak
şam mevkufen Manisaya gönde
rilmiştir.

Diğer sekiz mevkufun bu ak
şam Manisaya şevki muhtemeldir.

Zabıtai Belediye
Vilâyetle Şehremaneti birleştiği 

zaman zabıtai belediye vezaifi de 
polise devredilmiş ve halbuki bun
ların maaşının belediye bütçesinden 
verilmesine devam edilmiştir.

Fakat bu usulün bazı karışık
lıkları mucip olduğu anlaşımış ve 
yeni seneden itibaren emniyet 
umumiye bütçesine ayrı bir fasıl 
konmasına karar verilmişdir.

Maamafih bu fasıl konuncaya 
kadar zabıtai belediye memurları 
maaşlarım yine Belediye bütçe
sinden alacaklardır.

İstanbul 27 1 ci kânun 930
E v v e lk i g ü n k ü  B o rsa  fia tleri

İstikrazlar 

İs. dahilî 
Ş. D. yol.
D. Mu vah. 
Gümrükler 
Saydi mahî 
Bağdat 
Tş. aske.

86

Tahvilât

Tramvay

Tünel

Rıhtım —

Ana. I 22,55 

„ II —

„ III —
Esham

iş. B. 9,25 Terkos 34,75
Anadolu 70 Çi. Ar. 22,80
Reji 7— Ünyon —

Ş. hayriye — Şark Değ. —
Tramvay — Balya —

Umumî sig. — Şark M. —
Bomonti — Telefon —

Ç e k  fiatleri

Londra 1030 Prağ 15,90
Nevyork 0,47,05 Viyana 3,35—
Paris 12 Madrit 4,43,25
Milâno 9,05 Berlin 1,97,75
Brüksel 3,37,65 Varşova 4,24
Atina 36,40 Peşts 2,69,75
Cinevre 2,42,75 Bükreş 79,45
Sofya 65,10 Belgrat 26,65
Amster. 1,17,— Moskova 1088

N u ku t

Kuruş

1 İsterlin  1 0 3 3 ,—
1 D olar 2 1 2 ,5 0  

2 0  F .  F ra n sız  168  
2 0  L ire t  2 23 ,—  
2 0  F .B e lç ik a  1 1 9 ,—  
2 0  D rahm i 5 5 ,5 0
2 0  F .  İsv içre  8 2 5 —

2 0  L e v a  3 1 .—
1 F lo rin  8 5 —  
lk u r . (Ç ek ) 1 2 7 —

Kuruş 
1 Şilin (A v.) 3 1 —  

2 4 ,—1 P e z e ta  
1 M atk  
1 Zeloti 
1 P e n o g
2 0  L ey
21 D inar
1 Ç ern o v eç  
1 A ltın  
1 M cidiye

5 1 —
2 4 ,—
3 7 ,5 0
2 5 ,2 5
7 7 ,—

921
5 3 —

1 B atık an o t 2 4 7 , —

Tramvaydan düştü 
Dün saat 14 te Sultanahmette 

tramvaya binmek istiyen. Setanik 
isminde bir kadm düşmüş, başın
dan yaralanmıştır. Mecruh Sıhhat 
yurduna kaldırılmış ve tahkikata 

başlanmıştır.
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Enir Ibanr© 
m d k  S s i t S y © f f Q a ı r

Kânunusanide aktedilecek 
senelik içtimada bu 

mesele mevzubahs edilecek
İstanbul Eczacılar Cemiyetinin 

senelik içtimai 12  kanunusani salı 
günü Beyoğlunda C.H.F. binasında 
yapılacaktır, içtimada eski hey’eti 
idarenin hesabatı tasfiye edilecek, 
yeni hey’eti idare intihap oluna
cak ve Etibba Odası divanı hay
siyetine intihap edilecek namzet 
seçilecektir.

Etibba Odası intihabı 15 kâ
nunusanide yapacaktır. Bu inti
hap için Eczacılar Cemiyeti 12 
kânunusanide hazırlanmış bulu
nacaklardır.

Bu intihap ortaya yeni bir 
mesele çıkarmıştır, Kanun Etibba 
Odasına ancak eczahane sahip
lerinin girebilmelerine müsaittir. 
Eczane, ecza deposu mesul mü
dürleri ile sair eczacılar odaya 
giremiyeceklerdir.

Hatta evvelce girmiş olanların 
da tahkikat ve duhuliye olarak 
verdikleri para iade edilmiş, oda
dan kayıtları silinmiştir. Farmako
loglar Cemiyeti namı ile bir ce
miyet teşkil etmiş olan bu kabil 
eczacılar bunun için Etibba oda
sındaki divanı haysiyete bir ecza
cı âza intihabına iştirak edemiye- 
ceklerdir.

Kendileri tarafından müntehap 
olmıyan bir azanın kendilerini 
temsil edemiyeceğine kani bulunan 
farmakoloğlar şimdi yeni bir te
şebbüste bulunmuşlardır:

Farmakoloğlar eczane sahibi 
olmıyan eczacıların eczane sa
hibi olan eczacılardan bir kaç 
misli fazla olduklarını ileri süre
rek, ya kendilerinin de Etibba 
odasına kabul edilmelerini ya
hut ta Almanya’da ve sair Avru
pa şehirlerinde olduğu gibi Tür- 
kiyede de bir Eczacılar Odası 
teşkilini istemektedirler. Farma
kologların bu teşebbüsleri he
nüz müsbet veya menfi bir ne
tice vermemiştir. Alâkadarlar 
bizde eczacılar barosu teşkilini 
icap ettiren bir lüzumun mev
cut olmadığını, binaenaleyh far
makologların bu teşebbüslerinin 
neticesiz kalacağı kanaatindedir- 
ler.

Farmakoloğlar ise hiç olmaz
sa 15 Kânunusanide yapılacak 
olan Etibba Odası içtimamda di
vanı haysiyete eczacı âza inti
habına iştirak edebilmeğe muvaf
fak olacakları ümidini beslemek
tedirler.

Anonim şirketler
Şehrimizdeki Anonim şirketler 

sene başından itibaren senelik 
içtimalarını aktedeceklerdir. Bu 
içtimalar marta kadar bitecektir. 
Ticaret Müdüriyeti bu hususta 
şirketlere bir tamim göndermiştir.

Anonim şirketler içtimalarmdan 
senra şirketin bir sene içinde ne 
miktar kâr veya ziyan etiiğine 
dair ticaret müdüriyetine bir rapor 
gönderecektir. Ayni zamanda bi- 
lânçoların halka ilân edilmesi mec
burî olacaktır. Bazı şirketler geçen 
sene bilânçolarmı ilân etmemişler
dir. Ticaret müdüriyeti bu sene 
bu ciltte ehemmiyet verecektir.

Fethi ve Nuri Beyler
Mefsuh Serbes Fırka lideri 

Fethi ve kâtibi umumîsi Nuri 
Beyler dünkü ekspiresle Anka
ra’dan şehrimize geldiler.

imhife 2 ___________

Gazi Hz. nin taziyeti

IFevzi Pş» Hz. ta
rafımdan ordıia 
ya tebliğ edildi

Ankara, 28 ( A .A  ) —  Büyük 
Erkânı Harbiye Reisi Miişür Fevzi 
Paşa Hazretleri Gazi Hazretleri
nin orduya taziyetini aşağıdaki 
mektupla orduya tebliğ etmişlerdir:

Zabitvekili Kubilây Beyin feci 
bir surette vuku bulan şehadeti 
münasebetile Reisicümhur Hazret
lerinin ordumuza taziyetnameleri 
sureti yukarıya aynen dereedil- 
miştir. Bütün kıtaat ve müessesa 
tta, umum zabit ve neferler mü- 
vacehesinde merasimi mahsusa ile 
okunmasını tamimen tebliğ ederim. 
Yüksek ordumuz hakkında her 

vakit izhar buyurulan ve bu defa da 
pek anî bir surette tecelli eden 
bu muhabbet ve hissiyatı âliyeye 

karşı ordumuzun lâyezal rabıta ve 
şükranları Reisicümhur Hz.ne ar- 

zolunmuştur.
Bu kahraman arkadaşımızın 

şehadetinden dolayı teessürlerimi 
ifade ederken bu aziz şehidin ru
hunu tebcilen zatî taziyetlerimin 
de bütün ordu arkadaşlarıma 
iblâğını ayrıca rica ederim.

Cinayet
Bir berberi bı

çakla öldürdüler
Dört sarhoştan katilin 

kim oldu
ğu henüz anlaşılmadı

Nişantaşmda Meşrutiyet cad
desinde evvelki akşam dört kişi 
sarhoşluk yüzünden bir cinayet 
işlemişlerdir.

Salih, Hilmi, Rüstem ve Bah
tiyar isminde dört kafadar, ber
ber İbrahim ağanın dükkânında 
kafaları tütsüledikten sonra Tak
sime gitmek istemişlerdir.

Bahtiyar geri dönmek istemiş, 
arkadaşları razı olmamişlar, bu 
yüzden aralarında gürültülü bir 
kavga çıkmıştır.

O  esnada berber İsmail “Ah„ 
diye inlemiş ve yere yıkılmıştır.

Yera yıkılan İsmail bir müddet 
sonra ölmüştür. Cinayetin kimin 
tarafından ika edildiği anlaşılama- 
mamıştır.

Polis tahkikata vaziyet etmiştir.

İşe başladılar
Ankara, 28 ( H.M ) —  Yeni 

Nafia ve Müdafaai milliye vekil
leri bugün vazifelerine başlamışlar 
ve geç vakte kadar makamlarında 
meşgul olmuşlardır.

Seyyah gelmiyor
Bu sene memleketimize gelen 

seyyah miktarı geçen senelere 
nisbetle yüzde 60 nisbetinde azal
mıştır.

Avrup limanlarından seyyah 
vapurları hiç eksik olmadığı hal
de, seyahat zamanı olmasına rağ
men uzun zamandanbsri limanı
mıza tek bir seyyah vapuru uğra
mamıştır.

Geçenlerde vilâyet Avrupa şe
hirlerinde seyyahlara gösterilen 
teslihat hakkında sefaretanelerden 
malûmat istemişti. Alınacak ce
vaplar tetkik edildikten sonra ona 
göre tedbirler alınacaktır.

Soyulan Fransız
Foto Süreyya önünde teşhir 

edilen resimleri seyretmekte olan 
Fransız seyyahlarından M. Odre- 
sin 1500 frangı yankesicilik sure-

1 tile çalınmıştır.

Güzel vitrin
Dün reylerin tas
nifine başlandı

Kurada mükâfat kazanan
lar hediyelerini dünden 

itibaren almağa başladılar
Dün Ticaret Odasında vitrin 

jüri heyeti toplanmıştır. Bu içti
mada reyler tasnif edilmiş ve rey 
verenlere dağıtılacak hediyeler 
için kura çekilmiştir. Dün yalnız 
Oliyon mağazasına rey verenlere 
kura çekilebilmiştir. Bu mağazaya 
1195 kişi rey vermiştir.

Yalnız iki yüz kişiye hediye 
isabet etti. Bunların 150 den faz
lası Rum, Ermeni ve Yahudidir.
Bu isabet eden hediyeler me- 
yanında kundura, sedef masa 
gibi eşyalar çıkmıştır, M.11. Klora 
isminde birine bir erkek ayak
kabısı, Vehbi Beye bir sabun 
Samime Hanıma küpe, Garbis 
isminde birisine de bir kadın 
ayakkabısı çıkmıştır. Kur'aya bu 
gün devam edilecektir.

Esnafın muayenesi
Şoför, sandalcı, gemici ve 

saire gibi işçilerle bilûmum esna
fın muayenesi hakkında yeni bir 
talimatname hazırlanmaktadır. Hali 
hazırda şoförler iki senede bir 
muayeneye tabi tutulmakta ve 
diğer esnafın da bir kısmının altı 
ayda bir muayeneleri yapılmakta
dır Bunlardan bilhassa şoförler 
için talimatnameye yeni ahkâm 
ilâve olunacaktır. Muayene müd
deti tenzil edileceği gibi, sureti 
muayeneleri hakkında da yeni 
tedbirler ittihaz edilecektir.

Beden terbiyesi
Mekteplilerin spor kulüplerine 

girmelerinin kat’î surette men’i 
üzerine talebenin muattal kalma

malarını temin için jimnastik ho

calarına programla sıkı bir suret

te alâkadar olmalan tebliğ edil
miştir.

Jimnastikhaneleri bulunmıyan 
bazı mektepler birer jimnastik 

salonu yaptırmıya başlamışlardır.

Bu salonlarda talebenin mun
tazam bir surette spor ihtiyacı 
temin edilecek ve talebe her za
man bu salonlarda meşgul olabi
leceklerdir.

Dayinler Vekili
Dayinler Vekili Zekai B. dün

kü Semplon ekispresile Parise git

miştir. Zekai B. Pariste Düyunu 

umumiye meclisine hükümetimizin 
son cevabını verecektir.

Balıkhane
Balıkhane binasının tamiri bit

memiştir. Tamiratın ikmali için ya
kında tahsisat gelecektir.

Diğer taraftan Balıkçılık müte
hassısı M. Veberman asrî bir ba
lıkhane binası yapılması için bir plân 
hazırlamıştır.

M. Veb»rman bu binanm Saray 
burnu civarında olmasını münasip 
görmüştür.

Balıkhane müdürü Muhtar B. 
bu hususta bir muharririmize şu 
sözleri söylemiştir.

—  Balıkçılık mutahassısı M. 
Vemberman’la hiç bir münasebe
timiz ve muhaberemiz yoktur.

Asrî balıkhane yapılması için 
bir tasavvur olduğundan da ha
berim yok. Bu binanın Saraybur- 
nunda olması doğru değildir.

Biz de vaktile bu meseleyi 
tetkik etmiştik. Sarayburnunda 
Balık pazarı çarşısı yoktur.

— inkılâp —

&

ikram iye
Evrak Şûraya 

Devletten niçin 
geri alındı

Ankara, 28 (H.M) —  Evvelce 
Şûrayı Devlete verildiği yazılan 
ikramiye meselesi aldığımız malû
mata göre Şûrayı Devletten geri 
alınmıştır. Hükümet bu hususta 
yaptığı tetkikat neticeesinde İstan
bul Defterdarlığı erkânının, bilhas
sa Şefik Beyin aldığı ikramiye 
m>ktarmı çok fazla bulmuş, bu 
paranın istirdadı yoluna gitmiştir. 
Maamafih hükümet şimdiden sonra 
bu gibi yanlış hareketlerin önüne 
geçmek için ikramiyeyi tamamen 
kaldıran bir lâyihai kanuniye ha- 
zırlıyacaktır.

Çifçilerin borçları
Ankara, 28 ( H. M ) —  Bir 

müddet evvel Adanada zürra ik- 
razatta bulunan ecnebi bankalar 
alacaklarını alamadıkları için bir 
kısım zürraın arazisini satmağa 
kalkmışlardır. Ziraat Bankasının 
teşebbüş ve tavassutu üzerine ec
nebi bankalar borçlu zürra ile ta
mamen anlaşmışlar ve borçlar iç
in temdit muamelesi yapmışlardır.

Maliye Müsteşarı
Ankara, 28 (H. M) —  Maliye 

Müsteşarı, istifası hakkındaki neş
riyat için : Bu haberin aslı yok
tur, uydurmadır, diyor.

İktisat Odaları ittihadı
Ankara, 18 (H. M) —  5 Kâ

nunusanide Ankarada toplanacak 
olan kongrede Odaların ziraat iş
lerini kendi faaliyet sahasına ithal 
etmesi görüşülürken bir “İktisat 
odaları ittihadı,, teşkili teklif edi
lecektir.

Saraçoğlu Şükrü B.
Ankara, 28 ( H. M.) —  Sabık 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
iyileşmiştir. Dün otomobille şehir
de bir gezinti yapmıştır. Bu hafta 
içinde İstanbula gidecektir.

Mikyaslar
Ankara 28 (H.M) —  İktisat 

Vekâletinin hazırladığı ölçüler ka
nunu Bütçe encümeninde müzake
re edilmektedir.

Kanunda metre sistemi esası 
kabul edilmiştir. Arşın gibi eski 
mikyaslar tamamen kaldırılmıştır. 
Kanunun mevkii tatbike konması 
için iki senelik bir müsaade kabul 
edilmiştir.

Vergilerin tadili
Ankara, 28 (H. M.) —  Müfet

tişler kongresi 3 kânunusanide 
toplanacak ve vergileri tadil ko
misyonunca hazırlanmış olan bazı 
vergilerin tadili hakkındaki raporu 
tetkik edecektir.

Spor kongresi
Ankara, 28 (H.M,) —  2 Kâ

nunusanide Ankarada toplanacak 

olan umumî spor kongresi için 

hazırlıklar başlamıştır. Aldığımız 

malûmata göre, kongrede nizam

namenin bazı maddeleri tadil edi

lecektir. Bilhassa son zamanlarda 
ademi muvaffakiyetle netiçelenen 

bazı seyahatler ve kulüpler ara
sındaki ayrılıklar üzerinde görü
şülecektir.

Ankara mmtakası murahhas
ları dün Naşit Hakkı Beyyin riya

setinde içtima ederek umumî kon
greye verecekleri raporu hazırla

mağa başlamışlardır. Ankara mın- 

takasını kongrede Naşit Hakkı 
Bey temsil edecektir. Ankara ku
lüpleri de ayrıca birer murahhas 
bulunduracaklardır.

J
O

istikraz
Bîr grap 100 
milyon teklif

e d i y o r

Ankara, 28 (H.M) —  İsviçre 
sigortalar birliği tarafından hükü
mete 100  milyonluk istikraz tek
lifi İktisat Vekili Şeref B. tara
fından tetkik edilmektedir.

Tevfik Kâmil B.
Ankara, 27 (H.M) —  Muhtelit 

Mübadele komisyonun Türk heyeti 
murahhasası reisi Tevfik Kâmil 
Bey daha bir müddet Ankarada 
kalacaktır. Tevfik Kâmil Bey Gar
bi Trakyaya martın ilk günlerinde 
gidecektir.

Ankara elektiriği
Ankara. 28 (H.M.) —  Ankara 

elektrik fiatlan üzerinde Nafıa 
Vekâleti ile Ankara Elektrik şir
keti arasında bir müddettenberi 
ceryan eden müzakerat neticelen
miştir. Ankara elektrik fiatlarmı 

kilovat başına şirketin 32 kuruşa 
çıkarmak hususundaki gayret ve 

rağmen 29 kuruş üzerinden tensip 
edilmiştir. Bundan sonra bir ko
misyon teşkil edilerek her altı 
ayda bir elektirik fiatlarmı tetkik 
edecektir.

Yıkılan Camiler
Ankara, 28 (H.M.) - -  Edirne- 

de fırtınadan, Erzincanda zelzele 
den yıkılan ve kısmen harap olan 
minarelerle camilerin tamiri için 
evkaf tahsisat vermiştir. Yakında 
tamirata başlanacaktır.

Gece zammı
İstihlâk vergisinin tahakkuku 

için geceleri gaz, kolza ve sair 
mayiat depolarında çalışan tahak

kuk memurlarına gece ramm. 
verilmesi istenmiştir.

Adliye teşkilâtı
Ankara, 28 (H. M) —  Adliye 

teşkilât kanunu hazırlanıyor. Bu
na göre bazı müdürlükler tevhit 
edilecektir.

Memurin kanunu
Ankara, 28 (H.M) —  Bir müd

dettenberi üzerinde tetkikat ya
pılmakta olan memurin kanunu 
yarın öğleden sonra B. M. Mec

lisinde sırf bu kanun münasebe- 
tile teşkil edilen muvakkat encü
mende tetkik edilecektir. Kanu
nun tetkiki bitince derhal meclis 
hey’eti umumiyesine gönderile
cektir.

M uallimler
Ankara, 28 (H.M) —  326 se

nesinden evvel muallim mekteb- 
lerinden çıkan muallimlerden hak- 
kile istifade edilmediğinden bu 
muallimlerden bir kısmının tasfi
yeye tabi tutulacağına dair gaze
telerde intişar eden haberlere 
mukabil Maarif Müsteşarı Mehmet 
Emin B. demiştir k i :

Böyle bir şeyin kafiyen aslı 
yoktur. Muallimler arasında değil 
böyle umumî bir tasfiye en kü
çük bir tesfiye de bile çak hassas 
davranırız. Bu haberi tamamen 
tekzip edebilirsiniz.

Müdürlerin vedaı
Ankara, 28 (H.M.) —  Maliye 

müsteşarının istifa ettiğine dair 
bazı gazetelerde çıkan haberler 
asılsızdır.. Maliye Müdiranı bugün 
Sabık Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyi ziyarete kendilerine 
veda etmişlerdir.
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( T Menemende tahkikata nezaret eden Dahiliye 
Şükrü Kaya Beyefendi dün izmire avdet

Menemen irticai etrafındaki 
tahkikat ilerlemektedir. Gerek 
İzmirden, gerek Manisadan aldı
ğımız haberlerde hâdise ile alâ
kadar ve irtica teşkilâtile temas
ta olanların, hainlere müzaheret 
edenlerin veyahut haydutları 
gördükleri halde haber vermiyen- 
lerin peyderpey tevkifine devam 
edilmektedir.

Diğer taraftan Ankaradan ge
len malûmatta hükümet ve Meclis 
mehafılinin Menemen irticai kar
şısında teessür ve asabiyet dolu 
bir hava içinde bulunduğu ve hü
kümetin memlekette irticai tama
men ortadan kaldırmak maksadi
le fevkalâde ve müeessir tedbir
ler alacağı, bu meyanda meclise 
bir kanun teklif edeceği bildiril
mektedir.

A sılsız  h aberler
Yalnız bu hâdise münasebetile 

Takriri Sükûn Kanununun iade edi- 
leceği, İstiklâl mahkemelerinin 
tekrar teşkil edileceği memleket 
dahilindeki bütüp şeyh, devriş ve 
tarikat mensuplarının tamamile 
tevkif edileceği halk arasında söy
lenip durmaktadır. Bu dedikodu
ların asıl ve esası yoktur.

Hükümet, Menemen hâdisesine 
ön ayak olanların arkasında giz
lenen gizli teşkilâta dahil bulunan 
ve peyderpey tevkif olunan mür
teci ve hainleri ibreti müessire 
olacak bir şekilde tecziye edecek, 
hatta Türk vatanında irticaın bir 
kerre daha nefes almasına imkân 
vermiyecek tedbirler alacaktır. 
Bu tedbirlerin neden ibaret ola
cağı bugün kestirilemezse de İs
tiklâl Mahkemeleri ve Takriri Sü
kûn kanununun iade edilmiyeceği 
memlekette kendi işi gücile meş
gul, inkılâp ve cümhuriyete düş
man olmiyan kimse hakkında bir 
takibat yapılmıyacağı, bu tedbir
lerin yalnız siyasî irtica hâdisesi
ne karışanların takip ve tecziye
lerine ait olduğu muhakkaktır.

Tahkikatın inkişafı
Başta Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya Bey olduğu halde hükümet 
ve adliye tarafından icra edilen 
tahkikatın neticeleri alındıktan 
sonra fevkalâde mukarrerat için 
icap eden kanun, hükümet tara
fından hazırlanarak Meclise veri
lecektir. Bu kanunu yapmaktan 
maksat ta memlekette irticai ve 
bunun mensuplarını, müşevviklerini 
süratle ve şedit bir tarzda ceza
landırmaktan, ve bir tahmine göre 
sırf mahallî bir idare ürfiye ilân 
etmekten ibarettir.

İn zib atî ted eriler
Menemen 29 —  Menemen ile 

havalisinde çok sıkı inzibatî ted
birler alındı. Adiiyenin tahkikatı 
süratle ilerliyor. Anlaşılmıyan bir 
nokta şu suretle tenvveür etmiştir.

Hâdiseye seyirci kalan halk 
arasında üç beş kişinin hainleri

V

Şü krü K a y a  B e y

alkışladıkları söylenmişti. Bilâhare 

tevil edilerek hâdiseyi bastırmağa 

gelen jandarmaların alkışlandığı

yapmamış, kaymakamın da vak'a- 
ya âdeta bigâne kalmış olduğudur. 
Bunun için jandarma kumandanı 
tevkif edilmiş, kaymakam da Ve
kâlet emıine alınmıştır.

S a ffe t  hoca] 
Haydutların çektikleri esrarla 

dalgaya gelerek çıkardıkları hâ
dise esnasında kaymakam yapma
ğa kalktıkları Saffet hoca da ya
kayı ele vermiştir.

Ü rfî id are  
Menemende muvakdat bir müd

det için ürfî idare ilân edileceği 
söylenmektedir. Menemendeki mev
kuflar da dün İzmire gönderil
mişlerdir.

Tahkikatı gözden geçiren Da
hiliye Vekili de İzmire hareket etti.

Son  sa fh a  
Son dakikada tahkikatın aldığı 

safha şudur:
Şimdiye kadar yakalananların 

adedi altmışa yakındır. Bunların 
dördü hainlerin kanlarıdır. Ala- 
şehirden getirilen Şeyh Abdülka-

Vekiller Heyeti İsmet Paşanın 
köşkünde toplandı

Bu içtimada alınacak fevkalâde 
_______ tedbirler görüşüldü______
İsmet Paşa bugün fırka içtimamda ve perşembe 

günii Mecliste Menemen irticai hakkında 
izahat verecektir.

■ A n k a r a  29 (H.M) —  B a ş v e k il İsm et P a şa  H azretleri  
|  bugün  A n k a r a y a  a v d e t e tti. İsta siyo n d a  ve k ille r, m e b ’ 
|  uslar tara fın d an  istik b a l edildi. İsm et P a şa  H a zre tle ri  
I  doğru k ö şk le rin e  gittiler. B a d e h u  bütün v e k ille r  d e  
|  İsm et P a şa n ın  k ö ş k ü n e  g it t i le r , V e  V e k ille r  
|  H e yeti o u rad a  fe v k a lâ d e  bir içtim a  a kd etti, ism e t P a şa  
|  H azretleri b u  içtim ad a  İstan bu ld a D o lm a b ah çe sa ra -  
|  yın d a  G a z i H azretlerin in  riy a se tin d e  v a k i o lan  içtim a  
|  h a k k ın d a  iz a h a t verd i v e  a lın a ca k  ted birler üzerin de  
|  uzun m ü z a k e ra t c e r e y  an  etti.
|  U zun m üd d et d eva m  ed en  içtim ad an  so n ra  İsm et
|  P a şa  M illet M eclisine g e le r e k  m eb’u slarla  M en em en  
|  irticai h âdisesi üzerinde h asbu h allerd e bulundu.
|  B a şv ek il P a ş a  y a rm  (bugün) H a lk  F ırkası içtim aın - 
|  d a  M enem en irticai ile İstan b u ld a içtim ad a k o n u şu la n  
|  m eseleler v e  alın m ası lâzım ge le n  tedbirler etra fın d a  
1  izah a t ve re c e k tir.
|  M azhar M üfit B. M enem en h âd isesi h a k k ın d a  bir
1  su al tak riri verm iştir. P e rşe m b e  gü n ü  M eclis içtim aın -  
I  d a  B a şv e k il İsm et P a şa  H a zretleri bu su ale  ce v a p  
|  verecek tir.

söylenmiş ise de maatteessüf bu al-
Î

kışın kahraman zabitimizin başı 
kesilirken yapıldığı tahakkuk et
miştir. Jandarma hâdiseden beş 
dakika sonra gelmiştir.

Müddeiumumi elân buradadır. 
Sabahlara kadar çalışarak tahki
katı bitirmeğe gayret ediyor.

İhm alkâr olan lar  
Tahkikat esnasında anlaşılan 

bir noktada, jandarma kumanda
nının hâdise esnasında vazifesini

dir de tevkif edilmiştir.
Bozalan köyünde yetmiş kişi 

Menemene sevkedilmiş, bunlardan 
dördü tevkif edilmiştir. Hainlerin 
bu köyde akrabaları vardır.

70 kişi yataklık etmekle maz
nundur. Hainleri gördükleri hal
de haber vermedikleri için Mene
mende 5 kişi tevkif edilmiştir. 
Bunlardan birisi el çırpan arnavut 
Kâmil, diğerleri de haydutlara ip 

(  A r k a s ı 2  in c i s a h ife d e  )

|.Reisicümhur H z0
; Dün ziyaretlerde bulun- I 
: mamış, saraylarında is- 1'; 
I tirahat buyurmuşlardır £

Gazi Hazretleri dün saray- : 
da istirahat buyurmuşlar, bir i 
yere çıkmamışlardır.

Gazi Hazretlerinin bugün 
şehrimizde bir tenezzüh yapa
rak bazı ziyaretlerde bulunma- _ 
ları muhtemeldir.

Reisicumhur Hazretlerinin 
seyahatleri günü henüz malûm ; 
değildir. Şehrimizde bir hafta 
kalarak, bundan sonra Bıırsa- 

! yı teşrifleri ihtimal dahilindedir.

'- J  —

Kâzım Paşa Hz»
Ankaradan şehrimize gelerek 

sarayda Gazi Hazretlerinin riya
seti altında toplanan fevkalâde 
içtimada hazır bulunan Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa 
Hazretlerinin bugün olmadığı tak
dirde yarın Ankaraya avdetleri 
muhtemeldir.

Mecliste
Mazhar Müfit B. Menemen 

hâdisesi 
hakkında takrir verdi

Ankara 29 (A.A) —  Büyük 
Millet Meclisi bugün Reis Vekili 
Refet Beyin riyasetinde toplanmış
tır. Celsenin küşadmı müteakip 
Millî Müdafaa Vekâletine Zekâi 
ve Nafıa Vekâletine Adana meb’- 
usu Hilmi Beylerin tayinleri hak- 
kmdaki Riyaseticümhur telgrafı 
okunmnş ve son Menemen hâdi
seleri etrafında Mazhar Müfit Bey 
ve kırk arkadaşı tarafından hü
kümete bir sual takriri verilmiştir.

Müteakiben 1930 bütçesinin 
muhtelif fasıl ve maddeleri ara
sında 866 bin liralık münakale 
icrası ve hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1930 bütçe ka
nunu ile sarfına mezuniyet verilen 

500 bin liranın 672 bin liraya iblâğı 
hakkmdaki kanun lâyihaları mü
zakere ve kabul edilmiştir. Per
şembe günü toplanılmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir.

Şehrimizde tevkif edilenler
Mürtecilerin Manisadaki teşkilât 

ile İstanbuldaki mevkuflar arasında 
teması temin ettikleri sabit oldu

Menemen hâdisesinden dolayı 
şehrimizde de tahkikat ve tevki- 
fata devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar polis nezarethanesine cel- 
bedilenlerin adedi (30) a baliğ ol
muştur. Bunların içinde dokuz 
kişi tevkif edilmiştir.

T e v k if  ed ilen ler  
Şehrimizde tevkif edilenlerin 

başında bulunan Şeyh Esat Efendi 
ile oğlu Tütün İnhisarı memurla
rından Ali Efendi polis müdüri
yetine getirilmişlerdir. Tahkikat 
inkişaf ettikçe Menemendeki irtica 
hâdisesi karşısında İstanbulda tev
kif edilenlerin vaziyeti büsbütün 
tavazzuh etmektedir.

Şehrimizdeki tevkifat Manisa 
Müddei Umumisi ve tahkikat ha
kiminin is’arı üzerine yapılmıştır. 
Şeyh Esat Efendiden başka tev
kif edilen altı filorinalı muhacir 
elyevm nezarethanededirler.

Evvelki gün, tevkif edilerek 
Manisaya gönderilen sabık Manisa 
hastanesi imamı İbrahimin Mani
sadaki teşkilât mensuplarile şeh
rimizde bulunan mürteciler ara
sında rabıtayı temin ettiği anla
şılmıştır. Bu İbrahim tekaüde sev- 
kedilince İstanbula gelmiş ve Bey- 
kozda ikamete başlamıştır.

T e crit edildiler 
Polis müdüriyeti mevkufları 

tecrit etmiştir. Mevkuf Filorinalı 
muhacirlerin de Manisanın Horoz 
köyünde iskân edilmiş iken İstan
bula gelmeleri şayani dikkat görül
müş ve tahkikat neticesinde îstan- 
bulla Manisa arasınde gizli irtica 
teşkilâtının idaresi ile meşgul olduk
ları tesbit edilmiştir.

Mevkufların alman ifadeleri 
Manisadaki tahkikat hâkimliğine 
gönderilmiştir. Nanisaki tahkikat
tan alman neticelere göre de bu
radaki mevkuflara icapeden sual
ler sorulmaktadır.

P a sa p o rt verilm iyo r  
İrtica hâdisesi üzerine bir çok 

yerlerde tahkikat yapılmakta ol

duğu için bu işle alâkadar her 
hangi bir şahsın firar etmemesini 
temin için dördüncü şube, harice 
gitmek istiyenlere pasaport ver
memektedir. Tahkikatın tamamen 
hitamına kadar pasaport muame
lesi yapılmıyacakbr.

Ş e y h  E sat  
Şeyh Esat Efendi hakkında 

alınan yeni malûmata göre kendi
si Ahdülhamitjfdevrinde Künzül- 
irfon isminde bir eser yazmış ve 
bu yüzden ne fi edilerek meşruti
yete kadar menfada kalmıştır. Fa
risi ve Türkçe bir divan mevcut 
olduğu gibi ( Binbir Hadis) in 
Türkçesi de kendisinindir.

Menemenden isimleri gönderilen 
bazı kimseler aranmaktadır.

V a li n e  d iy o r ?
Vali Muhiddin Bey tevkifat 

hakkında şu sözleri söylemiştir:
—  “İstanbulda tevkif edilenler 

Erbaalı Esat Efendi, ondan ilham 
ve direktif almak için İstanbula 
gelmiş olanlardır. Şehrimizdeki tev
kifat, Menemen hâdisesine vazı’yet 
eden müddeiumuminin talebi üze
rine yapılmıştır. Mevkuflar; Şeyh 
Esat Efendi, 6 muhacir ve bir de 
Manisaya gönderilen Şeyh ıbra- 
himden ibarettir.

Tekrar etmek isterim ki, bu 
tevkifat mahallî müddeiumumisinin 
talebi üzerine yapılmaktadır.

İnkılâp
5 Kânunusani Pazartesi gü

nünden itibaren yeni ve çok 
kuvvetli bir tahrir hey’eti tara
fından neşredilecektir.

Her gün 8 sahife, beş renkli 
1 bir siyasî teblo ve 4 tefrika 
î T a fs ilâ t ı  3iinc& sa h ifa m izd e  '
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İNKILÂP
5 kânunusani pazartesi gününden itibaren yeni ve 

çok kuvvetli bir tahrir heyeti tarafından neşredilecektir.

Her gün 8 sahife, beş renkli, bir 
siyasî fabîo ve 4 tefrika

Tefrikalarımız
T a ç l ı  K a t i l l e r !

Kemaleddin Şükrü Beyin bu en son yazdığı çok kıymetli tefrika, karii, başdan başa büyük bir he
yecanla saray cinayetlerinin kanlı tarihini takip ettirecektir.

Kara Davudim oğlu
Nizameddin Nazifin bütün memleket tarafından seve seve okunmuş meşhor (Kara Davut) eserinin 

bir mabadi olduğu gibi başlıbaşına da yeni, tarihi sergüzeşt ve heyecanla dolu bir romandır.

Mahbuplar Saltanatı
Mahbup!.. Bu isim yalnız Şark tarihinin değil, ilk ve orta devirlerde Garp tarihlerinin bile 

zevk ve sefa âlemlerinde ön safta kaydettiği bir isimdie. Eski medeniyetlerin ihtişamı arasında 
kadın zevki kadar mahbup iptilâsı da mühim bir rol oynamıştır. Son Saatte (Serseriliğimin 
Hatıratı) tefrikasında bütün memleketin seve seve yazılarını okuduğu (İdris Muhtefi) Bey 
tarihin bu çok nazik bahsini en ince teferruatına v a r ın c ı y a  kadar gazetemiz için yazmıştır.

Saat bir!
Yazan: Ensari Bülent

Şimdiye kadar hep sergüzeşt ve zabıta romanlarının mevzuları Garp eserlerinden almıyordu. 
Fakat şark, bu aşk ve sefahet hususunda olduğu kadar esrarengiz maceralar sahasında başlıbaşına 
bir âlemdir. Ensari Bülent Beyin bu âlemin gizli kalmış bütün esrarıengiz tezahürlerini çok kuvvetli 
kalemi ile faş edecek ve serapa İstanbulda geçen bu heycanlı hâdiseyi karilerimize içinde yaşan
mış gibi duyuracaktır.

Zekinin hatıraları
Millî takım kaptanı Zeki Beyin hatıratı S kânunusaniden itibaren gazetemizde tefrikaya baş

lanacaktır. Bu tefrika bütün sporcularımızı tanıtacağı gibi ayni zamande da memleket sporunun da 
canlı bir tarihçesi olacaktır. Her sporcu, kendini ve arkadaşlarını bu yazılar içinde görecek, 
bulacak ve tanıyacaktır.

İktisat tahsili
Amerikaya yirmi 
talebe gönderiliyor

İktisat Vekilliği tarafından ih
tisas tahsili için Avrupaya ve Ame
rikaya gönderilmesi takarrür eden 
Ziraat Alî mektebi mezunlarından 
yirmi efendinin imtihanları icra 
edilmişti.

Heyeti umumiyeyi teşkil eden 
vekillik ziraat müsteşarı İh
san Abidin, Bursa meb’usu Ziraat 
mütehassısı Muhlis, Konya meb’usu 
Hamdi, Manisa Yaşar ve ziraat 
umum müdürü Naki, müdür muavi
ni Tevfik, ve meteoroloji enstitüsü 
müdürü Tevfik Beyler Ankarada 
tetkikatın bir ' an evvel ikmali için 
çalışmaktadırlar.

Tahminlere nazaran; tetkikat 
önümüzdeki hafta pazartesi gününe 
kadar ikmal edilecek ve muvaffak 
olan efendiler taayyün etmiş ola
caktır.

A(slllnv<e<gl<e

Nermin barı cinayeti
Divanyolunda Nermiu barında 

marangoz Ahmedi öldürmekle 
maznun Zatinin muhakemesi dün 
Ağırceza mahkemesinde görülmüş
tür.

İlk muhakemede 12 seneye mah
kûm edilmişken temyizce nakze- 
dilmiştir.

Bu kere tekrar muhakemesine 
başlanan maznun Zatinin Tıbbı 
adlîce muayenesi ve kat’î bir ra
porun itası için mahkeme başka 
bir güne talik edilmiştir.

Son Posta davası
Uşak Şeker Fabrikası Müdürü 

Hayri B. tarafından Son Posta 
gazetesi aleyhine açılan davaya 
dün üçüncü ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir.

Dünkü celsede mes'ülü bilmal 
sıfatile celbine lüzum görülen Ek
rem Beyin gelmemesinden muha
keme günü 17 Kânunusaniye bı
rakılmıştır.

Ölen kadının muhakemesi
Üsküdarda bir düğün evine 

giderken gelinin otomobilini geç
mek isterken tramvaya çarpıp Me
liha Hanımın ölümüne ve Hidayet, 
Saadet ve Hikmet Hanımların mec- 
ruhiyetine sebebiyet veren şoför 
muavini Muhtar efendinin muha
kemesine dün Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir.

Müddei umumî; iddianamesini 
ssrsdstuîiş, Muhtarın Hıklgatcı-ylîL- 
ve belediye nizamatma mugayir 
harekette bulunduğundan 455 inci 
madde mucibince tecziyesini ve 
otomobil sahibi Nuri Beyin ve 
mes’ulubilmal sıfatile tecziyesini 
istemiştir.

Muhakeme müzakere ve karar 
için 12  kânunsaniye kalmiştır.

Bir sahtekâr
Antikacının 1000 

lirasını çalmış

Evvelki gün Çarşı içinde mahfa- 
zacılarda 25-27 numaralı Antikacı 
mağazasına (Kepler) ismini taşıyan 
bir Alman seyyah müracaat ede
rek antika halı, saat v.s. pazarlık 
etmiş, almış. Bedeli bin lira tutu
yormuş. Eşyayı Galatada Yova- 
kimyan han numara ikide (Atlas 
Transport) müessesesine nakil ve 
teslim ettirdikten sonra mal sahi
bine bir kart vermiş, bir de otel 
adresi göstermiştir. Antikacı otele 
gittiği zaman bu adamın daha 
evvel buradan çıkarak Almanyaya 
gittiğini öğrenmiştir. Dolandırılan 
müessese dün müddeiumumiliğe 
müracaat etmiştir.

İtfaiyecilik
Beş kişi tahsile
gönderilecek
Bundan evvel Belediyece Vi- 

yanadan bir itfaiye mutahassısı 
celbine karar verilmiş ve bu hu
susta muhabereler cereyan eyle
mişti. Celbi düşünülen mutahas- 
sısİa son bir temas daha yapılmış 
ise de, şerait üzerinde uyuşmak 
imkânı olmadığı anlaşıldığından 
celbinden sarfınazar olunmuştur. 
Buna mukabil buradan itfaiye men
suplarından beş kişinin Avrupaya 
gönderilmesi kararlaşmıştır.

Gidecek olanlar bir sene Av- 
rupada kaldıktan sonra avdet 
edecek ve gruplar da muallim 
olarak istihdam edileceklerdir. Bu 
hususta tetkikata başlanmış olup 
yeni sene bütçesine lüzumu kadar 
tahsisat konacaktır.

Tek taksi nümuneleri
Tek taksi tarzı üzerine ya

pılmış muhtelif şekilde birkaç 
otomobil nümunesinin geçenlerde 
muayenesi icra edilmişti. Yapılan 
tetkikat neticesinde bunların tek 
taksi talimatnamesine muvafık 
olmadıkları görülerek reddedil
miştir. Belediyeye gösterilmek 
üzere yeniden bazı nümuneler 
yapılmaktadır.

Dokumacılık kooperatifi
Şehrimizde bulunan dokuma

cılar arasında bir kooperatif ya
pılacağı yazılmıştı. Dün Sanayi 
Birliğinde bu hususta bir içtima 

[ olmuştur.

Köylerde
Kooperatif teşki
lâtına çalışılıyor

Ziraat Bankası İstanbul Ziraat 
Mıntakası dahilinde kooperatifler 
tesisine çalışıyor. Bu işle meşgul 
olan bir komisyon evvelki gün 
İçerenköy köylülerini bir içtimaa 
davet etmiştir.

Bu içtimada kooperatif yapıl
masına karar verilmiştir. Bundan 
başka Üsküdar’da Dudullu kö
yünde de bir kooperatif yapıla
caktır.

Adlî komisyon
Ankara, 29 (H.M) —  Adlî ko

misyon mesaisini ikmal etmiş ve 
raporunu hazırlamıştır.

Merapi yanardağı
İndifa etmiş ve 1300 

kişi ölmüştür

Batavia, 29 (A . A) —  Merapi 

yanardağının indifaı netiresinde 

ölenlerin miktarı hali hazırda 1300 

kişi olarak tahmin edilmektedir.

- Bu miktara yüzlerce kaybolmuş

lar da dahildir. Volkanın faaliyeti 

devam ediyor, civar mıntaka ta

mamile tahiiye edilmiştir.

Muhtar intihabatı
Önümüzdeki çarşamba günün

den itibaran şehrimizde muhtar 

intihabatma başlanacaktır.

Belediye bütçesi
Dahiliye Vekâleti bütçenin 
beş suretini istedi,Hükümetçe 

tetkikat yapılıyor

Şehir Meclisi tarafından kabai 
edilen muvakkat bütçenin Anka
raya gönderildiğini ve diğer ve
kâletler tarafından da ayrı ayrı 
tetkikten sonra Hey’eti Vekilede 
müzakere edileceği için gecikece
ğini kaydetmiştik. Dahiliye Vekâ
leti dün telgrafla Belediyeden 
bütçenin beş suretini daha iste
miştir. Suretler Varidat Müdür
lüğü tarafından hazırlanarak bu 
gün Ankaraya gönderilmiştir.

Karşıyaka galip
İzmir 29 (Hususî) —  Midilliye 

giden Karşıyaka spor kulübünün 
Aris takımile yaptğı maç Türkle- 
rin gaiibiyetile neticelenmiştir. Kar
şıyaka spor klübU, Aris takımını 
5-1 yenmiştir.

Oyuncularımızın galibiyeti sa
hada sürekli alıkışlarla karşılan 
mıştir. Karşıyaka futbolcuları ya
rın İzmire döneceklerdir.

Muhadenet misakı
Ankara, 29 (A.A.) —  Büyük 

Millet Meclisi bugünkü içtimamda 
Türkiye ve Yunanistan Cümhu- 
riyetleri arasında aktedilen dost
luk, bitaraflık uzlaşma ve hakem 
muahedenamesile merbutu, bahrî 
kuvvetlerin tahdidine mütedair 
protokolün ve ticaret mukavele
namesinin tasdikleri hakkındaki 
kanun lâyihaları, hariciye, millî 
müdafaa ve iktisat encümenlerine 
havale edilmektedir.

Avrupada lik maçları
Merkezî Avrupada, İngiltere de 

lik maçlarının birinci devresi hitam 
bulmuştur.

Büyük bir alâka ile temaşa edi
len bu maçların neticesinde Ma- 
camtanın Hongarya, belli başlı ve 
maruf Macar takımlarını yenerek 
birinci plana çıkmıştır.

İngiltere de meşhur Arsenei en 
kuvvetli profesyonel takımları mağ
lûp ederek büyük bir puvan farkla 
Ingiltere linkine hâkim olmuştur.

İtalyada Yuventus, Roma takım
ları İtalya şampiyonasını kazana
caklardır.

Millî maçlar
28 Kânunusanide Romada İtal

ya-Avusturya, İtalya - Fransa millî 
maçının federasyon tarafından Po- 
lonyada yapılmasına karar vermiştir.

Fransa takımının İtalyada hiç 
bir alâka uyandıramıyacağı esbabı
dır ki bu maç Polo ny ay a nakle
dilmiştir.

Binaenaleyh 28 kânunusanide 
Italya-Avusturya maçı yapılacaktır.

A rseeal takımı
İngilterenin en meşhur profe- 

sıyonel takımı olan Arsenal İspan
yada iki maç yapmak üzere 10  bin 
türk lirasına konturat yapmıştır.

Vitrin müsabakası
Düu ticaret odasında Vitrin 

müsabası hey’eti taplanmış ve 
müsabakada vitrinlere verilen rey 
sahipleri için kur’a çekilmiştir dün 
de iki yüz kişiye hediye tevzi edil
miştir.

Tabanca atmış
Dün gece saat iki buçukta 

kerestecilerde yangın yerinde 
Haşan oğlu Kasım, arkadaşı Ra
mazanı öldürmek için bir el silâh 
atmış, kaçarken yetişen polis Ha
şan Efendiye de bir el silâh ede
rek kaçmıştır. Fakat etraftan 
yetişen diğer polisler tarafından 
yakalanmıştır.

Tayyare Cemiyeti
Tayyare cemiyetlerine kim

lerin aza olacakları 
tesbit edildi

Tayyare Cemiyeti kazaiarda 
teşkil edilecek idare heyetleri 
hakkında Dahiliye Vekâletinden 

Vilâyetlere birer tamim gönderilmiş
tir. Bu tamime nazaran kaza Tay
yare Cemiyetlerinde belediye reis 
veya askerlik şubesi reisi, jandar
ma kumandanı mahallin en büyük 
maliye memuru ve varsa kaza 
gümrük memuru, kazanın meclisi 
umumî azasından birisi aza olarak 
bulunacakbr.

Barut hırsızlığı
Yedikule barut fabrikasından 

barut çalıp satmakla maznun'fab- 
rika kapıcısı Arif Efendinin tev
kif edildiğini yazmıştık. 4üncü 
müstantik tarafından isticvap edi
len Akif hakkındaki tahkikat bit
miştir. Bu mesele etrafında Akifin 
kardeşi Ali efendi barut fabrikası 
memurlarından bazılarının ifadeleri 
alınmıştır. Müstantiklikçe Akifin 
cürmü sabit görülmüş ve hak 
kında lüzumu muhakeme kararı 
verilmiştir,

Akif ağırcezada muhakeme edi
lecektir.

Sarhoşluk yüzünden
Dün gece yarısından sonra 

Vezir hanında oturan Hopalı va
pur lostromosı Hüseyin sarhoşluk
la bıçak teşhir ettiğinden yakalan
mış ve hakkında tahkikat başla
mıştır.
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TELGRAFLAR

Lâyihalar 
Yem  kanunların

Vergiler 
Tadilât tetkikatı

tetkiki bitti
Adliye Vekâleti yeni ka

nun projelerini 
hazırlamağa çalışıyor

Ankara 29 (H. M) —  Adliye 
Vekâletince azun müddettenberi 
üzerinde tetkikat yapılmakta olan 
kanunlarımızın tetkiki bitmiştir. 
Kanunların, Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin riyasetindeki umumî 
içtimada da tetkiki yapılmış ve 
lâyihai kanuniyeler hazırlanmıştır. 
İcra Kanunu ile ceza usulü muha
kemeleri kanunu tctkikatım yapan 
encümen azasından Feyzi Daim, 
Konya müddeiumumisi Suat Bey
lerle bu encümenlerin diğer azası 
da dün akşam mahalli memuriyet
lerine avdet etmişlerdir. Diğer 
kanun lâyihaları da hazırlamnak- 
tadır

Başvekil Ankarada 
Ankara, 29 (A. A) —  Başvekil 

İsmet Paşa Hz. bu sabah ekspres
le şehrimize avdet etmiş, istasiyon- 
da Vekiller, Meb’uslar ve vekâlet
ler erkânı tarafından karşılanmıştır.

neticelenmiştir
Cibayet tarzlarının tadil ve 

tenzili müm
kün olduğu anlaşılmıştır

Ankara 29 (H.M.) —  Bir müd
dettenberi tadil ve tenzili kabil 
olup olmadığı hakkında üzerinde 
muhtelif heyetler tarafından tet
kikat yapılmakta olan vergilerden 
mühim bir kısmının tetkikatı bit
miştir. Arazi, müsakkafatı ve mu
amele vergisi tetkikatı neticelen
miştir.

Aldığım malûmata nazaran tet
kikat yapan hey’etler vergilerden 
bir kısmının cibayet tarzlarının 
tadili ve tenzilleri mümkün olduğu 
kanaatini izhar etmişlerdir.

Yeni Maliye vekili Abdülhalik 
Bey hazırlanan raporları bugün
lerde tetkik edecek ve alebi ihti
mal Çarşamba günkü Hey'eti ve
kile içtimaında bunlar mevzubahs 
olacaktır.

İzmir Borsasn
İzmir 28 (A.A) —  Bugün ya

pılan intihapta Borsa riyasetine 
İzmirli Talât B. müttefikan tayin 
edilmiştir.

Dunun k©ımgır©l©ff™ 
a M e t t l l e ı r

Kubilay Beyin şehadetin- 
den dolayı maarif ve 

ordunun taziye edilecek

Giizcl san'atlar birliği edebiyat 
şubesi senelik kongresini dün ak- 
ietmiştir. Kongrede evvelâ idare 
hey’eti raporu ve bütçe okunarak 
kabul edilmiştir.

Bundan sonra yeni idare hey’
eti intihabatı yapılmış ve yeni 
hey’ete Hüseyin Rahmi, Refik Ah
met, Sadri Ethem Beylerle. Meb- 
rure Hurşit ve Şüküfe Nihal Ha
nımlar yedek aza olarak İbnir- 
refik Hhmet Nuri, Nurullah Ata 
Beyler intihap edilmişlerdir.

İntihabattan sonra Menemen 
hadisesinde şehit düşen muallim 
ve zabit Kubilay Beyin hatırası 
taziz edilmiş ve kahraman bir 
zabit, kıymetli bir muallim kaybet- 
tikileri için orduya ve Maarif Ve
kâletine taziye telgrafları çekil- 
mes ne karar verilmiştir. __

Vadeli tediyat
Ticaret Odası raporunu 

hazırlıyarak gönderdi

Beynelmilel Ticaret Odası va
deli satışlar hakkında muhtelif 
memleketlerde cereyan eden mu
amelelere dair bir anket açmıştır: 

Bu anket için memleketimiz
den de malûmat almak için ticaret 
odasına müracaatta bulunulmuştur. 
Beynelmilel Ticaret Odası; vadeli 
satışlar hakkmdaki Türk kanun
larının ahkâmını, bir türk ile bir 
ecnebi arasında vadeli satışa dair 
tanzim edilen mukavelenin Türk 
kanunlarına göre ne derece muh- 
teber olduğunu sormuştur.

Ayakkabıcıların müracaatı 
Ayakkabıcı esnafı cemiyeti Ti

caret Odasına müracaat ederek 
yerli sanayiin daha ziyade hima
yesi için hükümet nezdinde te- 
şebbüsatta bulunulmasını istemiştir.

Ayakkabıcılar bilhassa Avru- 
padan gelen lâstik ayakkabılar
dan dah ı fazla resim alınmasını 
istiyorlar. _____

Bir teşebbüs
Tütün depoları

lıâglff ©lacak
Belediye bu yakında alâ
kadar makamat nezdinde 
teşebbüsatta bulunacak

Beşiktaşta Serence bey yokuşu 
yangın tahkikatı Belediyece ikmal 
edilmiştir.

Bu tahkikatın neticesine göre 
yangını bidayetinde su varmış, 
fakat kâfi derecede tazyik olma
dığı için itfaiye sudan istifade 
edememiştir.

Belediyeden aldığımız malûmata 
göre bu sene çıkan yangınların 
altısı tütün depolarına aittir. 
Belediye tütün depolarını şehrin 
haricine çıkarmak teşebbüsünde 
bulunmuştu.

Fakat, iktisat vekâleti amelenin 
şehir haricindeki depolara gidip 
gelmelerindeki müşküllattan ve 
diğer bazı İktisadî mahzurlardan 
dolayı bu teşebbüse muvafakat 
etmemişti. Belediye ahşap, eski 
konaklardaki tütün depolarının 
yangın için tehlikeli bir vaziyette 
bulunduklarını nazarı dihkate al
dığı cihetle tütün depolarının kâ- 
gir olması için yeni bir teşebbüste 
bulunacaktır.

Köpeklerle mücadele
Belediye riyaseti tarafından 

zabıtai belediye memurlarına son 
yapılan tebligat üzerine her taraf
ta köpeklerin zehirlenmesine baş
lanmıştır. Bu hususta ihmali görü
lenler tecziye edilecektir.

verilmektedir. Şimdiye kadar (45) 
kişi tevkif edilmiştir. Tahkikatın 
neticeleri etrafında sıkı ketumiyet 
gösterildiğinden kat’î bir fikir 
dermeyanı mümkün değildir.

Mürtecilerin sekiz gün kaldık
ları Bozalan köyünden 70 kişi ne
zaret altına alınarak Menemene 
getirildi. Altı mürteci haini gör
dükleri halde hükümete haber 
vermiyen Bozalan köyü müezzini 
Ahmetle arkadaşı iki seyyar sa
tıcı ve hainlere istedikleri ipi ve
ren arnavut Kâmil ve hainleri 
Menemen hâdisesinde alkışlamak 
küstaklığında bu'unan İsmail mah
keme kararı ile tevkif edildiler.

Manisadan 13 mevkuf daha 
getirildi. Alaşehirde yakalanan 
Şeyh Aptülkadirin’de tevkifine ka
rar verildi.

Manisada yakalanarak Mene
mene getirilen tabur imamı ilyas 
ifadesinde “biz Menemende ga
lip geldikten sonra arkadaşları
mızdan Saffet Hocayı Menemene 
Kaymakam yapacak İzmir üzerine 
yürüyecektik,, demiştir.

Erzurum un p ro te sto su  
Erzurum, 29 —  Menemende 

vukubulan ve bugün haber alınan 
İrtica Hadisesini bütün Erzurumlular 
çok derin tesir ve nefretle karşı
lamışlardır. Mukaddes Cümhuri- 
yetimize karşı serseriler tarafın
dan ika edilen bu çirkin hareketi 
bütün mevcudiyetimizle tel’in ede
riz necip Türk milletinin kanı 
bahasına elde etmiş olduğu bu 
kudsî esere ve dolayısiyle vatan 
ve millete hiyanet eden, alçakların 
en kısa zamanda en ağır cezalarla 
tedibini istiyen Erzurum halkının 
bu vatani hissiyatını makamatı âli- 
yeye arz ve keyfiyetin efkârı umu
miye iblâğım da matbuatınızdan 
rica ederiz.

Belediye reisi Seyfullah, Erzu
rum Cümhuriyet Halk Fırkası ida
re Reisi Rıza, Meclisi Umumî 
azasından Canip Ticaret ve Sanayi 
Odası Reisi Sadrettin, Belediye 
Meclisi azasından Hulûsî, Rahmi, 
Tüccardan Şükrü ve Ahmet.

Tahlisiye
Ankara, 20 (H. M.) —  Tahli

siye »mıım müdürlüğü bütçesinin 
tetkikatı bitmiştir. Yeni tahlisiye 
bütçesinde bir miktar tasarruf 
yapmakla beraber, gelecek sene 
içinde tahlisiye tesisatının ıslahı 
yolunda çok yeni ve fennî esaslar 
üzerinde yürünecektir. 1931 se
nesi için Kızkulesi, Ahırkapı ve 
Fenerbahçede sisli zamanlarda ça
lan üç düdük ve sis kampanaları 
konulması takarrür etmiştir. Bun
dan başka Karadeniz haricindeki 
eski fener dubasının yerine bu 
yaz bir otomatik çanlı şamandıra 
konacaktır. Aldığımız malûmata 
göre 1931 de Türk sularında da
imî seyrisefer yapan gemiler için 
abune usulü ihdas edilecektir. Bu 
suretle bu gemiler için tonaj ba
şına beş kuruş olarak verilen tah
lisiye resmi tenzil edilecektir.

Yeni hava postası
Paris, 29 ( A .A  ) —  Fransız 

şark hava kumpanyası tarafından 
teşkil edilmiş olan Marsilya-Bağ- 
dat-Karaşi posta servisi 1 kânu- 
nusenide başlıyacaktır.

Birmanya isyanı
Ranyoon 28 (A.A) —  Birman

ya isyanı cidden vahim bir şekil 
almıştır. Hükümet, bu hareketin 
tevessüüne mani olmak için as
ker göndermeğe karar vermiştir.

Yunan işçileri 
Atina, 28 (A.A) —  Pire lima

nındaki işçiler, kabul ettikleri bir 
karar suretinde hükümetin işçiler 
sınıfını himaye etmek üzere muh
telif tedbirler almasmı istemişlerdir.

Bougie4 de fırtına 
Constantine 28 (A.A) —  Bou- 

. gie şehrinde ve havalisinde şid
detli bir furtına olmuş, ehemiyetli 
zararlara ve suların taşmasına 
sebep olmuştur.

Kanlı isyan
Rangoon 29 (A.A) —  Resmi 

bir tebliğe nazaran, son kanlı is
yan neticesinde had olan vaziyet
te mühim bir eseri salâh husule 
gelmiştir. Mamafih, ormana ihti- 
fa ve orada tahassun etmiş olan 
Silor kasabalardan silâh ve mü
himmat tedarik etmek maksadile 
geceleri çıkmaktadırlar. Ancak, 
asiler polis ve askerle çarpışmak 
arzusunu izhar etmediklerinden 
halkın emniyeti yerine gelmiştir.

Kazanç vergisi
Ankara. 29 (H.M.) —  Maliye 

müfettişleri umumî kongresi 3 
kânunusanide burada toplanacak
tır. Hazırlıklara başlanmıştır. Bu 
kongrede geçen sene müfettişlere 
etüd edilmek üzere verilen kazanç 
vergisi tahsil usulü hakkmdaki 
tetkikat raporları okunacak ve bir 
karar ittihaz edilecektir. Bu ra
porların tetkikatı neticesinde ka
zanç vergisi tahsil sisteminde bazı 
değişiklikler olacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir.

Amerika - Fransa
New-York, 28 (A.A) —  Ame

rikanın Paris sefiri Egge, Parise 
dönmek üzere hareket ettiği sıra
da Amerikada hüküm süren 
İktisadî inhitatın sonu gelmek 
üzere olduğunu, daha iyi ve mü
sait zamanların yaklaştığını söy- 
miştir. M. Egge, Fransa ile Ame
rika arasındaki samimî itilâfın 
kuvvetlendirilmesine çalışmak üzere 
Parise avdetinden dolayı memnun 
olduğunu da beyan etmiştir.

Millî cenaze alayı
Bükreş, 28 ( A .A  ) —  Geçen 

gün vefat eden M. Vintila Brat- 
yano'ya Florina’da milli cenaze 
alayı yapılmıştır.

Kış zeriyatı
Muğla, 29 (A,A) —  Bu sene 

kış zeriyatı olarak Teşrinisani ga
yesine kadar 240 bin dönüm era- 
zi ekilmiş ve 350 bin dönüm era- 
zi hazırlanmıştır.

Geçen seneye nispeten yüzde 
10 noksandır. Bu noksanlık zür- 
ram elinde fazla kübubat bulun
masından ve tütün ekiminin faz- 
lalaşmasındandır.

Venizelos Belgrat’ta
Belgrat, 28 (A.A.) —  Yuna

nistan Başvekili M. Venizelos, re
fakatinde umuru siyasiye müdürü 
ve kâtibi olduğu halde buraya 
gelmiş ve doğruca Saraya giderek 
kıral tarafından kabul olunmuştur,

Hariciye nazırı M. Marinkoviç 
saat 18,5 ta hariciye nezaretinde 
M. Venizelos’un şerefine bir çay 
ziyafeti vermiştir. M. Venizelos, 
saat 21, 30 da Viyana’ya hareket 
etmiş, istasyonda Başvekil ve na
zırlar tarafından selâmlanmıştır,

T a h k ik a t  son  sa fh a s ın d a
[  1 in ci sa h ifed en  m abad ]  

veren adamdır.
İzm ir M eb’usları 

İzmir Mebusları Vasıf ve Ce
lâl Beyler de Menemene gitmiş
tir. Menemen telgrafhanesi iki mu
habere memuru ile takviye edil
miştir.

Menemendeki mevkuflar 39 
kişiden ibarettir.

D a h iliye  V e k ili  
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey ile Fahrettin Paşa Menemen
de tezahüratla karşılandı. Doğru 
Kubilay Beyin kabrine gittiler. 
Hazin ve müessir bir hitabede bu
lundular. Sonra cinayetin irtikâp 
edildiği meydana geldiler, halk 
ile temas ederek izahat aldılar. 
Buradan hükümet dairesine gide
rek Kaymakamla hususî surette 
görüştüler. Menemen Jandarma ku
mandanını Kaymakamın odasına 
çağırarak isticvap etti.

İsticvap uzun sürdü. Dahiliye 
Vekili odadan çıktığı zaman çok 
müteessirdi, yüzü sap sarı idi.

Dahiliye Vekili ile Fahreddin 
Paşa şerefine Türk Ocağında 
25 kişilik ziyafet verildi.

A n k a r a d a  ih tifal 
Ankara, 29 —  Şehit Kubilay 

Bey için Türk Ocakları umumî 
merkezinde yapılacak olan ihtifal 
muhterem ölüye lâyık bir şekilde 
yapılabilmek için Cuma gününe 
bırakıldı.

B ıırsa ’ . a  m atem  
Bursa, 29 —  Menemen hâdisesi 

burada lanet ve nefretle karşı
landı. Halkın hissiyatına tercüman 
olan Belediye reisi, hâdiseden 
mütevellit teessür ve teellümlerini 
Menemen Belediyesine bildirdi. 
Vazife uğrunda Kubilay Beyin 
ailesine de taziye telgrafları 
çekildi.

ihtifalde Maarif Vekili Esat, 
Müsteşar Emin ve Hamdullah 
Suphi Beyler birer nutuk söy- 
liyeceklerdir.

İzm ire a v d e t  
İzmir, 29 —  Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya Eey geç vakta kadar 
Menemen'de tahkikatla meşgul
oidu. Ve gece yansı İzmire ge
lerek Naim oteline indi. Şükrü 
Kaya Beyi ziyaret ettim. Bana 
dedi k i:

—  Hâdise çok fecidir. Jaudar- 
ma kumandanı Fahri Bey, vazife
sinin icabını yapmadığı anlaşıl
dığından tevkif edildi. Menemen 
kaymakamı Cevdet Beyin de
hâdise esnasında vazifesini ihmal 
ettiği görülmüş ve vekâlet emrine 
alınmıştır.

Dahiliye Vekilinin tevkifini
söylediği jandarma kumandanı, 
Menemen hâdisesinde mürteciler 
Kubilay Beyi keserlerken canilere 
ateş açmamıştır.

Bu vaziyeti gören yüzbaşı 
Ragıp Bey makineli tüfek başına 
geçmiş ve ateşe başlamıştır. Hâ
dise böylece basdınlmıştır.

Dahiliye Vekili bugün tekrar 
menemene gidecektir. Tahkikat 
neticesine kadar burada kala- 
cakdır. Yarm Manisaya gitmesi 
muhtemeldir.

M ühim  bir n o k ta  
Ankara, 29 —  Camilerde mev- 

cüt bütün bayrakların kaldırılarak 
müzelerin birine nakledileceği söy
leniyor. Menemen hadisesinin şu- 
muline Nakşibendi tarikatinin ve 
bu tarikat mensuplarının vasıta 
oldukları anlaşılmışıtır. Bu tarika- 
tin merkezi evvelce Sivasta iken 
tekkelerin kapanacağı sırada Balı
kesir hevalisine intikal etmiştir. 
Tarikat müntesiplerinin Balıkesir 
ve İzmir hevalisinde son günlere 
kadar gizli ayinlerine devam ettik
leri taaakkuk etmektedir. Vali ve 
idare amirlerinin en ziyade mes
uliyetlerini mucip olan nokta da 
budur.

Nakşibendiler tarikat erbapı 
arasında en çok hilâfetei ve Pa
dişaha olanlarıdır. Padişahların 
bir çoğo bu tarikate mensupdurlar.

Menemende ilk silahı atanın 
bir mü’ezzin olduğu anlaşılmıştır. 
Kobilay Beyin silah istimaline lü- 
züm gürmeden vaka mahalline 
gelmesi felakete sebep olmuştur.

Menemen hakkında burada çok 
şiddetli hükümler vardır. Kobilav 
Beyin müdahalesi olmasaydi irti
caın orada tevessü edeceğine 
muhakkak nazarile bakılmaktadır.

A y a ş t a  te v k if  
Ayaşta da bir Hoca tevkif 

edilmiştir. Menemen hadisesi ile 
alâkadar bulunmaktadır.

Bir tam im  
Ankara, 29 —  Menemen hadi

sesinde şehit olan Kobilay Beyin 
ailesine ve mensup olduğu mektep 
namına İzmir maarif müdürlüğüne, 
Maarif Vekili Bay tarafından ta- 
ziyet telgrafları çekilmiştir. Bütün 
maarif eminliklerine de şu telgraf 
gönderilmiştir:

„ Kobilay Beyin vazife uğrunda 
fedakârlığı bütün münevver gençlik 
ve Türk muallimliği için bir örnektir.

Her derecede bulunan mektep
lerde bu hafta içinde Yurt bilgisi, 
tarih ve içtimaiyat derslerinde 
Kobilay Beyin yüksek fazileti ve 
vazife uğrundaki fedakârlığı tale
beye anlatılacak ve mekteplerinde 
bu genç şehit için ihtifal yapıla
caktır.,,

H ainlerin ta sa v v u r a tı  
İzmir, 28 (H. M) —  Menemen 

civarında tabiî sükûnet vardır. 
Tahkikat kolaylıkla ilerlemekte 
icabı hale göre tevkif kararları
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koruma kanununu hazırlıyor

ve Menemende Idarei Örfiye ilân edilerek maztmn- 
edileeek bir Divanı harpte muhakeme edilecekler

Ankara, 30 [Hususî] —  Fırka grupu yedide dağıldı» Fırkada Âkçora9 
Beylerle ve daha bazı meb’uslar söz alarak bu feci hâdiseyi tahlil ve hükümetin 
almaşım istediler, ismet Paşa Hz. uzun bir nutkunda meselenin vâsi 
saikle ispat etti. Hükümet Manisa, Menemen havalisinde idarei ürfiy* 
divanı harpte muhakeme edileceklerdir. Bundan maada hükümet 
bir kanun hazırlayacaktır. Meclis bu hâdiseden dolayı çok heyecana

v e -

ayrı

Meclis ve Hiikûmet yalnız hâdise faillerine değil 
bütün irticaa karşı şiddet göstermekte müttefiktir

A n k a r a d a  ba z ı g a z e te le r in  v e  n eşriy a tın  e fk â r ı  umu- 
m iy ey i i fs a t  v e  ta h r ik  e tt iğ i k a n a a t i  m evcuttur.

Ankara, 30 ( H. M. ) —  Bu 
gün Cümhuriyet Halk Fırkası gu- 
rupu saat on birde toplandı. Dün 
meclis koridorunda asabî bir faa
liyet ve münakaşa vardı.

Bu münakaşaların mevzuu ma
lûmdur. Menemendeki irtica hâ
disesi hakkında îsmet Paşanın bu 
gün izahat vereceğini herkes bili
yordu.

Fırka müzakeresinin çok he
yecanlı cereyan ettiğini haber al
dım. On birden bire kadar sûren 
bu içtimaa saat 3 te tekrar de
vam edilecektir.

Bu sabahki içtimada Başvekil 
ismet Paşa, resmî raporları oku
duktan sonra, alınacak tedbirleri 
izah etti. Bir çok meb’uslar da 
söz aldılar.

Hepsinin ittifak ettiği 
nokta, hükümetin yalnız 
bu hâdiseye değil, bundan 
sonra da buna benzer hâ
diselere karşı azamî şid
det göstermesidir.

Tedbir olarak istiklâl 
mahkemesi teşkili fikrin
de bulunanlar azdır. Bil
hassa ismet Paşa bu fik
re taraftar değildir.

Galip olan bir fikir, mahallî bir 
idarei örfiye ilânı ve bir inkılâbı 
koruma kanunu ısdarıdır. Bu ka
nunun ihtiva edeceği maddeler 
henüz malûm de~ ildir. Ancak 
maddelerin ifadesi kanunun adın
da ve manasında mündemiçtir.

Alınacak tedbirlerin ve 
tecziye edilecekler hak
kmdaki cezaların en kısa 
bir müddet zarfında tatbi
ki umumî bir arzudur.

Hâdiseain irticaî, miirettep ve 
şümullü olduğu anlaşılmıştır.

Serbesit fısrkaoıs Meaıe- 
saaad e in tih abatı k azan m ası  
v e  S a ffe t  hocanım o rad a h n -  
lunm ası, ilk  hareketim  de  
orad an  çık m asın a  sebep ©1- 
muştuur.

Tahkikat neticesinde bu hava
lide eski harflerle ders veren ka
dınlar bulunduğu ve gençliklerine 
rağmen, çenelerinin ucunda sakal 
bırakıldığı, ormanlarda veya gizli 
yerlerde zikir yerleri bulunduğu 
görülmüştür.

Halk Fırkasının bir meb’usu 
bu günkü içtimada demiştir ki:

—  Memleketin bazı akşamında

bir tekke faaliyeti var.
Bu, anlaşıldı. Bu faaliyete işti

rak edenlerin bir kısmı samimî 
mutekitlerdir. Akidelerinde.: dola
yı bu yola girmişlerdir.

Bir kısmı ise siyasî mevzulara 
karışanlardır. Birincileri takip et
mek doğru değildir. Hüküme
tin faaliyet ve takibatı ikinci 
kısım politika serserileri hakkında 
olmalıdır. Vicdanî işlere karışa- 
mayız.

Maamafih bu kanaata iştirak 
edenler azdır. Vicdanî işlere ka
rışmak doğru değil. Fakat iki 
türlü faaliyeti biribirinden ayır
mak güçtür.

Tekkeler mülgadır. Tekkeleri 
ilga eden kanunun manası, sadece 
tekke kapılarının kapanması de
ğildir.

Her halde tabiî ahvaldeki 
kanunlar ile irtica hakkmdaki 
tahkikat yürütülemez. Onun için 
bugünkü içtimamda fevkalâde bir 
kanunun lüzumu etrafında k a fi
yetle ısrar edenler olmuştur. Bir 
meb’us: “Çok itidal zarar verir, 
şiddetli bir adalet lâzımdır.,, diyor.

Ankarada, bazı gaze
telerin ve neşriyatın ef
kârı umumiyeyi ifsat ve 
tadrik ettiği kanaati umu- 
mîeir. Bunu misaller ve

maddelerle ispat edenler 
var.

Tevkif edilenlerin ve 
isticvap olunanların bu 
mesele etrafında açık iti
rafları var.

Serbest fırka macerasının da 
fikirleri büsbütün anarşiye götür
düğü şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Diğer bir meb’us bana vazi
yeti tahlil ettikten sonra dedi ki:

—  Balıkesir Meb’usu Hayrettin 
Bey, geçenlerde mecliste belediye 
intihabatı hakkında kürsüde be
yanatta bulunurken tekkelerden 
bahsetmiş ve birçok kimseler bu
na gülmüşlerdi. Bu son vaziyet 
hak verdirmiş oldu. Doğru gören 
arkadaşım vazifesini yapmıştır.

Anlaşılan bir hakikat daha 
var. O  da Menemende kaymakam 
ve jandarma kumandam ve daha 
bazı memurların vazifelerinde ku
sur ettikleridir. Bunların ceza gör
meleri mukadderdir.

Mazhar Müfit Beyin sual tak
ririne perşembe günü İsmet Paşa 
tarafından cevap verilecektir.

Bu mesele etrafında mecliste 
hararetli münakaşalar olacağı an
laşılıyor. Fırka bu gün ittihaz edi
lecek tedbirler etrafında bir karar 
verirse icap eden kanun lâyihası
nın perşembeye yetiştirilmesi muh
temeldir.

T a h k ik a t  v e  t e v k i fa t  d ev am  e d iy o r
Dahiliye Vekili Ankaraya dönüyor 
Hainlerin muhakemesine yakmda 

İzmirde başlanacaktır.
Menemendeki irtica hadisesi 

etrafında dün gelen malûmata 
nazaran tahkikat son safhasına 
dahil olmuştur.

M enem en gen çleri 
Menemen, 29 [ H. M. ] —  Da

hiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu
gün öğleye kadar İzmirde Naim 
palas otelinde kalm'ş ve İzmirde 
bulunan meb’usların ziyaretlerini 
kabul etmiştir. Saat on dördü 
kırk geçe Alsancak iskelesinden 
hareket eden Karşı Yaka vapuru 
ile Karşı Yakaya oradan otomo
billerle Menemene gitmişlerdir.

Dahiliye Vekili Menemende 
evvela kışlayı ziyaret etti. Askerî

B i i g i

Darülfününlular 
miting yapıyos*

Evvelce yazdığımız gibi Mene
men hadisesinden çok müteessir 
olan Darülfünün gençliği bugün 
saat birde Darülfünun meydanın
da bir miting yapacaktır.

Darülfünun muhiti halâ hâdise
den mütevellit teessür içiudedir.

Dün akşam, Ticaret mektebin
de talebe birliği ve diğer Âlî 
mektep mümessilleri toplanmışlar 
mitinge karar vermişlerdir.

Bu günkü mitinkta Profesör 
Muslihiddin Âdil, muallim D.Fah- 
reddin Kerim ve Hukuk fakülte
sinden bir kaç talebe nutuk söy
leyeceklerdir.

Mevkuflar
Tahkikat bitince 

gönderilecek
Menemen irtica hâdisesi ile 

alâkadar oldukları için şehrimizde 
tevkif edilen şeyh Esat efendi ile 
oğlu Ali efendi ve şeyhin mürit
leri olup maiyetteki hıyanet şebe
kesinin fstanbuidaki elemanları 
vazifesini gören altı Florinalı mu- 

/  A r k a s ı 2  in c i s a h ife d e  J

Hz\
{Ankaraya avdet 

buyuracaklar
Reisicümhur Gazi Hazretle

ri dün saraylarında mesai bü
rolarında meşgul olmuşlar, bir 
yeri teşrif buyurmamışlardır.

Gazi Hazretleri kânunusani
nin ilk haftasında Ankarada 
bulunmalarım icap ettiren es
bap dolayısile merkezi hükü
meti teşrif edeceklerdir.

Gazi Hazretlerinin Ankara
ya teşriflerinin amili Japon ve
liahdını 12  kânunusanide kabul 

|  buyurmaları takarrür etmiş ol- 
1  masından ibarettir.
|  Reisicümhur Hazretlerinin bu 
1  itibarla Garbî Anadoiu ve Ak- 
1  deniz seyahatlerine bilâhare de- 
% vam edecekleri söylenmektedir. 
V. ■

Dahiliye Vekili Manisada 
İzmir, 30 (A.A.) —  Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Bey ordu mü

fettişi Fahrettin Paşa ile birlikte 

otomobillerle Manisaya gitmişler
dir

rüesa ile görüştü. Dahiliye Vekili
nin yanında Fahrettin ve Vali 
Kâzım Paşa vardı. Vekil bey 
yarım saat kadar kışlada kaldılar. 
Müteakiben hükûmte geld 1er, 
nazaret altına alınmış kimselerle 
görüştüler. Vazifesini ihmalden 
tevkif edilen Jandarma bölük 
kumandanı Fahri ve Vekâlet em
rine alınan kaymakam Cevat bey
lerin ifadelerine müracaat edildi.

Şükrü kaya bey tekrar İzmire 
avdet etti.

Menemen gençleri bngiin Türk 
Ocağında bir içtima yapmış ve 
isyancılraı hadise günü alkışladık-

(  A r k a s ı  2  i n c i  s a h i f e d e  )

İ N K I L A P

Kânunusani

1931
Pazartesi gününden itibaren

Yeni ve çok kuvvetli bir 
tahrir heyeti tarafın

dan neşir ve idare 
edilecektir.

Tafsilât üçüncü sayfada! j
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Bir haraba içinde bulduğum 
bu yetim köy kızını okadar sev- 
miştimki az zaman sonra o, bü
tün saadet ve ümitlerimin membaı 
olmuştu. Kızıma güzelliğinden ki
naye olarak birde isim koydum: 
Muhsine... İyi kalpli bir kadın 
hizmetimize bakıyor, rahat asûde 
bir halde yaşıyorduk. Muhsine 
her sabah sarı, ipek gibi saçları 
dalgalanan buklelerle süslenmiş, 
kısa elbisesi içinde, gelir, benden 
dersini alır, sonrada oyuncaklarile, 
işlerile meşgul olurdu. Onoeş ya
şma gelinceye kadar bu berrak 
ve mes’ut baba-kız hayatı devam 
etii. Kızımın güzelliği, muhitinde 
herkesi ğıpta ile alakadar eden 
bir kemâle gelmişti.

Bir gündü. Sebepsiz bir hü
zünle sararan yüzüm ve ağarma
ğa başlayan saçlarımı seyrediyor
dum. Kapı açıldı. Kızım odaya 
girdi. Aynadan ona bakıyordum. 
Birden kıvılcımlanan gözlerim , 
onun omuzlarına kadar çıplak, 
mütenasip kollarında ve kısa etek
liğin örtemediği dolğun, uzun ba
caklarında kaldı. Birden titredim, 
gözlerimi yumdum. Fakat, kalbi
mi bir gizli kurt gibi kemiren bu 
günahkâr hissi atamadım. Ondan 
sonra muhayyelemde, günlerden 
beri devam eden sebepsiz hüznü
mün izlerini buldum. Ben, kızımı 
seviyordum.

Bunu düşündükçe benliğimin 
her tarafını bir sıtma ürperişile 
kaplıyan bu günahgâr düşüncenin 
ağırlığı altında bunalıyor, kendim
den geçiyordum. Bunu anladıktan 
sonra, Muhsine ile bir müddet yüz 
yüze ve göz göze gelmedim. Yal
nız, akşamları, karşımda gazete
sini okuyan kızımın, fanusun ziyası 
altında bir nur yığını gibi parlı- 
yan san saçlarını, ince yüzünü 
seyrettikçe onun hatıralar ile içim 
eziliyor, gözlerim yaşlarla dolu
yordu. Bu zamanlar kuru hazan 
yapraklarına banziyen aşkım, ba
zen kalbimde doğan muhteris ha
yallerle gıdalanarak beni kudur
tuyordu. O zaman kızımın ipek 
saçlarının demet demet almma dö
küldüğünü, iri elâ gözleri yarı 
kapanmış, dudakları nemli, yavaş 
yavaş bana doğru yaklaştığım ve 
tombul, yuvarlak omuzlarının avuç
larımın içinde erir gibi olduğunu 
hissediyordum. Kaç kere kendi 
kendimi öldürmek istedim. Fakat 
kalbimi tatlı tatlı sıkan o kuvvetle 
kenetlenen kollarımı oynatamadım.

Bir gün, buraya on dakika 
mesafede olau (s) nahiyesine ta
yin ettiler. Uzun bir seyahattan 
sonra buraya geldik. Kutu gibi 
üç odalı bir ev bulduk. Her tarafı 
sarı, pembe güllerle dolu mini 
mini bir bahçesi vardı. Muhsine- 
nin, el’an hiç bir şeyden haberi 
yoktu. Yalnız benim günden güne 
bozulan sıhhatimden, azalan neş’- 
emden şikâyet ediyordu. Aylar 
geçti. Bu tenhâ köy muhiti ona da 
tesir etmiş, neş’esiz, mahzun nü- 
zevi bir hal almıştı. Bana gelince 
hemen bütün bir mefturiyet ve 
mahrumiyet içinde ihtiyarlayan 
kalbimin aşkı, her günün biriken 
iztırablanndan kuvvet alarak kit- 
tikçe derinleşiyordu, Bu zâfım aylar 
geçtikçe kuvvetli bir iptilâ halini 
aldı. Artık her dakikamı Muhsi- 
nenin yanında geçiriyor, ona do-

M umzem  1||
kunmak, ellerini tutmak, saçlarını 
okşamak, iri elâ gözlerinin bay
gın bakışları içinde erimek, öl
mek için çıldırıyordum. Nihayet 
aşkım, her hissime tahakküm et
mişti. Ona babası olmadığımı söy
liyecek, Muhsineyi nikâhla ala
caktım. Fakat kır saçlı babanın 
bu cinayetine lüzum kalmadı ev
lât. Uzatmayayım; bir klş gece- 
sidi. Kızımla masamızda karşı 
karşıya yemeklerimizi yiyorduk. 
Bu akşam onun halinde bir tu
haflık, ne yaptığlnı bilmez hasta 
insanların perişanlığı vardı.

Birden, Muhsinenin yerinden 
kalktığını, etrafına garip garip 
bakındığını ve sonrada sendeliye- 
rek iskemlesine oturduğunu gör
düm.

—  Ne oluyorsun, kız m dedim.
Bütün vücudu ürpertiler içinde:
—  Hiç, hiç baba. Bir şeyim 

yok d'ye cevap verdi.
Fakat gene bir şey almak için 

uzanır gibi oldu. Yüzüne baktım. 
Gözleri dönmüş, dudakları şişmiş, 
yanakları mosmor olmuştu. Bir
denbire iskemlesinden yuvarlandı. 
Yerimden fırladım :

—  Muhsine, diye haykırdım. 
Ne oluyorsun? Hastamısın?

O. boylu boyuna uzanmış kıv
ranıyordu.

—  Baba, baba diye inledi. 
Beni affet. Senden her şeyi sak
ladım ben...

Ve titreyen ellerile gögsünden 
buruşuk bir kâat çıkardı. Gittikçe 
zaifleyen sesile:

—  Babacığım dedi, bu, kar
nımdaki çocuğun babasından ge
liyor. O buradan kaçtı. Beni aldattı.

Gözlerimden yaşlar boşanıyor, 
dudaklarımdan köpükler sızıyordu. 
Birden beynimin içinde bir sivri 
bıçağın kıvrandığını, gözlerime 
kan dolduğunu hisettim. Bir deli 
gibi ocağın yanındaki baltaya 
saldırdım. O, hiç kımıldamadı. 
Yavaşça:

—  Lüzum yok, ona baba dedi. 
Katil olma, sen. Ben kendimi ze
hirledim.

Kalbim durmuş gibi idi. Göz
lerim yerlerinden fırlamış, dudak
larım kan içinde ona doğru igil- 
dim. Kızımın sar’alar içinde ken
dinden geçen vucudunü kucağıma 
aldım. Ve o, son nefesini kırsaçlı 
âşık babasını dudaklarına teslim 
etti.

İhtiyar sustu. Yaşaran gözle
rimle sisli bir manzara seyreder 
gibi onun çakır mavi gözlerinden 
dökülerek yüzünün çizgilerinden 
sızan ve beyaz sakalının tellerinde 
toplanan yaşlara bakıyordum. 
Sözlerini hıçkırıklarla tıkana taka
na bitirdi:

—  Kızımı, pembe sarı gülleri 
açmış bahçemizin bir köşesine 
gömdüm. Ondan sonra ona, onun 
toprağına, onun bu topraklarda 
yaşayan ruhuna yakın olmak için 
insanlardan, her şeyden uzakla
şarak buraya çekildim.

İhtiyar birden sustu. Yanında
ki boş şişeyi muayene etti. Oca
ğa bir iki kütük attı. Başımı pen- 
çereye çevirdim, Kulubenin kü
çük penceresinin camı ağarmağa 
başladı. Akçadağ eteklerinde bu 
münzevi gönül kurbanının üzerine 
yeni bir gün doğuyordu.

İhsan Arif
Zavallı mütekait

Beyoğlunda Bayram sokağın
dan geçmekte olan miitekait yüz
başı Abdullah Efendinin 350 Hra 
parası ile bir altın ve tekaüt 
cüzdanı iki şahsı meçhul tarafın
dan aşırıimıştır.

Plâk hırsızı
Beyoğlunda Yenişehir cadde

sinde 46 nunmaralı Ardaşın mey

hanesinde bir hırsızlık olmuştur.

Hırsız dükkândan bir palto 

ve 80 gramofon plâğı çalmıştır.

WİNKILAPM

5 kânunusani pazartesi gününden itibaren yeni ve 
çok kuvvetli bir tahrir heyeti tarafından neşredilecektir.

Her gün S sahife, beş renkli, bir 
siyasî tablo ve 4 tefrika

Tefrikalarımız
T a ç K a t 0 ff

Kemaleddin Şükrü Beyin bu en son yazdığı çok kıymetli tefrika, karii, başdan başa büyük bir he
yecanla saray cinayetlerinin kanlı tarihini takip ettirecektir.

Kara Davudim oğlua
Nizameddin Nazifin bütün msmleket tarafından seve seve okunmuş meşhor (Kara Davut) eserinin 

bir mabadi olduğu gibi başlıbaşına da yeni, tarihî sergüzeşt ve heyecanla dolu bir romandır.

Mahbuplar Saltanata
Mahbup!.. Bu isim yalnız Şark tarihinin değil, ilk ve orta devirlerde Garp tarihlerinin bî e 

zevk ve sefa âlemlerinde ön safta kaydettiği bir isimdir. Eski medeniyetlerin ihtişamı arasında 
kadın zevki kadar mahbup iptilâsı da mühim bir rol oynamıştır. Son Saatte (Serseriliğimin 
Hatıratı) tefrikasında bütün memleketin seve seve yazılarını okuduğu (İdris Muhtefi) Bey 
tarihin bu çok nazik bahsini en ince teferruatına vanncıya kadar gazetemiz için yazmıştır.

Saat bir!
Yazan: Ensarî Bülent

Şimdiye kadar hep sergüzeşt ve zabıta romanlarının mevzular! Garp eserlerinden alınıyordu. 
Fakat şark, bu aşk ve sefahet hususunda olduğu kadar esrarengiz maceralar sahasında başlıbaşına 
bir âlemdir. Ensari Bülent Beyin bu âlemin gizli kalmış bütün esrarıengiz tezahürlerini çok kuvvetli 
kalemi ile faş edecek ve serapa İstanbulda geçen bu heycanlı hâdiseyi karilerimize içinde yaşan
mış gibi duyuracaktır.

Zekinin hatıraları
Millî takım kaptanı Zeki Beyin hatıratı 5 kânunusaniden itibaren gazetemizde tefrikaya baş

lanacaktır. Bu tefrika bütün sporcularımızı tanıtacağı gibi ayni zamande da memleket sporunun da' 
canlı bir tarihçesi olacaktır. Her sporca, kendini ve arkadaşlarını bu yazılar içinde görecek, 
bulacak ve tanıyacaktır.

Sığır vebası
Yakında mücade

leye başlanıyor
İktisat vekâletinde mütehassıs 

zevatın ve muhtelif vilâyetlere 
mensup baytar müdürlerinin işti- 

rakile büyük bir baytarî içtima 

yapılmıştır. Bu içtimada şark vilâ
yetlerinin en büyük serveti olan 

hayvan neslini çok yakından teh

dit eden ve son zamanda orta 

Anadoluya doğru ilerliyen sığır 

vebasının önüne acilen geçebil
mek için alınacak tedbirler tesbit 

edilmiştir. Sığır vebası bütün Ana
dolu hayvanatını tehdit etmek
tedir.

İktisat vekâleti evvelâ hasta
lığın tevsiine mâni olmak sonra 

da önüne geçmek hususunda lâ
zım gelen bütün tedbirleri alacak 

ve bu hastalıkla kat’î şekilde mü
cadele edecektir. Bu mütehassıs

lar komisyonunun ittihaz edeceği 
kararlar hayvan sağlığı zabıtası 
tarafından derhal tatbik edile
cektir.

Yılbaşı tatili
Muhtelit mübadele komisyonu 

yılbaşı münasebetile Cumartesi 
gününe kadar mesaisini tatil et
miştir.

Diin yalnız Türk heyet mu- 
rahhasası bürolarında muamelât ile 

meşgul olmuştur.

G a y ri m ü b a d il le r e  m ü jd e
Hiikûmet gayri mübadillerimizin 
dertlerini tamamen ber taraf ede
cek bir kanun lâyihası hatırlamıştır

Aldığımız malûmata nazaran, 
hükümet bu derdi de kökünden 

halledecek tedbirler almağa karar 
vermiştir. Maliye Vekâleti tarafın

dan hazırlanan bir kanun lâyihası 
yakında heyeti vekileden geçecek 
ve Meclise verilecektir. Bu lâyiha
ya göre:

1 —  Gayri mübadillere bono 
tevziatı 931 hazirana kadar ikmal 
edilecektir.

Bu bonolar, gayri mübadillerin 
Yunanistanda bıraktıkları emlâkin 

asgarî sülüsani nisbetinde olacak

tır. Senelerdenberi bono tevziatına 
intizar eden gayri mübadillerin 

hesabını kat’iyyen tasfiye eden 
bu vaziyetten memnun olacakları 
gayet tabiîdir.

2 —  Bonoların tevziatından 
sonra, gayri mübadilleri muhtekir 
ve murabahacıların elinde bırak

mamak için, arazi tevziatına sür
atle başlanacaktır. Bonoların tev
ziinden sonra bir takım vicdansız 
sermayedarların bono sahiplerinin 

muztar vaziyetlerinden istifadeye 
kalkmaları ve bonoların yüzde 

kırk, elli iskonto ile satın alma
ları çok muhtemeldir. Hükümet 

bu kabîl açık gözlerin faaliyetine 
mâni olmak için iki tedbir dü
şünülmektedir.

A : Bonola ra mukabil arazi tev
ziatını bir an evvel yapmak.

B: Bonoları eshabmdan başka
sının istifade (îdemiyeceği bir şe
kilde hazırlara ak.

3 —  Gayri mübadillerin terk 
ettikleri emlâk e mukabil burada 
taksim edilecekler pek azdır. 

Hükümet binli erce vatandaşın
mağduriyetine mâni olmak için iyi 
bir tasavvura maliktir.

Hâzineye mevdu emlâki milli- 
yeden bir kısmı gayri mübadil

lere tahsis: ve tevziata buemlâkin 
de ithali mukarrerdir.

Hazırlanan kanun lâyihası ik
mal olunmak üzeredir. Yakında 
Meclise sevkedilecektir.

Gayri mübadiller komisyonu 
tarafından alâkadarlara tevziata 
devam edilmektedir.

Dün de 10 bin ile 30 bin liraya 
kadar istihkakı olanlara para 
tevziine devam edilmiştir.

Gayri mübadiller cemiyeti ikin
ci reisi Celâl Bey bir muharriri
mize:

—  Tevziat daha on beş gün 
kadar devam edecektir. İık parti 

olan Bu (62) bin lira dağıldıktan 
sonra yeniden tevziat için hükü

met nezdinde teşebbüsatta bulu
nulacaktır.
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Tevfik Kâmil Bc 
Y  akımda

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan mübadele Başmurahhası- 
rnız Tevfik Kâmil Bey ay başında 
şehrimize gelecektir.

Nübadele Başmıırahhsımız bu
rada komisyona ait işleri tanzim 
ettikten sonra refakatinde müşa
virlerden bazıları olduğu halde 
Garbî Trakyaya gidecekiir.

Tevfik Kâmil Bey , Garbî 
Trakyada bir ay kadar kalacak 
orada bulunan Türklerin Yunan 
Hükümeti tarafından emlâk ve 
arazilerinin iade edilip edilmediği
ni ve arsa vaziyetleri etrafında
ki sikâvetlerini tetkik pdecekdir.

m  S e f ir i  
akşam Anka»
ıraya

Evvelki günkü ekspresle şehri
mize Afganistan sefiri Gulâml Ne
bi Han gelmiştir. Mumaileyh re
fakatinde bulunan biraderile Ber- 
linden gelmektedir. İstasyonda 
kendisini karşılaya gazetecilere 
Gulâmı Nebi Han şunları söyle
miştir:

—  Berlinden geliyorum. Ora
da apandisitten ameliyat o'dum. 
Şimdi Efganistanda sükün takar
rür etmiştir, ve memlekette karı
şıklık yoktur. Amanuilah Hanım 
Afganistana avdeti hakkmdaki 
şayialar, bence, asılsızdır.”

GulâmıNebi Han dün akşam 
Ankaraya gitm:ştir.

M eclis  v e  H ü kü m et
lB ir in c i  sa h ife d e n  m abat]  

ları iddia edilen yeriilarin meydana 
çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Menemenin münevver gençleri 
bu işi vazife edinmişlerdir.Alkışçılar 
tesbit edilerek hükümete verecek
lerdir. Gençler şimdiye kadar al
kışçı olarak 15 kişi tesbit etmiş
lerdir Bunlar hükümet tarafından 
nezaret altına alınmışlardır.

İstanbuldan getirilen tabur 
imamı İbrahim Manisa ile alâkası 
görüldüğünden oraya gönderildi. 

A n k a r a d a  ta h k ik a t  
Ankara 30 ( Hs. M. ) —  Me

nemen hâd.sesinde alâdar bulun
duğu zannolunan bazı kimselerin 
Ankarada da ifadelerine müracaat 
olunmaktadır.

Dün Ayaş kazasından şeyh 
Ahmet Raşit efendinin Ankara 
polis müdürlüğüne celp edilerek 
ifadesine müracaat olunmuştur. 
Mumaileyh bilâhara serbest bıra
kılmıştır,

M uh akem e İzm irde  
Ankara 30 (H.M.) —  Adliye 

mahafilinden aldığım malûmata 
nazaran ötedenberi “Menemen,, 
in ağır cezaya mütaallik muhake- 
matı İzmirde rüyet edilmekte ol
duğundan ve Menemende ağır 
ceza teşkilâtı bulunmad.ğından 
Menemen davasının ızmir ağır ce
zasının rüyeti ağlebi ihtimalidir.

Esasen İzmir başmüddeiutnumî- 
liği hâdiseye vaz’ıyet etmiş oldu
ğundan fevkalâde bir karar ittihaz 
olunmazsa muhakemeye izmirde 
başlanacaktır.

D ah iliye  V e k ili dön üyor  
Ankara 30 (H.M) — _ Aldığı

mız malûmata nazaran İstanbula 
avdet etmek üzere İzmire giden 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
perşembe günü Ankaraya avdet 
ve meclis müzakeresine iştirak 
edecektir.

İzm irde ih tifal 
İzmir. 30 —  İstanbulda tevkif 

edilen sabık Manisa hastanesi 
imamı İbrah'm, Gülcemâl va
puru ile getirlidi ve Menemene 
gönderildi.

Manisa ve Menemendeki mev
kufların adedi yüze yakındır. İz
mir gençleri cuma günü Mene
mende büyük bir ihtifal yapacak
lardır. 3000 kişi hususî trenle Me
nemene gidecektir. Şehitlere şeref- 
lerile mütenasip bir kabir inşa 
edilecektir.

M erkez İsianbiEİımı? 
Manisa, 30 —  Mevkufların ev

lerinde bulunan evrak hakkında 
çok ketum davranılmaktadır. Me
selenin hakikî safhasının bütün 
açiKİığile meydana çıkması için 
k:sa bir müddet intizar etmek 
lâzım geliyor. Teşkilâtı şekil ve 
mahiyeti itibarile, merkezi Manisa 
olmayıp İstanbul olduğu zannı 
mevcuttur, istanbulda tevkif edi
lenlerin isticvaplarından sonra 
mesele aydınlanacaktır.

Acı
Ankara, 30 —  İsmet Paşa 

Mecliste meb'uslarla görüşürken 
Denizli mebusu Haydar Rüştü 
Bey Menemendeki müşahedele
rinden bahsetti. Bu hasbühaller 
esnasında anlaşıldı ki şehit Kubi-

lây Beyin başı 1000 -1500 kişilik 
bir kalabalığın tekbir tahlil sada- 
ları arasında vücudundan ayrıl
mıştır. Mürteciler, Kubilây Beyi 
kelimei şahadet getirmeye davet 
etmişler ve Kubilây Bey de keli
mei şahadet getirmiştir. Hâinler 
bundan sonra “ şeriat isteriz,,diye 
bağırmışlar ve Kubilây Beyin üze
rine atılmışlardır. Vahşet sahnesi 
yirmi dakika sırmüştür. Hareke
tin bundan çok zaman evvel ha
zırlandığı muhakkaktır.

Devriş Mehmedin bundan bir 
buçuk ay evvel istanbula giderek 
şeyh Esat efendiyi ziyaret ettiği 
ve kendisinden ilham aldığı anla
şılmıştır.

Adanadaki Ahali fırkasını 
knran Abdülkadir Kemalinin me
nemen hadisesinden üç gün evvel 
Suriyeye kaçması da şayanı dihkat 
görülmektedir.

Devriş Mehmet Menemene gel
diği zaman “Halife Abdülmecit 
hudutta bekliyor, ya eyyuhelmümi- 
nin, kalkınız, müslümanlığı kurtar- 
alım„ diye bağırmıştır.

Gene bu hasbühallerde anla
şıldığına göre, Menemen jandarma 
kumandanı hadise mahalline gel
diği zaman, mürtecilere nasihat 
vermiş onlar üa “Biz bu işi şeriat 
için yapıyoruz.,, diyerek nasihat 
dinlememişler ve bunun üzerine 
jandarma kumandanı halktan bazı
larının alkışları arasında çekilip 
gitmiş ve maiyetindeki jandarma
lar» alarak odasına girmiş, kapı
yı kilitleyerek kanlı sahneyi pen
cereden seyretmiştir.

Yalnız bir jandarma neferi da
yanamamış ve tabancasını çeke
rek, pencereden ateş etmek iste
miş ise de kumandan: “Bu iş si
zin bildiğiniz gibi değil. „ diyerek 
jandarmayı menetmiştir. Kublay 
Beyin kafası 'kesilmek istenirken, 
şehit zabit: “Beni kurşunla öldü
rün. Kafamı kesmeyin,, diye ba
ğırmıştır.

Tekkelerin faaliyeti 
Ankara, 30 ( Hs.M. ) —  Tek

keler kapandıktan sonra, gizli 
tekke teşkilâtının merkezi İstan
bul olduğu tahkikat ile anlaşıldı. 
Son zamanlarda bir takım cahil
lerin sakal bırakması polisin na
zarı dikkatini celbetmiş ve tahki
kata vazıyet edilerek bu gibiler ne
zaret altına alınmıştır.

Menemen hadisesini ika eden
lerin Manisadan gaybubeti ne 
polis ve ne de jandarmanın amirleri 
tarafından haber verilmemiş, mür- 
tecilerden Bedevî (Ali) nin oğlu
nun gaybubeti hakkında jandar
ma kâtibine müracaatla oğlunun 
meydanlarda olmadığı hakkında 
verdiği haber jandarma karakol
larına tamim edilmiş ve ancak se
bebi gaybubeti zabıtaca meçhul 
kalmıştır.

İstanbulda derdest edilen şeyh 
İbrahimin dün gece Manisaya ge
tirilmesine intizar ediliyordu. Şeyh 
İbrahimin isticvabından sonra va
ziyet daha ziyade tebellür ede
cektir. Şimdiye kadar tevkif olu
nanlardan mada 15 kişi daha 
Manisada nezaret altına alınmıştır.

Vapur ü cre tler i
Bir komisyon
tetkik ediyor

Şirketi Hayriye ve Haliç vapur 
tarifeleri yakında tetkik edile
cektir.

Deniz ticareti müdürü Müfit 
Necdet Bey, Şirketi Hayriye he
saplarını tetkike başlamıştır.

Bundan altı ay evel toplanan 
tarife komisyonu Şirketi Hayriye 
tarifeleri üzerinde fazla meşgul 
olmuştu. O zaman azaların bir 
kısmı tarifelerinin yüksek olduğu
nu iddia etmişlerdi.

M ev k u fla r
( 1  in ci sa h ifed en  m a b a d ) 

hacirin ihzarı tahkikatile dün de 
müddeiumumilik meşgul olmuştur. 

M an isaya gö n d e rile ce k le r  
Tahkikatın çabucak ikmaline 

çalışılmaktadır. Bilâhare maznunlar 
M ınisaya sevkedileceklerdir. Dün 
Manisadaki tahkikat hey'etinden 
yeni tevkifat için liste gelmemiştir. 

K e n a n  B e y  d iyo r ki: 
Müddeiumumi Ken. n Bey bu 

mesele hakkında şu izahatı ver
miştir:

—  Yeniden tevkif edilmiş kim
se yoktur. Mevkufların ihzarî tah
kikatile sür’atle meşgul olmakta
yız. Bunlar, nihayet üç güne ka
dar Nanisaya gönderileceklerdir, 
ıbrahim hocadan başka hiçbir 
mevkuf Manisaya gönderilmemiştir.?

Mevkuf muhacirler muvakka
ten tevkifnaneye gönderilmişlerdir. 

Parolaları ne imiş ?
Dün gazetelerden birine bir 

mektup gönderilmiştir. Bu mek

tupta Nakşibendî müritlerinin pa
rolaları ve duaları bildirilmekte
dir. Mektup şudur :

Adet
İstiğfar

Allahümme sallialâ seyyidina 
Muhammedin ve alâ alihi ve 
sellim. 100
Lâ ilâbe illallah el mülkül 
hakkın mübin. 100
Fatihai şerife maa besmelei 
şerife. 1
Surei Eİemneşrahleke maa 
besmele. 1
Ihlâsı şerif maa besmele. 3

Bu yazılar yazılı kâğıtlar Fatih 
ve Eyip taraflarında elden ele 
dolaştrılmakta imiş. Bunları 24 
saatta bir defa okuyup hasd olan 
sevabı Peygamber Efendimizin alü 
ashabı ve meşayihi tarikati şeri- 
felerine hediye edilecekmiş!!.

Mektup sahibi mektubunda 
diyor ki:

Şeyhimiz elhaç Mehmet Esat Ef. 
mizin ruhaniyeti daima kendisile 
beraber bulunur olduğunu aklına 
getirip hatırında tutmağa çalışma
lıdır. Buna (Rabıtai şerife) derler.
.. Bu gayet mühim ve müfittir. 

Üçüncüsü zikirdir. Kalp sol me
menin altındadır. Oraya teveccüh 
edip Allahın birliğini, fikrederek 
( Allah Allah ) diye yevmiye beş 
yüzden aşağı olmamak üzere, faz
la ne kadar arzu olursa bu zikir 
ile gece ve gündüz dilediğin ka
dar meşgul olursun.

Hududu şeriati gözetmeli. Kaza
ya kalan namazları kaza etmeli. 
Bir miktar da kabrini, kıyameti 
düşünmeli. Tarikatımız Nakşiben- 
diyenin Halidi kolundaD bu minval 
üzere çalışmalıdır. Huzur ve vu
kufu kalple zikrile meşgul olmağa 
dikkat etmeli, acele etmemeli. 
Mevlâm muvaffak buyursunAmin.”

Yeni isticvaplar 
Evelki gün Ortaköyde Mes’ut 

Haydar efendi dergâhı postne- 
şinİerinden Nuri ve Fevzi efendi
ler polis müdüriyetinde isticvap 
olunmuşlardır.

Sevkedilecekler 
Son dakikada aldığımız malû

mata göre şehrimizde bulunan mev
kuflar bugün İzmire sevkedilecek
lerdir.

TELGRAFLAR
B ir  k a r a r

Menemenin Kub° 
laya tahvili

Arkara ,3 0  ( H. M ) —  Dün 
akşam kız lisesinde Ankara mu
allimleri bir saatlik bir içtima 
yaptı. Menemen hâdisesi görüşü
lerek şehit Kublay hakkında ma
arif müsteşarı ve muallimler nu
tuklar söylediler. İçtimada maarif 
vekili de hazır bulundu. İçtima 
neticesinde Gazi Hz. ne şu tel
grafın çekilmesi kararlaştırıldı:

1 —  Evvelâ Türk cümhuriyeti 
uğrunda her türk muallimi büyük 
kurtarıcının gençliğe hitabında 
işaret ettikleri veçhile içinde bu
lunduğu vaziyetin imkân ve şera
itini düşünmiyerek vazifeye atıl
mak hususunda Kublay gibi 
harekete ahdetmiştir.

2 —  Elîm bir irtica hatırasile 
bulaşan Menemen adını vatan 
coğrafyası içinde artık işitmek 
istemiyen muallimler, bu mefkûre 
şehidi arkadaşlarının hatırasına 
hürmeten kasabaya ^Kublay,, adı 
verilmesini dilerler.

Türk Ocağında ihtifal
Ankara, 30 (A.A.) —  Kubilây 

Beyin hatırasını taziz ve takdis 
için Kânunusaninin ikinci Cuma 
günü saat 14 te Türk Oçağmda 
bir ihtifal yapdacaktır. İhtifalde 
Maarif Vekili Esat, Maarif müs
teşarı Emin ve Türk Ocakları 
merkez Heyeti Reisi Hamdullah 
Suphi Beylerle şehidin meslek 
arkadaşı iki zat tarafından nutuk
lar irat edilecektir. Nutukların rad
yo ile hertarafta dinlenilmesini 
temin için Türk Ocağında terti
bat alınmıştır.

Şirketi dolandırdılar
“Asikurasiyoni jeneral,, sigorta 

şirketinden 169 bin lira dolan
dırmakla maznun Antonya ve 
Jozef isminde iki kardeşin muha
kemesine dün ikinci ceza mah
kemesinde devam edilmiştir.

Bu iki kardeş mezkûr şirketin 
eksperi bulunurken sahte evrakla 
Kırzadeler, Tımtım zade Tahsin 
ve saire hakkında sahte hasarı 
yaangın başlangıcı gibi bir çok 
kimseler için aslı olmayan za
rarlar için sahiplerinin haberleri 
olmaksızın külliyetli para çerpmış- 
lar dır

Dünkü celsede maznun vekili 
müdafaasını yapmıştır. Dava ka
rara talik edilmiştir.

Dün akşam Dahiliye ve Adliye 
Vekâletlerinden gelen bir telgraf
ta tekkelerin şeddinden sonra 
bunların İstanbul’da faaliyette 
bulundukları, merkezlerini İstan
bula naklettiklerini ve mürteciler- 
den Halilin bir müddet evvel İs
tanbula gelerek Şeyh LEsat Efen
diden talimat aldığı bildirilmiş 
olduğundan , şehrimiz zabıtası 
umumî takibat yapmağa başla
mıştır.

Bütün şeyhleri isticvap
Bunun üzerine gece yarısı şeh

rimizdeki bütün tekke şeyhleri 
polise celbedilerek faaliyetleri tes
bit edilen Merdivenköyü şeyhi 
Sadeddin ile beş arkadaşı daha 
tevkif edilmişlerdir. Sadeddin Ef. 
Erenköyünde S. C. F. reisidir. 
Bunlar bugün Manisaya sevkedi
leceklerdir.

Bazı evrak
Kendisine Kutbül’aktap namını 

veren şeyh Esat efendinin evinde 
beş kadınla bazı evrak bulunmuştu] 
Bulunan evrak bir çuval ile Ma
nisaya gönder.lecektir.

Zabıtamız mesdut tekke şeyh
leri hakkında takibata devam 
etmektedir.

C eza  kanunu
300 maddesi tadil 

edildi
Ankara 30 (H.M.) —  Üzerin

de tetkikat yapılan ceza kanunu
nun 300 maddesi tadil ve tashih 
edilmiştir. Bunun kısmı âzami 
kelime ve cümle tadilâtı olmakla 
beraber, bir kısmı da ceraimin 
içtimai tahkirinde tatbik edilecek 
olan ceza şekillerile tekerrürü 
cürüm esnasında mücrimin ne su
retle tecziye edilceği ve çezaî 
müruru zamanlara aittir.

Kabul edilen son formüllere 
nazaran İçtimaî ceraim halinde en 
ağır cezayı istilzam eden cürmün 
cezası mücrime verilmekle beraber 
diğer müçtemi mücrimlerin ceza 
miktarı mecmuunun nısfı da he
sap edilerek cezaya zam edile
cektir. Tekerrürü cürüm halinde 
o cürmün cezası verilmekle bera
ber mukaddem cürümlere ait ce
zanın nısıf veya rub'u da bu ce
zaya zammolunacaktır. Müruru za
manlarda yeni bir formüle tâbi 
tutulmuştur. Ceza ve ceza usulü 
muhakemelerinin tadil edilen lâyi
ha projeleri tebyiz edilmektedir.

P ’o D S e t ©

Bir cinayet
Evelki gün Ankara caddesinde 

kanlı bir vak’a olmuştur. Hâdise 
şudur: Cağaloğlunda mühürcülük 
eden İsmail, bundan bir müddet 
evel Kemal Bilâlle bir iş mesele
sinden kavgalı imiş.

Dün Bilâl ile Gayret kütüp
hanesinin önünde karşılaşmış ve 
Bilâl Ismaile yanından geçerken 
küfretmiş, İsmail de mukabele et
miş ve kavga başlamıştır.

Bir müddet biribirlerine küfür 
etmişler biraz sonra küfür yum
ruğa çevirmişlerdir.

İşte bu esnada İsmail sustalı 
çakısını çekmiş ve Bilâlin iki ye
rine saplamıştır. Derhal yere yı
kılan Bilâl eczaneye kaldırılmış 
ve hastahaneye götürülmüştür.

Bilâlin yarası ağırdır.
İsmail Kavgayı müteakip bıça

ğı yere atmış ve kaçmak istemiş
tir. Fakat derhal yetişen Zabıta 
memurları tarafından yakalanmış
ta-.

Çiğnenen çocuk
Dün gece saat 7,5 a doğru 

Fransız sefaretinin otomobillerin
den biri Pangaltıdan geçerken 
hamamın önünde 12 yaşlarında 
bir kız çocuğuna çarpmıştır.

Çocuk ayağından ve başından 
yarak olarak Etfal hastanesine 
kaldırılmıştır.

Tavuk hırsızı
Dün saat 13 kararlarında 

Kirmasti mahallesinde Fevziye ve 
Hatice isimlerinde iki kadın so
kakta tavuklara yem serpmek 
suretile yakalamak isterlerken 
bekçi tarafından görülmüş ve 
yakalanarak haklarında muamele 
yapılmıştır.

Kim vurdu?
Fındıklıda oturan çorapçı Emin 

Ef. Sakalar sokağından geçerken 
tanımadığı bir adam tarafından 
yaralanmıştır.

Kaçak Rakı
Üsküdarda Selami Ali mahalle

sinde bakkal Ligorun dükkânı 
taharri edilerek On Kilo kaçak 
rakı ve Çinili sokağında bakkal 
Andonun dükkânında da 20 kilo 
kaçak şarap vc rakı bniunmnştur.

Her iki bakkaldan rakılar 
müsadere edilmiş ve haklarında 
muamele yapılmıştır.


