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Teşkil edElenn Dlvaana Harp übıagümleırde İrtica teşkllâ= 
tana mm<eıa§uıp kainlerim mmB&akemesrae başlayacaktır

Darülfünun gençliğinin mitingi
Dün birçok hatipler söz soylednş mu° 

gnanı Mr gençlik ve halk küt- 
"esi Menemen irticaim telm  etti

Ankara 31 — Düııkü fıı-Ka iç- 
timaında hükümet son irtica hâ
disesi münasebetle alınacak ted
birlin izah etmiştir. İnkılâbı ko- 
rumı kanununun çıkarılması lüzum
lu görülmüş ise de, bunun iyice 
düşünülerek hazırlanması bir az 
zamana muhtaç gürüldüğünden 
Manisa ve Menemen kaza hudut
ları dahilinde örfî idare ilân edilme
si takarrür etnrşve i!â ı edilmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 68in- 
ci maddesi mucibince bu idarei 
örfiye Lir ay müddetle ilân edil
miştir. Bu müddet lüzum görülür
se temdit edilecektir.

Dünkü ietimada Garbi Ana- 
dolnya fevkalâde salâhiyetlerle bir 
askerî kumandan tayinine, Manisa 
ve Menemen kazaları için bir di
vanı harp teşkiline karar verilmiştir.

Bukumandanlığa ordu müfettişi 
Eahreddin Paşa, divani harbi örfî 
reisliğine, kolordu kumandanları
ndan Muğlalı Mustafa Paşalar 
tayin edilmiştir.

Divani harp azaları henüz 
malûm değildir.

Verilen kararlar, Reisicümhur 
Hazretlerine arzedilmiştir.

Kararlar Alî karara iktiran ettiği 
için geç vakit alâkadarlara tebli
gat yapılmıştır.

İdarei örfiye ilânı kararı mec
lisin yarınki (Bugün) içtimamda 
müzakere ve kabul edilecektir.

Başvekil Paşa, dünkü fırka 
gurupunda Bargama kazasının da 
örfî idare mantıkasma dahil
olabilmesi ihtimalinden bahset
miştir-

Örfî idare mmtakası olan Me
nemen ve Manisa kazalarında 
mektuplar sansörden geçecek, se
yahat müsaade ile yapılacak, hal
kın evinden hariçte bulunabileceği 
saatler tayin edilecektir.

Divanı harbin salâhiyeti
Ankara,31 —  Hükümet Meclise 

Divanı harpler usulü muhakema- 
tının tadili ve muhakemelerin azamî 
süratle niyetini imkân dahiline 
alacak yeni bir kanun teklif ede
cektir.

Teşkil edilecek olan divanı 
harbin hüküm şümulü bütün mem
lekete ait olacak ve bu gün gör
düğü her hangi bir kimseyi celp 
ve muhakeme etmek salâhiyetini 
haiz olacaktır.

Bu kanun hazırlanıncaya ka
dar Menemen faciasının tahkikatı 
ikmal edilmiş bulunacak ve divanı 
harp derhal vazifeye başlıyacak- 
tır.

M a n isa d a  ta h k ik a t
Manisa, 31 —  Dahiliye vekili 

Şükrü Kaya Bey, bugün saat 
birde beraberinde Fahreddin ve 
Mustafa Paşalar olduğu halde oto
mobillerle Manisaya geldi. Dahi
liye vekili şehre girerken polis 
karakolu önünde Vali Fuat, Tay
yare şubesi Reisi Abbas, Belediye 
Reisi Rıza ve Halk Fırkası heyeti 
ve bir çok memur ve halk tara
fından istikbal edildi.

Vekil Bey doğru vilâyet ma
kamına giderek tahkikata vaz’ıyet

etti. Burada tahkikat müddeiumumi 
Kâmil Bey tarafından yapılmakta
dır. Tahkikat heyeti gece gün
düz nöbetle mevkufların ifadesini 
almaktadır.

Dahiliye Vekili bu geceyi bu
rada geçirecek ve yarın İzmire 
avdet edecektir. İstanbuldan ge
tirilen tabur imamı yarın Vekil 
Bey tarafından isticvap edile

cektir.
İrtica hâdisesile alâkadar bir 

yobazda (Vangelos) imzası taşıyan 
bir mektup bulunmuştur. Bu mek
tup çok uzundur. Hangi lisandan 
olduğu ve mektup muhteviyatı 
etrafında sıkı bir ketumiyet vardır. 
Bu mektupta (Kovunlarımız faa- 
üy3!.tedir.) cümlesi varmış.

(  A rkası 2  inci sahıfede )
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taburu kumandam binbaşı Neşet Bey.

Gizli teşkilâtın merkezi 
Dün dinlenen yirmi şeyhden bazı- 
lan mühim itiraf atta bulundular

r  Şeyh Esat Efendinin Erenköyündeki evinde bulunan
bazı mühim vesaik Manisaya gönderildi 1

İstanbulda tevkif edilenlerin, 
Man:.sa müddeiumumiliğinden ge
len yeni bazı telgraflar üzerine, 
şevkleri tehir edilmiştir. Bu tel
graflar üzerine Polis müdüriyeti 
yeniden bazı kimseleri çağırmış, 
ifadelerine müracaat etmiştir. Y e
niden tevkifat yapıldığı doğru 
değildir. Evvelkilerden maada tev
kif edilen kimse yoktur. Maamafi 
Manisadan sorulan hususatm tet
kiki esnasında icap ederse yeni
den tevkifat yapılabilir. Tevkifane 
hastanesine nakledilen şeyh Esat 
Efendinin hastalığı gittikçe art
makta ve ağırlaşmaktadır.

Dün poliste istiçvap edilen
hocalar 20 kadar vardır. Bunlar
dan Kadir isminde bir şeyhin bazı 
mühim ifşaatta bulunduğu söylen- 
mektedirl

Üsküdardan şehir meclisine 
aza gösterilen bir şeyhin de hâ
disede ehemmiyetli rolü olduğu 
anlaşılmıştır. Mevkuflar yarın gön
derileceklerdir. Şeyh Esat Efen
dinin Erenköyündeki köşkü mü
hürlenmiş ve otomobili garaja 
çekilmiştir. Köşkte bulunan evrak 
Manisaya gönderilmiştir.

Polis tarafın lan dün ifadeleri 
alınanlar arasında Fatihte Emiri, 
Ortaköyde Yahya efendi, Edirne- 
kapı, Merdivenköy, Bakkalköyi, 
Üsküdar ve Arnavutköyünün üze
rindeki tekkelerin sabık şeyhle
ri de vardır.

Polis bilhassa bu şeyhlerin tek
kelerin ilgasından sonra ne yap
tıklarını ve Esat efendi ile temasta 
bulunup bulunmadıklarını tahkik

etmektedir. Bunlardan Kadir is
minde bir şeyh dün mühim ifşa
atta bulunmuş ve ayrıca intiha
bat zamanında mefsüh Serbest 
fırka tarafından Üsküdardan şe
hir meclisi azalığma namzet gös
terilen diğer bir şeyhin de hâdi
sede ehemmiyetli rolü olduğunu 
söylemiştir.

Saİâhiyettar bir zat irtica teş
kilâtının merkezi İstanbulda oldu
ğunu gösteren delâiiiıı meydana 
çıkarılması dolayısile gazetecilere 
demiştirki:

—  “Fdhakika bu gizli teşkilâtın 
reisleri istanbulda tutuldu Fakat 
İitanbulu merkez ittihaz ettik
lerini kat’î olarak bilmiyorum.

Çünkü İstanbul zabıtası daima 
vaziiesini müdrik ve müteyakkız 
dır. Bittabi tetkikat neticesinde 
mürtecılerin merkezi İstanbul olup 
olmadığı anlaşılacaktır.„

Tahkikatın sür’atle ikmali için 
dün gece saat ikiye kadar çalış
mıştır.

İstanbul barosunda mukayyet 
avukatlardan Haşan Fehmi Bey 
Menemen raüddei umumiliğinden 
gelen bir emir üzerine ihzaren 
gönderilmiştir.

Haşan Fehmi Beyin hâdise ile 
alâkadar olduğu söylenmektedir.

istanbulda mevkuf bulunan 
şeyh Esat ve avenesinin tahkikatı 
devam etmektedir.

Cuma gününe kad ir tahkika
tın bitmesine o gün şevkleri muh
temeldir.

Darülfünun gençleri bugün 
öğle üzeri darülfünun meydanında 
toplanarak Menemende ika edi
len irtica ve cinayeti tel’in etmiş
lerdir.

Darülfünun Emini Muammer 
Reşat Bey hararetli bir nutukla 
mitingi açmış ve bütün gençliği 
Cümhuriyet müdafaasına davet 
etmiştir.

Bundan sonra müderris Mus- 
lahattin Adil ve Muzaffer Beyier 
ateşin hitabeler irat etmişler, irti
cai ve kara kuvveti tel’m şehit 
Kubilâyın muazzez hatırasını tesbit 
etmişlerdir.

Her fakülte namına ayrı ayrı 
birer nutuk söyliyen talebeden 
gençler Gazinin gençliğe vediası 
olan Cümhuriyetin Türk vatanında 
ebedî olduğunu, mei’un irtica kuv
vetlerinin herzaman ezileceğini 
haykırmışlardır.

Nutuklardan sonra gençler baş
ta Türk bayrağı ve ellerinde 
“ Kahrolsun kara kuvvet, gençiik 
Cümhuriyet ve inkılâbın bekçisi
dir „ yazılı levhalar olduğu halde 
büyük bir alay halinde Darülfü
nun meydanından hareket etmiş
ler ve Divanyolu-Ankara caddesi 
yolu ile vilâyet konağı önünden 
Eminönü meydanına gelmişlerdir. 
Orada da muhtelif gençler nu
tuklar söylemişler ve alay köprü 
ve istiklâl caddesi tarikile Tak
simdeki Cümhuriyet meydanına 
gitmiş ve Gümhuriyet abidesine 
çelenkler koymuştur.

Gençlerin başlarında yükseleu 
Türk bayrağı sokaklarda halkın 
heyecanlı alkışlarile selâmlanmış 
ve bütün halk gençliği takip et
miştir. Her taraftan “ yaşasın 
Gazi, yaşasın cümhuriyet, yaşa
sın Türk gençliği... Kahrolsun ir
tica, kahrolsun kara kuvvet,, ses
leri yükseliyordu. Gençlerin teza
hürü şehir halkının irticai tel’in 
eden hissiyatının galeyan ve te 
zahürüne vesile olmuştur.

Bu münasebetle Yüksek tah
sil gençliği, Türk milletine hitaben 
atideki beyannameyi neşretmiştir:

11 Menemende çıkan son irtica 
hâdisesi münasebetile, biz Türk 
milletinin genç evlâtları derin he
yecan ve asabiyet içinde bu hare
keti nefret ve lânetle karşılarız.

Cumhuriyete taarruz etmek 
ve Türk heyeti içtimaiyesinin te
rakki ve tekâmülüne set çekmek 
isteyenlerin hareketleri daima bir 
kaya gibi metanetle yükselecek 
olan Tür* gençliği önünde hüs
ranla eriyecektir.

Bu meş’um hâdisenin vuku
unda vicdanlarının seslerini sus- 
duranlar bilmelidirler ki bu mem
leketin içinde şuurile, vicdanile, 
mantıkile hareket eden bir genç
lik ve ilim kütlesi vardır. Bugün 
Darülfünun meydanında tertip et
tiğimiz miting ile bunu büyük 
Türk milletine ilân ediyoruz.

Türk gençliğine emanet edilen 
Cümhuriyeti her zaman büyük bir 
azim ve imanla yaşatacağız. Muh
taç olduğumuz kudret Türkün 
damarlarındaki asil kanda mevcut
tur. (Türk Yüksek Tahsil gençliği)

Gazi Hz. |
■ *•" ‘ j§  

§  Reisicumhur Hazretleri bugürig 
| öğle üzeri dişçilerine giderek diş-|
1 lerinin tedavilerine devam et- 1  
| mişletdir. §

Berlin Sefirimiz 
İstanbul, 31 (A. A) —  Berlin 

Büyük Elçimiz Kemalettin Sami 
Paşa bugünkü ekspresle Berline 
hareket etmiştir.

Meclis Reisi gitti
İstanbul, 31 (A. A) —  Büyük 

Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa 
Hazretleri bugün öğle trenile An- 
karaya avdet etmişlerdir. Haydar- 
paşada Kâtibi umumi Tevfik Bey, 
Gazi Hazretlerine refakat eden 
meb’uslar, Vali, C. H. Fırkası er
kânı ve birçok zevat tarafından

I teşyi olunmuştur.

İN K IL A P

Kânunusani

1931
Pazartesi gününden itibaren

Yeni ve çok kuvvetli bir 
tahrir heyeti tarafın

dan neşir ve idare 
edilecektir.

Tafsilât üçüncü sayfada!
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Şişlide Koza meyhanesinde Ab- 
dullahı Öldürmekle maznun Ah- 
medin muhakemesine dün Ağır 
cezada başlanmıştır.

Maznun fiili katli inkâr ede
rek hâdiseyi şu surette hulâsa 
etmiştir:

—  Vak’a gecesi berber Ah- 
metle ben bir de Kiçe isminde ka- 
dm Ispironuıı meyhanesine gide
rek rakı içecektik. Orada Abdul
lah arkadaşı Süleyman Reşit yan
larında iki kadın olduğu halde 
rakı içiyorlardı.

Ben]şahsen hiç birini tanımam, 
fakat sabıkalı olduklarını işitirdim. 
Ben onları orada görünce kalmağı 
muvafık bulmadın ve arkadaş
larla Koza meyhanesine gittik.

Biz Kozaya gittik gitmedik 
arkamızdan Abdullah ve arkadaş
ları da geldiler.

Abdullah bana, kalk Çerkaz 
oyunu oyna dedi. Ben bilmiyorum 
dedim. Kızdı:

—  Ulan kalk diyorum, diye 
bağırdı. Ben de bir iş çıkmasın 
diye kalkıp oynadım.

Fakat bu vaziyetten sonra 
artık kalamazdım. Hepsinin elini 
sıkarak çıkarken arkamdan Ab- 
dullahm gelmekte olduğunu gör
düm elinde bıçak vardı.
Bunun üzerine ben hemen atıla
rak Abdullahın eilerini tuttum ve 
geri iterek kaçtım. Oradan çık
tıktan sonra Kiçenin evine gittim, 
evde yoktu, Otelde yattım. Sa
bahleyin Yedikuleye gitmiştim, 
gazeteler Abdullahı öldürdü diye 
yazıyordu. Hemen kendim polise 
teslim oldum.

Maznunun ifadesinden sonra 
şahit Remzi dinlendi.

Remzi rakı içerlerken Abdul- 
lahm oturduğu masada bir şişe 
kırıldığını ve bu esnada aynı ma
sada bir tabanca şakırtısı oldu
ğunu, bunu müteakip Ahmedin 
veda ederek gitmek istediğini, 
Abdullahın Ahmedin üzerine yü
rüdüğünü karşı karşıya geldikleri 
vakit Abdullahın derhal düşüp 
öldüğünü hiç birinin bıçak çekti
ğini görmediğini söyledi.

Şahit Suat Hanım fazla sarhoş 
bulunduğunu fakat Ahmedin Ab- 
dullahı bıçakla öldürdüğünü gör
düğünü söyledi.

Diğer şahitlerden Angeliki gör
mediğini yalnız işittiğini söyledi.

Mahkeme ge'miyen şahitlerin 
ihzaren celbi için 11 Şubat per
şembe gününe kaldı.

Sabıkalı Arap
Arap İsmaili öldürmekle maz

nun Mustafanın mahkemesine dün 
Ağır cezada devam edilmiştir.

Geçen celsede maznun vekili 
müvekkilinin bu cinayeti nefsini 
müdafaa için bizzat ika eyledi
ğini ve maktulün sabıkalı oldu
ğunu, vak’a gecesi Mustafaya taar
ruz ettiklerini iddia etmiş ve 
mahkeme maktulün sabıkasının 
istilamı için talik olunmuştu. Zabı
tadan gelen cevap kâfi görülme
miş ve hapisaneden de istilamına 
lüzum görülmüş ve bunun için 
mahkeme günü 22 Kânunusaniye 
kalmıştır.

Arabacıyı öldüren
Çarşıkapıda arabacı Cemili 

öldürmekle maznun Battalın mu
hakemesi dün Ağır cezada yapıl
mıştır.

Müddeiumumi katilde taammüt 
olduğunu ve bu suçla tecrimini 
istedi.

Mahkeme karar için 7 kânu
nusaniye kalmıştır.

İzmir, 31 ( A. A. ) — Kânunu
saninin ikinci günü Ankarada top
lanacak olan spor kongresine iş
tirak için şehrimiz spor teşkilâtı 
namına bir hey’et Ankaraya git
miştir. İnkılâbın aziz şehidi Kubi- 
lây Bey için Kânunusaninin ikinci 
cuma günü Menemende muazzam 
bir ihtifal yapılacaktır. Şehrimiz 
Türk ocağı yapılacak ihtifal ter- 
tibatile hararetli bir surette meş
gul olmaktadır. Mülhakattan ve 
civar vilâyetlerden de iştirak ede
ceklerdir. Manisa ve Balıkesir 
muallimleri de geleceklerdir. Bü
tün gençlik inkılap şehitlerinin 
mezarı başında inkılâbı korumağa 
azmettiğini bu uğurda kanını akıt
maktan asla geri durmıyacağını 
bir kere Jaha haykıracaktır. Şeh
rimizdeki bütün esnaf cemiyet
leri de ihtifale iştirak için hazır- 
lanmaktadır.

Yağ hırsızı
Limon iskelesinde 40 numaralı 

mağazada yağ tüccarı Hilmi Efen
dinin mağazasına kilit uydurmak 
suretile girilmiş ve sekiz teneke 
vejetalin çalınmıştır.

Parası çalınmış
Bey oğlunda Yeniçarşıda 51 

numaralı N'kola apariımanmda o- 
turan İstelyo Efendinin dün akşam 
saat 18 de Opera sineması önün
de 21 lirası yankesicilik suretile 
aşırılmıştır.

Azılı kardeşler
Kadıköyde oturan amele Ali 

kardeşi Mehmetle Lionun mey
hanesine gitmişler ve orada bir- 
birlerile kavgaya başlamışlardır.

Hâdiseye müdahale eden mey
haneci Lionu yaralamışlar ve mey
hanenin de camlarını kırmışlardır. 
Bundan sonra iki kardeş kaçmak 
isterlerken yetişen polisler tarafın
dan yakalanmış ve haklarında 
muamele yapılmıştır.

Katilin yaşı
Edirnekapıda köçek Ahmedi 

öldürmekle maznun Osmanın mu
hakemesi dün Ağır cezada görül
müştür,

Dünkü celsede müddeiumumi 
iddianamesini serdetti.

Istima edilen şahitlerin ifada- 
tma nazaran Osmanm cinayeti 
ika ettiği sabit görüldüğünden 
ceza kanununun 448 inci maddesi 
ile tecrimini, yaşının 18 olma
sından 55 inci maddenin tatbikim 
istemistir.

Maznun vekili müvekkilinin 
yaşı daha küçük olduğunu iddia 
etmiş, istiiâm için muhakeme 14 
Kânunusaniye kalmıştır.

Devlet Bankası
Ankara, 30 ( Politika ) —  yeni 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Bey ciimhuriyet mtrkez bankası 
etrafında şimdiye kadar yapılan 
işleri ve hazırlıkları tetkika baş
lamıştır. Aldığımız malûmata na
zaran Heyeti Vekile bugünlerde 
Cumhuriyet merkez bankasının 
müessisan heyetini intihap ede
cektir. Müessisarı heyeti toplanınca 
bankanın meclisi idare azalarını 
seçecektir.

Meclisi idare bankanın nizam
namesini hazjrlıyacjk ve bankaya 
şimdiye kadar taahhüdatta bulu
nan ezası bütün Türkiyedeki millî 
ve ecnebi bankalar vasıtasile ta
ahhütlerini ifaya davet edecektir. 
Bankaya aza kaydı muamelesi de 
bundan sonra başhyacaktır. Mer
kez cümhuriyet bankasına mem
leketimizde muamele yapan ecnebi 
bankalar büyük mikyasta iştirak 
etmektedirler.

Muamele vergisi
Ankara, 31 —  Maliye V ekâ

leti muamele vergisinin ilgası, 
arazi ve müsakkafat vergilerinin 
tadiü lâyihalarını tamamen hazır
lamıştır.

Maüye müfettişleri kongresi bu 
cumartesi günü ismet Paşa tara
fından açılacak ve Maliye Vekili 
bir nutuk irat ederek vergilerde 
yapılacak tadilâtı izah eyliyecek- 
tir. Tadilât projeleri Meclise ve
rilmezden evvel müfettişlerin de 
mütaleası alınacaktır.

Kubilay Beyin oğlu
Ankara 31 (Politika) —  Me

nemen hâdisesinde şehit olan 
Kublayın oğlunun tahsili hükü
metçe temin olunacaktır. Diinki 
Fırka grupu içtimaında bn karar 
tasvip edilmiştir.

Öldürmek istemiş
Sabıkalılardan kürt Nadir Sul

tanahmet, Çatalçeşme sokağında 
bir mahzende yatan Bandırmah 
15 yaşlarında Mustafanın üzerine 
bıçakle yürümüş ve ölümle tehdit 
etmiştir.

Mustafanın şikâyeti üzerine 
Nadir yakalanmıştır.

D r. Hafız Cemal
Dahilî hastalıklar

te d a v ih a n e s i
Cumadan maada günlerde öğ

leden sonra saat (1 4 -1 6 )  da İs
tanbul Divanyolunda ( 1 1 8 )  nu
maralı hususî kabinesinde hasta
larını kabul eder. T. L. İst. 2398

Tütün İnhisarı Umumî 
Müdürlüğünden:
1 — Müstamel Elektrik Bataryası ve 

teferruatı

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Mücevherat satış ilânı

ı.M'en it.,,* n. Merhunatın cins ve nev’i
Bir pırlanta tek ta ; yüzük

İJorçlu

175 kilo Tirfon 
70 „ Perçin çivi 
15 „ Somonlu „ 

154 „ Ham anahtar 
7 „ Pafta demir

3 — Muhafız ve Nizam motörlerinin eski makineleri
Gibali levazım ambarında bulunup idaremizce kullanılmıyan balâ

daki eşya pazarlıkla satılacaktır. Talip olanların bu malları gidip 
gördükten sonra ( 5 0 )  lira teminat akçeierile beraber 7 kânunusani 
931 çarşamba günü saat 10 da Galatada mubayaat komisyonuna 
müracaatları.

100 985

20 2467

90 2545
12 4492

200 7373

75 7379
40 7690

200 10203

34 10844
20 10934

16 10998
20 11311

763 11794
90 12232

40 12331
50 12558

125 12583
70 12755

250 12955

276 13414
42 13814

250 14196

24 14766
200 14950

22 15138
125 15443

1350 15479

40 15508
22 15626

135 15715
6170 15740

10 15833
200 29727

Bir roza kıravat iğnesi, iki altın kalem

Mehmet Mu
ammer B. 
Mehmet E- 

min Şadan B. 
Faik Al» B.Bir roza tek taş yüzük

Bir pırlanta tek taş ağraf, bir altın kol ssati
Emine Naciye H. 

7373 İki elmaslı saat, bir altın saat, bir alim kös
tek (15 Dirhem). Mehmet Eşref B.
Bir çift roza küpe, dört mıskal inci Yusuf B.
Bir roza tek taş kırık yüzük, bir altın saat

Hatice Hadiye H. 
Bir çift pırlantalı bilezik, bir çift pırlantalı 
küpe (iki taşı noksan) Abdülazim B.
Bir çift roza küpe (Bir taş noksan) Hidayet H,

bir altın saat, bir altın şatlen, bir İncili bile 
zik ( üç inci noksan ) Fatma Hanım

iki yüz yirmi dirhem gümüş Nazik „
Bir roza kravat iğnesi, bir altın köstek ( 6,5 ) 
dirhem Mehmet Ferit B.
On bin dokuz yüz dirhem gümüş Fatma Seniha H.
Bir çift roza küpe, bir altın saat, maaköstek

Mehmet B.
İki roza iğne , iki altın kese Fatma H.
Bir pırlantalı yüzük Emine „
„ „ pantantif Emine iffet .,
„ çift roza küpe, bir altın saat Fatma Ferhunde „
„ ,, „ el küpe, bir roza madalyo ı, bir
roza bilezik, bir elmaslı saat Mustafa Ef.

Dört bin beşyüz seksen beş dirhem gümüş Güzide H. 
Bir roza yüzük Safinaz H,
Bir pırlanta gül yüzük, bir pırlantalı nişan (iki 
taş noksan) bir roza tek taş yüzük, ( taşı ka
ğıda sarık ), bir gümüş kese, iki altın saat

Namuk Kemal B.
Bir altın saat Safiye Refet H.
„ pırlantalı madalyon, bir çift pırlantalı kol 
düğmesi, bir yaka düğmesi, bir pırlantalı iğne, 
bir çift roza kol düğmesi, bir pırlanta kravat 
iğnesi, iki altın saat Emine Nadide H.
Bir alfan kolye 4 dirhem Mustafa Çelâlettin B.
„ çift pırlantalı küpe Fatma Mihriye H.
„ pırlantalı dal iğne, bir pırlantalı saat maa 
şatlen Suphiye H.
Bir çift roza küpe Pakize H.
Bir roza yılan yüzük, iki alfan saat Hatice Behice H. 
Bir çift roza küpe, bir çift roza bilezik İffet H. 
Bir pırlanta tek taş yüzük, bir pırlantalı yü
zük, bir çift pırlanta tek taş küpe Ayşe Seniha H. 
İki çift roza küpe Hüsamettin B.
Bir çift roza küpe bir pırlanta bir roza yü
zük bir inci kravat iğnesi bir altın şatlen. Hulûsi B. 

Yukarda isimleri yazıh zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde 
Sandığımızdan ikraz eylemiş oldukları mebaliği vadesinde tediye 
etmemelerine mebni kendilerine alel’usul ihbarname tebliğ edildiği 
halde yine tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnası yukarda 
gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek miktarı Sandık Satış 
hey’eti huzurile 26 kânunusani 931 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on dörtte Şehremaneti Sandal bedesteninde müzayede ile satıla
cağından talip olanların satış günü müzayede mahalline ve tediyei 
deyn veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların hitamı müza
yededen evel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

Tütün İnhisarı LJmmmî 
Müdürlüğünden:

1- 31.237.500 adet sarı ve beyaz küçük kutu raptiyesi;
2- Arap harfleriie 1200 kilo defter, cilt ve evrak;

İdaremizce istimaline lüzumu kalmayan bu iki kalem eşya pazarlıkla 
satılacaktır. Kapsüllerin nümuneleri mubayaat komisyonumuzda, def
terler de Cibali levazım ambarındadır. Taliplerin, ihale gününden ev
vel numuneleri görmeleri ve pey sürmek için 100 lira teminat akçe- 
Ierile beraber 5 kânunusani 931 pazartesi günü saat 10 da Galatada 
Mubayaat komisyonuna müracaatları.

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:
Mehmet Emin Beyin 5870 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

ve kadırgada Şehsuvarbey mahalle ve sokağında eski, 1 mükerrer 
ve yeni, 11 numaralı haneyi terhin suretile sandığımızdan istikraz 
eylediği yüz kırk dört liranın vadesi hulûlünde ödenmediğinden dolayı 
satılığa çıkarılarak 14 Şubat 931 tarihinde saat on altıda sandık 
idaresinde birinci ihalesinin çekileceğine dair olan ilân varakasile 
beraber ihbarnamenin tebliği için icra kılman tahkikat neticesinde 
mumaileyhiıı ikametgâhı meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânı keyfiyet olunur.



Sahile — İnkılâp —

hazırlamıyor
Ankara, 31 ( H. M. ) —  Yapı 

ve yollar kanunu hazırlanmakta- 
dır. Yeni baştan hazırlanacak 
imar haritalarında elli sene zar
fındaki nüfus tahavvülleri nazarı 
itibara alınarak her şehrin müs
takbel mevkiile vüs’at ve şekli 
tesbit edilecektir.

Kanunun mer’iyetinden itiba
ren her şehir nüfusu ve vaziyeti 
tabiiyesi nazarı dikkate alınarak 
su, lâğım tesisatı projeLri bir sene 
içinde yaptırılacaktır.

Haritaların plânlarında her 
semtte kışla, tamirhane, fabrika, 
hastane, teph rhane, müştail me- 
vat yerleri, mezbaha hayvan pa
zarı, kabristan ve postaa' l rle 
sıhhî İçtimaî, bediî esbap dolayı- 
siyle şehrin hududu tahdit edi
lecek, bostan, kabristan gibi yer
ler şehirlerin alçak; mezbaha ile 
fabrikalar yüksek ve rüzgâr 
istikameti vasatinin aksi cihetinde 
yapılacaktır.

Şehirlerde çıkmaz sokak olmı- 
yacak ve dörtten fazla sokak 
bir yerde birleşmiyecektir.

- ö
( i

1 Kânunusani 1930
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m
kaza geçirdi

Ankara, 31 ( A.A ) —  Avus
turya Sefiri Auguste Kral cenap
ları bu sabah 9 raddelerinde Türk 
ocağı numune hastanesi ve evkaf 
müdürlüğü arasındaki meydanlık
tan geçerken o esnada ürken bir 
yük arabası altında kalarak yara
lanmış ve derhal numune hastane
sine kaiemlarak tecL vi altına alın
mıştır.

Ahvali sıhhiyesi hakkında al
dığımız malûmata nazaran müşa
rünileyh başmd; n ve kolundan 
sathî olarak yaralanmış ve kabur
ga kemiği ve bir kolu kırılmış 
ve çıkm ştır. Ahvali umumiyesi 
endişebahş değildir. Kaza şehri
miz siyasî mehafilinde büyük bir 
teessürle karşılanmıştır.

Malûllere para
Ankara, 31 —  Malûl gazilere 

tütün beyiyesinden verilecek ikra
miyelerinin tevziine yakında baş
lanacaktır. Bir.'nci derece malûl
lere 400 ikinci derece malûllere 
370 şer lira dağıtılacaktır.

■ m e nBütün bu mütenevvi münderecatına ras 
gazetenin en mühim vazifesi ne olabileceğini 
dar unutmuş değildir,

Yevmî bir gazete kariini her şeyden evvel günün hâdiselerile temasa sokmak, hatta burun 
buruna yaşatmak mecburiyetindedir. İşte üunuıı içindir ki I ık'lâp yeni şek ile intişara 

başlarken, çok kuvvetli bir istihbarat bürosu teşkil etmiştir. !
Anadolunurı her tarafına yollayıcağı hususî muhabirlerle memleketin iktisadı, İçtimaî, tüccarı - 

zürraî vaziyetine, irfan teşkilâtına dair en şümullü ve do ĵru haberler Snkılâ ita neşredilecektir.

Son me.ıfur irtica münasebetile Menemen ve hava!is:ne s :re:. 
birimizin, vaziyeti pek yakından tetkik ederek yazacağı yozıia:- 
değii, hâdisenin iç yüzünü ve bütün safahatını göstermesi itİL arı 
gayretle okunacak, takip edeilecek yazılar olıcaktır.

mansusacitî ' e ı ! e 'i muh ■- 
: noktasından 
i.-her>;miyet ve

Şebeke 

Kanunların pençesinde uğun nasıl can ve-
Manisa ve Menemende îdarei örfiye fÜ rıyor

(/  inci sahifeden m abad ) 
Tahkikata devam ediliyor.

Mağnisa polis merkez memuru 
Zeki efendi ihmalkâr harekâtı 
yüzünden tecziye edilecektir.

Mağnisa mülhakatında tevkifata 
devam ediliyor. Şimdi Menemene 
geçen trenle Salihli ve Alaşehir 
köylerinden yakalanmış yirmi bir 
kişilik bir kafile gönderildi. Bu
rada hâdise alâkadarlarından süt
çü Mehmedin karısı da tevkif edi
lerek Menemene nakledildi.

İ f ş a a t t a  bulundu!
Manisa, 31 —  Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya Bey Ordu Müfettişi 
Fehreddin Paşa ile birlikte bugün 
hayvanlara binerek Menemen irti
ca hâdisesini çıkaran yobazların 
köylerinden Muradiye, Horuz köy, 
Buzala, ve Paşa köylerine gittiler. 
Dahiliye vekili bu köylerde tet- 
kıkatım bitirdikden sonra akşam 
üzeri Menemene avdet edecektir.

Şükrü  Kaya Bey Isianbul- 
dan gönderilen  İbrahim hocayı 
isticevap etti. İbrahim mühim  
ifşaatta bulundu ve bazı isim
ler verdi. İbrahim Manisadan 
M enem ene iade edildi. Tahki
katın bir an evvel neticelen
mesi için azamî faaliyet vardır.

İmam İbrahim Manisaya geti
rildiği zaman tren durunca köylü
lerden biri ile Hacırahmanlı kö
yünde hafız Aliye gönderdiği 
mektup yakalandı. Mektubun me
ali şudur:

“ Ben isticvap için çağırıldun. 
Merak etmeyiniz. Arkamdan dua 
ediniz.,, Bunun üzerine hafız Ali 
de yakalandı. Müddeiumumi Kâmil 
Bey ifadesini aldı. İbrahim Hak
kının iki sene evvel Hâtuniye ca
misinde hükümet aleyhine va’ızda 
bulunduğu anlaşıldı.

Birkaç kazada tarikatı neşret
mekte âmil olaıi bazı eşhas yaka
lanarak buraya getirildi.

H ep si s a b ık a lı 
Maktul, mürteci devriş Meh

medin cinayetten sabıkası olduğu 
anlaşıldı. Hain Manisadan ayrılır
ken tanıdıklarına:

— “Ben yakında o kadar meş
hur olacağım ki her gittiğim yer
de bana secde edecekler. İsmim 
her yerde duyulacak; adımı mü
barek mehdi diye anacaklar. „ 
Demiş ve gerek kendisi, gerek 
avenesi evlerine giderek hareket
lerinden evvel karılarını eski usûl 
üzerine boşamışlardır.

Devriş Mehmet Yunan işga
limde tekkesini meyhane yapmış

karısını, Yunan zabitlerine oynat
mıştır.

Mürtecilerden Haşan da daima 
yankesicilik yaparmış.

G izli iç t im a  y a p a n la r
İzmir, 31 —  Akhisarda mani- 

fotracı şeyh Hüseyin tevkif edildi. 
Nakşibendi tarikatına mensup olan 
ve gizli içtimalar yapan eşhasın 
kaffesi tesbit edildi. Bunlar tev
kif olunuyorlar.

Tutulanlardan Nalıncı Haşanın 
cepleri arandı, üzerinde Abdül- 
gani Fazlı yazılı bir kartivizit bu
lundu. Bu adamın Manisada bu
lunduğu anlaşılmış tevkif edilmiş
tir. Şahsı hakkında sıkı ketumiyet 
muhafaza ediliyor.

Menemen , Pas;.köy , Yüzalan , 
Akhisar , Horozköy, Manisa ve 
Balıkesirde tevkifat yekûnu ( 68 ) 
dir. Bunların dördü kadındır.

Örfî takibat
Ankara, 31 —  Hükümet örfî 

idare halikındaki kararı Dahiliye 
vekiline bidirdi. İdarei örfiyeye 
tâbi mmtaka hududu hakkında 
izahat istedi. Şükrü Kaya Bey 
cevabında Manisa vilâyeti ile 
Menemen kazası muhitine inhnar 
etmesi icap ettiği cevabını aldı. 
Hükümet derhal icraata başladı. 
Bu dakikada ordu müfettişi 
Fahreddin Paşaya fevkalâde salâ
hiyet verilmiş , Divanı harp ta 
teşekkül etmiş buhımaktadır. Di
vanı harp işe başlamış, dosyaları 
adliyeden istemiştir.

Bugünkü Meclis
Ankara, 31 —  Hükümet idarei 

örfiye kararını bugün meclise 
bildirecektir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince bir ay olan örfi 
idarenin müddeti meclis tarafından 
bir ay daha temdit edilmesi muh
temeldir.

S e r s e r ile r in  s a ç m a la n
Menemen, 31 —  Menemen 

hâdisesini ika eden haydutlar 
ilk günlerde işi mecnunluğa 
vurmuşlardı. Kendilerine sual so
rulduğu zaman cevap verecek 
yerde:

—  Lâilâhe diye tekbir getiri
yorlardı. O s'rada herifleri esrar 
tesiri altında bulunduklarına hükm
edenler bile vardı. Fakat aradan 
zaman geçince serseriler mecnun 
görünerek işin içinden çıkamıya- 
caklarıııı anladılar.

Bizim kabahatimiz yok, bütün 
kabahat şeyh Mehmedindir. de
meğe başladılar. Maamafih elân 
deli, sarhoş veya safdil görün
mekten vazgeçmiyorlardı.

Yaralı Zeki mel’unu:

r j

S

Bunlardan maada
1 — Kadın hareketleri s

kadın... Başka memleketlerde kadın hareketleri...

2 — Sinema s

Saiâhiyettar ksehn kalemleri iarafından yazılmış sis
tematik makaleler, evde, sokakta, işde, içtimaiyatta

3 — Çocuk sahif esi s

Günün haberleri, sinema haberleri, artistlerin hatıraları, en güze! bacaklı 
sinnma artistleri kimlerdir.

Haftanın muayyen günlerinde gazetemizde çocuklar için bir 
sahife tahsis edilecektir.

Bu sahifede çocuk oyunları, çocuk hikâye ve bilmeceleri, fareler, muhtelif eğlenceler, hayat bilgisin
den başka her mektebin çalışkan talebelerinin resimleri ve muhtelif hediyeli müsabaka’ar ve seri 

halinde renkli çocuk karikatürleri...

4 — —  1 V I o  • Hafatanm muayyen günlerinde gazete bir moda sahifesi yapacaktır. Burada 
l l l U U a  • meşime göre moda ceryanları takip edileceği gici tatbiki kolay ve her ailenin 

işine yaraya u k  çok miktarda elbise modelleri ve bunların biçilmiş ve dikilmiş tarzları ayrı plânlar halinde 
gösterilecektir. Yastık, abajör, paravan gibi ev eşşası tezyinatı, broderi güzell klerinin en güzel ve kolay 
yapılacak şekilleri.

5 ____ ¥ | __1 * i L _ C 1 „ Her gün gazetede mevsim hastalıklarından korunca usullerine ve
O u H l l l l  D c t Ş l  • çocuk hastalıklarının tedavi şekillerine ddir halkın anlıyabiieceği

lisanda sıhhî yazılar bulunacağı gibi ayrıca gazetenin muahassıs coktoru tarafından bütün karilerin sualle
rine, dertlerine ya mektupla veya gazete sütunlarında cevap verilecektir.

____  A L  .  f  Her evde sabahları bir türlü halledi'emiyen mühim Lir mesele vardır.
D m Ş I  « Kadın düşünür: Bugün ne pişireceğim? Aşçı temiz günün en ucuv: ve en 

sıhhî yemeklerini karilerine hatırlatacak ve öğretecektir.

1# Gazetemiz Spora fazla ehemmiyet virecektir. Her gün memleki ve dünya Spor !ıabÇi _  # vjazetemız opora lazıa enemmıyet vıreceKtır. n er gun memıesı ve aunya Spor haberleri —
O p U l  • maruf sporc.lorın hayatı —  Fotbul —  Buks —  Atletizim vuleybol, Golf, Teııis velhasıl bütün

>r şubelerile yakından alâkadar resimli yazılar neşredecektir.

8 ____ „ L  4 Gazetemizde yapılocak mizah sayfaları helkesin hoşuna gidecek resim ve
""“ “  l v l i z a n  • karikatürlerle dolu olacaktır.

Spor

5 kânunusani pazartesi gününü unutmayınız
—  Ben kabahatsizim. Eğer 

kabahatli olsa idim yaralandığım 
zaman mutlaka ölürdüm. „ dedi.

Haydut şimdi akıbetini tahmin 
etmekte, fakat etrafındakilerden 
teselli umarak ağız aramaktadır.

—  Benim Manisada zeytinlik 
ve kiraz bahçem var. Yazı, inşal
lah orada geçiririz,, demektedir.

İn a n a n  a b d a lla r
Menemen, 31 (H . M.) — Hâ

dise münasebetile Adliye tarafın
dan yapılan tahkikat ilerlemek
tedir. İfadesi almanlar arasında 
vak’a günü:

—  Bu adamlar galiba mehdi
dirler, kendilerine galiba kurşun 
işl miyor, demiş olanlar da vardır. 
Bunlar safdil insanlarmıdır, yoksa 
bu sözleri hususî bir maksatla mı 
söylemişlerdir, tetkik edilmektedir.

£1 ç ırp a n la r
Menemen, 31 (H.M.) —  Maal

esef hâdise esnasında vazifesini 
yapmıyanların verdikleri teessür 
karşısında, Menemenlileri teselli 
edecek bir nokta vardır: Haydut
lara el çırpan veya ip verenler,

Menemenli değildirler, ırkarı 
yabancıdırlar.

Y e n i  k a n u n  
Ankara, 31 —  İnkılâbımızı ko

rumak için fevkalâde zamanlarda 
herhangi küçük veya büyük bir 
tehlike karşısında Türk Adliyesi- 
ni tam bir salâhiyet ve şiddetle 
harekete getirecek bir kanun iia- 
zırlanmaktadır. Hatta bu kanunun 
bir takım esasatı da hazırlanmış
tır. Fakat bu kanunun hazırlan
ması ve tatbiki için istical edil
memektedir.

İsmet Paşa hükümeti her za
mandan daha çok kuvvetlidir. 
Şiddet taraftarı olan, en şedit 
bir surette hareketi iltizam eden 
meb'uslar çoktur. Fakat hükümet 
buna lüzum görmemektedir. Bil
hassa Başvekil Paşa şiddet istimali 
taraftarı bulunmamaktadırlar.

A la şe h ird e  te v k ifa t  
Ankara, 31 (Politika) —  Ala

şehirde yeniden 25 kişi tevkif 
edilmiştir. Manisada yeni tevkifata 
intizar ediliyor . Manisada yeni 
takkikata başlanmıştır.

irticaın IstanLMİdan idare edil
diği İzmirde ve Manisada yapılan 
tahkikat neticesi de tesbit edil
miştir. İstanbul, Manisa, Balıkesir 
Alaşehir, Akhisırda mürtecilerin 
mümessilleri vardır. Akhisar mü
messili Hafız Haşan tevkif edil
miştir. Menemende hainler Kub- 
layın başın: keserken alkışlayan
22 kişi tesbit olunmuştur. Bunlarda 
tevkif edildiler. Nazaret altında 
bulunan mevkuflar 150 kadardır. 
Şimdiye kadar yapılan isticvabat 
ve tahkikattan alman netice üç 
kelime ile hulâsa edilebilir. Hadise 
irticaîdir, müretteptir ve şümullü
dür.

Bu hareketin başı Şeyh Ekbilli 
Esattır. Bu adam kendi fikrince 
şeriat; kurtarmak için büyük bir 
hareket yapmayı düşünmüş ve bu 
hainane ve mürteciane hareketin 
amili olmuştur.
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heyecan devam ediyor
Dnvaımıı flnsıırBsnım faaliyeti,, pek yakında bütün 

ilmim meydanna çıkarmasına ve hakiki 
mmes’uall ve mmelTtıııifflSaraa anlaşılmasına selbep ©lac 

Aziz inkılâp şehitleri için her tarafta ihtifaller ya
a ve

m
A nkara, 2  (  H . M  )  —  M e

nemen hâdisesi etrafındaki te
essür A nkarada ayni şiddetle 
devam ediyor. F ırk a  m üzakere
lerini ve M eclisin dünkü resm î 
celsesine rağm en M eclisteki he

yecan henüz sükûnet kulmuş 
değildir. Umumî kanaate göre  
cinayetin m es’uliyetini D erviş 
M ehm etle arkadaşlarının m uhi
tinden ziyade başka yerlerde  
aramak lâzımdır. Idarei örfi- 
yenin ilânı ve divanı harbin 
faaliyete geçm esi bütün haki
katlerin meydana çıkması bu 
hakikî m es’ullerin  anlaşılması 
hakkında herkese emniyet ve-

f

rıyor.
H e r  yeni hâdise H a lk  F ır 

kasını gerek  hükümet cephesin
den, gerek  kendi teşkilâtı ci
hetinden y en i dikkat ve tedbir
lere sevkediyor. Bu tedbirlerin  
hulâsası halkın lehinde inkişaf 
edecek  mahiyettedir. Havada  
son tecrübelerden ders almak 
istidadı kuvvetle hissolunuyor.

[  Arkası 2  inci sahifede  /

INKI
5  kânunusani pazarerîesi gününden itibaren 

yeni ve çok kuvvetli bir tahrir heyeti tarafından 
neşredilecektir.

^W— — anaaBB> Her gün:

Sekiz sahif e, günün siyasetini | S 
gösteren beş renkli bir tablo, 4 1 1  
tefrika, hikâye, spor, kadın sü-1 1  
tunu, moda, mezah, dünya şü- 
unu ve sinama

Yeni tefrikalarımız:
r [ K e m a le tt in  Ş ü k rü  ]

G’CâilP^ı O â v y (s İ[u ı in i  ©gjDyıSon [ N izam ettiîi N a z if]  

I M a l h i b y ıp f la p  s a D f e s ın ıe f e a L .  [ İd ris  M u h tefi ]

000 EsSf § oaa [En sari Bülent]

1 Bundan başka i

Futbolcu Zekinin hatıraları.
I  1 Millî takım kaptanının bütün sporcuları alâka- 
^ ! dar edecek olan bu kıymetli hatıraları ayni 

zamanda memleket sporunun çok canlı, ve 
heyecanlı bir tarihidir.

h a tır a la r  arasım da h e r k e s  ta n ıd ığ ı b ü tü n  s p o r c u la r ı b ir e r  b ir e r  g ö r e c e k t i r .] I

— ' I
---------m

Maznunlar Izmire sevkedildi

Menemen hâdisesile alâkadar 
olarak şehrimizde yapılan tahki
kat dün tamamen neticelenmiş ve 
tahkikat evrakı başta şeyh Esat 
Efendi olduğu halde dokuz mev
kuf ve dün tevkif edilen Haşan 
ile birlikte, dün sabah saat dokuz 
buçukta Anafarta vapurile Izmire 
gönderilmiştir.

Mevkuflar tevkifhaneden jan
darma refakatinde olarak rıhtıma 
getirilmişler ve vapura bindiril
mişlerdir. Mevkufları Izmire ka
dar resmî ve sivil polis memur
ları götüreceklerdir.

Sıhhi vaziyetini ileri sürerek 
gitmek istemiyen şeyh Esat Efen
di de muayene edilmiş ve iddia
sının varit olmadığı görüldüğü 
için araba ile getirilerek vapura 
bindirilmiştir.

T a h k ik a t  n e t ic e s i  
Istanbulda yapılan tahkikat maz

nunların Menemende patlak veren 
irtica hâdisesile alâkadar olduk
larını ispat etmektedir. Şeyh Esat 
Efendinin tekkesinin dinî ve vic
danî merasimden ziyade irtica 
hazırlıklarına sahne olduğu sabit 
olmuştur. Şeyhin evinde bulunan

evrak çuvalı ve mevkuflardan 
bazılarının ifadeleri bu hakikati 
meydana çıkarmıştır.

Şehrimizde yapılan tahkikat 
sür’atle ikmal edilmiş bulunmasına 
rağmen, hâdisenin tamamen te
nevvür etmesi için çok işe yara
yacak neticeler elde edilmiştir.

Yem i ta k ib a t  
İstanbul Müddeiumumiliği, şeyh 

Esat Efendinin gizli tekkesine mü
davim oldukları sabit olan iki yüzü 
mütecaviz tarikat müntesibi hak
kında şiddetli takibat yapacaktır. 
Bunların cürümleri, devlet kanun
larının menettiği içtimalar yapma
larından ibarettir.

Haklarında takibat yapılmasına 
karar verilenler arasında maruf 
aileler bulunduğu için muhakeme 
safahatı çok enteresan olacaktır.

M um  d ik e n le r  
Bir türbeye mum diktiklerin

den dolayı evraklarile birlikte po
lis müdüriyetine sevk olunan (30) 
kadın hakkında tahkibat devam 
etmektedir. Bu kadınların Mene
men hâdisesi ile alâkaları yoktur.

Hâdise ile m&ddei umumilik 
meşgul olmaktadır,

Baytarlar
Senelik kongre* 
lerini aktettiler
Baytarlar kongresinde 

Menemendeki irti
cadan nefretle bahsettiler

Baytarlar cemiyeti dün senelik 
kongresini Türk ocağında aktetti.

Kongre muallim Cafer Fahri 
Beyin ryasetinde toplanarak ye
ni idare heyetini intihap etti.

Heyeti idare intihabatma geçme
den evvel 5 Kânunusanide Anka
rada toplanacak olan Ziraat kon
gresine iştirak edecek iki murahhas 
tâyin edilmiştir. Murahhaslar Cafer 
Fahri ve. İsmail Hakkı Beylerdir.

Bundan sonra yeni heyeti idare 
intihabatma geçilmiştir.

Yeni heyeti idareye reis Mardin 
mebusu Nuri Bey kabul edilmiştir.

Kâtibi umumîliğe İsmail Hakkı 
Bey âzalıklara Mustafa, Hikmet, 
Cafer Fahri, Servet Beyler intihap 
edildiler.

Müteakiben 6 Mayıs tarihinde 
tasdik ettirilen eski nizamname 
hakkında görüşülmüş ve aynen 
kabul edilmiştir. Eski bütçeye 
itiraz edilmemiş olduğu gibi ka
bul edilmiştir.

Murakabe heyetine intihap edi
len Müderris Hilmi ve Şevki bey
lerle mezbaha şeflerinden Münür 
beyin yapacakları iş görüşülmüş 
ve kararlaştırılmıştır.

Baytarlar cemiyeti çıkarmakta 
olduğu „ Türk Baytarlar cemiyeti 
mecmuası ” nm daha tekemmülü 
için teşebbüsata geçilmesi hak
kında bir karar ittihaz etmiştir.

Ayrıca memlekette bulaşık 
hastalıklar hakkında bir Broşür 
hazırlamağa karar vermiştir.

Senelik kongre heyeti umumi-

Reisicümhur Hz.
Yarın Ankaraya 
avdet edecekler

Dahiliye Vekili bugün
gelerek Gazi Hazretlerine 

izahat verecek

Reisicumhur Gazi Hazretleri 
dün saraydaki dairelerinde meşgul 
olmuşlar bir yere teşrif etmemiş
lerdir.

Bugün şehrimize gelecek olan 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
Efendi Reisicümhur Hazretlerine 
irtica hadisesi hakkında Menemen 
ve Manisa da yaptığı tahkikat 
hakkında izahat verecektir.

Gazi Hazretlerinin yarın veya 
öbürgün Ankaraya avdet buyur
maları muhtemeldir, Gazi Hazret- 
lerile beraber Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Beyde Ankaraya 
gidscektir.

Reisicümhur Hazretlerinin An
kara seyahatinde Müdanya - Bursa 
yolunu ihtiyar ederek Bursayı teş
rif buyurmaları ihtimali ağleptir.

Gazi Hazretleri, ayın on iki
sinde Ankarada Japon veliahdını 
kabul buyurduktan sonra tetkik 
seyahatlerine devam ederek Ada
na ve havalisini teşrif buyura
caklardır.

yesinin Menemen irticai hakkında 
duyduğu teessürü Gazi Hazretle
rine bir telgrafla iblâğı, ayrıca 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 
Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım 
Paşa Hazretlerine ve İktisat vekili 
Mustafa Şeref Beye tazimat telg
raflarının çekilmesine karar vererek 
kongre kapatılmıtır.
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Mimarlar kongresi
Ekseriyet olmadığından 

dün içtima edemedi

Dün Alay köşkünde Güzel san’- 
atler birliği unmarlar şubesinin 
senelik kongresi yapılacaktı.

Fakat azalar tamam olmadığı 
için saat üçe kadar beklendi. Üç
te de yoklama yapıldı ve ekseriyet 

olmadığı anlaşıldı. İçtima gelecek 
Cumaya tehir edildi. Yalnız orada 
bulunan baytarlar gelecek hafta 

için mukaddeme olmak üzere 
dün bir müzakere yapmışlardır.

Gelecek kongrede mimari şu

benin nizamnamesi ve Güzel san’at

lar birliğinin heyeti idare intihabı 
yapılacaktır.

On dört bin 
liralık 

halı çalanlar
Bir müddettenberi, tahkikatına 

dördüncü müstantiklikçe devam 
edilen hah hırsızlığı meselesinde 
alâkadar bulunan eşhas hakkında 
kararname tanzim olunmaktadır.

Mevkuf bulunan Kurban, Veli 
Haydar ve Mihranla gayrı mevkuf 
olan Acem Handan, ibrahim ve 
hali firarda çulcu Hüseyin hakla
rında tanzim olunan kararname 
mühim safahatı ihtiva etmektedir.

Bu mühim hırsızlık failleri ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edileceklrdir.

Sıtma mücadelesi
Sıhhiye vekâleti sıtma müca

delesi sahasına bu sene de birkaç 
mıntaka ilâve edecektir. Halkı 
sıtmadan korumıya ve kurtarmıya 
ehemmiyet verilmektedir.

Numerotaj işi
Bir kısım yerlerin lâvha ve 

numarası noksan

Bir müddettenberi şehrimizde 
devam etmekte olan numerotaj 
muamelâtının evvelki gün bitmiş 
olması icabetmekte idi. Halbuki 
yapılan tetkikat neticesinde daba 

bir kısım semtlerin lâvha ve nu
maralarının noksan olduğu görül
müştür.

Diğer taraftan bazı yerlerdeki 

lâvhaların da daha şimdiden kırıl
mış olduğu anlaşılmıştır.

Bu cihetler belediye daimi en
cümenince tetkik edilerek bir iki 
güne kadar bat’î bir karar verile
cektir.

Ziraat kongresi
Murahhaslar An- 
karaya gidiyorlar

Ankara ziraat kongresi bu 
ayın beşinde toplanacaktır. Kon
greye İstanbul ziraat mmtakası 
namına ziraat müdürü Tahsin, 
ziraat odası reisi Salih Zeki, 
Yalova çıfliği müdürü Necati, 
sebzecilik mutahassısı Hulki, 
muallim Raif beyler iştirak ede
ceklerdir. Bundan başka Millî ik
tisat ve tasarruf cemiyeti sanayi 
müfettişi Ticaret borsası umu
mî kâtibi Nizameddin Âli bey
ler de kongreye iştirak edecekler
dir, Kongre murahhasları bugün 
Ankaraya hareket edeceklerdi/.

Maraşal Jofferin sıhhati 
Paris, 2 (A. A) —  G ece yansı 

neşredilen bir bülten, Mareşal 
Joffer’in tekrar kendine gelmedi
ğini ve saat 11 denberi hiçbir 
ıstırap çekmeksizin istirahat etmek
te olduğunu bildirmektedir.

Cezayirde inhidam 
Cezayir, 1 (A.A.) —  28 K. 

Evvel inhidamı neticesinde 7 kişi 
ölmüş ve bir kişi yaralanmıştır.

Altın sermaye 
Boenos Ayres, 1 (A .A ) —  Bir 

kararname, ecnebi kambiyoları 
muamelâtı için altm sermayenin 
piyasaya dökülmesini emre tmek- 
tedir.

intihar eden maznun 
Roma, 1 ( A.A ) —  Son za

manlarda gizli bir siyasî teşkilâta 
iştirak ettiğinden dolayı hususî 
mahkemeye sevkedilen mevkuf
lardan Umberto Bepa 25 kânunu
evvelde hapisanede intihar etmiş
tir. Müntehir, intiharının şahşî bir 
takım esbaba müstenit olduğunu 
bildiren mektuplar bırakmıştır.

N işan  m e ra s im i 
Askerî mütekaitlerden Mehmet 

Namık Beyin kerimesi Fatma 
Muammer hanımla Nusaybin tah
kikat hâkimi Talât beyin nişan 
merasimi icra edilmiştir.

Tarafeyne uzun ömürler ve 
saadetler temenni ederiz.

Talebe birliği
Dünkü içtima 
ihtilâfla bitti

Müteaddit kongreler aktederek 
yeni heyeti idare intihabatı için 
uzun ve neticesiz içtimalar yapan 
Türk talebe birliği dün de Türko- 
cağında toplanmıştır.

Dünkü içtimada murahhaslar 
geçen celsede intihap ettikleri 
reisi istifaya mecbur etmişler ve 
divana muvakkat reis olarak Hu
kuk fakültesinden Şükrü Beyi 
intihap etmişlerdir. Şükrü Beyin 
riyasetinde toplanan kongre yeni 
heyeti idare intihabına geçmiştir.

Seçilen iki reis 20 şer rey al
dılar.
Talebe arasında riyaset mevkiine 
kimin geçeceği hakkında ihtilâl 
çıkmış ve hiç bir suretle hal 
çaresi bulunamamıştır.'

Bu mesele hakkında uzun mü
nakaşalar olmuş ve takrirler 
verilmiştir.

Fakat saatlerce süren müna
kaşalar bir netice vermemiş, en 
nihayet son bir teklif yapılmış ve 
reye konarak kabul edilmiştir. 
Kabul edilen teklif şudur.

Muvakkat divana yeni heyeti 
idare intihap edilinceye ka
dar tam bir salâhiyet vermek, 
bu müddet zarfı da her mektebin 
göndereceği iki murahhasla Mart 
ayında yeniden bir kongre aktetmek 
ve bu kongrede yeni idare heye
tinin intihabı yapılmak ve eğer o 
kongrede de intihabat yapılmadığı 
takdirde birliği kapatmak. Dünkü 
kongrede bu kararla kapanmıştır.

3 K â n u n u sa n i : C u m  ir  te  s i
9 Şaban 1349 

Zevali S. Ezanı S.
Güneş 7,25 2,36
Öğle 12,17 7,27
ikindi 14,27 9,47
Akşam 16,49 12,00
Yatsı 18,27 1,39
imsak 5,38 12,49

R u zu  K a s ım  5 6

Bugünkü hava 
Dün azamî hararet 7 asgarî 9 

idi. Bugün rüzgâr mütehavvil ese
cek, hava yağmurlu olacaktır.

mütenevvi münderecatına rağmen bir 
vazifesi ne olabileceğini zerre ka°

"y ev m î bir gazete kariini her şeyden evvel günün hâdiselerile temasa sokmak, hatta burun 
buruna yaşatmak mecburiyetindedir, işte bunun içindir ki inkılâp yeni şeklile intişara 

başlarken, çok kuvvetli bir istihbarat bürosu teşkil etmiştir.
Anadolunun her tarafına yollayıcağı hususî muhabirlerle memleketin iktisadi, İçtimaî, tüccarı 

zürraî vaziyetine, irfan teşkilâtına dair en şümullü ve doğru haberler İnkılâdta neşredilecektir.

Bilhassa
Son me.ıfur irtica münasebetile Menemen ve havalisine sureti mahsuısada gönderilen muhı- 

birimizin, vaziyeti pek yakından tetkik ederek yazacağı yazılar sadece istihbarat noktasından 
değil, hâdisenin iç yüzünü ve bütün safahatını göstermesi itibarile de merakla, ehemmiyet ve 
gayretle okunacak, takip edeilecek yazılar olacaktır.

Şebeke nasıî çalıştı ?

Kanunların pençesinde irtica
bugün nasıl can veriyor?..

Bunlardan maada her gün
Saİâhiyettar kadın kalemleri tarafından yazılmış sis
tematik makaleler, evde, sokakta, işde, içtimaiyatta

Günün haberleri, sinema haberleri, 
sinema artistleri kimlerdir.

artistlerin hatıraları, en güzel bacaklı

Haftanın muayyen günlerinde gazetemizde çocuklar için bir 
sahife tahsis edilecektir.

1 — Kadın hareketleri s
kadın... Başka memleketlerde kadm hareketleri...

2 — Sinema s
3 — Çocuk sayfası:
D u  sahifede çocuk oyunları, çocuk hikâye ve bilmeceleri, fareler, muhtelif eğlenceler, hayat bilgisin- 

den başka her mektebin çalışkan talebelerinin resimleri ve muhtelif lıediyeli müsabakalar ve seri 
halinde renkli çocuk karikatürleri...

4 —  I V I f i r l n  • Hafatanm muayyen günlerinde gazete bir moda sahifesi yapacaktır. Burada 
l U I I U d  • mevsime göre moda cereyanları takip edileceği gibi tatbiki kolay ve her ailenin 

işine yaraya'.ak çok miktarda elbise modelleri ve bunların biçilmiş ve dikilmiş tarzları ayrı plânlar halinde 
gösterilecektir. Yastık, abajur, paravan gibi ev eşyası tezyinatı, broderi güzelliklerinin en güzel ve kolay 
yapılacak şekilleri.

5 _ _ _  M n l r i M i  I . » - ,  a Her gün gazetede mevsim hastalıklarından korunma usullerine ve 
l l C İ l l l l l  M r t Ş İ  • çocuk hastalıklarının tedavi şekillerine dair halkın anlıyabileceği 

lisanda sıhhî yazılar bulunacağı gibi ayrıca gazetenin muahassıs doktoru tarafından bütün karilerin sualle
rine, dertlerine ya mektupla veya gazete sütünlarmda cevap verilecektir.

6 ——  A ç m  U r j c l  • ^ er ev^e sabahları bir türlü halledilemiyen mühim bir mesele vardır.
5  s  5  *  Kadın düşünür: Bugün ne pişireceğim? Aşçı temiz günün en ucuz ve en

sıhhî yemeklerini karilerine hatırlatacak ve öğretecektir.

Ç n n v • Gazetemiz Spora fazla ehemmiyet virecektir. Her gün msmleki ve dünya Spor haberleri —  
• j p u r  • maruf sporcuların hayatı— Futbol —  Boks — Atletizim —  voleybol —  Golf, Tenis, velhasıl bütün 

Spor şubelerile yakından alâkadar resimli yazılar neşredecektir.

Gazetemizde yapılacak mizah 
karikatürlerle dolu olacaktır.

sayfaları nertcesm hoşu8 — Mizah:
5 kânunusani pazartesi gününü unutmayınız

ğ m m
CMEN İYİ SENE B A QÎ HEDİYESİ:

200,000 LİRALIK BÜ YÜK İKRAM İYEYİ K A 

ZANDIRABİLECEK BİR TA Y Y A R E PİYANGO 

BİLETİDİR.

HİÇ BEKLENİLMEDİĞİ BİR ZAMANDA BİRDENBİRE 

ZENGİN OLMAK ANCAK T A Y Y A R E  PİYAN GO 

BİLETİ ALMAKLA KABİLDİR. ONUN İÇ İN :

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız

6  ıncı Keşide 
11 Kânunusani 1931 dedir 

Büyük İkramiye 200,000 Liradır
Ayrıca;

50000, 40000, 25000, 10000  
Liralık ikramiye ve (100000) liralık bir 

mükâfat vardır

1
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Umumî
B e led iy e  Mır pr@“ 

g’ir’aımm yaıpia
Tercihen ilkmekteplere 

giden 
yollar inşa edilecek

İnşaatı umumiye için Belediye 
şubeleri birer program tanzim 
ederek belediye riyasetine gön
dermişlerdir. En mühimlerinden 
başlanmak üzere, bütçeye mevzu 
tahsisat nisbetinde yakında muh
telif belediye şubeleri mıntakaları 
dahilinde inşaata başlanacaktır. 
Yapılan tetkikat neticesinde bil
hassa yeni inşa edilen ilkmektep 
binalarından bir kısmına giden 
yollardan bazılarının büyük oldu
ğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh ter
cihan bunların yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu yolların inşaatına 
pek yakında başlanacak ve Hazi
rana kadar hepsi ikmal edilmiş 
olacaktır.

Tiftik Cemiyeti 28 
yerde şube açıyor

Türkiye tiftik cemiyeti ileride 
diğer ıcabeden yerlerde de açıl
mak üzere şimdilik yirmi sekiz 
vilâyette tiftik cemiyeti şubeleri 
açmağa karar vermiştir. Bu şu
beler tiftik miktarı yirmi beş bin
den fazla olan vilâyetlerde ola
caktır. Şubelerin küşadı için Da
hiliye ve iktisat vekilleri nezdinde 
teşebbüsatta ve ricada bulanarak 
mezkûr vilâyetlerde şubelerin açıl
ması hususunda teshilât gösteril
mesini temenni etmiştir. Ayrıca bu 
mıntakalora icabı kadar esas ni
zamnamede gönderilmiştir.

Seyhan şeddinin keşfi
Son feyezanlar dolayısile Ada- 

nadaki Seyhan şeddi bazı yerle
rinden delinmiş vc yıkılmıştı. Ada
na vilâyeti ikinci bir feyezan vu
kuu ihtimalini ve bu ihtimal hâsıl 
olduğu takdirde daha feci bir aki- 
betin hudusini nazarı dikkate ala
rak Nafıa Vekilliğine müracaat 
etmiş ve şeddin tamiri ricasında 
bulunmuştu. Nafıa Vekili bu hu
susu ehemmiyetle tetkik etmek 
üzere su işleri mütehassısını Ada- 
naya göndermeğe karar vermiştir. 
Mütehassisin tetkikat ve keşfinden 
ssnra şeddin tamiri meselesi te- 
karrür edecektir.

Bütün memlekette heyecan

Beyazıt civan bir Darül
fünun mahallesi halini 

almaktadır
Darülfünun talebesi için Ka

dırgada bir yurt vardır. Fakat 
burası hem uzak, hem ihtiyaca 
nisbetle pek küçüktür. Bu yüzden 
Darülfünun tahsili için memleke
tin muhtelif yerlerinden gelenler 
Beyazıt, Gedikpaşa gibi semtlerd e 
pansiyonlarda kalmağa mecbur 
oluyorlar. Pansiyonlar ekseriyetle 
gayri sıhhî binalardır. Aynı za
manda bunların aylık kiraları da 
bir talebe bütçesi için ağırdır. 
Birçok gençler pansiyon parr.sını 
verebilmek için gıdalarından ke
siyorlar.

Gazi Hazretleri Darülfünunu 
ziyaretlerinde bu ciheti nazarı 
dikkate almış ve talebe için Da- 
dülfünuna yakın, geniş ve yeni 
bir yurt yapılmasını bildirmiştir. 
Bu yurt için Darülfüuunun arka
sındaki eski itfaiye binası muva
fık görülmüştür. Bu binanın yurt 
haline getirilmesi için bazı tadi
lât yapılacak, bina talebenin isti- 
rahatini ve rahatça çalışmasını 
temin edecek hale getirilecektir.

Yani yurdun ikmali üzerine 
Bayazıt civarı tamamile bir Darül
fünun mahallesi halini alacaktır.

Külçe altınlar
İzmir, ( Hususî) —  İki adam, 

yangın yerlerinde üç külçe altın 
bulmuşlardır. Bu paraları bulanlar 
Kerim ve Sultan namında iki ki
şidir. Bu hâdiseyi İbrahim ismin
de biri belediyeye haber vermiştir.

Bu altınlar tesviye edilen sa
bun kalıbı şeklindedirler. Nasıl 
buldukları tahkik ediliyor.

Kooperatif tetkikatı
Ankara, 2 (H. M.) —  Kasta

monu mmtakasmda 4 bin kadar 
pamuklu mensucat tezgâhı vardır. 
Kastamonu, Denizli, Antap, Mer
zifon havalisindeki pamuklu men
sucat tezgâhçıları arasında mahallî 
kooperatifler teşkili kabil olup
ûluıâuihı tetkiki-:'-

•İNKILÂP-

Kânunusani

1931
Pazartesi gününden itibaren

Yeni ve cok kuvvetli bir 
tahrir heyeti tarafın

dan neşir ve idare
edilecektir.

Tafsilât üçüncü sayfada!

(1  inci sahifeden m abad ) 

D ün bir meb'us M eclis korido
runda ism et Paşaya sordu :

— Paşam. Son hâdisede mu
h a lif  gazetelerin neşriyatı bü
yük bir tesir yaptığına kani 
değil misinig. Bu m eselede te
siri ve günahı olan gazeteler  
hakkında bir tedbir düşünmiyor 
musunuz ?

Başvekilin verdiği cevap 
hulâsatan şu oldu :

—  B u hava içinde günahkâr 
gazeteler hakkında bir tedbir  
ve karar almak belki mümkün  
olur. Fakat maksat gazeteleri 
kapatmak matbuatın m urakabe 
imkânını söndürm ek değildir. 
M arifet onları yaşatmaktır, eğer  
bu suretle m uhalif matbuata 
d ev lel otoritesini kırmıyacak, 
rejim e zarar verm iyecek bir hu
dut dahilinde m urakabe ve ten
kit usûllerini öğretibilirsem  
m em leket hesabına büyük bir 
kazanç olur.

Yoksa biz icraatımızdan do
layı efk â rı umumiyeye her va
kit hesap verm eğe muktediriz, 
işte matbuat m eselesini böyle 
düşünüyoruz.

Dünkü celsede Başvekilin  
m ecliste yaptığı beyanatta böy
le  bir ruh ifade ediyordu. Aca
ba aslı esası olmıyan m eseleler  
karşısında alabildiğine tenkit 
ve k ü fü r yoluna sapan bazı ga
zeteler bu sözlerden ve bu po
litikadan mütenebbih olacaklar 
mı ?

H e r  kesin m erak ettiği şey 
işte budur.

İzmir, 2 (H.M.) Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey, Menemen ve 
Manisadaki tahkikatını bitirmişdir. 
Şükrü Kaya Bey bu iki yerde 
birçok kimselerle görüşmüş bazı 
mevkufları isticvap etmiştir,

Dahiliye Vekilinin isticvap etti
ği bazı mevkuflar gizli içtimalar 
ve tekke ayinleri kakkında çok 
dikkate şayan şeyler söylemişlerdir.

Tahkikata İzmir Müddeiumumi
si Hidayet Bey nazaret etmekte
dir.

Vazifesinde kusuru görülerek 
vekâlet emrine alman Menemen 
kaymakamı Cevdet Beyin yerine 
(Urla) kaymakamı Baha Bey tayin 
edilmiştir. Baha Bey vazifesine 
başlamıştır.

5 s a a t  te f t iş
Dahiliye vekili bu gece beş 

saat ve yalnız olarak otomobille 
şehrin muhtelif yerlerini dolaşmış 
geç vakit otele avdet etmiştir.

R e sm î te b liğ
İzmir, 2 (H. M) —  Vilâyet bu

gün resmi bir tebliğ neşretti. Bu 
tebliğde :

„ Cümhuriyet aleyhine kuvvetli 
ve filî bir teşebbüsün vukuunu 
müeyyet delâil görüldüğünden 
bir ay müddetle idarei örfiye ilân 
edilmiştir. ” denilmektedir.

Ş ü k rü  K a y a  B e y  g e liy o r
İzmir, 2 —  Dahiliye Vekili Şük

rü Kaya Bey Bandırma trenile 
hareket etti. Istanbula gidecektir.

Gazi Hz. ne irtica hakkında 
malûmat verdikten sonra Ankara- 
ya gidecektir.

R a p o r ç o k  m ü h im
Şükrü Kaya Bey dün Naim 

palasta rapornuu hazırladı. Rapor 
çok mühim kısımları ihtiva etmek
tedir.

Şükrü Kaya- Beyin raporuna

göre: Hâdise mevziîdir; ancak 
Türkiyedeki tarikat mensupları 
hâdiseye taraftardır; hâdisenin 
dairei şümulü dahilinde İstanbul, 
İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, 
Alaşehir vardır.

Hâdise ehemmiyetli olmakla 
beraber bazı caniyane düşünceli 
insanların hırslarının mahsiilüdür. 
Rapor hakkında öğrendiklerim 
bu kadardır.

zam Dır muta
İzmir, 2 ( Hususî ) —  Mene

men irticai hâdisesinde şehit dü
şen kahreman genç zabitimiz Ku- 
bilây Beyin ve iki cesur bekçimiz 
için muazzam ihtifal yapıldı. Bü
tün İzmir halkı akın akın Mene
mene gitti.

Basmaneden hareket eden 
tren tıklım tıklım dolu idi.

Trenin pek fazla dolu oldu
ğunu gören halkın bir coğu oto
mobillerle Menemene gittiler. Ma
nisadan gelen sabah treni de Me
nemene birçok genç ve münev
ver taşıdı.

İhtifale İzmirin büti'n muallim 
ve talebesile genç ihtiyar kadın 
ve erkek iştirak etmiştir. Menemen 
değil İzmir, belki de İstanbul bile 
bu kadar binlerce halkı samimî 
ve candan bir ihtifal görmemiştir. 
İhtifale askerî bando iştirak etmiş 
ve ihtifal sinema filimine alınmıştır.

İhtifalde İzmir mektepleri, baro 
ve Türk yükseltme cemiyeti na
mına kuvvetli hatiplerimiz tara
fından nutuklar söylenmiş, şehit
lerimizin ruhları ■ taziz edilmiştir. 

T e v k if  a t  d e v am  e d iy o r 
İzmir, 2 ( H. M. ) —  İzmirde 

tevkifata devam edilmektedir. 
Mustafa isminde bir şeyh yaka
landı, müddeiumumilikte ifadesi 
alındı. Dedi ki:

— “ Ben hiç bir tarikate men
sup değilim. İrtica ve gayesi ben
ce karanlıktır. İrticadan mütenef- 
firim. Herkesten çok cumhuriyet
çiyim, irtica çıkaranlarla en ufak 
bir alâkam sabit olursa idama bi
le razıyım.,,

Yakalananlardan Lütfullah ho
ca ifadesinde dedi ki:

—  “ Türküm, İngilizce, Al
manca, Fransızca, Rusça, Arapça 
Acemce bilirim. Oksfort Darülfü
nununda iki sene okudum. 17 
yaşında bir oğlum Galatasarayda 
okumaktadır. Tevkifimden müte
essirim.

ik i  H o c a  d a h a  tu tu ld u  
İzmir, 2 ( H.M ) —  Memleket 

hastanesinin arkasında oturan Ali 
baba ile hocalardan Mehmet Ali 
tevkif edildi. Menemene gönde
rildiler.

1 7  k iş i  n e z a r e t  a ltın d a  
İzmir, 2 ( H. M. ) —  İzmirde 

17 kişi nazaret altındadır. Gerek 
zabıta ve gerek adliye bunlar 
hakkında ketumiyet gösteriyor. 
İrtica tahkikatının uzayacağı zan- 
nolunuyor.

Ö r f î id a re n in  ilâ n ı 
İzmir, 2 ( H. M. ) —  Menemen, 

Balıkesir, Manisada idarei örfiye 
ilân edildi. Dün geceden itibaren 
muteberdir.

D iv an ı h a rb in  k a r a r la r ı  
İzmir, 2 ( Hususî) —  Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Bey, irtica 
hâdisesile alâkadar görünen ha
valiyi gezmiş, tetkikatını yapmış, 
son müessif vak’anın amillerini 
bizzat ve mahallinde görüp bul
mağa çalıştıktan sonra vaziyeti 
hükümete anlatmak için dönüyor. 
Ağlebi ihtimal cumartesi günü 
Istanbulda bulunacaktır. Menemen 
kışlasında kurulan divanı harp ise

Spor kongresi
Dün toplandı riyaset divanı 

intihabı yapıldı

Ankara, 2 ( A. A .) —  Spor 
kongresi bugün saat 11 de C. H. 
Fırkası merkez binası salonunda 
toplandı. Kongre, Fahrî reisi Baş
vekil ismet Paşa Hazretleri namı
na Maarif Vekili Esat Bey tara
fından açılmıştır. Vekil Bey bu 
münasebetle aşağıdaki nutku irat 
etmiştir:

“ Fahrî Reisimiz Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri namına kongreyi 
hürmetle selâmlar ve hoşamedî 
beyan ederim. Bugün spor kon
gresinin beşinci devresi açılıyor. 
Kongreyi açarken bünük rehbe
rimiz Gazi Hazretlerinin bir sözü 
nü hatırlatacağım. Gazi Hazretleri; 
Cümhuriyet fikren, ilmen, fennen, 
bedenen kuvvetli ve yüksek seci
yeli muhafızlar ister, buyurmuşlar
dır.,, Bu muhafızlar münevver 
gençlikten başka birşey değildir. 
Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu 
beş esasta yetiştireceğiz. Bunun 
için hepimiz dahil olduğumuz hal
de mekteplerimizde çocuklarımızın 
ve mektep harcinde gençliğimizin 
bededen terbiyesine çalışacağız. 
Biz doğrudan doğruya temasımız 
itibarile kendi mekteplerimizde 
meşgulüz. Liselerimiz memleket 
gençliğine kuvvetli ve seciyeli 
eleman veren bir memba teşkil 
etmelidir.

Vekil Bey terbiye işlerimizin 
spor şubesinin bir spor muallim 
mektebi tesisi ve Avrupada tah
silde bulunanların gelmesile kuv
vet bulacağını işaretten sonra 
gençlik teşkilâtının, spor teşkilâ
tının bir vahdet idaresi altında 
bu günün ve yarının ihtivaçlannı 
temin edecek ve bütün medeni 
milletlerin takip ettiği usullere 
muvazi olmalıdır. Teşkilât ve faa
liyetinizde muvaffakiyet ederim.

Bundan sonra Merkezi umumî 
reisi söz almış ve müteakiben ri
yaset divanı intihabına geçilerek 
birinci reisliğe Samsun meb’usu 
Ali Rıza Bey ikinci reisliklere 
Mirliva Galip Paşa ve Mahmut 
Bey, kâtipliklere de İhsan, Ali Ra- 
tip, Tayyar Turgut Beyler seçil
miştir. Rana Bey riyaset mevkiini 
işgal ederek kongre azasma te
şekkür etmiştir. Reisicümhur Haz- 
retlerile Büyük Millet Meclisi Re
isi Kâzım, Başvekil İsmet, Büyük 
Erkânı Harbiye Reisi Fevzi Paşa
lar Hazeratma kongrenin tazima
tının arzedilmesine karar verilmiş 
ve şehit Kubilây Beyin hatırasına 
hürmetle bir dakika ayakta durul
duktan sonra müzakerata geçil
miştir. Umumî merkez raporu o- 
kunmuş ve münakaşalara başlan
mıştır. Söz alan murahhaslar bu 
rapor dolayısile umumî merkezi 
şiddetle tenkit etmişler, bilhassa 
hücumlarını Olimpiyat ve 10 bin 
liralık ihtilâs etrafında teşdit et
mişlerdir. Müteakiben bazı takrir
ler vermişlerdir.

kendisine mevdu vazifeyi yapmak 
üzere işe başlamıştır. Çok ciddî 
ve vazife hususunda müsamaha 
tanımıyan bir asker olmakla 
maruf bulunan Mustafa paşa di
vani harbinden çıkacak kararların, 
en hurda teferruat araştırıldıktan 
sonra verileceğinden zerre kadar 
şüphe etmemek lâzımdır.

ıstanbulda tevkif edilen Esat 
hoca ile müritlerinin pazar günü 
Menemene getirilmeleri bekleni
yor.

İstanbuldaki mevkuflar gelir 
gelmez divanı harp işleri daha 
faal sefhaya girecetir. Son gün
lerde, tahkik heyetinin karariîe 
yeniden bazı tevkifler yapılmıştır. 
Bunların miktarı iki yüz kadardır. 
Akhisarda tevkif edilenlerden bir 
kısmının nakşilik ile filen meşgul 
oldukları anlaşılmaktadır.
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İzmir 3 —  İzmir, Manisa ve 
Menemende tahkikata büyük bir 
ehemmiyetle devam ediliyor. Ha
zırlanan fezlekeler mevkuflarla 
birlikte Menemene, divanı harbe 
sevkedilmektedir.

Divanı harp heyeti cumartesi 
gününden itibaren filen işe baş

ladı. Divanı harbe memur edilen 
adliye memurları da Menemene 
hareket etmişlerdir. Bunlar derhal 
mevkufları isticvap edecekler ve 
iddianemelerini hazırlıyarak divanı 
harbe vereceklerdir.

İzmir ve mülhakatında şimdiye 
kadar tevkif edilenlerin miktarı

iki yüze yakındır. İstanbulda tev
kif edilenlerin de yarın sabah bu
raya gelmelerine intizar ediliyor. 
Bunlar derhal Menemene gönde
rileceklerdir.

Şimdiye dadar yapılan tetki
kat irtica şebekesinin geniş oldu- 

f  A rkası 2  inci sahifede ]

Yarından itibaren yeni ve çok kuvvetli bir 
tahrir heyeti tarafından neşredilecektir.

Her gün:

Sekiz sahife, günün siyasetini 
gösteren beş renkli bir tablo, 4 
tefrika, hikâye, spor, kadın sü - 
tunu, moda, mezah,. dünya şü- 
unu ve sinema.

i
Yeni tefrikalarımız:

[ Kemalettin Şükrü ] 

fü <s> jİSİtJISüo [ Nizamettin Nazif ]

M  sı Ihı !b yıp  İsı o» eaıOtanmafenS. [ idris Muhtefi ]

ÜSSlF 2 o □ □ [ Ensarı Bülent]

' Bundan başka

Futbolcu Zekinin hatıraları..
Millî takım kaptanının bütün sporcuları alâ
kadar edecek olan bu kıymetli hatıraları ayni 
zamanda memleket sporunun çok canlı, ve 

heyecanlı bir tarihidir.
[Bu IhataraSar arasında iıerfses tanıdığı bütün sporcuları birer birer girecektir.]

İstanbul, 3 (A. A) —  Reisicumhur Hazretleri Bursa tarikile 
Ankaraya gitmek üzere refakatlerindeki zevat ile birlikte bu ge
ce saat 23 de Eğe vapuru ile Mudanyaya hareket etmiştir.

Geceyi vapurda geçirerek yarın sabah Mudanyaya çıkmaları 
muhtemeldir.

hitler gösterdi
Bu şahitlerin arasında mah

keme heyeti 
ve müddeiumumi de vardır

İzmit, 3 ( Hususî) —  İzmit 
valisi hakkında maddei mahsusa 
tayin ederek hakaret amiz neşri
yatta bulunan müseccel vatan hai
ni Arif Oruçla, mes’ul müdür Sü
leyman Tevfik Beyin mahkemesi
ne bu sabah yeni mektep binası 
konferans salonnnda devam edildi.

Evvelâ tahliye talebinin ret 
edildiğine dair olan karar okun
du bilâhare Şemsi Bey raporuna 
dair İstanbul Maarif Emanetinden 
gelen tezkereler kıraat edildi bun
da Yarın gazetesindeki çirkin neş- 
yat esnasında ismi geçen Lütfiye 
hanımın kendi arzusile ve hiç 
bir tahkikat yapmaksızın İstan
bul 37 inci mektep muallimli
ğine tayin edildiği, Remziye Hanı
mın ise Tuzlada vekil olarak mu
allimlik yaptığı halbuki barem 
kanunu mucibince bunun altı ay
dan fazla devam edemiyeceği ve 
bunun için kendisinin infisal ettiği, 
hakkında bir tahkikat yapılmadığı 
zikrediliyordu.

Ethem Ruhi Bey kalktı ve 
Müfettiş Şemsi Bey raporunun 
mutlaka getirilmesini istedi.

Ethem Ruhi Beyin maksadı 
aşikârdı. Davayı boyuna talik 
ettirmek ve bu suretle bir tahliye 
kararı kaporarak diğer davalarla 
tevhit eylemek ve işi sürüncemede 
bırakmaktı. Sonra şunları ilâve 
etti:

—  Celse hafi olsun çünki söy
lenecek şeyler adabıumumiyeye 
muhaliftir, biz burada kendi yağı
mızla kavrulalım:
Vasfı Raşit B. heyecanla ayağa 
kalktı ve ezcüle dediki:

Muhakemenin hafi olmasını is
tiyorlar, adabı umumiyeye muha
liftir diyorlar. Ehli namustan 
kimselerin isimleri mevzubas edile
ceğini söylüyorlar. Şimdiye kadar 
namusa hürmet etmesini bilmiyen 
yarın gazetesi nezamandanberi 
namusa hürmet etmeği öğrendi? 
Bu çıkan yazılar, resimler adabı 
umumiyeye muhalif değilde bu n -. 
dan sonra söyleuecekler mi muha
lif? Efkârı umumiyenin bu çirkin 
neşriyatın manasını ve maksadını 
anlaması lâzımdır. Muhakemenin 
alenî olmasını talep ederim.

Bundan sonra Ethem Ruhî 
B. tekrar ayağa kalktı ve müte
madiyen Şemsettin B. raporunun 
celbinden bahsetti. Sonra şahit 

(A rk a sı 3  üncü sa h ifed e)

Şükrü Kaya Bey ve Fah
rettin Paşa Reisicumhur 

Hz. lerine izahat verdiler
İrtica hâdisesi hakkında Me

nemen, Manisa ve havalisinde tah
kikat ve tetkikaatta bulunan Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle or
du müfettişi Fahrettin Paşa dün 
sabicı şehrimize gelmişlerdir.

Şiıkrii Kaya Bey ve Fahrettin 
Paşa vapurdan çıkar çıkmaz doğ
ruca Dolmabahçe sarayına gitmiş
lerdir.

Dahiliye Vekili ve Fahreddin 
Paşa Dolmabahçe sarayında Gazi 
Hazretleri tarafından kabul edil
miş ve tahkikat etrafıada Reisi
cumhur Hazretlerine izahat ver
miş lerdir.

Fahrettin Paşa idarei örfiye 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur.

“ —  Balıkesir, Manisa, jM e- 
nemende idarei örfiye ilâa edil
miştir. Örfî idarenin tatbikatı hak
kında İstanbuldan talimat verece
ğiz. Saat kaça kadar sokakta 
bulunabileceğini de bildireceğiz.,, 
Dedi.

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
tarafından hazırlanan raporda 
tahminlere göre irtica hareketi 
mevziî olmakla beraber memle
kette hayli çok olan tarikat men
suplarından taraftarları bulun
duğu, bu itibarla fazla ehem
miyet verilmesi lâzımgeldiği, şebe
kenin şümul sahasında İstan
bul, İzmir, Manisa, Alaşehir, Balı
kesir , Antalyanın bulunduğu zik
redilmektedir.

Cizli içtimalar
Şükrü Kaya Bey Menemende, 

Manisa, İzmir ve Balıkesirde tev
kif edilen eşhası birer bire istic
vap etmiştir.

Bunlardan bazıları tarikat âyin
leri, irtibatları, gizli içtima ve 
teşkilât hakkında ifşaatta bulun
muşlardır.

Şükrü Kaya Bey akşam üzeri 
reisicumhur Hz. ne veda ederek 
ekspresle Ankaraya gitmiştir.

Meclis 
Ankara 3 ( H. M ) . —  Müza

kere edilecek bir iş olmadığından 
celse perşembeye talik edildi.
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Ükfeaıt Vekâl
Ankarada şehir civarındaki teşçir sahasında in a edilecek olup 

42612 lira bedeli keşfi bulunan küyiik havuzun irşası bir talibe iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile münakaşaya çıkarılmıştır. Müd
deti münakaşa 1-1-931 tarihinden 22-1-931 tarihine kadar y'rmi bir 
gündür. Evrakı fenniyesi ve projesi vekâlet muhasebesine veri
lecek on lira mukabilinde telsiz telgraf civarında enstitüler inşa
atındaki heyeti fenniye tarafından verilmektedir. Zarflar 25-1-931 
pazar günü saat 15 te iktisat Vekâleti ziraat müsteşarlığı kıs
mında komisyon tarafından küşat olunacağı ilân olunur.

Ankara tavukçuluk ens!itüsüne muktezi ve nev’i aşağıda yazıl1 26 
kalem e^ya 20-12-930 tarihi,iden itibaren 10-1-931 tarihine kadar 21 
gün müddetle ve kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur, haleyi kat- 
iyesi 10-1-931 cumartesi günü saat 15 tedir.

Şartname İntısat Vekâleti mubayaat komisyonundan aimacaktır. 
Taliplerin ihale gününde kanuna tevfikan yapacakları teklifin yüzde
7,5 nisbetinde teminatı muvakkate ile beraber iktisat Vekâleti muba
yaat komisyonuna müracaatları ilân olunur.

Adet
1 3000 yumurtalık kuluçka makinesi
1 5-7 Beygirlik Elektromotor
6 Ana makınası tesisatı (sıcak sulu makinalarla beraber)
1 15 litrelik 50 sm. yüksekliğinde kuru tavuk yemliği
1 40 „ tavuk ve civciv yemliği
2 Alomin suluk (otomatik)
2 Galvanizli çinkodan otomatik suluk
2 Hamur yemliği
3 Elektrikli muayene lâmbası

15 inkişaf kafesi
10 Yağdanlıklarla beraber tünek mesnetleri 

1 Kemik kıran
1 Kırma makinası
1 Yeşilkesen
3 Civciv kıskacı

3000 Civciv kanat numarası 
3000 Üç renkte selliloit civciv ayak halkası 
3000 „ „ „ tavuk ayak halkası

6 Yumurta damgası 
1 Civciv büyütme kafesi

200 Metre murabbaı mücerrit madde
1 Yumarta terazisi
5 Kilo kinolzol
1 Yumurta ayırma mak.nası 

500 Kilo balık tozu
5 Adet oltraviyole lâmba

75,000 adet kayın travers kapalı zarfla yeniden münakaşaya 
konmuştur.

Münakaşa 19-1-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Annkarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

10000 M3 oksijenin kapalı zarfla münakasası 10-1-931 Pazartesi 
günü saat 15te Ankarada Devlit Dimiryollanidarasinde yaplacaktır. 
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat te
minatlarını aynı günde vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

#*  «
170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla ikinci mü

nakaşası 26-1-931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet de
miryolları idaresinde yapılacaktır. Münakaşaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a 
kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

■!i *  *

Üç alimantasyon buhar kazanı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 10-11-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Dev

let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler müuakasa şartnamesini beş lira mukabilinde Ankarada, 
Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler.

A-
Çekme demir ve galvanize gaz boruları ve teferruatının kapalı 

zarfla münakasası 9-2-931 pazartesi güni saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryolları ıdaresind; yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve S uvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtip^ğine ver
meleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini onar lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

İstanbul Belediyesinden: Bedeli keşfi 40 Hra 36 kuruş olan Bey
oğlu İtfaiye grupu garaj kapılarının tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin 4-1-931 Pazar günü saat on beşe kadar Levazım Müdür
lüğüne gelmeleri.

İstanbul Belediyesinden : Badeli keşfi 862 lira 33 kuruş alan Ka- 
sımpaşada pirinççi sokağı kaldırımının tamiri kapalı zarfla münaka
şaya konulmuştur. Taliplerin şartname almak ve keşif evrakını gör
mek için her gün levazım müdürlüğüne müracaatları. 65 liralık mu
vakkat teminat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü 
zarfa koyarak ihale günü olan 22-1-931 Perşembe g i'n j saat on 
beşe kadar sııciimmi daimiye vermeleri.

İstanbul Belediyesinden: Mülga encümeni emanetçe men’; muhake
mesine karar ver len Beyoğlu zabıtai belediye memurlarından İsmail 
Hakkı ve Kâmil Efendilerin müştekisi seyyar esnafta.: Hüseyinın
mahalli ikameti meçhul bulunmasına mebni kendisine tebligatı '.âzıma 
icra edilmediğinden kararnamesinin bir sureti Emanet divanhanesine 
talik edilmi tir. Bu bapta bir itirazı varsa ilân tarihinden itibaren bir 
ay zarfında istida ile makamı emanete müracaatı beyan olunur.

Beykoz beliye şubesi encümeninden : Anadolu Hisarında Göksu
deresi üzerine inşa kılınmakta olan ! Betonarme köprünün Kandilii 
cihetindeki bostan derunuda kâin bir bap münhedim kebir ahşap 
depo ve yazıhane enkazı’ pazarlıkla taiibine ihale edileceğinde 
talip olanların % 7,5 pey akçelerini müstahsiben 3-1-931 Cumar
tesi günü Beykoz Belediye encümenine müracaaları.

İstanbul belediyesinden: Galatada Arap camii mahallesinde Kürk
çü kapısı caddesinde 22,12 arşın murabbaı kulîi zemin mahallinin be
her arşın murabbaına 40 lira kıymet takdir olunarak satılmak için 
kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname alm?.k için 
her gün levazım müdürlüğüne müracaatları. 67 lira muvakkat teminat 
akçelerile şartname ve teklif mektuplarını mühürlü zarfa koyarak iha
le günü olan 21-1-931 çarşamba günü saat on beşe kadar encümeni 
daimiye vermeleri.

* * *

İstanbul Belediyesinden: Fatih yangın yerinde Mollagürani mahal
lesinde 220 numaralı adada 3 üçüncü sokakta 5135,5093,5092,5039 harita 
numaralı arsalar arasında 73,52 metro murabbaı arsanın metro murab- 
baına 80 kuruş kıymet takdir olunarak satılmak için açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye gir
mek için ihale günü olan 22-1-931 Perşembe günü levazım müdür
lüğüne gelmeleri.

*  *  *

İstanbul Belediyesinden:

Ortaköyde Mecidiye camii çeşme hâzinesinin tamiri 
Edirnekapıda Helvacı sokağındaki çeşmenin tamiri. 
Egrikapıda Hacıilyas mahallesinde Yatağan çeşme
sinin tamiri.
Halkalı suyunun taksim mahalli olan Kubbeikebir mas
lağın kapağına mahsus çerçevenin tamiri 

Yukarıda yazılı çeşmeler pazarlıkla tamir ettirileceğinden taliplerin
4-1-931 pazar günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelme-

Bedeli keşfi
Lira Kuruş
114 98

77 68
62 21

28 78

Merkez Acen'.ası : Galata 
Köprü başında. Beyoğlu 2362 

Şube Acentası : Sirkecide
Mülıürdarzade hanı altında. Te
lefon : İstanbul 2740.

Mersin postası
2 K

uma
k.l

( A N K A RA ) vapuru 
,:  -r.= 1 n d.ı Galata

rak Çanakkale Ş 
Bodrum, Ra- fj 

Finike, Antalya, [;] 
Mersine kalkacak

Anmor fj
Kuşad.ısır.a ca  uğrayacaktır. p

mmd;;n 
İzmir,
dos, Fethiy 
Aliiyey
ve dönüşte Taşucu............

ışad.ısır.a ca uğrayacaktır. 
Andirii Kalkan Fethiyed 

aktarmadır.

]M . r -?<s>

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:
Şükriye ve Emine Şevkiye ve Mail Hanımların 2719 ikraz numa

ralı deyn senedi mucibince istikraz eyledikleri meblâğ mukabilinde 
Sandığımız namına merhun bulunan Şehzadebaşında Kalende rhane 
camii sokağında eski 8 ve yeni 10 numaralı maa bahçe bir hanenin 
tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye 
çıkarılarak yedi bin beş yüz lira bedel mukabilinde müşterisi namına 
kat’î kararı çekilmiş ve borçluların istikraz esnasında tayin eyledikleri 
ikametgâhlarına tebligat ifası için icra kılınan tahkikat esnasında 
borçlulardan Şükriye Hanımın Kalecik kazasında varidat kâtibi Raşit 
Beyin nezdinde bulunduğuna dair vaki olan ihbar üzerine mezkûr 
kaza Ziraat bankasile yapılan Muhaberat neticesinde mumaileyhanm 
bulunmadığı anlaşılmış ve diğer borçlulara tebligat icrası derdest bu
lunmuş olduğundan ilân tarihinden itibaren üç gün zarfında borç ta 
mamen ödenmediği takdirde mezkûr emlâkin müşterisi namına kat’î 
ferağ muamelesinin icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur.

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:
Hatice makbule Hanımın 2 atika ikraz uumaralı deyn senedi 

mucibince istikraz eylediği meblâğ mukabilinde Sandığımız namına 
aserhun bulunan Rumelikavak hisarında Hamam şokağmda eski ve 
yeni, 2 Numaralı münhedim hane arsasının tamamı vadesi hitamında 
borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak altmış lira bedel 
mukabilinde müşterisi Ahmet Bey namına kat’î kararı çekilmiş isede 
mumaileyh mezkûr arsayı teferruğdan imtina eylediğinben İcra 

kanunu mucibince tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmış 
ve 24 Kânunusani 931 tarihinee müsadif Cumartesi günü saaat on 
altıda kat'î kararının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip 
planların yevmi mezkûrda Sandık İdaresine müracaat eylemeleri lüzumn 
ilân olunur.

MU LÜ

İOilit 
sasıt 21,30 da 

Yaşı yan  ulMİSÖL
K a d a v ra

6 tablo 6 p'tj rcie 
Yazan: iolstoy 
Tercüme eden:
Reşat Nuri B.

Altı yaşından 
aşağı çocuklar 
tiyatroya kabul 
olunmaz.

Gişe her gün saat 12 den iti
baren açıktır.

Üziim Kızı | \
Rakısı âmilleri muhte- I 

rem müşterilerinin yeni I 
senelerim kutlular I

O  inci icra dairesinden: Şahver 
Hanıma maa masarifi muhake

me 300 lira medyun bulunan K a
ragöz gazetesi üst katında mu
kaddema mukim iken bu kerre 
ikametgâhı meçhul olduğu icra 
dairesi tebliğ memurunun ödeme 
ihbarnamesinin ziri:*deki meşruha
tından anlaşılmıştır. Tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilân olu
nur.

PATSA İ

Ev sineması
Filimleri tutuşmaz 

Verici: projektör PATHE-KİD 
35 Lira 

„ PA TH E-BA 3Y 
Model G 2 65 Lira

Alıcı: KAMERA (reklâm fiatı) 
22 Lira

„ MOTOKAMERA 85 „
j Fiatlar maktu
I Türkiye acentası: jA K  M.Barzilay 
j Galata Aslan Han Tel. B.O 3205

Zevalî
Güneş
Öğle
ikindi
Akşam
Yatsı
imsak

S.
7,25 

12,17 
14 ,27 ' 
16,49 
18,27 

5,38

S.
2,36
7,27
9,47

12,00
1,39

12,49
Rmzm K a s ım  55  

Bugünkü hava
Dün azamî hararet 6 asgarî 5 

idi. Bugün rüzgâr mütehavvil ese
cek, hava yağmurlu olacaktır.

Mes’ul Müdür : Sabrı Salim
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îfs İterşjiin 
||^ bir hikâye

Kasabadan getirilen doktor iki 
yaralıyı da çabuk iyi etti. Fakat 
bu sefer Ayşeciğin kalbinde bir 
yara açıldı. Ve kafasının içinde 
yaşayan şehit babasının yanına 
yeğit bir delikanlının hayali diz 
çöktii. Ayşecik seviyordu. Artık 
gündüzleri tarlada burçak demet
leri içinde ve gceeleri ırmağın iğ
de kokan kenarında zaman za
man ağlıyan kalbini bastırıyor ve 
nemlenen gözlerini kısınca ağanın 
sarhoş oğlunun kucağında sarsıla 
sarsıla kaçırılırken birden sende
lediklerini, iki kuvvetli kolun ken
disini aşağı çektiğini ve karanlık 
içinde uzun boyiu birisinin dört 
kişiye hücum ettiğini, onları tepe
lediğini görür gibi oluyor ve ta
banca sesleri içinde yarasının acı- 
sile kıvranırken kendisini sarsan 
çelik bir çift kolun temasını, ve 
bu kolların hiddetle, aciyle soluyan 
sahibinin penbe yanaklarına, ağ
zına dökülen sıcak nefeslerini hâ
lâ hissediyordu.

Mehmede gelince, köyde her
kes bu kimsesiz genç çobanın 
Ayşeciği bir çılgın gibi sevdiğini 
biliyordu. Akşamları güneş kanlı 
bir damla göz yaşı gibi ufak sü
zülürken Mehmedin ovayı perde 
perde saran kavalının yanık, acık
lı, coşkun ahengi Ayşeciğin aş
kından doğuyordu.

Şerife kadın, bu iki gencin 
kalplerini acıtan bu düğümü çöz
mek için köy ağalarile görüştü 
ve ılık bir Mayıs sabahı köyün 
pembe çiçeklerini açmış badem
likleri altında Ayşecikle Mehmedi 
birbirine nişanladılar.

Kışı, iki sevgili, ocakta tatlı 
çıtırdılarla yanan fundaların alevile 
kıpkızıl boyanan kulübenin sıcak, 
mesut havası içinde geçirdiler. 
Mehmet artık içinde bahtiyar bir 
gönül bülbülü öten kavalını üflü
yor, Ayşecik te çeyizlerini hazırlı
yor, Mehmedi için al pullu çevreler 
işliyor, renk renk dalh basmalar
dan gömlekler dikiyordu.

Uç i'nün de beklediği bahardı. Ba
har gelince, Ayşecikle Mehmet evle
neceklerdi. O gün köyde davullar 
zurnalar çalacak, kuzular, kebap 
edilecek, yenilecek, içilecek, eğle- 
n ilecekti.

Bahan, bir sabah köyün mavi 
semasında uçuşan bir sürü kırlan
gıç getirdi. Dağlar esmer vucut- 
lerine yeşil puşideler geçirdiler. 
Ağaçlar renk renk çiçeklerle do
nandı. Kuzular, buzağılar doğdu. 
Ayşecikle Mehmedin düğününe 
pek az kalmıştı.

Fakat bir gün kasabadan dö
nenler fena bir haber getirdiler 
Harp çıkmış.. Bu haber köyü bir 
tılsım gibi dolaştı. Bahtiyar sima
ları biıer gölge kapladı. Ayşecik 
gelin olurken güneş yanıklarile 
penbeleşen yanaklarına yapıştıra
cağı pulları, boynuna takacağı 
altınları bir kenara attı, ve Meh
met Ayşeciğin işlediği güveylik 
çevreyi sandığına bıraktı.

Oğle olmuş Şerife kadın su 
almak için ırmağa gitmişti. Burçak 
yolmaktan yorulan ve Mehmedini 
düşüne düşüne uyuyan Ayşecik 
birdenbire davul seslerile uyandı. 
Mahmur gözlerini oğuşturdu. 
Kalabalığın önünde yürüyen Meh
met, bir hamlede çiti atlatdı. 
Elân şaşkın şaşkın etrafına bakı
nan Ayşeciğin yanma koştu. 
Heyecandan kısılan sesiyle:

—  Ayşecik, dedi. Gidiyom ar
tık, ne idiciz kısmet bu kadar, 
helâllaşalım.

Bu sözleri Ayşeciğin hıçkırık
ları takip etti. İki sevgili burçak 
ysğınîan arasında birbirine hasret-

le sarıldılar. Bu sırada önde atlı 
jandarmalarla bayrak tutan deli
kanlılar, davul çalan bekçi, köy 
çocukları ve arkada testisi omu
zunda, gözleri yaş içinde Şerife 
kadın ve köyün süt gibi bembe- 
beyaz sakallı imamı geliyordu. 
Herkes Ayşeciğin kollarından kur
tulmak için çırpman Mehmedi ve 
hıçkırıklar içinde tıkanan güzel 
Ayşeciği sessizce seyrediyordu. 
Bir aralık rikkatinden gönlü bur
kulan. ihtiyar imam Şerife kadına 
seslendi:

—  Analık, dedi rıza varsa ni
kâhlarını kıyıverelim, gerdeğe 
koyalım da bari birbirlerine has
ret gitmesinler.

Hemen orada burçak demetle
rinden kapalı bir çardak yaptılar, 
imam dua etti, herkes amin dedi. 
Böylece nikâhları kıyılan sevgili
ler, burçaktan çardak içinde ger
değe konuldular. Köyü dolaşan 
alay bir saat sonra tarlaya geldi. 
Mehmedi gerdeğinden, saçları dâğı- 
nık, bal rengi gözleri yaş içinde 
bir çılgına dönen Ayşeciğin kolla
rından zorla aldılar, kasabanın 
yolunu tuttular.

Akşam oldu. Bir kanlı şehit 
gömleği gibi kıpkırmızı, dağların 
ardına düşen güneş kayboldu. As
kere gidenlerini selâmetliyen köy 
halkı sessizce köye girdi. Gecenin 
gittikçe koyulaşan esmerliği içinde 
akşam ezanı okunmaya başladı. 
Bu sırada uzakta, ovada bir çığ
lığa benzeyen, yürekler parçala
yan bir ses, bir yanık şarkı du
yuldu. Bu kafilenin peşine takılan 
ve ayacıklarınm dermanı kesilin- 
ciye kadar giden Ayşeciğin sesiydi: 
işittiğim ezan, ezan sesidir.
Ezan sesi değil, ninem, gelin ya
sıdır.
Söylediğim sözler gönül pasıdır. 
Ah, ne yaman zor imiş anam, bur
çak yolması.
Burçak tarlasında ninem, gelin 
olması.
Elimin kınasını sürdürmediler. 
Gözümün sürmesini ezdirmediler. 
Burçak tarlasını gezdirmediler.
Ah, ne yaman zor imiş anam, bur
çak yolması.
Burçak tarlasında ninem, gelin 
olması.

Elimin kınasın hamur eyledim, 
Gözümün sürmesin kömür 

eyledim,
Burçak tarlasında gelin eyledim 
Ah, ne yaman, zor imiş anam, 

burçak yolması, 
Burçak tarlasında, ninem, gelin 

olması. . .  
Elimi salladım değdi dikene, 
inkisar eyledim, anam, burçak 

ekene,
İlâhi, süvari, ömrün tükene. 
Ah, ne yaman zor imiş, anam, 

burçak yolması, 
Burçak tarlasında ninem, gelin 

olması ...
Harp bitti, seneler geçti. Meh

met gelmedi. Bu hicrandan has
talanan Ayşecik yataklara düştü. 
Pulpul güneş yanıklariyle penbe- 
liği parlıyan yanakları çöktü. Bal 
rengi gözleri söndü. Mehmedinih 
hasretiyle bir narin limon çiçeği 
gibi eridi eridi. Ve Ayşeciği bir 
sabah kulübesinde bulamadılar.

Onu yalnız bazı karanlık yaz 
geceleri, yatsı namazından çıkan 
ihtiyarlar, köy meydanlığındaki 
çınarların altından bir sairifilme- 
nam gibi beyaz gelinlik elbisesi 
burçak demetlerile donanmış, bal 
rengi gözleri yaş içinde uzun ipek 
saçları dağnık meçhul bir yere 
giderken görüyorlar.

A r if

( y o r s a
.rrz r.rz^ ss

İstanbul 1 2 ci kânun 931
D ü n k ü  B oırsa  ffiatleri 

Tahvilâtİstikrazlar 

İs. dahilî 
Ş. D. yol.
D. Muvah. 
Gümrükler 
Saydi mahî 
Bağdat 
Tş. aske.
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Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

Ana. I 
„ II 
„ III

22,55

Esfaanm
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  f ia t le r i
Londra 1030 Prağ 15,90
Nevyork 0,47,05 Viyana 3,35—
Paris 12 Madrit 4,40,—
Milano 9 — Berlin 1,97,75
Brüksel 3,37,65 Varşova 4,24
Atina 36,40 Peşte 2,69,75
Cinevre 2,42,75 Bükreş 79,45
Sofya 65,10 Belgrat 26,65
Anıster. 1,17,— Moskova 1088

N ıakut
Kuruş Kuruş

1 İs te r l in  1 0 3 3 .— 1 Ş ilin  (A v .) 3 1 ,5 0

1 D o la r 2 1 2 .5 0 1 P e z e ta 2 4 ,5 0

20  F . F ra n sız  İfiR 1 M atk 5 1 ,2 5

2 0  L ir e t 2 2 3 .— 1 Z elo ti 2 4 ,—

20  F .B e lç ik a  1 19 ,—  
2 0  D rah m i 55 ,2 5

1 P en og'
20  L e y
21 D in a r

37 ,5 0
2 5 ,—
7 7 ,—

20  r .  İsv içre 8 2 5 — 1 Ç e rn o v e ç
20  L e v a 3 1 .— 1 A ltın 9 2 3 ,—

1 F lo r in 85 — 1 M cid iye 53 —
lk u r .  (Ç ek ) 127— İB a n k a n o t 246 ,50

C “

İSTAHSUL BELEDİYESİ

>|n:

Bu akşam
saat 21,30 da 
Yaşıyan

K adavra  
6 tablo 6 perde 
Yazan: Tolstoy 
Tercüme eden:
Reşat Nuri B.

Altı yaşından 
aşağı çocuklar 
tiyatroya kabul 
olunmaz.

Gişe her gün saat 12 den iti
baren açıktır.

Bu akşam umuma biletlerde 
tenzilât vardır.

Seyrisefain
Merkez Acentası : Galata 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Acentası : Sirkecide 

Mühürdarzade hanı altında. Te
lefon : İstanbul 2740.

Pire
İskenderiye

postası
( İZMİR ) vapuru 6 kânunu- 

C a ] l  sani saat 10 da Ga- 
Jata rıhtımından kalka

rak çarşamba sabahı İzmire 
perşembe sabahı Pireye cumar
tesi sabahı Iskenderiyeye vara
caktır. Iskenderiyeden pazartesi 
15 te kkalkaca çarşamba Pire- 
yede uğrıyarak perşembe Istan- 
blua gelecektir.______

Dr. Hafız Cemal
Dahilî h a a t a h k l a r

tedavihanesi
Cumadan maada günlerde öğ

leden sonra saat (1 4 -1 6 ) da İs
tanbul Divanyolunda (1 1 8 )  nu
maralı hususî kabinesinde hasta
larını kabul eder. T. L. İst. 2398

D e v le t D e m iry o lla r ı v e L im a n la r ı İlâ n a tı

75,000 adet kayın travers kapalı zarfla yeniden münakaşaya 
konmuştur.

Münakaşa 19-1-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Annkarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

Anadolu - Bağdat hattında mer’i saman nakline mahsus 30 - 330 
numaralı tarife tenzilâtının 35 inci kilometreden başlamak suretile da
ha kısa mesafelere teşmil edildiği ilân olunur.

Uç alimantasyon buhar kazanı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 16-11-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Dev

let Demiryolları idaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni g'jnde saat 15 şe kadar münakaşa komisyonu kâ
tipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamesini beş lira mukabilinde Ankarada, 
Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler.

Çekme demir ve galvanize gaz boruları ve teferruatının kapalı 
zarfla münakasası 9-2-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve S uvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini onar lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla ikinci mü
nakaşası 26-1-931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet de
miryolları idaresinde yapılacaktır. Münakaşaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a 
kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

10000 M3 oksijenin kapalı zarfla münakasası 10-1-931 Pazartesi 
günü saat 15te Ankarada Davlet D jmiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat te
minatlarını aynı günde vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mükabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

s
Muhtelif cins matbaa kâğıtları kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 16 Şubat 931 pazartesi günü saat 15 de Ankara da 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

Yeni sene münasebetile

Kolum bia
F A B R İ K A S I N I N  

Piyasaya çıkardığı yeni plâkları 
umum Columbia bayilerinde ara» 
yınız. Makbule Enver H.m nl®5a«ı.

Sevdalı Gözlerle
ŞU KIZI BANA VERMİYORLAR 

GÜZİDE HANIMIN numaralı

Şirazlı-Gül ezerler
ULVİYE HANIMIN numaralı

Aman yar-Neva gazel
MUGANNİ HAMİT BEYİN „ S ,
Urfa Gazeli-Ali Dayı



4 Kânunusani 1931 — inkılâp —

m

mütenevvi münderecatına rağmen bir 
vazifesi ne olabileceğini zrre

ır.

"%/evmî bir gazete, kariini her şeyden evvel günün hâdiselerile temasa sokmak, hatta burun 
buruna yaşatmak mecburiyetindedir, işte bunun içindir ki inkılâp yeni şeklile intişara 

başlarken, çok kuvvetli bir istihbarat bürosu teşkil etmiştir.

Anadolunun her tarafına yolhyacağı hususî muhabirlerle memleketin İktisadî, İçtimaî, tüccarî, 
zürraî vaziyetine, irfan teşkilâtına dair en şümullü ve doğru haberler İnkılâpta neşredilecektir.

Bilhassa
Son menfur irtica münasebetile Menemen ve havalisine sureti mahsusada gönderilen muhabi

rimizin, vaziyeti pek yakından tetkik ederek yazacağı yazılar sadece istihbarat noktasından değil,
hâdisenin
onunacak,

ıç yüzünü ve bütün safhatını göstermesi itibarile de merakla ehemmiyet ve gayretle 
takip edilecek yazılar olacaktır.

Şebeke nasıl çalıştı?
Kanunların pençesinde irtica

bugün nasıl can veriyor?

Bunlardan maada her gün
1 _ _ _  i d a r i m  V » a • Salâhittar kadın kalemleri tarafından yazılmış siste-

U d i C l k v L İ C I İ  • matik makaleler, evde, sokakta, işde, içtimaiyatta 
kadın... Başka memleketlerde kadın hareketleri...

2 ____ _ Ç î t ı o m a  • Günün haberleri, sinema haberleri, artistlerin hatıraları, en güzel bacaklı
U İ U C l U d  • sinema artistleri kimlerdir.

3 ____ Z"1* ,  Haftanın muayyen günlerinde gezetemizde çocuklar için bir
Y v L U n  a d i l l i  c s l  • sahife tahsis edilecektir.

Bu sahifede çocuk oyunları, çocuk hikâye ve bilmeceleri, fareler, muhtelif eğlenceler, hayat bilgisin
den başka her mektebin çalışkan talebelerinin resimleri ve muhtelif hediyeli müsabakalar ve seri 

halinde renkli çocuk karikatürleri...

4 —  M n r l i l  • Haftanın muayye günlerinde gazete bir moda sahifesi yapacaktır. Burada mev-
M I O I İ C İ  • sime göre moda cereyanları takip edileceği gibi tatbiki kolay ve her ailenin 

işine yarayacak çok miktarda elbise modelleri ve bunların biçilmiş ve dikilmiş tarzları ayrı plânlar halinde 
gösterilecektir. Yastık, abajur, paravan gibi ev eşyası tezyinatı, broderi güzelliklerinin en güzel ve kolay 
yapılacak şekilleri.

____ U f t l y l r n  L _ _ ı  # Her gün gazetede mevsim hastalıklarından korunma usullerine ve
n e K i m  D d ş l  • çocuk hastalıklarının tedavi şekillerine dair halkın anlıyabileceği 

lisanda sıhhî yazılar bulunacağı gibi ayrıca gazetenin muhassıs doktoru tarafından bütün karilerin sualle
rine, dertlerine ya mektupla veya gazete sütunlarında cevap verilecektir.

Her evde sabahları bir türlü halledilemiyen mühim bir mesele vardır.
n? Aşçı temiz günün en ucuz ve en— 6 Aşçı başı sKadın düşünür. Bugün ne pişireceğim i 

sıhhî yemeklerini karilerine hatırlatacak ve öğretecektir.
• Gazetemiz spora fazla ehemmiyet verecektir. Her gün memleket ve dünya Spor haberleri —  

ö p O r  • Maruf sporcuların hayatı —  Futbol —  Boks —  Atletizm —  Voleybol —  Golf, Tenis, velhasıl 
bütün Spor şubelerile yakından alâkadar resimli yazılar neşredecektir.

8 —  lVfîvsıl* • Gazetemizde yapılacak mizah sayfaları herkesin hoşuna gidecek resim ve ka- 
m i z a n  • rikatörlerle dolu olacaktır.

Yarınki İnkılâp gazetesini mutlaka okuyunuz!
Bir senelik 

liman faaliyeti
Liman şirketi 930 senesi zar

fında limana gelen, giden vapur
lar ve alelûmum bir senelik liman 
faaliyeti hakkında bir istatistik 
hazırlamaktadır.

İstatistik bu hafta içinde ikmal 
edilerek İktisat Vekâletine gönde
rilecektir.

Murahhaslar gitti 
Ankarada beş kânunusanide 

açılacak olan Ziraat kongresine 
iştirak edecek olan İstanbul mu
rahhasları dün ekspresle Anka
raya gitmişlerdir.

Giden murahhaslar 16 kişidir.

İç k i ta r a f ta r la r ı  
Atlanta 2 ( A.A ) —  Bir çok 

büyük kolejleri ve darülfünunu 
temsil eden Amerikan talebesi 
federasyonu bir takrir sureti ka
bul etmiştir. Bunlardan bir kısmı 
içki kanununun tadili diğer bir 
kısmı ilgası bazdan da kanunun 
olduğu gibi muhafazası reyinde 
bulunmuşlardı?.

Dereköy cinayeti
Katildün 

muhakeme edildi
Dereköyünde çoban İsmaili öl

dürmekle maznun Mehmet ve 
Münirin muhakemesine dün Ağır 
Cezada başlanılmıştır.

Dünkü celsede hukuku amme 
şahitleri dinlenmiştir.

Şahit Kadri ifadesinde bir 
Pazar günü Mehmedin kendi 
çifliğine geldiğini ve aç olduğunu 
söylediğini, bunun üzerine onu 
ekmek almağa gönderdiğini, Meh
met avdetinde îsmailin katledildi
ğini söylediğini ve ilâveten dedi ki:

Oidürülen Ismaile ben o gün 
bir sirke şisesi vermiştim. Hâdi
seden sonra o şişe Mehmette bu
lundu.

Mahkemeye getirilmiş olan şi
şe şahide gösterildi.

Şahit Ismaile verdiği şişenin 
aynı olduğunu söyledi.

Mahkeme diğer bazı şahitlerin 
celbi için 24 kânunusâniye talik 
edildi.

Fakir talebeye 
öğle yemeği

Hilâliahmer tarafından fakir 
talebeye öğle yemeği tevziine de
vam edilmektedir. Ancak bazı 
semtlerde yemek pişirecek mahal 
bulunmadığı için talebeden bir 
kısmına soğuk yemek verilmekte
dir. Havaların soğuması üzerine 
Hilâliahmer talebenin hepsine sı
cak yemek vermek için yeniden 
aşhaneler tesisine karar vermiştir.

Sivil tayyare müdürlüğü 
Londra, 3 ( A.A. ) —  Miralay 

Shelmerdine, R - 101 balonunun 
uğradığı kazada telef olan sör 
Sefton Brancker’in yerine sivil 
tayyarecilik müdürlüğüne tayin 
edilmiştir.

Ingiltere Fransa
Paris, 2. ( A.A. ) —  İngiliz ve 

Fransız hâzineleri murahhasları 
bu sabah müzakeratta bulunmuş
lardır. Saİâhiyettar mahafil, bu 
konferansın mevzuu ile neticeleri 
hakkında fevkalâde bir ketumiyet 
göstermektedir.

Yurt bilgisi
Bu program tevsi 

edilecek
Mekteplerde talebeye okutu

lan Yurt bilgisi derslerinde tale
beye inkılâbımız hakkında muh
tasar malûmat veriliyordu.

Haber aldığımıza göre Maarif, 
“Yurt bilgisi,, ve “ Türk tarihi „ 
derslerinin programlarını genişlet
mek fikrindedir. Bu derslerde bil
hassa Türk tarihindeki yenilik, in
kılâp aleyhinde zaman zaman ter
tip edilen irticaî hareketlerin ma
hiyeti anlatılacaktır.

Yarm davası
[ 1  inci sahifeden mabad ]  

ikame edeceğini söyledi.
Kumandan Aşir Paşa, üssübahrî 

kumandanı Halim Bey, Bahriye 
Kaymakamı Şerefettin Bey, Kayma
kam D. Nuri Bey, Maarif müfettişi 
Şemseddin Bey, Mülkiye Müfettişi 
Ali Sürurî Bey, İstanbulda gazete 
bayii Toma Efendi - hadisede 
methaldar olan Bahriye neferlerini 
gösterecektir.

İstanbulda berber Ali Efendi, 
İzmitte Kavalalı İsmail hoca, İz- 
mitte Herman fabrikasında Yakup, 
İzmit sabık belediye müfettişi Ha- 
lit, oğlu Mazhar, İstanbulda Kadı
köy orta mektep musiki muallimi 
Ali Bey, Yavuz beşinci bölük ça
vuşu Bandırmak Bekir Sıtkı, Y a 
vuzda elektrikçi Hamdi Bürhan 
İzmitte cümhuriyet kıratane^i sa
hibi İbrahim çavuş, muallim K e
mal Beler, muallime Lütfiye hanım, 
zevci Müzaffer Bey...

Bundan sonra Etem Ruhi Bey 
imzasız bir mektup irae etti. Bu 
mektupta hâdise vuku bulduğu 
gibi vali Beyin elbiselerini bıra
karak kaçtığını ve bu elbiselerin 
mahkemeye teslim edildiği zikre
diliyordu. Bunun için Etem Ruhi 
Bey büyük bir cüretle mahkeme 
heyetinin ve müddeiumuminin de 
şahit olarak celbini istedi. Reis 
dedi ki:

—  Sizin gayeniz nakli davayı 
temin etmektir.

Etem Ruhi Bey boyuna İsrar 
ediyor ve yaldızlı cümlelerle baş
ka mahkemeni i davayı riiyet e t
mesini istiyordu.

Sedat Bey —  Asd vak’a ki
min evinde geçmiştir? Vali Beyi 
kim dövdürmüştür?

—  Etem Ruhi Bey —  Kay
makam Şerafeddin Bey.

Heyeti hakime karara çekil
mişti. Biraz sonra geldi ve kararı 
tefhim etti. Bunda evvelce heyeti 
hakime ayni davada şahit olarak 
bulunmadığından 21 inci madde
nin beşinci fıkrası mucibince davayi 
rü’yete Saİâhiyettar olduğuna ve 
elbiseler Adliyeye verilmişse bundan 
ancak müddeiumumiliğin haberdar 
olabileceğine bu cihetin makamı 
iddiadan sorulmasına ve şahitler
den İzmitte bulunanların dinlenil
mesine ve diğerlerinin istinabe

Avrupaya giden
talebelerin hazırlık
ları ikmal ediliyor

Avrupaya tahsile gönderilecek 
33 efendinin harcırahlarının tev
ziine bugün başlanacaktır. Yalnız 
muamelatını ikmal etmiyenler ve- 
rilmiyecektir.

Maarif Vekâleti askerlikle 
alâkası olanların listesini İstanbul 
Maarif eminliğinden istemiştir.

Emanet bu efendilerin evrakı
nı tetkik ederek listeyi hazırla
maktadır. Askerlikle alâkası olan
ların muamelelerinin bir an evvel 
ikmal edilmesi hususunda teshi- 
lât gösterilmesi için Maarif V e
kâleti ile muhabereye başlamıştır.

Vekâlet evvelce bu efendilerin 
toplu olarak gitmelerine karar 
vermiş ise de şimdilik muamelesi 
ikmal edilmiş olan talebenin ilk 
parti olarak gönderilmelerine ka
rar verilmiştir.

Diğerleri muamelelerini ikmal 
ettikten sonra gönderileceklerdir. 
33 efendiden 6 sı su mühendisliği 
tahsili için Almanyaya, 2 si usulü 
tedris tahsili için Viyanaya, 4 ü 
baytarlık tahsili için Almanyaya,
4 ü tarih ve coğrafya tahsili için 
Fransaya, 3 ü bahrî inşaat tahsili 
için İngiltereye, 4  ü makinemü- 
hendisliği, 3 ü köprü inşaatı, 2 si 
tarih tahlili için Almanyaya, 3 ü 
fizik, kimya ve 3 üde ormancılık 
tahsili için Fransaya gideceklerdir.

Talebe; gittikleri memleketler
de elçiliklerimize müracaat ede
cekler ve müddeti tahsillerini 
oradan öğreneceklerdir. Evrakı 
ikmal edilmiş olan efendiler bu 
hafta içinde hareket edeceklerdir.

Çin gümrük tarifesi
Şanghay, 3 (A . A .) —  İndo 

Pacific Ajansının verdiği bir ha
bere göre yeni Çin gümrük tari
fesi Kânunusaninin birinde meriyet 
mevkiine girecektir.

N ik a ra g u v â d a k i v a k ’a
washington, 2. ( A. A. ) —

Dün Nikaraguva’da 18 Amerikan 
bahriyeli siiâhendazının telef ol
muş olmasına telmih eden âyan 
azasından M. King ecnebi mem
leketler piyasalarına çıkarılan ser
mayeleri himaye etmek üzre 
Amerikan askerinin Nikaraguva’ 
dan geri çağrılması için bir tak
rir vereceğini ilâve eylemiştir.

Panama Reisicümhuru
Vaşington, 3 (A. A) —  Pana

manın Vashington orta elçisi M. 
Alfaro Panama hükümeti reisliği
ni kabul etmiştir.

suretile ifadelerinin alınmasına, 
Şemsi Beyin bu mevzu etra
fında bir rapor verip vermediği
nin sorulmasına karar verildiği 
tefhim ediliyordu. Muhakeme bu
nun için 6 Kânunusani S a lı . gü
nüne talik edildi.

Sahifo 3

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:
Şükriye ve Emine Şevkıye ve Mail Hanımların 2719 ikraz numa

ralı deyn senedi mucibince istikraz eyledikleri meblâğ mukabilinde 
sandığımız namına merhun bulunan Şehzadebaşında Kalender hane 
camii sokağında eski, 8 ve yeni, 10 numaralı maabahçe bir hanentn 
tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebiie müzayadeye 
çıkarılarak yedi bin beşyüz lira bedel mukabilinde müşterisi namına 
kat’î kararı çekilmiş ve borçluların istikraz esnasında tayin eyledikleri 
ikametgâhlarında tebligat ifası için icra kılman tahkikat esnasında 
borçlulardan Mail Hanımın Mustafa Kemal Paşa kazasında Avukat 
Süleyman Efendi nezdinde bulunduğuna dair vaki olan ihbar üzerine 
mezkûr kaza Ziraat Bankası ile yapılan muhaberat neticesinde muma- 
ileyhanın bulunmadığı anlaşılmış ve diğer borçlulara tebligatı lâzhne 
icra edilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren üç gün zarfında borç 
tamamen ödenmediği takdirde mezkûr emlakin müşterisi namına kat’î 
ferağ muamelesinin icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur.
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IlCara Â l ceetesl
îstıç-

vapllar
Gebze, Danca ve civarında 

cinayetler ika eden ve köylünün 
malını gaspeden 8 kişilik bir çete 
yakalanarak, Istanbula getirilmişti.

Kara Ali çetesi namile ortaya 
çıkan bu haydutlar halikındaki tah
kikat bitmiştir.

Haydutların istiçvaplar 8 gün 
sürmüş ve pek mühim netice 
elde edilmiştir. İlk anlarde cina
yetini gizlemeğe çalışan katiller 
şahitlerin sarih ifadeleri karşısında 
afallayıp kalmışlardır. Kara Ali 
çetesinin yakında başlıyacak olan 
muhakemesi çok meraklı ve heye
canlı olacaktır.

Muhtar talimat-
namesi

Ankara, ( H. M. ) —  Dahiliye 
Vekâletince hazırlanmakta olan 
muhtar intihabatı ve muhtarların 
vazaifine ait talimatnamenin tat
bikine ancak gelecek seneden iti
baren başlanacaktır. Vekâletçe bu 
talimatnamenin hazırlığına büyük 
bir gayret sarf edilmektedir. Bu 
sene bütün memlekette muhtar 
intihabatı eski talimatname ile ya
pılacaktır. Yalnız köy kanunu tat
bik edilen yerlerde köy kanununa 
tevfikan muhtar intihabatı yapıl
ması için emir verilmiştir.

Eski borçlar
Ankara, 2 ( H .M .) —  Hamil

ler meclisine verdiğimiz cevaba 
bu hafta içinde cevap gelmesi 
muhtemeldir.

İtalyan ve Alman hamillerinin 
son teklifleri üzerine gelecek ce
vabın anlaşmağa daha ziyade mü
sait olacağı ümit edilmektedir.

Başkale kaymakamı
Ankara ( H.M ) —  Başkale 

kaymakamı Kemal Bey Vekâlet 
emrine alınmıştır.

Niğde meb’usu
Ankara 3 ( H.M ) — Merhum 

Ata Beyin cenazesi bazı vekiller 
ve meb’uslarla beraber kesif bir 
kalabalık tarafından ihtifalle kal
dırıldı. Cenaze trene konuldu. 
Ata Beyin vefatiJe inhilâl eden 
meb'uslukların adedi bscs bali* oldu

V e n ız e lo s  V a rş  o v ad a
Varşova 2 (A.A) —  Matbuat 

mümessilleri kabul eden M. Ve- 
nizelos muahedelerin yeniden tet
kikine kalkışmanın gayet vahim 
bir harp tehlikesi teşkil edeceği
ni beyan etmiştir.

Yıman tacirleri
» a r a p ıçm

Yunanlılarla aktettiğimiz tica
ret muahedesi üzerine bir çok Yu
nanlılar Türkiyenin muhtelif yer
lerindeki tüccarlarımızla ticarî 
muameleye girişmişlerdir. Bunun 
için el’an muhabere eden tüccar
larınız da çoktur. Yunanistanda 
bazı tüccarlar İzmir Ticaret oda
sına mektupla müracaat ederek 
iktisadi mmtaka dahilindeki üzüm
lerimizden istihsal edilen şarap
lardan mühim mikdarmı Yunanis- 
tana ithal etmek istediklerini bil 
dirraişler ve şarap amilleri hak
kında malûmat istemişlerdir.

Yunanlılar şarap imalinde ih
tisas sahibidirler. Bunlardan bir 
kısmının İztnirde şarap imalâtha
nesi açmak niyetinde olduklarını 
da Ticaret odosına bildirmiştir.

Bundan başka Almanyadan 
da İzmir Ticaret odasına vuku 
bulan müracaatta İzmir ve hava 
lisinin misket üzümleri hakkında 
malûmat istenmiştir.

Almanlar; umumî harpten evvel 
İzmirden Almanyaya külliyetli mik
tarda ihraç edilen Misket şarap
larının hanği müesseseler ve kim
ler tarafından imal edildiğini sor
muşlardır.

İktisat Vekâleti
işsiz şirketleri 
tasfiye edecek

İktisat Vekâleti bundan bir 
müddet evvel gayrifaal şirketlerin 
ticaret müdiriyeti tarafından tes- 
bit edilmesini bildirmişti. İstanbul 
ticaret müdiriyeti mıntakasmda 
42 şirketin iş görmez bir vaziyette 
olduğu anlaşılmıştır. Bunların için
de ta meşrutiyet seneleri içinde 
teşkil edilmiş, şimdiye kadar bir 
iş görmemiş şirketler de vardır. 
Hissedarları tarafından yapılan 
şikâyetler şimdiye kadar hiç bir 
netice vermemiştir. Çünkü şirke
tin muamelâtına ait evrak ortada 
kalmamış kaybolmuştur. Bu gibi 
şirketlerin içinde sermayesi bir 
milyon lira olan şirketler de var
dır. Bunlardan biri İttihat seyri- 
sefain şirketidir. Bunun sermayesi 
bir milyon lira idi. Fakat şirket 
tam işe başlıyacağı esnada umumî 
harp çıkmış, şirketin vapurların
dan biri batmış, diğeri işliyeme- 
miştir.

Bu vaziyet karşısında şirket işi 
tütün ticaretine dökmüş , fakat 
tam kâr edeceği sırada mütareke 
olmuş işler karışmış, Almanyadaki 
alacağını almamıştır. Bu suretle 
bir milyon liralık sermaye orta
dan kaybolmuştur.

Divanı harp İşe başladı
(1  inci sakifeden m abad) 

ğunu göstermiştir. Mevkuflardan 
bir kısmı mühim ifşaatta bulun
muşlardır. Bilhassa Manisada istic
vap edilen şeyh İbrahim mühim 
itiraflarda bulunmuştur. Şeyh 
kendisinin bir çok müritleri ol
duğunu, camilerde bir takım va
izlerde bulunduğunu kabul ediyor, 
yalnız Menemen hâdisesile alâka
sı olmadığını iddia eyliyor.

Bazı mevkuflar ise kendileri
nin cumhuriyetçi olduklarını, irtica 
ile alâkaları olmadığını iddia 
ediyorlar.

Yeni tevkif edilenler
İzmiz, 3 —  İzmirde yeniden 

bazı kimseler tevkif edilmiştir. 
Bunların arasında memleket has
tanesinin arkasında oturan Ali ve 
Mehmet Ali isminde iki hoca 
vardır.

Bir mektupta ismi geçen Ab- 
dülgani Fazlı ismindeki şeyh Ma
nisada tevkif edilmiştir.

Menemende mürtecileri alkışla
makla maznun olarak 22 kişi tev
kif edilmiştir. Bunlar isticvap ve 
muvacehe ediliyorlar.
Manisada yeni tevkifat

Manisa, 2 (H. M) —  Akhisarda 
Hafız Haşan namında biri tutul
muş ve bugün buraya getirilmiş, 
Müddeiumumi Kâmil Bey tarafın
dan ifadesi alınmıştır. Hafız Ha- 
san hâdise ile alâkası olmadığını 
söylemektedir.

Bu adam Nakşibendî risalele
rini dağıtmakla maznundur. Hakkı 
senelerdenberi Akhisarda ahaliyi 
Nakşibendî olmıya davet ettiği 
şahit ifadelerile sabit olmuştur.

Ocağın kararı
Ankara, 3 ( H. M. ) —  Dün 

Ankara Türkocağmda Kubilây

Kânunusani 

1 5
tem it ib a r e n  d e  İn k ılâ p  şu  e s e r le r i  te f r ik a  e tm e ğ e  b a ş 
lay acak tır .

1 — İhtilâli kebir
2 —- Patrik Grigoryos nasıl i- 

rîam ©dildi? Yunanistan IstiMâ~ 
ilme nasıl ulaştı ?

S — Pontos!

için bir ihtifal yapılmıştır. İhtifalde 
şu kıymetli karar alınmıştır:

Bugün Türkocağmda Kubilâyın 
kesik başı ile vücuda gelen remiz 
etrafında toplanan muhtelif mes
leklere mensup bizler inkilâbın 
hedeflerine doğru cereyanını kim
senin durduramıyacağmı yi/z sene- 
denberi her irticaa karşı muzaf
fer olan teceddüt ve inkılâbın 
şimdi de büyük rehberi arka
sında seyrine devam edeceğini 
kaydederek bu bayrağı elden asla' 
düsürmiyeceğîmize ahdeder ve bu 
ahdimizin ilân edilmesine karar 
veririz.,,

Aydında merasim 
Aydın, 8  ( H. M. ) —  Türk 

Ocağında „Kubilây„ ihtifali yapıl
dı. Hatipler ve gençlik cumhuri
yete birer ”Kubilây„ olmak için 
karar verdi ve irticai tel’in etti.

Menemenliler hissiz
İzmir 3 ( H.M ) —  Size tees

sürle kaydedilecek bir noktayı 
haber vereceğim:

Dün büyük şehidin hatırası 
taziz edilirken ( Menemen ) halkı 
ekseriyet itibarile, lehlerine bir 
kelime kullanarak söyliyeyim, çe
kingen duruyorlardı, merasimi ev
lerinin pençerelerinden seyredi
yorlardı. Bu vaziyetin farkına va
rıldığı. zaman hazırun müteessir 
oldu. İzmir gençleri birer birer 
evleri dolaşarak halkı merasime 
iştirake çağırdı, Fakat menemen 
lileri durgunluktan çıkarmıya mu
vaffak olamadı.

Bu vaziyet Garbî Anadolunun 
bütün halkı namına buraya top
lanan binlerce münevver gencin 
üzerinde iyi bir tesir bırakma
mıştır.

İzmir gençleri 
İzmir 2 ( H .M ) —  İzmir Türk 

Ocağı gençleri her hafta Mene
mene giderek halka cumhuriyetin 
iyiliklerini anlatacaktır.

Mardinde içtima
Mardin, 3 ( Hususî ) —  Türk 

ocağında Menemen hâdisesi dola- 
yısile bir ihtifal yapıldı. Ocakta 
şimdiye kadar görülmemiş dere
cede büyük bir kalabalık vardı.

İrticaın faillerile muharrik ve 
müşevvikleri ve alâkadar olanları 
nefretle tel’in edildi.

ihtifalde söz alan bir çok mual
limler nutuk söylediler, teessür ve 
duygularını büyük bir belâgatla 
anlattılar.

Muallimlerden sonra Vali Ta
lât Bey söz alarak heyecanlı bir 
hitabe irat etmiştir. Bundan sonra 
muhtelif makamata Menemen hâ
disesini tel’in mahiyetinde telgraf
lar çekilmesine karar verilmiş ve 
ihtifal mihayetlenmiştir.

Teessür telgrafları
Menemen hâdisesi mem

leketin her 
tarafında tel’in 'ediliyor

İstanbul, 3 ( A. A. ) —  Mene
men hâdisesi münasebetile Reisi
cümhur Hazretlerine gelen teessür 
telgrafnamelerinin neşrine devam 
ediyoruz:
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Aziz vatan ve milletimize, mu

kaddes genç Cümhuriyetimize kar
şı ika edilen bu hiyaneti, Mene
men suikastını bütün mevcudiye
timizle tel’in ederiz. Eski devrin 
mülevves ve bethal bekayasından 
olan bu tekkelilerin, mürtecilerin 
artık bu mübarek vatanda bir 
daha baş kaldıramıyacak surette 
tecziye ve mahvedileceğinden emi
niz. Sefil irticaın caniyane bir 
surette şehit ettiği Cümhuriyet 
kurbanı aziz Kublayin şehadeti 
münasebetile kahraman Türk or
dusuna beyanı taziyet eder ve 
derin teesürlerimizi arzeyeyleriz.

Türkistan Türk gençleri birliği 
Reisicühur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Eserinizin bekçisi büyük türk 

vicdanıdır Mefkûre ve inkılâba 
tecavüz eden mel’unlara karşı 
pek fa.ziletkârane hareketle vazife
sini ifa eden aziz şehit Kublay 
Beyi Elaziz ocaklıları ve bütün 
gençlik takdis ediyor. Durdurulan 
siyasî faaliyetlerin temevvücatı 
arasına sıkışan menfi ruhları seze- 
miyecek kadar gaflet gösterenlere 
bu gencin âşıl ruhu ne kadar 
lanet etse azdır. Ocaklılar en 
hassas teessürlerini ve her vak
tinden ziyade meş’ur bir teyakk
uzla yollarınızda yürüyeceklerini 
arzederiz efendim hazretleri.

Elaziz Türkocağı reisi: Halil 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Büyük eseriniz olan mukaddes 

Cümhuriyetimize ihanet ederek 
irticaî harekâta teşebbüs edenleri 
nefretle tel’in eder ve büyük mef
kûre uğrunda şehit olan Kublaym 
aziz ruhunu hürmetle takdis eyle
riz efendim.

Gemlik muallimler birliği reisi 
Hüseyin Baştuğ 

Mübeccel Reisicümhurumz Ulu 
Gazi Mustafa Kemal Hz. lerine 

Vatanın kâfili saadet ve refa
hı olan aziz vücudunuzu yıldönü
mü münasebetile de takdis eder 
ve ebediyen minnettar ve merbu
tunuz olan şahsım vilâyetim halkı 
ile derin hürmet ve samimî tazi
matla müteradif tebrikâtımı yük
sek huzurunuza arz ve takdim ey
lerim efendim.
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Darülfünun ve yüksek mektep

ler gençliği Menemen hâdisesi 
münasebetile duyduğu elim ve de
rin teessürü izhar etmek için bir 
miting tertip etti, bu toplantıya 
iştirak eden 10 binlerce genç, 
Cümhuriyete ve eseriniz olan in
kılâba sonuna kadar sadık kala
caklarını, sarsılmaz bir imanla bir 
kere daha azmettiler. Bu vesile 
ile Türk gençliği büyük müncisine 
ebedî hürmetlerini takdim eder.

Yüksek tahsil gençliği 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Türk gençliği Kublayin kesi

len başını Türk cümhuriyetinin 
temeline ilâve edilen bir destek 
daha addeder. Türk gençliği icap 
ederse cümhuriyetin muhafazası 
namına Kublay gibi başlarını ver
meği en büyük bir zevk telâkki 
eder. Cümhuriyetin büyük şehidi
ni takdis ederken huzurunuzda 
yemin ederiz ki: “her Türk gen
ci birer Kublaydır.,, Büyük reis 
ve baba. Sana ve senin eserine 
fena nazarla bakan baş kopsun.,, 

İnönü gençliği namına 
Belediye reisi Aptullah

İhtilâlciler
Vaziyete hâkim olmak 

için her tarafta 
faaliyetle çalışıyorlar

Panama, 3 (A.A.) — İhtilâlci
lerin reisi Arias M. Alfarosun 
washingten'dan avdetine kadar 
Başvekâlet işlerine bakacaktır.

washington, 2 (A.A.)— Halk 
Panama ihtilâlcilerine müzaheret 
etmektedir. Her tarafta sulh ve 
sükün sürüyor. İhtilâlcilerin başında 
Dramorio Aria namında bir hâkim 
bulunmaktadır. Hükümet reisinin 
riyaset sarayına kapanmış olduğu 
ve sarayın etrafında mücadeleler 
vuku bulduğu rivayet edilmektedir. 
İhtilâlin sebebi İktisadî buhrandır.

Nev

Nev-York 3 (A .A )  —  Beryl 
Hart isminde genç bir dul kadın 
ile mülâzım Williyam Maclare, 
tek satıhtı bir tayyare ile Ber- 
mudes ve Acoras adaları tarikile 
Nev-York-Paris seyahatini yap
mağa bu sabah çıkmışlardır. Bu 
teşebbüse hususî bir alâka gös
terilmesine sebep tayyarecilerin 
yanlarına ilk defa olarak ticaret 
eşyası da almış olmalarıdır.

İskonto fiatı
Fransa bankası iskonto fiatmı 

yüzde 2,5 tan 2 ye indirmiştir.
Rangon, 2 (A.A,) —  Asiler, 

Sitkuvin yakınında yerli askerlere 
ateş açtığından, askerler mukabe
le e:mek mecburiyetinde kalmış 
ve 15 âsi maktul düşmüştür.

Marşal öldü
Paris, 3 ( A.A. ) —  Alman son 

haberlere göre mareşal Jo ffr e , 
gittikçe kuvvetten düşmektedir.

Paris , 3  ( A.A. ) — Mareşal 
Joffre, bu sabah saat 8,53 te 
ölmüştür.

Torontoda zelzele
Ottava, 5 ( A.A. ) —  Ottavada 

ve Torontoda muhtelif fasılalarla
4 saat süren bir zelzele olmuştur. 
Bu zelzelenin merkezi muhiti 2,530 
mil uzaktadır.

Fransa İrlandayı yendi
Paris, 2 (A.A) —  Fransa ta

kımı ile İrlanda takımı arasında 
yapılan futbol maçında Fransa ta
kımı İrlanda takımına sıfıra karşı
3 sayı ile galip gelmiştir. Bu maç 
yeni senenin ilk beynelmilel maçı
dır.

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine 

Vahşi mürteciler tarafından kur
ban edilen Kublaym temiz kanını 
hiç bir Türk genci unutmıyacak 
ve emanet edilen Cümhuriyetin 
icap ettiği anda her Türk gen
cinin de ayni kanı dökeceğini bi- 
payan hürmetlerimizle arzeyleriz.

Maltepe gençlik mahfeli reisi 
namına Halil 

Reisicümhur Gazı Mustafa Kemal 
Hazretlerine 

Mukaddes cümhuriyetimiz aley
hine zuhur eden Menemen hare
keti irticaıyesini, nezih muhitinizin 
şuurlu halkının kemali nefretle 
tel’in eylediklerini ve bu vesile ile 
gerek zata devletlerine ve gerek 
cümhuriyet hükümetine karşı sar
sılmaz merbutiyet ve tazimlerimi 
arzeylerim efendim.

Mudanya H. F. Re.
İbrahim Vehbi
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',uk“  ikm N' Merhunahn cins ve nev’i ,l"r';!"nî"n
9190 544 Kadıköy Zühtüpaşg mahallesinde Tahtaköprü

caddesinde eski 3 mükerrer yeni 1, 1-1, 5 nu
maralı maabahçe iki hane ile bir dükkânın 
tamamı. Ali B.

7935 1070 Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Fenerbahçe
hat boyu sokağında eski 12-12 yeni “3„ nu
maralı bir henenin tornamı. Fuat Paşa

904 1093 Kasımpaşada Hacişaban mahallesinde Akarca
sokağında eski 48-48 mükerrer yeni “68,6 8 ,, 
numaralı iki hanenin tamamı. Mehmet Arif

Haşan Mustafa Ef. lerle Hatice H. 
3100 5286 Topanede Karabaş Mustafa ağa mahallesinde

Defterdar yokuşu sokağında eski 15, 15 mü
kerrer 17 yeni 19, 21-23 numaralı maabahçe 
dükkânı jsüştemi) bit- hanenin tamamı Resan H, Ih

san B.
700 5295 Anadoluhisarı Çarşı mahalle ve soğmda eski

23 yeni 50 numaralı bir hanenin tamamı Ahmet 
Asaf, Tevfik ve İsmail Beyler 

6200 5654 Beyoğlu’nda Kameyhatun mahallesinde Al
sokağında eski “9, 11,, yeni'4-13 numaralı 
iki hanenin tamanu- İbrahim Halil B

1070 5733 Edirnekapı’da Kariyei atik Alipaşa ma
hallesinde Kantarcı sokağında eski 17 
yeni “17(ı numaralı bir hanenin tamamı. Sadık Ağa 

45000 5925 Kuzguncukta Bostancıbaşı Abdullağa mahalle
sinde Aaiziye sokağında eski 1-3, 3 defa mü
kerrer 3, 5 yeni 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3 numaralı 
harem, selâmlık, ahir, arabalık ve ağavat da
iresini müştemil tasarruf kanununun neşrinden 
evvel miıbdes maabahçe köşk ile zemini ve 
derununa cari dört masura mai lezizi havi 
emlâkin tamamı. Lebip B. bilvekâle Mehmet

Hüseyin B.
2028 5960 Üsküdarda Bulgurlumesçit mahalle ve soka

ğında eski 10 yeni 18 numaralı maabahçe bir 
hanenin tamamı. Mehmet Ali Ef.

1300 6014 Üsküdar Smanpaşayi cedit mahallesinde Sılacık
sokağında eski 8 - 8  mükerrer yeni 24 numa
ralı elyevuı cedit 34 numaralı maabahçe bir bap 
hane ittihaz kılman mahallin berveçhi mülki
yet temellük olunur: 634 zira, 5 parmak arsalı 
muayyen maabahçe hane mahalli ile 559 zira 
19 parmak arsalı icareteynli bahçe mahalli. Süleyman

Fehmi B.
9800 6023 Beyoğlu Ayaspaşa tnahallesinde Mezarlık Acı-

çeşme sokağında eski “5„ mükerrer yeni “44„
. numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Kemaleinin 

ve Haşan Fahrettin B.lerle Nadire H.
7548 6028 Kırkçeşrsje’de atik Teberrük cedit Hacıkadın

mahallesinde Vefa caddesinde eski 22 müker
rer 26 yeni 26-28 numaralı mukaddema 
dülger odaları bjlâhara mektep elyevm bir 
hanenin tamamı. Emine Nazire H,

6048 Üsküdar ıcadiye niahallesinde Darpaneli Mar- 
diros sokağında eski 2 yeni ( 2-4 ) numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı. Ahmet Fazlı Ef.

13344 Kocamustafa paşada Kocamustaîa paşa ma
halle ve caddesinde eski ( 250 ) yeni 278 nu
maralı bir hanenin tamamı. Halil Edip B.

Yukarıda ikraz nurtıaraları yazdı emlâk vadesi hitamında tediyei 
deyin edilmemesi hasebiie (altmış bir) gün müddetle satılığa çıkarıldı
ğından talip olanların ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Sandık Satış 
âmirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

İnkılâp —

2200

4482

İstanbul Menkul Kıymetler ve Kam
biyo Borsası ve Osmanlı Bankası Ko
miserliğinden:

27 eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan İstanbulda 
Bankalar konsorsiyomu tarafından Osmanlı Bankasına çek olarak tes
lim olunan isterlinlerle bunların mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan 
ihtiyat evrakı nakdiye miktarını mübeyyin on üçüncü tebliğ.

1 —  Döviz vaziyeti
1 —  24-12-930 tarihine kadar konsorsiyomca 

Osmanlı Bankasına çek olarak teslim edilmiş olan
2 —  24-12-930 datı 31-12-930 tarihine kadar 

konsorsiyomca Osmanlı Bankasına çek olarak tes
lim edilen

3 —  Hafta zarfında istirdat olunan
4 —  Aradaki fark
5 —  31-12-930 tarihine kadar teslimat

L  1,076,000

87,500

1,163,000

2 •— İhtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti

Yukardaki birinci madde mucibince isterlin 
teslimatı mukabilinde mevkii tedavüle çıkarıl- T.L. 11,084,260,43
muş olan ihtiyat evrakı nakdiye

Yukardaki ikinci madde mucibince hafta zar
fındaki isterlin teslimatı mukabilinde mevkii T.L. 896,361
tedavüle çıkarılan evrakı nakdiye

Yukardaki üçüncü nıadde mucibince hafta Zar
fında istirdat olunan isterlinlere mukabil T.L. 
iade olunan evrak» nakdiye

Yukardaki dördüncü madde mucibince aradaki 
fark

Yukardaki beşinci madde mucibince 31-12-930 
tarihine kadar mevkii tedavüle çıkarılmış T . L. 11980621,43 
olan ihtiyat evrakı nakdiye yekûnu :

27 Eylül 1930 tarih ve 1726 numaralı kanuna tevfikan keyfiyet 
Maliye Vekâleti namında tebliğ ve ilân olunur.

PHILIPS
( FİLİPS )

Lâm balarım ı 

daima

te rc ih  edimiz. N. ■

Türkiye Umumî Vekilleri:

Helios Müessesatı
G a la ta  - H azarasa Hanı

PHILIPS RADYO-
Cihazlarının tecrübeleri ve tarifatı meccanen yapılır.

Toptan ve Perakende Satış ĝğ§§

%

iktisat
Ankara tavuk enstitüsü teşçir sa= 

hasında yaptırılacak su tesisatı tari
hi ilândan itibaren 21 gün müddet° 
le alenî olarak münakaşaya konul- 
muştur. İhalesi 26 kânunusani 1931 
pazartesi günü yapılacaktır.

Şartnameyi almak ve plânlan gör
mek istiyenlerin Ankarada telsiz ci
varında İktisat Vekâleti Ziraat ens
titüleri inşaat heyeti fenniyesine mü- 
racaatları ve taliplerin de bedeli mu
hammen olan 3900 liranın 0/° 7,5 
nispetinde teminatı muvakkataleri 
ile birlikte yevmi mezkûrda saat 15 
te İktisat Vekâleti Ziraat Müsteşar
lığında müteşekkil komisyona mü- 
racaatla müzayedeye ve münakaşa 
kanunu ahkâmına tevfikan teklifle
rini dermiyan eylemeleri ilân olunur.

s.3
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llllt İSTANBUL BELEDİYESİNDEN

İstanbul Belediyesinden: Bedeli keşfi 1053 lira 88 kuruş olan Ka- 
yışdağı menha hâzinesinin tamiri kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak ve keşif evrakını görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne müracaatları. 80 liralık muvakkat teminat mak- 
buzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale 
günü saat on beşe kadar encümeni daimiye vermeleri.

*
* ¥

İstanbul belediyesinden: Bedeli keşfi 202 lira 74 kuruş olan K a
sımpaşa Camiikebir Taksim suyu çeşmesinin tamiri açık münakaşaya 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını görmek için her 
gün münakaşaya girmek için ihale günü olan 25-1- 931 tarihinde 16 
lira muvakkat teminat akçelerile encümeni daimiye müracaatları.

Tütün inhisarı Umumî 
Müdürlüğünden:

3,000 adet hasır süpürke
Mevcut numunesi veçhile 3,000 adet hasır süpürge, 

idaremizce pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların 
(50) lira teminat akçeleriyle beraber, 10 kânunusani 
931 cumartesi günü saat 10 da Galatada Mübayaat 
komisyonuna müracaatları.

Seyrisefain
Merkez Acentası : Galata 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Acentası : Sirkecide 

Mühürdarzade hanı altında. Te
lefon : İstanbul 2740.

Pire

postası
( İZMİR ) vapuru 6 kânunu- 

Ç ? _ 1,  sani saat 10 da Ga- 
fc jd i ll  ıata rıhtımından kalka- | 
rak çarşamba sabahı İzmire 
perşembe sabahı Pireye cumar
tesi sabahı İskenderiyeye vara
caktır. İskenderiyeden pazartesi
15 te kkalkaca çarşamba Pire- 
yede uğrıyarak perşembe İstan- 
blua gelecektir.

Trabzon birinci postası 
( CUMHURİYET ) vapuru 

6 Kânunusani Salı akşamı 
Galata rıhtımından Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Giresun, Trabzon, Rizeye kal
kacak ve dönüşte Sürmene 
Trabzon, Görele, Ordu, Ünye, 
Samsun, Sinop, inebolu, Zongul- 
dağa ağrıyacaktır.

Ayvalık sürat postası
(Mersin) Vapuru 6 Kânu

nusani Sak 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçükku- 
yu Edremit Burhaniye Ayvalığa 
kalkacak ve dönüşte Altunoluğa 
da uğrayacaktır.

6 Kânunusani Salı Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 
Badema bu posta on beş gün
de bir yapılacaktır.

Bu akşam
IS IM  BELEDİYESİ

I
saat 21,30 da 
Yaşıyan

K adavra
6 tablo 6 perde 
Yazan: Tolstoy 
Tercüme eden:
Reşat Nuri B.

Altı yaşından 
aşağı çocuklar 
tiyatroya kabul 
olunmaz.

Gişe her gün saat 12 den iti
baren açıktır.

Zayi
Kadıköy askerlik şubesinden 

aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Hükmü yoktur. Rüştü oğlu 

Necdet 317 doğumlu

3 K â n u n u s a n i : C u m a rtes i

9 Şaban 1349 

Zevali S. Ezanî 
Güneş 7,25 
Öğle 12,17 
ikindi 14,27 
Akşam 16,49 
Yatsı 18,27 
imsak 5,38

R u zu  K a s ım

S.
2,36
7,27
9,47

12,00
1,39

12,49
56

Bugünkü hava
Dün azamî hararet 7 asgarî 9 

idi. Bugün rüzgâr mütehavvıl ese
cek, hava yağmurlu olacaktır.

Mes’ul Müdür: Sabri Salim
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Tiirkiyede zaman zaman baş direyen irtica, bir kazandır ki: üfürükçüsü İngiliz, ahçısı Frensizdir.

M A T B U A T  H Ü R R İY E T İ

Evet amma.. 
Sağa 
değil, sola!

Başvekil Paşanm son nutku 
bilhassa muhalif matbuat tarafın
dan büyük sevinçlerle karşılandı. 
Kubilâym başı kesildiği günden- 
beri kendi başlarının derdine dü
şen zavallıların endişesi yersiz de
ğildi. Çünkü mürteciler, ilham 
membalarını gösterirken, ellerini 
uzatarak evvelâ onları işaret et
mişlerdi.

Binaenaleyh bu itirafın tehlike
ye koyduğu insanlar, Başvekilin 
son nutkunu okuyunca geniş bir 
nefes aldılar.

Onlar İçİd şimdi en büyük 
Devlet adamı, dün en fena Dev
let adamı olan, İsmet Paşadır.

Hürriyeti matbuata karşı hür
met, haddi zatında çok asil bir hare
kettir. Ancak bu hürmet, nihayet 
irticai körüklemekten başka gayesi 
olmıyan namus tacirlerinin vartayı 
atlattıkları \e yaptıklarının yan
larına kâr kaldığı fikrini telkin 
ederse, bundan zarar görecek 
olan, gene memlekettir.

Hürriyeti matbuat halkı dolam
baçlı yollardan sağa götüren 
adamların değil, ne kadar müfrit, 
ne kadar şiddetli olursa olsun, 
ancak sola giden bir matbuatın 
hakkı olarak teslim edilmek lâ
zım gelir. Yoksa bir inkılâp mem
leketinde, hürriyeti matbuat tecrü
besi, ne müzevvirlerin eline bırakıla 
bilecek bir oyuncak, ne de hainlerin 
istedikleri zaman tutuşturmakta 
hür ve serbes oldukları bir kun
daktır.

Anlaşılması lâzım gelen nokta 
budur. İN K IL Â P

irtica tahkikatı
İzmitte 14 kişi tevkif edildi ve 

hepsi dün Izmire gönderildi
İzmirde toplanmakta olan divanı harp aza

lan, birkaç gün içinde işe başlamak üzere, Me
nemene hareket etmek üzere bulunuyorlar.

İrtica hâdisesile alâkadar olan
lar her tarafta ayıklanmaktadır.

Bu münasebetle dün de İzmit- 
ten 14 kişi şehrimize getirilmiş 
ve İzmire gönderilmiştir.

Bu 14 kişinin bir kısmı şeyh 
Esadın müritlerindedir.

Bir kısmı da şeyh Mehmedin 
arkadaşlarmdan^bulunmaktadır, ya
pılan tahkikat bunların muhabe
relerde bulunduklarını göstermiş
tir.

Şehrim izde tev kif ed ilerek  
sevkedilen Şeyh Esat ve mü
ritlerinden başka dün yeniden  
tev kif at olmamıştır.

P olis ve adliyece fevkalâde 
ketum iyet gösterilm esine rağm en  
zabitanm mühim izler üzerinde 
olduğa söyleniyor.

H er halde zabıtanın ba yeni 
tetkikatı çok sürmiy e çektir. Bu  
gün yarın alâkadarlardan bir 
kısm ının daha e le  geçm esine 
kuvvetle m uhtem eldir.

Vangelos imzalı 
mektupta ne var?

Manisa, (Hususî) —  Menemen 
irtica hâdisesile alâkadar görüle
rek tevkif edilenlerden birinde 
bir mektup bulunduğu haber ve
rilmişti. Mektup eski Rumca ile 
ve büyük bir kâğıda yazılmıştır. 
İmzası Vangelostur.

Mektup burada eski Rumca 
bilen Memleket hastanesi imamı 
Ciritli Hakkı Efendiye tercüme 
ettirilmiştir.

Haber aldığıma göre bu mek
tupta şu satırlar vardır:

—  Marikaya 10 0  dirahm i 
veriniz, işin çoğu gitm iş, azı 
kalm ıştır, koyunlarımız da fa 
aliyettedir.,,

Mektup 928 senesinde yazıl
mıştır. Kime ait olduğu henüz 
belli değildir. Aynı imza ile bir 
de 922 senesinde yazılmış bir 
mektup ele geçmiştir ki bu, çok 
eskidir. Manisa zabıtası bu hususta 
tahkikata devam etmektedir. 
Divanı harp nasıl çalışacak?

İzmir 3 (Hususî) —  Menemen 
irtica hareketile alâkadar olan 
maznunları muhakeme etmek üze
re teşkil olunan divanı harp bu
günlerde işe başlamak üzeredir.

Azalar İzmirde toplanmakta 
olup derhal Menemene hareket 
edecek ve işe başlayacaklardır. 
İlk faaliyet olmak üzere evrak 
tetkik edilecek ve bu tetkikat sü
ratle neticelendirilerek usulü mu
hakeme ve mesai şekli tesbit 
edilecek ve derhal celseler açıla
caktır.

Istanbuldan Menemene gönde
rilen askerî hastane imamı, ıb- 
rahim Ef. mürtecilerin her hangi 
bir ile alâkasını reddetmiştir. İfadesi 
otuz büyük sayfa tutmuştur. Bu 
hususta malûmat verilmemekle 
beraber Hoca İbrahimin mühim 
bazı itiraflarda bulunduğu haber 
alınmıştır.

B U R S A D  A

Gazi Hz,
tezahüratla
karşılandılar

Bursa : 4 — ( A. A ) —  Reisi- 
cümhur Hazretleri bu sabah Mu- 
danyada halkın alkışlan arasında 
karaya çıkmışlar ve otomobillerle 
Bursaya hareket buyurmuşlardır. 
Ali hikmet ve Cenıiİ Cahit Paşa
larla Bursa valisi ve belediye 
reisi vapura gelerek Gazi Haz
retlerini selâlamışlardır.

Reisicümhur Hazretleri saat 11 
de Bursaya vâsıl olmuşlar ve 
Çekirge yolundaki evlerine inmiş
lerdir.

I OGOCOOOO
!S '
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Merr6aîencten gelen
b
| Delilliye Vekil

§ Ankara, 4 (H .M )— 
o Dahiliye Vekili ve Fah-
O »
o rettin Paşa geldiler. Is- 
8 met Pş.yı ziyaret ettiler
o ve Menemen hâdisesio
8 hakkında uzun izahat0
g ’ verdiler.

1 oooooooooooooeoooeoooooooooaosö

Buna

Bu şekilde ı
■s oo ©o rımek gorıılı

İşçinin aldanmağ. 
olmadığını sanayi

OO U  ^  (30

iaüASlİJ.!
W CMmnş ş<sy cfegJs jb cy ö )

muıts

Dün Sanayi Birliğinde FabriUa- 
torlarm iştirakile bir içtima ya
pılmıştır. Bu içtimada işçilere her 
sene yılbaşında nakdî mükâfat 
verilmesi görüşülmüştür. Bu mü
kâfat, fabrikanın vüs’atine göre 
olacak ve fabrikatör tarafından 
kararlaştırılacaktır. Bu paralar 
işçinin doğrudan doğruya eline 
verilmiyecek fabrika kasasında 
işçi hesabında bulundurulacaktır.

Bu para, işçiye senevî yüzde 
on iki faizle verilecektir.

İşçi hotbehot fabrikayı terk 
ederse kendisine bu para veril
meyecektir. Eğer iş zamanında 
hastalanır ve tedaviye ihtiyaç 
gösterirse buna ait ücret işçinin 
hesabı carisinden tesviye edilecek
tir. İşçilerin bir kısmı yirmi yaşın

dan küçük olduğu için mükâ
fat ta sureti katiyede kendilerine 
verilmesi ancak evlenme zamanında 
mümkün olacaktır. İşçi evlenmeğe 
karar verdiği gün hesabı carisin
deki meblâğ tamamen kendisine 
evlenme memuru huzurunda veri
lecektir.

İnkılâp —  Biz bu satırları oku
duktan sonra güldük. Çünkü bu 
diıpe düz bir alaydan başka bir 
şey almasa gerek.. Eğer fabrika
törler, Türk işçilerile alay etmi
yorlarsa veya o şekilde bir karar 
verdikleri zannediyorlarsa aldanı
yorlar.

Fakat işçinin aldanmağa müte
hammil olmadığını sanayi erbabı 
idrak etmelidir.
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D Ü N D E N  B U G U N E

“Kâfir kanı helaldir!,,
Bunu, bundan tam bin üç yüz 

bu kadar sene evvel, insanların 
insan gibi yaşadıkları diyarlardan 
uzak bir çölde, bir gün bir adam 
söyleyivermiş..

0  zaman Kurulan yeni bir di
nin yay lnıa.Miıa i'ğraşanlar varmış.

Haydi canım .. açık konuşalım. 
Bir takım adamlar varmış ki, 
“Muhammedi arabî,, nin dinini 
etrafa yayarak kum jığınlanara 
sından çıkmak; zengin medine- 
lerin kapılarını kırarak müdebdep 
bir refaha ulaşmak istiyorlarmış ..

Kızgın çölü dolduran açlar ve 
donsuzlar alayına muhayyel cennet
te huriler ve gulmanlar vadede- 
rek ayaklandırmışlar.. Onlara an
latmışlar ki; “yer yüzünde iki ne
vi insan vaşar,,

1 —  Mümin..
2 —  Kâfir..
Ve demişler ki;
“ Mümin allahın kulûdur. kâfir 

şeytana uymuştur. „
Cennet mümin içindir. Ve ce

hennemde katran kazanları kâfir
ler için kaynamaktadır.

Mamafi cennetin ucuz tarifeli 
bir başka bileti de yok değildir:

Faraza.. Şehadet.. Yani gaza 
yolunda ölüm..

Binaenaleyh çölün kurnazları, 
baldırı çıplakları “Allah yolunda 
gazaya,, davet ettiler ve onları 
kandırdılar.

Fakat Müminin cennete gir
mesi kâfirin cehennemi boylama
sı kadar kolay değildir. Bunun 
için namazlar, niyazlar lâzımdır.

Zikirler, nafileler lâzımdır. Ve 
bittabi bütün bunlar can sıkıcı 
oarucuüâç işlerdi.

“Geçmiş tarihin bu hezeyanı 
üzerinde tevakkuf edecek değiliz.,, 
Vahşet devirlerinin bu aybı da 
beşerin bir başka alın lekesi olsun!

Yalnız şunu tasrih etmek az
mindeyiz :

31 Marttan sonra bir daha 
çıkacak ağız bulamıyacağını zan
nettiğimiz bu kanlı nara, artık 
uzaktan uzağa ve kulaklarımızda 
değil, burnumuzun dibinde ve al- 
nımızda aksediyor..

“Kâfir kanı helâldır,, kanaa- 
tında olanlar bizi bir sikre alış
tırmasınlar..

Hazer! Elhazer efendiler!..
Çünkü bir gün gelir, kubilâyın 

boydaşları ve yaşdaşları yanyana 
gelir ve hep bir ağızdan basarız 
bizde öyle bir nara..

“Saldırın eeey millet! kanları 
helâldır yobazın!.

Ensari Bülent

Mııri Beye
veriyor!

Hesap vereceğim ve 
yaptıklarımın iyi olmadı
ğından mes’u! edileceğim 

ı günü masamın başında kor
ku suz bekliyorum!

[ B ir k a ç  g ü n d en b eri “H alk  
d o stu ,, ile  “Y ılm a z ,, re fik ler im iz  
a ra s ın d a  faz la  h a r a re tli  b ir  m ü n a
k a şa  ce re y a n  e tm e k te , “Y ılm a z .. 
M ah m ut E sa t B e y e , “H alk  dostu ,, 
da b ilm u k a b e le  C eJâ ! Nuri B e y e  
hü cum  e tm e k te d ir . Bu m ü n a se b e t
le dün A n k a ra d a  bu lu n an  sa b ık  
A d liy e  V e k il i  M ah m ut E s a t  B e y 
den b ir te lg ra f  a ld ık . Bu te lg ra fı 
ay n en  d erced iyu ru z ]

Ankara , 4  —  S. M. imzasile 
sırf şahsım aleyhine yapılan neş
riyata halk dostunda verilen ce
vabı okudum, hakkımda gösteri
len teveccühe teşekkür ederim. 
Bu gibi yazı sahiplerile münakaşa 
kabul edemem. Yunan parasile 
Gümülcinede ç.'rkes Eteni ve 
hoca Sabriler tarafından çıkarılan 
bir gazete dahi benim için böyle 
söylüyordu. Hafız İsmailin Mısırda 
casus Lavrensin idaresinde çıka- 
rttığı gazetede beni ayni şekilde 
ittihama çalışıyor.
Bn gazeteler alâkadar resmi ma
kamlarda mahfuzdur. Vekilliğim 
zamanında vücuda gelmiş eser; 
yapılmış iş varsa, hepsi hüküme
tindir, büyük meclisindir. Bun
dan kimsenin telaşa düşmemesi lâ
zımdır. Ben olsa olsa eserlerin 
noksanlarıua muhatap olabil
irim. Meselâ Kanunu Medeniyi 
hazırladığımdan, Türk hanımını 
hâkimlik mevkiine getirdiğimden, 
Lotüs davasını kazandığımdan, 
öksüzlerin parasını şeriatçıların 
elinden alarak itam bankasını 
kurduğumdan, Ankara hukuk 
mektebini açtığımdan bütün bun
ların iyi olmadığından mes’ul edile
ceğim günü masamın başında kor
kusuz bekliyorum.

H e r halde beni m es’ul ede
cek ler nasılsa düşman yangı
nından kurtulan son evimi dev
let işleri içinde niçin sattığımı 
sorm ıyacaklardır. Üst tarafını 
düşünmiyorum bile. Oz Türk  
M illeti sağolsun.

Sabık A dliy e V ekili 
M ah m u t E s a t

\ İpi veren yobaz j
(kunduracı tutuldu! 
î * 
| Ankara, (Hususî) — Mene- t
| men irticaında şehit Kubilây $ 
| Beyin başını yeşil bayrağa j  
| bağlamak için ip veren kundu- | 
| racı Kâmil, faciadan sonra ka- $
♦ tile sigara ikram eden molla \ 
| Haşan ve yeşil bayrağın dikildi- ♦ 
| ği yeri hazırlayanlar tutuldular. J 
£ Kemal Paşa ve civarından I 
î  daha dokuz mevkuf getiril-
♦ miştir. Hainlerin 14 gün kal- * 
| dıkları Bozalan köyü ihtiyar İ 
J heyeti ile köylülerden 11 kişi »
♦ de tevkif edilmiştir. î

îşten el çektirdiler 
İzmir, 4 (H.M.) —  Manisa mer

kez memuru Zeki B. Mülkiye mü
fettişi talât B. tarafından isticvap 
edildikten sonra işten el çekti
rilmiştir.

Menemen hâdisatile alâkadar 
olarak Balıkesirde Sabri, Saffet, 
Ali baba ve Rifat isminde dört 
seyyar postacı tutulmuş, bir de 
şimendiferci yakalanmıştır. Bunlar 
burada isticvap olunacak , icap 
ederse Menemene gönderilecektir.

Türk-Yunan 
itîlâfnamesi

Ankara, 4 (H. M) —  Yarın 
(bugün) toplanacak olan hariciye 
encümeninde Türk - Yunan itilâf- 
namesi hakkında müzakerat cere
yan edeceği ihtimali vardır.

Spor kongrasi
Ankara —  4 —  (H. M.) Spor 

kongresi bugün yine içtima etti 
ve memleket sporuna dair olan 
müzakeratına devam etti.

Borçlar ihtilâfı
Hükümet hâmille 
rl protesto edlyoi3!
Paris Sefirimiz Münir Bey 

hareketini tehir etti tekrar 
Ankaraya dönüyor

A nkara, 4  —  Diyunu umu
miye ihtilâfı son günlerde gayet 
nazik bir safhaya dahil olmuştur. 
Çünkü hâmillerin vaktile şark şi
mendiferlerinin tamiri için çıkarıl
mış olan tahvilâtın satılmış olup 
hükümet namına Osmaniı Banka
sında bulunan beş milyon liradan 
bir buçuk milyon lirasını hak ve 
salâhiyetleri olmadığı halde alarak 
teşrinievvel 930 tarihine ait tak
sitleri tamamladıkları anlaşılmıştır.

Hükümetin dayinlerin bu ha
reketini şiddetle protesto etmesi 
beklenmektedir. Bu vaziyet üzerine 

Paris Sefirimiz Münür bey hareketini 
tehir etmiştir. Bir kaç güne kadar 
tekrar Ankara’ya gitmesi ve hü
kümetle temas etmesi muhtemeldir.

Ziraat kograsi
Ankara —  4 —  (H.M.) Ziaat 

kongrasi yarın (bugün) öğleden 
evvel saat on baçukta toplana
caktır.

f"":........
II Önümüzdeki çarşamba akşamı ||
I M E L E K  S İN E M A S I |j
|| Sabırsızlıkla beklenen ve te- || 
î| maşakiranda teessür, heyecan ■[ 
5: ve takdir uyandıran ve ( AŞK || 
|! UĞRUNDA KATİL ) filminin jj 
:| unutulmaz rejisörü MURNAU || 
i: nun şaheseri ■■
I 4 Ş E Y T A N  |
II filmini takdim edecektir ||
|[ Heyeti temsiliyesi başında: i:
IIJEANNETTE GAYNOR, MARY j| 
|j DUNCAN ve FARELL MAC- II 
H DONALD H
II Hâmiş: CHARLES B O Y ER ’nin jj
jjO P E R A D A  Y A N G IN I
■: filmi, çarşamba günü son ma- || 
|| tinesine kadar devam edecektir. ::

>■■■■■■■■■■■■■ Bu akşam ELHAMRA sinemasında 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 

A R L E S İ E N N E  
Zengin ve muhteşem şaheseri takdim ediyor.
Mevzuu, ALPHONSE DAUDET’ nin ve musikisi BİZET’in 
olan bu filme Paris Opera komiği orkestra ve heyeti
muganniyesi iştirak etmektedir. _ _______
Şehrimiz sahnesinde alkışladığımız Madam Lafc-KMÂlNE DER- - 
MOZ valide rolünü ve JO SE  N OGUERRO oğul rolünü, CH
ARLES VANEL, BEANCHE MONTEL ve JİM GERALD gi
bi müstesna artistlerle beraber temsil etmektedirler.

BB İlâveten : F O X  JURN AL halihazır dünya havadisleri BBBBa

M E S E L E L E R

Çaışaıs kadara 
Açtır. Mlçlm?

Çalışan kadın açtın Niçin?
İş hayatında kadın açtır. Sa

bahtan akşamlara kadar çalışan, 
çatlayasıya emek veren kadın aç
tır, fakirdir, sefalet içindedir.

Faltir erkek mazur görıılmiye- 
bilir, hatta çok kere affedilmez 
bile...

Kendini bildi bileli cemiyetin 
müstahsil fareli olan eı kek, iş ha
yatının çalıştıra çjlıştıra katılaş
tırdığı ve kafasına “ sen yer yü
züne maddeyi kazanmak için gel
din ,, levhasını çaktığı ferttir.

Fakir erkek ekseriya tembel
dir. Yoksulluğunun sebebi ken
dinden icap ettiği kadar istifade 
etmeğe yeltenmeyişidir.

Yeryüzünün en bihük mücrimi 
olan tembel, aç kalırsa, varsın 
gebersin..

[a s la  v e  k a t ’a j  gebeırsiınıS,,

Kadını çalışmağa sevkeden 
mecburiyet daha pek yenidir. 
Ancak bugünün kız çocuğu istik
bale iş için hazırlanıyor. Yarın, bu 
kız aç kalırsa mazur görmeyiniz, 
affetmeyiniz.

Aç kalan kadının tafısili 
yoksa, bilgisi yoksa, kuvveti 
yoksa, teşebbüsü yoksa, cesareti 
ona “niçin?,, diye soramazsınız, o- 
nu muhafaza edemezsiniz.

“K e ş k i  şu  ip e k  sa ç lı, n u r 
yüzlü  k ız la r  b ir e r  g u d u b et 
e r k e k  f e r t  o ls a la rd ı. „

Bir lokma ekmek için gebere
siye çalışan kadın aç... Günün 
on sekiz saatinde geceli gündüzlü 
balyeleri sırtında taşıyan, çetin 
tütün dağlarını ipek gibi işleyen 
kadın, erkeğin aldığı parayı ala
mıyor, karnını doyuramıyor.

Kadın daktilo, kadın amele 
dadın tezgâhtar, kadın işçi ayni 
işten erkeğin aldığı para ile öl- 
çülmiyecek kadar az bir paraya 
çalıştırılıyor, aç yaşatılıyor.

Ayni işten Mehmet Efendi 
“ 100,, kuruş alırsa, Hatçe Hanım 
“25,, kuruş alıyor.

Neden ?..
Daha mı az çalışıyor, daha mı 

fena iş çıkarıyor. Hayır.. Meyda
na çıkan malın üzerinde ( kadın ) 
veya ( erkek ) tarafından yapıl
mıştır diye damga mı var? Erkek 
tarafından yapılmıştır dense o ma
la fazla para mı vereceğiz ? Ha
yır.. Hayır. !

Öyleyse kadının kusuru baca
ğına bir pantalon geçirip tezgâha
o şekilde gitmeyişinde midir ?

Bugün çalışan her kadın bir 
aile babasıdır, o ailenin her ihti
yacının mesulüdür.

Seneler var ki kadın hakkı ka
nunları bile değiştirdi.

Müdürler, patronlar, adam kul
lanan iş sahipleri! Bu hakkı tanı
mayan yalnız sizsiniz! N. M.

Kel Haşan ve iş anyan adam

Kel Haşan —  Yahu bu ne hal, bu ne 
kıyafet !..

t — Sorma Kel Haşan boştayım, iş yok..

Kel Haşan —  İş kırk kulplu bir kazan, 

bir ucundan da sen kazan !

—  Hangi ucundan tutayım be Kel Ha
şan? Kırk kulpun kırk adan», 40 ta yedek 
adamı var-1

Kel haşan — Ayol sen hesap ta bilmi- -ı 
yorsun. Kırkı kırka taksim et, eder bir! Sen i 
de git o biri tut.Olmadı mı, gel burnumu tut!. JJ
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i sene münasebetile
O O OO ndan

O

Gaısn ttsraff Madama ssÇaBî Çung Çeng,,
cevap

' Ankara, (A.A.) — Yeni serte 
münasebetile atideki telgraflar 
taati olunmuştur:

Türkiye Reisiciimhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine 

Gerek zatı devletleri gerek 
Türkiye için iki yeni sene tebri- 
kâtımı kabul buyurmanızı rica 
ederim.
Çin Reisicumhuru: Çiang Çung 
Çeng
Çara Reisiciiımhuuru Çiam Ç ung 

Çemg H asre tlerim e 
Har teşekkürlerimi ve yeni se

ne münasebetile gerek zatı dev
letleri gerek Çin hakkındaki sa
mimî temennilerimi kabul buyur
manızı rica ederim.

G azi M. K e m a l 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 

Ankara
Yeni sene münasebetile sıh

hatiniz, eserinizin muvaffakiyeti 
saadetiniz ve Türkiyenin refahı 
hakkındaki temenniyatımı kabul 
buyurmanızı rica ederim.

Venizelos 
Başvekil M.Venizelos Cenaplarına 

Varşova 
Pek dostane telgrafınızdan pek 

mütehassis oldum. En samimî 
teşekkürlerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim. Eserinizin tam mu
vaffakiyeti, sihhatiniz, şahsî sa
adetiniz ve dost Yunanistanın 
refahı hakkındaki temenniyatımı 
arzederim.

ismet
M. Mihalokopulos Yunanistan 

Hariciye Nazırı
Atina

Yeni sene münasebetile zatı 
devletlerinin saadeti ve asil Y u 
nan milletinin refahı hakkındaki 
pek samimî temennilerimi iblâğ 
eylerim.

İsm e t
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 

Ankara
Yeni sene münasebetile şahsî 

saadetiniz ve kahraman dost mil
letin daimî refahı hakkındaki pek 
samimî temennilerimi en kalbî te
şekkürlerimle birlikte kabulünü 
zatı devletlerinden rica ederim.

M ih a lak o p u lo s  
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beye 

Ankara
Senenin iyi ve hayırlı olması

için bütün temenniyatımı takdim 
ederim. Bu yeni senenin her gü
nünün memleketlerimiz arasındaki 
mevcut dostluğu daha canlı ve 
daha kuvvetli bir hale getirmesini 
dilerim. Venizelos

M. Venizelos cenaplarına
Varşova 

Lûtufkârane telgarafınızdan 
pek mütehassis olarak en har 
teşekkürlerimin ve zatı devletleri 
ve asil Yunan milletile günden 
güne daha sıkı ve daha canlı bir 
hal kesbetmekte olan Türk-Yunan 
dosluğu için hayırlı olmasını te
menni eder ve yeni sene müna
sebetile dileklerimin kabulünü rica 
ederim

T e v fik  R ü ştü  
M. Mihalakopulos 

Başvekil Vekili 
Atina

İyi ve hayırlı bir yeni sene 
için en samimî temenniyatımı ka
bul buyurmanızı rica ederim. Her 
yeni senenin Türk - Yunan dost
luğuna yeni bir kuvvet ve hayat 
bahşetmesini temenni ederim.

T'-vfik Rüştü 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyefendiye 
Ankara

Yeni sene münasebetile tarafı 
âlinizden gönderilen temenniyattan 
dolayı mahsus bir surette müte
hassis oldum. Bu vesile ile en 
samimî tebrikâtımm kabulünü rica 
ederim. İki memleketimizin saadet 
ve refahına yardım edecek olan 
ve sulhü seven ve içinde inkişaf
larını arayan bütün milletlere şa
yanı taklit bir misal olan Yunan- 
Türk dostluğunun daimî kuvvetine 
olan imanımıza hiçbir dilek daha 
hoş tesir edemezdi.

Mihalakopulos 
Hariciye Nazırı M. Grandi 

Roma
Refikamla birlikte zatıdevlet- 

lerine ve Madam Grandiye yeni 
ve mes’ut bir sene için en har 
temenniyatımızı iblâğ etmekle bil

hassa bahtiyarım.
Tevfik Rüştü 

H. Vekili T. Rüştü Beyefendi 
Hazretlerine

Ankara
Nazikâne tahatturuna teşekkür 

eder ve refikam namına da Ma
dam Tevfik Rüştü Beyden ve za
tı devletlerinden yeni sene için 
en samimî saadet temennilerimin 

kabulünü rica ederim.
Grandi

Mürteci Naşit 
Menemenden

istedi, îiasa! yaka
landı?

Menemen irticainin başında bu
lunan maktul Derviş Mehmedin 
arkadaşlarından Naşit hâdise es
nasında vaziyetin vahametini gö
rünce kaçmakla kurtulacağını zan
netmiş.. Boş bir evin bahçe duvarın 
dan atlamış bir müddet yılanlar gibi 
sık sık ağaç 1ar dibinde sürünmüş. 
Sabaha karşı bahçenin diğer ucun
daki duvardan atlayarak başka bir 
mahalleye geçmiş. Sabahleyin halk 
arasına karışmış ve evinden işine 
gider gibi kurnaz bir adam laka- 
yitliğile Menemenden uzaklaşmış.Bir 
müddet yürümüş sonra rasgeldi- 
ği bir arabaya atlamış Bandırma
ya varmış Bandırmayı da kendisi 
için emin görmediğinden bir vapura 

|binmiş başka bir yere gitmek istiyor
muş. Fakat vapur doğru Istanbula 
geldiğinden şehrimize çıkmaktan 
başka çaresi kalmamış. Kimse ile 
görüşmemek ve tanınmamak için 
vapurun ambarında bir köşeye 
çekilmiş ve paltosile yüzünü ör
terek yatmış.

Vapur İstanbula gelince ilk 
çıkanlar arasında Naşit’te varmış.

Bir müddet İstanbulda bazı 
yerlerde ğizlenmiş.. Tevkifat baş
layınca ne yapacağını şaşırmış, 
gene Gelibolu’ya kaçmış..

Halbuki zabıta izi üzerinde 
imiş ve mel’un Gelibolu’da yakayı 
ele vermiş.

Yakalandığı zaman Mel’unu 
kalp sektesinden geberecek zan
netmişler, okadar sararmış ve bi-

Dün akşam üzeri, saat 15 bu- 
çakta, kesif bir sis Marmara üze
rinden şehre doğru yayılmıştır. 
Bir az sonra şehir ve liman göz 
gözü görmez bir hal almıştır. Bu 
yüzden deniz seferleri durmuş; 
Adalar, Kadıköy, Boğaziçi, Haliç 
vapurları saatlerce işliyememişler- 
dir.

Halk, vapur iskelelerinde bi
rikmiş , saatlerle bekliyenlerden 
bir çoğu, artık ümitlerini keserek 
geri dünmüşlerdir. Kesif sisten do
layı yakın sahillere apur işliye-

Merapi volkanı 
Âteş saçıyor

Nehirler taşıyor, köyler 
yanıyor.

Yüzlerce adam öldü!
Batavya, 3 ( A. A ) — Me- 

rapi volkanının indifaları neti
cesi olarak Cava adasının mer
kezindeki nehirler taşmakta, 
birçok köyleri harap etmekte
dir.

Batavya, 3 ( Radyo ) —  Me- 
rapi volkanının indifa! bir fe- 

V lâke-; şeklini almaktadır. Bütün 
Cava matem içindedir. Hükû- 
metin muavenet kuvvetleri kâfi 

, gelmiyor.
Batavya, 3 ( Radyo ) — İndi- “ 

faat gittikçe şiddetli bir su
rette devam ediyor. Birçok 
yerlerden kaynar sular ve hatta 
alevler fışkırıyor. Civar köyler 
tamamen tahliye edilmektedir.

Cava, 1 ( Jurnal gazetesi 
yazıyor ) —  Merapi volkanından 

' fışkıran lâvlar üç köyü kâmilen 
yakmıştır. Halk panik halinde 

>' kaçacak yer bulamıyor, insan 
t; telefatının miktarı henüz tesbit 
1 edilememiştir. Yardım teşkilâtı 
| noksandır. Üç defa zelzele ol- *■ 
| muştur. j

tap düşmüş ki bir müddet koltu
ğuna girip yürütmüşler.

Naşit Gelibolu Müddeiumumi
liği tarafından doğrudan doğruya 
İzmire gönderilmiştir.

Menemen müddeiumumisi
Ankara 4 (H. M) —  Karabu

run müddeiumumisi Salâhattin B., 
Menemen müddeiumumisinin yeri
ne tayin edilmiştir.

mediği gibi liman haricine yani 
Karadeniz ve Marmarayada hare
ket etmemiştir.

Sis yüzünden Ahırkapıda ve 
Beykozda bir çok vapurlar demir
lemiştir.

Bomba patlamış..
B e lg ra d , 3  (A .A .) —  B u 

g ü n  Z a g re p te  b ir  b in a d a  b ir  
b o m b a  in f ila k  e tm i t ir . Z a 
y ia t  y o k tu r . H a sa r  e h e m m i
y ets izd ir .

Son dakika
Gazinin

seyahati
Bursa, 4 (A.A) —  Reisicütn- 

, ] hur Hazretleri, dairelerinde öğle 
i yemeğini yemişler ve saat 14 te 
! Vilâyet makamını ziyaretten sonra 

Cühuriyet Halk Fırkasını teşrif 
, ederek köy ve kaza heyetleri 
| ve fırka azaları ile konuşmuşlar

dır.
Gazi Hazretleri, fırka teşki

lâtının faaliyeti hakkında izahat 
almışlar ve ayrılırken Bursa şeh
rinin güzide şahsiyetleri ve inkı
lâpçı C. H. Fırkasının muhterem 
âzası ile karşı karşıya bulunmak
tan büyük bir haz duyduklarını 
ve bu derin hazzı ifade etmeği 
vazife bildiklerini beyan ederek 

v veda buyurmuşlardır.
Reisicümhur Hazretleri, bele

diye meclisi azalarını kabul ile 
şehir işleri hakkında konuşmuşlar 
ve ipek saııayiile alâkadar olarak 
iki mensucat fabrikasını gezmiş
lerdir. Fabrika sahiplerinin ver
dikleri izahat, ipek sanayiinin az 
bir zaman içinde mazhar olduğu 
seri inkişafı ve bilhassa parlak 
bir istikbali tebarüz ettiriyordu.

Reisicümhur Hazretleri, saat 
19 da dairelerine avdet etmişler-

Madidiy© ¥eMII 
seyaSaate çıkıyor

Ankara, (A. A) —  Muhtelif 
telgraf haberleri gene bugünlerde 
Türkiye Hariciye Vekilinin yeni 
bir seyahatleri ihtimalinden bah
sediyorlar. Başta komşuları olmak 
üzere bütün devıetlerle iyi müna
sebette bulunmakta olan hükümeti 
Cümhuriyetimiz, Hariciye Vekilini 
Türkiyeye dost devletler tarafın
dan davet olunmasından veyahut 
onlar ricalinin sırası düştükçe 
tarafımızdan davet edilmesinden 
tabiî bir şey olamaz.

Hariciye nazırları arasında 
böyle mülâkatlar mutattır. Ancak 
bizim tahkikatımıza göre Hariciye 
Vekilimizin bu kış esnafında An- 
karadan infikâkine işlerinin müsa
ade ve imkân verebilmesi şimdi
lik tahmin edilmeyor.

İki tayin 
Ankara , 4 ( A.A. ) — Ziraat 

bankası idare meclisi riyasetine, 
azadan Sabit ve riyaset vekâletine 
azadan Mümtaz Beyler tayin edil
mişlerdir .

Ekmek!
İstanbul belediyesinden: 
Kânunusaninin altıncı Saİı gü

nünden itibaren Ekmek sekiz bu
çuk Francala on dört buçuk ku
ruştur.

Sahifc 2

Dün şehri sis bastı!
12 saat sis yüzünden vapurlar 

işlemedi, büyük posta kalkmadı

Nsnâm
inkılâbın edebî tefrikası : 1

Yazan : E m il Z o la  
Saat dokuzdu. Varyete tiyat

rosunun salonu hâlâ boştu. Ölü 
bir aydınlık altında kadife koltuk
larda oturan bir kaç kişi oyunun 
başlamasını bekliyordu.

Büyük, kırmızı bir lekeye ben- 
ziyen perdede koyu lekeler vardı.

Sahneden hiç bir gürültü işitil
miyordu. Orkestranın önündeki ışık 
sönük muzikacıların notaları karma 

karışık.. Yalnız çıplâk kadın ve çocuk 
resimlerinin uçuştuğu tavanın et
rafındaki galeriden ardı a'-kası ke- 
silmiyen bir gürültü geliyor. Bir
birini çağıran sesler, gülüşmeler 
kasketli, bereli bir çok insan kafa
ları kâh birbirlerine yaklaşıyorlar

Mütercimi : S en b en  
kâh birbirinden uzaklaşıyorlar. Ara 
sıra program dağıtan bir matme- 
zel acele acele localara sokulu
yordu. Suvare elbisesi giymiş er
kekler, kadınlar ağır ağır yerle
rine oturuyorlar ve sonra dürbünle
rini etrafta dolaştırıyorlardı.

Orkestranın önünde iki genç 
adam göründü. Ayakta duruyor
lar, bunlarda etrafı gözden geçi
riyorlardı.

Diğerine nisbetle daha yaşlı 
görünen siyah bıyıklı iri gene:

— Sana söylemedimmi, henüz? 
Pek erken geldik. Sigaramı biti
rinceye kadar bekleyebilirdin.

Bu sırada program dağıtan

matmazel teklifsizce:
—  Oh! Müsyü Foşeri oyun yarım 

saatten evvel başlamıyacak.
Uzun zayıf yüzünden canı sıkıl

dığı anlaşılan Hektor mırıldandı:
O halde perdenin dokuzda 

açılacağını niçin ilân ettiler. Bu 
piyesde rolü olan (Klaris) oyunun 
tam saat dokuzda başlıyacağmı 
bana bu sabah yemin ederek söy
lemişti.

İki genç bir saniye kadar 
sustular.

Karanlık locaların içlerini gör
meğe çalışıyorlardı. Localar yeşil 
renkli kâğıtlarla kaplanmıştı, loş
lukları büsbütün artıyordu. Hele 
galerinin altındaki locaların içi 
simsiyah görünüyordu. Balkon lo
calarının birinde kadife kenara 
abanmış şişman bir madamdan 
başka kimse yoktu. Locaların iki 
taraflarında yaldızlı sütunlar vardı.

Bunların arası sırma saçaklı

ağır kumaşlarla süslenmişti.
Hektor sordu:
—  Sen, Lusi için sahne önün

deki localardan birini tuttun mu?
Öteki cevap verdi:
—  Tabî, hem çok erkenden.
Hafifçe esnedi. Biraz sustuk

tan sonra yine devam etti:
—  Br aktrisin sahneye ilk 

çıkışını hiç seyretmemiştik değilmi? 
Talihin varmış. Sarı saçlı 
Venüs bu senenin en mühim 
hâdisesi olacak. Altı aydanberi 
Paris hep ondan bahsediyor. Ah 
azizim, Burdönav işini bilen 
adamdır. Bekledi bekledi de şim
di sergi zamanı gelince ortaya 
çıkarıyor.

Hektor hayran hayran dinledi. 
Acele acele sordu:

—  Nana’dır değilmi?. Sen onu 
taniyormusun? Venüs rolünü yapa
cak olan yeni yıldız.

Ellerini kaldırarak haykırdı:

Haydi bakalım... Âla... gene 
başlayoruz sabahtanberi Nana diye 
diye başımı sersem ettiler. Yalnız 
yirmi, otuz dosta rasladım. Hep
sinin ağzında Nana.. Ne diyeyim 
ben b e !. Paris’in bütün orospu
larını benmi tanıyacağım?

Nana Burdönavın bir icadıdır. 
Maamafih pek temiz bir matah 
olacağı anlaşıyor.

Boş salonda fısıldaşan seslerle 
açılıp kapanan kapıların gürültü
sü hoşa gitmeyen bir uğultu ya
pıyordu. Canı sıkıldı.

Birdenbire :
—  Ah hayır! -diye bağırdı- 

insan burada çatlar he., nedersin 
dost?. Biraz dolaşsak fena olmaz 
değil mi? İhtimal biraz tafsilât 
verecek birine rasgeliriz.

Aşağıda biletlerin kontrol edil
diği yerde ahali çoğalmağa başla
mıştı.

Sonu yarın
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maç seyredilmez.
Sporcu genç bir yabani 

ördek gibi yaşar..
Memleket sporunun niçin iler

lemediğini, yeni yetişen sporcu 
neslin ümit edilen terakkiyi niçin 
temin edemediğini soruyorlar Ce
vabım biz verelim:

Çünkü bunun bir değil, bin bir 
sebebi vardır da ondan, 

işte bir tanesi:
F a r a z a  S ta d y o m  m seîesiL . 
Stadyom meselesi, memleket 

sporunun en mühim en müzmin 
derdini teşkil eder. Oynayan, ko

şan sporu bundan müştekidir, seyre 
gelen meraklı bundan yakasını 
silker.

Sporcu müştekidir:
Elde mevcut iki sananın 

hiç birisinde idmancı genci düşü
nen yoktur. Ht r maçta binlerce 
lira hasılat yapan TaksUa stadın
da, bu parayı alnının terile orga
nizatörlere temin eden genç, da
ha düne kadar bir y a b a n î ö r 
d e k  gibi açıkta, sahanın kenarın
daki bir su birikintisinde yıka
nırdı.

K a d ık ö y iin d e  o d a  y o k tu r  
Sporcu soyunma odasında ne 

sıcak bir şey, ne serin bir limo
nata bulamaz. O, iptidaî insanlar 
gibi (lihtiyaçsız!„ telâkki olunur.

Bu sporcuların derdi.. Bir de 
seyircilerin derdi var.

Mühim ecnebi takım maçları, 
birinci küme şampiyona müsaba
kaları Taksim stadyomunda ya
pılıyor. Ecnebi takımların maçla
rında stadyomun bir tiribününde 
oturmak için asgarî iki lira ver
mek mecburiyetindesiniz. O zaman: 

—  Haydi, diyorsunuz, bu ec
nebi takım buraya pahah geldi, 
verelim !

Fakat, ya lik maçları? Gala
tasaray Londradan, Beşiktaş Pa- 
risten, Fenerbahçe Hindistandan 
gelmiyor ya ? Neden şampiyona 
müsabakalarında bir tiribün bileti 
“200,, kuruştur?

Mekteplilerden alıuan 100 ku
ruşun kaç talebe, büyük bir fe
dakârlığa karar vermeden ödeye
bilir?

Bu paralar nereye gidiyor? 
Mıntaka heyeti keudi ahpaplarl 
olan stadyom sahiplerine cemile- 
kârlık edeceğim diye gençliğin 
soyulmasına müsBade edeceğine 
maçları Kadıköy sahasına nakle- 
demez mi?

^cooooocoooooooooooooooooooot^
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Bir çok arkadaşlar, birçok s- 

porcular, ötedenberi, hatıralarımı 
yazıp yazmıyacağım sorarlar.

Beni seven dostlarımın o kadar 
alâka ile bahsettikleri bu hatıra
ları niçin bu derece merak ettik
leri, bunların içinden öğrenmek 
istedikleri, zaman zaman beni 
düşündüren bir mevzn oldu.

Öyle zannediyorum ki, sporla 
münasebetleri yalnız maçlar sey
retmek ve futbolcuları sevmekten 
ibaret kalmış olan birçok arkadaş
lar, bu hatıralarda, bir futbolcu
nun çok zengin olacağını tahmin 
ettikleri maceralarını, daha çok 
Amerikalı sinema artistlerinin fi- 
limlerinde görülebilecek harikula
delikleri, arayorlar. Bunlar benim 
anlatacağım şeylerde, belki “spor 
ve gençlik" filiminin bir başka tür
lüsünü bulacaklarını zannediyorlar.

Bilmem ki bu nevi karilerimi 
tamamen tatmin edilecek miyim?

Muhitimiz ancak bir Ameri
kalı sporcuya nasip olabilecek gü
zel dekorlardan mahrumdur.

Bizde her spor hâdisesini baş
lı başır.a bir roman mevzuu yap
mağa imkân yoktur. Fakat her 
ne de olsa yirmi senelik spor 

ve futbolcu hayatımda yakından 
uzaktan temas ettiğim insanlar ara
sında böyle bir hatıranın içinde 
tebarüz ettirilmesi favdalı olacak.

deşayanı dikkat bulunacak tiple 
yok değildir.

Spora başladığım gündenberi 
geçen uzu,ı seneler içinde birer 
birer meydana çıkıp kimi şimdi 

kaybolan, kimi hâlâ yalayan bu ar
kadaşları tam ve oldukları gibi 
tasvir edebilirsem bazı kimsele
rin bu hatıralarla tatmin etmek 
istedikleri tecessüs ve merak 
hislerini belki memnun edbıleceğmi 
ümidindeyim.

Bu tipler arasında spor için 
bütün hayatlarını feda eden, mes
leklerinden vazgeçen arkadaşları, 
sporcu olmadıkları halde pervane 
gibi sporcular etrafında dolaşmak
tan bir zevki mahsus duyan garip 
insanları, br.ş olmak meraklısı bazı 
idare adamlarını ve nihayet Haşan 
gibi, Hasnun gibi meşhur futbol 
üstatlarını yaşatabilirsem, bu yazıları 

okuyacak gençlere yapmak iste
diğim hizmetin bir kısmmı ifa edil
miş addedeceğim,

Fakat benim bu hatıralarda 
asıl mevzucahsetmek istediğim 
nokta bizdeki futbol sistemleri 
hakkında mülâhazalar noktası ola
caktır. Futbola nasıl başladım? To
pu şevki idarede melekelerim nasıl 
inkişaf etti? Ağabeylerini olan 
futbolcuları seyrederken nasıl is
tifade ettim ? Oyunumu düzelt
mek ve yükseltmek için- neler 

yapardım, nasıl çalışırdım? Bun
ları sıra ile anlatırken bugün
kü oyuncularla yapacağım muka
yeseler futbola yeni başhyan ve 
alelitlak futbol oynıyan bir çok 
gençler için faideli olacaktır. Benîm 
bu yazılarla asıl istihdaf ettiğim 
gaye, bir roman yazmak gayesi

değil, fakat daln çok bu hedef
tir. Bugün stadyomdaki maçlan 
seyretmeğe gelen ve güze! oyun
larımızı isabetli, şütl-rimizi takdirle 
alkışlayan küçük mekteplilere, spor
cu kardeşlerime futbola ait ne ka
dar tecrübe ve bilgim varsa bu 
yazılarla öğretmek ve onların bu 
vadide daha iyi yetişmelerine hiz
met etmek emelindeyim. Bu neti
ceye varmak için bu hatıralarda 
kendime çizdiğim program şu ola
caktır :

Futbola nasıi başladım ? Az 
zamanda nasıl takıma girdim ?

İlk maçlarda duyduğum inti
balar nelerdi ?

O zaman oynayan takımların 
ve oyunların teknik vaziyetleri 
ve kıymetleri bugüne nazaran ne 
idi?

Futbolcunun çalışma ve yaşa
ma şeraiti nedir ve hangişekilde 
ıslah edilirse iyi netice verebilir?

Bir genç iyi futbolcu olabilmek 
için nasıl çalışması lâzım gelir? 
Bütün bunları anlatırken iştirak 
ettiğim bütün mühim ve beynelmilel 
müsabakalara ve dedikodusu hâlâ 
biirniyen olempiyatlara ait fikir ve 
düşüncelerimi de aynca kaydede
ceğim.

Hatıralarıma başlarken çok 
bitarafane yazmağa gayret ede
ceğim bu yazılardan dolayı tend- 
kide uğrayacak sporcu arkadaşların 
samimiyeti nazan dikkate alarak 
gücenmemelerini rica ederim.

f  Arkası ga rın )

Zeki

Liman işleri
iktisat vekâleti denizçilik mü

şaviri Mehmet Ali Nısfet Bey, 
liman işlerini tetkik için Ankara- 
daıı şehrimize gelmiştir .

Ziraat Kongresi
Ziraat kongresi murahhasları 

Ankaraya gitmişlerdir.
Ticaret odaları

İstanbul mıntakası ticaret oda
ları kongresi yakında toplanacak
tır. Kongreye 32 ticaret odası iş
tirak edecektir.

Yakında Romada toplanacak 
beynelmilel buğday kongresine 
biz de davet edildik.

in k ılâ p  —  Bu kongre pek 
mühim bir İktisadî kıymeti haiz 
olacaktır. Son iki sene, adeta bir 
buğday muharebesi içiade geç
mişti. Bakalım kongrede ne fikir
ler serdedilecek. Bizce bu kongre 
vereceği kararlardan ziyade orta
ya atılacak fikirler itibarile ehem
miyetlidir.
Hapishane teftiş edilecek

Müddeiumumilik tarafından teş
kil olunan bir heyet yakında ceza 
müesseselerini ayrı ayrı gezecek 
bilhassa hapishane teftiş edile
cektir.

Anî bir teftiş..
İstanbul Mıntakası Mülkiye Mü

fettişleri Dahiliye Vekâletinin emri 
üzerine dün anî olarak muhtelif 
vilâyet ve kazalar da teftişe ç ık 
mışlardır. Bakalım neler keşfede
cekler.

77 Şirketin yet
miş yedisi birden

Senelerdenberi heyeti umumi- 
yeierine hesap vermiyen 77 şir
ket heyeti idaresi hakkında taki
bat başlamıştır. Bu şirketlere his
sedar olarak girenlerin paraları 
orta da yoktur. Yani bu şirket
lerin sermayesi ortadan kâmilen 
kaybolmuştur.

Bu işten kanunen heyeti ida
reler mes’ul olduğundan Ticaret 
müdüriyeti 77 şirketin heyeti ida
resini mahkemeye vermiştir.

Mahkeme yakında bu şirket 
heyeti idareleri hakkmdaki kara-

Esrarengiz adam büyük ecnebi takım maçlarım nasıl hazırlıyor ?

Esrarengiz adam gazetecilere 
emir veriyor: —  Birkaç gün arka 
arkaya iri harflerle yazın : Meş
hur Transilvanya takımı geliyor! 
11 oyuncusundan 9 u beynelmilel! 
bütün dünya takımlarını yenmiş! 
Eğer muhtelif takımımız sıfıra kar
şı 6 golle yenilirse ne mutlu, ne 
şere f!

Gazeteler yazıyor :

“Ey kariler, meşhur Transilvan

ya takımı yarın geliyor ! Bu takım 

Slavyayı da, Spartayı da yere se

ren müthiş bir takımdır ! Yarın 

sirkecide istikbal edin, Cuma gü
nü stadyoma gidini

Kariler havadisi okuyunca şa

şırır hayretten dona kalırlar. 

Transilvanya takımım görmek için 

derin bir heyecan duymağa baş

larlar. Cumaya üç gün kaladan 

itibaren sinirleri bozularak uyku
larını kaçırırları-!

Maç günü stadyomun önü mah
şeri bir hal alır, tribünler dolup 
taşar, mektepliler, askerler saf 
saf olup insan dalgaları teşkiline 
başlar. Gişelerin önünde üç liraya 
bir bilet almak için insanlar bir
birini paralar ve .. maç , meşhur 
maç başlar !

Netice : Meşhur Translvanya ta
kımı ilk devrede 2 gol, ikinci devre
de de 2 gol yiyerek sıfıra karşı dört
le mağlûp “ olur, sahayı terkeder. 
Ahali memnundur. Çünkü kuvvetli 
olduğu telkin edilen zaif takım adam 
akıllı tepelenmiştir. Fakat yalnız ahaıi 
değil, maçın mürettibi evveli de 
memnundur. Çünkü heyecandan bu
nalan ahali gişeleri doldurmuş, ban- 
konotlar cebe indirilmiş ve dünyalık 
temin edilmiştir.. Yaşasın spor 1
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dün muazzam tezahürat
T ü rk  g e n c i İn k ılâ b ı rea ' 

Jj.e e d e rk e n  c e s a re t in in  
fy arım  ta r ih in  m ib e n g in d e 

/öğsünü _ g e r e  g e r e  t a r t 
m ıştı . İn k ılâ b ı id e a liz e  
e d e n le r  de y a r a ta n la r  k a 
d ar T ü rk  g e n c in e  in a n 
m a ğ a  v e  h ü rm e t e tm e ğ e  
m ecb u rd u rla r. Ç ü n k ü  in k ı
lâ b ı re a îiz e  e d e n  k u d re t 
d ö rt a y  iç in d e ü stü ste  
d ö rt d e fa  is p a t  e t t i  k i: 

Omun, şu u ru  C u m h u ri
y e t  ve İn k ılâ p  iç in  h e r  
k u d re tin  fe v k in d e  b ir  za
m an d ır.

A tilâ n m  s a v le ti  k a r ş ı
s ın d a  k o lu n u  a te ş e  s o k a n  
R o m a lı g e n ç , k o c a  b ir  t a 
rih  iç in d e , nasal Ibaşlı b a ş ı
n a  b ir  ta r ih  is e , K u b ilâ y ın  
b a şs ız  vücu du d a T ü rk  t a 
rih i iç in d e  o n u n  g ib i v e  
m u h a k k a k  k i o n d an  bin  
k a t  d a h a  ş e r e f li  b ir  k a h r a 
m an lığ ın  d e s ta n ıd ır .

Ş e r ia t  b a y ra ğ ın ın  k a r ş ı 
s ın a  b iz  bu  d e s ta n la  ç ık ı
yoru z..

Ş a y e t  g e n e  b ö y le  b ir -  
g ü n  İr t ic a , C u m h u riy e t s o 
k a k la r ın d a  ta r ik a t  k u rm a 
ğ a  y e lte n irs e , İn k ılâ b a  g ö 
ğ ü sler in i s ip e r  e d e c e k  g e n ç 
le r  h a t ır  Ilıy acak lar dır k i 
K u b ilâ y  o n la rd a n d ı... V e  
d ü n ya h a t ır l ıy a c a k t ır  k i, 
B iz  k a h ra m a n  K u b ilâ y la r -  
d anız..Es

şehidi 
Kubilâyın Me~ 

a nemende cami 
avlusunda nasıl 
şehit edildiğini 
gösterir resim., j

Kubilây1 m huzurunda!.
Meenmen irticai inkılâp genç

liğini sarfı harba sokmuştur.
Memleketin her tarafında halk 
yobazlan tel’in ediyor, cümhuri- 
yetin her tarafında muazzam
tezahürler birbirini velyediyor.

Üç gün evel İzmir Türk Oca
ğının büyük bir ihtifal hazırladı
ğını haber vermiştik. Bu ihtifal 
dün Menemende yapılmıştır.

Hususî muhabirimizin gönder
diği tafsilâtı aynen neşrediyoruz: 

Menemen: 4 —  Sabahtanberi 
üstüste gelen trenler Menemen 
sokaklarını kesif bir halk kitlesile 
doldurmuştu. Saat ikide Kubliay 
ihtifali başladı.

H a v a y a  a te ş  
ihtifal programı mucibince ilk 

defa bir manga asker tarafından 
manevra fişegiJe üç defa havaya 
ateş edildi.

Mebusumuz Vasıf Beyfendi 
hazırlanan hitabet kürsüsüne çıktı: 
Meydanı doldurup taşan, o civar
daki bütün evleri diğer binaları 
dolduran ve nihayet Kublâym şe
hit edildiği yerde duran insan 
dalgasına baktı. Gür sesile hitabe
sini irade başladı. Hitabe esna
sında halkımız mürteciler için:

—  Kahrolsunlar!
Diye bağrıyorlardı.

V a s ıf  Beyim  h ita b e s i 
Hanımlar, Efendiler, aziz va

tandaşlarım:
On gün oldu: Yeşil şeriat bay

rağı altında atılan bir kurşun bu
rada aziz bir zabiti ve iki fedakâr 
arkadaşını yere serdi. Din namına, 
Şeriat namına atılan bu kurşunlar 
dün bu yurdu müdafaa için kur
şun atan Türk zabitini yere sar-

Türk genci artık irticaın karşısında safıharba girmiştir
Bravo doktor

Garbî Anadolu gençleri Kubilâyın me
zarı başında el ele verdiler..

is Izmirin meşhur tabiplerinden Kenan :: i: B. Menemen’de bir hitabe irat ::i: etmiş ve demiştir ki ::

| T e k k e s i, d erv iş i, h a c ıs ı ||
;1 v e  h o c a s ı i le  s o f ta la r ı  v e  j| 
i: y o b a z la r ı i le  f ik r î  v e  iç -  || 
i: t ira a î h a y a tım ız a  ta b a k -  jj 
İj k ü m  e d en  İs lâ m  ta a s s u b u -  jj 

y a k a s ın d a n  k a v ra y ıp  jj
I: h u d u tla rım ızd an  
i; tırm alıy ız .

u z a k la ş -

di. Dün bu güzel memleketin 
ufuklarında, elemler, matemler, 
düşman karşısında ezilen is
metlerin sayhaları vardı. On sene 
sonra, on gün evel. gene 
burada bu sayhalara şitap ederek 
vatanı kurtarmak için göğsünü 
siper yapan Türk zabiti öldürüldü. 
Bunu öldüren kurşun, vatanın 
ufuklarında dini ve şeriati daima 
kara bir bayrak gibi yükseltmek 
istiyen sofltaların, şeyhlerin süfli 
timsali idi. O şeyhler, o softalar 
ki; pis midelerini doldurmak için 
şimdiye kadar kanlı sülükler gibi 
bu milletin bütün hayatiyetini, 
usaresini emmek istiyorlardı. O 
şeyhler ki mezbeleden ibaret olan 
tekkelerinde bir takım tufey
lileri geçindirmek için şimdiye

kadar hep zulûmları, karanlık taa
ssupları terennüm ettiler.

Büyük Türk milletini asıalardan- 
beri kara pençeleri altında kemir
diler. Daima şeriati âlet yaparak 
mileti kemalden, medeniyetten 
meneden bu kara kuvvet nihayet 
burada aziz zabiti de şehit etmek 
cür’etini gösterdi. Onlar nazarın
da ordu, sancak, şeref hiç bir şey 
ifade etmez.

Yanlız kara ruhlarının akisleri 
karşısında millete tasalluttan bar
ka bir şey düşünmiyen şeyhlere, 
softalara lânet olsun.

( Kahrolsun sesleri ) 
Arkadaşlar bu şehit yere seril

di, aziz başı yeşil şeriat bayrağı
nın üstüne dikildi. Bu aziz baş 
daima bir hicap amili olarak vic
danımızı ezecektir. O kanlı man
zaranın karşısında alkış yapan ha
inler, o kanlı manzaranın karşı
sında hissiz ve hareketsiz kalan 
hainler... Onlar Türk ismini yan
lış olarak taşıyan adî ve kara 
ruhlardır. ( Kahrolsunlar sesleri) 

Bu teiniz memleketin meb'usu 
olarak sîzlerle beraber hicap du
yuyorum.

Menemenliler Size ve Türk 
milletine elem veren bu hainleri 
tel'in ediniz, yüzlerine tükürünüz. 
Türk zabitinin kanlı başını hissiz

Yeşil şeriat
İzmir meb’usu Vasıf Beyin ahali ta

rafından şiddetle alkışlanan 
nutkundan:

I K u b ilâ y 'ın  az iz  b a ş ı  y e -  || 
j ş il  ş e r ia t  b a y r a ğ ın ın  ü s tü - jj 
j n e  d ik ild i. B u  a z iz  b a ş  b i-  jj 
| ze d a im a  m illî b ir  h ica p  jj 
j v e  a z a p  o la c a k t ır .  Y e ş i l  jj 
j ş e r ia ta  ta p a n la r a  T ü rk  de- jj 
j m e y in iz . O n la r  bu m ille t-  jj 
j t e n  d e ğ ild ir le r . jj

seyredenlere karşı hassasiyet gös
teriniz, hareket gösteriniz. Bun
ları içinizden koğunuz. Bunlar 
aramızda yer bulmasın, çünkü 
sonra bu gibi vak’alar karşısında 
hepimiz gene başımızı eğerek hi
cap ve teessürümüzden ağlarız. 
Fakat bu elemleri yalnız göz ya
şı ile silmek kâfi değil, heyecan, 
hassasiyet, hareket lâzımdır.

Türk şeriat bayrağı karşısında 
da nasd eğilmezse Türk zabitinin 
kanlı başı karşısında da susmaz, 
unutmaz, kara kuvveti dişlerile, 
tırnaklarile boğar.

Ey memleketin temiz ve aziz 
muallimleri; gözlerinizin önündeki 
bu matem manzarasından çok şey
ler duydunuz. Bu vatanda hâlâ 
irticai körüküyecek ve pençeleri

altında memleketi kemirecek, mah
vedecek zümreler vardır. Dün 
bunlar efendileri olan sultanın ve 
halifenin telkin ve nimeti altında 
memleketi zehirlediler. Asırlarca 
ruhunu yıprattılar. Türk münev
verinin, milletinin ruhundan doğan 
i.ıkılâbı da kemirmek istiyorlar.

Ey muallim! Hassas ve müte
yakkız ol! Yeni yetiştireceğin nes
le vereceğin terbiyeyi ve ruhu 
düşün. Bu ruh ve terbiyeyi o ka
dar yüksek bir aşk ve iman ha
linde kalplerde yerleştir ki, dini 
âlet yapmak istiyen zümreleri 
yeni nesil bir anda mahvettirmek 
kudretini daima kazansın.

Ey yüksek Türk anneleri, siz de 
çocukları bu iman ve aşkla büyü
tünüz ki yarınki nesil Türk mil
letine azap verdirmesin.

Ey şehit Kubilâyın mensup ol
duğu kahraman Türk ordusu!

Senin silâhın dün vatanı esa
retten ve düşmandan kurtardı. Bu
gün de irticaın baykuş seslerini 
susturdu. Yarın da, bugün de bu 
yüksek vazifeni yapmakla beraber 
Türk inkılâbını öldürmek istiyen 
hain zümrelerin mevcudiyetini 
unutma!

Dün zabitin göğsünü delen 
kurşunu atan sefiLerin göğüsleri
ni sen de del. Ancak o zaman 
Türk milleti kendine lâyık olan 
kemali, medeniyeti bulur. Ancak 
Türk tarihinin şerefle dolu sahife 
lerinde inkılâp mahfuz kalır.

Vâsıf Beyefendinin hitabesi 
bitmişti.

Hatip hitabesini iradedenken 
yağmur yağıyordu. Esasen yağmur

/ A rkası 2  inci sahifede J
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EennOTinı k<oca

ı-Lı ı -kİ.
Genç kızlar arasında şöyle 

bir kolaçan yapalım. Herhangi 
sınıfa mensup olursa olsun bir 
yeııç kız ııe ister İler kız kendi 
sınıfına uöre ıııuhtelii peyler ister 
diyeceğiz değil mi i’

Hayır?
Genç kız yalnız birsey ister.
Zengin koca..
Mektepli kızı araştırın;
Mektep zengin koca bulmanın 

anahtarıdır diye gittiğini anlar
sınız. Bütün diğer gayeleri ondan 
sonra gelir.

Nitekim zengin koca bulduğu 
gün derhal mektebi terkeder.
,, 80 " lira maaşlı bir adam onun 
için nefretlik erkektir . Teklif 
edildiği gün hiddetinden üç gece 
uyumaz. Koca demek zenginlik 
demektir. Coğrafya okudu, tarih 
okudu, daha da neler okuyacak, 
bütün bu bilgileri ,, 50 ’’ lirayamı 
satacak.

İşçi kıza sorun, zengin koca 
ister.

“50„ „60„ liralık koca olduktan 
sonra kendim çalışır kendim yerim 
der.

Ev Kızının fikrini yoklıyan 
zengin koca ister. "Hatçe hanı
mın kızı nasıl zengine vardı. Be
nim ondan eksik neyim var,, diye 
düşünür. Ve talim onbinde bir 
nasibinden mutlak kendisininde his
sedar olacağı kanaatindedir.

Kendilerinin ne verebilecek
lerini düşünmeden boyuna isterler.

Koca, gövde satın alan bir 
müşteri değildir, iki insanın arka
daşlıklarını sonuna kadar devam 
ettireceklerinin imzasıdır.

Kadın, ötedenberi bile geldi
ğimiz kadın gibi değil, insan 
gibi, şuurlu bir insan gibi istikba
lini yapar ve ancak ondan sonra 
kendisininde bir can arkadaşı ola
bileceğini düşünebilir.

Kadın böyle evlenirse süs ol
maktan çıkar.

Bu kadın aile kurarsa sağ
lam kurar.

Bir gün kocasını kaybetmek 
mecburiyetinde kalan bu kadmm 
içinde yalnız bir arkadaş ayrılığı
nın ıztırabı kalır. Değişen başka 
hiç bir şey yoktur.

Ne aç kalmak ihtimali, ne 
bir koca bulamamak endişesi, ne 
de koca bulana kadar çekeceği 
sefaletin kaygusu vardır.

N .H

hö-ilöjri
m u m Jck e U crd e Jı j

Bolşevik

Divanı harp için Kuhilây 
Mektebi hazırlandı
Ankar ( H. M ) Divanı harp 

tahkikatını ikmal etmiştir. Bu gün 
faaliyete başlıyacaktır.

Divanıharbin dün faaliyle geç
mesi mukarrerdi. Fakat tetkikatm 
ikmal edilmemiş olması bunu bi.; 
gün tehir etmiştir. Menemene gön
derilen 9 kişinin isticvabı bir gün 
sürmüş ve sabahtan akşama 
kadar devam etmiştir.

Divanıharbin faaliyetini bunla
rın isticvabı da geciktirmiş ola
bilir . Divanıharp için Kublay 
mektebi hazırlanmıştır.

Manisa V alisi
Ankara, (H. M) — Manisa va

lisi Fuat Bey hakkında mülkiye 
müfettişleri tahkikat yapmaktadır. 
Fuat Bey Menemen hâdisesi do- 
layısile mes’uliyeti tahakkuk eder
se, Vekâlet emrine alınacaktır.

İzmirdeki mevkuflar
İzmir 5 —  Mevkuflardan bir 

kısmı askerî kışlasına nakledildi
ler. İstanbuldan dokuz mevkuf 
Izmire getirilmiş ve Menemene 
sevkedilmişlerdir. Şeyh Esat dok- 
dor tarafından muayene edilmiştir. 
Doktorlar şeyhin daha çok yaşı- 
yamıyacağım söylüyorlar.

Divanıharp pazartesi günü mu
hakemeye başlıyacaktır. Divanı 
harp Başmüddeiumumiliğine tayin 
edilen Hidayet Bey Şeyh Esadı 
isticvap etmek üzere Menemene 
gitmiştir. İzmirde şimdiye kadar 
on iki kişi tevkif edilmiştir.

Bugün vaki olan bir ihbar 
üzerine zabıta yeniden bazı kim
seler hakkında tahkikata başlamış
tır. Yarın İzmire yakın köylerde 
birkaç şeyhin yakalanmaları muh
temeldir.

Çoban Ramazan
İzmir, 5 (H.M.) —  Manisadan 

Menemen yoluna kadar Mehti (!!) 
ile gelen, sonra ayrılarak Maaisa- 
ya giden çoban Ramazan ifşaatta 
bulundu.
Mehdinin (!) marifetleri

İzmir, 5 (H.M.) —  Nalbant 
Haşan ifadesinde: Mehdi (!) den 
evvel Paşaköyünde halkı şeriat 
bayrağı altına toplamıya çalıştığını, 
fakat halktan yüz veren olmadı
ğını söylemiştir.

Gülcennıal Hora 
mevkiinde 

karaya oturdu
Evelki gün 14 buçukta İz

mir postasını yapmak üzere li
manımızdan hareket ec'en, Gül- 
cemal vapuru, sisin şiddet ve 
kesafetinden, yolunu kaybet
miş, gece yarısı, Mürefte ile 
Narafurnu arasında, Hora mev- . 
kiinde karaya oturmuştur.

Seyrisefain idaresi, keyfiyet
ten, telgrafla haberdar edilmiş, 
İdare, Gülcemalin yolcularını 
almak üzere, limanımızda de
mirli bulunan ve bugün Kara
deniz seferine çıkacak olan 
Cümhuriyet vapurunu hâdise 
mahalline göndermiştir. Cum
huriyet vapuru, yolcuları alarak 
yarıda kalan sefere devam et
mek ücre İzmire hareket etmiş
tir. Bunun için, mutat Karade
niz seferini, bugün, yapamıya- 
caktır.

Dün, Gülcemali kurtarmak 
üzere, Alemdar tahlisiyesiyle 
Kudret romorkörü Horaya gön
derilmiştir. Tahlisiye ve romor- 
kör, geminin tahlisi için çalış
mağa başlamışlardır. Kurtarıl
ması için, en aşağı, iki üç gün 
çalışılması lâzımgelmektedir.

Gemide, şimdilik hasar ol
madığı bildirilmektedir.

Muhtar Abdurrahman
İzmir, 5 (H. M) —  Nalbant 

Haşanın ifşaatı üzerine Paşa köy 
muhtarı Abdurrahman tevkif 
edildi.

Mumaileyh eşkiyayı görmediği
ni söylemektedir.

Muhtar, keyfiyeti hükümete 
ihbar etmediği için, divanıharbe 
verilecektir.

Şeyh İbrahim
İzmir 5 ( H. M. ) —  Manisada 

şeyh İbrahim isminde biri yaka
landı. Bu adam vaktile şapka 
aleyhinde vaiz vermiş, dervişlerin 
gizli içtimalarma iştirak etmiştir. 
Menemene sevkedildi.

Haşan usta
İzmir, 5 (H. M) —  Hacı Rah- 

manlı köyünde Haşan usta is
mindeki şahıs yakalandı. Bunun 
Şeyh Esat ile alâkası vardır.

Bu şahıs tevkif edildikten son
ra İzmirde Ali Osman ismindeki 
arkadaşına mektup göndererek 
beni istcvap için çağırdılar, merak 
etmeyiniz. Arkamdan dua ediniz diye 
yazmıştır. Bu mektubun mahiyeti 
şüpheli görüldüğünden Ali Osman 
da yakalandı.

Reisicumhur Hz.
Derinceden

binerek Ao=

Gazi Bursada Türk Ocağı
nı ziyaret etmiş, gençlerle 

konuşmuştur.
Bursa, 5 ( A.A ) — Reisicum

hur Hazretleri saat 11 de Türk- 
ocağını ziyaret ederek ocaklılarla 
uzun müddet konuşu, uşiardır. Ko
nuşma ocak yasasının esas mad
desi üzerinde cereyan etmiş, Gazi 
Hazretleri ocaklıların nasıl çalış
maları lâzmngeldiğine dair kıymetli 
irşadatta ve hars telâkkileri etra
fında teşrihatta bulunmuşlardır. 
Cümhuriyet köşkünde biraz istira
hatken sonra fırka kumandanlı
ğını ziyaret etmişler, saat 17 de 
Mudanyaya hareket buyurmuş
lardır. Eğe vapuru ile Derinceye 
geçerek orada trene binecekler 
ve yarın Ankaraya vasıl olacak
lardır.

Ziraat kongresi

Sergi Başvekil 
tarafından 
küşat edildi

Ankara , 5 ( H. M ) —  Ziraat 
kongresi on buçukta toplandı . 
Kongrede 200 kadar murahhas 
vardı.

İktisat Vekili ve Rahmi Bey 
(İzmir) nutuklarından sonra rapor
ları tetkik için muhtelif 23 encü
men tefrik edildi. Saat üçte zi
raat teknik sergisi Başvekil İsmet 
Paşa tarafından açıldı. Rahmi B. 
serginin tasarruf cemiyeti teşeb- 
büsile vücuda geldiğini ancak kış 
mevsimine tesadüf ettiğinden is
tenilen mükemmeliyette olmadığı
nı söyledi.

K el Haşan Avrupaya gidiyor

ummağa

Manisada yakalananlar 
İzmir, 5 ( H. M .) — Manisada 

yakalanan Abdülgani Fazlı, ken
disinin Nakşibendî olmayıp Sadî 
tarikatinden olduğunu söylemek
tedir.

İfadesi alınanlar 
İzmir, 5 (H. M) —  Şimdiye ka

dar Menemen halkının yüzde onu
nun ifadesi alınmıştır, denilebilir.

feaşfladÎB
Moskova,4 (A.A) — Sovyet

Merkezî İcra Komitesinin üçüncü 
içtima devresi bugiin M. Kalenin' 
in riyasetinde açılmıştır. Riyaset 
divanı ağalığına M. Staliıı, Petrofs- 
ki, Voıuşilol, Ojonikinze. intihap 
olunmuşlardır.

Komite, 1931 millî iktisat 
programını, işçiliği ve diğer bazı 
meseleleri tetkik edecektir.

Komiserler Heyeti Reisi M. Mo- 
lotof, millî iktisat halikındaki ilk 
raporu okumuştur,

Bir mMvaffaklyet
Moskova 4 (A. A ) — Lenin

grad elektrik fabrikaları 120 bin 
votluk cereyana mütahammil bir 
kablo imal etmiştir Bu yeni kab
lolar şimdiye kadar Almanya, 
Amerika ve İtalyt-da yapılmakta 
idi.

Amma heyecan ha!
Lima, 5 ( A.A ) — Peru-Uru- 

ge takımları arasında yapılan fut
bol maçında hazır bulunan ve oyu
nun hararetile halkın bağrışma
larından müteheyyiç olan bir ta
kım askerler bir arbede çıkarmış
lardır. Neticede 5 kişi ölmüş ve 
bir çok kişi yaralanmıştır.

340 milyon liraya ma! 
olacakmış

Mev - York, 5 (A. A.) — Mü
hendisler Nev - York hükümeti 
dahilinde elektrik sanayinin inki
şafı hususunu tetkike memur olan 
komisyona bir proje vermişlerdir. 
Bu prejede Messena'da kâin Sa- 
int-Laurent nehri üzerinde cesim 
bir su şeddi inşası suretile 2 mil
yon beygir kuvvetinde elektrik 
istihsali teklif olunmaktadır. Bu 
inşaatın 34,200,000 İngiliz lirasına 
mal olacağı tahmin edilmektedir.

Makinesi bozulmuş
Nolfolk, “Virginie,, 5 ( A. A) 

Tayyareci Maclaren tayyaresinin 
bugün hareket etmiyeceğiri, çün
kü bozulmuş olan sektant aletinin 
değiştirilmesi lâzım geldiğini be
yan etmiştir.

Kadm oynatan şeyhler
Akhisarda gizli surette tekke 

hayatı yaşıyanlardan Kömürcülü 
Şeyh Sadık ta tevkif edilmiştir. 
Akhisarda Nakşibendî tarikine 
mensup Ahmet, Hasip, Sebati ve 
Haydar namında dört kişinin genç 
kadınları bir tekkeye kapıyarak 
gayri ahlâkî telkinatta bulunduk
ları anlaşılmıştır.

—  6000!.. Maşallah Kel Haşan Bey — 
Turneye mi çıkıyorsunuz böyle?
Kel Haşan —  Yok canım ne turnesi 

Avrupaya talebe gönderiyorlar, şu hükü
met parasile bir de biz gezelim dedik.

— Pek âlâ ne yapacaksın bakalım 
orada ?

— Adım talebe y a! Papeller koy- 
ııumda ya! Sorarmısın ötesini. Alının kız
ları kucağıma binerim arabaya evvelâ 
şöyle bir dolaşırım.

—-  Giderim barlara. Gelsin şampan

ya, gitsin viski. İki yanımda iki karı, 

karşımda on dört karı çekerim kafayı..

—  E e e !.. Ne zaman lisan öğrenirsin, 
ne zaman tahsil edersin.

Kel Haşan — Bu da söz mü? Be 
birader! Alevuzan, alevuzan, elin uzunsa 
kasaya uzan der indiririm perdeyi!..
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Mülkiye müfettişleri garbî ve cenubî Anadolu vilâ 
yeiierini çok sıkı ve dikkatli bir tetkikten 

geçireceklerdir.
Ankara, 5 (Hususi) — Dahiliye 

Vekili Şiikrü Kaya Bey ve idarei 
örfiye mıntakası kumandanı Fah- 
reddin Paşa buraya geldiler.

Şükrü Kaya Bey, Başvekil Pa
şayı köşkünde ziyaret etti ve ir
tica mıntakasında bizzat yaptığı 
tahkikat ve müşahedeleri hakkın
da izahat verdi. Diğer bazı ve
killerde köşke gelerek Dahiliye 
vekilinin izahatını dinlediler.

Şükrü Kaya Bey bu günde 
fırka grupunda izahat verecektir.

Dahiliye Vekili öğleden sonra 
makamına gelerek daire rei
sini kabul etti . Müteakiben 
kilin riyasetinde müsteşar Hilmi,
Umum jandarma kumandam Kâ
zım Pş. Emniyeti umumiye müdü
rü Tevfik Hadi, Dahiliye hukuk 
müşaviri Ekrem Beylerden müte
şekkil bir heyet toplandı.

Heyet örfî idare mıntakasında 
Heyeti Vekile kararile ciheti as- 
keriyeye tevdi edilecek vazifeleri 
konuştu. Bu müzakere neticesi 
hakkında bir kararname tanzim 
edilerek Heyeti Vekileye verile
cektir.
Vekâletteki içtimada İstanbul, Balı

kesir, İzmir, Manisa ve Antalya 
zabıta memurlarile jandarma zabit
leri arasında yapılacak tebeddül
ler ve İstanbuldan maada zabıta 
teşkilâtının, yeni kanun meclisten 
çıkıncıya kadar tetkik edilerek 
muhtacı ıslah cihetlerinin görüşül
düğü kuvvetle tahmin ediliyor.

Bu menatıkta bulunan mülkiye 
müfettişlerinden de tetkik seya
hatindeki teftişlerinin daha geniş 
ve derin bir şekilde yapılması 
için alâkadarlara direktif verilmiş
tir.

Menemende yapılan ihtifal

.........  Ankara ziraat kongresi toplandı

Kongrede istihsal şartlan 
konuşulacak!

Dün Ankarada bir ziraat kon
gresi açılmıştır. Millî iktisat ve 
tasarruf cemiyetinin tertip ettiği 
kongreye her mıntakadan intihap 
edilmiş murahhas iştirak etmiştir.

Kongre 10 gün devam ede
cektir. Müzakere edilecek mese
leler şunlardır :

İstihsal şartları, Ziraî kredi, 
Ziraî vergiler, Fiyat teşekkülü 
satış taamülleri, Standart ve an- 
baiâj mes’elesi, Ziraî teşekküller, 
Ziraî asayiş, Ziraî tahsil ve ziraî

neşriyat, nakliye tarifeleri, iktisadi 
yollar, muafiyetler ve teşrikler, 
ziraî kanunlar Havancılık ve 
umumî meseleler...

*% *
İstanbul Ticaret ve Sanayi O- 

dası şube müdiri Hakkı Nezihi B. 
kongrede bulunmak üzere cumar
tesi günü Ankaraya gidecektir.

Hakkı Nezihi Bey, kongre için 
üç rapor hazırlamıştır. Bu rapor
lar, ziraî sigortalar, ambalaj ve 
Standardisazyona dairdir.

Bankaların verdik- 
leri teminat hak
kımda bir tamim

Maliye Vekâleti Türkiyede bu
lunan bankaların vordikleri temi
nat mektuplarının sureti kabulü
ne dair, ticaret müdürlüğüne biri 
tamim göndermiştir. Bu tamimde 
Osmanlı, Sanayi ve Maadin, İş, 
Selanik ve Eytam Bankalarının 
bilûmum teminat mektupları hü
kümet tarafından kabul edilecek
tir. Diğer bankaların ise tediye 
edilmiş sermayelerinin yüzde 80 i 
nisbetinde olan teminat mektup-

Ankarada 
Beynelmilel sergi 

açıldı
Ankara, ( A .A ) —  Beynelmilel 

teknik ziraat sergisinin küşadı 
münasebetile millî iktisat ve ta
sarruf cemiyeti kâtibi umumisi 
Rahmi Bey atideki nutku irat 
etmiştir.

lan kabul edilecektir.
İkinci kısım bankaların teminat 

mektuplarının bu suretle tahdit 
edilmesi ademi memnuniyetle kar
şılanmıştır.

Muhtelit mübadele komisyonu
nun ikinci ve üçüncü büroları 
dün sabah müşterek bir içtima 
aktetmişlerdir. Bu içtimaa, bütün 
bitaraf azalarla her iki taraf mu
rahhası ve müşavirleri iştirak et
tiği için heyeti umumiye içtimai 
hali almıştır.

İçtimaa, komisyon reisi müsyü 
Anderson riyaset etmiştir. Bu top
lanmada Gümülcüne de faaliyette 
bulunan dokuzuncu talî komisyo
nunu faaliyeti etrafında müzake- 
rat cereyan etmiştir. Bu meyanda 
talî komisyon reisi müsyü Horter, 
Türk murahhası Cevdet Bey, Yu
nan murahhası müsyü Kolonidis, 
Yunan hükümeti tarafından Garbî 
Trakyada satın alınacak Türk 
çiftlikleri meselesi etrafında izahat 
vermişlerdir.

Bu izahattan sonra bu çiftliklerin 
sathî mesahaları, umumî kıymet
leri etrafında müzakerat cereyan 
etmiş ve bu çiftliklerin eshabına 
tevzi idilecek olan ( 150 ) bin 
İngiliz lirasının tarzı tevzii tetkik 
edilmiştir.

Mübadele baş murahhasımız 
Tevfik Kâmil Bey hasta olduğu 
için içtimada Türk heyeti mura- 
hhasasına Cemil Bey riyaset et
miştir.

Yolsuz mu?
Belediye terkos 

hakkında 
protesto çekti
Terkos şirketi bir hey’et teşkil 

ederek terkos suyunu tahlil etmiş 
raporlarını da Nafia vekâletine 
göndermiştir. Halbuki, belediye, 
bu tahlil yolsuz olduğu iddiasile 
protesto etmiştir. Belediye hey’eti 
fenniye müdürünün de tahlil es
nasında bulunması lâzımgeldiğini 
zikrederek, tahlilin yeniden yapıl
masını istemektedir.

İhtilâf çıktı
Hal, tiyatro ve bunlara benzer 

inşaat yapmak üzere, belediye ile 
müzakere hâinde bulunan Alman 
grupu arasında, teminat akçesi 
hususunda bir ihtilâf çıkmıştır.

Eczacıların içtimai
Eczacılar Cemiyeti, dün akşam 

Türkocağmda bir içtima aktederek

Dr. Kâmran Beyim 
nutku çok heyecana..
Menemende konuşası ağızlap 

ve
teffeemaıa ©ImuştraiTo

(İ lk  sayfadan devam ) 
yağarken başlandı. Fakat sözünü 
hiç kesmiyor, bilâkis artan, şiddet 
lenen bir heyecanla devamedi- 
yordu.

Vâsıf Beyden sonra kürsüye 
İzmir iik tedrisat müfettişlerinden 
Asım İsmet Bey çıktı. Asım Bey 
de ocaklılar namına şu hitabeyi 
irat etti :

D r. KâBmram Beyini ımatku
—  Tarihin fikir mücadelesi 

sahasında kaydettiği ölümlerin en 
şereflisile aziz başını Cümhuriyet 
uğrunda veren Kublay; müstakbel 
nesillere nümune olmağa lâyık 
bir kahramandır.

Türk milletinin bir tek emirle 
cephede kadın ve erkeğiîe ölerek 
ulvî bir hamaset eseri gösterdi
ğini bütün dünya bilir.

Fakat muallim Kublây ispat 
etmiştir ki Tük milletinin ideal 
uğrunda da emsalsiz bir cesareti 
medeniye sahibi olan gençliği var
dır. Bizi buraya mezarın başına 
muazzam bir cemmigafir halinde 
cezbeden onun yalnız ölümündeki 
kahramanlığı değildir.

Bizi buraya topllyan amillerden 
biri de şudur ki, Cumhuriyeti ve 
onun ibda ettiği inkılâp müesse- 
selerini tehlikeye koymak istiyen- 
lere karşı gençliğin yüksek, cessür 
ve tehditkâr sesini haykırmak 
içindir.

Muhterem efendileri bilirsiniz 
ki her milletin bünyei içtimaiyesi-

ne göre fikir cereyanları nihay-ti 
gelmez mücadele halindedir. M- 
selâ nasyonalistlere göre komünı 
zim nasıl bir tehlike ise emper
yalist müstebit hükümetlere ğöre 
de demokrasi öylece bit iehlike- 
dir. Fakat bizim için bir tek teh
like vardır.

Klerikalizm!
Tekkesi, dervişi, hacısı, ho

cası, softası, yobazı ile sene
lerce fikrî ve İçtimaî hayatı 
mızı tahakküm ve tagallüp eden bu 
İslâm klerikaizmini Türkiye hudut
ları dahilinde lâyık olduğu ahrete 
göndermeliyiz. Türkiye inkılâbı 
da bütün millet ihtilâlleri gibi 
maalesef bu sert haşin vasıtayı 
kullanmak mecburiyetindedir.

idarei maslahat ve sıhhat inkı
lâba lâyık olmıyan milletlere mah
sustur. İdarei maslahat ve mer
hamet tanımamak ihtilâl tarihleri
nin layezal bir kanunudur. O hal
de hepinizin benimle beraber 
olan sesini tozlu karanlık tekke
lerin karanlık kafalı adamlarına 
duyurabilirim.

Ey tekkeciler! bir gazve iste
diği için vermeyen Padişahların 
boynuna kement atan Yeniçeri 
devrinde değiliz. Biz; şeriat iste
yenlere karşı teslimi silâh edecek 
korkak adamlar değiliz. Biz; hatta 
millet halinde Afganistan değiliz.

divanı haysiyet azalarını ve yeni 
idare hey’etlerini intihap etmişler
dir.

Dar sokaklar
İtfaiye otomobillerinin gire- 

miyeceği kadar dar olan yollar, 
genişletilecektir. Arnavut kaldırımı 
olan yollar da, tedricen parke 
döşenecektir.

Hacı Osman bayırının virajları
nın genişletilmesine de,belediyece 
karar verilmiştir.

Ocak kongreleri
H. Fırkası nahiye ocaklarının 

kongreleri devam etmektedir. Cu
ma gününe kadar, hepsi, işlerini 
bitirmiş bulunacaklardır.

Hariciye Encümeni
Ankara 5 — (H.M.) — Bu 

gün Hariciye Encümeni toplana
rak Hariciye Vekilinin huzurile 
Türk - Ynnan itilânamesini müza
kere etmiştir.

Vergi taksitleri
Arazi ve müsakkafat vergileri 

son taksitlerinin alınması için def
terdarlık alâkadarlara tebligat 
yapmıştır.

Vermiyenlerden ceza alınacak
tır.

Kuzulardan vergi
Kuzuların sayım vergisinden 

müstesna oldukları alâdarlara bil
dirilmiştir.

İnkılâbın edebî tefrikası : 2

Nsndm
Yazan : E m il Z ola

Uç demir parmaklıklı kapı 
ardına kadar açıktı. Buralarda 
kaynaşan ışıklar, krpıdan içeri 
akıyor, müşterileri getiren araba
lar gürültü ile kapılarını açıp 
kapıyorlardı. Küçük guruplar ha
linde ahali akın akın geliyor, kon
trolün önünde biran durduktan 
sonra çifte merdivenleri ağır ağır 
çıkıyorlardı.

Ampir sisteminde kartondan 
yapılmış Ampir sisteminde sütıınla- 
rile bir mabedi andıran bu an
trenin sarımtrak çıplaklığı üzerin
de bol ışıklar arasında siyah 
harflerle yazılmış kocaman bir

Mütercimi : Sem ben 

Nana levhası göze çarpıyordu. 
Her gelen bir defa bu harflerin 
siyah çengeline takılıp kalıyor. 
Duruyor ve okuyordu.

Bilet verilen mahallin yanında 
yassı suratlı, traşları uzamış iri 
kıyım bir adam, geçecek yer 
bulmak istiyenlere kaba cevaplar 
veriyordu.

Foşeri merdivenden inerken 
arkadaşını dürttü:

Burdönav işte bu adamdır.. 

Tiyatro direktörü burdönav da 
onu görmüştü, uzaktan haykırdı:

Benim için yazacağınız makale 
böyle mi olacaktı?.. Bu sabah Fi- 
garoyu açtım, hiç bir şey yok. 

Foşeri cevap verdi:
— Sabır ediniz! Evvelâ sizin 

Nananızı tanıyalım ondan sonra 
bahsedeyim.. Zaten ben hiç bir 
şey vait etmemiştim.

Foşeri sözü kısa kesmek için, 
Parise tahsilini ikmale gelmiş olan 
hemşirezadesi genç müsyü Hektor 
Dölafaluvazi takdim etti.

Direktör genç adamı tartmak 
ister gibi baktı. Ayni zamanda 
Hektorda Burdönavı tetkik edi
yordu. Demek kadınlar seyir 
ettiren, kadınlara kürek mahkûmu 
caniler gibi muamele eden, kafa
sının içi daima bir kaç taze rek
lâm dumanile dolu olan, bağıran, 
tüküren, ellerini kıçına vura vura 
koşan, utanmak bilmeyen bir ah

laka sahip olan Burdönav bu 
adamdı. Henüz hoşa gidecek bir 
cümle bulmağa uğraşıyordu.

İnce bir sesle:
—  Tiyatronuz.
Vazıh sözlerden hazzeden bir 

adam tavrile Burdönav tüyünü kı
pırdatmadan çıplak bir kelime ile 
onu susturdu;

—  Desenize kârhanem.
Foşeri takdirkârane güldü. Hek-

torun söyliyeceği güzel sözler bo
ğazında kaldı, kelimeyi pek kaba 
bulmuştu. Hoşuna gitmiş gibi 
görünmeğe çabalıyordu.

Yazdığı tenkitlerle matbuatın 
pek fazla dikkati celbeden bir 
dıram münekkidinin elini sıkmak için 
direktör acele ile koşmuştu, dön
düğü zaman Lafaluvaz yine söze 
başlamak üzreydi. Pek ziyade sıkı
lmış görünürse taşra adamı derler

diye korkuyordu. Binaenaleyh 
söze başladı:

—  Bana dediler ki Nananın 
lâtif bir sesi varmış.

Direktör omuzlarını s ilkti:
—  Nana mı? Hakikî bir şırın

gadan başka bir şey değildir o be!..
Genç adam, gene bir şey söy

lemiş olmak için ilâve etti.
—  Hem de iyi bir aktirismiş.
—  O, bir pakettir ki, ellerini, 

ayaklarını nereye koyacağını bilmez.
Lafaluvaz büsbütün kızardı 

bu sözlerden hiç bir şey anlamı
yordu. Kekeliyerek dedi:

—  Bu akşamki piyesin ilk 
temsilini seyretmek için dünyada 
feda edemiyeceğim hiç bir şey 
yoktur biliyorum ki tiyatronuz...

Burdönav, inatçı bir adam souk 
kanlılığı ile yeniden gencin sözü
nü kesti :

—  Benim kahraman deyiniz 
şuna.

(A rkası yarın)
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Kongrede en heyecanlı 
vak’a divanı haysiyet ra
porunun okunması oldu.

Ankara
Spor kongresi şimdiye kadar 

aktedilen içtimaların hiç birinde 
görülmedik bir hararetle devam 
ediyor.

Kongreyi Maarif Vekili kısa 
bir nutukla açtıktan sonra müza
kere derhal heyecanlı bir şekil 
aldı. Bilhassa mmtakalardan gelen 
murahhaslar çok şiddetli hücum
larda bulunmaktadırlar.

Bu hususta şimdiye kadar teş
kilâta tahsis edilen paranın he
der edildiği ileri sürülerek mem
leket sporunun terakkisi namına 
hiçbir şey yapılmadığı ve spor 
namına yalnız kin ve nefret kokan 
şahsiyatla uğraşıldığı ortaya atıl 
maktadır.

Kongrenin en şayani dikkat hâ
disesi divanı haysiyet raporunun 
okunması oldu.

Bugün de antrenör Tot Bellânın 
raporu okunacaktır ki bazı sporcula
rın yüzünü kızartacaktır. Bu rapor 
birçok tanınmış oyuncuların haysi- 
yetile alâkadardır. Raporda Olem- 
piyat esnasında oyuncuların geçir
miş olduğu tarzı hayatın en çir
kin taraflarına varıncaya kadar 
zikredilmiştir.

Her halde bu kongre, cereyan 
eden müzakere tarzına göre şim
diye kadar yapılan kongrelerin | 
en heycanlısı olduğu gibi belki 
bu itibar ile en müsbet neticeleri 
de alacaktır.

M. V.
*

Ankara kongresine dair muha
birimizin yukarıki telgrafı çok 
şayanı dikkattir. Bu telgraf teş
kilâttaki ataletin ve yolsuzlukların 
nihayet Anadolu murahhaslarını 
da iğzap etmeğe, sinirlendirmeğe 
başladığını gösteriyor.

Fakat muhabirin ümit ettiği 
gibi acaba bu heyecanlı ve hara
retli celselerin ilerisi için olsun 
bir faidesi olacak mi?

İşte asıl ehemmiyet verilecek 
nokta burasıdır. Yoksa hiddetli 
konuşmaların doğuracağı yeni kin 
ve husumetler havayı daha fena 
bir surette zehir'enekten başka 
netice veremez.

Tot Bellânın raporuna gelince 
bu raporun spor hayatımız namına 
iğrenç bir vesika mahiyetini aldığı 
anlaşılıyor. Fakat böyle utandırıcı 
bir vesikayı bir kongrede alenî 
müzakereye tâbi tutarak bir çok 
adamların izzeti nefsini tekrar ce- 
rihedar etmekteki hikmet bir tür
lü anlaşılamıyor. Acaba bu rapor 
kongrenin teşkil edeceği bir he
yet tarafından hususî ve hafî bir 
müzakereye tâbi tutulsa daha iyi 
edilmez mi idi ?

Vapur acentalan
İstanbul limanı dahilinde kö

mür tahmil ve tahliyesi için bir 
mmtaka teşkilini ecnebi vapur 
acentalan istemektedirler.

Şoförlerin şikâyeti
Şoförler, araba vapuru tarife

sinden şikâyetçi olduklarını, deniz 
ticaret müdüriyetine bildirmiş
lerdir.

0)1 ide şiddetli hücumlar r ,
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İki yaşında idim* KadskSyimiım i
çayırına nazır bir ©¥İme taşınanmış- 

tık» O zamana kadar futbol t®pm gSffmenmşftnmıio
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o n  iki yaşında idim. Kadıkö- 
yi nün meşhur Kuşdili çayırına 
nazır^bir evine taşınmıştık. O zama
na kadar futbol topunu görme
miştim.

Taşındığımızın ikinci günü ak
şamı bazı kimselerin malûm kıya
fetlerle büyük bir topun peşinde 
koştuklarım hayretle görerek der
hal seyirlerine koştum.

Bunlar iri yarı İngilizlerdi. İş
te o gündür ki, bende topa karşı 
derin bir alâka ve heves uyandır
dı. Derhal pederime söyliyerek, 
ertesi günü küçük bir top ta biz 
tedarik ettik. Üç kardeş kendi 
kendimize oynamağa başladık. Bü
yük ağabeyimiz olan Haşan Kâ“ 
mil, Galatasaray Sultanisinde leylî 
olduğundan bizlere iştirak etme
mişti. Cumartesi günü izinli geldi, 
bizleri top oynar görünce o da ara
mıza girdi. Lâkin o bizim gibi de
ğildi. Mektepte senelerce oynamış 
ve az çok ta tanınmıştı. Bize bir 
takım marifetler yapıyor ve aya
ğını ayaklarımıza takarak bizleri 
kolaylıkla düşürüyordu. Nasıl to
pa vurulacağını, nasıl tutulacağını 
biziere öğretmeğe başladı.

Bir hafta sonra tekrar mek
tepten geldiği zaman bizde çok te- 
rakkî gördü ve bizlerle daha zi
yade mergul olmağa başladı. Biz 
de her gün muntazaman oynuyor 
ve koşuyorduk! Bu hal tam bir 
sene devam etti. Bu arada bizim 
gibi heveslilerle [dolu çayırda iki 
kale de oynamağa başlamış ve

emsallerim arasında da temayüz 
etmeğe başladığımı ayak yaparak 
oyuncu seçerken evvelâ beni ken
di taraflarına almak istediklerin
den anladım. Kadıköy, pederimin 
çok hoşuna gittiğinden Kurbağa- 
lıderede büyük çayıra karşı bir 
ev satın alarak oraya taşındık. 
O çayır benim futbolü öğrenmek
liğimde esas olmuştur. Zümrüt 
gibi çayır üzerinde her akşam on 
beş yirmi çocuk bu topun peşin
den koşuyorduk. Hevesimiz git
tikçe artmakta ve iyide oynamağa 
başlamıştık. Derhal Kurbağalı na- 
mil“ bir mahalle kulübü yaptım. 
Valdemize rica ederek yeşil-kır- 
mızı bez kumaş aldırdık ve evde 
bunları diktirdim, ve çayıra por
tatif kale direkleri yaptırdım ve 
civar mektep ve mahalle kulüple- 
rile oyunlar yapmağa başladık. 
Bu kulüp ancak iki sene devam 
edebildi.

Pederim uzun tedavilerden 
sonra vefat edince biraderimin 
çok sevdiği askerî mektebine “sı
rf onun teşvikile,, on dört yaşında 
Bursa askerî mektebine girdik. 
Orada da futbole karşı olan mu
habbetimi devam ettirmeğe başla
dım. İstanbuldan bir top getirtme
ğe muvaffak oldum. O zamana 
kadar Bursada hiç görünmiyen 
ve herkesin garip nazarları ara
sında oynamağa başladık. Bida
yette mektep idaresi bu oyunu 
menetmek istedise de bizim rica- 
lanmıza dayanamıyarak müsaade

etti. İstanbuldan forma panta- 
lon ve saire getirterek takımlar 
halinde oynamağa devam ettik, 
iki sene sonra bu mektebi ikma! 
ederek kuleliye geçtik. Burada 
çok oyuncu olduğu gibi mektep 
idaresi de daha ziyade müsaade- 
kâr davranıyordu, u ç sene devam 
eden tahsilim esnasında çok mun
tazam ve bilerek oynamağa ve sı
nıflar arasında maçlar tertip ede
rek güzel oyunlar yapmağa baş
ladık. Zira her sınıfta oldukça gü
zel oyuncular vardı. Bu mektepte 
futbole karşı hemen hemen umu
mî birj alâka ve heves uyanmıştı.

istirahat zamanların da grup, grup 
yüzlerce genç oynuyordu ve bu 
sayede az zaman zarfında birçok 
kabiliyetli ve iyi oyuncular yetişti. 
Bu oyuncular bir çok sivil kulüp 
lerin en iyi oyuncularını teşkil et
meğe başladılar. Bunlar arasında 
Osman Nuri, Baytar Kâmile Mün
şim," Fikret, Ahmet gibi kıymetli . 
oyuncular birinci sınıf kulüplerde 
oynamağa başladılar. En ziyade 
terakki ettiğim bu üç senelik i 
mektep zamanımda olmuştur. Fe
nerbahçe kulübüne girişimde bu 
tarihlerdedir. Hafta tatillerinde 
kulübün üçüncü takımının maçla
rına iştirak etmek suretile daha 
ziyade oyunumu ilerletmekteydim.

( Arkası garın)

Zeki
Define ariyan Bulgarlar !

Bir gece Istıranca orma
nına dalmışlardı..

Dün akşam ikisi de millî hudut 
haricine atıldılar..

Türk hudutları dahilinde defi
ne aramağa gelen iki Bulgar evvel
ki gün hudut haricine çıkarılmıştır.

Bu define arama hâdisesini kı
saca anlatalım:

Bundan bir müddet evvel Hil
mi Ef. namında bir Türk polisi, 
hususî bir işi için Bulgaristana 
gider.

Aradan bir kaç gün geçtikten 
sonra iki bulgar kendisile ahbap 
olur.

Bu ahbaplık boş değildir.
Bulgarlar bir gün Hilmi Ef. ye 

gizli bir şey açacaklarını söylerler. 
Nihayet toplanılır. Bulgarlar Hilmi 
Ef. ye dertlerini dökerler :

— İstıranca ormanlarında bir 
define vardır, derler yeri ancak 
bizce malûmdur. Biz ihtiyar baba
larımızdan bunu duyduk. Bu define

milyonlar kıymetindedir.
Sen eğer Türkiyeye döndük

ten sonra bizim Türkiyeye gire
bilmemizi temin edersen bu defi
ne bizi ihya edecek, bizi Ameri
kalılar kadar zengin edecektir.

Hilmi Ef. bu teklif karşısında 
mestolur. Türkiyeye avdet edince 
ilk işi bu Bulgarları bir yolunu 
bularak gizlice sokmak olur.

Nihayet İstanbulda günlerce 
tertibat alınır ve bir gece Istı- 
ranca ormanlarına gidilir.

Yalnız işin tuhaf tarafı bul- 
garların da befine yerini ancak 
babalarından dinledikleri hikâye- 
yele bilmiş olmalarındadır.

Eski bir tarifle bulunacak olan 
yer aramla aramla güçlükle bu
lunmuş.

Fakat burası ayni zamanda

75 lira için
Hizmetçi Emine H* 

Uç sene hapise 
mahkûm oldu
Göztepede Miralay Kemal 

Beyin evinden 75 lira para ve bir 
takım eşya çalmakla maznun hiz
metçi Eminenin muhakemesi dün 
Ağır cezada görülmüş ve kadın 
üç sene hapise makûm edilmiştir.

memnu mmtakadır.
Her neyse müstakbel milyo

nerler gecenin zifirî karanlığı için
de define bulmağa koyuldular.

Gizlice getirdikleri kazmalar 
işlemeğe başlar. Hay aksi şeytan 
hay!.

Bir de ne görsünler..
Arkalarında jandarmalar dikil

memiş mi?!..
Jandarmalar.
— Buyurun deyince bu hülya 

suya düştüğü gibi müstakbel mil
yonerler de yakayı ele verirler.

İşte bunların muhakemesi niha
yet bitmiş olduğundan polis Hilmi 
Ef, hapse ve şerikleri olan Bul
varlarda dün hudut haricine çıkarıl
mışlardır.

n11̂A  o

Ticaret Odası bahriye rapo- 
törlüğü tarafından, yeniden bir 
rapor yapılmıştır.

Bundan maksat, hususî vapur 
sahiplerile, Seyrisefain aras'ndaki 
rekabeti kaldırmaktır.

in k ılâ p  — Raporların adedini 
biz saymadık amma onu geçti 
galiba...

Raporlarla bu rekabetin önü
ne geçileceğini zannedenler alda
nıyorlar...

irûıpomlaır
Dün sehi

Kuponlar meselesinin son saf
hası hakkında dün şehrimize ye
ni malûmat gelmemiştir. Ankara- 
dan gelen son haberler şunu bil
diriyor:

Dayinlerin Osmanlı Bankası 
Londra merkezinden hükümetimize 
ait hisselere mukabil olarak 1,5 
milyon lirayı çektikleri teeyyüt et
miştir. Hükümetimizin bu mesele 
hakkında dayinler meclisi nezdin- 
de teşebbüsatta bulunacağı bildi
rilmektedir.

Dün Şehrimizdeki Osmanlı 
Bankası erkânına müracaat ede
rek mesele etrafında tahkikat 
yapmak istedik. Banka müdirleri 
bu hususta ketum davranmakta
dırlar.

Bu meseleden haberdar olma
dıklarını ve nihayet müşteri ile 
banka arasındaki muamele üzerin
de izahat verilemiyeceğini söyle
diler.

Bunun üzerine şehrimizde bu
lunan Dayinler Vekili Zekâi Beye 
müracaat ettik. Evinde biraz ra
hatsız bulunan Zekâi Bey de bir 

şey söylemek istememektedir. Yalnız 
hastalığı geçince Parise gideceği
ni ve hükümetin vereceği talimat 
dairesinde sarfı mesai edeceğini 
bildirmektedir.

Paris Sefirimiz Münür Bey bu 
günlerde Ankaraya gidecektir.

Tevfik Salim Paşa geldi.
Bir müddettenberi Avrupada 

bulunmakta olan Doktor Tevfik 
Salim Paşa dünkü ekspresle şeh
rimize dönmüştür.

Tevfik Salim Paşa bir muhar- 
rimize şunları söylemiştir:

— İki aydanberi Avrupada 
seyahatte bulunuyorum. Seyaha
timi Perağda beynelmilel rontken 
kongresine iştirak etmek için 
yapmıştım. Bu kongrede Türkiye- 
yi temsil ettim.

Ondan sonra Berline gittim. 
İki ay kadar Berliııde tıbbî tetki- 
kat ile meşgul oldum.
Kaptanların muayenesi

Deniz Ticaret Müdüriyeti tara
fından kaptanlar muayene edile 
çektir. Muayene neticesinde ihti
yar malûl kaptanlar işten menolu- 
nacaktır.,
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İJlilsıUnlbanpllaır

Büm kii te fr ik a n ın  h u lâsam»
( Bu esere Mahbuplar SaJta- 

ııatıhdeğil, Oğlanlar Saltanatı di
yecektim, fakat utandım. Müver
rihlerin tarih kitaplarında Taçlı 
sefihlerin hayatlarını anlatırken 
sık sık kullandıkları (Mahbup ismi 
etrafında ne rezaletler olmuştur. 
Daha sonra cami kürsülerinde vâiz 
efendiler (Cennette gilraanlar var) 
diye cahil halkı mahbuppers mes- 
liğe sevketmektedirler. Mahbup, 
gilman, oğlaıı.. Bunların üçü de 
ayni manga gelir.

Ve tarih sahifeleri bu kelmelerin 
hayasızlığının tasvirleri ile do
ludur. Müverrihlerin Mahbuptan 
ve vâiz efendilerin ( gilman ) 
dan bahisleri ayıp olmıyor da be
nim bu hayasız hayatı yazmam 
neden ayıp olsun?

Ben ayıbın ne olduğunu med
dah müverrihlerden ve yobaz ho
calardan daha iyi bilirim ve mazi
nin taçlı sefihlerinin iğrenç hayat
larını yazarken onlardan daha faz
la nezih olacağım. Kabahat varsa 
kalemimde ve bende değil, bu re
zaletleri işliyenlerde, onları tarihe 
mal edenlerdedir. Küfür ederse
niz evvelâ onlara sonra da bana 
edin.. Razıyım.

Oğlancılığın , mahbupperest- 
liğin birinci perdesini, mahbuplar 
saltanatının ilk sahnesini Fatih 
Mehmet devri üzerine açtığıma 
çok müteessifim, Fatihin eyi ve 
fena ahlâklarım karıştırarak mu
kayese edecek olursak takdir ve 
taksine mi, yoksa nefret ve teli
ne mi lâyıktır, tayininda müşkilât 
çekeriz.

Fatihin ilk hamlede ve sal
tanata çıktığı ilk günde işlemeğe 
başladığı cinayetler onun hayatını 
tarihte nekadar karartmış ise İstan- 
bulu fethi esnasında, bu ilk parlak 
zaferden sonra başladığı ahlak
sızlık onu o kadar lekelemiştır.

Düşünün.. Bu tacidar Istanbulu 
fethinin akabinde Bizans imparato- 
runun başvekili Grandok Notara- 
sın genç ve güzel oğluna göz ko
yuyor ve bu güzel çocuğu koynu- 
na almak istiyor.

Hadiseyi hulasaten anlatalım;
Fatih, Istanbulu zaptetmiş ve 

bütün kayserlik erkânını Yediku- 
leye yollıyarak öldürtmüştü.

Bunların içinde hayatını kurta
ran yalnız bir kişi vardı, bu da 
imparatorun başvekili Grandok 
Notarastı.

Notaras nasıl kurtulmuştu? 
Bizans imparatorunun başvekili, 
hükümdarların zayif taraflarını 
pek çabuk anlar, kurnaz bir 
adamdı. Daha ilk görüşte Fatihin 
zevk ve sefayı sever bir hüküm
dar olduğunu anlamıştı.

İstanbul zaptedildiği günün 
akşamı Fatihi evine muhteşem bir 
ziyarete davet etti.

Bu ziyafette kadm, erkek, 
■z, oğlan, şarap,” çalgı herşey 
vardı. Sabaha kadar eğlence-

cümbüşlü bir vakit geçti. 
Bızansin güzel kızları ve seçme 
oğlanları hep İkinci Mehmedin 
etrafını sarmışlardı.

Fatih bunların hepsine ayn ayn

Başvekili 
oldu. ° Herkes 

çocukla yalnız

İdris Muhtefi
iltifatlar savurdu. Şarabın tesiri 
altında sinirlerine kırbaç yiyen 
padişah, gözlerini yarı çıplak kız
ların pudralı gençlerin üzerinde 
harisane gezdiriyor ve Notarasa : 

—  Sen mademki böyle bir ha
yat içinde yaşamanın zevkini bi
liyorsun,. Sana artık ölüm yok, 
diyordu.

Fatih, bir kaç gün arka arka
ya Notarasın şaraplı, kızlı oğlanlı, 
meclislerine, ziyafetlerine devam 
etti.

Yine böyle bir cümbüş akşamı 
idi . .

Fatih içmiş . . içmiş ve sızma
ğa başlamıştı.

Etrafını halkalayan huri ve 
gilmanlar arasında gözü bunların 
hepsinden daha güzel, daha par
lak bir çocuğa, genç bir oğlana 
takıldı.

Sarhoşluğun gevşettiği sinirleri 
birden gerildi. Mahmurlaşan göz
leri dört açıldı.

— Herkes çıksın.. Burada, 
bu salonda bir ben, bir de bu 
genç çocuk kalacak.. Başka kim
seyi istemiyorum...

Diye haykırdı.
Herkes sustu.. Herkes, Fati

hin eli ile işaret ettiği tarafa, genç 
çocuğun durduğu tarafa baktılar 
ve... bu çocuğu tanıdılar.

Granduk Notaras sapsarı ke
silmişti. Fatihin yalnız kalmak ve 
koynuna almak istediği genç ço
cuk... Kendi oğlu idi.

Rum veziri, kendi hayatını 
kurtarmak için Türk padişahını 
sefahat ve zevk iptilâsından ya
kalamış, servetini İkinci Mehmedi 
eğlendirmek için sarfetmişti. Hat
ta kendi kızını bile onun koy
nuna sokmuştu. Fakat hiç bir za
man padişahın kendi oğluna göz 
dikeceğini hatırına getirmemişti.

Notarasın oğlu hakikaten baş 
döndürücü bir afetti ve bu afetin 
ateşi Fatihin kalbini gördüğü an
da yakmış, kavurmuştu.

( Arkası yarın )

Metresi olmayınca
Glatada oturan Hhseyin, Emine 

isminde bir kadına metres olmasını 
teklif etmiştir, kadın kabul etme
miştir.. Bunun üzerine kadını yara
lamıştır.

Taşla başını yarmış
Kazlı çeşmede pamuk fabrikası 

bekçisi Yusuf, ameleden Bekirin 
taşla başını yarmıştır.

Kavanin komisyonu 
azalan

Ankara’da toplanan tadili ka
vanin komisyonunun mesaisi bit
miştir. Tadil edilen maddeler tes
bit edilmiştir

Şehrimizden iştirak eden aza- 
lardan icra reisi Suat Bey evvelce 
şehrimize gelmişti.

Diğer azalardan İstanbul birin
ci Hukuk reisi Feyzi Daim, ikinci 
ticaret reisi Nuri ve üçüncü ceza 
reisi Kudretullah Beylerde gelmiş
lerdir.

Hindistan bugün ne halde

Bir holşevik ga
zeteci Hindistan 

ahvalini nasıl
görüyor!

Moskova, 4 (A.A) — Tas
Ajansı bildiriyor: İzvesita gazetesi 
Londrada cereyan etmekte olan 
Hindistan konferansının mesaisini 
tetkik ederek diyor ki: Yedi haf
tadanken* devam ed en ' konfe - 
ransta hiç bir karar ittihaz olun
mamıştır. İktisadî buhran, Hindis- 
tanda millî sermayenin inkişafına 
mâni olan İngiliz tefevvuku ile 
yerli sermaye arasındaki rekabeti 
şiddetlendirmiştir. Diğer taraftan 
bugünkü ihtilâl hareketi zamanın
da, İngilterenin metalibatmı kabul 
etmek Hint burjuvaları için hare
ketin idaresini kaybetmek olacak
tı. Bu şeraittahtında bittabi Hint 
burjuvazisi ile İngiltere arasında 
bir uzlaşma zemini bulmak im
kân haricinde kalmıştır. Buna 
binaendir ki ingilterenin konfe
ransta takip ettiği siyaset, vakit 
kazanmağa ve Hindistanm idare
sine müteallik teknik meselelerde 
Hintlilerle Müslümanların arasını 
açmağa inhisar etmiştir. İngiltere 
Hint burjuvazisinin halktan kor
karak îngiltereye teslim olacağı
nı zannetmektedir. Konferansın 
akim kalması İngilterenin, hatta 
Hindistandaki Ajanslarile bile u- 
yuşmadığını ispat edecektir.

Bombay, 5. ( A.A ) —  Dün 
akşam birden bire vefat etmiş 
olan Muharmmet Ali’yi tebcilen 
50 pamuk iplikhanesi kapanmıştır. 
Muhammet Ali, yuvarlak masa 
konferansına iştirak etmiş olan 
müslüman murahhaslarından biri 
idi. Ayni zamanda Gandi’nin mah- 
pusiyetiain 8 inci ayı münasebetile 
mumaileyhin hatırası da tezkâr 
edilmiştir. Müslümanlar, şehrin 
bazı yerlerinde tramvay ve oto
büsleri taşa tutmuşlar servisler 
durmuştur.

Hayret, gülüvermiş
Santiaco, 5. ( A. A. ) —  Sir 

Drummond, bir Avrupa harbinin 
zuhuru ihtimaline dair olan şayiala

rın gülünç olduğunu beyan etmiştir. 
Hiç bir Avrupah hükümet adamı 
böyle bir büyük facianın mes’uli- 
yetini deruhde etmez.

Trende patlıyan b o m b a !
Belgrad, 4  (A.A) —  Dün gece 

Milano - Zagrep - Belgrad ekspere- 
sinin bir vagonunda, tren Zagrep 
istasiyonuna’ girerken bir bomba 
infilâk etmiş ve bir yolcu hafifçe 
yaralanmıştır. Bomba, sıralardan 
birinin altına konulmuş bulunu
yordu. Tren teahuhrle yoluna de
vam etmiştir.

H int siyasiyu- 
nundan

Mehmet Âli öldü
Londra 5 ( A. A. ) Hindistan 

konferansı Müslüma azalarından 
Mevlâna Mehmet Ali ölmüştür. 
Kendisi en maruf ve muteber 
Hint siyasîlerinden idi.

Ağa Han bu gece 
Londra’ya gidiyor

Londra, 5  (A.A) —  Hindistan 
konferansı Brehmen ve müslüman 
azalar arasında bir itilâf zemini 
bulmağa çalışmak için Ağahan 
bu gece Paristen Londraya ge
lecektir.

Balkan ittihadı olacakmış

M. Venizeî*

ban
Sulh îffîiıalı©®M@miiın] 

maıtistaa
Viyana, 5 (A.A) —  M. Ve- 

nizelos Yunanistam alâkadar eden 
başlıca siyasî meseleler hakkında 
gazetecilere izahat verdiği sırada 
Yanan - Bulgar münasebatından 
bahsederek iki memleket arasın
da muallak iktisadı meselelerin 
hakemlik usulüne tevfikan hallo
lunacağı ümidini beyan etmiştir. 
Bu cihet temin olunduktan sonra 
Bıılgaristanla dostluk, hakem ve 
ticaret muahedesi aktedilecektir.

M. Venizelos Yunanistanm Sov
yetlerle olan münasebatına temas 
ederek iki memleket arasında 
siyasî münasebat mevcut olduğunu 
söylemiş ve iki sene evvel aktolunan 
Rus - Yunan ticaret muahedesinin 
iki tarafa birçok menfaatler temin 
ettiğini ilâve eylemiştir. Bir Bal
kan ittihadı tasavvuruna naklike- 
lâm eden M. Venizelos Balkan 
milletleri arasında bir muk* 
arenet tesis edebilmek için
daha pek çok müşküller iktîham 
etmek lâzım geleceği hususunun 
son Balkan konferansında sabit

^  Y m i“ 

g©my©ır
olduğunu ve fakat günün birinde 
bu mukarenetin vücuda gelece
ğinden ümitvar olmak iktiza etti
ğini kaydeylemiştir.

M. Venizelos mütecanis bir mil
let halinde yaşayan Yunanistan 
için akalliyetler meselesinin eski 
ehemmiyetini kaybettiğini söyle
miştir.

Viyana, 5 (A. A) — M. Veni
zelos gazetecilerin sulh muahede
lerinin tadili hakkında teşebbüsa'c- 
ta bulunup bulunmayacağı hak- 
klndaki suallerine cevaben demiş
tir ki: Sulh muahedelerinin Avru
paya hakikî ve umumî bir sulh 
getireceği sırada bunların tadili 
lehine nasıl teşebbüsatta buluna
bilirim. Umumî sulha taraftar 
olan Yunanistan böyle bir mes’ele- 
den başka devletlere ön ayak 
olmaz,,

M. Veniselos Balkan ittihadı 
hakkmdada “Eğer meydana gelir
se bilhassa İktisadî esaslar üze
rinde vucut bulacak olan bu itti
hat Avrupa ittihadını famamlıya- 
caktır.,, demiştir.

Nereye gidiyorsun İngiltere?

Bu halin sonu aceba 
ne olacak ?

İşsizlik günden giine artıyor.. İşle
sermaye gırtlak gırtlağa 00.

Londra, 3 (A.A) —  Livrpool’da 
Amerikan Tobako Company is
mindeki müessesede çalışan dört 
bin işçiye gelecek haftadan itiba
ren haftada üç gün çalışacakları
nın bildirilmesi üzerine büyük bir 
heyecan uyanmıştır. Bu tedbir si
gara ve purolardan Çin Hüküme
tinin aldığı resmin arttırılmasından 
ileri gelmiştir. Bu Kumpanya Çin 
Hükümetinin fazla miktarda yap
tığı siparişleri yetiştirebilmek için 
fazla işçi kullanmakta idi. Çalış
ma saatlerini de arttırmıştı. Çün
kü yeni Çin tarifesinin şubattan.

evvel mer’iyet mevkiine girmesine 
htimal vermiyordu. Halbuki dün 
tarifenin 1 kânunusaniden itibaren 
muteber olacağı bildirilmiştir.

Kardif 3 ( A. A ) —  Maden 
işçileri federasyonu kâtibi M. Cook 
müzakes-at inkıtaa uğradıktan son
ra bazı beyanatta bulunarak fede
rasyonun M. Macdonald ile der
hal görüşmek imkânını temine ça
lıştığını, pazartesi günü başvekil 
ile temasa girmek mümkün olaca
ğı ümidinde bulunduğunu söyle
miştir.

Kânıımusani

15
ten itibaren de İnkılâp şu eserleri îeM ka etmeğe baş- 
Iıyacaktu-.

1 — İhtilâli kebir
2 — Patrik Grigoryos nasıl i- 

dam edildi? Yunanistan istiklâ
line nasıl ulaştı ?

3 — Pontos!
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m&mu Meb’usıı dün isticvap edildi!

G ençlik inkılâp silindirini irticai eze eze götürecektir!

Türk köylüsü 
kongreden 

bekliyor?
Millî İktisat ve Tasarruf Cemi

yetinin hayırlı ve müsbet mesaisi 
neticesinde memleketimizde ilk 
defa olarak büyük bir ziraat kon
gresi açıldı. Geçen sene ilkbaha
rında yine ayni feyyaz mesainin 
teşebbüsü eseri olarak memleke
timizin sanayi erbabı bir araya 
toplanmış, yavaş yavaş teessüs 
eden T irk  sanayiinin bugünkü 
hali, âtisi, dertleri, elemleri görü
şülmüştü.

Dünden itibaren ayni mahalde 
ziraatçılar toplanmış oluyor. Tür- 
kiyenın ziraat vaziyeti İlmî tir  
gözle görülecek, dertlerimize ar
tık bir az da ilimden, bilgiden 
kuvvet alınarak çareler aranacak
tır.

Ziraat kongresinden, ziraatten 
ba'nsjlunduğu zaman, bu memle
ketin bel kem ğini teşkil eden, 
harpte caııile, kanile, sulhte de 
vergisiie bu mimi keti kurtaran 
ve besliyeıı Türk köylüsünü hatır
lamamak elden gelmez. Kongre 
onun namına yapılıyor, onun ıstı
rapları, a çare arıyor.

Türk köyıüsü bugün her şey
den evvel parasızlıktaan kıvran
makta, borç altında inlemektedir.

Çfçiye bu hususta yardım 
edecek yegâne müessese olan Zi
raat Bankası bu vezifesini lâyıkile 
yapamıyor. Köylü bu müesseseden 
de çok güç ve ağır şartlarla para 
alıyor. Bundan takriben beş sene 
evvel Zirsat Bankası Lir hükümet 
müessesesi halinde idi. Bilâhare 
bir anonim şirket haline geldiği 
zaman sevindik. Bankanın resmî 
kayitlerden kurtulmasile köylü ile 
daha kolay bir surette temas ede
ceğini, köylüye muavenetin daha 
kolay olacağını düşünmüştük.

İtiraf edelim ki bu husustaki 
ümitler tamamen tahakkuk etme
di. Ziraat Bankası şüphe yok ki 
son beş sene zarfında çok terak
ki etmiştir. Fakat bu terakkinin 
temin ettiği küşayişten köylü az 
menfaattardır. Bankanın attığı te
rakki adımlarından istifade eden

icra iflâs kanunu
Tadıl komisyonu, hazırlamış oldu- 

ğulâyihayı» Vekâlete verdi!
Lâyihada temas edilen başiıca noktalar 

neler ve hangileridir?

Gazi Hazretleri 
dün Ankaraya 
vardılar.

Ankara 6 (A.A.) —  icra ve 
iflâs kanununun tadili ile meşgul 
olan komisyon çalıştığı kısa müddet 
içinde mümkün olan tetebbu ve 
tetkikleri yaptıktan ve muhtalif 
taraflardan hususile hâkimlerden 
ve baro heyetlerinden gönderilmiş 
olan mütaleaları gözden geçirdik
ten sonra tadil lâyihasını hazırla
mış ve vekâlete vermiştir. Bu 
lâyihanın ihtiva ettiği başlıca nok
talar şunlardır:

Mer’î kanununda para borcun
dan başka borçlar hakkındaki 
ilâmların icrasına dair olan hü
kümler pek eksiktir. Komisyon 
lâyihada müstakil bir bir bap 
açarak bunun birinci faslında bu 
türlü ilâmların nasıl icra edilece
ğini göstermiştir.

2 —  Para ve teminat borcunu 
ilâma istinat eden takibi ile ilam
sız takibi birbirinden ayırt ederek 
müstakil babın ikinci faslına, ilâma 
müstenit takibi borçlu tarafından 
yapılacak itirazın durdurmaması 
ve icranın geri bırakılmasına da-

daha ziyade şehir halkıdır.
Türk köylüsünün daha vâsi 

mikyasta yeni ziraat aletlerile ün- 
siyet peyda edeceğinde şüphe 
etmiyeiim. Topraklarımızdan iste
diğimiz mahsulü atamıyorsak bun- 
da her şeyden evvel köylünün 
fakir ve zarureti amildir. Köylüye 
bir az refah verelim. Kolaylıkla 
nasıl para alacağını, ziraî vergi
lerimizi nasıl ıslah edeceğimizi dü
şünelim. Ziraî vaziyetimiz esaslı 
bir surette değişir. Türk köylüsü 
kongreden bu dertlerin devasını 
bekliyor.

İN K IL Â P

ir emir getirilmedikçe icranın de
vam etmesi hakkında hükümler 
konulmuştur. Bu emrin icra hâ
kimi şikâyet mercii tarafından 
verilebilmesi gayet mahdut hal
lere münhasırdır.

3 — Noter tarafından resen 
tanzim edilen senetlere müstenit 
takipler için de müstakil babın 
müşterek hükümler faslına ahkâ
mı mahsusa konmuştur.

4 —  Ilâmlı takiplerde alacak
ların her icra dairesinden talepte 
bulunabilmesine mvkabil ilamsız 
İcra takiplerinde bu takiple biı 
nevi dava açmak olduğu için ta
lebin müddeialeyh mevkiindeki 
borçlunun ikametğâhı itibarile hu
kuk muhakemeleri usulleri kanu
nu hükmünce salahiyetli olan icra 
dairesinde yapılması esası kabul 
edilmiştir.

Salâhiyet hakkında tekevvün 
edecek ihtilâfların tayini mercie 
dair usul muhakemeleri kanunuda 
mevcut hükümlere göre halloluna
cağı tasrih olunmuştur. Salâhiyet 
hakkındaki tadillerin işlerin An
kara, İzmir ve İstanbul gibi bü
yük merkezlerde tekasüf etmesin
den önünü almak suretile amelî 
faydaları olacaktır.

5 —  Borç için hapis ile taz
yik caiz görülmemekle berabe ba
zı zarurî istisnalar haricinde borç
luların icra dairesinden talep vu
kuunda borçlarına kâfi mal ve 
kazançları olup olmadığlnı beyan 
mecburiyetlerini ita etmemeleri 
halinde bunların Almanyada oldu
ğu gibi üç aya kadar hapis ile 
tazyik olunabilmeleri için hüküm 
konulmuştur.

(A rkası 3  üncü sa h ifed e)

A nkara, 6  (inkılâp ) —  Gazi 
H z. bugün saat dörtte buraya 
muvasalat etti. İstasyonda müthiş 
bir kalabalık vardı. A çık  bir  
otomobile binerek M eclise g e l
di. B ir müddet istirahat etti. 
V ek iller ve m eb’uslarla konuş
tu. Sonra Çankaya’ya gitti.

D erince, 5  (A .A ) —  E ğ e  va
puru saat 2 3  te D erinceye geld i.

Reisicüm hur H z. refakatle
rindeki zevat ile  birlikte hususî 
trenlerine bindiler. İzmit Valisi 
ile K olordu kumandanı Naci 
Paşa iskelede bindiler Gazi 
H azretlerini selâm ladılar ve 
Izmite kadar trende kaldılar.

Reisicümhur H z. yarın saat
16  da A nkaraya muvasalat bu

yuracaklardır.

Kastamonn
C» H. F. kongresi
İrtica hareketini nefretle 

karşıladı 
Kastamonn, 5 (A. A) —  Vilâ

yetimiz Fırka teşkilâtına memur 
Erzurum meb’usu Nafiz ve Kas
tamonu meb'usu Refik Beyler ka
zalarda teşkilâtı ikmal ederek vi
lâyet merkezine geldiler. Bugün 
bilumum kaza murahhaslarının iş- 
tirakile toplanan vilâyît kongre
sinde, vilâyetin ihtiyaçları tesbit 
edilmiştir. Kongre, Menemen irti
cai dolayısile memleketin heyeca
nını ve teessürünü Gaziye, M ec
lis riyasetine ve Başvekâlete ar- 
zetmiştir.

Komşusu imiş..
(KastamonuMeb'I 
| usu izahat verdi 1
|Maamafih aramızda fikrî 
İ bir rabıta yoktur.
jj Ankara, 6 ( İnkılâp ) —  C.
| H. Fırkası Meclis grupu Afyon ; 
fi Meb’usu Ali Beyin riyasetinde (■■■ 
j  toplanarak Dahiliye Vekili Şük- ı 
j  rü Kaya Beyin Menemen irti- n 
y caı hakkında verdiği izahatı 
jj dinledi. Bu meyanda “Nakşı- j
■ bendi kutbulaktabı,, şeyh Esat r: 
| efendi ile ahbaplık ettiği riva- 
j  yet edilen Kastamonu Meb’usu 

Haşan Fehmi Beyin malûmatı- 
na müracaat olundu. ^

Haşan Fehmi Bey sorulan 
suallere cevaben demiştir ki:

— Evet ben kendisini ta- ■ 
nırım. Komşu olduğumuz için ı- 
arasıra konuşurduk. Başka bir r 
münasebetimiz bilhassa fikrî bir 
rabıtamız yoktur. f

Ankara gençleri 
meting yapacak

Ankara, 6 ( İnkılâp)— Anka- s 
ra gençliği Menemen irticaim : 
alenen tel’ine fırsat bulmak için ; 
perşembe günü muazzam te- 
zahürat yapacak, bir çok genç i 
hatipler söz alacaklardır.

r Teftiş edilecek
Ankara, 6 ( İnkılâp ) —  D. ı 

P miryollar inşaat reisi İzzet ı 
Bey Malatya - Diyarbekir hat- ı, 
tını teftişe gidecektir, L

Çalışıyorlar
Ankara 6 ( İnkılâp ) —— Zi- ı 

' raat kongresi encümenleri faa- ı 
liyete başladı. Raporlar tetkik ı 
ediliyor.



100,011(1 Adam 
işsis kalmış!

Camberra 5 (A. A) — Tredün- 
yoniara mensup 440 bin amelenin 
dörtte biri işsizdir, esmî rakam
lara nazaran Avusturalyada işsiz
lerin miktarı 200 bin kişiye baliğ 
olmaktadır.

Bu İŞ olamıyacak 
Cenevre, 6 (A.A) —  Akvam 

cemiyeti kâtibi umumisi Avrupa 
ittihadı meselesini tetkik etmek 
üzere 16 Kânunusanide toplana
cak olan komisyonu alâkadar 
eden teknik meseleler hakkında 
cemiyet azası devletlere bir rapor 
göndermiştir.

ÇÜ R Ü U rÜ  A R A SIN D A

İBirî
Uç sene evveline ait b<r ista

tistikten alıyorum :
Istanbulun umumî hizmetlerini 

gören nakliye şirketlerinden biri 
bir senede 61,000,000 adam tanış
mış..

Bu şirketin bilet lıesaplerını 
göz önüne alıyorum.

Bir senede cn aşağı 3,000,000 
liralık gayrisafi hasılat yaptığı an
laşılıyor. Amort:sman bedeli, yeni 
tesisat, ve bütün masrafı hesaba 
katsak 1,000,000 lira su içinde 
kâr...

Bu şirket İstanbuldaki imtiyaz
lılardan sade bir tanesidir.

Istanbuiun bir belediyesi var.. 
Yuvarlak bir adetle 7,000,000 li
ralık bir bütçe içinde kıvranır du
rur. Resim üstüne resim alır. 
Türlü mükellefiyetler icat eder. 
Gene sokakları geçilmez bir halde
dir. Su işi halledilemez. Hastalık 
gırla gider.

İmtiyazlı tek bir şirkette b r 
milyon 1 ra kâr.. Koskoca bir 
belediyede yedi milyon lira bütçe. 
Nisbet kaçta kaç, s z bulun artık.

Milyonlarca faiz sürükliyen 
imtı; azlı şirket bir değil, beş değil, ! 
on değil.. Beşten'ondanda fazla..

Eğer ortada şuurlu bir belediye 
olsaydı; şehirli, ne böyle rüsum
altında inlerdi, nede biz beyle
başıboş bfrbat Lir şehir içinde_____ ,
imtiyazlılar götüremezdi.

Şu İstanbul ne betbaht bir
şehirdir.

K e m a l A h m et
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Hele şükür!
Rıhtım şirketinin imtiyaz" 

mukavelesi feshediliyor
Ankara (Hususî) —  Nafıa ve- 

kâleti[]Rıhtım şirketinin imtiyazını 
feshetmeğe fkarar vermiş ve bu 
kararını noterlik vasıtasile şirkete 
resmen bildirilini.tir. Feshin se
bebi, şirketin taahhütlerini yap
mamasıdır.

Vaziyeti iki senedenberi tet
kik eden hususî bir komîyonun 
verdiği nihaî bir karar üzerine 
vekâlet bu tedbiri almıştır. Tabiî 
olarak tu  karar;, hükümetin Rıh
tım işlerine vaziyet etmesi ve İs
tanbul rıhtımının hükümetçe satın 
alınması takip edecektir.

IsmetTaşa Hükümetinin İktisa
dî programına dahil olan madde
lerden biri liman işlerini umumî 
hizmetlerden saymakta ve bunla
rın devlet vesaitile işletilmesini 
isiilzam etmektedir. Binaenaleyh 
R hbm şirketi imtiyazının feshi İk
tisadî programın bu mıddesinin 
tatbikat sahasına intikali demek':'!-.

Rıhtım tesisatı,ıuı ahnması be
delinin hep Liıd^n ödenmesi sure- 
tide olmıyacak, uzun taksitlere 
ayrılacaktır Bıi sureti 3 rıhtım 
kendi varidatüe bedelini cdemek 
mümkün olacaktır.

Hâlâ mı?
A o -p Jı!^  ıry^ıiınrîprs

mücadeleler oluyor 
Rize, 4 (Hususi) —  O f ile Rize 

arasında ağalık rakabeti yüzünden 
kanlı bir vak’a olmuştur.

Ofun beş altı köyünde halkın 
sırtından geçinen Tetelii oğulları 
ve Nuh oğulları isminde iki grup 
vardır. Son zamanlarda bu iki 
grupun arasına şiddetli bir reka
bet girmiş, nihayet iki taraf ara
sında kanlı bir mücadele olmuş,
4 kişi ölmüş, bir kaç kişi de 
yaralanmıştır.

İşin garibi bu hâdiseden iki 
gün sonra iki tarafın barışması 
ve hiç bir şey yokmuş gibi bir
likte eğlenceler yapmalarıdır.

Çok çocuklular 
Ankara, 6 ( H. M ) — bazı

meb’uslar çok çoeuklu memur
ların aile ve çocuklarına da maaş 
tahsis edilmesi fikrindedirler. Mec
lise bir takrir verilmeei muhte- 
me’dir.

Divanıharp faa
liyetine devanı 

ediyor
Şeyh Esat Ef. hasta
Menem (H.M) — Divanıharp 

hazırlıklarına devam ediyor. Kâ
tipler hummalı bir surette çalı
şıyorlar.

Şeyh Esat Efendi ile beraber 
buraya getirilen ve Florinalı mu
hacirler ismi altında top yekûn 
irae olunanlar Manisalı Haşan, 
Ali, Ahmet, Florinalı Osman, Mev- 
lût, Haşim ve Ahmettir. Bunlar
dan Manisalı Haşan kendine Meh
di süsü veren maktul derviş Meh- 
medin arkadaşıdır.

Esat Ef. nin oğlu
İlk isticvabı yapıian Şeyh 

Esat Efendinin oğlıı Ali Efendi, 
katil mürtecilerin hareketlerini 
hayretle karşıladığım ve böyle 
bir hareketi b.;.şaracıkiaran ta
hayyül etmelerine şaştığını söy- 
liyerek mürtecilerin bu teşebbüs
leri ile adeta islihza eder görün
müş ve bu tarzı keîâı.ıı bir p:>r- 
ça da hayret uyandırmıştır.

Şeyh hasta
Şeyh Esat Efendinin vaziyeti

iyi değildir. Doktorlar buraya
geldiği zaman kendisini muayene
etmiş ve aibomin bulmuşlardır.
Vaziyeti sıhhiyyesi isticvap edilme- 
hayatının pek manauı uıuugu
kanaatındadırlar.

Naşidin seyahati
Geliboluda tutulan Naşit Efen

diye gelince:
Bu adam da Şeyhtir. Naşit 

Efendi, Geliboluya misaferet sure- 
tüe gittiğini, Geliboluda ancak 
iki gün kalabildiğini söylemiştir.

Kubilâyın çocuğu
Şehit Kubilây Beyin oğlu kü

çük Vedat rahatsızlandığından 
zevcesi Vedide Hanım_ çocuğunu 
tedavi ettirmek üzere İzmire git
miştir.

Yeni tevkifat
İzmir ( H.M ) —  Narlıderede 

şeyh Seyyah derdest edildi. Yarın 
Menemene sevkolunacaktır. K e
mer istasiyonu memurlarından Ha
şan efendi de derdest olunarak 
Balıkesire gönderilmişti. Kendisi 
isticvap edilmiş ve serbest bıra
kıldığından izmire dönmüştür.

M. Meclisi
Feshedileceği hakkındaki 

haber tekzip ediliyor
Ankara, 6 (H. M) — Bir ga

zete tarafından neşredilen, B. M. 
Meclisinin feshedileceği hakkında- 
ki haber doğru değildirdir.

Çanakkalede tutulanlar
Çanakkale (H.M.) —  Menemen 

hâdısesile alâkadar olarak burada 
da bazı tevkifat yapıldı. Gerek 
burada, gerek mülhakatta tahki
kata ehemmiyetle devam olun
maktadır.

Dün gece tiitün inhisarı muha- 
kemat âmiri Tayyar efendinin 
kayınpederi Ali, hamam tellâğı 
Süleyman, Giyici zade Ali ismindeki 
şahıslar tevkif edildiler.

Avukat H, Fehmi Bey tah
liye edildi

İzmir, 6 (H. M) — İstanbul
dan bvraya ğetirileıı Avukat Ha
şan Fehmi Bey isticvap edildi, 
Nenemen hâdisesi ile alâkadar 
olmadığı anlaşılmaktadır.

Sera iflâs kanunu
11 inci sahifeden mabad ]

6 —  Borçlunun hacizden bil
gim evvel haberdar edilmesi lü
zumunu natık olan 69- uncu mad- 
«S'uuV’ÇMaltıl mö£İR,*ftWuiju_favda- 
ksçırmcsı gibi mahzurlara ve bu 
sebeple birçok şiküyetlere meydan 
verdiği için ilga olunmuştur.

7 —  Ödeme emrinin alacak- 
l.ya mahsus nüshasının ancak is
teyen alacaklıya verilmesi sureti 
kabul edilmiş, satış talebinin 
tebliği lüzum borçluya lüzumunu 
ilga olunmuş ve pek zarurî olma- 
mutazammın olan 99 uncu madde 
kaldırılmasında beis görülmiyen 
bazı merasim ve tebligat mecbu
riyet ve külfetleri imkanın müsait 
olduğu derecede azaltılmış ve 
müddetler dahi mümkün olduğu 
mertebe kısaltılmıştır.

8 —  Hacze iştirak hususunda 
kat’i şekilde ruçhanı kabul eden 
Almanya usulü ile reddedn Fransız 
sistemi arasında İsviçrenin kabul 
ettiği ortismen memleketimizin 
ihtiyaçlarına uydurulmuştur.

Sayfa 3 

B İZ tM  P E N C E R E D E N

Geçit alayı
Dün bir akşam gazetesinde 

“gazetecilik mektebi,, serlevhalı 
bir fıkra gördüm de bir gazete
cilik mektebi açılsa sınıflar nasıl 
teşkil edilir acaba dedim. Sonra 
aklıma geldi, düşünmeğe ne hacet 
şöyle teşkil edecekleri muhakkak:

Hani termometrelerde sıfır altı, 
sıfır üstü vardırya:

l(,te onun gibi..
Fevkessıfır birinci, ikinci, üçün

cü sınıflar.
Tahtessıfır, birinciden sekse- 

ninciye kadar diğer sınıflar.
Herkes imtihanına göre bir sı

nıfa girer amma muhakkak ki şu 
dâhi fıkracı sekseninciye girecek 
görünür.

Napoleona atfedilen bir fıkra 
vardır:

Adamın birini yakalamış götü
rürlermiş. Napoleon rasgelmiş 
‘Nereye götürüyorsunuz?,, demiş.

Asmağa demişler.
"Ehemmiyetsiz şey, ben de im

tihana götürüyorsunuz sardım „ 
demiş.

O imtihan günlerinde Babıaii 
caddesini bir görmeli..

Dili tutulan, parmaklarına in
me inen, korkudan kalemini yutup 
midesini parçalayan sıra sıra ma- 
lûlin, kim bilir nasıl sarsak bir 
geçit alayı yaparlaı.

Sentsem

Amerika ecnebi
leri kovuyor!
Vaşhington 6 (A.A) —  Mesai gayır işler yaptiKiarı saou W<m

ecnebilerin memleket haricine çı= 
karılmasını ve umumiyetle ecnebi
lerin tehciri hakkında daha şid
detli kanunlar yapılmasını tavsiye 
etmiştir. Amerikada gayrikanunî 
surette ikamet eden ecnebilerin
400.000 kadar olduğu ve memle
ketten çıkarılabilecek 100.000 ec
nebi daha bulunduğu zan ve tah
min edilmektedir.

Tam 80 adam
Manille 5, (A. A) —  Filipin- 

lerde hüküm sürmüş olan tayfun 
neticesinde lâakal 80 kişinin telef 
ve 50 kadar kişinin kaybolmuş 
olduğu rivayet ediliyor.

Dehhaş bir kasırga
Nev-York, 6 (A.A) —  Şimalî 

Caro'.ine Hükümeti dahilinde Roc- 
kinghamda dün akşam üzeri bir 
kasırga olmuştur. 5 zenci ölmüş 
ve birçok binalar harap olmuştur.

Haşan Bey Darülacizede

Kel Haşan —  Bunca sene Darülaceze

ye yüzde on verdik, durduk. Şu mahallin 

iç yüzünü bir de ben göreyim. Dilenci 

kıyafetine girerim; işte böyle yakalar, gö
türürler.

, 0

W '- i  X J  I

Kel Haşan — A Müdür Bey ! Beni 
ne kovarsın ? Yaka paça buraya getirdi
ler, sokaklarda dilenmiyeyim diye.

Müdür —  Eşek herif ! Görmedin mi? 
Burada iki kapı var; birinin üzerinde ya
zar : “Girilir,,. Ötekinden çıkılır.

Darülâceze hademesi — Sefa geldin Kel 
Haşan Bey ! Burada ne işin var, Darülâceze 
balosunda l.yaliO mu oynatacaksın ?

— Kel Haşan — Yok be canım, şu iki 
kapılı avludan bir de ben geçeyim dedim. 
Dedim amma bir şeyde anlamadım. Sen ne 
dersin ?

Hademe — Anlamazsın zahir. Seksen di
lenci gelir, tahsisatı da beraber yetmişi kapı 
dışarı edilir tahsisat ...

Darülâceze memuru —  İçeri adam 
kaçmış, ver bakalım Darülâcezenin hak- 
kını !

Kel Haşan —  Al birader, a l H i ç  
Darülâceze hakkı yenir mi ? Fakirler, 
dilenciler sonra nerde barınırlar ?  

Müdür Beyin tasası,
Boş kalmasın k asası!
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mail, vak ayn
)aha kapıdan girerken üzerimize hücum ettiler 

ve babamı yaraladılar

Cerrahpaşada Kiirliçübaşı ma- j 
hailesinde oturur köınürcii Hasaıı 
Efendinin kaili etrafındaki tahki
kat evrakı m'ûddei umumîlikçe 
dördüncü müstantikliğe verilmiştir.

Cinayetten yaralı olarak kur
tulan maktulün kardeşi Mustafa 
ile bugiin katil msvkiindî bulunan 
İhsan ve Kemal isimlerindeki iki 
kardeşin babası Ali Efendi henüz 
Cerrahpaşa hastanesinden çıkma
mışlardır.

Hâdiseden sağ olarak çıkan 
ve katil olarak haklarında tahki
kat yapılmakta bulunan iki kar
deşten kaptan Kemal vak’ayı 
şöyle atlatmaktadır:

— Cinayete sebep olan kız, 
evvelce bizim yanımızda idi. Son
ra kömürcü Haşan Ef. lerin ya
nına gitmişti.

Fakat bir gün Şehzadebaşmda

Kadriyeye rast geldim. Bana ar
tık, Haşan Efendilerin evinde du- 
ramıyacağını bize gelmek istedi
ğini söyledi.

Ben de alıp eve getirdim. Ha
şan Ef. ve ailesi buna muğber 
olmuşlar ve bizi bu işi halletmek 
için eve davet etmişlerdi.

Biz de babamla beraber Ha
şan Efendilere gittik. Fakat da
ha kapıdan girerken üzerimize 
hücum ettiler ve Haşanla kardeşi 
Mustafa babamı yaraladılar. Ba
bam da can havlile onları yara
lamış’ ı Haşan düştü, öldü.

Biz, işin bu şekle döküldüğünü 
görünce polise teslim elduk.

Dördüncü müstantiklik, tahki
kata ehemmiyetle devam etmek
tedir. BU iki güne kadar hâdise 
tamamen tavazzuh edecektir.

Arif Oruç davasına dün de devam edildi

Şahitler, İzmit Valisine isnat edi
len vak’a hakkında 

ademi malûmat beyan ettiler?!
İzmit valisi tarafından Yarın 

aleyhine ikame edilen davaya düri 
devam edildi. Muhakeme bir hâ
dise ile başladı. Vasfı Raşit Bey:

—  Maznunların himayesine 
iltica ettikleri mesleğin, valiyi de 
himayesi altına almasına tahammül 
edemiyorlar. Haysiyet te hürriyet 
ve hayat kadar mukaddestir. Bu
nun için (Yarın) gazetesi şahısla
rımıza hücuma başladılar. Tees
süf ederim ki, meslekdaşımız 
Etem Ruhi Bey bu tecavüzler 
karşısında sakit ve samit duru
yor. Mahkemenin sabır ve lûtfunu 
bu ciheti arz için rica etmiyorum. 
Yarın gazetesi geçen celsenin cer- 
yanını naklederken büyük harf
lerle şu cümleyi yazmıştır: “Reis 
Vasfi Raşit Beye hitaben “Beye
fendi burada bir daha Menemen 
lâfını ağzınıza almayınız.,,

Reis Beyefendi bu sözleri oku
yan bir meslekdaş bunun yalan 
olduğunu anlamakta tereddüt et
mez. Fakat mahkemei âliyenizdeıı 
zica ediyorum söyleyiniz. Bana 
karşı bu sözü sarfettinizmi.,, 
verdi:

Reisin tekzibini müteakip Etem 
Ruhi Bey? —  “Yarın,, daki ha- 
karetamiz yazıların mes’u'iyeti

İnkılâbın edebî tefrikası : 3

bana tahmil edilemez. Vasfi Raşit 
Beyin sözile en hassas yerlerinden 
vurulmuş olan maznunların hür- 
metsizce sözler söylemiş olmaları 
felâketlerine bağışlanmalıdır.,,

Bundan sonra Etem Ruhi 
Beyin Vali Bey aleyhine açtığı 
mukabil dava reddolundu ve dava
sına mevzu kıldığı ' meselenin 
müdafa sadedinde serdedilmesine 
müsaede edildi.

Vali beyi döğdürdüğü maznun
lar tarafından iddia olunan kay
makam Şeraf ettin beyin Yarın 
aleyhine dava arzuhali okundu. 
Şerrfettin Bey maznunların mah
kemede isminin alâkadar olmadığı 
bir hâdiseye karıştırılmış olmasını 
hakaret telâkki ediyor ve dava 
ediyordu.

Şerafettin -Beyin bu davası 
(Yarın) m Vali hakkındaki neş
riyatının en beliğ bir tekzibi idi. 
Bunu hisseden Ethem Ruhi bey 
Şerafeddin beyin şahit olarak 
dinlenmesinden feragat eyliyordu.

Dinlenen şahidin yedisi de valiye 
isnat edilen vak’a hakkında ademi 
malûmat beyan ediyorlardı.

İstinabelerin tekidine karar 
verilerek muhakeme cumartesi 17 
kânunus-ni saat (10) talik edildi.

1931 de 
§©wy<etlerın

Moskova, 6 (A.A) —  Tas ajan
sı bildiriyor: Merkez icra heyeti
nin bugünkü içtimaında İktisadî 
plânlar komisyonu reisi M. Kouiby- 
eher 1931 senesine ait iktisat 
programı hakkında ezcümle ati
deki izahatı vermiştir:

En büyük ehemmiyet kömür 
istihsali meselesine verilecektir.

Bu sene kömür madenlerinden 
83 buçuk milyon ton çıkarılacak
tır. Madenler serian kömür çıka
ran makineler ile teçhiz olunmak
tadır. Kömürümüzün yüzde seki
zi geçen sene bu makinelerle 
istihsal olunmuştur. Rus kömürü
nün yüzde 86 sim ihtiva eden Si
birya madenlerimizi büyütmek 
lâzımdır. Bu madenlerden şimdilik 
kömür istihsalatımızm ancak yüzde
12 si temin olunmaktadır.

1931 nihayetinde iki milyon 300 
bin kilovat kuvvetinde elektrik is
tasyonlarımız olacaktır. Bu geçen 
seneye nisbetle bir milyon kilovat 
kadar fazlalığı haizdir. Bu hu
susta Amerikalıları bile geçmek
teyiz. 1931 de sekiz milyon ton 
dökme demir, 8 milyon sekiz yüz 
bin ton çelik, 6 milyon 600 bin 
ton haddeden çekilmiş madenler 
istihsal olunacaktır. Bu madenlere 
okadar büyük bir ihtiyaç vardır ki 
yukarki miktarların bu ihtiyacı 
karşılamak mümkün olmıyacaktır. 
Onun için Oral dağlarındaki ma
den havzasına hususî bir ehemmiyet 
vermeğe mecburuz.

Bunu işletmek için daha şim
diden bir buçuk milyon ruble sar- 
folunmuştur. 1931 de takriben 
600 adet yeni sınaî müessese faa
liyete başlıyacaktır. Ziraatimizi 
teksif için sene sonuna kadar 100 
bin traktör tedarik olunacaktır. 
Bütün bu büyük vazifeleri başara
bilmek için münakale vasıtalarımı
zı tezyit ve tevsi etmek iktiza 
eyliyecektir.

Mevkuf komünistler
Mevkuf komünistlerin muhake

mesine dün Ağır cezada devam 
edilmişti r

Muhakeme hafi olmuştur.

106 bin lira alacak
Defterdarlığın Avunduk zade

lerden alacağı olan 106 bin lira 
müddeti zarfında iflâs masasına 
kaydettirilmediğinden tahsil edil
memişti.

Defterdarlık bu mes’ele için 
mahkemeye müracaat etmiştir.

İzmir vali muavini diyor ki» 
Tahkikat neticesinde anlaşıldı ki 
Foça hâdisesi şahsî bir meseledir.
Kaymakama kin besliyorlarmış tabanca çekip 

kurşun sıkmalarına sebep budur

Na na...
Yazan : E m il Z o la  

Bn sırada Fuşeri gelen kadın
ları seyretmekle meşguldü. Hem
şirezadesinin gülmekle hiddet e t 
mek arasında şaşırıp kaldığını gö
rünce imdadına yetişti:

— Burdönavı memnun et Hek- 
tor, tiyatrosuna istediği unvanı 
ver.

Mademki o bu unvandan haz
zediyor.. Siz de monşer, bizi böyle 
heykel gibi ayakta tutmayınız. 
Eğer Mananız musikîden de, ak- 
tristlikten de bibehre ise uğra
yacağınız belâ, muvaffakıyetsizlik- 
ten ibarettir. Böyle olduğunu da 
pek zannederim M. Bürdönav.

Mütercimi : S e n b e n  
Direktörün suratı kıpkırmızı 

oldu. Haykırdı:
—  Muvaffakıyetsizlik hal.. Bir 

kadın için musikiye, artistliğe 
aşina olmak lâzım mıdır zannedi
yorsun? Ah benim mini mini yav
rum, sen pek alıksın..

Nana'da öyle birşey var ki, 
her şeyin yerini tutar. Ben onu 
kokladım, anladım. Dediğim şey 
onda pek kuvvetlidir. Yahut ta 
benim burnum, ahmak adamların 
gibi koku almaktan mahrumdur.. 
Göreceksin, göreceksin Fuşeri, 
bir kere o sahnede görünsün, sa
londaki halkın nasıl şehvetten

dilleri sarkıp salyeleri akacak.
Sevinçten titreyen ellerini kal

dırdı, asabiyeti, heyecanı dinmişti. 
sesini hafifleştirdi ve kendi ken
dine homurdandı:

—  Evet Nana ilerliyecek.. Hem 
nasıl ilerliyecek.. Öyle bir ten, oh! 
öyle bir ten ki..

Foşeri Nanaya dair sualler 
sordukça, direktör açık saçık ta
birlerle tafsilât veriyordu. Ayıp 
ayıp lâfları işittikçe yerlere geçe
ceği geliyordu.

Burdönov Nanayla ilk tanış
tığı gün ondan pek ğüzel istifade 
edebileceğini anlamıştı. Nanayı 
şöhret meydanına atacaktı, O sı
rada kendisine Venüs rolünü ya
pabilecek bir kız lâzımdı.

Direktör uzun uzadıya bir ka
dında uğraşamaz, hemen insanla
rın gözü önüne atıverirdi.

Bu kızıa geldiğindenberi tiyat
roda sanki garip bir hastalık zu-

İzmir, 6 (H.M.) —  Foça kay
maklımı Lûtfi Beyin maruz kaldığı 
tecavüz etrafında yapılan tahkikat 
son safhasına girdi. Bu dakikada 
maznun olarak 11 kişi tevkif edil
miş bulunmaktadır.

Bu 11 kişinin içinde en mü
himleri Giritli Mehmet ile taşçı 
Ahmettir. Bazı gazetelerin neşri
yatı ile şuradan buradan ileri 
sürülen iddialara bakarsanız bu 
adamları cinayet teşebbüsüne 
sevkeden saik Serbes Fırka Foça 
ocağı reisi Basri Beydir. Basri 
Beyi de bu harekete sürükliyen 
intikam hissidir.

Basri Bey belediye intihabı 
esnasında reis olmak istemiş, kay
makamdan muhalefet görmüş ve 
bu muhalefetin acısını çıkarmak 
istiyerek Giritli Mehmet ile taşçı 
Ahmedi para ile tutmuş, kendi
lerine silâh vermiş!

—  Kaymakamı öldürürseniz si
ze şunu yapacağım; şeklinde bir 
hayli de vaitlerde bulunmuştur. 
Serseriler bu söze kanarak bir

Piyango
Yeni tertip 

on bir 
Şubatta başlıyor

Tayyare piyangosu müdürlüğü 
1931 senesi için yeni bir piyango 
plânı vücuda getirmiştir. Bu plân 
hakkında müdür Fikri B. şu ma
lûmatı vermiştir:

— “Yeni plânın tatbikine ve 
bilet tevziine başlanmıştır. Piyango 
keşideleri yeni tertip üzerinden 
ancak 11 şubatta başlıyacaktır. 
Piyangonun satışı çok iyidir. Yeni 
plânın esasları şunlardır:

Piyangoya iştirak edenler için 
bazı müşkülât doğurduğundan do
layı 930 senesinde tatbik edile
rek çıkan numaraların imhası 
usulü kaldırılmıştır. Bunun yerine 
numara adedi 50 bin yapılmış, 
isabet ihtimali de arttırılmıştır.

Bu suretle her bilet, her ke
şidede ikramiye kazanabilecektir. 
Evvelce bir tertipte cem’an 150000 
lira mükâfat verilirken bu dafa 
cem’an 250000 lira mükâfat ve
rilecektir.

gece yarısı kaymakamı beklemiş
ler. Üzerine ateş etmişler, fakat 
kaymakam da silâhlı olduğu için 
dört el ateş ile mukabele görmüş
ler. Fakat bereket versin gece ka
ranlıktır, ne müdafie, ne müteca
vize, ne de gelip geçmesi muhte
mel olan yolculara hiç bir şey 
olmamıştır.

Maamafih hâdisenin şekli ce
reyanı değil, fakat failleri hakkında 
verdiğim bu izahatı kaydi ihtiyatla 
telâkki etmek lâzımdır. Ancak 
teşebbüsün şahsî olduğu muhak
kaktır.

Filhakika vali muavini SaipB. 
tahkikata nezaret etmek üzere 
Foçayagitmişti, avdet ettiği zaman 
kendisini gördüm:

— Hâdise şahsîdir, hiç ümit 
etmem ki şümullü bir tertibin eseri 
olsun, tahkikata Adliye vazıyet 
etti. Hakikati meydana çıkardı, 
dedi.

Bu hâ iisede maznun olarak 
tutulanlar muhakeme edilmek üze- 
sre Menemene gönderilektir.

Grip
Son günlerde artıyor 

fabrikalarda 
birçok işçi hastadır

Son günlerin havaları berbat 
gidiyor. Bu yüzden gripin arttığı 
görülüyor. Gripin tesiri bilhassa 
fabrikalarda göze çarpıyor. Ame
lenin yüzde on beşi hastadır.

Mektepler açılıyor
Senebaşı münasebetile tatil 

edilen mektepler yarından itibaren 
derse başlıyacaktır.

Behçet B. in muhakemesi
Sigorta anonim şirketi sui is

timalinden maznun Behçet Beyin 
muhakemesine dün devam edil
miştir.

Dünkü celsede Behçet B. 
kendisinin muvakkat veznedar ol
duğunu, kendi kasasında para 
kalmadığını, paraların büyük ka
saya nakledildiğini söylemiştir.

Kendisinin yalnız defter yaz
makla mükellef olduğunu söyle
miştir.

Muhakeme dosya ve bazı şa
hitlerin celbi için .gelecek salı gü
nüne talik edildi..

hûr etmişti. Eski yıldız Roz Min
yon tiyatroyu terk edeceğini söy- 
liyerek her gün direktörü tehdit 
ediyordu. Nananın kendisine deh
şetli bir rakip olduğundan korku
yordu.

İlân meselesinde direktör ne 
kadar müşkülâta uğramıştı. Niha
yet Roz Minyonla Nananın isim
leri ayni büyüklükte yazılmağa 
karar verilmişti.

Direktör çok iza’ç edilmekten 
hazzetmezdi. Kendit abirince: Mini 
mini kızları - doğru yürümezlerse 
kıçlarına bir tekme yerleştirmek
te asla kusur etmezdi. Mademki 
kendisi kadın mataının taciri idi. 
O, herkesin kıymeti ne olduğunu 
çok iyi bilirdi.

—  İşte bak dedi:
Minyon ile İştayner. Daima be

raber görünürler. Artık İştayner 
de boğazına kadar Roz Minyona 
gömüldü, bıktı mı bıktı ha..

Onun için Roz kocası İştay- 
nerden kıl kadar ayrılmıyor. Ha
ni bırakır da gidiverir korkusu 
yok mu.

Tiyatronun önünden şiddetli 
ışıklar fışkırıyordu. Kapı önünde
ki ilânlar çok uzaktan bile oku
nuyordu.

Dev cüsseli, panayır hergülü 
gibi dört köşe kafalı, şen bir ka
dın olan Minyon; kolunda kısa 
boylu, fırlak karınlı, tekerlek çeh- 
reli banger İştayneri] sürükliye sü- 
rükliye yol açıyordu.

Burdönav seslendi:
—  E y !..  İştayner dün benim 

kabinemde ona tesadüf ettin de- 
ğilmi ?

İştayner haykırdı:
A : Demek o idi ha, bende 

şüphe ediyordum. Yalnız o girer
ken ben çıkmak üzereydim iyi 
göremedim.

(B itm edi)



Avrupada Futbol

Nüreıralbeırg: O Haiıngsırya;
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Geçen hafta içinde Almanya 
ve Fransada şayanı dikkat futbol 
maçları olmuştur. Yılbaşı yortu
larından bilistifade Almanyada 
bir turneye çıkan Macaristanın 
meşhur Üngaı-ya takımı Alman- 
yanın muhtelif şehirlerinde dört 
maç yapmış ve büyüıi muvaffaki
yetler kazanmıştır.

Macarlar ilk maçlarını cenubî 
Almanyanın i-utbo! merkezi olan 
Nüremberg şehrinde “Nümreberg 
birinci futbol,, ki’lbü unvanını 
taşıyan meşhur bir ekip ile yap
mışlardır.

Almanya futbol hayatın bileıı- 
lerler Niiremberg klübiinün ehem
miyetini takdir ederler. Bu klüp 
muhtelif zamanlarda Almanya 
şampiyonu olmuş, 1928 Oienıpi- 
yau'ına gönderilen millî takımın 
birçok oyurcu'arı bu klübe 
alınmıştır. Bunlar meyanmda bil
hassa meıkz muavin “Kalb,, ile 
kaleci “Stulfant,, ı zikretmek lâ
zımdır. Bilhassa bu soıı oyuncu 
Almanyanın en popüler bir spor
cusudur.

Macarlar ile yapılan maç pek 
hararetli olmuş, her iki takim ilk 
haftayımda hiç bir sayı kayede- 
memişlerdi:-.

İkinci haftayımda, Nüremberg- 
liler bütün gayretlerine rağmen 
bir gol yapamadıkları halde, Ma
carlar, merkez muhacimleri vası- 
tasile iki gol yaparak hasımlarım 
mağlûp etmişlerdir. Cenubî Alman
ya gazeteleri Macarların oyunlarım 
methetmekte takımı teşkil eden 
her uzvun başlı başına bir san’at- 
kâr olduğunu yazmaktadırlar.

Hüngarya takımı Nüremberg- 
ten sonra Dresden ve Lâyipz’g 
takımlarını da mağlûp etmiş ve 
son oyununu geçen Berlinde Al
manya şampiyonu “ Herta „ klü- 
bile yapmıştır.

Berlin spor gazeteleri, Macar
ların dört günde üç oyun oyna- 
dıkl arını ileriî'sürerek Alman şam
piyonundan iyi bir oyun bekliyor
lardı.

Macar takımı, hiç şüphesiz kı
sa bir zaman içinde üç, dört maç 
yapacağım düşünerek on yedi 
oyuncile Almanya seyahatine çık
tığından, Berlinlilerin karşısına çok 
zinde bir takım çıkarmış, ve yine 
çok şayanı dikkat incelikleri ihtiva 
eden bir oyun gösterdikten sonra, 
Almanya şampiyonunu sıfıra karşı 
yedi sayile mağlûp etmiştir.

Yılbaşı yortuları dolayısile 
Almanyada gördüğümüz futbol
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faaliyetine mukabil, Fransızlar da 
hiç boş durmuyorlar. Fransız spor 
hayatını takip edenler bu mem
leketin sporun hemen her saha
sında büyük adımlarla ilerledik
lerini teslim ederler.

Bir kaç sene evvelsine kadar 
beynelmilel her temasta bir mağ
lûbiyete uğrayan Fransız’lar yavaş, 
yavaş canlanıyorlar. Temsilî maç
larda artık mağlûp olmamağa 
başladılar. Berabere kalıyorlar, 
hatta bazen galip dahi geliyorlar.

Fransızların bu sırrı muvaffaki
yeti, evvelâ çalışmalarında metodik 
surette an'ıreman yapmalarında 
aramak lâzım'ır. Maamafih muv; f ■ 
fakıye’de rinde îmil o 'm  yalnız 
bu değildir. Alsas-Loreni aldıktan 
sonra kendi aralarına birçok 
Alman oyuncular aldılar. Alsaslı- 
ların Fransız futboiiinde bir mevki 
mahsus sahibi olduklarına ş :phe 
yok. Fra s z’ların d ger bir sebebi 
muvt ffakıyeti de, oyuncularını, genç 
elemanlar arasından seçmeleridir. 
Eski şöhret sahipleri ortadan gaip 
oldu. Bunların yerini gençler 
tutuyor.

Yılbaşı dolayısile Parise müte
addit ecnebi takımları celbedil- 
miştir. Bunlar meyanında Cenubî 
Almanyanın meşhur Karlisruhe 
takımı, geçen senenin Fransa şam- 
piyonile yaptığı maçta sıfıra 
karşı yedi sayı ile mağlûp olmuş
tur. Daha birkaç sene evvel, Al
manlar, Fransızlarla yaptıkları he
men her futbol maçında galip çı
karlardı. Yayaş yavaş vaziyet de
ğişiyor. Galip mevkiine Fransızlar 
geçiyor.

Sene başı münas betile Viya- 
nada da birkaç mühim maç yapıl
mıştır. Fakat AvusturyalIlar, önü
müzdeki ilkbaharda “İskoçya„millî 
takımile yapacakları maçı düşünü
yorlar. Futbolü hakikî bir san’at 
haline sokan Viyanalıları, artık 
her maç tatmin etmiyor. Onlar 
daha heyecanlı, daha üstadane 
maçlar istiyorlar. Çeçen sene İn- 
giltereden gelen temsilî bir takım 
Viyana muhtelitile yaptığı bir 
maçta sıfır sıfıra beraber kalmış
lardı. Viyanalılar, bu maçtan da 
memnun olmadılar, İ ıgiliz oyuncu
larının kendilerini sukutu hayale 
uğrattığını, böyle bir takımın Vi- 
yanada her zaman yenilebileceğini 
söylediler.

Şimdi futbolun beşiği olan İs- 
koçyanın temsilî takımını bekli
yorlar. Bakalım ne netice alacak 
lar. ?
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Diyebilirim ki, futbol hayatımın 
inkişaf devresini Kuleli fi skerî 
lisesinde geçirdiğim seneler teşkil 
etti. Sınıflar arasındaki maçlar, 
futbole meraklı arkadaşlar, esasen 
müstait olduğum bu oyunda çabuk 
ilerlememi temin etti. Diğer taraf
tan her hafta Kadıköyündeki evim
de geçirdiğim yirmi dört saat tatil 
esnasında da artık en büyük meş
galemi çok merak sardığım futbol 
teşkil etmeğe başlamıştı. Ağabe
yim Haşan Kâmilin ismi bu sıra
da o zamanın en meşhur oyuncu
ları sırasında sayılmağa başlamıştı. 
Her hafta eve döndüğüm zaman 
Perşembe akşamları ağabeyimi 
görmeğe gelen Fenerli arksdaş- 
laıınm hep futboi etrafındaki 
konuşmalarını dinlemek benim için 
belli başlı bir zevkolmuştu.

Kurbağalı derereye nazır o 
beyaz ve güzel evimizde geçen
o arkadaş gecelerini hâlâ büyük 
bir tahassürle hatırlarım. Futbole 
merakımı mektepten aldım, fakat 
klüp ve maç iptilâsını hiç şüphe 
yok ki, bütün Fenerli ağabeyle
rimin bir araya geldikleri o gece 
toplanmalarına medyunum. Bu iç
timalara daima gelenler arasında, 
bilhassa Galip, Mustafa, Mehmet, 
Yahya, Çulluk Sait, Merhum Nuri, 
Tevfik, Nasuhi Ağabey, Merhum 
Arif, Etem ve daha diğer arka
daşlar vardır.

Biz o zaman çocuk denecek 
yaşta olduğumuz için büyükleri
mizin her sözü ü hürmetle dinle
meden başka bir şey yapmaz, 
söze karışmazdık. Galatasaray

mektebinde iken bir müddet orada 
iuıbol oynıyan ağabeyim Haşan 
Kâmil, kendi semtimizdeki F e
nerbahçe klübüne bu toplanma
lardan evvel girmiş ve bu içtima- 
laıla alâkasını büsbütün kuvvet
lendirmişti. Topa istidadımız, bü
tün istidatları bir araya topiıyan 
mmtakanın himmetile, bizi Fenerin 
üçüncü takımı halinde ve bir isim 
etrafında bir araya getirdi. Bu 
münasebetle arkadaşımız Muşta- 
fanın Fenerbahçe klübüne yap
tığı büyük hizmetleri burada büyük 
bir takdir ve şükranla kaydetmek 
mecburiyetindeyim. Mustafa bir 
arayıcı fişeği gibi boş zamanla
rında Kadıköy mıntakasmm bü
tün semtlerini dolaşır o zamanki 
( Freres ) 1er mektebinde ve di
ğer mekteplerde, hulâsa her ne
rede bir istidat bulursa onu he
men ( Fener ) e alırdı. Bekir, 
Alâeddin gibi bugün birer yıldız 
halini alan bütün büyük oyuncu
larımız üzerinde Mustafanın çok 
büyük hakkı olduğu muhakkaktır.

Takım azasmın hüviyetlerini 
muntazam bir deftere yazar, her 
ismin hizasına sahibinin resmini 
yapıştırır, takım için maç tertip 
eder ve her cuma için bize oyn ya- 
cak bir takım bulurdu. Söylemesi 
kolay ol ir  bütün bu teferruat bir 
klübün hayatı demektir ve Fener
bahçe klübü hâlâ o eski ve candan 
gayretlerin kuvvetiledir ki bugünkü 
yüksek mevkiini muhafaza edebil
mektedir. Eğer her klüpte Mustafa 
kadar meraklı ve heyecanlı, daha 
doğrusu klüpçü, bütün manasile

klüpçü, bir kaç değil, fakat bir
insan olsa, o klübün şöhretini on 
sene idame edecek anasırı bir 
araya topleyabilir, ve bence
bugün klüplarimizin en büyük
zâfı büyük oyunculardan ziyade 
aymen yetiştirebilecek olan bu
kabîl yaratıcı insanlardan mabru- 
miyetindedir.

O zamanki heyecanımın dere
cesine bakınız ki, maçlar için mek
tepten kaçtığım ve ertesi günkü 
oyun heyacanile uykusuz kaldığım 
geceler çok oldu. Ayağımı topa 
sürmediğim zamanlar futbolü zih
nen ve hayalen oynar gibi bir hal 
almıştım. Melekemin günden güne 
arttığını hissediyordum. Artık topa 
daha sıkı, daha kuvvetli vurabili
yordum. Mektep bahçesindeki ka
le direkleri arasından isabetle ge
çirdiğim şütler arkama formayı 
giyerek Mustafanın bulup karşı
mıza çıkardığı takımlarla oynama
ğa başlayınca, daha seri, daha 
isabetli oluyor ve gol yapmak zev
kimi alıyor ve bazen arka arkaya 
dört beş gol yaparak maçı büyük 
muvaffakiyetlerin verdiği sevinç ile 
bitiriyordum. Ondan sonra oynadı

ğım yüzlerce maça rağmen o çocuk
luk devrindeki oyunların zevkini 
sonradan duyamadığımı bilhassa 
kaydetmeliyim. O yaşta fuibolü 
yalnız futbol için seyircileri düşün
mek şöyle dursun, hatta kendimi 
bile düşünmiyerek yalnız futbol 
için oynadığımı şimdi derin bir 
hasretle hatırlayorum.

(A rk a sı ga rın )

Zeki

Esrarengiz adam gene federasyon reisi olmak istiyor

Esrarengiz adam talimat verir: 
Klüp elimizde, stadyom elimizde, 
mıntaka elimizde, şimdi mesele, 
federasyonu ele geçirmekte...

Mıntakayı toplayalım, bir biçi
mine getirip Muvaffakı, Şerefi yu- 
varlıyalım 1

Mmtaka toplanır, hatipler hü
cuma başlarlar :

Birinci hatip — Aman bu fe
derasyon, memleket futbolunu 
mahvetti !

İkinci hatip —  Aman bu Mu
vaffak Efendi. Millî takımı kepaze 
etti !_

Üçüncü hatip — İllallah Şere- 
feddinden 1 Olimpiyatta yaptıkları 
yetmiyormuş gibi hâlâ federasyo
na musallat!

Dördüncü hatip —  Federas
yonu yıkalım !

Beşinci hatip — Federasyonu 
yıkalım !

Altıncı hatip — Hayır hayır... 
Federasyonu asalım !

Sedat Rıza —  Olm adı! Can
larına okuyalım !

Bir ses —  Hayır ! Çanlarına 
ot tıkayalım 1

Kavga ve gürültü ile içtima 
dağılır. İçtimadan sonra kulaktan 
kulağa propagandalar, fısıltılar 
başlar :

—  Yusuf Ziyayı reis yapalım!
— Esrarengizi ortaya çıkaralım!
—  Hayır hayır ! Onu impara

tor yapalım! Hepimizi kukla gibi 
oynatsın dursun !

Ankaradaki kongrede hâlâ bu 
gaye için çalışanlar yok değildir!

Esrarengiz adam reis 
olunca sporcuların hali de 

elbette bu ola!
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m harp Manisa, Me-| 
memen ve Balıkesiri sıkı 
bir elekten geçirecektir
fa k a y ı gözleri ile görenler tah
kikat neticesinde tesbit edildi. Bun- 

lar tam üç yüz kişidir
Yüz ellisi e l çırpmış, sevinmişp al
kışlamıştır. Mevkuflar fazlalaşıyor İstanbuldaki ecnebi şirketlerin  kanımızı nasıl em d ik lerini gösterir tem silî resim  

[N o ta : B u  b e lâ d a n  k u rtu lm a k  iç in  b u  ş ir k e t le r in  h e p s in i fe s h e tm e k  ve bu iş le r i  b e le d îlş t irm c k  lâz ım d ır . Ç ü n k ü ..]

Varan bir!**^

Terkos •••

Şehrim izde tev k if edilen
Menemen hâdisesinin tahkikatı 

devam etmektedir. Vak'a yavaş 
yavaş inkişaf ediyor.

Zabıta yanlış’ bir|iş yapmış ol
mamak için*iakibatını çokfgenişlet- 
mekte ve bilhassa her hangi bir 
vatandaşı nahak yere tevkif et
memek için kılı kırk yarmaktadır.

Bu mevzu etrafında dün muh
telif menahiden gelen malûmat 
şudur;

Ankara 7 ( inkılap ) —  Hey
eti Vekile dün toplandı. îderei 
örfiye kararnamesini müzakere 
etti. Kararnameye göre idarei 
örfiye mmtakasmda vazaifi mül- 
kiyeyi, zabitai askeriye yapa
caktır.

zmir, 7  (H . M.) —  Dün akşam 
geç vakta kadar yapılan isticvap
ların verdiği neticeye göre „ Me-

Şeyh Abdurrahm an Sam i 
nemen ” de haydutların "Kubilây” 
Beyi şehit ettikleri sırada bu hâ
diseyi seyredenlerin adedi üç yüz 
kişi kadardı, 150 si de tasvipkâr 
bulunuyorlardı, bu son kısmın 
içinde hainlere sigara dağıtmak, 
ip vermek veya el çırpmak gibi 
hareketlerle ileri gitmiş olanlar da 
vardır.

Bu kısım maznunlar şimdi 
mevkuf ^bulunmaktadır . Hemen 
kâffesinin ifadesi alınmıştır.. Mu
hakemeleri ağlebi ihtimal cumar
tesi günü başlıyacaktır*

Menemen hâdisesi münasebe
tile evvelki gün şehrimizde Ak- 
sarayda Hacı Bayram Haftanı ca
mii imamı şeyh Abdurrahman Sa
mi Efendi isminde biri tevkif edil
miştir.

f  A rkası 2  inci sahifede )

Bir belâdır. Ca
nımıza nasıl 

tırpan atıyor ?
Terkos kumpanyasının su

yunu veren fabrika ( Terkos ) 
Gölünün kenarındadır. Fabrika
dan göle toprağın altından ka-_ 
İm bir boru uzatılmıştır. Bu bo
runun bir metresi gölün suyuna 
girer ve ucu kapalıdır. Üzeri 
süzgeçii gibi deliklidir: Makine- 
lerile çekilen su borudan geçer 
Gölde evvelce üç dört tane ta
rak dubası varmış. Mütemadi
yen suyun çamurunu tararlarmış.

Şirketin Paristeki merkezin
den boyuna takdirname alan di
rektör M. Kastelno dahî bir 
muktesittir. V e ezhericihet bu 
takdirnamelere liyakat kesbetti- 
ğini göstermesi için masarifi 
boyuna kısmaktadır. Bu sebep
le şimdi gölde tarak dubaları 
işlemez. Borunun ağzı muazzam 
bir çamur yığını içindedir. Öy
le bir çamur yığını ki içinde 
bulamıyacağımız hiçbir muzah- 
rafat ve mikrop yoktur.

Borunun içi ise nihayete 
kadar midyalarla dolmuştur, 
ne göl^temizlenir, ne boru.

^Terkos köyüne bazı bazı 
“heyeti fenniye müfettişleri ge
lir, yerler içerler tabiî manazınnı, 
seyrederler ve fabrikanın par
lak çarkları arasında şöyle bir 
dolaşır giderler.

Afrikadan havalanan U2 Tayyare

Okyamısegeçtl» Amerika 
kıyılarına ulaştı

Askerî tayyareciliğin bu muvaffa
kiyeti son derece ehemmiyetlidir

Italyan tayyareleri şayanı bay- _ -
ret bir muvaffakiyet kazandılar.

Bahnmuhid aşmak, son üç se
nenin en mühim bir işi olmuştu.
Faraza “ filân adam Nevyork’tan 
kalkmış tayyare ile Avrupaya ha
reket etmişti „ şeklinde bir telgraf 
geldi mi, cihan ayaklanır, herkes 
heyecan içinde, neticeyi beklerdi.

Ve hiç şüphesiz Okyanusun 
tayyare ile aşılması bu derece he
yecana lâyık bir mevzu idi.

Bu yeni kahramanlık düne ka
dar Avrupa milletlerinden Fransa 
ya, Almanyaya ve bir parçacıkta 
îngiltereye inhisar etmiş gibi idi.

Birkaç gün evvel Italyan tay
yarelerinin büyük bir teşebbüse 
giriştikleri şayi olunca herkes bı
yık altından gülmüş :

“Musoüni’nia gene ayranı ka
bardı,, diyenler çok olmuştu.

Çünkü Okyanusun üstünde gö
ze alınan bu yeni teşebbüs 
diğerlerinden pek farklı ve 
cidden cür’etkârane idi. Afika 
kıyılarından havalanan Italyan 
bayrağı bir tek tayyarenin değil, 
tam “12„ tayyarenin gövdelerinde 
dalgalanıyordu.

Bu öyle bir teşebbüstü ki işe

Tayyareciliğe büyük bir  
ehem m iyet veren  
F a ş is t  d ik ta tö r  

girişenlerin küçük bir muvaffakı- 
yetsizliği İtalyan tayyareciliğini 
rezil, kepaze edebilirdi.

Binaenaleyh Musolini ile cene- 
ral Balbo hakikaten cür'eîkârane 
bir teşebbüse girişmiş oluyorlardı.

Filo evvelki gece saat 23 te 
Afrikada Bulama şehrinden hava- 

/ A rkası 6  m cı sahifede J

1—Aman oğluna... Kendini kolla..
Hacılara, hocalara dil uzatma.. ECubi- 
lâyın akıbeti aama ibret okran.,.

2—Darülfünunlu genç»—Bizi yalnız 

Menemende değil, Ağrıdağda kes
tiler...

3—Biz harbin birinden çıktık, birine 
girdik... Bombaların üzerine saldırdık.. 
Orada Sîdüîc burada ö’dük...

4—... Fakat kökümüze kibrit suyu 

ekildi zannetme kafalarımızı bıçakla ko
pararak bizi bitirmek istiyeııler aldanır.

5—*Biz, felâketlere tahammül eden 
bir nesildeniz.. Lâkin sabrımız suiisti
mal edilirse, birgün gelir silâha sarılı-
verırız o zaman..
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K A D IN  S E S İ

.©H1®  S © ] ? © Şehir haberleri
Kadın deyince erkeğin haya

linde beliren tablo, yumşak bir 
yatak, dantelli kuş tüyü yastıkla 
ipek yığını içine gömülmüş pembe, 
sıcak, kokulu bir vücuttur.

Bu tabloyu mevzua göre ihtisar 
edebilir. Kadın şuurunu kuvvetli 
veya zayıf gördüğüne nazaran tab
losunun ihtişamından istemiyerek 
fedakârlık eder. Meslâ yeryüzün
de bulunuşunun yegâne sebebi bir 
erkeğin zevkini doldurmak ve ni
hayet boşvaktine eğlence olsun diye 
çocuk doğurmak o!ankadınla;[l] 
çalışan kadın, çalışmağa mecbur 
kalan kadınla, bizzat çalışan kadın 
ve nihayet idealist kadın bu tab
lonun git gide hoşluğunu kaybe
den dişileridir.

Erkek, kadın tanımaz, dişi
tanır.

Çünkü erkek gözü kadını
zevk için görmeğe, erkek ku
lağı kadım keyif için dinlemeğe, 
erkek kalbi kadını öz canı için 
sevmeğe alışmıştır.

Yarınki makalemiz bu mevzua 
ait olacaktır.

Bu telâkki ona, para kazanmağa 
başladığı'gündenberi yerleşti.

Hakkı yok değildir. Madem ki 
besliyor, giydiriyor, alın terile ka
zandığı parayı çok defa onun sa
dece keyfi için sarfediyor. Bu 
kadar vergiye mukabil alacağı bir 
şey kalıyor; zevk.

Tesahup ta eder, tahakküm de 
eder. İsterse döver de, sokağa da 
a ta r .

Malıdır istediği gibi kullanır, 
değil mi ki, damarlarında dolaşan 
kan kendi ekmeği, nefesine can 
veren yağ kendi yağını eriterek 
verdiği emektir.

Kadın hiç bir şey istiyemez 
hiç bir hak iddia edemez.

Kadın her şey ister, iddia eder 
ve her hakkını kopara, kopara 
alır.

Fakat..: İstihsale girdikten son
ra cemiyetten ekmeğini emeğile 
satın aldıktan sonra..

N. H

a

[l]Çocuk doğurmak, cemiyete bir 
fert kazandırmak gaye haline 
gelirse şüphesiz çok kıymetlidir.

ugrıgan
Avusturya sefiri

min hayatı 
tehlikededir.

Kaburgaları kırılmıştır. An
kara’dan gelen 

doktorlar diyorlar ki
Avusturya sefiri Müsyo Oküst- 

kral geçen gün Ankarada bir 
yük arabasının altında kalarak 
bir kaç yerinden yaralanmış ve 
hastaneye kaldırılmıştı. Bir kaç 
kemiği kırılan Avusturya sefirinin 
son günlerde vaziyeti sıhhıyesinin 
vebamet kesp ettiği bildirilmekte 
idi.

Müsyâ Ugüst Krahk sıhhî 
vaziyetinin fenalaştığı görülmesi 
üyerine şehrimizdeki mütehassıs 
doktorlardan bir kaçı müstacilen 
Ankaraya davet edilmiştir. Bu 
meyanda Dahiliye mütehassısı Akıl 
Muhtar Bey Ankaraya gidsrek 
hastayi muayene etmiş, alınması 
lâzımğelen tıbbî tebir ve çareleri 
tesbit ederek dün şehrimiçe avdet 
etmiştir.

Son malûmata göre Sefirin 
sıhhatinde bir tebeddül yoktur. 
Eski vahamet devam etmektedir.

Yunan artistleri

Veda müsameresi 
verdiler

Bir müddettenberi şehrimizde 
temsiller vermekte olan Matma
zel Alikiain idaresindeki Yunan 
artistleri şirketi dün gece veda 
müsameresi vermişlerdir. Yunanlı 
san’atkârlar bugün Pireye gide
ceklerdir.

Matmazel Alikinin annesi olan 
ve Yunanistanın en yüksek san at
kârlarından bulunan Madam Ki- 
velinin heyeti daha bir ay şehrimiz

de temsil lerine deva m edecektir.

.)>

Bîr hâdisenin neticesi
Mısır milliyetperverleri dayak yiye
cekler.. Mahkemenin karan böyle..

Yedi kişi beşer kamçı, üç kişi onbeş gün hapis.. 
Bu cezalarla bir ihtilâl söner mi ?

Kahire, 6  (A.A) —  Nahas Paşanın ahiren Mansure’yi ziyareti 
esnasında vukubulan kargaşalıklardan dolayı tevkif edilmiş olan 68 
kişinin muhakemesi bugün bitmiştir. Maznunların cümlesi askerleri öl
dürmek cürmünden beraat etmişlerdir. Diğer ittihamlara gelince7 şahıs 
5 kamçı cezasına, üçü 15 gün adi hapis cezasına, dokuzu ayni su
retle bir ay mahpusiyete mahkûm edilmişlerdir. Diğer maznunlar, 
4 ay hidematı şakkeye mahkûm edilmişlerdir. Maznunların ekserisi 
cezalarını esasen ikmal etmiş olduklarından bugün tahliye edilmişlerdir.

Prens Tahamati _

Geliyor!.. j
Selimiyeden top
lar atılacak deb
debeyle selâmlan 

nacak..
Gazi, Japon prensini 
ayın on ikinci günü 

 ̂ kabul edecekler..
B ir  müddettenberi m em 

leketim izi ziyaretinden bah
sedilen  Ja p o n  prensi Taha
mati elyevm  Yunanistanda 
bulunm aktadır. Ja p o n  p rensi 
zevcesile birlikte önüm üzde
ki pazar günü şehrimize g e
lecektir.

P ren s ve prenses, vali, 
kolordu kum andam , Ja p o n  
sefiri ve teşrifat m em urları 
tarafından vapurda istikbal 
edilecektir. P rensi hâm il 
olan vapur limanımıza dahil 
olduğu zaman Selim iyeden  
atılacak toplarla selâmlana- 
caktır.

Ja p o n  p rensi bir muşla  
şehrim ize çıkacak ve akşam  
hususî trenle Ankaraya gid e
cektir.

R eisicüm hur H azretleri 
Ja p o n  prensini ayın on ikinci 

i  günü kabul edecek lerd ir. Bu
■ münasebetle Gazi H a zretleri  1 
1  tarafından prens ve p renses  jj
■ şerefin e  b ir ziyafet verile-  1
1  çektir. |
1  Ja p o n  prensi Tahamati | 
| A nkaradan ağın on beşinde ■
■ avdet ed ecek , şehrim izde 4  ■
1  gün  kalarak  Istanbulun tari- |
1  hî abidatını, m üzelerini, ca- | 
| m ileri, Ja p o n  sergisini ziya- 1
1 ret edecektir. |
| P ren sin  Ankaradan avde- I  
jj  tinden sonra şehrim izdeki 1 
| Ja p o n  sefarethanesinde d e m 
| bir resm i kabul tertip edi-  | 
§  lecektir. |

Haşan Fehmi Bey

Serbest bırakıldı 
dün de 

şehrimize geldi
Birkaç gün evvel Manisa müd

deiumumîliğinden gelen bir ihzar 
müzekkeresi üzerine ihzaren Ma
nisaya gönderilen, belediye avu
katı Haşan Fehmi Bey, dün Kon
ya vapurile şehrimize avdet etmiş
tir.

Esrarengiz bir iş.*
Kaya eşşeklnğe 

bağlıdır.. Bu 
muhakkak.

Ayı yemek pişiriyormuş 
tencereye un attım 

zannetmiş
Kemerburgazm Çiftalan köyün

de Ilyas Efendinin mandırasında, 
oğulları A li , Haşan , İbrahim ve 
çobanı Mehmet, yemek pişirirler
ken, içlerinden biri, yemeğin içe
risine, un zannederek zehirli bir 
madde atmıştır. Yemek piştikten 
sonra hep beraber oturup yemiş
ler, fakat biraz sonra hepsinde 
birden sancı başlamıştır. Bu es
nada I yas Efendinin 6 yaşındaki 
oğlu İbrahim ölmüştür.

Bunuıı üzerine, zehirlenenler 
hep birden feryada başlamışlardır. 
Komşu mandranın sahipleri, bu 
istimdat üzerine, koşarak gelmiş
ler, zehirlenenleri, Kemerburgaz 
dispanserine götürürlerken İlyas 
Efendi vefat etm iştir. Diğerle
rinin, dispanserde tedavilerine 
başlanmışsa da, hayatlarının teh
likeden kurtulması ümidi pek 
zayıftır.

Ulenlerin defnine ruhsat veril
miş , müddeiumumilik, hâdise de 
kaslolup olmadığı hakkında tah
kikata başanmışbr.

Sayfa 3

Irt işa dosyası 
Müddeiumumiliğe 

geldi
Kenan Bey tetkik 

etmektedir.
Geçenlerde Ankaradan gelen 

haberlerde Barut irtişasına ait dos
yanın hükümet tarafından Adli- 
yeye verildiği bildirilmekte idi.

Son malûmata nazaran bu dos
ya şehrimiz müddeiumumiliğine 
gönderilmiş ve dosya müddeiumu
mi Kenan Bey ile muavinleri tara
fından tetkike başlanmıştır.

İrtişa dosyasının müddeiumu
milikçe tetkikatı ikmal edildikten 
sonra mahkemeye verilecektir. 
Maamafilı bu mesele üzerinde Ad
liye mehafilinde gayet sıkı, ketu
miyet muhafaza edilmektedir. Dün 
müddeiumumi Kenan Beye müra
caat ederek bu dosya hakkında 
malûmat istedik; ademî malûmat 
beyan etti.

„ Son posta „ davası
Son posta gazetesinin sahiple

rinden M. Zekeriya ve Selim 
Ragıp Beylerin muhakemesine 
Ağırceza mahkemesinde bu gün 
başlanacaktır. Davaya sebep İz- 
mirde çıkan Hizmetten bir yazı 
alınmasıdır.

Bu davaya, bir müddet evvel 
istanbulda başlanmış, sonra izmire 
nakledilmişti. Bilâhare, Temyiz 
mahkemesinin tayini merci hak
kında ki karariyle tekrar İstan- 
bula nakledilmiştir.

Genç bir kız intihar etti!
Mükerrem hanım bıraktığı mek
tupta şu sözleri süyliyor “Şim 
diye kadar yaşadım da ne oldu?
Kız muallim mektebi talebesin

den Mükerrem Hanım evvelki ak
şam evde kimse yokken kendini 
iple tavana asmış ve intihar et
miştir. Tahkikatın verdiği netice 
şudur:

Mükerrem Hanım mektepte 
leylîdir. Sömestr tatilini geçirmek 
için gelmiş, bu arada gripe tutul
muş ve iyileşmiştir.

İntihar sabahı, dayısına gitmek 
için annesi ile söz birliği eden 
genç kız, sonra bu fikrinden 
vazgeçmiş ve annesi, ile arasında 

bir münakaşa olmuştur. Annesi, 
büyük kızı ile beraber kapıyı açıp 
şokağa çıkmış. Mükerrem H. bir 
müddet sonra bakkala uğramış, 

“10 kulaç ip almış, sonra bir daha 
kendisini gören olmamıştır.

Annesi ile ablası eve döndük

leri zaman evi karanlık bulmuşlar, 
genç kızıda sokağa çıkmış zannet
mişlerdir. Fakat yukarı kattaki 
feci manzara bütün dehşetile ön
lerine çıkmıştır. Genç kız, anne
sine hitaben bir mektup bırakmış
tır Diyor ki:

Anneciğim, beni affet, şimdiye 
kadar yaşadım, ne oldu? Bundan 

sonra yaşamaktan ne çıkacak, 
istediklerimin hiçbiri yapıldı mı? 

Tekrar af fimi rica ederim. Fakat 
öîmiys karar verdim.

Makerrem Hanımın bir karde
şi mektebi bilirmiş, şimdi hoca

dır. Diğer birisi son sınıftadır, 
kendisi de dördüncü sınıfta idi. 

Bir ara, bir kalp alâkası şayi ol
muş ise de alâkadarlar bu şayiayı 
tekzip etmişlerdir.

Kel Haşan ter os suyunun Bir mekteplinin midesinde göz- Kafa gibi tifo mikropları, ak- Bereket versin idrara karıştı, Kel Haşan —  Eh —  Ezrail Ef" 

lerini açtı. Dört tarafım türlü hay- r e p g ib i  dizanteriler, na böyle fırladı dışarıya, tifoya tutulmutu b e îa b e H e rd to ıK fe İe , b l s ı î b î
eritti ve terkoa suyunun içine girdi. vanlaır sarmıştı. koleralar, neler yok efendim neler., yatağa serildi. kalım canımıza tırpanı
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[B irin ci sahifeden m aba'J
Bu şeyh, Manisalı. olup orada

şöhret sahibidir. Şeyh Abdurrah-
nıaıı Efendi de şeyh Esat Efendi
gibi lıer^ gün evinde müteaddit
hemşerileri eksik olmıyan ve O'- _
lar vasıtasile postaya ihtiyar Jjîss-
etmeden Manisa ve Mp ‘ı ı -  -tıemen ue 
muhaberatta bulun' . „„, t , .abılen bir şa
hıstır Evinde ^ akkındaki, suizan.
lan teyit ^  mektuplar

k o n m u ştu r. Dün İzmir vapu- 
riİP„ âzmire sevkedümiştir. Oradan 
Menemene gönderilecektir.

Şeyhin isticvabı
İzmir 6 (Hususî) —  Menemende 

divam harp heyeti muhakemeye 
başlamak için hazırlık yapıyor.
Tahkik heyeti gelenleri isticvap
etmekte ve fezlekelerini tanzim 
eylemektedir. Şeyh Esat efendinin 
isticvabı pek mühim olmuştur.

Bu zatın tekkeler kapandıktan 
sonra tarikat mensuplarile muha
bere ettiği ve bunlara talimat 
verdiği anlaşılmıştır. Esat Efendi 
mütekait tabur imamı İbrahim
efendiyi Manisa havalisine halife 
tayin etmiş, o havalide şeyhleri
idareye bu adamı memur etmiştir. 
Kubilây Beyi şehit eden derviş 
Mehmet işte bu teşkilâta men
suptu. Manisa ile İstanbul arasında 
hususi adamlar vasıtasile muha
bere edildiği anlaşılmıştır.

Tahliye edilenler
İzmir, 6 (Hususî) —  Dört gün 

evvel tevkif edilerek Manisaya 
sevkedilen Şeyh Lûtfullah isticva
bından sonra serbest bırakılmış 
ve Izmire avdet etmiştir.

Bir hafta evel tevkif edilen 
Aydın şimendifer kumpanyası 
memurlarından Haşan ef. Balık e- 
sire sevkedilmişti. Haşan ef. de 
serbest bırakıldığından Izmire 
dönmüştür.

Geliboluda yakalanan Flori- 
nalı Naşit Manisada isticvap, edil
miş ve sahte Mehdî Mehmet ile 
münasebeti olduğunu inkâr et
miştir.

Menemende, tevkif edilen Celâl 
B. İsticvap edildikten sonra tah
liye edilmiştir.

' Mürtecileri alkışlıyan ve onlara 
yardım eden 30 kişi isticvap edil
dikten sonra tevkif müzekkeresi 
ile kışlaya sevkedilmişlerdir. Diijı 
ameleden Mustafa oğlu İsmail ir
tica hâdisesi münasebetile hükü
metin icraatı ve divanı harbin fa
aliyeti aleyhinde bazı sözler söy- 
temiştir. İsmailin, tahdişi ezhanı

Malumata göre 
Menemen, ve Ba- 

geçirecektir
mucip sözler söylemesi ve erkânı 
hükümete karşı tefevvühatta bulun- 
ması 'iızerine tevkif olunmuş ve 
Menemene sevkedümiştir. 

Bahkesirde tevkifat
Balıkesir 6 —  Nakşibendî tari- 

katinden dökmeci Kadir ve şeriki 
Emin ile Korucu nahiyesinde bir 
derviş tevkif edilmiştir.

Hainleri alkışlıyanlar
Menemen 7 ( Hususî ) —  son 

hâdise hakkında tahkikata devam 
ediliyor. Hainleri alkışlıyanlar- 
dan hüviyeti anlaşılanlar, Hüseyin 
ve Haşan isminde iki kişinin 
evinde birer mavzer bulmuşlar
dır. Bu iki kişi tevkif edil
miştir.

irtica hâdisesile alâkalan tesbit. 
edilen dokuz kişi dün Armutluda 
tevkif edilmiş ve Menemene ge
tirilmişlerdir. Bunlardan birsî K a 
dındır, alâkadarları tesbit edilmek 
üzere Kulaya sevkedümiştir. Ku 
lada bazı tevkifata intizar edil
mektedir.

Menemen Kublay mektebi 
talebesi Türkocağına naklet
miş ve Kublây mektebinde di
vanı harp için tadilâta başlanmış
tır. Heyeti hâkime kürsüleri ve 
maznun mevkileri inşa edilmekte
dir .

Divanı harbin ne zamanı mu
hakemeye başlıyacağı hakkında 
alâkadar bir zat şunları söyle
miştir:

—  İstanbuldan gelenlerle diğer 
bazı mevakiden yeni gelen mev
kuflara ait evrak üzerinde tetki- 
katla iştigal etmekteyiz. Bu tet- 
kikatımız azami 3-4  güne kadar 
hitama erecektir. Menemene ait 
evrak kâmilen tekemmül etmiştir. 
Divanı harbin bu vaziyet karşı
sında cumartesiye faaliyete geç
mesi kuvvetli bir ihtimal dahilinde 
görülmektedir.

Örfî idare hakkın da beklenen 
taiimal henüz gelmemiş ise. de 
bunda 2 - 4  güne kadar gelme
sine intizar e dilmektedir. Şimdi
lik mevki kumandanı Ali Muzaffer 
Paş Menemen de lüzum hissettiği 
tedbirle^ almakta, içtima, düğün 
ve ş?ire gibi toplanmalara mâni 
olarak devriyelerin faaliyetini faz
lalaştırmak gibi iptidaî tedbirler 
almaktadır. İttihaz, edilecek daha 
bazı mühim tedbirlerde vardır. 
Fakat bunlarda tedricî surette 
nazazı dikkate alınacak ve lüzumu 
kat’î hissedildiği anda ittihaz 
olunacaktır^.

Elyeym» Ankarada bulunmakta

irtica
İHer tarafta tel

in ediliyor!»
Giresun ve Amasyada 

nümayişler yapıldı
Giresun 6 (A. A) — Oca

ğımızın teşebbüsü ile bütün 
Gireson münevverlerinin hayır 
ve esnaf cemiyetlerinin ve 
umum halkın iştirakile bugün 
yapılan muazzam mitingte 9 
hatip tarafından söylenen nu
tuklarla ve halkın mükerrer 
“ Kahrolsun „ nidalarile Mene
mende çıkan irtica hareketi 
tel’in, şehit Kubilây ve arka- 

; daşlan taziz olunmuştur.
| Mitingte, inkılâp ve Cüm- 
[ kuriyetin muhafazası için ande- 
|| dilmiş ve mürtecilerin şiddetle 

ve süratle tecziye olunması te- 
menniyatını havi ittihaz olunan 
mukarreratın Gaziye, Meclise 
ve Başvekâlete iblâğı kararlaş
tırılmıştır. jj

Amasyada ga- | 
İ leyan
j: Amasya, 6 (A. A) —  Me- jj
K nemen hâdisesi münasebetile bü- jj 
j| yük bir ihtifal tertip olunmuş- jj 
j: tur. İnkılâp şehitlerinin hatıra- j: 
jj ları taziz olunarak irticaî hare- j: 
jj ket nefret ve şiddetle tel’in jj 
jj edilmiştir. jj

Tevkifaneden firar meselesi

Besimin karan
Birkaç mevkufun, tevkifhaneden 

kaçmasına sebebiyet vermekle 
maznun olan 20 tevkifhane me
muru, 3 jandarmanın mahkeme
lerine, birinci ceza mahkemesinde, 
dün, devam edilmiştir. Bazı şa
hitler dinlendikten sonra, müd - 
deiumuımî iddiasını serdetmiştir. 
İddiada, memurların beraetleri 
istenmiştir. Firar eden mevkuflardan 
26 sene hapse mahkûm Ahmet 
Besimin, eski mahkûmiyeti de na
zarı itibare alınınca en aşağı beş 
sene hapse mahkûm edilmesi icap 
ettiğinden, dava mahkemenin sa
lâhiyeti haricinde görülmüş, ağır- 
cezaya havalesi kararlaştırılmış
tır.

Hususî Telgaf Haberleri l l l l l
Örfî idare

ilân edilen mınta- 
kalarda tatbik 

edilecek şekli idare
A n k a r a , (A . A ) —  Alduğs- 

ımız m a lû m a ta  g ö r e  ö r f î  id a 
r e  ilâm edileni m a n ta k a la rd â  
m ü lk î v e  z a b sta  v azifelerim - 
d en  c ih e ti  a s k e r iy e y e  in ti
k a l i  ic a p  e d e n le r  h ak kım d a 
H e y e ü  V e k île n iıs  b u g ü n k ü  
jç t im a ın d a  a t id e k i k a r a r la r  
it t ih a z  olüHasnsaşfear: T e şk ilâ ta  
E s a s iy e  kanam amam  seksem  
a ltın ca  m a d d esi h ü k m ü n e  
m ü ste n id e n  M e n em e n  k a z a -  
s ile  M an isa  v e  B a l ık e s ir  m e r 
k e z  k a z a la r ın d a  ö r f î  M a re  
ilâ n  ed ilm iş badunndıağannuSan 
T e şk ilâ ta  E s a s iy e  kananEnamiMi 
7 8  v e  81  in c i m ad d esi m a - 
c ib in c e  v e  30  ey lü l ta r ih l i  
id a r e i ö r f iy e  k a r a r n a m e s in in
3  ü n cü  m a d d es in in  d e l â le t l e  
m e z k û r k a r a r n a m e  h ü k ü m 
le r in in  ta tb ik i  v e  1 -  S e y r ü 
s e fe r , 2  - T e c e m m u  v e  iç t i 
m a a !, 3  - İd a r e i  ö r f iy e  m an- 
ia k a s ı  d a h ilin d e  v e  h aric im 
d e  n e ş r e d ile n  y e v m i m e v k u t  
r is a le  v e  h e r  n e v i e v r a k t a  
id a r e i ö r f iy e  m ın ta k a s ı  da
h ilin d e  d u h u l v e  in t iş a r ı ,  4  - 
H u su sî v e  g a y r i  r e s m î a le l -  
û m u m  m u h a b e r a t  v e  m iir a -  
s e lâ !  h a k k ın d a  ic a p  e d e n  k a 
r a r la r ın  it t ih a z  v e  i c r a s ı  id a 
r e i  ö r f iy e n in  d e v a m  e t t iğ i

Gazi Hz.
Dün akşam ziraat sergisini 

ziyaret ettiler
Ankara , 7 ( İnkılâp ) —  Gazi 

Hz. bu gün beşte ziraat sergisini 
ziyaret etmişlerdir.

İhracat ofisi
Resmen işe başlada 

Tüccarlara 
Tamim gönderildi

Ankara 7 ( İnkılâp ) — Türk 
ihracatım teşvik etmek ve kolay
laştırmak için teşekkül eden İh
racat ofisi resmen işe başlamıştır.

Bu husus tamimle tacirlere 
bildirilmiştir.

m ü d d etçe  c ih e t i  
in t ik a l e tm iş tir .

a s k e r iy e y e

Ankara’da
Kubilây mitingi Bugün çok 

hararetli olucak
Ankara 7 (inkılâp) —  Y a n a  

burada yapılacak olan “Kubilây,, 
mitingi çok kalabalık olacaktır. 
Bu halkın heyecanından anlaşılıyor.

olan örfî idare âmiri Fahrettin 
Paşa 4 güne kadar Menemende 
bulunacaktır.

Bazı gazeteler mevkuf adedi
ni yalan yanlış rakkamlarla 
göstermektedir. Size bunu da 
süyliyeyim. Mevkuf adedi yüz 
yirmi beştir. Bunlardan başka 
belki hariçten gelecekler de 
olursa bu miktar artabilir.

Tayyare cemiyetinde
Tayyare cemiyetinde tadil edilen 

nizamnamesi mucibince, vali def
terdar ve gümrük başmüdürü
nün Tayyare cenmriyeti idare he- 
yetie iltihakları lâzımgeimekntedir.

Dün, bu zevatın da iştirakile 
ilk içtima vilâyette aktedilmiştir.

ABONE ÜCRETLERİ
3 aylık 6 aylık senelik 

Dahil içni 5 9 17 lira
Hariç için 9 16 33 „

F ia t i  5  k u ru ş

Mesai ve faaliyet raporunu 
tetkik etmiştir.

Ankara 7 ( İnkılâp ) —  Spor 
kongresi mesai raporlarını tetkik 
etti. Bundan üonra Başvekil Pa
şanın kongreye teşekkür ve mu
vaffakiyet tezkeresi okundu ve 
alkışlarla karşılandı.

Ankara, 7 ( A.A ) —-  Spor 
kongresinde merkezî umuminin 
son senelerine ait mesainin plân- 
çosu yapılmıştır. Buna nazaran 
merkezî umumî hesabatı gayet 
muntazam tutulmuştur. Olimpiyat 
münasebetile bazı zevata verilmiş 
olan iki bin liraya yakın para şim
diye kadar tahsil olunamamıştır. 
Varidat makbuzlarının bir kısmı 
sabık kâtibi umumî Kenan Beyin 
ihtilâsı dolayısile mahkemeye ve
rilmiş ve fakat henüz geri alın
mamıştır. Bunun üzerine merkezi 
umumî reisi Ali Sami Bey hâdi
selerin esbabı mucihelerini izah 
eylemiştir.

Kongrede ayni zamanda orta 
tedrisat yapmakta olan mektep
lilerin hariç klüplerden alınması 
klüp kuvvetlerinin tenakusu ve 
daha bazı zararları intaç etmiş 
olduğundan bu mes’elenin müza- 
keresile spor klüplerinin inkişaf 
ve tekâmülüne hâdim bir surette 
halledilmesi etrafında bir teklifte 
bulunnlmuş, orta tedrisat umum mü
dürü Cevat Bey bu mes’ele etra
fında izahat vererek aksi her han
gi bir kararın ittihazı imkânı ol
madığını söylemiştir.

Foça kaymakamı 
Ankara, 7 (H.M) —  Foça kay

makamına suikast yapan beş ki
şiden maada 10 kişi daha tevkif

l edildi.

İnkılâbın edebî tefrikası : 4

N g M 3 . b .
Yazan ; £ m il  Zo\^

M inyr^ göz kapfi'sdarmî indir
miş asabî parma.ğı&daki, iri elmas 
yüzükleri çeviriyor dinliyordu. 
Nanadan bahsedildiğini anlamıştı.

Burdönav-, bangerin ihtirasını 
aleviiyeeek der,ece Nanayı tasvirde 
devam ettiğinden Minyon söze 
karıştı:

— - Bırak monşer : Sokaklarda 
yuvarlanan o murdar karıyı.. Ahali 
onu geldiği yere göndermesini 
çok iyi bilir. Artistliği kolay şey 
sanıyorlar. Haydi îştayner yürü.

Minyon, bangeri alıp götürmek 
istiyordu* Fakat îştayner Burdö- 
navden ayrılmağa razı değildi.

Mütercimi : S e n b e n  
Herkes ilânların önünde duruyor. 
Nana ismini yüksek sesle oku
yorlardı.

Kulaktan kulağa bir takım hi
kâyeler dolaşıyordu. Bu minimini 
isim bütün ağızlara çabucak yer- 
leşivermışti. Bu ismin etrafını bü
yük bir tecessüs havası şarmışh. 
Birbirlerine onun hakkında türlü 
türlü fıkralar anlatıyorlardı.

Herkes Nanayı görmek istiyor
du.

Yirmi kadar erkek tarafından 
sarılmış olra Burdönav bağırdı.

—- Ah! pek cok soruyorsunuz.. 
Sabredin, göreceksiniz ..

Ahalide uyanan tecessüsten 
memnun, ortadan kaybuldu. 

Lafaluvaz, Foşeriye:
—  Bak! Susi orada, arabadan 

iniyor.
Hakikat bu suzi idi. Boynu uzun, 

çehresi zayıf ve çekikti kalın du
daklı, kırk yaşlarında ufak tefek, 
çirkin bir kadındı. Fakat pek zeki, 
pek zarif ve nazik olduğundan 
güzellikten daha tesirli bir cazi
besi vardı. Karolin Hege ile anne
sini de beraber getirmişti. Karo- 
lin souk güzellerdendi. Annesi ise 
içine saman doldurmuş gibi dim 
dik bir kadındı.

Foşeri Suziyi onun için tuttuğu 
locaya gönderiyordu.

Kendi orkestranın yanında 
bulunmağı tercih ettiğini söyledi.

Suzi kızdı. Aceba Foşeri ken- 
disile beraber görünmek istemi
yor miydi.

Yalnız ayrılırken kısaca sordu:
—  Nanayı tanıdığın niçin ba

na söylemedin?
—  Nana! onu kat’ıyyen gör

müş değildim.
—  İnandım sanıyorsun değil 

mi? Bana yeminle söylediler ki, sen 
onunla yatmışsın.

Önlerinde duran Minnyoa par
mağını dudaklarına götürdü sus
malarını işaret etti.

Ayrıldılar.
Buduvarlara bir çıngırak sesi ya

yıldı. Bir itişme, kakışmadır baş
ladı.

Lafaluvaz perdenin açılışını g ö r
mekten mahrum kalmamak iç in 
Foşeriyi sürükliyerek kalabalığı ya - 
rıp geçmişti.

Muzikacılar nota sehpalarının 
önüne oturmuşlar aletlerini dü
zeltiyorlardı.

Tiyatro o kad ar kalabalıktı ki, s

kapı ünlerinde bitmek tükenmek 
bilmeyen bir insan seli yığılıp 
kalmıştı.

Lafaluvaz foşeriy e sordu:
Balkon da,-yanında mavi elbiseli 

bir genç kız bulunan şu kadın 
kimdir?

Bu sualile, şişman vücudu fo r 
sasının içinde sıkılmış, saçları 
vaktile lepiska sarı iken şimdi 
ağarmış ve boyadan kızarmış , 
titrek etli çehresi pomadalarla 
kızartılmış bir kadım işaret edi
yordu.

Foşeri:
—  Bu Gagadır, diye cevap 

verdi. V e ilâve etti.
—  Sen Gagayı tanımazsın..

O  Lui Filipin saltanatı zamanında 
yegâne zevk ve sefa membaı idi. 
İhtiyarladı artık geçmiyor, şimdi 
d e  her gittiği yere kızını bera
b e r sürükliyor.

(A rk a sı ga rın )
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Lâklâkıyat Iîe Vakit Geçiriliyor!
H E R  G Ü N  S P O R

kongresi mil
Ankaradaki spor kongresinden 

dönen arkadaşların anlattıklarına 
bakılırsa, hükümetin yardımı ne
ticesinde ve bin müşkülât ile top
lanan sporcular içtimai tam bir 
lâklâkıyat havası içinde devam 
etmektedir.

Teşkilâtın geçirdiği o kadar 
acı tecrübeden sonra, bu kongre
nin ehemmiyeti üzerinde İsrar edil
miş ve bundan çok fayda beklen
mişti. O kadar fayda ümit edil
mekte idi ki, bu kongrenin behe
mehal toplanması için her kapı 
çalınarak evvelâ yoktan para 
icat edildi ve bu para da kâfi gö
rülmeyince teşkilât nizamnamesi 
altüst edilerek kongreye iştirak 
edecek aza miktarı asgarî hadde 
indirildi.

Haddi zatında çok nizamsız 
olan bu vaziyet, eğer neticede 
umulduğu gibi bir faide verseydi, 
hâsıl ettiği hayır namına yolsuz 
harekete göz yumulabilirdi. Fakat 
şimdi anlaşılıyor ki, memleket spo
runun ıslahı için toplanan kongre 
maalesef lâklâkiyat ile vakit ge
çirmekte ve eski dedikoduları 
karıştırarak ölmüş kinleri ve hu
sumetleri harekete getirmekten 
başka bir netice istihsal edilme
mektedir.

Kongrede okunduğu anlaşılan 
divanı haysiyet raporu ile an - 
trenör Tot Bellânm şikâyetname
si kongrenin dört gündenberi de
vam eden müzakerelerine tahak
küm etmiş, o olimpiyat mesuliyet
lerini karıştıran kongre maalesef 
ciddî ve faydalı bir iş görebilme
ğe hattâ vakit bulamamıştır.

Kongre ilânihaye devam ede- 
miyeceğine ve iştirak eden mu- 
rahhassların ise bu vadide vatan- 
pcrveranc edebiyat ile mahmul 
nutuklar iradından bezmedik
lerine göre, bu kongreninde yarın 
öbür gün diğer kongrelerin 
neticesiz akibeti silsilesine iltihak 
edeceğinde şüphe yoktur. Halbuki 
bütün memleket sporu tezepzüp 
içinde ve başsız ve veçhesiz bir 
halde nereye gittiği malûm ol
mayan bir cereyan arasında sü
rüklenmektedir. Aceba şu beyhude 
geçen dört gün zarfında lüzum
suz ve nihayet sıkıcı, olmaktan 
başka bir şeye yaramayan lâklâ
kıyat yerine memleket sporunun 
terakkisini alâkadar edecek me-

seleler görüşülse daha iyi olmaz 
mı idi.
Bu kongrede neticesiz ve nihayet 
bir intihap yaparak dağılacak 
olduktan sonra, bundan sonrası 
için böyle bir toplanmadan da fai
de hâsıl olmıyacağı kanaati zihin
lere yerleşirse bundan zarar gö
recek gene memleket sporculuğu 
değil midir ?

Şunun bunun küçük hırslarını 
tatmin için kongre aktedilemiyece- 
ğine göre bu efendilere : “Artık 
dedikoduyu bırakın da, bir az iş 
görün !„ Denilse hakikat bu çok 
yerinde bir hareket teşkil ede
cektir.

Buda başka türlü

Kîüp açacağız diye 
Açık 

gözlük yapmak
Heybeli ada da Monol, Andon, 

Apostol, Yako, Yorgi, Anlgıiyadis, 
Tanaş, Tona, Zafiri ve Koço bir 
futbol klübü açacaklavmı söyliye- 
rek Rumca kartlar bastırmışlardır.

Bu adamlar bastırdıkları kart
ları satmakta imişler. Heybeli 
ada komser muavinliği bu kanun
suz hareketi haber alır almaz faa
liyete geçmiş ve hepsini yakala
mıştır.

Rakı deposunu soydular
Haklarında muamele yapıldık

tan sonra Adliyeye verileceklerdir.
îmrahor mahallesinde Yunan 

tebaasından Sotırinin rakı depo
suna hırsız girmiş 40 kilo Ahali 
ve Vatan rakısı 7 kilo Eğlence 
15, 75 dirhemlik Vatan ve Âlem 
rakısı çalmıştır.

Hırsız depoya duvar delmek 
suretile girmiştir. Tahkikata de
vam edilmektedir.

Rüsumatın motörleri
Gümrük deniz muhafaza mü

dürlüğü idare elinde bulunup ta 
ife yaramıyan sekiz motörün 
satılmasına karar vermiştir. Bu 
satışa nezaret etmek üzre bir ko
misyon teşkil olunacaktır.

Fenerbahçe | 
Klübüne jj 

Nasıl 1 
Girdim ?  I

rUTBOLCU
T L K B İ m û m

UATIRAT

Şoför Vesikası
Şoförlerin hüviyet cüzdanları 

ehliyet makamına kaim olduğundan 
bunların her sene tebdilinden ise , 
her yıl bir vize ile iktifa edilmesi 
belediyece tekrar etmiştir, i

Fesıerfbalıçede evvelâ üçüncü] takımda caymadım, 
İlk maçamı bir nümune mektebinin takıma ile yap

tım® Em takamı yetiştiren Ahmet Eofeensoıı’dlıı S93
f kıymetli oyunculara malik olan bu 

klüp az zaman zarfında çok kuv» 
vetli bir|üçüncü takım meydana çı
kardı. Bu takımla yaptığımız maç-

Ağabeğimin klüp arkadaşları
nın, evimizdeki toplanmalarında 
ve onların futbol hakkındaki mü
nakaşa ve mütalealarında Fener
bahçe klübünün terakki ve tekâ
mülü için serdettikleri fikir ve me
sai programları müzakerelerini, 
büyük bir zevk ile dinlerdim. Bu 
samimî ve candan alâkaları beni 
bu klübe karşı derin bir muhab
betle bağlamağa en büyük sebep 
olmuştur.

Yegâne arzum bu klübe dahil 
olmaktı.

Bir gün mektepten gelmiş, kar
şımızdaki çayırda iki takım halin
de oynuyorduk.

Fenerbahçenin emektarı bulu
nan Mustafa, bizim çayırda iyi 
yetişen küçük oyuncular olduğunu 
işiterek bizleri seyretmeğe gelmiş, 
oyunumuzu alâka ile seyrettikten 
sonra o gece klübün büyükleri
nin evindeki toplanmalarda ağabe
yime benden bahs eeerek klübe 
kayd ettirmesini söylemişti. Ertesi 
gün ağabeyim beni klübe götü
rerek kaydimi yaptırdı. Bu suretle 
çok sevdiğim Fenerbahçeye resmen 
dahil olmuştum. Bu Fenerbahçeye 
intisabım 1913 senesinde oldu.
O zaman çok ehemmiyet veren 
üçüncü takıma girdim.

İlk maçımı bir Perşembe günü 
numune mektebi takımile oynadım. 
Bu mektebin güzel bir futbol ta
kımı vardı. Bunların başında bu
lunan, terbiyeibedeniye muallimi 
Ahmet Robenson Beydi. Bu zat
o zaman Galatasaray takımının 
meşhur kalecisiydi. Futbole olan 
merakı mektebinde güzel bir takım 
meydana gelmesine ve bir çokta 
kıymetli oyuncuların yetişmesine 
sebep olmuştur . ileri, kaleci 
Ahmet Robensondan daha etra f
lıca] bahsetmek fırsatını elde 
edeceğim.

Bu maçı kolaylıkla kazandık: 
zira hizim üçüncü takımda oldukça

Z ek i Bey  
eski ve çok güzel oynayan Arap 
Feyzi, Bürhanetün, Lûtfu, Haydar 
Cafer, Necmi gibi oyuncular vardı.

Bu maçtan sonra sıra ile bir 
çok maçlar yaptık, yalnız şunu 
söyliyeyim ki başımızda bulunan 
Mustafa, futbolun çok oynamakla 
ve çok maç| yapmakla Üerliyece- 
ğine kanaat getirmiş bir zat ol
duğundan her hafta bir takım 
bulup bizleri oynatıyor ve maç
tan sonrada bir masa etrafında 
tophyarak nasihatler ve tenkitler 
yapıyordu. Bu suretle çok güzel 
bir oyuncu takım meydana getirdi. 
Galatasaray da bu işe lâzım gelen 
ehemmiyeti vererek çalıştıklarım 
ve bu işi de Galatasaray klü- 
bünü tesis ve çok kıymetli 
hizmetleri dokunan ve bugünkü 
yüksek mevkie çıkmasına sebep 
olan Ali Sami Beyin deruhde et
tiğini işitmiştim.

O zamanlarda Galatasaray 
klübü Fenerbahçede bir klüp 
binası tutmuş ve Fenerbahçe 
mesire mahallindeki çayırda bu 
gençleri tophyarak dört takım 
halinde çalıştırmağa başlamıştı. 
Esasen mektepte yetişmiş birçok

lar çok alâka ve heyecanla seyredi
liyordu. Aramızda fevkalâde reka
bet olduğundan bu maçlara birinci 
takımlar derecesinde ehemmiyet 
verilir ve aylarca evvel hazırlan- 
mağa başlanırdı.

Bir sene sonra birçok küçük 
takımlar meydana çıktı. Hemen 
hemen her klüp bu işe lâzımge- 
len ehemmiyeti vermeğe başladı. 
Her hafta büyük maçlar dm
evvel küçükler takımı oynardı.

Bekir nasıl meydana çıktı:
Mühim bir maç için hararetle 

hazırlanıyorduk. Mustafa Antrene- 
manları sıkılaştırdı ve bir Per
şembe günü Kadıköy Numune 
Mektebile bir maç almış olduğu
nu bana mektebe bir mektupla 
bildirmişti. Çengelköyden bir az 
geç yetiştiğimden oyun başlamış 
ve bizim takım on kişi oynuyordu. 
Derhal soyunarak oyuna dahil ol
dum.

Bu maçta nazarı dikkati calip 
derecede oynıyan ve o zamana 
kadar hiç garünmiyen oyuncuların 
karşımızda oynadıkları görüldü. 
Bilhassa Mustafa bu hususu hepi
mizden evvel görmüş ki, haftyımda 
bu takımı klüpte bir çay ziyafe
tine davet etti. Oyun bitti. Hepi
miz çay masasının etrafında top
landık, Muştala oyunu kretik etti 
ve bilhassa bu çocukların Kadı- 
köylü olduklarım ve iyi oynamak 
kabiliyetinde olduklarını kendile
rine söyliyerek hepsinin klübe da
hil olmalarını tavsiye etti. Bu genç
ler bu teklifi memnuniyet ve sevin
çle kabul ederek derhal kayit mua
melelerini yaptı. Bu suretle birçok 
kıymetli oyuncular daha üçüncü 
takımına dahil olmuştu. 

__________________ [  Bitmedi J

Galatasaray - Fener maçlarından evvel GalatasaraylI oyuncular nasıl hazırlanır?

Maçtan bir gün evvel, evvelâ 
mektebin tahtasına yazılır :
— Arkadaşlar,yarın ezelî rakibimiz 
Fenerle maç var ! Sol tribünü iş
gal ed in ! Maç başlar başlamaz 
“vur, kır, gebert !„ diye bağırma
ğa bağlayın 1

Esrarengiz adam oyuncuları 
etrafına alır ve talimat verir :
— Sen Zekiyi tutacaksın, sen Alâ- 
eddini kıpırdatmıyacaksm, sen 
Fikreti kızdıracaksın, sinerlendirip 
kavga çıkartacaksın, sen şunu ya
pacaksın, sen bunu yapacaksın !

Muslih hoca, Leblebi Mehmede 
bir muska verir : —  Yarın Maç
tan evvel bu muskayı boynuna 
tak, o zaman ne tekme tesir eder, 
ve karşındaki aforoz edilmişe dö
ner. Muslih hocadan başka müte
velli Mehmet çocukları okur, üfler..

Maç yeri mahaşerailah ! Oyun 

başlar! Kıyamet kopar ! Tali

mat mucibince her oyuncu va

zifesini yapar... Neticede kavga 

çıkar.

Oyuncular kısmen sed
yede, aksıyarak, topallıya- 
rak stadyomu terkederler!
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LOS’UN SEYAHATLERİ TELAŞ UYANDIRIYOR!
*'İZ V E S T İY A „ N M  B İR  M A K A L E S İ

pay Haktan payitahta 
telâş uyandırıyor

Yunanistan Başvekili M. Veni
zelos, yeni sene ile beraber hum
malı bir faaliyete başladı.

Denilebilir ki Ankara ziyareti 
Yunan Başvekiline bir çift kanat 
takmaştır. Artık M. Venizelos 
damdan dama konan bir siyaset 
kuşu olmuştur.

M. Venizelos Ankaradan Ati- 
naya dönünce bir iki gün istirahat 
etmiş, sonra valizlerini kavrayınc a 
tekrar seyahate çıkmıştır. Muma- 
ileyh evvelâ Viyanayı ziyaret e t
miş, oradan Lehistana geçmiştir.

M. Venizelos Varşovada büyük 
tezahürat ile karşılanmış, Leh 
matbuatı Yunan Başvekilinin ziyare
tini kaydederken çok hararetli bir 
iisan[kullanmıştır ki, Lehistan Reisi
cumhuru M. Mosçiski ayın birinci 
günü Yunan Başvekilini kabul 
etmiş ve o gece şerefine muazzam 
bir ziyafet verilmiştir.

Bolşevik gazeteleri, bil’hassa 
Moskovada çıkan meşhur İzves- 
tiya bu münasebetle bir makale 
neşretmiştir. M. Venizelosa 
şiddtle hücum edereke şu satırları 
yazmıştır:

“ G iritli Burjuvaya işini 
gücünü bıraktıran ve onu kapı 
kapı dolaştıran sebep ler bizce 
m eçhul değildir. Yunan Başve
kilinin  bütün bu seyahatlerle 
istihdaf attiği yegân egaye, So
vyet toprakları etrafında bir 
düşman çemberi çevirm ekten  
ibarettir. „

Son posta ile gelen “ M esaje 
P olone „ gazetesinde M. Venize- 
losun Rus noktai nazarına ver
diği cevabı okuduk.

M. Venizelos diyor ki;
„ —  R u sy a m n  a le y h in d e  

e n t ir ik a la r  ç e v ir m e k  iç in  
b e n i ta h r ik  e d e c e k  n a s ıl  b ir  
s e b e p  ta h m in  o lu n a b ilir?  B e n  
R u s y a  ile  d o stu m . S o v y e t 
R u s y a s ı Y u n a n  m alla r ın ın  
i le r i  g e le n  m ü şte rile r in d e n - 
d ir . B e n  h e r  ş e y d e n  ev v e l 
Y u n a n is ta n ın  İk tis a d î in k i
ş a f ın ı is t ih d a f e tm e k te y im . 
S u ih e  k a r ş ı  o la n  m e rb u tiy e -  
tim i, is te r s e n iz  b ir  d a h a  t e 
k i t  ed ey im . Y u n a n is ta n ın  
k ü ç ü k  it i lâ f  d e v le tle r i  ile  
o lan  m ü n a s e b a b  g a y e t  s a 
m im î v e  d o s ta n e d ir . F a k a t  
b u n u  h e r  h a n g i b ir  fe n a 
l ığ a  h a m le tm e k  in s a fs ız lık  
olur,,

Venizelos sonra cihan siyase
tinden bahsederek demiştirki:

“— Hiç kimse iddia edemez ki, 
meucut muahedeler kıymetlerini 
ilelebet muhafaza edebilecekler
dir. Hayır, buna imkân yoktur. 
Fakat bugün mevcut muahedeler 
ahkâmım tebdile kalkışmak son 
derece tehlikeli bir fırtına yarata
bilir. Halbuki dünyayı baştan başa 
saran İktisadî buhrandan kurtul
mak için harbe değil, şuurlu ve 
müspet çalışmalara ihtiyaç vardır.

sıe
M. Venizelos Lehistan pay- 

tabıtmda üç gün kaldıktan sonra 
Viyana ferin d en  Komaya geç
mişti?. Anadolu ajansının dün 
gece veırdiğs habere nazaran

{Ayın yedinci günü M . Muso- 
lini M . Venizelosu kabul et
miş, iki başvekil arasındaki 
m ülakat yarım  saat sürmüştür.

. .  m

Venizelos'un seyahatinden telâşa  
düşen Yugoslavya K ıra lı

Akşam üzeri iki başvekil tek
rar buluşmuşlar bu defaki müla
kat bir saatten fazla sürmüştür.

Bu faaliyetten en fazla işkil
lenen Fransa ile Yugoslavyadır.

Türk-Yunan itilâfı imza edi
lirken Ceneral PaDgolosu taklibi 
hükümete tahrik eden Fransamn 
bu mevzu etrafındaki noktai na
zarını öğrenmek hiç te müşkül 

değildir.
Faraza son posta ile gelen 

Figaro gazetesini açıp, söyle bir 
göz gezdirmek anlamağa kâfidir ki 

Merkezî Avrupa devletleri pa
yitahtlarını dolaşan M. Venizelos 
siyasî mehafilin son derece nazan 
dikkatini celbetmektedir.

Çünkü Viyana’da hiç bir siyasî 
temas yapmıyacağmı muhtelif vesile 
ler ilân etmesine rğmen Yunan Baş
vekili Alman Hariciye nazırı M. 
Kurtiüs ile de M. Grandi ile de 
hatta ve hatta Ankarada olduğu 
gibi Macar Başvekili Kont Betlen- 
le de görüşmüş, konuşmuştur.

Binaenaleyh bu faaliyet Av- 
rupadaki iımumî siyasî muvazene
yi kuvvetli bir tesir altına almağa 
matuftur.

N e t ic e : 1 
Avrupa gene karışıyor. Y e r  

yer siyasî zümreler teşekkül et
mekte ve - herkes başının çaresini 
aramaktadır.

Dünyayı saran İktisadî buhran 
öyle dehşetli bir şekil almaktadır 
ki: Bütün temennilere ve tahmin
lere rağmen iddia etmek pek 
mümkündür:

“Milletler aradıkları kurtuluş 
yolunu kolay kolay bulamıyacak- 
lar.„

Şeyh Esat olum döşeğinde

Şimdiye kadar tevkif edilenlerin mik
tarı 128 kişiye baliğ olmaktadır®

| Fahrettin Paşa 
dün avdet e tti
İd a r e i  ö r f iy e  n u n ta k a a ı 
k u m a n d a m  fe v k a lâ d e  s a 
lâ h iy e t le r le  m ü ceh h ezd ir .

K o lo rd u  müfettişi Fah ret
tin paşa dün sabahki ekspres
le  A nkaradan geldi. F ahret
tin paşa idarei örfiye mınta- 
kası olan M enem en, B a lık e
sir, M anisa ve havalisine  
fev k a lâ d e salâhiyetlerle k a 
mımdan tayin ed ild iği için  
Ankaraya gitmiş ve hükü
m etle y en i vazifesi etrafında  
temas etmiştir.

Fahrettin  paşa şehrim izde  
iki gün  kalacak ve pazar 
günü E g e  vapurile izm ire  
gidecektir. M üşarünileyh İ z 
m ir d en  Manisaya g id erek  y e
ni vazifesine başlıyacaktır.

Gaziye çekilen 
teessür telgrafları

Menemen hâdisesi münasebe- 
; tile Reisicumhur' Hazretlerine 
1 memleketin her tarafından te- 
j essür telgrafları gelmektedir., 
i Bu telgraflardan bir : kısmı- 
I m neşretmiştik. Bunlardan baş- 
j ka, son günlerde gönderilen 
i telgraflar arasında Bursa meb’- 
I uslarından Şefik ve Dr. Refik 
| beylerle, Antalya Türk ocağı,
| Tire Türk ocağı, Hilâli Ahmer,
İ Tayyare cemiyetleri, Ticaret odası; 
j muallimler birliği Alaçatı belediye ‘ 
| riyaseti Bayındır. Türkocağı, Bele - 
1 diye riyaseti, muallimler birliği;
I Menemen Belediye reisi ve mual- 
8 limleri, Lâdik C. H. fırkası; ' 
] Dinar Türkocağı, muallimleri,
| Belediye reisi; Ezine H. fırkası;
1 İzmir Türk ocağı; İnegöl Türk 
| ocağına ait teessür ve taziyet 
| telgrafları vardır.

Y U K A R D A ; Alaşehirde tevkif edilenler —  
O R T A D A : Şeyh Abdurrahman Sami ve Di
vanı harbin zabıt kâtipleri —  A L T T A :  Şeyh 

Apturrahmamn evi ve şeyh Esat

Dün şehrimizde iki kişi tevkif edildi. Divanı harp 
ihzarı içtimalar aktediyor -  Şeyh Esat ecel 

döşeğinde ne demiş?
İzmir 8 ( İnkılâp ) —  Divaiıi 

harp ihzarî içtimalarına devam 
ediyor.

Bu içtimalar da muhakemenin 
şekli tesbit olunmaktadır.

Muhakemelerin hafi cereyan 
edeceğine muhakkak nazarile 
bakılıyor.

" *  n  i r  -

| Gazi Hz. Kpn~ f 
j yaya gidiyor. S
1 Ankara 8 ( İnkılâp ) - j  
I  Gazi Hazretlerinin bir I 
| hafta sonra tekrar seya-1  
| hate çıkacağı söyleniyor..! 
| Bu seyahat Konya ve | 
[I havalisinde icra edilecek-1
N tir. S
beamam

Sansör talimatnamesi ve idarei 
örfiye beyannamesi Manisaya, Ba- 
lıkesire tamin edilmiştir.

Şeyh Esat hasta!
Şeyh Esadm hastalığı gittikçe 

ağırlaşmaktadır. Bir rivayete göre 
kendisi;

—  Üç beş serserinin bu ha- 
rek etile benim  ne alâkam  o la 
bilir?  B en  masumum,,

Diyormuş. Diğer bir rivayete 
göre de :

Oğlunu yânına çağırarak:
—  “B ir  iştir ettik, b ir hatadır 

ettik; A lla h  taksiratımızı a f
fetsin.,,

Diyormuş.

Zekinin itirafları
Şerirlerden yaralı olarak ya

kalanan Zeki her şeyi itiraf et
miştir. Bu arada Kutbülaktabın 
hâdiseyle alâkasını söylemiştir.

Vazifesini yapmadığından do* 
layı işten el çektirilen Menemen 
jandarma kumandanı yüzbaşı Fahri 
Bey tahliye edilmiştir.

Jandarma kumandanı Kayma
kamla birlikte Divanıharpte mu
hakeme olunacaktır.

Kubilây kimdi?
İzmir, 8  ( İnkılâp ) —  Kubi- 

lâyın tercemei hali hakkında bir 
kitap çıkarılacaktır.,

Bu kitap gençliğe tevzi olu
nacaktır.

Kubilâyın hayatı hakkında top
lanan malûmat şudur:

Kubilây aslan Giritlidir. Ken
disi 322 senesinde Adananın Kozan 
kasabasında doğmuştur.

Babasının ölümü de Kubilây 
gibi acıklıdır.

Balkan harbinden bir az evel 
Yuılanistandaki emlâkini satmağa 

(  Arkası 2 inci sahif ede )
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®®r» Eaşfaııi Aşağı Hezeyandır!

Kendisine haber verelim 
ki biz hezeyanın bu şekline 

tahammül edemeyiz
Umumî spor kongresi Anka

rada, içtimalarma sessiz, sedasız 
devam edip gidiyor. Bu sessiz ve 
sedasızlık İstanbul içindir. Biz bu
rada bir şey duyup işitemiyoruz.

Fakat Ankaradaki içtimalara 
çok hararetli ve velveleli geçti
ğine hiç şüphe yoktur.

Kongrenin buraya akseden sa
fahatına nazaran müzakeratın en 
hararetlisi Amsterdam olempiyadı 
etrafında cereyan etmiştir.

Futbol federasyonu birçok şid
detli tenkidata cevap vermek va
ziyetinde kalmış ve sabık millî ta
kım antrönörü Tot Bellânın bir 
raporunu kongreye arzetmiştir.

Verilen malûmata göre sabık 
antrönörün bu raporu millî takım 
oyuncularının büyük bir ekseriye
tini “ arhoş, kumarbaz, zampara 

ve karaktersiz, olarak tavsif etmek
tedir . Muazzam bir skandal 
teşkil eden bu raporun ; kıraati 
kongrede büyük bir heyecan tevlit 
etmiştir.

Sporcularımıza verilen bu va
sıflar gençliğe karşı elim bir isnat 
teşkil etmektedir, Tot Bella efendi
nin rapordan ziyade hezeyanname 
ismini vereceğimiz mahut paçavrası 
şüphe yok ki futbol federasyonu 
tarafından bir müdafaaname ola
rak kongreye arzedilmiştir.

Federasyon kendisine tevcih 
edilen ithamları bu suretle reddet
mek istemiş ve genç sporcuları sat
mıştır.

Şimdi soruyoruz:
Sporcular kafilesi mademki 

sadece kumarbazlardan ve ayyaş
larda nmüteşekkil idi, daha Prağda 
anlaşılmış olması lâzımgelen bu 
hakikate rağmen ta Amsterda- 
ma kadar gidilerek neden millî 
şeref on paralık edildi. Sarhoşlarla 
maç kazanılamazdıya!

Fakat Federasyon kendini mü
dafaa etmek için gençliği satmış, 
fakat çukura bir kat daha düş
müştür.

Rakabet başladı
Gaz kumpanyaları arasında 

bazı yerlerde bir rakabet başla
mıştır. Memleketimiz piyasasında 
petrol piyasasına hâkim olan
Neftsandikatla Standart kumpan
yasıdır. Bu iki kumpanyaya gaz 
rekabetinin önüne geçmek için 
bir ihtilâf yapmışlardır. Fakat bu 
son günlerde bozulmuştur. Bunlar
dan biri Adana piyasasında itilâf- 
name haricinde daha ucuz yağ 
satmıştır.

Bu rakabetin şimdilik bir kaç 
vilâyette mevziî mahiyette olduğu 
bildirilmektedir. Her iki kum
panya itilâfı takviye için çalış
maktadır.

Başım yarmış
Samatya da arabacı Nazım 

arabacı Gftimin meçhul bir se
bepten başını yanmıştır.

[r:
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Eeklr daha 3 üncü takımda iken nasarı dikkati cel= 
işetmeğe başladı. Atılgan oyumu İle birçok hara° 
kulâdelikler yapıyor, birkaç Mşı ürerine musallat 

edildiği halde kimse onu tutamıyordu!
Fenerbahçenin bu günkü yük

sek mevkiinde çok büyük hizmeti 
dokunan futbol takımının esası, bu 
suretle, bundan on beş on altı se
ne evvel, bir çay ziyafeti esnasın
da daha kuvvetli bir şekilde ku
rulmuş oluyordu. Numune mek
tebi takımından bize gelen oyun
cular arasında en ziyade nazarı 
dikkatimizi celbeden karşımızdaki 
sağ açık Bekir oluyordu. O za
mana kadar hiç tanınmayan bu 
çocuk 14-15 yaşında görünüyordu.

Bu esmer, kısa boylu, gürbüz 
ve çekik gözlü çocuğun çok ka
biliyet ve istidadı olduğu o gün
kü oyunda yaptığı harikulâde ha
reketlerden belli oluyordu. Bir 
iki eksersize iştirak ettikten sonra 
Bekirin sağ açıktan ziyade sağ iç 
mevkiinde daha ziyade muvaffak 
olacağına kanaat getiren büyükler 
o yerde oynamasını tensip ettiler. 
Bu suretle o zamanki fener mu
hacim hattı şu şekli almış olu- 
yurdu:

Haydar A. Feyzi, Zeki, Bekir 
Alâeddin.

Bu oyuncuların hemen hepsi 
birbirinden daha güzel oynayan 
o zamanın küçükleri arasında en 
kuvvetli hücum hattını teşkil edi
yordu.

O zaman üçüncü takımda he
pimizden daha iyi, daha müessir 
oynayan ve şimdi Galatasarayda 
bulunan Necip Şakir beyin yerini 
işgal eden Bekir o boşluğu doldu
ruyor ve günden güne daha iyi

inkişaf ederek takım için çok fa- 
ideli oluyordu. Bekirin oyun tarzı 
hiç birimizinkine benzememekle 
beraber yaptığı fevkalâdelikler ve 
bilhassa top sürüşleri, kaba, lâkin 
çok sağlam çalımları, sert ve atıl
gan oyunları ve şiltlerinin kuvveti 
sayesinde teknik noksanlarını te
lâfi ediyordu. O zaman çok ferdî 
oynayan Bekirin bu eksiğini son 
seyahatinde tamamen telâfi ettiği 
ve kombinezonu ferdî oyuna ter
cih ettiği, İstanbula geldiği zaman 
yaptığı maçlarda müşahede edil
di. Üçüncü takımda iken bu ev
safı tebarüz etmeğe başlıyan Be
kir gittikçe tekâmül ve inkişaf 
etmekte ve her maçta bir derece 
daha yükseldiği görülmekte idi. 
Bekirin bu harikulâde kabiliyeti 
muhitin ve büyüklerimizin derhal 
nazarı dikkatini celbetmeğe baş
ladı. Kendisine karşı alâka çoğal
dı. Oyun tekniği itibarile noksan
larını tamamlamak için bilhassa 
itina olunuyordu. Ne yazık ki bu
günkü spor nesli Bekirin o zaman
ki hakiki ve çok yüksek kabiliyet 
ve ayni meziyetlerini görüp tak
dir edemediler ve onu kendilerine 
nümune ittihaz edemediler.

Halbuki Bekir birçok oyuncu
ların dikkatle takip edeceği ve 
oyunundan çok istifade olunabi
lecek bir futbolcu idi.

O zaman yaptığımız en heye
canlı maçlar Galatasaray üçüncü 
takımile yaptığımız maçlar olu
yordu. Evvelce de söylediğim gibi 
Ali Sami Beyin yetiştirdiği G a-

küçükleri çok güzel 
oynamakta ve içlerinde Siret sı
çan Sadi, Kurto Sadi, Namık, Mu
zaffer Sait ve Necip gibi bila
hare Galatasaray birinci takımı
nın en iyi oyuncularını teşkil
eden şahsiyetler göze çarpmak
ta idi. Bu takımla yaptı
ğımız maçlar büyük alâka ve 
zevkle seyrediliyordu. Bu maçlar
da, ele avuca sığmayan çok teh
likeli Bekiri tutmak için Galata- 
saraym hususî bir tabiye kullan
dığı hemen anlaşıldı. İki oyuncu 
muhakkak Bekire musallat olur 
ve onu oynatmamak çaresini ara
mak mecburiyeti duyulurdu. Fil
vaki Bekir öyle bir halde idi ki 
öyle bir iki kişi ile onu tutabil
mek de kolay bir iş değildi. Çün
kü kendisine’ memur edilen oyun
culara rağmen o gene bildiği gibi 
oynar, hiç sakınmaz ve oyun ka
biliyetini göstermek imkânını bu
lurdu.

Bir taraftan bu maçları yapa
rak ve muntazam çalışarak oyunu
muzu ilerletirken, diğer taraftan 
da büyükleri seyrederek, daha 
iyi istifade çaresini arayorduk. 
içimde futbule karşı öyle bir 
merak başlamıştı ki en fena 
havalarda, yağmur çamur kar j| 
düşünmiyerek sahaya gider büyük 
takımların maçlarını seyrederdim.

[ arkası var]

Zeki
Himayenin haddi vardır

Çimento tarifesi 
indirilmek 

zarurî görülüyor
İktisat vekâleti şirketler ko

miseri Remzi bey Türkiyede mev
cut anonim şirketlerin bir senelik 
mesaisi hakkında bir kitap çıkar
mıştır. Bu kitapta çimento şirke t- 
leri hakkında şayanı dikkat ma
lûmat vardır.

Çimento şirketlerinin kârı yük
sektir, Buna sebep fiatın yüksek 
olmasıdır. Yerli çimentolar hariçten 
gelen ve ağır resim veren çimento 
tacirlerinden daha pahalıya satı
yorlar. Çimento tarifelerinin indi
rilmesi zarurî görülüyor.

Bir iki çimento şirketinde idare 

meclisi azası bulunan Ayni zade 
Haşan Tahsin bey ise aksi fikir
dedir. Çimento sanayiinin himaye
si için gümrük tarifelerinin daha 
ziyade arttırılmasını ileri sürüyor.

İSltiSUL BELEDİYESİ
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Darülbedayi temsilleri
Bugün matine 
saat 15,30 da 
ve süvare saat
21,30 da 

K A T İL  D ra m  
3 p e rd e  

Yazan: R ic h a rd  
V o s s
Tercüme eden:
C e m a l R ı fa t  B .

Gişe hergün saat 13 den itibaren 
açıktır.

S İN E M A L A R
A lk a z a r  —  Garbın gasıpları 
A le m d a r —  Aşk valsi 
A s r î —  Bal Ayı 
A r t is t ik  —  Rakibe 
E tu v a î —  Holivut revüsü 
E lh a m ra  —  Arleziyen 
E k le r  —  Yanan tiyatro trupu 
F ra n s ız  —  Kivelli „
G lo ry a  —  Son Ninni 
H ilâ l —  (Beşiktaş) Para ve 

aşk
H â le  —  (Üsküdar)Kanlı sevda 
K e m â l B . —  Kısmet 
M a jik  —  Deli şarkıcı

imtiyazlılardan biri

Rıhtım şirketine 
Hükümet 

Vazıyet ediyor
Rıhtım şirketi imtiyazının fesh

edileceği haberi şehrimizin İkti
sadî mehafilinde memnuniyetle 
karşılanmıştır. İmtiyaz feshedilince
h ü k ü m e t; d e r h a l  ş iı-lce tin  fp s is a ^ ın a
vazıyet edecektir.

Bugün
Taksim stadında 
yapılacak maçlar 
heyecanlı olacak!
Anadolu, Beykoz’la, İstan= 
bulspor, Süleymaniye Fe= 
ner-Beşiktaşla çarpışıyorlar

Bugün Taksim stadyomunda 
oldukç ı hararetli maçlara şahit 
olacağız. Yapılacak maçlar şunlar
dır:

Anadolu-Beykoz, İstanbulspor- 
Süleymaniye, Fenerbahçe-Beşiktaş.

Bu müsabakalar içinde bilhassa 
Fenerbahçe-Beşiktaşın ehemmiyet 
itibarile birinci plânda olduğunu 
söylemliye lüzum yoktur.

Vaziyet şudur:
Bugün İstanbul şampiyonluğu 

mücadelesinde ağır basan iki ta
kım vardır :

Fenerbahçe ve Galatasaray ! 
Fenerbahçe, zayıf bir kadro ile 
karşısına çıkan Galatasarayı yen
mek fırsatım kaçırdıktan sonra 
şampiyonluğun en kuvvetli nam
zedi olmak vasfını da kaybetmiştir.

Bugünkü vaziyete nazaran 
şampiyonluk kupası iki takımın 
tam ortasındadır ve iki taraf da 
ayni mesafede bulunmaktadır.

İşte bugün yapılacak Fener
bahçe - Beşiktaş maçı, Fenerin 
şampiyonluk yolu üzerinde açmaya 
mecbur olduğu maniaların en teh
likelilerinden biridir. Eğer sarı 
lâcivert takım bu maniayı açmaz, 
mağlup olur ve hatta berabere 
kalırsa avantaj Galatasaraya g e
çecektir.

Fenerbahçenin bugün sahaya 
Kadri ve Zekiden mahrum bir 
halde sahaya çıkacağı söylenmek
tedir. Bakalım ne olacak?

Yeni bir cemiyet
Satıcılar cemiyeti yeniden 

faaliyete geçmiştir. Cemiyetin 
yeni idare heyeti şehrimizde 
bulunan satıcıları cemiyete aza 
kaydetmekte müşkülâta tesadüf 
etmiştir.

f  ABONE ÜCRETLERİ
3 aylık 6 aylık senelik 

Dahil içni 5 9 17 lira
Hariç için 9 16 33 „

F ia t i  5  k u r u ş

IDöyçe OryantBank
T a rih i te s is i  1 3 2 2

Q M erkezi id are B erlin
■ T e le fo n  B eyoğlu  2 4 7 ,2 4 8 ,9 8 4 ,6 8 5  
8  ve İstanbul 2 8 4 2 .2 8 4 3  
H Banka muamelâtı ve kasalar

Kânunusani

15
te n  i t ib a r e n  d e  İn k ılâ p  şu  e s e r le r i  t e f r ik a  e tm e ğ e  
lıy a c a k t ır .

b a ş

1 — İhtilâli kebir
2 — Patrik Grigoryos 

idam edildi ? Yunanistan 
lâline nasıl ulaştı?

3 — Pontos!

nasıl
istik-
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[B irin ci sahifeden mabat1 
gitmiştir. Harp patlak verince 
bir yelkenli ile kaçmağa mecbur 
kalmış fakat Yunanlı korsanların 
eline düşmüştür.

Bundan sonra kendisi Atina- 
ya götürülerek her şeyi alınmış 
ve feci bir şekilde öldürülmüştür.
O zaman “Kubilây,, ancak yedi ya
şında bulunuyordu.

Kendisi o zaman Mustafa 
ismini taşıyor ve “Kenzülirfan,, 
mektebine gidiyordu.

Daha sonra „ Kubilây ” Antal
ya muallim mektebine girmiş, fa
kat mektep lağvedilmiş İzmir 
muallim mektebine nakletmiştir.

Baranın son sınıfında sıhhati 
bozulunca kaydı Bursa muallim 
mektebine nakledilmiştir. 1341 se
nesinde buradaa diploma almıştır.

İlk muallimliği Aydın Gazi 
mektebindedir.

Bu sıralarda evlenen “Kubilây,, 
in “ Aktuğ,, isminde bir oğlu ol
muştur.

Geçen sene “Menemen,, e ta
yin edilen “Kubilây,, anlaşılamı- 
yan bir sebeple zevcesi “Vedide,, 
hanımdaa bulunuyordu. Bundan 
sonra Kubilây askere alınmıştır.

İsticvap dosyaları
Menemen 8  (İnkılâp) —  İstic

vaplara ait dosyolar tekemmül 
etmiştir. Dosyalar divanı harp 
hâtiplerine verilmiştir. Muhakeme 
cumartesi başlıyor.

Fahrettin Paşa cuma akşamı 
Izmirde bulunacaktır. Cumartesi 
sabahı Menemege gidecektir.

Bir yahudi de..

Şehir haberleri
i:::!::;:::::::;::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"":":

Menemen 8 (İnkılâp) —  Bura
da da Yasef isminde bir Yahudi 
yakalanmıştır.

Bununla maznunlar 12 8  ki
şi olmuştur.

Dün iki şeyh 
daha tutuldu

Şeyh Esat ve arkadaşlarile alâ
kadar iki şeyh daha dün Eren
köy de tevkif edilmiştir.

Bunlar şeyh Esatla alâkadar 
oldukları gibi Menemen hâdise
sinden de haberdar imişler...

Tevkif edilenlerden biri vaktile 
Erenköy tekkesinde şeyh bulunan 
şeyh Nuh, diğeri de gene tekke 
mensuplarından şeyh Hüsnüdür.

Tevkifaneye sevkedilen bu iki 
şeyh doğru Menemene sevkedile- 
ceklerdir.

Jap©n Prensi için 
tanzim edilen 

program
Japon İmparatorunun biraderi 

prens (Takamutso ) nun bu ayın 
on birinci günü memleketimizi 
ziyaret edeceğini haber vermiş
tik. Elyevm Atinada bulunan 
Japon prensinin memleketimizi 
ziyaretine ait merasim pro
gramı hazırlanmıştır.

Bu Programa göre Japonya 
İmparatoru Hazret lerinin biraderi 
Prens Takamutsu ve refikası ayın 
on birinde saat 17 de deniz 
tarikile İstanbula vâsıl olacacak- 
lardır.

11 Kânnnusani — İstanbul Va
lisi Beyfendi ile misafirlerin refa
katlerine tayin edilen mihmandar 
Beyler istimbot ile vapuru karşı
layacaklar ve vapura çıkıp 
beyanı hoşamedi edeceklerdir. 
Prens ve Prenses istimbota raki- 
ben Tophanede seyrisefain rıhtı
mına çıkacaklar ve Perapalasa 
azimet edeceklerdir.

Prens saat 18,30 da maiyeti ile 
otelden hareket ederek ve Seyri
sefain rihtmunndan istimbota bine
rek Haydarpaşa istasiyonuna gele
cek ve 19,40 da hususî trenle 
Ankaraya hareket edecektir.

12 Kânunusani — Prens saat
11,47 de Ankara istasiyonuna vâ
sıl olacaktır. İstasiyon Türk ve 
Japon bayraklarile tezyin edilecek 
ve bir kıt’a asker muzika ile res
mi selâmı ifa edecektir. İstasiyon- 
da Reisicümhur Hazretleri namına 
Kâtibi umumi ve Seryaver Bey
efendiler, Hariciye Vekili ve Müs
teşarı ve Deniz müsteşarı Beyefen
dilerle 1 inci daire ve Protokol 
Umum Müdürleri tarafından istik
bal edilecektir.

Saat 13,30 da Hariciye Vekili 
Beyefendi Prensin şerefine bir de- 
jöne verecektir.

Reisicümhur Hazretleri saat 
da prensi sureti hususiyede kabul 
ve "iyareti iade buyuracaklardır.

Akşam saat 20,30 da Reisi
cümhur Hazretleri Prensin şerefi
ne bir ziyafet keşide buyuracak
lardır.

13 Kânunusani - saat 13 ,30  da 
Marmara köşkünde öğle yemeği.

Akşam Japon Sefaretinin dinesi.
1„ Kânunusani - Prensi öğle 

yemeğini hususî surette daire
sinde yiyecektir. Saat 17 de Türk 
Ocağında çay; akşam İstanbula

®e0O3S«®<İK);J3©3ûO©OO'3O3'3®<33O0®C
Belediye s

ihtikâr
Şehirde ihtikâr v ar! Bunu ra 

yalnız biz değil, alâkadarlar da | 
söylüyor. Alâkadarların bu hu- § 
susta verdikleri rakamlar gayet 5 
sarihtir. Bunlardan aldığımız | 
malûmat şudur : o

—  Ekmek olsun, makarna o 
olsun, her ikisi de buğdaydan g 
yapılır. Halbuki, geçen sene S 
ekmek 18 kuruştu, makarna 52 o 
kuruştu! I

Bu sene cihan buğday istih- S 
sali fazla olduğu gibi Türk buğ- 2 
day istihsali de fazla oldu. Fiatlereg 
gelince ekmek fiyatleri 8,5 o 
kuruşa kadar düştü. Fakat ma- g 
karna fiatleri gene 5 2 kuruştur. |

Bu ihtikâra ait yalnız bir g 
misaldir. Yarın başka misaller 1 
daha zikredeceğiz. Görülüyor ki & 
Belediye iktisat müdüriyeti, ih
tikâra kurban giden şehirden § 
ve onun işlerinden haberi yoktur, g 

ı O halde bu dairenin işi ne f  
j dir ?  Bunu soramaz miyiz ?  J

müteveccihen hareket. Prens is- 
tasiyonda istikbal eden zevat 
tarafından teşyi edilecektir.

15 Kânunusani Haydarpaşaya 
muvasalatta bir bahriye müfreze
si resmî selâmı ifa edecektir. Em
re intizar eden istimbota rakiben 
seyrisefain rıhtımına çıkılacak ve 
oradan Perapalas oteline gidile
cektir.

15 ve 16 kânunnsanide şehir
de cevelân, müzeleri ve şayanı 
temaşa mahalleri ziyaret.

17 kânunusani saat 9 da sey
risefain rıhtımından istimbotla 
Heybeliye hareket olunarak De
niz lisesi ziyaret edilecek ve av
dette boğaziçinde bir cevelândan 
sonra tekrar seyrisefain rıhtımına 
çıkılarak Perapelâs oteline avdet 
edilecektir.

18 kânunusani Prens saat 10 
da Harbiye mektebini ziyaret ede
cek, talebe ve süvari talimlerinde 
hazır bulunacaktır, Arzu ederse
11,30 da Yüksek Harp Akade
misini de ziyaret edecektir.

19 Kânunusani - Perens ve 
Perenses ve maiyeti ekspresle 
Sofyaya hareket edeceklerdir.

İstanbulda Vah Beyefendi ve 
mihmandar beyler misafirleri teşyi 
edecektir. Teşyi bilâ merasim 
yapılacak, yalnız polis tarafından 
intizam temin edilecektir.

Gene mı of

Va-Muyu vurmak 
astiyen 

b e r a a t  e t t i  I
Dün ağır cezada Akşam ga

zetesi muharrirlerinden Valâ Nu
rettin Beyi öldürmek kastile silâh 
istimal eden Remzi Paşa zade 
Şevket Beyin muhakemesi nihayet 
bulmuştur Valâ Nurettin Beye atı
lan kurşun mumaileyhe isabet et
memiş, Akşam gazetesi idare me
murlarından Şevket Beyi yarala
mıştı.

Dünkü celsede evvelâ tabibi 
adilden ikinci defa olarak gelen 
rapor okundu. Bunda Şevket 
Beyin hâdise esnasında cinnet 
eseri gösterdiği tesbit edilerek 
ceza verilemiyeceği, söyleniyordu. 
Serbest bırakılması heyeti hâki- 
menin takdirine bırakılacağı bil- 
bildiriliyordu.

Heyeti hâkime müzakereden 
sonra maznunun beraatine karar 
vermiştir.

izzet 10 Sene hapse 
mahkûm oldu

Bundan bir kaç ay evvel 
Pangaltıda “Belvü,, bahçesinde 
Şek üre Hanımı öldüreu Seyrü- 
sefain baş kamarotlarından Mu
harrem oğlu İzzetin muhakemesi 
dün ağır cezada nihayet bitmiş
tir . Müddeiumumi maznunun 
tecrimini talep etmiş ve heyeti 
hâkime müzakereden sonra 
İzzet Beyin 10 sens yedi ay 
hapsine kabili temyiz olmak 
üzere karar vermiştir.

“Halit Fahri,, Beyin 
Darülbedayi davası

Darüibedayi mecmuası aleyhine 
şair Halit Fahri Beyin açtığı ha- 
karetamiz neşriyat davasına dün 
ikinci cezada devam edilecekti. 
Fakat Vasfi Riza Bey Ankara- 
dan bir istida göndererek muha
kemenin talikini rica ettiğinden 
hey-ti hâkime muhakemeyi başka 
bir güne talik etmiştir.

Parise giden talebe
Darülşşafaka mezunlarından Sup

hi ve Fethi Beyler dün Mesajeri 
Maretim vapurile Fransada tahsil 
etmek üzere Marsilyaya gitmiş
lerdir.

Giden talebelerden Suphi Bey 
fizik ve kimya, Fethi Bey de ri
yaziyat tahsil edeceklerdir.

Yarın da dokuz talebe trenle 
tahsil için Berline gideceklerdir’

Dün saat 15 buçukta Kuroka- 
pıda Karapıçak caddesinde Agop 
Bahadoryan Efendinin Alem rakı 
deposunda isminin Kemal olduğu
nu söyleyen bir sarik tarafından 
telefon edilmiş, deponun, Sanayii 
Nefise salnamesine abone kaydc • 
dildiği ve abone bedeli olan üç 
liranın gönderilecek tahsildarla
rına verilmesi rica edilmiştir

Biraz sonra, depoya, isminin 
Fatma olduğunu söyleyen ihtiyar 
bir kadın gelmiş, üç liralık 
bir makbuzla bir mektup getir - 
miştir.
Kadının, Taksimde, Cami sokağın
da 1 numaralı evde oturduğu an
laşılmıştır,

Bu teşebbüsü, meşhur dolandı
rıcı Mahut Saim tarafından yapıl
dığı muhakkaktır. Çünkü, Mahmut 
Saim, bundan pek az zaman evvel 
aynı isimdeki salnameye abone
kaydedildiğini zikrederek bir
çok kimseleri dolandırmış ve son 

defa gene yakalanarak adliyeys tes
lim edilmiştir.

Geçen sene de bu suretle do
landırılmış olan Agop efendi, ka
dım depoda alıkoymuş, mahalli 
nahiyeki, telefonla vaziyettf ha
berdar etmiştir.

Nahiyeden gönderilen memur 
kadimi derdes ederek elindeki

makbuzu istirdat etmiştir.
Çakır Mehmede 
ne yapılacak?

Merkez memuru Raslh Beyi 
yaralıyan Çakır Mehmet hakkın-
daki takibat yeni bir safhaya gir
miştir. Çakır Mehmedin nüfus kâ
ğıdı bulunmadığından ve kendisi 
de evvelce hudut haricine aiılmış 
olduğundan son cezasını tamam
ladıktan sonra hudut haricine atı
lacaktır.

Tanzifat amelesi
Nezafet amelesi kadrosu 

tezyit olunmuştur.
Geuiş kadro bu ay başın

dan itibaren işe başlayacaktır.

Asım Bey geldi
Müskirat inhisarına ait işler 

üzerinde hükümetle temas etmek 
üzere Ankaraya giden müskirat 
inhisarı müdüri Asım Bey dün 
şehrimize avdet etmiştir.

Ankaraya giden artistler!
Darülbedayi sanatkârlarından 

dokuz kişi evvelki gün Ankaraya 
gitmişlerdir. Artistler Ankarada 
Türk ocağı sahneui-d". Topazı 
temsil edecekler ve önümüzdeki 
hafta içinde avdet edeceklerdir.

Şehrimizde kalr'n san’at kârlar 
temsillerine devam edse 'derdir.

İnkılâbın edebî tefrikası : 5Nanam m m
Yazan : E m il Z o la

La Faluvaz , kıza bakmadı da 
anasını elân güzel buldu.

Orkestranın reisi değneğini ha
vaya kaldırdı. Muzika başladı.

Perde kalktı.
La Faluvaz elân konuşmakta 

de\am ediyordu.
Baksana, senin Lusinin yanında 

bir adam var.
Faşeri durbunini locaya çevirdi. 

Hiddetle mırıldandı:
O, La bordettir.
Arkalarından „ sükût,, diye ba

ğırdıklarından sustular.
Herkes başlarını dim dik kal

dırmış, dikkat kesilmişlerdi.
Piyesin ilk perdesi, eski Yu-

Mütercimi : S e n b e n  
nan mabutlarının oturduğu yer- 
olan “Olimp,, dağında cereyan edi
yordu. Kartondan bir olimp ta
svir edilmişti. Kolisler bulut şek
linde idi. Jübiterin tahtı sağ tara
fa konmuştu. İris ile Gani sema
vî maiyetierile zuhur ettiler. Ma
iyetindekiler taganni ederek, or
tadaki büyük masanın etrafındaki 
koltukları tanzim ediyorlardı.

Ücretli, el vurucular sırasın
dan bravo sesleri yükseldi.

Halk sabırsızlıkla Nanayı bek- 
liyardu.

La Faluvaz, mavi esbaph, omu
zunda yedi renk hamaili ile ( İr is )

rolünü yapan Klaris Beneyu alkış
ladı. Bunu birçok el şakırtısı da
ha takip etti.

Hafif bir titreme bütüt salon 
halkını dolaştı. Ros Minyon, Di- 
yan kıyafetinde sahneye giriyordu.

Vakıa Roz, bu rolü yapacak 
kadar boya ve güzelliğe sahip 
değildi. Bilâkis, zaif, esmer, 
kısa boylu ve çirkindi.

Fakat temsil ettiği şahısla 
alay eder gibi görünen bu tezat 
lâtif göründü, hoşa gitti.

Peşinden sevimli aktör Proli- 
yer sahneye girdi. Herkesi bir 
gülmektir aldı. Jeneral kıyafetin- 
deydi. Mars rolünü yapıyordu. 
Başına uzun bir tüy takmıştı. 
Uzun bir kılıcı yerlerde sürükle
niyordu. Diyanın kocasıydı. Diyan 
hiddetliydi ve kendisinden intikam 
alacağın! yeminle söylüyordu.

Doeto comik bir tiroliyen

havasile nihayettendi. Droliyer 
kızgın bir kedi sesile bu havayı 
pek çapkıncasına taganni etmişti.

Bundan sonraki sahneler can 
sıkıcı idi. Büyük bir tacın altında 
ahmak bir jübiteri temsil eden 
ihtiyar aktör, ahçısının hesabına 
dair zevcesi ile soğuk soğuk kavga 
ediyordu.

Halkın sabrı tükemişti, kimse 
ayuna ehemmiyet vermiyordu.

Demek Nanayı perde inmesi 
zamanına saklıyorlardı. Ağızlarda 
şikâyetli mırıltılar dolaşıyordu.

Bu anda sahne gerisindeki bu
lutlar açıldı, Venüs göründü. Beyaz 
bir kaftana bürünmüş, sarı uzun 
saçları omuzları üzerine serpilmiş 
on sekiz yaşında ve çok güzel bir 
vücuttu.

Bu Nanaydı.
Taganniye başladı.
Daha ilk mısraı söylerken seyir

cileri bir şaşkınlık knpladı.
Bu ne biçim ses ?  Hiç kimse 

bu kadar falso, bu kadar usulsüz 
ses işitmemişti. Nana bir şırınga 
gibi taganni ediyordu.

Sahnede durmasını bile bilmi
yordu. Ellerini öne doğru fırlatı
yor, vücudu baştan aşağı kadar 
sallamyardu. Tavurlar münasebet
siz ve çirki idi.

Parterden “ oha „ sesleri yük
seldi, ıslıklar çalınmağa başladı.

Artık ıslığı da bıraktılar, gül
meğe başladılar. Herkesin güldü
ğünü görünce Nana da gülmeğe 
başladı.

Bütün falsolurile beraber bu 
güzel kız tuhaftı, insana neşe ve
riyordu. Güldükçe çenesinde mi
ni mini tatlı çukurlar peyda olu
yordu.

(A rk a sı yarin)
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ve çoc
Düne kadar kadını yalnız bir 

cepheden müdafaa edebilirlerdi:
“Cemiyette kadının işi azmidir, 

zannediyorsunuz? Çocuk doğuru
yor, sütle besliyor, bakıyor, bü
yütüyor. Evin hizmetini görüyor.,,

Pekâlâ kabul.
Bu hizmetin bir hayata kâfi 

gelip gelmediğini arıyalım:
Aslan da doğuruyor, besliyor, 

büyütüyor.
Fakat gene erkek aslan gibi 

avını arıyor, mücadele ediyor, 
karnını doyuruyor.

Beygir de, doğuruyor, besliyor, 
büyütüyor. Fakat, gene erkek 
beygir gibi araba çekiyor, harbe 
giriyor, hizmet ediyor.

Kedi de doğuruyor, besliyor, 
büyütüyor. Fakat, gene fare tutu
yor.

Dünyada mevcut bütün dişi hay
vanlar doğuruyorlar, besliyorlar, 
büyütüyorlar ayni zamanda hayat
larını da kazanıyorlar.

Demek ki tabiat dişiyi yanlız 
doğurmak için yaratmamış.

Diyeceksiniz ki insan yavrusu 
hayvan yavrusu gibi çabucak mey
dana gelmez. Bilâkis sistem tah
tında yetiştirilen bir çocuk hem 
sıhhatli, hem, kolay yetiştirilir ve 
nihayet vaziyetini işine göre ayar 
eder, kadm ona göre çoçuk yapar..

Zaten biz, dünden bu güne iş 
için hazırlanmamış kadından bahs
etmiyoruz.

Çocuk ailenin müşterek malı
dır, sistemin devamına müştereken 
nezaret edilir. Y eter ki : çocuk 
yapmak gönül avutmak için değil 
muayyen bir gayenin tahakkuku 
için olsun.

Geçen yaz karşımızdaki apar- 
tımanın balkonuna yeni doğmuş 
bir çocuk çıkarırlardı. Her gün 
bir kadın, sepet içinde çıplak bir 
bebeği getirir, güneş altına bırakır 
ve giderdi.

Çocuk o kadar ağlar, o ka
dar kıvranırdı ki, feryadı kulak
larımızı doldururdu.

Çocuğa bakan kadını görür
düm, aşağıda işile meşgul olur, 
aldırmazdı bile.. Birgün sordum:

Yazık değil mi yavruya niçin 
ağlatıyorsunuz, dedim.

Gayet basit, dedi;
Sizi rahatsız ediyor affımzı dile

rim fakat nihayet bu^eziyet on beş 
gün sürer, sonra alışır bilâkis haz 
ile güneş banyosunu alır. Ona 
acıyacak olsam, hem boyuna beni 
rahatsız eder, hem kendi alışmaz 
rahatsız olur. Çocuklara sistemleri 
zorla kabul ettirmek zaruridir.!

Filhakika on beş gün sonra 
bebeğin sesi işidilmez oldu mu-

Ankara 8 (İnkılâp) —  Ziraat 
kongresi er.cümeııleri ayrı ayrı 
toplanmışlardır.

Bu ictimalarda raporlar tetkik 
olunmuştur.

Millet meclisinde
Ankara! 8 (A.A.) —  Büyük 

Milıen Meclisi bugün Reis Vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde 
toplanmış ve askerî şahıslar tara
fından işlenilen cürümlerin affı 
ve tecili hakkmdakı kanun lâyi
hasının ikinci müzakeresi yapıla
rak kabul edilmiştir. Meclis Cu
martesi günü toplanacaktır.

Muhafız gücü imalâtı 
harbiye maçı bugün!

Ankara 8 ( İnkılap ) — İmalatı 
harbiye ile Muhafız gücü arasında 
yarın maç yapılacaktır.

Şûrayı Devletteki 
Belediye evrakı

Ankara 8 (İnkılâp) —  Şûrayı 
Devlet Şubat nihayetine kadar- 
belediye intihabına ait evrakı 
bitirecektir.

Mimarlar kongresi
Ankara 8 (İnkilâp) —  Mimar

lar kongresi yarın toplanacaktır. 
Kongre belediye salonunda ola
caktır.

Türkjcakları balosı
Ankara,8 (İnkılâp) —  Türko- 

cakları heyeti Şubatta bir balo 
verecektir.

Ziraat kongresinde
Ankara , 8 ( A.A. ) —  Umumî 

ziraat kongresi encümenlerinden 
bir kısmı mesailerine mevzu teş
kil eden mes’eleler etrafındaki 
tetkiklerini ikmal ederek rapor
larını hazırlamışlardır. Cumartesi 
günü öğleden evvel toplanacak 
olan heyeti umumiyede müzakere 
edilecek olan bu rapoılar zirai 
kredi ve vergilerle gülcülük, seb
ze ve meyvacılığa aittir .

ayyen saatlerde kadm gelir, çıp
lak yavruyu güneşe bırakır ve 
muayyen saatlarde içeri alırdı.

Çocuğun anası bir iş kadım idi. 
Karı koca, adımlarını mükemmel 
bir disiplin altında idare ediyorlardı.

Gezmiye, eğlenmeğe de vakit
leri kalıyordu. Bazı geceler evle
rinde ışıklar ziyadeleşirdi ve Cuma 
günleri onların koikola sokağa 
çıktıklarını gürürdüm.

N. H.

İ timleri. | 
| İzmire gittiler», jj

B a lık e s ir  8  (İn k ılâp ) —  jj 
jj B u ra d a  b u lu n a n  3 4  k iş il ik  jj 
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jj e k s p r e s le  Iz m ire  h a r e k e t  jj 
jj e tm iş tir . II
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îj m  r e f ik a s ı  “ Y e d id e  „ H a - II 
j; marnla o ğ lu  d a  iş t ir a k  e t -  jj 
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İtaati d ö rt  güm s ü r e c e k tir . II 

S e y a h a t  “ Menetme „ me jj 
jj k a d a r  te m d it  e d ile c e k tir , jj

Spor kongresi
Ankara 8 ( A. A. ) —  Spor 

kongresi bügün son İçtimaını ak- 
tetmiştir. Kongre muamelâtı umu- 
miyesinden ve olimpiyat mes’ele- 
sinden dolayı futbol federasyonu
nun tebriyesini üç reye karşı 147 
reyle kabul etmiş ve olimpiyat 
seyahati esnasında bazı zevata 
ikraz edilen paraların istirdadını 
merkezi umumiye havale eylemiştir.

İdarî ve fenni salâhiyetlerin 
müdürü umumiye verilmesi hak
kında nizamnamede yapılan tadilât 
tasvip ve kabul olunumuştur.

Kongre olimpiyat seyahati es
nasındaki hareketlerinden dolayı 
Ulvi, Bedri, İsmet, Lâtif, Alâat- 
tin, Burhan, Sabih, Kemal, Ruhi, 
Vahi, Süleymaniyeden Hüsnü, 
Nevzat, Kadri. Refik, Sadi Beylerin 
badema Milli Takımlara alınmaması 
karar altına alınmıştır. Merkezi 
umumî heyeti intihabatı yapılarak 
riyasete Ali Rana, ikinci reisli
ğe Aziz, azalıkiara Müştak, Mah
mut, Saffet, Hüsnü, Nailî, yedek 
azalıkiara Feridun, Rıdvan, Ziya 
İhsan, Ali ve Kâmil hesap mü
fettişliklerine de Nusrat ve müm
taz Beyler seçilmişlerdir. Kongre 
mesaisine nihayet vermiştir.

Ankara, 8  ( A  A ) —  Spor 
kongresinde yapılan intihabatta 
Futbol Federasyonu Reisliğine 
Hamdi Emin azalıkiara Fethi ve 
Saim Beyler, Atletizm federasyo
nu reisliğine Burhan, azalıkiara 
Ahmet ve jTevfik, Beyler, güreş 
federasyonu reisliğine Ahmet, aza- 
lıklara Tayyar ve Sadullah, de
nizcilik federasyonu reisliğine Meh
met Ali azalıkiara Rıza ve Cavit 
iskrim federasyonu reisliğine Suat 
azalıkiara Rıdvan ve Kâzım Bey
ler seçilmişlerdir.

Nafıaya bir mü
racaat

Bursa - Mudanya 
hattı bize geçti
Ankara, 8 (İnkılâp) —  Bursa 

Mudanya şimendifer kumpanyası 
Nafıa vekâletine müracaat ederek 
bu hattı işletmekten vazgeçtiğini 
bildirmiş, Nafıa vekâleti de müna 
kalâtm inkıtaına meydan ver
memek üzere bu hattın devlet de
miryolları ve limanları umumî 
müdüriyetince işletilmesine karar 
vermiştir. Hattı teslim almak üze
re demiryolları idaresinin hare
ket reisi Nüzhet Beyin riyasetinde 
bir heyet şehrimize gelmiş ve 1 
kânunusani 931 tarihinden itibaren 
hattın teslimi için tertibat almak 
üzere Mudanyaya hareket etmiş
tir. Bu iş bittikten sonra hattın 
Karaköye kadar temdit edilmesine 
intizar ettiğimizi ilâve ve temenni 
ederiz.

Hukuk talebesi
İzmir 8 ( A. A ) —  Atina 

seyahati münasebetile şehrimize 
uğrayan İstanbul Darülfünunu 
Hukuk fakültesi talebeleri bu
gün makamı vilâyeti, Türkocağı- 
nı, müzeyi ve erkek lisesini 
ziyaret etmişler ve seyahatlerine 
devam etmek üzere şehrimizi 
terketmişl erdir.

Orhan Bey hanında 
bir kazan patladı ik 
kişi ağır yaraîandıi

Dün gece saat 24 te Babıali 
ve civarı dehşetli bir taraka ile 
sarsıldı. Herkes kendi oturdukla
rı evin bir tarafının yıkıldığına za- 
hip olarak etrafı dolaştılar. Fakat 
birşey bulamayınca başka sebep
ler aramak için sokağa fırladılar. 
Nihayet sese yakin bulnanların 
üçer beşer koştukları tarafa gi
derek anlamışlardır ki hâdise el- 
yevına matbuat cemiyetinin ve “Y ıl
maz „ gazetesinin işgal ettiği 
Orhan Bey hanındadır.
Hâdise şöyle olmuştur:

Orhan Bey hanının dördüncü 
katını işgal eden „Yılmaz,, refi
kimizin çatı katında sayfaların 
kalıbı alınması için tesis edilen 
buharlı kalıp makinasınm su ka
zanı dikkatsizlik yüzünden patla
mıştır. Bu esnada kazanın yanında 
yatmakta olan hammal Tahir 
ağa yüzünden ve kasıklarından, 
yine mezkûr gazete hademelerin
den Sabahaddin, Etem yüzünden 
tehlikeli surette yaralanmış - 
tır. nfilâk o derece şiddetli ol
muştur ki kâgir hanın çatı katı 
tamamen berhava olmuş ve bütün 
bina dahilinde bir tek cam kal
mamış ve duvarların sıvaları da 
tamamen dökülmüştür.

Mecruhlar derhal otomobille 
Cerrahpaşa hastanesine nakle
dilmiştir. Mahalli vak’aya gelen 
İtfaiye ve zabıta memurları terti
batı lâzıma alarak vak’ayı tesbit 
etmiştir.

Mevlût okutmak 
yasak değil!»
Dün işaa edilen bazı şayialara 

göre, evlerde mevlût okuttu rul- 
sı hükümetçe menedilmiş.

Dün alâkadar makamlarda 
yaptığımız tahkikata göre ne vi
lâyetçe resen böyle bir karar veril
miş ne de vekâletten böyle bir emir 
gelmiştir. Binaenaleyh bu şayia 
asılsızdır.

Metropolitler hakkında
Dünkü akşam refikimizden 

birinde, bazı metropolit ve met
ropolit muavinlerinin mühim bir 
meseleden dolayı isticvap edil
dikleri yazılmıştır.

Alâkadar mehafilde yaptığımız 
tahkikata göre böyle bir isticvap 
yapılmış değildir.

nahiye kongreleri 
bugün bitiyor

On günden beri devam eden 
Halk Fırkası kongreleri bugün 
bitmiş bulunacaktır.

Dün geceki balolar!
Dün gece Unyon Fransez sa

lonlarında Maksimde de Himayei 
etfal cemiyetinin baloları vardı.

Her ki balo da çok zevkli, çok 
eğlenceli olmuştur.

Bilhassa Maksimdeki himayei 
etfal balosunda zengin kotyonlar 
dağıtılmış üç cazbant sabaha ka
dar davetlileri eğlendirmiştir.

Son postanın davası
Dün, ağırceza mahkemesinde, 

Son posta gazetesi aleyhinde açı
lan Hükümeti tahkir davasına 
ruyet edilmiştir. Bu davaya dünde 
yazdığımız gibi, önce ıstanbulda 
başlanmış, sonra fzmire nakledil
miş, ve daha sonra temyiz mah
kemesinin verdiği tayini merci 
karariyle tekrar ağırceza mahke
mesine havale edilmiştir.

Dünkü celsede, Ağırceza mah
kemesi, ademi salâhiyet kararı 
vermiş, evrak, merci tayini için, 
müddeiumumiliğe tevdi edilmiştir'

Rıhtım Şirketinin feshinden sonra..

K e l  Haşana gö re :
1 Kel Haşan —  Ne yakama yapışı

yorsun be herif, hırsız mıyım ?
Rıhtım şirketi memuru —  Yağma yok! 

Hodri meydan mı zannettin? Sökül baka
lım ayak bastı paralarını!..

2 Kel Haşan —  Beyefendi! Size şikâ
yete geldim. Bu Rıhtım Şirketi belâsın
dan bizi kurtarın. Senelerdenberi ancak 
beş karış rıhtım yaptırdı. İstanbulun her 
yerinden yok rıhtım parası yok ayak bas

tı parası, halkı boyuna tırtıklayıp duruyor. 
— Hah şöyle basın şu kapıya koca kilidi. 

Sülük gibi emdikleri, irin gibi burunların
dan gelsin inşallah.,

Rıhtım şirketi ne\halde?
4 —  Hey çorbacı başı! Sağ tel sağ cebe 

marş!. Uçalan papelleri.. Sen benden ayak 
bastı parası alıyordun, ben de senden 
ayak kaldırdı parası istiyorum.
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HARP BUĞUN MUHAKEMEYE BAŞLIYO R

nmmı

İdarei örfiye mıntakası 
kumandam Fahreddim Paşa 
pazar günü hareket ediyor

İzmir, 9 ( İnkılâp ) —  Muhake
meler, yarın başlıyor. Divanıharp 
ihzarı faaliyetini ikmal etmiştir. 
Divanıharp reisi Mustafa Paşa, 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
şunları söylemiştir.

—  Gazeteleri etraflı tenvire 
çalışacağız. Muhakemelerin alenî 
olup olmıyacağı henüz tesbit edil
miş değildir.

Manisada sekiz Eylül mektebi 
„ Kubilây ,, için bir müsamere 
vereceğinden gece yirmi dörde 
kadar açık kalmasına izin verildi.

fd a r e i Ö r fiy e  n u n ta k a s m a  
k u m a n d a n  ta y in  e d ile n  F a h -  
re d d in  F a ş a  y a r ın  E ğ e  v ap u - 
r iy le  İz m ire  g id e c e k tir .

F a h re d d in  P a ş a  İzm is-den 
M a n is a y a  g e ç e r e k  b u ra d a  
v a z ife s in e  b a ğ lıy a c a k tır .

Askerî küvetlere 
müracaat kanunu

A n k a ra , 9  (İn k ılâ p ) —  S o n  
i r t i c a  h â d ise s in d e n  a lın a n  
n e t ic e le r  ü z e r in e , A s k e r î  
k u v v e tle r in  h e r  h a n g i b ir  
h â d is e y e  n e  z a m a n  m ü d a h a 
le  e d e b ile c e ğ i h a k k ın d a  b ir  
k a n u n  p r o je s i  h a z ır la n m a k - 
ta d ır .

Bu projeye konulacak esasla
ra göre Askerî kuvvetter Mülkî 
teşkilâtın bütün kuvvetlerine ve 
tedbirlerine müracaat olunduktan 
sonra yardıma çağırtabilecek ve 
bunun aksi mücazatı mucip ola
caktır.

Tevkif edilen 3 
kişi gönderildi

Manisa müstantikliğinin emri 
üzerine evvelki gün şehrimizde 
Hüsnü ve hafız Nuh isminde iki 
kişi daha tevkif edilmiştir. Dün 
de şeyh Sabri isminde biri daha 
yakalanmıştır. Bu üç kişi de şeyh 
Esadsn arkadaşîarmdandır.

İrtica teşkilâtı ile alâkadar ol
dukları anlaşılan bu üç kişi dün 
inebolu vapurile İzmire sevkedil- 
mişlerdir.

Şeyh Esat pek 
ağır hastadır!

İzmir, 9 ( inkılâp ) —  Şeyh 
Esat pek ağır hastadır.

Bugün oğlu Aliyi bir kere daha 
görmek istemiştir. Oğlu kendisine 

gösterildiği zaman kendisine birtakım 
nasihatlerde bulnmuştur. Bu arada 
oğluna hükümetin emirlerine ria
yet etmesini, asla muhalefet yap
mamasını bildirmiştir.

tamirde dört kişi daha 
tevkif edildi

İzmirde dört kişi daha yeniden 
zan altına alınmıştır. Bunların bi
risi lokantacı, diğeri amele, ikisi 
seyyar satıcıdır. Bunlar isticeva 
ediliyorlar.

F a h re d d in  P a ş a

Kırklar
Bugün yarın içtima 

edecek alınan 
netice görüşülecek

Ankara, 9 (İn
kılâp) —  Halk 
Fırkası Kırklar 
heyeti ya yarın 
yahut ta paza- 

' ra içtim a" ede
cektir. Teşkilât 
yapmak üzere 
intihap mınta- 
kalanna giden 
meb’uslar ek
seriyet itibarile 
Ankaraya dön
müşlerdir.

Meb’uslar in
tihap dairele
rindeki müşa

hedelerini tes
bit etmiş ve bil
dirmiş oldukla- Kırklardan: Hakkı 

Tarık, Ali Şuuri, 
rmdan Kırklar Yusuf Akçura B.ler
içtimaında bu müşahede ve intiba
lar mevzuu bahsoiacaktır. Bu içti
main kararından sonra meb’uslar 
tekrar intihap dairelerine gidecek
lerdir.

Bu mühim içtimaa Başvekil Pa
şa riyaset edecektir.

* * *
A n k a r a , 9  (İn k ılâ p ) —  F ır 

k a  k o n g r e  h azsrlîk lan ssa  e n  
f a a l  b ir  ş e k ild e  devama e d i
liy o r .

F ır k a  p ro g ra m ın ın  e s a s  
h a t la r :  v e  m a d d e le r i G azi
H a z re tle r in in  K o n y a , A d a n a  
S e y a h a tle r in d e n  s o n r a  te s b it  
o lu n a c a k t ır .

G az i H a z re tle r in in  s e y a 
h a t le r in i K o n y a , A d a n a d a n  
s o n r a  M ersin  v e  A n ta ly a y a  
k a d a r  te m d it e tm e le r i  ih t i 
m a l d ah ilin d ed ir.

Tapu teşkilât kanunu
Ankara 9 ( İnkılâp ) —  Tapu 

teşkilât kanunu şurayı devlette 
tetkik ediliyor.

Buna nazaran, mevcutlara ilâ
veten 6 başmüdürlük daha ihdas 
edilecektir.

Dünkü maç
F. Bahçe s 1 
Beşiktaş s ©

]Yazışım spor sahifemizde 
okuyunuz

Borçlar
Diğer devletler 
değil para, cevap 
bile vermiyorlar!
Hamiller diğer borçlulara 
söz geçiremedikîeri halde 
bizi niçin sıkıştırıyorlar?

D a in le r in  k e n d ile r in e  d e ğ il 
p a r a , h a t t a  ce v a p  b ile  v e r 
m e ğ e  te n e z z ü l e tm iy e n  d i
ğ e r  b o rç lu  d e v le tle r i b ir  
t a r a f a  b ır a k a r a k  b ü tü n  ta z 
y ik le r in i y a ln ız  bizim  ü z e ri
m izd e t e k s i f  e tm e le r i n a z a n  
d ik k a t i  c e lb e d e c e k  b ir  h â d i
s e d ir .

Paris 7 —  Temps gazetesi 
malî kısmında düyunu umumiye 
mes’eiesinden bahsederek diyor ki: 

"Düyunu umumiye meclisi sene
lik raporunu hazırlamıştır. Rapor
da Yugoslavyanın Lozan muahe
desini imza etmediğini ileri süre
rek Osmanlı borçlarından kendi
sine isabet eden hisseyi vermek
ten çekindiği beyan olunuyor. 
Yugoslavyaya isabet eden hisse 
5,25 tir.

Arnavutluk, meclisin teşebbü
süne cevap bile vermemiştir. Trans- 
jordanie varidatı kâfi geldiğinden 
para veremiyecğini bildirmiş, Os- 
manlı borçlarından kendilerine 
hisse ayrılan diğer arap hükümet
leri de cevap vermemişlerdir.

Sayınız Hamillerden biri... 
M eşh u r R o çild i

Zekâi bey bugün 
Parise gidiyor

Bir müddettenberi tnezunen 
şehrimizde bulunan Dayinler vekili 
Zekâi Bey bugünki ekspresle Pa
rise gidecektir.

Fuaragi H an

izmirde
Dün yeniden 21 
kişinin daha tevkif 
edildiği bildiriliyor

İzmir 9 (İnkılâp) —  İzmir ve 
Aiaşehirde gizli tekke hayatını 
devam ettirmek istiyen 21 kişi daha 
tevkif olunmuştur.

Dargındım amma, 
Kubilâyı severdim!

İzmir , 9 ( İnkılâp ) —  Burada 
bulunan „ Kubilây ,, m zevcesi 
Vedide hanım şunları söylemek
tedir :

—  “Aydında iken sevişerek 
evlendik. İki sene sonra bir mes
eleden dolayı darılmıştık, mahke
meye müracaat ettik. Fakat neti
celenmedi.

Ben Ayvalıkta muallimdim. Şimdi 
Gönen kazasının Fuzaksi köyüne 
hoca oldum. Hükûmetimizinn oğ
lumuzun tahsilisini deruhde etmesi 
beni çok sevindirdi. Dargın olma
ma rağmen Kubilâyı çok seviyor
dum. Bu acı beni öldürecektir.,,

Hüsrev Bey
Tahran Seflmniz 

Bugün Batum 
yolu 11© gidiyor
îran 4 Hariciye Nazırının 
tekrar memleketimize 

sefir olacağı söyleniyor.
Refikasının rahatsızlığından do

layı bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Tahran sefirimiz Hüsrev 
B. bugün Pake vapurile Botuma 
gidecektir.

Hürev Bey Iran hükûmetile 
aramızda mevcut olan ihtilâflı 
mes’eleler etrafında hükümetimiz
den talimat ve salâhiyet almıştır. 
Mumaileyh, Tahrana gider gitmez 
yeniden müzakerata başhyacaktır.

H iisre v  b e y  yemi a ld ığ ı t a 
lim a t, m u c ib in c e  h u d u t m e - 

. s e le s in d e  ^ ğ n  d ağ ın ın  m u t
la k a  h u d u tla rım ız  d ah ilin d e 
k a lm a s ın d a  İ s r a r  e d e c e k t ir . 
H ü k ü m e tim iz  ş a r k  h u d u tla 
r ın d a  a s a y iş  v e  in z ib a tı t e 
m in  iç in  b u n a  k a t ’î  b ir  cü 
r e t t e  lü zu m  g ö r m e k te d ir .

Diğer bir mesele de Trabzon 
Erzurum, Tahran arasında yapılan 
şoseye İran hükümetinin de işti
rak etmesi işidir. İran için bu yol 
gayet ehemmiyetli bir ticaret mah
reci olduğu halde, bu hususta hü
kümetimizle teşriki mesai etme
mektedir.

Diğer taraftan aldığımız malû
mata göre ihtilâflı meselelerin 
halline intizar ettiği için bir sefir 
tayinini geciktirdiğini söyliyen İran 
Hükümeti yakında memleketimize 
bir sefir gönderecektir.

Elyevm Tahran Hariciye Neza
retinde bulunan Furugî Hanın ya
kında bu vazifeden istifa ederek 
tekrar Ankara sefaretine tayin 
edileceği söylenmektedir.

İngilterede maden 
amelesi meselesi

Londra, 8 . ( A .A . ) B i r  gazete 
muhabirine beyanatta bulunan 
M. Macdonald cenubî Gai maden 
amelesi ile maden ashabı arasın
daki ihtilâfın pek yakında hal ve 
fasledileceğini ümit etmekte ol
duğunu beyan etmiştir. Mumailey
he göre, her şey yarınki Kardif 
konferansına bağlıdır.

Londra, 8  ( A . A) —  M. Mac- 
donaldin dünkü beyanatına cevap 
olarak büyük Britanya madenleri 
ashabı, kömür madenleri hakkın- 
daki 1930tarihli kanunun hiçbir 
tarafı millî sanayi meclisinin mu- 
karreratmı kabule mecbur edecek 
bir maddeyi ihtiva etmediğini söy
lemektedirler. Bu meclisin teşkil 
edilmesinin yegâne sebebi, millî 
maden amelesi federasyonuna üc
retler meselesi hakkındaki müza- 
kerarta istikamet vermektedir. 
Maden eshabı bu meclise muarız 
bulunuyorlar, çünkü 1926 sene
sinde vukua gelen hâdiselerin te
kerrürünü istemiyorlar.

Havanada yakala
nan fesat cemiyeti

Havana , 8 ( A.A. ) —  Zabıts 
bugün bir çok otelleri dinamitle 
berhava etmek gayesini takip eden 
bir fesat tertibatı keşfetmiştir. 
Fesatçılardan bir çoğu tevkif 
edilmiş ve bunların Allegueton- 

daki karargâhlarında herbiri bir 
kaç kilogramlık J inamit ihtiva 
eden bombalar elde edilmiştir.

Bir met dalgası 
azim tahribat yaptı

Melburn, 8  (A.A) —  Bir met 
dalgası yeni Ginenin şimal sahilin
de tahribat yapmıştır. Tahribatın 
karadaki sahası 40 bııs yarda vüs
atinde ve 300 yarda derinliğinde- 
dir, Dalga, 25 kadem irtifaa ka
dar yükseliyordu.

Saporada misyonerlere ait 
bir bina ile madang ticaret kolo
nisinin binası harap olmuş, birçok 
kimseler telef olmuştur.
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kardeşi

tamu milyon lirası
ŝuramf oo uC(D)maeağa miras ta cafea.
Bulgar kıralı Boris'in kardeşi 

prens Kiri! bir kaç gün evvel 
Nevyorka gitmiştir. “Nevyork 
Amerike,, gazetesine nazaran 
prens Kiril’i bu seyahata çıkaran 
sebep gayet basitıir.

İzdivaç . .
Evet Bulgar prensi cenapları iz

divaç etmek gayesile Sofya’dan çık
mış, dağları tepeleri dolaşarak ok
yanusları aşarak yeni dünyaya 
ulaşmıştır.

Prens Kiril Kıral Boristen altı 
yaş küçüktür. Tahsilini Fransanm 
[Sen Sir] askerî mektebinde bitir
dikten soı:ra, umumî harbin niha
yetine kadar babasının hassa sü
vari alayına kumanda etmiş, ba
bası kıral Ferdinand Bulgar tah
tından çekilince Tırnavo şatosun
da sakin bir hayat geçirmeğe 
başlamıştır.

Kırai Ferdinant kadın tara
fından çok talili bir adam olmakla 
maruftur. Halbuki çocukları bu 
cihetten pek yayadırlar. Faraza 
Boris Bulgaristanm kıralı olduğu 
ihalde düne kadar evlenecek kadın 
bulamamıştı. Kız kardeşi Odok- 
sıya 38 yaşma kadar kocasız kal
mış kiril ise bir iki ufak sergüzeşt 
geçirmesine rağmen hâlâ ve hâlâ 
bekârdır.

Bu malûmatı verdikten sonra 
N evyork Ameriken gazetesi 
şu satırları ilâve etmektedir:

Prens Kirili izdivaca teşvik 
eden Baron Fon Ay nem olmuş
tur. Frav Fon Aynem umumî harp 
senelerinde Almanyayı Bulgaris- 
•tanda temsil etmiş olan Alman 
diplomatı Baron Fon Aynemin 
zevcesidir.

Çok çekingen olan ve sükûn 
içinde yaşamaktan başka bir şey 
düşünmiyen Prens Kiril, bu ha
nımın ısrarlarına dayanamamış, 
bu yaştan sonra bekâr kalmanın 
doğru olmadığına nihayet kanaat 
getirmiştir.

Prens Sofya’dan gizlice hare
ket etmiş ve Nev-York’a bir na
mı miıstearla girmiştir. Amerikan 
kontrol memurlarına ibraz ettiği 
pasaportta M. Sokolski ismi mu
kayyetti. Aldığımız malûmata na
zaran Prens Rokfeller’in akraba
larından Mis Biriçle nişanlacaktır.

Prens Kiril
Mis Biriç çok gçzel bir genç kızdır.

Prense karşı bir cemîle göster
mek için üç sene evvel Baron 
fon Aynem’le birlikte sofya’ya 
gitmiş ve orada iki sene kalarak 
bulgarca öğrenmiştir. „Mis Biriç 
Rokfoller’in yakın akrabasından 
müteveffa M. Biriçin kızıdır,, de
miştik. ilâve edelim ki bu kız ay
ni zamanda Biriç ailesinin yegâae 
varisesidir de şimdiye kadar eline 
geçen mirasların yekûnu (15) 
milyon işterlinge baliğ olmakta
dır. Fazla olarak herkesçe 
malûmdur ki M. Rokfeller, vasi
yetnamesinde bu genç kız için 
ipe kıymetli bir mevki vermiş 
bulunmaktadır. „

Kıral Boris’ten sonra Prens 
K<rıl. Desenize bu sene Bulgaris
tan’da bekârlığa kıran gelmiş.

Selânikte intihabat
Geçenlerde Selânikte mühim 

bir intihabat mücadelesi oldu. Son 
zamanlarda kral taraftarlarındanM. 
Manas belediye reisi idi. Fakat 
hükümet azledince yerine bir baş
kasını intihap etmek lâzım geldi.

İntihap edilen Vanvakas libe
ral fırkasının namzetlerindendir. 
Müthiş bir ekseriyet kazandı. Bu 
M. Venizelos hesabına büyük bir 
muzafferiyet sayılabilir. Yunan 
Başvekili kendisine çektiği tebrik 
telgrafında:

“Unutma ki şimdi yalnız li- 
liberal fırkasının namzedi değil, 
belediye reisi ve bir şehrin hâmi- 
sisin demişti,

Ankarada ilk gün» 
lerm asabiyeti hâlâ 

devam ediyor
Ankara 9 ( İnkilâp ) —  "Me

nemen,, hâdisesi Ankarada el’an 
ilk günlerindeki asabiyet ve hassa
siyet havasını yaşatıyor.

Ankarada hadiseye karşı alı
nacak tedbirler mevzuubahsolduğu 
zamaıı fırkada iki cereyan göze 
çarpmıştır.

Bir kısım aza istiklâl mahke
melerinin teşkilini ileri sürmüş
lerdir. Fakat buna karşı mev
kiinden emin olan hükü
met bunu muvafık bulmamış, 
sadece teşkilâtı esasiye kanunu
nun ahkâmını tatbik mahiyetinde 
olan mahallî idarei örfiye ilâmle 
iktifayı iltizam etmiştir. Ankarada 
Divanı harbin bir ayda faaliyetini 
ikmal edeceğine dair bir kanaat 
vardır.

Divanı harbin vereceği karar
ların infazı meselesin de 
hükümet kanunî mevzuatı kâfi 
görmektedir.

Alınan haberlere göre divanı 
harbin vereceği İdarî cezaları B. M. 
Meclisince tasdik edilecek, bunun 
için Meclise ayrı bir kanun teklif 
edilmeyecekti.

Fırka kongresi 
Mart sonunda
Ankara, 9 (İnkılâp) —  Halk 

Fırkası kongresinin mart sonlarına 
doğru toplanmasına ihtimal verili
yor. Fırkanın mufassal programı 
kongrede hazırlanacak ve tesbit olu- 
r acaktır.

Programda yeni ihtiyaçlar da 
nazarı itibare alınacaktır. Bazı 
prensip mes’elelerinia müzakereye 
zemin teşkii edeceği şimdiden an
laşılıyor.

Karadenizde bir harp oldu !

isyan“Profintem,, 21 
etmişti, ate

Bolşevik filosu ile snMı* CMesamssı 
on mil açığında karşılaşınca*.

Fakat mücadele pek çetin ol
du. Kanlı hâdiseler çıktı.

Müsyü Manas evinde ahbap ve 
Aşmalarına bir ziyafet vermişti, 

akşam üzeri taraftarlarından elli 
altmış kişi evinin bahçesine girdi
ler ve balkona çıkıp bir nutuk 
söylemesini istediler. Ve M.Manas 
bir nutuk söyliyerek halka hita
ben Azlinin haksız olduğundan, 
iki seneye kadar tekrar belediye 
reisliğine geleceğini ümit ettiğin
den bahsetti. Bilhassa Türkiyeden 
oraya giden Rumların, kendilerine 
o kadar iyilik ettiği halde nan
körce hareket ettiklerini söyledi.

Son Posta ile gelen yunan ga
zeteleri, Soviyetlerin Karadeniz 
filosunda bir ihtilâl çıktığını ha
ber vermektedirler. Elefteron Vima 
gazetesi hâdiseyi şu şekilde hulâsa 
etmektedir,

“Bir müddetdc.ıberi Rusların 
Karadeniz filosunda bir hoşnut-§ 
suzluk hüküm sürmekte idi.

Bolşevik ihtilâlinden evvel çar 
donanmasında çok sıkı bir askerî 
disiplin vardı.

O derecede ki bazan bir askerin bir 
zabite selâm vermemesi onbeş sene 

hapsedilmesine sebep olabilirdi. 
Bunun içindir ki, 917 ihtilâlinde 
en kanlı sahneler Sivastopol ter
sanelerinde cereyan etmişti. Zabit
lerinin tahakkümünden bizar olan 
askerler 24 saat içinde tam 
“5,000,, zabit süngülemişlerdi.

Bolşevikler donanmaya vazı/et 
edince bir müddet mürettebat ra
hat bir nefes alıvermişti. Halbu
ki bu hal uzun müddet devam 
edemedi.

Çarın zabitlerini istihlâf eden kızıl 
zabitler evvelkilere rahmet okut
mağa başladılar, Buadan ve buna 
benzer daha birçok sebeplerden 
muğder olan mürettebat ahiren 
gizli bir teşkilât etrafında birleşe- 
rek isyana karar vermişlerdir.

Hâdiseden vaktile haberdar 
olan [G. P . U.] hemen harekete 
geçmiş, isyan teşkilâtını idare 
eden “Milyukin,, ı tevkife karar 
vermiştir. Fakat bu iş o kadar 
kolay olmamıştır.

“Profitern,, zıhlısı ikinci za
biti olan Miiyukin’i arkadaşları
teslim etmek istememişler ve he
men silâha sarılmışlardır.

Bunun üzerine Profitern ge
misi demir alarak karadenize açıl
mış Rumanya'ya iltica etmek iste • 
miştir.

Sivastopol üssü bahrî ku
mandanlığı hemen donanmanın
mütebaki akşamını tahrik et
miş, Odesa’dan yiımi mil açıkta 
üç saat devam eden hakikî bir

deniz muharebesi olmuştur.
Nihayet Profitern’dekiler tes

lim bayrağı çekmişlerse de, son 
bir fenalık olmak üzere geminin 
makinelerini tamamen tahrip et
mişlerdir.

Profitern zıhlısı yedeğe alınarak 
Sıvastopoi’a getirilmiş. Hâdisenin 
mürettip ve müşevvikleri yarım 
saatlik bir muhakemeden sonra 
derhal kurşuna dizilmişlerdir.

idam edilenler arasında Milyu
kin, geminin çarkçı baş ısı Sitilav 
ve (26) zabitle on beş küçük za
bit ve (6) nefeır vardır.

Elefteron vima bu hususta 
haberin Rusyadan gelen bazı yol
cular tarafından verildiğini ve 
keyfiyetin şuyu bulmaması için 
Rusya hükümetinin son derece 
şiddetli bir sansür vazettiğini kay
detmektedir

Adana havalinde 
maarif işleri

Adanada yedi vilâyetin lise 
muallimlerile orta mektepler mü
dür ve muallimlerinin iştirakile 
Maarif emini Habip Beyin riyase
tinde toplanan kongrede şu karar
lar verilmiştir.

—  Orta tedrisat muallim
lerinin meslekî malûmatlarını tez
yit maksadile mükemmel bir mec
muanın tabHı ve neşri.

2 —  Muallimlerin derslerini 
ihzara imkân bahşeden meslekî 
esasların tabı ve neşri.

3 —  Mekteplerde bulunan ders 
vesaitinin kullanılmasına yardım 
ve lâboratuar rehberleri neşri.

4  —  Mahallî tetkiklere ait 
muntazam programlar ihzarı.

5 —  Talebe ve '...mailim tet
kikleri için vesaite azamî derece
de teshilât icrası.

6 —  Tarihî ve bediî kıymet
leri havi eserlerin itina ile mu
hafazası

7 —  Mahallî tetkiklerden 
meydana gelecek um .mî rehb r- 
ler neşri.

8  —  Mektep kütüphanesine 
girecek kitapların muallim^ mec
lisleri tarafından intihap ve tesbiti

Kel Haşan ve Eytam ve eramil maaşları
v t ' RAA >

—

y
jaşjıM

s ö s ü

.1— Mütekait —  Efendim! Maaş cüzda- 
•fflnssı ıŞardurmak istiyorum. Bilmem zatı âlî
niz isaiisafık görür, kabul buyurur mu?

;iî«*abahaC5 —  Bıktık artık bu eytam 
eramil tuaaaşı kırmaktan, haydi bakalım ha- 
■ima içia .senin işini de güreyim. Yüzde

kırktan on para aşağı olmaz, oda senin 
güzel hatırın için!

2— Yüzde elli — Canınız isterse. İşine 
gelmiyen defolup gitsin.

3— Kel Haşan ■— Bey! bize bir iş bul 
bari. Artık hükümet bizi yakasından attı.

Bir aylık faiz verdik, şimdi üç aylık faiz 
veriyoruz, elimizde on paralar kalmıyor, 
vallahi günah olmasa intihar edip kurtu
lacağız.

Kel Haşan —  Ayol ben size nasıl iş 
bulayım, sizin hiç birinizde çalışacak hal

yok ki.. Bari tiyatroma gelin, sefalet ro- 
İüne çıkın!

Bankalar mantolu, gözlüklü beylere ca
yır cayır para veriyor. Biraz da size el at
sın. Bedava değil ya! Para alacak yahu!

Zengin arabasını dağdan aşırır.
Fukara düz yolda şaşırır kalır!
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E Y  KA RI.

ımamma
Şehir haberleri

Gene bu 
münasebetle, 
cilik tahsil 
yani yegâne

İki üç gündür gazetelerde bir 
gazetecilik mektebi münakaşası 
başladı. Son Postada Zekeriya 
Bey alaylı gazetecilerir ortadan 
kalkarak meydannın mektepli gaze

tecilere kaldığı gün matbuatın se
bebiyet verdiği fenalıkların önü 
alınacağını ve memleketin kurtula
cağını yazdı.

Zekerya Bey, bn 
Atnerikada gazete- 

ettiğini söyleyerek, 
mektepli gazeteci 

olduğunu da istitraden bildirerek 
okuduğu mektepte bilhassa üç 
derse ehemmiyet verildiğini an
lattı:

1 —  Teknik,
2 —  Havadis nedir, nasıl top

lanır, nasıl yazılır, serlevha nasıl 
konur, sayfa nasıl yapılır, makale 
nasıl yazılır ve saire . . .

3 —  Kariin psikolojisi dünkü 
"Cümhuriyet,, te çok kıymetli ar
kadaşımız Abidin Daver Bey bu 
zata lâyık olduğu cevabı verdi. 
Memleketin alaylı gazetecilerden 
değil, fakat yalancı, müzevvir, hain 
gazetecilerden çok zarar gördüğü
nü söyledi. Refikimizin noktai 
nazarındaki isabet muhakkaktır.

Maalesef içimizde mektepten 
çıkmış, -burası da pek malûm de
ğil ya!- fakat öyle yalancı, öyle 
müzevvir, öyle hain gazeteciler var 
ki, son aylarda memleketin bun
ların elinden çekmediği kalmadı. 
Havadisin nasıl uydurulduğunu 
pek iyi öğrenmiş oldukları anla
şılan bu betmayeler güruhu yalan 
üzerine yalan tasni ederek bir 
kaç bin gazete satmak için halkın 
bütün aşağı hislerini istismara 
çalıştı. Amerikada öğrendikleri gibi 
al halkın psikolojisi „ ni okşayıp 
ceplerini doldurmağa uğraşıyor
lardı. Kaç defa namussuzlukları 
yüzlerine vuruldu, ve her taraftan

kovuldular. Fakat ne usandılar, 
ne utandılar! Ne olurdu Ameri
kada gazetecilik tahsil edecekle
rine, biraz haysiyet, biraz doğru
ya hürmet ve dün hücum ettik
leri hükümet adamları karşısında 
bugün korkudan diz çökerek yal
varacak derece zillet değil, biraz 
medenî cesaret tahsil etselerdi!

Hiç unutmam: Gazeteciler ge
çen sene Ankaraya davet edilmiş
ti. Kafileye bu Zekeriya beyde da
hildi. Trende idik.

Gece yarısı, vagon restoran da 
konuşuyorduk. Birden bire Zeke
riya bey saatine baktı.

— Acaba, Afyon kara hisarı geç
tik mi ? diye sordu. Herkes gül
meden katıldı. Amerikan gazete
cilik mektebi mezunu Zekeriya bey, 
daha Afyon karahisarın nerede 
olduğunu bilmiyordu . Amerikan 
alimi, memleket Cv-ğrafyasmın
cahili idi.

Bu adam, ayni adam, binbir yalan 
ve tezvir sayesinde bir kaç bin 
gazete satarsa, hiç kendisini
dev aynasında görüp yüksek
perdeden konuşmağa, çok 
iyi bildiği halk psikolojisindea
bahsetmeğe teşebbüs etmez mi? 
Fakat onu yakından bilmiyenler 
varsa, Onun Amerıkanvari gaze
teciliğinin kaça mal olduğunu ve 
asıl mahiyetini öğrenmek istiyorsa 
acı tecrübesini yapmış olan Yunus 
Nadiyi dinlemelidirler 1

Binaenaleyh, ey kari, biz daha 
Afyonkarahisarın nerede olduğu
nu bilmeyen bu herifin Amerika
da bir gazetecilik mektebinden 
çıktığına aslâ inanamıyoruz.

Çünki, gazeteciliği bilmeyiz 
amma, coğrafya, dünyanın her 
memleketinde, muhakkak ki, ayni 
şekilde okutulur.^Mazaya sen ey 
kari, gene ister inan isten inanma!

“ İzadora Dunkan „ m
hatıraları

İki sene evvel Nişte feci bir otomobil kazasına 
kurban giden bu Amerikalı rakkasenin çok me- j 
raklı hatıralarını tefrika edeceğiz.

I— H —— 3

Suat la. nançiıı 
ve nasıl intihar 

etti?
Çapa kız muallim mektebi 
talebelerine bu günlerde 

bir hal oldu..
Evyelki gece Çapa kız muallim 

mektebinde vukua geLn intihar 
hadisesi hakkında tnhkikat yaptık. 
Sat Hanım on beş basamak mer
divenden kendini atarak ölmem,ş- 
tir.

Suat hanım âliye ikinci sınıf 
talebesinden ve yirmi yaşındaydı:

Arkadaşları ve hocaları ken
disini çek severlerdi. Mektepte 

en ufak bir hareketine 
bile tesadif edilmemişti.

Suat hanım hafta sonlarında 
amucasını^ evine çıkıyordu.

A ksarayda oturan amucası 
Mehmet Bey, Devlet Demir yol
ları mübayaa memurudur.

Evvelki gece saat onda' yeni 
talebelerin yattığı muayyen saat- 
tan sonra, Suta hanım aşağı kata 
inmiş.

Evvelden hazırladığı idi de 
yanma almıştır.

Kız muallim mektebinde aşa 
kat merdivenleri onbeşer basamak 
bir sahanlık olmak üzere otuz 
ayaktır. Suat hanım merdiven 
kenarındaki demir parmaklıklar
dan birine ipi takmış, diğer 
ucundaki ilmeği boynuna geçirip 
kendini aşağı kayıvermiştir.

Garibi şu ki kızcağızın cesedi
ni asılı gören mektem idaresi 
alâkadar memurları davet edene 
ve davet- edilenler gelene kadar 
ceset tam bir gün bir gece ol
duğu yerde kalmıştır ve kokmuş
tur.

Mektep müdürü hâdise hak
kında:

Suat hanım çalışkan ve çok 
terbiyeli bir talebemizdi . Niçin 
intihar ettiğini bilmiyorum. Fakat 
ailevi sebeplerden ileri geldiğini 
zannederim demiştir.

Akaba şehrini 
seller bastı

Amman, 8 (A. A) —  Şiddetli 
yağmurlar neticesinde Maan - Aka
ba yolu geçilmez b:r hale gelmiş 
tir, Akaba şehrinin yarısı ile Aka
ba körfezindeki biz çok sürüler 
mahvolmuştur. Suların gürültüsünü 
duyan halk kaçmış ise de binlerce 
kişi meskersiz kalmıştır.

Su istiyoruz!
Halkın suyunu haika ver- 

■ medikçe hal- : 
; km yüzü gülmiyecektir!

Diyorlar ki: —  Tesisatı kâfi : 
gelmiyormuş. I

Hayır ! Bu işin neden böyle 
: olduğunu biz anlatalım da dinle-
! yin :

Terkos kumpanyasının Terkos
S  köyündeki fabrikasında sekiz 
' tane makine vardır. Bu maki- 
; nelerin kışm beş tanesini çalış

tırırlar. İkisi uyutulur, biri de
I rezerve saklanır.

Beş makine ile günde (27000)
! metre mikâbı su isal ederler.

( yevmi 24 bin ton ) bu tarife 
: kış içindir. Yazın bunu asgarî
7 hadde indirirler, yani makine
li lerin bir ikisi daha istirahate
i çekilir. Çünkü her makine bir

o kadar masrafla çalışır ve her 
ıstirahate çekilen makinenin 
masrafı Terkos kumpanyasının

- yutturmaca defterine geçer. 
Yutturmaca defteri doldukça 
direktör M. Kastelnonun Paris 
merkezinden aldığı tarifename- 

: 1er de o kadar cep doldurucu 
| bir mahiyet kespeder.
| Yazın suları azalttıkları za-
J man başlıca öne sürülecek koz- 
| ları, Terkos gölünün suyu azal- 
| dı bahanesidir.
| Halbuki, göl hiç bir vakit
| muayyen seviyesinden aşağı 
İ  düşmez. Bilâkis, kışm iki ka

dem yükselir, bunu defetmek 
için denize merbut kanalın ka
paklarım açarlar ve fazla suyu 
salıverirler. Göl etrafındaki tar
lalar vakfa aittir. Göl taşarsa 
tarlaların mezruatım mahveder 
ve derhal evkaf terkosun ya
kasına yapışabilir.

Netice itibarile zararlı çıka
cağım anlıyan dâhi muktesit 
M. Kastelno bu işi katiyyen ih
mal etmez.

Demek ki yazm gölün suyu 
azalıyor bahanesi lâftan ibaret
tir.

Gelelim makinelere: Mevcut 
sekiz makine, yedisi çşlışıp biri 
rezerve kalsın diye konmuştur. 
İcabına riayet edildiği takdir
de şehre günde muntazamen 
40000 metre mikâbı su vermek 
kabildir. Yani kışın aldığımız 
suyun iki misline yakın birşey.

Demek ki, tesisabn kifayet 
etmediği bahanesi de lâftan iba
rettir!

N etice; Şehrin su, elektrik 
telefon gibi hidematı amme mü- 
esseseleri bu ecnebi şirketlerin 
elinden alınıp halka yani bele
diyeye mal edilmedikçe şehir
linin yüzü gülmiyecektir.

Prens Takamutsu
Pazara 

Şehrimize geliyor
Japonya İmparatoru Hz. nin 

biraderi Prens Takamutsu ve 
refikası Pazar günü saat 17 de 
deniz tarikile Istanbula vâsıl 
olacaklardır. Hazırlanan resmî 
programa nazaran, Vali ile mih
mandar Beyler istimpot ile vapu
ru gidip beyanı hoşemedi ede
ceklerdir.

Prens ve Prenses istimpota 
rakiben topane’de Seyrisefain 
rıhtımına çıkacaklar ve Perapalasa 
azimet edeceklerdir. Prens saat
13,30 da maiyeti ile otelden hare
ket ederek ve oeyrisefainin rıhtı
mından istimpota binerek Hay
darpaşa istasyonuna gidecek ve
19 40 ta hususî trenle Ankara’ya 
hareket edecektir.

© « M a u r  k c D i a g r e -  

gmnn ffaydkss ©1- 
^  Eylemiyor

Önümüzdeki hafta içinde oda
lar kongresi toplanıyor. Oda kon
gresi her sene toplanan, kredi ve 
İstanbul limanının inkişafı, gibi 
meseleleri tetkik eden kongredir. 
Oda azası arasında bu kongrenin 
pek nazarî muhitte kaldığı, hiç 
bir faidesi olmadığı fikri vardır. 
Son günlerde bu cereyan büyümüş 
knogrenin yapılması tavsiye edil
miştir.

Nevyorkta kızıllar 
nümayiş yaptılar

Nevyork, 8 (A.A.) — Bugün 
komünisler tarafından yapılan bü
yük nümayiş esnasında gözyaşı 
döktürücü gazli bombalarla mü
cehhez iki tayyare nümayişçilerin 
üzerinden uçmuştur. Polis bir ar
bedeyi müteakip nümayişçileri 
dağıtmış ve bu arbede esnasında
2 polisle 12 kadar nümayişçi ya
ralanmıştır.

Korent kanalından 
artık geçilmiyecek

Atina, 8 (A.A.) —  Bahriye 
nazırı, iş’arı ahire değin Kornet 
kanalından müruru uburu menet- 
miştir.

f  A B O N E  Ü C R E T L E R İ

3 a y lık  6 a y lık  se n e lik  
D ah il içn i o 9 17 lira

H a riç  iç in  9 16  33  ,,

F ia t i  5 k u ru ş

İnkılâbın edebî tefrikası : 6Nana...
Yazan : E m il Z o la

Ahaliyle derhal lâubaii olmuş
tu. Bir göz kırpmasile, kendisinin 
iki paralık hüneri yoksa da, hoşa 
gidecek çok şeyleri olduğunu an
latan bir hali vardı.

Orkestra şefine “haydi baka
lım aptal herif,, manasına gelen 
bir işaretten sonra ikinci parçaya 
geçti.

Gene ayni ekşi ses..
Fakat ağzını açıp kapayışı, 

burnunun gül rengi kanatların 
oyanatışı o kadar şehvet dolu idi 
ki; ahali artık sesi dinlemiyorlar 
ve Nananın hiç bir halini müna
sebetsiz bulmuyorlardı,

Bütün erkekler dürbünlerini

Mütercimi : Senbera 
Nanaya çevirmişler ihtiras içinde 
seyrediyorlardı.

Nana okuduğu parçayı bitirmek 
üzere iken sesi bitti, parçayı ta- 
mamlayamıyacağını anlayınca. Be
lini çökertti, kıçını çıkartu, elle
rini uzattı, zarif bir istihfam şek
line girdi. Etraftan „şık.. Şık..” 
sesleri yükseldi ve şiddetle alkış
landı. Derhal arkasını döndü gür 
sarı saçlarını, ufacık pembe ayak
larının altını çapkın bir edayla 
gösterdi. Alkımlar delicesine de
vam ediyordu.

Piyese ve se.se kimsenin aldı
rışı kalmadı. Herkes Nana dan 
bahsediyordu.

İştayner:
Tanıdım beni bu kadın. Şimdi 

hatırlıyorum, bir gece barların 
birinde o kadar serhoş olmuştu ki, 
kucakla götürmüş erdi.

Gazeteci cevaben:
Ben ona bir yerde tesadüf et

tiğimi zannediyorum. Nerde oldu
ğunu hatırlıyamıyorum lâkin. İhti
mal ki La Trikonun evinde rasla- 
dım.

Rozun kocası Minyon hiddetli 
hiddetli söylendi:

Ne tuhaf!. Demekki en mur
dar yerlerde bulunuyordu. Ahali
nin böyle ne olduğu belirsiz bir 
pise güler yüz göstermesi insanı 
tiksindiriyor. Çok zaman geçmez 
tiyatroya namuslu kadınlar ayak 
basmaz olur. Artık ben de Rozu 
oynamaktan menedeceğim.

Foşeri gülmekten kendini ala
madı.

La Faluvaz herkes gibi Nanayı 
pek mükemmel buluyordu:

Birde sesini terbiye etse, di
yordu:

İki kişi konuşuyordu:
—  Şu müptedi aktris hak

kında fikriniz nedir? Hakkında 
oldukça fena söyleniyor.

—  Fena söyleyenler onun ka
bul etmediği adamlardır.

Uzun bir çıngırak çalındı. Her
kes acele ile yerlerine geçtiler.

Sahne, şehrin haricinde bir 
lokantanın salonunda adî bir balo
yu gösteriyordu.

Bir takım maskeli apaşlar 
hora teperek şarkı söylüyorlar ve 
arada sırada topuklarım yeree vu
ruyorlardı.

Bu çapkınca manzara seyirci
lerin o kadar hoşlarına gitmişti 
ki, sahneyi tekrar ettirdiler.

Jüpiter pantalonunu ters giy
miş başına tenekeden bir taç oturt
muştu. Etrafında posta sürücüsü, 
sütnine kıyafetinde insanlar vardı.

Gülünç bir İsviçre amirali kostümü 
giymiş olan Mars kahkahalarla 
karşılandı. Başında balon gibi 
şişmiş bir kasket, vardı.

Ayaklarındaki terlikleri sürük- 
liyerek, peltek bir sesle:

—  Ne olmuş: Nevar ? İtısan
güzel bir erkek olunca konuşma
sına müsaade edilmelidir. Dediği 
zaman herkes gülmekten katılmıştı.

Bu anden itibaren piyes düş
mekten kurtulduktu, büyük bir 
muvaffakiyet alâimi görünüyordu.

Harp mabudu Mars dayakla 
tahkir edildi. Jüpiter küçük bir 
çamaşırcı kızma âşık olduğundan 
dekolte rakslar yapmağa başladı. 
Tasvir edilen vak’a delilikler ve 
kaçıklıklar içinde cereyan ediyor
du, ondan dolayı eski usul ediba- 
ne sahneler seyretmekten usanan 
halkın çok hoşuna gitmişti.

Sarı esvaplı, sarı eldivenli, tek 
[ Bitmedi ]



10 Kânunusani 1931 —  İnkılâp —• Sayfa4

ÂHÇE DUN BEŞIKTAŞI YENDİ!
F E N F R  - B E Ş İK T A Ş  M A Ç IN IN  T A F S İL Â T I

kim mmsi(gft$a9ç@k haksız bir oyun
dkım s<n>mm 

■n

sıfıra 
aşı mağlup etti

FeneAahçemin golünü Fikret attı. Sayı adedinin az 
olması Beşiktaşm bütün 

oyuncuları nısıf sahaya toplamasından file r i geldi

Dünkü maçtan
İstanbul Şampiyonası Futbol 

maçlarına dün taksim Stadyomun- 
da devam edildi. Sert souğa rağ
men stadyoma oldukça kalabalık 
toplanmıştı. Bu kalabalık ikinci 
maçın son haftaymında azamî ke
safet bulmuştu.

İlk maçı Süleymaniye velstan- 
bulspor oynadılar. Müsabaka 
oldukça heyecanlı oldu ve îstan- 
bulspor 1 - 0  maçı kazandı.

İkinci karşılaşma Anadolu-Bey 
koz arasmda oldu. Anadolu sahaya 
eksik bir kadro ile çıkmıştı. Bu 
ihmalin cezasım 4-1 mağlup ola
rak çekti.

Sıraa büyük maça gelmişti. 
Anadolu ve Beykoz sahayı terke- 
derken tribünler tamamen dolmuş, 
hemem hemen oturacak yer kal
mamıştı.

Tribünlerde aşikâr bir heyecan 
vardı. Herkesin gözü oyuncuların 
gireceği methale çevrilmiş, bek
liyorlardı.

Bekleşenlerin asabının bozul
ması pek tabiî idi. Maç, şampiyo
nasının akıbetini tayin edecek 
ehemmiyetteydi. Fenerbahçe eğer 
mağlûp olur, yahut berabere ka
lırsa şampiyonluk unvanım tehli
keye düşürmüş olacaktı.

Bu itibarla Fener, çok kuvvetli 
rakibinin karşısına mutlaka yen
mek mecburiyetiyle çıkıyordu. Bu 
iztirar, Beşiktaş gibi bir rakibin 
karşısında insanı heyecana sev- 
ketmez de ne olurdu.

Hele takımlar soyunduktan 
sonra Fener müdafaasının en kıy
metli rüknü olan Kadrinin de gel
mediği anlaşıldıktan sonr̂ a müsaba
kaya çok müsait şeraitle başlıya- 
cakları için evvelâ Beşiktaşlıların, 
Fenerin mağlup olacağı ümidiyle 
saniyen GalatasaraylI dostların 
yüzü güldü.

Takımlar sahaya çıktılar, kar
şılıklı dizildiler. İşte Fenerbahçe: 

Rıza,
Cevat, Ziya,

Şekıp, Sadi, Reşat,
Niyazi, Alâ, Zeki, Muzaffer, Fikret

Buna mukabil Beşiktaş şu 
kadro ile sahaya çıkmıştı.

bir enstantane..
Şevket,

Hüsnü, Adnan,
Fahri, Tahir. Feyzi 

Hayati, Şükrü, Nazım, Mesut, 
Eşref,

Hakem Harbiyeli Niyazi bey. 
Fener rüzgârı lehine alm ıştı, 

oyuna Beşiktaşlılar başladılar . 
Hücum daha bidayette kırıldı ve 
Fenerliler mukabil bir akın yap
tılar. Top ayaktan ayağa mükem
mel bir kontrolla Beşiktaş kalesine 
kadar indi . Beşiktaşlılar bu 
hücumu müşkilâtla atlatabildiler.

Bu hücumla beraber Fenerin 
kat’î hakimiyeti teessüs etmiş bu
lunuyordu. Beşiktaşın on bir oyun
cusu kendi nısıf sahasına toplan
mış, Fenerin iki müdafii markey 
çizgisine kadar gelmişti. Bu sıkı
şık vaziyette sayı yapmak ihtimali 
hemen hemen kalmıyordu. Nite
kim de olmadı.

Beşiktaşlılar bu devrede kendi 
nısıf sahalarından nadiren çıka
bildiler. Maamafih Fener kalesi di
reğe çarpan iki şütten sırf taliin 
yardımı ile kurtuldu.

Fenerliler ikinci devrede de 
ayrı hakimiyeti idameye muvaffak 
oldular. Maamafih maç sonuna ka
dar neticesiz devam edip gidiyor
du. Fenerin tazyiki gittikçe 
artıyor, fakat top içeri girmiyor
du. Oyunun bitmesine 15 dakika 
kala atılan golü hakem kabul et
medi. Maamafih maçın nihayetine 
doğru Fikret güzel bir gol yaptı 
ve bu vaziyetten Şeref bey kadar 
sevinen GalatasaraylIları Aptül- 
kadir beyden fazla mahzun etti.

Amerikada bulu
nan eşkıya reisi

Şikago, 8 (A.A.) —  Leo brot- 
hers ismindeki eşkiya reisinin tev 
kif edildiği bildirilmekte ve mer
kumun Alfrod lingle ismindeki bir 
Şikago gazetecesini 9 Haziranda 
öldürmüş olduğunu itiraf eylediği 
rivayet edilmektedir. Öldürmesi
nin sebebi, gazetecinin bir çok 
husvssat< p“k fazla bi'mesi imiş.

İl 15 sene evvelki j| 
|! oyuncular kuv- jj 

Ivetinde oyuncu jj 

| yetişmiyor! j

UTBOLCU
Z h r  ' > □

H A T I R A T !

O’
15 seste ffmtfe©! sahasaııclıs. sseyısfo
günkü derecede değildi* Fakat futbol 

smuiıaıkkak M huçunkimdeım daha
cam

Bugün futbol sahaları bundan 
15 sene evvele nazaran hiç şüphe 
yok ki çok daha kalabalıktır. Son 
seneler zarfında futbol seyircileri
nin ve bu sporun temaşasından 
zevk duyarların adedi büyük 
nisbetler dahilinde artmıştır. Mü
tarekeden sonra başlıyan bu me
rakın uyanmasında başlıca amil
lerden biri, işgal seneleri zarfında 
Rumlar ve İngilizlerle yapılan maç

ların halk nazarında bir nevi intikam 
maçları şeklinde telâkki edilmesi, 
İkincisi arka arkaya getirdiğimiz bir 
çok ecnebi takımlarla icra edilen 
müsabakaların halkı alâkadar ede
cek derece bir ehemmiyet ihraz 
etmesidir. Bizde de futbolun baş
ka memleketlerde olduğu gibi bü
yük halk kütlelerinin sevdiği en 
güzel temaşa sporu haline gelme
si artık uzak değildir. Halbuki 
bundan 15 sene evvel vaziyet 
böyle değildi.

Kulüpler arasındaki en heyecanlı 
şampiyona maçları bugüne naza
ran çok daha az seyirci karşısın
da oynanırdı.

Ekseriya en mühim Galatasa
ray - Fener maçları, yahut o za
manın en yüksek ekipleri olan Ka
dıköy, Elpis, Strogles, Moda ta- 
kımlarile yapılan oyunlar maç ya
pan takımların ancak çayırı kuşa
tan taraftarları karşısında oyna
nırdı.

Bunlar haricinde maçlar pek o 
kad r alâka uyandırmazdı.

Maahaza şunu diyebilirim İd, 
seyirci miktarı bugüne nazaran 
az olmakla beraber spor he
yecanı bugünkünden hiçte daha 
az değil, belki daha çok, daha 
temiz, daha samimî idi. Her halde 
oyuncular arasında dosluk hisleri

daha kuvtetli idi. Maçın neticesi 
ne olursa olsun, hakem düdüğü 
çalıp oyun bitince iki takım mu
hakkak biribirini selâmlar o zaman 
“Şa, şa, şa„ daha kabul edilmediği 
için îngilizlerden öğrenildiği gibi 
“Hip, hip, hip, Hurra!,, diye 
bağrılır ve oyundan iki takım 
bir masa etarafma sıralanıp 
çayını içerdi. Şimdi ise ba- 
zan çok heyecana düşen takımla
rın oyun bitince birbirlerini selâm
lamağı unuttukları bir sofra ba
şında toplanmadıkları ve hatta 
maçı kavga ile bitirdikleri istisnaî 
ahvalden değildir. Her halde şu
rası bence muhakkaktır ki 15-16 
sene evvel Kadıköyünde futbol 
yalnız ve yalnız spordu. Şimdi 
ise yalnız t.por olmaktan çıktı 
ve bir az daha horoz dövü
şü tarzında telâkki olunmağa 
başladı.

Eskiden heyecan o kadar beni 
sarmıştı k i , evvelcede söylediğim 
gibi, kara, yağmura,) çamura bak
madan her cuma maça gider, 
hatta pazarları bir fırsatını bulur, 
mektepten de kaçarak gene maça 
giderdim. Birinci küme takımla
rının bu oyunlarından duyduğum 
zevki, temin ettiğim istifadeyi 
tarif edemem. O seneler kabili
yetimin tam inkişaf devresinde 
olduğum için seyrettiğim oyun
cuların güzel oyunlarım veya 
kusurlu taraflarını daha iyi takdir 
edebiliyordum.

Bilhassa merhum Haşanın oyu
nunu , daha doğrusu oyunlarını 
sevretmekten büyük bir zevk ve 
istifade temin ediyordum. O za- 
mandanberi memleketimizde bir 
çok futbulcüler yetişmiş olmasına 
ve yaptığım seyahatlerde Avrupa-

nın en yüksek futbulcülerini sey
retmiş, tanınmış, büyük bir 
kısmı ile karşı karşıya oynamış 
olmaklığıma rağmen merhum 
Haşan ayarında, o kıratta 
onun tarzında yüksek bir fulbol- 
cüye henüz tesadüf etmediğimi 
bilhassa kaydetmeliyim. Futbol 
bilgisini ve melekesini onun kadar 
iyi kavramış, benimsemiş bir o- 
yuncu yalnız Türkiye futbolünde 
değil, dünya futbolünde bile kolay 
kolay yetişemez. Onu gören ingi- 
lizler daha o zaman Haşanın en 
kuvvetli ingiiz profesyonel takım
larında bihakkin mevki alabilece
ğini söylemekte müttefik idiler.

Evet, seyirci o kadar çok de
ğildi amma, o devirde, bugünkü 
gibi hakikî oyuncu kıtlığı da yok
tu. İnsan hangi takıma göz atsa 
kuvvetli birkaç oyuncu bulurdu. 
Haşan başta gelmek üzere Kom- 
berler, Haytonlar, Galipler, Hüse- 
yinler, Emin Bülentler, Bekirler, 
Miçolar, tahtaperde Alekolar, O- 
berla kardeşler hakikaten büyük 
birer varlıktı. Bilhassa İngiliz 
Komber, hatırladıkça hâlâ bana 
heyecan veren, müthiş, yaman bir 
futbol kahramanı idi.

O zamanın oyununu bugünün 
futbolü ile mukayese edersek bil- 
memki netice lehimize çıkar mı? 
Bugün teknik ve kombinezon sa
hasında daha ileri olduğumuz mu
hakkak olmakla beraber daha 
canlı oynamak, sıkı şüt çekmek 
ve netice üzerinde müessir olmak 
noktalarında, eğer hafızam be
ni aldatmıyorsa o devrin fut
bolü bu devrin futbolünden daha 

daha kuvvetli idi.
( A rkası garın)

Zeki
Şark demiryolu 
tarifeyi indirdi
Şark demiryolları yeni bir 

tenzilâtlı tarife yapmıştır. Bu ta
rifeden maksat, Tekirdağsndan 
buraya kadar olan deniz nakii- 
yatile rekabettir. Bu tarife bazt 
ticarî eşya için yüzde yirmiye ka
dar tenzilât kabul etmektedir.

Alı ticaret mektebinde
Alî Ticaret mektebi Şehben

derlik şubesinde Lozan muahedesi 
mukayeseli bir tarzda okutula
caktır.

irtica ve fesçiler
Son "Menemen,, hâdisesi üze

rine “Viyana,, ve „Peşte”deki bir 
takım fes tüccarları faaliyete geç
miş ve şehrimize nümuneler gönder
meğe kalkmışlardır. Zabıta bu hu
susta takibata geçmiştir.

Sadullah B. Ankaraya gitti
Seyrisefain umum müdürü Sa- 

dullab Bey dün akşamki ekspresle 
Ankaray’a gitmiştir.

Sadullah bey Ankara’da yeni 
s?ne bütçesi ile meşgul olacaktır.

Afyoncu rumlar 
bir marifet yaptılar!

Cemiyeti akvama, Türkiyenin 
afyon kaçakçılığı yaptığı hakkın
da bir ihbar vaki olmuştur. Bu 
ihbarı yapanların 4 ü Rum, 3 ü 
İtalyan, 3 ü Yahudi, 1 i Romen 
olmak üzere 11 kişidir.

Bu adamların Türk afyon tacir
lerinden para istedikleri de mevzu- 
bahs olduğundan polis bunları 
davet ederek ifadelerini tespit 
etmiştir.

Vay anam vay
Mareşal Joffrun ölümü müna

sebetile ailesine gönderilen tazi- 
yetnamelerin ededi şayanı hayret 
bir rakama baliğ olmuştur.

Verilen haberlere inanmak lâ- 
zımgelirse Madam lâ Mareşal 
“17,000,, telgraf ve sayısız kart 
postal ve mektup almıştır. Ayrıca' 
“3700,, kişi kart vizıt bırakmış, 
askerî mektepte açılan defteri 
mahsusu “16,000,, kişi imzala
mıştır.

K la r a  B o v u n  y e n i b ir  re sm i
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Esadın Kırk Tekkesi
Divanı Harp Faaliyetine Devam Ediyor. 

Dün Istanbulda Bir Kaç Kişinin ifadesi
M enem en hâdisesi hakkında  

dün şehrim izde bir kaç kişinin  
ifadesi alınmıştır. B u hususta 
M enem en ve Izm irden aldığı
mız haberler şunlardır:

İzmir , 10 ( inkılâp ) ■— Divanı 
harp evvelce Cumartesi günü faa
liyete başlamağa karar vermişti. 
Bazı hazırlıklar ikmal edilmemiş 
bulunduğundan yarın faaliyete 
geçecektir.

Müddeiumumi evrakı tetkik et
miştir. Bugün iddianamesini ha
zırlıyor.

İzmir 10 ( İnkılâp) —  Bu gü
ne kadar tevkif edilenlerin adedi 
168 i bulmuştur. Bunlar hakkm- 
daki tevkif müzekkereleri kesil
miştir.

Etraftan bir kısım mevkuflar 
daha bekleniyor.

Jandarma yüzbaşısı Fahri Beyle 
jandarma Alinin ilk isticvapları 
yapılmıştır.

Bunların tahkikatı gayri mev
kuf yapılıyor.

İzmir 10 (inkılâp) —  “Mene
men hâdisesi esnasında mürtecileri 
alkışiıyanlardan 45 kişi isticvap 
edilmiştir. Bunlardan 15 kişi ser
best bırakıldı, 30 u tevkif olundu.

Şeyh Esadm oğlu hoca Alinin 
isticvabına bu gün de devam olu
nacaktır.

“Menemen,‘de şapkasız gezen 
ve vesikaları olmadığı halde sarık 
saran 32 kişi hakkındaki tahkikat 
bitmiştir.

İzmir , 10 ( İnkılâp ) —  Şeyh 
Esadm isticvabına devam ediliyor.

Şeyh Esadm ateşi düşmüş, has
talığı hafiflemiştir. Kendisi ayni 
zamanda tedavi ediliyor.

İzmir, 10 (İnkılâp) —  İdarei 
örfiyeye rağmen seyahat vesika
sız “Menemen,, e girmek istiyen 
sekiz “Bergama,, yolcusu jandar
malar tarafından tutularak divanı 
harbe verilmiştir.

îzoıir , 10 ( İnkılâp ) —  Şeyh 
Esadm bir oğlu da „Musul„ dadır. 
Bundan dolayı ecnebi tahrikâta- 
nm bu kanaldan da hulûl etmesi 
şüphesi uyanmıştır. Muhakeme bu 
yüzden bir kaç safha arzedecek- 
tir. İlk safhada, „ Manisa ,, dan 
çıkarak ,, Menemen „ e gelen ca
nilerle bu cinayete iştiraki olan
lar bulunuyor.

Ankara 10 (İnkilâp) —  “Me
nemen,, den geçen yolculara 
yumruk sallayan, “Menemen” 
kışlasındaki mevkuflar bu hare
ketlerinden menediltnişlerdir.

10 (İnkılâp) İran tabiiye

tinde olan Şükrüye, Türk tabiiye
tinde diye seyahat vesikası almak 
için ilmühaber veren “Menemen,, 
ihtiyar heyetinden İsmail Hakkı 
efendi divanıharbe verilmiştir.

Bugüne kadar “Menemen,, de 
172 kişi seyahat varakası almıştır.

İzmir 10 (İnkılâp) —  “Mene
men,, de örfî idare tatbik ediliyor. 
Mahalle aralarında gece gündüz 
devriyeler dolaşıyor. Kasaba sıkı 
bir inzibat altındadır.

İzmir 10 ( İnkılâp ) —  Foça 
kaymakamına yapılan sui kasttan 
maznun 15 kişi “Menemen„e gön
derilmiştir . Maznunlardan biri 
“Foça,, da ilk mektep binasında 
içtima edildiğini söylemiş; gece 
kaymakamın öldürülmesine karar 
verildiğini ve kaymakamın münfe

sih S. fırka ocağını kapattırmış 
olduğunu söylemiştir

Balıkesir 10 (İnkilâp) —  Bura 
adliyesi bir takım vesikalar ele 
geçirmiştir. Bu vesikalar bir çok 
noktaları tenvir edecek mahiyet
tedir.

Fahreddin Paşa bu 
gün geliyor

Fahreddin paşa  rahatsızlandı
ğından seyahatini tehir etmiştir. 
Izmire bugün hareket edecektir.

Menemen, 10 ( İnkılâp ) —  Bu 
gün. Divanı _  harhe. tayin, edilen 
zabıt kâtipleri dosyaları hazırla
mışlardır. Reis Mustafa paşa ma
kamını işgal etmiş ve çalışmağa 
başlamıştır.

[  A rkası 6  m cı sahifede J

Mısır gene karışıyor..
Esaret ile istiklâl değil, Türkiye 

jJfjf^ile ]îngiltere çarpışıyor..

B u lga r K ıra lı Boris  
Italyanın, Balkanlarda oynadığı 

rol, Sırpları ve Romanyayı fena 
halde işkiUendirmektedir.

Bükreşte çıkan Adverol gaze
tesi bu münasebetle yazdığı bir 
makalede diyorki:

Musolini taarruza geçiyor.
Bu taarruzun istihdaf ettiği gaye, 

hâdiselerin seyrim yakmdau 
takip edenlerin meçhulü değildir. 

İtalya ne istiyor?
Bu suale verilecek cevap kısa 

ve basittir.:
“ Eski dostu ve sabık mütte

fiki Fransanm düşmanlığını. „ 
Evet İtalya bunu istiyor ve bu
nun için hiçbir fırsat fevttemiyor. 
Şimali Afrikada da, Balkanlar
da da merkezî Avrupada da 
Fransız menfaatlerini tahrikle çalı- 
şanodır. Biz romenler Fransanı- 
dost!arıyız. F i ansız menfaatlerinin 
darbelenmesi bizi çok düşündürür 

Ç&nki Fransayı zayıflatmak için 
tahrik edilecek bir Bulgaristan 
biliriz ki her şeyden evvel soluğu 
Dobriçada alır.

Arnavut kırah Zogo, nasıl 
Y u g o s la v y a ’ n ın  k a r ş ı s ı n d a  
İtalyan ordusunuu bir ileri kol 
neferi gibi duruyorsa, İtalyan 
prensesi ile evlendikten sonra 
Kıral Boris’in bir İtalyan çavuşu 
haline girdiği de muhakkaktır.

sa ragın d a n  çıkarken

Arnavut Kralı I
A h m e t Z o g o  g

Pek kanlı bir komedyada rol 
alan bu iki operet kıralı temenni 
etmek isteriz ki, deruhte ettiklari 
işlere başlamadan akıllarını baş
larına toplarlar. Yoksa Balkanları 
ateşe boğmanın kanlı akıbeti bi
zim için olacağından fazla kendi? 
leri için feci olur.

Gazi Hz,
Seyahate önü
müzdeki hafta 

çıkıyorlar
Ankara 10 ( İnkılâp ) —  Gazi 

H z. Konya seyahatine önümüzde-

Y u k a r d a : Mısırdaki Türk sefiri parlâmentoya girerken . .  S o l d a : " —-------- » -----------
Mısır İngiliz fevkalâde komseri Sir Corç L o it. .  A lt ta  s a ğ d a  t  M l l â l l İ l U  l ü S c l Ş İ â n
makaleyi yazan İngiliz muharriri Şeydi D,ra« o a t H .y  . .  S o ld a  : Anbara> i 0  (înkllâP) -  Mu-

Nahas Paşa ile arkadaşları... a lim  maaşlarının muntazaman te-
/ Yazısı ikinci sa g f amızdadir / diy esine dair lâyiha kabul edildi.

Ankarada
Menemen şehit

leri mitingi 
hararetli oldu

Ankara, 10 (İnkılâp) —  “Me
nemen,, şehitleri için yapılan mi
ting çok heyecanlı oldu.

Ankara hukuk profesörleri 
hararetli nutuklar söylediler.

Binlerce halk bu mitinge işti
rak etti. İrtica hâdisesi burada da 
bir kere daha iânetle yadedildi.
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Yanrnnn
©leMkaımMsıırdlaıS
Bizim delikanlılar gene kaleme 

sarıldılar.. Hangi gazeteyi açar
san aç, göze çarpan serlevha 
şudur:

Gazetecilik mektebi..
Millet meğer, bu mevzuun ezelî 

bir aliâmesi imiş te biz farkında 
değilmişiz..

Kimi lehte, kimi aleyhte, lâkin 
muhakkak ki her biri bir telde..

Bu akın karşısında biz de bir 
mızrak savuralım dedik, delikan
lıların yazılarını' teker teker göz
den geçirdik.

Merasime riayet etmiş olmak 
için sırıma amiralden başlamak 
lâzım geldi.

“Abidin Daver,, Cumhuriyette 
çıkan yazısında bizim esnafı ikiye 
ayırıyor:

1 —  Memlekete fenalık eden
ler.

2 —  Memlekete fenalık etmek
ten çekinenler.. Ve anlatmak isti
yor ki:

“ Memlekete fenalık etmemek 
için gazetecilik mektebinden de
ğil, insanlık mektebinden çıkmak 
lâzımdır. „

Sonra, mevzuu Ali Saip Bey 
kıyılarına kadar yayıp genişlete
rek şu neticeye ulaşıyor:

“ .. Amerikalı bir Hörst olmak
tansa, bir Mahmut Sadık ve
yahut bir Ahmet Rasim olmak 
elbette iyidir.,,

Şiddetli yazılar yazmak isti- 
yenler daima yanılırlar. Fikirlerini 
ölçerek, biçerek istif etmekle ma
ruf olan dostumu yanıltan da bu 
olsa gerek.

Yoksa, memleketine beş mil
yonluk bir ordudan yüz kere
fazla hizmet eden bir vatan
perveri, meziyetlerinden doğan 
kıymeti ne derece yüksek adde

dersek edelim, gene bizim ihtiyar es
naflardan bir parça farklı tutardı.

Çekiçli, naili, mıhlı sütununda 
Hörstü bir Ehrimen gibi teşhir
eden Daver, eğer bugünkü nesle 
onu bir imtisal numunesi şeklinde 
tanıtmış olsaydı, memlekete karşı 
olan merbutiyeti tahmin ettiği gibi 
eksilmez, muhakkak ki, artardı.

Sonra.. Davere biraz daha sa
taşmış olmak için değil, fakat bir 
hakikate bir parça daha vuzuh 
vermek için kaydetmek lâzımdır 
ki, Türk fikriyatını cehlü humkun 
cenderesinden kurtarmak zamanı 
gelmiş ve hattâ geçmiştir.*

İtiraf etmekten niçin çekiniyoruz:
“Babıali [dozu tam] bir pür- 

gatife muhtaçtır. Aksi takdirde 
muhakkak değil midir k i , içini 
dolduran muzahrafatla bu uzvi

yet mahvolmağa mahkûmdur.
Hammalların ve hattâ şairlerin 

âlim olmağa mecbur bulundukları 
bir devirde, on dört milyonluk 
bir milletin fikriyatını cehle ve 
ahmaklığa esir etmek, Türk 
inkılâbını salhaneye göndermekten 
farksızdır.

[Bugünlük bu kadar., Amerika 
mektebinin hesabını da yarın gö
receğiz..] — Nizannet&ln N azif

Preusı bu akşam 
gelecek

)gıat sekizde Ankaraya gidecek» 
Freikses burada kalacak».

V, V 

v \t:
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Japoıi prensini refakat etmeate olduğu haber verilen Amiral Yamamuto 
[Bu resim iki sene evvel Istanbula geldiği zaman amiral gemisinde 

fotoğrafçımız tarafından alınmıştı.]
Birkaç gün evvel şehrimize 

geleceğini haber verdiğimiz Japon 
prensi Takamutsu bugün saat 
beşte Gala'a rıhtımında Cumhuriyet 
hükümeti tarafından merasimle 
karşılanacak.

Prensi hâmil bulunan gemi dün 
akşam Pireden hareket etmiş 
ve prens ile zevcesi geminin ha
reketinden evvel Atina sefirimiz 
tarafından selâmlanmıştır.

Prens Takamutsu tahsilini Ameri
ka darülfünunlarında ikmal etmiş
tir. İki sene evvel izdivaç etmiş 
ve bu sene rütbesi bahriye 
mirlivalığına terfi olunmuştur.

Haber verildiğine göre Prense 
refakat edenler arasında amiral 
Yamamuto da bulunmaktadır.

Karilerimiz amiralin üç sene 
evvelki ziyaretini elbette hatırlar.

Ankarayı ziyaret eden ve 
Reisicumhur Hazretleri tarafından 
kabul edilen amiral Yamamuto 
ozaman burada pek samimî inti
balar bırakmıştı.

Merasim programı mucibince 
Vali, Kolordu kumandanı Prens 
ile zevcesine gemide mülâki ola
caklar ve Japon sefiri M. Yeşida 
tarafından biribirlerine takdim 
edileceklerdir. Muhiddin Bey pren
sese bir buket hediye edecek ve 
kendilerine şehir namına “ hoş gel
din „ diyecektir.

Verilen malûmata nazaran Pre
ns Ankaraya yalnız olarak gide
cek, prenses kendisine burada in-

îstenmıyen adam 
Berim, 10 (A.A.) —  Başvekil 

M. Bruning’ira Oppel ve Beuthesı 
şehirlerine gelmesi üzerine bir ta
kına düşmanca tezahür yapılnnıgtııro

Afyon kongresinde
Cenevre, 10 (A.A.) —  Şevket 

Fuat Bey, afyon komisyonunda 
Türkiyenin afyon istihsalâtındaki 
vaziyetini ve kaçakçılığa mâni ol
mak için ittihaz ettiği tedbirleri 
izah ederek, Türkiyenin Cenevre 
mukavelesine iltihakına ve uyuştu
rucu mevaddm tahdidi plânına mu
vafakate amade olduğunu söylemiş 
ve ancak Türkiyenin imalâtçı dev
let sıfatile imalât teşebbüslerinin 
tahsilinde mutalebatının muhik bir 
tarzda nazarı itibara alınmasını 
şart koşmuştur.

Cezri bir karar
Londra, 10 (A. A) —  Mensucat 

sanayiinde çalışan amele ile bir 
anlaşma temini mümkün olma
dığı takdirde bütün işçilere 17 
Kânunusanide yol verilmesi ka- 

; rarlaştırılmıştır.

Jap on  im paratoru nun kard eşi 

P r e n s  a k a m u tsu  
tizar edecektir.

Takamutsu ile maiyeti yolcu 
salonuna çıkacaklar oradan Pe- 
rapalasa gideceklerdir.

Japon prensi bu akşam saat 
yedide Ankaraya hareket edecek
tir. Orada dört gün kaldıktan 
sonra şehrimize avdet edecek olan 
prensin bura da da bir hafta ika
met edeceği anlaşılmaktadır.

Japon sefareti tarafından pren
ses ile prensin şerefine bir balo 
verilecektir.

Âmerikada ko
münistler mide 

bulandırıyor!
Nevyork, 10 (A.A.) —  Komü

nizm aleyhinde dün akşam yapı
lan bir içtima esnasında Amerika 
da komünizm hareketi hakkında 
tahkikat yapmağa memur edilen 
komite reisi M. Hamilton Fish, 
komünizmin gayri kanunî bir ha
reket olarak ilân edilmesini ısrar
la istemiştir. Mumaileyh, bu mü
nasebetle verdiği bir takrirde; 
Amerikadaki komünist ve amele 
fırkaları azasma intihap hakkı 
verilmemesini teklif etmiştir.

Bir tayyare düştü
Madrid, 10 ( A.A ) —  Küçük 

bir tayyare matörünün sakatlan
ması üzerine yere düşmüştür. Tay 
yare harap olmuştur. Pilot ile bir 
yolcu ağır surette yaralanmış
lardır.

Vali diyor k i: 
Bu sene çok ve 

mühim
işler yapacağız!

V erem hastaneleri aça
cağız, şunları ve bunları ya
pacağız, fıkaraya bakacağız

Vali Muhiddin Bey dün ken
disi ile görüşen gazetecilere muh
telif mevzular etrafında şu izaha
tı vermiştir :

—  “Bu sene yapacağımız en 
mühim iş muaveneti içtimaiye 
teşkilâtı olacaktır. Yeni hıfzıssıhha 
kanunu bize mühim salâhiyetler 
ve vazifeler vermiştir.

Geçen sene bütçeye bu iş içiıı
5 bin lira koyduk. Henüz bin li
rasını sarfettik. Bazı muhtaç kim
selerin hayatları kurtarılmış ve 
bunlar memleketlerine sevkedil- 
miştir.

Hıfzıssıhha kanununun bize ver
diği salâhiyetten istifade ederek 
başlıca yapmak istediğim işler 
şunlardır.

1 —  Verem sanatoryomuna 
veya Cerrahpaşadaki verem has
tanesine yatıramadığımız verem 
başlangıcında olan kimsesiz, fıka- 
ra, hatta bazan çocuklarını bıra- 
kamıyarak hastaneye yatamamak 
mecburiyetinde olan kadınlara 
gıda vereceğiz. Bunlara günde iki 
yumurta oiraz yağ ve tatlı, ekmek 
verilecektir.

2 —  Zabıta vukuatı İstanbulda 
gittikçe çoğalmaktadır. Bilhassa 
bu vukuat cerh ve katil gibi insa
nın canına kasteden vak'alardır. 
Bunun esbabı çok şayanı tetkiktir.

Şehirde bilhassa harbi umumi- 
d«n sonra yangın yerlerinde yetişen 
orada doğan, orada yatan, orada 
yaşıyan birtakım çocuklar var. 
Sokaklarda kâh dilenirler, kâh 
cebinizi karıştırırken gördüğünüz 
bu çocuklar, şimdi 10 - 12 yaşma 
gelmişlerdir. Bunların hayatı şaya
nı dikkattir, yavaş yavaş cerh 
vukuatına başladılar. Bunları başı 
boş bırakırsak ileride şehir için 
önüne geçilmesi müşkül bir tehli
ke olacaklardır.

Kaymakamlara emir verdim, 
bunların miktarını bize bildirecek
lerdir. İki medreseyi bunların 
iskânına tahsis edeceğim ve bir 
gün bunları sokaktan toplattıra
cağım. Gayet basit ve pratik 
tedbirlerle bunları iibas, iaşe ede
cek ve hepsini mekteplere gön
dereceğim.

Temin ederim ki pek kısa bir 
zaman sonra sokaklarda dolaşan 
bu çocuklara tesadüf ’edilmiye- 
cektir.

3 —  Bakım evleri teşkilâtını 
süratle vücude getireceğiz.

4 —  Gıdasız çocuklara yap
makta olduğumuz muaveneti teş
mil ve tevsi edeceğiz.

İşte bu işler öyle ümit ediyo
rum ki İstanbulun İçtimaî muave
netinde pek fay d;, lı olacaktır. Bu 
sene bütçemizin muaveneti içti
maiye faslına 220,000 lira kadar 
bir tahsisat koydu . „

Almanya itiraz
ediyor

Berlin, 10 (A.A.) —  Germania 
gazetesi, Çekoslovakya hariciye 
nazırı M. Benes'in gelecek tahdi
di teslihat konferansı reisliğine in
tihap edilmesine Almanyanın mu
halefet edeceğini yazmaktadır. 
Yine bu gazeteye göre Almanya 
hükümeti bu konferansın Cenev- 
reden başka bir şehirde toplan
masını istiy ecektir.

____________________ Sayfa 3

B U G Ü N D E N  Y A R IN A :

Vali Muhittin Bey 
Sizi israfa 

davet ediyorum!
Yan taraftaki sütuna göz gez

dirirseniz, orada göreceksiniz ki, 
İstanbul valisi dün şehre mükel
lef bir yem borusu çalmıştır.

Muhidd n Bey, y ni sene için 
bize neler, neler vadetmiyor.

Sanaloryomlar açacak, fıkara- 
ya bakacak, şunları yapacak, bun
ları yapacak.. Caka, caka, cak !

0  seneden bu seneye, bu se
neden o seneye ve geçen seneden 
gene bu seneye devredile gelen 
bu vaitleri artık kalınca bir 
kâğıda altalta yazıp büksek ve 
s,onra teneke bir boruya yerleşti
rip denize atsak ta kurtulsak bari.

Muhiddin Beyin neşesi dün 
yerindeymiş galiba ki, bir ariyana 
bin veren bir beyzade gibi cömert 
davranmış..

Her ne hal ise.. Şehirde yapı
lan ve bir türlü yerlerine gelemi- 
yen vaiilere <- kadar kanıksadık 
ki, bu senekiler de olacakmış ya
hut yapılacak veya yapılmıyacak- 
mış umurumuzda değil..

Şu birkaç sabrı bize yazdıran 
sebebi kiilliyen başka bir istika
mette aramak lâzımdır. Yani Vali 
Beyfendinin beş binde dört bin 
tasarruf ettikleri cihette..

Muhiddin B . diyorlar ki: 
“Bundan sonra içtimî muavenet 

teşkilâtile meşgul olacağız.,,
Ve bu işi ne türlü becerecek

lerini anlatmak için olacak ki, 
“bimahaba,, ilâve ediyorlar:

“Geçen sene bu iş için bütçeye 
beş bin lira koymuştuk. Bundan 
dört bin lirası tasarruf edebilmişiz.,,

Üstat yeter.. Bu kısa izahat 
kadar bizatihi beliğ bir ittiham 
olamaz..

Çünkü;
1 —  İstanbul gibi muazzam bir 

şehirde İçtimaî muavenet için büt
çede ayrılan beş bin lira devede 
kulak kabîlindendir.

2 —  Binaenaleyh geçen sene 
şehirde İçtimaî muavenet namına 
hiç bir şey yapılamamıştır. Hatta 
küçük bir mikyasta yapılabilmesi 
için mevcut iktidar dahi suiisti
mal edilmiştir.

İçtimaî muavenete tahsis edilen 
parayı son santimine kadar sar- 
fetmek lâzımdır.

Bu para bütçenin öyle bir 
faslındadır ki, oraya konan parayı 
sarfetmemek İçtimaî sefalete hız 
vermek olur.

Vali Muhiddin Bey bütçenin 
bu faslında siz israf ile mukayyetsi
niz.. Tasarrufla değil..

İstanbulun bir hemşerisi sıfatile 
sizi israfa «iavet ederim..

E n s a r i  B ü le n t

Yolcular şikâyetçi
KaradenizdeD gelen yolculardan 

bazıları tüccar vapurlarından şi
kâyet ediyor. Bundan birkaç gün 
evel limanımıza gelen bir vapur 
Karadeniz iskelesinden Zongul- 
dağa gidecek olan yolcuları lima
nımıza getirmiştir. Vapur idaresi 
bu yolcuları birkaç gün sonra 
Zonguldağa götürmüştür.

Bu yolcuların ekserisi muhtelif 
iskelelerden ,vapura binerek Zon
guldağa giden köylülerdir.

Bu gibi adamların ; İstanbul 
limanında bir kaç gün kalması, 
onların sefaletini mucip oluyor. 
Deniz ticareti müdüriyeti1 bu gibi 
yanlışlıklara sebebiyet veren va
pur idarelerinin nazarı dikkatini 
celbetmelidift :>:> ı
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Mısır gene karışıyor i

ÇsiüTpnşaıiffl esaret ile
rı 0 0 “  o  5, ■g w oıg | 9  almuflBnrayet: değildir I

Mısırda ImglSIz ve Türk nüfuzu kaşı 
Scarşıya cephe tutmuştur.»

Bir gece baltasını kaldırınca..

Babasını öldüren adam 
yarın sabah asılacak!

Mahkûma siyah gömlek giydirilecek 
başına kara örtü konacaktır..

Mısırda dahilî vaziyet son de
rece gergindir. Sıtkı paşa kabi
nesinin müstebidane idarei hükü
met etmesi her yerde umumî bir 
nefret uyandırmaktadır.

Zahirî sükûna rağmen, Mısır 
günden güne indifaa amade bir 
voikan haline gelmektedir.

Umumî nefret karşısında Sıdkı 
paşa, mevkiini muhafaza etmek 
için çok müşkülât çekmektedir.

Yakında teşriî intihabat başlı- 
yacaktır. Eski intihabat kanunu 
üzere cereyan edecek bir müca
deleden milliyetperverlerin kat’î 
bir galebe kazanacakları muhak
kak görülmektedir. Sıtkı Paşa ba
şının selâmetini bu kanunun tadi
linde bulmuştur.

Yeni yapılan kanun mucibince, 
hükümet fırkasına mensup olmı- 
yan bir namzedin meb’us çıkması 
ihtimali yüzde bire inmiştir.

Son günlerde Mısıra seyahat 
eden Ingiliz gazeteci Leydi Dra- 
mont Hey Şfer gazetesinde yaz
dığı bir makalede dikkate şayan 
neşriyatta bulunmuş bilhassa şun
lardan bahsetmiştir.

Mısırdaki Türk sefiri milliyet-

Arjantinli bir mühendis ihtida 
etmiş, ismini Mehmet Zeki tesmi
ye ettirmiş. Anadolaun muhtelif 
yerlerinde birtakım seyahatler yap
mış. Trabzonda bazı yerleri dolaş
mış. Garip garip tavırları, mahiyeti
ni gizlediği tetkikatı, ve ötekine, 
berikine sorduğu şüpheli suallerile 
Trabzon zabitasmın dikkatini celb- 
etmiş. Vaziyeti hisseden Mehmet 
Zeki oradan Adanaya gitmiş.

Adanada da polisin gözünden 
kaçmadığını anlayınca Bursaya 
dönmüş. Bursadan İstanbula gel
miş. Her üç vilâyet zabıtası; bu 
adamın halinden şüphelendiklerini 
dahiliye vekâletine bildirmişler.

Polis, İstanbulda bulunan Meh
met Zekiyi yakalamakta gecikme
miştir.

Hüviyeti elân zabitamız tara-

İnkılâbın edebî tefrikası : 7

Yazan : E m il Z o la
gözlüklü şık bir genç venüsü ko
valıyordu. Venüs, memeleri elbi
sesinden dışarı taşmış kollan altın 
bileziklerle dolu bir mahalle karısı 
kıyafetindeydi. Nana bu esbap 
içinde çok semiz görünüyordu. İri 
kalçalı venüsü gayet güzel temsil 
ediyordu. Nana o kadar halkı tes
hir etmişti ki güzel sesli Roz 
Minyon unutuldu.

Ellerini dizlerine vura vura 
bir lavuk gibi haykıran Nana, 
etrafına tatil bir hayat kokusu, 
kuvvetli bir kadın tesiri neşredi
yordu. Ahali baştan başa sarhoş 
olmuştu.

Â*-hk N ananın bütün hataları

perverler reisi Nuhas Paşa ile 
gayet dosttur.

Bu sıkı mün sebetten bazı 
neticeler zuhur etmektedir Mısır
daki millî hareket Türk sefirinin 
tahrikâtından ileri gelmektedir.

Mısırda çarpışan istibdat ile 
hürriyet değil, daha ziyade İngiliz 
ve Türk nüfusudur.

Son intihabat kanunu dolayı- 
sile gelen telgraflar arasında bil
hassa şu vardır:

Kahire 10 (A. A) —  Liberal 
fırkası liderlerinden sabık başvekil 
Muhammet Paşa Mahmut, söyledi
ği bir nutukta parlâmento için 
yapılacak intihabata dair bir ima
da bulunarak demiştir ki:

Yeni kanunu esasiye müsteni 
den teşekkül edecek bir parlâ
mento hiçbir murakabeye tâbi tu- 
tulamıyacak ve adeta bir parlâ
mento taslağından ibaret olacaktır.

İşte bunun içindir ki, Sıtkı pa
şanın muarızları gelecek intihabata 
iştirak etmek istememektir. Şim
diki keyfî ve müstebit idare altın
da Sıtkı paşa kabinesi tarafından 
İngiltere ile akdedilecek herhangi 
bir muahedeye ilk önce liberaller 
muhalefet edecektir.

fından tetkik edilmekte olan bu 
adamın ne maksatla seyahat ettiği 
anlaşımışür.

Meğerse Ecnebi bir şirket na
mına topraklarımızda maden ta
harri ediyor ve maden miktarla
rını tesbit edip numuneler alıyor
muş.

Bu işleri kolaylıkla görebilmek 
için kendisine mühtedi süsünü 
vermiş.

Arjantinli mühendisin seyahat
lerinde daha bir takım esrarengiz 
sebepler olduğu anlaşılmaktadır.

Polis birinci şube müdüriyeti 
tarafından yapılan tahkikat henüz 
bitmemiştir.______________________

Bir balo
Edirne 10 (İnkılâp) Şehir ku

lübünde Himayei etfal cemiyeti 
atrafmdan bir balo verilmiştir. 
Balo pek nezih geçmiştir.

Mütercimi : S e n b e n  
affediliyordu. Yalnız sahnede gö
rünmesi ve gülmesi kâfi idi.

ikinci perdenin sonu tam üç 
defa tekrarlattırıldı.

Perde indi. Alkışlar, bravo 
sesleri uzun bir zaman salonu 
çınlattı.

Foşeri kalabalık arasında iler
lerken yanından geçen İştaynerin 
kulağına fısıldadı.

—  Monşer, bu Nana, bizim 
bir akşam Provans sokağının kö
şesinde rasgeldiğimiz kadın değil 
mi?..

Öteki tasdik etti.
— Evvet o kadındır. Fakat çok 

hoşuma gitti.

Yakında
Umumî müfettiş

likler lâyi
hası hazırlanacak

Ankara 10 (İnkılâp) — Umu
mî müfettişlikler lâyihası Gazi 
Hazretlerinin seyahatini müteakip 
hazırlanacaktır.

Bir kasa kırıldı
Ankara 10 (İnkılâp) — Kızıl- 

bey maliye tahsil şubesinin kasası 
kırılarak 2 bin küsür lira çalın
mıştır.

Fırkada
Kırklar heyeti 

dün toplandı
Ankara, 10 (İnkılâp) —  Fırka 

kırklar heyeti İsmet Paşanın riya
setinde toplandı. Teşkilâta memur 
heyetlerin seyahat intihalarını an
latmış olmaları muhtemeldir.

Kırkîareli teftiş 
ediliyor

Kırklareri 10 ( İnkılâp ) —  
Edirne mmtakası iskân müdürü 
Tahsin Beyle muavini Yümnü Bey 
bugün şehrimize geldiler. İskân 
işlerini teftiş ve tetkik edecekler, 
bazı yolsuzluklar hakkında tahki
kat yapacaklardır.

iki meb’us 
Muğla’da

Muğla, 9 (İnkılâp) —  Vilâye
timizde fırka teşkilâtına memur 
Manisa meb'usu Mustafa- Fevzi ve 
Muğla meb’usu Nuri Beyler şehri
mize gelmişlerdir.

İçtima eden kaza kongresinde 
hazır bulunmuşlardır.

Muğla, 9. ( A. A ) —  Vilâyet 
fırka teşkilâtını yapmağa memur 
meb’uslarımız bugün muhtelif te
şekküllerle temasta bulunmuşlar
dır. Gördükleri tesanütten fevkal
âde memnun olmuşlardır. Meb’us- 
larımız, temaslarına devam etmek
tedirler.

Edirne meclisi
Edirne 10 (İnkılâp) —  Vilâyet 

umumî meclisi beş gün sonra top
lanacaktır. Hususî muhasebe ile 
alâkadar daireler bütçe lâyiha
larını hazırlamakla meşguldürler.

Ecnebi kadınlarla 
evlenebilecek olanlar
Ankara, 10 ( İnkılâp ) —  Mec

liste ücretle müstahdem memur
ların ecnebi kadınlarla evlenebi- 
lecekleri tefsiri kabul olundu.

İştayner, Nanaya verilmek üzere 
garsona muhteşem bir büket sipariş 
etmişti.

Rozon kocası Minyon, İştaynere 
hulûs çakmak için onu Nananm 
evine götürecek ve takdim ede
cekti.

Seyirciler arasında bulunan çok 
genç bir mektep kaçkını, Nana- 
aın sersemliği içinde kendinden 
geçmiş yerinden ktmıldanamıyordu.

İşte kadın bu idi. Kadın dediğin 
Nana gibi olurdu. Yanındaki ne 
boyuna Nanadan bahsetmişti.

Genç, bu adama Nana hak
kında sualler sormak istiyordu. 
Fakat uzun zamandanberi bir 
türlü cesaret edemiyordu. Nihayet 
fevkalâde bir cesaretle ağzından 
kelimeyi fırlattı:

Affedersiniz beyefendi Nanayı 
tanıyor musunuz?

D iğeri:
—  Evet, bir az.

Ş iled e  b a b a s ın ı ö ld ü ren  
İhsam  İs ta n b u l A ğ ırc e z a  M ah 
k e m e si ta ra fım d an  id a m a  
mahkûma ed ilm iş  v e  k a r a r  
te m y iz ce  ta s t ık  e d ilm iş tir . 
K a r a r  B . M. M. mim tastik im e 
d e  ik t ir a n  ettiğ im d en  h ü k ü m , 
p a z a r te s i  s a b a h ı S u lta n a h 
m e t m ey d a n ın d a  inffas ed i
le c e k t ir .

Süleym an, ihtiyar babasını 
baltayla öldürm üştür.

Yeni kanan baba katilini en  
büyük mücrim addeder ve baba

katillerini siyaset meydanına  
siyah göm lekle götürür.

Binaenaleyh Süleym an ha
pishaneden idam sehpasının al
tına kadar siyah gö m lek le  gö
türülecek, ve bu yüz karasını 
cemiyetin gözünden biran gizli- 
y ebilm ek  için kafasına siyah 
bir örtü geçirilecektir.

Baba katilinin hapishaneden  
siyaset meydanına kadar yalın  
ayak götürüleceğini de ayrıca 
ilâve edelim .

Birikirinden fe c i  üç cinayet i

Ordu kazasn s©mı gronleırde 
bir/salhaneye doromfiş».

Kıskanan öldürüyor sevem öldü» 
rüyor, kızan öldürüyor!

Bugünlerde şehrin ticarî va
ziyeti iyi gitmektedir. Tübcar va
ziyetten oldukça memnundur.

Ekmek fiyaüeri otuz para 
düşmüştür. Yiyecek üzerinde da
imî bir tenzilât göze çarpıyor.

Son günlerde zabıta vak’aları 
çoğalmıştır. Ardarda vaki olan 
mühim cinayet halkı heyecanlan
dırmıştır..

Birincisi şudur:
Üç arkadaş Bulancak pazarı

na gitmişler, dönüşte Pazarsuyu 
köyünde bir kahvede kumar oy
namağa oturmuşlar.

Salih, Ahmet, Mustafa ismle-
I erinde olan bu üç arkadaştan biri 
kumarda bütün paralarım kaybet
miş ve Mustafadan (4,5) lira borç 
almış. ( 4,5 ) i İrayı da kaybedince, 
oyuna devam etmek imkânı kal
mamış, yola düzülmüşler. Çağlanca 
deresi civarındaki dağın eteklerine 
gelindiği zaman Mustafa Salihten 
parasım istemeğe başlamış.

Öteki, dur be birader demiş 
köye gidelim vereyim.

Kaybettiğim paraları gece siz 
aldınız. Üzerimde on para bulur
san al.

Mustafa kavgaya başlamış. 
Celâl de Mustafaya iltihak etmiş. 
İkisi bir olup Salihi boğmuşlar.

—  Bana nerede oturduğunu 
söylemisiniz?

Bu damdan düşen suale herif 
hiddetlenmişti.

Sert bir sesle:
— Hayır, dedi. Ve arkasını çe

virdi yürüdü.
Herkes yerlerine döndü. Üçün

cü perde başlamıştı.
Nana bu defa sahneye çırçıp- 

lak çıkmıştı. Bu nadide vücudun 
sahnede çırılçıplak manzarası gö
rülecek bir şeydi. Seyirciler ilik
lerine kadar bir şehvet titremesi 
içinde yandılar.

Yuvarlak kalçaları, köpük gibi 
beyaz teni, renkli ışıkların altında 
öyle canlı ve kıvraktı ki, vucu- 
dunun en gizli kılları altın teller 
gibi parlıyordu.

Artık kimse alkışlamıyordu.. 
Gülmüyorlardı bile.. Erkeklerin 
suratları ciddileşmiş, burun delik- 

( Bitm edi)

ve cesedini bir yere, elbiselerini 
de diğer bir yere gömmüşler.

Şehre geldikleri zaman Salihin 
nerede olduğunu soran akraba
larına :

Giresun köylerinden birinde 
kumar oynamak üzere kaldığını 
bildirmişler.

Aradan on beş gün geçmiş, Sa
lihin dönmediğini gören ailesi me
rak etmişler ve jandarmaya haber 
vermişler.

Tahkikat ve tetkikattan sonra 
jandarmalar Salihin cesedini ve 
elbiselerini bulmuşlar.

Meğerse arkadaşları Salihi öl
dürmek üzere götürmüşlerdir.

Salihi amca zadesi Halil, onun 
hırsını almak için bu adamları 
para ile tutmuş ve öldürtmüştür.

Tahkikat neticesinde Halilin 
katillere 6 lira verdiği ve Salihin 
karısı ile münasebeti olduğu mey
dana çıkmış, şerirler yakalanmıştır.

İkincisi :
Ayni günün akşamı Gülsüm 

isminde bir kızı kaçırmak istiyen 
İsmail, Abdullah ve Halil teşeb
büslerine mâni olmak üzere kar
şılarına dikilen Sülıymanı tabanca 
ile öldürmüşler, kızı alıp kaçmış
lardır.

Kız ve katiller yakalanmıştır.
Üçüncüsü :
Bu hâdisenin tahkikatı yapıl

makta iken ayni akşam Mehmedin 
düğününe davetli olan Deli Hüse
yin yanma bir fahişe alarak dü
ğüne gitmiş, içip eğlenmişler. Fa
hişe rakı dağıtırmış.

Bu arada “sen kafanı kaldır
dın karıya baktın,, diye Deli Hü
seyin birisile kavga çıkarmış. Bu
na üç arkadaşı daha iştirak etmiş. 
Tabancalar atılmış ve bir kurşun 
düğün sahibi Mehmede tesadüf 
ederek ölümüne sebep olmuştur. 
Dört arkadaş yakalanmışlardır.

Darülbedayi’in 
Ankara temsilleri

Ankaraya giden Darülbedayi 
san’atkârlaıı bugün şehrimize av
det edeceklerdir.

Şimdiden sonra her Pazar ve 
Çarşamba günleri Darülbedayiden 
bir heyet Ankaraya giderek tem- 
isller vereceklerdir.

Mühendisini casus mu?
Memleketi karış karış gezen 

bu yabancı adam kimdir?

Nana...
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m UMCULARÎNA HAKARET EDİLEMEZ!
TO T B E L L A  „ N İN  R A P O R U

saura sp®ır k ı̂mgıreslj Türk Millî 
ftaknamnaa

şeı?®ff veırmaş adamlara lekelıyeıne^I
Ankarada toplanan ve birçok 

lüziimsuz ve faydasız dedikodu
lardan sonra dağılan spor kon
gresi belli başlı müzakere mevzuu 
olarak sabık antrenör Tot Beila- 
mn raporunu tetkik etti.

1928 olempiyatına ait birçok 
dedikoduların hulâsası olan bu 
raporun Türk sporcu gençliğini 
temsil eden bir kongrenin celse
sinde müzakere edilmesi evvelâ 
başlı başına bir hata idi.

Zira Türk millî takımının 
yüksek şerefini temin etmiş olan 
ve isimleri bütün memlekette hür
met ve muhabbetle i anman en 
değerli gençlerimizin isimleri alenî 
bir celsede, doğru yanlış, itham 
hedefleri şeklinde tayin edilme
mek lâzımgelirdi.

Halbuki hepsi temiz aile 
çocukları ve nezih gençler olan 
Türk millî takımı azası o rapor 
vesilesile bu kongrede adeta ça
murlara boğuldu, yerlerde sürük
lendi. Nihayet sırf millî bir 
şeref uğurunda yola çıkmış 
gençleri bu tarzda tezlil etmeğe 
değil Tot Bellamn, hatta kongre
nin dahi hiç bir hakkı yoktu ve 
olamaz. Millî spor takımına men
sup gençlerin vazifesi nedir?

Onların başına geçen idareci
lerin vazifesi nedir ?

TotBellamn vazifesi nedir?
Nihayet kongrenin vazifesi ne

dir, ne olmak lâzımgelir.
Kongrede bu mukadder sual

ler etrafında müzakere cereyan 
edip etmediğini bilmiyoruz. Yalnız 
bildiğimiz kongrenin Tot Bellamn 
raporunu okur okumaz raporda 
isimleri geçen gençleri Millî ta
kımdan harice atmak, yani efkârı 
amme nazarında onları alçaltmak 
kararını vermekte hiç tereddüt 
etmemiş olmasıdır.

Halbuki bir çok gençlerin hay- 
siyetile alâkadar olan böyle bir 
meselede vaziyetin bir az daha 
etrafhca mütalea olunması ve daha 
ciddî bir tetkike tâbi tutulması 
icap ederdi.

Bu gençler aylıklı profesyonl- 
ler bile olsa gene bu muamele 
reva görülmemeli idi. Nerede 
kaldı ki, türk millî takımı bir 
manga da değildir. Bu gençler 
işlerini güçlerini bırakıp olim- 
piyada iştirak etmişlerse bunu 
evvelâ millî bir vazife ola
rak, saniyen genç yaşlarında 
önlerine çıkan istifadeli bir se
yahat fırsatım kaybetmemek için 
iştirak etmişlerdir. Eğer Antrenör 
Tot Bella cenapları bu gençlere söz 
geçirememiş ve verdiği talimat 
dinlenmemişse bu, nihayet antre
nörün sözlerini dinletebilecek ve 
şahsına hürmet telkin edecek ev
saftan tamamen mahrum olduğu
nu gösterir.

Zira ayni gençler Tot Bella 
cenaplarının iştirak etmedikleri 
diğer bir çok seyahatler yapmış
lar ve bunların hiç birinde yüz 
kızartacak en küçük bir hare
kette bulunmamışlardır.

Ayni gençlerin Mısıra yaptık
ları seyahat dolayısile bütün İs
kenderiye ve Kahire gazetelerinin 
neşriyatı elimizdedir.

Mısır matbuatı, türk millî

takımının oyuncularını Mısır genç
liğine, her itibar ile imtisal edilecek 
bir örnek olarak göstermiş, tav
siye etmiştir.

Bir çok seyahatlerde herkesin 
takdirlerini ve muhabbetlerini ka
zanan ayni gençler nasıl oluyor da 
antrenör Tot Bella cenaplarile 
seyahate çıkar çıkmaz değişiyor, 
tebdili seciye ediyorlar?

Fakat meselenin içyüzü şudur: 
Biçare, zayıf, iradesiz bir adam 
olan ve mevkiini, maaşını muha
faza için birkaç cereyan içinde 
kalıp ne yapacağını tayin etmek 
noktasında büsbütün ahmaklaşan 
Tot Bella, yetiştirdiği takım ev
velce yendiği bir takım tarafından 
kahir bir farkla meğlûp edilince 
feci bir vaziyete düştü.

Heyulanın tamamen bir hiçbir 
sıfır olduğuna şüphe kalmadı. 
Antrenör piyasasında vaziyeti sar
sıldı, vaziyeti sarsılan her adam 
gibi kabahati kendi zâfında, ira
desizliğinde, seciyesizliğinde değil, 
fakat Türk gençlerinde aramağa 
kalktı. Oturdu, kalemi eline aldı, 
bozuk sinirlerinin ve karihasının 
emrettiği gibi “falan bara gitti, 
falan falanla kavga etti, falan 
sözümü dinlemedi!,, tarzında kusur 
taharrisine girişti.

Herifin bütün vaziyeti ve bu vazi
yetten mütevellit bütün haleti ru- 
hiyesi meydanda olduğuna göre 
raporunun kıymeti de meydanda
dır. Hele başlarında Yavuz İsmet 
olan Türk gençliğinden çok ta
nınmış bir parçayı işaret ederek :

“ Ben bunlardan daha çok 
türküm!,, demesi zavallının bu 
hâdiseler neticesinde aklını oy
nattığına hükmettirse yeridir. 
Bütün bu gençler Türk değildir 
de antrenör Tot Bella cenapları 
türktür, öyle mi? Bu, hakikaten 
iıısam kahkahadan ağlatacak k a
dar gülünecek şeydir!

Antrenörün vaziyeti bu oldu
ğuna göre raporunun bize öğret
tiği elîm hakikat kafile başında
kilerin vazifelerini görmiyerek 
takımı bu zavallı Macaristan 
aptalının keyfine bıraktıkları key - 
fidetidir. Zira nihayet kafile reisi
nin anlatacağı bir vaziyeti dahi 
onun namına antrenör anlatmağa 
kalkarsa işin başı yoktur ve söz 
ayağa düşmüş demektir.

Ası! muahaze edilecek nokta 
budur ve kongre bunu yapa
cağına bir mecnunun türrehatım 
nazarı itibara almış ve mahzı ha
kikat imiş gibi onun lâfile hük
münü vermiş, bir kısım gençleri 
lekelemiştir. Bu kongre bu salâ
hiyeti kimden nereden, nasıl ala
biliyor?

Bu efendiler oraya temiz a- 
damları telvis etmek için değil, 
gençleri korumak için toplanmış
lardır.

Vazifesinin mahiyetini dahi an
lamamış otduklarını gösteren son 
kararları bu gongre için cidden 
çirkin bir vaziyet ve onlar hesa
bına bir ayıp teşkil etmiştir.

Çünkü lekeledikleri gençler 
bu memleket sporuna, onların 
hepsinden çok, lâfla değil, filen 
hizmet etmişlerdir.

| E ski oyuncular- 1| 
1 la yeni futbolcüAı
| ler arasındaki jj 
| fa rk ı mukayese jj
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Ö zamnamM ftakamlarda şlssa< 
dan bir ©yum tarzı vardı9 Bütün oyuncular fevkalâde 

denecek şekilde topa vurmasına
O zamanda en heyecanlı seyr

edilen maçlar, Fenerbahçe - Galata 
saray maçları idi. Bu iki takımı 
teşkil eden oyuncuların hemen 
hemen hepsi biribirinden çok güzel 
oynıyan oyunculardı.

Tıpkı bugün olduğu gibi, o 
zaman da Fenerbahçe daha ziyade 
tekniğe ehemmiyet verir, Galata
saray ise daha enerjik, daha sert 
ve biraz da favullü oynardı. Yalnız 
Galatasaraylılar, “ Oberle „ lerin 
takıma girmelerile daha düzgün 
aynamağa başladılar. Bilhassa mu
hacim hattı çok kombine bir oyun 
oynardı.

Hasnun Galibin ince ve kıvrak 
oyunu, “Oberle,, lerin hâkim ida
resi altında, zevkle seyredilecek 
derecede tekammül etmişti.

Forvet hattının ince ve çok güzel 
oyununa mukabil, müdafaa oyun
cuları, başta rahmetli Celâl olmak 
üzere, Bekir, Adnan, Mahir gibi 
oyuncular, çok sert ve favullü oy
narlardı. O zamanki takımlarda 
şimdi hiç gözükmiyen candan bir 
oyun tarzı vardı. Bilâistisna bütün 
oyuncular fevkalâde denebilecek 
bir şekilde topa vurmasını bilir
lerdi.

[Maalesef şimdiki oyuncuların 
en büyük kusurları bunu bilme
mektir. ]

O zamanın Fenerbahçe takımı 
ise bir çok güzide oyuncularla dolu 
idi.

Bunların bıraktıkarı boşluğun

şimdiye kadar maalesef tamamile 
doldurulduğuna kani değilim. 
Rahmetli Arifin, Galibin, Haşan 
Kâmilin, Miçonun, Hikmetin, Sa- 
idin, Nüzhetin yerleri bugüne ka
dar dolmuş değildir. Bu oyuncu
ların topa hakimiyetleri, enerjileri, 
teknik oynamaları harikulâde idi. 
Harbi umuminin, bütün bu oyun
cuları, genç yaşlarında vatanî va
zifeleri uğrunda cephelere dağıt
maları yüzünden çok sevdikleri 
futbole veda etmişlerdir.

Bunların bıraktıkları boşluğu 
ikinci takımdan yetişen çok genç 
oyuncularla takviye mecburiyeti 

hâsıl olunr a takımlar kıymetlerinden 
yarı yarıya kaybettiler. Ayııi fe
lâkete bütün takımlar da maruz 
kaldılar ve en kıymetli sporcular
dan Hasnun Galip, Arif, Celâl, K e
mal (keçi), Mazhar, şehit olmak 
suretile bütün sporcuları derin 
teessürlere şevkettiler.

Bu suretle Türk futbolunun inhi
tat devri başlamıştı. Senelerce 
çalışarak yetişen bu çok laymetli 
oyuncuların takımlardan ayrılması 
ve beş altı sene kadar bilmecbu- 
riye futbolü terk etmeleri yüzün
den kıymetlerini tamamen kaybet
tiler.

Bunların yerlerini dolduran 
çok genç oyuncuların inkişaf dev
relerinde birinci takımlara geçmesi 
o kadar iyi bir şey olmamıştır. 
Zira futbolü çok iyi oynıyabilmek

için asgarî beş altı sene üçüııcü 
ve ikinci takımlarda muntazaman 
çalışmak lâzımdır.

Bu genç oyuncular bu devreyi 
tamamlamadıklarından çok az 
bir zaman zarfında silindiler, 
kıymetlerini kaybettiler. Zira ikin
ci ve üçüncü takımlar maçları 
daha yavaş ve çok yorucu olma
dığı için birinci takıma geçmek 
arzu ve hevesi yüzünden, biribirine 
rekabet edercesine muntazaman 
çalışır tardı.

Bu müddet ne kadar uzun sü
rerse o nispette mükemmel oyun
cu yetişirdi. İşte bu oyuncular ta
mamen tekâmül edip birinci ta
kımlara dahil olmadıklarından 
ömürleri pek az sürdü. Zira ar
kadan gelen üçüncü takımlarda 
senelerce muntazam çalışmış ve 
hevesleri gittikçe artan bir genç
lik az zaman zarfında bunların 
derecesine ve hattâ fevkine çıka
rak yerlerini birer birer işgal et
meğe başladılar. Bu tabiî hakları 
idi. Zira asgarî beş altı sene 
öçüncü takımlarda muntazam ça
lışmaları yüzünden, top kontro- 
lundaki fevkelâdelikleri, kıvrak ve 
ince oyunları tamamen tekâmül 
etmiş ve mükemmel oyuncular 
olmuşlardı.

(A rk a sı g a rın )

Zeki
Bu mütaleaya 

ancak 
aşkolsun denir!

Sıhhiye müdürlüğünde tensikat 
yapılacağı şayiaları, tamamen asıl
sızdır.

Dün, kendisile görüşen gaze
tecilere, sıhhiye müdürü Ali Rı
za Bey, kadroda tensikat değil, 
bilâkis yeni yapılacak dispanser
ler vesaire için, kadronun ge
nişletileceğini söylemiştir.

Otedenberi, müstevli bir halde 
bulunduğu söylenilen grip vukuatı 
için de şunları söylemiştir.

„ Grip ve buna mümasil has
talıklara, her yerde ve her zaman 
tesadüf edilir. Bunlar, ferdî va
kalardır. Mevsim dolayısile hava
ların tebeddülü, herkesi mütessir 
edebilir.

„ Maamafih, umumî yerlerde, 
gerek belediye, gerekse sıhhiyece 
bazı tedabir ittihaz edilmiştir. 
Fakat, bununla beraber, halkın da, 
ferden, kendisini koruması lâzım
dır . „

Kazoğlu su tesisatı
Adadaki Kazoğlu su tesisatı

nın bu sene işletilmesine beledi
yece karar verilmiştir.

Bu hususta bir rapor hazırla
nıyor.

Âlemdağ - Ömerli 
yolunda 

bir suiistimal
Bir refikimiz evvelki günkü 

nüshasında Şile yolu inşa edilirken 
30 bin liralık mühim bir suiistimal 
yakalandığını yazılmış, Nafıa yollar 
umumî müfettişi Şefik Beyin bu 
işin tahkikatile meşgul bulunduğu, 
hergün mahalline giderek tetkik
lerde bulunduğu da ilâve edilmişti.

Dün, bu hususta yaptığımız 
tahkikatın verdiği netice şudur : 

Filhakika, Alemdağı - Omerli 
yolunda bir suiistimal olmuştur. 
Fakat, bu, yeni değildir.

930 senesi mayısının iptidasın
da, Alemdağı şosesinin inşaatına 
nezaret eden, nafıa fen memuru 
Etem Efendinin vazifesini suiisti
mal ettiği, hususî idare müfettiş
liğine haber verilmiştir.

Suiistimal 30 bin liralık değil, 
bütün yolun inşası 30  bin liraya 
müteahhide ihale edilmiş bulun
maktadır.

Vali Türkocağı heyetinden 
istifa etti 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Bey, Türkocağı idare heyetinden 
istifa etmiştir.

Yunan Operet 
heyetinde 

temsiller başladı
Evvelki gün şehrimize gelen 

Yunan operet heyeti dün akşam
dan itibaren şehrimizde temsillere 
başlamıştır. Bu heyeti Madam Ki- 
velinin sabık kocası idare etmek
tedir. Madam Kivelinin kumpanyası 
ayın on beşinde Yunanista döne
cektir.

Şevket Beyin tahliyesi
Akş am muharriri Vâlâ Nuret

tin B. ye attığı silâhla kazaen aynı 
gazetenin idare memuru Şevket 
Beyi yaralayan Remzi Paşa zade 
Şevket Beyin vakanın ikaı esna
sında mecnun olduğu tesbit edildi
ğinden evvelki gün ağır ceza mah
kemesince beratine karar veril
miştir.

Şevket Beyin tahliyesinde de 
mahzur görülmediğinden evvelki 
gece geç vakit tahliye muamelesi 
yapılmış ve serbest bırakılmıştır.

Bir orman daha
Evvelki gün, İstanbula miilhak 

Zekeriya köyünde bir yangın 
çıkmış, 2 evle biraz orman yan
dıktan sonra söndürülebilmiştir. 
Yanan orman, ehemmiyeti haiz 
olmayacak derecededir.
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meydanında ne

1 —  Div.-.nıharp Reisi Mustafa Paşa. 2 —  Menemen Divanıharp heyeti 3 —  Müddeiumumi Hidayet Bey.

Kubilâyı öldürürlerken askerler niçin 
ateş etmemişler? Bunu, 

Fahreddin Pş. nın ağzından dinleyiniz!
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan idarei örfiye zmntakası 
kumandanı Fahreddin Paşa dün 
öğleden sonra (Ege) vapurile iz
mire hareket etmiş ve Galata 
rıhtımında şehrimizde bulunan as
kerî ümera ve akrabaları tarafın
dan teşyi edilmiştir.'

Fahreddin Paşa ile beraber 
idarei örfiye amirliği karargâhını 
teşkil eden heyette izmire gitmiştir. 
Bu heyet, adlî müşavir kaymakam 
Münir, muavini yüzbaşı Kâmil, 
emir zabiti yüzbaşı Nuri ve mülhak 
olarak yüzbaşı Ali Nazim Beylerden 
mürekkeptir.

Karargâh kumandanı Fahreddin 
Paşa ile heyet azalan İzmirden 
idarei örfiye nr.takasraa geçerek 
derhal faaliyete başlıyacaklardır.

Kumandan Fahreddin Paşa, Eğe 
vapurunda kendisini ziyaret eden 
muharrimizi kabul etmiştir, idarei 
örfiye kumandanı Paşa ile mu
harririmiz arasında cereyan eden 
muhavereyi aynen neşrediyoruz.

—  Ankarada bulunduğunuz za
man yeni bir karar ittihaz edilmiş 
midir?

—  Ankarada bir karar ittihaz 
edilmemiştir. Reisicümhur Hazret
leri tarafından kabul buyuruldum. 
Kendilerine son seyyahat hakkın- 
daki müşahedelerimi arzettim.

—  Yeni bir talimat varımdır? 
idam hükümleri kimin tarafından 
tasdik olunacaktır?

—  Yeni hiç bir talimat yoktur. 
İdarei örfiye kararnameleri ile 
bu husustaki nizamnameler zaten 
mevcuttur. Bu kararnamelere ve 
nizamnamelere tevfikan idarei ör
fiye nuntakasmda icap eden her 
gey tatbik olunacaktır, [İdam hü-

M uharririm ize mühim beyanatta
bulunan Fahreddin Paşa  

kümlerinin bilzat meclis tarafın
dan tasdik ve infazı Teşkilâtı'Esa- 
siya kanununda sarahaten ınün- 
deriçtir.

—  Divanı harp elenimi olacak
tır, hafî mi?

—  Divanı harbin alenî olacağı 
yine kanunlar ahkâmındandır. Ma- 
amafih mahkeme lüzum görürse 
hafî celse de aktedebilir.

idarei örfiye mıntakası ayrıca 
mmtakalara ayrılmış mıdır?

—  Evet, üç mmtakaya ayrılmış
tır. Birincisi Balıkesir kazasıdır kî 
kumandanı Ferik Ali Hikmet Pa
şadır. İkincisi Manisadır. Kuman
danı Liva Ali muzaffer Paşadır. 
Uçüncüsü Menemen kazasıdır ki 
kumandanı Miralay ihsan Beyefen
didir.

Bu kumandanlar mahallinde 
gördükleri ihtiyacatın icabatını vilâ
yetlerle görüşerek {tatbik edecek
lerdir. Bu hususta lüzum görür
lerse ayrıca benden de soracaklar
dır.

Şimdilik idarei örfiye mıntaka' 
sının tevsii muhtemel değildir, 
Lüzum görülürse sonra tevsi edilir.

—  Divanharp ne zaman işe 
başlıyacaktır „

—  Tahkikat bitmek üzeredirl 
Dinanharp bugünlerde işe bağlıya
caktır.

Ankarada Şurayı'Askeride mü
him meseleler müzakere edildiği 
zaman ben oraya gideceğim. Mü
zakerelerde hazır bulunduktan son
ra tekrar avdet edeceğim.

İrtica hâdisesinin vukubul 
duğu mmtakadâ seyahatiniz
den aldığınız müşahedeler 
nelerdir? Menemen halkının 
irtica hareketi ile derecei 
münasebeti ne kadardır?

— Malûm olan bir haki
kat varsa facia esnasında 
bir kısım halk katilleri al
kışlamıştır. Hareketlerini tas
vip etmiştir. Bu hareketin 
bütün memleket halkına de
recei şumulü ancak tahki
kattan sonra anlaşılacaktır. 
Alkışkyanlarm miktan ve 
kimlerden ibaret olduğu mu
hakeme neticesinde tama- 
mile meydana çıkacaktır. 
Her halde çok çirkin bir şey 
varsa oda, genç ve münev
ver bir vatan yavrusunun 
birçok gözler önünde bo
ğazlanması ve bunu kurtar
mak mümkün iken kurtar
mak teşebbüsünde bulunul- 
mamasıdır.

— Kubilây Beyi kurtar
mak için arkasında gelen 
askerleri neden harekete 
geçmemiştir?

/ A rkası 3  üncü sakifede J

Babasını balta ile öldüren Şi- 
leîi katil Süleymanın, İstanbul 
Ağırceza Mahkemesince idama 
mahkum edildiğini ve Büyük Mil
let Meclisinin tastikine iktiran 
eden hükmün, bu sabah saat 5 te 
infaz edileceğini dün yazmıştık.

Türk hâkiminin baba katiline 
verdiği hüküm bu sabah saat 
beşte Bayazit meydanında infaz 
edilmiştir.

Vak’ayı takibe memur ettiği
miz arkadaş Süleymanı hapisane- 
deki hücresinden siyaset meyda
nına kadar takip eylemiş, baba 
katiline verilen cezanın nasıl

infaz edildiğini 
müştür.

Arkadaşımın intıbaatım aynea 
neşrediyoruz:

Saat 4.. Beş arkadaş buzlu, 
bir famus ile aydınlanan yıvışık 
çamurlu bir köşeyi dolaştık.

Tevkifhanenin önünde nöbet 
bekliyen jandarma bize yan yan 
baktı:

—  Ne istiyor sunuz? Ne var?
İçimizden biri:
—  Biz gazeteciyiz.. Dedi. Mü

dür Beyin odasına çıkacağız..
Jandarma kapıya bir tekme 

vurdu.
(  A rkası 3  üncü sahifede )

Efganistanda gene ihtilâl var!

Memleketine davet edileceği haber verilen Kıral 
Amamıllah ile eski serdarlarından biri

[ Yazısı üçünçü sayfamızdadır J
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Baba kafili ması! 
idlam eoliSdi?

IB ir in c i s a y fa d a n  m a b a a i]
içerden kalın sesli bir adam 

sordu :
—  Kim o ?
Hep birden :
—  Aç !. dedik .. Biz geldik..
—  Siz de kinisiniz ?
Birimiz tez canlı idi.. Bağırdı:
— Gazeteciler geldi gardiyan.. 

Aç şu kapıyı.. Haydi durma.
Kapı açıldı, içerde, küçük bir 

mangal başında iki adam karşı
lıklı iki iskemleye yerleşmiş lâf 
atıyorlardı. Biri önümüze düştü.

Taş merdivenleri çıktık.
Müdürün odası epi kalabalıktı, 

iki kâtip, bir imam ve müddei 
umumî muavinlerinden bir zat 
kırmızı maroken koltuklara gö
mülmüşler.. zamanı bekliyorlardı. 
Bizi ayağa kalkarak karşıladılar...

Herkes susuyordu. Son da
kikası yakiaşan bir adam, kira 
olursa olsun, isterse bir daha 
katili, bir idam mahkumu olsun, 
gene merhameti celbediyor..

Müdür bir ara sükûnu bozdu. 
Dedi ki:

—  Şimdi gardiyana sordum 
odasındaymış, uyuyormuş.. Az ev
vel kalkmış, çay istemiş..

imam başını iki yanına sallıya- 
rak müddeiumumiye faaktı|. O 
sakindi. Müdür sustu. Oda gene 
eski sükûna gömüldü.

Saat 5..
Müddei umumî başını kaldırdı.
Müdür Beye seslendi:
—  Zaman.. Değil mi? -dedi-
Evet.. Zaman gelmişti. Müdür

de gardiyana seslendi:
—  Ahmet Efendi! mahkûmu 

getiriniz..
Dışarda bir koşuşma oldu . 

Taş merdivenlerde telâşiı telâşlı 
gidip gelen ayaklardan çıkan ses
ler çıktı.

On dakika sonra, açılan kapı
da iki koluna iki jandarma geç
miş elleri kelepçeli bir adam 
belirdi. Şöyle bir baktım. Şaş
kındı. Bellidi ki tatlı uykusundan 
birdenbire uyandırılmıştı.

Sapsarı bir yüz.. Bir parmak 
kadar uzamış bir sakal.. Ve tit
reyen kansız bir çift dudak..

Bir şimşek süralile her biri
mize bir göz klrptı. Sonra gü- 
lümsemeğe çalışarak müdiirebaktı.

Galiba bir şey soracaktı. Fakat 
buna zaman bulamadı, çünkü hoca 
Efendi ta n o anda yerinden kalk
mış, ona yaklaşarak şunları söy
lemişti:

—  Oğlum tövbe istiğfar et! 
Sen babanı öldürmüşsün, Cümhu
riyet hükümeti seni idama mah
kûm etmiş.. Başa gelen çekilir.. 
Ahirete imanı bütün gitmek is
tersen tövbe et, istiğfar et !

Ve yüksek sesle mahkûma 
tövbe ettirdi. Sonra sıra gardiyan
lara gelmişti. Fazla merasime lü
zum görmeden, onu sürüklediler..

Bir arkadaş bu işin fazla me
raklısıydı. Sonradan bize anlattı ki:

Sergardiyanın odasında vasiye
tini sormuşlar ve sırtına bir siyah 
gömlek giydirerek aşağıya indirip 
otomobile sokmuşlar..,,

Bindiğimiz otomobil meydana 
yaklaşırken, bir el lâmbası ka
ranlıklar arasında sehpaya üç 
ayaklı bir dev şekli veriyordu.

Müessesatı cezaiye otomobili 
meydanın bir köşesinde duruyor
du. Kapısını açtıkları zaman onu 
otomobilin içinde bitkin bir hal
de buldular. Bir gardiyan kolun-

AmanuSSah Ham isth

gene karışıyor 
Han telâşta

garnizonuna mensıap 27 
abit tevkif edilmiş™

Son posta ile gelen El’irak 
gazetesi Bombay gazetelerinden 
naklen şu haberleri vermektedir: 

“Efganistandada iktisadi vaziyet 
günden güne berbatlaıımaktadır.

Büyük şehirlerde ticaret kâmi- 
len durmuştur. Bilhassa Kabil’de 
sefalet azamî dereceyi bulmuştur.

Amanullah Hanın sükûtunu in
taç eden isyan esasen memleketin 
ileri fikirleri benimsiyememesinden 
doğmamıştı. O hâdise her tarafia 
yanlış anlaşılmıştı. Halk yüksek 
vergilerden kurtulacağını zanne
derek Beçe Sakaya iltihak etmiş, 
sonra Nadir Handa aradığı mezi
yetleri bulabileceğini zannetmişti. 
Halbuki Nadir Han Efganistanın 
kendisinden beklediği şeyi tahak
kuk ettirememektedir.

Fransaya temayül eden yeni 
siyaset karşısında İngiltere ile 
Rusyarun: ayrı ayrı cephe tutması, 
Af gani kıratlığını iki komşunun pek 
fena r.eticeler vermesi melhuz 
bir düşmanlığına maruz bırakmıştır.

Şimal Vilâyetlerinde Rusya’dan 
gelen müfrit propagandacıların 
tahrikâtı son günlerde bazı kar
gaşalıklara sebebiyet vermiştir.

Bu kargaşaıiıuni Iıükûuıet ta
rafından kolaylıkla bastırılmışsa 
da mevziî kalmalarına rağmen 
bunları yarın' için bir fâli hayır 
addetmemek icap eder.

Nadir Han, yeni bir nişan ih
das ederek Kâbile reislerine da
ğıtmakla bu galeyanın önüne geç
mek istemiştir. Bittabi bu gülünç 
teşebbüs İktisadî buhrana bir ilâç 
olmaktan çok uzaktır.

Afganistanın bu günkü vaziye
tini daha iyi tesbit etmek için 
ilâve edelim ki, ordu içinde 
Amanullaha karşı olan temayül 
günden güne artmaktadır.

Son günlerde Kâbil garnizo
nuna mensup 24 zabitin tevkif 
edilip divanı harbe tevdi edil
melerini başka bir sebebe ham
letmek icap eder. Cenup vilâ
yetlerinden akseden son haberlere 
nazaran Efganistan umumî bir 
ihtilâle doğru dev adımları ile 
yürümektedir.

El’ırak gazetesi bu habere 
şunları ilâve ediyor:

Herhangi bir hareketin neti
cesi Amanullahın lehine olacaktır.

Japon Prensi gelmedi...
Gemi Korent Kanalından geçe

medi. Seyahat geçikti..
Korent kanalının kapanması 

dolayısile şehîimize muvasalati te- 
ahhur eden japon prensi Taka- 
muisu bugün Yunanistandan şeh
rimize gelecektir.

Bu ieahhur yüzünden istikbal 
programında bazı değişiklikler 
olmuştur.

Prens Takamutsu ve zevcesi

vapurda Vali Muhiddin Bey, Ko
lordu Kumandanı ve mihmandar 
Hakkı Beyle, Japon sefiri M. Y a- 
şidi ve sefaret erkânı tarafından 
karş.Ianacaktır.

Japon Prensi akşama kadar Pe- 
rapalas otelinde istirahat etlikten 
sonra akşam hususî trenle Anka
raya gidecektir.

Fahrettin Fas

Gazi Hz.
Dün Müdafaa! 

Milliye Binasını 
gezdiler

Ankara 11 (İnkılâp) —  Gazi 
Hz. bugün yeni yapılan Müda- 
faai Milliye binasını gezdiler.

Ankarada konfrans
Ankara 11 ( İnkılâp ) Y a

rın hukuk mektebinde profesör 
Sadri Maksudi Bey Türk huku
kuna dair bir konferans verecektir.

Yakında
Devlet bankası 

heyeti
seçilmek üzere

Ankara, 11 (İnkılâp) —  Heyeti 
Vekile yakında Devlet bankasının 
tesis heyetini ayıracaktır. Bundan 
sonra heyet faaliyete geçecekiir.

Amerika sefiri
Ankara 11 (inkılâp) —  Bugün 

Amerika Sefiri, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü B. i ziyaret etti.

dan tuttu, bir diğeri koltuğuna 
geçti, zorla dışarıya çıkardılar.

Hafif hafif inliyordu, 50 metre 
ileride sehpayı görünce bir an 
durakladı, gardiyanları tartaklıya- 
rak durmak, gitmemek, hattâ dön
mek istedi. Fakat kanunun hük
mü baba katilini sehpaya o kadar 
yaklaştırmışta ki..

Gardiyanlarla bir jandarmanın 
yapamadığı işi ona yaptırdığını 
gördük. Arkasından ittiler:

—  Yürü! dediler.. Ve yürüdü.

Sehpanın etrafında meraklılar 
bir halka çevirmişlerdi.

Bir zabıtkâtibi kararı okudu..
Bir el, JbirŞpi bir boğaza ge

çirdi.
Bir masanın üstünde bir adam 

boy gösterdi.
Sonra bir çift el, bu masayı 

hızla çekti..
Kalasların çıtırdadığı duyuldu, 

muallâkta bir cisim hızla yere 
atılmış bir topaç gibi döne döne 
sallandı.

' allanan adam asılan adamdı.
*¥ *

İslak kaldırımlar üzerinde nal
çalı kunduralardan çıkan ayak 
sesleri işitildi...

Otomobil köşeyi dönerken ar
kama baktım:

Sehpada sallanan adam, uzakta 
şimdi, kasap çengelinde kokmuş 
bir buta benziyordu. K. M.

jeya
f  / inci s a h ife d e n  m abad )
—  iş t e  b u  em m ü h im  n o k 

ta d ır . S iz e  b u n u  a n la ta y ım . 
H â d ise  s a b a h ın  erkem  s a a 
t in d e  o lm u ştu r. Ş e y h  M eh 
m e t v e  a v e n e s i m e y d a n a  g e l
m iş le r . B a ğ ır m a ğ a  ç a ğ ır m a 
ğ a  b a ş la m ış la r , y e ş il  b a y r a 
ğa a ş m ış la r  v s  h a lk ı  b u  b a y -

d a v e t e tm iş le rd ir . Y a v a ş  y a 
v a ş  k a la b a lık  fa z la la ş m ış , 
h â d is e y i d u y an  h a lk  m e y d a 
nı d o ld u rm u ştu r.

B u  s ır a d a  a s k e r le r i  ile  
b e r a b e r  a r k a d a k i  m e y d a n a  
ta lim e  g id en  K u b ilâ y  B e y  
h â d is e y i h a b e r  a lm ış tır . F a 
k a t  h â d is e n in  m a h iy e tin i iy i 
b ilm iy o r d as. Onum iç  
g id en  v e  c e p h a n e s i 
a sk erle rim e  
m a ğ a  îüzunm

rim to p la n d ığ ı m e y d a n a  ç ı 
kana b ir  s o k a ğ ın  iç in d e  b ı
ra k m ış , k e n d is i y a lın ız  b a 
ş ın a  h a lk  s a f la r ın ı  y a r a r a k  
ile r le m iğ e , ş e y h le r in  b u lu n d u 
ğ u  y e r e  g e le r e k  m e s e le y i 
ö ğ r e n m e k  is te m iş t ir .  G ö rd ü 
ğ ü  y e ş il  b a y r a k  v e  ş e y h le 
r in  fe fe v v u h a ia  k e n d is in e  
iş in  m a h iy e tin i a n la tm ış tır .  
C e su r  v e  k a h r a m a n  b ir  z a 
b i t  o la n  K u b ilâ y  B e y  iş i 
k a v r a y ın c a  h a lk  s a f la n  a r 
k a s ın d a  v e  s o k a k  iç in d e  k a 
la n  a s k e r le r in i  ç a ğ ır m a ğ a  
lü zu m  g ö rm e d e n  iş i  y a t ış t ır 
m a ğ a  ç a lışm ış  v e  şe y h  M eh- 
m ed in  y a k a s ın a  y a p ış m ış t ır . 
E u  s ır a d a  k a t i l le r d e n  b ir i 
z a v a llı g e n c i  t a b a n c a  ile  
v u rm u ştu r. K u b ilâ y  B e y  y a 
r a la n d ık ta n  s o n r a  halkım  
a ra s ın d a n  ç ık m ış  v e  a s k e r 
le r in in  bu lu n d u ğu  s o k a ğ a  
a k s i  b ir  is t ik a m e tte  b ir  m ü d 
d e t y ü r ü y e re k  o r a d a k i  c a 
m i a v lu su n a  g e lm iş  v e  ç o k  
k a n  z a y i e t t iğ i  iç in  o r a y a  
y ık ılm ış tır .

K u b ilâ y  B e y in  a s k e r le r i  
ta b a n c a  s e s in i iş itm iş le r  f a 
k a t  z a b it le r in in  y a ra la n d ığ ın ı 
a n la y a m a m ış la r , g ö r e m e m iş 
le rd ir . Ç ü n k ü  b ü tü n  m e y d a n  
h a lk  i le  d o lu  id i v e  a s k e r 
le r  h a lk ın  a r k a s ın d a  k a lm ış 
la rd ı. A s k e r le r  s ilâ h  s e s i  
ü z e rin e  h e r  ih tim a li  d ü şü 
n e r e k  k ış la la r ın a  g id e r e k  
c e p h a n e  a lm a ğ a  k a r a r  v e r 
m iş ’e r  v e  g itm iş le rd ir .

—  Hâdise esnasında kaymakam 
ve jandarma kumandam nerede 
imiş ?

—  Kaymakam, vakit sabah ve 
erken olduğu için evinde imiş, hâ 
diseyi haber alınca evinden çıkmış 
ve askerlerin bulunduğu kışlaya 
gitmiştir.

Jandarma kumandanı ise hâ
dise esnasında karakolda olduğu
nu, kıyamı haber alınca telefon 
ederek civardan imdat istediğini 
fakat Kubilây beyin vurulduğunu 
görmediğini söylemektedir.

Zavallı kahraman zabit, cami 
avlusunda mecalsiz yatarken Şeyh 
Mehmedin arkadaşlarından birisi 
»örmüş ve reislerine haber ver
miştir.

Şeyh Mehmet ve arkadaşları 
bunun üzerine cami avlusuna gi
derek bir bıçak çıkarmışlar ve 
fedakâr Cümhuriyet evlâdının 
yaralı sırtına basarak kafasını 
kesmiye başlamışlardır. Orada 
bulunan halk bu noktayı seyir 
etmiş alkışlamış, tasvip etmiştir.

K A D IN  S E S İ

Tefeyi! kadınlar
M“de.:iy^tin s y r l e  beraber 

yürüyen kadın irfanı, pek tabiidir 
ki garptan şarka gidildikçe vüsa
tini kaybeder.

Binaenaleyh garptan şarka gi
dildikçe tufeylî kadının nukdarı artar, 

nihayet bir raddeye gelirkı o mem
leketin bütün kadınları tufeylidir. 
Yalnız, Avrupa haritasının şarkında 
yer alan Rusyayı bu hududun 
haricine çıkarmak lâzımdır.

Gariptir ki, tufeylî kadının 
bizim memlekette itibarlı bir mev
kii vardır. Bir kadını postane me
muru diye takdim edeceğinize 
babasının ve ya kocasının ismile 
takdim ediniz, nasıl fazla hürmet 
göreceğini seyredersiniz..

“Çalışan hamal, çalışmayan 
zenginden kıymetlidir.,,

Bu sözü eskiden erkek için 
söylerlerdi. Bugün aynı mantık 
kadın için de yürüyor.

Bir erkeğe kimin oğlusunuz 
diye sormazdan evvel ne iş yapar
sınız diye sorarız.

Ana, baba ekmeğile geçinen 
bu erkekler sualden utanır da ken

dilerine uydurma bir meslek takarlar. 
Posta müvezzii Mehmet Bey, işsiz 
Âli Paşa zade Mehmet Beyden 
çok daha şereflidir elbet..

O halde en küçük işin sahibi 
olsa dahi çalışan kadın tufeylî 
kadından pek çok kıymetlidir.

Şerefini şuurile ölçen bir ka
dın, baba, koca ismile, başkala
rının kazandığı isimlerle, iftihar 
etmekten ziyade, kendi isminin 
mahiyetile öğünebilir.

Bir dostum anlatmıştı:
Rusyada bulundukları zaman, 

arkadaşlarından biri orada evlen
miş.

Herkesin ağzında bir dedikodu.. 
“F „ Yoldaş kötü bir kadınla ev
lenmiş, şayiası..

İçlerinden biri, cemiyetlerine 
eğlencelerine, arkadaşlıklarına ka
bul etmedikleri bu kötü kadını 
görmek istemiş. Öyle ya, bu asır
da Rusya gibi bir memlekette bir 
kadına “kötü,, denildiğini daha ilk 
defa işidiyormuj.

Evli arkadaışnm apartmanına 
gitmiş, kadını görmüş:

Bir ev kadını; dikişini dikiyor; 
yemeğini pişiriyor, evinin hizme- 
tile meşgul oluyor, mahzun suratlı 
saf bir kadıncağız

Arkadaşım, yüzünden belli etmi
yor ama, alacası içinde zahir, diye 
düşünmüş.

Halbuki mesele öyle değilmiş:
Bu kadın çalışmazmış, iş bü

rolarından Numara almamışmış. 
Yani tüfeyliymiş. Ailesinin yanında 
yaşarmış.

**
Medenî bir kütle tufeylinin al

nına bağın nasıl çirkin bir kara 
damga basıyor!

N. H.

Kubilây Bey, kafası kesilirken 
yaşıyor, nefes alıyormuş. Katiller, 
cesur zabitin kesik başını mey
dana getirmişler ve bayrak dire
ğine bağlamışlar, zikir etmiye 
başlamışlardır. Bu esnada asker 
yetişmiş ve hâdise malûm şekilde 
bastırılmıştır.

Fahreddin Paşa Hz. Bu müthiş 
faciayı anlatırken çok müteessir 
olmuş ve sözlerini bitirince ayağa 
kalkarak etrafına toplanan gaze
tecilere hitap etmiş irtica karşısın
da Cümhuriyet matbuatının ve 
Türk gençliğinin vazifesinin çok 
ehemmiyetli olduğunu hatırlatmış-
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Amamıîlah Hanı

/ B ir in c i sa y fa d a n  m a b a a i]
içerden kaim sesii bir adam 

sordu :
— Kim o ?
Hep birden :
—  Aç !. dedik .. Biz geldik..
— Siz de kinisiniz ?
Birimiz tez canlı idi.. Bağırdı:
— Gazeteciler geldi gardiyan..

Aç şu kapıyı.. Haydi durma.
Kapı açıldı, içerde, küçük bir 

manga! başında iki adam karşı
lıklı iki iskemleye yerleşmiş lâf 
atıyorlardı. Biri önümüz; düştü.

Taş merdivenleri çıktık.
Müdürün odası epi kalabalıktı,

İki kâtip, bir imam ve müddei 
umumî muavinlerinden bir zat 
kırmızı maroken koltuklara gö
mülmüşler.. zamanı bekliyorlardı. 
Bizi ayağa kalkarak karşıladılar...

Herkes susuyordu. Son da
kikası yaklaşan bir adam, kim 
olursa olsun, isterse bir daha 
katili, bir idam mahkûmu olsun, 
gene merhameti celbediyor..

Müdür bir ara sükûnu bozdu. 
Dedi ki:

—  Şimdi gardiyana sordum 
odasındaymış, uyuyormuş.. Az ev
vel kalkmış, çay istemiş..

imam başını iki yanma sallıya- 
rak müddeiumumiye baktı|. O 
sakindi. Müdür sustu. Oda gene 
eski sükûna gömüldü.

*
Saat 5..
Müddei umumî başını kaldırdı.
Müdür Beye seslendi:
—  Zaman.. Değil mî? -dedi-
Evet.. Zaman gelmişti. Müdür

de gardiyana seslendi:
—  Ahmet Efendi! mahkûmu 

getiriniz..
Dışarda bir koşuşma oldu . ! 

Taş merdivenlerde telâşiı telâşlı 
gidip geien ayaklardan çıkan ses
ler çıktı.

On dakika sonra, açılan kapı
da iki koluna iki jandarma geç
miş elleri kelepçeli bir adam 
belirdi. Şöyle bir baktım. Şaş
kındı. Bellidi ki tatlı uykusundan 
birdenbire uyandırılmışt!.

Sapsarı bir yüz.. Bir parmak 
kadar uzamış bir sakal.. Ve tit
reyen kansız bir çift dudak..

Bir şimşek süraiüe her biri
mize bir göz klrplı. Soma gü- 
lümsemeğe çalışarak müdiirebakh.

Galiba bir şey soracaktı. Fakat 
buna zaman bulamadı, çünkü hoca 
Efendi ta:n o anda yerinden kalk
mış, ona yaklaşarak şunları söy
lemişti:

—  Oğlum tövbe istiğfar et! 
Sen babanı öldürmüşsün, Cümhu
riyet hükümeti seni idama mah
kûm etmiş.. Başa geien çekiiir.. 
Ahirete imanı bütün gitmek is
tersen tövbe et, istiğfar et !

Ve yüksek sesle mahkûma 
tövbe ettirdi. Sonra sıra gardiyan
lara gelmişti. Fazla merasime lü
zum görmeden, onu sürüklediler..

Bir arkadaş bu işin fazla me
raklısıydı. Sonradan bize anlattı ki:

Sergardiyanın odasında vasiye
tini sormuşlar ve sırtına bir siyah 
gömlek giydirerek aşağıya indirip 
otomobile sokmuşlar..,,

Bindiğimiz otomobil meydana 
yaklaşırken, bir el lâmbası ka
ranlıklar arasında sehpaya üç 
ayaklı bir dev şekli veriyordu.

Müessesatı cezaiye otomobili 
meydanın bir köşesinde duruyor
du. Kapısını açtıkları zaman onu 
otomobilin içinde bitkin bir hal
de buldular. Bir gardiyan kolun-

AIFg,amSsfem e
Han telâşta

lâfell garnizonuna mesasıap 27 
sabit tevkif edslrnıikoo

Son posta ile gelen El’irak 
gazetesi Bombay gazetelerinden 
naklen şu haberleri vermektedir: 

“Efganisiandada İktisadî vaziyet 
günden güne berbatlaıımaktadır.

Büyük şehirlerde ticaret kâmi- 
len durmuştur. Bilhassa Kabil’de 
sefalet azamî dereceyi bulmuştur.

Amanullah Hanın sükûtunu in
taç eden isyan esasen memleketin 
ileri fikil leri benimsiyememesinden 
doğmamıştı. O hâdise her tararia 
yanlış anlaşılmıştı. Halk yüksek 
vergilerden kurtulacağını zanne
derek Beçe Sakaya iltihak etmiş, 
sonra Nadir Handa aradığı mezi
yetleri bulabileceğini zannetmişti. 
Halbuki Nadir Han Efganistanın 
kendisinden beklediği şeyi tahak
kuk ettirememektedir.

Fransaya temayül eden yeni 
siyaset karşısında İngiltere ile 
Rusyanm: ayrı ayrı cephe tutması, 
Af gani kıralhğmı iki komşunun pek 
fena r.eticeler vermesi melhuz 
bir düşmanlığına maruz bırakmıştır.

Şimal Vilâyetlerinde Rusya’dan 
gelen müfrit propagandacıların 
tahrikatı son günlerde bazı kar
gaşalıklara sebebiyet vermiştir.

Bu kargaşaakioi îıükûmet ta
rafından kolaylıkla bastırılmışsa 
da mevziî kalmalarına rağmen 
bunları yarın' için bir tâli hayır 
addetmemek icap eder.

Nadir Han, yeni bir nişan ih
das ederek Kâbile reislerine da
ğıtmakla bu galeyanın önüne geç
mek istemiştir. Bittabi bu gülünç 
teşebbüs İktisadî buhrana bir ilâç 
olmaktan çok uzaktır.

Afganistanm bu günkü vaziye
tini daha iyi tesbit etmek için 
ilâve edelim ki, ordu içinde 
Amanullaha karşı olan temayül 
günden güne artmaktadır.

Son günlerde Kabil garnizo
nuna mensup 24 zabitin tevkif 
edilip divanı harbe tevdi edil
melerini başka bir sebebe ham
letmek icap eder. Cenup vilâ
yetlerinden akseden son haberlere 
nazaran Efganistan umumî bir 
ihtilâle doğru dev adımları ile 
yürümektedir.

El’ırak gazetesi bu habere 
şunları ilâve ediyor:

Herhangi bir hareketin neti
cesi Amanullahm lehine olacaktır.

Japon Prensi gelmedi...
Gemi Korent Kanalından geçe

medi. Seyahat geçiktL.
Korent kanalının kapanması 

dolayısile şehıimize muvasalatı ie- 
ahhur eden Japon prensi Taka- 
muisu bugün Yunanistandan şeh
rimize gelecektir.

Bu ieahhur yüzünden istikbal 
programında baz; değişiklikler 
olmuştur.

Prens Takamutsu ve zevcesi

vapurda Vali Muhiddin Bey, Ko
lordu Kumandanı ve mihmandar 
Hakkı Beyle, Japon sefiri M. Ya- 
şidi ve sefaret erkânı tarafından 
karşj Ianacaktır.

Japon Prensi akşama kadar Pe- 
rapalas otelinde istirahat etlikten 
sonra akşam hususî trenle Anka- 
raya gidecektir.

Fahrettin Faş

Gazi Hz,
Dün Müdafaa! 

Milliye Binasını 
gezdiler

Ankara 11 (İnkılâp) —  Gazi 
Hz. bugün yeni yapılan Fviüda- 
faai Milliye binasını gezdiler.

Ankarada konfrans
Ankara 11 ( İnkılâp ) Y a

rın hukuk mektebinde profesör 
Sadri Maksudi Bey Türk huku
kuna dair bir konferans verecektir.

Yakında
Devlet bankası 

heyeti 
seçilmek üzere

Ankara, 11 (İnkılâp) —  Heyeti 
Vekile yakmda Devlet bankasının 
tesis heyetini ayıracaktır. Bundan 
sonra heyet faaliyete geçecektir.

Amerika sefiri
Ankara 11 (inkılâp) —  Bugün 

Amerika Sefiri, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü B. i ziyaret etti.

dan tuttu, bir diğeri koltuğuna 
geçti, zorla dışarıya çıkardılar.

Hafif hafif inliyordu, 50 metre 
ileride sehpayı görünce bir an 
durakladı, gardiyanları tartaklıya- 
rak durmak, gitmemek, hattâ dön
mek istedi. Fakat kanunun hük
mü baba katilini sehpaya o kadar 
yaklaştırmıştı ki..

Gardiyanlarla bir jandarmanın 
yapamadığı işi ona yaptırdığını 
gördük. Arkasından ittiler:

—  Yürü! dediler.. Ve yürüdü.

Sehpanın etrafında meraklılar 
bir halka çevirmişlerdi.

Bir zabıtkâtibi kararı okudu..
Bir el, [birjipi bir boğaza ge-

oeyanats
(1  ijn i s a f  i/ed en  m abad)
—  iş t e  b u  em m üh im  m ok- 

S iz e  bumu aralatay ım . 
H âd ise sabahım  erkem  s a a 
timde olnraıuştaar. Ş e y h  M eh 
m et ve avem esî m ey d a n a  g e l
m işler . B a ğ ır m a ğ a  ç a ğ ır m a 
ğ a  b a ş la m ış la r , y e ş il b a y r a 
ğı a ç m ış la r  v e  h a lk ı bu  b a y 

d a v e t  etsm işlerdir. Y a v a ş  y a 
v a ş  k a la b a lık  fa z la la ş m ış , 
h â d ise y i dünyam h a lk  m ey d a 
nı d o ld u rm u ştu r.

B u  s ır a d a  a s k e r le r i  ile

ta lim e  gideaa K .ubilây B e y  
h â d isey i h a b e r  a lm ış tır . F a 
k a t  hâdisenin? m ahiyetim i iy i 
b ilm iy o rd u . O r a n  âçira ta lim e  

v e  ce p h a n e s i

K A D IN  S E S İ

çirdi.
Bir masanın üstünde bir adam 

boy gösterdi.
Sonra bir çift el, bu masayı 

hızla çekti..
Kalasların çıtırdadığı duyuldu, 

muallâkta bir cisim hızla yere 
atılmış bir topaç gibi döne döne 
sallandı.

' allanan adam asılan adamdı.
*

Islak kaldırımlar üzerinde nal
çalı kunduralardan çıkan ayak 
sesleri işitildi...

Otomobil köşeyi dönerken ar
kama baktım:

Sehpada sallanan adam, uzakta 
şimdi, kasap çengelinde kokmuş 
bir buta benziyordu. K . M.

H a tta  ask erlerim i 
m a toplamdaği m eydansa ça
kana b ir  sokağım  içimde b ı
ra k m ış , kemdisn yakmaz b a 
şıma h a lk  saflarım a y a r a r a k  
ile r le m iğ e , şeyh lerim  b u lu n d u 
ğu y e r e  g e le r e k  m e se le y i 
ö ğ re n m e k  is te m iş tir . G ö rd ü 
ğü  y e ş il b a y r a k  v e  şeyîale- 
r ia  fefevvuhaifa kemdisime 
işim m a h iy e tin i an la tm ışla r. 
C e su r v e  k a h ra m a n  b ir  z a 
b it  o la n  K u b ilâ y  B e y  iş i 
k a v ra y ın c a  h a lk  s a f la n  a r 
k a s ın d a  v e  s o k a k  iç in d e  k a 
la n  a s k e r le r in i ç a ğ ır m a ğ a  
lüzum  g ö rm e d e n  iş i  y a t ış t ır 
m a ğ a  ç a lışm ış  v e  şe y h  ffîeh- 
m e e in  y a k a s ın a  y a p ışm ıştır . 
S u  s ır a d a  k a t il le r d e n  b ir i 
zav a llı g e n c i t a b a n c a  ile  
v u rm u ştu r. K u b ilâ y  B e y  y a 
ra la n d ık ta n  s o n r a  halkım  
a ra s ın d a n  ç ık m ış  v e  a s k e r 
le r in in  bu lu n d u ğu  s o k a ğ a  
a k s i b ir  i s t ik a m e tte  b ir  m ü d 
d e t y ü rü y e re k  o ra d a k i c a 
m i a v lu su n a  g e lm iş  v e  ç o k  
k a n  za y i e t t iğ i içim o r a y a  
y ık ılm ıştır .

K u b ilâ y  Beyim  a s k e r le r i  
t a b a n c a  s e s in i iş itm iş le r  f a 
k a t  zabitlerim in  y a ra la n d ığ ın ı 
an lay am am ışlar, g ö re m e m iş 
le rd ir . Ç ü n k ü  b ü tü n  m ey d a n  
h a lk  i le  d o lu  id i v e  a s k e r 
le r  h a lk ın  a rk a s ın d a  k a lm ış 
la rd ı. A s k e r le r  s ilâ h  s e s i  
ü z e rin e  h e r  ih tim a li  d ü şü 
n e r e k  k ış ia la r m a  g id e re k  
c e p h a n e  a lm a ğ a  k a r a r  v e r
m iş ler  v e  g itm iş le rd ir .

—  Hâdise esnasında kaymakam 
ve jandarma kumandanı nerede 
imiş ?

—  Kaymakam, vakit sabah ve 
erken olduğu için evinde imiş, hâ 
diseyi haber alınca evinden çıkmış 
ve askerlerin bulunduğu kışlaya 
gitmiştir.

Jandarma kumandanı ise hâ
dise esnasında karakolda olduğu
nu, kıyamı haber alınca telefon 
ederek civardan imdat istediğini 
fakat Kubilây beyin vurulduğunu 
görmediğini söylemektedir.

Zavallı kahraman zabit, cami 
avlusunda mecalsiz yatarken Şeyh 
Mehmedin arkadaşlarından birisi 
görmüş ve reislerine haber ver
miştir.

Şeyh Mehmet ve arkadaşları 
bunun üzerine cami avlusuna gi
derek bir bıçak çıkarmışlar ve 
fedakâr Cümhuriyet evlâdının 
yaralı sırtına basarak kafasını 
kesmiye başlamışlardır. Orada 
bulunan halk bu noktayı seyir 
etmiş alkışlamış, tasvip etmiştir.

Tnaffeylî kadınlar
M“de.:iyj tin s yrle beraber 

yürüyen kadın irfanı, pek tabiidir 
ki garptan şarka gidildikçe vüsa
tini kaybeder.

Binaenaleyh garptan şarka gi
dildikçe tııfeylî İcadının nııkdan artar, 

nihayet bir raddeye gelirki o mem- 
lekeiin bütün kadınlan tufeylidir. 
Yalnız, Avrupa haritasının şarkında 
yer alan Rusyayı bu hududun 
haricine çıkarmak lâzımdır.

Gariptir ki, tufeylî kadının 
bizim memlekette itibarlı bir mev
kii vardır. Bir kadını postane me
muru diye takdim edeceğinize 
babasının ve ya kocasının ismile 
takdim ediniz, nasıl fazla hürmet 
göreceğini seyredersiniz..

“Çalışan hamal, çalışmayan 
zenginden kıymetlidir.,,

Bu sözü eskiden erkek için 
söylerlerdi. Bugün aynı mantık 
kadın için de yürüyor.

Bir erkeğe kimin oğlusunuz 
diye sormazdan evvel ne i.ş yapar
sınız diye sorarız.

Ana, baba ekmeğile geçinen 
bu erkekler sualden utanır da ken

dilerine uydurma bir meslek takarlar. 
Posta müvezzii Mehmet Bey, işsiz 
Ali Paşa zade Mehmet Beyden 
çok daha şereflidir elbet..

O halde en küçük işin sahibi 
olsa dahi çalışan kadın tufeylî 
kadından pek çok kıymetlidir.

Şerefini şuurile ölçen bir ka
dın, baba, koca ismile, başkala
rının kazandığı isimlerle, iftihar 
etmekten ziyade, kendi isminin 
mahiyetile öğünebilir.

Bir dostum anlatmıştı:
Rusyada bulundukları zaman, 

arkadaşlarından biri orada evlen
miş.

Herkesin ağzında bir dedikodu.. 
"F ,, Yoldaş kötü bir kadınla ev
lenmiş, şayiası..

İçlerinden biri, cemiyetlerine 
eğlencelerine, arkadaşlıklarına ka
bul etmedikleri bu kötü kadını 
görmek istemiş. Öyle ya, bu asır
da Rusya gibi bir memlekette bir 
kadına “kötü,, denildiğini daha ilk 
defa işidiyormuş.

Evli arkadaışnın apartmanına 
gitmiş, kadını görmüş:

Bir ev kadını; dikişini dikiyor; 
yemeğini pişiriyor, evinin hizme- 
tile meşgul oluyor, mahzun suratlı 
saf bir kadıncağız

Arkadaşım, yüzünden belli etmi
yor ama, alacası içinde zahir, diye 
düşünmüş.

Halbuki mesele öyle değilmiş:
Bu kadın çalışmazmış, iş bü

rolarından Numara almamışmış. 
Yani tufeyliymiş. Ailesinin yanında 
yaşarmış. *

■V- ö

Medenî bir kütle tufeylinin al
nına bağın nasıl çirkin bir kara 
damga basıyor!

N. H.

Kubilây Bey, kafası kesilirken 
yaşıyor, nefes alıyormuş. Katiller, 
cesur zabitin kîsik  başını mey
dana getirmişler ve bayrak dire
ğine bağlamışlar, zikir etmiye 
başlamışlardır. Bu esnada asker 
yetişmiş ve hâdise malûm şekilde 
bastırılmıştır.

Fahreddin Paşa Hz. Bu müthiş 
faciayı anlatırken çok müteessir 
olmuş ve sözlerini bitirince ayağa 
kalkarak etrafına toplanan gaze
tecilere hitap etmiş irtica karşısın
da Cümhuriyet matbuatının ve 
Türk gençliğinin vazifesinin çok 
ehemmiyetli olduğunu hatırlatmış
tır.



SfcMfe 2 — İnkılâp — 12 Kânunusani 1931

etrafında
© k u y u m !

Bir mahkûm

IV.’î̂ îîaettaeıi hâdisesi dolayısile 
^FSliHztklti tahkikata devam olu- 

Yeniden ^ Kîşi daha isticvap

■ ŝH/teıizde ê^Uif olunan Ka- 
O ^  jAgdi j  Sabfi b0ıca dün Bandır- 
ft^W $le jManisaVi* gönderilmiştir.

Mekteplerde Kır 
yi%y konferansı

fej^îit^plerd® Kubilây Be- 
Pe ‘iahat Verilmesi hakkında 

ecaaneti dü»ı bilumum ilk 
w<j drZ? ta ek ip lere bir tamim

yurt y g is i  ve içtima
iy i  '̂3rs3erinde muallimler Kubi- 
%  Î3eV t^dises* efafmda talebeye 

vere^e^er Vd aziz şe- 
hıjj'b Vazife ve memleket uğrun
da ^^te^diği fedakârlığı talebeye 
2̂ 1®--tak lard ır.

ÎİmlıIddtfl Mene- 
giderildi

îjV̂ t̂ıieîcnen l^disesile alâkası 
^ î # s A ,  bir iki gün evvel şdhri- 

tevkif edile*1 Muhiddin, dün 
i ÎMeneıJ»^D6 gönderilmiştir.
PVj^i^d'^, bir «'erkimizin yazdığı 
S^î.., veya IjaCa değildir. Şeyh
{^a-t ^{fendinii! ahbabı olması ve 

5>k sık gicl'P gelmekte olan 
tljiı' falcıdır.

&jfkaf*açta da 
İ^Vblfft yapıldı

Nsir1 11 (irık^âp) —  “Mene- 
tjiftîTjı» e gönds^il2*» Halil oğlu Hü- 

İsafız f'îjjj3-!'., Bakkal Raşit 
v® l'SZ Must»-a(>1*> İstanbul Eyip 

Ş eyhi Aptülhalim Efendinin 
ıf^ ^ ieri oldı!§u anlaşılmıştır.

f^unîar ifşî®itta bulunmamışlardır,
aryada birçok vesika 

ele geçmiştir
^vıfkağaçt^ tevkifat yapdmış- 

|it\ parslar şe^i1 Esat samına ic- 
\K-$ faaliyet ettikleri anlaşılan 

oğullarıîi^^ imana Mustafa 
Kebmet» Mehmedin kardeşi 

dama^î Bergaınalı Bülbül 
ÎMehmet: _Celâldir. Bunlar

Menemene getirilmişlerdir. Musta
fa İbrahimin rufaî tarikalini ih
yaya çalıştığı ve bunun için muh
telif köylerde propagandalar yap
tığı anlaşılarak tevkif edilmiştir. 
İbrahim Menemene getirilmiştir. 
Izmirin Narlı dere köyünde yaka
lanmış olan şeyh Seyyah isticvap
tan sonra serbes bırakıldı.

İsticvaplar 
devanı ediyor

İzmir, 11 (İnkılâp) —  Divanı 
harp tahkik heyeti Şeyh Esatla 
oğlunu isticvap etmiş bulunuyor. 
Bunlar mühim ifşaatta bulun- 
muşlardar. Diğer mevkufların da 
isticvaplarına devam ediliyor.

Şeyh Esadm evinde bulunan 
mektupların mühim ip uçları mey
dana çıkardığı söyleniyor.

Muhakemenin mühim safhalar 
arzedeceği tahmin ediliyor. Şimdi
ye kadar isticvap olunanlar ara
sında yaralı olarak yakalanan 
Şeyh Mehmet Zeki, maktul der
viş Mehmedin amcazadesi Ha
şan, Nalıncı Haşan, şeyh Ahmet 
Sami bulunuyor. Şeyh Esadm 
hastalığı devam adıyor. Vahim 
değildir. Yalnız şeyhin ihtiyarlığı 
hastalığı ağır bir hale sokuyor.

Menemende si
lâhlar toplanıyor

İzmir 11 ( İnkılâp ) — Mene
men mıntakasında ahalinin silâh
ları toplanıyor. Ayın onbeşine ka
dar halka silâhlarını teslim etme
leri bildirilmiştir. Şimdiye kadar 
halkın b:r çoğu el erinde mevcut 
silâh ve fişekleri teslim eimişler- 

Köylüler de silâhlarını 
hükümete vermek mecburiyetin
dedirler.

Silâhlarını vermiyenler divanı 
harbe teslim olunacaklardır.

İzmir 11 (İnkılâp) —  “Eskişe- 
hir„de yakalanan üç mevkuf ta 
“Menemen„e gönderilmiştir.

Menemen intiha
bat hazırlıkları

İzmir ( İnkılâp ) —  Feshedilen 
“Menemen,, intihabatmm tecdidi 
için hazırlıklar başlamıştır. Yakm- 
da intihabata baslanıyo;

Küçük pazar cinayetinden maz
nun Battalın muhakemesi dün İs
tanbul Ağırceza mahkemesinde 
görülmüş ve bitirilmiştir.

Battalın suçııuna tatbik edilen 
müteaddit cezalar kanunen bir çok 
teferruat arzetmiştir.

Cezası şu şekilde tayin edil
miştir:

Türk Ceza Kanununun 450 inci 
maddesinin 9 uncu fıkrasına tev
fikan idama mahkûm edilmiştir. 
Fakat maznunun 18 yaşını ikmal 
edip 21 yaşını bitirmediği için 
24 sene ağır hapse mahkûm ol
ması icap ediyordu.

Maznun mükerrer sabıkalı 
olduğundan ayrıca 4 sene münfe
riden kalebentliği de vardı.

Heyeti hakime müzakereden 
sonra 4 senenin zammile 28 sene 
hapse mahkûm etti. Maznun ka
rarın tefhiminde ayağa kalkarak 
keyeti hâkimeye:

—  Eğer ben bu işi işledi isem 
hapse mahkûm etmeyin asınız de
miştir.

Darülfünun 
divanı toplanıyor

Darülfünun divanı Pazar günü 
fevkalâde bir içtima yapacaktır.

Bu içtimada Darülfünunun te
kâmülü hakkında bazı kararlar 
verileceği söyleniyor.

imtihana gelmediler
Şûrayı Devlet memurluğuna 

talip olan iki zatın imtihanı, dür, 
vilâyette icra edilecekti. Bunlar, 
dün, muayyen zamanda, vilâyette 
bulunmadıkları için, imtihanları 
yapılamamıştır.

İzmir gazetecileri 
nin muhakemesi

İzm'r 11 (İnkılâp) —  İzmir 
gazetecilerinin İzmirde devam eden 
davalarının divamharbe nakledile
ceği şayiası asılsızdır.

Foça hâdisesi 
mevkufları

İzmir 11 (İnkılâp) —  Foça 
hâdisesinin şimdilik divanı harple 
alâkası görülememiştir.

Bu dat aya İzmir Ağırceza 
muhakemesinde bakılacaktır.

lımir, 11 (İnkılâp) Foça hâdi 
sesinin mevkufları 20 kişi olmuş
tur. Buuların arasında “ Hizmet „ 
gazetesinin Foça muhabiri Haşan 
Basri ve başmuallim Cemal, mu
allim Sabri Ahsen beylerde bulu
nuyor

Tütünlerimizi niçin satamıyoruz ?

Mısır Hükümeti bize
?

Halbuki

A k ç ea b a t  10 [H ususî m uha
b ir im iz  yaz ıyor]

Kazamız elîm ihtiyaçlar içinde 
çırpınm ktadır. Ziraat işleri inhi- 
lâle yüz tutmuştur.

İstihsalâtımızdan fasulye tere
yağı, zeytin, balıkyağı, yumuna 
istihsalâtı mahvolmak üzeredir.

Biihassa senede iki milyon 
kiloya baliğ olan tütünlerimiz in
hisar idaresinin elinde kalmıştır.

Eskiden mevcut anonim şir
ketler ve küçük, büyük sermayeli 
yerli tüccarlar iş yapamamaktan 
dolayı, kimi çekilmiş, kimi iflâs 
etmiştir.

Çok aşağı bir fiyatla alınıp sa
tılmasından ve rekabet yapama
masından zürra masrafını dahi 
koruyamıyacak haldedir.

Memleketimizin gittiği bu feci 
uçurum kenarında mahallî zürra 
şüyle bir ıslah çaresi düşünmüştür.

1 —  Trabzon tütünlerinin mah
reci e skidenberi İskenderiye idi. 
Umumî harp do'.ay sile Türkiye- 
den tütün çekmiyen Mısır hükü
meti ihtiyacını Çin ve Japon tü- 
tünlerile temin ediyordu. Mü
tarekeden sonra tekrar Türk 
ve Balkan tütünleri almağa başladı. 
Türk ve Balkan tütünleri için be
her okka başına “800” kuruş, 
Çin ve Japon tütünleri için “100” 
kuruş gümrük alıyordu. Çünkü 
Türk ve Balkan tütünleri diğer
lerine rekabet yapabiliyordu.

Mısır hükümeti şimdi anla- 
şılmıyan bir sebeple bu farkı 
kaldırdı ve hepsine birden "850,, 
kuruş gümrük koydu:*

Halbuki bu iş Mısır hükümeti
nin de zararmadır. Japon tütünleri
nin bir okkasından 1200 sigara 
çıkar, bizimkilerden ise 1000 ta
ne sigara çıkar. Demek ki Türk 
ve Balkan tütünü alırlarsa daha 
fazla îmal ithal edecek ve daha 
fazla gümrük parası alacaklardır.

Bu tarife henüz kanun şeklini 
almamıştır. Bu Maüye nazırına tec- 
rübeten verilmiş bir selâhiyettir.

Geçenlerde Yunan maliye nazı
rı Mısıra gitti ve Mısır hükümeti 
ile anlaştı, kendi tütünlerinin 
gümrük fiyitini indirdi.
Hükümeti cümhuriyemizin de böyle 
bir anlaşma yapmak üzere teşeb-

büsatta bulunmasını rica ediyoruz.
2 — Tütün inhisarının zürraa 

karşı biraz daha insaflı davranma
sını istirham ediyoruz

Bu vaziyet karşısında rakipsiz 
kalan inhisar idaresi tütünlerimize 
dilediği gibi fiyat vazetmektedir.

Mahsulümüzün bir kısmını ikra
miye namı ile parasız alıyor, sonra 
bunları Bayburt imalâthanelerine 
gönderip sigara yapıyor ve okkasını 
“15,, liraya halka satıyor.

Tütünlerin satış zamanı piyasa 
yüksekken eksperlerini gönderip 
fiyat takdir eitiriyor, sonra o eks
perin sözü makbul olmadığını ileri 
sürerek başka eksperle daha aşağı 
bir fiyat takdir ettiriyor. Zürraın 
itirazı ve muamelenin ikmali çok 
uzun sürdüğünden piyasa zamanı 
geçiyor, nihayet mecburî bir va
ziyette kalan zürram elinden ma
liyet fiyatının yarısından dun 
bir fiyatla kapatıyor.

Netice: Bu vak’alan şahıslarla 
ve resmî evrak ile zikrederek 
çektiklerini anlatıyorlar ve ıslahı 
hakkında istirhamda bulunuyorlar.

Âmadoluda
Havalar bazı 

yerlerde 
iyi gidiyor

Anadolunun bir çok yerlerinde 
havalar soğuduğu ve kışlar baş
ladığı halde cenup hudutlarında 
havalar iyi® gidiyor. Ankara rasat 
merkezinin raporları Dört yol, 
Adana, Silifkede hararetin 21-26 
derece arasında olduğunu göste
riyor.

Yunan operetinin 
temsilleri menedildi

İki, üç gün evvel şehrimize ge
len 90 kişilik Yunan operetinin 
temsil vermesi vilâyetçe menedil
miş tir.

Bu heyet ancak, temsil ede
cekleri piyesler vilâyetçe tetkik 
edildikten sonra, temsillerine baş- 
lıy abilecek lerdir ■ ___________

ana
Yazan 5 iSsmiî 2 o la  
şişmiş, ağızları ateş kesil

ip)?!. tejpkuri1 olmuştu.
ıransa. kall^ıRı yukarı kaldırdı. 

0)^1. îuımma. içinde sersemlemiş- 
ÎKadiBİ^r, yüzleriai yelpaze

lem e tiapiyo^liif, utançlarını sak- 
iaî?dî.

t^yp edeni sahneler 
îserseflilet^i idi.

\feniis ile ftîars iki mesut aşık 
Aidiyetinde

fûişeıri, örfünde- duran genç 
, ka l̂fUima. bir an gözü 

$jl%tiı hırs hevesinden; koltu- 
<luf ı̂0iyssı gencin j benzi 

0*\rü|S', dud^tlafı takallus etmişti.

Mütercimi: Sem ken
Şişman Iştaynerin suratı kan 

hücumuna uğramış, patlıyacak 
hale gelmişti.

Beyhuş bir yorgunluk içinde 
bin beşyüz kişinin karşısında, Nana 
kuvvetli kadmhğile Muzaffer Nana 
ayakta duruyordu.

Piyes bitti.
“Nana” sesleri ayyuka çıkı

yordu. Perdenin açılması tekrar 
tekrar istenildi.

Seyirciler ayağa kalkmışlar, 
kapılara doğru yürüyorlardı.

Ahalinin çıkışını seyretmek için 
Foşeıri ile La Faluvaz önden git

tiler. Minyon Iştayneri sürükliye- 
rek çıkarıyordu.

Yanakları ateş gibi kızarmış 
olan genç talebe artistlerin çıktığı 
kapının önünde beklemiye karar 
vermişti. Ahaliyi ite kaka telaşla 
küçük kapının önüne gitti. Ka
palıydı. Bir kız omuzlarına sürün
dü, şiddete itti. O, Nanadan baş
ka kimseleri istemiyordu.

O sıralarda oralarda dolaşan 
hiçbir kadın müşterisiz kalamazdı. 
Tiyatrodan çıkan, yüzü mosmor 
olmuş şişman bir adam, kızı kolu
na taktı götürdü.

Bu arada küçük bir kapıdan 
Burdönav göründü. Ter içindeydi. 
Muvaffakiyetinden sarhoş gibiyci. 
La Faluvaz ona nazikâne hitaben: 

işte, yüz defa verilecek 
bir temaşa. Bütün Paris tiyatro
nuza girip çıkacak. Burdönav:

çenesile, ahaliyi işaret ederek, 
hayalleri Nananın ateşile tutuşan 
erkekleri gösterdi ve şiddetle 
haykırdı:

—  İnatçı herif, benim kerane- 
me bütün Paris girip çıkacak 
desene:

Ertesi gün..
Saat ondu. Nana hâlâ uyu

yordu. Hosman bulvarında büyük 
yeni bir apartımanm ikinci katın
da oturuyordu.

Kışı Pariste geçirmek üzere 
gelmiş Moskovah zengin bir tüc
car altı aylığını peşin verip Nana- 
yı buraya yerleştirmişti.

Apartıman, Nanaya göre pek 
genişti. Binaenaleyh her tarafı 
tefriş edilememişti.

Eşyaları'kaba saba, kırık, dökük 
şeylerdi.

Yaldızlı konsollar, sandalyeler 
bronz taklidi çinkodan şamdanlar

Akasya ağacından masalar, yani 
iyisi fenasına karışmış, garip bir 
halita olmıştı b j  eşyalar.

Bu vaziyet zengi âşığı tarafın
dan çabucak terkedilmiş, sonra 
bir takım kaba saba insanların 
eline düşmüş bir kadının evine 
benziyordu.

Nana, kuştüyu yastığını çıplak 
kollarının arasına sıkıştırmış yü
züstü uyuyordu.

Yalnız yatak odasile tuvalet 
odası mahalledeki yorgancı tara
fından ihtimamla tefriş edilmişti.

Nana uyandı. Yanında duran 
ikinci yüz yastığına baktı. Dante- 
laların üzerinde bir başın peyda 
ettiği çukurluk henüz sıcaktı.

Zilin düğmesine bastı, gelen 
hizmetçiye sordu :

—  Demek ki, o, gitti ?
—  Evet madam, on dakika

(A rkası y arın)
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W
S T A D Y O M  M E S E L E S İ, Y IL A N  H İK Â Y E S İ  :

imin Tarafından Ve ffasnB KatBodiliyor?

İstanbul sporcularının ezelî dert
lerinden Liri de Istanbuia bir spor 
meydanı temini meselesidir. Sene- 
Lrdenberi işitir, dururuz: Hükümet 
İstanbulda bir siadyom inşa edecektir 
Hükümetin yani Belediyenin bir 
spor, meydanı inşası hususundaki 
kararı malûm olmakla beraber 
bulunmıyan ve galiba hiç buiun- 
mıyacak olan nokta bu meydanın 
ne zaman inşa edileceği keyfiye
tidir.

İkide bir hükümetin sporculara 
ciddî surette yardım ettiğinden, 
yardım edeceğinden bahsedilir. 
Olempıyatîaıa kafileler gönderi
leceği, yahut Ankarada toplanıp 
hasbıhal olunacağı zaman, icap 
eden masrafları tedarik için hep 
hükümet kapıs'na müracaat edilir. 
Devlet erkânı gençliğe yardımı 
esas itibarile kabul ettikleri için 
müracaatleri reddetmezler, para 
istiyen sporcu riiesayı geri çevir- 

gmezler. Fakat dikkat edilirse gö
rülür ki, verilen ve sarfedilen pa
ra ya seyahate, yahut lâfa tahsis 
edilmekte ve sporcu gençlik bu 
yüzbinlerce liradan on paralık 
bir istifade temin etmemektedir.

Falan kafilenin gidip Amsterdam- 
da büyük bir farkla mağlûp ol
masında hiçbir millî şeref olmıya- 
cağma acaba o yolda sarfedilen 
parayı gençliğin millî bir şeref 
iktisabının kadir bir vaziyete gel
mesini temin için meselâ bir 
stadın temelini olsun atmağa 
harcedilsebu hareket daha isa
betli değil midir? Ankarada, değil 
faidesiz hattâ muzır dedikodular
la geçen bir kongre için verilen 
para ile bir ş;hir stadyomunun 
toprak tesviyesi yapılsa gençlik 
buüda.: daha ziyade memnun ol
maz mı idi ?

Mesele şudur: Bizde henüz
spor yoktur. Çünkü spor meydanı 
yoklur.

Sporcu ne iren seyahatle
rinde, ne de kongre salonlarında 
yetişir. Sporcunun yetişebileceği, 
inkişaf ederek olgun ve kabiliyet

li bir hale gelebileceği yerler an
cak spor sahaları olabilirler. Hal
buki böyle sporcu yetiştirebilecek 
evsafı haiz bir tek sahamız olma
dığına göre hangi spordan, hangi 
sporcudan ve ne hakla bahsettiğimiz 
anlaşılır hikâye değildir.

H a k ik a t  ş u d u r ;
İs tan bu l B e le d iy e s i b ir  sp or  

sah as ın ın  lüzum una sam im iy et
le  in anm ış d e ğ ild ir . O, bu işi, 
n ih ay et b ir  eğ len ced en  ib a r e t  
fa rz e tm ek te d ir . Onun s p o r la  
bütün a lâ k a s ı ,  g en ç liğ i y e t iş t ir 
m ek  it ib a r il e  d e ğ il, f a k a t  g en ç 
liğ in  y a p tığ ı h er  m aç h a s ı l a 
tından  b ir  k ısm ın ı v erg i o l a r a k  
a l ıp  m aaş  o la r a k  a r a la r ın d a  
tev z i e tm ek  d o la y ıs iled ir .

Bu suretle belediye gençliğe 
yardım şöyle dursun, biiâkis onun 
kanım emen bir sülük vaziyetin- 
dedir.

Fenerbahçe ve Galatasaray klüp
lerinin müesseselerini yaşatmak 
için Avrupadan celbettikleri ec
nebi takım maçlarında mâliyenin 
ve belediyenin aldığı para 
yekûnu on binlerce lirayı geçtiği 
gibi bu kulüplerin zarar ettiği 
kombinezonlardan Belediye ve ma
liye daima kârlı çıkan yegâne 
müteneffi vaziyetindedir.

Yerli maçlarda öyle: Maliye
ve Belediye stadyomun kapısında 
hasılatın yüzde yirmi beşini al
makla meşguldür.

Hükümet gençliğe yardım et
mek istiyorsa yapacağı .şey ba
sittir; evvelâ gençliğin ! in zah
metle yaptığı maçlardan ve yap
tığı konbinzolardan haraç alma
mak! Bunu yapmadıkça sporcu 
gençliğe yardım, söyiiyenlerin 
kavli mücerredinde kalır. Gençler 
bu iddiaya inanınız.

Gençliğin hükümetten ve be
lediyeden istediği şudur:

Gölge eteme, başka ihsan iste-

Muavinîik Bir adem
Darülfünunda | Vehim yüzünden 

dün verilen karar karırım vurdu
Fen Fakültesine alınacak müder

ris muavinleri hakkında dün fakül
tede bir takım kararlar verilmiştir.

Bu hususta verilen karar şudur:
Muallimlik talimatnamesi mu

cibince şimdiye kadar müderris 
muavini olabilmek için Garp li
sanlarından birine vâkıf olmak, 
orijinal bir eser neşretmek gibi 
kayitler vardı. Şimdi, bunlara ilâ
veten şu kayitler konulmuştur: 
Bir dersin müderris muavini olabil
mek için; Darülfünunun ayni zümre
sinden mezun olmak ve iki sene ayni 
dersin asistanlığında, bir sene de 
müderris muavinliğinde bulunmak 
vs bu zaman zarfında liyakatini 
ispat etmek, Avrupada doktoro 
yapmışlar yüksek meslek mektep
lerinde muavinlikte ve ya lise
lerde en aşağı iki sene mua
llimlikte bulunmuş olan asis
tanlık müddetine tabi tutulmıya- 
caklardır. Fen fakültesinin bu for
mülünün bütün fakültelere tabikı 
divana teklif edilecektir,

Kadıköyde Acıbademde Hakkı 
ism'nde biri karısı  ̂Hidayet hanımı 
öldürmi'ştür.

Hakkı Efendi zabıtada karısının 
ihanet ettiğini başka erkeklerle 
düşüp kalktığını söylemiştir.

Yapılan tahkikat neticesinde 
Hakkı Efendinin evhamlı bir adam 
olduğu anlaşılmıştır. _

Hakkı Efendi İbrahim ağa 
çayırından geçerken karşıdan iki 
kişi gelmekte olduğunu görmüş 
karısına göstererek.

— İşte onlarda da geziyorsun 
bende sana göstereyim demiş ve 
tabancasını çıkararak karısına 
ateş etmiştir.

Müzelerden şikâyet
Turing klüp müzelerin her gün 

açık bulunmamasından şikâyet 
etmektedir. Turing klüp bu ciheti 
Maarif Vekâleti ve belediye daire
sine de bildirmiştir.

işsizlikten bir adam 
kendini vurdu

Mehmet Nafiz isminde genç 
bir adam; uzun zaman iş bulama
dığından müteessir olarak kendini 
sustslı çakı ile yaralamıştır.
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Hatıratımın üçüncü takımda 
geçirmiş olduğum zamanlara ait 
kısmı bende şu kanaati hâsıl et
miştir: Kulüp idarecilerinin en çok 
ehemmiyet vermeleri lâzımgelen- 
ler küçük takımlardır. Zira İstan- 
bulun en kabiliyetli oyuncuları 
bu küçük takımlar arasında bu
lunmaktadır. Onun için bunlara 
lâzımgelen ehemmiyeti vererek ça- 
lışdırılmaları elzemdir. Bundan beş 
altı sene evvel klübümüzün müessis- 
lerinden ve en rski futbolcülerin- 
den Sami, Fuat' Beylerin himmet 
ve gayretlerile küçük takımlarımı
zın çalıştırılmaları karar altına alın
mış ve bu arkadaşlar o takımları 
esaslı surette ıslah ve tekemmül 
için de nazarî ve amelî] derslere 
başlamışlardı.

Arkadaşların işleri dolayısile 
ancak iki sene kadar devam eden 
ciddî ve muntazam mesaileri derhal 
semeresini vererek içlerinde yeti
şenler arasında bugünün en güzel 
oyuncuları sayılan Fikret, Niyazi, 
Muzaffer, Mehmet Reşat, Ziya 
gibi cidden kıymetli fütbolcüler 
tebarüz ettiler.

Ancak ayni arkadaşlarla, hat
tâ kabil olup ta bir iki sene 
daha bunları ayni metot dahilinde 
inkişaf ettirseydi ve Fener bahçe 
birinci takımı birdenbire bunların 
yardımlarına ihtiyaç göstermese idi 
bu oyuncular şüphe yek ki birin
ci takıma bugünkü vaziyetlerinden 
daha olguu bir halde gelecekler
di. Kendilerinden daha ziyade 
istifade edilecekti.

Bu misal gösterir ki memleke
timizdeki kulüplere mensup bü
tün küçük takımlar ciddî ve 
muntazam bir usul dairesinde 
çalıştırılırsa yarın için bir çok 
yeni ve taze futbol kabiliyetleri
nin meydana çıkması kabil olabi-

lir. Fakat bir çok istidatlar gelişi 
güzel yetiştikleri ve kendi halle
rine terkedildikleri gibi derhal 
birinci takıma geçip oynamak 
hususundaki tehalükleri de iyi o- 
yuncu yetişmemesinde bilhassa 
müessir olmaktadır. Binaenaleyh 
şu fikirdeyim ki bugün küçük 
istidatlar değerli bir antrenörün 
elinde ve muntazam bir surette 
çalıştırılırsa memleket sporu 
için çok büyük faideler temin 
edilebilir ve az zamanda Türk 
futbolü zan ve tahminden 
fazla yükselir. Çünkü bütün tec
rübeler göstermiştir ki Türkün 
bilhassa futbol ̂  için hususî ve çok 
nazarı dikkati calip bir kabiliyeti 
vardır. Burada yetişen oyuncuları 
ayarında Avrupada bile nadiren 
oyuncu görülmektedir.

Bu küçük istitrattan sonra 
tekrar maziye gelelim: Harbi umu
mînin memleketimiz futbolcülü- 
ğünde açtığı boşlukları sırf bu 
genç takımlardan doldurmak mec
buriyeti hâsıl oldu. Biz de o me
yalda beş sene üçüncü takımda 
oynadıktan sonra birdenbire boş 
kalan birinci takım mevkilerine 
geçtik.

Takımda şubemizin ve yaşımı
zın nispeten küçük olmasından ve 
sert oyuna karşı fazla yıpranma
mak gayesile Alâattin sağ açıkta 
ve benim de sol açıkta Bekirin de 
insayitte oynaması tensip edildi.

Bir cuma günü idi. Bu şekilde 
ilk maçımızı ozaman çok Kuvvetli 
takımlardan sayılan Anadolu ku
lübüne karşı oynuyorduk. Seyir
ciler takımımızın bu şekilde çık
ması karşısında mütehayyir ve 
hatta istihfafkâr bir tavır almış
lardı Hatta arkadaşımız felek Bur- 
haneddin Bey-ki Anadolu kulübü
nün o zamanki reisi idi - Ben çoluk

çocuğun resmini almam! diye 
resmimizi bile çekmeğe tenezzül 
etmemişti.

Hakkı da vardı.. Zira o zaman 
futbolün çok sert ve iriyarı spor
cular tarafından oynandığını ev
velce söylemiştim. Bizim bu küçük 
bünyelerle sahaya çıkmaklığımız o 
devrin bu teamülüne karşı garip 
bir tezat teşkil etmekte idi. Çün
kü o zamanın Anadolu kulübünde 
meşhur Haliller, Lâz Hüsnüler, 
Cemaller, Palabıyık Şemsiler ve 
diğer iriyarı fütbolcüler ekseriyeti 
teşkil etmekte idi.

Ogün hava çok güzel ve ka
labalık mutadın fevkinde idi. Zira 
bu bir lik maçı idi.

Saniyen Fenerbahçenin beş 
a tı oyuncusunun bu maçtan evvel 
kulüpten istifa ederek çekilme
leri Fenerbahçenin nasıl bir ta
kım ile bu mühim maça çıkacağı 
hususunda merak tevlit etmişti. 
Hakikaten merak edilmiyecek gi
bi de değildi. Zira Fenerbahçe
nin müessislerinden olan merhum 
Nuri, klüp heyeti idaresile bir ihtilâf 
yüzünden ayrılmak istemiş ve ay
rılırken de birinci takımın Fitil 
Nuri, Sadık, Cemil ( Maarif Ka
lemi mahsus müdürü ) Haydar 
Hikmet ( yalnız bu oyuncu çeki
lip Galatasaraya girmedi ) gibi 
en iyi oyuncularını da alıp bera
ber çekilmiş ve Altın orduyu tak 
viye ve ihya etmişti. Bekir de 
onun çektiği oyuncular içinde idi. 
Yalnız ogün bizimle sahaya Fitil 
birinci takımda ilk ve son defa 
oynadı ve on beş gün sonra oda 
çekilerek Altmorduya iltahak etti. 
Bu izahım kalabalığın manasın 
anlatmağa kâfidir, işte bu şerait 
dairesindedir ki üçüncü takım oyun- 
culariylej dolduran Fener birinci 
takımı Anadolunun iriyarı oyun
cuları karışlaşacaktı.

(A r k a s ı y a r ın )

Zeki
Kürsüler saltanatı

Darülfünunda çıkan hu hâdise 
nihayet halledildi.

Adem B. Darülfünundan çıkarılıyor!
Fen Fakültesi müderrislerinden 

Müsyü Hovas ile müderris muavini 
Adem Nezihi Bey arasında geçen 
çirkin hâdise nihayet dün halledil
miştir. Fen fakültesi müderrisler 
meclisi dün toplanmış hararetli 
müzakere ve münakaşalardan son
ra şu kararı ittihaz etmiştir :

Muavin Adem Nezihi Beyin, 
müderris M. Hovasa karışı tale
be huzurunda aldığı çirkin vazi
yet ve sebep olduğu münakaşa 
Darülfünun terbiyesile asla kabili 
telif değildir. Bunun için Adem 
Nezihi Bey istifasını üç gün 
zarfında vermeğe davet edilecek
tir. Vermediği takdirde fakülte 
tarafından muavinlikten kaydi ter
kin edilecektir.

Bu karar Darülfünunda mü
derris ve talebeler arasında bir 
memnuniyet tevlit etmiştir Çün-

ki bir ecnebi profesöre, Türki- 
yenin yüksek bir ilim sakafı altın
da yapılan bu hâdise - münakaşa 
tarzında bile olsa -  ciddî bir tees- 
iirr suyandırmıştı.

Fen Fakültesi dünki kararını 
Müderris Müsyü Hovasa bildire
cektir. M. Hovas şimdi Ankara- 
daıdr. Ziraat kongresi celselerine 
iştirak etmektedir.

İstikraz teklifi 
tetkik ediyor

Ankara, 11 (Telefon) —  Umum 
sigortalar birliği, sabık maliye 
Vekili Şükrü Bey İsviçrede iken 
bize 200 milyon liralık bir tek
lifte bulunmuştur. Bu teklifin 
Nafıa Vekâletine ait olan 100 
milyon liralık kısmı için Nafıaca 
tetkikat yapılmaktadır.

Yasağa riayet etmi- 
yen tiyatro ve sine

malar
Tiyatro ve sinemalara gündüz

leri 6 , geceleri 12 yaşından aşağı 
çocukların kabul edilmemesi mü
essese sahiplerine tebliğ edilmişti.

Bazı tiyatro ve sinema sahip
lerinin bu emre riayet etmedikleri 
haber alınmıştır. Evvelki gün zabıta 
memurları İstanbul cihetindeki ti
yatro ve sinetraları gezmişler, ni
zamdan aşağı çocuk alan bir tiyatro 
ve bir sinema hakkında zabıt 
varakası yapmışlardır.

Küçük çocukları kabul eden 
tiyatro ve sinema sahipleri hakkın
da şiddetli tedbirler ittihaz edile
cektir.

1000 lirayı -dolandırdılar
Sirkeciden geçen KayseriliMus- 

tafa Efendinin 1000 lirasını sah
tekârlar dolandırmışlardır.
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Kemalettin Şükrü

Bu sırada içeriye bir yeniçeri

girdi.
Piyaleye hitaben:
—  Sizi Sinan Bey bir parça 

görmek istiyor..
Dedi. Piyale dışarı çıktı ve 

Sinan Beyin oturduğu konak is
tikametine teveccüh etti.

Onun, Korkudun yanından 
çıktığım göreıı cellâtlar derhal 
içeri girdiler ve Şehzade uyurken 
işini bitirmek istediler. Korkut, 
gürültüden ve etrafındaki telâşlı 
hareketten uyandı. Cellâtların 
odaya dolduğunu ve Piyalenin 
uzaklaştırıldığını görünce işin iç 
yüzünü anladı. Hiç bir telâş eseri 
göstermedi. Başka ne yapa bilir
lerdi ki..

Yalnız!
—  Niçin ve ne gibi bir vazife 

ile geldiğinizi Liiyorum, dedi, 
size hiç zahmet vermıyeceğim. 
Hatta cinayetinizi kolayca bıt.r- 
meniz için size yardım bile ede
ceğim. Sadece bema bir saat mü
saade veriniz de kardeşinse son 
mektu'cumu yazayım.

Bir ayağı ölümde o.an ve son 
dakikalarını yaşayan şehzadenin bu 
son arzusunu ceLâtlar kabul etti
ler. İstediği miihlet verildi.

Küçük kardeşimi.', emriyle ida
ma mahkûm zavallı Korkut cellâ
dın gözü önünde vo kendisini bo- 
ğacak olan yağlı kemendin başı 
üzerinde duran tehdidi altında 
Padişah kardeşine uzun bir mek
tup yazdı. Bu mektup mevzun 
idi. Baştan başa itabı havi beliğ 
bir şiir idi. İşini bitirdikten sonra 
mektubu cellâtlara uzattı:

—  Alınız bunu, dedi, Padişah 
kardeşime veriniz. Oııun emri ile 
seve seve öldüğümü, öldürüldü
ğümü söyleyiniz, tepşir ediniz. 
Bana, hayatıma kastefmiyeceğine 
dair söz vermişti. Hatta yalnız 
bana değil bütün Türk milletine 
karşı, tahta ilk çıktığı gün vadet 
etmijti.

Sözünde ve vadinde durmadı. 
Bir padişah için verdiği sözde 
durmamak çok fena bir şeydir. 
Böyle yapmamalıydı. Ne ise... Sizi 
fazla bekletmyeyim. Haydi., verin 
ipi., size zahmet olmasın. Ben 
kendi ipimi kendim boğazıma ge
çiririm.

Böyle söylerken hakikaten 
Korkut yağlı kemendi cellâtların 
elinden alıyor, boynuna geçiriyor, 
çabuk ve kolayca boğsun diye 
iyice yerleştiriyordu. Sonra ke
mendin ucunu metanetle cellât
lara uzattı:

Haydi, dedi, çekiniz.. vaktiniz 
pek kıymetlidir. Kardeşim, daha 
görülecek bir çek işleri için belki 
sizi bekler.

Cellâtlar bir an içinde kah
raman, mert Korkudun boynunda 
sarkan kemende sarıldılar., boğ- 
d-il r. Derhal Padişaha müjdeciler 
koştu’

Bu sırada ıacıadan bihaber 
olan zavallı Piyale, hile ile çağı
rıldığı Sinan Beyin konağında

tatlı tatlı konuşarak vakit geçiri
yordu.

Nihayet müsaade istiyerek ay
rıldı.

Şehzade Korkucîıı uyurken 
bıraktığı odaya döndii.

Etraf karanlıktı.. Hiç ses, seda 
yoktu. Bir parça ilerledi. Aya
ğına bir şey takıldı. Eğildi.. Yok
ladı. Ellerine Korkudun buz gibi 
donmuş cesedi gelince aklı başın
dan gitti.

Feryat ve figanı gecenin ses
sizliği içinde canhıraş akislerle 
etrafa yayılıyordu.

Sinan Bey, Piyaleyi tekrar ya
nma çağırttı, teselli verici sözler 
söyledi.

—  Hükmü kader böyle imiş, 
Rızadan başka ne çare var. .

Dedi. Ve merhametli padişah!.. 
Tarafından kendisine türlü türlü 
riayetler olacağı vadi verildi. F a
kat Piyalenin artık hiç bir şeyde 
gözü yoktu. Kurkut ölmüş... Öldü
rülmüştü. O, yalnız bunu biliyor 
ve akan göz yaşları bir türlü 
durmak bilmiyordu.

D ğer teraftan Kuıkudun öldü
rüldüğünü haber alan Yavuz mü
teessir oldu. Çünkü manzum figan- 
namesini okutmuştu. Gözlerinden 
yaşlar aktı. Bursada herkesi-1 üç 
gün matem tutmasını emretti.

Piyalenin feryadını haber alın
ca huzuruna getirtti.

—  Dile benden ne dilersin?
Dedi. Piyale ise, söylediğimiz

gibi sevdiği Korkut öldükten son
ra hayat ile hiçbir alâkası kalma
mıştı.

—  Dile beııdcn ne dilersin?
Sözüne karşı istiyeceği hiçbir

dileği yoktu
Yavuz, sualini tekrar etti.
Piyale, gözlerini Yavuza dikti. 

Hıçkırıklar arasında ağır ağır şu- 
sözleri söyledi:

Hünkârım! Benim gibi t ir  ada
mın ne dileği olabilir? Lûtfu şaha
nenize karşı minnettarım.] Yegâne 
arzum hayatta iken pek sevdiğim 
şehzadenin mezarı üzerinde ölün- 
Cıye kadar ağlamaktır.

Bunun üzerinedir ki Piyale. 
Korkudun mezarına (türbedar) tayin 
edildi.

(B itm e d i)

Af federemiz • • I
• Yazımız çoktu.. “Ka- 1 

a davudun oğlu,, tefrika- 3
I  raızı bugün neşredeme- I
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Bu senıs seyyali
sis gelecek

Turing kulübün son yaptığı 
tetkikala göre bu kış limanımıza 
anejk 14 seyyah vupuru gelecek
tir. rialbu ki geçen sene 24 va
pur gelmiştir. Seyyahların az gel
mesi yalnız bizim memlekete mün
hasır değildir.

Her sabah bir hikâye
Babaları öldükten sonra büs

bütün yetim kalmışlardı. Bostan
cının ta arka taraflarındaki ev
lerine çekilerek bir manastır ha
yatı sürmeğe başladılar.

İki luz kardeştiler. Aralarındaki 
yaş farkı o kadar azdı ki, iki hem
şire, kardeşte;-, daha ziyade iki 
dost, iki arkadaş gibiydiler.

İşte babalarının öiümündenberi 
tamam ony ;di sene geçmişti. Kü
çüğü, PakizeMürüvvet, kırkına; bü
yüğü kırk üçüne gelmiş, fakat halâ 
evlenmemişler, annelerinin ve ba
balarının, kalplerinde kapanmaz 
yaralar açan feci ölümlerinin ma
temini tutmuşlardır.

Mürüvvet, vaktinden evvel bu
ruşan çehresinde iki kuyu gibi, 
simsiyah açılan gözlerini odanın 
dört tarafına çevirdi. Duvarda 
samanla doldurulmuş bir baykuş, 
iri ve korkunç güzlerile bakı
yordu.

Nazarları gayri ihtiyarı, bay
kuşun baktığı istikamete kaydı. 
Yerde, boylu boyunca uzanmış 
bir aslan postu seriliydi.

Kalktılar, bu postun üzerinde, 
birer birer namazlarım kıldılar. 
Sonra, daima ağlar gibi duran 
yüzlerini pencereye çevirdiler. 
Pakize mırıldandı:

—  Haydi, biraz çıkalım, içimiz 
sıkılıyor, değil mi?

Mürüvvet hiç ses çıkarmadan 
kalktı, hazırlandı.

Ogün hava birden değişti, 
iaten  son baharın sonuydu. Bir 
yağmur başladı ve bekâr kızlar 
yağmura tutuldular, evden olduk
ça uzak bulundukları için, dönün- 
ciye kadar sırsıklam oldular.

Bilhassa Mürüvvet, bundan 
ziyadesile müteessia olmuştu. Zira 
eve döndüğü vakir, o gece müte
madiyen başı ağırdı.

Ertesi gün, kalkamadı, yattı. 
Daha ertesi gün, bütün gayretine 
rağmen gene yatı ğında kaldı.

Ablası ıçok merak ediyordu. 
İstanbuldan doktorlar getirdi. Fa
kat hastalık, tütün ihtimamlara 
rağmen ilerliyor, hastalıktan has
talığa çeviriyordu.

Kış iyice başlamış, her tarafı 
kasıp kavuruyordu. Mürüvvet iki 
ay içinde iğne ipliğe dönen nahif 
vücudunu, mıhlanmış gibi, yerin
den oynatamadan baygmjyatıyordu.

Ote tarafta, Pakize,; Kuranını 
açmış göz yaşlarını kalbine akı
tarak okuyor, ailesinin son yadi
gârına, sakin bir ölüm dileyor,.. 
Elmden başka ne gelebilir k i?

Bu esnada, Mürüvvet, son nefe
sini veriyordu.

Pakize, ertesi gece, sabaha 
kadar göz yaşları arasında dua 
etti:

—  Allahım! Diyordu, kırk üç 
senedir çektiğim azap içinde bir 
gün olsun yüzüm gülmedi! Ya 
ben:m de canımı al, veyahut bu 
odanın hayatım bağışla!..

Ortalık aydınlamak üzereydi. 
Birden bajını kaldırdı, Odanın 
içinde hafif bir uğultu vardı. Aca
ba rüzgâr mı, yoksa beyni mi 
uğulduyordu.

Hayır! Gerçi beyni uğuldu
yordu, gerçi dışarda rüzgâr gü
rültüler yapıyoıdu, fakat duyduğu 
uğultu o değildi.

Başını arkaya çevirince, soğuk
tan donup yerlere düşen sinek
lerin, arıların dirilip uçuştuklarını

SlnftiyanBn İsaf aşınan iaifc
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Evvelki gün; Kemal Paşanın 
Armutlu köyüne oıı dakika me
safede ve bir bağ kullesinde ga
yet feci bir cinayet oldu. Kâ
zımla Muharrem namında iki 
canavar, altmış yaşında Mustafa 
isminde bir bağ bekçisini balta 
ile öldürdüler.

Aldığımız malûmata göre hâ
dise şu suretle olmuştur:

Erenköylü Mustafa oğlu Kâ
zım ve arkadaşı Muharrem, Ayşe 
ve Cemile namında iki sürtiik 
kadın bulmuşlar ve zevk edecek 
yer aramışlardır.

Kâz,m denilen herifin akima 
bekçi Mustafanın köy civarındaki 
kulubesi gelmiş ve burada sessiz, 
sadasız bir eğlenti yapabilecek
lerine karar vermişlerdir, iki karı 
iki erkek, yollanmışlar ve bekçi 
Mustafanın kulesine gelmişlerdir.

Kulede Mustafayı bulmuşlar ve 
yanlarındaki kadınlarla biraz otu
rup eğleneceklerini söylemişlerdir.

Fakat ihtiyar Mustafa böyle 
kepazeliğin kendi kulesinde ya
pılmasını zihnine sığdıramamış ve 
misafirlere geldikleri yoldan dön-

Acıklı bir ölüm..
Mahmut Nedim Pş. cıün 

vefat etti..
Gazeteci arkadaşlarımızdan E- 

sat Mahmut Beyin pederi, sabık 
Şûrayı Devlet azasından Nedim 
Paşa dün müptelâolduğu kalp 
hastalığından kurtulamıyarak vefat 
etmiştir.

Cenazesi bugün Kızıltoprakta 
Ihlamurdaki hanesinden kaldırıla
rak Karacalımetteki aile makbe- 
resıne defnedilecektir.

Allah ailesine sabrı cemil ih
san buyursun..

melerini söylemiştir. Hırs ve şeh
vetle gözleri dönen Kâzım Mus- 
tafanın sözlerini dinlememiş ihti
yara hitabe (yapacağımız eğ
lentiye sen de kar.ş baba!) demiş 
ve bilâverva kuleye girerek keyfe 
başlamışlardır.

Bekçi Mustafa şerefine bir türlü 
sığdıramadığı bu namussuzluğa 
karşı lahammül edememiş ve 
münazaa başlamıştır.

Zaten sarhoş o!an iki canavar, 
derhal ihtiyarın üzerine hücum 
etmişler.

birisi gözüne kestirdiği baltayı 
kavramış ve y^re yatırdıkları Mus- 
tafanım başını odun kes=r gibi bir 
vuruşta vücudundan ayırmışlar.

Cinayeti müteakip sürtükleri 
almışlar ve bir de kurt derisini 
çalarak savuşup gitmişlerdir. Kâ
zım kasabaya gelmiş ve kurt 
derisini satarak, sinemaya girmiş
tir. Hâdiseden zab.La haberdar 
olmuş; ve Kâzımın sattığı deri 
bulunmuş ve vaka faillerinin Kâ
zım ve Muharrem olduğu anlaşıl
mıştır. Şerirler yakalanmıştır.

eı

gördü. İşte uğultu buydu.
Allah, demek ki duasını kabul 

etmiştir...
O, gözlerini, karyolada ölü 

olarak yatan kardeşine dikmiş 
bakarken, iki kanat çarptı: Baykuş..

Baykuş olduğu yerden kalktı 
biraz uçup, ötede bir iskemlenin 
üzerine kondu.

Nihayet mucize kendini gös
terdi: Karyolanın üzerindeki ölü, 
kıpırdamıya başladı, göğsü şişip 
iniyordu. Başını, kollarını oynattı. 
Mahsun bir tebessümle ablasına 
baktı.

Pakize sevinçle koştu, onu 
kollarının arasına aldı.

Ah duası nasıl da kabul olun
muştu ?

Fakat ne yazık! O, odanın bü
tün hayatını istememiş miydi? İşte 
uğuldayan sineklerden, arılardan 
kanat çırpan baykuştan maada, 
yerdeki aslan da canlanıyor* de
rin bir uçuruma benziyen korkunç 
ağzını, derin bir uykudan kalkmış 
gibi, esniyerek açıyordu.

Kalın ve vahşi sesile bağırı
yordu.

İki kardeş, tüyleri ürpererek 
birbirlerine daha ziyade sokuldular.

Heyhat! Arslan, bir iki gezin
dikten sonra, şiddelle üzerlerine 
hücum etti, ikisini de parçaladı..

wlüm galip.. H ü sey in  Z eki

ien
Şirketihayr ye, Haliç vapur ta

rifelerinin yeniden tetkik edilece
ği yazılmıştı. Deniz ticareti mü
dür muavini Müfit Necdet B. Ha
liç ve Şirketihayriyenin altı aylık 
masrafların tetkik etmiştir. Tari
felerde mühim bir tadilât oimıya- 
cağı anlaşılıyor.

Yalnız Üsküdar- Beşiktaş ara
sında amele için sabahları birer 
posta tesisi düşünülüyor. Bu cihet 
daha ziyade ticaret müdiriyeti 
tarafından teklif edilmiştir. Ame
le postaları için ucuz bir ücret 
tayin edilecektir.

■ e:

Resmî hastanelerde tedavi edi
len hastalardan çoğu fakir taba
kaya mensuptur. Ücreti mukabi
linde, arzu ettiği operatör tarafın
dan ameliyat olmak istiyen hasta
lar için resmî hastanelerimiz de 
ücretli kısım yoktur.

Belediye bunu nazan dikkate 
almıştır. Bunun için şimdilik Cer
rahpaşa hastanesinin yeni paviyo- 
nunda yeni bir ameliyat salonu 
açılacaktır. Bu salonda üçret mu
kabilinde arzu edenler istedikleri 
operatörler tarafından ameliyat 
olacaklardır.

Sabık Bulgar Başvekili
Sabık Bulgar başvekillerinden 

M. Danef Sofyadan şehrimize 
gelmiştir.

M. Danef Balkan harbinden 
sonra Londra muahedesini imza
layan zattır. Türk aleyhtarlığı ile 
tanınmıştır.

M. Danef elyevm ticaretle 
meşgul olmaktadır. Sabık başve
kil şehrimizde birkaç gün kalarak 
Sofyaya avdet edecektir.
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Silâhlar Toplanıyor, 
mavzer ve bir çok taharac

Müddei Umumî iddianameleri tanzim etmekle 
meşguldür. Mürteci ve müşevvikler hakkında askerî 

ceza kanunu tatbik edilecek
Divanıharbe tevdi edilen maz

nunların isticvabı bitmiş ve bu 
meyanda tahkik heyeti tarafından 
birçok muvaceheler yapılmıştır.

Tanzim olunan dosyalar diva
nı harp riyasetine tevdi edilmiştir.

Divanı harbin bugün ilk mu
hakemeye başlıyacağı haber ve
rilmektedir.

Müddeiumumi iddianameleri 
tanzim etmekle meşguldür. Mür
teci ve müşevvikler hakkında as
kerî ceza kanuuu tatbik edilecektir.

Bu nevi cürümler hakkında 
askerî ceza kanununda sarahat 
yoksa müddeiumuminin Türk ceza 
kanununun 146 ıncı maddesi mu
cibince idam talebinde bulunacağı 
tahmin edilmektedir.

Divanıharp faaliyete girmiş 
bulunuyor. Bir zamandanberi 
“Menemen,, irtica hâdisesinin 
evrakım tetkikle meşgul olan di
vanıharp bu hâdise maznunları
nın kararlarını yakında vermeğe 
başlıyacaktır. irtica hâdisesinin bü
tün gizli safahatın! efkârı umu
miye birkaç güne kadar tamamen 
öğrenmiş olacaktır. Dün bu husus
ta muhtelif membalardas aldığımız 
haberler şunlardır :

İzmir, 12 (inkılâp) —  Divanı 
harp heyeti dün muhakemelere 
başlamış addedilebilir. Muhakeme
ler hafi olarak cereyan ediyor.

Muhtelif yerlerden divanıharbe 
gönderilenlerin isticvabı bitmiş 
bulunuyor. Maznunların bir kısmı 
avukat tutmuşlardır. Fakat bun
ların vekâlet yapıp yapmıyacak- 
ları belii değildir.

Örfî idare mmtakası kuman
danı dün şehrimizden hareket 

etmiştir. Fahreddin Paşa İzmire 
muvasalat etmiş ve derhal Me
nemene gitmiştir. Ajansın verdiği 
haber şudur.

İzmir, 12 (A. A) —  Örfî ida
re mmtakası reisi Fahrettin Paşa 
Hazretleri refakatlerindeki zevat 
ile birlikte bu sabah Ege vapuru 
ile şehrimize gelmişlerdir. Vali, 
müstahkem mevki, Fırka ve liva 
kumandanları Paşalar ile belediye 
reisi vapura giderek müşarünileyh 
Hazretlerine beyanı hoşamedi 
eylemiştir.

İzmir , 12 (A.A)— Örfî, idare

miştir. tür,

Japon prensi geldi
Prens dün gece Ankaraya gitti orada 

4 gün kalacak

mıntaka reisi Fahrettin Paşa Me 
nemene gitmiştir.

Müşarünileyh rıhtımda, şehri
mizde bulunan meb’uslar, askerî 
ve mülkî devair rüesasile kesif 
bir halk kütlesi tarafından samimî 
bir surette istikbal edilmiş ve 
bando mizika. bir askerî kıt’a, 
jandarma, polis ve zabıtai bele
diye müfrezeleri tarafından mera
simi ihtiramiye ifa kılınmıştır.

“ Foça „ hâdisesi 
tahkikatı

İzmir, 12 ( İnkılâp ) —  Foça 
hâdisesi tahkikatı divanıharbe 
gönderilmiştir.

Takhm tıklım 
fes bulunuyor

İzmir 12 (İnkılâp) —  “Eskişe- 
hir„den şeyh Esatla muhabere 
eden üç hocanın evinde 115 fes 
bulundu.

Dikkate şayan
bîr. seyahat

Manisa 12 ( İnkılâp ) —  Mev
kuflardan Kâmil ve Lütfuiîahın 
vaktile “ Balıkesir „ “ Bigadiç „ 
taraflarına gittikleri anlatm ıştır.

Bunların ora köylerindeki se
yahatleri dikkate şayan görülmüş
tür,

M isafirim iz Jap o n  prensi Takamutsu cenapları dün Türk  
toprağına ayak basarken..

Şimdiki Mikado Hazretlerinin 
küçük biraderi olan prens Taka- 
matsu ile zevcesi dün sabah Se- 
miramis vapurile şehrimize gel- 
mişlerdir.jjVapur saat 11 de lima
nımıza muvasalat etmiş ve doğru 
Seyrisefain rıhtımına yanaşmıştır.

Burada misafir prense intizar- 
eden Vali Muhiddin Bey, Kolor
du kumandanı Şükrü Nailî Paşa, 
Teşrifat müdür muavini Kadri Bey,

Hariciye Vekâleti namına Meh
met Ali Şevki Bey, Polis Müdürü 
Ali Rıza Bey, ve Japon sefiri 
müsyü yuşida, ile sefaret erkânı 
vapura giderek Prens ve Prensesi 
karşılamışlardır.

Prens Tahamatsu, zevcesi ve 
maiyeti erkânı ile otomobillerle 
doğru Perapalâs^ otelini teşrif 
etmişlerdir. Misafirler otelde bir 

/ Arkası 3  üncü sahifede J

Bem dİM iyayaı Mim <eEdy©mım Ma

Avrupada b ir ittih a t yapm ak ve rasuımî sulhü idem e eüisr- 
nsek için  çalıştığın ı iddia eden H ariciye N azın M. Briyan 

“Hâdiseler Almanya ile Fran- 
sayı gene karşılaştı. Avrupadan 
son siyasî tahammurat bu iki 
komşuyu, kanlı bir harbin elîm 
akibetine rağmen gene ayrı 
ayrı iki kutup haline sokuyor.

Son seneler içinde Avrupansn 
mes’ul ağızları pek sulhten dem 
vurmaktadır.

Bilhassa Fransa Hariciye nazırı 
M. Briyan sulhten bahsede ede 
artık bir sulh perisi haline gir
miştir. M. Briyan. yeni bir harbin 
nasıl bir neticeye ulaşacağını iyi 
tahmin etmiş siyasî bir recüldür.

Yani bir harp her şeyden ev
vel bugünkü Fransayı mahvede
bilir. Binaenaleyh M. Biriyan har-f 
bin önüne geçmekle memleketini 
kurtarmak istiyor..„

Bu fikirde bulunan biz değiliz. 
Bu sözleri söyliyen Alman milli
yetperverlerinin reisi M. Hitlerdir.

Hitler son intihabatta müthiş 
bir muvaffakiyet kazandıktan son
ra Fransa için bir karakoucolos 
haline getirmiştir.

Hitler Münihte bir hafta evvel 
bir nutuk irat etmiş ve demiştir ki: 

f  A rk  ası3 üncü sahifede )

Alsmanyadan dünyaya harp 
tohum u serpen m illiyetper

verlerin  re isi h er H itler
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[Beım Mır aıdannûn 
asslsırkeım gSırdümo

Babasını parçalamıştı.
Anî asabiyetin delice “raaetion„u 

değildi bu.. Günler süren plânın 
sindire sindıre hazırladığı vahşetti. 
Günler süren hazırlığında bir an 
nedamete, bir an insanlığa yanaş
mamıştı.

Ağıllara musallat olan zehirli 
yılanları ııasıl kahretmek haksa, 
cemiyet te içine gizlenen cana
varları kaldırıp atacaktı elbet.. 

Babasını parçalanıştı.
Bir an babam hatırıma geldi. 

Hastalığımı duyduğu zaman uzak 
yerlerden nasıl helecan içinde 
koşa koşa gelmiş, iitreye türeye 
merdivenleri nasıi tırmanmıştı.

Odama girdiği vakit yüzü idam 
mahkûmunun yüzü kadar sarıydı, 
Gözleri idam mahkûmunun göz
leri kadar mattı. Birdenbire kur
tuluş haberini alan raahbus gibi 
yatağımın üstüne kapandı ve kemik
siz bir et yığını yığıldı, kaldı.

Babasını öldürmüş... Her has
talığı içaa bir idam İstırabı duyan 
senelerce her derdi için bin kere 
daha fazla dertlenen babasını..

Tahayyül edemiyorum. Man
zaranın fecaatine tahammül ede
miyorum. Balta altında parçalanan 
babayı bir an kendi babam sanı
yorum.

Öyle kinim, nefretim var ki, o 
canavarın idamına doya doya ba
kacağım.

Gazeteden zaten geç dönüyoruz, 
üç dört saat fazla oturursak sabah 
olur.

Dörttü.. Tevkifhane müdürünü 
uyandırıyoruz..

Odasına giriyoruz. Az soma 
bir çok gazeteciler daha geliyor.

Müdür müsterih ve hatta 
memnundur. İdam lâvhasını gayet 
nefîs bastırdığından, siyah gömle
ğin (125) kuruşa mal olduğudan 
bahsediyor.

Mahkûm uyuyormuş.. saat 
dördü yirmi geçiyor.

Sergardiyan çağırıyor baha- 
nesile kaldırıyorlar ve kapı altın
daki odaya getiriyorlar.

Beni görmemesini istiyorum. 
Ger enin bu saatinde erkeklerin ya
nında bir tek kadm onu müteessir 
eder zannediliyorum.

Getirildiği odanın penceresin
den baktım. Bir iskemlede oturu
yordu, Sırtına siyah gömlek 
geçirmişlerdi, ayakları çıplaktı. 
Kelepçeli elinin parmakları arasın
daki sigarayı bir nefeste sonuna 
kadar çekiyordu. Kemiksiz bir et 
yığınıydı sanki. Bir an, daha faz
la gevşedi gözleri kaydı. Gevşek 
bir ses “ben öldürmedim, bunlar 
öldürdü,, diyebildi; gardiyanları 
gösteriyordu.

Kemiklerime kadar titredim. 
Kinimi, nefretimi, cemiyetin, kanu
nun hakkım herşeyi unutmuştum.

Of! Ölüm o kadar acı ki, acı
yorum, amma ne acıyorum, içim 
sızlıyor.

İdam sehpasının önündeyiz... 
Sabab olmak üzere.. Darülfünun 
kapısının iki yanındaki saatlerin 
içinde alektrik yanıyor, üç ba
caklı ezrailin üstüne dikilmiş iki 
ateş göz gibi..

Onu, kırmızı otomobilden in
dirdiler. Yalm ayak, siyah göm
lekli adam yüıüyor. Alaca ka
ranlıkta jandarmaların süngülerin
den başka parlayan bir şey dahavar 
meydana bakan, sehpaya bakan, 
oğluna bakan.. îki, ateş göz.. 
Ve bana öyle geldi ki, baltası üs-
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îki memleket arasındaki 
hudut işleri yakında 

bitecek..
Refikasının rahatsızlığından do

layı bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Tahran sefirimiz Hüsrev 
Bey bugün Tahrana hareket ede
cektir.

Iran hükûmetile devam eden 
hudut müzakeratının son şekli 
etrafında şu malûmatı aldık!

İran hükümeti, Ağrı mıntaka- 
sında eşkıyalığa meydan verme
mek ve iki dost devletin hudut
larında daimî bir emniyetin istik
rarını temin etmek için gösterdiği
miz tavizatn mukabil,Ağrı dağının 
topraklarımızda kalması suretile 
tashihine muvafakat etmiştir.

Hudut üzerinde yapılacak tah
didat için yakında iki hükümet 
mütehasısslarından mürekkep bir 
komisyon teşkil edecektir. Bu ko
misyonun mesaisi hitam bukınca- 
ya kadar bu mıntakada asayiş her 
iki tarafın müştereken alacağı ted 
birlerle temin edilecektir.

Hüsrev Bey Tahrana gider 
gitmez bu hususta yarım kalan 
müzakerata devam edecektir.

Dünga nerege 
gidigor !

(B irinci sahifeden mabat)
“Fransa sulhten medet umuyor

sa, biz de harpten medet umu
yoruz.. Almanya kurtulmak içki 
sulhe değil harbe muhtaçtır.

Bir “ arbin zuhuru için bir 
sebep arıyanlar beyhude yere 
kafa yormamahdırlar.. Bu sebebi 
ben hazırlıyacağım. Dünyaya kin 
ekiyorum. Eminim ki, Almanya 
bundan halâs biçecektir.

Sinemalardan alı
nacak aidat

Tayyare cemiyeti idare heyeti, 
bugün, vilâyette vali, defterdar 
ve gümrük başmüdürünün de işti- 
rakile içtima edecektir.

Bu içtimada, sinemalardan alı
nan Tayyare aidatı tezekkür edi
lecek, bu aidat ya tenzil veya 
tezyit olunacaktır.

tünde kanlı bir kafa: “ Oğul, 
oğul! Ben affettim. Tek seni asma
sınlar” diye haykırıyor.

Üç direk arasında siyah bir 
gölge belirdi. İdam kararını din- 
liyen adam şikayetsizdi. Tepeden 
gevşek ilmiği boynuna attılar 
ve bir el, ipi gerdi. O, farkında 
değiL Merasim bitmişti.

İskemleyi dürtüverdiler.Birden, 
beş misli uzanan bi'r boyun, gözüm
de çaktı. Ayakları göğsüne kadar 
fırladı, büküldü, kıvrandı, bir beden 
ki ipin etrafında fır döndü.

Artık gövde gevşemiş, kafa 
yana sarkmıştı.

Gözlerimin önünden bir ha
yal geçti:

Evlâdının hastalığına koşan bir 
baba,onu şefkatli kollarında mnztarip 

bir çocuk götürür gibi kucaklamış 
uçuruyordu.

Artık gün ağarmıştı, saatlerin 
ışıkları söndü. Boş gövdenin ara
lık gözleri karanlık saatlere dînil
miş sallanıyordu.

N.H.

pıresnsi »;®MI
Amkaraya gitti orada

'(B irin c i s a h ifed e n  şıabnt} 
müddet istirahat ettikten sonra 
saat birde Ayaspaşadaki Japon 
sefarethanesine gitmişler ve öğle 
yemeğini sefarethanede yemişler
dir.

Prens sefarethanede şehrimiz
deki Japon kolonisine mensup ba
zı zevatı kabu! etmiş ve saat üçte 
tekrar Perapalâs oteline avdet 
etmişlerdir.

Prens Takametsu ve zevcesi 
akşam üzeri Perapalas otelinden 
ayrılmış ve Seyrisefain rıhtımından 
bir muşa binerek Haydarpaşaya 
geçmiş ve hazırlanan Reisicumhur 
Hazretlerine mahsus hususî trene 
rakiben Ankaraya gitmiştir.
Japon prensi ile beraber Japon 
sefiri Nüsyö yuşida,' sefaret müs
teşarı, mihmndar Kadri Bey, 
Hariciye Vekâleti namına istikbale 
gel o t; Ali Şevki Bey de Ankaraya 
gitmişlerdir. Japon Prensinin zi
yareti münasebetile Gar ve tren 
Türk ve Japon bayrakiarile süs
lenmiştir.

Prens Takamatsu Ankarada üç 
gün kalacaktır. Bugün Reisicumhur 
Hz.[Prens ve Prensesi kafeu! buyura
caklardır. Japon Prensi şerefine 
Reisicumhur Hazretleri, Başvekil 
İsmet Paşa, Hariciye Vekili Tevrik 
Rüştü Bey ve Japon sefareti ta
rafından birer ziyafet verilecektir.

Prens Takamatsu Ankaradan 
avdet ettikten sonra şehrimizde 
de üç gün kalacak ve burada 
Darülfünunu, Harbiye mektebi, 
Bahriye lisesini. Müzeleri ve Cami
leri gezecektir. Prens, ayın on 
dokuzunda Sofyaya hareket e- 
decek ve orada Bulgar kralı Bo- 
ris Hazretleri tarafından kabul 
edilecektir. Oradan Romanyaya 
ve Romanyadan da Parise gide
cekler ve Mart ayında Tokyoya 
avdet edecektir.

Prens Takanıatsu dün kendi
sini istikbal ederek ihtisasatını so
ran bir muharririmize şu sözleri 
söylemiştir :

—  B ir k a ç  a y d ır  sey a Jh a tta  
b u lu n u y o ru m . T ü rk iy e 'y i zi
y a r e te  f ır s a t  b u ld u ğ u m  içim 
m em n u n u m . T ü rk iy e  - Japom - 
y a  arasında h e r  s a h a d a  m ü - 
m aseb atm  in k iş a fım  ç o k  a rz u  
ed erim . M e m lek e tim iz i z iy a 
r e t  vesiüesila  R e is ic u m h u ru 
nuz G azi tîaz s-e tle r ile  ta a ı ş a -  
ca ğ ım  iç in  sü rü r dtîyuîyoruma.

Prensin tercemei hali
Prens Takamutsu, müteveffa 

imparator (Taisho) nun üçüncü 
oğludur. 3 kânunusani 19G5 te 
doğmuştur.

ilk tahsilini asiller mektebinde 
yapmış ve lise tahsilmi bitirdikten 
sonra bahriye akademisine girmiş, 
1924 te bu mektebi bitirmiş, zabit 
olmuştur. Mektepten çıktıktan son
ra zabit sifatiLe Ovama ve V aga- 
to gemilerine tayin edilmiştir.

Pı-ens Takamatsu 193Ö sene
sinde Prens Kikulin ile evlenmiştir.

İstanbul, 12 (A.A) —  Japanya 
İmparatoru Hazretlerinin birader
leri prens Takamatsu Hazretleri 
ve refikaları, bugün Loyd kum
panyasının Semiramis vapuru ile 
şehrimize gelmişlerdir. Hükümet 
namına, İstanbul valisi Muhiddia, 
teşrifat umumy mücSr muavini 
Kadri Rıza ve Hariciye V ekâleti

Sayfa 3
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daire müdürlerinden Mehmet Ali 
Şevki Beyler, Prens cenaplarım va
purda karşılamışlar ve hoşaaıedi 
beyan etmişlerdir.

Prens ile prenses hazretleri 
keîîdilerinî karşılıyanlr ve mai
yetleri erkânı ile birlikte 
Seyrisefain rıhtımına çık - 
mışlar ve Perapalas oteline in
mişlerdir.

Prens hazretlerinin maiyetle
rinde, yaverleri ve tefrişat mü- 
dürierile hususî doktorları ve bir
kaç memur vardır. Müşarüleyh 
hazretleri bu akşam saat 19,40 
da hususî trenle Ankaraya hare
ket edeceklerdir.

Ankara, 12 (A. A) — Yarın 
şehrimize gelecek olan Japonya 
imparatorunun biraderleri Prens 
Takamatsu cenaplariie refikaları 
öğle yemeğini Hariciye Vekilinin 
Çankayadaki köşkünde yiyecek
lerdir.

Reisicumhur Hazretlerinin ziya
fetleri saat 20,30 da Marmara 
köşkünde verilecektir.

14 kânunusani çarşamba günü 
saat 13,30 a Başvekil Paşa Haz
retleri tarafından Prens hazretleri 
şerefine Ankara palasta bir öğle 
ziyafeti verilecektir. Saat 20,30 
ta yine Ankara palasta Japon 
sefiri cenapları bir akşam ziyafeti 
vereceklerdir.

15 kânunusani perşembe gü
nü saat 14 de Türkocakları mer
kez heyeti reisi İstanbul meb’usu 
Hamudullah Subhi Bey tarafından 
Prens Hazretleri şerefine bir çay 
ziyafeti verilecektir.

Ankara, 12 (İnkılâp) —  Y a
rın Japon prensi saat on bir bu
çukta buraya geliyor. Perşembe gü
nü Türkocağmda Hamdullah Sup
hi Bey tarafından şerefine bir çay 
ziyafeti verilecektir.

Belediye, 1931 malî senesi büt
çesini hazırlamakla meşguldür. 
Miidiriyetlerden bir kısmı bütçele
rini hazırlamışlardır.

Bu bütçelerin en mühimlerin
den biri de iktisat müdürlüğü 
bütçesidir.

İktisat müdürlüğü bütçe harici 
okırakta 100 bin iira istemektedir. 
Bu para ile yeniden üç müessese 
vücuda getirilecektir . Şefkat 
belediye ve memurin tasarruf san
dıkları ünvan^nı taşıyacak olan bu 
sandıklar ayrı ayrı maksatlarla 
teşkii edilecektir. Şefkat sand’ğı, 
kıymcü nispe‘en az olan menkul 
eşya mukabilinde az faiz ile ikra
za tta bu'unacaktır ki, esasen san
dal bedesteninde mevcut sandık 
bir az daha tevsi edilecektir.

(Belediye sandığı) ismile teşkil 
edilecek ikraz sandığı daha geniş 
bir sahada muamele yapacaktır.

Bu sandıkta mütekaitlerin ma
aş kuponları az faizle kırılacak, 
kıymeti yüksek eşya n kabilinde 
ikrazat yapacaktır. Kemurin ta
sarruf sandığı ise bütün devair 
memurlarına yardım edecektir. 10 
sene müddetle yüz bin lira tahsis 
ve bu para mütedavil bir serma
ye olacaktır. Belediye bu serma
yeyi yeni kanunun emrettiği erzak 
anbarları teşkili gibi işlere tahsis 
edecektir.

TYoçki gidiyor mu/
Oslodan wolf telgraf ajansına 

iş’ar olunduğuna nazaran Norveç 
talebe cemiyetinin talep ve müra- 
caati üzerine Norveç hükümeti 
Troçki yoldaşın mezkûr talebe 
cemiyetinde konferans vermek 
için Norveçin payitahtına gelmesi
ne müsaade etmiştir. Troçki yoldaş 
kânunusani sonlarında yahut şu
batın iptidalarında Osloda kon
ferans verecektir.

J%teş
Gazi Hazretlerine çekilen 

yeni telgraflar

Ankara, 12 (A. A) —  Reisi
cümhur Hazretlerine Menemen 
hâdisesi münasebetile atideki tel
graflar gelmiştir:

Reisicümhur Gazi M. Kemal 
Hazretlerine 

Menemen hâdisei irticaiyesi de
rin bir nefretle karşılanmıştır. 
Türkocağı ve muallimler birliğinin 
teşebbüsü ile büyük bir tezahür 
yapıldığı arzolunur.

Keskin
Rrisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Menemen irtica hâdisesi valâ- 

yetimiz halkı tarafından nefret ve 
istikrahla karş tandı. Mefkûreci 
şehidimiz muallim Kubilây Beyin 
aziz ruhu hürmetle takdis edildi. 
Yapılan ihtif. İde aziz şehidin ha
tırasının kalbimizde ebediyen ya- 
şıyaeağma andcdildi. Samimî tazi
yelerimizle büyük müncimizi ar- 
zcyleriın Efendim Hazretleri.

Gümüşane 
Vali : Behçet

tansı*
İlli çalışı
Manisa 12 (İnkılâp) —  Gör- 

dos ci»anr,da ruîailiği tamime 
uğraşan Mutnî İbrahim yakalan
mıştır.

Akhisarcian Menemene gönde
rilen 4 kişiden Hüseyinin evinde 
bir mektup bulunmuştur. İsmail 
imzasını taşıyan bu mühim mek
tup tetkik ediliyor.

Komyada tevkif 
edilen yok

Konya, 12 ( İnkılâp ) —  Me
nemen hâdisesile alâkadar olarak 
burada her hangi bir ,Mevlevî 
şeyhi tevkif edilmiş değildir.
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Atina, 11 (Hususî) —  Yuna- 
nistana dışardan gelen bir adam, 
ne kaflar tecrübeli olursa olsun, 
bu memlekete kolay kolay kat’î 
bir teşhis koyamaz.

Bilhassa bugünlerde..
Şehirlerde hayat o berece 

sakin ve halk okadar lâkayıttır 
ki insan Yunanistam bir an gayet 
tabiî şerait içinde zanneder. Hal
buki bu gayet batıl bir vehimdir. 
Çünkü Yunanistan hiç te görüldüğü 
gibi değildir.

İktısasadî şerait son derece 
bozuktur. Hükümetin bütün siyasî 
teşebbüsatma rağmen geçen sene
nin ve bu senenin mahsulâtı ancak 
dörtte bir nisbetinee satılabilmiştir. 
Duama ve İskeçe tütünleri eskisi 
gibi kolayiıkla mahreç bulmamak
tadır. Kavatadaki tütün depoları 
ağızağza istoklarla doludur. Şarap 
ve kuru üzümde bu sene yüksek 
bir yekûn temin edememiştir.

Zürra pek berbat bir haldedir. 
Bankalar bonolarını zamanında te
diye edemiyen tacirleri iflâs ma
sasına tevdi etmekle meşguldürler. 
Golos ve Patras gibi büyük şe
hirlerde İçtimaî sefalet hergün 
biraz daha artmaktadır.

Venizelosun hariçteki faaliyeti 
dahilî buhrandan bunalan kalka 
bir teselli vermek gayretini is
tihdaf etmektedir.

Filhakika Türk - Yunan mu- 
karetinin efkârı umumiyede Veni- 
zelosa temin ettiği müzaheret çok 
yüksek olmuştur.

Lâkin Yunanistan karışmak 
için her zaman vesile ve sebep 
ariyan memleketlerden değildir.

“ Pangalos „ uu tevkifini takip 
eden umumî ademî memnuiıiyet, 
hükümetin müteyakkız davranma
dığı takdirde ne gibi tehlikelere 
maruz kalabileceğini gösteren bir 
misaldir.

Ordu arasında çok dikkatli 
bir tarassut teşkilâtı vardır. Bir-

M. Venizelos

G e n e ra l P a n g a lo s  
birini jurnal etmekle uğraşan za
bitler az değildir. Kıraliyet taraf 
tarları bu vaziyetten istifadeye 
kalkışmak üzeredirler. Pangolos 
ile arkadaşlarının adalardan birine 
teb’it edilecekleri söyleniyor.

Yiizde on beş ceza alınacak
Kazanç vergilerini icar bede

li üzerinden veren mükelleflerini, 
beyanname vermesi zamanı gel
miştir. Bu müddet, kânunusan

nihayetinde bitecektir.
Bu zaman zarfında beyanna

melerini vermiyen bu nevi mükel
leflerden, vergi, yüzde 15 «‘.e*a 
ile tahsil edilecektir.

Ankara, 12 ( A.A ) — Maarif 
vekâletinden tebliğ edilmiştir:

Bazı gazetelerde Arap harf- 
lerile matbu eski kitaaların vekâ
letçe mektep kütüphanelerine da
ğıtılmakta olduğuna dair haberler 
gürülmektedir. Aslı olmıyaıı bu 
rivayet tekzip olunur.

Ankara ( İnkılâp ) —  Kırklar 
heyeti bugün saat dörtte tekrar 
toplandı. Hilmi [Kayseri], Salâ- 
haddin [Kocaeli] Beylerin tetkik 
seyahatleri intibaları istim edil
di. Bu içtimaa bütün vekiller iş
tirak ettiler.

Tevfik Rüştü Beyi ziyaret
Ankara, 12 (İnkılâp) — Yu

nan - Bulgar sefirleri bugün ayrı 
ayrı Tevfik Rüştü Bey ziyaretettler .

i l

Atina, 12 —  Türk Darülfünun 
talebesi şerefine dün Atina Darül
fünunu ve Yunanlı talebe tara
fından bir resmi kabul yapılmıştır. 
Bu münasebetle Darülfünun emini 
ile Türk talebesine refakat eden 
müderris Ahmet Reşit Bey ara
sında nutuklar teati edilmiştir.

[B a ş ı b ir in c i s a y fe d e ]

W -

;3 îr ;ır
İzmir 12 ( İnkılâp ) —  Dünden 

itibaren divanıharp binasına kim
senin girmemesi takarrür etmiş
tir.

H ism et gaıseibesn

Adem Nezihi Bey 
ne diyor

Darülfünundaki M. Hovas ve 
Adem Nezihi Beyler ihtilâfının 
nihayet halledildiğini; Adem Nezihi 
Beyin, üç gün zarfında, istifa et
mediği takdirde, müderris mua
vinliğinden, kaydının terkin ve bu 
husustaki müderrisler meclisi ka
rarının,kendisine tebliğ edileceğini 
dünkü nüshamızda yazmıştık.

Dün bu hususta kendisiyle 
görüşen gazetecilere, Adem Ne
zihi Bey, şunları söylemiştir.

—  Bana, henüz böyle bir teb
liğ yapılmış değildir. Karardan da 
malûmatım yoktur.

— Yalnız, hariçte derslerim ol
duğu için istifa etmek mecbu
riyetindeyim. Zira, usulen, hariçte 
başka işi olan müderris ve mu
avinler, ya hariçteki yahutta fa
kültedeki işini terketmek mec
buriyetindedir,,

İzmir 12 (İnkılâp) —  Divanı 
harbin emrile “Hizmet,, gazetesi
nin muhabirleri isticvap edilmiştir. 
Muallim Ahsen Beyin üzerinde 
çıkan “Kubilây,, a ait şiirin gaze
tede intişar edip etmediği, kay
makam aleyhindeki neşriyatı kimin 
yazdığı sorulmuştur.

Kadın mevkuflar 
kaç kişidir?

İzmir, 12 ( İnkılâp ) —  Kadın 
mevkufların adedi 14 u bulmuş
tur.

Bunlar hükümet konağının alt 
katındaki odalara nakledilmişler
dir.

Seksen mavzer 
bulundu

İzmir, 12 ( İnkılâp ) —  Mene
men mıntakasındaki silâhların top
lanmasına devam ediliyor. Mene
mene tâbi bulunan 27 köyden 
7 sinde taharriyat yapılmıştır. Bu 
taharriyat neticesinde 80 mavzer 
bulunmuştur. Diğer köylerdeki ta- 
harriyata yarın devam edilecektir.

Üşşakî tarikati 
mensupları

Manisa, 12 (İnkılâp) —  “ A k
hisar,, da tutulan "Üşşakî,, tari
kati mensupları buraya getirilmiş
lerdir.

Bunlar dün de bildirdiğim gibi 
Sadık, Kâmil, Lûtfullah hocalardır. 
İsticvapları devam ediyor.

ff b a ş la jo ıro o
, ilerim cevap 

ün gel

knkaıftıı prfnycoır
Manisa 12 ( İnkılâp ) —  "Ak

hisar „ müddeiumumi vekili Nâsır 
Bey Nakşibendî tarikati mensup
ları hakkındaki tahkikatına devam 
ediyor.

Medar köyünde Hacı Abdul
lah oğlu Haşanın Nakşibendî tari- 
katine mensup ve evinde tarikata 
ait kitaplar bulunduğu ve tarikat 
için çalıştığı anlaşılmış ve kendisi 
derdest edilmiştir.

§®jaılııaib

İzmir, 12 (İnkılâp) —  Örfî ida
re mıntakasında seyahat etmek 
üzere vesika alanlar 312 yi bul
muştur.

İzmir, 12 ( İnkılâp ) —  “ Me
nemen „ de örfî idare devam et
tiği müddetçe pazarlar kurulmıya- 
caktır.
U

receğızf, û
İzmir, 12 (İnkılâp) —  Akhisar

da Nüdür köyünde mefsuh Serbes 
Fırka ocak reisi Hacı Abdullah 
oğlu Haşanın Nakşibendî olduğu 
ve bazı şeyhlerle temaslarda bu
lunduğu tesbit edilmiştir.

Abdullah oğlu Haşan bundan 
dört ay evvel kahvehanede halka: 
“Şayet Fethi B. intihapta kazana
mazsa biz hükümeti isyan ederek 
devireceğiz. Yakında görürsünüz,, 
demiş.

Dört ay evvelki sözlerinin ir
tica hareketiyle’alâkakadar olduğu 
görülmüştür. Pek yakında Mene
mene sevkedilecektır.

Kırkağaçta Salih oğlu Hacı 
Hafız biraderler ve Bülbül Hoca 
tevkif edilerek Menemene sevke- 
dildiler. Bunlar gizli tekke işlet
mekle ve irticai körüklemekle 
maznundurlar.

İnkılâbın edebî tefrikası : 9

Nana
Yazan : Emsi! Z o la

Oluyor M. Pol gitti. Madam 
yorgun olduğu için uyandırmak 
istemedi. Yarın geleceğini haber 
vermkliğimi tenbih etti.

Hizmetçi Zoe hem söylüyor, 
hem panjorları açıyordu. Oda ay
dınlık içinde kaldı. Zoe esmerdi, 
köpek burnu gibi uzun bir burnu 
sapsarı buruşuk bir suratı vardı.

Nana, yan uykuda, yarı uya
nık tekrar ediyordu:

—  Yarın, yana.. Acaba yarın 
onun günümüdüsr?

—  Evvet madam, M. Pol dai
ma çarşamba günleri gelir.

Genç kadın yatağının içinde

Mütercimi: S e n b e n  
doğruldu, oturdu.

—  Hayır.. Herşey değişti. Bunu 
ona bu sabah söylemek isterdi.

Yarın o siyah herifin üstüne 
gelecek. Sonra başınıza iş çıka
racak.

Zoe mırıldandı!
—  Madam beni haberdar etmiş 

olsalardı, günleri değiştirirdim.Ohal- 
de ihtiyar pinti artık salı günleri hiç 
gelemiyecek.

İhtiyar pinti ve siyah herif 
dedikleri adamlar, Nananın koy- 
nuna parayla girenlerdi.

Biri tüccardı, öbürü sahte bir 
kont Dankene idi. Çok gayri mun
tazam karar verirdi.

Nananın istemediği Dankendi.
—  Kendi düşünsün, ben ona 

bugün öğleden sonra yazarım, eğer 
yarın mektubumu almazsa onu 
yarın girmekten menediniz.

Zoe odanın içinde yavaş yavaş 
yürüyordu.

Akşam madam pek güzel ta
ganni etmişti, pek büyük muvaf
fakiyet göstermişti. Bundan son
ra müsterih olabilirdi.

Nana dirseğini yastığa dayamış 
başını sallıyarak cevap veriyordu. 
Gömleği kaymıştı. Dağınık saçları 
omuzlarının üzerine dökülmüştü.

Dalgın bir halde mırıldandı:
—  Söylediklerin doğru, doğru 

fakat beklemek için nasıl sabret- 
meli. Bugün gine bin türlü can 
sıkıntısına uğrıyacağım.

İkisi ciddiyetle konuştular. Üç 
taksit kira borcu vardı. Ev sahibi 
eşyaları haczedeceğinden bahse

diyordu. Daha birçok alacaklılar 
da vardı. Arabacı, çamaşırcı, di
kişçi, kömürcü her gün gelip sa
londa bekliyorlardı. Bilhassa kö
mürcü dehşet saçıyordu. Gelirken 
daha merdiven başında bağırma
ğa başlardı.

Nananın en büyük derdi, ken
di mini mini Lüsi idi. Bir çocuğu 
on altı yaşında iken doğurmuştu 
ve yakın köylerden birinde bir 
sütanneye vermişti. Sütanne Lüiyi 
annesine iade etmek için “ 300 „ 
frank istiyordu.

Nana, çocuğunu son gördüğü 
gündenberi bir evlât muhabbeti 
buhranına tutulmuştu.

Ah bir kere şü “300,, frankı 
verebilse.. Yavrusunu alacak, Ba- 
tinyol sokağındaki halasının evin
de büyütecekti. Bu tasavvur onda 
sabit bir fikir haline gelmişti. Ta
savvurunu icra edemediğinden do
layı çok üzüntüdeydi.

Bu sırada hizmetçi bu elzem 
ihtiyaçları ihtiyar pintiye açmak- 
baştan ka çare olmadığını anlat
mak istiyordu.

Nana haykırdı:
—  Ona hepsini söyledim. Te

diye edilecek mühim taksiti rim 
var, dedi. Ayda verdiği bin frank
tan on para şaşmıyor. Siyah herif 
ise şu anda metelik tutmıyor, zan
nederim kumarda kaybetti. Zavallı 
Mimiye geiince onun benden çok 
paraya ihtiyacı var, bana yalnız 
çiçek getirebiliyor.

Nana Dankeneden bahsedi
yordu. Zoeden hiçbir sırrını sak- 
lamazdı. Hanımının mahremi es
rarı olmağa başlamış olan Zoe 
Nanayı haz ile dinliyordu ve 
düşündğünü söylüyordu.

—  Madamını pekçok sevi
yordu. Eski hanımı Blânşı bilhassa

(A rk a sı yarın)
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Şehzade Ko rkudun ( Teke ) 
vilâyetinde gizlendiği yeri haber 
alarak basanlar padişahtan müjde 
parası koparmak için o uzun yolu 
yürüyerek Bursaya gelmişlerdi.

Maksatları Yavuza bildirildi:
—  Korkudu yakalayanlar gel

mişler, bahşiş istiyorlar denildi.
Yavuz, halk karşısında işlediği 

cinayetten dolayı beraet etmek 
için bu adamlara müstahak olduk
ları mükâfatı verdi. Yani on beş 
kişi olan bu murdar kafilenin on 
beşinin de kellelerini vurdurdu.

Bu hareketler de gösteriyor ki, 
Yavuzun göğsünde hassas, şef
katli bir kalp çırpmıyordu. Ancak 
bu kahhar ve kahraman hüküm
dar kafasında plânını çizdiği bü
yük ve muazzam eserini muvaffa
kiyetle başarabilmek için yolu üze
rinde gördüğü pürüzleri zararsız 
bile olsa kaldırmağa azmetmişti.

Korkutun katlinden Solakzade 
tarihi şöyle bahsetmektedir:

“Namurat şehzadenin uykuya 
vardığı gözcülerin malûmu olunca 
Piyaie Beyi çağırıp seni Sinan ağa 
ister diyu davet ettiler.

Bu bahane ile şehzadenin höc- 
resini halvet bulup girdiler. Ve 
bir nice kemend endaz şehzadenin 
kaydin gördüler. Aman zaman 
vermeyip tumarı hayatını durdular.

Piyale Bey bir zaman sonra 
höcereye geldikte şehzadenin can
sız vücudunu görünce iki eline iki 
taş alıp sinesini taşladı :

Ey felek dervişlerin Şahı hani? 
Uç devlet burcusun m ah' hani ? 

Diye ağlamağa başladı..,,
Yavuzun beş şehzadeyi ve bil

hassa kardeşi Korkudu öldürmesi 
üzerine efkârı umumiyede padişah 
aleyhine bazi hareketler sezilmeğe 
başlandı.

Bu fırsatı ganimet bilen şeh
zade Ahmet, maiyetini teşkil eden 
yirmi bin askerle Bursa üzerine 
yürüdü.

Tehlikeyi gören Yavuz Istan- 
buldan ve Rumeliden asker getirt
ti ve kardeşine mukabeleye hazır
landı.

İlk muharebe ( Domaniç de ) 
oidu. Yavuzun askeri miktarca 
Ahmedin askerinden azdı. Muka
vemet edemedi. Bozuldu ve ricat 
etti.

Padişah, kardeşine mağlûp ol
muştu. Mesele mühimdi.

Yavuz, taç ve tahtını haki
katen kaybedecek nazik ve 
tehlikeli bir mevkie düştü.

Eğer şehzade Ahmet kardeşi 
Yavuzun askerlerinin bozgunlu
ğundan derhal istifade ederek 
harekete devam etseydi muhak
kak olarak padişah olacaktı. Fa
kat vaziyetin gösterdiği fırsattan 
istifade edemedi.

Bu sırada Yavuz, bozulan or
dusunu takviye ederek tekrar 
harbe atıldı.

ikinci muharebe Yenişehir ci
varında oldu.Harbe girişimizden evvel 

şehzade Ahmet kardeşi Yavuza 
şu açık ve mertçe haberi yolladı.

—  Bu kadar insan kanı bizim 
yüzümüzden dökülecek. Yazık de
ğil mi? Madem ki aramızda pay 
edilecek kozumuz var, yiğit isen 
çık meydana.. Beraber karşı kar
şıya yalnızca dövüşelim.

İkimizden hangimiz sağ ka
lırsak açta  tahtta onun olsıın.

Bu makul mübareze teklifini 
Yavuz reddetti.

Niçin?
Korkut mu?
Tarihin müphem kalmış nok

talardan biri de budur.
Bunun üzerine binlerce vatan 

evlâdı birbirlerine girdiler.
Nihayet harp Şehzade Ahme

din mağlûbiyet ve esareti ile neti
celendi.

Kendi hallerinde yaşayan ve 
arzı ubudiyete gelmiş Şehzade
lerin hiç sebepsiz katledildiklerini 
düşünecek olursak Yavuz Selimin 
Ahmede karşı ne suretle hareket 
ettiğini pek çabuk anlayabiliriz’

Evet..
Ahmet te, kardeşi Davut ve 

diğer beş küçük şehzadelerin 
uğradıkları ayni akıbete uğradı.,

( Bitmedi )

Sahte bilet yapanlar
Sahte Tayyare bileti tabindan 

maznun Kemal ve Vortik Efendi
ler Adliyeye verilmişlerdir.

Dün muhakemelerine başlan
mıştır. Maznunlar cürmü biri bir
lerine atıyorlar.

Muhakeme bazı safhaların tah
kiki için talik edildi.

Alman Sefiri
Alman sefiri Her Nadolni dün 

Ankaradan şehrimize gelmiştir.

İsveç Norveç sefirleri
İsveç ve Norveç sefirleri dün 

akşamki ekspresle Ankaraya git
mişlerdir.

Kânunusani
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? Yunanistan Istık-
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raisalbet Haımsiîiımaet dleırecesme
Ogün içimde sevinçle karışık 

bir heyecan vardı. Zira senelerce 
çalışıp gayemiz olan birinci takı
ma dahil olmuştum. O zaman ta
kımımızda eskilerden rahmetli 
Arif, Galip. Sait gibi en meşhur 
oyuncular kalmıştı.

Senelerce bunların oyunlarını 
takdir ve hayretle seyrederken 
bugün yanyana oynamaklığımız 
bana ayrı bir zevk veriyordn.

Oyun başladı. Herkesin tah
mini hilâfına olarak takımımız 
daha düzgün (ve daha iyi oynu
yordu. İri yarı defans oyuncu
ları bizleri tutmak için çok müş
külât çekiyorlardı.

Zira ne çarpa biliyorlar ve 
ne de bizim kadar koşabiliyor
lardı. Topa olan hakimiyetimiz 
ve ince çalımlarımız sayesinde bu 
vüetlu müdafileri kolaylıkla atla
tarak daima sıkıştırıyorduk.Bunun 
tabiî neticesi olarak büyük bir 
farkla bu maçı kazandık. Herkes 
hayrette ve taraftarlarımız ise 
favkalâde memnun idiler. O ak
şam kulüpte bir çay ziyafeti ve
rildi ve bizleri daha ziyade teşvik 
için bir çok nasayihte bulundular. 
Hayatımın en neşeli geçen gün
lerinden biri muhakkak ki ogündü.

Bu maçtan sonra Bekirde ku
lüpten istifa ederek Altınorduya 
dahil oldu. O zamana kadar kuv
vetli olmıyan bu kulüp Nuri nin 
bizden aldığı beş altı ve hariçten 
de en güzel haf bek aynıyan

Odalar kongresi 
ne zaman?

Ticaret Odası meclisti, dün, 
toplanarak umumî kongreye ait 
hazırlıklarda bulunmuştur.

Kongre, 29 kânunusani per
şembe güniı aktedilecektir. Kon
gre azamî oa gün devam ede
cektir. Kongre için hazırlanan ra
por,“ şu maddeleri ha\idir:

İhracat maddelerimizin kıymet
lerini muhafaza tedbirleri. Sigorta 
meseleleridir.

Millî sanayiimizde muktezi 
makineler ve yedekleri mes’elesi.

Deniz ticaretinde, gayrı meşru 
rekabetin men’i kanunu projesi.

Gemilere ait muamelât ve 
gemi tamirleri.

565 lira naktî ceza
Üskûdarda bir düğün evine 

giderken otomobilin devrilmesine 
ve bir kişinin ölümü ile Uç kişi
nin yaralanmasına sebebiyet ver
mekle maznun şoför muavini Ah
met bir sene sekiz ay ve 165 lira 
cezaya mahkûm edilmiştir.

Mes’ulü bilmalı olan Nuri Bey 
de ölen Emine Hanımın zevcesine 
verilmek üzere 565 lira cezayi 
naktiye mahkûm edilmiştir.

Refik Osman ve balıkçı Tevfiğide 
toplayarak çok kuvvetli ve güzel 
bir takım meydana getirdi. Gala
tasaray birçok oyuncularının as
kere gitmeleri yüzünden çok za
yıf bir halde ve kendilerini topal- 
layamamışlardı. Bugünkü Galata
saray-Fener rekabeti yerine Al- 
tınordu - Fenerbahçe rekabeti çok 
şiddetli bir surette başlamıştı. En 
iyi oyuncularımız aldıklarından bu 
rekabet biraz da husumet dere
cesinde idi. Bu takımla yaptığımız 
maçlar en heyecanlı ve alâka 
uyandıran maçlardı.

Altmordu bu yeni şeklile çok 
azametli bir devir yaşamağa baş
ladı.

Karşısına çıkan bütün takım
ları büyük farklarla mağlûp edi
yordu. Beş altı ay sonra lik maç
ları münasebetile ilk maçımızı 
kendi arkadaşlarımıza karşı oynı- 
yacaktık. Bu maça fevkalâde 
ehemmiyet vererek çok muntazam 
çalışıyorduk. Altmordu Bekirin de 
iltihakile bize nazaran çok kuvvetli 
bir takım halinde idi.

Aramızdaki rekabet gün geç-- 
tikçe artıyordu. Güzel bir havada 
müthiş bir kalabalık huzurunda 
ilk teması yaptık. Oyun çok sert 
cereyan etti, oyuncuların bir kısmı 
zedelendiler.

Bu oyunda Bekir de göğsünün 
üzerine kuvvetli bir tekme ye
mişti. Maamafih o esaslı bir arı- 
zaya maruz kalmadıkça oyunu

Mehmet Âli Bey
Kıymetli bir musiki 

san’atkârı 
dün v e fa t  e t t i

K:ymetli artislerimizden viyolenis 
Mehmet Ali B. 
dün sabah ya
tağında k a l p  
sektesinden ve
fat etmiştir.

Mehmet Ali 
Bey 316 do
ğumludur. Sen 
jorj ve Galata
saray mektep
lerindi tahsilini 
ikmal ettikten .\Mim.-t aü Bey 

sonra, girdiği müsabakada birin
ciliği kazanarak Berlin kon- 
servatuvarına gönderilmiştir. Pa
ris, İtalya ve Berlinde konserler 
vermiş ve birkaç eser meydana 
getirmiştir. Kız ve erkek amelî 
hayat mektepleri musiki muallimi 
olan Mehmet Ali Bey sabık maarif 
müdürü Nail Reşit Beyin kaynıdır.

Cenazesi dün sabah hanesin
den kaldırılarak Maçka aile kab
ristanına defnedilmiştir.

Akraba ve arkadaşlarının ke- 
' derlerine iştirak eder, sabırlar 
temenni ederiz.

terk etmek adeti değildi. Gerek 
vücudunun mukavemeti ve ge
rekçe inadı yüzünden her tarafı 
yara bere içinde oyunun sonuna 
kadar mücadele ederdi. Bu maçı 
bir, sıfır kaybettik.

Bu mağlûbiyet bizleri daha 
ziyade çalışmağa şevketti. Git- 
ttikçe takımımız daha düzgün oy
nuyordu. Az zaman zarfında 
en kuvvetli rakibimizle tamamen 
boy ölçüşebilecek veziyete geldik.

Bu maçlar çok mütevazen oy
natmağa ve adeta şansın yardı- 
mile çok küçük farklarla galip 
ve mağlûp oluyorduk, ilk sene 
bir kere mağlûp ve bir kere be
rabere kaldığımızdan şampiyo 

Altmordudan, ikinci de biz olmuştuk 
Bu iki takımda en güzel oyuncu
lar Altmordu Bekir, Refik Os
man, Cemil, Haydar, Nuri, Sadık, 
Tevfik idi. Fenerbahçe de ise 
Arslanyan, Arif, Lûtfi, Alâeddin, 
Sait, Fahri, Beylerdi. Altmordu 
birinci takım kadrosunu tamamen 
muhafaza ederek hep ayni takımla 
sahaya çıkıyordu. Bunların 
arasında nisbeten yaşlı oyuncular 
vardı.

Fenerbahçe ise yeni yetişen 
oyuncularla daima takviye edilerek 
tekâmül etmekte idi. tiki sene 
zarfında bunun müsbet neticeler 
vermeğe başladığı görüldü.

(A rkası yarın)

Zeki
Köprünün kapan

ma saatleri
Karaköy köprüsünün sabahlan 

geç açılması yüzünden birçok 
halk, köprünün iki tarafında bek
lemeğe mecbur kalıyor.

Bundan dolayı köprünün açıl
ma kapanma saatleri heyeti ve
kile karariyle tayin edilmiştir. 
Kânunusani sonuna kadar köprü 
sabahları 6,45 de kapanmağa 
mecburdur.

Esrarkeş Hüsnünün 
mahkemesi

Üskûdarda Mehmet isminde 
birini öldüren esrarkes Hüsnünün 
mahukemesine dün Ağır cezada 
bakılmıştır.

Hüsnü katli kasten icra etti
ğinden müddei umumî tecrimini 
talebetti.

Karar için muhakeme tahit 
edildi.

Çakır Mehmet
Üsküdar merkez mumuru Rasih 

Beyi 7 yerinden vuran çakır Meh
medin cürmü; ağırcezayı mucip 
olduğu için carih Üsküdar tevkif- 
hunesinden İstanbul tevkifhanesine 
nakledilecektir.
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me yarın başlıyor.
yer ayrıldı, Fahreddin Paşa izahat veriyor. 

Şeyh Esadm sakaiîarı..
Menemen divanı harbinin hafi 

celseler aktederek hemen bir iki 
gün içinde faaliyetini bitireceğini 
iddia edenleri hâdisat tekzip etti. 
İddia edilen nokta şu idi:

1 —  Celseler hafi olacak.
2 —  Gazeteciler muhakeme 

safahatını takip edemiyecekler.
3 —  Maznunlar müdafaa hak

kından mahrum kalacaklar.
Bütün bunlar yanlış çıktı. Son 

gelen haberler bu üç şayiayı tek
zip etmektedir.

Muhakemeler alenî olacak, şa
hitler alenî dinlenecek, maznun
lar kendilerini müdafaa ettirebi
lecekler.

Hâkim hükmünü karanlıkta 
vermiyecekrir.

İzmir 13 (İnkılâp) —  Menemen
den gelen Fahreddin Paşa şunları 
söylemiştir :

—  Bugünkü içtimada divanı 
harbin perşembe gününden itiba
ren muhakemeye başlaması karar
laştırılmıştır. Mevkuflara ait tah
kikattan bazıları ikmal edilmiştir.

Muhakeme alenî olacak, gaze
teciler ve halk muhakemeleri takip 
edebileceklerdir. Salonda samiin 
yerleri yapılmıştır. İdarei örfiye 
mmtakassna gazete sokulmıyacağı 
hakkındaki haberler yalandır.,,

Divanı harp 
lef ima etti

Menemen 13 ( İnkılâp ) —  Fah
reddin Paşa İzmirde merasimle 
istikbal olundu ve doğruca Mene
mene geldi. Diyavanı harp reisi 
va azalarile bir içtima oldu. Fah
reddin Paşa gripten hastadır. 
Divanı harp perşembe günü mu
hakemeye başlıyor. Muhakeme ale
nîdir, samiin yerleri inşa ediliyor.

Bugün Eskişehir ve Akhisardan 
gelen son mevkuflar isticvap edil
diler. Saffet hocanın delirdiği 
şayiası yalandır. Bugün bazı mev
kuflar ile muvaceheler yapıldı.

İdarei örfiye mıntakasına hiç 
bir gazete sokulmıyacağı haberleri 
tamamen asılsızdır.

Fahreddin Paşa Menemende 
üç saat kaldı ve Mustafa Paşa ile 
uzun müddet görüştükten sonra 
ayrıldı, Izmire istirahate gitti.

Mevkuflar 214 
kişiyi buldu

İzmir, 13 (İnkılâp) — İrtica 
hâdisesile alâkaları görülerek tev
kif edilenlerin adedi 214 olmuş
tur. Bunlardan on altısı kadındır. 
Ayrıca 20 kişi de nezaret altın
dadır. Şeyh Esat hakkındaki tah
kikat ikmal edilmiştir.

Örfî idare temdit
ediliyor

İzmir 13 (İnkılâp) —  Muhake
melerin bir ay zarfında ikmali im
kânsız görülmektedir. Bununiçin 
örfî idarenin bir ay daha temdit 
edileceği tahmin olunmaktadır.

Divanı harp bir reis ve dört 
azadan mürekkep olacaktır.

Şeyh Esadm 
halifeleri

İzmir 13 ( İnkılâp ) —  Divanı 
harp tahkikatının en mühim saf
hası ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Bu safha tahkikatın, başta Kut- 
bülâktap şeyh Esat bulunmak üzre, 
memlekette kurulmak istenilen bir 
irtica şebekesinin mevcudiyetine 
müteallik olan kısmıdır. Mene
mendeki caniyane ve hunharane 
irtica harekeiile meydana çıkarıl
mış olan bu irticaî zihniyetin baş
lıca naşirinin şeyh Esat olduğu

tahakkuk ve teeyyüt etmiştir. Di
vanı barp heyeti, hâdiseyi çok 
büyük dikkat ve nüfuz ile tahkik 
etmişlerdir. Şeyh Esadm, her 
yerde halife ismini verdiği insan
larla memleketin her yerinde bir 
irtica şebekesi örmeğe çalıştığı 
anlaşılmıştır.

Şeyhin sakalına 
tapmanlar

İzmir 13 (İnkılâp) —  Hendek 
kazasında ir*ica ile alâkadar ola
rak nezaret altına alınanlardan 
kaza Tüsün inhisar müdürü Faik, 
muhasebecisi Ahmet, ambar me
muru Mehmet, tahrir memuru Arif 
Beyler odacıları A.bdurrahman, kah
veci Tevfik çavuş, mühürcü Hakkı, 
hoca Murat, Emire kadın hakla
rında dört gün devam eden tahki
kat neticesinde tevkif kararı veri
lerek hapisaneye konmuşlardır.

Bunların gizli ayinler yaptık
ları, Şeyh Esatla muhaberede 
bulundukları tesbit olunmuş ve 

Mehmet Beyden madasıtun evlerin
de Şeyhin mektupları ve her 

brinde ayrı ayrı manevî bir kıymet 
verilerek takdisen saklanmakta 
olan Şeyh Esadm sakalından ke
silmiş parçalar bulunmuştur.

Bunlardan odacı Abdurrahma- 
□ın evvelce Şeyh Esadm yanında 
hizmetçi olduğu da anlaşılmıştır.

Tahkikata mahallî müstantiği 
Rıfat Beyle müddeiumumi ve ce
za hâkimi Beyler tarafından de
vam olunmaktadır.

Fırka grupunda ı Japon prensesi
Ankara, 13 (inkılâp) —  Baş

vekil İsmet Paşa Hazretleri, Halk 
Fırkası grupunda, teşkilât hey
etlerinin her tarafta iyi karşılan
dığını, halkın, en çok, devairde 
gördükleri müşkülâttan şikâyet 
ettiğini; diğer raporlar gelince 
de, grupta müzakere edilerek, 
ehemmiyetle nazarı dikkate alına
cağını söyledi.

Müteakiben, maarif programı 
etrafında müzakeratta bulunuldu.

„ intihabı 
Ankara, 13 (İnkılâp) Belediye 

intihaplarının feshedildiği yerlerde 
yeniden intihabat yapılması için 
Dahiliye vekâleti emir verdi.

Zevcile Ankaraya gitmiyerek 
şehrimizde kalan Prenses Taka- 
matsu dün öğleye kadar Perapa- 
las otelinde istirahat etmiş ve 
öğleden sonra bazı ziyaretler ka
bul eylemiştir.

Akşama doğru Prenses şebir 
dahilinde otomobille bir tenezzüh 
yapmıştır.

Ziraat kongresi
Ankara, 13 (İnkılâp) —  Zira

at kongresi bugün içtima ederek 
afyon ve üzüm ihracatımız hak
kında müzakerede bulunmuştur. 
Bunların sevk ve ihracında bazı 
kararlar ittihaz etmiştir.

iMiînffi rar -oıev"
k istiyor »o

Yugoslavya kıralı Aleksandır yeni tesis edilen alaylara 
bayrak dağıtırken..

Moskova ( A. A ) Tas ajan-Karolun kıral olduğu günden- 
beri Romanya, hummalı bir askerî 
faaliyetin sahnesi oldu. Bir taraf
tan ordunun hazarî kadrosu tevsi 
olunuyor” diğer taraftan da bahrî 
bir kuvvet yaratmağa çal'şılıyor.

Üç ay evvel celbedilen Fransız 
ıslah heyeti bugün Romanya or
dusuna tamamen vaziyet etmiş 
gibidir.

Sırp ordusunun hazırlıklarına 
muvazi bir hat takip eden bir 
hat takip eden bu hal “Romanya 
ile Sırbistanm komşularını pire
lendirmektedir.

İtalya Sırbistanı pek yakın
dan kontrel etmekte ve etrafını 
bir düşman ağı ile çevirmekte
dir. Romanya ise bolşevik Rus- 
yanın sinirlerini tepretiyor.

Paris gazeteleri Karolun en 
ufak bir hareketine sütunlarca 
yazı tahsis ederek Rusya efkârı 
umumiyesinde Romanyaya karşı 
daimî bir heyecan uyandırmakta
dır.

Faraza şu telgrafları okuyunuz:

sı bildiriyor: Pravada gazetesi
yazıyor; Faşist Romanya, hali 
hazırda teslihatml takviye etmek
tedir. Köstence askerî ve bahrî 
üss'i 1931 ilkbaharında ikmal edil
miş oiacaktır. Bundan sonra, bah
riye inşaatına başlanacak ve 4 
kruvazörle 16 torpito ve yirmi dört 
muhafaza gemisi inşa edilecektir. 
İki yeni torgito memaliki ecnebi- 
yeden Köstenceye nakledilmiş bu
lunmaktadır. Fransa, Romanya er
kânı harbiyesini teftişten hâli 
kalmıyor, Fransanın muavini olan 
Karol Faşit hükümeti teslihat için 
5 milyarlık ley munzam tahsisat 
vaz’ına muvaffak elmuştur. Otua 
iki milyara indirilen 1931 bütçesinin 
II milyarı harp bütçesine tahsis 
edilecektir. Hakikî bütçe ise, 60 
milyardır. Bütün bunlar gösteri
yor ki, Romanya harp için vâsi 
mikyasta gizli para sarfetmek- 
tedir.

I  Arkası 3 üncü sahifede J
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Görülüyor ki Romanya artık 
Karadenizde bahrî bir kuvvet 
sahibi olmak üzere verilen liste
deki kuvveti denize indirdiği tak
dirde biz bu harekete lâkayit 
kalmayız.

R om an ya k ı r a l ı  
K a r o l  II

Romanyanın bugünkü malî şe
rait içinde böyle bir bahrî plânı 
realize edemiyeceği muhakkaktır. 
Binaenaleyh büyük bir hataya 
düşmeden iddia edebiliriz ki, bu 
işin yapılabilmesi için Fransamn 
geniş bir yardımı lâzımdır ve bu 
yardım Fransa tarafından yapıla
caktır.

M. Briyanın dilinden düş- 
miyen cihaıı suliıü başka nasıl 
temin edilebilir.

Yugoslavya kıralı bir hafta ev
vel bazı alaylara bayrak tevzi et
miş ve merasimden sonra resmi 
geçit yapan kıtaata hitaben bir 
nutuk iradederek demişti ki;

“Biz kuvvetimizin derecesinden 
eminiz.

Etrafımızı çevirecek her hangi 
bir çember, savletlerimiz karşısın
da paramparça olmağa mahkûm
dur.,,

oo

ngram

Korsanlar
Bir gemiyi çevirip soydular

Hongkong (A.A) —  Dina Mer- 
kantas kumpanyasına mensup Si- 
roing vapuru bu sabah Honghai 
körfezlerinden gönderdiği bir 
telsiz telgraflta Cumartesi ak
şamı Şanghay ile Foochov a- 
rasmda korsanların taarruzuna 
uğradığını, gemide bulunanlardan 
hiç kimsenin telef veya mecruh 
olmadığını bildirmiştir.

Gene bu telgrafa göre korsan
lar bu gemiyi Honghai körfezine 
götürmüşler ve orada birçok yol
cular ile gimide bulunan külliyetli 
eşyayı karaya çıkararak alıp gö
türmüşlerdir.

Gemi Foochovva doğru yoluna 
devam etmektedir.

Iran hükümeti hudut 
tashihatma muvafakat 

etmiştir.
Tahran sefirimiz Husrev Bey 

dün Loit Triyestino kumpanyası
nın Azirya vaporile Batuma hare, 
ket etmiştir.

Husrev Bey hareketinden evvel 
bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur.

—  İran Hükümeti ile münase- 
batımız dostanedir. Tahrana gider 
gitmez yarım kalan hudut mü- 
zakeratını ikmal edeceğiz. Bu mü- 
zakerat nihayetlenince iki memle
ket arasındaki dostluk tamamile 
takviyet bulucaktır.

Iran Hükümeti hudutla asayi
şin temini için talebimiz veçhile 
hudut talimatıra muvafat etmiştir.

Buna mukabil biz de İran Hü
kümetine karşı onu fa'min edecek 
tavizat gösterdik. İki memleketin 
âli menfaatlerini alâkadar eden 
bu meselenin süratle haili için iki 
taraf ta hüsnüniyetle çalışmaktadır.

Bundan başka Iran hükümeti 
ile yeni bir ticaret muahedesi ak- 
tetmek üzereyiz. Bu hususta An
karada müzakerata devam edil
mektedir.

Tahranda devam edeceğim 
müzakerat için kâfi salâhiyet ve 
talimatı haiz bulunuyorum.

Et fiatları
Düşecek deniyor 

Bilmem 
buna inanılır mı?

Istanbula Anadoludan 4 bin 
koyun gelmiştir. Et fiyatlarının 
biraz düşeceği tahmin edilmekte
dir. Bugünlerde karaman 90; dağ
lıç 100; sığır 70 kuruşa satılmak
tadır. Kuzu etinin okkası 180 den 
120 kuruşa düşmüştür.

Diiğün elbisesi 
vergiye tâbi
Maliye Vekâleti; düğün mobil- 

yesi, taç, ve elbise gibi menkul 
malları kiraya verenlerden, Ticarî 
muamelât kanununun 15 ve 16 
mcı maddeleri ahkâmına göre, 
kazanç vergisi alınmasını, Defter
darlığa tebliğ "tmiştir.

SsOTigır© ıpnydDirı

Komünistler nümayiş 
yaptılar 

Atina, 12 (A. A.) —  îki komü
nist neferi davasının yeniden rüyeti 
münasebetile komünistler bir nü
mayiş yapmağa kıyam etmişlerdir. 
Birçok kimseler tevkif edimişlerdir.

Gayrinîubadillere para tevzi
atına devam edilmektedir. Her gün 
hazırlanan liste üzerinden numara 
alanlardm 10 kişiye tevziat ya
pılmaktadır.

100,000 liraya kadar olan is
tihkak erbabına yapılan tevziat 
daha 10 gün devam edecektir.

Komisyonlar
Gayrimübadillerin Yunanistan- 

da bıraktıkları müsakkafatın kıy
metlerini takdir etmek iizre ya
kında Maliye Vekâleti tarafından 
üç komisyon teşk 1 edilecektir. 
Üçer kişiden * terekküp edecek 
olan bu heyetler ay nihayetinde 
Yunanistana giderek mevcut mü
sakkafatın tahririne ve takdiri kıy
metlerine bağlıyacaktır.

Bu komisyonların mesaisi üç 
ay devam edecektir.

Tahsisi kıymet
Gayrımübadiller takdiri kıy

met komisyonu mesaisine devam 
etmektedir.

Komisyon reisi Nüzhet bey bir 
muharririmize şu izahatı vermiştir:

“—  Komisyonumuz şimdiye ka
dar vaki olan müracaatlar üze
rinde tetkikatına devam etmek-

Mermer ocakları
Gemlikteki mermer taş ocak

larını işletmek için hükümete mü- 
racaatler vaki olmaktadır. İktisat 
vekâleti bu ocakları satacaktır.

Kazanç vergisi
Defterdarlık, ikinci kısım mü

kelleflerin, yani, kazanç vergilerinin 
icar bedelleri üzerinden takdir 
edilenlerin, 931 bedellerinin takdir 
edilmesini kaymakamlara tebliğ 
etmiştir.

Ticaret mektebi talebesi
Yüksek ticaret mektebi tale

besi yakında Atinaya gidecektir.

tedir.
“Şimdiye kadar 1500 Dosya 

tetkik etmiş ve bunlara ait takdiri 
k:ymet muamelâtı ikmal edilmiştir. 
Bu suretle emlâklerinin kıymetleri 
takdir edilecek olan gayrımüla- 
dill rden dörtte üçünün muame
lesi ikmal ediln.işKr. Geri kalan
ların emlâkini'.ı takdiri kıymeti de 
4 - 5  ay içinde ikmal edilecektir. 
Tabiî müsakkafat işi bundan ha
riçtir.

Kongre bugün
Gayrimubadiiler komisyonu 

bugün saat ikide Türkocağı sa
lonunda in’ıkat edecektir.

Kongreye İstanbul meb’usu 
Hüseyin Bey riyaset edecektir.

Evvelâ idare heyeti ve muha
sebe raporları tettık edilecek ve 
yeni idare heyeti intihap edilecek
tir.

Bundan sonra tevziat takdiri 
kıymet işleri görüşülecektir.

Bugünkü kongrenin çok hara
retli oîzcağı ve gayrimübadillerin 
bilhassa tevziat işlerinden şikâyet 
edecekleri ve muhtelif meseleler 
hakkında hükümetten metaiibatta 
bulunacakları söylenmektedir.

Pul suiistimali 
doğru değil

Bir gazete, dün, Ankaradan 
telefon haberi olarak mühim bir 
pul sahtekârlığından bıhsediyordu.

Bu habere göre ; İstanbulda, 
piyasaya üç küsür milyon liralık 
sahte pul çıkaran bir şebeke keş
fedilmiş, bu mühim mes’ele ile de, 
Başvekil Paşa bizzat meşgul olu
yormuş . Pulların şimdiye kadar 
bir küsur milyon liralığı sürülüş; 
şebeke mensuplarından bazıları 
tevkif edilmiş.

Bu yazıda, pulların, damga 
veya posta pulu olduğu da tasrih 
edilmiş değildi.

Dün, bu işin tahkikatı için 
birçok makamlara müracaat ettik.

Müddeiumumîlik ve polis böy
le bir tevkiften haberdar değildir.

Vilâyet, bunu tekzip, Defter
darlık ademi malûmat beyan et
miştir.

Posta ve Telgraf Başmüdürü 
Hüsnü Bey de, şunları söylemiştir:

Mevzuubahsolan sahte pullar 
eğer posta pulu ise, bizim varida
tımızın ne kadar misli olduğunu 
hesap ediniz. Halbuki, bizim ka
samıza, mutat para, gene girmek
tedir.

Bu kadar vâsi mikyasta pul 
sahtekârlığı yapılabilmesine de, 
imkân tasavvur etmem.,,

*

Yarın gazetesinin 13 - 1 - 931 
tarih ve 386 numaralı nüshasında 
üç milyon liralık pul sahtekârlığı 
serlevhası altındaki neşriyat hilâfı 
hakikat olmakla tekzip olunur.

Peynirler 
Bozuk sütten

Beş hindiyi birden 
çalmış!

Arnavutköyünde oturmakta 
olan Kınacı zade Mehmet Beyin 
evine hırsız girmiş ve beş hindi 
çalarak kaçmıştır.

Hayırlı arkadaş 
buna derler!

Venedik sokağında Buel ismin
de bir Bulgarin ceketi cebinden 
114 dolar çalınmıştır.

Tahkikat neticesinde paraları 
arkadaşı Leon tarafından çalındığı 
anlaşılmıştır.

Sinemaya gidince neler 
oldu?

Venedik sokağında 31 numa
ralı apartımanda Madam Sinabay 
sinemada bulunduğu bir sırada 
pencereden evine hırsız girmiş ve 
birçok eşyasını çalmıştır.

Çalman eşya arasında bir çift 
elmas kiip-, iki gümüş el çanta
sı bir altın bilezik bir altın kol 
saati olduğu anlaşılmıştır.

Fazla kaçırmış olacak
İsmail isminde b'ri dün ada

makıllı sarhoş olarak Santral si
nemasına gitmiş ve merdivenden 
çıkarken düşiip başından yaralan
mıştır. Tedavisi için Beyoğlu has
tanesine kaldırılmıştır.

Kıştır kusura bakılmaz
Saıaçhanebaşmda oturan Vahi

de Hanımın evine dün gece saba
ha karşı hırsız girerek 3 yorgan 
ve bir pardesü çalarak kaçmıştır.

Bıçakla birbirlerini 
vurdular

Dün Sepetçi hanında kundu
racı Arslan ve Salim henüz sebebi 
anlaşılamıyan i:.ir meselede:’, kavga 
etmişlerdir.

Neticede her ikisi de ağır su
rette bıçakla biribirlerini yarala- 
mişlardır.

buna ne demeli?
Şehrimizde satılan beyaz ve 

kaşar peynirlerin fiatlerini arasında 
nisbet kabul etmez farklar vardır. 
Bu fiat farkı belediyenin nazarı 
dikkatini celbetmiştir.

Diğer tarftan peynirlerden bir 
kısmının bozuk sütten yapıldığı 
anlaşılmıştır.

Darülacezeye
müracaat
edecekler

Darülâcezeye, hususî muhasebe 
bütçesinden, 10 ,000iira tahsis edil
miştir. Yalnız; belediye değil, ve
kâlet hududu dahilinde bulunan 
acezenin de, müracaat ettikleri za
man, müesseseye kabulleri de meş- 
rutttur.

2900Yirmi iki saatte 
kilometre 

Paris,'12 (A. A.) —  Tayyareci 
Lalouette ile de Permangle, seyyah 
nakline mahsus tayyarelerin hattı 
müstakim üzerinde dünya mesafe 
rekorunu kırmışlardır.Tayyareciler, 
11 kânunnsanide saat onüçte İstres, 

den hareket etmişler ve bugün, 22 
saate 2900 kilometro mesafe katet- 
tikten sonra, saat 11 de Villa Ciz- 
neros'ta karaya inmişlerdir. Kaptat 
Hans Virth’iıı eski rekoru 1305 
kilsmetre idi.

Cenevre pazarı
Gidip gelenler, yeyip içenler 

ve ... Palavralar 
Paris 12 (A.A) —  Leh Harici

ye nazTi M. Zaleski Cenevre ye 
gitmek üzere Parise gelmiştir. M. 
Zaleski siyasî vaziyet hakkında 

M. Brand ile görüşmüştür.
Genevre 12 (A. A) —  Akvam 

Cemiyeti malî komitesinin altın me
selesini tetkike memur ettiği mu

rahhas heyet Belçika murahhası 
M. jsnssnin riyasetinde müzakere- 
erine yenidea başlamıştır.

Cenevre, 13 (A.A) —  Akvam 
Cemiyeti m:çisinin tahdidi tesli- 
hat konferansının 15 Şubat 932 
tarihinde topla ması kararlaştı
racağı söylenmektedir.

Avrupa birliği hakkında tetki- 
kalta bulunacak o! 11 komisyonda 
Akvam cemiyeii azası bulu.ıan 27 
Avrupa hükümetinden 22 isini ha
riciye nazırları temsil edeceklerdir.

Atina, 12 (A.A) —  M. Miha- 
lalcopulos, Cenevreye gitmiştir.

Cenevre 13 (A. A ) —  Leh hü
kümeti y ık.ırı Silezyada v« Das- 
tzik koridora; d ı bulu-ıan Alman 
akalliyecieriv.ivaziyeti hakkında 
Almanya tarafından, gönderilen 
üç s:okiaya cevap olmak üzere 
kaleme alınmış olduğu noktayı 
Akvam Cemiyetine tevdi ettir
miştir.

Fabrikalar kapanıyor 
Londra, 12 (A. A) —  Burn- 

ldyde mensucat amelesine yol 
verilmeğe başlanmıştır. 7 iplikane 
kapanmış olup 20,000 amele iş
sizdir.
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Birmanyadaki isyan gün geç
tikçe şiddetini arttırmaktadır. In
giliz tebliğlerinin hâdiseye vermek 
istedikleri haydutluk rengi altın
da sistematik bir millî kurtuluş 
hareketi göze çarpmaktadır. Ingi
liz polisi Hlr.distanda cn küçük 
şüphe üzerine geniş tevkifat yap
maktadır. Tevkif edilenler gizlice 
imha edilmekte ve aileleri bu 
adamlar hakkında en ufak bir 
haber bile alamamaktadır.

Hint ahvaline dair dün akşam 
aldığımız telgraf haberlerini oku
yunuz:

Rangoon, 12 (A. A) —  Birman
ya’da zuhur eden isyan hareketi
ne iştirak ettiklerinden şüphe olu
nan teşkilât merkezlerinde ve bi
nalarında zabıtaca taharriyat ya
pılmıştır. 150 kadar binada Thar- 
raWaddy mıntakasında çıkan is
yana müteallik bir takım vesikalar 
elde edilmiştir.

Londra. 12 (A. A) —  Hindis- 
distanda bulnndurulan Ingiliz 
kuvvetlerinin asgarî hadde indi
rilmesi mes’elesini tetkik etmek 
için yuvarlak masa konferansı 
tarafından teşkil edilen talî mü
dafaa komisyonu reisi ve müs- 
temlekât naz rı M. Thomas ko
misyon namına birkaç takrir ver- 
m'ş'.ir.

Bu takrirlerde M. Thomas 
Hint ordusunun tedricen Hintli- 
leşt irilmesi için âcil tedbirler alın
masını ve bu maksadı temin e t
mek üzere bir an e vvel bir harbi
ye mektebi tesis edilmesini ve bu 
mektepli; Hint ordusu ile muhte
lif Hint hükümetlerine mensup 
askerî kuvvetlere dahil zabitlerin 
ve zabıt vekillerinin talim ve ter
biyesine bakılmasını tavsiye eimlş- 
tir.

Londra, 12 (A.A.) —  Lort 
Chancelier tarafından Yuvarlak 
masa konferansında okunan rapor 
projesr .de şöyle denmektedir:

Hindistan Hintlilere siyasî 
mes’uliyet tahmil eden ve icra 
kuvvetini kirala veyahut valii 
umumiye tevdi eyliyen federal 
bir kanunu esasiye malik olabilir.

Vaîii Umuminin yanında kendi 
tarafından tayin edilmiş olan 

! bir nssı iar meclisi bululacak ve 
bu naz rlar teşriî kuvvete karşı

mes’ul olacaktır. İntikal devresi 
esnasında umumî vali gerek mem
leketin müdafaasından ve gerek 
haricî münasabattan mes’ul ola
caktır. Federal teşkilâtın haricin
de kalan Hint hükûmetlerile olan 
münasebat ta bu meyana dahildir. 
Hususî ve muayyen bazı ahvalde 
umumî vali mes’uiiyeti üzerine 
alarak hareket elmek ve teşriî 
meclislerden herhangi birinde söz 
alabilecek olan mümessiller tayin 
etmek hakkına malik olacaktır.

Rapor lâyihası, 100 ilâ 150 
âzadan mürekkep bir âyan mec
lis teşkil edileceğini ve bu aza
nın muttarit devrelerde tekrar 
intihap ve tayin olunacaklarını, 
bundan başka 250 azadan mürek
kep bir meb’usan_. meclisi teşkil 
mutasavver olup feshedilmedikçe
5 sene müddetle içtima edeceğini 
ilâve eylemektedir. Bu mecliste 
ekalliyetlerin de mümessilleri bu
lunacaktır. Kabinenin istifasını 
intaç edebilmesi için lâakal sül- 
sanı ekseriyetin vücudu zarurîdir. 
Hindistanm mail istikrarını mu
hafaza etmek kabiliyeti hakkında 
hiç bir şüphe mevcut olmamalıdır. 
Hindistanm kredisine zarar vere
cek usuller kabul ettirildiği tak
dirde umumî valinin müdahaleye 
hakkı olacaktır. Para ve kambiyo 
meselelarini kontrol etmek mak- 
sadile mümkün olduğu kadar 
sür’atle bir ihtiyat bankası teşkili 
icap eder.

Bombay, 12 ( A. A ) —  Dün, 
polislerle1 kongreciler arasında 
vukua gelen arbedeler neticesinde 
15 kişi yaralanmıştır. 19 u kadın 
olmak üzre 30 kişi tevkif olun
muştur. Kargaşalıklar gece de 
devam etmiştir. Bir polis müfettişi 
ile bir kaç polis yaralanmıştır.

Bombay 12 (A.A.) —  Bugün
kü kargaşalıklar esnasında yara
lınmış olan 185 Hintli hastahane- 
y.î kaldırılmıştır.

Şoförler dikkat!
Lâstik fiatieri Amerikada 

düşmeğe başladı..
Akron “Ohio,, 12 (A.A.) —  O- 

tomobil lâstikleri yapan birkaç
l üyük kumpanya perakende sure- 
tıle satılan lâstiklerin fiyatında 
yüzde altından 12-ye kadar ten
zilât yapılacağını bildirmişlerdir.

ÂffycDim m eselesi
IbüIF SnyaiffeİblSern Sefirimiz ne istediği-

Ankara, 13 (A. A.) — Prens 
Takamutso Hazretleri, bugün saat
17,47 de hususî trenile şehrimize 
muvasalat etmiştir. Müşarünileyh, 
istasyonda Reisicümhur Hz. namı
na Kâtibi umumî Tevfik ve Ser- 
yaver Rüsuhi Beylerle, Hariciye 
Vekiii Tevfik Rüştü, Hariciye ve 
deniz müsteşarlan, Hariciye ve 
jopon sefareti erkânı tarafından 
karşılanmış ve askerî müfrezeler 
tarafından selâmlanmıştır.

Prens Hazretleri, doğruca An- 
karapalasta ikametgâhlarına tah
sis edilen dairelerine gitmişlerdir.

Saat 13,30 da Çankayadaki 
köşkünde Hariciye Vekili Tevfik 
Büştü Bey tarafından, prens şe
refine hususî bir öğle ziyafeti ve
rilmiştir.

Ankara, 13 (A.A) —  Prens 
Takamutso Hazretleri, bugün saat 
16da Çankaya köşkünde, Reisicüm
hur Hazretleri ni ziyaret etmiştir.

Gazi Hazretleri saat 17,20 de 
Ankara Palas’ı teşrif buyurarak 
prense iadei ziyaret eylemiştir.

Ankara, 13 (A. A) — Reisicüm
hur Hazretleri, bu akşam saat 
20,40 da Marmara köşkünde prens 
Takamutso Hazretleri şerefine bir 
akşam ziyafeti vermiştir.

Ziyafette, heyeti vekile âza- 
larile, hariciye müsteşarı Numan 
Rifat Bey ve Japon sefareti erkânı 
hazır bulunmuşlardır.

Reiscümhur Hazretleri ziyafet 
esnasında ı>.isafire hitaben atideki 
nutku irat etmişlerdi \

“Prens Hazretleri, zaiı fahima- 
ııelerini hükümet merkezimizde 
selâmlamaktan pek ziyade mem
nunum. Türk ve Japon milletleri 
ötedenberi yekdiğerine karşı 
samimî ve dostane hislerle müte

hassistir. İki memleket arasındaki 
münasebetlerin takviyesi husu
sunda T ü r k  J a p o n  cemi
yetinin hamisi sıfatile sarf buyur
duğumuz mesaiye bilhassa müte
şekkirim. Bu münasebetlerin her- 
gün daha ziyade inkişaf edeceği
ne kanaatim vardır. Japon mille
tinin yüksek ve vatanperverans 
evsafı, medeniyet yolundaki dik
kate şayan icraat ve inkişafatı 
Türkiyede daima alâka ile ve sa
mimî takdirat ile takip olunmuştur.

Prens Hazı.eleri, ziyaretinizin 
yüksek ve kıymetli hatırasını ve 
zatı fahimanelerinin saadetlerini 
ve Japonyanın refah ve taalisini 
en samimi hislerle temenni ederim.

Prens Takamutso Hazretleri 
bilmukabele atideki nutku iıat 
etmiştir:

“Reisicümhur Hazretleri hak
kımda sösteriien hararetli ve na
zikâne kabulden ve memleketim 
için sarf buyurulan sözlerden 
dolayı samimî teşekkürlerimi be
yan ile kesbi şeref eylerim. Bu 
güzel sözler arasında ifade bu- 
yurulduğu veçhile iki milletin es
kiden beri samimî ve dostane 
hislerle mütehassis olduğuna ka
niim. Bununla beraber zatı dev
letlerinin nurlu idaresi altında 
Türk milletinin başardığı parlâk 
eserleri zikretmek fırsatı :;ı kaçır
mak istemem.

Türk - Japon cemiyeiiı>in ha
misi sıfatile memleketimiz arasın
daki dostane münasebetlerin in
kişafı için mesaimi sarfa devam 
edeceğimi dermeyan etmek iste
rim. Zatı riyasetpenahilerinin şah
sı saadeti ile Türk milletinin te
alisi ve refahı içiu samimî temen
nilerimi arzederim.

M. Venizelos
Atinaya avdet etti.. 

Ne var ne yok ?
Atina, 12 (A.A.) — Nazırlar 

meclisinde M. Venizelos, seyaha
tinin dostane, muslihane ve İkti
sadî gayeleri hakkında izahat 
vermiştir.

Mumaileyh, yakında Lehistan 
ile dostluk misakı aktedileceğini 
söylemiştir.

Bu mu medeniyet
Medenî ve rahim (!) protes- 

tanlann memleketinde..
Marville, 12 (A. A) —  2000 

erkek ve kad ndrn mürekkep bir 
grup bir zenciyi linç etmişlerdir. 
Zencinin mektebin damında bağ
lıyarak mektebe ateş vermişlerdir. 
Zencinin 19 yaşında bir mürebbi- 
yenin bekâretini izale ettikten 
sonra muamaileyhi öldürmüş oldu • 
ğu söylenmektedir.

mizi anlattı
Cenevre, 12 (A.A.) — tstişarî 

afyon komisvonu uyuşturucu mad
deler imalinin tahdidi hakkındaki 
mukavelename projesinin müzake
resine başlamıştır. Komisyon, uyuş 
turucu maddelerin bir listesinin 
tanzimiıc memur tali bir komisyon 
teşkil etmiştir.

Türkiyenin Bern sefiri, mem
leketinin kend sine âdilâne bir 
imal hissesi ayrl!dığı takdirde 
mukavelenameyi kabule âmade 
olduğunu beyan etmiş ve hükü
metinin hüsnü niyeti hakkında 
teminat olmak üzere bu gibi 
maddelerin imalini inhisar altına 
almağa karar vermiş olduğunu 
ilâve eylemiştir.

Sıra bunda galiba
Paris 12 (A. A.) —  M. Cheron, 

Mareşal Jofre’un cenaze merasi
minde almış olduğu soğuk yüzün
den humma ile karışık gripe yaka
lanmıştır.

Mumaileyh, yatakta olup birkaç 
gün mutlak surette istirahat ede- 
cekiir.

Avusturya murahhası
Viyana, 12 (A. A.) —  Cenev- 

rede toplanacak olan Avrupa bir
liği tetkik komisyouu içtimaına 
Avusturya murahhası olarak Hari
ciye nazırı M. Schober iştirak 
edecektir.

Demir fiatı inecek
Essen 12 (A. A) —  Gazeteler 

Ruhr madenî sanayi erbabının 
demir fiatını yiizde 6 ilâ 7 nisbe- 
tinde tenzil etmeğe karar vermiş 
olduklarını yazmaktadır.

Ploissml esasıı m m ?
Leipzig, 12 (A.A) — Biedrzyns- 

ki, namındaki lehli polis komiseri 
casusluk töhmetile 10 sene ağır 
hizmetlere mahkûm edilmiş.

Düşmüş olacak..
Nevyork, 12 (A. A ) —  Bermu- 

tes adalarından Açores adalarına 
gitmek üzere hareket eden ve 28 
saattenberi bir haber ahnmıyan 
Tradewind tayyaresinin akibeli 
hakkında büyük endişeler duyul
maktadır.

İnkılâbın edebî tefrikası : 10

Yazan : Em il Z o la

kendisi için terkettiğini söyli- 
yordu. Bhnş or.u tekrar yanına 
almak için ne kadar çalışıyordu. 
Daha birçok yerlerden de isti
yorlardı. Tanınmıştı artık. Fakat 
madamın istikbalinden emin oldu
ğu için her sıkıntıya katlanacak, 
kendisini kat’iyen terketmiyecîkti. 
Nihayet nasihatlerimi açık söyle
meğe başladı.

insan gençliğinde birçok hay
vanlıklar eder. Bu d .fa gözünü 
açmalıdır, çünkü erkekler eğlen
mekten başka şey düşünmezler..

Oh ! Eğer hanım istese ne 
.kadar erkek gelecek. Alacaklı-

Mjitercimi : Senlben

lan susturmak için bir tek söz 
söylemesi kâfiydi.

Nana parmaklarını dağınık saç
ları arasına sokarak cevap verdi.

—  Bütün bu sözler bana „300„ 
frank veriyor. Bugün bana „300„ 
frank lâzım.

—  Size 300 frank verecek bi
rini tanımamak adeta ahmaklıktır.

Nana düşünüyordu:
Arzularını yerine getiremedi

ğinden kızgındı.
Dün geceki muvaffakiyeti bile 

gözünden düşüyordu. Onu al- 
kışhyan binleı-ce erkeğin içinde, 
kendisine on beş bin getiren olma
dıktan sonra.

Fikri mütemadiyen yavrusiyle 
meşguldü. Onun tatlı mavi göz
leri vardı. Tuhaf bir çocuk sesile 
öyle bir umama" diyişi vardı ki in
san gülmekten bayılırdı.

Bu anda kapı çalındı. Az sonra 
Zoe mırıldanarak içeri girdi:

—  Bir kadın gelmiş sizi görmek 
istiyor. İsmi Lâtrikon muş.

Nana haykırdı:
— Hah: iyi ki geldi, çabuk içeri

al..
Zoe ihtiyar bir kadını Nananın 

yanına getirdi.
Bu uzun boylu, uzun, ama çok 

uzun saçlı bir kadidi.
Zoe onu Hanımın yanma geti

rince bir yılan gibi kayarak çe
kildi. Hizmetçi kız, Nanayı bir 
Mösyü ziyarete geldiği zaman da 
yanından böyle sessizce çekilir, 
uzaklaşırdı.

Gelen kadın merasime lüzum 
görmeden dedi ki:

— Elimde iyi bir erkek var., 
istersen sana getireyim..

—  Getir.. Fakat ne veriyor?
—  Yirmi altın..

— Hangi saatte gelecek?

— Saat üçte.. Tamam değil
mi?

— Evet.
— Muvafıkız.. Yirmi altın ve

recek..
—  Evet..
—  Saat üçte gelip..

—  Beşte gidecek..

— Evet.. Bu kararlaştırılmış 
bir iş.

Lâtrikon hemen söze başka 

bir mecra vererek dedi ki:
— Hava çok berbat.. Allah

belâsını versin. Bir sürü de işim 
var.

Ve cebinden bir defter çıka
rarak söylendi:

—  Daha görülecek 25 işim 
var..

Sonra yavaş yavaş odadan 
çıktı.

Yalnız kalınca Nana rahat bir 
nefes aldı. Üstünden büyük bir 
yük kalkmış gibi ani hafiflik hisset
mişti. Bir kedi tembelliği ile yata
ğına girdi. Gözlerini kapadı, şeker
lemeye başladı. Bütün bir gece 
uzayıp devam eden alkışlarla bıravo 
sesleri, muttasıl çalışan bir baso 
gibi kulağına çarpıyordu.

Saat onbire doğru Zoe madam 
Lerakı odasına getirdiği zaman o 
hlââ uyuyordu.

[ Bitmedi ]
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Şehzade Ahmet nasıl öldürül
dü?

Harp, Yavuzun lehine dönünce 
neticeyi anlıyan Ahmet artık kaç
maktan başka çare olmadığını 
crördü. Atının başını çevirdi.

Firar ediyordu.
İçi su dolu bir hendeği taki

ben ince bir yoldan dört nala gi
diyordu.

Birden atının ayağının altın
daki toprak kaydı. Hayvan yere 
düştü.

Ahmedi arkadan ( Dokekin 
oğlu) kovalıyordu. Düştüğünü gö
rünce hemen yakaladı.

Ahmet hiç metanetini bozmadı, 
sükûnetle:

— Beni kardeşimin yanma gö
türünüz!

Dedi.
Fakat Yavuz kardeşi ile gö

rüşmekten, onunla karşı karşıya 
gelmekten çekindi. Şu cevabı gön
derdi:

— Merak etmesin. Kendisine 
ve hareketlerine lâyık bir sancak 
vercceğim. Orada her halde çok 
rahat edecektir. Bu imalı cevap.. 
Şehzade Ahmedin idam kararı 
idi.

Cellât vazifesini de gene Kor- 
kudu üldüren ( Sinan ) görecekti.

Sinan, Yavuzdan , Ahdin de 
Korkut gibi kolayca öldürülmesi 
emrini aldı.

Ahmet, kardeşini görmek is
temiş, bir netice vermediğini gör
müş ve Korkut gibi öldürülece
ğini anlamıştı.

Birden, Sinan ağa, maiyetini 
teşkil eden kanlı alayla yanma 
girdi.

Ahmet hemen toplandı.
Evvelâ kendini müdafaa etmek 

istedi. Fakat döyle bir hareketin 
beyhudeliğini pek çabuk aniadı. 
Yalvarmanın bu taş kalpli cellât
lara tesir etmiyeceği de muhak
kaktı.

Esasen onların elinde birşey 
yoktu. Kardeşinin kanlı arzusu 
mutlaka yerine gelecek, getirile
cekti.

Boynunu yağlı ipe terkten baş
ka yapacak birşey kalmamıştı.

Müteessir ve titrek bir sesle 
Siana döndü:

—  Madem ki, dedi, kardeşim 
beni görmek istemiyor, o halde 
kendisine benden selâm söyleyi
niz. Keyif ve arzusuna tâbi ola
rak kanlı ve onun için hicap 
teşkil edecek bir yoldan sevine 
sevine kardeşim Korkudun yanma 
gidiyorum.

Parmağındaki kıymetli bir yü
züğü çıkarıp cellâda uzattı.

—  Bu yüzüğü de ona veriniz. 
Her nekadar kıymeti yok ise de 
yine bir hatıradır.

Ara sıra bakarak beni ve ci
nayetini hatırlamasına vesile olur.

Hammer Ahmedin kıymeti 
yok dediği bu yüzüğün, bundan 
Rumelinin bir senelik vergisine 
muadil bir kıymette olduğunu 
yazıyor. Sinan Yüzüğü aldı ve 
bekledi.

Ahmedin başka birşey söyle
yip söylemiyeceğini bekliyorlardı.

Bir müddet feci bir sükût 
hüküm sürdü, cellât susuyordu.

Kanlı maiyeti susuyordu.
Mazlûm Şehzade susuyordu.

Sinan bir harekette bulundu. 
Ahmet başını kaldırdı. Gözleri 
cellâdın istifhamkâr bakışları ile 
karşılaştı.

Cellâdın gözünde, göreceği 
meş’um vazifenin sabırsızlığı vah
şî bir şule ile parlıyordu.

Ahmet bunu anladı. Hiçbir 
kelime söylemeden hazır olduğu
nu ima ederek gözlerini indirdi. 
Boynunu mütevekkilâne büktü. 
Dudakları, işitilmiyen bir duayı 
mırıldanmağa başladı.

Sinanın verdiği bir işaret üze- 
zine maiyetinde bir hareket se
zildi.

Hazırlanmış olan yağlı kement, 
Korkudun boynunun sıcaklığınıhalâ 
muhafaza eden bu kanlı orğan 
havada yarım bir daire çizdikten 
sonra Ahmedin bükük |boynuna 
geçti.

Dört kişinin asıldığı bu ip 
gerildi. Ahmet yere yuvarlandı. 
İki üç adım sürüklendi.

Dudakları son bir hareketle 
oynadı. Ve.. Sustu.

Facia hitam bulmuş, Yavuzun 
nizamı âlem için başladığı kanlı 
işin son perdesi de bu suretle 
şehzade Ahmedin üzerine kapan
mıştı.

( Bilmedi )

İllalah demiş
Bir vuruşta karısını ikiye 

biçmiş..
Kula, (Hususî) — Kulanın En- 

cekler köyünden Süleyman oğlu 
Mehmet ile karısı Hatice kavga 
etmişler, Hatice muhtarın evine 
kaçmış.

iki üvey çocuğu ile evde kalan 
Mehmet Muhtara gitmiş karısının 
eve dönmesini istemiş, rica etmiş, 
fakat ret cevabı almış mesele 
ihtiyar heyetine aksetmiş. Kadına 
nasihat etmişler. Nihayet eve 
göndermişler.

Kadının kendisine karşı takınd ğı 
tavır ve hareketten muğber olan 
Mehmet karısını evin on beş adım 
ilersine gütürmüş, ustura ile boy
nundan ta ayaklarına kadar ikiye 
ayırmıştır. Sonra dudaklarını da 
koparmış, evine dünmüştür. Kadın 
ölmüş, şerir yakalanmıştır. Geri
de kalan iki çocuktan birini ka
za doktoru yanına almış öbür yav
rucak ortada kalmıştır.

Belediye hile ile 
uğraşacakmış!

Belediye yiyeceğe hile karış
tıranları şiddetle takip etmeğe 
karar vermiştir. Piyasada bilhassa 
yağ üzerinde çok hile yapılıyor 
Kanun mucibince “ karışıktır „ 
diye etiket koymak mecburiye
tindedirler. Bunu yapmıyanlar 
hakkmde ağır cezalar vardır.

Bağcıların haklı 
şikâyetleri

Kemalpaşada - Kasaba - eydi 
köy gibi yerlerdeki bağcılar iş 
zamanı geldiği halde kredi koope
ratiflerinin hâlâ ikrazata başlama
mış bulunmalarınddan şikâyet edi
yorlar.

IBekir 1 r i l T B O L C U
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Aitınordunun bu zaferle dolu ha
yatı ancak .-iki üç sene devam 
edebildi.
Muhtelif semtlerden va kulüplerden 

toplanan bu oyuncular aralarında 
samimiyet ve kulüp aşkı olmadığı 
gibi son zamanlarda duçar olduk
ları bir iki mağlûbiyet bun
ların ikiye ayrılmasını tesri etti. 
Aitınordunun reisi Lulunan Raşit 
Bey, başta Bekir olmak üzere, Re
fik Osman, Cemil Feyzi, Tevfik 
gibi oyuncuları alarak Ünyonku- 
lübünü teşkil etmek suretile Al- 
tmorduyu ikiye ayırdı. Bu suretle 
iki kulüp te zayıflamış idi. Altı- 
nordu bu vaziyet karşısında eski 
kuvvetini muhafaza etmek için 
Beykozda Şark kulübile birleşti. 
Bu kulüpte iyi oyuncu olarak 
Kelle İbrahim, Emin, Muzaffer, 
Hüseyin Beyler vardı. Bunlarla 
takviye edildiği halde maalesef 
kuvvetli bir takım teşkil edeme
diler.

Ünyonkulüp ise Raşit Beyin 
teşebbüsile bir pazar liki teşkil 
ederek orada oynamağa başladılar 
ve bizim kulüplerle maç yapmamak 
kararını aldılar.

Bu pazar likinde Pera, Ermeni 
takımı, sivil İngiliz takımı, Be
şiktaş ve Makabi kulüpleri dahil 
idi. Unyonkulüp bu likin birin
cisi olmakta çok müşkilât çek
medi. Zira hepsinden daha kuv- 
ketli idi. Bilhassa Bekir o sene Un
yonkulüp sahasının müdiriyetine

tayin edilmişti. Sabahtan akşama 
kadar kulüpte bulunduğundan fev
kalâde antrene bir halde ele avuca 
sığmaz ve yalnız başına bir takımı 
peşinden sürüklerdi. Bekirin bu 
şahsî oyunu sayesinde kendi liki- 
niıı şampiyonu oldular. Diğer ta
raftan da Cuma liki maçları ha
raretle devam ediyordu. Bu likte 
Fenerbahçe, Galatasaray, Altın- 
ordu, Süleymaniye, Anadolu, Da- 
rüşşefaka, kulüpleri vardı. Bun
ların arasında Fenerbahçe şam
piyonluğu kazanmıştı, ilk defa 
olarak o sene iki İstanbul şam
piyonu vardı. Bugünkü teşkilât 
henüz yapılmamış olduğundan tik
lerle idare ediliyordu. Gazeteler 
İstanbulda bu iki şampiyonun çar
pışıp hakikî İstanbul şampiyonunun 
meydana çıkmasını istiyorlardı. Bu 
münakaşalar çok dedikoduyu mu
cip oldu. En nihayet Ünyon- 
kulüple bir maç yapmak hususun
da mutabık kalındı. Bizim takım 
Ünyonkulübe nazaran daha kuv
vetli idi. Yalnız bizimkiler bir sene 
çalışıp kendi likinde şampiyon 
olduktan senra bir maçla bu un
vanı başkasına vermek istemedi
ğinden lâzımgelen ehemmiyeti ve
rerek çok çalışıyordu. Bu sıra
larda Galatasaray kulübü Avrupa 
turnesi için hazırlanıyor ve bizim 
kulüpten beni, Galibi, İsmeti,Altm- 
ordudan Caferi, Nedimi, ve Ünyon 
kulüptende Bekiri ve Refiği almak 
istiyorlardı. Her kulüp bu oyuncuları 
vermekte mutabık idiler. Yalnız

Mühendislik im
tihana tâbi

Hükümet mühendislik ve mi
marlık hususuna istinaden bir ta
limatname çıkartmıştı. Bu tali
matnameye göre yüksek mühen
dis mektebinden diploması oltnı- 
yan mühendis ve mimarlar imti
hana tâbi olacaklardır.

Memleketimizde bulunan ec
nebi mimar ve mühendisler de 
bu kayde tâbi tutulacaklardır.

Y  alnız hükümet tarafından 
mutahassıs olarak Avrupadan cel- 
bedilen mimar ve mühendisler 
müstesnadır.

Türk Ocağında lisan 
dersleri

Türk Ocağında senelerdenberi 
verilmekte olan lisan dersleri bu
sene daha genişletilmiştir. Fran
sızca dersini: profesör Rossi; Al- 
mancayı prof. Clemens Elsner; 
İngilizceyi: prof. Vernon ve İtal- 
yancayı prof; Gattegon vermekte
dirler. Dersler akşam mesai saat
lerinden sonra başlamakta ve 
kurslara taksim edilmiştir.

Bir türk mimarı
Bir mimar sanayi müdüriyeti

ne müracaat ederek Avrupa tar
zında sun’î mermer taşları imal 
ettiğini bildirmiştir. Bu Türk mi
marı hükümetten himaye istemek
tedir.

Bu sene seyyahlar 
niçin O F?

Her sene bu aylarda şehrimize 
Amerika, Almanya, İngiltere 
ve sair şehirlerden seyyah vapur
ları gelirdi. Seyyahların şimdiye 
kadar gelmemeleri üzerine şehri
mizde bulunan seyahat acentaları 
nezdinde yaptığımız tahkikata 
nazaran, Amerikada bu sene her 
sınıf halk ve esnaf arasında deh
şetli bir parasızlık mevcut, oldu
ğundan hiç bir ferdin hususî büt
çesinde değil seyahat bazı mü
him ihtiyacatı için bile sarfedecek 
parası yokmuş.

Binaenaleyh bu sene ancak 
Şubat sonlarına doğru bir iki 
seyyah vapuru gelecekmiş.

Yeniden çıkmasa
girdi

Belediye, tiyatro, hal, yer altın
da hamam inşası için', bir Alman 
grupile anlaşmış, itiiâfname imza 
edilmişti

Bu itiiâfname yeniden bir çık
maza girmiştir.

Yunus balığı ihracatı
Yunus balığı ihracatı yapmak 

üzere 25 bin lira sermaye ile bir 
şirket teşekkül etmiş ve boğaz 
haricinde Poyraz köyünde bazı 
tasisat yapmıştır. Bu şirkette bazı 
Türk ve ecnebi tüccarlarla müte
hassıs Italyanlar vardır.

Zeki

Ünyonkulüp reisi Bekir ve Refiği 
vermek istemiyorlar. I

Ve birçok sebepler göstererek !| 
gûya yakında onların da turneye || 
çıkacağı ve birtakım uydurma tel- 
grafiar göstererek bu oyuncuları 
vermek istemiyordu ve bu oyun- 
cular da bunlara inanarak gelmek j 
istemiyorlardı. ]l

Böyie bir hava içinde herke
sin ümidi bizim yapacağımız ma
çın neticesinde idi. Şayet biz ka
zandığınız takdirde aralarına ni
fak gireceğini ve bu suretle bu 
kulübün dağılacağına emin olan 
arkadaşlar canıgönülden bizim ka
zanmamızı istiyorlardı.

Çok güzel bir hava vardı. 
Kalabalık fevkalâde idi. Süleyma- 
niyeli Zeki Beyin hakemliğile 
oyuna başladık bu maç derin bir 
alâka uyandırmıştı. Çünkü Ünyon 
kulübü o zaman himaye edenler.

Fenerbahçe cuma likinin şap- 
piyonudur. Ünyon kulüp te pazar 
likinin şampiyonu! Hakikî İstanbul 
şampiyonunun kim olduğunu an
lamak için bunlarla karşılaşmak ! 
Demişlerdi. Bu neşriyat bilhassa 
Cuma likine mensup takımları 
mütesanit bir kütle halinde birleş
tirdi.

Cuma likine mensup bütün 
takımlar Fenerbahçenin galibiye
tini temenni etmekte idi. Pazar 
liki mensupları ise tabiatile Ünyon 
kulübün etrafında toplarmışlar, 
onun kazanmasını istiyorlardı.

f  A rk a s ı g a r ın )

Her seste aynı 
şey mİ ?

Ticaret odası kongresi bu ay 
içinde açılacaktır. Kongre etra- 
tmdaki dedikodular devam edi
yor. Bazı azalar geçen sene kon
gresinde hazırlanan raporların hâlâ 
tatbik edilmediğini ileri sürerek 
ikinci bir kongrenin faidesi clmı- 
yacağmdan bahsediyorlar.

Oda reislerinden bir zat kon
gre aleyhindeki fikirlere karşı 
şu suretle mukabele ediyor:

—  Ticaret kongresine lüzum 
vardır. Bir merele ne kadar 
çok tetkik edilirse o kadar 
iyi neticeler elde edilir. Kongre
ye az aza iştirak etmesi, ticaret 
odasına ait bir kabahat değildir. 
Bu cihet tacirlerimizin kendilerine 
ait meselelere karşı olan alâka
sızlığını göîterir.

Sinemalardan 
ne almaca?

Tayyare Cemiyeti idare he
yeti di tn vilâyette toplanarak, 
sinema bileiierinden alman cemi
yet aidatının miktarı hakkında 
müzakeratta bulunmuştur. İçtimada 
bu hususa ait birçok fikirler söy
lenmiş, neticede karar ittihaz 
edilememiştir. Perşembe günü 
tekrar içtima edilecek, bu iş bir 
karara bağlanacaktır.
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m tatallacak?

M enemende  
Bugün tam saat ikide Divanıharp 

şeyh Esada ilk 3uali soracaktır.
Divanı harp Reisi Mustafa Paşa 

Anadolu Ajansı muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur:

Muhakemelere yarın başlana
caktır. Bazı noksanlar ikmal edil
diği takdirde behemehal saat 14 
de işe başlanmış olacaktır. Lüzu
mu muhakeme kara/ı alan 165 ki
şidir. Mahkeme şu suretle başlı- 
caktır. Manisada icapeden ihzaratı 
yaptıktan sonra Paşaköyüne ve 
oradan sonra Bozalana uğrıyarak 
ve burada iki hafta kadar kala
rak ahaliyi fesada davet ettik
ten sonre Menemene gelen ve 
Menemen faciasını meydana ge
tiren şerirlerden sağ kalanların 
ve bunları müteakip fesat teşki- 
lâtile alâkadar olan eşhasın isticvap
ları yapılacaktır.Muhakeme icapetti- 
ği takdirde gecede devam edecektir.

Dini sırf kendi maksatlarının 
husulü ve gene sırf kendi refah 
ve saadetlerinin temini maksadile 
tarikat perdesi altında gizli teş
kilât meydana getirmeğe çalışan 
ip ucu tamamile elde edilmiş ve 
bu iz üzerinde esaslı takibat ve 
tetkikata devam edilmekte bulun
muştur.

ilk muhakemede 100 kişi 
İzmir, 14 (İnkılâp) —  Divanı 

harp bugün muhakemelere başlı
yor. Muhakemeler alenî olarak 
cereyan edecektir. Muhakemeleri 
takip için şimdiden büyük bir 
alâka görülüyor.

Mahkeme salonundaki hazır
lıklar bitmiştir. Müddeiumnmî 
iddianamesini hazırlamıştır.

Reis Mustafa  ̂ Paşa ve azalar 
dosyaları tetkik ediyorlar. Tahkik 
heyeti bir takım mevkufları daha 
isticvap etmiştir.

ilk muhakeme edilecekler 100 
kişi kadardır. Bu 100 kişiden bir 
kısmı bugün muhakemeye çıka
cakta.

Divanı H arp m uhakem elere

Solda: Divanıharpjstintak hâki
mi Hikmet Bey Sağda; Müddei 

umumi muavini Faik Bey

İzmirde tevkifat 
İzmir, 14 (inkılâp) — İzmir

de yeniden tevkifat yapılmıştır. 
Servet isminde biri yakalanarak 
Menemene gönderilmiştir. Servet
le münasebeti bulunan iki kişi
nin daha tevkif edileceği söyle
niyor.

Gizlice çalışanlar
İzmir 14 (İnkılâp) —  Eşmenin 

Sirke köyünden Kaçanoğlu hacı 
Ali ve oğulları Haşan ve Salim 
ve Nuri, gene Eşmenin orta adana 
küyünden Ahmet hoca ve oğlu 
Ömer, gene Eşmenin köyle oğiu 
damından çolak Halil Dereköyün- 
den Hüseyin hoca olmak üzere 
sekiz kişinin nakşibendî tarikatın
da gizlice çalıştıkları Eşme zabı
tasının tahkikatı neticesinde anla
şılmış ve bunlar tevkif edilerek 
Menemene getirilmişlerdir.

Mevkuflar arasındaki hacı Ali
nin Akhisarda tevkif edilen hacı 
Hüseyin efendi ile alâkası olduğu 
ve tarikatın ihyası etrafında uzun 
muhaberatta bulundukları söylen
mektedir.

Tahkikata nazaran hacı Alinin 
Akhisarda yakalanan hacı Hüse
yin ve Müiâyim hocalara naktî 
muavenette bulunduğu anlaşılmış
tır. Bu sekiz mevkuf yarın divanı 
harp müstantiği Hikmet bey tara
fından isticvpa edileceklerdir.

başlarken..

Menemene gönderilenler 
İzmir 14 (İnkılâp) —  Kasaba

dan irtica ile alâkadar 11 mevkuf 
Menemene gönderildi. Bunlardan 
biri hocadır. Menemende Tatar 
Ali isminde bir serseri tevkif 
edilmiştir. Merkum irticai benim- 
seyici sözler söylemiştir.

Mektuplarda adres
İzmir 14 (İnkılâp)^—  İdarei örfi

ye mmtakasma gönderilen mek
tupların zarfları arkasına muvaz- 
zah adresler yazılacaktır. Muvaz
zafa adresleri olmıyanların kabul 
edilmiyeceği tamim olundu. İdarei 
örfiye mmtakasma seyahat etmek 
için Menemende vesika tehacümü 
kalmadı.

Vakadan! evvel 
"zmir, 14 (İnkdâp) — Mehdi 

Mehmedin hücum için uzun za- 
mandanberi hazırlandığı anlaşıl
mıştır. Hâdiseden on, on beş gün ev
vel Menemen çarşısında dolaşan iki 
köylii kadın, manifaturacı Akif 
Beyin mağazası önünden terenle 
geçerlerken alış veriş bahanesile 
mağaza sahibine yaklaşır: “ Bura
larda ne vır, ı:e yok,, diye so
rarlar, mağaza sahibi de Hiç 
“ Hayırlar...,, Cevabını verir. Ka
dınlar da: “ Ortalık karanlık karı
şık görünüyor, Manisadan şeyhleri, 
dervişleri kovmuşlar!. „ Derler.

Akif Bey bu sözlerden hiç bir 
şey anlamadığından aldırmamış 
ise de hâdiseden sonra hatırlıyarak 
hükümete ihbar etmiştir. Akif Be
yin bu hususta ifadesi alınmıştır. 

Davalar üç kısım 
İzmir 14 ( İnkılâp ) —  Divanı 

harbin göreceği davalar esas iti
barile üç kısma ayrılmıştır:

1 —  Doğrudan doğruya irtica 
hâdisesine bifiil iştirak edenlerin 
muhakemesi ve bunun müşevvik, 
mürettip ve cürüm şekilleri.

2  —  İrtica hâdisesile doğrudan 
doğruya alâkaları olmamakla be
raber Kubilây Beyin şehadetinde 
seyirci vaziyetinde kalanlar veya

öl® ı e  TOff?
divana h a rb i a s k e r î  ce z a  kaanaıaıaımuı e s a s  

tu tasrak h ü k ü m  v e r e c e k t ir . F a k a t  A s k e r î  c e z a  k a a ra m n a  
te v a fu k  e fe se s i münaküaı ©Imuyara basa m e s e le le r  k a r ş ı
s ın d a  k a îm d sğ î Eamzam id d ia  m ak am a T ü rk  c e z a  k am am ı -
n u a  149sm ctı m a d d esi m sıcib iısce te c z iy e  ta le b im d e -------
n a c a k t ır . T ü r k  c a z a  kam um m uş! b u  m ad d esi ü ç  f ık r a d a n  
m ü te şe k k ild ir . V e  sayasıyla 1 5  s e n e  a ğ ır  fcapis, idama ’sre 
b e ş  s e n e  a ğ ır  h a p is  c e z a la r ın ı m u h tev id ir.

T ü rk  ce z a  k an u n u n u n  1 4 3  ımcs m ad d esi şiidlm-;
“H e r  kim  hükümet aleyhinde halkı silâh ile isyana veya 

Türkiye ahalisini biribıri aleyhine silâhlandırarak m ukateleye 
teşvik eğ lerse on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapse konar. E ğ er  ba teşvik neticesi olarak isyan ve kıtal 
zuhur etmiş ise bana sebebiyet veren  veyahut âsilere ku
manda eden kim seler idam olunur.

Bu cürüm lere yaln ız  iştirak etmiş olanlar altı seneden  
aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur.,,

D e m e k  o lu y o r k i, m u h a k e m e  M en em en  h â d is e s in i b ir  
ta k lib i  hü k ü m e t  e s a s ı  ü z e r is d e a  m ü ta le â  e d e c e k , ta h r i 
k a t t a  b u lu n a n la r la , h a r e k e te  b iz z a t  iş t i r a k  e d e n le r i  v e  
f e r ’a n  b u  m e s e le  i te  a lâ k a d a r  o la n la r ı m u h a k e m e  ed e-

vak’ayı alkışlayan, seyircileri teşçi 
edenler.

3 —  Foça kaymakamına taar
ruz hazırlıyanlarla müşevvikleri.

Kubilây Beyin şehadetini göre
rek haydutların bu hareketini 
aikışkyanlar için iddianame, ceza 
kanununun 149 uncu maddesi 
ahkâmının tatbikini istemektedir.

Menemen. 14 (Hususî) —  iki 
gündenberi Menemende sarıklı 
namına hiç bir kimse göze çarp
mıyor, denilebilir.

Fahrettin Pş. evvelki akşam 
buraya geldi. Divanı harp reisi 
ile görüştü, gece İzmire döndü.

Vesika alınacak
Herhangi bir yerden örfî idare 

mıntakası dahilinde bulunan Me
nemen, Balıkesir ve Manisa ile 
mülhakatı” a gitmek isti> enler ve
sika alacaklardır.

Silâh aranıyor
Menemen, 14 (inkılâp) —  Jan

darma kumandan' İhsan Beyin 
riyaseti altında jandarma heyeti 
tarafından silâh teslim müdd'.ti 
bittiği için evlerde tahrriyata baş
lanmıştır.

Bir vâiz daha
Bu da vazederken tutuldu

Zeyrek camii vâizi Aptulhay 
Efendi; bir vâiz esnasında Reisi
cümhur Hz. leri ve şapka aley
hinde tefevvühatta bulunduğun
dan, evelki güri, tevkif edilmiştir. 
Mevkuf vaizin, Menemene gön
derilip gönderilmiyeceği, henüz 
malûm değildir.

Menemen hâdisesile alâkadar 
olduğu zannile, bir kişi de, neza
ret altına alınmıştır,

Gazi Hz.
Gelecek hafta seyahate 

çıkıyorlar

Ankara 14 (İnkılâp) —  Gazi 
Hz. nin gelecek haftadan itibaren 
seyahata çıkacakları anlaşılıyor.

M. Mussolini
Tayyareci kıyafetinde 

(Yazısı beşinci sayfada)
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Kırklar heyeti
Tekirdağı meb’usu Cemil 

fin beyanatı..
Ankarada, Halk Fırkasının grup 

içtimamda hazır bulanmak üzere 
Ankaraya giden fırkanın İstanbul 
teşkilâtını ıslaha memur olan heyet 
azasından Tekirdağı meb'usu 
Cemil Bey, dün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir.

Cemil Bey bir muharririmize 
fırka işleri hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur:

erleri

%
Tekirdağ meb’usu 

C em il B e y
—  “Ankarada, Halk Fırkasının 

Kırklar heyetinin içtimamda hazır 
bulundum. Heyetin birkaç gün 
süren içtimalarmda memleketin 
her tarafında fırka teşkilâtı, hal
kın ihtiyaç ve arzuları etrafında 
tetkikat yapan, tetkik heyetlerinin 
azalan müşahedelerini anlatmış
lardır.

Heyet azasmın verdiği izahat 
üzerinde ehemn-iyetli müzakereler 
cereyan etmiş, memleket ve halk 
işleri en hurda teferruatına kadar 
tetkik edilmiştir. Hükümet azası 
bilhassa tetkik heyetlerinin mü
şahedeleri ve raporları ile çok sıkı 
bir surette alâkadar olmuştur. 
Bu müzakerelerden alman neticeye 
göre Halk Fırkasının bazı yerlerde 
fazla sarsıntıya duçar olmasına 
rağmen son kuvvetli alâkalardan 
sonra mevkiini tamamile tahkim 
ettiği anlaşılmıştır.

Fırka haricinde kalan münevver 
ve mefkûreci gençlik tamamile 
fırkaya iltihak etmiştir.

Fırkanın İstanbul teşkilâtı her 
taraftan daha kuvvetli ve faik bir 
vaziyettedir.

Tetkik heyetleri, şimdiye kadar 
sarfettikleri mesai neticesinde hal
kın umumî ve mahallî ihtiyaçlarını, 
her sahaya ait temenniyatını tetkik 
ve tesbit ederek kırklar heyetine 
arzeimişlerdir.

Halkın şimdiye kadar yanlış 
propagandalarla anlamadıkları ma
lî, İktisadî bir çok noktalar heyet 
azası tarafından tenvir edilmiştir. 
Fırkanın gösterdiği alâkadan dola-

Premıses Kikuhu
Dün şehiri gezdi müzeleri 

dolaştı.
Arıkarayı ziyaret eden Japon 

prensi Takamutsunun zevcesi pren
ses Kikubu dün öğleye kadar Pe- 
rapalas otelinde istirahat etmiştir. 
Prenses öğle yemeğini Ayazpaşa- 
daki Japon seferethanesinde yemiş, 
akşama doğru otomobiiile refa
katinde Japon sefaret erkânı ol
duğu halde şehir dahilinde bir te- 
nezzüh ve bazı müzeleri zizaret 
etmiştir.

Gitmişti, döndü geldi
Maarif vekâleti tarafından vaki 

olan davet üzerine Ankaraya gi
den Maarif Emini Muzaffer Bey 
bugün şehrimize avdet edecektir.

Ziraat odası
Teşkilât yakında tevsi 

ediliyor
Ziraat odası yakında teşkilâtını 

tevsi edecektir. Bu hususta İstan
bul ziraat müdüriyeti tarafından 
bir proje hazırlanmaktadır. Verilen 
malûmata göre ziraat odasının 
muhtelif şubeleri olacak, bu şu
beler arasında, hayvan yetiştirme 
ve ıslahı işlerile meşgul bir kı
sım bulunacaktır.

Bundan başka sebzecilik ve 
arıcılık için de birer şube açıla
caktır.

Müfettişlerin teftişi
Remezanda, vâizlerin verecek

leri vaazları kontrol etmek üzere,
12 evkaf müfettişi tayin edilmiştir.

Beyanıu

yı halk tamamile memnun bulun
maktadır.

Müzakereler neticesinde ba
dema en küçük meselelerde bile 
halkla teması esas itibarile kabul 
etmiştir.

Bundan başka fırka progra
mının tevsii ve tavzihen ifadesi 
kabul edilen mukarrerat meyanın- 
da bulunmaktadır. Fırkanın nizam
namesi de yeni ihtiyaçlar ve za
ruretler nazarı itibara alınarak ta
dil ve tevsi edilecektir.

Bu ay sonunda heyetler ma
hallî tetkikatı ikmal edeceklerdir. 
Ay başında' kırklar heyeti tekrar 
içtima ederek mesaisine devam 
edecektir.

Tadil edilecek nizamname ve 
fırkanın tevsi edilecek yeni pro
gramı, Reisicümhur Gazi Haz
retlerinin son seyahatlerinden alı
nacak ilham ile birlikte neşredi
lecektir. „

Cemil Bez fırkanın İstanbul 
teşkilâtını takviye ve ıslah için 
yeniden mesaiye başlamıştır.

Müddet ay somum kadar 
olumdu

Şehrimizde mevcut, umumî mü
esseseler, müesseselerinde müstah
dem bulunan ve oturanların, za
bıtaya beyanname vermeleri mec
buriyetinden dün bahsetmiş ve 
otelciler cemiyetinin ihtikârını da 
zikrederek bazı müessesatm vilâ
yete şikâyette bulunduklarını yaz
mıştık.

Beyanname vermek müddetinin 
dün akşam biteceği kaygusıyle, 
dün de birçok esnaf ve müessese 
sahipleri, otelciler cemiyetine mü
racaat etmişler; defter tedarikiyle, 
akşama kadar uğraşmışlardır.

Halbuki, beyanname müddeti, 
ay sonuna kadar tecil edilmiştir.

Otelciler cemiyetinin, beyanna
me ve hüviyet defterlerine mono- 
podize etmesi ve ihtikâr yapması 
mes’elesine gelince; Vali muavini 
Fazlı bey, diyor ki:

“Esnaf ve müessesat, bu be
yannameleri vermeğe mecburdur. 
Numunesine muvafık olduktan 
sonra, nereden alırsa alır. Hattâ, 
isterse, kendisi dahi çizip tanzim 
edebilir.,,

Bugün, dün bazı matbaalar
dan müracaat ederek, beyanname 
ve muktazi defterleri tabetmele
rinde mahzur olup olmadığını 
sordular. Olmadığı cevabını ver
dik. Şimdi, bu matbaalar da, bas
tıkları beyannameleri piyasaya 
çıkaracaklardır. Binaenaleyh mes
ele yoktur.

Esnafın, beyanname ve tetim- 
matmı cemiyetten almak üzere 
icbar edildiklerine dair bize hiçbir 
şikâyet yapılmış değildir. Böyle bir 
şey olsa, derhal icap eden mua
mele yapılır.,,

7 inci miistantik
Hakkında tahkikat başladı

Adliye, İstanbul Başmüfettişi 
liği, 7 inci istintak hâkimi Rıfat 
Bey aleyhine bazı tahkikata baş
lamıştır. Başmüfettişlikçe, yedinci 
müstantik ve bazı kâtipler isticvap 
edilmişlerdir. Tahkikat neticesi 
Adliy.: Vekâletine bildirilmektedir.

Bu tahkikatın, bir davacıya 
hakaret edilmiş olmasından dola
yı yapıldığı, alâkadar mehafilde, 
söylenmektedir.

Şükrü Bey
Ziraat Bankası umumî müdürü 

Şükrü Bey dün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir.

Şükrü Bey dün Akşama ka
dar bankamı İstanbul şubesinde 
meşgul olmuştur.

Bunlara sokakta yiânimek 
hakkı yok mu

Seyrüsefer işleri son zamanda 
intizamını kaybetmiştir. Otomobil
ler caddelerde gelişi güzel gidiyor, 
eskisi gibi kontrol edilmiyor, me
murlar yalnız işaret yerlerine 
dikkat ediyorlar. Fakat salâhiyet- 
tar bir zatın izah ettği gibi bun
larda nakliye vesaitinin müsade- 
derae etmemesine itina ediyor, 
yaya geçenlerle meşgul olmuyorlar.

İnkılâp —  Yaya gezenlere so
kakta yürümek hakkı yok mu?

O halde bu memurla iş az ka- , 
lıyor veya hiç kalmıyor dekmektir.

Bu nasıl iş?

Yiizde üç yüz!
Belediye hâlâ gaflet 

uykusundadır
Erzak fiatlarındaki düşkünlük 

devam ediyor. Trakyanm yarım 
yağsız peynirlerinin bir tenekesi 
350 kuruşa kadar düşmüştür. 
Yağsız peynirlerin tenekesi 200 
kuruştur.

Şu hesaba göre toptan bir okka 
peynirin fiati 20 kuruşa geliyor. 
Halbuki Asma alb gibi piyasa 
merkezinde bu nevi peynir pera
kende olarak 60-70 kuruşa satılıyor.

Kaşar peyneri de ucuzdur. En 
eyi Trakya kaşarının toptan okkası 
75 kuruştur. Halbuki Asma altında 
ki perakendecilerde 140-160 ku
ruştur. Karstan gelen kaşar pey
nirleri toptan 80 kuruşa, perakende 
olarak 150 kuruşa satılıyor.

(İnkılâp) —  Belediye, muazzam 
binasile, süslü kavaslarıyla, bil
mem daha nesile uyuyormu? Yok
sa ihtikârla mücadelenin kendine 
ait bir olduğundan haberdar de- 
ğilmiy idi.

Bir ayda 912 dava
Muhakemeler günden güne 

fazlalaşıyor mu?
İstanbul mahkemelerinde rüyet 

edilen davalar yekûnu günden gü
ne artmaktadır. Kânunuevvelde 
yalnız ceza mahkemeleri 912 da
vaya bakmıştır.

Bu davaların çoğu hırsızlık, 
cerh, dayak, hakaret ve emniyeti 
suiistimaldir. Bunlar meyanında 78 
kaçakçının muhakemesi yapılmış
tır.

Ağırceza mahkemesi kânunu
evvelde 91 davaya bakmıştır. 91 
davanın mühim bir kısmı cinayet 

ihtilâs ve taarruzdur.

İzmir faizcileri ve Kel Haşan Bey

Buna aşkolsun!
Belediye ölülere lüks 

otomobil getirtiyor
İstanbul belediyesinin 1931 se

nesi bütçesi hazırlanmaktadır. Büt
çe Şubatta meclise verilecektir.

1 —  İstanbul dahilindeki bir 
kısım yollar parke ve asfalat 
yopılacaktır.

2 —  Çubukludaki gaz depo
ları ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
depolar tevsi edilecek ve daha
5 -1 0  tank inşa edilecektir.

3 —  Tâksim ve Kırkçeşme 
suları bentleri tamir edilecek, bun
lara süzme boruları ilâve oluna
caktır.

4 —  Bir verem hastanesi, ame
le çocukları için birkaç çocuk evi 
açılacaktır.

5 — Hasta ve ölü nakli için 
Avrupadan modern otomobiller 
getirilecektir.

6 — Bir şehir bakteriyoloji- 
hanesi açılacaktır.

7 —  Stadyom, hal, tiyatro ve 
asrî balâlar yaptırılacaktır.
Hariçten gelen sebzeler

Sebzeciler cemiyeti, hariçten 
gelen sebzelerden az gümrük res
mi alındığından bahisle şikâyette 
bulunmuşlardır. Cemiyet sebzeci
liğin himayesi için, hariçten, bilhas
sa Mısırdan gelen sebzelerden yük
sek resim alınmasını istiyorlar.

Ocak kongresi
Eğer toplanırsa uzun bir 

rapor okunacakmış...
Dün, Türkocağmda gayımüba- 

dillerin senelik kongresi inikat 
edcekti. Saat ikiden itibaren 
cemiyet azası gelmeye başladı. 
Bir müddet sonra gelen aza mik
tarı tespit edildi. Kongreye ge
lenlerin adedi yüz kişiyi geçmi
yordu . Halbuki gayrimüba iiller 
cemiyetinin mevcut azası (436) 
kişiye baiiğ olmuştur. Kongrenin 
toplanabilmesi için (200) küsur 
azanın hazır olması lâzımdır. Bu
nun üzerine, kongre, gazetelerle 
ilânından (15) gün sonra toplan
mak üzere talik edildi.

Gayrimübadiller cem iyeti reisi 
ve İstanbul meb’usu Hüseyin Bey 
bu münasebetle bir muharririmize 
şu sözleri söyledi:

—  Ekseriya kongrelerin birinci 
toplanmalarında ekseriyet olmuyor. 
Biz de talik ettik. İkincisinde ek
seriyet olacaktır. Cemiyet kongre
ye arzetmek üzere mufassal bir 
rapor hazırlamıştır. Bu raporda 
gayrimübadillere ait bütün mese
leler ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. 
Önümüzdeki kongrede bu rapor 
okunacak ve bunun üzerinde mü- 
zakerat cereyan edecektir.,,

inkılâp — Eh... Birkaç sene 
sonra da müzakeratm neticesi 
tayin edilemez.

— Senin sakalını cımbızla yo
layım da gör..

— Cımbızla olmuyor, demet 
demet koparmalı..

—  Bu ne vahşet ! Haşan Bey 
kendine gel.. Ne yapıyorsun ?

—  Birşey yaptığım yok.. Faiz 
hakkında amelî bir ders veriyorum..
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İspirto istihsal ve sarfiyatı 
i4*iîh mııısip kararlar alındı

Ankara, 14 (A. A.) —  Ziraat 
kongresi bugün öğleden evvel 
aktettiği içtimada şarapçılık, sir
kecilik. ispirtoculuk hakkındaki 
encümen raporlarını müzakere 
etmiştir.

Şarapçılık raporunda umumî 
harpten evvel Avrupa piyasala
rında mevki almış olan şarapçı
lığın gerek hariçte ve gerek da
hildeki mevkiini kaybetmiş olma
sının sebepleri izah edilerek bu 
san'atin inkişafını temin için şa
rapçılık üzerindeki inhisarın fer’i 
ile imal ve satışın serbest bırakıl
ması, istihsal mıntakalarmda müs
tahsiller kooperatifleri teşkil ve şa
rap imalhaneleri ve mahzenleri te

sisi, inhisar idaresi tarafından Tekir- 
dağında yaptırılmakta olan şarap 
imalâthanesi ve mahzenlerinin ko- 
operatifleştirilmesi, hariçten ithal 
edilecek şarapların ağır resme tâbi 
tutulması, şarap imalâtında kulla
nılan üzüm nevılerinin ıslah ve 
teksirinin temini temenni olun
makta idi. Bu temenniyat üzerin
de birtakım hatipler söz alarak 
inhisar idaresinin vazetmiş olduğu 
takyitle müstahsilleri izrar ve mu
tavassıtları kazandırdığını ve kü
çük şarap âmillerinin birkaç bü
yük şarap tüccarının elinde kal
dıklarını söylemişler ve şarapçılı
ğımızın inkişafı için esasen şarap
tan alman ve inhisar idaresi vari
datının yüzde bir buçuğunu teşkil 
etmekte bulunan inhisar resminin 
kaldırılmasını istemişlerdir.

Sirkecilik ıaporunda iptidai bir 
vaziyette bulunmakta olan sirke
ciliğin inkişafını (temin maksadile 
halen büyük şehirlerin sirke ihti
yacını karşılıyan ve sirke ruhiie 
yapılmakta olan sirkelerin imalinin 
men'i sirke ruhunun memlekete 
ithalinde yalnız sanayide kullanı
labilmesi için mahiyetinin tağyiri 
ve sirke imalâtında inhisar idare
since mevzu takyidatm kaldırıl
ması teklif olunmakta idi.

Bu temenniyat tasvip edildik
ten sonra ispirtoculuk hakkındaki 
raporun müzakeresine geçilmiştir. 
Hararetli ''ir müzakereye mevzu 
teşkil eden bu raporda ispirto 
imalâtı için muktezi her türlü ip
tidaî mevaddır. memleket dahilin
de bulunması dolayısile inhisar 
idaresinin ispirto ihtiyacatını te- 
mamen dahilden temin etmesi ve 
bu maksatla memleketin 12 muh-
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ÂTOsfatırya se fir i
Tehlikeyi kısman allattı

Ankara: 14 (A.A) — Avusturya 
sefiri M. Aııgust Kral cenaplarının 
sihhati günden güne eyıleşmek- 
tedir. Bir müddet evvel sihhati 
hakkında bir ihtimal oiarak izhar 
edilen endişe halen bertaraf olmuş 
adedilmektedir.

Hastalık tabiî seyrini takip 
etmektedir. Bugün bu iyi vaziyete 
rağmen hasta henüz ziyaretçi ka
bul etmemektedir.

' ine
Yeni bir dava daha açlıdı.

Ankara 14 ( İnkılâp ) —  Ferit 
Celâl "Urfa,, B. “Yarın,, ve „Ye
ni Adana” gazeteleri aleyhine 
dava açtı.

İşler çabuk görülecek
Ankara 14 (İnkılâp) —  Devlet 

dairelerinde işleri olanların uzun 
müddet işlerinin kalmamasını hü
kümet takarrür ettirmiştir. Bunun 
için tedabir alınıyor.

Fırka kongresi®
Muğla 13 (A.A.) —  C. H. F. 

vilâyet kongresi teşkilâtına me
mur Muğla meb’usu Mustafa 
F'evzi Efendinin riyasetile açılmış 
ve idare heyetinin bir senelik ra
poru ve beyannamesi okunmuştur.

Kongre encümenlere ayrılarak 
mesaisine devam etmektedir.

Millet Meclisinde
Ankara 14 (İnkılâp) —  Yarın 

Mecliste arzuhal encümeninin iki 
mazbatası müzakere edilecektir.

telif mıntakasında ispirto fabrika 
ve imalâthaneleri tesisi, benzin, 
gazolin ve müştakkatma asgarî 
yüzde 10 nisbetinde ispirto karış
tırılması, ispirtonun kullanılmasının 
tamimi için ispirto yakan ocak, 
soba ve saireye ait sergiler vucu- 
da getirilmesi istenilmekte idi.

Söz alan hatipler bu meselenin 
yalnız ticaret işi değil ayni zamanda 
bir millî müdafaa meselesini teşkil 
ettiğni beyan ve bu hususta nazarı 
dikkati celbederek inhisar idare
sinin ispirto imalini gayet ucuzca 
maletmesini, benzin ve müştakka- 
tına ispirto karıştırmak için lâzım 
olan eterin de istihsal edilmesini 
söylemiştir.

Kongre bu temenniyatı kabul 
etmiştir.

Ankara 14 [İnkılâp] hükümet 
faizçilikle mücadeleye karar ver
miştir. Yapılan son tetkikata na
zaran memleketin bazı taraflarında 
sâf halk, küçük bir para için faizci' 
lerin eline düşmekte ve sonra bu ba 
diredeıı yakasını kurtaramamakta- 
dır. Bilhassa bazı büyük şehirlerde 
faizcilik yüzünden ticaret durmuş, 
birçok iflâslar olmuştur.

Hükümet banka asrında bu 
iptidaî para ihtikârına karşı şid
detle harekete geçecektir.

Haber ald.ğıma göre İş iiar.kası 
bu sene İzmirdeki plâsmamnı bir 
misli daha attıracaktır. Hükümet 
faizin yüksekliğinde fahiş bir taraf 
görünce kanunî takibata tevessül 
edecektir.

İnkılâp — Bu haberin sa'r.ih 
olduğuna eminiz. Hükümet faizci
lerle mücadele edecek müstahsil 
halkın alın teri ile kazandlğ; pa
rayı muhtekir sarrafiara kaptır
masına mâni olacaktır.

Japon prensine ziyafet 
verdi

Ankara 14 (İnkılâp) — Başve
kil Paşa bugün Japon Prensi şe
refine bir öğle ziyafeti vermiştir.

Japon prensi
Ankara 14 (İnkılap) —  Prens 

Takamutsu şerefine bugün 13,30 
da Ankarapalasta Başvekil İsmet 
Paşa Hazretlari tarafından bir 
ziyafet kişide edilmiştir.

Zızafette Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kâzım Paşa Hazretlerile he
yeti vekile azalan Cümhuriyet 
Halk fırkası grupu reis vekili Ali 
ve fırka kâtibi umumisi Saffet 
Trabzon meb’usu Haşan Beylerle 
Kara müsteşarı Seyfi Paşa, 
Deniz müsteşarı Mehmet Ali, hari
ciye müsteşarı Numan Rifat, birinci 
daire müdürü Esat, protokol U. 
Müdürü Fuat Beyler ve Japon se
fareti erkânile Prens Hazretlerinin 
maiyetleri ve mihmandarları hazır 
bulunmuşlardır.

Ankara 14 (A. A.) Prens Ta
kamutsu bu sabah Ankara kale
sini ve etnoğrafî müzesini gez
mişlerdir.

Prens Hazretleri yann Ankaradaki 
mekteplerin bazılarım gezecekler
dir.

Ankara, 14 (A.A) —  Bu ak
şam saat 20,30 da Ankarapalasta 
Japon sefiri cenapları tarafından 
Prens Takamutsu şerefine bir zi- 
yafet verilmiştir. Ziyafette Büyük

Hâmiller
V ekilleri A nkaraya mı 

g eliyorlar ?

Ankara, 14 (İnkılâp) — Hâmil
ler meclisin hükümetimize vereceği 
cevabın gecikmiş olması burada 
yeni yeni ihtimallerden bahsedil- 
mesine sebep olmuştur. Malî me- 
hafilde hâmiller vekillerinin hükü
metle temas etmek üzere An
karaya gelecekleri kuvvetle söy
lenmektedir. Cevabın gecikmiş 
olmasına sebep olarak ta bu gös
terilmektedir.

Valiler arasında
Yapılacak tebeddülat 

nerelerdedir ?
Ankara, 14 (İnkılâp) —  Valiler 

Kaymakamlar ve mülkiye memur
lar: arasında yapılacağını evvelce 
bildirdiğim haber teeyyüt etmek
tedir.

Mevsuk bir membadan aldığım 
malûmata nazaran Bayazıt, Erzu
rum, Van, Bitlis, Maraş, Antalya 
Niğde, Siirt, Elâziz Valilerinin teb
dilleri takarrür etmiş gibidir.

Bundan başka 15 kaymakam 
arasında yapılacak tebeddülât ve 
becayişler tasdiki âliye iktiran et
miştir. Yalnız bunların harcirah- 
ları için Dahiliye, Mâliyeden mü
nakale suretile tahsisat istemiştir.

TeslSlfoat içim,, I
“Milletlerin reyine mü-İ  
raeaat edi!metid'"r,, divorğ ' 8

İnkılâbın edebî tefrikası : 11

Millet Meclisi Reisi Kâzım ve Baş
vekil İsmet Paşalar hazeratile he
yeti vekile azaları şehrimizde bu
lunmakta olan süfera ve sefaret 
heyetleri bulunmuşlardır.

~Nana.„
dı:

Yazan : E m i! Z o la  
Çok gürültü ediyorlardı. Uyan-

—  Sen mi geldin? dedi. Bugün 
Rambuyeye gideceksin..

—  Ben de bunun için geldim.. 
Öğleyi yirmi geçe bir tren var. 
Buna yetişirim.

Genç kadın memelerini dik
leştiren bir gerinme ile dedi ki:

—  Hayır.. Para şimdi gelecek.. 
Sabah yemeğini yers'n. Sonra 
gidersin.

Zoe beyaz bir entari getirdi 
ve yavaşça söyledi:

—Madam, ber ber başınızı dü
zeltmek için içerde bekliyor..

Mütercimi : Sen b en
Fakat Nana tuvalet odasına 

geçmek istemedi, berberi yanma 
çağırdı:

— Giriniz.. Fransız buraya 
geliniz..

Üstü başı temiz bir efendi, ka
pıyı itti ve selâmladı.

Tam bu sırada Nana bacak
ları çıplak yataktan çıkıyordu. 
Acele etmiyordu. Zoe entarisini 
uzattı.

Fransız arkasını dönmeden 
kapı yanında durmuş, serbest ve 
vakur bir tavırla Nananın bacak
larını süzerek bekliyordu.

Güzel kadın iskemleye oturun
ca saçlarını taramağa başlarken:

— Gazeteleri gördünüz mü ma
dam?. Diye sordu. Figaro da gü
zel bir makale var..

Gazeteyi satın almıştı. Madam 
Lera gözlüklerini taktı, pencere
nin önüne gitti.. Aydınlık bir 
yer aradı, yüksek sesle okumağa 
başladı.

Bu, tiyatrodan çıkınca, o ha- 
ratle batbaasma giden Foşeri'nin 
yazdığı iki sütunluk bir makale 
idi. Nananın artist taraflarım hır
palıyor, kadınlık taraflarından 
meftuniyetle bahsediyordu.

Berber, her cümle nihayetinde 
içini çekerek Nananın memelerine 
bakıyor ve:

—  Enfes... Dye mırıldanıyor
du.

Foşerinin makalesinde Nananın 
sesi çok tenkit ediliyordu. Foşeri 
çok nazik bir adamdı. Nana onun 
bu nezaketine mukabeleye karar

verdi. Madam Lera makaleyi tekrar 
okuduktan sonra birdenbire bağırdı:

—  Şu erkekler yok mu? Bunla
rın bacakları arasında şeytan var 
vesselâm.

Bu sırada berber işini bitirmişti. 
Nanayı selâmlarken dedi ki;

Akşam gazetelerine ben göz 
geçiririm.. Saat beş buçukta bu
luşacağız değil mi? Salonun kapı
sını kapayıp gitmek üzere iken 
Nana arkasından bağırdı:

Gelirken unutma da bana bir 
okka badem şekeri ile bir kutu 
pomata getir.

İki kadın yalnız kalınca henüz 
öpüşmemiş olduklarını tahattur, 
ettiler ve derhal kucaklaştılar. 
Makale ikisini de kızıştırmıştı. Bir 
daha öpüştüler. Mademki kendisi 
Nananın ikinci anası mesabesinde 

[ Bitmedi ]

Berline avdet eden Alman 
Hariciye Nazırı 
M. K ü rtiy iis  

Arada sırada Cenevrede 
toplanan bir konferans vardır. 
Muhtelif memleketlerin murah
hasları orada bir masa başında « 
toplanırlar ve beyhude münaka- Ş 
şalaria vakit geçirdikten sonra { 
memleketlerine avdet ederler, c 
Bu gidiş gelişlerin mevzuu bir < 
iki sene evvel terki teslihat J 
idi. Bu işi başaramıyacaklarmı c 
anlayınca konferansın ismini < 
değiştirmişlerdir. Oldu tahdidi J 
teslihat.. Maamafih bunun da ! 
başarıİEHiıyacağı anlaşılmaktadır, j 

Fakat konferansın bu defaki ı 
celsesi birdenbire dikkate şa- j 
yan bir ehemmiyet alıverdi... | 
Alman hükümeti bir beyanra- j 
me neşrederek devletleri mem- ] 
ieketieri dahilinde bu mevzu ! 
üzerinde ârayı umumiyeye davet ] 
etti. Yani demek istedi ki: 

Beyhude vakit geçirileceğine 
temsil ettiğiniz milletlere soru
nuz:

—  Silâhlanmak istiyor mu
sunuz, istemiyor musunuz ? E- 
ğer istiyorlarsa beyhude uğraş- | 
mayın. İstemiyorlarsa bu işi % 
uzatmayın da bir an evvel hal- İ  
ledilsin .. S

iDevletlerin bu işe ne cevap ® 
verecekleri henüz malûm değil- § 
dir. Fakat muhakkak ki Alman | 
muhtırası diplomatik bir kıymeti e 
havidir. f

Bu vesile ile bir defa daha % 
nazarı dikkati üzerine davet | 
eden Almanya, anlaşılıyor ki 
harpten evvelki siyasî kıymetine 
yavaş yavaş yaklaşmak istida
dım gösteriyor. Alman hariciye 
nazırının Viyana ve Varşova 
seyahatlerinden ve kont Betlenle 
Venizelosu gördükten sonra Ber- 1 
üne döner dömez oynadığı role 
ehemmiyet vermek lâzımdır.

Paris, 14 (A. A.) —  M. Bri- 
and, yarın sabah Cenevreye 
hareket edecek ve orada Cemi
yeti akvam meclisinin Avrupa 
ittihadı projesini tetkik için 
teşkil ettiği komisyonda Fran- 
sayı temsil edecektir.

Londra, 14 (A. A.) —  Hari
ciye nazırı M. Henderson, bu 
sabah Cenevreye hareket et
miştir.
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Y U K A R D A  : Tayyare zabitleri Natal şehrinde.. A Ş A Ğ ID A  : Çe
ne rai Baiboya refakat eden iki faşist zabit ve ceneral Balbo

İtalya , askerî tayyareciliğin 
tekâmülüne yüksek bir kıyn’.et 
vermektedir.

Ciurnala İtalya gazetesinin ver
diği malûmata nazaran M. Musolini 
Faşist meclisinde bir nutuk irat 
ederek demiştirki!

—  “Biz havalarımıza hâkim ol
mak mecburiyetindeyiz. Memnun 
olmalıyız ki bu esası bugün düşün
müş değiliz.

Bilâkis senelerce evvel düşü
nüp tatbik ettiğimiz bir esası epi 
ilerlettiğimiz bir anda gururla ha
tırlıyoruz..

on sene içinde hava kuvvet
lerinin elde ettiği muvaffakiyetler
le Faşist İtalya mağrur olabilir. 
Maamafih bu gurur bir tevakkufa 
işaret olamaz.

Ceneral Balbo kumandasındaki 
filomuzun son muvaffakiyeti, bi
zim ancak neler yapabileceğimize 
delâlet eder. Yoksa bu bizi avu
tacak ve hayretlere daldıracak 
bir mevzu olamaz. Faşist tayyare
ciliğin inkişafı, daima ve daha

çok inkişafı lâzımdır. İtalya hava 
hareketlerinin en başına ulaşmak 
mecburiyetinde dir.

Belgrat tarikile Patras gazete
lerine intikal eden haberlere 
nazaran İtalya bu sene için çok 
geniş^bir hava p!ânı hazırlamak
tadır. Rivayetlere bakılırsa Muso
lini yeniden 4  deniz filosu tesisine 
dair olan emirnameyi kirala imza 
ettirmiştir. Bu filolardan her biri 
( 30 ) tayyareden mürekkep ola
cak, ayrıca iki bombardıman filosu 
yapılacaktır.

İtalya sahillerinde altı tayyare 
istasyonu tesis edilecek ve bir 
tayyare gemisi yaptırılacaktır

Bu hal Fransızların Bahrisefit 
hava filolarını tezyit etmelerine 
sebebiyet vermiştir.

Yugoslavya bazı zabitleri tay
yarecilik tahsili için Fransaya gön
dermiştir.

Bahrimuhit seyahatini yapan 
filo zabitlerimin hepsi ikişer rütpa 
terfi edecektir. Ceneral Baiboya 
Anonçiyada nişanı tevcih oluna
cakmış.

Orhan Seyfi B.
Altı ay hapse mahkûm 

oldu

Ankara 14, (İnkılâp) —  Ali 
Cenani Bey aleyhine Karagöz ga
zetesinde yazı yazan Orhan Seyfi 
Bey altı ay hapse mahkûm olmuştur.

Vilâyet bütçesi
Vilâyet hususî muhasebesinin 

931 senesi bütçesinin ihrazına baş
lanmıştır. Vilâyet yeni bütçenin 
ihzar ve irsalini devaire bildirmiş
tir. Nafıa ve Sıhhiye müdiriyetleri 
yeni bütçelerini göndermişlerdir.

Maarifin bütçesine intizar edi
liyor. Nafıa programı evvelkinin 
aynidir. Esasen 3 senelik bir yol 
programı mevcuttur. Bu progra
mın tatbikatına devam edilecektir.

Darülfünunda
Dün ihtilâf ve patırdı 

çıktı
Darülfünun edebiyat fakültesi 

dün, Türkocağında kongresini 
aktetmiştir. İçtimada ihtilâf çık
mış, talebeden bir kısmı dağılmış
tır. Bu yüzden, yeni sene idare 
intihabı yapılamamış, başka bir 
güne bırakılmıştır.

Müsakkafat vergisi
Ankara 14 ( İnkilâp ) —  Ma

liye müfettişleri müsakkafat ver
gisi üzerinde tetkikata devam 
ediyorlar.

Vilâyet yol vergisini bu sene 
gene 10 lira olarak alacaktır. Bu 
paranın 500,000 lirası umumî 
yollar için Nafıa Vekâleti emrine 
verilecektir.
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Çok kalabalık ve merakiı küt
lelinin heyecanlı tezahüratı arasın
da maça başladık. Oyuncular, 
haftalardanberi devam eden dedi- 
Uorular yüzüncen, çok asabî idi
ler. Bu gergin hava arasında oyun 
oldukça sert başladı. Takıkımız 
bu maça çok ehemmiyet vererek 
fazla çalışmış olduğurdın derhal 
hâkimiyeti temin ederek “Unyon 
kulüp,, takımını sık ştırnıağa başla
dık ve b r az sonra arka arkaya 
iki gol yaptık.

Derhul maneviyetieri kırılan 
haşinimiz, daha fena ve bizimkiler
de biraz ihmalkâr oynamağa baş
ladılar. Böylelikle ilk haftayım bitti.

Bu takıma karşı tatbik etmiş 
oduğumuz oyun tarz' şu idi :

En tehlikeli oyuncu olan Bekiri 
tutmak !

Bunun için de İsmetle İbrahim 
daima Bekiri marke edecek ve 
boş bırakmıyacaklardı.

Iik haftayım buna çok dikkat 
ettiklerinden Bekiri oynatmadılar. 
İkinci haftayım başladığı zaman 
bizim oyuncular iki golün neşesile 
b raz lâkayit oynamağa ve Bekiri 
ihmal etmeğe başladılar. Fırsattan 
istifade etmesini çok eyi bilen 
bu oyuncu boş vaziyetinde topu

kapmasile kalemizin önüne gelmesi 
bir oldu ve çdİv kuvvetli bir süt 
atarak ilk golü yaptı. Bu gol bir 
az bizimk leri harekete getirdiyse 
de goliin oyuncular üzerindeki 
fena tesiri tamamen zail olmadan 
gene Belûr şahsî bir akın yaparak 
ikine: golü de yaptı. Oyunun bit 
meşine ancak beş on dakika 
vardı. Ozamana kadi,r çok hâkim 
ve g. tip vaziyette oynadığımız 
halde Bekirin bu harikulâde oyunu 
yüzünden birdenbire berabere 
bir vaziyete düşmüştük. Bunun 
üzerine bizimkiler büyük bir gay
ret ile oynamağa başladılar.

Bu esnada oyun çok sert ve 
favüllü oynanmağa başlandığından 
Süleymaniyeli hakem mütemadiyen 
oyunu durduruyordu. Oyunun bit
mesine üç dörl dakika kala Sabih 
basile ve müşkülâtla bir gol daha 
yapmağa muvaffak olarak bu çe
tin maçı kazandık. Bu oyunda 
kuvveti beşerin fevkinde çalışan 
Bekir oyundan son.'a bayıldı ve 
saatlerce rahatsızlığı sürdü. Bu 
mağlûbiyet herkesin tahmini gibi 
bu kulübün zâfa duçar olmasına 
ve dağılmasına kâfi geldi. Derhal

aralarında nifak ve partiler teşek
kül etti. Galatasarayın Almanya 
turnesine iştirak etmek istemiyen 
Bekir ve Refik gizlice gelecekle
rini söylediler. Bu suretle hem 
İstanbul şampiyonu olduk, hem de 
Galatasarayın kuvvetli bir şekil
de Avrupaya gitmemesini temin et- 
t k. Artık herkes bu seyahat ile 
n eşguldü. Gidecek oyuncular aşa
ğı yukarı tesbit edilmiş, idmanlara 
başlanmıştı. Bu hazırlık münase- 
betüe b r İngiliz takımile maç ya
pacaktık .

Senelerce üçüncü takımda be
raber oynadığım Bekir ile üç dört 
sene sonra yan yana ilk defa oy- 
nıyacaktım. Bu arzuyu her ikimiz
de aynı şiddetle hissediyorduk. 
Bilhassa Bekir senelerce ikinci, 
üçünçü derecedeki oyuncular ile 
yan yana oynamaktan çok müş
teki idi. Ben ise onun yanında 
çok rahat oynardım.

Zira pas atmasını iyi bildiği 
gibi gerilere yardım ederek topu 
çıkartırdı, muhacim hattını faaliyete 
getirirdi. İngizlere karşı yapılan 
bu takımda yan yana oynuyorduk.

(A rkası ga rın )

Zeki
Lehistan şiddetli bir 

cevap verdi..
Almanyanm Silezyadaki Alman 

akalliyetinin hukukunu müdafaa et
mek istemesi Lehistan ile arasında 
tehlikeli bir mücadele başlangıcı 
olmuştuı. Almayanın Alman akal- 
liyetini müd. faaya kalkışmasını 
Lehi ler memleket siyasetire mü
dahale addetmektedirler. Son ge- 
İen telgraf şuduı:

Cenevre, 14 (A.A.) —  Cemi
yeti A'cvam, Lehistan hükümetinin 
Silczyada intihabat mücadelesi 
esnasında zuhur eden hâdiselere 
dair Almanya tarafından verilen 
notaya verdiği cevabı almıştır.

Lehistan notası Alman hükü
metinin iddialarır.ı reddettikten 
sonra Berlin hükümetinin ittihaz 
ettiği tavrı hareketin bir maksadı 
siyasiyeye müstenit oldnğunu ve 
ekalliyetler hakkında mevcut 
muahedeler çerçevesini geçtiğini 
beyan etmektedir.

Silâh kaçakçıları
Tahkikatı bitirilen silâh kaçak

çılığı meselesi nihayet mahkemeye 
intikal etmiş, maznunlar ikinci 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 
Yakında muhakemelerine başla- 
necaktır. Bunlardan birisi mevkuf
tur. Diğerlerinin gayri mevkuf 
olarak muhakemeleri cereyan ede
cektir.

Maznunlar şunlardır :
Musa, Osman, Eyüp, Davit, 

İbrahim, Abdullah, Remzi, Sait 
Bey ve efendilerdir.

f i  ® ı  • « .- a . .  ı » .hn çirkin guiuşlu 
adam!

Eski Amerika Reisicüm- 
hurıı Miralay Rozveltmiş.

M iralay  R o z v e ltin  g ü le rk e n  
a lın m ış b ir  re sm i 

Son posta ile gelen Amerikan 
mecmualarından birinde şayanı 
dikkat bir yazıya rasladık.

Hulâsa ederek terceme ettik: 
Kolombiya Darülfünunu ruhiyat 

müderrislerinden M. Cons, epi 
uzun süren tetkik ve tecrübeler
den sonra şu neticeye varmıştır: 

1870 senesinden 1928 senesine 
kadar cihan tarihine ismi geçen 
siyasî adamlar içinde, gülmesi en 
çirkin olan adam esbak Amerika 
Reisicumhuru Mösyö Rozvelttir.

Profösör Cons, bu teşhisi 
vazedebilmek için tam dört sene 
uğraşmış, ve Darülfünun bütçesin-

ilgmda zelzele
Yüzü mütecaviz 
felâketzede var.

Konya 14 (A.A.) —  Ilgm ha
valisinde vukua gelen son şiddetli 
zelzelelerde Çavuşçu köyü kâmilen 
harap olmuştur. A çıktı kalan yü
zü mütecaviz felâketzede civar 
köylere ve buradan gönderilen 
çadırlara iskân edilmişlerdir. Zel
zeleden Argıthanmda da birkaç 
ev yıkılmıştır. Zelzele mezkûr 
mmtakada hafif surette fasılalarla ■ 
devam etmektedir, istasyon bina
sı da hasara uğran; ış ve tahliye 
olur, muştu. İnsanca zayiat yoktur.

den aldığı tahsisat ile Çine, Ja- 
ponyaya, rtvrupa, Asya ve Afri- 
kar.ın muhtelif memleketlerine 
seyyahatler yapmıştır.

M. Cons, gittiği her yerde, mü
zeleri, kütüphaneleri, evlerdeki 
hususî resim koleksiyonlarını ve 
resim gaîerilenni ziyaret et
miş , en aşağı 4000 şahıs üze
rinde çalışarak bu neticeye var
mıştır.

M. Cons bu mevzu üzerinde 
bir ay evvel muhtelif Amerikan 
şehirlerinde konferanslar vermiş 
ve bilhassa şu esas üzerinde ıs
rar etmiştir.

Çirkin gülüşlü adamların 
ayakları çok büyük ve taraklı o- 
luyor .Bunların a y a k l a r ı n ı  
g ö r m e k  insanın midesini 
bulundırmak için mükemmel bir 
sebeptir.
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mu™; HÜKÜMETİ DEVİRECEKLER, TEKKELERİ 
uM VE YEŞİL BAYMAĞI AÇACAKLARDI.

mim mahkemenin 
rmda 5 kadın 10

TOffl

Menemen: 15 (A. A) —  Örfî 
divanı harp mahkemesi bugün saat 
14-30 da muhakemelerine başladı. 
Riytset mevkiidne Mustafa Paşa, 
iddia mevkiinde de müddei umumî 
Hidayet ve [muavini Fuat Beyler 
bulunuyordu. Azadan Miralay Ata, 
Miralay Demirşah, Kaymakam Yu
suf Ziya ve Baha Beylerde kendi
lerine mahsus mevkilerini işgal et
mişlerdi.

ilk evvel zabıt kâtiplerinden Ke
mal Bey maznunların isimlerini, 
müteakiben zabıt kâtibi İhsan Bey 
tarafından da kararname okundu. 
Maznunlar mevkiinde 122 kişi 
bulunuyordu. Bunlardan beşi kadın, 
onu sarıklı idi. Şeyh Esat ile oğlu 
Mehmet Ali yanyana oturuyor, 
Menemen vak’ayı fedasını ika 
edenler arasında bulunupta vak’a 
yı müteakip tutulan üç şerir de 
ön sırada idi. Teşkilâtı Esasiye 
kaunnu ile taayyün eden şekli 
hükümeti tağyire teşebbüs eden 
altı kişi ile bunları cürüm işleme
ğe azmettiren ve teşvik eyliyen 
diğer eşhas hakkında divanı har
bi örfî karar hakimliğinin Türk, 
ceza kanunlarile tekkeler ve za
viyelerin şeddine müteallik olan 
kanunun aşağıda yazılan madde
lerine tevfikan herbiri hakkında 
şu şekilde duruşmaları tesbit ve 
talep olunuyordu:

1 —  Şeyh Esat ile oğlu Meh
met Ali, Manisadan manifaturacı 
Osman, mutaf Şüleyman, |Lâz İb
rahim Hoca, Giritli Ali oğlu Ha
şan, Nalıncı Mustafa oğlu Haşan 
ve Mehmet Emin - bu üç şahıs 
malûm, altışahıs ta sağ kalanlar
dandır. Çakır Ramazan, Kahveci 
Sigareci Mustafa, Terzi Talat, 
topçu Haşan, Tatlıcı Hüseyin Ge- 
çili Köylü Himmet oğlu Süleyman, 
Şeyh Hakkı, Hafız Cemal, Hoca 
İlyas Koca Hilmi, Manisadan Rağıp 
Lâz mehmet Ali, Hoca Şeyh- 
Saffat, Şayh Ahmet, Muhtar Şeyh 
Hafız Ahmed’in Türk ceza kanu
nunun 146 - ıncı maddesine...

Bunların yaşları nazarı itibare 
alınmak suretile cezalandırılması.

2 —  Kâhya Ahmet oğlu İs
mail, Bozalanlı Koca Mustafa, 
Hacı İsmail ve oğlu Hüseyin, Gö
receden Abdülkerimin de altı asi
yi cürüm işlemeğe teşvik ve tah
rik ettikleri tespit edilmesine bi
naen bunların da Türk ceza kanu
nunun 146 ıncı maddesine.

3 —  Cumayı balâlı Ramiz, 
Çanaklı Süleyman, Belediye araba
cısı Hüseyin, Menemenli Ramiz, 
Menemenli Mukim, Boşnak Abbas, 
Giritli Mazlumaki oğlu Ali, Giritli 
İbrahim oğlu İsmail ve Ali oğlu 
Acem Haydar, Mehmet oğlu çinge
ne Ali, Umer oğlu Barputlu Meh
met, Hayim oğlu Jozef, Sunurlu 
Mehmet Ali, Mazlum oğlu gözlüklü 
Mehmet Ali, Yanyalı kunduracı 
Kâmilin de bu irtica hâdisesi

sırasında altı asinin filine iştirak 
ve iltihak ettikleri sabit olmasına 
binaen bunların da Türk ceza 
kanununun 146 İnci maddesine.

4 —  Manisadan Şüleyman oğlu 
Murat Mustafa Mehmet oğlu Ab- 
durrahman, Mehmet oğlu Mehmet 
Fırıncı Mustafa oğlu Ahmet, Meh
met Eminin validesi Hasbiye hem
şiresi Halide, karısı Emine, sima- 
sar kâtibi Mustafa, Posta sürücüsü 
Ahmet Osman, ksrısı Refia, Ço
ban kara Ahmet oğlu Ali, Gülle 
Mehmet oğlu Ali, Bozalan muhta
rı Mustafa, Aza Mustafa oğlu 
Mustafa, Mehmet oğlu İsmail, 
Keçeci Süleyman, Mehmet oğlu 
İbrahim, Halil oğlu Haşan, Ah
met oğlu Hüseyin, Hacı İsmail 
oğlu Haşan, Tarakci Haşan oğlu 
İbrahim, Etem Hoca, Haşanın Hü
seyin, Ramazan oğlu Bekir, Şe
rif oğlu Eyip, Osman oğlu Haşan, 
Mehm et o ğ l u  A h m e t ,  
Ahmet oğlu Mehmet, Haşan oğlu 
İbrahim. Kurabiyeci Ahmet oğlu 
Haşan, Haşan oğlu Mehmet, Hacı 
Ali oğlu Mustafanın da mehdi ve 
rüfekasının harekete geçtiklerini 
haber aldıkları halde hükümete 
haber vermemeleri hasebiie Türk 
ceza kanununun İ S İ  inci maddeleri

5 —  Manisadan Lütfullah oğlu 
Halil, Tevfikiye mahallesinde Haşan 
oğlu Mehmet, Ahmet oğlu İbra
him, Mustafa oğlu Sadi, Abidin 
oğlu Tahsin, Zeno oğlu Haşan

Çuha Mehmet, Filorinah Nuret
tin, Üsküplü Şaban, Çerkeş Q- 
mer oğlu Ahmet, Filorinah Mus- 
lu oğlu Halil, Filorinah Mevlut, 
Ragıp oğlu Osman, Filorinah Muh
tar oğlu Haşim, Firorinah Ali 
Filorinah Haşan oğlu Ahmet 
Filorinah Ali, Filorinah Raşit, 
Rahmanlıdan Hacı Hafız, Ali Os
man, Aoroz köyünden İbrahim 
oğlu Mustafa, Filorinah Osmanında 
tekkeler ve zaviyelerin şeddine 
dair olan kanunun hükmüne..

6 —  Menemenli Raşit oğlu 
İbrahim, Sivamlı Osmanın Türk 
ceza kanununun 15 - inci madde
sine, Tütüncü Haşan oğlu Haşa
nın ve Ahmet oğlu Halit ve saatçi 
Hüseyin Mazlum ile Mustafa oğlu 
Mehmedin tekkeler ve zaviyele
rin şeddine dair olan kanun hük
müne ve Menemenden Hafız ber
ber Ahmedin de türk cezası 
kanunumın 15 - inci maddesine, 
Sütçü Mehmedin Karısı Keziban, 
Avukat Haşan Fehmi, Kayserili 
Hacı Ali oğlu Mehmet, Mustafa 
oğlu Münim, Murat oğlu Ahmet, 
Menemenden Hacı Müslim, Mene
menden Sadık, Menemenden Meh
met oğlu İbrahim, Menemenden 
Haşan oğlu İbrahim, Menemenden 
Hacı Ahmet, Keçeli Köyünden 
Ahmet, Çallı Süleyman, Mavunacı 
Dadaylı Haşanın da men’i muha
kemeleri talep olundu.

ar

Koskoca bir ticaret şehrini soyup soğana çevirenlerin 
kurduklara örümcek ağı altüst edilmelidir

Dün gazetemizde Ankara’dan 
gelen bir telgraf haberi vardı. Bun
da hükümetin faizcilikle mücadele 
edeceğinden bahsediliyor bankalar 
ntzdinde bazı teşebbüsatta bulu
nacağı da ilâve ediliyordu. Bu 
münasebetten istifade ederek İzmir 
hakkında bir kaç satır yazmak is
tedik.

1 —  İzmir Türkiyenin en 
büyük ticaret hareketini yapan 
şehirdir, Böyle olduğu halde ban
kalardan en az istifade gören 
şehir gene İzmirdir.

2 —  izmirde bir iki millî ban
ka ile bir ecnebî bankası vardır. 
Ecnebi bankalar kazanç hususun

da gayet haristirler. Ellerindeki
parayı meşru kredilerde kullan
mazlar, murabahacılık ederler.

Bunlar Beyler sokağında bazı 
sarrafları vasıta gibi kullanarak 
yüzde 32 den tutunuzda yüzde 
yetmişe, seksene kadar faiz alırlar.

Bu yüzden memleketin yarı
sından fazlası bilvasıta ecnebi 
banka direktörlerine merhun ol
muştur.

Bu bir faciadır, yazıktır ki 
ksskoca bir şehrin bu felâketine 
gene o şehrin bazı vatandaşların
dan mü. ekkep bir şebeke vası
ta olmaktadır.

İzmir faizcilerinde merhamet 
insanlık ve his namında hiç 
bir şey yoktur. Bunlar hanuman- 
lar söndürerek, aileler mahvederek 
muazzam servetler iddiahar etmek
tedirler.

Hükümetin bu hayırlı teşeb
büse bir an evvel başlaması 
ve her yerden evvel İzmiri Beyler- 
sokak sarraflarının elinden kurtar
ması lâzımdır. Yoksa yarın öbür* 
gün haczedile edile İzmirli Türkün 
elinde on para kalmaz..

İzmir faizcilerini inkılâba ve 
vatana ihanetle ittiham etmek hiç 
te müşkül değildir. Çünkü bu a- 
damların malî tazyikinden çıkan 
İktisadî buhran memleket ruhiyata 
üzerine pek fena tesir etmektedir.

İzmir gibi bir ticaret şehrinde 
yapılan para ihtikârına göz yum- 
mamalı, faizcilerin örümcek ağı 
altüst edilmelidir.

(M aznunların ifa deleri ikinci sa y fad a )

İstanbul etten gıda 
alamıyor

Yapılan son istatistiğe göre
1930 senesi içinde Karaağaç mez
bahasında şu miktarda hayvan 
kesilip satılmıştır:

Karaman, vasati fiat 46 kuruş
tan 4,033,856 kilo dağhç:
51 kuruştan 536,056 kilo; kıvırcık:
51 kuruştan 932,470 kilo, kuzu:
52 kuruştanl.384,829 kilo, sığır 
31 kuruştan 1,966446 kilo, dana:
38,5 kuruştan 24,158 kilo.

Bu hayvanlar kesilerek sakatı 
ayrı satıldığından safi et fiatleri 
yüzde 25 nisbetinde bir zam gör
mektedir.

İnkılâp— İstanbul gıda almıyor, 
yukarıdaki, et yekûnu İstanbul 
nüfusuna taksini edilecek olursa 
adam başına ayda 1 kilo bile et 
düşmediğini görüyoruz. Bir adama 
günde asgarî yüz dirhem et lâzım
dır.

Oh aide ortada korkunç gıda
sızlık var! Bu şiddetle uğraşılması 
lâzımgelen bir meseledir.

Buna ilâve etmek lâzımdır ki 
son günlerde süt kontrolü bozul
muştur. Bir şehrin gıda işinin 
kontrolünü Belediye zabıtası eline 
bırakmak kadar iptidailik olamaz. 
Bütün bu sakat işlerile anlaşılı
yor ki, bu belediye, işinin ne ol
duğunu bilmiyor ve bunun far
kında değildir.

Henüz bir çuval undan kaç 
ekmek çıkacağını bile tesbit ede
memiş bulunan bu belediyeye iş
lerinin ne olduğunu ve şehirciliğin 
neden ibaret bulunduğunu öğren
mesini tavsiye ederiz.

Bin bir tavsiyeden sonra bu 
tavsiye hayır ederse şehirlilere 
ne mutlu!...

Yeni tefrika
larımız!

2 0  kânunusani salı gününden  
itibaren iki tefrikaya birden  

başlıyoruz:
1 — Patrik Grigoryos 

niçin ve nasıl idam edildi? 
Yunanistan istiklâline nasıl

kavuştu ?
[ Bir çok vesaike istinaden 

tertip edilen bu eserin muharriri ]

N. Nazif
Beydir. 

ik inci tefrikam ız:

2  —  O n u  b e k liy o ru m
Aşk ve sevişme romanı 
Yazan: SUA T DERVİŞ H.

Bundan sonra:
(PONTOS) ve (İHTİLÂLİ 

KEBİR) tefrikamıza başhyacağız

Tot Bellânın raporu münasebetile
• - -1 I -  . ı -ı 1,1 ı ı

ismet Adanadan gönder
diği mektupta diyor ki:

Noksan seciyeliler, hertiirlü yalan dolan ve riyayı irti
kâp edenler, bundan da utanmadılar

Antrönör Tot Bellamn Ankara 
Spor kongresine verdiği rapor 
sporcu gençlerimizin bihakkin in
fialini mucip olmuştur. Adanada 
bulunan meşhur futbolcularımızdan 
Dr. İsmet B. bu münasebetle bize 
bir mektup göndermiştir.

Aynen de/ccediyoruz :
İnklıâp gazetesine efendim 
Ahiren Ankarada in'ikat eden 

spor kongresinin 928 olempiyadı- 
na iştirak eden futbolcular hak
kında vermiş oldukları kararı te- 
esssürle okudum.

Türk sporculuğunu temsil eden 
kongre heyeti; ne idüğü belirsiz 
bir ecnebi, ve öteden beri seciye 
ve karakterindeki noksan yüzün
den birçok tenkitlere uğramış ba
zı kimselerin ivalatile senelerden 
beri Türk millî takımında vazife 
görerek, acı neticelerden çok fazla 
şerefli zaferler kazanara k memle
ketin göğsünü kabartmış memleket
te ve bilhassa şimal turnesinde 
bütün dünyaya Türk futbolculuğunu 
ve ondan ziyade Türk neslinin 
temizlik centilmenlik, azim ve sem
patisini takdir ettirmiş Türk genç
liği mümessillerini tecziyeye kalk
makla. çok haksız, kadirnaşinas

ve spor tarihinde cidden leke ola
cak bir karar ittihazında istical 
ve gaflet göstermişlerdir.

Benim ve benim gibi bu gün 
spor sahasını terk etmiş arkadaş
larım için gülünecek maddî bir 
kıymeti, fakat manen ağır bir dar
be olan; uzun mesaimizin nankör 
bir hediyesi gibi telâkki ettiğim 
bu cezada istinat edilen iddiaları 
öğrenmek isteriz. Ne ile itham 
ediliyoruz? Kim tarafından?

Bir adamın müdafaasını yapma
dan mahkûm edildiği nerede gö- 
rölmüştür? Gençliği böyle bilâ 
müdafaa mahkûm ettirecek kadar 
sözlerine ve seciye ve dürüstîsine 
itimat edilenler kimlerdir? Mahut 
kafile reisile (Tot Bella) m ı?

Ta bidayetten itibaren çok 
yanlış hedeflere en sakim yollar
dan büyük bir aciz, dirayesizlik 
ve idaresizlikle gitmeğe kalkarak 
iyi idare edildikleri zaman iyi notlar 
almış gençleri, yat ellerde rezil 
ve maskara edenlerin tebrie
edilmek derecesine getirilerek, 
bu berbat idare yüzünden
doğmuş küçük kusurlarından do
layı geçlerin tecziyesi, hiç bir
vakit şayanı tessür ve yahut

(  Arkası 2 inci sakifede J
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Yanın Ankaradan şehri
mize geliyor

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Türk mübadele Başmu- 
rahhasımız Tevfik Kâmil Bey 
yarın şehrimize gelecektir.

Muhtelit mübadele komisyonu 
önümüzdeki hafta içinde umumî 
bir içtima aktederek büroların 
hazırladıkları 15 er günlük rapor
ları tetkik edecektir.

Tevfik Kâmil Bey, şubat ipti
dalarında Garbî Trakyaya tetkik 
seyyahatine çıkacaktır.

Ramazan salıya
20 Kânunusani 1931 Salı günü 

Ramazanın iptidası olduğu ilân 
olunuyor.

Tavuk kolerası
Şehrimizde tavuk kolerası de

vam ediyor. Haber verildiğine 
göre tavuk kolerası en ziyade 
Bakırköy civarındadır. Buradaki 
evlerde kümes hayvanları arasın
da pek çok telefat vardır.

Tavukçuluk değil!
iktisat Vekâletinden iş 

bekliyoruz
İktisat Vekâleti tarafından bir 

tavukçuluk enstitüsü tesis ediliyor. 
Vekâlet her tarafta tavuk yetiş
tirilmesine ehemmiyet vermektedir. 
Ziraat müsteşarlığı fazla tavuk 
yetiştirmek için bir program ha
zırlıyor.

İnkılâp —  Tavukçulukta şüp
he yok bir iştir. Fakat İktisat Ve
kâletinden beklenen iş bu değil
dir. Vekâlet bir iş tasnifi yapmak 
mecburiyetinde olduğunu asla 
unutmamalıdır.

Diğer taraftan aldığımız 
bir haberde, bu gün İstanbul 
kuşçularının toplanacağım bildiri
yor. Bunlar bugünkü içtimaların- 
da İktisat Vekâletinden naktî yar
dım istiyeceklermiş.,

Bundan evvel leblebicilerin, 
turşucu ve helvacıların da İktisat 
Vekâletinden naktî yardım iste
yeceklerini duymuştuk.

Bu gidişle zaten kuş halinde 
bulunan vekâlet bütçesinin bu 
muazzam işler yüzünden kanaatsız 
kalacağından korkulur.

M. Danef
Dün memleketine gitti

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan sabık Bulgar Başvekil
lerinden M. Danef dünki ekspres
le memleketine avdet etmiştir.

Beyannamelerden mes’ul 
kim?

1704 Numaralı kanun muci
bince, müessese sahiplerinin po
lise vermeğe mecbur bulundukla
rı beyannamelerin satışında ih
tikâr yapıldığını ve beyanname- 
rin otelciler cemiyetinden alınma
sı için polisçe, alâkadarların ic
bar edildikleri iddia edildiğini 
yazmış, vilâyetin mütaleasını 
da ilâveten zikretmiştik.

Vilâyet, dün, bu iş hakkında 
tahkikata başlamıştır. Beyanname
nin üzerinde, polis mührünün bu
lunması, nizamsız ve binaenaleyh 
bir cürümdür.

Vali muavini Fazlı Bey key
fiyeti, telefonla polisten sormuş, 
polis mühürünün basılmasına niçin 
müsaade edildiğini anlamak iste
miştir.

Verilen cevapta, Otelciler ce
miyetinin beyannameyi, nümuneye 
muvafık olup olmadığı istifsar 
edilmek üzere polise getirdiği ve 
muvafık olduğu cevabı ahmnca, 
tasdik edilmek üzere mühürlen
mesi rica edildiği; Bunun içiıı, 
mühürlendiği, fakat mührün tab’ı- 
na müsaade edilmemiş olduğu 
söylenmiştir.

Vilâyetin tahkikatı neticesine 
göre; mücrim otelciler cemiyeti 
ile cemyiet, değilse poliste icap 
eden kimseler, kanunun tarifatma 
göre cezalandırılacaklardır.

Kambiyo yokmuş
Belediye tekrar hükümete 

müracaat ediyor
Unkapanı Köprüsü gün geç

tikçe harap olmaktadır.
Halbuki kambiyo mevcut ol

madığından Gazi köprüsünün inşa 
muamelesi ilerliyememektedir. Bu 
sebepten dolayı, belediye tekrar 
kambiyo müsaadesi için hükü
mete müracaat edecektir.

Büyükadada
Su işleri gene mi suya 

düşüyor
Büyiikada Kazoğlu su kuyula

rının işletilecek bir hale gelebilmesi 
için 25 bin lira kadar bir paraya 
ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Tahsisat mevcut olmadığı için 
bu paranın derhal sarfedilerek işe 
başlanmasına imkân görünmüyor. 
Bunun için belediye hazirandan 
itibaren tatbik edilecek olan 1931 
senesi bütçesinde bu tahsisatın 
kabulü için şehir meclisine teklifte 
bulunacaktır.

Vilâyet bütçesi
Bu sene en fazla Maarife 

ehemmiyet verilecektir

Vilâyet 931 bütçesinin tan

zimi bitmek üzeredir. Bütün de- 
vair, bütçesini tesbit edip vilâyete 
göndermişler; yalnız, Maarif kal
mıştır. Bu sene, maarif faslına 
fazla ehemmiyet verilecektir.

Vilâyetin bu setteki bütçesi 

4600 liradır. Bunun 30 bin lirası 

maaşata mütebakisi de malî umura 
sarfedilecektir.

İzmir de kanlı bîr cinayet,*
Katil diyor kıs »O istedi

Liman şirketi memurlara 
yemek veriyor

Liman şirketi memurlarına 30 
kuruşa öğle yemeği yedirmekte 
idi. Son znmanlarda liman şirketi 
bu mutfağı genişletmiştir. Şirkette 
çalışan memurlardan istiyen ak
şam yemeklerini de lokantadan 
tedarik etmektedir.

Liman şirketi lokantası iktisat 
vekâletinin dğier dairelerindeki me
murlara da abone usulile yemek 
veriyor.

Bundan başka şehrimizde bu
lunan hüyük şirketlerden bir ka
çı da memurları için ucuz öğle 
yemeği temin etmiştir.

Bunlar ve fazla memur kulla
nan büyük müesseseler de ucuz 
öğle yemeği teminine teşebbüs 
etmişlerdir.

İnkılâp —  Liman şirketi 30 
kuruşa yemek verirken bunun u- 
cuzluğu kanaatindedir. Halbuki, 
ayni parayla ucuz yemek veren 
ahçılar yok değildir. Eğer liman 
şirketi memurlarına yardim etmek 
istiyorsa yemekleri daha ucuza mal 
edebileceğini kabul etmelidir.

Hayvan Borsası
Yakında belediyeye 

devrolunuyor
Hayvan Borsasınm Belediyeye 

raptı takarrür etmiştir. Esasen 
belediyeye merbut olan mezbaha 
idaresi ile hayvan borsası muame
lât itibarile daima alâkadar oldu
ğundan Hayvan borsasınm bu su
retle belediyeye devri alâkadrlar 
arasında muvafık görülüyor.

Bu husustaki lâyiha dahiliye 
vekâletince tetkik ediliyor.

Lâyiha yakında başvekâlete 
verilecektir.

Hayvan Borsasınm belediye 
devrinden sonra Borsa ile mez
bahanın âlâkası daha mazbut bir 
şekilde tesbit edilecektir.

Okkası 5 kuruş
Bu sene yoğurt çok ucuz 

olacak
Bu sene yoğurdun çok ucuz 

olacağı söyleniyor. Geçen sene 
bu mevsimde yazın yoğurt fiatla- 
larının 20 kuruşa kadar düşeceği
ni yazmıştık. Filhakika yaz orta
sında bazı semtlerde 20 kuruşa 
kadar yoğurt satılmıştı.

Diğer taraftan bir iki haftadan 
beri İstanbula kuzu yollanıyor.

Geçen seneye nazaran daha 
çok hayvan yetişmiştir.'

Bu sene toptan okkası 5 ku
ruşa kadar yoğurt satılacaktır.

GCasafeî! ©Id&isımce İkaSaved kadımı 
ksıçınmsığsı çslUiişimsş sım au

Kurtuluyoruz!
Bu gidişle yakında İkti
sadî buhrandan yakayı 

sıyırıyoruz
Müskirat İnhisar idaresi Su

danda da rakı sarfiyatını temine 
çalışmaktadır. İdare Sudana da 
numunelik bir kaç sandık rakı 
göndermiştir.

İNKILÂP —  Müskirat idare
sinin bu faaliyetine diyecek yok.

İdare Sudandan sonra ihraca
tım Ümit burnuna kadar da ge
nişletirse değme ğitsin... Ümit
lerimiz bir kat daha artacak de
mektir. Bu gidişle ve bu hızla 
İktisadî buhrandan yakında yaka
yı sıyıracağımıza intizar edebiliriz.

İzmir'de bir hiç yüzünden kanlı 
bir cinayet olmuş, bir kahveci bir 
kasabı katletmiştir.

Hâdise hakkında İzmir gazete
leri şu iafsilâtı vermektedir.

Basmahanede Sadık bey ga
zinosunda başlıyan bir işret ve 
eğlence, gazino kapısında müthiş 
bir cinayetle neticelenmiş ve kah
veci Cemal isminde birisi, Kasap 
Demir Ali oğlu Hüsnü efendiyi 
beyninden üç kurşunla vurup öl
dürmüştür.

Hâdise şöyle olmuştur:
Katil ve maktül A., hanım is

minde bir alifte ve diğer üç arka
daşla beraber dün gece basma
hanede büyük Sadık Bey gazino
suna geliyorlar saat or. bir.. İşrete 
başlıyorlar.

Mecliste bulunanlar şunlardır:
A.. Hanım, kahveci Cemal, kasap 
Demir oğlu Hüsnü, Sabri Hüsnü 
ve Halit efendiler. Bunlar “maruf 
eşhastan,, dırlar. işret meclisi, 
bir müddet devam ettikten sonra, 
Cemal A... Hanıma sarkıntılığa 
başlıyor. Bundan Hüsaü ve Halit 
Efendiler muğber oluyor, kalkıp 
gidiyorlar.

Geride kalanlar bir müddet 
daha içip eğleniyorlar. Nihayet 
evlerine dönmek üzere kalkıyor
lar. Gazinodan çıktıkları sırada 
kahveci Cemal kasap Demir oğ
lu Hüsnü Efendi ile karşılaşıyor. 
Kasap, kahveciye tarizde bulunu
yor. Fakat Cemal sarhoştur ve 
hemen almıyor.

Ceketinin cebinden bir para- 
bellom tabancasını çekmesile 
Hüsnü Efendinin üzerine ateş et
mesi bir oluyor. Üç kurşun bir
biri arkasından zavallı kasabın 
beynini delip geçiyor ve Demir 
oğlu Hüsnü efendi anide ölüp 
yere yuvarlanıyor.

Etrafmdakilerin yetişmesine va
kit kalmadan, katil Cemal A... 
hanımı kolundan tutuyor v e :

—  Bu hergele işte bunu is
tiyor.

Diyerek kadınla beraber fi
rar ediyorlar. Çorak kapı kara
kolu komiseri Salih bey hemen 
hâdise mahalline yetişerek tah
kikata başlamış ve müddeiumumi
lik cinayetten haberdar edilmiştir. 
Müddeiumumi muavini Şükrü Bey
le tabibi adlî Şakir Bey cinayet

Hastanelerde
Ücretli yataklar artacak

Belediye hastanelerindeki pa
ralı yatakların tezyidi takarrür 
etmiştir. Paralı yataklar sınıflara 
tefirk edilecektir. Fakat tezyit 
edilen yataklar ücretsiz yataklar
dan tahsis olunmıyacak, yeniden 
tesis olunncaktır.

mahalline gelmişler ve adlî tah
kikatı açmışlardır.

Diğer cihetten zabıta, katili 
bulmak için taharriyata başlamış
tır. Cemal, kaçtıktan sonra A... 
Hanımı Namazgâh civarında tanı
dıklarından birinin evine bırak
mış ve kendisi de saklanacak bir 
yer aramıya koyulmuştur. Zabıta 
katilin ihtifagâhını keşfetmekte 
müşkülâta uğramamış ve merkumu 
tevkif etmiştir.

Cemal her şeyi itiraf etmiştir, 
ifadesinde:

—  Evet. Kasap Hüsnü efendi
yi ben vurdum. A.. Hanıma balta 
oluyordu, Zoruma gitti. Tabancamı 
çekip ateş ettim..

Demiştir. Katil, cinayet aleti 
olan tabancayı arkadaşlarımdan 
Sabriye bırakmıştı. Sabri efendinin 
evi taharri edilerek tabanca bulun
muştur.

Katil 45 yaşlarındadır ve ga
yet souk kanlıdır ve yaptığına 
nadim görünmüyor :

„ 0  istedi ben yaptım!,, diyor.
Alifte güruhundan olan kadın 

da cinayetten hiç müteessir de
ğildir. Merkume, katille 3 - 4  se- 
nedenberi münasebette bulunmak
tadır, Cinayetten sonra da onu 
bırakmış ve kolkola, saklandıkla
rı eve kadar beraber gitmişlerdir.

Katil kahvecilikle müştegildir. 
Vakit ve hali oldukça müsaittir. 
Emlâk sahibidir. Evlidir ve iki ço
cuğu vardır. Kahveci Cemal, Bas
mahane muhitinde tanınmıştır. Çil 
yüzlü korkunç bakışlı, kılığı kıya
feti oldukça düzgün bir adamdır.

Maktule gelince, bu zavallı 23 
yaşında yakışıklı bir gençti. Be
kârdır ve anası babası vardır.

Çorak kapu karakolunda 
gazinocular da şahit sıfatile istima 
edilmişlerdir.

Müddei umumî muavini Şükrü 
Bey tahkikata devam etmiş ve 
yakalanan A.. Hanımla cinayeti 
gören 15 şahidi yegân yegân is
ticvap etmiştir. Şahitler kabahatin 
tamamen katil Cemalde olduğunu, 
maktulün hiçbir sun’u taksiri 
olmadığını söylemişler.

Cenaze defnedilmek üzere 
memleket hastanesine gönderilmiş
tir. Tabibi adlî Şakir Bey otopsi 
yapacak ve cenaze bu gün defne
dilecektir.

Kız kaçıranlar getirildiler
ailivride kız kaçırmak ve taar

ruz cürümlerinden maznun olarak 
yakalanan Ali, Necip, Salih, Rem
zi ve Mehmet isminde beş_ kişi; 
dün jandarma nazaretinde İstan
bula getirilmiş ve tevkifhaneye 
nakledilmiştir.

Şehir Meclisi
Yakında ikinci devre 

içtimaları başlıyor
Şehir meclisi, şubatın ilk gün

lerinde toplanarak ikinci devre 
içtimalarma başlıyacaktır. Bu dev
redeki içtima 15 gün devam ede
cek, icap ederse temdit edilecek
tir.

Bu devrede Verem hastanesi 
ve Mezbaha meselesi görüşülecek
tir.

9 kuruşa tiyatro
Rekabet buna derler; sakın 

kaçırmayınız
İstanbul tarafındaki sinemala

rın çoğu sesli filim göstermeğe 
başlamıştır. Şehzade başında ses
li filim gösteren sinemalarla tiyat
rolar arasında şiddetli bir reka
bet vardır.

Son günler zarfında bir tiyat
ro duhuliye fiatını 9 kuruşa kadar 
indirmiştir.

Balmumu ihracatı
Geçen hafta içinde 7 bin kilo 

balmumu ihraç edilmiştir. Balmu
mu son zamanlarda en ziyade 
satılan ihraç eşyası arasına gir
miştir. Bilhassa Bulgaristandan 
fazla talep vardır.

Ayni hafta içinde 350 fıçı zey
tinyağı satılmıştır.

Anadolu Hisarmda köprü
Anadolu Hisarında yapılan be

ton arme Cengâver köprüsünün 
inşaatı tamamen bitmiştir. Bu ayın 
sonunda köprünün küşat resmi 
yapılacaktır. Bu köprü diğer be
ton köprülerden daha büyük ol
muş ve daha masrafla vücude 
gelmiştir.
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M ca mazmmlan-

[B irinci salıifeden mabat]
Karar okunduktan sonra maz

nunların isticvabına başlanmıştır. 
Bunlardan Mehmet Emin ifade
sinde: iki sene evvel Lâz İbrahim 
Hocanın Manisada şapka aleyhin
de vazettiğini, nakşî şeyhlerine 
karşı derin bir muhabbeti oldu
ğunu, Lâz İbrahim Hocanın beş 
aydanberi zikir içinde kendini 
keybettiğini, ayrıca Derviş Meh
medin esrarlı cıgaraların tesirile 
meczup bir hale geldiğini, Derviş 
Mehmedin kendisini Mehdi diye 
tanıttığını ve Menemende Şeyh 
Saffetin evinde misafir kalacak
larını, onun vasıtasile umum nakşî 
şeyhlerini harekete getireceklerini, 
Menemenden sonra Manisa, An
kara, İstanbula gideceklerini ve 
Hükümeti devirerek eskisi gibi 
tekkeleri açacaklarını kendisine 
söylediğini anlatmış ve sözlerine 
derviş Mehmedin kendisine bir 
tabanca vordiğini ve vak’ai fe- 
ciadan evvel Menemende Derviş 
Mehmedin şeyh Saffatle görüştü
ğünü ilâve etmiştir.

Nalıncı Haşan ifadesinde; Ma
nisada en son toplanmada, evvelki 
toplanışlarda bulunmadığını ve Me
nemende camiden bayrağı kendisi 
aldığını ve kendi elindeki bıçakla 
Kubilâyın başının kesildiğini söy
lemiş ve bu esrarlı cıgaralarla 
mütemadi zikirlerle meczup bir 
hale geldiğini, derviş Mehmedin 
Saffetle görüştüğünü, Derviş Meh
medin takip ettiği maksadın Cum
huriyeti yıkmak olduğunu, ve Me
nemenden soma Manisa, Ankara 
ve İstanbula gideceklerini, Şeyh 
Saffeti Menamende vekil bıraka
caklarını Derviş Mehmedin Şeyis- 
lâm olacağını söylediğini naklet- 
miştir. Merkum ifadesinde Şeyh 
Saffetin daha evvel Derviş Moh- 
mede yazdığı bir mektubu ona 
vermek üzre kendisine tevdi ettiğini 
ve keza Lâz İbrahim Hocanın 
teşvikile daha evvel İstanbula git
tiğini ve Şeyh Esadı ziyaret et
tiğini, evinde on bir gün misafir 
kaldığını ve vak’dan üç ay evvel 
Lâz İbrahim Hocanın Manisaya 
geldiğini, tekkelerin tekrar açıla
cağını söylediğini hikâye etmiştir.

Küçük Hüseyin ifadesinde: Der
viş Mehmetle babasının amca ço
cukları olduğunu, ve onların evi
ne gittiğini, onunla daima temas 
ettiğini ve Derviş Mehmedin ken
disine çıkacak mehdî benim dedi
ğini, son içtimain tatlıcı Hüseyinin 
evinde yapıldığını söylemiş ve der
viş Mehmedin ne yapmak istediği 
hakkında diğerlerinin ifadelerini 
teyit etmiştir. Haşan bu meselede 
babasını haberdar etmediğini ce
vaben söylemiştir.

Ramazan ifadesinde beş altı 
aydır derviş olduğunu ve Paşa 
köyünde silâhlan gördükten son' 
ra korktuğunu, kaçtığını ve mü
teakip vak’alar hakkında malûmatı 
olmadığını söylemiştir.

Tatlıcı Hüseyin bunların kendi 
evinde toplandıklarını, bunları ta 
nımakla beraber bir alâkası olma
dığını, maamafih lüzum hâsıl ol
dukça alım satım işlerinde bun
larla görüştüğünü ifade etmiştir.

Topçu Hüseyin tatlıcı Hüseyi 
nin evindeki içtimada bulunmadı 
ğını maamafih bunları tanıdığını 
fakat kendisine düşman oldukları 
m söylemiştir.

Bundan sonra Reis Paşa d:

(P o O ü s 'fe e

Seyahatlarında Şükrü 
Kaya B. refakat edecek

Ankara, (inkılâp) —  Gazi Hz. 
leri, hafta ortasında seyahate çı
kacaklardır. Kendilerine, dahi
liye vekili Şükrü beyle sair bazı 
zevat refakat edeceklerdir.

Nafıa vekili
Şirketler hakkında 

ne diyor?
Ankara 15 — Nafıa vekili 

Hilmi B. terkos ve rıhtım şirket
leri etrafındaki tetkiklerle çok 
yakından alâkadar olmaktadır. Ve
kil B. bu iki şirkete ait tetkik
lerinin son vaziyetlerini şu şekilde 
izah etti:

—  Terkos şirketi hakkındaki 
şikâyetler üzerine uzun zamandan- 
beri tetkikat yapılmaktadır. Tet- 
kikatın son safhası Sıhhiye Vekâ- 
letindedir. Bunu çok çabuk neti
celendirerek nihaî bir karara 
varmak zarureti mevcuttur. Sıh
hiye Vekâletinden gelecek cevap 
üzerine son olarak kendim tetkik 
ederek nihaî karan vereceğim.

Rıhtım şirketi meselesne ge
lince: bu işte bizim hakkımız va
zifemizin feshi cihetine mütema
yil olduğu kanaatindeyiz. Bu gü
ne kadar mukavelenamedeki şart
ları ifa etmiyeıı bu şirkete bir 
protesto gönderildi. Protestoda 
kendisine fesih hakkımız ihtar 
edildi. Bundan başka son olarak 
b'r nota daha verilli.

İmza ediliyor
Türkiye — Çekoslovakya 

ticaret muahedesi
Türkiye —  Çekoslovakya tica

ret muahedesi, cumartesi günü 
imzalanacaktır.

Ankara vilâyet meclisi 
Ankar, 15 (İnkılâp) —  Vilâ

yet meclisi, bugün toplandı.

ÂStm raır a l ta  î
Duyduk duymadık de

meyin millet koşun!

Havana, 15 (A. A) —  
Cuba adasının şark kıs
mında bulunan dağlar
da altın madeni keşfe
dildiğine dair ortaya çı
kan bazı şayialar üzeri
ne yüzlerce kimseler bu 
dağlara gitmeğe baş!a- 

j mışiardır._______________

Ihsan Ziya Bey
Muhakemeye devam edildi

İzmir (İnkılâp) — Urla hâki
mi İhsan Ziya Beyi öldürmekle 
maznun Zeynelzacie Hüseyin Bey
le Değirmenci Mehmet, Arif ve 
Muharremin muhakemelerine Ağır
ceza mahkemesinde devam edil
miştir.

Muhakeme celsesinde Değir
menci Mehmet söz almıştır. G e
çen celselerden birinde Urlalı 
Rüstem ile arkadaşlarının kendi 
aleyhinde şahitliklerini reddederek 
bunların eskidenberi kendisine 
muğber olduğunu söylemiş, demiş
tir ki:

—  Rüstem muhacirdir. Arazi 
tevziatında kendisi 70 dönüm bağ 
almış, istihkakı 17 dönümdü, ova- 
kit bunu hükümete ihbar ettim. 
Aleyhimizdeki şahitliğinin sebebi 
budur.

Selânikli Hayri Efendi ismin
deki şahıs hakkında müddeiumu
milikçe yalancı şahitlik maddesin
den kanunî takibat icra edilmekte 
olduğundan bu takibat neticesinin 
müddei umumilikten sorulmasına 
mahkemece karar verilmiş muha
keme 25 kânunusaniye bırakıl
mıştır.

Sivas — Erzurum
55 milyon liraya çıkıyor

Ankara. 15 ( İnkılâp ) —  İnşa 
edilecek olan Sivas —  Erzurum 
hattına ait malûmat almak üzere 
bir çok gruplar müracaat etmişler
dir. Hattın 55 milyon liraya malo- 
lacağı anlaşılıyor,

İtalya tayyareleri
Bahya j5  ( A. A ) —  İtalyan 

deniz tayyareleri saat 8-15 te ha
reket etmişlerdir.

Maarifte tebeddülat
Maarif vekâleti erkânı arasın

da mühim tebeddülât olacaktır. 
Bu meyanda orta tedrisat müdürü 
Cevat Bey Almanyaya, İstanbul 
maarif emini Muzaffer Bey Fran- 
saya talebe müfettişi olmuşlardır.

Tot Beîîa..

ğerlerine tatlıcı Hüseyinin evini 
tarif etmelerini söylemiş onlar 
da evin mahallesini sokağını, da
hilî tertibatını ve hangi oda da 
toplanıldığını anlatmıştır. Muha
keme cumartesiye talik edilmiştir.

Samiler arasında örfi idare 
âmiri Fahreddin Paşa Hazretleri 
Ali Hikmet Paşa İzmir Valisi ve 
Meb’us Vasıf ve Hamdı Beyler 
bulunmakta idiler.

(B irinci sahifeden mabat) 
gülünç olmaktan kurtulamaz.

Diğer taraftan Türk gençliğini 
temsil eden ve hepsi İçtimaî ha
yatta bir yer edinen sporcuların 
bazı arzu ve zevkleri için Türk
lüğün şerefini düşünmediklerini 
iddia ve buna yer vermek cüre
tinde bulunan küstahları, eğer 
varsa, görmek ve tanımak isteriz.

Bugün spordan elini eteğini 
çekmiş, fakat dünkü millî takımın 
en kuvvetli azasma bu cezayı 
verenler bunu üç sene evvel 
yapabileceklermidı ? Nitekim bu 
gün bir kısmına yapabilmişlerini 
dir?

Benim ve bazı arkadaşlarımın 
iyi günlerin hatıratını taşıyan re
simlerimiz son olarak bi> ceza 
münasebetile dercolunuyor. Hem- 
de spor sahasından ayrıldıktan, 
sonra iki sene sonra.

Fakat bundan; en acı günler
de Rum ve bir çok ecnebi takım
lara ve daha sonra gene memle
ket ve hariçte Türk sporculuğunu 
lâyıkile temsil için parçalanarak 
■iidinen ben ve biz değil; tek ta
raflı iddialara kapılarak bu ka
rarın verilmesini istiyenler ve bil
hassa, kendilerini kurtarmak için

Japon Prensi müzakeratı 
takip etti

Ankara, 15 (İnkılâp) — Mec
liste, arzıhal encümeninin, Basralı 
zade Mustafa ve yüzbaşı Ahmet 
beyler hakkında ki mazbataları 
müzâkere edildi. Basralı zade 
Mustafa Beye ait mazbatanın 
h ıkûmete, yüzbaşı Ahmet Beye 
ait mazbatanın da Millî Müdafaa 
encümenine, yeniden tetkik edil
mek üzere, gönderilmesi, müza
kere edildikten sonra kabul edil
di. Japon prensi Takamatsu, mec
lis müzakeratmı, Gazi Hz. lerinin 
locasından takip etti.

Ankara, (A .A )  — Prens Ta
li amatsu şerefine bugün Türkoca- 
yında bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Ziyafette Büyük Miliet Meclisi 
Reisi Kâzım ve Başvekil ismet 
Paşa Hazretlerile Heyeti Vekile 
' zaları, süfera hazır bulunmuşlar- 
’ır.

Prens Hazretleri saat 19-20 de 
hususî trenle İstanbul’a hareket 
etmiş ve İstaslyonda Reisicumhur 
Hz. leri namına kâtibi Umumisi 
Tevfik, Seryaver Resuhî Beylerle 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ve 
Hariciye Müsteşarı Numan Rifat 
Beyler tarafında nteşyi olunmuştur.

Millet Meclisinde
Ankara 15 ( A.A ) —  Büyük 

Millet Meclisi bugün reis vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde 
toplanmış ve sanayi erbabına ve
rilecek primlere ait kanunun bir 
maddesinin tefsirine dair taklifin 
iadesi hakkındaki Başvekâlet tezke
resi okunmuştur. Mücadele sene
lerinde harp malzemesi nakliyatın
da fedakârlığı mesbuk yüzbaşı 
Ahmet Efendinin tekaütlüğüne ait 
teklif üzerinde cereyan eden mü
zakereden sonra bu teklifin Mü
dafaayı Milliye encümenine tevdii 
kabul edilerek pazartesi günü 
toplanmak üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir.

2 baş, 3 kulak
Balıkesirde tuhaf bir 

kuzu doğdu
Balıkesir köylerinden birinde 

gayet garip bir kuzu doğmuştur.
iki başlı, dört yüzlü, üç ku

laklı ve dört ayaklı olan bu ku
zunun hikâyesini kısaca yazıyoruz:

Balıkesirde Çağış diye bir na- 
ihye vardır. Bu nahiyede oturan 
lardan birinin fazlaca koyunu 
vardır.

Bu koyunlardan biri bir gün 
günü gelip çatınca sancılar aras- 
sında ağılın bir köşesine yavrusu
nu bırakıyor. Fakat çoban ne 
görsün bu kuzu başka kuzu!..

Öbürleri gibi bir değil iki ba
şı var: iki yerine üç kulaklı ve 
dört yüzlü.. Çoban tabiî şaşırıyor.

Bu tuhaf işten ve bu garip 
mahlûktan koyunlarm sahibi olan 
efendisini haberdar ediyor.

Derken nahiyede duyanlar bu 
garip mahlûku görmek için adeta 
telâş gösteriyorlar. Nihayet köy
lülerden biri bu hayvanın Bahke- 
sire götürülmesini söylüyor. Fakat 
hayvanda yola çıkarılıp Balıkesire 
götürülürken ölüyor.

Balık pazarında
Bir ciğerci, bir portakalcıyı 

öldürdü!
Evelki akşam saat 17 de, Ba- 

lıkpazurında bir cinayet olmuş, 
Gani isminde, bir seyyar ciğerci, 
Hakkı isminde bir portakal satı
cısını öldürmüştür.

Arnavut Gani, Hakkından por
takal almak istemiş, fiatte uyuşa- 
mamışlar ve aralarında bir kavga 
çıkarmışlardır. İşte bu kavga esna
sında gözü kararan Cani, ciğer 
bıçağına sarılmış ve Hakkıyı sol 
böğrünün iki yerinden yarala
mıştır. Hakkı, hemen yere düşmüş, 
kargaşalıktan istifade ederek,
bıçağı alıp kaçmıştır.

Mecruh Hakkı, Cerrahpaşa has
tanesine nakledilmek üzere oto
mobile bindirilmiş ve yolda ölmüş
tür.

Katil, dün akşama kadar yaka
lanamamışsa da, Adalara kaç
tığı anlaşılmış ve izi üzerinde yü
rünmeğe başlanmıştır. Pek a;',
zamanda yakayı ele vc.:ceği
ümit edilmektedir.

Rabia H. intihar etmek 
istedi

Dön, saat 9 da, Samatyada, 
Alifık'h sokağmda 1 numaralı evde 
oturan İsmail Efendinin zevcesi 
Rabia Hanım, sıçanotu içmek 
suretile intihara teşebbüs etmiş, 
ilk müdavat yapılarak hayatı kur
tarılmıştır.

ötedenberi müştehir oldukları se
ciye noksanile her türlü yalan 
dolan ve riyayı irtikâp ile heyeti 
bu yola sevkeden Türk gençliğini 
kirletmek istiyenler utansın.

Adana: D r. İsmet

Kürt Hamza
Guraba hastanesi işi
Bundan iki ay kadar evvel, 

Guraba hastanesine, tedavi edil
mek üzere, Hamdi Efendi isminde 
bir memuru girmiştir. Bu memur, 
hastanede yatmakta olan Apdul- 
kadir Bey isminde birisinin ika- 
zile, hastalardan Hamza isminde 
birisile ahbap olmuştur. Kendisine 
her gün birçok kişiler gelerek 
gizli gizli konuşan Hamza, aslen 
kürttür.

Polis İsmail Hamdi Efendi, bu 
kürtle ahbaplığı ilerlettikçe ağzın
dan birçok şeyler almağa başla
mıştır.

Kürt hamza, Hamdi efendiye 
vaki ifşaatında, Ağrıda ki Kürt
lerle hissen ve kalben beraber 
olduğunu söylemiş, birçok hezeyan
larda bulunmuştur. Bu meyanda, 
Unkapanmda, peştemalci İsmail 
ağanın evinde toplanmak ta ol
duklarını da söylemiştir.

Hamdi efendi, o zaman, zabı
taya ihbarda bulunmuş, öğrendik
lerini anlatmıştır. Fakat, tahkikat 
nedense geç ilerlemiş, hadiseye, 
lâyık olduğu ehemmiyet, ancak, 
bir iki gün evvel verilmiştir.

Euvelki ğün, zabıta ve adli- 
yece Guraba hastanesinde bazı 
tahkikat yapılmış, Çelebi Abdül- 
kadir beyla Hamdi efendiden, ye
niden malûmat alınmıştır.

Hamzanm hastaneden çıkar
ken verdiği adres, Hacıkadın ha
mamı karşışında 7 numaradır. 
Halbuki, buad^esin sahte olduğu 
anlaşılmış, Unkapanındaki adres 
esas tutularak tahkikata başlan
mıştır.

Kürt Hamzanın tevkifi için 
müzakere kesilmiş, fakat kendisi 
bulunmamıştır.

Bu Kürtün 90 yaşında olduğu 
ve bir iki ay evvel Eminönü mer
kezince, bir cürümden dolayı, ad- 
Iiyeye verildiği ve muhakemesinin 
eİ’an devam ettiği söylenmektedir. 
Kürtün, Hamdi Efendiye hastane
de söyledikleri, hezîyan olmakla 
beraber şayanı dikkat ve teyak
kuz cihetleri de vardır.

Bc işin tahkikatile, devamlı ve 
ciddî surette meşgul olunmaktadır.
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— 12  —  (H e r  h a k k ı  m ü e ll i fe  a itt ir )
Kemalettin Şükrü

Faıkaıft hm afeaıMağa,
M i y i k

Yavuzun kardeşleri ve kar
deş çocukları hakkında tatbik et
tiği cinayetlerini yazarken onun ha
kikaten büyük bir hükümdar ol
duğunu unutmuyoruz. Her büyük 
hükûmdaıın büyük kusurları he
men her memleketin tarih sayfa
larında var. Bizim asıl hücum et- 
tiğimic nokta, daha evvel ve söy
lediğimiz gibi kardeş ve evlât ci
nayetini bir kanun halinde devlet 
nizamına sokmaktadır ve bu sakim 
kanunun tatbiki yüzünden yapıl
mış vahşetlerdir.

Yavuzun bir çok küçüklükleri 
yanında ulvvü cenabı, büyüklüğü
nü kaydetmeden geçmek kalemin 
bitaraflığına yakışmaz.

Onun en yüksek kabiliyeti 
yegâne kuvvetini teşkil eden ye
niçeri sürüsünü, bu daima îsyan 
eden şımarık kuvveti gendi arzu 
ve iradesine göre sevk ve idare et
memesidir.

Bilhassa İran ve Mısır sefer
leri esnasında gerek Anadoluda 
gerekse orduda (Şiî) mezhebi 
vüs’at peyda etnsişdi.

Yeniçerileri idare çok mühim 
bir mesele idi.

Yavuz, tabiatindeki celâdet ve 
kahramanlık ile ve daima atılgan
lığı sayesinde, ecdadının elinde 
fena maksatlara alet olmuş bu şi- 
marık kuvveti kendi maksadına 
rametmiştir.

Harp meydanında, dönmek için 
ısrar eden ve hatta çadırına kurşun 
atan bu sergerdeler sürüsüne karşı:

—  Kanlarının yanma gitmek 
isteyen ve onlar gibi karı olanlar 
geri dönsün. Er oğlu er olanlar 
benimle beraber gelsin. Eğer kimse 
yoksa ben yalnız tek başıma 
giderim..

Diyecek kadar Cür’et ve ce
saret eseri gösteren, yeniçeri başı 
nın kellesini kendi hançeri ile 
kopararak isyana hazır güruhun 
üzerine fırlatan Yavuz her halde 
( kahraman ) vasfından başka bir 
vasfa lâyık değildir. Bunlar deha

are piyan* m dün de çekildi

eseridir.
Yavuzun tarih huzurunda şa

nını yükseltmiş vak’alardır. Fakat 
bu ( parlak ) dediğimiz kısım Y a
vuz devrinin (yüzünü) teşkil eder.

Ah.. Kâşki bu parlak yüzün 
siyah astarı olmasa idi...

Selimin başka bir büyüklüğü de 
ulemaya karşı olan hürmetidir. 
Ehemmiyetsiz bir mütalea beyanı 
vesilesile sadraazamının kellesini 
uçurtmaktan çekinmeyen Yavuz 
âlimlere pek fazla hürmet gös
terir. Onların irşatlarını ehem
miyetle dinler, kabul ederdi. Ka- 
dıasker Ke^nal Paşazade Şemsettin 
Efendinin bir vak’ası bu hürmete 
güzel bir misal teşkil eder.

Şemsettin Efendi bir gün Su
riye yolunda Yavuz ile beraber 
bulunurken beceriksizlik eseri o- 
larak padişahın üstünü çamurlattı.

Yavuzun şiddeti tab’ı ve zul
mü herkesçe malûm olduğundan 
bu kaza hadisesinden sonra Ke
mal Paşazadenin heman başının 
kesilmesine intizar olundu.

Hatta bizzat Kemal Paşazade 
bile tevekkül ile bu akıbete ha
zırlandı.

Fakat Yavuz bilâkis hiç hiddet 
etmemiştir. Kemali sükûnetle:

— Bana, dedi, bir cübbe ve
rin.. bu cübbe de böylece hâzi
nede saklansın. Alim adamların 
atlarının ayaklarından sıçrayan 
çamurun bile makbul olduğunu 
çocuklarımız, torunlarımız bilsin
ler, öğrensinler.

Bunu her zalim ve müstebit 
dorsun her âlim ve fazıl bile güç 
söyler.

Dokuz sene süren saltanatı 
zarfında tarihin kaydettiği bütün 
padişahların müddeti saltanatla
rına müsavi denecek kadar 
eser bırakmıştır

Bu eser kemiyet itibarile de
ğilse bile keyfiyet noktai nazarın
dan hem yüksek hem de İçtimaî 
ve siyasî bir eserdir.

( Bitmedi )

aysaem neşrediyoruz

300 milyon dolar 
Santiyago “Şili,, 15 (A.A.) — 

Maliye nazırı 300 milyon dolar 
sermayeli bir nitrat tröstü vü :uda 
getirilmesi için Nev-Yorkta yapı
lan müzakerelerin iyi bir netice 
verdiğini bildirmiştir.

Paris Sefiri
Paris, 14 . - ( A. A . ) - Türkiye 

Büyük Elçisi Münür Bey, itimat

namesinin suretini hariciye nazırı 
M. Briand'a tevdi atmiştir.

L ir a  k azan am lar

4311 16347

.İ r a  k a z a n a n la r

5105

L ir a  kazaıraaınıllaır

o *o o o  
©0

1 Yakında
o
§ °§ 66 fcadc&ra Dtmkan „ m
§ hatıralarıo o g
g îki sene evvel Nişte feci bir otomobil kazasına 
g kurban giden bu Amerikalı rakkasenin çok me- |
8 raklı hatıralarım tefrika edeceğiz. |
8 1
§ s
oooçooooooccocooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooososeaoo

L ir a  k a z a n a n la r  
5 0 3 5 5  3 9 5 3 9  2 6 2 8 1  3 3 3 6 9  

6 7 3 5  1 0 6 3 8  4 7 2 3 0  2 5 2 4 8  
3 4 8 3 7

5 0 0  l ira  k a z a n a n la r  
59518 18459 6429 19012 15480 
55061 38223 55130 45230 5446 
29161 1230^ 19326 12852 

2 0 0  l ir a  k a z a n a n la r  
46510 4850 25500 38273 3356 
23219 23425 47084 36361 57183 

1438 32168 16819 42127 27466 
59174 8075 38716 2404g 40738 
33107 18109 21534 2817 31462 
51282 39624 30693 45055 31189 
11952 924. 50219 59264 3526 
53337 21318 48013 14081 18081 
17082 45539 33446 1853 54924 
21108 1350 13399 50844 24973 
11234 21203 10572 8374 11326 

77 ı8  45310
100 L ira  kazan an lar 

287786 11404 12138 5628 21102 
52410 18591 30841 45439 17464 
51896 35851 5609 11299 32144 
44538 3269 9858 22334 513
48745 10217 51586 49173 7218 
4933 24718 3305 39048 6644 
22378 32252 26726 28836 42979 
27388 50187 49353 32208 56915 
52793 14550 44832 56848 57892 
22649 23734 41442 31549 44585 
16444 11225
53408 50843 2223 43638 14676 
46044 8820 15068 28436 8420 
41486 4^11 33487 11221 55130 
51204 21627 47489 36033 20848 
43486 3668 13788 43280 34286 

3493 22228 52916 2517 22390 
2536 15261 43501 5950 3393 
7337 14284

80 lira  kazan an lar 
25981 30990 3891 8484 12367 
42352 14701 37792 28204 48948 
59178 58249 40309 1252 56632 
18800 10170 59848 9557 37458 

870 22176 34000 48733 38574 
53286 33012 53319 46991 38218 

9037 49590 31996 51538 26369 
26229 57379 16430 38036 36279 
13520 21376 2403 49961 34689 
14097 36268 3784 18295 35313 
30940 18731 43431 5833 44950 
29103 11680 19141 50466 52992 
34313 30376 8810 32015 27412 

8789 7887 5930 41079 34757 
40929 59115 16313 22331 24545 

748 13889 12719 52861 50281 
14662 14639 21423 23048 58673 
56876 13576 795 29261 27577
42962 51841 43784 27607 27791 
22027 6522 43870 48679 35192 
17021 19013 46766 45796 36978 
30656 54826 3199 32571 15833 
42820 45859 30851 10039 9864 
40283 47601 36366 27389 35819 

9948 31050 41900 7135 5038 
55150 39989 22885 53556 47972 
12425 49686 19196 12423 57492 
47867 41364 2515 51495 3169 
44462 6729 40562 19419 7663 
13791 19576 5940 8004 5104

14967 48454 37697 5083 41140 I
20870 32622 18701 j

6 0  L ir a  k a z a n a n la r  j
7483 20567 51596 42343 42313 '

45517 57685 18612 11076 34932 
50873 51073 23067 2977 37233 
21291 4273 7863 43736 41632 
42310 39645 8842 25421 10459 
45610 35913 4170 44142 8464 

9055 9001 24175 48246 53987 
46958 27488 31038 32663 42072 
53009 34567 56285 35010 3118 
53975 24277 58072 14964 45168 
44018 7291 4083 9756 4725 
54505 3533 37002 32130 31446 
43457 48437 25603 49939 25662 
18066 19045 23254 53038 48232 
20968 11433 26331 25347 3102 

890 7037 27455 42632 35816 
39248 40680 23558 46210 4343 
42781 16733 40693 1423 t 57373 
38627 12621 55099 12246 38452 

8600 8669 34260 12722 10846 
53531 40478 30418 27449 7787 
16376 24807 268 j 2 84290 41499 
55522 32695 30818 45746 48857 
33605 41637 45001 52743 21112 
30050 22928 16914 42425 85663 
30596 498*9 16158 13764 40073 
58139 3844J 52966 5604 12529 
30502 52513 51264 44648 35294 
35017 8083 23534 44410 3853 
52583 23294 51118 36741 43883 
39312 27433 18331 36561 30115 
19973 2821 40292 21138 
47312 19831 42795 31795 16339 
22456 44185 48292 43775 19683 
36174 15704 52415 39883 16366 
17131 18553 35665 59429 48744  
15330 28712 10520 56043 59775 
34881 55955 53679 5268 15627 
30496 8500 12196 2069 40597 
11437 12837 43917 2994 18285 

513698 3568 46462 30806 15786 
40313 44946 36395 41815 54896 
43521 44001 24560 2998 24595 
34595 50623 28775 28113 53471 

3841 27522 45276 35730 46901 
27231 7592 4421 19801 16608 
44481 42569 4709 43563 10850 
30956 8594 7389 3255 33228 
44576 47436 13535 5603 47620 

7359 7142 10583 24056 29978 
59024 37708 6203 44047 36945 
24324 39114 35529 7550 45670 
49262 40311 30074 10156 59377 
31566 19229 32409 53804 25373 
22934 11991 12675 8158 59803 

3828 30740 34406 600 57016
16323 44910 26059 56849 8068 

8245 9644 26462 7087 41933 
13598 46131 44011 40226 15434 
26404 58400 33421 39571 36019 
29311 4968 52508 19912 42711 
35045 30741 13587 17221 28224 
27818 13345 10664 36052 42336 
22049 1505ı 54244 41005 32115 
14463 1251 34561 59503 15841 
30964 32785 8802 7573 12041 
43303 23135 41158 24845 15653 
15714 24105 23683 3822 28346 
36599 39852 20680 6996 25163 
40845 36489 38612 5585 19555 

7102 38583 41527 2602 45943 
23211 862 12927 47633 36035
58216 4öıte2 57815 41857 46137 

8195 45803 11563 25132 2397 
37186 33226 7894 13826 39608 
53436 30344 36229 25495 14488 

5295 39323 54766 55770 24887 
20057 51938 54372 24093 34046 

7299 59883 15527 15481 58713 
59622 20438 58658 31172 26267 
31621 19227 53114 7136 46884 
24713 12705 17499 5762 7130 
30785 54203 39748 4279 26619 
49596 29744 49490 44633 17603 
51312 48751 1193 47994 6879 
47654 57506 5387 36724 44673 
10776 14900 43319 42586 7567 
45215 24255 52197 18181 8892

9686 37950 9182 42003 35926 
59658 20799 4776 54740 47835 

5135 12727 10077 59311 32864 
39515 40280 18307 1227 53467 
60592 50745 328 9765 56381
52933 45338 23005 489 38521

3779 27254 3g5 56415 18388
43930 30033 38636 3086° 40137 
17709 47728 56026 20343 30374 
13281 1178{? 36684 7431 39630 
25253 11823 58734 49417 ı7534 
58503 37629 42263 10238 54863 
58178 57164 18859 40018 26942 
40144 “ 0268 46982 5281 31991 
17065 24011 21122 14369 10323 
34513 11166 18672 12412 15531 
40140 10724 43718 10159 37972 
37066 32298 18103 35596 27311 
21663 35391 49731 20686 33465 
28092 59983 255 50144 31021
11396 57034 1078 7579 21226 
31862 25235 49709 852 1513
16995 46568 5117 12439 19545 
26523 4936 13471 18241 39697 

7543 32281 13223 12037 16700 
2557 8706 7162 13179 42877 

718 33944 32427 48681 45613 
15549 48546 20067 58265 39167 
40030 35471 54297 11576 1177 
47539 25271 39043 43245 44823 

9726 24568 53293 19321 11795 
25837 46213 14582 36434 57693 

7267 43480 34247 7173 42463 
50070 17940 55470 52859 44315 
40301 45680 39123 41677 36930 
49133 47339 53321 27105 2484 

4361 13659 57868 26403 38179 
55105 6315 32899 45633 23530 
19968 25932 30240 32260 2585 
42320 27788 2739 8537 52259 
12905 2580]

Bir nehir taşıyor 
Singapur: 14 (A, A) —  Burada 

gayet şiddetli feyezanlar olmak
tadır. Pahan nehri bir gece içinde 
35 kadem yüselmiştir. Temerloh- 
daki evlerle dükkânların bir çoğu 
su altında kalmıştır. Ahali şehir 
haricine çıkmaktadır. Şimdiye ka- 
d?ir nüfusça zayiat olup olmadığına 
dair bir haber alınmamıştır.

1 5 - 2  in c i k â n u n  1 9 3 1
İstikrazlar T ahvilât

İs. dahilî 98 Tramvay
Ş. D. yol. Tünel
D. Muvah. 86 , Rıhtım —
Gümrükler —
Saydl mahî — Ana. I 22,55

Bağdat — .. n  —
Tş. aske. — „  111 —

E sh a m
İŞ. B. Terkos
Anadolu Çi. Ar.
Reji — Ünyon —
Ş. hayriye — Şark Değ. —
Tramvay — Balya —
Umumî sig. — Şark M. —
Bomonti — Telefon —

Ç e k  f ia t le r i
Londra 1030 Prağ 15,90
Nevyork 0,47,18 Viyana 3,35—
Paris 12,01,50 Madrit 4,54,50
Milâno 9,— Berlin 1,98,25
Brüksel 3,38,— Varşova 4,24
Atina 36,40 Peşte 2,69,50
Cinevre 2,43,50 Bül-reş 79,45
Sofya 65,10 Belgrat 26,65
Anıster. 1,17,— Moskova 1088

N u k u t
Kuruş Kuruş

1 İs te r l in 1 0 3 2 ,— 1 Ş ilin  (A v .) 3 1 ,2 5

1 D o la r 2 1 2 .5 0 1 P e z e ta 2 4 ,5 0

2 0  F .  F r a n s ız l6 8 .
1 M atk 51 ,2 5

20  L ir e t 2 2 3 .— 1 Z e îo ti 2 4 ,—

2 0  F .B e lç ik a  1 1 9 ,—  
2 0  D ra h m i 55 ,50

1 P e n o g
2 0  L ey
21 D in a r

3 7 ,— 
2 5 ,2 5  
7 7 ,—

2 0  F .  İsv içre  8 2 5 — 1 Ç e rn o v e ç  —
20  L e v a 3 1 .— 1 A lt ın 9 1 8 ,—

1 l'Io r in 8 5 — 1 M cid iye 5 2 ,—
lk u r .  (Ç e k ) 1 2 7 — İ B a n k a n o t  2 4 7 ,—



î Yeni tefrikamız: {(---
İ Patrik Grigoryos efen- \ 1 
İdi nasıl idam edilmişti ? i 
i Yunanistan istiklâli'... j
[ [B e ş  gün s o n ra  foaşlıyorazS] |(

j f i İeni tefrikamız s 
\ Patrik Grigoryos efen- 
j di nasıl idam edilmiş ? 
İ Yunanistan istiklâli..
İ [Beş gün sonra başlıyoruz!] j

A dres :  İst. A nkara caddesi Fiatı 5 kuruş

kurtarmalıdır
irtica. Hmazmmîam enemen

mesım le yapıyorlar» 
ııvakit geçiriyorlar?

Menernen— 16 [Sureti mahsusada 
giden arkadaşımızdan] Bu gün mu
hakeme yok —  Öğlenden sonra 
mevkufların ne yaptıklarını öğren
mek merakına düştüm.. Kasaba 
sükûn içinde.. Bozuk kaldırımlı 
yollardan geçerek kışlaya vardım. 
Fakat çok büyük bir nezaketle be
ni kabul etmesine rağmen kuman
dan beyden müsaade almak müm
kün olmaâi. Mamafı mevkufların 
haleli ruhiyeleri hakkında malû
mat toplamak mümkün olmadı de
ğil.. Faraza önrendim ki;

Şeyh Esadm hastalığı seyrini 
takip etmektedir. Oğlu Mehmet 
Ali, ğece gündüz uyuyamamakta 
ve çok telâş etmektedir. Mağni- 
salı Laz İbrahim hoca ise müte
madiyen teşbih çekerek bir şey
ler okuyor, sağa sola üflüyormuş. 
Giritli Hasan’la Nalıncı Mustafa- 
nın oğlu Haşan ve Mehmet Emin 
son derecede korku içindedirler. 
Bunlar Kubiâlyı şehit eden çete
de bulundukları için vaziyetlerini 
tehlikeli görmektedirler.

Bilhassa Mehmet Emin iki ge- 
cedenberi ne uyku uyumuş, ne de 
yemek yemiştir.

Müddei umuminin iddianame
sinde 149 uncu maddeye nazaran 
tecziyeleri istenen diğer mevkuf
lar da aynı telâşı göstermektedir
ler. Çakır Ramazanla kahveci 
Mustafa Terzi Talât, Topçu Haşan 
Tatlıcı Hüseyin ile Süleyman ya
taklarından çıkmamaktadırler.

Mevkufların adedi fazla olduğu 
için gürültüleri çok uzaklardan 
duyulmaktadır.

Mamafi içlerinden bir çoğu da 
gayet lâkayıt durmaktadır. İstanbul 
ve İzmirden gelen gazeteler burada 
kapışılmaktadır. Mahkeme huzu
runda iken hemen hepsinin benzi 
sararmıştı. Şeyh Esat adeta ölü 
ğibi bir haldedir.

Menemeliler hadiseden çok mü
teessirdirler, kime sorsam derviş
lerden bahsederek:

Allah belalarını versin hem 
rahatımızı kaçırdılar hem namu
sumuzu berbat ettiler, demektedir.

Yapılan tahminlere nazaran 
cürüm muayyen ve eşhas hakkın
da yapılan tahkikat çok vazih ol
duğu için muhakemelerin pek 
uzun sürmeyeceği anlaşılıyor.

°Farettiîi paşa
İzmir 16 [İnkilâp] Menemen 

muhakemesinin safahatı kemali dik
katle takip edilmektedir.

Bugiın. Fahrettin paşanın bura
ya muvasaleti beklenmekte idi. 
Fakat geç vakte kadar paşanın 
muvasaleöne dair bir haber ala
madım. Muhakeme safahatına kar
şı gösterilen alâka gazete satış
larım iki'mislı -arttırmıştır^

Hüküm' ye zaman?
Menepjen 16 ( sureti mahsusa

da giden arkadaşımızdan ) muha
keme yarın erkenden başlıyacak, 
Divanı harp biri öğleden evvel, 
diğeri öğleden sonra iki celse 
aktedecektir.

İlk celse saat onda küşat edi-

Divamharp bugün ikice!- 
’ se yapacak ve ağlebi ihti- 
; mal geceiiyin de muhake-| 
’ melere devam edecektir.

lecek çeteden artakalanlar mu
hakeme edileceklerdir. Divanı 
harp icap ederse geceleyin de bir 
celse yapacak ilk hüküm ya yarın 
akşam, olmadığı takdirde âzami 
üç gün içinde verilmiş olacaktır.

Afyon kaçakçılığı meselesi
Tahkikat bitti». P©Iis şantaj ya* 

panları tesbit etti!
Bunların içinde rumlar, italyanlar, musevî ve ro- 
menler vardır. Dosyalar Ankaraya gönderilecektir.

dalavere müessesesine casusluk 
etmekten çekinmiyen bu şebeke 
mensupları tamamen tespit olun
muş yapılan taharriyat neticesinde 
bir çok vesika da elde edilmiştir.

Şantaj şebekesinin elebaşıla- 
riyle ileri gelen azası arasında 
beyaz Ruslar, İtalyanlar, Rom en
ler ve Müseviler vardır.

Polisten aldığımız listede şu 
isimler vardır.

Beyoğlunda Yemenici sokata 
Kefelihan No 4 Josef Raskin, 
İtalyan tebeasmdan Galatada Mi- 
nerva hanında 24 numarada Lo- 
renzeti, gene aynı handa aynı 
numarada Romen tebeasmdan Ti- 
riton, Rozenblât, Meri, Alhamra 
sineması yanlnda Venüs mağaza
sında Aleko ve Kostas Belokas, 
Galatada Aleksiyadis hanında 9 
numarada Jak  Kalyo, Sirkecide 
üçdirekliler hanında Salomon Es- 
kinazi ve Meymenet hanında 16 
numarada sakallı Şeref Yasef 
ve Artin..

Şeb«ke hakkındaki tahkikat 
Dahliye ve İktisat Vekâletlerine 
bildirmiştir.

Dahliye vekâleti dosyaların gön
derilmesini istemiştir.

Türkiyeden, Avrupa ve Ame- 
rikaya afyon kaçakçılığı yapıldı
ğına dair Londra ve Mısır gaze
telerinde görülen neşriyat hükü
met tarafından resmen tekzip edil
miş ve zabıta tarafından yapılan 
sıkı bir tahkikat neticesinde an
laşılmıştır ki bu mesele her şey
den evvel bir şantaj işidir.

Elde edilen ip uçları üzerinde 
katahkikatını tevsi eden zabıta, 
memleketin ticarî şerefini ihlâlden 
çekinmiyen bu adamların ne yap
mak istediklerini ve istihdaf ey
ledikleri hasis menfaatlere hangi 
yollardan ulaşmağa çalıştıklarını 
tamamen tesbit eylemiştir.

Gerek İstanbul polis müdür
lüğünde ve gerekse Beyoğlu mer
kez memerluğunda onbeş gün 
geceli gündüzlü devam eden tah
kikat, İstanbulda muazzam bir 
şantaj şebekesi mevcut bulundu
ğunu meydana çıkarmıştır. Namus
lu vatandaşların haysiyetleri paha
sına ve batta memleketin İktisadî 
şerefi pahasına menfaat teminine 
çslışan ve Türk vatanını cihan 
efkârı umumiyesine bir kaçakçı 
müessesesi halinde göstermek 
cinayetini irtikâp eden ve Ce
miyeti Akvam gibi bir Fıransız

Romanya Ruslardan kor
kuyor galiba. Bir şayia..

Dünkü Politika gazetesinde şöy
le bir havadis vardı:

Atina' 15 (H u su sî)  —  Avala  
ajansının ihbarına nazaran R o
manya hükümeti, Rusya arasın
da bir dostluk, hakem ve ademi 
tecavüz misakı akti için tavas
sut etmesini Türk H ariciye V e
kili Tevfik  Rüştü Beyden rica  
etmiştir. T evfik  Rüştü Bey dos
tane tavassutunu vadetmiştir.

Mes’eleyi tetkik etmek istedik. 
Gördük ki bu havadis Politikaya 
Atinadan hususî olarak gelmemiş, 
dün sabahki Rumca gazetelerden 
gelişi güzel tercüme edilmiştir. 
Sonra cuma olmasına rağmen

alâkadar mahafille az çok temas 
ettik ve keyfiyeti tahkik et
mesini Ankara muhabirimize bil
dirdik. Vardığımızn netice şu
dur. Şehrimizdeki romen ve Rus 
konsülâtoları mesele etrafında 
ademi malûmat beyan etmişlerdir. 
Ankara muhabirimiz ise gönder
diği telgrafta cuma olduğu için 
vekâletle temas edemediğini bil
dirmiştir.

Binaenaleyh mesele hakkında 
kat’î bir kanaat dermeyant müm
kün değildir.

Esasen hâdisenin bizi alâka
dar eden tarafı hariciye vekilliği- 

(  A rkası 2  inci sahifede )

Beyler, sokaktaki entrika ve mefsedet olacakları 
söndürülmelidir. Yüzde yüz faiz.. Nerde görül

müştür bu? Şehrin kanım emiyorlar !
İzmiri düşman elinde bırakama

yız. Bu büyük şehri faiz belâ
sından kurtarmağa mecburuz.

İzmirin son iki senesini yakın
dan tetkik edenler, bu şehrin
dört beş faizci ile bir kaç serse
rinin çevirdiği entrikalar yüzün
den pek berbat bir hale girmiştir.

Muhacir ve mübadillere teffiz 
edilen ev ve dükkânların hepsi 
hipotek edilmiştir. Yalnız muha
cirlerin mi ya ?

Şehrin nice eski aileleri vardır 
ki bugün faiz belâsı yüzünden 
aşağı yukarı mahvolmuş bir halde
dirler.

Matbaalar, fabrikalar, ev ve 
dükkânlar, bağlar bahçeler her 
şey hipotek edilmiştir.

Bu umumî rehin salgınının se
bebi basittir.
İzmir son bir kaç sene zarfında 

tütün, incir ve üzümden pek çok 
zarara girmiştir. Üstüste üç sene 
mahsul bozuk çıkmış, yunan pro
pagandası ve amerikan tarifeleri 
ğibi bazı talî sebepler de inzimam 
edince malını ihraç edememiş pa
rasız kalmıştır.

Bittabi bu vaziyet karşısında 
müstahsil borç para aramağa 
lüzum görmüş, bankalardan imdat

göremeyince faizçinin ağına düş
müştür. İkinci sene nihayetinde gene 
İktisadî vaziyetini düzeltemeyince 
tekrar borç almış üstüst biriken 
faizlerin mik’âbı her aile ocağını 
tıpkı bir bomba gibi yıkmıştır.

Faiz şebekesini teşkil edenler 
arasında İnsanî bir mesleke men
sup şöhretli bir adam da vardır.

Bu adam dostluklarında» ve 
eski bir mevkiinden istifade ede
rek bankalardan yüzde 5,5 faizle 
aldığı parayı Beyİer sokak’taki 
sarafları vasıtasile yüzde 32 den 
dağıtmakta ve bu yüzden müthiş 
bir servet kazanmaktadır. Daha 
dağrusu kazanmış Karun olmuştur.

Bir banka müdürüne gidersi
niz.. Eğer şebekeye mensupsa si
ze şu cevabı verir:

—  Vali ah bizde para kalmadı. 
Kasalarımız bomboş. Şekerzâde- 
ye giderseniz, belki derdinize 
bir çare bulur.

Eğer biraz safdil iseniz yahut 
paraya ihtiyacınız o kadar çoksa 
bir yılana sardır gibi bu teklifi 
kabul edersiniz.

Oradan ötesini söylemek mana- 
—  A rkası 2  nci sahifede  —

F ıkra

Barikat gününde.»
Yazmamak için kendim i gün  
lerce  sıktım, sabretm eğe çalış
tım. Fakat ne yapayım t daya
namadım.

İşte yazıyorum:
Şu Menemen hâdisesinin, hâdi

seyi yapanlar kadar olmasa bile, 
onlara yakın bir derecede muatep 
tutulmalar! icap eden başka müc
rimleri yokmudur?

Bana kalırsa vardır.
Temsil ettikleri inkılâbı on 

uzun sene içinde muhitlerine yay- 
amıyanlar, yanıbaşlarında yaşıyan- 
lara hazmettiremiyenler böyle bir 
netice karşısında hesap vermeğe 
mecburdurlar.

İnkılâp harp demektir. İnkılâp 
fırkası bir ordudur ki, safları kar
şısında cephe tutan düşmanlar ka
dar, safları arasında yaşıyanları da 
kontrol eden sıkı bit.nizama muh
taçtır.

Bir inkılâbın on senelik seyrine 
rağmen Menemen gibi İzmirin bur
nu dibinde bir yer, hâlâve hâlâ Ke- 

feştatiyoş efsanelerine kulak asar ve 
esrarkeş serserilerin tekbir getire
rek kıymeti yüksek bir gençi bo
ğazlamasına göz yumarsa artık 
bunun manası içindedir.

Bu demektir ki ; Menemen’de 
inkılâbı temsil vazifesini deruhde 
eden efendiler bu vazifeyi zerre

kadar başaramamışlardır.
Ben menemen’de inkılâp fır

kasını temsil edeyim ve sonra ora
da iki serseri yeşil bir bez parça
sını eline alıp sokağa çıksın 
ve arkasına adam toplasın ve hem 
de bir zabit şehit etsin.. Büyük 
söylemeyeyim amma haysiyetli bir 
inkılâpçı sıfatı ile böyle bir ne
tice karşısında bir saniye tereddüt 
etmem intihar ederim..

Tekrar ediyorum:
Bir inkılâp fırkası bir ihtilâl 

ordusu demektir.
Böyle bir ordu memleketin 

hangi noktasında olursa olsun, 
kendi hüviyetini temsile memur 
edilecek arkadaşı eyi seçmek, bilgi 
ve şuuru etrafında çok hassas ol
mak mecburiyetindedir.

Sonra her hangi bir vatandaş 
inkılâp fırkasının mes'ul bir vazi
fesini deruhde ederken, düşünme
ğe mecburiyet hissetmelidir ki, bu 
iş merasimde davetiye almak için 
değil, hergün yeni bir safhası 
başlıyan çetin bir barbi başarmak 
içindir.

İrtica sokakta barikat kurduğu 
zaman pansıman ettirilecek 
yarası olmıyan mutemet, inkılâbın 
itimadına lâyık olmıyan vatan* 
daştır.

Ensari Bülent



G ürültü artısında
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Harp yok, kıtlıktan kırılıyoruz!
Fakat Türk şehirlerinden biri 

ekmeksizlik tehlikesi içinde kıv
ranıyor.

Burası Izmirdir.
Havadisler arasına bakınca gö

receksiniz.
Etraftan buğdayını gelmemiş; 

hayır..
Değirmenlerin öğütme kabiliyeti mi 
durmuş; hayır hayır; bunların hiç 
biri değil.. Bu sadece belediyenin 
halkı ihtikârdan korumak için 
tedbir almasından ileri geliyor.

Bizim bildiğimize göre, bele
diyeler faaliyete geçerken her han
gi bir şeyi menetmekle kalmazlar. 
Mukabil dükkânlar ve imalâtha
neleri hazırlarlar. Ondan sonra da 
cezri tedbir alırlar.

Bu şekilde de, üzerlerine bir ver
gi ve mükellefiyet, mukabilinde 
aldıkları halk işleri durmaz. Kim
se ekmeksiz kalmaz; Kimse et 
bulamamakla karşılaşmaz.

Siz artık sayın!.. Yol ar, sıhhat 
işleri, İçtimaî muavenet böyle yü
rümez.

İzmir belediyesinin bu haline 
s a d e c e  b ir  is im  b u lu n a b ilir  
liyakatsizlik..

Bu asırda liyakatsizliğin da bir 
yeri vardır ve bir yeri kalmıştır:

—  Mezar!
O halde, İzmir belediyesine 

avuç avuç resim veren halk, be
lediyeye giderek belediye heye
tini yakasından tutup alaşağı atar
sa kimseye kabahat bulmıyalım.

Çünkü o kabahat liyakatsiz
liğindir ve liyakatsizlik te kendini 
bilmeğe mecburdur.

S. O. P 

Bir kaçakçı
Okkalarla esrar kaçırıyor

Dün; İstanbuldan Üsküdara 
geçen yolcular arasında ihtiyar 
bir kadının şüpheli hareketleri 
nazarı dikkati celbetmiş ve polis 
tarafından kadın takip edilmiştir.

İkide birde korku ile etrafına 
bakınan bir polis, nesi olduğunu 
sormuş bu sual üzerine ihtiyar 
kadın büsbütün telâşlı hareketler 
göstermeğe ve koynundaki meç
hul bir paketi sıkı sıkı göğsüne 
bastırmağa başlamıştır.

Polis memuru bunun üzerine 
büsbütün şüphelenerek paketi 
muayene etmiş ve içinde 3 okka
25 dirhem esrar çıkmıştır. Penbe 
isminde ve 68 yaşında olan bu 
kadın hakkında takibat yapılmak
tadır.

Zabıtaya kimler hüviyet 
varakası verecek

Şehrimizdeki muhtelif müesses 
sahiplerinin polise birer beyanname 
vermeğe davet edildiklerini yaz
mıştık. Eeyannameyi vermek müd
deti 15 gün temdit edilmiştir. Po
lisin istediği beyannameler kimlere 
aittir? Bu hususta bir çok kimse
ler tereddüt ettiklerinden izahat 
vermeği faideii bulduk.

Haıı, pansiyon, otel, bekâr 
odakrı, bütün şirketler, ticaret- 
hane’.t r, dinî ve hayrî müessesele- 
rin müdür veya âmirleri kendi 
müesseselerinde oturan ve ça
lışanların hüviyetlerini numunesine 
muvafık şekilde bir kâğıda dol
durup 2a!:ıtaya vermeğe mecbur
durlar, erkekler, karılarını, evlen
memiş k zlarmı ve 18 yaşını bitir
memiş oğullarını va annelerini 
kendi hüviyet varakalarına yaza
bilirler.

Bir yerde müstahdem olanlar 
başka yere nakil veya işlerini ter- 
kettikleri takdirde müe::sese sa
hipleri üç gün icip.de haber vere
ceklerdir

Bir veya bir kaç odasını ayrı 
ayrı kiraya veren ve apartıman 
sahip ve müstecirleri de ayni su
rette hüviyet varakası verilecektir.

Ayni kanun, kahvehaneler
le umumî ticaret evlerinde 
misafirlerin ve yabancıların yat
masını menediyor.

Kanun, resmî vesikalarla hü
viyetini ispat etmiyenlerin mües- 
seselerde istihdamlarını menedi
yor. Bu mecburiyetleri ifa etmi- 
yenler ceza kanununun 354 üncü 
maddesine göre cezalandırılacak- 
dır.

Ali Bey tevkifaneye 
gönderildi

Haseki cinayetinin faillerinden 
Ali Bey yarası tedavi edildiğinden 
tevkifaneye nakledilmiştir.

İç Erenköylülerin teşebbüsü 
İç Erenköy halkı Hükümete ait 

boş arazinin züraa icarla verilmesi 
için teşebküsa'cta bulunmuşlardır.

Zabıtai belediye memurları 
çoğahy Dr

Zabıtai belediye memurla rının 
miktarı şimdikinden bir misli da
ha arttırılacaktır. Bunların maaşa- 
tınm umumî veyahut hususî büt
çeden verilmesi görüşülmektedir.

Dün deniz üzerinde bir 
yangın oldu

Dün gece saat 22 sularında 
Haliçte deniz üzerinde bir yangın 
olmuştur. Hadise şudur:

Seyrisefain idaresinin 3 numa
ralı yük motöıü İdarenin levazım 
anbarmdan çimento yüklenmiş, bun
ları Kasımpaşada tersanedeki fab
rikaya nakletmek için yola çıkmış 
fakat tam yarı yolda motörde 
ufak bir arıza olmuş ve bu yüz
den makine dairesindeki benzinler 
ansızın parlamıştır.

Kaptan ve tayfalar bu iştiali 
söndümek için uğraşmışlar, fakat 
muvaffak olamayınca motörü deniz 
üzerinde alevler içinde bırakarak 
kaçmışlardır.

Bu sıralarda (Baş Ağa) ismin
deki romorkör, yanan motörü Ka
sımpaşa sığlığına çekmiye muvaf
fak olmuş, orada itfaiye tarafın
dan motorun yanğını sündürülmüş- 
tür. Makine dairesi tamamen yan
mış, makineler harap olmuştur. 
Esas tekne kısmında da oldukça 
hasar vardır.

Şeker fiatı yükseliyor
Anadolunun fazla siparişte bu

lunması şeker fiatını yükseltmiştir.

Domuzlara, karşı
Yalova havalisinde türeyen 

Domuzlarla mücadele etmek üzere 
200 jandarma memur edilmiş ve 
ilk hamlede 50 Domuz gebertil- 
miştir.
Eskişehirdeki madenler 

işletiliyor
Eskişehirdeki krom madenleri 

uin işletilmesi (Türk maadin limi
tet) şirketine verilmiştir.

Yalancı şahitlerle iş 
görüyorlarmış!..

Sahte şahit dinleterek veraset 
senedi alan bazı kimseler hakkın
da Adliyece tahkikata başlanmış
tır.

Bir şirket tutuldu
Polis ikinci şube memurları; 

Salomon, Çelebon ve Şücaeddi- 
isimlerinde 3 kişilik bir hırsız şir
keti yakalamıştır.

Erzak fiatlanndaki 
düşkünlük

Bu sene geçen senelere naza
ran yumurtanın beher sandığında 
yüzde 31,50 zeytinin okkasında 
yüzde 50 zeytin yağında yüzde 
75 nisbetinde düşkünlük vardır. 
Diğer erzaklar da ayni vaziyet-

M E R S İN 'D E

İnkılâbın edebî tefrikası : 12

Mana».
Yazan : E m il Z o la  

idi. Ohalde bir az onun hususiye
tini karıştırabilirdi.

—  Kuzum . Dedi.. Bu çocuk 
kimden?

Nana taaccüp ettiğini gösteren 
bir harekette bulundu:

—  Kimden olacak diye cevap 
verdi. Bir Müsyiiden..

Hala sesini yükseltti:
—  Bunun sana dayak atan bir 

duvarcı kalfasından olduğunu söy
lüyorlar.. dedi. Benim sır saklar 
bir kadm olduğumu bilirsin.. Şu
nun doğrusunu söyie..

Madam Lera çiçekliği terket- 
mişti, Santim santim biriktirdiği

Mütercimi : Sem ben 
küçük bir serveti azar azar yiye
rek yaşıyordu. Nana ona bir ev 
tutacağını söyledi ve dedi ki:

—  Ayrıca her ay yüz fırank 
vereceğim..

Bu para hala için adeta bir ser
vetti; o kadar sevindi ki Nana 
biran onun delirmiş olmasından 
korutu. Sonra Nanaya bir nasihat- 
ta bulundn.

— Kızım, eline geçen fırsattan 
istifade et.. Mademki erkekler 
elindedir.. Onların boğazını sık.. 
Yağlarım çıkar..

Tekrar kucaklaşıp öpüştüler.
Fakat Nana sözü tekrar kü

çük Luti’ye intikal ettirince, bir

denbire canı sıkıldı:
—  Ben saat üçte çıkmalıyım... 

Dedi.
Sofra hazırlanmıştı. Yemek 

salonuna geçtiler.
İhtiyar bir cadın gelmiş onlar

dan evvel masa başına kurulmuştu.
Şapkasını çıkarmağa bile lüzum 

görmemişti.
Koyu renkte bir elbisesi vardı. 

Nana onu ğörünce hiç taaccüp 
etmedi. Yalnız sordu:

—  Odaya niçin gelmedin?
—  Bir takım sesler geliyordu, 

yalnız bulunmadığ na hükmettim 
deye, homurdandı ihtiyar kadm.

Çok terbiyeli bir kadm olan 
madam Maluvar Nana’mn eski 
bir dostu idi. Daima Nanaya refa
kat ederdi. ,Madam Lora’yı gö
rünce suratını astı.

Maamafih onun akrabadan bir 
kadın olduğunu öğrenince iltifat 
etmemekten çekinmedi.

Fiyatları mütemadiyen 
düşürüyorlar

Sovyetler lâstik ayakkabı fi- 
atlarını kırmağa başlamıştır. Bu 
yüzden fiatlar düşmüştür. Gelen 
haberlere göre Şark vilâyetlerinde 
en ziyade satılan Sovyet lâstikle
ridir. Şehrimizde bulunan diğer 
lâstik ticarethaneleri Sovyet reka
betine karşı tedbirler almıştır. 
İsveç ve Alman lâstiklerini satan 
ticarethaneler aralarında bir birlik 
yapmışlardır.

Esrar kaçıran kadm.
Dün Üsküdar iskelesinde Pem

be hanımın üstünde 3,5 okka es
rar tutulduâundan hakkında ka
nunî takibata başlanmıştîr.

Kızlara dayak atara 
delikanlı

Koço namında bir delikanlı; 
kendisini paylaşamıyan iki kızkar- 
deşe güzelce bir dayak ziyafeti 
çektiğinden hakkında takibata 
başlanmıştır.

Seyyar amele
İklim ve mesai tarzı gibi husu

siyetler dolayısile muhtelif mevsim
lerde çalışmak ve iş bulmak üzere 
bir mmtakadan diğerine seyahat 
edecek amele hakkında İktisat 
Vekâleti vilâyetlerden malûmat 
istemiştir.

Ahmedin muhakemesi
Komünistlikle mahkemeye ve

rilen Mosuliui Ahmedin muhake
mesine dün ikinci ceza mahke
mesinde devam edilmiştir.

Bu celsede, heyeti hâkime po
lis hirinci şube müdür muavini 
Ziya Beyin mahkemeye celbi su- 
retile malûmatına müracat edil
mesine karar vermiş ve muha
keme talik olunmuştur.

Hali hazırda Ziya bey Pariste 
bulunduğu için mumaileyh ancak 
avdetinden sonra mahkemeye 
icabet edebilecektir.

Matbuat Müdür 
Muavinliği

Matbuat umum müdürlüğü 
matbuat müdür muavini merhum 
Hayri Beyin yerine neşriyat şubesi 
mümeyyizlerinden Muammer Bey 
terfian tayin edilmiştir.

Ziraî faaliyet 
ne haldedir?

Mersin (Hnsusî muhabirimiz ya
zıyor) —  Son haftalar zarfında 
pamuk fiyatlarında hasıl olan te- 
reffü çok devam etmektedir. Bere
ketli olan mahsul, fiyatların tekrar 
inmesini mucip olmuştur.

Yünler
İyi nevi mallar, Londrada ya

pılan son müzayedelerde elde et
tikleri fiyatları muhafaza etmiştir.

Orta ve aşağı neviler Hatların
da yüzde 1 0 -  15 kadar tenezzül 
vardır. Maamafih bu fiatlar üze
rinden bir hayli muamelât olmuş
tur. Türk yünlerine Londrada fi
yatların tekrar düşmesi dolayısile 
talip çıkmamıştır.

Çiçek vak’ass
Mersinde çiçek vak’ası son 

zamanda fazlalaşmıştır.
Mersin Belediyesi bunun önü

ne geçmek için çalışıyor.

Salim Bey
Mersin ithalât gümrüğü mü

dürü Salim Bey İzmir gümrüğüne 
tayin edilmiş ve yeni vazifesi ba
şına gitmiştir.

Ziraî ıslâhat
Mersin ziraat müdürlüğü tara

fından, sakaiariden namındaki 
tohumdan Mısırdan yüz kilo geti
rilmiştir. Bu tohumlar zürraa da
ğıtılmıştır. Bundan maksat tohum
larda İslâhat yapmaktır.

Tiyatrolar
Ramazan için hazırlıklara 

devam ediyor
Ramazanın yaklaşmasından 

dolayı her sene olduğu gibi bu 
sene de Şehzadebaşında göze 
çarpacak derecede bir faaliyet 
başlamıştır. Bu cümleden olarak 
tiyatro kumpanyaları repertuvar- 
larını hararetle hazırlamaktadırlar.

Şehzadebaşmm büyük kah
veleri de fazla müşteri tutmak 
için şimdiden bir takım tesisat 
yapmağa başlamışlardır.

Ramazan soğuklara tesadüf 
ettiği için her halde bu sene so
kaklarda fazla kalabalık görül- 
miyeceğe benziyor.

Cemiyetlerde
Esnaf murakabe ediliyor
Esnaf cemiyetleri murakabe ka

lemi, esnaf cemiyetlerinin ihtiyaç
larını tetkike başlamıştır, cemiyet
leri gezmektedir. Heyet en evvel 
lokantacılar cemiyetine gitmiştir.

Nana midesiz bir kadındı. Kır
mızı turplara saldırmış çatır çutur 
yiyordu.

Hizmetçi kotletleri getirdiği 
vakit Nana bir nefes alarak:

—  Bu sana verdiğim eski şap
ka değilmi? dedi..

—  Evet odur.. Düzelttim..
Şapka sırı dökülmüş eski bir

kâseye benziyordu. Uze-ine uzun 
bir tüy oturtmuş, gülünç bir hale 
girmişti. Madam Malvar'da şap
kalarım tekrar tekrar bozmak ve 
düzeltmek merakı vardı. İddiasına 
bakılırsa, kendisine yakışan şeyi 
yalnız o bilirdi. Ona en güzel bir 
şapkayı hediye ediniz, derhal eline 
bir makas alır, o canim şapkayı 
bir ana pis bir kaskete benzetirdi.

Onun bu tabiatına Nana sinir
lenirdi. Gene sinirlendi:

—  Çıkar o boku başından! di
ye haykırdı.

Kotletten sonra karnabahar ve 
soulc piliç geldi. Nana her yeme
ğe karşı nazlanıyordu. Iştihasızdı.

Tereddüt ederek koklıyarak bir 
parça reçel aldı. Başka bir şey 
yemedi. Nihayet yemiş geldi.

Nana sandalyasma yaslanarak 
sigara içmeğe başladı. Bu sırada 
Zoe dedi ki!

Anlatayım.. Ben Bersi’de bir 
ebehin kızı idim. Anamın işleri 
bir az bozulmuştu. Evvelâ bir 
dişçinin sonra bir sigortacının 
yanma girmişti. Maamafih buralar
da dikiş tutturmadı; bir takım 
zengin kadınlara oda hizmetçisi 
olu. Ben de onun bu sanatine ga
rip bir tesadüfle girdim. Anam 
madam Bilanş’ın yanındaydı. Bir 
gün madamın ihtiyar ve zengin 
âşıkı ansızın çıka ğeldi. Halbuki,
o sırada genç bir delikanlı olan 
müsyü Oktev madan.ın yatağın- 
daydı. Anam ne yapacağını şaşır
mıştı. Ben hemen ihtiyar âşıkının 
yanına^ koştum ve birdenbire ba
yılt verdim. Tabiî yalancılıktan..

(Arkası yarın)
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şaşnırmnş Mır haldedir
ka=Fmımoılsıır ekmek çak. 

ırsiff verftar*, IRIsılk snkmnıtıı
İzmirin Karşıyakadaki fırıncıla

rı ekmek çıkarmamışlardır. Bu
nun sebebi Karşıyaka fırıncıları
nın Izmire nazaran fazla fiyatla 
ekmek satmak için Belediyeye 
yaptıkları müracaate manfi cevap 
verilmesidir. Karşıyakah fırıncılar 
İzmir’den götürdükleri un için 
nakliye ücreti verdiklerinden Kar- 
şıyakada satılacak ekmeklerin 
İzmir’e nazaran daha yüksek fi- 
atla satılmasını istemektedirlerr 

Belediye; İzmir fırınlarından 
satın aldığı ve tedarik ettiği 3000 
kilo ekmeği kamyonetlerle Kar- 
şıyakaya naklettirerek halka sat
mış; Ekmek ihtiyacını temin et
miştir. Belediye; ihrikâra sapan 
Karşıyaka fırıncılarının hareketine 
sözde meydan verilmiyecektir

İzmir belediyesinin piyasadan 
mühim miktarda ekmek mübayaa 
etmesi İzmirde detesirini göster
miş ve akşam üzeri fırınlarda hiç

ekmek kalmamıştır.
Ekmekçiler nizamnamesi

mucibince fırıncıların ekmek çıkar
mamak hususundaki kararlarını 
bir ay evvel belediyeye haber ver
meleri lâzımdır. Halbuki bunu 
yapmamışlardır. Onun için fırıncı
lar hakkında kanunî muamele ya
pılacaktır. İcap ederse belediye 
Karşıyakada teşkilât yaparak fı
rınlarda ekmek çıkaracaktır.

İNKILÂP —  Bütün bunlar
İzmirin âciz bir belediye elinde
inlediğini gösteriyor. Bir şehir 
ekmeksiz kalamaz. Buna karşı
tedbir alan belediye böyle olmaz. 
Harpte değiliz. Kıtlık gövdeyi
götürmiyor, bilâkis bolluk var. 
Demek ki bu belediye aciz için
de çırpınıyor. Eğer şimdiki bele
diye heyeti de bundan evvelki
heyet gibi iş göremiyecekse yerini 
bir an evvel terkelmelidir.

Romanya Rusîardan kor
kuyor galiba. Bir şayia.
[B ir in c i s a h ifed en  m a b a t]  

mize yapılan tavassut teklifi tara
fıdır.

Bu teklif Türkiye cümhuriye- 
tınin Balkanlardaki şiyasî mevcu
diyetini, siyasî prestifimizi tesbit 
eden bir delildir:

Rumanyanın Rusya ile daha 
sıkı bir komşuluk yapmak isteme
sine gelince bu da ayrıca dikka
te şayandır. Bilhassa Karadenizde 
yeni bir bahrî kuvvet tesis etmek 
isteken Rumanya tarafından vaki

bir dost- luk teklifi Karol hüküme
tinin Basarabyadaki son hadiseler
den bir az ürktüğünü ve küçük 
itilâfa mensup birinci sınıf bir de
vletin Fransız politikası güderken 
mün- ferit bir dostluk kanalına 
girmek istediğini anlatır.

İki Karadeniz devleti arasın
daki her hangi bir uzlaşma her 
şeyden evvel sulh taraftarı olan 
cümhuriyet hükümetinin her za
man sene sene başaracağı bil
iştir.

İnsafsızlara insaf etmemelidir
(B ir in c i sah ifed en  m a b a t)  

sızdır. Çünkü faiz şebekesinin 
kasasından çıkan paraya elinizi 
değdirdiğiniz anda ticarî vaziyetiniz 

yıldırımla vurulmuş gibi olur. Ar- 
.tık sırasıyle, evimiz mağazamız, 
dükânımız, karınızın, mücevherleri 
ayağınızdaki donumuz hipotek ol- 
başlar. Çok geçmeden servetizizden 
ve haysiyetinizden olursunuz..

Tekrar ediyoruz:
İzmir’in Beyler sokak denilen 

yerinde tabip muayenehanelerinin 
arasında ağ kuran faizçi örüm
cekler, İzmir tüccarıyle İzmir müs
tahsilinin kanlarını emmekte de
vam ederlerse İzmir ticarî fakürl- 
deminden kurtulamaz, mahvolur.

Dost, most dinlememeii, güzü-

Dedikodular
Zahire borsasınm içtimai 

hararetli olacak
Zahire borsası idare heyeti 

pazartesi günü toplanacaktır. Bu 
içtimada borsa hakkındaki son 
dedikodular mevzuu bahsoluna- 
ca’.ctır.

Bu içtimain hararetli olacağı 
şimdiden tahmin ediliyor.

Alâkadar mahafilde ve aza 
aras.nda şimdiden bir takım 
dedikodular başlamıştır.

nün yaşma bakmadan faizçilerin 
ocağı söndürülmelidir.

Altı ay evvel zengin bir afyon 
tüccarı intihar etmiş, kendisini as
mıştı.

İzmirde ve memleketin her ta
rafında pek fena tesirler yapan 
bu acı hâdisenin sebebi İktisadî 
buhran mıydı?

Hayır..
Memlekette bir İktisadî buh

ran vardır. Fakat afiyon tüccarı
nı yeisten intihara sevkeden amil 
bu değildi.. Beyler sokak sarraf
larının efendileri idi.

İşte size bir fesat şebekesi ki. 
güzel İzmirin köküne kibrit suyu 
eken entirikalarmdan vaz geçmek 
için inkılâptan gelecek yumruğu 
bekliyor..

F:r a :

laSnpufls Ski 
münisft m e l  ıa §

Ticaret odası
Şirketler hakkında tetki- 

kat yapıyor.
Rıhtım ve terkos gibi şirket

ler, hakkında Nafıa Vekâletinin 
tetkikatı üzerine İstanbul ticarct 
Odası da ayrıca tahkikata başla
mıştır.

Odanın tahkikatı daha fazla 
bu gibi şirketlerin yaptığı senelik 
temettü ve halka karşı ifa eyle
dikleri hizmet üzerinde olacaktır.

Tetkikat neticesi bir raporla 
İktisat vekâletine gönderilecektir.

Müzakerahn seyrinden 
anlaşılıyor ki Fransa ko
münistlerden korkuyor!

P a ris  15 {A .A) —  M eb’li
san  m ec lis in d e  r e is  ta ra fın 
dan  ira t e d ilen  m utat nutuk
tan  son ra  kom ü n ist m eb ’us
la rın d an  M. C ackin , M arti 
v e  D u k lo s  n am ın d a k i ik i  
kom ü n ist m eb ’ usun teşr iî 
v a z ife le r in i i f a  e d eb ilm e k  
ü zere  hem en  ta h l iy e  ed ilm e 
le r i  ta leb in e  d a ir  o lan  ta k 
r ir i m ü d a faa  etm iştir .

M. M agin oi, ta h liy e  k e y 
fiy e t in e  m u arız olduğunu  
beyan  e d e r e k  d em iştir  k i  
hü kü m etin  g enç a s k e r le r i  h i
m aye e tm eken  ib aret o lan  va
z i f e s i  bugünkü k a d a r  zaru rî 
b ir  m ah iy et ik t isa p  e tm em iş
tir. B iz  on la r ı kom ü n ist p ro -  
p a g a d d a sm a  k a rş ı s iyan et 
e tm e k  m ecbu riyetin dey iz .

R a d ik a l le r  n am ına söz  a- 
lan  M. D a la d ier , ş ö y le  d e 
m iştir ; şay et b iz  bu ik i  m eb ’ 
usun ta h liy es in e  k a ra r  v er ir 
s e k  bu b iz im  ko m ü n istlere  
k a r ş ı  z a y ı f  olduğum uzu  g ö s 
term ez . Y alnız, C üm huriyet 
p ren s ib in i ta tb ik  etm em iz  
icap  ed er . M evzuu b ah s  o lan  
m e s e le ;  a f  m e s e le s i  d e ğ il 
rey iâm  u su lile  in iih ap  p ren 
s ib in in  v ik ay esid ir .

M. S teeg , azasın dan  b ir i
nin ta h l iy e s in e  v ey a  t e v k i f  
e d ilm em es in e  k a r a r  v e rm ek  
h a k k ın ın  m ü n hasıran  m ec lise  
a it  olduğunu v e  b in aen a ley h  
hü kü m etin  bu hususta b ir  
k a r a r  ittihaz  e tm ek  üzere  
m e c lis i  s erb es t  b ır a k m a k  m ec
bu r iy etin d e  o ldu ğ u n a s ö y le 
m iştir. Bunun ü zerin e m ec lis , 
M. C ach in in  ta k r ir in i 2 5 8  
rey e  k a rş ı 2 7 0  r e y le  k a b u l  
etm iştir.

Rüsumatta yediden alına
cak motörler

Rüsumatın yeniden alacağı 
motörler için tetkikat başlamıştır. 
Eskiden mevcut olan ve işe yara
mayan sekiz motör satılacaktır.

Bu motörlerin Marmara ve 
Karadeniz boğaz gümrük kaçak
çılığında kullanılacağı söyleniyor.

| Yeni tefrika- \ 
îarımız!

. 2 0  kanu n usan i s a lı  gününden  
itibaren  ik i  t e fr ik a y a  b irden  

b a ş lıy o ru z ;

1 —  P a t r ik  G rig o ry o s  ; 
< n için  v e  n a s ıl  id am  ed ild i? 

Y u n a n is ta n  is t ik lâ lin e  n asıl 
k a v u ş tu  ?

[ Bir çok vesaike istinaden 
■ tertip edilen bu eserin muharriri

| Nizamettin Nazif
Beydir

ik in c i  t e fr ik a m ız :

Bundan sonra:
(PONTOS) ve (İHTİLÂLİ 

KEBİR) tefrikamıza başlıyacağız

ıgre
Yeni bir ticareti harciye 

kongresi toplanacak
Ankara 16 [İnkılâp] — Millî 

tasarruf ve :klisat cemiyetinin faa
liyeti her türlü tasbavurun fevkin
de olmuştur. Cemiyetin mevcudi
yetinden azamî istifadeler temin 
edilmektedir. Cemiyetçe gelecek 
seneden itibaren ziraatin muhtelif 
şubelerine ait olmak üzere her se
ne bir şubenin kongresi toplanma
sı takarrür etmiştir.

Diğer taraftan aldığımız malûma
ta nazaran Milli tasarruf ve iktisat 
cemiyeti tarafından bir Ticareti 
harciye kongresi de toplanacaktır. 
Bu müsbet teşebbüse büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Bu yaz 
Ankarada geçen sene olduğu gibi 
büyük bir yerli mallar sergisi açı
lacaktır.

Haricî ticaret 
Ankara, 16 (İnkılâp) — Aldı

ğım malûmata göre, iktisat vekâ
leti ticareti hariciye ofisi müdürü 
Cemal Bey acilen Ankaraya da
vet edilmiştir. Cemai Beyden tesis 
edileli altı ay olan ofisin faaliyeti 
ve yaptığı işler hakkında izahat 
alınacaktır.

Ziraat kongresi
Ankara : 16— (A.A). —  Ziraat 

kongresi dün akşam ve bugün 
öğleden sonra aktettiği iki içtinıa- 
da ziraî kredi, ağaçlama ziyafeti, 
tütüncülük hakkındaki raporları 
müzakere etmiş ve encümenler ta
rafından bu hususta izhar edilen 
temenniyatı tasvip etmiştir.

Borsa da
Hiç bir esas yok mu?
Ankara, 16 ( İnkılâp ) —  Zi

raat kongresinin içtimalarmdan bi
rinde enteresan bir safha geçti. 
İstanbul zahire borsası baş kim- 
yakeri Nurettin Münşi Bey söz 
alarak afyonun muvafık esas üze
rine satılması lüzumundan hahs 
ettikten sonra İstanbul b jrs^ sln a  
hiç bir esasa istinat etmiyen uy
durma şekilnde alım ve satım ya
pıldığını, bundan müstahsilin dai
ma zarar ettiği fakat Borsadaki bü
yük tüccar Ef. lerin istifade ettiği 
budolabın onlar hesabına döndüğü
nü söyledi ve İzmir borsasınclase. c- 
lerdenberi bir İâbcratuar yapıla
mamasına sebep böyle b irlâtora- 
tuarm büyük tüccar r. i ine gel
memesi ve müstahsilden rzsraî 
istifadelerinin t?mit! edebilm~leri 
ve müstahsilin zararına ihtikâr 
yapılmasıdır,, dedi.

İstanbul ve İzmir Borsası er
kânı ile büyük ticarî sarahate 
istinat eden ve salâhiyettar bir 
ağızdan söylenen bu sözler hak
kında İstanbul Ticaret Odası tica
ret raportörü Hakkı Nezih Beyin 
fikrini sordum. Bana:

—  Nurettin Münşi Beyin söz
leri hakikatten tamamen uzak, 
boş ithamllerden ibarettir; dedi.

Muallimin küstahlığına 
bakın!....

İzmir (H .M .) Armeikan koleji 
fen sınıfından iki üç falebeye im
tihanı esnasında muallim (Mit) şu 
sözleri söylemiştir:

—  Siz Türk'.er şerefsiz adam
larsınız. Bu memleketi idare eden
lerde sizin ğibi. Amerikadan gelir
ken bana sizin ne olduğunuzu 
söylemişlerdi.

Bu sözler üzerine bütün tale
be smıfı terketmiştir. Mahallî mü
ddeiumumisi bu küstah muallim 
hakkında tahkikata başlamıştır.

Fakat bu raporda neler 
söyleniyor

Ankara 16 — (İnkılâp)— Ziraat 
kongresinde faaliyette bulunan 
baytarlar er.cümeni tarafından çok 
mühim bir rapor hazırlanmıştır. Bu 
raporda ezcümle memlekette hay
van yetiştirilmesine ve istihlâkine 
ait mühim maddeler ve çok kıymet
li görüşler vardır.

Raporda Şark vilâyetlerinden 
İstanbul mezbahasına kadar ihraç 
edilen bir hayvanın bütün mas- 
raflarile vergi ve rüsum nisbetleri 
ve Çorlu gibi bazı hayvan ve ko
yun yetiştirmenin ne gibi sebep
lerle ve feci bir şekilde tenakus 
ettiği müdellel bir surette izah 
edilmektedir.

Çorluda yetiştirilen bir kuzu
nun İstanbu'a kadar olan maliyet 
fiyatı satij fiyatından yüzde kırk 
fazladır. Koyuncuların zararına 
geçmekte olaıı bu fark hayvan 
neslini azaltmaktadır.

Erzurumca yirmi b :ş  liraya 
alman bir sığınn İstanbul mezba
hasına kadar yalnız masrafı otuz 
lirayı tecavüz etmektedir.

ydk!
Moskova: 16 (A.A) —  Profin- 

tern kruvazöründe ihtilâl çıktığına 
dair çıkanlan şayialar resmen tek
zip ediimçkted’r.

Ne kadar liziim 
incir satılmış ?
İzmir: 16— (A.A)— Üzüm ve in

cirlerimizin ticarî vaziyetine dair 
şehrimiz ticaret odasının tanzim 
ettiği raporun üzümlere ait kısmı 
şudur:

Mevsim iptisasından ayın 14üne 
kadar 32,231.665 kilo üzüm satıl
mıştır. Bu müddet zarfında vuku- 
bulan üzüm ihracatımız 26.742.065 
kilodur.

Mezkûr raporun incirlere ait 
kısmı da şudur :

Mevsim iptidasıdan ayın 14üne 
kadar borsada 20.486.127 kilo 
incir satılmıştır. Bu müddet zar
fında ecnebi memleketlere vuku- 
bulan ihracatımız ise 18.461.321 
ki odur.

Barut kokusu
ge liiıyor

Tokyo 15 (A.A) —  Endo Pa
sifik ajansı bildiriyor: Sovyetler 
Çin tarafından Khabarvarosuda 
itiiâf ahkâmına riayet edilmediği 
takdirde şarkî Çin demiryolları 
üzerindeki haklarını muhafaza ve 
himaye etmek üzere Mançuriye 
asker sevketmek mecburiyetinde 
kalacaklarını bildirmişlerdir. Çin 
Rus hududiıridâ. iki tarafın askerî 
hareketlerde‘bulunmakta oldukları 
haber veriliyor.

Müthifj'bir facia!
R io , 1 5  { A .A  ) .—  B ir  a r a 

zi çök & n tu stt n e tic e s in d e  y ı
ğ ıla n  em k az"'a ltın d an  41 inci 
c e s e t  ç ık a n ln ıtş tşr . B u n u n  s o 
n u n cu  old uğu zan n ed iliy o r , 

t  İtalyan ta y y a re le r i
Rio, 15 (A.A) —  İtalyan tay

yareleri bura saatile 16,25 de de
nize inmişlerdir.
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1 3  —  (Her hakkı müellife aittir)
Kemalettin Şükrü

& fliıtmmik tbnır îsaıi
(Fatih) i (Veli), (Yavuz) lakap

larını taş'yaıı üç padişahın devir
lerini atladıktan sonra önümüzde 
(kanunî) nin uzun süren saltanat 
devri gelir.

Hemen bütün müvrerihlerce (ka
nunî), (muhteşem) unvanla: ı ile 
tanınan (Süieyman):n devri tarih 
tetkik edenler için hakikaten çok 
meraklı ve şayanı hayret tezat
larla dolu bir devirdir.

Bu devir bize iki cephe ar- 
zeder. Kanunî Süleymanda iki 
türlü şahsiyet güze çarpar.

Onuncu Padişahın ilk devrine 
(Kanunî Süleyman) devri denildiği 
kadar son devirlerine de (Bur.ak 
Süleyman) devri denilse sezadır.

Bu tezat neden ?
Bunu Kanunînin şahsından zi

yada teşkil ettiği idare muhitinde 
aramak lâzimdır.

Süleyman tahta çıktığı zaman 
sadarette Piri paşa vardı. Bu sa- 
dırazamm mahareti, siyaseti, ida
resi Süleymana tarihin verdiği şerefli 
unvanın başlıca amillerinden biridir.

ikinci ve sönük olan devrin 
başlıca müsebbibi sadırazam Rüstem 
paşa olduğu gibi.,,.

Kanunî devri ayni zemanda (Piri 
paşa, Rüstem paşa ) devrileri diye 
de taksim edilebilir.

Esasen tarihimizin bütün tetkikatı 
bir hakikat üzerinde yürür.

Padişahlar, ya Fatih ve Selim gi
bi kendi fikirlerine gö.e hareket 
ederler, mayiyetlerine ehemmiyet 
vermezler ve icraatlarının bütün 
mes’uliyetini kendileri yüklenirler 
ve yahut da (Bayazıt) ve (Süley
man) gibi idareyi maiyetleri, ve
zirleri eline verirler. Fakat 
bunların icraatlarının mes'uliyet 
hissesi yine gendi üzerlerine olur. 
Maiyet halkı, vezirler eğer dur- 
endişane hareket eden düşün
celeri insanlar ise devir parlark- 
tır. Fakat ekseriya olduğu gibi 
haris ve müfsit bir heyet ise devir 
bir inhitat devri olur. Bu sebeple 
dir ki Rüstem Paşanın zamanı ida
resi Kanunînin saltanat zamanın 
son kısmını bir inhitat devri yap
mıştı.

Süleymanı Kanunî tahta çıktığı 
zaman henüz gençti. Babası olan 
Yavuzun yegâne evlâdı olduğu için 
kardeşi yoktu. Bu itibarladır ki 
Fatihin vazettiği menfur (Kanunu 
Osmanı ) yi tatbik edecek sebep 
bulunmadığından saltanatının ilk 
icraatını ( kardeş katli ) teşkil et
medi.

Hareketlerindeki kanun perest- 
lik ise eğer kardeşi bile olsa onu 
öldürmiyeceği, (nizamı âlem) için 
mevzu feci düstura tâbi olmıyaca- 
ğı kanaatini herkese verdirmişti.

Bu kanaatin pek yanlış oldu
ğu maalesef, pek az sonra anlaşıldı.

Kanunî, kardeşi olmadığı için 
elini kardeş kanına bulamadı, fa
kat daha büyük bir cinayet işle
di. Kendi evlâtlarım katlettirdi.

Fatih, Yavuz, kardeşlerini öl
dürdüler. Bu kardeşlar bir sara
yın, fakat müteaddit anaların 
mahsulleri idi. Tahta çıkan padi
şahlar ise ekseriya payitahta uzak 
yerlerden geldikleri için kardeş

lerini ancak ismen tanıyorlardı, 
j Onlara ait hakiki bir mu-
! habbet rabıtası kalplerinde mev

cut değildi. İdamları da bu itibar
la ifnalarını emredenler için pek 

i o kadar nedameti, hatta merha- 
' meti, mucip olmuyordu.
\ Faki'.t kendi neslinden; ken-
I di sulbünden g:!en, beşiği başın- 
I da devletlu ebeveynine neşV, mu

habbet ve saadet veren masumla- 
| rın idamları in ana daha feci, 

cellâdı için da daha sini aver gö
rünmektedir.

Kanunî, cinayet silsilesine evve
lâ Rodosta cem zadenin idamı ile 
başladı. Ondan sonra da sıra ken
di şehzadelerine geldi.

Padişah bir tarafta.ı kendi 
evlâtları hakkında zalimane ka
rarlar verirken diğer taraftan da 
(ecel) yardım ediyor, oda bir 
kısmını alıyordu.

Bunların içinde babasnın zalim 
kararlarından müteessir olarak yü
reğin? inme inip ölen ( Cihangir 
şehzade) gibi olanları da vardı. 
Bunları görerek, neslin azaldı
ğın: hissederek mütessir olan Pa
dişahın ise harekâtında mütenebbih 
olduğuna dair bir hali sezilmiyordu.

( Bitmedi )

EC©|5(Sİ® dfokesdls 
sal© ®

Hicazda telsiz
Hicaz kralı ve Necit Sultanı 

İbni Suut 18 ay zarfında Hicaz 
ve Necitt» 15 telsiz istasiyonu 
tesisi için Marcony kumpanyasile 
b:r mukavele imzalamıştır.

Bu istasiyonlar muhtelif şehir
lerde tesis olunarak, devletin her 
tarafı telsizle yekdiğerine rapto- 
lunacaktır. Bu sabit istasyonlardan 
maada kamyonlar üzerinde olarak 
dört seyyar telsiz merkezi yapıla
caktır.

İbni Suut Mekkeden Necidin 
payitahtı Bisayu gider iken yolda 
bu seyvar merkezlerden biri va- 
sıtasiyle devletin her tarafiyle 
muhaberede bulunacaktır. Bu mer
kezlerin tavassutu ile İbni Suut 
nerede bulunur ise bulunsun hu
susî mikrofonlar vasıtasiyle hükü
met memurları ve kabail rüesasiyle 
görüşecektir.

En kuvvetli istasyon 6 kilovatlık 
olarak Mekkede tesis v.uiiecektir. 
Mekkeye gayrı müslimlerin duhulü 
memnu olduğundan bu istasiyon 
bir müsliman mühendis tarafından 
kurulacaktır. Diğer itsasyonlar 
Arapça konuşan Hristiyan memur
lar tarafından tesis edilecektir.

İbni Suut telsizcilik öğrenmek 
için İngilterede Ch^Imsford’daki 
telsizcilik mektebine dört talebe 
göndermiştir.

Emlâk ve Eytam 
Bankası

Sermayesi 20,000,000 
Türk lirası 

İhtiyat akçeleri 754,000 
Türk lirası

EMLAK ve İNŞAAT
üzerine müsait şerait ve 

mutedil faizle
Para ikraz eder

keşMessm© t a g i ı  nülsayet verildi.
O© ■g /p©»anılrımun

Dokuzuncu tertip tayyare piyankosunun sonuncu keşidesine bu sabah ta Darülfünun salonunda kalabalık 
bir kütle huzurunda yire devam olunarak hitam verildi. Bugün de son olarak ikramiye isabet eden numa
raları aşağıya yazıyoruz:

6 ,® L ira  k a z a n a n  n u m ara

3 0 0 0 kaaamaınŞar

49124
200® k a z a n a n la r

23710
2 9 8 3 3  6 8 3 4  6 2 6 8  17001  
2 3 5 4 7  4 9 0 4  3 5 9 3 2  2 8 7 3 4  
1 2 2 7 4  1 5 1 1 7  4 3 8 1 2  5 5 6 3 6

Bilumum Banka muamelâtı 
Iotanbul Ş u b es i: B a h çe k a p ı

T e le fo n  İs ta n b u l 3972

50 0  L ir a  K a z a n a n la r  
40355 9582 30663 18622 53969 
58946 29280 52845 6789 18087 
33983

2 0 0  L ir a  K a z a n a n la r  

56615 17695 6266 28486 15451 
9009 50004 55090 44371 13394 

12446 27204 52791 42730 3309 
44507 26433 17572 40895 2367 
41105 36996 44848 26777 31323 
28280 27484 13381 40766 21543 

7695 7528 10725 43052 M640 
31077 6866 28481 48149 37224 
50836 14435 4073 27416 54987

1 0 0  L ira  k a z a n a n la r  
43994 24979 32430 49603 56635 

5373 42929 28894 38199 18855 
25506 18024 13364 50150 25682 
47628 4949 5673 19493 7155 
35194 7951 3952 17886 59322 
58428 14534 33931 17430 23786 
19148 58954 6380 59500 50352 
16923 35638 37727 23611 7018 
52600 57928 15115 25573 29009 

9394 11546 20853 29632 9213 
28822 42126 4658 4852 23260 
37498 29871 46950 33060 

8 0  lira  k a z a n a n la r  

18825 31957 59560 117 İ7483
48092 37146 48656 59773 55255 
12937 24434 29760 50920 47041 
44314 17708 45982 35570 56106 
16239 18582 50733 5618 22235 
42302 5 03 ,0  29260 24869 11730 

7503 İS623 37953 48576 9570 
44676 14317 7861 28498 42550 
20487 51135 10252 41059 48858 
28075 2708 30461 3719 42563 
15236 14526 54642 37557 27899 
18317 27234 4921 1643 52719 
12996 2365 26457 1187 51875 
34455 28223 2672 18575 10367 
3100* 2405 18182 7178 34149 
521, İ3777 25578 59372 23032
318i 7790 43944 32515 47021
2184 20466 53325 37998 11264 

909J 48617 8177 10431 19667 
866 29780 17653 55692 26035 

51581 24759 41020 16641 26175 
9725 26533 5871 45107 26550 
7250 46780 6490 34358 38905 

29476 22011 6875 58813 6906 
54401 24721 27537 58592 39665 
55799 35609 42972 11655 28254 

5664 7893 19986 30773

Y üz bin liralık 
Mükâfat

Bu keşidenin ICO bin liralık 
mükâfatı bugün en son olarak 
çekilen şu on numara arasında 
taksim edilmiştir.
12081 24136 15991 41299 54177 
15253 17538 46373 24591 25823

6 0  L ir a  k a z a n a n la r  
52776 17656 57166 14691 49061 
14498 583 15461 30426 9832
27313 23744 20008 5709 6716 
19147 25647 54302 9838 31813 
27007 59795 5802 4340 9102 
51734 46759 6839 16893 30349 
43085 4478 31121 26111 16318 
39637 57572 38045 13876 38113 
57771 50773 58907 1687 38279 
46977 59346 52883 12776 55668 
56529 45926 16955 22552 
16202 11572 22813 6778 30213 
4892 32201 43785 35434 46010 
46650 14664 33609 19357 48466 

1472 26755 9564 13210 38735 
59257 36215 13636 6195 53934 
27894 52266 3199 32571 15833 
42820 45859 35192 20870 32622 

2379 37186 33266 7894 13826 
39608 53436 30344 36226 26495 
14488 5394 59323 54-765 55770 
17603 50913 52 85 37843 8323 
14403 56790 45275 15902 38776 
20329 1506 16048 58765 34743 
21790 21441 22528 56375 18048 
53822 696 36096 33358 40982
11746 12772 49878 34579 54307 
56647 47544 42761 5498 10101 
52779 41252 3445 51404 6967 
50591 13683 29617 15257 16044 

6697 31315 48677 20980 13207 
16506 51542 50415 10598 44970 

5730 50330 9488 43425 24927 
16953 46782 57319 34531 22327 
26844 41146 32593 366 14256

3988 51107 45552 24882 5944 
11074 35053 30015 51558 783
56071 55215 41265 8017 39135 
51895 49352 52161 23367 28051 
55374 32313 39817 28863 3924 
34812 22691 20226 42675 55840 
33307 41522 8948 53865 6566 
25766 2303 29684 55465 253
31385 886 48365 24663 58192
58203 30097 46571 2869 12122 

3816
35784 59791 15012 46799 32493 
20811 4105 20005 55389 26642 
49401 52240 31300 47796 4405 
49469 59069 42953 45678 45738 
34010 36722 13080 4207 10261 
25116 30951 41619 21774 26778 
1738 26340 11997 34546 36922 
34960 10256 32228 16124 10005 
33094 50439 11013 42195 51088 
31535 46484 11628 27184 13051 
37505 25195 51902 3143 194

3781 38050 17710 10334 38584 
55929 23401 20083 30294 15180 
19919 30890 13802 51377 28074 
32875 18287 55627 23799 28986 
32521 28601 11600 50840 19311 
45008 45219 24390 11239 9139 
36715 14353 33445 1446 33626 

425 34740 41257 23591 50892 
59177 50370 54003 1414 57253 
50668 26366 53336 52129 4478 
29181 37144 53364 26092 17574 
55278 1022 13058 22657 58745 

2529 1102 32005 55595 2529 
1102 32005 55595 19139 34682 

58755 54464 57841 56826 45332 
13452 34941 27025 19863 36224

35203 6043 59219 3819 57169 
56518 16214 41106 30786 18490 
33799 23903 17026 57486 655

1024 53994 5v994 49540 48506 
33697 47310 11913 24578 12411 
50653 39597 354^1 43444 57846 
244 i5  7500 4158 5279 19627 
21574 4457 27568 46111 48864 
22265 59911 47392 29979 43491 

6493 31703 33342 14804 42298 
89^6 22479 2478 10396 27661 

43734 20047 42978 22552 42717 
10942 5256 34515 45341 39659 
29539 50496 58898 41447 29638 
31872 50901 38227 20449 36568 
12216 36483 37107 48704 2507 
11158 25284 55275 10381 28247 
29949 59459 46524 29292 6916 
53905 20060 47820 47534 20267 
12900 31541 47669 42524 53602 
8772 9986 53220 44136 32396 
49143 45706 39245 8433 28383 
48368 62078 3018 11451 45875 
58201 5288 29121 17736 38084 
8287 31582 2673 15642 21346 
1416 48043 9237 48382 50737 
11726 27724 46773 17027 52700 
15097 17622 9523 20224 47734 
31416 40966 11334 38560 37057 
50379 21952 53572 56620 59254 
45238 3615 4966 18127 12634 
10739 51935 38075 16170 45871 
49928 20401 30401 30173 33386 
18516 48362 30402 55273 50307 
18154 23767 2606 7098 43195 
28572 26371 35988 37265 7705 
50665 3920 8345 53642 40092 
31878 19488 35640 30751 26159 
49006 30649

A lk a z a r
A le m d a r
A s  n
A r tis t ik
Etîav al
E lh a m ra
E k le r

F ra n s ız
G lo ry a
H ilâl

H âle
K e m â l B .
M a jik
O p e ra
M elek
M ille t
S ü re y y a
M illî

— Garbın gasıplan
—  Hacı Murat
— İspanyol aşkı
— Aşkın tenennümü
— Holivut revüsü
—  Kraliçe aşkı
— Yanan tiyatro 

trupu
— Kivelli trupu
— Hayatın sonu
—  ( Beşiktaş) Hacı 

Murat
—  (usküdar) Çareviç
—  Kısmet
—  Deli şarkıcı
—  Uç maske
—  Sevmek hakkı
—  Naşit B.
— (Kadık.) Asfa[t
—  Serseri Kral

İ D ö y ç e  O r y a n t B a n k
i  T ariM  te s is i  1 3 2 2
9 M erkezi idar^ B erlin
BTelofotı Keyojjlu 2 4 7 ,2 48 ,984 ,085  
| ve İstanbul 2842 .281 ;! i Banka muamelâtı ve kasalar

Tütün inhisarı umumî müdürlüğünden
Ambar inşası

Balıkesirde yapılacak Tütün ambarı hakkında teklif edilen bedelât 
ve inşa müddetleri haddi lâyık görülmemiştir. Taliplerin en son teklif
lerini kapalı zarfla bildirmek üzere 24. 1. 931 cumartesi saat 10,5 da 
teminat mektuplarını hamilen Galatada mubayaat komisyonuna müra
caatları.
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Menemen : 17 —  (A.A)—  Örfi 

Divanı Harp bugün öğlenden evvel 
ve sonra olmak üzere üç celse akte 
dilerek muhakemeye devam etti. 
Birinci celse 10,30 da başiadı. Ri
yaset mevkiinde Mustafa paşa ve 
iddia mevkiinde de müddeiumumi 
muavini Fuat Bey bulunuyordu. Sa
lona 45 maznun getirilmişti.

Topçu Haşan da bulunmadığı 
kendisinin halk Fırkasından ve 
bunların da Serbest Fırkadan bu
lunmalarından dolayı kendisine düş
man olduklarını, hatta kendisini 
ölümle tehdit ettiklerini söylemiş- 
ve bunlarla görüşmediğini ilâve 
eylemiştir.

Muhakemeye tathcı Hüseyinin 
isticvabile başlandı.

Tatlıcı Hüseyin geçen muha
keme esnasında maznun arkadaş
larının evini tarif etmelerine 
karşı ı;e diyeceği hakkında suale 
cevaben “Benim evimi bilirler. Na
lıncı Haşan evimde yapıcılık et
mişti. Ailem öldüğü zaman cena
zesinde bulundular. Demiş ve evin
de içtima yapıldığını tekrar e t; 
miştir.

Süleyman çavuşla papuççu Ha
şan oğlu Ali de içtimalarda bu
lunmadıklarını, maahaza bunları 
mahalleden tanıdıklarını söylemiş
tir. Bunun üzerine Mehmet Emin 
ayağa kalkarak Süleymanm ho
calarla beraber çalıştığını, yedi 
senedenberi esma çektiğini söyle
miştir. Süleyman yemin ederek bu 
sözlerin yalan olduğu cevabını 
vermiştir.

Bundan sonra posta sürücüsü 
İsmail isticvap edilmştir. İsmail, 
Mehdi ve arkadaşlarını Manisa
dan hareketlerinde kendi araba
sına bindirmediğini söylemiş ve 
küçük Haşan da bunu teyit ede
rek: „Biz bunun değil Çallı Sü- 
İeymanın arabasına bindik,, demiştir.

Müteakiben Mehdinin bacanağı 
Ahmet isticvap edilmiştir. Bu da 
Mehdi ve arkadaşlarının kainvalidesi 
Rukkiyenin evine misafir oldukla
rını, bunların köye geldiklerinden 
iki saat sonra haberdar olduğunu 
ve Rukkiyenin Akhisara bağ buda
mağa gideceklerini söylediğini söy
lemiştir, ve miras mes’elesinden 
dolayı da dört seneden beri baca
nağı olan Mehmet ile dargın oldu
ğunu ilâve etmiştir.

Nalıncı Haşan ayağa kalkarak 
bunu gürmediğini söylemişti]?. Ruk- I

kiye kendi evine misafir olduklarını 
ikrar etmiş ve Akhisara bağ buda- 
mağa gideceklerini söylediklerini 
söylemiş ve yanlarında silâh ve bir 
köpek bulunduğunu, Mehdinin o- 
rada mehdiliğini ilân etmediğini 
ilâve etmiştir.

Sütçü Mehmedin damadı koca 
Mustafa ifadesinde bunlarıi^Boza- 
largla Faimanıjı^ yanışa 
rini, kendisinin onlara gittiğini, 
hoş ğeldiniz dediğini bunların 
yanlnız sütçü Mehmedi tanıdığını 
ve fakat av maksadile geldik
lerini zannettiğini, geçen sene 
altı kişi olarak geldiklerini, silâh-

m iid d eh u m ım î B e y  
larmı görmediğini söylemiştir. Süt
çü Mehmedin kardeşi de sılaları 
görmediğini ifade etmiş ise de 
Nalıncı Haşan ayağa kalkarak 
silâhları ellerinden bunun aldığını 
ve bir köşeye koyduğunu söyle
miştir. Ahmet oğlu Haşan da 
emiralan jandarma karakolunda 
silâh olduğunu' ve sîiâiarı almala
rını söylediğini inkâr etmiştir.

Telgrafları Anadolu ajansı geç 
vrkıta kadar veremediğinden ma
badı konulamamıştır.

Belediye hu işi kontrol etmelidir

Terkos suları niçin böyle 
pis ve hastalıklıdır?

Çünkü Terkos kumpanyası suları fiî- 
tire etmiyor..

İşin içinde öğle dalgalar var ki..
Şu İstanbul şehrinin başında 

bu Terkos kumpanyası bir belâdır 
vesselâm..

Halk susuzluktan şikâyet eder. 
Zaman zaman zuhûr eden hasta
lıkların hep bu su yüzünden çık
tığı tabip raporîarile tesbit edilir. 
İktisat Vekâletinin her zaman bu 
belâ ile uğraştığını duyarız. Netice 
gene sıfırdır.. Şirket gene bildi
ğini okur, gene susuz kalır ve 
hastalanırız.

Bu vaziyet karşısında bir mu
harririmizi bu işi tetkike memur 
ettik. Gitti dolaştı. Terkos faciası 
hakkında bize şu malûmatı topladı: 

“1 —  Bu şirket nezdinde kon
trol vazifesini deruhde eden hiç bir 
hükümet memuru bugüne kadar 
Terkos suyunun geçtiği yolları ve 
güzergâhı tetkik ve muayene 
etmemiştir.

2 — Kunpanyanln fabrikası 
civarı Terkes gölünün en pis ve 
mülevves mahallindedir. Fabrika 
hortumları gölden çektikleri suyu 
bu pisliklere karıştırarak, iki demir 
boru iie iki kilometre uzakta ve 
üç yüz metro irtifamdaki birinci 
istasiyona sevkeder. Su oradan

toprak kanallara girer ki bu ka
nallar yapıldıkları günlerdenberi 
tamir yüzü görmediklerinden kır
ılmışlardır, üstleri açıktır, etrafta 
ne kadar pislik varsa ğbunların 
içine akar...

Su bu pislikler içinden akarak 
Kâathane sırtlarını dolaşır ve 
Feriköyüne ulaşıp etrafa dağılır.

Bu suyun pisliğinden nasılsa 
kanaat getiren İstanbul belediyesi 
çalışa çalışa şu meşhur terşih 
havuzlarını yaptırabilmiştir.

Fakat yapılan yedi ha
vuzun hiç birinden beklenilen fay
da elde edilmemiştir. Çüukü bu 
havvzlarda su fennî bir tarzda 
filtire edilmemektedir.

A — Havuzlar dahilinde filtire 
için lâzımgelen fennî alâttan hiç 
biri yoktur.

B —  Havuzlara biraz çakıl taşı* 
konulmuştur .. Bunlarla gûya 
su filtire edilmektedir. Halbuki 
hakikat şudur ki su olanca pisliğile 
musluklara ulaşmaktadır. Haydi 

(  A rk a s ı 2  n ci s a k i f e d e  )

İleri gitmek istiyen bir milletin 
ayağına köstek varmaya imkân 
nu vardır.

Ceneral Berenger ile Kırai AI- 
fo-ısun bütün çalışmalarına rağmen 
ispanyanın dev aciımlariyle cühuri- 
ycte do>/ru yürüdüğü ve yaklaş
tığı muhakkaktır.

Esf.sen ispanya bir çok sene- 
lercienberi cumhuriyete hazır
larmış bulunuyordu. Fakat kırailık 
şiddet siyaseti takıp ederek buna 
mâni olmuştu.

Son ihtilâl hareketini takip eden
Illilillliiliililiiii

E ık r a

terör o kadar sert ve tethişkâr ol
muştur ki, bundan bahseden fraa- 
sız gazeteleri Kıral Aifons hü
kümetini caniyane bir cinnetle 
ittiham elmektedir. Son gelen 
haberler bu caniyane cinayetin de 
Cumhuriyetçileri ürkütmediğini 
gösteriyor. Bakın şu habere..

I Madrit: 17 ( A, A. ) “Cümh;:-
I riyet hadimleri cemiyeti Gaslet, 
ı Perez, Ayala, IVÎaranun imzalarını 

havi olarak neşrettiği bir beyanna
mede hükü'ndarlik idaresinin fena 

I (  A rk a s ı 2  in ci s a h i fe d e  )

Fırkacı mektepteım yetiş;
İki türlü fırka vardır:

1— İçtimaî nizamı istikrar keshet- 
miş memleketlerde, türlü türlü 
entirikalar çevirerek resikâra gel
mek istiyen "arivist,, lerin fıkra
ları.

2  —  İleri gitmek istiyen, ya
şamak ve refaha ulaşmak isteyen 
camialara rehberlik edenlerin, mu
ayyen bir hedefe ulaşmaktan baş
ka garaz ve menfaat düşünmiyen 
lerin, idealistlerin fıkrası.

Arrivist fırkalar bazırgân g- 
ruplannın, muhtekir ticaret dala- 
velerine, memleketin teşriî ve ic- 
raî kuvvetlerini vasıta gibi kulla
narak kese dolduran adamların, 
parası ve bu paralar ile çıkarılan 
gazetelerin demagojisi ile yaşarlar.

Liberal burjuva fırkalarının 
hepsi böyledir. Bu fırkalar biraz 

I eyi yazan, biraz eyi söyleyen 
biraz şöhret sahibi olan güzide
leri, ya para ile, ya bir müderris 
kürsüsü veya bir meb’us sandal- 
yasile satın alırlar. Ona yazdırır
lar, ötekine söz söyletirler ve mec
liste ekseriyet kazandılar mı 
vergiden çırparlar, istikraz yapar
lar çarparlar, filân yerde falana 
imtiyaz verirler çalarlar., çalarlar 
oğlu çalarlar..

Binaenaleyh, maksatları entiri- 
ka, gayeleri hırsızlık olan bu te
şekküller için eleman bulmak ko
laydır. Borsadan kovulmuş bir es
ham komisiyoncusu, hapisanede 
müddetini ikmal etmiş bir dolan
dırıcı, hileli iflaslarda mahir her 
hangi bir alt satıh adamı, arrivist 
bir burjuva fırkasına babasının 
evi gibi girer, yerleşir, oturur is- 
diğı gibi keyif çatar.

Arrivist fırka bir meyhane 
veya bir serseriler tekkesidirki, 
orada hırsızlar, dolandırcılar ve 
kirli ruhlular imtiyazlı misafir 
hürmeti görürler.

Fakat bir inkılâp fırkası bu 
şekilde teessüs edemez.

İnkılâp fırkası idealist fırkadır. 
İdealist fırkada reiskâr bir 
hedef değildir. Bu fırkalar sis
temi hazmettirmek, rejimi kuv
vetlendirmek, binnefis inkılâbı

kurmak endişe ve gayesi üzerinde 
temerküz eden bir hedefe ulaşmak 
isterlerki, bu iş bir enerjiden çok 
ziyade hatlar: ve hudutları muay
yen sistematik bir ilme müftekirdır.

Binaenaleyh, Halk fırkası üze
rine aldığı tarihî vazifeyi iyi başa
rabilmek için saflarını gelişi güzel 
değil, fakat sistematik bir intizam 
ile kurmak ve kuvvetlendirmek 
zaruretindedir.

inkılâp fırkası saflarını, bugün, 
baştan başa idealistlerle dolu adde
denler şiddetle yanılmaktadırlar, 
ideal insana ne anadan babadan 
kalan bir mirastır, ne de yutulur 
yutulmaz tesirini gösteren bir hap..

idealist his ve hayal ile değil, 
sistematik bir terbiye, bir hars 
ve ilimle yetişir.

Beşer tarihi kendi ideallerini 
kendi kafalarında yaratan pek az 
adam kaydetmiştir. Zaten bu az
lıktan dolayı değilmidirki onlara 
birer nimilâhî sıfat takılmış, “dahî,, 
denmiştir.

Fakat bir vatandaş, bir ideal ya
rattı, bin vatandaş, onun yolunda onu 
anhyarak yürüyor diye, herkesin 
kafasına ruhuikutsün girmesini 
beklemek hatadır.

İnkılâpçı yetiştirmek, İnkılâpçı
yı idealisleştirmek lâzımdır. Bu ise 
herşeyden evvel bir mektep işidir.

13 yıl içinde Moskova Darül
fünunlarından çıkan Bolşevik pro- 
pogandacı ve mücahitlerin ade
di, tıp fakültesinden de, hukuk 
fakültesinden de, ilim ve fen fakül
telerinden de yetişen gençlerin lâ 
akal 150 mislidir.

Bunlar adeta bir ordu teşkil 
ederler, kızıl ordu bunların yanın
da sönük bir kuvvettir.

Binaenaleyh, Halk fırkası ( mi
litan —  mücahit ) yetişfirmeğe 
mecburdur.

Fırkaya yeni şeklini verirken 
unutmamalıdır ki bir inkılâp fırkası 
du-maoan konuşan ağız, yorulma
dan çalışan kalem ve köy, köy, 
şehir, şehir mütemadiyen dolaşan 
ayakla yaşar.

İnkılâbı bugünkü kudretinin bin 
kat fevkine yükseltmek için çok 
kolay ve bir tek çare vardır: 

İnkılâp mektebi.. Fırkacı yetiş
tiren mektep.. Erssars S îi îe s î i
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Bu seme havalardan hiç te 

memnun değil
Geçen sene kış nisbeten hafif 

geçmiş, odun ve kömürcüle; kuv
vetli bir inkisara uğramışlardı. Kı
şın satılmıyan odun ve kömür 
stoklan yaza devredilmişti.

Bu depolarda hâlâ geçen se
neden kalma mahrukat vardır. 
Odun ve kömürcüler bu sene 
kış olacağından son derece ümitli 
idiler. Fakat kânunusaninin sonu 
geldiği halde havalar hâlâ iyi 
gidiyor. Bu yüzden kömürcüler 
yeniden telâşa başlamışlardır.

Yapılan tetkikata nazaran 
mahrukat fiatlarmda yüzde 10 
nisbetinde bir düşüklük vardır. 
Havalar böyle mutedil giderse 
fiatlerin daha düşeceği muhakkak 
görülmektedir.

6000 lira tazminat
Geçenlerde Divanyolunda feci 

bir hâdise olmuş, sucu Mustafa 
Efendi; dükkânında intişar eden 
havagazından boğularak ölmüştü. 
Mustafa Efendinin varisleri tara
fından havagazı kumpanyası aley
hine o zaman bir dava açılmış 
ve 1 inci hukuk hâkimleri gaz 
kumpanyasını 6000 lira tazminata 
mahkûm etmiştir.

Havagazı kumpanyası tara
fından itiraz edilen bu karar 
Temyiz mahkemesi tarafından 
tastik edilmiştir. Temyiz mahke
mesinin karan dün İstanbul adli- 
yesine tebliğ edilmiştir.

Gaz kumpanyası sucu Mustafa 
Efendinin varislerine 6 bin lira 
tazminatı verecektir.

Muammer Cavit B. işi
Beyoğlunda Rısafe appartıma- 

mnda Mercan Altunyan çetesi ile 
müsademe ederken bir polis kur
şunu ile kazaen ölen komiser Mua- 
mer Cavit Beyin ailesi tarafından 
İstanbul vilâyeti ve polis müdiri- 
yeti aleyhine tazminat davası açıl
mıştı.

1 inci hukuk hâkimleri; bu 
davayı kendi salâhiyetleri haricin
de görmüşler, Muammer Cavit 
Beyin ailesi mahkemenin bu noktai 
nazarım temyiz etmişti.

Hâdiseyi tetkik eden temyiz 
hâkimleri; davayı 1 inci hukuk 
mahkemesinin salâhiyeti dahilinde 
görmüşlerdir.

Temyiz bu kararı İstanbula 
bildirmiştir. Tarafeyne tebligat 
yapıldıktan sonra davaya 1 inci 
hukukta başlanacaktır. _________

Yazan : Emil Z o la  

Herif telaşla mı tfağa koştu. Gali
ba bana su getirmek istemişti. 
Oktav fırsattan istifade etti. Kaç
tı.. Bu muvaffakiyetim madam 
Bilanşm hoşuna gitmişti, anamı 
kovdu, yerine beni aldı.

İhtiyar âşık su bulmak için mut
fağa koştu, genç ada n da çıkıp 
gitti.

Nana hayretle dinliyordu:
Vallahi ben her zaman söylerim 

Zoe çok akdlı kadındır.
Bu defa Madam Lera başladı:
Ben pek çok felâketlere uğra

dım.
Birdenbire Nana hiddetlendi:

Belediye büıçesı
Önümüzdeki hafta 

tamamen hazırlanacak
Belediye ve idarei hususiyenin

1931 bütçesi önümüzdeki pazarar 
gününe kadar hazırlanacaktır.

Bütçe belediye matbaasında 
basıldıktan sonra daimî encü
mende tetkik edilecektir.

Yeni kanuna göre daimî en
cümen iki ay içinde bu bütçeyi 
tetkik edecektir.

Nisanda tekrar toplanacak 
umumî vilâyet meclisi bütçeyi mü
zakere edecektir.

Haber aldığımıza göre bele
diye reisliği ile encümen arasında 
bu nokta etrafında anlaşma ha
sıl olmuştur. Bütün lüzumsuz mas
raflar kaldırılacak, bütçeye konan 
Her para ya imara, ya şehrin İç
timaî vaziyetine muvafık ve fai- 
deli bir işe tahsis edilecektir. 

Beraet kararı aldılar
Vazifesini suiistimal etmekle 

maznun polis mektebi müdürü 
Etem ve dahiliye komiseri Derviş 
Beylerin muhakemeleri bitmiştir. 
Etem ve Devriş Beylerin vazife
lerinde hiç bir suiistimal yapma
dıkları sabit olmuş, her ikisine 
beraat kararı verilmiştir.

Bozuk etler
Belediye bununla meşgul 

olmağa karar vermiş
Şehrin hududu haricinde kesi

lerek sıhhî kavaide tâbi tutulmıyan 
etlerin şehre gizlice sokulduğu an
laşılmıştır.

Muayene edilmiyen etlerin ba
zen hastalıklı olduğu görülüyor. 
Belediye bu işle meşgul olmağa 
başlamıştır. Bu etler derhal müsa
dere edilecektir.

İnkılâp —  Belediyenin bu faa
liyetine aşkolsun. Henüz bu işle 
meşgul olmağa karar veren bir 
belediyeyi derin uykusundan 
uyandırmak lâzımdır.

Üsküdar fırka intihabı
Üsküdar Cumhuriyet Halk Fır

kası kaza merkezinin senelik kon
gresi, Tekirdağı meb’usu Cemil 
bey ve yilâyet heyeti müteşebbi- 
sesi azasından bazıları ve bir çok 
halk bulunduğu halde aktedilmiştir.

Yapılan intihabatta doktor 
Ekrem, doktor Hikmet Hamdi, 
doktor Mahmut, avukat Macit 
ve Habip beyler kaza heyeti ida- 
resiııe intihap edilmiştir.__________

Mütercimi : Senhen 
Hala, bıçaklarla oynamasana! 

Bilirsin ki bu benim canımı sıkar.
Hala, dalgınlıkla iki bıçağı 

haçvari masanın üzerine koymuştu. 
Vakıa Nana batıl şeylere inanmak
tan kendim menetmek isterdi, 
fakat haçvari konulan bıçaklara 
tahammül edemezdi.

Muhakkak başına bir şeyler 
gelecekti. Can sıkıntısiyle:

Saat iki.. Çıkmalıyım.. Ne kadar
da rahatsızım..

Madam Maluvar:
Sen giyininceye kadar biz de 

bir parti bezik oynarız olmaz mı? 
Nana:

j TroçldY. I
IjSeyahate çnkma-Şj 
I yacak,OsS©ya ii]| gltmlyeceld 1
| Dün bir muharririmiz | 
| kendisine sordu. Troçki || 
| yoldaş gülerek dedi ki: |
S Uzun zamandvnberi Bü- a 
Ş yükada’da oturmakta olan 
h sabık Sovyet hariciye komi- jj 
| seri M. Troçkinin bir kon- jj 
| ferans verm ek için İsveç pay- 
|j tahtına gideceği yazılmıştı. r; 
}■ Dün bir muharririmiz Troç- \ 
fj kiye refikasils birlikte büyük- Y 
f  ada iskelesinde tesadüf et- 
'f. mistir. ts
î:' M uharririm iz M. Troçkiye 
| yanaşarak, N orveçe yapacağı jj 
| seyahat etrafında malûmat | 
/ almak istemiştir. |
I  M. Troçki muharririmizi fj 
ji gülüm siyerek dinlemiş ve -
i  kısaca şu sözleri söylemiştir. İ  
I  Burada kalacağım H iç  1 
m bir tarafa gitm ek niyetinde i  
• i değilim . g

Bir teklif
Amerikalılar 

Tütün İnhisarını 
almak istiyorlar

Hükümet Amerika ticaret 
müsteşarı tarafından ya
pılan teklife henüz cevap 

vermedi

Mevsuk bir membadan 
aldığımız malûmata göre 
geçenlerde memleketimize 
gelerek Ankarayâ giden ve 
hükümet erkânımızla te
mas eden Amerika Ticaret 
müsteşarı Mister Kleyin An
karada tütün inhisarının bir 
Amerikalı grupa verilmesi 
için hükümet nezdinde bir 
tavassutta bulunmuştur.

Hükümetimiz bu hususta 
henüz alâkadar grupa cevap 
vermemiştir.

Oyundan evvel bir mektup 
yazarsan daha iyi edersin.

Nana mektup yazmasın katiyen 
sevmezdi. Mektup Danheneye ya
zılacaktı. Madam Maluvar kendili
ğinden “benim mini mini herifim,, 
diye başladı, peşinden yarın kabul 
edemiyeceğini bildiriyordu, fakat 
aklı fikri daima onunla meşgul 
olduğunu söylüyordu.

Mırıldanarak: “Bin buse” diye 
mektubu bitirdi.

Nana Zoeyi çağırdı. Mektubu 
gönderecekti. O sırada tiyatro 
garsonu göndelik vazife cetvelini 
getirmişti, mektubu onunla gön
derdi.

Kapı çalındı, gelen alacaklı 
bir arabacı idi. İntizar odasının 
kanepesine oturdu.

Akşama kadar ellerini uğuş- 
turarak bekliyebilirdi.

Tarifeler
Tekrar tetkik edilmesi lâzım 

gelen bir iştir
Erzak fiatlerinde düşkünlük 

devam ediyor. Fakat nakliye tari
feleri ve diğer masraflarda mühim 
bir değişiklik yoktur.

Nakliye tarifelerinin bugünkü 
fiat düşüklüğü karşısında pek 
pahalı olduğundan şikâyet edil
mektedir. Tarifelerin ekserisi 1925 
senesinde yapılmıştır.

O zaman yeni yeni vergiler 
çıkmış, hayat pahalılaşmıştı. Hal
buki bugün hayat şartları değiş
miştir.

Fiat düşkünlüğü kömür fiatle- 
rine tesir yapmıştır. Bir zaman 
30 liraya alman bir ton kümürün 
fiati aşağıya inmiştir. Haibuki 
vapur tarifelerinde bunun tesiri 
görülmemiştir.

Bugün kazanç şartları içinde 
bu tarifeler pek ağırdır. 925 de 
mal fiatleri bu kadar düşkün ol
madığı için bir tacir bir esnaf 
daba çok para kazanıyordu. Bu 
fiat düşkünlüğü karşısında daha az 
kazanan halkın hâlâ eski tarifelere 
göre bilet parası vermesi doğru 
değildir. Ticaret mahafilinde ha
kikî ucuzluk için bunların da in
dirilmesi lâzım geldiği söyleniyor.

Kooperatifler
Bunların çalışması için ne 

yapmak lâzım ?
İktisat vekâleti İstanbulda bu

lunan ve iş görmiyen kooperatifler 
hakkında tetkikat yapmaktadır. 
Alâkadarlar bu gibi şirketlerin 
çalışmasını temin için ziraat koo
peratiflerine bahşedilen muafi
yetlerin temini lâzım geldiğini 
söylüyorlar.

inhisar müdürleri 
Ankaraya davet edildi

Maliye vekâleti bütün inhisar 
müdürlerini Ankaraya davet et
miştir.

Ankaradan galen malûmata 
göre vekâlet inhisar idarelerinin 
bütçelerini ve inhisarlarda çalışan 
memurlarının Barem cetvellerini 
tetkike başlamıştır. Bu bütçelerle 
cetveller yakında meclise sevk 
edilecektir.

Muhlis Sabahattin
Muhlis Sabahattin Beyin ope

ret heyeti turneden avdet etmiştir. 
Heyet yakında, yeni bir turneye 
çıkacaktır. __________________

Nana tembellik ediyor, bir 
türlü yerinden kalkamıyordu.

Halası kâğıtları karıştırarak :
—  Çabuk ol, dört buçuk tre- 

nile gideceğim, ondan evvel para
yı getirmelisin.

Nana mırıldandı:
—  Zaten o kadar uzun sürmez
On dakika içinde Zoe, Nanayı

giydirdi. Başına bir şapka oturttu. 
İnmek üzere iken kapı tekrar açıldı. 
Bu gelen alacaklı kömürcü idi.

Nana bunlara görünmemek 
için mutfak tarafından geçti ve 
hizmetçi merdiveninden inip savuştu.

Ekseri vakitler, böyle kaçardı.
İki ihtiyar bezik oyununa dal

mışlardı. Birbirlerine hile yapmağa 
başlamışlardı. Yudum yudum kon
yak içiyorlardı. Üçüncü defa kapı 
çalındı.

Zoe birdenbire içeri girdi, bak 
dedi gene kapı çalınıyor, burada

izmirde
Et buhranı hâlâ devam 

ediyor
İzmir (Muhabirimiz yazıyor) — 

İzmirde belediye ile, Kasaplar ara
sında çıkan ihtilâf devam ediyor. 
Kasaplar belediyenin kararını el’an 
dinlemiyorlar.

Belediyenin narhı üzerinden et 
almak mümkün değildir. Kasaba 
gidip te belediyenin narhını söy
leseniz.

Kasap gülüyor ve:
—  Efendi istersen bu fiatian 

alırsln!
Diye kendi fiatını gösteriyor. 

Bu yüzden halk etsiz kalmıştır.
Bu halde belediye icraatının 

manası ne olabilir.
Belediyenin tetkikatı kasapla

rın fazla fiat istediklerini göster
miştir.

. Fakat sadece bu kâfi değil... 
Belediye narh koyarken halkın et 
ihtiyacımda nazarı itibara altnağa- 
mecburdur.

Bu yapılmadığından dolayı be
lediye mes’ul vaziyetindedir. Çün
kü halkın etsiz kalması sırf Bele
diyenin tam tedbir almamasından 
olmuştur.

Belediyenin bu tedbirinin bir 
fenalığı daha olmuştur.

Bu da kasaplarla celeplerin 
ittifak etmesidir ki,

Bu tahiatile halkın aleyhindedir.
Çünkü böyle bir ittifak, böyle 

bir birlik fiatlara hakim buluna
caktır. Artık halkı bu fiat 
ağırlığının altından kurtarmak 
meseledir.

GörüKiyorki nakıs tedbirler 
lehde netice verecek yerde aleyh
te netice reviyor. Belediye 
bu işle uğraşadursun. Bakalım 
netice ne olacak..

Buğday
Fiatler beş kuruşa kadar 

düştü
Bugünlerde buğday fiatleri ge

ne düşmektedir. Yumuşak buğday 
5 kuruşa kadar inmiştir.

Yeni bir talimatname
Varidat tahakkuk memurlarının, 

teşkilât, vazife ve memuriyetlerine 
müteallik olmak üzere, maliye ve
kâleti varidat umum müdürlüğünce 
bir talimatname tanzim edilerek, 
defterdarlıklara tebliğ edilmiştir. 
Bu talimatnamede, tahakkuk me
mur ve müdürlerinin vazife ve 
mes’uliyetleri, ayrı ayrı tasrih edil
miştir. Talimatname ahkâmına gö
re, tahakkuk memurları, varidat 
müdürlerinin icra vasıtaları mahi
yetini almakta, varidat müdürleri 
de, devlet varidatının tahakkuku 
keyfiyetinden, kazal mes’uliyete 
tâbi tutulmaktadırlar.

oturamazsınız, Eğer misafir çoğa
lacak olursa, bütün apartman 
bana lâzım olacak.. Haydi dışarı.. 
Hop hop.,

Madam Maluvar partiyi bitirmek 
istiyordu fakat Zoe, kâğıtları fır
latıp atmağa davranınca konyak 
şişlerini, aldılar mutfağa daldılar. 
İslak bulaşık bezlerinin arasında 
masanın bir ucuna iliştiler.

—  Üçyüz kırk demiştik., şim
di sıra senin..

—  Ben kupa oynuyorum.
Zoe döndüğü zaman ikisinide 

oyuna dalmış buldu.
Madam Maluvar sordu:
—  O gelen kim di ?
Hizmetçi ehimmiyetsizce.
—  Kimse değil. Küçük, genç 

bir adam. Savmak istedim. Fakat 
tüysüz yüzü, mavi kız gibi güzel

(Arkası var)

İnkılâbın edebî tefrikası : 1 3

Nana...
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Nizamettin Nazif

fellbaımdlım kaffasn yarılmış
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S o n r a ,  e t r a f t a n  b ir  sü r ü  a d a m  

cV h a  g e ic ii ,  h e p  b ir d e n  e v im i b a s 

ili r . .  V  :l!ah^  b e n  c a n ım ı g ü ç  

k u r ta r d ım ..

me ağanın kafasından bir 
ara! ile geçmişti :
.. Diye mırıldandı.. Şu 
e dedim de alakoymadım.. 
Ağa yanma gelen kadını

3u SE 

şi'iı^ek i
—  A ! 

k a l t a ğ ı  ;

Evet, 
sal vermişti.

Zayıf aciam yakasına tükürerek!
— Tuh... Dedi-Behey ağa elin 

kaltağı, eline geçmiş, bıraklır mı?
— Ne yapabilirdim?

— Hazır eline geçmiş.. Kapatır
dım bir odaya..

Ağa kaşlarını çattı.
— Bi t harama göz atar mıyız?
— Haşa ağam, sözüm o değil.. 

Hani hapsederdin demek istedim.
— Nerden bilecektin ki o zaniya- 

nin biridir..
Fakat ezkaza bir daha elime 

geçecek olursa, gel sen seyret 
gümbürtüyü.

Zayıf adam mürai mürai sırıttı!
— Allahını seversen doğru 

söyle ağa. Ne yaparsın?
— Nemi yaparım?. At mey

danında çırılçıplak soydurur, ya
rı beline kadar toprağa gömer 
recmeUiririm melûneyi..

Sonra birdenbire, harekete ge
lerek hiddetli hiddetli:

—  Haydi ...dedi. Düş önüne:
Ve hemen atına atladı: adam

larına bağırdı:
—  Haydi çocuklar.. Düşün ar

kama..
Yeniçeriler kışla kapısından 

çıkınca seri bir vürüyüşie geldik
leri yoldan Ahırkapıya yollandılar, 
imareti geçip cami avlusuna girdi-

KomimistSer
Salı günü karar verilmesi 

muhtemeldir

Ağıreeza mahkemesinde, aiı 
günü, komünistlikle maznun Ha
şan Ali ve 16 arkadaşının muha
kemelerime devanı edilecektir. Bu 
celsede, maznunların, müdafaa 
yapmaları ve müteakip celsede 
karar tefhimi muhtemel olduğu 
sövler.mektecir.

liugün bir ihtifal yapıyor
bugün saa1. 14 de Darülfünun 

konferans salonunda, Almanyada 
veiat eûen edebiyat fakültesi ah- 
;â:. müderia. izzet Bey için büyük 
bil- ıhtıt ı! yapılacaktır. Darülfünun 
emaneti ve fakülte riyasetinin çok 
k-ymet.1. yar-i ra ve tezahüretlerile 
C'-ebsyat takiiUesi talebe cemiyeti 

tar ıvamcEn hazırlanan bu ihtifale bü- 
t.^  Darütıtınun müderrisleri, yük- 
s< '' naoKtepbr muallimleri ve mat- 
! ; .1 dav; t „ .iiaalşür. Bundan 

J'aku’te, yüksek mektepler
ii v zc: so.î’atier akademisi tale- 
i;, niy/j ' Sap,atlar birliği, lise
v ! Hial'in. mektepleri muallim
le riie son sınıfları ve ailesi, akra
bası ve İzzet Bey; ::even zevat 

" umûtnetı davet olunmuşlar-

Şilede

— inkılâp 
OOOOOOOOCOOOOCOOOC0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lı\UÎT° °  °  ^Mlıısairaırımnsıo___ o

PiTo T a k s a m ı n t s s ı ı  IO
id İEsıı şsH arn  d M a ı ş t s g
I J
§ Z c

18 Kânunusani 1931

Zevcesi iie Japon se
firi kendisine 

refakat ediyorudu

ier Ağ;; atından inip eve daldı. Za
yıf adam da yambaşından..

Merdiveni çıkınca, Nalbant us
tayı sırtüstü yere serilmiş buldular. 
Kafasından kanlar akıyordu.

Acaba ölmüş mü?
Eğilip kalbini dinlediler. Hayır 

ölmemişti, yaşıyordu.
Ağa, hemen kollarını ve dizle

rini oğmağa başladı. Zayıf adam 
da yüzüne biraz su serpince usta 
gözlerini açtı..

—  Nerdeyim?
Zavallı, bir iki saat içinde 

başır.a gelen belalardan o kadar 
şaşırmıştı ki, acaba gene bir şeyler 
mi olacak, bana dayak mı atacak
lar „ diye telâşa düşmüştü,

Kollarına geçip orııı biraz kı
mıldattılar:

— Korkma . . dediler. Biz 
geldik.. Dosların.,

Nalbant, gözlerini dört bir ta
rafa çevirerek, halsizliğine rağ
men dişlerini gıcırdattı:

— Onlar ne oldu? yakalan
dılar mı?

— Ağa ona teselli vermek için:
— Evet., dedi, yakaladık..
— O hergeleyi de yakaladı

nız mı?
—  Hangi hergeleyi.. ?
—  Zamparasını demek istiyor.. 

diye mırıldandı, zayıf adam.
—  Eibette elbette..
Nalbanda bu cevap ekşir gibi

tesir etu.işti. Hemen dizlerine 
kuvvet geldi, doğruldu.

Evden çıktıkları zaman cami 
kayyumu yanlarına yaklaştı;

— Müezzin Efendi meydanda 
yok.. Dedi. Acaba nereye gitmiş 
olsa gerek.? Onun namaz; bir defa 
kaçırdığı görülmemiştir.

(Bitmedi)

Dün “Kubilây,, için bir 
miting yapıldı

Diin, Şilede, Menemendeki 
irtica hâdisesini tel in ve şehit 
Kubilâym namını taziz için bir 
miting yapılmış ve vilâyete, aşağı
daki telgraf gönderilmiştir.

“Menemen hâdisesi münase
betiyle, bugün, kaza merkezinde 
büyük miting yapıldı. Şehit Ku- 
biiâym namı taziz, irtica ve kara 
kuvvet tel’in ve mübeccel Cümhu
riyet hükümetimize teyidi sadakat 
ve muhabbet olundu. Halkın bü
yük hürmetlerde birlikte arzey- 
lerim. (Şile kaymakamı Ihsan)

Son Posta davass
Lüleburgaz mahkemesinde Son 

Pasta gazetesinkı aleyhi,ide açılan 
bir davadan dolayı, dün Sultaııah 
met birinci ceza mahkemesinde 
Son Psstanm_ eski mes’ul müdürü 
Burhanettin Ali Beyin istinabe 
suretile malûmatına müracaat edil
miştir.

Davanın sebebi, bir müddet 
evvel, gazete, Lüleburgaz H. F. 
mutemedi aleyhinde “ Türklükle 
alâkası yoktur!,, gibi, yazılan bir 
yazıdır. Bu yazıda ismi geçen zat 
■f-vli Rıza Beydir. Bir müddet son
ra, gazeteye Lüleburgaz mutemedi 
Ali Rahmi imzasile bir tekzip- 
name gelmiş, fa kat dercedil- 
memiştir.

Bunun üzerine, mutemet Ali

p Ja p o n  Prerasi T a k a m u tsu
‘ğ Şehrimizde bulunan Japon 8
S Prensi Takamutsu cenapları dün So , , . _  S
g saçan saat onda zevcesi rren- g 
$ ses Kikubu ve maiyetinde Ja- » 
İ  pon sefiri M. Yuşida ve mih- ğ 
® mandarlar olduğu halde Pera- ğ 
§ palas otelinden ayrılarak oto- I  
§ mobil'e Seyrisefain rıhtımına S 
| gelmiş ve burada Kalamış va- 2 
§ purnna binerek Heybeli Ada- S 
e ya gitmiştir. ğ
| Prens ve Prenses Heybeli £ 
S Adada deniz lisesini ziyaret f  
| etmişlerdir. " “f"
a Deniz lisesi talebesi Japon § 
| Prensini resmî merasimle istik- | 
§ bal etmiş, muzika Türk Ja - ö 
?  pon marşlarını çalmıştır. e
w Prens Takamutsu mektebin §
0 her tarafını gezmiş, öğie ye- § 
İ  meğini mektepte yemiş, müdür s  
© ve muallimleri mektepte gör- ® 
S düğü intizam ve mükemmeli- § 
| yetten dolayı tebrik etınişiir. S 
g Aziz misafir mektepten saat | 
® iki buçukta ayrılmış ve Kala- | 
© mış vapurile Büyükadaya geç- §
1 miş ve burada araba ile bir tur İ
® yapacak gezmiştir. -

Prens Takamutsu Büyüka- 
dadan akşam saat beşte ayrılmış 
ve Kalamış vapurile Boğaza ve 
Büyükdereye kadar giderek bir 

S cevelân yapmış ve gece geç 
5 vakit yine Seyrisefain rıhtımına g 
| çıkarak otele avdet etmiştir.
| Japon Prensi bugün öğle- 
j  den sonra da Asarıaiika, Ev- 
I kaf, Topkapı müzelerini ve çar- 
| şıy; ziyaret edecekti'. Prens ğ 
 ̂ şerefine bu akşam Japon şe

şi faretanesinde bir ziyafet veri- § 
% lecektir.
I  Prens Takamutsu yarın saat 
S üç buçukta Senpilon ekspresile 
S Sofyaya gidecektir. Japon pren
si si Sofyada iki gün kaldıktan
9 sonra Bükreşe, oradan Boda- 
ş) peşte, Viyana, Prağ, Berlin,
S Bern, Paris sonrada, Amerika | 
g Kanada, Kaliforniya ve Sau- 
g fransisk otarikile Japonyaya gi- 
g decektir.
e'ssoeeaoaoeoseaessoaıseoefflaoeopo 

Rahmi B. gazete aieyhir.e dava 
açmıştır.

Dün, istinabe esnasında, Bur 
hane t lir: Aii ü. şunları söylemiştir:

“ Tekzipname, Ali Rahmi im- 
zasiie gelmiştir. Halbuki, yazıda 
ismi geçen zat Ali Rıza beydir. 
Binaenaleyh, tekzip, dercedilme- 
miştir.

Yazının yazılmasında da, hiç
bir kasit mevcut değildir."

Pazartesi seyahate 
çıkıyorlar

Ankara, 17 (İnkılâp) — Gazi
1 Iz . Pazartesi günü seyahate 
bavlıyacaklar, önce Konyaya, ora
dan da, Adana ve havalisine gide
ceklerdir.

İtalya sefiri
Hariciye veklini ziyaret etti

Ankara, 17 (İnkılâp) — İtalya 
sefiri Kont Dalvazi cenapları, Ha
riciye vekili Tevıik Rüştü Beyi 
ziyaret etmiştir.

Nişan merasimi
Ankara, 17 (İnkilâp) — Erkâ

nı Harbiye Umumî Reir.i, müşir 
Fevzi Paşa Hazrtelerinin kerimeleri 
Muazzez Hanımla Burhanettm 
Beyin nişanları aktedilmiş, mera
simde Gazi Hz. iyle sair erkân 
hazır bulunmuşlardır.

C e s

Haydar Bey
Meb’usluğunun sukutu ya

rın anlaşılscak
Ankara, 17 ( İnkılâp ) —  İs

tanbul meb’usu ve eski İstanbul 
şehremini Haydar Bey bilâmaze- 
rei, iki ay meclise devam eteme- 
diği için, meb'usluğunun sukut 
edip etmiyeceği, meclisin Pazarte
si gü.ıükü içtimamda müzakere 
edilecek ve karara bağlanacaktır.

Darülbedayi artistleri 
Ankara, 17 (İnkılâp) —  Darül

bedayi san’atkârları, ' bu akşamki 
trep.ie, İstanbula hareket etmiş
lerdir.

Ziraat kongresi 
Ankara 17 (İnkılâp ) —  Ziraat 

kongresi, mesaisini, ayın yirmisine 
kadar bitirecek ve mukarreratl, 
İktisat Vekâletine arzedecektir.

Paris, 17.— (A.A.) — Journal 
gazetesine gelen bir habere göre, 
Cezair varoşlarından birinde ani 
bir feyezan vukublumuş mühim 
maddi zarar ve hasara sebebiyet 
vermiştir. Nufusca zayiat olmadığı 
ümit edilmektedir.

Îîigillerede Pamuk 
fabrikaları kapandı

Londra, 17 (A. A) — Lancac- 
hire pamuk sanayiinde çalışan 
dokumacılra bugün öğleden iti
baren umumiyetle yol vermeğe 
başlanmıştır. 200 binden fazla amele 
bu yüzden îşsizfkalmıştır.

Polonya Bankası
Aksiyon sahiplerine 

ne verdi?
Polonya Millî Bankası, 1930 

senesi bilâııçosunu yapmış, ak- 
siyan sahiplerine, yüzde 15 tev
ziatta bulunmuştur.• — ■ ‘ ' - 

Ispanya
( Birinci sahifeden mabat)

olduğunu iddia etmekte, bu idare 
tarzının millî bir müessese şeklini 
almadığını, İspanyol milletinin bün
yesine musallat olmuş bir takım 
tufeyliler halinde yaşıyan hususî 
zümrelerin tecemmüünden başka 
bir mahiyet göstermediğini, bu 
zümrelerin temsil etmekte olduk
ları menfaatleri korumak için ken
di kuvvet ve nüfuzundan istifade 
etmekte olduğunu kaydeylemeıt- 
tedir.

Beyanname hükümdarlık ida
resinin yerine İspanyanın millî 
hayatını teceddüde mazhar edecek 
Cümhuriyet şekli hükümetinin 
ikamesi lâzımgelmekte olduğunu 
zikrederek nihayet bulmaktadır.

İnkilâp — İspanya kıralı ile 
kâselislerijj memleketten hürriyet 
evlâtlarına galiba.

„Ey millet! Geliniz bizi öl
dürünüz” demek istiyorlar..

Bartında
Mı kadın donııız 
yavrusu doğurdu

(Bartından yazılıyor) —  Son 
günlerde, Bartının Kabaşı köyün
de bir kadnı, üç domuz doğurmuş
tur. Bu kadın, aynı köyden, Pala
bıyık oğullarından, İbrahim usta

İzmit 14 [Hususî] — Bugün 
Yarın gazetesinin sahibi Arif Oruç
la m îs’ul mü:lürü Süleyman Tevfik 
iieyin muhakemeleri yapıldı. Müd
deiumumi maziîiinlarm hareketle
rini bir Ceza kauununa tevfikan 
tecziyelerini talep etti. Muhakeme 
karar için talik edildi.

Hindistan 
meclisinde..

Yeni Delhi, 17 (A.A) — Bom
bay teşrii meclisi ve Bombay hü
kümeti sabık azasından sör İbra
him Rahmetullah bügün yeni teşriî 
meclis reişliğine 36 muhalif reye 
karşı 10 reyle intihap edilmiştir. 
İbrahim Rahmetullah, sabık teşriî 
mecliste uzun müddet azalıkta 
bulunmuştur.

14 kere zelzele
Meksika, 17 (A. A.) —  Mek- 

sikanın cenup kısmında 15 Kânu
nusanide vukubulan büyük zelze
leden sonra 14 zelzele daha ol
muştur. Nufusça zayiat olduğu 
haber verilmektedir.

Terkos
[B irinci sahifeden mabat] 

diyelim ki çakıl taşı kâfidir. Fakat 
böyle olduğu takdirdede hiç olmazsa 

kırk sekiz saat bir suyu ihtiyat 
havuzlara geçirip pislenen taşları 
temizlemek lâzım gelir. Halbuki bu 
ameliyenini şimdiye kadar bir tek 
defa bile yapıldığı görülmemiştir. 
Çünkü bu havuzların temizlenmesi 
epi paraya muhtaçtır.

İşte terkos sularının pisliği bun
dan, ileri gelmektedir.

inşallah Belediye yazdığımız 
noktalar üzerinden sıkı bir kontrol 
tesis eder de şu zavallı şehir has
talıktan kurtulur.

oğlu İbrahim ağa isminde birinin 
gelinidir.

Doğum vak'ası, zamanından 
evel olmuş kadın çok şiddetli ağrı
lar hissetmeğe başlamıştır. Niha
yet bir gün müthiş bir ıztırap ara
sında komşular bir vaveylaya koş
muşlardır.

Bu \aveylâ arasında doğum 
vak'ası olmuş, fakat bu iki saatten 
fazla sürmüştür.

Bir de etraftan gelen komşular 
ne görsünler? Kadının doğurduğu şe 

bir değil, üçtür ve doğan bu üç ety 
parçası da insan değil domuz yav
rusudur.

Bu yavrulardan üçü de bir müd
det yaşadıktan sonra ölmüşlerdir. 
Şimdi Bartın halkı bu doğumun 
dedikodusuzla meşguldür.



Yedi tefrikamız: Beş gün sonra?

Yunanistan istiklâli
ne nasıl kavuşmuşjtjj?7 

Mora ihtilâli/r;v(' :'
Fiatı 5 k urîîS ' - ”-

kurnazlıkla yakaladılar!
Yozgat —  16 Hususî muhabi

rimiz yazıyor :
D ö r t  b e ş  aydaırafoerî S a ia -  

m an lı, Y e r k ö y  n a h iy e le r i d a 
h ilîn d e d o la şa n  v e  ş e k a v e t 
y a p a n  m aslû p  K a v la k  A lin in  
k a rd e ş i H a c ı a a m ile  m a ru f 
e ş k ıy a  y a k a la n m ış  v e  A d li- 
y e y e  te s lim  ed ilm iştir .

Ş a k i , H a cı H atip  köyüm de 
y a p ıla n  b ir  d ü ğü n e d av e ts iz  
o la r a k  g elm iş  v e düğün e ğ 
le n c e s in e  iş t ir a k  e tm iş tir . 
Ş a k iy i ta n ıy a n la rd a n  H atip  
k ö y lü  R ız a  efem dile b ira d e r i 
İh s a n  b u  ş e r ir i  y a k a la y ıp  
h ü k ü m e te  te s lim  e tm e ğ e  k a 
r a r  v e rm işle r  v e  b u  k a r a r 
la r ın ı ta tb ik  iç in  k ö y d e n  O - 
m e r K â h y a  o ğlu  H acıy ı d a 
f ik ir le r in e  iş t ir a k  e t t irm iş 
le rd ir.

K ö y e  s ilâ h  a ta r a k  b ir  n ü 
m a y iş le  g ire n  ş a k i H a cıy a

c a li b ir  it ib a r  g ö s te rilm iş , 
k ö y  d e lik a n lıla r ın ın  y a p tık 
la r ı m illî I h a y a l ] oyumuma 
so k u lm u ştu r. F ilâ n ı te r tip  
ed en  R ıza  E fe n d i, b ira d er in i 
o y u n d a  ş a k in in  k o lu n a  t a 
k a r a k  k ım ıld a n m a sın a  k u r 
n a z lık la  m â n i o 'duktam  s o n 
r a , b ir  b a h a n e  ile  y a n ın a  
y a k la ş ıp  e lin i tu tm u ş, d iğ er 
a rk a d a ş ı Ö m e r oğlu  H a c ıd a  
a rk a s ın d a n  b o ğ a z ın d a n  s a r ı
la r a k  y e r e  y a tır m ış la r  v e  bu  
s u r e tle  e lin d e k i ta b a n c a y ı 
o m u zu n tak i m a v z er i a la r a k  
ş a k iy i k ıs k ıv r a k  b a ğ la m ış 
la rd ır .

H ü k ü m e te  y a rd ım ı b ir  v a 
z ife  b ile n  R ız a  E fen d i:,ile  a r 
k a d a ş la r ın ın  c e s a r e t le r i le  
y a k a la n a n  h ırs ız  d o ğ ru ca  
m ü d d eiu m u m iliğe te s lim  ed il* 
m iş v e  h a p is a n e y e  a tılm ış tır .

Bri İ£D
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istanbulda celeplik eden
Meşhur haydut Topçulu Ali alnın

dan bir kurşun yedi geberdi"
B u adam dağlarda eşkıyalık  ederek  sürü sürü koyun  

toplarmış İstanbul ve İzm irde celeplik  yaparmış

Konya: 18 (Hususî —  Altır,) 
yedi senedenberi şekavetle vilâ
yetimiz dahilinde dolaşan ve bir 
çok kanlı cinayetler irtikâp eden 
meşhur şakı Topçulu Ali Jandar
ma müfrezemiz tarafından geçen 
hafta gebertilmiştir.

Konya mahkemesince gıyaben 
on beş seneye mahkûm olan Top
çulu Âli jandarmanın mütemadi 
takibatından kurtulmanın çarele
rini ihmal etmiyen, kendisini mu
vaffakiyetle şurada burada sak
layan ve civar köylerin hay
vanlarını çalıp bilvasıta satmak 
suretile hayatîni kazanan azılı bir 
şerirdir. Bu şerir takibine çıkan 
müfrezeyi haber alır, bir müddet 
izini kaybederek izmire ve Istan- 
bula kadar gidermiş, bu şeriri 
mutlka yakalayıp adalet huzuruna 
teslim etmeğe karar veren zabıta;

Gazi Hz.
Ankara, 18 (İnkılâp) —  Gazi 

Hazretlerinin salıya seyyahatlerine 
çıkmaları çok muhtemeldir.

Ankara, 18 (A.A) —  Reisi
cümhur Hazretleri bugün saat 
17 de bu sene yeni binasına 
taşınan îsmet Paşa kız enstitüsü
nü gezmişlerdir. Gazi Hazretleri 
atelyelere dersanelere girerek 

dersleri dinlemişler, dersler üzerinde 
talebelerle ve mektebin vaziyet ve 
ihtiyacatı hakkında müdürle ko
nuşmuşlardır.

şeririn küçük İncirli köyünde Er
meni Haçik kâhya evinde misafir 
olduğunu ve oradan Topçu köyü 
korusuna geçeceğini haber alarak 
şeriri yakalamak için geçeceği 
yolda bir pusu kurarak beklemiş- 
tir.

İncirli köyünden çıkan Ali ak
şam karanlığından istifade ederek 
Lök kariyesi erazisi içinden Topçu 
köyüne giderken üç konak mevki
inde jandarmaların kurduğu pusüda 
müfrezenin teslim olması için ken
disine verdiği emre itaat etmiyen 
şerir, derhal müfrezeye ateş açmış. 
Yapılan müsademede Ali kafası
na isabet eden bir kurşunla ge- 
bermişiir.

Nâşi kağnı arabasile vaka ma
hallinden vilüyet merkezine nakle
dilerek defnolunmuşur.

Lodos yüzünden
İki gündenberi Anadoluda ve 

bilhassa İzmirde esen şiddetli Lo
dos fırtınasından Anadolu ile tel
graf muhaberatı munkatî olmuş
tur. Bu yüzden İdarei Örfiye 
mmtakasında mürtecilerin muha
kemelerini ceryan eden Divanı 
Harpda dün icra eden muhake
meler hakkında geç vakte kadar 
telgraf ve haber alınamamıştır.

Bu hâdiseden  
mes’ul kimdir?

1 Adına Yorgi İs- 
tilyanos denilen filim 
şirketi müdürü.

2 —- Amiyant elbi
sesi olmıyan İstanbul it
faiyesi

3 —-  G a z : maskesin
den mahrum olan İstan
bul itfaiyesi

4 — Yalnız ayak ta
limleri ile uğraşan ve it
faiyecilikten anlamıyan 
bir müdürün elinde gün
den güne kıymetini kay
beden İstanbul itfaiyesi..

S u r e ti  m a h s u s a d a  te t -  
k ik a t ta  b u lu n a n  a r k a d a 
şım ın  y az ıa ım  d ik k a tle  
o ku yu n u z!

Dün saat 15 i 40 geçe Ga- 
latada Agopyan hanında bir yan
gın çıkmış, 5 kişi boğulmuş 1 ki
şi yanmış ve 6 kişi yaralanmıştır.

Hâdise, saat 7 buçuğa kadar 
devam etmiş Karaköy, Galata ve 
Beyoğlunda 2 saat devam eden 
endişeli bir heyecana sebebiyet ver
miştir.

Vak’ayı, mahallinde tetkik 
eden muharririmiz şu şekilde nak
letmektedir.

Galatada Voyvoda caddesinde 
Osmanlı Bankası binasına bitişik 
büyük bir han vardır.

Agopyan hanı..
Bu hanın zemin katında 4 

numaralı daire Yorgi Stilyanos 
Efendi tarafından idare edilen 
Dopollo filim şireketi tarafından 
işgal edilmektedir. Yorgi Stilya
nos Efendi epeyi zamandanberi bu 
daireyi işgal °tmekte ve burada 
dışardan gelen ecnebi filimlere 
Türkçe izahat ilâvesile meşgul 
olmaktadır. Maamafih, Yorgi Stil- 
yanos Efendi son günlerde kindi 
işini başkalarına yaptırmağa baş
lamıştır. Filim tashihi gibi epeyi 
ihtiyat ve tecrübeye ve bilhassa 
dikkate ihtiyaç ve lüzum hisset- 
etiren bir işi 13 yaşında bir ço
cukla son derece ihtiyar ve savsak

bir matuh olan Emil Efendiye 
yaptırmaktadır. 13 yaşındaki ço
cuğun ismi Yanidir. Yani Efendi, 
bu sabah tabiî şirkette direktör 
Yorki Stilyanos Efendi gibi bu işi 
yalnız başına başarmağa Çalışmış 
ve fakat saat 15 şi 40 geçe bu işlere 
alışkın olmadığından küçük bir 
dikkatsizlikte bulunmuş ve birden
bire kontak yapan elektrik, film
leri parlatıvermiştir. Yorgi Stil
yanos film şirketinin, Agopyan 
hanının zemin katındaki dairele
rinde her zaman azîm miktarda 
bir film stoku bulunmaktadır. Bu 
filmler teneke kutular içinde hıf- 
zedilme&tedir ve fakat Yani bun
ları eklemekle meşgul bulunduğu 
için o sırada hepsinin kapakları 
açık bulunuyormuş.

Binaenaleyh tashih makinesinde
ki filim ateş alır almaz bundan sıç
rayan kıvılcımlar öteki filmleri 
bir an içinde tutuşturmuştur. 13 
yaşındaki çocukla yaşı belli ol
mayan matuh bu halden tedehhüş 
etmişler ve dilleri tutularak bir tek 
kelime; söyliyemeden sokağa fırla
mışlardır.

Ayni hanın ikinci, üçüncü ve 
dördüncü katlarında oturanla? bir 
takım komisyoncular ve tütün 
tüccarlarıdır ki bu saat işlerile, 
güçlerile meşguldürler. Depoilo 
şirketinin beposundaki yüzlerce 
filimden çıkan duman bir kaç sa
niye içinde hanın içini zehirli gaz 
dumanlarile sarıverince hep birden 
şaşırmışlar ve ne yapacaklarını 
bilememişlerdir.

Her katın her odasından de
lice bağrışlamar işidilmiş, yanan 
üçüncü dördüncü katlarda canla
rını kurtarmak istiyenler birer 
çllğm gibi sağa sola kaçmışlardır. 
Merdivenlerden yukarıya çıkan 
zehirli dumanın kesafeti saniyeden 
saniyeye artıyor, göz gözü göre
miyor, merdivenlere koşanlar iki 
üç adım atmadan yıldırımla vurul
muş gibi yere yuyarlaMyordu. 
Hemen ne olduğunu kimse kesti- 
remediği için dışarıdan ilk devre
lerde istimdat edilmemiş ve kim
se yardıma gelmemiştir.

Vkataki Agopyan hanının 
cümle kapısından zehirli duman
lar sokağa çıkmağa başlamış 
ve bu dumanlardan bir nefes çe
ken bir kadının inme inmiş gibi 
yere yuvarlandığı görülmüştür.

İşte o zaman etrafı birden 
bir heyecan kaplamış, telefonuna 
sarılan, İtfaiyeyi haberdar etmiştir.

Agopyan hanının yanından geçer
ken birdenbire yere yıkılan Hanım 
Ağa hamamlnda Esat Muhlis Bey 
apartmanında oturan Alâeddin 
Beyin kerimesi Saime Hanımdır.

Derhal, kendisi muayene edil
miş ve bayıldığı anlaşılınca hemen 
tedavi edilmiştir. Bu vaziyet kar
şısında sokaktan gelip geçenler, 
civar hanlardan sokaklara fırla
yanlar, Agopyan hanının ta 
Şişhane yokuşu başına kadar ve 
gene Osmanlı Bankasından ta 
yüksek kaldırım başına kadar 
sokakta azim bir izdiham yap
mışlardır. Bu izdiham neticesin
de tramvaylar, otomobiller ve 
arabalar tam dört saat işleme
miştir.

Nihayet itfaiye vak’a mahalline 
gelmiş, faaliyete başlamıştır. Ma
alesef tutuşan füimleri söndürmek 
tahmin edildiği kadar kolay olma
mıştır. itfaiye hummalı bir faali
yetle, tam iki saat çalışmağa 
mecbur olmuştur.

Bunun neticesinde Yorgi Istil- 
yanostın lânetli filimleri artık ze
hirli gaz saçamaz bir hale gelmişler 
itfaiye neferleri binaya girebil
mişlerdir.

Maalesef yangın söndükten son
ra, neticenin tahmin edildiğinden 
daha büyük bir fecaat ibraz ettiği 
anlaşılmıştır.

Çünkü merdiven başlarında 
ve açık kapılı odalarda 5 vatanda
şın cansız olarak yatmakta olduk
ları görülmüştür. Bunlardan biri 
tütün üzerinde muamele yapan İs
mail Ziya Beyin kâtibi, Mehmet

(  A rkası 2  nci sahifede )

i Yeni tefrika- jj
larımız! İ___ ____  ÎS

2 0  kânunusani salı gününden  | 
itibaren iki tefrikaya birden  ğj 

başlıyoruz:

1 —  P a t r ik  G rig o ry o s  jj 
n iç in  v e  n a s ıl  id am  ed ild i?  
Y u n a n is ta n  is t ik lâ lin e  n a s ıl .

k a v u ş tu  ?  ^
[ Bir çok vesaike istinaden 7

tertip edilen bu eserin muharriri f,

Nizamettin Nazif j
Beydir ^

İkin ci tefrikam ız:

Bundan sonra:
(PONTOS) ve (İHTİLÂLİ ! 

KEBİR) tefrikamıza başhvacağız .
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Erezilyaya zeytinyağı ih
racatı tavsiye olunuyor

Triyesle Türk ticaret mümes
silimiz zeytinyağı ticareti hakkında 
ticaret odasına bir rapor göııder- 
uiştir. Bu raporda Brezilyanın 
; eytinyağı ticaretine iyi bir mah- 
■eç olacağı bildirilmekledir.

Berzilya, Arjantin gibi mem
leketlerde zeytin mahsulü yoktur. 
Bundan dolayı yakın zamana 
kadar zeytin ve zeytin yağı kul
lanmıyordu. Ispanyol tacirleri se- 
nelerdenberi Berezilyada halkı 
zeytine alıştirmak için pek çok 
emek sarfetmişlerdir. Seneler 
geçtikçe zeytin ve zeytinyağı pro
pagandasının tesirleri gürülmüştür.

Harpten sonra Berezilyanm 
istatistiklerinde zeytinyağı ithalâtı 
kabarık bir yekûn tutmuştur. Bu 
miktar 922 senesinde 2 milyon 
674 bin kiioya kadar çıkmıştır.

Diğer taraftan İtalyan tacirle
ri de Berezilya, ve Arjantinde 
zeytin ticaretini arttırmışlardır.

Bu yüzden Berezilyanm zeytin 
yağı ithalatı altı sene içinde 7 
milyon kilo artmıştır.

Tiryeste Türk ticaret mümes
sili zeytin yağı tacirlerinin Bere- 
zilyaya ihracat yapmalarını tavsi
ye etmektedir.

Araba vapurundan 
şikâyet

Şoförlerin araba vapurlarından 
şikâyet ettikleri yazılmıştı. Verilen 
malûmata göre bu şikâyet Şirketi 
Hayriye idaresinde tetkik edil
mektedir.

Şirketi Hayriye, araba vapur
larının her gün işlememesi işsiz
likten ileri geldiğini söyliyor. Bir 
hafta içinde İstanbul tarafından 
Haydarpaşaya nakledilen otomobil 
adedinin yirmiyi geçmediği beyan 
olunuyor.

Şirketi Hayriye ye göre otomo
bil nakliyatı artacak olursa tarifeyi 
bir liraya kadar indirmek mümkün 
olacaktır.

Şoförler bu mesele hakkında 
deniz ticareti müdüriyetine müra
caat etmişlerdir.

Ekmek fiyati
İstanbul Belediyesinden:
Kânunusaninin yirminci Salı 

gününden itibaren Ekmek sekiz 
buçuk ve Francala on üç buçuk 
kuruştur.

Sebze ucuz
Bu sene sebze fiatları düşkün

dür. Lâhana fiatı 100 paraya ka
dar inmiştir. İspanak fiatı da 5,7,5 
kuruştur.

İskenderiyede”. gelen taze bak
la 70-80 kuruşa satılıyor._______

500 etabli ram şehrimize 
avdet etmek üzeredir 

Muallâk mesai! hallediliyor
Bir müddet evvel Atinaya gi

den Yunan mübadele başmurah- 
hası M. Fokas, bugün Pireden 
şehrimize avdet edecektir.

Yunan murahhas! muhtelit mü
badele komisyonunda muallâk 
bulunan meseleler etrafında hükü
metinden kat’î talimat almış bu
lunmaktadır.

Yunanistanla yapılan son An
kara muahedesi mucibince mem
lekete avdet edebilecek olan Yu- 
nanistandaki etabli Rurnlardaıı 
500 kişi bugünlerde şehrimize 
geleceklerdir.

Muhtelit mübadele komisyonu 
Ankarada bulunan Başmıırahha- 
sımız Tevfik Kâmii Bey avcet 
ettikten sonra umumî bir içtima 
aktederek komisiyonlarda şimc'iye 
kadar tetkik edilen mesaileri 
müzakere edilecektir,

Tevfik Kâmil Bey komisiyonda 
mevcut meseleleri hallettikten 
sonra Garbi Trakyaya gidecektir.

Mübadele başraurahassımız 
Garbî Trakyada iade edilmesi ge
len Türk emlâk ve emvalinin ia
de edilip edilmediğini ve oradaki 
Türklerin varsa şikâyetlerini din- 
liyecektir.

Tevfik Kâmil Beyin Garbî T- 
rakyadaki seyyahati bir ay de
vam edecektir.

İki şirket
İstanbul çöplerini toplamak 

istiyor

Ötedenberi Istanbulda faaliyet 
gösteren iki ecnebi şirket ayrı ay
rı belediyeye müracaat etmişlerdir. 
Bu şirketler, İstanbulun bütün çöp
lerini toplamak, nakletmek bunları 
yakarak, gübre vesaire gibi faideli 
maddeler istihsal etmek fikrinde
dirler.

Bu iki grup şehrin çöplerine 
dair belediyeden malûmat istemiş
lerdir. Verilen malûmat bunların 
işine gelirse bu işe girişmek üzere 
belediyeye teklifte bulunacaklardır.

İnkılâbın edebî tefrikası : 1 4

Yazan : E m il Z o la

Madam Lora sordu:
—  Onu nereye oturttunuz?
— Dipteki döşenmemiş odaya. 

Bu gibileri oraya atarım.
Bardağına koyduğu bir alay 

şekeri karıştırmakta iken kapının 
zili öyle bir çalındı ki Zoe yerin
den sıçradı.

—  Köpoğlu köpekler bir bar
dak suyu da rahat içirmezler.

Kapıyı açtı. Avdetinde Ma
dam Maluvar “kimdir,, diye sordu.

—  Hiç, bir buket.
Zoe sofra tabaklarını musluğun 

altına götürmüş,’ yıkıyacaktı. Kapı

Mütercimi : S e n b e n  

biribiri üstüne üç defa çalındı,
Bu çalmışların hiçbiri ehem

miyetli değildi. Zoe kapıya gi
dip geldikçe mutfaktakileri haber
dar ediyordu, “bir şey değil bir 
buket,,.

Buketler geldikçe, alacaklılar 
kafalarını uzatıp bakıyorlardı.

İki ihtiyar oyun arasında gü
lüyorlardı. Bu kadar pahalı olduk
ları halde şu buketlerin on para 
etmedikleri elbette gülünecek 
şeydi.

Saat dörde on vardı. Zoe me
rak ediyordu. Nananın geç kaldığı

Bir hafladanberi meınleke 
timizin misafiri olan Japon Pren- | 
si Takamutsu dün öğleden ev-  ̂
vel, refaketinde Japon sefiri ve 1 
mihmandarlar; olduğu halde | 

| Harbiye mektebini ziyaret et- % 
| miştir. |
| Prens Takamutsu, mektep £
| müdür ve calim heyeti tarafın- si.
I  dan karşılanmış mektebin her | 
t tarafı gezdirilmiştir. f
i  Prens mektepte gördüğü in- £ 
| tizamdan dolayı memnuniyetini J 
| izhar elmiş ve bir askeri kıt’a- | 
j? mn resmi selâmı arasında mek- J
I  tepten ayrılmıştır. |
| Japon Prensi Harbiye mek- |
t  tebinden sonra otomobille İs- C 
| tanbul tarafına geçerek Top- | 
| kap:, Asarıacika, Evkaf müze- | 

lerini ziyaret etmiştir. Prens £ 
Takamutsu müzelerden sonra | 
çarşıyı gezmiş ve bazı antika $ 
eşya satın almıştır.

Misafir Prens geç vakit Pe- 
rapalas oteline gitmiş ve ora
dan da Japon sefaretanesine 
giderek şerefine verilen ziya
fette hazır bulunmuştur.

Prens Takamutsu bugün sa
at üçte Senplon ekspresile Sof- 

<? yaya gidecektir.

Behçet Bey
İyileşti birkaç güne kadar 

Ankaraya gidecek

Bir müddet evvel bir tecavüze 
maruz kalarak yaralanan Tütün 
İnhisar İdaresi Umum Müdürü 
Behçet Bey tamamile iyileşmiş, 
yürümeğe, sokağa çıkmağa baş
lamıştır.

Behçet Bey bir kaç güne ka
dar idarenin bütçe ve Barem işle
rini görüşmek üzere Ankaraya 
gidecektir.

Darülfünunda tatil
Darülfünunun bütün fakültele

rinin sömestr tatili salı günüdür. 
Yalnız tıp fakültesi, tatili, çarşam- 
bag ününden itibaren yapacaktır.

pek vaki değildi.
Zil tekrar çalındı. Zoe bu se

fer mutfağa geldiği zaman heye
canlıydı.

— Çocuklar şişman İştayner 
geldi. Küçük salona aldım.

Bunun üzerine Maluvar Iştay- 
neri tanımıyan Loraya izahat 
verdi.

Acaba banger Roz Minyonu 
terketmek üzere miydi?

Birçok şeyler bilen Zoe tered
dütle başını salladı. Fakat tekrar 
koşup kapıyı açmak icap etti. 
Dönerken mırıldandı:

—  İşte damdan düşme bir 
kiremit. Bu siyah herife madamın 
sokağa çıktığını tekrar tekrar söy
ledim, fayda vermedi. Yatak oda
sına girdi, oturuyor. Halbuki onu 
gece bekliyorduk.

On buket daha geldi, Zoenin

Merhum müderris
zet Bey içm**

Darülfünun fen fakülte
sinde toplanan münevver
ler hocalarını taziz ettiler.

Dün, Darülfünun fen fakültesi 
konferans salonunda, bir ihtifal 
yapılmış, ecnebi memleketlerdeki 
Türk talebeleri müfettişi iken 
Almanvada irtihal eden İzzet Be
yin hatırası taziz edilmiştir.

Toplantıda, Maarif Emini Mu
zaffer Bey, celseyi açmış, ihtifalde 
hazır bulunanlara teşekkür ve 
merhumun orada bulunan ailesine 
btyanı taziyet ettikten sonra; 
kürsüye Köprülü zade Mehmet 
Fuat Bey ç.kmıştır. Fuat Bey, 
merhumun hayat ve mefkûre- 
sinden kısaca bahsettikten sonra, 
izzet Beyin kıymetli bir hoca ol
duğunu, onun idealine irişmek, 
yarının hocaları için bir vazife 
edinilmesini söylemiş, u!zzet B. bü
tün hocalara örnek olmalıdır!,, 
Diye sözünü nihayetlendirmiştir.

Kürsüye, Fuat Beyden sonra 
Sekip Bey geçmiştir. Şekip Bey 
“Hâkim olan üç zihniyet vardır! ” 
Diye söze başlamış; Zihniyetleri;

Çin, Mistik ve Avrupaî diye üçe 
ayırdıktan sonra tahlillerini yap
mış ve^jzzet Bey sonuncu zihniyetin 
rehberlerinden biridir.14 Hilmi Zi
ya Bey söz almış İzzet Beyin, ha
yatından, eselerinden ve mülhem 
olduğu Garp eserlerinden bahset
miştir.

Bundan sonra, Sadettin Celâl, 
Edebiyat fakültesi mezunlarından 
Nurettin, ve Niyazi Beyler de bir
kaç söz söylemişler ve saat 5,17 
den sonra topluluğa nihayet ver
mişlerdir.

Romen cazbantçılar
Son defa, Turkuaz salonu için 

celbedilen ve bazı gazetelerde 
icrayı san’atten menedilmeleri için 
uzun uzun yazılar yazılan cazbant 
hey’eti hakkında vilâyetçe yapılan 
tahkikat bitmiştir. Tahkikat neti
cesinde, Romen tabaasından ol
dukları anlaşılan iki tanesinin, mu- 
kabelei bilmisil olmak üzere, hu
dut haricine çıkarılması polise 
tebliğ edilmiştir. Bunlar, bugün, 
memleketlerine iade edilmek üze- 
re vapura bindirileceklerdir.

iz ticareti
Ankarada yeni bir kong

re toplanacak
Millî iktisat ve tasarruf cemi

yetinin teşebbüsile yakında Anka
rada Türk deniz' ticareti hakkın
da bir kongre toplanacaktır.

Bu kongrede vapurculuk, li
man işleri, tamirat ve bahrî 
inşaat tahlisiye ve balıkçılık me
seleleri tetkik edilecektir.

Alâkadar daireler kongre için 
şimdiden hazırlıklara bağlamıştır. 
Bunk-.rdan vapurcular Birliği Türk 
ticaret filosunun inkişafı hakkında 
bir rapor hazırlıyacaktır.

Kongrenin günü henüz bildiril
memiştir. Kongrenin kabotaj hak
kının Türk sancağına intikal et
tiği gün olan 1 Temmuzda açıl
ması muhtemeldir.

BeSıram Vehbi Bey
Ağırcezaya verildi

Eyipsultan Sulh mahkemesinde 
kâtip iken vazifesini suiistimalden 
dolayı birinci hukuk mahkeme
sinde muhakeme edilen Behran 
Vehbi Bey Ağırcezaya verilmiştir.

Ağırcezaya verilmesinin sebebi 
davada suiistimalin mevcut oldu
ğudur.

Behran Vehbi Bey halen İn
cesu müstantikliğinde bulunmak
tadır. İstanbul Ağırceza mahke
mesi vekâlet vasıtasile celbini iste
mişti. Vekâlet Vehbi Beyin istina
be suretile ifadesi alınıp aiınam ya- 
cağını sormuştur. Mahkeme dava
nın Ağırcezada cereyan ettiği için 
huzuru şart olduğunu bildirmiş ve 
celbini istemiştir.

Müstahdemin beyanna
meleri

1704 numaralı kanun muci
bince, ticaret müesseselerinin ver
meğe mecbur olduğu beyanname 
ve tutacağı defterleri, fahiş fiat- 
lerle satan, otelciler ve müstah- 
pemini cemiyetine, ticaret kanu
nunun 8 inci maddesi ahkâmına 
göre tüccar olmadığı halde tica
ret yaptığı için Deftordarlıkça 
kazanç vergisi takdir edilecektir.

Diğer taraftan, cemiyetler ka
nunu mucibince, bir cemiyet tica
ret yapamıyacağı ve cemiyetin bu 
hareketi ikinci defa olduğu için, 
hakkında iflâs kararı verilmek 
üzere teşebbüsatta bulunulacaktır.

Tıp fakültesi reisliği
Dün, Darülfünun Divanı; va

zifesi biten, tıp fakültesi reisliği 
Ali Süreyya Beyin yerine, vekâ
leten, fakülte umumî kâtibi Talha 
Beyin getirilmesine; fakültenin 
son riyaset intihabına iştirak eden
lerin adedi ve istinkâf edenler 
olup olmadığını fakülteden istilâ
ma karar vermiştir._______ ___

Sayfa 3

bu kadınlara da canı sıkılıyordu. 
Uyku dağıtır diye boyuna kahve
leri bitiriyorlardı. Birdenbire Ma
luvar yüksek sesle bağırdı:

Beş yüz yazıyorum.
Zoe büsbütün hiddetlendi.
Eee.. Susunuz bakalım. Misafir

ler . işiticekler. Bu arbede esnasın
da, küçük merdivende süratli bir 
ayak sesi duyuldu. Nana gelmişti. 
Daha kapıyı açmadan sık sık ne
fes alışı duyuluyordu. Kendini mut
fağa attığı zaman yanakları kıpkır
mızıydı.

Elbisesinin askıları kopmuş, 
etekleri bulaşık suyu içinde olan 
merdivenleri silmiş, süpürmüştü. 
Madam Lora kaybettiği beş yüz 
sayıdan dolayı zaten kızgındı, du
daklarını büzerek :

—  Nihayet gelebildin, fena 
değil. Bir çok kimseleri beklet

tiğinden dolayı öğünebilirsin! Zoe 
de lâfa karıştı :

—  Hakikaten madam iyi yap
mıyorsunuz.

Zaten sinirli olan Nana büsbü
tün hiddetlendi, bağırdı:

—  Beni rahat bırakın:
Zoe:
Susunuz madam, içerde kala

balık var. Diyince Nana sesini 
yavaşlattı. Sil; sık nefes alarak:

— Eğlendim mi zannediyorsunuz? 
Herifin işi bitmiyordu ki. Fıkır fı
kır kaynadım. Herifi tokatlıyacak- 
tım az daha... Dönmek için ara
ba da bulmadan. Bereket versin 
yakındı, koştum geldim.

Hala sordu:
—  Parayı aldın mı?
Mana cevap verdi;
—  Ha!., gelelim meseleye.

(Bitmedi)
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erHizmetin şiddetli bir saldırışı Anadolu gazetesi, 

Zeynel Besime 
hücum ediyor. Faik Muhittin Bey ne diyor?

Serbest Fırkanın İzmir şubesi 
erkânı Halk Fırkasına iltihak etmiş
tir. Bunlar arasında Dr. Ekrem 
Hayri ve Faik Muhittin beyler de 
vardır. Bu iki Dr. ayni zamanda 
Serbest Fırkanın naşiri olan Ser- 
bes gazeteyi de neşretmekteydi
ler.

Hizmet gazetesi bu vesile ile 
yazdığı bir başmakalede bu 
iki Serbes Fırkacının hareketini 
tenkit etmekte ve bazı hücumlar
da bulunmaktadır.

Dünkü posta ile gelen Ana
dolu gazetesi bu makaleye cevap 
vererek diyor ki:

“Dün kulaklarımızı mezardan 
gelen bir ses tırmaladı. Bu bir ga
zetenin sesiydi. Gazete İzmirde 
çıkar. İsmi gazetenin baş tarafına 
( Hizmet ) diye yazılıdır. Fakat 
Garbî Anadolu halkı ona lâyık 
olduğu şu unvanları vermiştir: 
(Dönek) ve (Satılmış)

İşte bu gazete yuvarlandığı 
çukurun içinden şereflere, faziletlere 

saldırıyor; Doktor Ekrem Hayri 
ve Faik Muhittin Beylerin Halk 
Fırkasına iltihaklarını tenkide cür - 
et ediyor. Hırs ile, menfaat dü- 
şüncesile hastalanmış bir dimağın 
mahsulü olan o saldırışlara ehem
miyet vermezdik. Fakat ne yapa
lım ki o haris dimağ inkılâbın ge
çirdiği tehlike karşısında elele ve
ren temiz bir vatanperliğe, şerefli 
bir gençliğe taarruz etmiştir. Bit
tabi böyle bir hal karşısında sükût 
edemeyiz.

Halkın huzurunda dolaşama- 
dığı için evine kapanan mahut 
(Dönek) ne istiyor? Bu memleke
tin bütün temiz ve münevver 
evlâdımn, inkılâbın geçirdiği teh
like karşısında kendisi gibi dört 
duvar arasına kapanmalarını mı? 
Bunu her saat meslek, kanaat 
değiştirenler yapar, bunu menfaa
tini her türlü düşüncelerin fev
kinde tutanlar yapar, fakat teh
likeyi gözlerile görenler yapamaz. 
İşte Doktor Ekrem Hayri ve Faik 
Muhittin Beyler de tehlikeyi gör
dükleri içindir ki her vatanper
verin yaptığını yaptılar.

Perde arkasından cambazlık 
yapanlara ihtar ederiz: Erbabı na
mus ve şerefle oynamasınlar ve bi
zim işlerimize karışmasınlar. Bu 
memleket halkını aylardır aldattık
ları kâfidir. Kendi perişan, iğrenç 
hallerine bakıp hüsranlarına ağla
sınlar.

Acıdığımızdan şimdiye kadar 
susuyorduk. Fakat cüretleri devam 
ederse acımamak vazifemiz olur.

Serbest Fırkanın sabık rüknü 
Doktor Faik Muhittin bey ise 
Hizmet gazetesine cevap vererek 
şu beyanatta bulunmuştur:

—  Evet bugün Halk Fırkasına 
iltihak etmiş bulunuyorum. Bu ha
reket, benim siyasî hayatımda, en 
parlak ve en şerefli safhayı teşkil 
eder. Çünkü haricî olsun, da
hilî olsun herhangi bir tehlike 
karcısında vatanperverliğin ilk

vazifesi, siyasî mücadelâtı sustur
maktır. Hususile mevzuubahs teh
like, muvafık, muhalif, hepimizin 
müşterek olduğu esaslara taallûk 
edince, bu esasları temsil eden bir 
fırkanın bayrağı altında toplan
maktan, tabiî ve namuskârane bir 
hareket tasavvur edilebilir mi?

Bugün, ortada Halk fırkasın
dan başka, siyasî bir taazzuv var 
mıdır ki, birisinden çıkıp, ötekine 
girmekle itham edilelim!

Döneklik san’ati, ancak Serbest 
Fırka ortada dipdiri yaşarken, ve 
tebdili cephe için bugünkü umumî 
ve vatanî sebepler yok iken, 
şahsî gaye ve endişelerle fırkadan 
kaçanlara yaraşır.

İşte, bizim siyasî terbiyemiz
deki en son büyük noksanlardan 
birisi de, bu gibi esasî ve siyasî 
noktalan tefrik edemiyecek kadar 
kin ve ihtirasatımıza mağlûp olu- 
şumuzdur.

Ben, ilk yazılarımdan itibaren 
inkılâbın en har taraftarlarından 
birisi olduğumu ispat etmiş bir 
mefkûreciyim. Cümhuriyete, inkı
lâba suikast yapılırken, benim mu
halefetim bittabi devam edemez
di. Temiz ve namuslu vatanper
verliğin en birinci şartı, - her ne 
bahsına olursa olsun - inkıliba 
sadakattir.

Ben, bu esasî ve müşterek um
deler haricinde, siyasî kanaatini 
değiştirmiş bir adam değilim. Ara
dan zaman geçsin; inkılâp her teh
likeden masun ve azade kalsın, o 
vakit eğer H. Fırkasının gidişatında 
kanaatime uymıyan bir hareket gö
rürsem, en kuvvetli sadayı muha
lefeti yükseltecek, gene ben olaca
ğım. Şu farkla ki, hariçte bağıra
cağıma, bu sefer, fırka içinde ba
ğırmış bulunacağım. Bu suretle de 
sözlerimin daha müessir olacağım 
zannediyorum.

Gûya, beni tenkit eden bu 
Efendiler kim oluyor?

Faik Muhittinin şahsiyeti, siyasî 
hayatı, bu zavallılara tenkit mev
zuu teşkil ederse, âleme kendi
lerini güldürmüş olurlar.

Benim her hareketim, yalnız 
namus ve faziletin timsalidir.

Tekrar ediyorum: Bizim gibi 
mefkûrecilerden başka türlü hare
ket sadır olamazdı. Ben Halk Fır
kasına girmiş olmakla, bugünün 
bugünkü ahval ve şeraitin emret
tiği vatanî vazifeyi ifa etmiş olu
yorum. Benim gibi her temiz 
muhalifin de, aynı hareketi taklit

Afyoecular
Afyonun İnhisar allına 

almmasînı istiyorlar
Hükümetin afyon imalini inhi

sar altına alacağı yazılmıştı. Bu 
haber alâkadar mehafilde ehem
miyetle karşılanmıştır. Gelen ha
berlere göre İktisat Vekâleti bu 
hususta bir lâyiha hazırlamaktadır. 
Hükümet kanunla afyondan istih
sal edilen morfin, heroin gibi 
maddeleri kendisi yapacaktır.

Afyon tacirleri birliği bu me
sele hakkında ticaret odasına bir 
rapor verilmiştir. Bu raporda af
yon mürekkebatı sanayiinin gittik
çe inkişaf ettiğinden bahsedildik
ten sonra bu işin hükümet eline 
geçmesinde bir faide temin edile- 
miyeceği, yalnız bu işe sermaye 
ayıran tacirlerin müşkül mevkide 
kalacağı bildirilmektedir.

Hükümetin bu gibi morfin fab
rikalarını işletmekteki maksadı 
morfin satışları etrafında çıkan 
dedikodulara nihayet vermekten 
ibarettir.

Heyeti vekile
Ankara 18 (İnkılâp) —  Heye

ti bugün beşte mutat içtimaini 
yaptı.

Yaz geldi!
Muğla, 18 (A.A) —  Havaların 

iyi gitmesinden şehrimizde badem 
ağaçları çiçek açmış ve kuytu 
yerlerde erikler meyva evrmiştir.

Kalecikte bir genci 
öldürdüler

Kalecik, Kahveci Haşan peh
livan oğlu Mustafa isminde birisi 
evinde bir toplantı yapmış, (15) 
kişilik bir heyete Kaleciğin meşhur 
şarabını ikram etmiş ve hepsi 
sarhoş olmuşlardır. Saat sekiz ile 
dokuz arasıuda herkes kendini 
kaybedecek bir hale geldikten 
sonra arada bazı manidar sözler 
taati edilmiş, bu sırada İbrahim 
oğlu Hüseyin ile Abdullah oğlu 
Hüseyin arasında şiddetli bir mü
nakaşa baş göstermiştir. Bu mü
nakaşadan müteessir olan İbrahim 
Hüseyin tabancasını çekmiş, Ab
dullah oğlu Hüseyini kalbinden 
vurarak yere sermiştir. Bunun üze
rine mesele zabıtaya aksetmiş, 
memurlar vak’a mahalline gitmiş
ler ve oradan yalnız bir ceset 
bulmuşlar, başka kimseye tesa
düf edememişlerdir.

Fakat jandarma kumandan 
vekilinin aldığı tedbir sayesinde 
gerek vak'a esnasında bulunan 
dayetliler, gerek katil yakalanmıştır.

etmesini, inkılâba suikast mevcut 
iken, bütün inkılâpçıların, aynı 
bayrak altında toplanmasını te
menniden başka bir diyeceğim 
yoktur.,,

Yakında 

“ İzadora Dunkan * m
hatıraları

Ziraat kongresi
Yarın bitiyor, sergide 

kapanacak
Ankara 18 (İnkilâp) —  Ziraat 

kongresi yarın bitiyor, Ayni gün
de ziraat sergisi de kapanacaktır.

Cumhuriyet Maarifi
Ankara, 18 (İnkılâp) — Yarın 

Ocakta Maarif Müsteşarı Emin 
Bey Cümhuriyet maarifi hakkında 
bir konferans verilecektir.

Tütün satışları
Ankara, 18 (İnkılâp) — Ziraat 

kongresi tütün alım ve satımının 
borsaya alınmasını temenni ve 
kabul etmiştir.

iktisat vekâleti bu temenniyi 
pek yakında tahakkuk ettirecek
tir.

Polis teşkilâtı
Ankara 18 (İnkılâp) —  İstanbul 

Adana, Trabzon, Edirne, İzmir gi
bi büyük şehirlerin polis teşkilâtı 
takviye edilecektir. Teşkilâtta ec
nebi lisanı bilen, yüksek tahsil gör
müş gençlerden istifade edilmesi 
düşünülmektedir.

Ispanya M
Ankara: 18 (A. A.) —  İspan

ya hükûmetile - 28 nisan- 1930 
adlı tesviye ve hakem muahede- 
namesinin tasdiknameleri bugün 
saat 12 - de hariciye müsteşarı 
Numan Beyfendi ile İspanya se- 
sefiri arasında teati edilmiştir.

Haydar B.
Meb’usluktan ıskat tezke
resi bugün konuşulacak 

Ankara 18 ( îakılâp ) —  Ya
rın Mecliste bilâmazeret iki ay 
Meclise devam etmiyen İstanbul 
Meb’usu Haydar Beyin meb’usluk- 
tan ıskat tezkeresi müzakere edi
lecektir.

İhraç malîarı
Ankara 18 (İnkılâp) İstanbul 

Ticaret ve zahire borsası Türk 
ihraç mallarının kendi teşkilâtı 
tarafından muayenesinei teklif et
miştir. Bu teklif İstanbul Ticaret 
odasından geçerken oda idare he
yeti bu talep hakkında ne müs- 
bet, ne de menfi bir fikir söyle
miştir.

3u hususta iki proje var 
Ankara, 18 (İnkılâp) —  Bazı 

meb'uslar Darülfünunun demokrasi 
namına müsbei eserler verme
diği ve halbuki münevver cep
hesinin faaliyetine bu müessesenin 
rehber olması lâzımgeldiği fik
rindedirler.

Maarif bütçesinin ve bu me- 
yanda Darülfünun bütçesinin mü
zakeresi esnasında daha evvel Da
rülfünun hakkında yapılan iki 
ıslahat projesinden bahsedileceği 
ve bu iki projenin bazı akşamı
nın tatbiki teklif edileceği şayidir.

Diin gece Galatada deh- 
haş bir facia oldu

iki sene evvel Nişte feci bir otomobil kazasına 
kurban giden bu Amerikalı rakkasenin) çok me
raklı hatıralarım tefrika edeceğiz.

[B irinci sahifeden mabat] 
Ali A.tıfdır. İkincisi, miralayhkdan 
mütekaid Vasfı Beydir. Üçüncü- 
sü ismi tesbit edilemeyen bir bo
yacıdır.

Dördüncüsü Karanfil oğlu ar- 
tin efendidir. Beşinci cesedin eve- 
la kime ait olduğu anlaşılmamış 
ve bir çok kimselerin huzurunda 
bir saat kadar teşhir edildikten 
sonra hüviyeti bir askerî inzibat 
memuru tarafından tesbit edile
bilmiştir. Bu cesed, Kadıköylü 
Süreyya Bey isminde birisine aittir.

Bunlardan dördü zehirli gaz- 
lerle boğularak ölmüşlerdir. İçle
rinden yalnız biri, Karanfiloğlu 
Artin Efendi, hem boğulmuş ve 
hem de yarı yarıya yanmıştır. 
Bunlardan madaa yedi yaralı tes
bit edilmiştir.

1 —  Agopyan hanında asansör 
memuru Hamdi Efendi ailesi Na
dire Hanım.

2 — İsmail Ziya Bey yazıha
nesinde daktilo Ayşe Hanım (çok 
ağır hastadır.)

3 — Kemal Bey yazıhanesinde 
Rasim Bey

4 —  Odabaşı Besim Efendi 
biraderi Kadri Ef. (ağır hastadır.)

5 . —  Teodoros kutu fabrika
sında çalışan, kuledibi yazıcı sokak 
43 numrolu evde kunduracı Yani 
Efendinin kızı Matmazel Marta.

6 . —  Sokaktan geçerken ba
yılan Ağa camisinde, Esat Muhlis 
Bey apartmanında Alâeddin Beyin 
kerimesi Saime Hanini.

7 . —  Alman tebaasından müs- 
yü Filiktris (İngiliz hastanesinde 
tedavi edilmiş ve hastalığı hafif 
olduğundan evine gitmiştir.)

ife ¥ V
Tahkikat neticesinde anlaşıl

mıştır ki, Yorgi Stilyanos filim

şirketi Agopyan hanındaki dairesini 
7000 liraya Danüp sigorta şir
ketine sigorta ettirmiş bulunu
yordu.

Hâdisenin bir sigorta dalave
resi olup olmadığı tezi etra
fında zabıta, şiddetli harekete 
geçmiş bulunmaktadır. Şayet mes
ele sigorta şirketinden para al
mak almak gayesini istihdaf eden 
bir suikast ise Yorgi Stilyanos 
ve adamları bir an içinde cina
yete tahavvül edecek olan bu 
kazalardan adalet huzurunda he
sap vermeğe davet edileceklerdir.

Bu vesile ile bir defa daha 
tekrar edelim ki her türlü iddia
lara rağmen İstanbul İtfaiye teş
kilâtı hiç bir fennî vasıta ile teç
hiz edilmemiş bulunmamak - 
tadır.

İtfaiye dumanların arasından 
hana girememiştir. Çünkü ne ateş 
arasına girebilmek için amiyyant 
elbiseleri vardı, ne de, zehirli 
gazlere karşı kullanılabilecek mas
keleri...

Denilebilir ki, bu şerait içinde 
dünkü feci netice bir az da itfaiye
nin teçhizatsızlığından doğmuştur. 
Kadıköy rıhtımının yanında, ve 
Taksim meydanında boru ile as
kerî talimleri yapmaktan başka 
fennî bir kıymeti olmıyan İstanbul 
itfaiyesi bir an evvel ıslah edil
melidir. Yoksa, bu nevi felâketle
rin ardı arası kesilmez!..

ABONE ÜCRETLERİ 
3 aylık 6 aylık senelik 

Dahil içni 5 9 17 lira
Hariç için 9 16 33 „

Fiat! 5 kuruş
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Nizamettin Nazif

Nalbant :
—  Acaba evde olmasın? Diye 

homurdandı..
—  Evde olmadığı muhakkak.
Zaif adam böyle deyince Ağa:
—  Olabilir a., dedi - Belki ona 

da bir haltetmişlerdir.
Başka birşey konuşmağa lü

zum görmediler. Soldan e "̂
tiler, tekrar eve girdiler. Uç kola 
ayrılıp karış karış aramağa başla
dılar.

Ağa üst kata çıkmıştı. Nalbant 
bahçeye çıktı. Zait adam, biraz 
pisboğaz olduğu için mutfağa dal
mıştı.

Ne olur ne olmaz.. Belki zık
kımlanacak bir şey bulurum ümi
diyle etrafı koklıya koklıya dola
nırken hafif bir inilti işitir gibi 
oldu.

Şöyle bir kulak verdi.. İnilti 
kömürlükten geliyordu. Kapıyı 
a ç t ı :

Müezzin Yemenli Rusuhi efen
di, biraz kendine gelir gibi olmuş, 
kömürleri hışırdatarak kımıldanı
yordu:

—  Yahu! Seni buraya kim 
tıktı.

Kör müezzin sersem sersem 
yutkunarak;

—  Billâh bilmiyorum.. Dedi. 
Merdiven başında zevcemi çağı
rıyordum.. Dışarda bağırışıyorlar- 
dı. Birdenbire kafama bir tokmak 
indi.. Ondan sonrasını hatırhya- 
mıyorum.

Zaif adam avazı çıktığı kadar 
haykırarak ağayı çağırdı:

—  Arkadaşlar!. Gelin.. Buldum.
Nalbantla yeniçeri koşa koşa

aşağıya indikleri zaman Yemenli 
Müezzin ayağa kalkmış, mutfakta 
dolaşıyordu. -..jı

İki adamın ayak seslerini işi
tince onlara doğru ilerledi. Eliy
le ağanın sakalını okşıyarak bir 
an düşündü:

—  Fakat zevcem nerede ? 
siz kimsiniz?

Sonra bağırdı:
—  Hatçe! Hatçe! Bittabi ka

dından bir ses çıkmadı.
—  Hatçe! Buraya gel. Evde 

yabancılar var.. Buraya gel..
Oyle acı acı bağırıyordu ki, 

bir an çatık kaşlı ağanın içi sızlar 
gibi oldu.

Belliydi ki bu adam, şu ihtiyar 
yaşma rağmen genç kadına körpe 
bir delikanlı ateşi ile bağlı bulunu
yordu.

Ona ne diyebilirlerdi? Bu ada
ma “Senin karın şöyleydi,, demek, 
göz göre yüreğine indirmek olurdu.

İyisi mi idarei maslahata karar 
verdiler; dediler ki:

Hatçe H, komşudadır. Sen me
rak etme.. Şimdi neredeyse gelir..

— Fakat siz kimsiniz?
—  Biz yeniçerileriz.. Evi demin 

hırsızlar basmıştı..
—  Hırsızlar mı?
— Öyle ya..
—  Peki ne oldu bu hırsızlar?
—  Yakaladık şimdi hepsi ka

rakolda..
Yemenlinin yüzünde sevindi

ğini gösteren bir tebessüm belirdi:
—  Oh... Dedi hepsini yakala

dınız mı?

— Evet hepsini yakaladık.
—  Ooh.. Basın dayağı mel’ 

unlara..
Sonra birdenbire gene yüzünü 

buruşturdu :
Fakat karım nerde? Başını^ 

tokmak inerken bazı adamlar bağ
rışıyorlardı.. Evet, evet.. İyi hatır
lıyorum. Ona küfrediyorlar, benim 
içiu de birşeyler söyliyorlardı..

Ağa nalbanda göz etti. Nalbant 
usta zayıf adamın kolundan çekti.

Parmaklarının ucuna baka 
baka evden çıktılar..

Küçük evin sokak kapısını 
kaparlarken üç adam, onun hâlâ 
kendikendine söylendiğini işitti
ler:

— Ya . . İyi hatırlıyorum. . 
Ona küfrediyorlardı.. Hatçe! Hat
çe! Neredesin Hatçe!

( Bitmedi )

Kuduz olanlar
Bu hususta yeni bir tamim 

gönderildi
Kuduz hayvanl.ar tarafından 

ısırılmış olan eşhasın devlete 
ait tiren ve vapurlar ile parasız 
nakledileceğine dair sıhhat Vekâ
letinden vilâyetlere şu tamim gön
derilmiştir :

Kuduz ve şüpheli hayvanlar 
tarafından ısırılan eşhasın kuduz 
tedavihanelerine şevklerinde dev~ 
lete ait umumî nakil vasıtalarından 
meccanen istifade etmeleri Bü
yük Millet meclisince kabul edi
lip 6 teşrinisani 930 tarihinden 
itibaren mer'iyete girmiş olan 1593 
numaralı umumî hıfzısıhha kanunu- 

nun75 inci maddesi ahkâmı iktizasın

dan bulunduğundan Nafıa ve İkti
sat Vekâleilerile cereyan eden mu
haberat neticesi mezkûr eşhasın 
devlete ait trenlerle veya Seyrise- 

5 fain idaresine mensup vapurlarla 
meccanen nakledilmeleri takarrür 
ettirilerek tekmil istasiyon memur- 
luklariie Seyrisefain idaresinin alâ
kadar memurlarına mensup olduk
ları vekâletler tarafından tebligat 
yapılmıştır.

Darülfünun Emini
Darülfünun Emini Muammer 

Raşit Bey, bütçe tetkikatı için, 
düa akşam Ankaraya hareket 
etmiştir.

Belediye encümeni
Dün, Belediye binasında, şehir 

adimî encümeni toplanmıştır.

ADEMİ İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine
Karşı en müessir deva Servo- 

in haplarıdır. Deposu: İstanbul’da 
Sirkecide Ali Riza merkez ecza
nesidir.

Taşraya 150 kuruş posta ile 
gönderilir. İzmir’de Irgatpazarın- 
daki, Trabzon’da Yeni Ferah ec
zanelerinde bulunur.

mamış
Sabıkalı Sağır Kadri dün ge

ce fevkalâde sarhoş olarak ar
kadaşı Ali ile birlikte Galatasara- 
yı altüst etmiştir.

2 kafadar evvelâ işkembeci 
Petronun dükkânına taarruz el
mişler, kavga, g ü r ü ltü , patırtı 
ederek rezalet yapmışlar, sonra 
Kayseri oteline gelerek kâtibi bı
çakla tehdit ve otelin cam ve ay
nasını kırmışlar, hâdiseye gelen 
polise ve polis merkezinde de 
memurlara bağıra çağıra küfür 
etmişlerdir.

Bunlar hakkında takibat ya- 
oılmaktadır

Otomobil kazası
1408 numaralı otomobil; Os

man Beyden geçerken Nuri ismin
de bir gence çarpmış, yaralanma
sına sebep olmuştur, Şoför Osman 
yakalamıştır.

İtfaiye arabası çarpmış
Şamatyada sütçü Vasilin evin

den yangın çıkmış, itfaiye tarafın
dan söndürülmüştür. İtfaiye araka
larından biri yangına gelirken îs- 
piro isminde Bir çocuğa, çarpmış, 
yaralanmasına sebep olmuştur,

Yangın başlangıcı
Dün, saat 12 de, Kadıköyde, 

Yeldeğirmeninde Uzun Hafız so
kağında Ayşe Hanımın mutasarrıf 
bulunduğu 162 numaralı evden 
yangın çıkmış, etrafa sirayetine 
meydan bırakılmadan söndürülmüş
tür. Yangının, soba borusundaki 
kururi^ann tutuşmasından çıktığı 
anlaşılmıştır.

Kayserili Omerin başına 
gelenler..

2270 numaralı şoför Abdul- 
lahm idaresindeki otomobil Aksa- 
raydan geçerken Kayserili Omere 
çarpmış ve belinden yaralanmıştır.

Şçför yakalanmış mecruh Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.

Cemiyeti akvam
Genevre 18 ( A.A. ) Cemiyeti 

Akvam haricinde bulunan Avrupa 
memleketlerinin de Avrupa komis
yonuna davetini tetkik etmek 
üzere teşekkül eden komisyon 
etrafındaki müzakere sırasında M. 
Briand mes’elenin şümullü aksül- 
amellerini ve nihayet neticelerini 
nazarı itibara almak lâzımgeldiğini 
Avrupa komisyonunun münhasıran 
cemiyeti akvam dahilinde teessüs et
tiğini ve binaenaleyh aza bulunmı- 
yan devletlerin komisyona ithaline 
salâhiyettar bulunulmadığını, bu 
devletlerle yalnız münasebaia gi
rişilmesi şayanı arzu olduğunu,çünkü 
mesele Sovyetlerin Cemiyeti 
Akvam nİ2amnamesinin maddelerini 
münakaşa etmesine imkân olma
dığım ve nihayet Sovyetlerin da
veti soğuk bir tarzda karşılaya
bileceklerini ve halbuki Cemiyeti 
Akvam nüfusunun böyle istihkara 
maruz bırakılmamasını söylemiştir.

Roma 18 (A. A.) —  M. Grandi 
Avrupa komisyonunun mesaisi et
rafında söylediği nutukta fede
rasyonun ancak bütün devletlere 
müsavi hukuk ve Cemiyeti Ak
vam devletlerinin misakta taahhüt 
ettikleri şeraiti ifa ettikleri 
takdirde müsmir olabileceğini söy
lemiştir.

M. Grandi emniyet mes’elesi- 
nin yegâne hal çaresinin umumî 
terki teshilat olduğunda İsrar 
etmiştir. M. Grandi mevzuu bahs 
olan mes’eleleri komisyonun hal- 
ve fasla değil ancak tetkika sa
lâhiyettar olduğunu hatırlatmıştır.

Geçen gece Halkapmarla Mer
sinli istasiyonları arasında vuku 
bulan feci tren kazası tahkikatına 
dün de devam edilmiştir.

Tren altında kalan, vefat eden 
kadının kim olduğunu öğrenmek 
kabil olamamıştır.

Kazazedenin genç kız olduğu 
zannedilmiş ise de bunun 25-30 
yaşlarında bir kadın oldu anlaşıl
mıştır.

Dün gece saat 20 de Karşı 
yakada hareket eden trene binen 
müddeiumumi muavini Cevdet 
Beyle daha mütehassis zevat tet
kikat yapmışlardır. Gece zifiri ka
ranlıkta hiç bir şeyin görülmesi 
kabil olmamıştır. Tahkikata na
zaran hâdisenin kaza mı intihar 
m; olduğu anlasiiuıanıaınıştır. 
E D İR N E  H A B E R L E R İ

Ruam var!
Adanada bir iki atın ruam 

hastalığına tutulduğu tebeyyün 
etmiştir. Hayvanlar derhal öldü
rülmüştür.

Marifîe îayira
Erkek muallim mektebi Beden

terbiye muallimi H. Tahsin B. 
Eyip orta mektebine naklen tayin 
edilmiştir. 1

Asfalat yol
Arnavut kaldırımı döşeli ve ‘ 

elyevm bozuk bir halde bulunan 
Kale içindeki biiyük caddeler ye
niden asfalat olarak inşası bele- 1 
diyece mutasavver bulunmaktadır

Belçika konsylosu
Şehrimiz Belçika konsolosu 

Mr. Badeti taezunen memleketine 
gitmiştir, iki üç ay sonra şehri
mize avdeti beklenmektedir, |

Edirnede elektrik. f
Morelli jirketi tarafından ya- } 

pılruakta olan şehrimiz elektrik; 
tesisatının ikmali kuvvei karibeye 
gelmiştir. Haber aldığınıza göre i 
18-1-931 tarihiaden itibaren umu- S 
mî raddelerin tenviratı için cere- f 
yan verilecektir, ji

.Şirket cereyan vermeğe baş
ladıktan sonra san'atlar mektebi ■ 
tarafından yapılmakta olan ten- ( 
virat tatil edilecektir.

1 (Edirne postası) j

Laboratuar eşyası Avru- 
padan geldi

Ticaret mektebi âlisinde tesis 
edilen tahlil laboratuarının müte
baki alâtı da Avrupadan geln. iştir. 
Yakında yerlerine vazedilecektir.

Laboratuvarda şimdiye kadar 
memleketimizde yetişen ihraç mad
delerinden, afyon, zeytinyağı, fın
dık, peynir ve bademin evsafı 
tesbit edilmiştir. Laboratuarlarda 
badema tüccar tararından gön
derilecek mevaddı nda tahlili yapı
lacaktır.

Bunun için tüccardan alınacak 
ücret hakkında bir tarife tanzim 
edilmesi için İktisat Vekâletine 
müracaat edilmiştir. Vekâletten ta
rife geldikten sonra hariçten mü
racaatlar kabul edilecektir.

Kaçak rakı
Pangaltmda Bitlisli Raşanın 

evinde kaçak rakı yapmak için 
{âzım olan alât bulunmuş, müsa
dere edilmiştir.

Geçmiş olsun
Doğrusu Hakkı Efendi 

bunda haklı 
Euvelkigün, saat 10 da, Beyoğlu 

Macar caddesinde 75 numaralı evde- 
oturan ve Seyrisefain vapurlarında 
ocakcılık eden Hakkı efendi, met
resi 35 yaşında Marinin kendi
sini terketmesinden müteessir ol
muş, zehirli bir madde içerek 
intihara teşebbüs etmiştir. Hakkı 
Efendi, vaktinde yetişilerek 
kurtarılmış, tedavi edilmek üzere 
Beyoğlu zükûr hastahanesine ya
tırılmıştır.

İstasiyon binaları
Devlet Demiryollarının, mün

hasıran işletme işlerinde kullanıl
dığı istasi on bina ve depolarile 
garajlar ve emsali binalardan mü
sakkafat vergisi alınmayacaktır. 
Büfe ve saire gibi işletme işlerile 
alâkası olmıyan ve herhangi bir 
suretle kiraya verilen binalarla 
istasiyon binası haricinde olan, me
murların ikamet ettiği binalardan 
müsakkafat vergisi tahsil edile
cektir.

Çocuklarını zehirlemekle f 
maznun olanların muha- j 

kemesi kaldı.. ( 
Gebzenin Orhaniye. köyünde 

oturan Mustafa ve karısı Hasenet 
Hanım çocuklarını zehirlemekle j| 
maznun olrak dün Ağır cezada ; 
muhakeme edilmişlerdir.

Dinlenen şahitler ölümde ze-î 
hirlenme olup olmadığını bilme- S 
diklerini söylemişlerdir. I

Küçük çocuğu muayene ve 
defnine ruhsat veren Sıhhiye! 
memuru Ahmet Bey de şahit sıfa-[ 
tile dinlenmiştir.

Sıhhiye memuru, çocuğu mu
ayene ettiği vakit tesemmüm alâ
meti görmediğini söylemiştir. 

Diğer taraftan Morg raporunda 
büyük çocuğun zehirlenme suretile; 
öldüğü kaydedilmektedir. I

Mahkeme bazı şahitlerin cel-[ 
bile Sıhhiye müdürlüğünden küçük!; 
Sıhhiye memurlarının ölüyü mu
ayene ederek defne ruhsat verip 
veremiyeceğini sormak için talik 
olunmuştur.

Yeni neşriyat;

Havacılık ve spor meçmusj 
39 uncu sayısı güzel r< 

ve yazılarla intişar etti.
Mecmua bu sayısından itibaren 

“GalatasaraylI,, muharriri Server 
Ziya Beyin

Pervane
Adlı güzel bir hikâyesini tef

rikaya başlamıştır.

İş arıyorum
Orta mekteplerden birinin son 

sınıfına kadar tahsil gördüm. Şir
ketlerden birinde epi bir zaman 
memuriyette bulundum. T a şra y a d a  
giderim. Müessesat ve ya banka' 
larda vazife arıyorum yedim de 
bon servislerim vardır.

Adres!
Bakırköy sakız ağacı taş han 

caddesi No 11 Mehmet

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası

M e r k e z i

A m s t e r d a m
G alatada kaıakoy lıanı dairei m^1' 

susada. T ele fon  Beyoğlu 3711-5  Merk< 

postanesi ittisalin de A llalenıci han, 
telef on İstanbul 5 69  her nevi Banks 

m uam elâtı ve em niyet kalaasrı icarı-
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Agopyan hani faciasının ilk 
tahkikatımızı , vak’anın tahdisi 
ve ceryanma ait malûmatı dün 
vermiştik. Bugün de karilerimize, 
dii:.ı yaptığımız mütemmim tahki
kata ait malûmatı arzediyoruz:

Düıı anlattığınız .şekilde baş
layan facia filimieri tutuşturan 
13 yaşındaki Yani tarafından te- 
leıenla itfaiyeye haber verilir 
verilmez, itfaiye yetişmiştir.

Fakat, itfaiye neferleri dün de 
yazdığımız gibi gaz maskeleri ve 
amyant elbiseleri bulunmadığı için 
bütün fedakârlıklarına rağmen içe
riye girememişlerdir.

Haricen tedabir ittihazına mec
bur kalan itfaiyenin, ilk işi tente 
açmak olmuş, birkaç kişi açılan 
tentenin içerisine atlamışlardır. 
Yalnız bir felâketzede, ikinci bir 
felâkete daha uğramış, tente dar 
olduğu için kaldırımlar üzerine dü
şerek hayata veda etmiştir. Bun
dan başka, gerilen bez içerisine 
atiıyamıyan bir iki kişi de sakat 
kalmışlardır.

Bundan sorra, ikinci tebdir 
olarak, üst katlardaki pencere
lerden feryat edenleri kurtar
mak üzere merdivenler uzatılmış
tır. Fakat vesaitin kifayetsizliği 
burada da hissedilmiş merdivenler 
ancak dördüncü kata kadar yeti- 
şebilmişitr. Bir itfaiye neferi, bü
yük bir fedakârlık göstermiş, dör
düncü kata kadar uzanan mer
divenin en üst basamağına kadar

1 — Adına Yorgi Is- 
tilyanos denilen filim 
şirketi müdürü.

2 —- Amiyant elbise
si oSmıyan İstanbul it
faiyesi.

3 — Gaz maskesin
den mahrum olan İstan
bul itfaiyesi.

4 — Yalnız ayak ta
limleri ile uğraşan ve 
itfaiyecilikten anlamı- 
yan bir müdürün elinde 
günden güne kıymetini 
kaybeden İstanbul itfa- 
iyesi.

çıkmır, beşinci kattakilere ip atmış
tır. Bu iş için 15 dakika kadar 
uğraşan itfaiye neferi, aşağıya 
indiği vakit bitap düşmüştür. 
Beşinci katta bulunanlar, bu ip 
vasıtasile merdivene kadar inmiş
ler ve kendilerini bu suretle kur
tarmışlardır. Bu şekilde kurtarı

lanlar, 20 kişi kadarcır. iple 
inenlerden altı tanesi, korku ve 
dumandan yan ölü halinde sokağa 
ayak basa bilmişler, dört taneside, 
nakledildikleri Sen Jorj hastane
sinde, ölmüşlerdir.

Üst katlarda bulunanlardan 
cinnet alâimi gösterenlerde ol
muşlardır. Ölenler, dünde yazdı
ğımız gibi 7 kişidir. Hastalardan 
çok ağır olanlar vardır.

Ufak tefek yara alanlar da 
dahil edilirse, felâkete ıığrıyanlar 
50 kişiyi geçmektedir gene tekrar
lıyoruz:

itfaiyenin amiyant elbise 
si yoktur. Gaz maskesi yok
tur. Merdivenleri tenteleri, sair 
vesait ve levazımı nakıs kifayetsiz
dir. Efradın bütün gayret ve 
fedakârlığı, vasıta noksanlığı kar
şısında, nihayet, fedakârlık ol
maktan ibaret kalıyor.

Son faciada, ateş mevziî kal
mayıp ta, bütü hana sirayet et
seydi, daha yÜ2Îerce vatandaşın 
göz göre, bağıra çağıra yanmaları 
muhakkaktı.

Belediye fen memurlarının kat'- 
iyyen teftiş işlerine bakmadığını 
ilâve etmek lâzımdır.

Bundan başka filim şirketinin 
Kümlerini yerlerinde sakiamayıp 
laalettayin şuraya buraya koydu
ğu da anlaşılıyor.

Her halde bu tüyler ürpertici 
yangın işi zannedildiğinden çok 
büyüktür.

Yeşil Irmak karaya oturdu. Bir Ingiliz 
gemisi darma dağın oldu!

Evvelki gece, gece yarısından 
sonra ’oaşlıyan batı karayel fırtı
nası Karadenizde bir vapurun 
parçalanmasına, bir vaporun ka
raya oturmasına, bazı vapurların
da ufak tefek hasarlara uğrama
sına sebep olmuştur.

Ingiliz bandıralı Baron Katlen 
vapuru, müthiş dalgaların tesiriy
le, Zongu'dak açıklarında, parça
lanmıştır. Tayfa ve yolcuları kur- 
tarılmışlar.nüfusça zayiat olmamış
tır.

Yeşil Irmak vapuru Ereğlidc 
karaya oturmuştur. Tahlisi için 
çaiişıiffiaktauir.

Birçok vapurlar, seferlerine 
devam edememişler, en yakın 
buldukları limanlara ilticaya mec
bur kalmışlardır.

Bazı vapurlardan da hiç haber 
yoktur; akıbetleri meçhuldur.

Fırtına, telgraf hatlarını da 
tahrip ettiğinden, kazalar hakkın
da, henüz kâfi derecede malûmat 
alınamamıştır.

Fırtına, Akdenizda de kendi
sini göstermiş, İzmir civarında iki 
vapur çarpışmış, İzmir limanında 
bulunan büyük yelkenlilerden bir

çoğu batmış ve parçalanmıştır.
izmirde, karada, gece yarısı, 

müthiş bir fırtına kopmuş, akabin
de, sağnak halinde, şiddetli yağ
mıştır. Tramvaylar işliyememiş; tel
graf hututu harap olmuş, muha
berat munkati olmuştur. İstanbul 
ve Ankara hatlarından istifade 
edilmesi düşünülmüş fakat, mu
haberenin bu .hatlarla teminine, 
dün ekşama kadar muvaffakiyet 
hâsıl olmamıştır.

Dün, îzmirden gönderilen tel
graflar, Estern’in deniz kablosiyle 
nakledilmiştir.

Yeşil Irmak gemisinin tahlisi 
için derhal tertibat alınmıştır.

Hükümete yapılan teklif
Ankara 19 (İnkilâp) —  Umum 

sigortalar birliği tarafından hükü
mete (500) milyon lira . ikraz için 
yapılan teklif üzerinde İktisat Ve
kâletinde temaslar yapılmaktadır. 
Bu birliği İş bankası müdürü Ce
lâl B. temsil etmektedir.

Celâl B. dün de iktisat Veki
lini ziyaret ederek bu mesele etra ■ 
fında konuşmuştur.

Seyyahatları bir iki gün 
teahhür etti

Ankara 19 (İnkilâp) —  Gazi 
Hz. nin sayyahatleri bir iki gün 
teahhür etmiştir.

Haydar Bey
Meb’usluğu sukut etti. Sebep 
mazeretsiz meclise devam 

etmemektir
Ankara, 18 (İnkılâp)—  Bugün 

Millet Meclisi toplandı. Meclisten 
mezuniyet istiyen bazı meb'uslara 
mezuniyet verildi.

Meclisten mezuniyet almadan 
iki ay Meclise devam etmiyen 
İstanbul meb’usu Haydar B. in 
iki ayıık tahsisatının kesilmesine 
ve meb’usluğunud sukutuna dair 
olan tezkire okundu.

Bundan sonra Haydar B. in 
mide karhasından rahatsız oldu
ğuna dair bulunan raporun Mec
lise gelmek üzere, bulunduğunu 
ifade eden telgraf okundu.

Haydar B. iki ay geçtikten 
sonra müracaat ettiğinden nazarı 
itibara ahnmıyarak meb’usluğunun 
sukutuna karar verildi.

P  ; " , ,■ p

Cami kapılanında dağı-;,.
tnlaım esırarem- 

, giz İbiff vaslyetoame^;.
E v v e lk i  gün M en em en  D i

v an ı h arb i m u h a k em ey e  d e 
vam  etm em işti. Bunun s eb e b i  
dün a n la ş ı ld ı .  Ş ey h  E sad ın  
b ir  m ektu bun u , d a h a  doğrusu  
b ir  b ey an n am esin i e ld e  ed en  
d iv an ı harp  bu beyan n am e  
e tra fın d a  ça lışm ış t ır . M en e
m en m u hab ir im izin  g ö n d er 
d iğ i t e lg r a fta  bun a d a ir  şu  
t a f s i lâ t  v a rd ır :

Izmiz 18 —  Öğrendiğime 
göre bundan bir buçuk ay ev
vel Istanbulun bazı cami kapı
larında pejmürde kıyafetli ihti
yarin r tarafından camiye giren
lere zarf içinde verilen ve Me
nemen havalisinde de bazı köy
lere kadar sokulan beyanname
ler elde edilmiştir. El yazılı ve 
“vasiyetname” serlâvhasmı ta
şıyan bu varakparelerde Medi- 
nei Münevverede Haremi Şerif 
hadimi şeyh Ahmet tarafından 
vasiyetaamei peygamberi,, satır
ları başta görülmekte ve yazılan 
şeyler şeyh Alımedin rüyasına 
atfedilmekte imiş.

Bu beyannamede ezcümle şu 
fıkraların bulunduğunu da istih
bar ettim:

“Bir cuma gecesinden diğer 
cuma gecesine kadar vefat eden 
yüz altmış bin islâmdan bir 
kişiden maada cümlesi imansız 
gittiler.

... Zenginlerimiz merhametsiz

ve küçükler aç fıkar^lar öyle 
bir hale geldile'ki hiç bir kimse 
nefsinden başkasına ehemmi
yet vermiyor, günah işliyorlar.

... Alameti kıyametin tahak
kuku takarrüp ediyor.

1340 ta kadınlar zevçlerin
den müsnade istihsal etmeksizin 
evlerinden dışarı çıkacaktır. 1350 
de alâmatı muhtelife ile sema- 
vatta yumurta şeklinde bir 
işaret, bir kıyamet nıüşıhede 
olunacaktır. 1370 te üç gün, üç 
gece müddetle gBr.eş kaybola
caktır ve badehu m-ğrıptan tulü 
ile maşrıktan gurup edecektir. 
İşte o vakit tövbe kapısı kapana
caktır.

Böyle cahilane hezeyanlarla 
dolu olan varakpare şöyle biti
yormuş: „

“Bra v a s iy e tu a m e y i İser 
â im  y cizar, b ir  m em se k e t- 
t e a  d iğ e r  m aesaîskete v e y a  
Mır köydem  d iğ sr  k ö y e  
g ö n d e r ilirs e  cenaha • h a k  
o n a  Cesamette foi? k ö ş k  
Uîsası ed er!..

... B ir  k â t ib e  ü ç  p a r a  
v e r e r e k  yasdkî'SMî. Merkisss 
y a s a k s a  t ık a r a  is e  zsag isı 
© fer  ̂feoyçliH is e   ̂̂  te d iy e

1ar. D a h i e c r a  nsesıabat 
v ard ır? .,,

Bu safsatanın hainane bir 
maksatla tertip edildiyi aşikârdır.

senelik eski 
İekiri taklide

zan» I anmns sossak

bir serseri Tısss 
s a l k ı s p

Fırka kongresi
Bu günkü içtimada gene 
maarif işleri görüşülecek

Ankara, 19 (İnkılâp) —  Fırka 
kongresinin yarınki toplanışında 
maarif işlerinin müzakeresine de
vam olunacaktır.

Dün güpegündüz, herkesin 
gözü önünde dikkata şayan bir 
hâdise cereyan etmiş, Bahkpazarl 
civarından geçenler, bir sinema 
şeridini andıran şu sahneleri sey
retmişlerdir;

Balıkpazarmda Tahmis soka
ğında 34 numaralı dükkân celep 
Ziya Efendiye aittir.

Celep Ziya Efendi, bu dükkâ
nı İsmail Efendi namında bir ka
saptan devren almış ve kendisine 
800 lira da peştamaliye vermiştir.

Balıkpazarmda Tahmis sokağında 
34 numaralı dükkân epi işlek Lir 
mevkidedir. Halbuki Ziya Bey 
mazbahada da çalışmağa mecbur 
olan bir tüccardır. Binaenaleyh, 
hergün her zaman dükkânda bu
lunacak bir adama ihtiyacı vardır.

Kasap İsmaile diyor ki,
—  Bana dükkânda çalışacak 

bir adam bul!
İsmail'in akrabasından Rifat 

namında bir genç vardır.
Kasap;
— Bundan âlâ adam nerede 

bulacaksın!.. Diyor - eline ayağına 
çabuk bir gençtir.

Sonra kasaplık dedin Eni b it ir 
m iş tir ..

Ziya bey bu teklifi kabul edi
yor, Çocuğu dükkâna alıyor.

Fakat aradan bir iki hafta ge
çince celep, kasasındaki para
ların eksilmeğe başladığını farke- 
diyor. Bir gün Rifata deyorki;

—  Oğlum.. Bu iş böyle gitmez.. 
Senin elin biraz uzunca..

Ve bir hesap yapıyor, hakkı 
neyse eline verip;

Haydi artık, sana uğurlar ol
sun! -diyor-.

Deyor ama, diniiyen kim?..
Akşam üzeri mezbahadan dük

kâna döndüğü zaman bir de ne 
görsün.. Rıfat, elinde bıç:;k. etleri 
doğrayıp , harıl harıl müşteriye 
satmıyor mu ?

—  Ayol - idyor- Ben sana yol 
vermemiş miydim?

Rifat ne cevap verse beğenir
siniz.

Defol buradan! deye bağırıyor. 
Bu dükkân benimdir.. Bu etler 
benimdir. Burada mal sahibi de 
benim. Haydi çek arabanı baka
kalıra.

Ziya beyin kanı beynine fırlı
yor, tam bağıracak oluyor ama 
tam bu esnada yerden mantar bi
ter gibi bir adam peyda oluyor.. 
Bu adam bir nevi tuzsuz Bekir'dir.

(A rk a s ı ik in c i s a y fa d a )
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Bütün mesleklerin iş sahasını 
kontrol eden teftiş şekilleri var
dır. intizama halel veren, iş çıka- 
ramıyan birtakım esbap ve’ avaıni- 
li mafevk makamlara raporlarile 
bildirerek onların idare yollarını 
işaret ederler. Bu meyaııda saa
det mearif camiasının ilk tedrisat | 
kısmında da böyle bir müfettişler var- [ 
partisi dır. Fakat bu zevatın vazifele
ri diğer sahalardaki meslektaşla
rına benzemez. Onlar için büsbü
tün başka tarz, faaliyet mecburi
yetleri vardır. İzah edelim:

Bir ilk tedrisat hocası manen 
ve maddeten ihmal edilmiş bir 
vaziyettedir. O, okuyamaz; çünki 
memlekette onun meslekî ihtiyaç
larım tatmin edecek eser; ya yok
tur; ve yabut kâfi değildir. Onun 
birçok başarmak mecburiyetinde 
olduğu işler vardır. Ona yalnız 
(Yapl..) demişlerdir; çalışmağa 
başlamıştır. Fakat yol gösteren, 
onu irşat eden ne bir vücut, 
ne de bir eser vardır.

Esasen ekser tamimlerin ihbar 
ettiği faaliyet sistemlerinin hemen 
ekserisi teknik noktai nazarından 
şayanı kabul değillerdir.

Onları; ilmin çerçevesi dahi
linde bulmak imkânı yoktur. O 
halde müfettişler ve maarif mü
dürlerinin dimağlarında taazzuv ey
lemiş ve ciheti tatbiki amelî veya 
nazari bir tetkik, bir muhakeme
ye bile tabi tutulmamış bütiin bu 
şeyler için muallimi irşat edecek 
kimdir?

Hiç şüphesiz kafalarının ve 
düşüncelerinin vücut verdiği ve 
bir tamim, bir direktif olarak 
meydana koyduğu bu şeyleri izah 
edecek gene kendileri yani Mü
fettiş ve maarif müdürleridir.

İlk' tedrisatın ana hatlarını çi
zen ve adeta bir iş programı ma
hiyetinde ola.ı talimatnameden 
başka, muallimi elinden tutacak 
hiçbir şey yoktur. Meslekî mec
muaların sahifelerini büyük bir 
alâka ile karıştıran bir ilk tedri- 
satçı kendisini tatmin edecek bir 
satıra bile tesadüf edemez. Onu 
bir mimara benzetebiliriz. Yapı 
sahibi mimarı çağırır, arsayı gös
terir de bir bina yapmasını söy
lerse; acaba mimar için bu izahat 
kâfi midir?. O; evin plânları, du
varlarının kalınlığı, harcın cinsi, 
sarfedilecek emek ve buna te
kabül etmesi icap eden para mik
tarı hakkında malûmat istemez mi? 
Yapacağı bir iş hakkında tamam 
bir fikir alamıyan plânlarını, şe
malarını yapamıyan bir hocayı da 
mazur görmek doğru bir hareket

Yazan : R a u f Haydar 
olmaz ıııı?.

Bütün bu, ve buna müteferri 
vaziyetlerin münakaşası bize gös
terir ki bir ilk tedrisat müfettişi; 
bir ilk tedrisat hocasile her zaman 
el ele vererek onunla beraber 
çalışması, kendileri tarafından ve
rilmiş ve fakat gene kendilerinden 
başka kimsenin anlıyamıyacağı 
direktifleri izah eden samimi bir 
arkadaş olması lâzımdır. Halbuki 
memleketimiz ilk tedrisat ihtiyaç
larının yaratmak mecburiyetinde 
kaldğı bu samimî müfettiş tipleri 
mesleğin iş sahasında mevcut 
değildir. Bunlara mukabil, bizde; 
muallimden meslek ve ilimle hiç 
bir alâkası bulunmıyan bir bakkal 
veresiye defterinden fearkı olmıyan 
bir sürü şema, plân, nota, yok
lama, sınıf... Vesaire defterleri 
soran; bunların temiz ve itinalı 
yazıldığını, baş muallim meşruhatı
nın havi olup olmadığını bütün 
bir hassasiyet ve mesleğî bir 
endişe ile (?) tetkik eden, karşı
sındaki malimin şahsî ve terbiyevî 
meziyetlerini değil, belki kendi 
kafasına göre bir takım kusurlar 
arayan ve onları makamı aidine 
jurnal etmek için heyecanlanan bir 
müfettiş tipi vardır. Hocanın smıf 
muvaffakiyeti onun için mevzuu 
bahs değildir. O defterlerin ve 
kayıtların intizamına bakar, bir 
nezafet amelesi gibi ortalığın to
zunu toprağını görür. Tenkit 
vazifesini yapar, raporunu yazar. 
Onun dudaklarında dün beraber 
çalıştığı arkadaşlarına karşı tak
diri müş’ir bir tebessüm bile yok
tur. Bir muallim onu görünce 
eğer sararır, eğer titrerse o va
zifesini çok eyi ifa ettiğine ka
nidir. Mektebin değil, civarın bile 
bir akar suyu yer kuyusu bulunup 
bulunmadığını sormadan müessese 
dahilinde yerlerin tozlu, taşlığın 
çamurlu oluduğunu görür, beyaz 
mendilini parmağa dolar; dersha
nelerin, koridorların duvarlarına sü
rer ve kirlenip kirlenmediğini 
tetkik eder.

Teftiş ettiği sınıfın hayatî neş
esini; yavruların durmadan oyna
yan, fıkırdayan vücutlarının zekâ
sını ve şen muallimin temiz ve 
coşgun vaziyeti idame etmek için 
yarattığı neş’e kaynağını ; ders 
muvaffakiyetini görürde takdir için 
ağzından bir kelime bile çıkmaz. 
O; muhakkak tenkit etmek ihti- 
yacındadır. Muallimi çağırır. Sı
nıfta fazla görültü olduğundan 
disiplinin mevcut olmadığından bahs 
ederek bilmeden iskolastik bir 
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Şehir Haberleri
Yüz ellilikler

Yunanistamdan hangileri 
çıkarıldı.

Türk - Yuııan dostluk muahe
desinin ilk iyi neticelerinden biri 
olmak üzre Yunanistanda oturan 
yüz elliliklerin Yunanistanı terke 
davet edildiklerini yazmıştık. Gar
bı Trakyada çıkan “Yeni adım,, 
gazetesi, bu münasebetle şu ma
lûmatı veriyor:

“Yunanistandan çıkarılacak 
yüzellilikler şunlardır : Mustafa
Neyyir: (Edirnede “Temin,, gaze
tesi müdürü) Aziz Nuri: (Sabık 
Bursa valisi) Gümülcüneli İsmail 
Hakkı: (Hürriyet ve İtilâf rüesa- 
sından) Sefer hoca: (Çerkeş kon
gresi âzasından) Çopur İsmail 
Hakkı; (Kuvayi inzibatiye heyetin
den) Namık (Polis başmemuru) 
Mustafa Sabri hoca:

Şeyhülislam ve kuvvayi inziba
tiye heyetinden İbrahim Sabri 
Mustafa Sabri hocanın çocuğu, 
Çerkeş Davut, Yusuf oğlu Gönenli 
Remzi; Topal Ömer oğlu Keçe
leri! İdris, Abdullah oğlu Keçelerli 
Kasım.

Muallimler Birliğinin 
faaliyeti 

Muallimler birliği badema mu
ayyen zamanlarda umumî müsame- 
reler tertibine karar vermiştir. Bu 
iş için birlikte bir heyet tefrik 
edilmiştir.

İnanalım mı?
Belediye ihtikârla mücade

leye karar vermiş!
Belediye bu sene ihtikârla 

esaslı bir mücadele yapmağa karar 
vermiştir. Bu mücadele en ziyade 
yiyeeek ve içecek maddeleri üze
rinde yapılacaktır. Belediye bunun 
için bir program hazırlıyacaktır. 
Belediye erzak fiatterini pahalılaş- 
tıran müesseseleri ortadan kaldı
racaktır.

Sokağa asılan eşya
Bazı dükkânların önüne ve ca- 

mekânlarına eşya asıldığı nadir 
değildi^. Reklâm için konulan bu 
eşya, gelip gidenleri iz’aç ediyor.

Bunun için bir çok şikâyetler 
olmuştur. Belediye daimî encüme
ni dükkân ve mağazalar haricine 
eşya konmasını, asılıp dayanma
sını menetmiştir.

Genç nesil
Maarif Vekâleti bunu eyi 

yetiştirmek istiyor
Maarif Vekâleti genç neslin 

seciye ve ahlâk meselelerine bü
yük bir ehemmiyet veriyor. Vekâ
let, talebenin derslerden iyi bir 
netice almaları için spor kulüple
rine girmelerini menetmiştir.

Talebenin derslerinden ve ders
lerine yardım eden kitap ve 
mecmualarından başka şeylerle meş
gul olmaları ötedenberi memnu
dur. Buna rağmen bazı mektep
lerde talebenin ders ve mütalea 
zamanlarında derslerile meşgul 
olmayarak İlmî ve edebî hiç bir 
kıymeti olmayan bir takım roman
ları okudukları görülüyor.

Maarif talebenin tahsil ve ter
biyesine fena tesir eden bu vazi
yete nihayet verecektir.

Muallimler için yemi bir 
kütüphane yapılıyor
İstanbul muallimleri bütün 

meslektaşlar arasında muntazam 
mesai ve okumayı temin için bir 
ilim encümeni intihap etmişlerdir.

20 kişiden terekküp eden bu 
heyete bir Darülfünun müderrisi 
riyaset etmektedir.

Bu heyet mesai tarzını tanzim 
edecek ve büyük bir kütüphane 
tanzim edeceklerdir.

Bu kütüphanede mesleki ve 
İlmî eserlerle birlikte Avrupadaki 
son fen ve ilim cereyanlarım takip 
eden mecmualar bulundurulacak-

Müfettişlerin tahkikatı
Adliye Müfettişleri; bir nsüd- 

dettenberi tebligat müdürüyetinde 
tahkikat yapıyorlardı. Müfettiş
lerin tahkikatı bitmiştir. Tebligat 
müdüriyetinin bazı memurlarına 
ait elan tahkikat evrakı ve fezle
ke Adliye Vekâletine gönderil
miştir.

Vekâlet bu hususta bir karar 
verecektir. Adliye Müfettişleri; bu 
tahkikatın neticesi hakkında ke
tum davranmaktadır.

Eyip gençleri
Eyip gençler mahfeli ilk musa- 

meresini Fıkaraperver cemiyeti- 
sahnesinde vermiş ve 600 ü müte
caviz olan davetliler gençleri al
kışlamışlardır. Müsamere çok mu
vaffakiyetli olmuştur.

Adlî işler
Buna eski belediye 

zabıtası bakacak mı?
Zabitai belediye memurları po

lise devredildikten sonra bu me
murlar maaş yerine ücret aldık
ları için bunların adlî meselelerle 
bilhassa cürmü meşhutlarla meşgul 
olup o[mıyacakları tereddüdü cel- 
betmişti.

Vilâyet ve belediye kanunu 
zabıta kuvvetlerini birleştirdiği 
için zabıtai belediye memurları- 
nmda polisten hiç bir farkı yoktur. 
Esasen zabıtai belediye merkez
leri kaldırılmış, bu memurlar 
polia karakollarına devredilmiş, 
bunların da bütün polis vazife
lerini görmeleri muvafık görül
müştür. Bundan başka zabıtai 
belediye memurlarınım polis vazi
felerini daha iyj ifa ^edebilme
leri için bunlar polis mektebine 
gönderilmişlerdir.

Bidayette görülen^ bu tered
dütte kaldırılmış, bütün memur
ların sırası geldikçe her türlü va
zifeleri ifa etmeleri alâkadarla bil
dirilmiştir.

Ancak mülkiye müfettişleri ta
rafından vekâlete verilen rapor 
üzerine gün geçtikçe ehemmiyeti 
artan seyrüsefer baş memurluğu 
vazifesinin müstakil Bir müdiriyete 
ifrağı muvafık görülüyor. Bu tak
dirde seyrüsefer memurları yalnız 
kendi işlerile meşgul olacaklardır.

Bir kitabe
Kemal B. in apartıman
temellerinde bulundu
Gülhane müderrislerinden ope

ratör Kemal Bey Pangaltıda bir 
apartıman yaptırmıştır. Aparhma- 
rnn temelleri açılırken Fatihin 
İstanbulu zapt için donanmasını 
Dolmabahçeden Halice karadan 
geçirirken bizzat oraya koyduğu 
mühim bir kitabe bulu muştur.

Bu kitabenin âıarı atika mü
zesine tevdii için vaki olan tek
lifleri Kemal Bey reddetmiştir. 
Kemal B. asker ve donanmayı 
Halice çeken zincirlerde askerî 
müzede bulunması hasebile kita
beyi de askerî müzeye hediye ede
ceğini vadetmiştir. Fatihin *İstan- 
bulda ilk kitabesi olması hasebile 
bu esere alâkadar çok ehemmiyet 
vermektedirler.

İnkılâbın edebî tefrikası : 15Nana...
Yazan : E m il Z o la  

suratı var kıyamadım. Büyük bir 
buket ğet irmiş kimseye vermek 
istemiyor. Tokatlanacak yaşta de
ğilse de, hattâ mektebe gidecek 
sümüklü bir oğlan.

Koşmaktan dizleri kesilmişti, 
ocağın yanındaki iskemleye oturdu. 
Korsajmdan bir zarf çıkardı, zar
fın içinde yüzer franklık dörttane 
banknot vardı.

Üç kadın Nananın etrafını al
dılar. Elindeki kaba zarfa dik dik 
bakıyorlar. Nana tafsilâta girişi
yordu. Zos ihtar etti :

~  Madam ! birkaç kişi var 
sizi bekliyorlar.

Mütercimi : S e n b e n
Nana gene hiddetlendi kim 

isterse beklesin, işini bitirmeden 
kimseyi dinlemek istemiyordu.

Halası parayı almak için elini 
uzatıyordu.

—  A  hayır: Hepsi senin değil 
üçyüz frank süt anaya. Elli frank 
senin yol masrafın, etti üçyüz elli, 
ellisi de bana kalacak.

Şimdi ufak para da bulmak 
mes’ele idi, evia içinde on frank 
yoktu. Nihayet Zoeye müracaat 
edildi. Zoe „bir kere sankığa ba
kayım,, diye gitti ve yüz frank 
getirdi. Masanın ucunda paraları 
saydılar.

Madam Lora küçücük Luiyi

getireceğini vadederek çıkıp 
gitti.

Nana sordu:
—  Bir kaç kişi var diyordun.
—  Evet madam üç kişi.
—  Evvelâ bangeri söyledi: Na

na dudaklarını büktü. Sonra İş- 
taynerden bahsetti.

Bu İştayner dün akşam attığı 
buketten dolayı kendisini taciz 
edebileceğini mi zannediyordu.

—  Zaten bıktım. Kimseyi ka
bul etmiyeceğim. Git benim 
gelmiyeceğimi söyle.

Hanımının bir budalalık daha 
etmek üzere olduğunu anlıyan 
Zoe ciddî bir tavırla mırıldandı:

Madam düşünecek, Madam 
Müsyü Iştayneri kabul edecek.

Sonra baş odada bekleyen 
oğlandan bahsetti.

Nana çıldırma raddelerine 
gelmişti. Büsbütün inadı tuttu.

Bu yapışkan herifleri ona 
kim sokuştarmuştu.

—  Hepsini dışarı ati.. Ben 
Lora ile bezik oynayacağım.

Kapımın zili Nananın sözünü 
kesti. Bu artık tahammülün fev
kinde idi. Al bir can sıkıcı daha; 
Zoeyi kapıyı açmaktan menetti, 
zac onu dinlemiyerek mutfaktan 
çıkmıştı.

Geldiği zaman Nanaya iki kart 
uzattı ve hâkimane ilâve etti:

—  Madam; kabul ettiğinizi söy
ledim, salondadırlar.

Nana kudurmuşçasına kalktı. 
Fakat kartların üzerinde Margi 
ve kont unvanlarını görünce bir 
sustu ve sordu:

—  Bunlar kimdir? Tanıyor 
musun ?

Zos cevap verdi:
—  İhtiyarı tanırım.
Bu cevap kabul etmiye kâfi

geldi ve Nana mutfaktaki yerini 
istemiyerek terketti. Yalnız bırak
tığı Maluvar, Nananın arkasından 
haç çıkarıyor, muvakffak olması 
için dua ediyordu,

Zoenin kendisini giydirdiği
yatak odasında Nana kendisini 
taciz edenlere söğüp sayıyordu. Na- 
nanın ağzından çıkan bu kaba 
laflar Zoeyi mütessir ediyor; çün
kü anlıyordu ki Nana evvelce düş
tüğü pespayelikten kurtulmıyacak 
kibar bir kokot olmıyacaktı.

Susması için yalvarmağa bile 
cesaret etti. Nana edepsizce
cevap verdi:

—  A, ayol! bunlar bok herif
lerdir. (Elile bir yerini işaret 
ederek) yalnız bunu severdi.

Bununla beraber kendisinin
tabiri veçhile prenses tavurunu 
takındı.

(Arkası yarın)

J
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hâdise

Afodilkaolir 
me! Bes: 
tap mum

Evliya Ef
Adanadan dikkate şayan bazı 

haberler gelmektedir : Aptülkadir 
Kemalinin fırkasına giren Hacı 
Evliya Efendi tevkif edilmiştir. 
Lütfen aşağıdaki haberi okuyunuz.

Adana 1 8 —  Müddeiumumili
ğin gördüğü lüzum üzerine sa
bık Meşihat müsteşarı meşhur
avukat Haeı Evliya Efendi bugün 
müstantiklikçe sorgtyi çekilmiştir.

İstintak geç vakte kadar de
vam etmiştir. İstintaka sebep 
Haci Evliya Efendinin mes’ul
rükünleri kaçan Ahali fırkasına 
mensup olmasıdır. Fırka liderinin 
ve fırka başında bulunan birkaç 
kişinin birdenbire firarları hükü
metin nazarı dikkatini celbetmiş- 
tir.

Firarı Abdülkadir Kemalinin 
evinde bulunan mektuplardan biri 
de Hizmet sahibi Zeynel Besim 
Beye yazılmıştır. Bu mektupta 
deniliyor ki: “S. Fırka inhilâl
ettikten sonra Muha'afet fırkası 
Ahali fırkasıdır. Siz de bana ilti
hak edin, ya ben oraya geleyim 
yahut birimiz teşkilâtı idare etsin,, 
Abdülkadir Kemali Antakya da 
bir tekkeye misafir olmak iste

mişse de Tekkenin şeyhi kabul 
etmemiştir.

Abdülkadir Kemali başındaki 
şapkayı çıkarıp fes giydiğinden 
gençler tarafından taşlanmıştır. 
Antakyada duramıyacağını anlayın
ca Halebe geçmiş, Refik Halitle 
mülâkat yapmak istemişse de Refik 
Halit: “Sen ihtirastan kabına sığ
madığın için buraya geldin!,, diye
rek kendisile görüşmek isteme
miştir.

Adana, 18 (H. M.) —  Gece 
geç vakit şayi olduğuna göre 
istintak hâkimi, Hacı Evliya Efen
dinin tevkifine lüzum görmüştür.

Adanada Başka 
Tevkif at ta var

Adana, 18 (H. M.) — Mah
mut ismini taşıyan bir muallim 
ile Ramazan oğulları ahfadından 
Sami Efendinin ifadelerine müra
caat edildi. Bunun sebebi Mahmut 
Efendinin (Komünistlik ve ahalide 
Kızıl Okun) serlâvhalarile imzası 
altında bir yazı neşretmiş olduğu 
zannıdır. Hoca Sami Efendinin 
ifadesinin alınmasının sebebi din 
ile siyasetin karıştırılması cür- 
müdür.

japou prensi Takamatsu cenapları
Dün akşamki ekspresle Sofya’ya 

hareket etti. Prens 
hangi memleketlerden geçecek
Japon prensi Takamatsu ce

napları dün akşam Semplon eks- 
presile Sofya’ya hareket etmiştir.

Prens Takamutsu dün akşama 
kadar Perapalas otelinde istirahat 
etmiş ve akşam üstü refakatinde 
Japon sefiri ve mihmandarları ile 
birlikte Sirkeci garına gelmiştir. 
Gar dahili Türk ve Japon bay- 
raklarile süslenmişti.

Japon prensinin teşyiinde Vali 
Muhiddin Bey, Kolordu ve bahriye 
kumandanları, mihmandar Japon 
sefiri, sefaret erkânı ve şehrimizde 
bulunan Japonlar hri’.ır bulunmuş
lardır.

Bir kıt’a polis müfrezesi resmi 
selâmı ifa etmiştir.

Misaf.r prens, hareketinden ev
vel teşrifat müdürü M. Yomazato 
vasıtasile bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur:

— Esasen ötedenberi sevdiğim 
Türkiyeyi ziyaretimden çok mem

nunum. Memleketinizde gördüğüm 
samimiyet ve dostluktan çok mü
tehassis oldum. Türk vatanına 
yaptığım bu seyyahatin çok iyi 
olan intihalarını daima zevk ve 
memnuniyetle hatırlayacağım.

Bu ziyaretimin iki memleket 
münasebatınm daha dostane bir 
şekil almasına müessir olacağ.nı 
zannediyorum.

Japon milleti Türkiyeyi ve 
onun dahi reisini çok iyi tanımak
ta ve memleketinizin siyasî, İçti
maî sahalarda yaptığı inkılapları 
çok. takdir etmektedir.

ilk fırsatta tekrar Türkiyeyi 
ziyaret etmek istiyorum. İkinci 
ziyaretimde bir Japon filosunun da 
beraber gelmesi muhtemeldir.

Prens Takamatsu, Sofyadan 
sonra Bükreş, Budapeşte, Viyana 
Prag, Almanya İsviçre, Fransa, 
İngiltere. Amerika, Kanada, San- 
fransisko tarikiyle Japonyaya av
det edecektir.

Jiks k ı §
Menemen Hadisesiie
Alâkadar görülerek 

Tutuldu
Dün de, şehrimizde, Menemen 

irtica hareketiyle alâkalan görü
len iki kişi tevkif edilmiştir.

Bunların hüviyetleri, henüz giz
li tutulmaktaktadır.

Müzakereye girişmişler
Cenevre, 19 (A.A) —  Murah

haslar bugün tahdidi tesübat me
selesinin müzakeresine girmişler
dir.

Postayı soydular
Singapur, 19 (A.A) — Dün 

akşam bir takım hırsızlar umumî 
posta binasına girerek posta çan
talarını yağma etmişlerdir. Polis 
tahkikat yapmaktadır.

Yuvarlak masa konferansı 
Londra, 19 (A.A) —  Yuvarlak 

masa konferansı son içtimaim bu
gün Saint Jsmes sarayında akdet
miştir. M. Mac Donald, konferan
sın mesaisini hulâsa ve hükümetin 
federasyon projes ihakkındaki, hattı 
hareketine dair izahat ita etmiştir'

Telgraf Haberleri
Tedrisat

Önümüzdeki seneden iti
baren başlıyor

Ankara 10 (İnkılâp) — Bura
da yapılan ziraat enstitüleri gele
cek seneden itibaren tedrisata baş- 
lıyac ıktır.

Ziraat kongresi 
Ankara 19 (İn ılâp) —  Ziraat 

kongresi bitmiştir.

M= Grandime mıtku
Roma, 19 (A. A .)— M. Gran

di Avrupa ittihadı komisyonunun 
hususî içtimaında bir nutuk söy- 
liyerek hulâsaten atideki sözleri 
söylemiştir:

“ Cemiyeti Akvama dahil ol- 
mıyan Avrupa devletlerinin mesa
iye iştirake davet edilmeleri hu
susunda aza hemen hemen müt
tefiktir. Fakat bu devletlerin ko
misyonda diğer aza devletlerle 
müsavi hukuka malik olup olma
dıkları meselesinde mutabık de
ğillerdir. Bu hususta karar itası 
nazik bir mes’eledir,

M. Briand 1930 Teşrinisanisin
de komisyonun ilk celsesinde hü
kümet tarafından yapılan anket 
neticelerini ihtiva eden Fransız 
muhtırasını tebliğ etmiştiı Bu ra
porda şöyle deniliyordu: “Bu ne
ticelerde Cemiyeti Akvama dahil 
olmıyan Avrupa harici devletlerin 
iştirakinde esas itibarile bir mu
halefet mevcut değildir

Binaenaleyh îtaîya hükümeti o 
zamandanberi bu fikrin değişmesini 
istilzam edecek ne gibi vekayi zu
hur ettiüini sormaktadır. Bu mes’- 
elede çok vazih olmaklığımız lâzım
dır. Şimdi cemiyete aza olmıyan 
bu devletleri maddî hukuk veril
meksizin davet edersek davetin 
kabul edilmesi muhtemeldir. Ben, 
reisin davetin bazı şrtlara taliki 
hakkındaki mutaleasına iştirak 
edemiyeceğim. Vazifemiz ay
rılık yapmak niyetinde olduğu
muzu değil, bilâkis mes'uliyetin 
teklifleri kabul etmiyen milletlere 
ait olacağını göstermekdir. Hüsnü 
niyetin hangi tarafta olduğunu gör
mek icabeder. Tetkik komisyo
nunun vâsi salahiyeti olduğu doğ • 
rudur. Fakat kararları daima Cem
iyeti akvam meclisine ve heyeti 
umumiyesine arzedilecektir.

Cemiyeti Akvama aza ol- 
mıyan devletlerin muhtemel tarzı 
hareketile meşgul olmak mev
zuu babs değildir. Meclis ve heyeti 
umumiye bu meseleyi daima ye
niden tetkik edebilecektir Binaen
aleyh meseleyi daha ziyade burada 
temsil dilen devletlerin mes’uliyeti 
noktasından nazarı dikkate alma
mız icap etmektedir. Davet tek
lifinin İtalya ve Almanya tarafın
dan vaki şekilde kabulü mesaiye 
devama mâni olmayacak ve fakat 
komisyon Avrupa teşriki mesaisi 
bahsinde ilk olarak nümune olmak 
imkânını verecektir.

M. Grandinia nbtloı aza üze
rinde mühim tesir yapmıştır.

Tahdidi teslihat ve Türkiye 
Ankara 19 (A.A) —  Kânunu

sanide Cenevrede içtima eden 
Avrupa ittihadı ihzarı konferan
sındaki müzakerat ve bilhassa 
Türkiye ve Rusyanın müsavi şe
raitle daveti hakkında söylenecek

Belçika Sefiri
Hariciye Vekilini ziyaret 

etti.

Fransa da
Milliyetperver sosyalistler 

kongresi
Paris 19 (A. A) — Millî sos

yalist kongresi uzun bir müna
kaşadan sonra 1286 muhalif reye 
karşı 2161 rey il2 Lir takrir kabul 
etmiştir. Bu takrirde milli mec
lisin parlamentodaki grupa sosya- 

K u t u p  S e y y a h a t İ  İç in  y a p ı- ! lizim menfaatlerinin tabiyevi bir 
la n  t a h t e l b a h i r  ' ta^!m hattı hareketler ittihazına

Paris 19 (A.A) — Ju'es Ver- 1 veya flrkanln ananatına mugayir

Ankara 19 (İnkilâp) Bu gün 
Belçika sefiri Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü B. i ziyaret etmiştir.

Desaike inlyoırS

nenin torunun Natlins tahtelbahi
rinin şimal kutbuna icra edeceği 
sefere iştirak edeceği haberi tek
zip edilmektedir. M. Verae, ancak 
tahtelbahirinin Fladeifiyada yapı
lacak olan vaftiz merasimine işti- ! 
rak edecektir.

İnkılâp — Jul Vern meşhur j 
bir Fransız romancısıdır. Bu ada- j 
mın muhayyele kuvvetile seneler
ce evvel yazdığı fennî romanlar
daki hayalî keşfiyat bugün birer 
hakikat olmuştur. Torunu da ona 
benziyor galiba.. Kutup seyahat
leri şimdiye kadar; tayyare, balon 
ve gemi ile yapılmıştır. Tahtelba
hirin ismi bu gibi işlerde henüz 
yeni işitilmiştir.

Amerika kurak
lıkla nasıl müca

dele ediyor
Vaşington 19, (A. A.) —  M. 

Hoover 57 kişiden mürekkep bir 
komisyon teşkil edilmiş olduğunu 
bildirmiştir. Komisyonun riyase
tinde sabık Reisicümhur M. Cod- 
lidje ve reis vekilliklerinde de sa
bık ve esbak Reisicümhur nam
zetleri M. Smith ve M. DaWis 
bulunmaktadır. Komisyonun mak
sadı teşekkülü kuraklıktan mü
teessir olan mmtakalara muavenet 
olmak üzere 10 milyon dolar cem’i 
hususunda Salibiahmere yardım 
etmektir.

Sopalı komünistler
Melburn, 19. —  (A. A.) —  Bu 

gün öğleden sonra sopalarla mü
cehhez olan ve koministler tara
fından sevkedilen 500 kişi şehir 
dahilinde bir nümayiş yapmışlardır. 
Polis müdaheie etmiş ve kısa bir 
arbededen sonra tahrikâtçılardaıı 
11 kişiyi tevkif etmiştir. Bazı ha- 
fif yaralılar vat dır._____________

| kararlar almasına müsait olma- 
! dığını nazarı dikkatten uzak tut- 
' mamak hususunda itimat etmekte 
I olduğu beyan edilmektedir. Kabul 

edilmiş olan bu takrir Steeg ka- 
J binesihin sukutuıa ve yerine sağ 

c anaha mensup bir heyetin gelme- 
} sine mâni olmak için kabulu tav- 
ı siye edilmiş olan aske» î kredilerin 

reddini istilzam etmektedir.

Alman îrnperatorluğu
j Berlin, 19 (A. A.) — Almanya 
I dün Alman imparatorluğunun te- 
| şekkülünün 60 mcı yıldönümünü 
i tes'it etmiş ve bu münasebetle 
! Reisicütrihur Mareşal Hindenburg 
i bir nutuk irat etmiştir.

sözler burada ehemmiyetle tpkip 
edilmektedir.

Ankara, 19 (A.A) —  Tahdidi 
teslihat konferansının 932 sene
sinin ilk aylarında inikadına, 
bugünlerde toplanacak olan Ce
miyeti Akvam meclisince karar 
verileceği bura mahafilinde tah
min olunmaktadır. Bir müddet- 
tenberi mühtelif ajanslarda mev
zuu bahsedilen tahdidi teslihat 
konferansı riyaseti hakkında hü
kümeti Cümhuriyemizin nok- 
tai nazarı, konferans reisinin 
konferansa iştirak edecek olan 
bilumum devletietlerin inzimamı 
arasile olması vadisinde bulundu
ğu öğrenilmiştir.

Reis intihabı hususunda bütün 
devletler arasında bir ittihat olma
sı bura muhafilince temenni edil
mekte ve bu susuretle konferansın 
en iyi bir başlangıcı iyi bir hava 
içinde açılması temin edilmiş ola
cağı zannedilmektedir.

sazan
[B irinci sahifeden mabat]

Tabancasına asılınca basıjor 
narayı:

Heeeyt! Bana yüzb’r senelik 
Sırrı derler! Yakarım haa!

Ziya Beyefendiden adamdır, 
Hemen dükkândan çıkıp nokta
daki polise gidiyor, şikâyet edi
yor.

Fakat azılı herifler, polise sal
dırmaktan da çekinmiyorlar, iş 
karakola intikal ediyor..

Bu hâdisenin ilk safhasıdır. 
Bunu takip eden sahneler, hep 
iğrenç hem de gülünçtür-*

Polis tahkikat ile meşgul ola 
dursun Sırrı Ziya Beye gelip di
yor ki.

— Bu dükkâna bir daha gi
rersen, seni sağ çıkarmam..

Bittabi bütün bu hadiseler hal
kın gözü önünde cereyan etmek
tedir.

Hele Rifat bu kadarlada kal
mıyor, Ziya Beyin arkadaşı olan Na
fiz Beye bir bıçak sallayıp elini 
yaralıyor.

Polis tekrar müdahale edip dük
kânı kapıyorlar. Serserilerle dük
kân sahipleri tekrar karakola gi
diyorlar. Polis işi müddei umumî
lik halledinciye kadar dükkânın 
kapalı kalmasını emrediyor.

*

Saat altı.. Balıkpazarının en 
cavcaklı zamanı.

34 numaralı dükkânın önünde 
birdenbire 3 kişi beliriyor. Bunlar 
Rifat, İsmail ve Sırrı’dır ve hemen 
kilitleri kırarak dükkâna dalıyor
lar, kasadan paraları, çengellerden 
etleri aşırıp tüyüyorlar.

Hâdise işte budur. Ve bu hâ
dise herkesin gözü önünde cere
yan etmiştir. Ömürlerinde bir 
defa 101 seneye mahkûm adamlar 
hapisanedee herhangi bir şekilde 
çıkarsa tekrar hürriyetlerine kavu

şunca sıkı bir zabıta konturolu altında 
ve herzaman müşahede de bulun
durulmalıdırlar. 101 sene hapis, 
hem de sirkat ettiği için adam 
öldördüğü için hapis, bir adama 
şeref vermez. Böyle bir maziyi ser
keşlik ve külhanbeylik için bir va
sıta gibi kullanan serseriler ceza
sız kalmamalıdırlar.
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ilk tedrisatta teftiş
terbiye sistemini terviç eder. Ve 
Muallimin bütün «eş’esini kırar. 
İnsaflısı bu kadarla iktifa eder. 
Daha ileri gidipte bunu mektebin 
teftiş defterine yazan, sonra da bir 
rapor halinde idareye bildirenler 
de vardır,

Alâtı dersiye namına kırık bir 
cetvel dahi bulunnııyan bir mek
tebe müfettiş gelir; eşya dersine 
girer. Muallimin, siyah tahtada 
tebeşirle dinamolardan, gravzant 
halkalarından bahsetmesine dersin 
müşahhas olmadığını ileri sürerek 
itiraz eder.

Birtek haritasının bile bulun
madığı bir mektepte tablolarla 
tarih dersinin takririni, bir tnen- 
kıle bile mevcut olmıyan bir ilk 
mektepte arazi üzerindeki hatlann 
muntazam flamalarla gösterilme
sini ister. Bu zevat, sanki memle
ketin ve muhitin istilzam ettiği 
vaziyetlere göre faaliyetlerini tan
zim etmeğe; her türlü noksan ve 
yokluk içinde vazifesine dört elle 
sarılan bir muallimin feragatini 
görmeğe, onun zayjf ve tatmin 
edilememiş vücudürıü yıprandıran 
mesaisini takdir etmemeğe yemin 
etmiştir.

Bütün bunlara inzimam eden ilk 
tedrisat muallimlerinin son zaman
larda tutmağa icbar edildikleri iki 
defter mes’elesi de vardır. Bunun 
birisi (Şema! diğeri (plan) defte
ridir. Günlük ve haftalık mesaiyi 
not eden bu defterlerin yine mü
fettişler tarafından bulunmuş yer
de formülü vardır. Her zaman 
olduğu gibi gene bir tamim 
ile muallimler bu defterleri mun
tazaman yazmağa icbar edilmiş-

f  3  üncü sakifeden devam )  
lerdir. Fakat tarzı tanzim ve ter
tibe dair kemakân hiçbir izah 
yoktur... Muallim; ihtiyaç gördüğü 
için değil, - Çünkü teknik noktai 
nazarından bu defterlerin tutul
masının çok sakat olduğunu bi
lirler —  müfettiş geleceği için 
o büyük yükün altına büyük bir 
tahammülle girer.

Dersi hazırlamayı, meslekî mü- 
taleayı, hatta yaşaması için lâzım 
olan bir lokma ekmeği bir tarafa 
bırakır. Akşam, sabah, boş zaman
larında bu bitmez, tükenmez sa
yfaları doldurur.... Müfettiş mek
tebe gelir, bu defterlerin tutulma
sı tarzına muhakkak itiraz eder, 
vaziyete itiraz eder, cümleye iti
raz eder, yazıya itiraz eder.. Kaş
lar çatık, yüz argındır. Bu itiraz 
tufanı karşısında muallim bocalar, 
müteessir olur ve hâdis olan vaziyet 
neticesi müfettişten izahat vermesi, 
defterlerin bir numunesinin de 
kendisi tarafından yapılması ve 
bu suretle meslek arkadaşlarına 
yardım etmesi rica edilir. Müfet
tiş bey o zaman bir kulpunu bu
lur. Ya işi vardır; veyahut yazı
lacak raporları...

Binaenaleyh maalmemnuniye 
kabul edilen bu talep münasip bir 
vakte talik olunur; ve hiç şüphe
sizdir ki o münasip vakit huiûl 
etmiyecektir.

Bundan anlaşılıyor ki, her türlü 
mesainin muhite ve ihtiyaca uy
gun olması lâzımdır. Bu suretle 
ancak neticeye kat’î adımlarla va
rılır. İlk tedrisatın bu günkü tef
tiş sistemi ihtiyaca uygun değildir; 
ve feragati nefisle çalışan İnkılâbın 
hocalarını tatmin etmiyor. Hattâ

Nihayet dim intihaplarım 
yapabildiler

Geçen gün, gürültülü bir içti
ma aktettiklerini, fakat, idare 
heyetlerini intihap edemediklerini 
yadığımız, edebiyat fakültesi tale
be cemiyati, dün de Türkocağmda 
toplanmış, bu sefer, intihabı ya
pabilmiştir.

idare heyetine; Hayrünnisa 
Hanımla, Macit, Ethem, Niyazi, 
Şükrü, Şinasi, Rıza ve Faik Bey
ler: teftiş heyetine de; Nuriye Ha
nımla Reşat ve Rıza Beyler inti
hap edilmişlerdir.
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Yunan murahhası geidi
Bir miiddettenberi Atinada bu

lunan Yunan mübadele baş murah
hası Fokos dün şehrimize gelmiştir, 

onlara meslekten ve saay hayatın
dan bezginlik ve fütur getiriyor. 
Hiç şüphesiz bu; ilim için, mem
leket için bir kazanç değildir. 
Onlar; mafevki naıîkör görürler. 
Kendilerini mesleğe karşı soğuta
cak vak’alarla karşılaşırlarsa mem
leket irfan hayatı neşierienml.y 
olur.

Onları maddeten mümkün de
ğilse, biç olmazsa, manen okşamak 
enghi kalplerini, temiz nasiyelerini 
bir parça da takdir etmek lâzım
dır. Kimsenin elinden ve dilinden 
takdir gelmiyorsa onlar, düşünce
siz, hedefsiz, ilimsiz, faaliyetlere 
sevkedilerek işgal ve haklı olarak 
ihata edemedikleri için tekdir de 
edilmesinler. Çünkü iş görmek ve 
çok müsmir neticeler almak için 
hiçbir şeyleri olmasa da onların 
benliğindeki imanları kâfidir.

R a u f H ay d ar

İstikrazlar T  ahviiât

İs. dahilî 98 Tramvay
Ş. D. yol. Tünel
D. Muvah. 86, Rıhtım —

Saydi mahî — Ana. I 22,55

Bağdat — ıı —
Tş. aske. — „ III —

E sh a m
İş. B. Terkos
Anadolu Çi. Ar.
Reji — Unyon —
Ş. hayriye — Şark Değ. —
T ramvay — Balya —
Umumî sig. — Şark M. —
Bomonti — Telefon —

Ç ek fiafcleri
Londra 1030 Prağ 15,90
Nevyork 0,47,17 Viyana 3,35—
Paris 12,02,— Madrit 4,54,50
Milâr.o 9,— Berlin 1,98,25
Brüksel 3,38,— Varşova 4,24
Atina 36,40 Peşte 2,69,50
Cinevre 2,43,50 Bükreş 79,45
Sofya 65,10 Belgrat 26,65
Anıster. 1,17,— Moskova 1088

N uksıt

Kuruş Kuruş
1 İsterlin ^032,— 1 Şilin (Av.) 31,25
1 Dolar 212,50 1 Pezeta 24,30

20 F. Fransızl68. 1 Matk 51,25

20 Liret 223.— 1 Zeloti 24,—

20 F.Belçika 119.— 1 Penog 37,—

20 Drahmi 55,50 20 Ley
21 Dinar

25,25
77,—

20 F. İsviçre 825— 1 Çernoveç —
20 Leva 31.— 1 Altın 916,—

1 Florin 85— 1 Mcidıye 52ı__
lkur. (Çek) 127— İBankanot 247,’—

Çocuğunu düşürmüş
Tavuk pazarında ahçı Ahmet 

İsminde birinin karısı dün çok 
sulfato içtiği için çocuğunu dü
şürmüştür. Belediye dokturu ta
rafından tahkikat yapılmaktadır.

E d e b iy a t  b ir liğ in e  ce v a p  
v eriy o r. Ba?

Güzel sanatler birliği edebiyat 
şubesinin geçende aktedilen kon
gresinde Menemendeki müessif ir
tica hâdisesi mevzubahsolmuş, mu
allim ve zabit Kubilây Beyin 
inkilâp yolundaki ac,klı ölümün
den duyulan teessürün Maarif ve 
Millî Müdafaa vekâletlerine bildi
rilmesi kararlaştırılmıştı Bu 
kararın icra olunması üzarine 
Edebiyat şubesi umumî kâtipliği
ne maarif vekili Esat Beyin imza- 
sile şu tezkere gelmiştir,

“ Güzel san’atler birliği ede
biyat şubesinin kongresinde Me- 
nemendeki irtica hâdisesi dolayı- 
sile izhar buyurulan teessür ve 
mualliminin ededî bir timsali olan 
bu muhterem şehidin millî ede
biyatımızda da bir yer alması 
hakkındaki temennilerimi muhte
rem kongre azasına arz ye bil
vesile teyidi hürmet eylerim 
efendim.,,

Millî müdafaa vekili Zekâi B. 
de Edebiyat şubesi umumî kâtip
liğine gönderdiği tezkerede kon
grenin hissiyat ve ieessüratma 
müşterek olduğunu bildirmiştir.

Romen Caîgjcıları
Memleketlerine iade edilmele

rine karar verildiğini dıin yazdı
ğımız iki Romen çalğıcı, dün, hu
dut haricine çıkarılmak üzre, şeh
rimizden uzaklaştırılmıştır.

Müddet temdit edildi
Otelci, hancı, lokantacı ve sair 

ticarethane sahiplerinin 1704 nu
maralı kanun mucibince verecek
leri beyannamelerin müddetinin 
ay sonuna kadar temdit edildiğini 
geçen gün yazmıştık.

Bu müddet te az görülmüş, 
mühlet 15 gün daha uzatılmıştır.
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Agopyan hanı faciasının tah
kikatına alân devam edilmektedir.

Müddei umumî ve muavini
Şefik, Belediye fen heyeti azasın- 
Gıyaseddin ve komser muavini 
Abdulhafız Beylerden mürekkep 
bir heyet Agopyan hanında keşif 
yapmışlardır. Müddei umumî mu
avini Şefik Bey, kazayı çıkaran 
Emil ve çırak Yani ile müessese 
sahibini isticvap etmiş, bir çok şa
hitleri de dinlemiştir.

Tahkikatın seyrine göre, faciada 
kast olmadığı neticesine doğru 
gidildiği anlaşılmakta ise de, diğer 
taraftan, filim ve mobilyenin sigor
talı olması filimlerin hepsinin açık 
bulundurulması, kast olduğu ihti
malimde takviye etmektedir.

Filim atelyesinin, ruhsatsız ve 
gizli olarak çalıştığıda söylenmek
tedir.

Müddeiumumi, hâdise hakkın
da bir muharririmize şunları söy
lemiştir.

“—  Tahkikatımız seyrini takip 
ediyor. Yangında kast olup olma
dığı hakkında henüz birşey söyle
mek mümkün değildir. Çünki, tah
kikat, o safhaya gelmemiştir. Bitta
bi, tahkikatın neticesinde bu cihet 
anlaşılacaktır. Yarın veya öbürgün 
tahkikatın bitmesi kuvvetle ümit 
edilmektedir. Şayet bir kaste tesa
düf edersek, bu kadar vatandaşın 
hayatına malolan bu facianın mes
ulleri, cezalarını görmekte gecik- 
miyeceklerdir. İsticvaplara devam 
ediyoruz.”

Dünkü gazetelerden bazıların
da, belediye heyeti fenniye mü
dürü Ziya Beyin. İtfaiye vesaitinin 
noksanlığı hakkındaki neşriyatı
mıza cevap verdiği yazılıyor ve 
deniliyordı ki:

“ —  itfaiye vazifesini yapmış
tır. Belediyenin ihmali yoktur. 
Beşinci kattan 18 kişiyi kurta
ran itfaiyedir, itfaiyenin vesaiti 
ııoksan oisayüı, tehlike, yalınız bir 
dairenin tamamiie yanmasiie ber- 
teraf edilemezdi.....  „

Bizde müdeamızı tekrarlıyoruz: 
tfaiye, vazifesini yapmamış

tır!,, Demedik. Hatta, efradın 
fevkalâde fedakârlık yaptığını, 
dünde zikrettik.

Beşinci katta 18 kişinin kurta
rılması, bir itfaiye neferini fevkalâde 
fedakârlığı ile kabil olmuştur. 
Bunu dünde yazdık. Merdivenin 

beşinci katakadar yetişebildiğim, ten
telerin dar olmadığını, heyeti fen
niye müdiri Bey, iddia edebilir
ler mi?

Yangının, yalnız bir dairenin 
yanmasiie bertaraf edildiği, teves
sü etmediği, bunların da itfaiye 
hesabına kaydedilmesi lâzım gelen 
bir muvaffakiyet olduğu söyle
niyor. Halbuki, hakikat şudur:

Filimlerin ateş alması gayet 
ani oimuç, bütün filimler bir 
anda parlamış, filimler yanıp bi
tince, ateşin şiddeti kalmamıştır.

İtfaiye oraya geldiği zaman, 
zaten kârgir olan binanın, yalınız 
bir odasında yavaş yavaş yanan 
mobilyaları bulmuştu. Gayet mev
ziî olan bir ateşi, tazyikla çevi
ren hortumlara malik bulunan 
itfaiye teşkilâtı değil, eski devrin 
tulumbalarının bile söndüreceği, 
pek tabiî olan bir hakikattir.

Eğer, itfaiye, onu da söndüre- 
meyip te bütün bina yansaydı, bu 
teşkilâta itfaiye değil, büsbütün 
başka bir isim vermek lâzım ge
lecekti.

Yine söylüyoruz: İtfaiyenin it
fa ve tahlis vasıtaları eksiktir! 
Neşriyatımızın tevil ve itirazlarla 
karşılanmasını değil; vesait bilfiil 
ikmal edildikten sonra heyeti fen
niye müdürü Beyin:

“İşte, icap eden levazım tedarik 
edilmiştir, bundan sonraki yangın
larda, tehlike azalmıştır. İşte ami- 
yant elbiseler, işte gaz maskeleri, 
işte sekiz katlı binaların damlarına 
kadar yetişecek merdivenler, işte 
falan filân,, şeklindeki beyanatım 
bekliyorduk. Yoksa böyle pofpof 
değil!

tecilerlıs inmek-

Fırtına devam ediyor!
nııııı.'eaj nı iTH'BU JBM gaıam n

Karadenizde mofürler ve vapurlar
battı zarar milyonları geçiyor!
Batı fırtınasının Karadenizde 

birçok hasarlar yaptığını, bir vapu
run battığın! ve birçok vapurların 
akibetlerinin meçhul olduğunu dün 
yazmıştık.

Fırtına, bu kadar zarar ver
mekle kalmamış, şiddetini daha 
artırmıştır. Zonguldakta, mendirek 
içinde bulunan Yunan bandralı 
Hendi vapurunun dibi delinerek 
batmıştır. Birçok vapurların sey- 
riseferlerinde intizam kalmamış 
her limanda beklenen vapurlar, 
zamanında gelememişlerdir. Sebat 
ve Rize vapurlarından hiçbir haber 
yoktur. Fırtına esnasında sığına
cak yer buiamadılarsa batmıâ ol
malarından endişe edilmektedir.

Akıbeti meçhul olan vapurlar
dan Aydın vapurunun Amasraya 
iltica ettiği, Millet vapurunun da

Kilimli önünde karaya oturduğu 
anlaşılmıştır.

İutepe, Şükran, Bozcaada, İn
kişaf vapurlarının da Amasra da 
bulundukları tahakkuk etmiştir.

Hacı zade vapuru, zonguldokta 
demirini tarayarak limandaki seri 
tahmil tertibatı iızerine dümütür. 
Son zamanda battığı bildirilmek
lerdir.

Zonguldak limanında bulunan 
bir çok kömür kayığı ve dubatar 
yirmiden fazla motor batmıştır.

Boğulanların adedi üç kişi ola
rak gösterilmekte ise de, pek çok 
olduğu tahmin edilmektedir.

Zonguldakta, müthiş kar fır
tınaları devam etmektedir. Zon
guldak limanında şimdiye kadar 
olan zarar bir milyon liradan fazla 
tahmin ediliyor.

{ Arkası 2  inci sahifede)

SnasUsıaa naasnü Wby©Aır?

Menemen 20 (Hususî) — Diva
nı harbi örfî mahkemesi bugün öğ
leden evvel ve sonra içtima yap
mıştır. Saat 10 da başlayan birinci 
celsede evvelâ Manisadan manifa- 
turafı Osman Efendi, Diizceli sa
atçi Mehmet isticvap edilmişlerdir. 
Ve ifadelerinde Istanbulda Beyko- 
za giderken bindiği vapurda Os
man Efendi ile nalıncı Haşanı gör
düğünü ve Beykozda Lâz İbrahim 
hocanın teklifi üzerine o geceyi İb
rahim Efendinin evinde hep bera
ber geçirdiklerini, maamafih Os
man Efendi ile nalıncı Haşanı bun
dan evvel de Erenköyünde şeyh 
Efendinin evinde misafir kaldığı 
zaman da gördüğünü, Lâz İbrahim 
hocayı da 3 sene evvel Düzçede 
tanıdığını söylemiş ve sözünü Bey
kozda geçirdikleri gecenin mütea
kip günlerine naklederek ilk ev
vel Cibaliye gittiklerini ve nalıncı 
Haşan da beraber olduğunu ve 
orada tütün inhisarında muhase 
beci olan birisile tanıştığını 
ve ertesi C u m a gü n ü  de 
Çenberlitaşta bir kahvede buluş
tuklarını ondan sonra bunlardan 
ayrılıp Düzçeye avdet etttiğini ifa
de etmiştir. Osman Ef. Sorulan 

suale cevaben bu muhasebeciyi tanı
dığını ve isminin Ahmet olduğunu 
ve hafızasnın zaif olmasından do
layı Mehmet Ef. nin söyledikle
rini ancak şimdi hatırlamış oldu
ğunu söylemiştir.

Lâz İbrahim hocanın hafız Ce
mal vasıtasile kendisine gönderdiği 
bir mektup okunmuş ve hoca Ah
met Ef. bu mektubu tahattur etttiği
ni söylemiş ve bu mektubun yazıl
ması sebebini izah ederek evine 
Zekiye Hanım hoca isminde bir 
kadının geldiğini ve bu kadının 
bizi lâz İbrahim hocanın bir oda
da erkekler ve bir odada kadın
lar olmak üzere toplıyarak zikret
tirdiğini söylediğini ve kendisinin 
bunun üzerine, bu nasıl olur ne 
mecnunane bir harekettir, dedi
ğini söyledi.

Cemal ef. bu mektubu götürme
diğini ve laz İbrahim hoca da mek
tubu götürdükten sonra bu yazı
nın kendisinin olmadığını söylemiş 
ve yazını kendi yazısı olmasa bile 
fikrin kendisine ait olduğunu ve 
imzalarında diğer imzalara tetabuk 
etmekte bulunduğunu riyaset tara
fından söylenmesine rağmen hoca 
İbrahim inkârda davam etmiştir.

Bundan sonra lâz İbrahim ho
ca tekrar kaldırılmış ve Manisada 
iken Yüzbaşı Nihat Bey isminde 
birisini tanıyıp tanımadığı sorul
muştur.

İbrahim hoca, tabur arkadaşı 
sıfatile tanıdığını söylemiş ve bunun 
üzerine Nihadm Siirtten kendisine 
gönderdiği mektup okunmuştur.

Lâz İbrahim hoca bu mektubu 
tevile çalışmıştır.

Bundan sonra hafız Osmanın 
Şeyh Esada yazdığı mektup okun
muş ve hafız Osman bu mektubun 
muhteviyatını tevile çalışmıştır.

(Arkası ikinci sayfada)

S o v y e t H.
M. Litviîsoff 

Bolşeviklerin Avrupa ittihadı
nın kendi aleyhlerinde bir tuzak 
addettikleri malûmdur. Ajans Bol
şeviklerin resmî naşiri efkârı ta
rafından neşredilen bir makaleden 
bazı parçalar almış. Bakınız bu 
makalede neler var:

Moskova 10 _( A. A  ) —  Tas 
ajansı bildiriyor: Izvestiya gazetesi, 
Avrupa ittihadı ihzari komisyonu
nun ilk celsesinden bahsederek di
yor ki; yalnız M. Grandi, büyük 
bir cesaretle Versay muahedesi 
esası dahilinde bir Avrupa ittihadı 
tesisine imkân olmadığını söylemiş 
ve bütün devletler için müsavi hu
kuk talep etmiştir. Bu meselede bi
rinci derecede alâkadar olan Fon 
Curtius, susmayı tercih etmiştir. 
Acaba Almanya bilâhare ittihadıs 
maksatları müzskere edildiği za
man mı bu noktaya temas edecek? 
Yoksa [Îmgiliz-Fransız] müzakera- 
tınden tevahhuş ettiğinden dolayı 
bu meseleyi hiç mevzuu bahsetmi- 
yecek mi? İngiliz teklifinin mahiye
ti gayet sarihtir. Franıanın Avru-

mal
pada tahakkümü işine geltniyen 
Ingiltere, konferansın kapılarını 
fevkalâde geniş açarak, binnetice 
ancak bir takım müzakeraitan 
başka bir netice çıkmamasını isti
yor. M. Briand, Sovyetlerle Lehis
tan arasında bir harp vukuunda 
Almanyadan asker geçirilmesi sa
lâhiyetini Fransaya veren Cemiyeti 
Akvam misakının 16 inci madde- 
oini mevzuu bahs etmekle büyük 
bir siyasî hata işlemiştir.

Bu sözlerilo M. Briand Sovyet 
Rusya aleyhindeki müdahale me- 
selecinden sarfınazar edilmiş olma
dığım ve binaenaleyh Sovyetleri 
konferansa davette isticale mahal

s  ''

F r a n s a  EL, a&snra 
M. Briyam  

bulunmadığını izah etmiştir. Av
rupa ittihadı teşebbüsünde Sovyet 
aleyhtarlığı bariz ve gayri kabili 
münakaşadır. Bu fikri gizlemek 
için komisyonda sarfolunan mesaî 
Sovyetlere karşı mücadele etmek 
üzere toplanan kapitalizmin Avru- 
panın en kuvvetli devletinden sar- 
fısmzar edemiyeceğini göstermiş 
tir. Soryst Rusyanın kuvveti ve 
kapitalist devletler arasındaki 
menafii, siyasî entrikalar ağını 
yırtmaktadır.

Bir çete reisi

On iki yaşında bîr kızcağı
zı berbat etti

Sonra da Rizeden istanbula kaçtı. 
Zabıta bu işin takıbil© meşguldür

İstanbul zabıtası iki gündenberi 
yeni bir takip işile meşguldür. Ta
kip edilen beş kişilik bir çete 
reisidir. Bu çeteRizede ev basmış, 
dağa on iki yaşında bir kızı kaçır
mış ve kızın bikrini izale etmiştir.

Bundan sonra da tehdit mek
tuplarına ayni evden cevap ala
mayınca evvelce bıraktığı on 
iki yaşındaki kızı takrar dağa 
kaldırmıştır.

Rize zabıtasının sıkı takibi önü
nde İstanbula kaçan Reşit isminde
ki bu çete reisi ve yakalanan dört 
avesinin hünerlerini hulâsa ediyo
ruz:

„Rizeye tâbi Viçenin isminde bir 
köy vardır. Rize ve civarında şe
kavet eden Reşit ve dört arka
daşı burada bir zengin aileden 
para isterler.

Para alamayınca 12 yaşındaki 
kızlarını bir gece dağa kaldırırlar.

Hâdiseyi müteakip faaliyete 
geçen jandarmalar çetenin ave
nesinden dördünü Rizede yakala- 
mışsada elebaşı olan Reşit zabıta
nın elinden kaçmağa muvaffak 
olmuş, kızı terketmiştir.

Bu haydut kızın ırzını payımal 
ederek bıraktıktan sonra kanu
nun pençesinden kurtulacağını 
ümit etmiştir.

Bundan sonra gene tehdit mek
tupları yazmağa başlamıştır.

Bu mektuplarda evlerini yaka
cağını, aile efradını katledeceğini 
bildirmiştir.

Bu mektuplara cevap alamadı
ğım gören Reşit bu sefer ikinci 
defa kızı dağa kaldırmıştır.

[  A rkası 2  inci sa h ifed e]
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İstanbul vilâyeti dahilinde ilk- 
mekt :p binalmtıa son seneler zar
fında lâzım olan ehemiyet verilmeğe, 
ve her senede bir iki tane haricî 
manzarasile nazarları okşayan bina
lar yaptırılmağa başlandı. Bu; 
hiç ş phesiz memleket maarifi için 
meşl ûr bir hizmettir.

fa k a t mes’eienin iç yüzü hiç 
te ş lyanı memnuniyet değildir. 
Uzu'i uzadıya düşünülerek mevkii 
büyük bir titizlikle intihap edilen 
ve [ lânları üzerinde uzun müna- 
kaş< 1ar yapılan ve her şeyin mü- 
ken mel olacağı zannedilen bu bi- 
nalî'.r, her nedense ya bir ihmalin 
veyahut iğrenç bir fırıldağın ka
nadına çarpıyor.

Geçen seneler zarfında Kadı- 
köyünün mühim bir semtini cidden 
süsleyen ve haricî manzarasiyle 
bir çocuk sarayı demeğe lâyık 
olan bir bina yaptırıldı, her şeye 
itina edildi. Parlak resmiküşat- 
laıla mektebin kapısı yüzlerce 
vatan yavrusuna açıldı iki ay 
gc çmeden koridorların, divarlarm 
muhtelif yerlerinde çatlaklıklar hâ
sıl olduğu görüldü. Duvarların 
h trç ve kireçleri büyük parçalar 
h ilinde kendi kendine mütema
diyen dökülmeğe, ahşap akşamı, 
psneere ve pençere kasaları, ka- 
puiar pek çabuk inatçılık etmeğe, 
kazara kapanırsa, açılmamağa, 
açılırsa kapanmamağa başlamışlardı.

Yüz binlere baliğ olan serve
tin meydana getirdiği bu maarif 
raüessesesinin malzeme fenalığın
dan maalesef pek az ömrü kaldığı 
muhakkaktır.

_sküdarda Paşakapısında yap
tırılan mektep binası da geçen 
sene tamamlandı. Herşeyin asrî 
olmasına dikkat edildi. Kalorifer 
tesisatı da bu binanın asrî ihtiyaç
larını ikmal etmiş oldu (? !). F a
kat buram buran, kar yağdığı bir 
günde hayretle görüldü k i : mek
tebin haricî ana duvarları vasıta- 
sile içeriye sızan sular; —  bu va
ziyet duvarların derecei metanetini 
gösterir.—  Kalorifer daresine hü
cum etmekte ve ocakları söndür
mektedir. Bu vak’a ; temellerin 
su içinde olduğunu ve her yağmur 
mevsimi, müessesenin hayatını sü
ratle ölüme yaklaştırdığını göster
mez mi?..

Kasımpaşada yaptırılan ilk- 
mektep binası da Usküdardaki 
arkadaşının hastalığile malûldür. 
Onun da temellerini kalorifer da
iresine hücum eden sular tehdit 
etmektedir.

Azamî bir ay evvel resmikü- 
şadı yapılan Beyoğlu on beşinci

Yazan : R au f Haydar 
mektebin de henüz bir tarafı bit
memiş ve yapıcılar binayı tamamen 
terketmemîş olduğu halde, bugiin 
talebenin okumakta olduğu daire
nin koridorlarından birisinin kar
şılıklı yan duvarları baştan başa 
çatlamış ve binlerce lira sarfedi
len bu binayı yıkılmak tehlikesine 
maruz bırakmıştır.

Bir iki sene rahat rahat, ta- 
miraiz ömür sürmek saadetine, na
il olaımyan bu binalara sarfedilen 
paraya, ve nihayet bir kaç sene 
sonra mekteplerinin yıkılmasile 
sokaklarda tahsilsiz kalacak yav
rulara yazık değil mi ?

Şüphesiz terbiye, ve mektep- 
cilik noktai nazarından pek çok 
kusurları olan bu binaların hiç 
olmazsa sarfedilen para nisbetinde 
sağlamlıkları tayın edilse, temin 
edilsede bu fakir, bu çıplak mil
letin canından, boğazından artır
dığı yüz binlerce lira yığınlarla 
çamur haline inkılâp etmekten 
kurtarılsa...

Bundan on beş, yirmi sene ev
vel yapılan mektep binalarile mu
kayese edilecek olursa aradaki 
mucibi merhamet farkın azemati 
- arşısında insanın, kudurmamak 
için fazla kudret sarfetmesi icap 
eder.

Aşarî on on beş senelik bina
lar; herdem taze bir vaziyette ve 
seneler geçtikçe granitleşmek- 
tedir. Bugünkiler ise ölümle pen
çeleşen birer ihtiyar...

Vilâyet heyeti fenniyesinin bu 
binaları mütaahhitten nasıl tesel
lüm ettiğine, göya fennî bir tet
kikten sonra raporlar yazarak bu 
faniliğin şah eserilerile nas.l ifti
har ettiğine halâ şaşmaktan ken
dimizi alamıyoruz.

Lâzım mı değil mi ?
Likör fabrikasına ne 

verdik?
Müskirat inhisar idaresi tara

fından 300 bin lira sarfile Tekir- 
dağında bir şarap deposu yaptı
rılmıştır.

Bundan başka likör fabrikası
nın lüzumsuz olduğunu iddia eden
ler vardır. Bu fabrika için de 400 
bin lira sarf edilmiştir. Fabrikanın 
henüz inşaatı Bitmemiştir. Müski
rat inhisar idaresi likör fabrika
sını tesis ederken hariç memleket
lere likör ihraç edeceğini nazarı 
itibara almıştır. Halbuki Avrupa 
likörlerilie rakabete imkân olmıya- 
cağı ilâve ediliyor. Hattâ Türkiye 
içkisi olarak rakı ihracı teşebbüsü 
bile muvaffakiyetli netice verme
miştir.___________________________

Haberler
Türk fındıkları

Bu sene 18 milyon liralık 
ihracat olacak

Fındık mütehassısı Kâzım B. 
tarafından Ankara ziraat kongre
sine bir rapor verildiği yazılmıştı. 
Bu rapor kongrede kabul edilmiş
tir. Kâzım B. Ankara’dan şehri
mize gelmiş ve şu izahatı ver
miştir:

“—  Dünya buhranından müte
essir olmıyan bir madde varsa 
fındıktır. Çünkü arpa, buğday 
tütün aşağı yukarı her memlekette 
yetişir. Fakat fındık istihsalâtı 
Türkiye, Ispanya biraz İtalya’ya 
nasip olmuş bir iştir. Bu itibarla 
bu memleketler her zaman büyük 
talepler karşısında bulunurlar.

“Bunlardan Türkiye gerek istih- 
salâtı ve gerekse mallarının nefa
seti itibarile dünya fındık istih- 
salâtıııda bir mevki işgal etmek
tedir.

“Bu sene memleketimize fındık 
yüzünden 18 milyon lira girecek
tir. Daha ihracat bitmemiştir. 
Şimdiden köylünün eline 6 milyon 
liradan fazla para geçmiştir. Bu 
itibarla fındık Türkiye ihracat 
maddelerinin başında sayılır.

“ıtalyada bir dönüm yerden 150 
kilo, ispanyada 160 kilo fındık 
yetişir.

“Bizde ise vasatı olarak 60 ki
lo elde edilir. Halbuki bir dönüm
de 300 kilo kadar fındık alınan 
topraklar vardır. Bundan anlaşılı
yor ki köylü iyi fındık yetişen 
toprakları intihap edememiştir. „

Son hafta içinde İstan
buldan gönderilen mallar

Geçen hafta içinde İstanbuldan 
hariç memleketlere şu cins ve 
miktarda ihracat olmuştur:

320 ton arpa, 160 ton buğday 
334 ton ceviz, 240 ton fındık, 
127 ton un, 136 ton yulaf, 27 
ton susam.

Bundan başka 135 sandık af
yon, 2 balya ipek 99 balya pa
muk ihraç edilmiştir.

Fıkaraperver Balosu
Oıüm 'izlîV ı 22 Kânunusani 

Perşembe akşamı Kadıköy Sürey
ya Sinemasında verilecek Fıkara- 
perver Balosuna 930 ve 931 güzel
lik ve Ses Kraliçeleride davet 
olunmuştur. Gece saat 3 te îstan- 
bula avdet için hususî vapur da 
temin edilmiştir._________________

800 senelik
Bir ağaç kesildi. Bu ağaç 

hâlâ gençtir.
Beylerbeyi tepesinde Burhaniye 

köyünde bir bahçenin içinde bü
yült ve eski bir ağacın bulundu
ğunu haber alan birkaç ecnebi 
Burhaniye köyüne gitmişler, bah
çe sahibini kandırarak bu ağacı 
25 liraya kestirmeğe muvaf
fak olmuşlardır. Bu ağaç, tahmin 
edildiğine göre İstanbulun en eski 
ağaçlarından bindir. Ağacın 7-8 
asırlık olduğu söyleniyor.

Bu ağaç kesildikten sonra nak
li bir mesele olmuş, evvelâ kökü 
sonra gövde ve dallan ayrı ayn 
Beylerbeyi iskelesine gelmiştir. 
Ağacın nakli için 300 liralık 
masrafa ihtiyaç görülmüştür.

Ecnebi grubu bu ağacı Avru
paya ğötürmek istiyor. Ağacın 
yalnız kutru 12 metrodur. Üzerin
de yaoılan tetkikatta asırdide ol
masına rağmen bütün gövdesinde 
bir tek kurt yeniği bulunmadığı 
görülmüştür.

Kibrit bağ satıyorlar
Dilencilerle yapılan mücadele 

neticesinde son zamanlarda bun
ların adedi nisbeten azalmıştır.

Dilenciliği itiyat eden bazı 
kimselerin zabıtanın takibatından 
kurtulmak için kibrit, kundura ba
ğı ve saire gibi üç beş kuruşluk 
sermayeli kutuları ellerinde taşı
mak suretile dilenciliğe devam 
etmekte oldukları görülmüştür.

Tütün satışları
Borsaya alınması düşü

nülüyor
Ankara ziraat kongresinde 

Tütünün ticaret borsalarında mu
amele görmesine karar verilmiştir. 
Bu karar buradaki tütün tacirleri 
tarafından memnuniyetle karşılan
mamıştır.

Alâkadar tütün tacirleri tütünün 
ticaret borsasmda muamele gör
mesini mahzurlu buluyorlar. Bun
ların fikrine göre tütün ticaretin
deki bazı hususiyetler, borsa mua
melesine tâbi olamaz.

Ziratçılarla tütün müstahsilleri 
bu fikrin temamile aksini iddia 
ediyorlar. Bunların fikrine göre 
tütün borsaya girecek olursa, 
bu satışlar kontrol edilecek, bu 
suretle müstahsilin menfaatları te
min olunacaktır.

Bu mesele alâkadar daireler 
tarafından tetkik edilmektedir, 
iktisat vekâleti bu hususta bir 
karar vermiştir.__________________

İnkılâbın edebî tefrikası : 1 6Nana...
Yazan : E m il Z o la

Salona doğru yürüyeceği sıra
da Zoe onu durdurdu, kendi gi
dip Margi dö Suvar ile Kont 
Mufayı tuvalet odasına getirdi. Böy
le yapmak daha iyi idi.

Ezberlenmiş bir nezaketle Na
na:

—  Efendiler, sizi beklettiği
me teessüf ederim.

—  İki erkek selâmladılar, o- 
turdular.

Penceredeki işlemeli tül stor, 
odayı yarım bir aydınlık içinde 
bulunduruyordu.

Burası apartmanın en güzel 
döşemmiş odası idi. Açık renk 
kumaşlarla kaplanmış dm arlarda

Mütercimi: S e n b e n  
tablolar vardı.

Büyük mermer tuvaletin üs
tündeki kristal ayna ■ çok şıktı. 
Mavi saten kaplı şezlong ve yal
dızlı sandalyalar odayı ; dolduru
yordu.

Nana sarınarak, bürünerek, 
açık saçık olan elbisesini gü
ya kapamıya çalışarak nemli 
vücüdunun kokusunu neşrediyor 
dantelalari içinde tebessüm edi
yordu, çekingen tavurlar alıyordu.

Kont Mufa ciddî bir tavırla :
—  Madam! kabul edilmek 

için iarar ettiğimizi mazur görünüz. 
Bir iane için geldik Margi ile ben 
muavenet cemiyetinin azalarındanız

Bu evde büyük bir artistin 
oturduğunu haber aldığımız zaman 
fakirlerimiz için biraz yardım ıste- 
miye karar verdik.

Ah madam bilseniz şehrimizde 
ne kadar çok aç ve yoksul var. 
Soğuktan ölen hastalan, açlıktan 
sararan çocukları ‘gördükçe insa
nın merhamete gelmemesine im
kân yok.

Nana:
—  Aman yarabbi demek bu ka

dar sefalet içinde yaşayanlar da 
var, diye hayret ‘ediyordu.

Yatak odasına gitti ve yegâne 
parası olan elli frangı getirip 
verdi. Üstelik mazeret te beyan 
etti, başka zaman daha çok vere
cekmiş

Adamlar giti..
Nana yatak odasına döndüğü 

zaman hem gülüyor, hem bağırı
yordu.

İşte bir takım züğürt herifler,

Elli frangımı da aldılar.
Zoe her köşeye bir misafir 

yerleştirmişti. Gelenler o kadar 
çoktu;

Nana emretti.
— O , heriflerin hepsini merdi

venden yuvarla., yallah!. Çabukol!.

Zoe kımıldamak istemiyordu. 
Iştayneride mi kovayım dedi.

—  Elbet, hem en evvel onu.. 
Nihayet onu istiyorsan en kestirme 
yol kapı dışarı etmektir.

Bir müddet sonra artık kimse 
kalmamış olduğuna emin olmak 
için odaları dolaşıyordu.

Boş odanın kapısını çalınca an
sızın minimini oğlanla yüz yüze 
geldi.

Çocukcağız bir sandığın üstüne 
oturmuş dizlerinde buketi bekli
yordu.

Nana haykırdı:
— Ah yarbbi burada bir tane da

ha var.
( Bitm edi)

HâSâ mı?!
Bazı yerlerde imam 

nikâhile evleniyorlar
Geçenlerde bir arkadaşımız 

kanunu medenînin yasak etmesine 
rağmen Anadolunun bazı yerle
rinde ve imam nikâhile gizli ni
kâhlar kıyıldığını, bu işin de “hilei 
şeriyesi” bulunduğunu bir fıkra
sında yazıyordu. Bu hususta tah
kikat yaptık.

Saİâhiyettar zevatın noktai na
zarlarına göre, bir adamın iki ve 
hatta üç defa evlenmesine imkân 
hazırlıyan vaziyetler vardır. Bir 
çitf Belediye veya köylerde muh
tarlar huzurunda evlenmelerine ait 
kanun! muamelelerini yaptıktan 
sonra çiftlerin ellerine bir “evlen
me cüzdanı,, veriliyor.

Bununla evlenme muamelesi 
tamamlanıyor. Fakat, bir çok yer
lerde evlenme ırtemurlarile nüfus 
daireleri arasında sıkı bir rabıta 
olmadığı için evlenme muamelesi
nin nüfustaki kayıtları da tescili 
yapılmıyor ve bu tescil muamele
lerinin takip ve ikmali çiftlere, 
daha doğrusu evlenen erkeğe bı
rakılıyor.

Bu yolsuzluklara mâni olmak 
üzere evlenme vukuatının derhal 
nüfus idarelerine bildirilmesi ve 
evlenme cüzdanile nüfus cüzdanı
nın da ayni zamanda evlenme vu
kuatına kaydedilmesi alâkadarlara 
bildirilecektir.

Biri daha
İdam talebile mahkemeye 

sevkediliyor.
Kadıköyde karısı Hidayet Ha

nımı kıskançlıkla öldüren müte
kait Hakkı B. hakkında Üskü
dar müstantikliğince yapılmakta 
olan tahkikat bittiği cihetle, Hak
kı B. dün jandarma muhafazası 
altında İstanbul tevkifhanesine 
nakledilmiştir. Zahiren hiç yüzün
den karısını öldürmüş görünen 
bu adam; konuştuğu adamlara:

Siz bilmezsiniz ! Hidayetin ka
bahati pek çoktur. Bir çok adam
larla görüşüyordu. Bunu bile bile 
kabul edemezdim. Nihayet, cina
yet günü, onu yanıma alarak so
kağa çıktık. İbrahim ağa bostanı- 
na geldiğimiz zaman yaptıklarını 
birer birer anlattım. Bana kargılık 
verdi ileri geri söylendi. Dayana
madım, tabancamı çektim ve vur
dum!,, demektir.

Hakkı Bey idam talebile mah
kemeye sevkedilmektedir.

Belediye
İlmî müesseseler aça

cakmış!
1931 senesinde belediyenin 

yapacağı işlerden biride Istanbul- 
da büyük bir hıfzıssıhha müessesesi 
açmaktır. Gazeteler, bu müesse
senin bir şehir bakteriyoloji mü
essesesi olacağını yazıyorlardı. Bu 
müessesede yalnız bakteriyoloji 
kısmı bulunmayacak, maruf mü
tehassıslar burada tetkikat yapa
caklardır. Belediye böyle bir ilmî 
müesseseye açıldıktan sonra be
lediye sıhhî işlerde daha esaslı 
faaliyet gösterecektir

İL

ABONE ÜCRETLERİ 
3 aylık 6 aylık senelik 

Dahil içnı 5 9 17 lira
Hariç için 9 16 33

F ia t i  5  k u ru ş
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o la n  H iz m e t, S e r t e s ç i  d o k t o r la r ın  , 

H a lk  F ır k a s ın a  g ir m e le r i  m iıı ıa -  

s e b e t i le  şu  m a k a le y i  r ıe ş r e t m iş t ir :

Kariler
H ad ise lerin  şu te c e llis in e  a e  

b u yu ru rsu n u z ?
Haber aldığımıza göre dünden 

itibaren neşriyatını tatil eden Ser- 
bes Cümhuriyet gazetesinin Baş
muharriri doktor Faik Muhiddiu 
Bey, Halk Fırkasına girmiştir.

Diğer bir habere göre; mef
suh Serbes Cümhuriyet Fırkasının 
vilâyet ocağı reisi doktor Ekrem 
Hayri Bey de bugün, yarın Halk 
Fırkasının malı olacaktır. Anadolu 
gazetesi dünkü nüshasında her iki 
doktorun Halk Fırkasına girdik
lerini yazmakta ve:

—  Yeni uzuvlara muvaffaki
yet temenni ederiz.

Demektedir. Gazetemiz şahıs
ların hareketlerile alâkadar değil
dir. Bilâkis istiyen vatandaşın di
lediği fırka veya teşekküle gire
bileceği kanaatindedir. Bu itibarla 
Ekrem Hayri ve Faik Muhiddin 
Beylerin Halk Fırkasına girişlerinin 
bizce bir fevkalâdeliği yoktur. 
Yalnız; bu zevatın son siyasî hâ
dise ve gürültülerde bazı hususî 
mevki ve sözleri vardır ki bunla
rı efkârı umumiyeye arzetmeği 
lüzumlu buluyoruz:

Zeynel Besim Bey; gerek ka
naatleri, gerek gördüğü zaruret 
yüzünden sahneyi terkedip İstan- 
bula gidince, Faik Muhiddin Be
yin Başmuharriri bulunduğu Ser
bes Cümhuriyet gazetesi:

—  Zeynel Besim Bey Halk 
Fırkasına döndü, 3000 iira aldı 
ve kanaatlerini para mukabilinde 
sattı.. Dönek gazete V.S.

Diye barbar bağırmıştı..
Doktor Ekrem Hayri bey de, 

Zeynel Besim beyin İstanbuldan 
çektiği bir telgraf üzerine:

— Bir kişi kalsam Serbes 
fırkadan dönmem. Zeynel Besim 
bey kendisine sukut arkadaşı 
arıyor..

Diye beyanatta bulunmuştu..
Hadiselerin şu garip tecellileri 

karşısında hayret izhar etmekten

Menemende

VÛÜH MJlll

kendimizi alamıyoruz:
Zeynel Besim beye atfedilen 

kabahatlerin mahiyeti ve insafsız
lığı tahakıık etmiş olmasına na
zaran hakikate bakıp 'ou manzara 
ve tecelli karşısında düşünmek 
âzım değil midi ki:

Faik Muhiddin Bey siyasî sah
nedeki beş, altı aylık hayatı için
de evvelâ mefsuh fırkanın idare 
heyetine giriyor. Saniyen mefsuh 
fırkanın organlığı rolünü yapan 
gazetenin Başmuharrirliğini alarak 
Halk fırkasına karşı mücadele 
açıyor.. Bu günde döne döne Halk 
fırkasına giriyor.. Neden? Siyasî 
kanaatlerin ilmi acaba bu mudur?

Muhterem doktor Ekrem Hayri 
Beye gelince:

Zeynel Besim Beyi Halk fırka
sına dönmüş oimasına rağmen 
sukutuna arkadaş aramakla ittiham 
etmişti. Halk fırkasıiıa girmek ve 
ya dönmek bir sukut mu idi ki 
böyle söylemişti? Şu halde kendi
leri ne için girdiler? Bu bir ka- 
naattan mı, zaruretten mi ileri ge
liyor?..

Bizim düşüncemize göre kana
atlerin istihaleleri bu kadar seri 
olamaz. Şayet zaruret var ise, bu
nu evvelce, başkaları için de kabul 
etmeieri lâzım gelirdi sanırız.

Bu münas'oetie dikkat edecek 
bir nokta daha vardır.

Vaktile muhalif saflarından; 
Zeynel Besim Beyi Halk Fırkasına 
dönmüş şeklinde göstererek onu 
ittiham eden - gazeteçi ankadaşlar 
bu tecel.i karşısında bir tek keli
me söylemiyorlar. Acaba eski 
neşriyatın ve yaptıkları hücum
ların tevlit ettiği vicdan azabın
dan mı, yoksa muazzam çarkların 
dönmeğe başlamasından mı?

*

Görülüyor ki: Lâstik gibi uza
mak istidadını haiz bir mesele 
karşısındayız. Maksadımız ne dok
tor Beylere tarizde bulunmak, ne 
de şunu veya bunu müdafaa et
mektir. Karilerimizi bu hâdiseden 
haberdar etmek ve tecrübe üze
rine intibahlar husulüne çalışmak
tır. Bu da bizim için bir vazi
fedir. kanatindeyiz. İşte o kadar...

Bir cinayet

Dairelere altmış suallik bir 
liste verildi, müdürü umu
mîlerden izahat istenecek

Ankara, 20 ( inkılâp ) — Büt
çe encümeni yeni sene bütçesi
nin muhtelif fa .ılları üstünde tet- 
kıkat yapmaktadır. Encümen şim- 

I dilik bütçenin varidat kısmını 
tetkik etmektedir. Geçen sene 
tahmine tetabuk etmiyen, fakat 
bu sene de Maliye vekâleti tara
fından aynı miktarlar konulan 
kısımlar iyice tetkik edilmektedir. 
Ancak bu hususta bir çok me
murlardan, müdürü umumilerden 
izahat alınmaktadır. Her halde J 

bütçede Maliye vekâletinin tes- 
bitine nazaran, tadilât yapılacak
tır.

Maliye vekâleti masraf bütçe
sini tertip eden her daireden alt
mış sualiik bir listeye cevaplar 
istemiştir.

S©ğıaklaır İbafladn
Ankara 20 (İnkılâp) — Türki- 

yenin her tarafında suhuııet de
recesi birdenbire düşmüştür.

Ankara stadyomu
Ankara 20 (İnkılâp) —  Anka

rada yapılacak stadyoma nisan bi
dayetinde başlanacaktır.

Hava değişti
İnebolu, 19 (A. A) —  Bir haf- 

tadanberi baharı andıran hava 
birdenbire değişmiş ve bilhassa 
denizde müthiş fırtınalar bağla
mıştır. Fırtına limanda ve sahil
lerde pek çok haşarat yapmıştır. 
Ve bütün şiddetile devam etmek
tedir.

İnebolu, 20 (A.A) —  Fırtına 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
tarzda devam ediyor. Denizde 
dalgalar 7-8 metre irtifaında ve 
sekiz on mil uzaktan patlamağa 
ve sahili müthiş bir surette değ
meğe devam ediyor. Sahilde bu
lunan kayıklar parçalanmış, evler 
yıkılmak dereesine gelmiştir. Haşa
rat henüz tesbit edilmemiştir. İn
sanca zayiat yoktur.
Ocakta konfrans verildi

Ankara 20 (İnkılâp) dün ocakta 
maarif müsteşarı Emin ve Mehmet 
Emin beyler birer konferans ver
diler.

1 beygir için
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Komünizm
Issı içim öl= 

diracim Mr şeymiş
Bunu tetkikat yapan heyet, 

raporunda uzun uzadıya 
yazı yor

Vaşington, 20 (m . A.) — Ko
münizm hakkında tahkikat yap
mağa memur ve parlâmento aza
sından mürekkep komisyon kale
me aldığı mazbatayı kongreye 
vermiştir. Bu raporda yapılan tah
kikat neticesinde varılan netice
ler zikredildiği sırada komünistli
ğin Amerika için öldürücü bir 
tehlike teşkil ettiği yazılmış, Ame- 
rikadaki komünist fırkasının gayri 
kanunî olduğunun ilân edilmesi, 
ecnebi komünistlerin Amerikaya 
girmesini men için muhaceret hak- 
kındaki kontrolün kuvvetlendiril
mesi, komünist Amerikalılar ile 
Amerikada bulunan komünistlerin 
vatandaşlık haklarından mahrum 
edilmesi, komünistlik lehindeki 
propogandamn men olunması ve 
komünist teşkilâtı hakkında adlî 
takibatta bulunmağa mezuniyet 
verilmesi hakkında bir kanun çıka
rılması teklif edilmiştir.

Fransız bütçesi
Paris, 20 ( A.A ) — Meb’u- 

san meclisi 1931-1932 bütçesi hak- 
kmdaki umumî müzakereyi bir 
celsede bitirmiştir.

Fransada
Nazırlar meclisi bir buğday 
ofisi yapmayı kararlaştırdı 

Paris, 20 [A.A.)—  Nazırlar mec
lisi bir buğday offisi vücuda ge
tirilmesini tasvip etmiştir.

Meclis buğday fiatlarında istik
rar temini meselesini nazırlar en
cümeni ile birlikte tetkike millî 
ikstısat ve ziraat nazırlarını me
mur etmiştir.

Sovyet vesaiti
Türkiye konsolosları 

vekâlet edecek
Moskova, 20 (A.A) —  Cema- 

hiri müttehidei Amerikaya gire
cek Sovyet vesait ve vesaikinin 
tanziminde noterlikvazifesinin Tür
kiye konsolosları tarafından ifa
sına Amerika hükümeti muvafakat 
etmiştir.

2 imam 1 vâiz

21 Kânunusani 1931

fB irinci sahifeden mabat)
Müteakiben hafız Cemal kal

dırılmış vs bu da Osman Efendi ile 
15 senelik bir hukuku olduğunu 
söylemiştir.

Bundan sonra hoca Hilmi Ef. 
kaldırılmış ve A.khisarda şeyh 
Ahmet Efendinin kendisine gön
derdiği bir mektup okunmuştur.

Bundan sonra lâz İbrahim hoca 
tekrar kaldırılmış ve Bursaya ne 
maksatla gitmiş ve Kayseride ne 
zaman bulurmuş olduğu sorulmuştur.

Lâz İbrahim hoca izs'n etmiş 
ve Bursadan şeyh Mehmet Esada 
mektup yazıp yazmadığı sualinde: 
Hatırlamıyorum, belki yazmışımdır. 
Demiş ve diğer bir suale de: 
Kayseride müftuyi tanıdığını söyle
miştir.

Müteakiben İbrahim hoca ta
rafından şeyh Esada yazıian uzun 
bir mektup okunmuştur. Lâz 
İbrahim Anadolu dahilindi tarika
tın tamim ve teksirinde kendi 
nam ve hesabına çalıştığı zehabı 
hâsıl olunca şeyh Esat tarafından 
bu yolda kendisine yazılan teh- 
ditkâr mektup üzerine, lâz İbra
him hoca bu mektubunda diyor

Üç gün evvel İzmirde bir ci
nayet olmuş, bir fotoğrafçı öldü
rülmüştü. Vak’ayı Anadolu gazete
si şöyle yazıyor :

Evvelki gece Şehitler mahalle
sinde iplik fabrikası önünde bir 
cinayet olmuştur. Çok sarhoş olan 
arabacı İştipli Mehmet oğlu Hüse
yin ile Talât, Zekâi ve Haşan 
namında üç kişi biribirlerine küfür 
ederlerken o civarda evi bulunan 
fatoğrafçı Haşan Fehmi Efendi 
bunların kim olduklarını öğrenmek 
içir- yanlarına doğru gitmiştir.

Arabacı Hüseyin kamasını çe
kerek ve hücum ederek Haşan 
Fehmi Efendinin sol koltuğunun 
alima saplamıştır. Haşan Fehmi 
Efendi derhal vefat etmiştir. Ara
bacı Hüseyin vak’a mahalline gi
den Halit oğlu Recebi de yarala
mıştır.

Taharri komseri Hidayet Bey 
vak’a mahallinden kaçan katili 
geceyarısı Hilâlde yakalamış ve 
dün adliyeye teslim etmiştir.
ki: “ Ben kendi namıma çalışmı
yorum.

İlânı istiklâl etmedim. Ben git
tiğim yerde bütün halkın size kar
şı aşka ve muhabbetini temin yo
lunda çalışıyorum.

— İnkılâp —

Kim olduğu henüz j 
anlaşılmadı., 

kaza mı? cinayet mi?
Geçenlerde İzmirde bir genç 

kızın tren altında kaldığını yazmış
tık. Yapılan tahkikat hâlâ bir ne
tice verememiştir. Kızın kim ol
duğu anlaşılmamıştır.

Son gelen İzmir gazetelerinde
şu haberi okuduk:

Halkapmar ve Mersinli istas
yonları arasmda tren altında ka
larak feci surette vefat eden genç 
kadının ölümü hakkındaki tahki
kata dün de müddeiumumilikçe 
devam edilmiştir. Genç kadının 
hüviyeti el’an anlaşılamamıştır. Ar
tist Lili namındaki genç bir Fran
sız kadınının ortadan kayboldu
ğu nazarı dikkate alınmış ve ce
set bazı kimselere gösterilmiş ise 
de cesedin matmezel Liliye ait 
olmadığı anlaşılmıştır.

Ortadan kaybolan daha üç 
kadın vardır, bunlara ait olup 
olmadıkları hakkında bugün tah
kikat icra edilecektir. Kadının 
cesedi tefessüh etmiştir. Bugün 
Memleket hastanesinde bulunan 
ceset lâzımgelenlere gösterilecek 
ve ondan sonra defnedilecektir.

Genç kadının başının arka ta
rafından da şiddetle vurulmaktan 
mütevellit bir yara vardır. Buna 
nazaran kadın evvelâ öldürülmüş 
ve sonra sisli ve karanlık gecede 
tren yoluna yatırılmıştır.

Bu ihtimal Müddei umumilikçe 
nazarı itibara alındığı için tahki
kata bu ceph den de devam edil
mektedir,

Fırtına
(  1 inci sayfadan devam )

Yeşil ırmak ve Yunan bandıralı 
Baron vapurlarınında battığı ha
ber verilmektedir.

Bir çok yerlerde, telgraf hat
ları bozulmuş, muhabere kesilmiş
tir. Fırtına, akdenizde de şiddet
li olmuştur. İzmirde 20 kadar san
dalla kereste ve petrol yüklü bir
çok motor batmıştır. İzmir Kar
şıyaka arasında işleyen körfez 
vapurları işliyememiştir. Fırtına
dan bir ev yıkılmış birkaç çocuk 
enkaz altında kalarak ölmüştür. 
Kar civar dağları iyice örtmüştür.

Fırtına, Ankara civarında baş 
göstermiş, Ankarada dün olduk
ça şiddetli yağmur yağmıştır. Ci
var dağlar karla örtülmüştür.

Tarabye açıklarında, Zülkefil 
reisin idaresindeki balıkçı kayığı 
devrilmiş, tayfalardan Haşanla Yu
suf denize düşmüşlerse de kurta
rılmışlardır.

Ada açıklarında da büyük bir 
mavuna batmıştır. Tayfalardan Hü
seyin; boğulmuştur.

Bir çete reisi
(  1 inci sayfadan mabat )

Bunun üzerine hükümetin daha 
şiddetli tedbirler aldığım görünce 
bu seferde Rize postanesinden bir 
tehdit mektubu göndererek eğer 
hükümetin takibinden kurtulma
ları için tedbir almazlarsa bütün 
aile efradını öldürüp evlerini ya
kacağım bildirmiştir.

Çok sıkı bir takipten sonra, 
Reşidin izi bulunmuş ve İstan- 
bula kaçtığı anlaşılmıştır.

Rize müddeiumumiliğinden İs
tanbul polis müdüriyetine gelen 
tevkif emri üzerine ikinci şube 
faaliyete geçmiştir.

Baltayla adam kesenler 
ağırcezada

Bundan bir ay evvel Gebzenin 
Darıca karyesinde senelerdenbe- 
ri bir şebeke halinde şekavette 
bulunan Kara Ali ve avenesi yaka
lanıp şehrimize getirilmiştir.

Kara Aii bir beygir için za
vallı köylüleri balta ile parçalıya- 
cak kadar gaddar adamdır.

Senelerdenberi Gebzede esra
rengiz cinayetler vuku buluyor, 
faili bir türlü bulunamıyordu.

Son günlerde araları sıklaşan 
cinayetler halkı hicrete sevkede- 
cek bir mahiyet almıştı.

Tahkikata vazıyet eden Tah
kikat hâkimi Ömer Naci ve Jan
darma kumandanı beyler az za
manda bu şebekeyi ele geçirmiş 
ve adaletin pençesine teslim et
mişlerdi. Şerirlerin bütün tahkikat
ları ikmal edilmiştir. 11 kişiden 
mürekkep olan bu şebeke yarın 
Ağır cezada muhakeme edile
ceklerdir.

Y  akalanan Menemene
gönderildi

Menemen divanıharbinin gös
terdiği lüzum üzerine, şehrimizde, 
evvelki gün tevkifat yapıldığını 
dün yazmıştık. Dün yaptığımız 
tahkikata göre, tevkif edilenler 
şunlardır.

Nuruosmaniye camii ikinci ima
mı Sadık, İyip vaizlerinden Ab- 
dülhakim ve Kumkapı nişancasın- 
da çadırcı Ahmetağa mahallesi 
imamı Rüştü Efendiler.

Bu üç hoca Meneme gön
derilmişlerdir.

Hukukçular
Viyanaya bir seyahat 

yapıyorlar
Hukuk fakültesi sömestr tati

linde Viyanaya bir seyahat yapa
caklardır. Reis vekili Cemil B. de 
eyahate iştirak edecektir.
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İngiliz İmparatorluğunun büyük 
uzuvlarından biri olan Avustralya 
birçok iklim tehaiüfieri arzeden 
büyük bir adadır. Bir ucu üstüva 
mmtakasına dayanan bu adanın 
şimal sahilleri boğucu bir sıcak
lık içinde bunalır. Merkezini kap- 
lıyan çöl güneşi hailsiz şualar al
tında yanar kavrulurken cenup 
kısımlarında büyük bir medeniyet 
inkişaf eder. Avustralya bizde 
en ziyade altın madenlerile meş
hurdur. Fakat Avustralyanın al
tından daha meşhur bir servet 
membaı daha vardır: inci ve sedef. 
Dünyanın en çok sedefi Avust- 
ralyada çıkar, eıı güzel incilerinin 
büyük bir kısmı da orada bulu
nur.

Avustralya adasının şimali 
garbisinde Broome (Brom) isminde 
küçük bir kasaba vardır. Brom 
Avustralya sedef ve inci sayyat- 
lığmın merkezidir.

Üstüva güneşinin alevleri Bro- 
om sahillerini kaplıyan kumları 
tutuşturur. Hint denizinden sü
rüklenen rutubetli hava iki ateş 
arasında kızarak boğucu bir hale 
gelir. Brom dünyanın en az 
uğranılan en korkunç yerlerinden 
biridir. Şarkın ve garbin her kö
şesinde bin bir millete mensup 
serserilerin toplandığı bu kasabada 
içki hakimdir; gayri muntazam 
kumlu sokakların iki tarafında 
karanlık kapılar önünde dudakları 
tuğla renginde boyalı Japon ka
dınları dünyanın her tarafında 
olan mahut tebessümle her geçene 
davetkâr bakar arada sırada geçen 
bir vapur her gelişinde buraya bir 
kaç kişi daha atar. Burada met 
ve cezirler o kadar kuvvetli oiur ki 
cezir zamanında vapur karaya 
oturur ve denizden yarım mil 
uzakta kalır.

Brom dünyanın en kötü yer
lerinden biri olmakla beraber bu- 
rava hemen hemen bir don göm
lekle geldiği halde milyoner ola
rak medenî dünyaya dönenler az 
değildir.

Brom kulübe ticarethanele
rinde müsaadeli inci alıcılar bu kıy
metli taşlan kâğıt zarflar içinde 
ceplerinde taşırlar. Bazı inci alı
cıları mükemmel bir gerdanlık 
yapacak şekilde biribirine uyan 
inciler toplamak için uzun stne 
burada kalırlar.

Bromda “ gümüş dudak „ 
diye anılan bir istiridye ( Marge- 
ritafera Maruma ) Avustralya 
nın şimali garbî sahillerinde en 
çok bulunan istiridyedir. Bu isti- 
rityenin incileri çok makul ise 
de istiridye daha ziyade kabuğu 
için aranır, iyi incisi nadiren bu
lunur. Bu istiridyenin kabuğunda- 
dır ki dünyanın iyi sedefi çıkar.

1927 de Avustralya 1,060,000 
dolar kıymetinde sedef satmıştır. 
Aynı sene zarfında incirlerin kıy
meti ise 225,000 doları geçme
miştir.

Bu sahillerin inci istiridyesi 
Margaritafera margaritiferadır. Bu 
istiridye orta büyüklükte olup 
yirmi santim boyunda olur ve 
ağırhğı yarım okkayı pek geçmez. 
Bunun vasfı mümeyyizi iç kena
rında siyah bir çizgi olmasıdır. 
Bromda buna "siyah dudak,, 
denir.

Bromun serveti ilk defa 
3151 de Tayo isminde bir Ame
rikalı bekçi keşfetmiştir. Tayo bir 
arkadaşile beraber burada yerle
şerek yerli zencilere istiridyeler 
toplatmış ve Sıngapor’a satmıştır. 
O zaman istiridyeler o kadar 
çokmuş ki zenciler cezir zamanı 
suyun çekildiği sahade kolay
lıkla toplanırmış Bunu gören 
Malayhlar, Çinliler, Filopmo- 
lar araplar, Polinezyalılar akm 
etmişler. Bunları da Avrupalılar 
ve Amerikalılar takip etmiştir. 
Şimdi Cavalılar inci saydım mes- 
lesk ittihaz etmiş ve sanatlarında 
ihtisas kazanmıştırlar.

Cavalı dalgıçların üstünden 
toplarlarmış. Tayo tam zengin ol
duğu sırada boğularak ölmüş.

|İ| Her sabah 
fjy bir hikâye

Paytak Ali o akşam da amele
lik ettiği trikotaj farbikasından 
çıkmış her günkü yolundan, Tokat- 
l.yan önünden geçiyordu. Ağzın
daki sigarasını anasının memesi 
imiş gibi daima emen kibarların 
gögüs darbelerile hiç sarsılmadan, 
uzamış Sırasının altından sağa sark
mış dudaklarının üzerine yapış
mış ıslak izmaritinin dumanlarını 
savurarak yalpalıyordu. Bir aralık 
sarhoş gözlerinin öcünde dumanla
nan yolun birden kapandığını sezdi, 
sendeledi. Bu, kıpkırmızı ensesi 
bembeyaz yakalığından taşmış 
iki kat göbekli, kara, yarım ka
vun biçimli şapkalı bir adamdı.

Şaha kalkmış, bir manda gibi 
kaldırımı kaplamıştı. Paytak Ali 
şaşkın şaşkın bu Tokatlıyan misa
firinin azametine bakarken patlak 
tabanının altında yabancı bir aya
ğın burkulduğunu hissetti. Kulak
larının deliklerinden hışımla giren 
müthiş bir küfrü dinlemedi bile ... 
O meşguldü. İki taraftan coşkun 
bir sel gibi akan, b'r çok defada 
çelik bir kudretin görünmiyen sa
rsılan bir pusla ibresi gibi her dir
sek darbesinde sağa sola sende
liyordu. Fakat yava.iıyar. adımların 
taşıdığı mahmur gözlerile yine ba
kıyordu.

İşte.. Dedi dolgun cüzdan ve

Paytak Ali
onun tıkadığı bir işkembe ki he
rifin burnuna çıkıyor. Benin aylık 
kazancın herifin kahve parası ka
dar var mıdır dersin?. . Diye mı
rıldandı.

Kuduz bir sırtlan gibi cadde
lerde koşan şimal rüzgârından ko
runmak için ceketininin yağlı ya
kasını kaldırdı, elini arka cebine 
attı. V e :

—  Hay Allah belâsını versin.. 
Dedi. Herifin göbeği beni ne çabuk 
bunaltı. Bel.. Tabakayı bizim iş 
başıya rehin bırakmıştım. Hergele 
hem yarım lira borç vermek için 
tabakayı rehin aldı, hem de için
deki tütünle sigara kâğıdını...

Tünele doğru hızlanmağa başladı. 
Her zaman Yorginin meyhanesin
de veresiye bir iki kadeh parla
tıp ta günün bir fil gibi sırtına 
çök°n yorgunluğunu dinlendirmek 
istediği zaman dünyada meteliği 
olmadığını düşünür, ahn terinin 
Kendisine ihsan ettiği o iki kade
hi içtikten sonra şaşırda ( Yareb- 
bi şükür elhamdüllilâh ) derdi.

Sokakta yalpa vurmağa baş
ladığı zaman küçük dağların ken
disi tarafından yaratıldığına kail 
olurdu. Fakat her nedense bu 
akşam gırtlağına tıkanan bir acı; 
kendisini bu sel gibi akan oto
mobiller, kürklü mantolar, tiftik

Arkadaşı işe devam etmiş. Fakat 
yavaşyavaş istiritler azalmış ve zen
ciler de suya dalmağa mecbur ol
muşlardır. Bromun şöhretini işi
ten Japonlar, Cavalılar, Madura- 
lılar, Sundalılar Timorlular ölümü 
istihkar eder bir cesaret sahibi 

^oldukları için tercih edilirler. Ve 
çok defa ölürler.

İnci ve istiritya saydı için kü
çük yelkenliler kullanılır. Her 
yelkenlide bir Avrupalı ile rnü- 
teaddi dalgıç bulunur. Bir sayit 
yelkenlisi bir noktada uzunca 
müddet durdumu hemen diğerleri- 
de oraya üşerler, o noktadaki 
istiriyetleri tüketinciye kadar da
lıp çıkarlar. İnci dalğıçlarmın ma
ruz kaldıkları en büyük tehlike ta
zyikin tesirlerile felce uğramak 
veya sudan çıkar çıkmaz şiddetli 
bir kan boşanması ile gitmektedir 
Şimdi bu iki tehlike dalgıçların 
meleke ve bilgilerinin artmasiie 
epey azalmışsada yeni ve daha 
müthiş bir tehlike meydana çık
mıştır. Bu fazla "derine dalmaktır. 
Dalgıçlar. d“nİ7În dibini derinli
ğini ancak tahmini bilerek dalar
lar. Cavalılar bu derinliği taham
müllerinin son haddine kadar çı
karırlar. Fakat daldıkları yerler bir 
metre daha derin oluverir veya 
ayaklarının altında kum çöküverirse 
canlı olarak çıkmazlar.

inci hırsızlığı Brome’un en 
büyük dertlerinden biridir. Hükü
met bunun önüne geçmek için 
müsaadesiz inci alım satımım menet
miştir. Fakat balıkçılar inci ka
çakçılığı yapmakta büyük bir güç
lük çekmektedirler.

Sroıüö kasabası iki bin kişi
lik karma karışık bir sekeneye 
maliktir. Kasabanın arkasında bir 
korulukta Avusturalyanm asıl yer
leri olan zenciler yaşar. Bunlarda 
dalgıçlık yaparlar Bunların kendi 
korulukları dahilindeki hayatları 
asla değişmemiştir. Tahtayı tah
taya sürerek ateş yakar ve vücut
larını çizerler.

palto deryasında boğuyordu. Kud
ret ve hakkın paraya doğru akan 
bu seli; onun zavallılığını pek 
âlâ hatırlatmıştı. Evet bu selin 
mecrasında onun feyzi bir it gibi 
çalışmak, bir yırtık kundura, bir 
iki kadeh ispirto ve gırtlağına 
kadar borç kazanmaktı. Başını sal
ladı, artık ayaklarının pergellerini 
açmalıydi .Fabrikasından çıkalı bel
ki bir saat olmuştu. Fatihe kadar 
hayli yol vardı. Tramvay onun 
için ayın bu günlerinde erişilmez 
bir istirahat perisiydi. Karşı kal
dırıma geçmek için ortaya yürü
dü. Birden acı bir korne sesi... 
ve bacaklarına değen yabancı bir 
soğukluk.... Sıçradı döndü.. Karşı- 
şmda aç bir çoban köpeği gibi 
parlak gözlerini devirerek homur- 
dayan koca bir otomobil kenare 
çekildi. Otomubil, kaşları çatık 
bir patron gibi yavaş yavaş iler
ledi, yan tekerlekler kaldırıma 
süründü.. Gıcırdadı ve durdu..

Şoförün hürmetle açtığı kapı
dan Tokatlıyanın önünde tesadüf 
ettiği adam, cüssesinden umulmı- 
yan bir çeviklikle yere atladı. Pay
tak kendi kendine mırıldandı..

—  Ulan surata bak be.. Tüvv.. 
Sözünü bitiremedi yere atlıyan 
âşinânın yardımile otomobilden 
gayet güzel giyinmiş bir kadın 
bir güvercin daha çıktı. Birlikte 
yürüdüler tam karşılarındaki ca- 
mekânlarmdan elektrik nurları

( H er hakkı m ü ellife  aittir)
Kemaiettirı Şükrü
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Şehzade R/îustafa, hürmetkar 

bir vaziyet alarak çadıra gir
di ve derhal gözleri ile bnbası- 
m, adalet ve kanunprestliği ile 
şöhret bulmuş Süleyman Kanunîyi 
arad).

Fakat çadır, içinden bir ipek 
perde ile ikiye ayrılmış)ı.

Bu ipek perdenin, arkasında 
Sultan Süleyman gizlenmişti.

Meydanda olan kısımda ise 
yedi dilsiz duruyordu.

Hepiskin de ellerinde göre
cekleri tr.el’un vazifenin icra aleti j 
olan yağlı organlar, kementler ı 
vardı. [

Yedisinin de gözleri vahşî bir | 
şule ile parlıyordu.

Mustafa, bu yedi dilsiz cellâdı 
görünce dehşet içinde kaldı. :

Hayretle etrafına bakındı:
Dili tutuldu.
Birdenbire bunların kendi için 

olduğuna ihtimal vermedi. Sebebini 
sormak için kendine gelmeğe ça
lıştı.

Fakat..
Dilsiz celiâtlsr düşünmesine 

meydan bırakmadan üstüne atıl
dılar.

Şehzade Mustafa metîn yapılı, 
kuvvetli bazuıu idi.

Derhal işin vahametini takdir 
etti.

Kurtulmanın imkânı olmadığını 
anladı. Ve anlamakla beraber 
hayatını pahalı satmak istedi.

Üzerine hücum eden cellâtlara 
aslan gibi atıldı.

Üçünü yere serdi.
Şimdi dört dilsiz celiât kalmıştı.
Katiller yedi iken dört olmuştu.
Bu fırsattsn istifade etmek is

tiyen Mustafa, bu dördünün de el
lerinden silkinerek kurtuldu ve 
ipek perdeli bölmeye koştu. Bu 
bölmenin arkasında babasının ol
duğunu biliyordu. Şehzade kendi
sini ölüme değil, en adi bir tek
dire bile lâyık görmüyordu. M ese
lede her halde bir yanlışlık vardı. 
O bir hataya kurban gittiğini pa
dişah babasına arzedecekti.

Tam perdeye el attığı sırada 
perde açıldı.

Mustafa, bu açılan peredede 
basının akacağını ve kendisini cel
latların elinden kurtaracağını zan 
ve ümit etmişti.

İki adım geri çekildi.
Heyhat!..
Perde arkasından babası Sul

tan Süleyman değil, kapucu (Mah
mut) denen serseri çıktı.

Şehzadenin geçirdiği tereddüt 
ve hayret vakfesinden derhal 
istifade etti.

Onu bir çelme ile yere dü
şürdükten sonra lıeroen üstüne 
çullandı.

Cellâtların uzattıkları yağlı ipe 
ademi tenezzül ile bakarak:

—  Ben işimi kendim beceririm.
Dadi ve iki elini Mustafanın 

gırtlağına dayadı. (Maktul şehza
deler) eserinde tafsil edildiği gi
bi padişahın çadırı birkaç dakika 
korkunç iniltiler, yürekler parala- 
y.-cı feryatlarla doldu. Ve nihayet 
bu feryatların yerine meşum bir 
sükût kaim oldu.

Şehzade Mustafa, bir kadm 
aşkı ile kalbi körleşen babasının 
gözü önünde.. Onun emri ile bo
ğulmuş, öldürülmüştü.

(Bitmedi)

Üzüm satışları 
İzmir, 19 (A.A) —  Bugün 19 

kuruştan 52 kuruşa kadar 800 
çuval üzüm ve 7 kuruş 10 pa
radan 25 buçuk kuruşa kadar 
199 çuval incir satılmıştır.

işçiler çalışmıyor 
Londra, 20 (A. A) —  Cenu

bî Galles kömür ocaklarında işe 
yeniden başlanmıştır. Yalnlz Gross 
Handa madenindeki işçiler çalış
mamakta İsrar göstermektedirler.

köpüren büyük mağazaya girdiler. 
Paytak; omuzlarını silkti.

—  Adam sende.. Dedi. Biraz 
geç kalırsam ne olur. Şu ahlatın 
yanındaki güvercini iyice dikizler
sem bizim nine evde gebermezyal.

Camekânlara bakıyormuş gibi 
yaptı, onların tekrar çıkmalarını 
bekledi... İşte çıkıyorlardı.

Erkek.
— Canım yavrum.. Üzülme., 

iki üç mağaza aşağıya yürüyelim. 
Orada muhakkak buluruz. Dedi. 
Yanındaki hırçın ve asabi beyaz, 
minik yumruklarını sıkmış bir çift 
leylâk gibi sallıyarak:

—  Artık yoruldum. Yürüye- 
mem. Dedi. Erkek daha fazla rica- 
feâr:

—  Yavrum şurası.. İki dükkân 
aşağıda otomobile binmeğe değ
mez. Vitrini bile gözüküyor.

—  Şuradan şuraya bir adım 
atmam.. Hem sen bana acımıyor
sun da otomobile mi acıyorsun. 
Beni yayan yürütecek ve yoracak
tın da neden otomobil aldın.. Di
ye söylenerek şoförün hürmetkâ- 
rane açtığı otomobilin kapısından 
içeri aktı, ster istemez erkek te 
arkasından...

Bu mükâlemeyi işiten kadını 
tetkik eden amelenin hayretten 
gözleri fırlamıştı. Ağzı büsbütün 
çarpılmış, çürük bir türbe parmak
lığına benzeyen e"işlerinin arasına 
dili sıkışmıştı.. Bu kadm... Bu ka

dın ha !.. İki dükkân aşın yer için 
otomobile biniyor, iki adımlık yol 
için nazlı nazlı sızlıyor..,

Onu tanımıştı. Çorııkluğunu; 
mahallenin viranesindeki ördekle
rin çırpındığı çamurlu birikintide 
sabahtan akşama kadar birlikte 
kayık yüzdürmekle geçirmişti. Du
rmadan dinlenmeden yalın ayak 
kovalamaca oynarlardı.

Bu, hiç yorulmak bilmiyen sü
müklü, azgın kız, bu kınalı sıtma 
şimdi hangi talih yelinin üfürüğile 

böyle iki adımda yoruluveren, anadan 
doğma nazik, anadan doğma kibar 
bir kadm olmuştu. Yine homurda- 
yan beyaz plâkalı otomobil on 
adım sürmeyen ikinci mağazanın 
önünde durmuştu.

Sefaletin iki kuvvetli parma- 
ğile genişleyip yürümüş amele çeh
resinde tiksinme kıvrımları beliren 
paytak Ali; düşüncelerle bunalan 
gözlerile etrafına bakındı; dudak
larını büktü.

Benliğini içinden sarsan istih
za ve nefret tebessümile bu yap
macığın iğrençliğine güldü, bu 
kuru, bu çarpık, bu bir beberuhi 
kadar manasız yapmacığın kendi
sini tiksindirecek olan tekerrürünü 
görmeğe tahammül edemedi. Gön
lüne yığılan Fatihin o soğuk, o uzur-
o usandırıcı yolunu içinden bur
kulan bir eza ile düşündü.. Ve 
yürümeğe koyuldu..
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Fnffüınıa talmlbatn daha henüz tes- 
bit edilemedi ÂMadoluEiun kısmı 
azamnmm kar kaplamağa başladı

İnebolu, 21 (A. A) —  Karaya 
çekilen kayıkları deniz almıştır, 
inebolu iskelesinin rayları sökül
müştür. Gümrük ve postane bod
rumları su içindedir. Postanenin 
dbmirden olan kapısı suların taz- 
yıkile kırılmıştır. îstanbuldan ge
len Sadık zadeler vapurunun Cide 
önünde bacası uçmuştur. Vapur, 
çay ağzına bindirerek yolcularını 
çıkarmıştır. Bir çok ^vapurlar Si- 
noptadır. Hiç bir insan zayiatı 
yoktur. Bir kaç vilâyet dahilindeki 
telgraf hatları bozulmuş, muhabere 
kesilmiştir.

Kastamonu, 21. - (A. A.) - İl 
gazlara düşen fazla kardan An
karaya giden otomobiller geri 
dödmüştür.

Kastamonu, 21 —  (A. A) Vi
layetin her tarafında 48 saattan- 
beri fırtınalarla kar savruntusu

Divanı

>e

devam ediyor. İnebolu yolunda 1 
metre kar vardır. İlgaz, Cide, Da- 
daz yolları kapanmıştır. Bilhassa 
Karadenizde 40 50 senedenberi
görülmemiş bir surette batı ka
rayel fırtınası devam ediyor.

Kastamonu: 21 (A.A.) — Ka
radenizde fırtına şiddetini kaybet
miştir. Bütün Karadeniz sahilin
deki mebani ve küçük gemiler 
epeyce hasra uğramıştır.

Ayancığın Çayağzında karaya 
oturan Bozcaada vapurudur. Tel
graf hatları her tarafta hasara 
uğramıştır. Tamire çıkanlar karın 
şiddetinden ileri gidemiyorlar. 
Alman malûmata göre Bolu, Ada
pazarı postası Düzce ile Hendek 
arasında kaybolmuştur.

Kastomonin Ankara ve İnebo
lu ile muvasalatı kesilmiştir. Kar 
kısa fasılalarla devam ediyor.

Tevfik Kâmil Bey
Takdiri kıymet komisyonunun faa

liyetleri bitinee gelecek
Mübadele baş murahhasımız 

Tevfik Kâmil Bey, Ankarada, 
yakında garbi Tirakyaya, ve Yu 
nanistana gidecek olan takdiri 
kıymet komisyonların mesai tarzı 
ve faaliyeti hakkında devam eden 
müzakerat neticelendikten sonra 
şehrimize avdet edecektir

Yunan heyeti murahhasası baş 
kâtibi Müsyü Suller de dün An
karaya gitmiştir. Müsyü Suller 
Ankarada komisyonda Yunanista- 
na ait mesai programı hazırlanır
ken hazır bulunacaktır. Diğer ta
raftan gayri mübadiller cemiyeti 
başkâtibi Salih Bey gayri müba
dillere ait müsakkafatın takdiri 
kıymet işleri hakkında izahat alın
mak üzere Ankaraya davet edil
miştir.

Yunanistanda ve Garbî Trak-

yada mevcut olan Türklere ait 
müsakkafatın, kıymetlerini takdir 
edecek üç komisyonun azaları bu
günlerde tayin edilecek ve komis
yonlar, önümüzdeki ay içinde Yu- 
nanistana hareket edeceklerdir.

Tevfik Kâmil Bey şehrimize 
avdet ettikten sonra Muhtelit Mü
badele komisyonu Müsyü Ander- 
sanın riyasetinde umumî bir içtima 
aktederek Yunan heyeti ile ara
mızda yeni Ankara itilâfnamesinin 
tatbikatına ait bazı teferruat üze
rinde tahaddüs eden ihtilâfları 
tetkik ve halledecektir.

Evelki gün Atinadan şehrimize 
gelen Yunan Başmurahhası Müsyü 
Fokas komisyonda müzakere edi
lecek bu ilıtilâflı m _-sail üzerinde 
hükümetinden geniş salâhiyet al
mıştır.

şeriata ¥© itaıriikatîi

Adliye Vekili
Ankara 21 [inkılâp] Rahatsız 

bulunan Adliye Vekili iyileşmek
tedir. Beş güne kadar işine baş- 
lıyacağı ümit edilmektedir.

Yeni orman kanunu
Ankara, 21 (İnkılâp) —  Orman

larımız hakkında hazırlanan yeni 
lâyiha İktisat encümeninde tetkik 
edilmektedir.

İntihapta fesat
Kastamonu, 20 (A.A) — Daday 

meclisi umumî intihabatma fesat 
karıştığından, intihap fesholun- 
muştur.

Maliye Müfettişleri 
kongresi

Ankara 21 (İnkılâp) —  Bir kaç 
günden beri kongre halinde top
lanan maliye müfettişleri kongre, 
si devam etmektedir,

Heyeti Vekifede
Ankara, 21 (İnkılap) — Heye

ti Vekile saat beş buçukta topla
narak m iz ık îrâ li  b.ı lu ın aştu r.

Ziraat tahsili için 
Ankara, 21 ( İnkılâp ) —

Bu sene Avrupanın muhtelif mem
leketlerine ziraat tahsili için 
yirmi bir talebe gönderilmesine 
karar verilmiştir.

Üzüm satışı 
İzmir, 20 (A.A) —  Bugün 36 

kuruştan 52,5 kuruşa kadar 900 
çuval üzüm satılmıştır.

Düyunu umumiye binası
Düyunu umumiye binasının si

gorta mukavelesi, bir aya kadar, 
biteceğinden, 300 küsur bin liraya 
yeniden sigortaya konması, Def
terdarlıktan, Maliye Vekâletine 
yazılmıştır.

Evvelki günkü muhakemenin 
birinci celsesini dünkü nüshamızda 
tafsilen yazmıştık. Bugünde ikinci 
celsede Şeyh Esadm isticvabını 
aynen yazıyoruz:

Öğleden sonraki celsede şeyh 
Esat iie oğlu isticvap edildi şeyh 
Esat için reisin önüne bir koltuk 
geiiriidi.

Reis paşanın suallerine şeyh 
ağır ağır cevap verdi:

—  Nakşi tarikatinden, 60 se
nedenberi de am ediyorum. Hü
kümetin menettiği tarihten beri 
tarikate nihayet verdim. O za- 
mandanberi münzevi yaşıyorum. 
Oğlum ayrı oturur. Arasıra ziya
retçiler gelir kendilerine vazu 
nasihat ederim.

Şeyh Esat mektupta yazılan 
şeylerin yalan olduğundan bahsetti. 
Sonra şeyhin vasiyetnamesi okun
du. Bu vasnnamede deniliyorku ki: 

“Hizmeti şeriati ve tarikatı 
sonra sizi Allaha emanet ediyo
rum. İstanbulda ne kadar maiım 
sana, Erenköyünde neyim varsa 
kısım Saadetle annesine veriyo
rum.

Arsalarımla müterakim maaşla
rımı Tevfik Efendiye borçlu oldu
ğum 250 liranın tediyesini sana 
vasiyet ediyorum.,,

Şeyh Esat, Emire kadın ismin
de bir kadın hakkında tövbe ve 
istiğfar ettiğini söylüyor. Şeyh 
Esat, ulemanın, Laz İbrahimin hü
kümet aleyhindeki hareketlerinden 
haberdar olmadığını söyledi. Şeyh 
Esat bir müdafaaname verdi bun
da 90 yaşında olduğunu 20 sene
denberi kendisini ölü olarak far- 
zettiğini, Türklüğe hizmeti oldu
ğunu bunun için oğlunun ıngiliz- 
ler tarafından Bağdada nefyedil- 
diğini söyledi. Muhakeme talik 
edildi.

Şehrimizde alman ifadeler
Dün şehrimizde bazı kimselerin 

ifadeleri alınmıştır.
Kasımpaşada oturan Abdurrah- 

man Saminin evrakından biri 
(Pakize) isimli bir müridin mek- 
tubunur. Müride, bu mektubunda 
şeyhi yalnız beklediğini yazmak
tadır.

Yangın
Tahkikat ne netice verdi 

ve neyi gösteriyor?
Agopyan hanı faciasının tah

kikatına devam edilmektedir. Fa
kat, şimdiye kadar yapılan tahki
kat ve keşifler, müspet bir netice 
vermiş değildir. Tahkikata göre, 
filimlerin, dikkatsizlik yüzünden 
ateş aldığı anlaşılıyor.

İtfaiye, tanzim ettiği raporu, 
belediyeye; polis te vilâyete ver
miştir. Bu raporlarda, filim acen
tesinin, buna benzer diğer mües
seseler gibi, belediyeye müracaat 
ederek tesçil muamelssi yaptırma
dığı da zikredilmektedir.

Şirketin bu yolsuz hareketi ve 
han sahibinin de handa filim de
posu bulunduğunu haber verme
mesi, ayrı ayrı, mes’uliyeti mucip 
görülmektedir.

Faciada yaralananların sıhhî 
variyetleri, günden güne düzel
mektedir.

am ©ıırşey-
er limit

Yaraa,
feıa miMm ns 

medeni Ibıngüna Mftmfleınmiiy©ır ?
Cenevre 20 (A.A) —  M. Ma- 

rinkoviç, rüçhanh tarif ;l;r  hakkın
da bir karar sureti lâyihası ver
miştir. M. Fon Curtius ile M. Za- 
leski “Dantzig,, murahhaslarının 
da müzakereye daveti meselesini 
ortaya sürmüşlerdir. M. Briand 
bu davet meselesinin daha yakın
dan tetkik edilmeğe muhtaç hu
susî bir iş mahiyetinde olduğunu 
söylemiştir.

Cenevre, 20 (A .A .)— Tesliha- 
tm tahdidi hakkında cereyan e- 
cien müzakere esnasında M. Bri- 
nad, gelecek tahdidi teslihat 
konferansının muvaffakiyetle neti
celendiğini görmek hususunda 
M. Henderson tarafından izhar 
edilen ümitlere iştirak ettiğini 
söylemiştir. M. Brinad, bu konfe
ransın her halde muvaffak olma
sı Iâzımgeldiğini, çünki Cemiyeti 
Akvam misakınm sekizinci madde
sini imza eden milletlerin bu hu
susta mukaddes tanıdıkları bir 
taahhüde girişmiş olduklarını ilâve 
etmiş ve “ ben maruz kaldığım 
her türlü istihzalara rağmen nik
binliğimi muhafaza ediyorum „ 
demiştir.

M. Brinad, hiç b:r iş görme
mek yahut az bir iş yapmak için 
vesile ittihaz edilmediği takdirde 
tahdidi teslihat için takdiri ve za
rurî bir şart olan emnüselâmet 
icabatile ilerde aktedilecek tahdidi 
teslihat mukavelesinin telif edil
mesi bulunduğunu tabiî kaydettikten 
sonra demiştir ki asıl mesele harp 
yapmamak arzusunu ve azmini 
kuvvetlendirmekten ibarettir. Za
ten Avrupada bütün fikirlerde sü
kûnet hâsıl olmuştur. Muhit mu- 
vaffayiyet için pek müsattir. Bu 
sözlerden sonra M. Brinad, Fran- 
sanı nmecburi askerlik hizmeti müd

detin üçte iki nisbetinde ind.rdiğini ve 
mevcut kuvvetlerini yarıdan fazla
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azalttığını hatırlatmış, esasen diğer 
memleketlerde de böyle yapılmış 
olduğunu ve dünyanın her tara
fında teslihatın artırılması husu
sunun nefretile karşılanmakta 
olduğunu sözlerine ilâve etmiştir. 
M. Zaleski, La Hay divanı tara
fından tanzim edilmiş alan hakem 
usulü hakkındaki ihtiyari maddeyi 
Lehistamn imza etmiş olduğunu 
bildirmiştir. Nihayet meclis, ihzarı 
tahdidi teslihat komisyonunun me
saisi hakkında M. Guiootıes de 
Lean tarafından tevdi edilmiş olan 
raporu müttefiken tasvip etmiştir. 
Cenevre, 20. - (A.A.) - Avrupa bir
liği tetkik komisiyonu, cemiyeti 
akvam azası oimıyan devletlerin 
daveti meselesi hakkındaki ka
rar sureti lâyihasını kabul et
miştir. M. Mowinckel bazı itiraz 
kayıtları ileri sürmüştür. M. Mo- 
winckel, Cemiyeti Akvam azası 
olmıyan devletlerin de komisi- 
yon müzakeresine daveti hususu
nun pek haklı sebeplere müste
nit olduğu mütealasında bulundu
ğunu, fakaı bu davet yapılma
dan evvel komisiyon mesaisinin 
daha fazla ileri götürülmüş ol
duğunu görmeği temenni ettiği
ni söylemiştir. Belçika, Yugoslav
ya, İspanya, Felemek, İsveç, Da
nimarka, murahasları, M. Mowic- 
kelin dermeyan ettiği bu itirazı 
kayde iştirak etmişlerdir. Davet
nameler, komisyonun gelecek iç
tima devresi için gönderilecektir.

Vaşington, 20 (A. A.) —  Meb- 1 
usan meclisinde teşekkül eden ve 
muhaceret meselesini tetkik eyli- 
yen tali komisyon, Amerikaya 
gelecek muhacirlerin kabulü için 
muayyen haddin iki sene müddetle 
yüzde on nisbetinde azaltılması 
hakkında hükümet tarafından vaki 
olan teklifi kabul etmiştir.
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Kültür mü istiyor sun?
Dostlrımdan biri bana dün 

Milliyet gazetesinin bir nüshasını 
gösterdi. Serlevhaya baktım:

Kültür.. Ve parmağile işaret 
ettiği şu satırları güldür güldür 
okudum. İmza sahibi diyor ki;

'İstanbul kitapçılarından biri
nin yeni sene neşriyat listesini 
okudum:

Neron, Kleopatra , Kara 
Davut, Buzlar arasında., ve saire.

Bu kitapçıyı meşrutiyet zamanı 
en ciddî eserleri neşretmiş olarak 
tanırdık. Bu kitaplar muzırdir, 
demiyorum. Bunlar her memlekette 
yarı okumuşun uykusunu getirmek 
için çıkarlar ve saat öldürmeğe 
hizmet ederler „ falan filânda bir 
tek İktisadî eser, şu bu yok.. 
Diye bir sürü hikmet..

Bu satırları yazan zat, acaba 
niçin böyle ciddî bir eser mey
dana getirmiyor?.. Demiyoruz.

Yalınız eğer İlmî bir eserin 
tabı masraflarını deruhde ederse, 
her hangi bir İlmî heyetin nazarı 
tasvibine arzetmekte gecikmiyece- 
ğimiz İktisadî ve İçtimaî bir iki 
eserimizi [terceme ve kopya ve 
intihal değil ha?] hakkı telifinden 
dahi sarfınazar etmek şartile ken 
dilerine devretmek istediğimizi 
kaydedeceğiz..

Bilinmelidir ki, İlmî eseri de, 
gene şu Babıalî esnafının çekme
celerinde tozlanmaktadır.. Hatta 
ve hatta bazı büyük kafalı müş
külpesent efendilerimizin bekledik
leri edebiyat, edebiyat ve edebi
yat ta..

Ensari Bülent
!►
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Amerikanlı en ş;üzel kısımların

dan biri olan Florid-.-ııııı tıı meş
hur şehri İVÎİamidir.

t'i^ndaya güzelliğim terai. 
eden hususi/si! kışın ilik bir yaz 
gibi geçcp iklimi olduğa g;bi 
Mianılde şöhretini geniş kumsalına 
ve belki daha ziyade kumsallar
dan eksümiyen yarı .ç’pîck güzel 
kadınlarına borçludur.

Fiorida da deniz banyosu ka
dar, belki ondanda umumî birşey 
giineş banyosudır. Son senelerde 
güneş banyosu merakı öyle bir 
dereceye gelmiştir ki Floridauın 
bütün büyük şehirleri sahillerinde 
güneş banvocuları çıplak denecek 
bir halde yatmağa baş!amışt:i'!:;r. 
Bu manzara mutaassıpların olduğu 
kadar aile babalarının da sinirine 

dokunmağa başlamış, halk hiıkûmet€ 
şikâyette bulunmuştur.

Hükümeti:; verdiği karar ol
dukça gariptir; kadınlar sırtlarını 
istedikleri kadar güneşe ve enzarı 
umumiyeye arzedebilecekleri hal
de, erkekler bazı kayıtlara tâbi 
tutulmuştur. Güneş banyosu yap
mak istiyen erkeklerin Soiarium 
(Güneşleme yeri) leıe veya ayrı 
kumsallara çekilmesi lâzımdır.

Halbuki kadınlar bütün bel 
kemikleri boyunca sutlarını aç
makta serbestirler. A.rkası olma
yan banyo elbiselerile yalnız kum
sallarda değil, civar sokaklarda 
bile dolaşmalarına kimse karış
mamaktadır.

Hatta kendilerine mahsus so- 
lariumlarmda kadınlar deniz elbi
selerini de çıkarıp bütün vücutla
rını güneşe arzetmektedirler. Y a
lnız’ o zaman tayyarelere dikkat 
etmeleri lâzımdır. Elbise modaları 
tetkik edilecek olursa kadınların 
bir kısmını behemal açmak ihti
yacında oldukları görülüyor. Eski 
moda da etekler kısaldıkça kısal- 
mıştır. Yeni modanın eteği uzat

ması üzeri:.e elbiselerin sırtları 
açılmağa başlamıştır. 8u moda 
derhal deniz elbiselerince. maze- 
reîii bir tatbik sahası bulmuştur. 
Gü: ?ş brnyosu nîünacebetile de
niz elbiselerinin arkalan iaraamile 
basfolmıtnuşlur.

Diğer taraftan erkekler ara
sında da son zamanlarda iaarn- 
müm etmekte olan çıplaklık te
mayülü deniz elbiselerinin vücudun 
mümkün olduğu kadar az yerini 
kapıyan bir don haline getirilme
sini intaç etmiştir. Amerika kum
sallarında erkeklerin göğüslerini 
açmaları büyük bir taassup dalgası 
uyandırmıştır. Bunun neticesi ola
rak umumî kumsallara erkekleri,', 
bütün deniz eîbiseîerile gelmeleri 
kaide konmuştur. Hatta erkeklerin 
deniz elbiselerinin arkası da kapalı 
olacaktır.

F ioridanm en meşhur kumsal 
şehirlerinden olan Si. Petesburğda 
bir kadın cemiyeti kadınların umu
mî kumsallarda yar; çıplak ve hu
susî kumsallarda ise büsbütün 
çıplak dolaşmalarına itirazda bu
lunmuş ve belediyeye hitaben bir 
açık istida neşretmiştir. Azasının 
çoğunu güze! olmayan kadınlar 
teşkil ettiği bu cemiyetin bu şid
detli itirazına asıl sebep olarak 
çıplak sırtların bir çok kocaları 
baştan çıkarmakta olmasıdır.

C e m iy e t  açık istidasında 
insan vücudunun açık durması mu
tat olan kısımlarından maada yer
lerinin mahrem olduğunu ve mah
rem yerlerin teşhirini umumî adaba, 
kanuna muhalif olduğu söylen
mektedir.

istida son fıkrasında vücudunu 
teşhir eden kadınları tevkif etmek 
üzere birer resmî memur bulun
durulması lüzumunu ileri sürmek
tedir.

Beyannamenin intişarı üzerine 
birçok erkekler, aralarında şehrin

seçelim r
bazı maruf zengin bekârları d i 
dahil olmak üzere, i ıs \azifeyi 
fahriyen ifa etmek talebile bele
diyeye müracaat etmiştirler.

Cemiyetin açık istidasını» hü
cum hedeflerinden birin: belediye
nin 15,000 dolar ;-arf'ie kadsn'ar 
için yaptırdığı soiarium teşkil et
mektedir. Kadınlar bu, soiarium 
da yalnız bir peştemalla hafifçe 
sarılarak güneş banyosu yapabi
lirler.

Cemiyetin istidası hükünıet 
nezdLıde istenilen neticeyi verme
miş, hükümet bilâkis Floridada kış 
güneşinin çok kıymetli bir deva 
olduğunu ve bundan istifade et
mek için sırtları açmakta hiç bir 
beis görülmediğini ilân ciıniştir.

Memurları vasıcasile kumsallarda 
tetkikat yapmış açık arkaları ölç
türmüş, bir anket yapmış, ve kadın
ların arkalarım açmaları hakkında 
hiç bir şikâyet işitilmemiştir. Yal
nız bir kaç kişi erkeklerin deniz 
donile gezmelerinden şikâyet et
miştir. Bunun üzerine erkeklerin 
de bütün elbise giymeleri şart 
konmuştur. Çocukların çıplak gez
meleri serbestir.

Kuluüplerin idare ettikleri so- 
iariumlara ise belediye müdaha
le etmemektedir. Bunların kendi 
nizamlarını kendileri koymakta, 
giyilecek elbiseyi kendileri tayin 
etmektedirler.

Bunların yegâne şikâyeti tay
yarelerdir. Bazı kadınlar güneş 
banyosunu açık denizde sandal 
içine yatarak yapmaktadırlar. Bun
lar bazı kimselerin yüzüp gelerek 
uzanup sandalın içine baktıkların
dan şikâyet etmiştirler. Belediye 
onların açıkta sandalın içine çıp
lak yatmalarına kanşamıyacağı gibi 
oraya kadar gidip bakanları da 
kontrol etmek elinde olmadığını 
beyan etmiştir.

Bohça açılınca
İçinden neler de 

çıkmadı
Evvelki gece, ellerinde bohça 

ve paketlerle Aksaray çarşısından 
geçen bir kadınla bir erkek, bekçi 
İhsan ağanın nazarı dikkatini cel- 
bederek karakola davet edilmiş
lerdir. Karakolda, isimlerinin Halii 
ve Fatma olduğu anlaşılan bu 
çiftin bohçaları açılınca içerisin
den, bir palto, bir kazak, bir polis 
kaputu, dokuz parça da iç çama- 
şuru çıkmıştır

yapılan takikat netiçesinde 
alto kazak ve kaputun aksarayda 

rayda, Kürkçübaşı mahallesinin 
Ahmet Şemsettin sokağında 35 
numaralı evde oturan, Belediye 
qu]is muavinlerinden Adıl Efen- 
die; çamaşırların da, ayni evin 

diğer bölüğün da oturan Zehra 
Hanıma ait olduğu anlaşılmıştır.

Yeni neşriyat

Futbol şampiyonu
Bugünkü Sporâleminde yeni se

nenin şampiyonunu öğreneceksi
niz; aynı sayıda çamurda futbol
cularımızın nazarı dikkatini celbet- 
mesi lâzımgelen bir makale ve mü
teaddit havadisler mevcuttur.

Seyrüsefer tarifeleri
Tram vayŞirk eti H ayriye

A. K avağından K ö p rü y e  5 ,5 5  16 ,25
R . K av ağın d an  K öp rü y e 6 ,0 3  16 ,35
K öp rüden A. v e R .K a .n a  8 ,0 0  19 ,0 0

Ü sküdardan K öp rü y e 6 ,2 5  2 3 ,5 5

K öp r;:d en  Ü sküdara 6 ,0 0  1,00

Seyrlsefalsa 
K öprüden K ad ıköyü n e 6 .1 5  22 ,15

KadıkÖyünden K öp rü ye 5 ,2 0  23 ,00

K öprüden Ilaydarpaşaya 6 .1 5  2 0 ,3 5

H aydarpaşadan K öp rüye 6 ,2 8  23 ,08

K öp rüden Adalara 8 ,0 0  1!),05

A duhrdau K ö p r .y e  6 ‘15 17,55

D ev le t DemiiıryoMaya 
Haydarpaşadaiı Pi?ndi£e 5 .3 0  1,25

P erilik ten  I îaydarpaşaya 5 ,3 0  22 ,50

Kütüphaneler
Umsamî kütföpfaanĞler

İstaııbuldaki bütün kütüphaneler 

her gün sabahları saat 9  buçuktan 12 
ye ve öğleden sonra 13 ten akşam  16 

buçuğa kadar a ç ık tır . Y aln ız  M ille t, Sü* 
İeym aniye ve B ey az ıt um um ! Kütüpha

n eleri öğle tatili yapm azlar.

İlk Son
H areket H areket

Saat Saat
H arhiyeden Fatihe 6 ,09 1 .02

fa tih te n  H arbiyeye 6 ,21 1 ,00

Ş ijl id e n  tü nele 6 ,30 2 4 ,1 4
T ün eld en Şiş liye 7 ,1 2 24 ,38

M açkadan Beyazıta 6 ,4 0 22 ,20
Beyazittarı M arkaya 0 .3 3 2 ’ ,3 0
E m inonünden BebeŞe 6.45 22 ,21
B ebekten  Em inöııüne 6 ,3 0 21 ,59
Topkap ıdan S irkeciye 6 ,33 2 2 ,1 0
S irk ecid en  Topkapıya 7 ,0 9 22,46
Y ed ık u led en  S irk eciy e 6 ,33 2 2 ,1 4
S irk ecid en  Y edikuleye 7 ,1 3 2 2 ,5 4
Edirııekapulaıı S irkeciye 6 ,3 0 - 2 ,2 0
S irk ecid en  Edirnekııpıya 7 ,03 22 ,55

Tünel
Sabah  ilk  hareket 6 ,50
A kşam  son hareket 2 1 ,0 0

Haliç vapurlara
K öp rüden Eyübe 5,50 2 2 ,3 0
Eyüpten K öp rüye 5 ,4ü 2 3 ,0 5

Ş a rk  D em iryolları
Sirk ecid en  K . Çekm eceye 6 ,3 0 1 ,20

K . Ç ekm eceden S irk e c i) e  6 ,5 0

T«eFK O Su e pis! ı g ı

Ankara 22 (inkılâp) —  Terkos 
Şirketi meselesi bizzat Nafıa Ve
kili tarafından tetkik edilmek
tedir. Terkos suyunun içilmeğe 
salih olmadığı son yapilan tahlil 
netice sinde anlaşılmıştır.

İzmir kongresi
İzmir, 12. (A. A.) —  Cümhu- 

; :y,:t Ha:!-. Fırkası İzmir şehrinde 
nahiye kongrelerini bu akşam ya- 
pıia-.ak 2 semtin kongresik ikmal 
e-.mh olacaktır. Vilâyet dahilinde 
kongrelerini henüz yapı, ayan 
Bu> nova ile Değirmendere ve Cu
ma jvası nahiyelerde Urla ve Se
ferihisar kazalarından maada bilu
mum kaza ve nahiyerin kongreleri 
bitmiştir. Bunlar da 2 güne kadar 
hitam bulacaktır.

İzmir kaza kongresi ayın 23 
ünde Cuma günü, Vilâyet kong
resi de ayın 26 ıncı Pazartesi gü
nü Türk ocağında inikat edecek
tir. Fırka azasından arzu edenler 
samiin sıfarle bulunabileceklerdir.

Münhal meb’usluklar
Ankara 21 (A. A.) —  Münhal 

meb’usluklara namzet tesbit edil
mediği soran bir muharririmize 
C. H. Fırkası kâtibi umumisi Saf
fet Bey demiştirki Malûm olduğu 
üzere namzetlerin tesbiti nizam
namemiz mucibince eraumî riyaset 
divarının kararına mevdudur. He
nüz bu bapta bir karar verilmiş 
değildir.

Ancak fırkamız namına nam
zetliklerinin konulması talebinde 
bulunacak zevatın birer fotoğraf 
iarını ve hüviyetlerini tesbite ki
fayet edecek derecede mufassal 
birer tercemei hal varakalarını da 
birlikte göndermelerini ve bu usu
lün mahallî matbuat ile de ilânını 
teşkilâtımıza tamim ve rica etticı.

Londra, 21 (A A.) —  Parlâ
mentonun ilk içtimai muhtelif me
seleler hakkında hükümete soru
lan birçok suallerle geçmiştir. M. 
Mac Donaid, Hindistan hakkında 
yakında beyaz bir kitap çıkarı
lacağını haber vermiştir. Gelecek 
hafta bu mesele hakkında mühim 
bir müzakere olacaktır.

Müthiş bir rakam 
Londra, 20 (A. A,) —  12 K â

nunusanide ib ik l in  adedi gsçîn 
haftakine nazaran 18,398 ve geçen 
senenin ayni devresine göre 1 
milyon 159,957 kişi fazla olarak 
2 milyon 636,168 i bunıuştur. 

Konuştular 
Cenevre, 20 (A.A.) —  M. Bri- 

nad, Bulgar Başvekili ile Hariciye 
nazırını kabul etmiştir.

Yunanistan da 
Atina, 20 (A. A.) —  Meb’usan 

ve ayan Meclisleri 22 Kânunusa
nide içtimaa davet edilmiştirler.

Roma 21 (A. A) —  1930 se
nesi zarfında vefiata nazaran te- 
vellüdat 570 bini bulmuştur.

Ecnebi va gayrimüslim 
Türk muallimleri cemiyeti 
riyasetinden:

Mektebimizin senelik kongresi 
ikinci kânunun yirmi beşinci pazar 
günü saat ön dörtte Sultanahmet- 
te  muallimler birliği binasında 
toplanacaktır. Arkadaşların teşrif
le-» rica olunur.

Sayfa 3
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Nev/york, 20 (A. A.) _  İşsiz
ler ile zabıta arasında bir çarpışma 
olmuştur. Birkaç kişi yaralanmış, 
birkaç kimsede tevkif olunmuştur.

Zabıta, işsizlerden birinin nu
tuk söylemesine mâni olmak işle
miştir. Bunun üzerine, bir arbede 
çıkmıştır. Polisler, işsizlerden bir 
kaçını yumrukladıklarından işsiz
ler polislerin yüzüne kovalarla su 
atrmşiardır. Etrafa toplanan ahali
den oır çoğu bu sırada hayli hır
palanmıştır. Bir poks gazeteciler
den birinin çenesine yumrukla 
vurmuştur.

Geme mi ihtilâl
Lizbon 21 ( A. A. ) —  Başve

kâlet ihtilâlcilerin son günlerdeki 
hareketleri hakkında bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde dikta
törlük idaresinin 1926 Mayısının 
28 inde ordu ve donanma tarafın
dan ortadan kaldırılan idare tar
zına avdet veya bir intikal hükü
metini teşkil etmek fikrini asla 
kabul etmiyeceği tekrar olunmak
tadır. Yine bu tebliğde her türlü 
ihtiiâl teşebbüsünün şiddetle ten
kil edi! eceği ve kanunlara itaat 
ettirileceği beyan edilmektedir.

Cenevre, 21. (A. A.) - M. Bri-
and dünkü nutkunda ezcümle şu 
sözleri söylemiştir: Biz kendi ken
dimizi bir takım şekil ve düstur
lar içinde aapis ediyoruz ve ya
vaş yavaş bunların başlıca kur
banları haline geliyoruz. Asıl me
sele, iş başına geçmek ve terak
ki adımları atmak kuvvetle az- 
raederek, hep birlikte çalışmak
tan ibarettir. Benim fikrime göre- 
asker, top ve, miteralyozlar için 
muayyen bir miktar ve nisbet ta
yin etmekten ziyade bunları kul
lanmamak arzusunu kuvvetlendir
mek mevzuu bahistir.

Japon prensine telgraf
Ankara, 21 (A.A.) —  Reisi- 

ciimhur Hazretleri Japon impa
ratorunun biraderleri Prens Taka- 
mutsu Hazretlerinin memleketimizi 
terkederken çektikleri telgrafa 
şu cevabı göndermişlerdir. 
Sofyada Fehametlu Prens Nobayoti 

Takamutsu Hazretlerine
Memleketimizden ayrılırken ne

cip hissiyatınızı bildiren telgrat- 
namenizi aldı t». Prenses Hazret
leri!.: zan fahimaach-rine iyi seya
hatler teıneııni eüerim.

Gaaâ M.

Açlar saldır.
Oklahoma City 21 (A.

Aç kalan 1000 kadar işsiz şehrin 
tam ortasında ve belediye daire
sinin yanında bulunan bir bakkal 
dükkânına zorla girerek yiyecek 
namına ne buldularsa alıp götür
müşlerdir. V ak’a mahalline yetişen 
100 kadar polis işsizleri kafile 
kafile tevkif etmiş kargaşalığı 
bastırmıştır.

Bomba attılar
Boenos Ayres 30 ( A. A. ) —  

Arjaııtinin garp -e merkez istas
yonlarına tethiş taraftarlarından 
oldukları zannedilen bazı kimseler 
birkaç bomba atmışlardır. 3 kişi 
ölmüş birkaç kimse de yaralan
mıştır.

Eski sefir ne demiş?
Nevyork, 20 (A.A) —  Ameri

kanın sabık Türkiye sefiri M. 
Morgenthau söylediği bir nutukta 
müttefikler arasındaki borçların 
yeniden tetkiki lâzımgeldiğini be
yan etmiştir.



Bunun bir maddctı hula'ia-en [me
murinin maaşınd;'!) hiçbir tevkilat 

yapıkımaz] d ğer mi'.nn' si de frnaai; iar 
Bareme göre verıld.ğı zaman e,;er 
memurin eskiden almakta oıtlugu 
miktar Bareme göre ald'ğı maaştan 
daha yüksekse -ki sene müdc.etk 
bu eksilen miktar maaşı üzerine 
zammedilir.]

Şu iki maddeden anlaşılıyor ki 
hiç bir zaman, hiç bir suretle 
memur maaşından tevfikat yapı
lamaz. Bugün bu maddenin sa
rahati karşısında gözlerini haki
katin güneşine karşı yummağa ve 
onu inkâr etmeğe yeltenenler var. 
Ekserisinin maaşı kat’î olarak 
altmış liradan fazla olmayan urak 
memurları, bilhassa ilk tedrisat 
muallimlerini alâdakar eden bir 
vaziyet karşısındayız.

Geçen sene 1930 senesinde 
Vilâyet hususî bütçesinin müzake
re ve tanzimi esnasında varidat 
roeyanına memurinin yüzde 5 kazanç 
vergisi de ilâve edilmiş ki hiç şüp
hesiz bu bir düşüncesizlik eseridir. 
Çünkü geçen sene bu mesele 
mevzuubahs edilirken umumî mu
vazeneye tâbi memurlar ı>arem 
mucibince maaş almağa başlamış
lardı.

Onu takip eden senede idarei 
hususiyelerin Bareme dahil oıma-

Mum dikerken
Unkapanında dün biri 

yakalandı
Unkapanında Kâtip Şemsettin 

mahallesinde oturan Cibalı tütün 
fabrikası matbaasında mücelîit 
Cemal Ef. Vefa caddesinde Çif- 
tekız’ıar türbesine musri dikmek 
üzere iken yakalanmıştır.

Seyrisefainde açık var
Seyrisefain bütçesinde ehem

miyetli bir açık görülmüştür. Bu 
Yalovaya sarfedilen 1,500,000 li
ra ile şimdi Ford fabrikasının iş
gal ettiği eski depoya evvelce 
sarfedilen 500 bin liradan ileri 
gelmiştir. Bu iki milyonluk sarfi
yattan dolayı idare oldukça sıkın
tı çekmektedir.

Mevsim dolayısile sevahili mü- 
tecavire yolcuları da azalmıştır,

Sahte maliye memuru
Beyoğlu Minare sokağında 

bir marangoz dükkânına İhsan 
isminde sahte bir maliye memuru 
girmiş, vergiye ait evrakı karış
tırmıştır. Bu esnada içeriye hakikî 
maliye memuru girince İhsan 
derhal kaçmıştır. Sahte memur 
aranıyor.

İnkılâbın edebî tefrikası : 16

Yazan : E m il Z o la  

Küçük genç Nanayı görünce 
yerinden sıçradı, gelincik gibi kı
zarmıştı. Heyecandan boğuluyor
du. Bir elinden diğer eiine geçir
diği buketi ne yapacağım bilnıi- 
miyordu. Onun bu gülünç hali 
Nananın merhametini celbeînrşti, 
kahkahayla gülmeğe başladı. De
mek artık iş beşiktekilere kaldı ha. 
Kendini kovuve sinişti. İki ellerini 
kalçalarına vura vura bir ana tav- 
rile sordu.

— Bebek, burnunu sildirmeğe 
mi geldin?

Genç yalvaran bir sesie cevap 
verdi:

ineğe başlanacağı sarada bütçenin 
varidat kısmın, dolduran kazanç 
vergisi meselesi meydana çıktı. 
Ve i aııııııı-p bu tevk.falın yapılması 
muvafık olduğu görüldü. Fakat 
ne İm is var? Gayri kanunî bile 
olsa vü-'V l,ı ; kuzanç vergisinin 
kcsikuesile bütçenin levzin edil
mesinde hiç bir mahzar görülme
di.

Bundan evvel iik mektep ho
calarının terfihsi nazarı itibara alı
narak siıkna bedeli namile sekiz 
lira verilmekte idi. Bu her hangi 
bir terfihe ve küçük memurlara 
yardım için düşünülmüş bir for
müldü, Şimdi Barem kanununum 
bir maddesine istinaden bu terfih 
vasıtası darbeler yiyor ve kesili
yor; ve bunun kanunî olduğu zik- 
rediliyorda niçin (hiç bir suretle ma
aştan tevfikat yapılamaz) maddesi 
nazar itibara alınmıyor?.

Sükna bedelleri, kazanç vergisi 
kesii-rek Nasrettin hocanın eski 
aylama dönen maaşlarından gene 
fedakârlık ederek memleketin ik
tisadı vaziyeiile şiddetle alâkadar 
Devlet Bankası aksiyonlarına talip 
olan muallim ve memurların 
maaşları ayda aşağı yukarı on 
beş lira kadar bir miktar eksile- 
ceklir. Bu vaziyet karşısında za
vallı memurun vaziyeti ne olacaktır?

ihtikâr
Belediye hâlâ tedbir almağa 

karar vermiş
Son günlerde havaların biraz 

soğuması üzerine gene bazı ta
raflarda, bilhassa şehre uzak 
semtlerde mahrukat ihtikârı his- 
solunmağa. bir okka kömür on 
kuruşa kadar satılmağa başlamış
tır. Belediyece şetırir bu seneki 
ihtiyacı üzerinde muhtelif zaman
larda yapılan tetkikat neticesinde 
ne kadar şiddetli kış olursa olsun 
ihtiyaca kâfi stok mahrukat ol
duğu anlaşıldığından, mahrukata 
narlı konmasına ihtiyaç görül
memektedir. Fakat havaların her 
tebeddülünü ve biraz soğumasını 
fırsat ittihaz ederek fiatları yük
seltenler hakkındaki şikâyetler 
de ziyadeleştiğinden, bu hususta 
tedbir ^almasına karar verilmiştir.

Kurumlar tutuştu fakat
yetişildi

Beşiktaş, akaretlerde İktisat 
Vekâleti müşavirlerinden Saiııı 
İsmet Beyin oturduğu ]8  numaralı 
evin bacasındaki kurumlar tutuş
muş, Beyoğlu itfaiyesi yetişerek 
söndürmüştür.

Mütercimi : Seiiibesî
— Evet.
Bu cevap Naııayı daha çok 

güldürdü.
Genç on yedi yaşlarındaydı. 

Bu çiçekler benim için mi?
— Evet:
— öyleyse versene! alık :

Nana buketi alırken, genç
adan: aç gözlü bir iştiha ile onun 
ellerini yakaladı.

— Na::a ondan kurtulmak 
için değmeğe mecbur olmuştu.

— işte maksadına doğru kuv
vetle yürüyen sümüklü bir oğlan.

Küçük, tekdir edildikçe gülüm
süyordu.

İmar işlerinde beraber 
çatışacaklar

Anadolu yakasında Bostancı 
köprüsünden ve Rumeli carafınna 
da Yeşiiköyde, şehir hadudu bi
ter. Bu hudut haricindeki yerler 
başka belediyelere aittir.

Bu belediyeler kendi vesaiti, 
bütçeleri derecesinde çalışıyorlar. 
Fakat, İstanbul belediye hududu 
haricindeki belediye faaliyetile 
şehir belediye faaliyeti arasında 
bir ahenk yoktur.

Halbuki belediye hudutları ayrı 
ayrı olmakla beraber bu semtlerde 
İstanbul şehrinin birer parçaları
dır. Bu itibarla İstanbul belediyesi 
takip edeceği imar programı ile 
esasen bu küçük Belediyelerin 
çalışmaları arasında bir münasebet 
olmasını muvafık görüyor.

Belediyenin imar programı, ye
ni kanuna göre, şehrimizin maruf 
zevatından mürekkep bir komis
yonun vereceği karardan sonra 
tanzim edilecektir. Şehir hududu 
haricindeki küçük Belediyeler de 
ancak ozaman bu programın esas
larına göre çalışabileceklerdir.

Zahire Borsası
Yeni bir nizamname 

yapılıyor..
Ticaret Borsası nizamnamesinin 

tadiline ihtiyaç görülmüştür. 
Mevcut nizamname bir kaç sene 
evvel o günkü ihtiyaçlara göre 
yapılmıştır. Borsanm bir kaç sene 
içinde inkişaf etmesi yeni bir 
nizamnamenin yapılmasına lüzum 
göstermektedir.

Yeni nizamname borsanm 
umumî kâtibi Nizamettin Ali Bey 
tarafından yapılmaktadır.

Morfin fabrikaları
İstanbulda bulunan morfin fab

rikaları hakkında tetkikat yapıl
dığı yazılmıştı. Teftiş neticesinde 
bunlardan bir tanesi kapatılmıştır.

Bu fabrika bundan iki üç se
ne evvel bir Fransız grubu tara
fından açılmıştır. Sıhhiye Vekâleti 
csiifettişJerinin yaptığı tahkikatta 
fabrikanın Fransaya gizü olarak 
morfin kaçırdığı anlaşılmıştır. Bu 
morfinlerden bir kısmı Marsilya 
'imanında yakalanmıştır.

Nana, tekrar kabul edeceğini 
vadederek onu başından savdı.

İki tarafına sallanıyor, kapıları 
bir türlü bulamıyordu.

Berber Fransis gelmişti.
Nana saçlarının kovafürünü yap

tırdı.
Zoe içeri girdi.
— Madam, biri varki gitmek 

istemiyor.
— Bırak otursun, Karnı acık

tığı zaman kalkar gider.
Nana Fransisin getirdiği badem 

şekerlerini yemekle meşguldü.
Berber itina ile çıkarttığı şeker 

torbasını Nanaya ikram ederdi 
ama .hesap puslasmda badem 
şekeri diye bir kayıt düşerdi.

Kontes Mufanın salonundayız. 
Ağır döşenmiş boş bir salondur 
burası. Büyük bir şömine her 
tarafı ısıtmaktadır. Kontesin kabul

Bıı ıo.e ıştın
Har önümüze gelen kapıyı 

çaimak doğru değildir
B.-.zı zabıUi belediye memurla

rının son gürlerdeki manasız faa
liyeti halkıı. şikâyetine sebep olu
yor. Sebep şudur :

Hanlarda, otellerde ot^ranLr 
ve ticarethane, şirket gibi yerler
de çalışanlar birer beyanname 
vermek mecburiyetindedirler. Yal
nız memurların bir kısmı bu mec
buriyetin şümul derecesini bilmi
yorlar.

Bu.,un için önlerine gelen ka
pıyı çalarak ’oeyanr.aıne soruyor
lar.

Halbu ki, müstakil olarak bir 
evde oturanlar beyanname vermek 
kaydile rnükelief değildirler.

Bu gibi manasız hareketlerle 
halkı taciz eden memurlar hak
kında şikâyet edilince haklarında 
takibat yapılacaktır.
Oda kongresi toplanıyor

İstanbul ticaret odası kongre;i 
bu ayın nihayetinde toplanacaktır. 
Bu seneki kongrede denizciliğe 
ait meseleler görüşülecektir. Kon
gre içir» muhtelif raporlar hazır- 
lanmaktadır.

Acele etmeyiniz
Beyannameler için nazarı 
dikkate alınacak bir nokta.

1 —  1704 numaralı kanun mu
cibince kullanılacak hüviyet ve 
beyannamelerini kullanmak için 
vilâyet makamı şubatın 15 ine ka
dar müsaade vermiştir. Binaenrleyh 
muhterem halkımızın bunları şim
diden tedarik etmesinde mec
buriyet yoktur.

2 —  Varakaların ve defterlerin 
nümunesile tamamı tamamıca uy
gun olması şarttır. Mutlaktır. Tay
yare cemiyetinin bastırdığı vara
kalar ait olduğu makamca tetkik 
edilmiş, mutabık görülmüş ve 
kabul edilmiştir. Defterlerde şu
batın iik haftasında piyasaya çı
karılacaktır. tayyare cemiyetinin 
damgası olmıyan ve dişarıda sa
tılan evrak defterlerinin çoğunun 
nümuneye muvafık olmadığı görü
lüyor. Taümatnasine tıpa tıp uy- 
mıyaniarı polis merkezleri kabuî 
etmiyeceğinden muhterem halkı
mızın buna çok dikkat etmeleri 
kendi menfaatleri icaSmdadır.

Tayyare cemiyetinin evrak ve 
defterlerinde böyle bir tehlike 
hiç yoktur, halkımız acele etme-

günü olduğundan bir çok dostları 
kadınlı, erkekli bu büyük salonu 
doldurmuşlardır.

Birçok kontlar, baronlar ara
sında bizim şişman banger Iştay- 
neri görüyoruz. Kontes Mufaya tir  
dostu tarafından takdim edileli 
çok olmamıştır.

Köşede bir Kontla beraber 
borsa etrafında konuşmakta ve 
Konttan kurnazca borsa haberleri 
almaktadır.

Derken kapıda La Faluvazla, 
Foşeri göründü.

La Faluvaz kontesi nazikâne 
selâmladı ve elini öptü.

— Madam lûtufkârane daveti
nizi hatırladım dedi.

Salonda îştaynerden başka ta
nıdığı yoktu. Onunla konuştu.

—  Yarinki tertipte sizde dahil
siniz değil mi ?

— Hay hay!
—  Gece yarısı onun evinde.

i e r i n  t u > s r  ü a ı

Sur iye ve Filistin sahilleri 
için tesis ediliyor.

Ticaret Filomuzun vaziyeti 
hakkında bir rapor hazırlandığını 
yazmıştık. Raporun bir kısmında 
ticaret filomuzun günden güne in
kişaf e ümekte olduğu kaydedilmekle 
ve bilhassa gerek Seyrisefain ve 
ger k millî armatörler tarafından 
Türk bayrağının ecnebi sularında 
gezdirilmek suretile başlıyaa tekâ
mül safhasında gösterilmektedir.

Bu meyanda, bilhassa muhak
kak surette muvaffakiyet tetnit» 
edeceği mülâhazasile Karadenizde 
Trabzondan başhyarjk üç Kara
deniz İskelesine uğramak, ve Is- 
tanbuldan başlıyarak mımyyer: 
iskel.leri tutmak suretile bir Su
riye ve Filistin sahil lıattı teaisî 
hakkında rnütalea ve iasviyelerde 
bulunulmaktadır.

Bekleme yerleri
! raınvay durak yerlerinden 

bir kısmında [yapılan yüksek bek
leme mahallerinin otomobil ve 
trumvay kazalarına karşı çok. 
faideler temin ettiği anlaşılmış ve 
bunların tezyidine karar verilmiştir.

Ekmek fiati
Âitı kuruşa kadar düşe

cekmiş
Daimî belediye encümeni son 

içtimamda ekmeğin fiatinî sekiz 
buçuk, francalanın 13,50 kuruş 
olarak kararlaştırmıştır.

Halbuki bir çok fırınların ek
meği 7 kuruşa kadar sattıkları 
görülüyor. Buğday ve un fiatleri 
bu halde kalırsa ekmeğin mahsul 
sonuna doğru 6 kuruşa kadar dü
şeceği muhakkak addediliyor.

yerek tayyare cemiyetinin defter
leri satışa çıktığı zaman takım 
halini hepsini cemiyetten tedarik 
edebilirler.

3 —  Tayyeıe cemiyetinin yük
sek gayesi muhterem halkımızca 
tamamen malûmdur. Halkımız 
tayyare cemiyetlerinin kâğıtlarını 
kullanmakla hepimizin göz babe- 
ği olar. ve vatani miiessoseye 
yardım etmiş ve kendi işlerini de 
en düzgün bir surette görmiış 
olurlar.

—  Biliyorum biliyorum Blanş- 
1a beraber gideceğiz

Kadınlar, yeni açılan ser
giden bahsediyorlardı. Bu müna
sebetle Parise gelecek prensler 
vardı. Bilhassa İran şahı da 
bulunacaktı.

Prusya hükümdarı ile Rusya 
imparatorununda geleceği söyle
niyordu.

Hükümdarların yanında Kont 
Bismark ta bulunacakmış.

Kadınlar bir müddet te Bis- 
marktan bahsettiler. Bazıları onu 
tanıdıklarını söylüyorlar bazıları da 
pek ahmak bulduklarını izhar edi
yorlardı.

Kontes Mufa genç bir kadın
dı. On altı yaşında kızı vardı 
ama kendi de yedi yaşında ev
lenmişti; güzeldi. Evlendiğinden 
beri bu büyük köşke kapatılmış 
adeta mahpus hayatı yaşatı.ış.

IBitm edi/
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yor! Balam, parçalamam, kayfeolan, 
karaya ©taram gemiler hatsıs hesapsın

ttnnm \er birçok yerlerdeB&
lerS dikkatle ©kııymımııas î D em işler kabara- 

y@ır9 d a lg a la r  dağ glfeiL Eliff ©k gem llerdeas haber y©k î
Karadeniz gibi Akdenizde müt

hiş bir fırtına içinde çalkanmak- 
tadır. Birçok gemiler karaya otur
muşlar, birçokları da kuytu liman
lara iltica etmişlerdir. Fıvtma bil
hassa îzmiri allak bııllak etmiştir. 
Muhabirimiz şu tafsilâtı vermek
tedir.

îzmir 22 (H.M.) Dün gece sa
at 21 de ansızın başiıyau müthiş 
bir yağmur ve ocu takip eden 
şiddetli bir fırtına Limandaki va
pur ve kayıkları birbirine karış
tırmıştır.

Fırtına yüzünden Karşıyakaya 
saat 21,11 seferini yapacak olan 
körfez şirketinin (Alsancak) vapu
ru konak iskelesinden hareket 
edememiştir. Diğer vapurlar da 
seferlerini yapamamışlardır.

Fırtına çok şiddetli idi. Deniz, 
Birincikordonu aşarak tramvay 
raylarını kaplamıştır. Gümrük 
önünden gelip geçmek imkânsız 
bir hal almıştır. Kereste yüklü yel
kenliler, fırtınanın şiddetinden de
mir tarıyorlardı. Kerestelerin bir 
kısmı denize dökülmüştür. Diğer 
bir kısmı da kordondaki suların 
üzerinde yüzüyordu.

Saat 21 den sonra Karşlyaka- 
ya gidecek olanlar, iskelelerde 
saatlerce vapur beklemişlerdir. 
Fırtına durmak bilmiyor, yalnız 
gittikçe şiddetini arttırıyordu. Fır
tına ile sağnak halinde başhyan 
yağmur, biraz kesildiği halde, fır
tına bütün siddetile devam etmiştir.

Kordon tramvayları saat (21) 
den sonra işliyememiştir. Yağmur 
devam etmediği için Göztepe 
tramvayları sekteye uğramamıştır. 
Dün akşamki yağmur ve fırtına 
herkesi korkutmuştur. İzmir ve 
İzmirliler vakıa geçenlerde büyük 
bir seylâp felâketi geçirdiği için 
korkmamak kabil değildi.

Şu satırları yazdığımız dakikada 
saat tam 22 Yağmur sağnak halin
de tekrar başlamıştı. Fırtına da 
bütün şiddetile devam ediyordu.

Birçok binaların kiremitleri 
uçtumuştur. Telgraf direkleri de 
devrildiği için muhaberat inkıtaa 
uğramış hiçbir taraf için telgraf 
kabul edilmemiştir.

Fırtına aynı şiddetle Balıkesiri 
de altüst etmektedir.

Balıkesir, 22 (Hususi) —  Dün 
gece şehrimizde çıkan lodos fır
tınası denizde de tesirini göster
miştir. İstanbul - Bandırma hat
tında işleyen Çanakkale vapuru 
yolcuları ve postay; vaktinde 
Bandırma iskelesine çıkarmadığın
dan dün şehrimize İstanbuldan 
posta ve yolcu gelmemiştir.

Kaıradenizdeki fırtına anbean 
şiddetini arttırmaktadır.

Zonguldak, 21 ( Hususî ) —
Kar tipisi ve fırtına bütün dehşe- 
tile hüküm sürmektedir.

Tabiat, ;.anki herşeyi mahvet
meye azmi.tini? g :Li akur bir şid
det gösteriyor.

Şiddetli bir kasırga c]a ağaç
ları köklerinden sökecek surette 
tahribat yapmaktadır.

Hacızade vapuru balmış , 
bir kereste dubası c’a parç:j- 
lanmışt.r. Mendireği aşan dalgalar 
liman fenerini iki vir.çi, iki vago
nu vebir lokomotifi tienize uçur
muştur.

Liman civarındaki demiryolları 
harap olmuştur. Bu hat üzerinde 
nakliyat yapılamamaktadır. Bundan 
başka belediyenin dere kenarına 
yaptırdığı rıhtım duvarı da yıkıl
mıştır.

Sahildeki evlerden bir kısmı

j teh.ikeciedir. Bunlardın bir çoğu 
: tahliye ccklm:>tir. Zararın miktarı*
[ :■! talîn', n eîn.ek imkânsızdır ve 

herhalde radyondan a.af;: değildir. 
Şu a.ıjk  firtına ; yni uddeti 

1 muhafaza elm .-ktedır.
I Sc-ss iiaa  t e lg r a f  i s a i k n

İJİrçol; yerlerde telgrai katları 
I d.ı bezumuş olduğu için bazı 
I merkezlerle, Ankara yolu ile mu- 
! habere yapılabilmektedir.
| Amerika ile bir iki saat zar-
i fında telsizle muhabere edip ce- 
! vap aiabiien vapur acentaları Ka- 
: radenizdeki baz: vapurları hakkın

da malûmat alamamışlardır.
P r e n s e s  M ary a  v e  b ir  şa y ia  

Evvelki gün Köste. cedsn eks
pres postası olarak limanımıza 

f  A rk a s ı 4  üncü s a h i f e d e }

tına mı esecek?

^  -j

îr

’ V?

Y u k a rd a  s Mısırdaki Türk sefiri parlâmentoya girerken.. S o ld a  : 
Mısır İngiliz fevkalâde komseri Sir Corç Loit.. A ltta  s a ğ d a  : 

Leydi Dramont Hey.. S o ld a  : Nahas Paşa ile arkadaşları ...
Kahire 20 [Hususî]
Mısırın bu günkü vaziyetini ve 

işin ehemmiyetini anlatabilmek 
için biraz evvelki zamandan bah
setmek lâzım gelir.

Burada bir kaç siyasî fırka 
var ise de bunların en ehemmiyet
lileri 1 —  Merhum Saat Zağlûl Pa
şanın irtihalinder. sonra Mustafa 
Nahhas Paşanın riyaset ettiği Vefit 
yani vatanperverler fırkası, 2 — 
Mehmet Mahmut Paşanın lideri 
bulunduğu Meşrutî Ahrar fırkası, 
3 — Şimdiki Reisi Nuzzar Sıtkı

Paşanın mensup olduğu ittihat 
ahrar ve ittihat fırkaları gelir,

Bu fırkalar, hususile Vefit ve 
Meşruti Ahrar fırkaları biribirine 
şiddetle muhaliftir.

Vefit fırkası, Mecliste, epeyce 
zamaadanberi ekseriyeti haiz 
bulunduğundan Mustafa Nahhas 
Paşa kabinesi de hükümet mev
kiinde idi. Geçen sene, Ayan ve 
Meb’usan Meclisinin, malûm olan 
surette feshinden ve azanın cebir 
kuvvetile çikarılıp kapıları kilit- 

( Arkası 5  inci sahifede)

Cenevreds

Awnapa bnrllıgı acaba 
yapnlalblleeek rami ?

akat gnırMaMamııa kadaır snIlâlİTi= 
Hannım&aktanı İbnır 

ftMü vfflEgeçennaiiyeım ibun Efeımdlıilieır,

Avrupada b ir hüküm etler bir.iği
Cenevre konferansı gene bir 

netice vermiyecek galiba konu
şulanlara bakılırsa biribir inden 
bu kadar uzak düşünen efendilerin 
anlaşılabilmesi imkânsızdır. Şu 
telgrafları okumak zahmetini göze 
alırsanız, söylediklerimize inanır
sınız.

Cenevre 21 (A.A) —  Cemiyeti 
Akvam Meclisi yukarı Silezya hâ
diseleri hakkında müzakereye baş
lamıştır. M. Fon Curtius Almanya- 
nın bu hâdiselere müteallik noktai 
nazarını izah etmiş ve Almanyanm 
şarkındaki eyaletler hakkında bes
lediği hissiyat noktasına da temas 
ederek bu hissiyatın her tarafça

Biz de iştirak | 
ediyoruz

A n k a r a , 2 2  [İn k ılâ p ] —
A v ru p a  B ir liğ in e  h ü k ü m e 
tim iz  d e iş t ir a k  e d e c e k tir . 
M u rah h as o la r a k  H a ric iy e  
V e k ili  T e v f ik  R ü ştü  B e y îe  I  
P a r is  S e fir im iz  M ünür B e -  J 

f y in  iş t ir a k le r i  m üE ıtem eldir. |

pek alâ bilindiğini, hiçbir veçhile 
değişmiyeceğini, Ancak Almanya
nm maksadına sulhperverane vası
talarla varmağa çalışmakta devam 
edeceğini söylemiştir.

M. Zaleski, Lehistanm noktai 
nazarı hakkında izahat verdikten 
sonra Fon Gurtiusun şark eyalet
lerinin vaziyetine dair olan ima
larına geçerek Lehistanm mülkî 
temamiyetinin mevzuu , bahsohm- 
madığmı ve sadet haricinde bulun
duğunu söylemeğe lüzum görme
diğini beyan etmiştir.

Avrupa birliği tetkik komis-

y a jîm a ğ a  ç a lış a n  M. E r iy a n d  
yönünün tahrir komitesi Avrupada 
hüküm sören ziraat buhranına 
çare olabilecek amelî tedbirler 
hakkında lâyıhayıhayı kabul et
miştir.

Cenevre, 22 (A. A) —  Avru
pa birliği tetkik komisyonunun tah
rir komitesi tarafından kabul edi
len karar lâyihasına göre, buğ
day ithalâtı yapan Avrupa mem
leketleri mümessilleri komisyonun 
mütalaasını almaksızın muslihane 
bir anlaşma elde etmeğe çalışmak 
üzre Şubat zarfında yarı resmi su
rette içtima edecektir.

ileride buğday mahsulünde faz
lalık görülmesi ihtimaline rne’bni 
bir çare olmak üzere imtiyazlı tari
felerin tatbikmdan vazgeçilmiş 
ve alâkdar Avrupa devletleri mü
messillerinden mürekkep bir komite 
teşkiline karar verilmiştir. Avru
pada Roma buğday konferansının 
ittihaz edeceği kararlarla hemalıeng 
olarak tatbik edilecek çareler de 
tetkik edilecektir. Ziraî krediler 
hakkındaki lâyihada Avrupa birliği 
tetkikrti komisyonu azası arasından 
seçilecek 10 kişiden mürekkep husu
sî komite teşkili derpij edilmiştir. 
Bu komite, komüsyonun gelecek 
içtimama ziraat kredileri hakkın
da bir teşkilât lâyihası verecektir. 
Bu lâyihada beynelmilel bir ens
titü vücuda getirilmesi hakkında 
da bir kayit bulunacaktır. Bu 
enstitünün vaziyeti ve nizamna
mesi daha sonra tesbit edilecek
tir. Bu suretle, Avrupa birliği 
tetkikat komisyonu ve Cemiyeti 
Akvam meclisi Mayıs bidayetinde 
bu lâyihanın tatbiki hakkında 
karar verebilecek bir vaziyette 
bulunabileceklerdir.

(A rkası ikinci sayfada)
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Kara A imim çetesi
TD)° ° °bin raır eML r ı

nmkâr ediyorlar!» Bm adam
ları ©Idirem kim?

Gebze, Danca ve civanını kasıp kavuran

Senelerdenbtri Gebze, Danca 
ve havalisinde eşkıyalık yapan, 
birçok kimseleri soyan ve öldüren 
meşhur Kara A'i çetesinin mu
hakemesine, dün Ağırceza mah
kemesinde başlanmıştır. Şakiler, 
reis Kara Ali, ve rüfekası Pala 
Hüseyin, Süleyman, Haşan oğlu 
Ahmet, Rüstem, Koca Hüseyin, 
Halil, Bayram oğlu Haşandan 
mürekkep olmak üzere sekiz ki
şidir.

Dünkü muhakeme celsesinde, 
maznunların, hüviyetleri tesbit 
edildikten sonra, isticvaba geçil
miştir.

Çetenin reisi Kara Ali, cürüm
lerini inkâr etmiş, hiçbir şeyden 
haberi olmadığını söylemiştir.

Maznunlardan, Haşan oğlu 
Ahmet, hâdiseyi olduğu gibi an
latmış, çete reisi bulunan Kara

Alinin teşviki üzerine, çoban Ha
şanla İbrahim ismindeki genci öl
dürdüğünü itiraf etmiştir,

Kara Ali, bu itiraf karşısında 
da, inkârda ısrar etmiştir.

Ahmet, itirafatma devamla, 
Münir ağa ismindeki ihtiyar köy
lüyü, parasına tamaen ve gene 
Kara Alinin emri üzerine Koca 
Hüseyinin öldürdüğünü söylemiştir. 
Kara Alinin yeğeni olan Abidin 
katil hâdiselerinde yardımcı oldu
ğunu da ilâve etmiştir.

Halbuki, Halil de, aynen Ka
ra Ali gibi müessirane inkârlarda 
bulunmuş, müteaddit sualleri ce
vapsız bırakmıştır.

Dün isticvap edilenler, bu üç 
kişiden ibarettir. Vaktin müsaa- 
desizliğinden, diğer maznunlar is
ticvap edilememiş, muhakemenin 
devamı, 13 şubata bırakılmıştır.

Eczacılar
Namzet listesi dedikoduya 

sebep oluyor
Bugün toplanacak olan eczacı

lar kongresi Etibba adasına ec
zacılar tarafından gösterilecek 
bir aslî ve bir de ihtiyat âzayı 
seçecektir. Fakat Etibba odasın
da eczacıların hukukunu muha
faza edecek olan bu aza nam
zetleri eczacılar arasında dediko
duyu mucip olmaktadır. Bu su
retle reyler dağılmıştır. İstihba
ratımıza nazaran Sıhhiye Vekâ
leti aslî aza olarak Kasımpaşa 
dan Müeyyet Ihsan, yedek ola
rak ta Bursadan Muzaffer Beyi 
irae etmektedir.

Eczacılar cemiyeti ise Nail 
Halil Beyi aslî, Müeyyet İhsan 
B. i yedek aza gösterilmiştir Halk 
fırkasının namzetleri ise Musta
fa Nail (aslî) Haşan Rauf (ye
dek) Beylerdir. Bu üç muhtelif 
namzet listesi eczacıları dediko
duya düşürmüş, reyler karşısında 
herkes hangi tarafın namzedini 
tercih edeceğinden tereddüde düş
müştür. Yarın yapılacak olan in
tihabatta İstanbul Etibba odası 
reisi Tevfik Sâllm Paşa ile diğer 
âza ve 300 e yakın eczacı hazır 
bulunacaktır. İstanbul mıntaka- 
sına Edirne ve bursada dahildir.

Millet Mektepleri
Diploması olmıyanlar bir 

yere alınmıyacak
Millet Mekteplerinde iki ay 

sonra tedrisata nihayet verilecek 
ve derslere iştirak eden halka dip
lomaları tevzi edilecektir.

Bu devre zarfında diploma al- 
mıyan hiçbiryere alınmıyacaklardır.

Bu sene mektebe giden 22 
bin kişiden devam etmıyenlerin 
miktarı ancak yüzde 5 nisbetin- 
dedir.

Ticareti bahriye mektebi
Ticareti bahriye mektebinde 

son zamanlarda yenilikler yapılmış 
ve bazı atelyeler tesis olunmuştur. 
Mektep leylî bir şekle ifrağ edil
diği için yatakhane, yemekhane 
ve saire gibi bazı tesisat vücuda 
getirilmiştir. 4 sınıf olan mektep- 
ayni zamanda orta ve âli olmak 
üzere iki kısma tefrik edilmiştir. 
Bunlardan bir ve ikinci sınıflarına 
liselerin onuncu ve on birinci sı
nıf talebesi naklen 3 üncü sınıfa 
da mühasıran lise mezunları alın
maktadır.

Şehir Haberleri ı
Bu seferde müddeiumumi
nin nazarı dikkatin celbett!

Yenici ve yakıcı maddeler 
hakkındaki kanun çok eski oldu- 
duğu için bu kanunda yalnız ya
rım asır evvel kullanılan gaz ve 
benzin hakkında ahkâmı cezaiye 
vardır. Halbuki o zamandanberi 
daha bir çok yauıcı ve patlayıcı 
maddeler keşfedilmiştir.

Son yangın faciasına sebebiyet 
veren filimler bu cümledendir.

Belediye, filimlerin tutuşmağa 
müsait bulunduklarını nazarı dik
kate alınmış sinemalar hakkında 
yapılan talimatnameye bir çok 
maddeler koymuştu. Sinema işle
tenler, filim ticarethaneleri bu ta
limatname ahkâmına riayet etme
ğe mecburdurlar.

Talimatnameye göre filim tec
rübesi, şeritleri muayene, filim 
göstermeye müsait olmayan yer
de yapılmaz.

Belediye bu hususta /agopyan 
hanı yangını münasebetile müddei 
umumiliğin nazarı dikkatini cel- 
bedecektir.

Diğer taraftan belediye, böyle 
faciaların bir daha olmaması için 
filim ticaret hanelerinin ne gibi 
yerde bulunacaklarına dair bir ta
limatname hazırlayacak, bu gibi 
yerleri sıkıca teftiş edecektir.

Bıçaksız haydut
Vehbi ismindeki bir dız

dızcı yakalandı
İstanbul ara sıra gelen taşralı

lar musallat, biçaksız, taban- 
casız bir şerir vardır. Henüz 
çocuk denecek yaşta bulunan ve 
bir çok safdilin zarçıhk, mantar 
cılık suretile binlerce lirasını al
mağa muvaffak olan Vehbi po
lisçe nadiren yakalanır, bazen, 
yakalandıktan sonra dahi firara 
muvaffak olur, gâh müstantik
likçe tevkif edilir, gâh tevkifine 
kanunî bir lüzum gürülmiyerek 
serbes bırakılırdı.

Bir müddettenberi meydanı 
boş bulup bir çok taşlıdan ce
man yekûn 15,000 küsur lira do
landırmağa muvaffak olan bu 
genç, evvelki gün polis ikinci şu
be memurları tarafından yakalan
mış ve iki sivil polisin tahtı mu
hafazasında dün bizzat müddei-

Yangın!
Yakanların hali

Agopyan hanı faciasının vuku
una sebep olan Depollo filim acen
tesi müstahdemlirinden Cemil Efen
dinin tevkifine, diğerlerinin tah
liyesine, dün, beşinci müstantik 
tarafından lüzum gösterilmiştir. Ka
rar verilinceye kadar mevkuf bu
lunan, filim şirketinin sahibi Yorgi 
Stelyanos ile çırak Yani, serbest 
bırakılmışlardır.

Bir çok yerlerde kaş 
şiddetlidir

Anadolunun her tarafında ha
valar çok soğumuş, bir çok yer
lerde kar yağmıştır. Bazı vilâ
yetlerde iki gündenberi kar 
fırtınası devam etmektedi.

inebolu yolunda bir metre kar 
vardır. İlgaz, Cide, Daday yolla- 
lrı kapanmıştır. Bilhassa Karadeniz- 
de 40 - 50 senedenberi görülme
miş bir şiddetle batı karayel fır
tınası esmektedir.

Kastamonuda yağan kardan 
Ankara - Kastamonu otomobil yolu 
kapanmıştır.

Talebelerin kıyafeti
Lise, Orta ve Ilkmektepler içi* 

Maarif Vekâleti evvelce yeknasak 
bir elbise intihap etmiş, fakat her 
nedense bunun tatbik ve tamimine 
imkân bulunamamıştır.

Haber aldığımıza nazaran, Av
rupa mekteplerinde olduğu gibi 
bizim talebelerinde yeknasak bir 
elbise giymeleri için çalışmaktadır. 
Bunu nazaran ilk ve orta mektep 
talebeleri kısa ve lise talebeleri 
uzun pantalon ve alelfimum bütün 
talebe kasket giyeceklerdir.

Talebenin bu reşmî elbiseleri 
yerli malından yapılacak ve mual
limler de yerli malından elbise giye
ceklerdir.

umumî Kenan Beyin nezdine ge- 
.irilmiştir.

Müddeiumumi Bey Vehbinin bü
yük bir dosya teşkil eden tahki
kat evrakını müstantikliğe tevdi 
etmiştir.

Müstentiklik, Vehbiyi isticvap 
ettikten sonra, hakkında karar 
verecektir.

Sovyet mallan
Şark vilâyetlerinde çok 

sürülüyor
Manifatura piyasasındaki hara

retli satışlar devam ediyor. Hal
buki beş altı ay evvel bu ticaret 
pek durgundu. Geçen sene ise 
bir buhran geçirilmiş bir çok bü
yük ticarethane kapanmıştı. Bu 
sene manifatura piyasası daha 
canlıdır. Satışlar en ziyade Kara
deniz vilâyetlerine vaki olmakta
dır.

İkinci derecede satış olan yer
ler Adana ve Mersin mıntakasıdır. 
Şehrimizde manifatura istokları 
azaldığından tüccar yeni yeni 
siparişlere _ başlamıştır. Bu sene 
en ziyade İtalyan ve Çekoslovak
ya kumaşları satılmaktadır. Şark 
vilâyetlerinden de Sovyet malları 
satılıyor.

vergisi

1704 numaralı kanun muci
bince malî müesseselerin polise 
vermekle mükellef bulundukları 
beyannamelerle hüviyet varakası 
ve defteri satan otelciler cemiye- 
yetine kazanç vergisi takdiri, Def
terdarlıkça kararlaştırılmıştır.

Cemiyet, satışa başlamadan ev
vel, Defterdarlığı haberdar etme
diği için, vergi ceza ile tahsil edi
lecektir.

Sanayi kongresi
Hazırlıklara başlanmış 

bulunuyor
Hükümet, umumî bir sanayi 

kongresi programı yapmak için 
esaslı tetkiklerle meşguldür.

Programın esası, memleketi
mizde mevaddı iptidaiyesi bulunan 
sanayii tedricen tesis etmekten 
ibaret olacaktır.

Bunun için de mevcut sanayi 
erbabının sermaye ve emekleri 
şirketler halinde birleştirerek ken
dilerine ve memlekete daha faydalı 
bir hale getirilmeleri düşünülmek
tedir.

. Çarpıvermiş
Dün 2469 numaralı şoförün 

idaresindeki otomobil, Divanyo- 
İundan sür’atle geçerken, Alâed- 
din Bev matbaasında makinistlik 
eden Musa bin Mehmede çarpmış 
yaralanmasına sebep olmuştur.

Mecruh hastaneye kaldırılmış, 
çarpan şoför, kaçmıştır._________

İnkılâbın edebî tefrikası : 1 7Nana...
Yazan : E m il Z o la

Foşeri, La Faluvaza merakla 
sordu.

— Kuzum, bu kontes hiç kimse 
ile yatmamış mıdır?

La Faluvaz hayretle:
—  A a.. Hayır azizim, sen bura

sını ne zannediyorsun? Sonra gös
terdiği hiddetin şık olmadığını 
anladı. İlâve etti.

—  Maamafih bilinmez. Belki 
çok kurnaz kadındır da anlattır
mıyor. Fakat herhalde aşikâr bir 
yolsuzluğu yoktur.

Bu sırada İştayner yanlarına 
geldi, ertesi günkü davetten bah
settiler.

İştayner çok memnundu.

Mütercimi: Seraben

Bangerin yüzü neşeden pırıl 
pırıl yanıyordu. Söylediği kelime
lere hususî bir ehemmiyet atfede
rek ilâye etti:

—  Bu böyle, ya siz?
Foşeri anlamıyormuş gibi:
—  Ben mi? yok canım.. Onun 

hakkında bazı sitayişkârane ma
kaleler yazdım da, teşekkür et
mek istemiş, evime gelmişti.

—  Evet evet.. Sizler bahtiyar
sınız. Size daima böyle mükâfat 
ederler. Sırası gelmişken söyleyim. 
yarınki masrafları kimyapacak, pa
ralan kim verecek ?

Foşeri omuzlarını silkti ve ka
dınlardan birinin lâfına cevap ver

mekle meşguldü. Saat on biri geçi
yordu. Kontes Kiriyle beraber mi
safirlere çay dağıtmakla meşguldü.

Salonda bulunanların hemen 
hepsi biribile teklifsiz ’ oldukların
dan fincanlarla ufak büskui ta
bakaları elden ele dolaşıyor, her
kes yekdiğerine ikram ediyordu.

Gazeteci şetaretle kont Mufaya 
yaklaştı ve dediki:

—  Bir kadın sizi akşam yeme
ğine davet etmek istiyor.

Demindenberi somurtgan bir 
suratla oturan Mufa hayretle 
sordu:

—  Hangi kadın?
Öteden Vandiro isminde biri 

söze karıştı,
—  Kim olacak: Nana!.
—  Kont daha ciddî bir tavır 

aldı.
Fakat ben bu kadını tanımamki:
Vandiro:

—  Siz onun evine bile gittiniz 
dostum.

—  Nasıl evine mi gitmiştin? 
A! Evet geçen gün bir hayır ce
miyeti için bir artistin evine git
miştim. Bu beni davet etmesine 
vesile olamaz.

Ayni zamanda kibar bir ada
mın bir muganniyenin sofrasında 
bulunması ihtimali onu çok hid- 
detlendirmişti.

Bu hususta daha fazla İsrar 
etmediler.

Foşeri veya Faluvaz gittiler.

— 4 —
Nananın evinde bu akşam mu

azzam bir ziyafet var..
Nana kazandığı muvaffakiyeti 

üzerine böyle bir ziyafet vermeğe 
luzum görmüştü.

Dolabında bir düzine peçe
tesi dahi bulunmadığından ve

lokantada ziyafet vermekte hoş 
kaçmıyacağmdan büyük lokanta
yı takimile beraber evine getirt
mişti.

Herkesin ağzında dolaşacak 
mükemmel bir ziyafet olacaktı 
bu.. Taburelere,arkakklı iskemle
lere varıncaya kadar hep lokan
tadan gelmişti.

Nana gece yarısı evine ti
yatrodan geldi ve sordu:

—  Herşey hazır mı Zoe ?
Zoe asabiydi.. Evin idaresi ve 

tanzimi bu akşam lokanta garson
larına havale edilmişti.

A!., Bilmiyor.. Çok şükür artık 
bir işe karıştırıldığımız yok.. Mut
fakta apartmanda ne varsa hepsini 
kırıp geçiriyorlar.

O iki herif bu akşam gene 
geldiler, vallahi yakalarından tutup 
ikisini de kapıdan dışarı fırlattım.

[B itm ed i]
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A n k a r a ,  22 ( İn k ılâ p )  — Ga
zi H a z r e t le r in in  ö n ü m ü z d e k i cu
m a r te s i  g ü n ü  s e y a h a t e  ç ık m a la r ı  

m u h te m e ld ir .

Darülfünun bütçesi 
Ankara 22 ( İnkılâp ) — Da

rülfünun Emini bütçe hakkında 
Maarif Vekili ile görüştü.

Müzayede kanunu 
Ankara, 22 (İnkılâp) — Mali- 

liye Vekâjetince hazırlanan Müza- 
zayede Münakaşa Kanunu yakında 
Meciise sevkedilecektir.

Mak üonald yuvarlanıyor
O

mu? Img* 
kalbimesi akalın j&aıa<u

Miras kanunu 
Ankara, 22 [İnkılâp] — Miras 

hakkında Maliye Vekâletince bir 
kanun hazırlanmaktadır.

Tevkif ettiler
Alın size hesabı bozuk 

bir banker daha
Paris, 22. (A. A) — Romadan 

“Le Journal,, gazetesine bildirili
yor: Gualino namında bir banker, 
İtalyan bankasının şikâyeti üzerine 
tevkif edilmiştir. Le Journal ga
zetesi, bu yeni tevfikin Gualino’- 
nun Ustric bankası meselesinde 
oynadığı mühim rolden dolayı Par,is 
bankalar mahafilinde heyecan uyan
dırdığını ilâve etmektedir. Guali- 
uo, bu yakınlarda Pariste müs- 
tantik tarafından ictiçvap edilmiş
ti. Gualino, kariben tahikat ko
misyonu huzuruna çıkacak idi. 
Alınan son haberlere göre, Ital
yan bankası müdürleri Gualino’ya 
ait olan ziraat bankasının muha
sebe defterlerinde ehemmiyetli 
yolsuzluklar göstermişlerdir.

Japonya memnun
Tokyo, 21 (A.A) —  Hariciye 

nazırı M. Shidehara Rusya ile Ja 
ponya arasındaki münasebata dair 
bazı beyanatta bulunarak iki hü
kümet arasında siyasî münasebet
lerin 1924, te iade edilmesinden 
sonra ticaret muamelelerinin 3 
misli artmış olduğunu söylemiştir. 
M. Shidehara, Rusya hükümetinin 
iki memleket arasında hâlâ mual
lâk bulunan meselelerin halline 
karşılıklı menfaaüarın muuaı azası 
ve dostlukların kuvvetlenmesi 
r.amrna Japonya hükümeti derece
sinde mütemayil bulunduğuna kani 
olduğunu da beyan etmiştir. M. 
Shideha ra, sözününe nihayet ve
rirken, Japonyamn Avrupa ve Ame
rika milletierile münasebetlerinin 
tamamen memnuniyeti mucip bir 
halde olduğunu ve karşılıklı dost
luk hislerinin kuvvetlenmekte de
vam edeceği kanaatinde bulundu
ğunu da kaydetmiştir,

İhtikâr var 
Paris, 22 (A. A) Meb’usan

meclisi bugün öğleden sonra M. 
Bouyat tarafından verilen buğday 
ispekülâsy onuna müteallik bulunan 
istizah takririni müzâkere etmiştir.

İhtilâlci gemiciler 
Dever.port, 21 (A. A) — Lucia 

gemisi mürettebatından olup divanı 
harpte muhakemeleri yapılan 4 
maznundan biri 6 ay kürek ce
zasına, diğeri 6 ay kalebentliğe 
mahkûm edilmiştir.

Londra 21 ( A.A ) —  Talebe 
için mecburî tahsil haddinin 15 
yaşına kadar çıkarılması hskkm- 
daki lâyihanın Avam kamarasın
da müzakeresi esnasında amele 
fırkası azasından M. Scurr tara
fından verilen ve hükümetçe red
dedilen tadil teklifi kamara tara
fından 258 muhafif reye karşı 
282 rey ile kabul edilmiştir. Bu 
tadil teklifinde, hükümetin meclise 
verdiği bu lâyihanın yapılmasına 
lüzum gösterdiği masraflara 
tahsisat almayan mektep idarele
rinin karşı koyabilmelerini temin 
için umumî bütçeden muayyen bir 
miktt.r para ayrılması hakkındaki 
kanun kabul edilmeden tatbik 
edilmeyeceği beyau olunmuştur.

Yine bn tadil teklifinde mec
lise verilen bu lâyihanın 1932 se
nesi Eylülünden evvel meriyet 
mevkiine girmemesi lâzım geldi

ği de ilâve olunmuştur. Araya vu- 
kubulan müracaat neticesinde hü
kümetin 33 rey ile ekelliyette kal
dığı anlaşılmıştır.

Bu netice, riyaset tarafından 
tebliğ edilir, edilmez muhalifler 
hükümete istifa etmesini teklif 
etmişlerdir M . Mac Donald 
hükümetin bu işe hayatî bir mesele 
nazarile bakmadığını ve M. Scur- 
r ’un tadil teklifini l abul edece
ğini söylemiştir. Hükümet meclisten 
müzakereye devam etmesini ve 
lâyihanın üçüncü kıraatine karar 
vermesini istiyecektir. Arada ge
çecek müddet zarfında hükümet 
M. Scrr’un verdiği takririn ka
bulünden mütevellii müşkülâtı 
bertaraf edecek bir tesviye sureti 
bulmak için hükümetten tahsisat 
almıyan mekteplerle evvelce gi
rişmiş olduğu müzakerelere de
vam edecektir.

Rapor rapor üstüne
Terkos şirketi fena halde buca 

ladı. Rapor yaptırıyor!
Ankara, 22 —  Sıhhiye Vekâ

letinin Terkos suyu hakkında 
yaptığı tahliller menfî netice ver
miştir.

Yani su şirketi mukavelena
mesinin birinci maddesinde şir
ketin şehre getirmeği taahhüt et- 
tihi su, içilecek gibi değildir. Bu 
itibarla mukavelenamenin feshi 
lâzimgeliyor.

Hattâ, şirketin taahhüdü hilâ
fına milyonlarca insana senelerce 
içilmiyecek bir suyu içirmesi bir 
cürüm olarak tavsif olunuyor.

Ancak şirket, sıhhiye vekâle
tinin tahlil raporuna mukabil Sadi 
imzalı bir rapor vererek suyun 
kabili şürp olduğunu iddia etmek
tedir. Aynı su üzerinde fennî bir 
tahlil neticesinin böyle taban ta
bana zıt bîr şekilde iki raporla

tesbiti işe karışık bir mahiyet 
vermektedir.

bu itibarla bu iki raporun kim
yagerlerden .-mürekkep bir komis
yon tarafından tetkiki ve suyun 
tekrar tahlili tasavvur ediliyor.

Şirket lehinde olan rapor altı 
na imza atan Sadi Beyin hükü
metin şirket nezdinde bir mü
messil ve memuru olduğu söylen
mektedir. Bütün bu karışık saf
halarla beraber terkos, mukave
lesi mucibince tesisatın hükümet 
tarafından satın alınması için tayin 
edilen müddet gelmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla hükümetin İs
tanbul belediyesinin talebini kabul 
ederek şirket tesisatının satın alın
masına karar vermsi imkân da
hilindedir,

İspanyol gürültüsü
Madrit, 22. - (A.A.) - Darülfü

nun federasyonu bir içtima aktet- 
miş ve bugünden iribaren 
talebenin umum grev yapmasına 
karar vermiştir. Grevciler, son 
kıyamlar esnasında tevkif edilmiş 
olan müderrisler ile talebenin tah
liye edilmesini talep ve askerlerin 
maaşlarının arttırılması ve nasyo
nalistlerin faaliyetini protesto et
mektedirler.

Paris Sefirimiz

Divanı harpte karar

Yarın müddeiumumi id
dianamesini okuyor..

Paris 21 (A. A) Yeni Türki
ye sefiri itimatnamesini reisicüm
hur M“ Doumergue tadim etmiştir.

Sıhhî vaziyet düzelmiş..
Paris 21 ( A. A ) —  Dahiliye 

nezareti Cezayirde sıhhî vaziyetin 
yeniden tabiî şektini aldığım teb
liğ etmiştir.

Menemen 22 (İnkılâp) — Di- 
vaniharp dün muhakeme celsesi 
akdetmedi, fakat istintak hâkimi 
ifadesi alınan maznunlardan altısı
nı celbec’.erek müphem ka!~.n ba
zı noktalar hakkında kendilerin 
den malûmat istedi. Bundan son
ra da akşam geç vakte kadar 
dosyalar üzerinde meşgul oldu.

Müddeiumumi Hidayet Beyin 
iddianamesini bu akşama kadar ik
mal etmesi muhtemeldir. Bu tak
dirde cumartesi günü iddianame 
okunacak, maznunların müdafaa
ları dinlenecek ve pazartesi günü 
de karar verilecektir.

Muhakemenin bu kısmına dahil

olanların adedi 120 kişidir. Bunlar 
hakkında karar verildikten sonra 
mütebaki maznunların muhakeme
lerine geçilecektir.

Buraya gelen haberlere nazaran 
Arıadoiunun bazı yerlerinde yeni 
tevkifat yapıldığı ve mevkuflar 
yola çıkarıldığı için ikinci kısım 
muznunlarm adedi de mühim bir 
yekûna baliğ olacaktır.

İzmir (inkılâp) — İrtica hâdisesi 
günü çıkan başmakalesinden “Y e
ni Asır,, gazetesi divanı harbe 
verilmiştir.

yapılabilecek imi?
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| Yakında |
I  •1 . 8
| Izadora Duiîkan. 9, m
i hatıraları
| İki sene evvel Nişte feci bir otomobil kazasına 
1 kurban giden bu Amerikalı rakkasenin çok me- 
| raklı hatıralarım tefrika edeceğiz.
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[B irinci saki/eden mabat]
Cenevre 21 (A.A) —  Avrupa 

birliği tetkik komisyonu, Avrupa- 
nın şark merkez kısımlarında bulu
nan ziraat memleketlerinin geçir
mekte oldukları buhrana çare ola
bilecek tedbirler hakkında tahrir 
komitesi tarafından teklif edilen 
metinleri kabul etmiştir.

Komisyonun son içtimamda Da
nimarka murahhası M. Munch, ko
misyon için bir çalışma programı 
ve bir dahili nizamname kaleme 
almak üzere bir teşkilât komisyonu 
vücuda getirilmesini teklif etmiştir.

M. procope, bu teklifin kabu
lüne taraftar olmuştur. M. Eriand, 
bir takım müstacel meselelerin 
hemen çalışmağa başlanmasına 
lüzum hissettirdiğini beyan etmiş
tir. M. Briand, beyanatına devam
la demiştir ki, komisyon en kısa 
bir müddet zarfında ciddî ve 
amelî bir neticeye vasıl olmuştur.

Bir teşkilât komitesi vücude 
getirilmesinin elzem olduğu aşi
kârdır.

Bu sözlerden sonra komisyon, 
bir teşkilât heyeti ihdası teklifini 
tasvip etmiştir.

Bu heyet, Almanya, Ingiltere, 
Fransa. İtalya, İspanya, İsviçre 
Yugoslavya, Yunanistan, Dani
marka, Lehistan, Portekiz ve Fin- 
lendiva murahhaslarından mürek
kep olacaktır.

Teşkilât heyeti vücuda getiril
mesi hakkındaki teklif kabul edil
dikten sonra M. Briand kısa bir 
nutuk daha söyliyerek demiştir 
ki: Bugün son içtimaini yapan ko
misyonumuzun hayata ilk adımını 
atan bir heyet olmak itibarile sar- 
fettiği mesainin verdiği neticeler
den memnun kalmamak mümkün 
değildir. Memleketlerimizin efkârı 
umumiyesi karşısında bazı tezahü
ratta bulunmaksızın dağılmama
lıyız.

Hepimizi derin derin düşündü
ren bir takım İktisadî ahval ve 
şerait içinde bulunduğumuz mu
hakkaktır . Ancak, komisyonu
muzdaki 27 milletin temsil edil
miş olması Cemiyeti Akvamın me
saisine iştirak eden ve ilk vazife
lerinin harpten uzaklaşarak sulhü- 
kuvvetlendirmek olduğunu düşü
nen mes’ul devlet adamları arasın
daki temaslarla inkıtaa uğramak

tan uzak bulunduğunu, memleket
lerimize gösterecek bir delil şekil 
eder. M. Brian nutkunu bitirdikten 
sonra, kendisile M. Fon Gurtius, 
M. Enderson ve M. Grandi tara
fından kaleme alınmış olan ka
rar suretinin kabulünü teklif 
etmiştir. Bu karar sureti komis
yon azası | tarafından müttefikan 
kabul edilmiştir.

M. Motta M. Briand ile M. Hen- 
derson’a teşekkür etmiş ve kendi
lerinden takdirkâr', bir lisan ile 
tahseylemiştir. Bundan sonra M. 
Brianda bütün arkadaşlarına mü- 
zaherat esnasında müttefikan 
gösterdikleri hüsnü niyetten do
layı tefekkürlerini bildirmiş ve Av
rupa birliği tetkikan komisyonu
nun ilk içtima devresinin nihayet 
bulduğunu beyan etmiştir.

Cenevre 21(A.A) — Avrupa birli
ği tetkik komisyonunun dağıla
cağı sırada M. Fon Curtius, M. 
Briand, M. Henderson ile M. Gran
di tarafından müştereken tevdi 
edilen ve komisyon tarafından itti
fakla kabul olunan beyannamede 
ezcümle deniliyor ki, son müzake
relerden vazıh bir surette anlaşıl
dığına göre yeni bir harp çıkması 
ihtimalleri hakkında şayiaların ar
tırdığı siyasî endişeler dolayısile 
atiye karşı gösterilen itimatsızlık 
İktisadî vaziyetin tanzim ve ih
yasını hail olan başlıca manilerden 
birini teşkil etmektedir.

İktisadî kararsızlık ve sıkıntı 
gibi sebeplerin mütemadiyen artır
dığı bir takım siyasî müşkilât mev
cut olduğunu kabul ve tastik ederiz 
İktisadî hal ve vaziyeti düzeltebil
mek için yapabileceğimiz en iyi iş 
zihinleri Avrupada sulhün devamı 
hakkında şüpheye düşürmemekten 
ibarettir. Harp vasıtasına müracaat- 
ten vaz geçmek için Cemiyeti Ak
vamdan istifada etmeğe her vakıt- 
kinden ziyade azmetmiş olduğu
muzu resmen beyan etmeği vecibe 
addederiz.

Cenevre, 21 (A.A) —  Avrupa 
birliği tetkik komisyonu mesai
sine nihayet vermiştir. Komisyon, 
dağılmadan evevl M. Fon Curtius, 
M. Briand, M. Henderson ve M. 
M. Grandi tarafından harp aley
hinde ve sulh lehinde kaleme 
alman beyannameyi mütefikan 
kabul etmiştir.
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ayası
(B irinci sahifeden mabat) 

lendikten sonra yeniden yapılan 
intihapta, Meşrutî Ahrar fırkası 
intihaba iştirak etmemiş, Meclisler 
vatanperverler ile ittihatçılardan 
teşekkül etmiş ve tabiî olarak 
ekseriyet Vatanperverlerde kal
mıştı.

Mısırın istiklâli için Londrada 
yapılan, müzâkerelerde, hususile 
Sudan meselesinde M. Nahhas Pa
şanın muvaffak olmadığı bahane- 
sile, kır alla hükümet arası açıl
mıştı. Bu gerginliğin asıl sebebi 
Kıral Fuadm bir derece daha 
müstakil ve mutlak bir hükümdar 
gibi hareket etmek istemesi idi.

Bunun üzerine Nahas Paşa 
kabinenin istifasını verdi. Ekseri
yetin lideri bulunduğu için kabi
neyi teşkile tekrar memur edildi
ğini düşünüyor, o zaman bazı 
şartlar kabul ettirerek daha ziya
de kuvvetlenmek, kıralı kendine 
mümaşata mecbur etmek fikrini 
güdüyordu.

Fakat kıral yeni kabineyi teş
kile, İttihat fırkası lideri, kendi 
fikirlerine, emellerine hizmet ede
ceğini temin eylediği Sıtkı Paşayı 
memur etmiş ve M , Nahhas Paşa
nın düşüncesi suya düşmüştü.

Meclislerde ekseriyetin Vefit 
fırkasında olması cihetile ne za
man olsa reiskâra geleceğini dü
şünen ve bunun için bazı tedbir
ler ittihazına kalkışan Nahhas Pa
şanın, kabine riyasetine gelmesi 
imkânını kaldırmak için Mecliste 
ekseriyetin Vefit fırkasından kur- 
tardmaaı icapediyordu. Mevcut Ka
nunu Esasî, bütün kuvvet ve kudreti 
millete vermekte olduğundan her 
hangi bir fırkanın da ekseriyet

kazanması halinde de kiralın iste
diği olmıyacağından meclisleri 
dağıtmakla beraber, Kanunu Esa
siyi, intihap kanununu tadil ede
rek kirala daha ziyade kuvvet 
vermek iktiza ediyordu.

Lâkin bu tadilâtın, gene Kanu
nu Esasî mucebince meclislerde 
yaptırmak imkânı yoktu.

Bunun için Sıtkı paşa, evvel
den, vefit fırkasının şiddetle mu
halifi olan Meşrutî ahrar fırkasını 
kendi tarafına almak ümidine 
düşmüştü, eğer buna muvaffak 
olursa yeni bir intihapta Meşrutî 
Ahrara ekseriyet kazandırıp onlar 
vasıtasile tadilâtı yaptırabilecekti.

Fakat, Meşrutî Ahrar kazanup 
tadilâtı onlara yaptıramıyacağını 
anlayınca Sıtkı paşa Kanunu Esa
siyi ve inıihap kanununu hükü
metçe yaparak adeta bir darbei 
hükümet hazırlamağa başladı.

Bundan bir kaç ay evvel ka
binenin bu hazırlanmasını hisseden 
Vefit_ fırkası hükümete karşı açık
tan açığa harekete başlamış, M. 
Nahhas Paşa, muhtelif şehirlerde 
içtimalar yaparak ve nutuklar 
söyliyerek hükümete karşı halkı 
galeyane getirmeğe kalkışmıştır. 
Hükümetle buna karşı şiddetli 
davrandığından Kahirede, Isken- 
deryede, Tantada ve sair bir kaç 
yerde malûm hâdiseler vuku bu
larak epice vatandaş kanı dökül
dü.

Bundan sonra Sıtkı Paşa hü
kümeti Vefit erkânını, mütemadi
yen tarassut altında tutmağa baş
ladı. Nahhas Paşanın öteye beriye 
gitmesine, nutuk iradetmesine, iç
timalara mümanaat ediliyordu. 
Vefit fırkasına mensup gazeteler, 
birer bahane ile idareten kapatı-
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Seyrüsefe
Şirk eti H ayriye

A. K a v a fın d a n  K ö p rü y e  3 ,55  16 ,2 5
R. K av ağ ın d an  K öp rüye 6 ,0 3  1 6 ,3 5
K öp rü d en A . ve R .K a .n a  8 ,0 0  1 9 ,0 0

Ü sküdardan K öp rü ye 6 ,2 5  2 3 ,5 5

K öp rü d en U sküdara 6 ,0 0  1 ,0 0

Seyrisefain
K öp rü d en K ad  köyüne 6 .1 5  2 2 ,1 5

Kadıköy'ünden K öp rüye 5 ,2 0  2 3 ,0 0

K öp rüden H aydarpaşaya 6 ,1 5  2 0 ,3 5

H aydarpaşadî.n K öp rüye 6 ,2 8  23 ,0 8

K öp rü d en Adalara 8 ,0 0  19 ,05

A d alırd an  K öp rüye 6 ‘1 5  17 ,5 5

D evlet D em iryolları 
H aydarpaşadan Pendiğe 5 ,3 0  1 .25

P en d ikten  H aydarpaşaya 5 ,3 0  22 ,5 0

Kütüphaneler
Umumî kü tüp haneler

Istanbu ld aki bütün kü tüphan eler 

her gün sabahları saat 9  buçuktan 12 
ye ve öğleden sonra 13 ten akşam  16 

buçuğa kadar a ç ık tır . Y aln ız  M ille t, Sii* 
leym aniye ve Beyazıt um um î hütüpha- 

n eleri Öğle tatili yapm azlar.

r tarifeleri
Tramvay

İlk Son
H areket H arek at

Saat Saat
H arbiyadsn F a tih e 6,09 1 ,02

Fatihtan H arbiyaye 6 ,2 1 1 ,00

Şi|liden tünele 6 ,36 2 4 ,1 4
Tün eld en Ş iş liy e 7 ,1 2 2 4 ,3S

M nçkadaa Bevaaıta 6 ,4 0 2 2 ,2 0
Beyazıttan M açkaya 6 ,33 2 1 ,3 0
Em inonünden B ebeğe 6 ,45 22 ,2 4
B ebekten  E m inön üne 6 ,3 0 21 ,5 9
Topkapsdan S irk eciy e 6 ,33 2 2 ,1 0
S irk ecid en  T opkap ıya 7 ,0 9 2 2 ,4 6
Y ed ık u led en  S irk eciy e 6 ,33 2 2 .1 4
S irk ecid en  Y ed iku leye 7 ,1 3 2 2 ,5 4
Edirnekapıdan S irk eciy e 6 ,3 0 2 2 ,2 0
S irk ecid en  E d irııek ap ıy a 7,03 22 ,5 5

Tünel
Sab ah  ilk  h arek et 6 ,5 0
Akşam  son h areket 21 ,0ü

Haliç vapurları
K öp rüden Eyübe 5 ,50  2 2 ,3 0
Eyüpten K öp rü ye 5 ,4 0  23 ,0 5

Şark Demiryolları
Sirkecid en  K . Ç ekm eceye 6 ,3 0  1 ,20

K . Ç ekm eceden S ir k e c iy e  6 ,5 0

lıyor ve Hükümet adeta bir dikta
tör gibi hareket ediyordu.

Bütün bu keşmekeşte Meşrutî 
ahrar fırkası seyirci gibi kalıyor, 
yalnız fırka gazeteleri bu muame
lâtı acı acı tenkit ile iktifa ediyor
lardı.

Vefit fırkast arasında bir ka
çını Londraya göndererek, Ingil- 
tereııin dikkat nazarını celbetmiş, 
muavenetini istemiş ise de Mısırda 

sükûnun takarrür etmemesi, menfaati 
iktizasından bulunan İngiltere, 
bitaraf kalacağı cevabını verdi ve

Vefit fırkası bu yüzden de meyus 
kalmıştı.

Nihayet, bundan bir kaç gün 
evveli, Sıtkı Paşa hükümeti tadilen 
tanzim eylediği Kanunu Esasî ile 
yeni intihap kanununu, Parlâmen
todan geçirmeğe lüzum görmek
sizin kiralın iradesine iktiran et
tirerek ilân etti ve aym zamanda 
Ayan ve Meb’usan Meclislerini 
feshetti.

Bundan sonraki safhayı gele
cek mektubumda yazacağım.

İstikrazlar T ah v ü t

İs. dahilî Tramvay
Ş. D. yol. Tünel
D. Muvah. 86 , Rıhtım __
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Ezmırdekl Amerikam köle- 
jımde meler yapılıyor?

İm Ibeırlbalt ve fM m k  malaesseseye 
aiffülk flnadkdlii MMMlmellMnro. Bu=
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İzmir'de KızılçuIIu’da bir Ame
rikan koleji vardır. Bu kolej Izmi- 
rin başında püsküllü bir baş belâ- 
s.dır. Geçenlerde bu mektepte bir 
hoca Türklüğü tahkir etmişti. Son 
gelen İzmir gazeteleri, bu berbat 
müessesede yeni bir edepsizlikten 
bahsediyorlar. Aynen alıyoruz:

Kızılçulludaki Amerikan koleji 
son günlerde garip birtakım 
hâdiselere sahne olmaktadır. Kolej 
muallimlerinden birisinin Türk tale
beyi ve Türklüğü tahkir etmesi 
gibi mühim bir hâdiseyi iki garip 
tanassur vak’asınm takip ettiği 
ihbar edilmiştir.

Vak’a şudur:
Amerikan Kollejinde Selim 

Sırrı ve Şefik efendiler isminde 
iki Türk talebenin Tanassur et
tiği ve bunların muntazaman ki
liseye devam ettikleri Maarif ida
resine bildirilmiştir. Bu ihbar üze
rine şehrimiz maarif eminliği ta
rafından bu talebelerin nüfus 
hüviyet varakaları tetkik olunmuş
tur. Fakat hayretle görülmüştür ki 
talebelerin her ikisin hüviyet va
rakalarında da (Protestan) olduk
ları yazılıdır.

Yapılan tahkikata göre, bu iki 
talebe bu sene dersler başlama
dan Mardinden şehrimize getiril
miş ve mektebe yerleştirilmiştir. 
Mektebin çiftliğinde yatıp kalkan 
bu iki talebe muntazaman kiliseye 
gitmekte, gündüzleri de mektepte 
dersleri takip eylemektedir.

Tahkikat; bu talebelerin Mar
din vilâyetinde kapanmış olan 
Amerikan kollejinde.ı İzmir kol- 
lejine nakledildiklerini meydana 
çıkarmıştır.

Nüfus hüviyet cüzdanlarında 
Protestan oldukları yazıldığına 
göre bunlar Nasturi veya Maru- 
nilerdendir. Kolej müdürlüğü; bun
ların babalarının da Protestan ol-

îzmirde feci bir kaza olmuş, 
bir aile yıkılan bir evin altında 
kalmıştır. Hâdise şu yolda cere
yan etmiştir.

İzmir: 22 [Hususî] Dün sabaha 
karşı saat altı buçuk raddelerinde 
fırtına yüzünden Peştemalcılar 
başında çok feci bir kaza olmuştur. 
Büyük yangının yıkamadığı bir 
kemer kuvvetli rüzgârın tazyiki 
ile yıkılmış, altında dört kişikalmış, 
iki kişi yaralanmış, iki çocukjvefat 
etmiştir.

Kaza; Akşehirli İsmail oğlu 
Haşan Hüseyin iie zevcesi Şerife 
Hanımın ve çocukları 7 yaşında 
İsmail ile bir buçuk yaşında Kâzı
mın uykuda bulundukları sırada 
olmuştur.

Büyük gümrük altında oradaki 
taş duvarla kendisine bir odm ya
pan Haşan Hüseyin burada sığın
makta ve ailesi efradını barındır
makta idi.

Sabaha karşı kemer büyük 
bir gürültü ile yıkılmış ve dört 
kişilik aile jfradı enkaz altında 
kalmıştır.

Feci vak’ayı gören halk der
hal yetişmiş. Zabitaya haber ve-

duğunu bildirmiştir.
Birisinin babasının ismi (Şado) 

dur, bu isim; Kürt isimlerine de 
müşabihtir. Tahkikat henüz bit
memiştir.

Kızılçullu Amerikan kolejinde 
Fen sınıfı muallimi Mister Mitin 
Türk talebeyi ve Türklüğü tahkir 
etmesi vak’ası efkârı umumiyede 
çok fena tesirler hâsıl etmiştir. 
Müesseseden Mister (Mit) muallim
likten istifa etmiştir.

Bu muallimin hakkında Müd
deiumumilikçe kanunî takibata 
başlanmıştır. Mektep talebelerin
den bir kısmının Kızılçullu jan
darma karakol kumandanlığı tara
fından dün ifadelerine müracaat 
edilmiştir.

Bu muallimin de ifadesi alına
cak evrakı tahkikiye derhal 
Müddeiumumiliğe gönderilecektir.

Kızılçulluda’ki Enternasyonal 
Amarikan kolejinde vukubulan çir
kin hâdise dolayısile Maarif emin
liğince yaptırılmakta olan tahkikat 
enticelenmşitir.

Tahkikat neticesinde fen sınıfı 
muallimi Amerikalı Mr. (Mit) in 
Türklüğü ve Türk talebeyi tahkir 
ettiği tezahür etmiştir. Mektep 
idaresinin gördüğü lüzum üzerine 
muallim Mr Mit dün akşam mek
tep muallimliğinden istifa ettiril
miştir.

Türklüğü tahkir eden bu mu
allim hakkında müddeiumumilikçe 
kanunî takibata başlanmak üze
redir.

Dün telefonla jandarma ku
mandanlığından tah'zikat evrakı 
talep olunmuştur. Muallim Mit; 
çok uzun boylu, zaif bir şahıstır. 
Amerikan Ko]lejine yakında gel
miş ve muallimliğe başlamıştır.

Talebeler; Dün de Bunun sı- 
nıfıda ne derslerine girmişlerdir.

filmiş ve enkaz kısa bir zaman
da kaldırılmıştır.

Haşan Hüseyin zevcesi Şerife 
Hanım ağır yaralı oldukları halde 
enkazın altından çıkarılmış, fakat 
çocukların ölmüş oldukları görül
müştür. Cesetleri hastaneye nakle
dilmiş, yaralı kadın ile erkek te 
tedavi için memleket hastanesine 
naklolunmuştur.

Borsa komiserliği
Samsun meb’usu Âdil Beyin 

Kambiyo borsası komiserliğine ta
yin edileceği yazılmıştı. Son gelen 
malûmat ta bu haberi teyit ediyor. 
Diğer taraftan verilen bir habere 
göre Adil B. kambiyo borsası ko
miserliğine geniş salâhiyetle gele
cektir.

Bugünkü şartlara göre komi
serliğinin salâhiyeti alım satım işle
rini, acentalann muamelâtını kon
trol etmektir. Kambiyo işlerine ait 
vazifeler tamamile murakabe heye
tine aittir.

Ticaret mektebinin seyahati
Ticaret mektebi son sınıf ta

lebesi bu aym sonunda Atinaya 
seyahate çıkacaktır. Bu seyahat 
on gün devam edecektir.

Kara ve Akdeniz- 
de fırtınalar..
(  1 inci sayfadan mabat )  

varması lâzım gelen Romen sey- 
risefain idaresinin (Prenses Marya) 
vapuru hakkında dün Istanbulda 
bir şayia çıkmıştır.

Bu şayiaya göre vapur, Ka- 
radenizde hüküm süren fırtına
nın tesirile batmış ve hiçbir yol
cusu kurtulmamıştır. Birçok kim
seleri heyecana düşüren bu haber 
asılsızdır. ( Prenses Merya ) va
puru Karadenizin çok dalgalı ol
masından dolayı seferini tehir et- j 
miş, Köstenceden haraket etme- J 
miştir. Vapurun ne gün geleceği ! 
de henüz belli değildi.

Yolda kalan bir vapur
Ayni limanda bulunup Ame

rika postasını yapan “ Londra 
Repul „ kumpanyasına ait 10 
bin tonluk bir vapur dün geç 
vakte kadar hareket etmiştir. 
Yine Karadenizde “Ekstavya,, va
puru Karadeniz üzerinde bulun
maktadır. Dün geç vakte kadar 
gelmemiştir.

İzmir civarında da fırtınalar 
vukua gelmiş, limanda bulunan 
bir çok motörler ve dubalar demir 
taramış ve karaya oturarak hasa
ra uğramışlardır.

Seyrisefaın nezdindeki tahki
katımıza nazaran hiç bir yerde 
bu müesseye ait gemilerde kaza 
vukua gelmiş olduğu anlaşılmak
tadır.

Bir vapur kayboldu
Zonguldak, 22 (H.M) —  Altmış 

saat bilâ fasıla devam eden fırtına 
henüz sükûnet buldu ve zararın 
tesbitine başlandı, fakat telgraf 
hatları birçok yerlerde bozuk oldu
ğu için henüz kat’î bir fikir edinile
medi.

Alınan son haberlere nazaran 
Millet vapuru Sinoptadır.

e“întepe“ ile “Rize,, ve İnkişaf,, 
vapurları ise Amasrada karaya 
oturmuşlardır. Nâzım. Vefa vapur
ları ise havanın sükûn bulmasından 
istifade ederek buraya gelmişlerdir. 
Fakat bu emniyet verici haberlere 
mukabil maalesef büyük bir vapu
run daha battığı şayidir.

Filhakika Bukarest vapuru or
tada yoktur, batmışt olmasına mu
hakkak nazarile bakılmaktadır.

Karaya Oturan Vapurlar
Diğer taraftan yaptığımız tah

kikata göre son fırtınanın en zi
yade bizim sahillerden Sinop 
Zonguldak, Ereğli, arasındaki kıs
mına tesir yapmıştır.

Karadenizde bulunan vapur
lardan Samsun vapuru Giresuna 
Millet ve Bülent vapurları Sinoba 
Rize vapuru Ereğliye, Sebat Zon- 
guldağa, Aydın İntepe İnkişaf, 
Bozcaada vapurları Amasara lima
nına iltica etmişlerdir.

Denizin fırtınalı olmasından 
dolayı Kavak ve Büyükderede de 
bir takım vapurlar havanın sükûn 
bulmasını beklemektedirler. Yeşil 
ırmak vapurunun mürettebatı kâ- 
milen kurtarılmıştır.

Vandezze kumpanyasına ait 
Hendi vapuru da Zonguldukta 
karaya oturmuştur. Ayni sahilde 
Foskolomongö müessesesine men
sup Baron Dökatlen vapuru kâ- 
milen parçalanmıştır.

Amasrada bulunan Rize, 
İnkişaf, İntepe vapurları karayı 
bulmuşlar, yani hafif surette ka
raya oturmuşlardır.

Bozcaada vapuru da karaya 
oturmuştur. Lehülhamt insanca za
yiat yoktur.

İzmir, 22 [Hususî] Evelki gece ve 
dün öğleye kadar İzmir civarında

Ne kaptan!
Niçin öldürmüş 
burnu anlatıyor!

İzmir, [H ususî] Midillide bir m o- 
törde tayfadan Bayram ustayı çakı 
ile yaralıyarak öldürmekle maz

nun Mustafa kaptanın muhakeme
sine dün ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir.

Katil Mustafa kaptan; Midilli
de Yunan mahkesi tarafından mu
hakeme edildikten sonra ser
best bırakılmış ve İzmire gelmişti. 
Bilâhere burada yakalanmış ve 
mahkeye sevkolunmuştur.

Vak’a esnasında Midillde bu
lunan katil kaptan Mustafa dün
kü muhakeme celsesinde isticvap 
edilmiştir, ifadesinde vak’ayı şu 
suretle anlaşılmıştır:

—  Sandalla motöre gidi
yordum. Motöre yaklaştığım 
sırada Bayram elinde bir odun par- 
çasile üzerime hücum etti.

Ben de sandal küreğile başı
na vurarak yaraladım, motöre 
çıktım. Bu defa elinde bir 
sustali çakı ile hücum etti. Elin
den aldım, onu yaraladım,,

Hukuku umumiye şehitlerinden 
Şükrü kaptanın mahkemeye gel
mediği anlaşılmış ve mahkemeye 
celbine karar verilerek muhakeme 
başka güne bırakılmıştır.

Anlaşıldı!
Tren hattında ezilen kadın 

M . Aleksandırdır
İzmir (Hususî) —  Halkapmar 

ve Mersinli istasiyonları arasında 
tren altında kalarak feci surette 
vefat eden genç kadının hüviyeti 
dün anlaşılmıştır.

Bu kadının Rus tebaalı Madam 
Aleksandır olduğu ve otuz altı ya
şında bulunduğu tesbit edilmiştir.

Kadın sarı saçlı, beyaz çen- 
reli, zayıf, kısa boyludur, izmire 
iki hafta ervel gelerek Alsancak 
Tuz sokağmda 24 numaralı eve

müthiş bir fırtına hüküm sürmüş 
denizde ve karada mühim za
rarlara sebebiyet vermiştir. Bil
hassa geceki fırtına bir afet ha
linde idi.

Kısmı mahsusumuzda yazıldığı 
veçhile fırtına yüzünden sabaha 
karşı feci bir kaza olmuş, iki 
küçük çocuk ölmüş bir kadınla 
bir erkek yaralanmıştır.

Gece denizde devam eden fırtı
nadan 9 kayık parçalanmıştır. Aslan 
motörü, Sayyadi bahri namındaki 
motörün üzerine düşmüş, tah
minen 2000 liralık zarar yap
mıştır. Hoca zadeler ticarethane
sine ait kerestelerle Neft sendikata 
ait bir şat üzerindeki bin teneke 
petrol ve benzin denize dökül
müştür. Sabahleyin b ir  m o - 
törle polisler denizi dolaşmış, 
123 teneke benzin ve petro
lü Yenikaleye yakın bir mahalde 
bulmuş ve çıkarmıştır. Benzin te 
nekelerinin dalgalardan delindiği 
anlaşılmıştır.

Menderek dahilinde gümrük 
idaresine ait (Aydın reis) gan- 
botu salon önünde Girilti Mustafa- 
ya ait sandalı parçalamıştır.

İsveç bandıralı bir vapur liman
dan çıkarken pilot sandallarını 
parçalamıştır. Göztepede Nevzat 
Bey sokağmda 15 numaralı Refik 
Beyin evinin bir odası ve bir du
varı yıkılmıştır. Nüfusça zayiat

Ne bekçi!
Tahsildarı boğmuş 
paraları aşırmşı!

Bergamadan gazetemize haber 
veriliyor:

Bir maliye tahsildarı Bergama- 
nın Turanlı Nahiyesine giderek 
tahsilât yapmış ve dün Bergamaya 
gelmek üzere yola çıkmıştır.

Tahsildar fazla miktarda tahsilât 
yaptığından yalnız olarak Bergama
ya gitmekten çekinmiş ve köy bek
çilerinden birini muhafız olarak 
yanına almıştır.

Tahsildar ve ^ekçi Turanlıdan 
500 metre kadar açıldıktan sonra 
bekçi tahsildarın üzerine hücum 
ederek boğazını sıkmağa başlamış
tır. Bu ani taarruzdan bir şey 
anlıyamıyan zavallı tahsildar mu
kavemet etmek istemiş fakat bo
ğazının sıkılmasından mütevellit 
havasızlıktan boğularak ölmüştür.

Kahsildarın üzerinde mevcut 
olan paralan kâmilen alan bekçi 
meçhul bir semte doğru firar et
miştir.

Bîr jandarma müfrezesi bekçiyi 
takibe çıkmıştır. Tahsildarın ve 
bekçinin isimleri hakkında henüz 
malûmat gelmemiştir.

Bir cinayet
Akhisar muahabirimiz yazıyor:
Dağdere köyünde mukim Meh

met oğlu Süleymam esbabı meç
hul bir münazaadan sonra mez
kûr köy ahalisinden Şamak oğlu 
Mehmet ve Halil Baş oğlu Ahmet 
tarafından cerhedilmiştir. Mec
ruh aldığı yaranın tesirile ölmüş
tür. Katiller yakalanarak ciheti 
adiiyeye teslim edilmişlerdir.

misafir olduğu ve bir haftadenberi 
ortadan kaybolduğu tesbit edil
miştir.

Kadının intihar mı ettiği, bir 
cinayete kurban mı gittiği henüz 
meçhuldür. Tahkikata devam edil
mektedir.

Bu sene buraya tramvay 
yapılamıyor

Geçen sene Haydarpaşaya ka
dar uzatılan Anadolu tramvayının 
Kadıköy ve Fener yoluna doğru 
temdidi kararlaştırılmıştı. Şirket 
inşaata başlamak üzere malzeme 
vererek birçok ecnebi şirketlerile 
müzakereye başlamış, fakat ay- 
lardanberi devam eden bu müza
kerelerden bir netice çıkmamıştır.

Haber aldığımıza göre Anadolu 
yakası tramvay şirketine malzeme 
verecek olan ecnebi grupları bu 
malzeme için mühim miktarda 
nakdî kefalet istiyorlar.

Bu kefalet, imtiyazı hükümet
ten alan belediye tarafından ve
rilecektir. Fakat belediyenin bu 
seneki varidatı ancak zarurî 
masraflarına karşılık olduğu için 
belediye bu malî kefaleti vere- 
miyecek vaziyettedir.

Binaenaleyh, şirket malzeme 
için bu gruplarla anlaşsa bile 
belediye kefalet etmıyeceği için 
bu sene şirket bu hattı yapama
yacaktır.

olmamıştır.
İkiçeşmelikte Dolaplıkuyuda 

tüccar Salih Beye ait iki numaralı 
gayri meskûn yahudŞhanenin duvar
ları yıkılmıştır. Göztepede mübadil 
Saniye Hanımın evinin bir odası da 
yıkılmıştır.

Ev yıkıldı.. Bir aile enkaz 
altında kaldı..

Kadıköy hattı
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muzda yeniden siyasî 
ünasebat başhyacakmı?

Mevsuk bir membadan aldığı
mız mainmata göre geçen iıafta 
Ankaraya giden İtalya® sefiri Sin
yor Alvarizo, hükümet nezdinde 
Arnavutlukla siyasî münasbatı 
iade etmemiz için teşebbüsatta 
bulunmaktadır.

İtalya başvekili Sinyor Musolini 
tarafından vuku bulan bu dostane 
arzu ve tavassuta hükümetimizin 
ne şekilde cevap vereceği hünüz 
malûm değildir.

İnkılâp —  Malûm olduğu üzere 
evvelce Arnavutluktada Cümhuriyet 
idaresi vardı. O zaman iki, Cumhu
riyetçi memleket ve millet arasında 
çok samimî vo dostane bir münasebet 
mevcut olduğu gibi iki hüküme
tin de birer sefiri vardı. Fakat 
bir gün birdenbire Amet Zogo, 
Krallığını Arnavut milletinin te
rakki ve tealisi için daha muvafık 

; bir idare olduğunu söyliyerek 
Cumhuriyeti ilga ve kendisini 
kral ilân etti.

Ahmet Zogo bu hareketile ta
mamile İtaya siyasetinin daha doğ
rusu Avrupada son senelerde çok 
mühim darbeler yemiş olan Em
peryalizm cereyanlarının tesiri al
tında kalmış oluyordu.

Arnavut milleti hakkında çok 
hayırhahane olan hükümetimiz, 
idare sisteminde yapılan 'değişik-

K ıra l Â h m h et Zogo

liği geri ve irticaî bir hareket 
telâkki ederek Ahmet Zogonun 
krallığını tastik etmedi ve Tiran 
Sefirimizi de geri çağırdı. Bunun 
üzerine Arnavutluk ta buradaki 
sefirini çekerek bir konsolosluk 
bıraktı. Son zamanlarda bu kon
solosluk ta ilga edildi ve İtalya se
faretinde bir Arnavutluk kalemi 
tesis edildi.

Cemiyeti Akvam

Alman Leh ihtilâfını hal
lettikten sonra 

mesaisine nihayet verdi
Cenevre, (A.A) —  Cemiyeti 

ekvam meclisi Leh - Alman ihtilâ
fının halline müteallik raporu kabul 
ettikten sonra mesaisine nihayet 
vermiştir.

M. Yoshishava tarafından ka
leme alınmış bu raporda ileri sürü
len müaleaya tevfikan meclis yu
karı Silezyadaki Alamn ekaliyetinin 
intihap hakkını gayri tabiî şerait 
altında istimal ettiğine dair olan 
haberlerin mahiyeti ve esası hak
kında bir fikir beyan etmekten 
şimdilik çekinmiştir. Rapor, Alman 
ekaliyetine mensup efradın gerek 
şahıslarına ve gerek mal ve mülk
lerine vuku bulan tecavüzlerden 
bahseden kısmında bu vak’alarm 
oldukça ehemmiyet verilecek bir 
şekilde olduğu beyan edilmektedir.

Leh memurlarının vaziyetinden 
bahseden kısımda ise doğrudan 
doğruya mes'ul olanlar ile dolayısile 
mes’ul addedilmeleri lâzım gelen-

G a z I  H g o

ler arasında bir fark gözetilmekte
dir. Bu vakalardan doğrudan doğ
ruya mes’ul olanlar hakkında Leh 
hükümeti tarafından alınmış olan 
tedbirlere meclis ıttıla hâsıl 
etmiştir.

Dolayısile mes’ul addedilmeleri 
icap edenler hakkındaki fıkrada 
asiler ismindeki Leh cemiyetinin 
ahalinin bu iki unsuru arasında 
mukarenet husulünü kolaylaştıra
bilecek bir zihniyette hareket 
etmediği kaydolunmaktadır. M. 
Fon Curtius ile M, Zaleski bu ra
por hakkında hiç bir itirazda bu
lunmamışlardır. M, Henderson ile 
rapor muharriri her iki taraftan 
takdir ile bahsetmişlerdir.

NevYyork, 24 (A.A.) —  Hükü
metin, gelecek tahdidi teslihat 
konferansı reisliğine bir Ameri
kalının intihabı teklifi karşısında 
kalmamak için lâzımgelen tedbir
lere müracaat ettiği haber alın
mıştır.

Fransız

jDiin İzmire hareket ettiler

A n k a ra , 25  (İn k ılâp ) — 
j R e is ic u m h u r H a z re tle r i fon 

a k ş a m  s a a t  2 1 ,4 0  ta  İzm i- 
j r e  h a r e k e t  e tm iş tir . G azi 

H a z re tle r i is ta s iy o n d a  B ü 
y ü k  M ille t M eclisi R e isi 
K â z ım , S a ş v e k iî  İs m e t, B ü 
y ü k  E rk â n ı H a rb iy e  R e isi 
M üşür F ev zi P a ş a la r  M aze- 
ra t ı ,  H ey e ti V e k ile  a s a s ı, 
m e b ’u s la r  v e  V e k â le t le r  
e r k â m  tara fım d an  te şy i 
ed ild iler.

G azi H a z re tle r i s e y a h a t
lerinim  h ita m ın d a  İstaratm - 
la  g e le re k  o n  g i in ; k a d a r  
k a lm alara  v e  b u  m ey an d a  
Y a lo v a y ı te ş r i f  e tm e le r i 
m u h te m eld ir.1

Divanı harpte
Bugün müdafaa- 

lar diniecek
Menemen 25 (A.A) —  Bozalan 

köyünden Halil oğlî» Sağır Haşan, 
ve yine o köyden İsmail oğlu İsma
il, İsmail oğlu İbrahim, Mehmet 
Haşan oğlu Haşanın Mehdi ve rü- 
fekasınm Bozalan köyüne vürutları- 
m ve mehdilik için harekete geç
tiklerini bildikleri halde zamanında 
hükümete haber vermemeleri ha- 
sebile karar hâkimliğince lüzumu 
muhakemelerine karar verilmiş ve 
evrak heyeti hâkimeye tevdi edil
miştir. Muhakemelerinin icrası ta
karrür etmiştir.

Menemen: 25 - ( A.A. ) - Örfî 
divanı harp mahkemesi bugün 
saat 16 da içtima etti. Devriş 
Mehmet ve rüfekasınm Bozalan 
köyüne vurutlarını bildikleri halde 
hükümete zamakmda haber ver
memeleri dolayısile karar hâkim- 
ligince lüzumu muhakemelerine 
karar verilen Bozalan köylüleri
nin mahkeleri yapılmış ve neti
cede müddeiumumi muavini 
Fuat Bey bunları Menemen vak’- 
ası faillerinin Bozalan köyüne 
geldikleri, görüştükleri, konuştuk
ları, maksatlarını anladıklarını 
kendi ikrarları ve mahkemede ha
zır bulunan diğer maznun nalıncı 
Haşan ve küçük Haşanın ve Meh
met Eminin beyanlarile de teeyyüt 
ettiğinden bahisle suçlarının hükü
meti haberdar etmemekten ibaret 
olduğunu ileri sürerek ve hareket
lerinin Türk ceza kanununun 151 
inci maddesinin ikinci fıkrasına 
temas ettiğini serdile bu maddeye 
göre cezalarının tayinini istemiş
tir.

Mahkeme yarın öğleden evvel 
maznunların müdafaalarını dinli- 
yecek ve badehu kararını verecek
tir.

Ankara gazetecileri
Ankara, 25 (İnkılâp) —  An

kara gazetecileıı bir birlik tesis 
ettiler.

hXIÂ o D ® İİ'AC

İL Lava! mmenıımır ©ftttn
Paris, 24 (A.A.) —  M. Bri- 

andın yeni kabineyi teşkil etmek 
istememesi bugünkü şerait altın
da hem Başvekillik, hem de ha
riciye nazırlığı vazifelerini yapma
ğa imkân görmemesinden ileri 
gelmiştir.

Paris 24 (A. A) — M. Doumer- 
gue, istişarelerine devam etmekte
dir. Fakat, kabineyi teşkil edeceği 
reisicumhur M. Briand ile görüş
mesinden sonra anlaşılacaktır. Yeni 
kabineyi teşkile M. Briand’m me
mur edileceğine dair hâsıl olan ka
naatler dün daha fazla kuvvet bul
muştur. M. Briand, bu vazifeyi ka
bul etmek istemediği takdirde reisi
cümhur ya M. Laval’i yahut M 
barthuyu davet edecektir.

Paris 24 (A. A) —  M. Doumer- 
gue yeni kabineyi teşkile M. Lavali 
memur etmiştir. M. Laval bu va
zifeyi kabul etmiştir.

Paris, 24 (A.A) —  M. Laval, 
meb’usan ve âyan reislerini ziyaret 
etmiştir. M. Laval, gazetecilere vaki 
beyanatında yeni vazifesinde mu
vaffak olmak için elinden gelen 
her şeyi yapacağını, Hr itilâf >re 
uzlaşma kabinesi vücuda getirmeğe 
çalışacağını söylemiştir. M. Laval 
istişarelerine yarın başlıyacaktır.

Paris 24 ( A . A )  —  Radikal 
sosyalist grupunun bir içtimaında, 
müsteşarlardan M. Meyerin gön
derdiği bir mektup okunmuştur. 
M. Meyer bu mektubunda'; hükü
metin istifasına takaddüm eden hâ
diseler üzerine radikal sosyalist 
fırkasından çekilmek istediğini, 
mezkûr fırkanın kendisini kâfi de
recede tutmamış olduğu fikrinde 
bulunduğunu yazmıştır.

M. Heriot, radikal sosyalistle
rinin Marin grupuna karşı aldık

Heyeti Vekilede
Ankara 25 (İnkılâp) —  Heyeti 

Vekile bugün Gazi Hazlertlerinin 
huzurile tuplandı. Bu içtimaada 
931 senesi bütçesi tetkik edildiği 
muhtemeldir.

Şimendifer mukavelesi
Ankara, 25 (İnkılâp) —  İsveç 

grupu ile imzalanmış olan şimen
difer mukavelesi mucibince mez
kûr grup, deruhde ettiŞi inşaatı 
934 senesi gayesinde ikmal ede
cekti. Recep Beyin nafia vekâleti 
zamanında imzalanan ikinci bir 
mukaveleye göre, inşaat tatil edi
lecek ve program, 933 senesi gaye
sinde nihayete erdirilecekti. Hükü
metçe verilen yeni karara göre 
son imzalanan mukavele, bertaraf 
edilerek esas mukavele tatbik 
olanacaktır.

' .-Sis''

K a b in e y e  girm ektera im tin a  
edem M. Briasad 

lar* kat’î vaziyette hiç bir değişik
lik yaomadıklannı, fakat herhangi 
bir kimse hakkında da ihraç kararı 
vermediklerini M. Marine gönder
diği bir mektupta bildirdiğini söy
lemiştir. M. Heriot, mevkiinde du
rabilecek bir kabine teşekkül ede
bilmesi için merkez grupiarile bir 
arada çalışma şeraitini kararlaş
tırmak üzere bu gruplarla müza
kereye girişilmiş olduğunu arka
daşlarına haber vermiştir.

Paris, 24 (A. A.) — Radikal 
Sosyaüst Fırkasına mensup meb’- 
uslardan biri meb’usan meclisinde 
teşkil edilmiş olan tahkikat ko
misyonuna verdiği bir takrirde 
M. Peeret'nin divanı âliye gönde- 
rilmeşini istemiştir. Bu mesele 
hakkında esbabı mucibeyi havi ve 
etraflı bir rapor kaleme alınacağı 
tanzim edilecek ittihamnamede. bir 
taklmkimselerin, bilhassa M. Besnar- 
nm cürüm ortaklarından ve kanuna 
uymıyan hareketlerinden bahse
dileceği söylenmektedir.

Tahkikat komisyonu mazbata 
muharrirliğine intihap edilen M. 
Buyatmn vasıl olduğu neticeleri 
bildirmesinden sonra bu raporun 
tetkikine başlıyacaktır.

Ealkaıa
Ankara 25 (inkılâp) —  Balkan 

birliği Ankarada teşekkül etti. 
Riyasete Haşan ve kâtibi umumi
liğe Ruşen Eşref Beyler intihap 
edildiler.

Ispanya ihtilâli 
Madrid,24. - (A.A.) - Darülfü

nunlarda desrlcre tekrar başlan
mıştır. Fakat, talebe grev yap
makta devam etmektedir.

Bunlardan pek az kimse sı
nıflara gelmiştir. Milliyetçi gönül
lüler Madrit Darülfünununa zorla 
girmek iştemişlerdir

Fakat, kısa bir arbededen son
ra dışarı çıkarılmışlardir. Biraz 
sonra darülfünnnun kapıları kapa
tılmıştır. Bir kaç tahbe hafif su
ret e yaralanmışlardır.
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—  1 8  —  (H e r  hakkı m ü ellife  aittir)
Kemalettin Şükrü

ylâft v© tamuna k
. w â ,

niha-

i ’adişahtan azledilmiyeceğine 
dair yemin ve teminat a!an, Ah
met .""aşa sadrazam oldu.

Halk biraz sükûnet buldu, 
i Fakat cinayeti ve faillerini tel
inde ilâlâ devam ediyordu. Bütün 
şairler betbaht ve fedakâr şehzadey 

öz ' aşları ile tebcil ediyorlardı.
Ş; ir Yahya bir mersiye ile 

! vak’ayı tasvir etti. Şehzadeyi ( şe- 
| hit ) padişah ile Rüstem Paşayı bu 
i cinayette zımnen cellât makamında 
; gösterdi.

Şair Yahya bu mersiyeyi n^ş- 
ı tmiyı çekti. Öldükten sonra met- 

1 ı ukâtı arasından çıkmasını arzu 
ediyordu.

Çünl.ü başından korkmakta idi.
Maaı.ıafih Ahmet Paşanın sad

razam o.’ması kendisine bir parça

cık cesaret verdi. Yazdığı mersi
yeyi evvelâ sevdiklerine okudu. 
Bunlarda diğer arkadaşlarına oku
dular ve bu suretle az bir zaman 
zarfında devrin cinayetlerini bir 
şaheser halinde tasvir eden bu 
acıklı mersiye, bütün halkın ezbe
rine ve lisanına geçti.

Bu mersiyeden pek fazla gü
cenmiş olan Süleyma Kanunî hal
kın galeyanından korkarak şair 
Yahyayı tecziye etmeğe kendinde 
cesaret bulamadı.

Aşkın en ince hislerini tereniim 
eden bu fedakâr şair, halkın mer- 
gubu ve mahbubu olan şehzade 
Mustafanın ölümü ile dilhun ola
rak şureşli feryatlarla bütün mua
sırlarını ağlattı.

Bu mersivenin mühim parça
larını neklediyoruz:

Şair Yahyanın mersiyesi
Medet.. Medet.. Bu cihanın yıkıldı bir yanı 
Ecel celâlileri... Aldı Mustafa ham 
Geçerler idi geçende o mert meydanı 
Felek o canibe döndürdü şah merdiveranı 
Yalancının kuru bühtanı buğzu penhanı 
Akıttı yaşımızı, yaktı nara hicranı 
Cinayet etmedi cani gibi onun canı 
Boğuldu seyli belâye dağıldı erkânı 

* *
Nolaydı görmeyeydi o macerayı gözüm 
Yazıklar ona reva görmedi burayı gözüm 
[Uzun süren bu mersiye, nihayetinde şöyle hitam bulmaktadır] 
Getirdi arkasını yere zali devri zeban 
Vücuduna sitem Rüstemile irdi zeyan 
Döküldü göz yaşı yıldızları, çoğaldı figan 
Domi memat: kıyamet gününden oldu nişan 

*
Nesim sebih gibi yerde koyma ahimizi 
H ıkaret eylediler nesli padişahımızı.
Bunun gibi eşi kim gördü kim işitti acep,
K: oğluna kıya bir süruru ömrü meşrep

ELi çift f irde vs ona turağ olsun 
Ni :amı âlem!,, olan padişah sağ olsun

(Bitmedi)

Gizli şeker fabrikası
Mü;kirat İnhisarı memurları, 

Sıraservileıde taharriyat yaparken 
jizli bir pasta ve şekerleme fab
rikasına tesadüf etmişlerdir. Bu 
fabriks, Boyoğlu belediyesi me- 
nurlarmdan Server Efedi isminde 

birisine aittir. Kazanç ve sair 
vergilerden kurtulmak için, fabri
kanın gizli işletildiği anlaşılmıştır.

Şeker sarfiyatı
Şeker sarfiyatı artmıştır. Maa- 

mafih fiyatlerde bir fark yoktur. 
Toz şekerin gümrüksüz olarak to
nu 7 İngiliz lirasmadir.

Bir kaç gün havalar fena gitti
ği için, piyasaya, yeni mal gelme
mesi fiyatlere tesir etmiştir. Dün 
Odesadan gelen bir Sovyet vapuru 
ile yeniden şeker gelmiştir.

Zeyrek
Vâizi Aptülhay Ef. mah

kemeye veriliyor
Zeyrek camii vâizi Aptülhay 

Efendi, geçenlerde bir vaiz esna
sında şapka kanunu ve hükümet 
aleyhinde tefevvühatta bulunmuş 
ve tevkif edilmişti.

Aptülhay Efendi hakkında, 
ikinci müstantiklikçe yapılmakta 
olan tahkikat bitmiştir. Müstan
tiklik, müddeiumuminin mütaleası- 
nı sormuştur.

Müddeiumumilik mütaleasını bil 
dil dikten sonra, müstr ntiklik, vâ- 
izin Ağırceza mahkemesinde mu
hakeme edilmesi için karar vere
cektir. Aptülhay Efendi, mevkuf 
olarak muhakeme edilecektir.

Zafer Efendi
Arkadaşım taammüden mi 

öldürdü?
Geçen akşam Şehremininde 

bir cinayet olmuş ve arabacılar 
kâhyası Zafer Efendi, arabacılar 
cemiyeti azasından Mehmet Efen
diyi tabanca ile öldürmüştü.

Zafer efendi müstantiklikçe 
tahtı tevkife alındığ< cihetle, hak- 
kındaki tahkikata mevkufen de
vam edilmektedir.

Müstantik, cinayet, durup du
rurken, ika eylemiş bulunduğu 
için, katlin taammüden vuku bulup 
bulmadığını araştırmakta idi .

Filhakika; cinayeti akşamı Za
fer ve Mehmet Efendiler beraber
ce bir meyhanede içmişler ve ara
larında küçük bir münakaşa bile 
olmadan çıkmışlar, gene konuşa 
konuşa, Şehremininin Örümcekli 
Dede denilen mahalle gelmişler, 
burada Zafer Efendinin attığı 
iki ei silâh, Mehmet Efendiyi 
yere sermiştir.

istintak tahkikatı neticesinde 
taammüt tahakkuk ettiği takdir
de cürmün mahiyeti değişecektir.

Üç bakım evi
Vilâyetçe teşkili mukarrer üç 

bakım evinin kadroları geldiğinden, 
tesisata başlanılmıştır. Mütehassıs
lardan, bunların Avrupadaki muh
telif şekilleri hakkında malûmat 
istenilmiştir. Bu malûmat bildiril
miştir. Almanyadaki bakım evieri 
usulü burada da tatbik edilecektir. 
Bakım evleri bulundukları semt
lerde halka çok faydalı olacaklardır 
Bu sene de yeniden bir kısım bakım 

evi açılması için tahsisat konacaktır.

A s k e r î

Cezaların tecil ve af 
kanunu tebliğ edildi
Mübadillerle muhacirlerin as

kerliği meselesi Dahiliye Vekâle
tinden vilâyetlere tebliğ edilen 
askerî af ve tecil kanunu muci
bince halledilmiştir.

Mübadillerden pek çoğu asker
likten iki sene muaf oldukları 
hakkındaki eski kanun mucibince 
askerlik için şubelere hiç müra
caat etmedikleri gibi, bir kısmı 
da ilk ve son muayenelere icabet 
eylememişlerdi.

Bundan dolayı mübadillerden 
bir kısmının mükellefiyeti aske
riye kanununun 86 ıncı mad
desi mucibince zecrî hizmete tâbi 
tutulmaları icap ediyordu. Bir 
kısmı da ilk ve muayeneleri için 
nakdî ceza vermek mecburiyetinde 
idi.

Askerî af ve tecil kanunu mu
cibince bütün bu gibi vatandaş
ların cezaları af ve tecil olun
muştur.

Bundan başka askerî terhis 
tezkerelerini kanunen muayyen 
olan üç ay zarfında tebdil etmi- 
yen vatandaşlardan da nakdî ce
za alınması lâzım gelmekte idi, 
bunların da cezaları affolunmuş- 
tur.

Askerî af ve tecil kanunu bü
tün vatandaşları ehemmmiyetle 
alâkadar etmektedir.

Onun için muhtarlar tarafın
dan ilân edilecek, gerek kasaba 
ve gerek köylerde bütün vatan
daşların bu kanunun askerî ce
zalan af ve tecil eden maddeleri
ni öğrenerek istifadeleri temin 
olunacaktır.

Kanunun ilânından itibaren 
üç ay zarfında müracaat etmiyen - 
ler bılâhere müracaat ettikleri 
taktirde istifade edemiyeceklerdir.

931 de
İtfaiye tahsisatı arttırlacak

Belediye şubelerine ait yeni 
sene bütçelerinin tetkikatma de
vam edilmektedir. Bunlar tev
hit edilerek umumî bütçe ay ni
hayetine kadar bütçe encümenine 
tevdi olunacaktır. Umumî büt
çede beş yüz bin liradan ibaret 
olan itfaiye tahsisatının 931 büt
çesinde yedi yüz elli bin liraya 
iblâğ edilmesi teklif olunacaktır.

MısallSnanler
Dün kongrelerini aktede- 

mediler
Ecnebi ve akalliyet mektep

lerindeki türkçe hocaları, dün, 
saat ikide Sultanalımette, mual
limler birliği binasında toplana
rak bir kongre aktedeceklerdi. 
Bu toplantıda, kendilerinin de 
birliğe ithallerini ve birlik altında 
terfihlerine ne şekilde çalışıla
cağını!] görüşeceklerdi.

Dün, ekseriyet toplanmadığı 
için, içtima, 30 Kânunusani Cuma 
gününe bırakılmıştır.

Yeni istasiyonlar
Ziraat müdiriyeti İstanbul civa

rında mahsulâtı koruma istasiyon- 
ları tesisine karar mermiştir.

Mfmccaıdlelle
Tesirini gösterdi. Sığır 

vebası kalmadı..
Şark vilâyetlerimizde başlayıp 

yavaş yavaş yayılan vebayı bakarî 
hÜKÛmetçe yapılân mücadele ne
ticesinde şiddetini kaybetimiştir.

Mücadele heyeti, bu mmtaka- 
larda uzun zaman vebayı bakarî 
olmamasını temin etmek üzere 
tedbirler alacaktır.

Bu mücadelelerden sonra, hü
kümet, hayvanların ıslahına büyük 
bir ehemmiyet verecektir.

Süt veren cins inekler ve 
bunlara mümasil diğer hayvanla
rın kesilmesine, bir kanunla mâni 
olunacaktır. Cins ineklerin yav
ruları kat’iyyen kesilmiyecek, döl 
yetiştirmek üzere damızlık ola
rak yetiştirilecek iyi bakılacaktır. 
Anadolunun her tarafında, inek 
ahırlarile koyun ağıllarının ıslahına 
fevkalâde ehemmiyet verilecektir.

Ziraat kongrelerine 
ehemmiyet veriliyor
İktisat vekâleti ziraat odaları 

teşkilâtına ehemmiyet vermektedir. 
Vekâlet bu hususta bir lâyiha 
hazırlamaktadır. Lâyiha bu sene 
içinde B. M. Meclisine verileeek- 
tir.

Aldığımız malûmata göre yeni 
çıkacak ziraat odaları kanununda 
ziraat erbabının odaya aza olması 
mecburî olacaktır. Bundan başka 
Ankarada ziraat odaları birliği 
olacaktır.

İnkılâbın edebî tefrikası : 20Nana...
Yrızaıı : E m il Z o la  

Hayk rışnalar içinde herkes 
yardım.ı ko^tu.

Nana ile Roz bir koltuk sü
rükledik r. Burdönav kendini içine 
koy vere i. D ijer kadınlar da ayak
larını koyması için diğer bir kol- 
iuk getirdiler.

Orada bulunan bütün aktrisler 
etrafında pervane gibi dönüyorlardı. 
O, inliliyordu.

—  Ali,ıh belâs'nı versin.- Ayak 
berbat amma, midî sağlamdı. Gö- 
receksini:: l)ir fil gibi içeceğim.

Bütün davetlile.- gelmişlerdi. 
t  rtık snlotda oturacak değil, 

önecek yer kalman ıştı.

Mütercimi : S e n b e n  

Bu akşamki ziyafette Nananın 
hiç tanımadığı kadın ve erkekler 
vardı. Herkes dilediği kadar mi
safir getirmişti.

Burdönav sordu:
— Söylsene kızım yemeğe otur- 

sak olmaz mı? Tamam olduk de
ğil mi?

Nana gülerek cevap verdi:
—  A!.. Evet tamamız! 
Gözlerini etrafta dolaştırdı, 

noksan olan birini arıyordu.
Birkaç dakika sonra davetliler 

arasında beyaz sakallı kibar bir 
müsyü güründü. Garibi şu ki 
onun girdiğini kimse görmemişti. 
Galiba yatak odasının aralık kal

mış kapısından girmiş olacaktı.
Ortalıkta bir sessizlik oldu. 

Kulaktan kulağa fısıltılar dola
şıyordu. Onu kimse tanımıyordu.

Hakkında bir çok tahminlerde 
bulunlyorlardı.

Gûya bir İngiliz Lordu imiş, 
evlenmek üçere yarın Avrupaya 
gidiyormuş.

Bunları mı Karolin Hege söy
lüyordu.

Diğerleri de, Karolin Hegenin 
bu İngiliz ile yatmış olduğunu 
hikâye ediyorlardı.

Onda ciddî bir adam kafası 
görüyorlardı. Herhalde diyorlardı, 
bu akşamki masrafları ödiyen bu- 
dur.

Bu dedikodular bütün kadın
ların dillerinde dolaştı.

Büyük salonun kapısı açıldı 
garson Nanaya:

—  Madam sofra kazırdır.
Nana arkasında yürüyen; ciddî

adama dikkat etmemiş görünerek 
İştaynerin kolunu kabul etti.

Resmiyete pek alışkın olma
dıklarından yemek salonuna kar
ma karışık bir halde girdiler.

Baştanbaşa uzun bir sofra 
salonu işgal ediyordu. Bu büyük 
sofra da davetlilere küçük gel
mişti.

Tabaklar biribirine dokunuyor
du. Onar mumlu dört şamdan 
masayı aydınlatıyordu. Vazoların 
içinde demet demet çiçekler vardı.

Nana ayakta duruyordu. Her 
kes istediği gibi oturacak ve kim
senin tanımadığı adamı sağma 
aldı.

Küçük salondan bir takım 
küfürler işitiliyordu.

Bu, unutulmuş olan ve otur
duğu yerden kalkmakta çok müş
külât çeken Burdönavdı.

Kadınlar koşuştular onu salona 
getimejk büyült bir mesele idi.

Her taraftan Haykırmıyordu.
Nihayet onu masaya yanvari, 

oturttular.
Burdönav homurdanıyordu:

—  Allah belâsını versin! İnsan 
saksiye dikilmiş ağaca dönüyor be!.

Benim minimini kedilerim , 
kendi mi size ısmarlıyorum.

Kadınlar ona iyi bakacaklarını 
vadettiler, etrafına geçtiler.

İngiliz dedikleri adamın vazi
yetleri pek ağırdı Sanki bir dip
lomat kongresine riyaset ediyor
muş gibi tebessüm ediyordu.

Bir zaman lâkırdı çocuklar 
üzerine intikal etti.

Bu nevi kadınların hepsinde 
bir evlât şefkati vardı.

Hepsi ayrı ayrı kendi çocuk
larının hallerini anlattılar. Nana 
da kendi Lui sinden bahsetti.

O , şimdi halasının yanında 
idi. Her gün saat on birde getiri
yorlardı; Nana onu yatağına alı
yordu.

(  Bitmedi )
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rt/iMaîlimler
Muallimler yılnız ders vermek

le değil mekteb'ıı terbiyevî işlerini 
ifa ilmekle de mükelleftir. Biııa- 
( naieyh talebf sinin ayrı ayrı me
ziyet ve kusu.darını ve temayülle
rini tetkik ve tesbit etmek te 
vazifelerine dahildir.

Mazeretsiz derse gelmiyen 
muallim hakkında 1702 numaralı 
kanuna göre ceza tertip olunur. 
Hastalığa veya meşru mazerete 
binaen derse gelmiyecek olan 
muallim tezkere ile zamanında 
müdürlüğe haber vermeğe mec
burdur. Mazeretinin kabule lâyık 
olup olmadığının tayini müdüre 
aittir. Aralarında ihtilâf çıkarsa 
mesele daha yüksek makam ta- 
refmdan fasledilir.

Her hangi sebeple olursa ol
sun devamsızlığı bir haftayı geçen 
muallimleri mektep müdürleri ma- 
ı-if eminliğine bildirmeğe mecbur
dur. Hastalık sebebile bir hafta
dan az bir müddet mektebe gel
miyen muallimlerin bu mazeretlerini 
tanımak müdürün salâhiyeti da
hilindedir. Ancak iki günden fazla 
süren hastalıklar için doktor rapo
runa lüzum vardır.

Rahatsızlığına binaen vazifesi
ne devam etmiyen muallimin evi
ne icap ederse mektep tabibi gön
derilir.

Vekâletin müsaadesi olmak
sızın hariçte başka bir vazife der- 
uhde eden muallimlere hariçteki 
vazifesinden derhal istifa etmesi 
teklif olunur. On beş gün zarfında 
istifa eylemediği takdirde aslî 
vazifesinden istifa etmiş sayılır.

Muallimler eylül başında mek
tebe gelerek hizmete hazır olduk
larını bildirmeğe mecburdurlar. Bu 
tarihte mektebe gelmiyecek dere
cede mazereti bulunan muallimler 
çninü gününe mektep müdürüne 
tahriren haber vereceklerdir.

Her derse ait verilen vazifeler, 
ders saatleri haricinde tetkik ve 
tashih edildikten sonra talebeye 
iade edilir ve takdir olunan notlar 
muallimin not defterine kaydolunur. 
Mektep müdürü isteyince not def
terinin gösterilmesi mecburîdir. 
Muallimler talebeyi derse kaldır- 
dikları zaman mutlaka bir not tak
dir ederek kendi not defterine 
kaydederler.

Stajyer muallimlerin mektepte 
ne suretle çalışacakları ayrı bir 
talimatname ile gösterilmiştir.

N ö b et v a z ife le r i
Leylî mekteplerde nöbet yirmi 

dört sast devam eder; neharî mek
teplerde ise bu müddet açılma sa
atinden akşam tatiline kadardır. 
Nöbete gelmiyen muallimler hak
kında aynen derse gelmiyen mual
limler gibi muamele yapılacaktır.

Neharî mekteplerde nöbet mu
allimler tarafından münavebe ile 
yapılır. Leylî mekteplerde başmu- 
avim ve muavinler haftada ikişer 
gün nöbetçi kalacakları gibi mu
allimler de, müdürün tertip edeceği 
cetvel dahilinde haftada bir gün 
nöbette kalmakla mükelleftirler.

Müdür haftada en az bir 
defa gayri muayyen bir gecede 
mektepte kalır.

Nöbetçi muallimler mektebin 
terbiyevî işinden mes’uldürler . 
Vazifeler şunlardır:

A) Talebeye nezaret etmek.
B) Mektebe gelen telebenin

adedini yoklıyarak başmuavine, 
bulunmayan mekteplerde müdür 
muavinin bildirmek.

C) Vaktinde gelmiyen talebe
nin mazeretleri tahkik ile başmu
avine , bulıınmıyan mekteplerde 
muavine bildirmek.

D) Talebenin mütalesısma ve 
laboratuyarda çalışmasına neza - 
ret etmek.

Nöbetçi muallim mektepte yal
nız bulunduğu takdirde gördüğü 
noksanları bizzat idareye çalışır.

Müdür, başmuavin veya mua
vin bulunduğu takdirde keyfiyeti 
kendilerine haber verir.

Birkaç mektepte vazifesi olan 
muallimler nöbet vazifesini yalnız 
bir mektepte yaparlar. Bu nevi 
muallimlerin hangi mektepte nöbet 
vazifesi yapacağını maarif emini 
tayin eder.

Nöbetçilik vazifesini lâyıkile 
ifada mükerreren acizi görülen 
muallimi mektep müdürü nöbet 
cetvelinden çıkararak maarif emi
nine bildirir. Bu aciz, muallimin 
İdarî kusurundan mütevellit ise 
keyfiyet siciline kaydedilmek iizere 
maarif emini tarafından Vekâlete 
bildirilir.

Mektep dahilinde terbiye ve 
inzibat işlerinin muayyen ve mut
tarit esaslara göre cereyanını te
min için her ders yılı başında mu
allimler meclisi toplanır ve bu 
esasları talimatname ahkâmı daire
sinde tesbit eder. Nöbetçi muallim
ler bunlara göre hareket ederler.

Mîsaîliraier m eclisi
Muallimler meclisi bilumum 

muallimlere stajyer muallimlerin
den ve vekillerden müteşekkil 
olmak üzere müdürün riyaseti 
altında ders yılı zarfında üç de
fa içtima eder. Ancak müdür 
lüzum görürse bu meclisin daha 
fazla içtimai da caizdir. Muallim
ler meclisi, müdür, bulunmadığı 
takdirde başmuavinin riyaseti 
altında toplanır. Muallimler mec
lisi içtimalarma devam mecburî 
olup devamsızlık kanunen derse 
devamsızlık gibidir.

Muallimler meclisi, tedrisatın 
iyi cereyanı, mektebin intizam ve 
terbiyesi ile alâkadar bütün işler 
hakkında müzakerelerde bulunur 
ve her içtimadaki müzakerelere 
ait zabıtname hulâsası içtima aka
binde Maarif Eminlerine gönde
rilir. Maarif eminleri çok ehem
miyetli gördükleri kararları Vekâ
lete aynen gönderirler.

Kâtiplik vazifesi her sene b a 
şında muallimler meclisince intihap 
olunacak iki muallim tarafından ifa 
olunur.

Derslerin mütenazıran ilerleme
sinin ve muallimlerin müşterek va
sıtalardan ne suretle istifade ede
ceklerinin tayini ve takdiri için 
zümre muallimleri müdürün daveti 
üzerine lüzum görüldükçe içtima 
ederler.

Rus - Çin ihtilâfı
Şanghay, 24 (A, A) —  İndipa- 

cfiic[ue Ajansın aldığı bir habere 
göre, Sovvetler hükümeti Rus - Çin 
ihtilâîını daha çabuk halletmek için 
bir tesir yapmak ve Çin hükümeti 
Habarovsk protokolünü kabul etmi- 
yecek olursa Şarkî Çin demiryolunu 
muhafaza etmek maksadile asker 
göndermekte olduğunu bildirmiştir. 
Rus-Çin hududu üzerinde Rus 
kıtaatının bazı hareketler yapmak
ta oldukları haber verilmektedir.
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Ziraatçiler bir kooperatif 
yapmak istiyorlar

Ankara, 25 (İnkılâp) — Adana 
zürraı aralarında bir kooperatif 
yapabilmek için İktisat Vekâletinin 
tavassutunu istemişlerdir.

Traktör kanunu ahkâmından ola
rak hükümet traktör sahiplerine 
maddî yardımda bulunurken, çok 
traktöre malik olan Adana zürram- 
dan 70 kişi İktisat Vekâletine mü
racaatla paranın doğrudan doğruya 
traktör sahiplerine verilmiyerek 
yekûnile bir banka yapılması için 
İktisat Vekâletine müracaat etmiş
lerdir.

Ziraat Kongresinde de Adana 
murahhasları ayııi mevzu üzerinde 
söz söylemişlerdir. Adana zürraı 
bundan mülhem olarak yeniden ve
kâlete müracaatla pamukçuluk
pooperatifinin teşkiline tavassut 
edilmesini temenni etmişlerdir.

Şeker kamışlan yanıyor 
Havana, 24 (A.A) —  Şeker 

kamışı tarlalarında sık sık yangın 
olmaktadır. Matançay eyaletinde 
bir çok tarlalar harap olmuştur.

Ankara, 25 (İnkılâp) — Şû
rayı Devlet, Keskin, Düzce, Kuş
adası, Malatya belediye int'ha- 
batmı feshetti.

Eski muhariplerin nü
mayişleri 

Filâdelfia, 24 (A. A.) — Eski 
muhariplerden olup şimdiki halde 
işsiz bulunan 200 kadar kimse 
şehrin başlıca meydanlarından bi
rinde çalışan bir boru sesi üzerine 
muntazam saflar teşkil ederek 
Vaşingtona doğru yürümeğe baş
lamışlardır.

Bir çoğunun üstünde harp 
zamanında geymiş oldukları elbi
seler bulunan ve sabık muharip
ler arasında işsiz kalanlara yar
dım etmek hususunda sürat gös
terilmesini Reisicümhur M. Hoover 
den isteyeceklerdir.

Rusyada Demiryolu 
faaliyeti 

Moskova24. (A. A ) —  Komi
serler heyeti Kazakistanda kâin 
Karaganda kömür havzasında 
derhal faaliyete geçilerek Sibtr-

Hangi valiler değiştiriliyor?
Ankara,25 (İnkılâp) —  Bir 

müddet evvel şark vilâyetlerin
deki bazı valilerin değişeceğini 
bildirmiştim.

Bu tebeddülât takarrür etmiş 
ve ve tasdiki âliye arzedikniştir. 
Tebeddülât ve becayişe tâbi tutu
lan valiler şunlardır:

Siirt, Niğde, Maraş, Bayazıt 
Erzurum, Van, Bitlis ve Antal 
ya valileri.

Bu vilâyetlerin valileri muhtelif 
vilâyetler valilerle becayiş edil
mekte yalnız münhal bulunan Sam
sun ve Elâziz valiliklerine de iki 
yeni vali tayin edilmektedir. Bu su
retle valisiz kalacak diğer iki vilâ
yete hariçten iki zat tayin edile
cektir.

ya - Türkistan ve Asya Oral 
demiryollarının işletilmesini temin 
için bu havzada bu sene 12 kuyu 
açılmasına karar vermiştir. Bu 
kuyulardan istihsal olunacak kö
mür miktarı 993 senesinde dört 
milyon tona baliğ olacaktır.

İM

Garip bir sebep •a*

Yapılan fabrika niçin işe 
başlamıyor

Barut ve mevaddı infiiâkiye 
İnhisarı tarafından Eyüpte bir 
fabrika yapılmıştı. Bu fabrikada 
av fişenkleri ve kapsüller imal 
edilecek, dolayısile de bu sanayiin 
işçi parası memlekette kalacaktı. 
Halbuki İnhisar idaresi fabrikayı 
inşa ettirdiği halde bu fabrika 
bir türlü faaliyete geçememekte 
ve hâlâ ve hlââ memleketin avuç 
dolusu parası Belçikaya akıp git
mektedir.

Fabrikanın işletilmemesi için 
gösterilen sebep pek çocukçadır. 
Gûya Eyip civarında bazı tuğla 
fabrikaları varmış ve bunların 
neşrettikleri z e h i r l i  du m an  
fabrikanın infilâk edici mevat 
imaline fennî bir mâni imiş... Bu 
husus için emanet fen heyeti ta
rafından verilmiş bir rapor mevzuu 
bahis edilmekdir.

Bir raporda, “işbu zehirli du
manların o civar halkını dahi ted
ricen zehirlemekte olduğu,, tesbit 
ediliyormuş.

Acaba bu fabrika tesis edil
mezden evvel o civarda tetkikat 
yapılmış değil rniydi?(Elbette yapıl
mıştı. O halde inhisar idaresinin ya 
fabrikayı işletmesi yahut ta eğer 
hakikaten fannî bir mahzur varsa, 
yeni bir fabrikayı süratle inşa ettir
mesi lâzım gelir.

Bu memleketin Belçikaya gön
derilecek fazla parası yoktur.

İzmir inciri yerine İspanya 
incirleri

Hamburg tacirlerinden bazıla
rının Yunan ve Ispanya incirlerini 
“ İzmir „ inciri diye sattıkları İz
mir ticaret ve sanayi odasına bil
dirilmiştir. İzmir ticaret odası bu 
sahtekârlığın önüne geçilmesi için 
bazı tedabir ittihaz etmiştir.

Kahve fiyatleri
Kahve fiyatleri artmıştır. Bir

kaç gün evvel kantarı 34 şiline 
satılan kahvelere iki şilin zam 
yapılmıştır.

Zehirli gaz
Agopyan hanında hâlâ 

mevcut
Agopyan hanındaki facianın 

üzerinden günler geçti. Han dört 
beş gündenberi müşterilere açıldı. 
Fakat, hâlâ, boğucu gazlerin in
tişar etmekte olduğu, dün, tahak
kuk etti .

Belediye ve hükümet tabipleri 
dün, Agopyan hanına giderek 
tetkikatta bulunmuşlardır. Tetki
kat neticesinde, handa, kitli bu
lunan bir odanın aralıklarından, 
boğucu gazlerin sızdığı anlaşılmış, 
esbabının izalesi için teşebbüs ya
pılmıştır.

Bağdat hattı müdü
rü M. Mayisner.

Bağdat demiryolları direktörü 
mösyö Mayisner bir müddet ev
vel Almanyadan şehrimize gelmiş 
ve Ankaraya geçmişti. Mösyö 
Mayisner ahiren İstanbula gelmiş 
ve Perapalasa inmiştir.

Bazı gazeteciler Mösyö Ma- 
yınsneri ziyaret etmek istemişlerse 
de otelde kendisini direktörün kâ
tibi diye takdim eden bir genç ta
rafından pek lâübali serzinişlere 
maruz kalmışlardır.

Bu genç türkçesi terbiyeli 
hareket etmemektedir. Bu kısa 
hâdiseyi tesbit etmek istedik. İş
te bu kadar.

Kadıköy terkosu
Kadıköy su şirketinin müddeti 

daha epi uzundur. Fakat bele
diye şehrin bütün su işlerini kül 
halinde tetkik etmeğe karar ver
diğinden Anadolu cihetlerinin su 
işlerini de letkik etmeğe başla
mıştır.

Fransız sefiri
Bir müddettir mezunen Pariste 

bulunan Fransız Sefiri Kon dö 
Şambrön cenapları bir haftaya 
kadar şehrimize avdet edecektir.

Bir motor
Evvelki akşam ateş aldı.. 
Patladı param parça oldu

Evvelki akşam, Bostanca açı
ğında bir motör infiiâk etmiş par
çalanmıştır.

Gelibolulu Ali kaptanın idare
sinde bulunan bu motör, Bostancı 
açıklarında yol alırken, makinedeki 
sipoplardan biri tıkanmıştır. Maki
nist, sipobu açmağa uğraşırken, 
karbiraör içindeki benzin ateş 
almıştır. Bu sefer ateşi söndürme
ğe çalışan makinist motör içerisin
deki eşyanın da tutuştuğunu gör
müş, işin sarpa saracağını anlamış
tır.

Bu sırada, motörün içerisinde 
bulunan barut inhisarı memurların 
dan Salvator, barut deposu bek
çisi Haşan oğlu Mehmet ve motö
rün makinisti Yahya Efendiler 
denize atlamışlar, kendilerini kur
tarmışlardır.

Motör, suların cereyanile, sa
hile kadar gelmiştir. Tam bu sı
rada motör içerisinde bulunan 
barut inhisarına, ait infilâk mad
deleri ateş almış, çok şiddetli bir 
gürültü ile infilâk etmiştir.

Bu infilâk akabinde, motör, 
param parça olmuştur.

Nümerotaj işleri neden 
sürüncemede kalıyor?

Nümerotaj işleri sürüncemede
dir. Bir türlü bitmiyor. Halbuki 
bu işin başında bu işlerde ihtisası 
olduğu iddia edilen Osman Bey 
vardır. Emanet mektupçusunun 
bu vaziyete hemşirezadesi ile oğ
lunu ve hatta bir yapıcı kalfasını 
memur ettiği söylenmektedir.

Herşeyden evvel olan nümero
taj ehil ellere tevdi edilmelidir.

Faraza başkalarının iki senede 
yaptırabildikleri büyük bir apart
manı 8 ay içinde bitirenler oldu
ğu gibi bir nümerotaj işini kısa 
bir zamanda hallü fasledecek 
ler de bulunabilir.

Her Nadolni
Ankarada bulunan Alman se

firi Her Nadolni dün şerimize av
det etmiştir:
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Her sabah î  
bir hikâye f

Altı kişi idik. O tipili geceyi 
geçirmek için İran hududuna çok 
yakın bir hana kapağı dar atmış, 
ocağın karşısında gevremeğe baş
lamıştık. Hanın pencereleri, saralı 
bir ihtiyar gibi hayatinin kim bi
lir böyle kaçıncı kışının donduru
cu kırbaçlarını yiyordu.

Dışarda yer yüzüne çöken ti
pinin binlerce fiskesi camları iğ- 
neliyer, fırtınanın uğultusu man- 
tarlanmış han duvarlarını azgın 
bir beygir gibi tekmeliyordu.

Biz, içerde vücudumuza tatlı bir 
uyku gibi yayılan ocağın sıcak
lığın karşısında çubuklarımızdan 
çıkan mavi dumanlara bakarak 
dalgın biristirahatle düşünüyorduk. 
Birden bastıran tipi bizi bu Ana
dolu hanının rutubetli duvarları 
arasına hapis etmişti. Ve kim bilir 
bu vaziyet ne zamana kadar de
vam edecekti. Ocağın kızıl göl
gesi çeh» eleri yaladıkça endişe 
hatlarının derinlikleri daha iyi sezi
liyordu. Tipinin şiddeti yolların ka

panmasını, oda açlığı hatırlatıyordu.
Ta köşedeki ak sakallı, güler yüzlü 
bir ihtiyar; üzerine kaygusuzca 
bağdaş kurduğu kebesinden biraz 
doğruldu; çubuğunu üstüste bir 
iki nefes çekerek:

—  Çocuklar; dedi. Ne düşü
nüyorsunuz?. İş olacağına varır.
( Parmağile hancıyı göstererek ) 
bizim burunsuz çok düşünceli bir 
adamdır. Erzakımız da bol... De
ğil mi İbo ?

İbo; hanemin ismi idi. O, kızıl 
poturlarına dalgın dalgm bakarak 
burnundaki derin bıçak yarasın
dan hımhımlaşan bir sesle:

—  Ha!. Ha!.. Dedi. Böylece 
altı kişi değil, daha on altı kişi 
oîsa handaki erzakla tam iki ay
dan fazla burada barındırabilirim. 
Odun da bol.. Yer, içer keyfimi
ze bakarız.

Değilimi ya?..
—  Hay hay Allah beterinden 

esirgesin.
—  Beterinden esirgesin..
Endişe ile buruşan çehrelere

bir az renk gelmişti. Oyleya açlık 
ve soğuk tehlikesi olmadıktan sonra 
bu tipinin nehayetini beklemek 
fazla can sıkıcı ise de her halde 
fazla zararlı değildi.

İhtiyar, çubuğunun bir iki defa 
üstüste çektikten sonra dalgın
laşan gözleri manalı bir gülüm
seme ile burunsuza dikildi ve:

—  Ulan İbo;. Dedi. Hatırlar- 
mısın? Böyle bir karlı havada 
o adı batası Acem köyünde başı
mıza gelenleri...

Burunsuz İbo başını iki tarafa 
saUıyarak yere baktı ve kendi 
kendine söylenir gibi..

— Bunak;., hiç te utanmazsın be... 
Seneler geçti. Hâlâ her kış bu 
uğursuz geceyi hatırlarsın... dedi.

Hepimiz kımıldandık. Artık 
sıkılmağa başlayan canımız eğlen
celi bir maceranın heyacanlarile 
avunmak istiyordu. İhtiyar şakacı 
bir sesle:

—  Bu biçimini değiştiren bu
run daima gözümün önünde ol
dukça o geceyi unuturmuyum hiç.. 
Sözünü gUç zaptettiği kahkahalar 
arasında ikmal etti. Hepimiz me
rak ediyorduk. Belli idiki hancı
nın burun macerası eğlenceli 
bir şey idi. İhtiyar, içinden fıkır- 
dayau bir neşe ile bizi tetkik 
ederken hikâyesini anlatması için 
hepimiz ısrar etmeğe başladık. 
Ibo lüzumsuz görüyor ve anlatma
ması için ihtiyara ısrar ediyordu. Ni
hayet razı oldu. Ve ihtiyara hitaben:

—  Anlat be ağam.. Ne edelim.. 
Bir kere senin ağzına düştük. Bi
lirim ha senin ağzın.. Ha bizim

hanın Kerizi.. Dedi. Gözlerimiz 
ihtiyarın şen gözlerinde idi. Yüz 
binlerce devin oğultusunu pence
relerin buzlu şefaflığına yığan 
karayelin azdığı bir sırada ihtiyar 
hikâyesine başladı:

— Bundan tam otuz sone ev
veldi. O zaman İbo ve ben boylu, 
boslu, arslanlar gibi dört kaşlı 
delikanlılardık. Köyümüzün [kızları 
bizi gördükçe hep böyle iç ağrı
sına uğramışlardı. Ibo benden daha 
güıbüz, daha çapkındı. Bir ka
dın bacağı: ayranını kabartmağa; 
bir kız sesi, kavalın coşkun 
bir dağ namesi gibi yüre
ğini hoplatmağa kâfi idi. Hatta 
bir gün köy imamının vazmda 
cennette bir' takım hurî denilen 
kızların bulunduğunu' güzellikte 
hiç menentleri olmadığını işidince 
kahveye gelmiş, cennete gidip 
o kızları birer kere öpmek için 
nasıl ölünmek icap ettiğini bana 
sormuştu.

Bir kış günü huduttan üç dört 
saat içerde bir acem köyüne 
mühim bir iş için gitmek icap et
ti. Hayvanları hazırladık, hayli 
yiyecek aldık, yola düzüldük.. 
Hava çok soğuktu. Kebelerimizin 
içinde tir tir titriyorduk..

Nihayet gideceğimiz köye var
dık. Ortasından billur gibi bir 
ırmağın köpüklendiği bu acem 
köyünün sovuğu gibi, manzarası, 
manzarası gibi kızları da yamandı. 
Pembe yanaklı, iri siyah gözlü 
yarların oynaştığı bu köy’ İbo ile 
benim ağzımda su namına hiç 
bir şey bırakmamıştı.

İki tarafına ardıçların sıralan
dığı bu köy yolunda birden tutul
duğumuz tipi; aklımızı başımıza 
çabuk getirdi. Yürüdük, köyün 
ufak hanına kapağı attık. Hancı 
bizi karşıladı. Barındıracak bir 
odası, bir azda yiyeceği olduğunu 
fakat hayvanlar için ot tedarikinin 
mümkün olmadığını yarı türkçe, 
yarı acemce bize anlattı. Bu havadis 
hiç hoşumuza gitmemişti. Evvel
den bir parça olsun ot tedarik 
etmek için tekrar sokağa fırladık.

Şipşirin acem kızlarının biraz 
evvel edalı, edalı süzüldükleri bu 
yollarda şimdi koyu bir tipi etra
fı kırbaçlıya kırbaçlıya dört dö
nüyordu.. Baş vurmadığımız bir 
köy evi kalmadı. Hiç kimse bize 
bir parça ot veya saman satmak 
istemiyordu. Yalvarmak, yakarmak 
hiç para etmedi. Kapısının önün
den geçtiğimiz bir büyük evin ya
nındaki samanlık kapısı açıktı. 
İçeriside ağzına kadar saman do
lu olduğu halde bize bir tutam 
bile vermediler.

Bu samanlığın yanından saptık. 
Coşgun bir kaval gibi taşan ırma
ğın üzerindeki tahta köprüden ge
çerek biraz ötedeki hana geldik.

Hayvanlar açlıktan ve yorgun
luktan bitkin bir vaziyette idiler. 
Ocağın karşısında bağdaş kurdu
ğumuz zaman ikimizde düşünceli 
idik..

Her taraf zifirlenmiş, tipi din
miş, soğuk artmıştı.. Fener yağ 
kandilinin sararttığı bu odada gö
zümüze uyku girmenin ihtimali 
yoktu. Aşağıdaki hayvanlar açlık
tan ölürlerse bizim halimiz ne ola
caktı?.. Gece hayli ilerlemiş, oda
nın içindeki horultular ikileş- 
mişti ki İbo yerinden fırladı ve 
bana:

— Ben gidiyorum, gece ne 
yapup yapup hayvanlara saman 
bulmalı..

—  Ne yapmak fikrindesin.
—  Bugün gördüğümüz saman- 

lığa gidip saman çalacağım.

Memurum 1
Diye çocuğun elindeki tü

feğini alıp savuşmuş
Merdiven köyünde Sahrayı Ce- 

diti ziraatle iştigal eden 15 ya
şında Haşan yeni ekilmiş olan 
lâhna tarlasındaki tohumları kuş
ların yememesi için elindeki tü
fekle karga vururken Kadıköyün- 
de Cümhuriyet gazinosunda gar
son, Bulgaryalı Mustafa yanma 
gelmiş ve kendisinin memur ol
duğundan bahisle:

—  Bu tüfek senin elinde ne 
arıyor; sen, silâh atmanın yasak 
olduğunu bilmiyor musun? Diyerek 
tüfeği çocuğun elinden almıştır.

Çocuk, karga vurmak üzere 
silâh atımasma hükümetin müsaa
de ettiğini söylemişse de, dinlete- 
meraiştir.

Bu sırada Haşanın babası Emin 
Ağa da gelmiş, Mustafa, Emin 
Ağayı da ayni şekilde tehdit et
miştir.

Mustafa ; bundan sonra tüfeği 
alıp gitmiştir.

Polis; gasıbı taharri etmektedir.

Beykoz
Yolundaki ağacın kesilme

sini sahibi istemiyor.
Bir kaç senedenberi açılan 

Üsküdar - Beykoz yolunun istim
lâki Kanlıca koyuna kadar gel
miştir. Buradaki sarp kayalar 
caddenin açılması işini epi güçleş
tirmiştir. Burada bazı arsalar 
istimlâk edilmiş yola kalbedil- 
miştir.

Bu arsalardan biri de eski 
hariciye nazırlarından Saffet Pa
şanın Hanımına aittir. Bu hanım 
evvelce arsasında iken bu defa 
yola kalbedilen yerdeki büyük bir 
kestane ağacının kesilmesine itiraz 
etmiştir. Bunun üzerine belediye
den bir heyet mahallinde ağacı 
tetkik etmiştir. Ağacın yol inşası 
için behemehal kesilmesi lâzım 
geldiği anlaşılmıştır. Saffet Pa
şanın haremi bu ağacı senelerden 
beri kendi elile yetişdirdiğini, 
icap ederse bu ağaca mukabil 
arsasından daha bir miktar te
berru edeceğini söylemiştir. Ha
nımın bu arzusu is’af edilmemiştir.

D a rü lb e d a y i— Bir kavuk devrildi

—  Vazgeç yahu!..
—  Sen otur., Ben gider geli

rim dedi, poturunu düzeltti. Go
cuğunu aldı. Bende kalktım, aya
ğımızın ucuna basarak odadan 
çiktık. Han kapısının odundan 
sürmesini açtık ve dışarıya fır
ladık,

Ortalık bembeyaz ve sessizdi. 
Acem kızlarının sırlı gözleri gibi 
kuyulaşan ırmağın hışıltılarını din- 
Iiyerek tahta köprüden geçtik.

İbo önde ben arkada yakıcı 
ayazı göğüsliyerek sessizce ilerli
yorduk. İbo köşeyi saptı. Saman
lığın önünde durdu. Biçağının 
sivri ucile kapıyı araladı; hemen 
karanlığa dalarak kapıyı yine içer
den kapadık. Be.

—  Camna yandığımın Acem
leri; dedim. Bize namusunuzla bir- 
parça saman verseydiniz ne olur
du sanki... İbo kızgın kızgın:.

—  Erkekleri de kızları gibi 
iki tarafa süzülüp kırıtarak kan
cıklık etmekten 'gayri birşey bil
mezler ki.. Bu meret yerin pen
ceresi filân da yok.. Haydi birer 
cıgara tellendirelim de kendimize 
gelelim.. Dedi.

Cigaraları yaktık. Samanları 
tutuşturmamak için çok dikkatli 
hareket ediyorduk. Cigaraları av- 
cumuzun içersine aldık, sırtımızı 
samanlara dayayarak.. Oh bir par
ça ısınır gibi olduk.

Biraz sonra sokakta git gide 
samanlık kapısına doğru yaklaşan 
bir ayak sesi hissettik hemen 
samanların arkasına girdik. Kapıyı 
görebilecek bir vaziyet aldık. 
Ayak sesi yaklaştı..“Yaklaştı. Ka
pıya bir anahtar sokuldu. Bir sa
niye sonra samanlığı bir fenerin 
hasta ışığı aydınlattı. îçeri süzülen 
koyu bir gölge kapıyı itina ile 
kapıyarak fenerin kapağım açtı. 
İçindeki mumlardan bir diğerini 
de yaktı. Ozaman fazlalaşan aydın
lıkta hayretle gördük ki; bu çok 
güzel bir Acem kızı idi. Saman
ların arkasından birer delik iane- 
sile manzarayı seyir etmeğe baş
ladık. Levent gibi boyu, siyah 
kıvırcık saçlarile bir peri kızını an
dıran bu gice misafirinin siyah, 
baygın gözlerle gölgelenen güzel 
çehresi, mükemmel; geyinişi vardı. 
İnce belini saran elmaslı kemeri 
çok zengin bir ailenin kızı oldu
ğunu gösteriyordu. Biz bu vaziyet 
karşısında ikimizde budaialaşmış- 
ük. İbo beni çimdikliyor ve derin 
derin içicini çekiyordu.

Arkasına aldığı kaim abadan

taşan entarinin önünde içimizi 
derinden gıcıklayan iri ve dik ka
bartılar titriyordu, elindeki dört 
köşe ipek halıyı samanlardan te
mizleyerek açdığı genişçe bir 
mahale serdi, ve üzerine bir cen
net hurisi gibi edalı edalı üzerine 
uzandı ikimizde kızı yiyecekmiş 
gibi bakıyorduk, zihnimize bujvazi- 
yete ait bir çok sualler saplanıp 
kalıyor hiç birisinin cevabını vere- 
miyorduk. biz düşünceli bir tavur- 
la yalanırken kuvvetli bir ayak 
sesinin yaklaştığını hissettik. Pa
rolaya benzeyen bir kapı vuruşu.... 
kız; bir ceylan gibi yerinden fır
ladı kapıyı araladı. Bir iki fis
kos.. bir kaç şapırtı.... kapı tek
rar kapandı. Meraktan tıkanma 
raddelerine gelmiştik. Kızla be
raber fener ışığına doğru ilerle
yen iri yapılı, geniş omuzlu bir 
geuç idi, bu yakışıklı delikanlı da 
kız kadar ağır geyinmişti; Fakat 
belinde parlıyan kama hayra ala
met değildi.

Hafifçe konuşmağa başladılar. 
Lisanları acemce idi. Halının üze
rine oturup biribirlerine sokuldu
lar. Yarım yamalak anladığıma 
göre bunlar biribirlerini seven 
aşık ve maşuklardı, bu akşam 
bu tenha yerde bizi ve bilhassa 
îboyu kökünden sarsacak man
zaralar sayredeceğimize şüphe yok
tu. Yarım saata yakın tatlı tatlı 
fakat uslu uslu konuştular bir az 
sonra oyun oynamağa karar ver
diler. Evvelâ kız kalktı. Zaten 
ısınmış olan samanlığın serilmiş 
ipek hah üzerine sırtındaki abayı 
attı. İnce belini kırarak bir köy 
kaynağı gibi billurlâşarak bir 
acem oyununa başladı. Ibonun 
bu manzara ^karşısında ne oldu
ğunu bilmem yalnız ben bir korku, 
heyecan, hayret ve şehvet gibi 
zıt hislerin çarpışmasından bayıl
ma derecesine gelmiştim....

Sıra delikanlıya gelmişti. Kızın 
çok güzel oynadığına bakılırsa 
delikanlının ondan aşağı kalmıya- 
cağına şüphe yoktu. Oda kalktı. 
Bir Kafkas oyununa başladı. Bir 
müddet sonra çok aşka gelmiş 
olacak ki birden kamayı sıyırdı. 
Başının üstünde dolaştırarak sa
manlara saplamağa başladı. Bu 
harekette oyun icabatmdan ola
caktı fakat biz fena halde şişlen
mek tehlikesi karşısında kalmıştık.

Kız hafifçe şeyh şamlı söy- 
lüyor,gelini çırpıyr, delikanlı azdık
ça azıyor, alevlendikçe alevleni
yordu. Bizi sorarsanız bizde sa-

A lk a z a r — Garbın gasıpları
A le m d a r —  Hac; Murat ve caz

kızları

A sr î — Şan ve şeref yo
lunda

A rtis t ik — Çikosbarones
Etm val —  Şeytan maskesi
E lfaam ra — Namusum için
E k le r —  Yunan tiyatro

trupu
F ra n s ız —  Yunan Opereti :

Leblebici Horhor ağa
G lo ry a —  Güzellik kıraüçesi
H ilâ l —  ( Beşiktaş ) Hacı

Murat
H âle —  (osküdar) Çareviç
K e m â l 3 . —  Kısmet
M ajik —  Kanlı Venedik
M elek — Kalbimin sesi
M ille t —  Naşit B .
M illî —  Belâlar mübarekî
O p e ra —  Üç Maske
S ü re y y a — (Kadık.) Aşk is

teyince

Yaldız gazinosu
Belediyeye, Yıldız gazinosunu 

kiralamak üzere, yeniden bazı 
müracaatler yapılmıştır. Belediye, 
bu müracaatleri tetkik ederken, 
bir de şartname hazırlamağa baş
lamıştır.

manlıkta büzüldükçe büzülüyor
duk. İkimizde büyük bir tehlike 
içerisinde idik. Gebermeden buradan 
çıkmanın yolunu zihnen araştı - 
rırken birden yanımdan İbo:

—  Ulan... n... bu herif beni 
doğradı be!.. Diyerek bir nare 
attı, ve samanlarla arasına fırladı. 
Bende beraber..

Delikanlı derhal durdu. Hay
retinden dona kalmış ve alıklaş- 
mıştı. Geri geri çekildi. İbo bur
nundan fışkıran kanı dindirmekle 
meşguldü.

Genç geriledi bir az kendini 
topladı. Rahatlarını bozan bu hâ
dise üzerine bayılan kızı kucakla
dı. Yerde fenerle halıyı bırakarak 
kapuyu açtı. Ve bir fırtına gibi 
dışarıya fırladı. Kaçmışlardı..

Hâlâ düşünüyorum... Oğlan 
elindeki kama ile ikimizide hak
lardı ama!... Her halde yanındaki 
kızın vaziyetini düşündü de bu 
işi yapmadı. Bizimle çarpışma
dı. İşte zavallı İbo, o günden beri 
burnunun üzerinde bu derin yara 
izini taşır.

Hepimiz İbonun burnuna bak
tık. Bu heyecanlı vak’anın yegâne 
hatırasını huşula ziyaret ettik. Ar
kadaşım dayanamadı.

—  E sonra ne yaptınız diye 
sordu, ihtiyar gülümsedi

—  Ne yapacağız oğul! dedi. 
Fenerin ışığile hemen iki çuval 
saman sırtladık. Yerdeki ipek ha
lıyı aldık. Hana geldik. Beygirle
re samanı verdik. Sabahleyin tipi 
dindi. Köydeki işimizi bitirdikten 
sonra köyümüze döndük. Otuz 
senedir bizi besliyen bu hanı; i;te 
o ipek halıyı satarak edindik dedi.

Hikâye bitmişti. Dinliyenlerin 
yüzünde hayret ve neş’e dalgaları 
vardı. Gece hayli ilerlemiş uyku
muzda gelmişti. Sıcak odanın kı
vılcımlar saçan ocağının karşısın
da hepimiz çöreklendik.

Ben kendi hesabıma otuz se
ne evvelki o can kaynağı acem 
kızının rüyama girüp oynamasını 
tahattur ederek gözlerimi yumdum, 

K a e î
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"‘ o!.yo, 1-1 (t ul-usî) —  Japonya 
iç n muhata/.;::-; n;ı çalışacağım sa- 
n imi hatırat! ırdnn biri de bu 

.emiekeltü ' Aitemekkin Rusyaiı 
fürk-Ta!:ar!a- i îeşki! odtcoktir. ! 
Miktarı (700 deiî fazla olmayan j 
bu mağdur ye betbalıt kardeşler | 
(1920) - (19 22) senelerinde yurt 
ve vatanla; ır.dan adeta birer firar 
suretinde Japonyaya iltica eden 
ve Japon hükümeti ve halkı ta
rarından : evkalâde ihtiram ve mu
habbetle kdbui edilen kimseler
dir .

8 — 10 sene zarında gerek 
Tokyot’a ve gerekse Kobide iki 
kısma ayrılarak çalışan bu ırk 
karde lerimiz, siyasî her türlü in- 
tirika ian azade kalarak az bir 
zama , zarfında hürmet ve takdir 
celbe decek bir surette Japon ef
kâr; umumiyesiııe türklük içm bü
yük bir şeref ve meziyet göster- 
mişerdir.

Bugün, derin ve nihayetsiz bir 
ift harla bahsetmek istediğim bu 
türklerin ekserisi Kazan ve ci
varı halkıdır. Japonyada yaşa
dıkları böyle kısa bir müddet 
’ı arfında muntazam bir cemiyet 
eşkilâtile ve kendi kendilerine hiç 

bir kimseden zerre miktan bir 
muavenet görmedikleri halde Tok
yo ye Kobide birer Cami ve ço
cuklarına da Türkçe, Japonca ve 
İngili zce tedris etmeleri için birer 
mektep vücude getirmişlerdir. Çok 
büyük ve vatanî bir himmetle yapı
lan bu işlerin gün geçtikçe büyük 
semereler, müspet ve müfit neticeler 
hası! ettiği anlaşılmaktadır.

Şimdiki halde Tokycda bir de 
matbaa, Türk ve müsfâmaniar için 
Tokyonuıı civar mahallâtımn birin
de de güzel bir kabristan vücude 
getirmişlerdir.

Matibaalarında mektepleri için 
Türkçe, Japoncr. ve İngilizce ki
taplar ve saire tabetmektedirler.
Y akm bir zamanda da mecmua 
neşretmeğe bağlıyacaklardır.

Japonyada bulunduğum kısa 
bir müddet zarfında muhtelif ve
silelerle daima sohbetlerinde yaşa
dığım bu kardeşlerin hakkımda 
pek fazla samimi iazahürde bulun
duklarını yadetmek benim için 
çok derin ve ayrı bir vazifedir. 
srandan itibaren buraya gelinceye 
:adar bir çok memleketlerde tek 

lük bazı vatandaşlara rast gel- 
ı ıiştin;. Fakat teessüfie kaydedi
yorum: Bunları ya asker kaçağı 
o!mak üzere vatanından firar 
em iş veya kirli bir politika ve 
e "al yüzünden bedbaht düşmüş 
v ; yabancı memleketlerde günah- 
k rının sahifaıarmı çevirmekle meş- 
g jl  kimseler gördüm.

Çok uzak bir memleket olma
sı ıa  rağmen buraya muhacir ol- 
ıruş Rusyaiı Türklerin hariç ve 
d inilde yaşayan biz Türklere 
n imune olacak bugünkü vaziyet
le rini nakletmek faidesiz olmıya- 
c ktır.

Cemiyet ve mektep reisi gaze- 
t mize izahatta bulunuyorlar:

— japonyada sakin Türk-Ta- 
t r müslümanlannin “ittifak” na
lı ında bir cemiyetleri vardır. Ve 
Japonyada ikamet edenlerin mik- 
tir ı ise ( 70 0 ) kadardır. Bunların 
ekserisi Tokyodadır ve kısmı kül- 
! si aile sahibi olmak üzere (200) 
i üfusluk bir mevcudu vardır. Tok-

Iatârn mektebi Japon maarif 
nezaretinin 1927 senesi karar ve

ruhsa t ile teşkil olunmuştur, ve 
aynen Japon iptidaî mekteplerinin 
program ve nizamile tesbit olun
muştur. Yani Japon mekteplerinde 
ne mevcut ise bizde de aynen 
tatbik edilmektedir. Şöyle ki : 
bizde tedris ana lisanımız olan 
Türkçe ile yapılmaktadır.

Bunlardan maada Japonca, İn
gilizce ve Rusça derslerimiz var
dır. Mektebin üç erkek muallimi 
ve iki de hanım muaiiimi vardır. 
Ayrıca iki Japon profesörü vardır, 
biri el işleri ve resim ve diğeri 
Japonca tedris etmektedir.

Mektebin idamei hayat ve 
Ievazımatı sairesi Tokyoda müte- 
mekkin Rusyaiı Türk-Tatar müs- 
lümanlarının himmetiyle olmakta
dır. Şimdiye kadar mektepten 
neş’et etmiş dö ;t diplomalı tale
bemiz vardır. Bunlardan üçü ha
nımdır. Ve bunları şimdi Fransız 
Kollejine gönderiyoruz diğer bir 
genç ise İngiliz mektebine de
vam etmektedir.

Mektebimizin birde pansiyon 
kısmı vardır. Diğer Japon şehir
lerinde sakin olup ta evlâtlarını 
mektemizde okutmak isteyen aile
lere bir sühulet olmak üzere böyle 
bir pansiyon tesis ettik. Cemiye
timizin tedrisata verdiği ehemmiyet 
yüzünden hususî birde kanunumuz 
vardır: Bir şehirde beş adam varsa 
onlara bir çocuk okutmak mec
buriyeti vaz edilmiştir. Ve cemi
yetimiz İçtimaî ve terbiyevî bir 
maksatla essüs etmiştir. Buodan 
maksat ana vatandan uzak ve 
yabancı bir memlekette yaşayan 
Tiirk-Tatar halkının ecnebi bir ana 
sır altında benlik vahdetlerini bü
tün bütün kaybetmemesi esbabını 
taşımaktadır.

Rus ihtilâlinden sonra Aksayı 
şarka gelip yerleşmiş Türk - Ta
tar halkının bugün 7-8 bin nüfuz 
teşkil ettikleri anlaşılmaktadır, bu 
halk millî vahdetlerinin bozulma
ması ve ırkın imha olmaması için 
kendi aralarında kabul ve takar
rür ettirdikleri bir madde de var
dır oda şudur ki :

Hiçbir Türk - Tatar genci Ja- 
ponyah veya Çinli bir kızla teeh- 
hül edemiyecektir. Aksi takdirde 
ırk ve kan meselesi yüzünden 
mevcudiyeti hakikiyelerinin bozu
lacağı ve bir zaman sonrada millî 
hareketin büsbütün soğuyup kala
cağı meydandadır.

Binaenaleyh: Japonyada oturan 
bir geııç teehhül etmek ihtiyacını his 

ederse diğer bir memlekette sa
kin lrkdaşınm hiisnü rizasile bir aile 
tesis etmek üzere o tarafa sefer 
etmekte ve teehhül ederek bulun
duğu yere avdet etmektedir. Bun
dan maada cemiyetin müşterek 
muavenetile Tokyoda bir de mat
baa teşkil olunmuştur. Bu matbaa 
mektebinin bütün millî ve dini ki
tapları tapı va ırkdaşlara lâzım 
olan muhtelif diğer küçük sipa
rişleri de kabul etmektedir.

Cemiyet bu maksatla Japonya 
ve diğer memalikte bulunan va
tandaşlara millî hisler altında ay
da iki defa neşredilmek üzere 
içtimai ve İktisadî mevaddı cami 
olmak üzere bir mecmua neşrede
cektir. Zamanla bittabi bu mecmu
anın haftaya tezyidi ve umumî bir 
surette r.e;ri dahi kabil olabilecek
tir. Binaenaleyh mektep kitapları-

ediyor
na müteallik olanlardan maada 
şiir ve nota gibi muhtelif kitaplar 
dahi tabedilerek Tiirkiyeye ve 
orada sakin ve diğer memleket
lerde bulunan vatandaşlara gön
derilecektir.

Matbaanın bütün mürettipleri- 
ııe mektebimizden haveskâr ola
rak yetişmiş ve Japon matbaiarm- 
da talim ve tedris görmüş 
gençler tarafından ifa olunmak
tadır. Matbaamızın tessüsü bir sene 
olmuştur. Ve bu bir sene zarfın
da az çok bir faaliyette buluna
rak Türk-Tatar ırkdaşlarm ilân 
ve kartvizitlerini, kitap ve saire 
ihtiyaçlarını gene aynı vatandaş
lar menfaatine olmak üzere yap
mış oluyoruz.,,

Muhterem cemiyet resinin 
izahatları üzerimde pek büyük bir 
tesir bırakmıştı.

Japonyada Japon halkına el
bise satmak suretile mes’ut ve 
müreffeh geçindirmeğe muvaffak 
olan böyle çalışkan bir nesiin 
kendi beyinlerinde muntazam ve 
daima tarakki halinde bulunan bir 
cemiyet heyeti yaşamaları her türlü 
takdir ve sitayişin fevkindedir. Bu 
hal yalnız Tokyoya münhasır değil
dir. Kobide sakin olan Türk - Ta
tarlar dahi ayni idare ve teşkilâtla 
ve ayni intizam ve muvaffakiyetle 
çalışmaktadırlar.

Bilhare mektep müdiri Efendi
nin davetlerile mektep ve matba
alarını ziyaret ettim. Müşahade 
edilen intizamı artık siz takdir 
buyurunuz... Bilhassa mekteplerin
de tahsil eden küçük talebelerin 
inşa ettikleri ve millî duygularla 
yükselen manzum şarkıları göz
lerimi yaşarttı... Ve vatanlarından 
uzak yaşamğa mahkûm bu günah
sız insanlar arasında geçirdiğim 
tatlı bugünü unutmamak üzere 
yanlarından ayrıldım.

Ç. Muhsin

P ^ O ü g ib a

Rakı yüzünden
Kasımpaşada bir kavga 

çıktı
Evvelki akşam Kasımpaşada 

hariciye caddesinde merkez kıraat
hanesine Salih, Süleyman, ve Ali 
namlarında üç kişi giderek kıraat
hanede rakı içmek istemişler, kı
raathane sahibi orada rakı içmek 
yasak olduğunu söylemişse de 
bunlar dinlememişler ve bir masaya 
oturarak ceplerinden şişelerini çı
karıp rakı içmeğe başlamışlardır.

Kahveci bunlarla başa çıka- 
mıyacağmı anlayınca polise müraca
at etmiştir. Bu üç kafadar, ken
dilerine", kıraathaneden çıkmalarını 
ihtar eden polis memurunu da 
tehdit elmeğe başlamışlardır. Bu
nun üzerine polis üçünü de yaka- 
lıyarak karakola götürmüştür.

Karakolda üzerleri arandığın
da Salihin üzerinde bir tabanca 
ile iki büyük laz bıçağı, gemici 
Süleymanda da bir kama bulun
muştur. Bu üç arkadaş adliyeye 
verileceklerdir.

Kiryakomra on üç lirası
Halıcıoğlunda, Dere sokağında, 

7 numaralı evde oturan Kiryako- 
nun, dün, 13 lirası, iki şahıs ta
rafından mantarcılık suretile alın
mıştır.

Yunanistanın tütün satmak 
için muhtelif 

memleketlerle raüzakeratı
Müsyii Venizelosun Varşo

va’yı ziyareti esnasında Polonya ile 
Yunanistan arasında tütün muba
yaasına müteallik müzakerat cere
yan eylediği ve bu işe bazı Fransız 
bankalarının tavassut edecekleri, 
bildirilmişti. Alman gazetelerinin 
verdikleri bir habere: göre Yunan 
hükümeti tütünlerine mahreç bul
mak üzere muhtelif memleketlerle 
müzakeratına devam eylemektedir.

Son zamanlarda büyük bir 
Amerikan grupu ile bütün Yunan 
tütün mahsulünün toptan Ameri- 
kaya satılması etrafında müzake- 
rat cereyan etmektedir. Bu mü- 
zakeratm ne necice verdiği henüz 
malûm değildir. Ancak alâkadar 
Alman mehafili bu haberin tahak
kukundan telâş etmektedirler. Zira 
bu takdirde Almanya muhtaç 
bulunduğu tütünü mubayaa ede
bilmesi Amerikalıların rızasına 
vabeste kalacaktır. Memleketimiz 
tacirlerini?, keyfiyeti üzerine nazarı 
dikkatini celbederiz.

Iranda Tütün İnhisarı
Iran hükümeti bir tütün inhi

sarı tesis eylemiştir. İnhisar Fran
sız sermayeli bir şirkete verilmiş 
tir. Hükümete bu suretle senede 
7 milyon Toman maktuan tediye 
edeceği gibi hükümet şirketin te- 
mettüüne dahi iştirak edecektir.
Yugoslavya da bir tütün 

enstitüsü
Yugoslavya da bir tütün ens

titüsü teşkil olunacaktır. Bu mü- 
essesenin vazifesi tütün istihsala- 
tını fennî noktai nazarından tet
kik, zeriyat usullsrini ısiah ve 
mahsulü nevilere ayırıp ıstandard- 
lar tesbit eylemektir.

Şunu kaytedelim ki, Yugoslavya 
tütün istihsalâtı ve ihracatı gittikçe 
artmaktadır, inhisar idaresinin 
son intişar eden bir istatistiklerine 
nazaran 1927-28 senesinde 2-801 
ton, 1928-29 senesinde ise 3-751 
tom ham tütün ihraç edilmiştir.

Hamburg tütün piyasasın; 
vaziyeti

Birinci kânun zarfında Not 
ve Sene başı yortuları münasebe 
tile ve mamulât fiyatlarının ya, 
kında tezyit edilmesinin tesirilA 
puro, sigaret ve diğer bilûmml 
tütün mamulâtı üzerinden pek ha 
raretli satışlar olmuştur. Ham tii 
tün piyasası ise gayet sakin kal 
mıştır. Fabrikalar vergilere yapılat 
zammiyat dolayısile mubayaatti 
çok çekingen davranmışlardır.

Sigaret ve puro sanayiinde bü
yük bir bedbinlik hükümfermadır, 
Almanya da umumî İktisadî vazi
yetin fenalaştığı bir anda tütün 
muamelâtı fiatlarmm yükselmesi 
umumî kanaate göre, her halde 
istihlakâtm tenakkusuna badi ola
caktır. Fabrikalarca bir çok ame-, 
leye izin verilmiştir. I

Almanyaya mühim mikyasta 
puro tütünü satmakta olan Hollan-t 
dalılar puro vergisinin ehemmiyetle 
teşdidi neticesi olarak Almanya dJ 
sigaret istimalinin puro istihlâki 
aleyhinde inkişaf edeceğinden te
lâş etmektedirler. Bunun önüne 
geçmek üzre Almanyada puro 
imal eden müesseselere yar
dımda bulunmağı ezcümle kredi 
vermeği ve halkı puro istimali
ne teşvik için propaganda yapma
ğı düşünmüşler. Bildirildiğine göre 
Hollanda müstemlekâtmdaki tütün 
ziraat şirketleri bu maksatla pro 
paganda yapmak üzere malî feda 
kârliklarda bulnnnıağı göze almış
lardır. Puro propagandası için 
Almanyadaki alâkadarlarca dahi 
para toplanmaktadır.

Afyon piyasası
Birinci kânunda afyon üzerin

den cüz’î muamelât olmuştur, yüz
de 12 morfin muhteviyattı mah
suller için Birinci kânun bida
yetinde 12- 10-6 İngiliz lirası tediye 
edilirken ayın sonlarına doğru 
fiyat 12-6 İngiliz lirasına düşmüş
tür. Bu fiyat üzerinden muamele
ler olmuştur.

Türkiye de afyon 3.600 san
dık olarak tahmin edilmektedir. 
Bu miktarın Avrupa fabrikaları
nın ihtiyacının fevkinde olduğu 
söylenmekte ve afyon fiyatının da
ha ziyade düşeceği zannolunmakta- 
dır.

Azılı kaçakçı, müskirat 
memurlarını 

m a v z e r l e  karşı l adı
Müskirat inhisarı muhafaza 

memurları, evvelki gün, Topkapı- 
da Bayazıtağa mahallesinde, ta
harriyat yapmak üzere, Arnavut 
Selim isminde birisinini evine müra
caat etmişlerdir.

Selim, önce, memurların taharri 
yapmasına mâni olmak istemiş, 
muvaffak olamayınca, eline bir 
mavzer almış ve memurların üze
rine hücum etmiştir. Mütecaviz, 
derhal yakalanmış ve müddeiumu
miliğe tevdi edilmiştir.

Selimin, eskiden, kendi baba
sını öldürdüğü ve mahkûm olduğu 
hapis müddetini ikmal ettikten 
sonra son zamanlarda serbest 
bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yangın başlangıcı
Dün sabah saat 5.40 ta Kum- 

kapıda Kumsal sokağında Derviş 
B. in evinden yangın çıkmış ise de 
söndürülmüştür. Yangın vukuunda 
derhal yetişen itfaiye terkos mus
luklarında su bulamamış kendi 
arozözlerindeki su ile ateşi sön
dürmüşlerdir. Kumkapı semtinde 
2 aydanberi terkos suyunun ak
madığı anlaşılmıştır.

Her zamanki hünerleri
Şoför Bekirin idaresindeki 2 

359 numaralı otomobil dün Pera- 
palas önünden geçerken madam 
Hmda isminde bir kadına çarparak 
ağır surette yaralamıştır. Bekir 
vak'ayı müteakip kaçmak istemiş 
isede bu defada karşı taraftaki elek
trikçi dükkânına çarparak camları 
kırıp içeri girmiştir. Otomobil de 
parçalanmıştır. Şoför yakalanmıştır.

T ramvaydan düşünce
İbrahim isminde birisi dün 

Beyoğlunda tramvaydan düşerek 
bacağı kırılmıştır. Mecruh hasta
neye nakledilmiştir.

Yangın başlangıcı
Beyoğlunda, Sofyalı sokağın

da, kömür ocakları satış memuru 
Sadettin Beyin apartımammn çama
şırhanesinden yangın çıkmıştır. 
Ateş, üst kat tavanı kısmen yan
dıktan sonra söndürülmüştür.

Bıçakla yaraladılar
Kumkapıda oturan Ardaşla 

Karnik, bir kızla konuşurlarken 
yanlarına Üsküdarı Fuat efendi 
gelerek kızı kendi yanına çağır
mıştır. Buna kızan Karnikle Ar- 
daş, Fuat Efendıle dövüşmeğe 
başlamışlar ve bıçakla yaralamışlar.
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Menemen, 26 (A. A.) —  Divanı 
Harbi Örfî mahkemesi bugün saat 
15 te toplanmış ve Bergamalı Ab
dülgani Fazlı ile Paşaköy muhtarı 
Süleyman oğlu Abdurrahman ve 
Horozköy muhtarı İsmail Omeri 
muhakeme etmiştir.

Müddeiumumi muavini Fuat 
Bey bunlardan Abdülgani Fazlının 
şeyh unvanını taşıması ve evinde 
çıkan mektupta imzasında şeyh 
unvanının bulunması ve tari
katı sadiyeye mensup olduğu
na dair ikrarda bulması hasebile 
vaki hareketinin tekkeler ve za

viyelerin şeddi hakkındaki kanunun 
birinci maddesine uygun bulun
masına, Horozköy muhtarı Ömerin 
de Horozköy camiinde fikir fe
sadını akıtan Lâz İbrahim hocanın 
hareketinden haberdar olduğu ve 
Horozköylülerden bir kısmını tari- 
kate soktuğunu bildiği halde hü
kümeti haberdar etmek vazifesini 
ihmal ettiğinden hareketinin Türk 
ceza kanununun 233 madde
sinin ikinci fıkrasına uygun 
olmasına binaen bu madde
lere nazaran tecziyelerini ve Pa- 
şaköy muhtarı Abdurrahmanın da

Menemen hâdisesi faillerinin kö
ye geldiklerinden haberdar oldu
ğuna dair kâfi bir delil görüleme
diğinden beraatini istemiştir.

Heyeti hâkime bundan sonra, 
dün muhakeme ve haklarında 
müddei umumilikçe tecziyeleri ta
lep olunan Bozalanlı beş maznun 
ile bugün muhakeme edi - 
lenlerin müdafaalarını dinlemiş ve 
yarın kararıu tebliğ edileceği ken
dilerine söylemiştir.

Bozalanlılar müdafaalarında 
Menemen faillerinin Köye geldik
lerinde yalnız birer defa hoşgel- 
dine ğeldine gittiklerini Abdülgani 
Fazzlı da on bir seneden beritarika- 
tı Sadiyeye intisap ettiğini ve 
şeyh olduğunun kimse tarafından 
bilinmediğini, kendi kendine iba
det ettiğini, dervişleri, müritleri, 
olmadığını, muskacılık yapmadı
ğım, maişetini yalnız köy hocalığı 
etmelke temin ettiğini, Horozköy 
muhtarı da eğer Lâz İbrahim Ho
ca kendisine ihbarla köyü terk- 
etmemiş olmasaydı hükümeti ha
berdar etmeği vazife bildiğini 
söylemişlerdir,

Valiler |
Yeni kanun ile j 

salâhi- | 
yetleri artıyor)

Ankara 26, —  Valilerin sa- | 
lâhiyetleri hakkında hazırlanan 
lâyiha yakında Meclise şevke- | 
dilecektir. Lâyihada vilâyet şu- | 
be müdürlerile kaza kayma- | 
kamları üzerinde valiye mut- g 
lak surette tecziye ve taltif et- j  
mek salâhiyeti verilmektedir. | 
Bundan başka İdarî otoritenin J  
tesisi yolunda ve hükümetle p 
halk arasında daimî münasebet | 
tesis eden memurların vazifele- 1 
rinde görülecek herhangi bir ■ 
ihmal veya suiistimal halinde ■ 
kendilerinin cezalandırılması da | 
tesbit olunmuştur. Memurin ka- § 
nununda^da valilerin salahiyet- j  
lerine dair olan kısım tadil 1 
edilmektedir. 1

Vekil ve valiler, kaymakam § 
ve müdürler hakkında inzibatî Jj 
tedbirler alabilecek, tebdil ve | 
smıf tenzili gibi sicile ait karar- gt 
Iar da verebileceklerdir. B

Sefirerin ziyareti
Ankara 26 (inkılâp) —  Ru3 

sefiri, İran ve Macar maslahat gü
zafları Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyi ziyaret etmişlerdir.

Tasdik edilen intihaplar
Ankara, 26 —  Uzunköprü, 

Kîrklareli, Bolu, Burhaniye, Kes
kin, Ferik Düzce, Kuşadası, Ma
latya belediye intihapları Şurayı 
Devletçe tasdik edilmiştir.

Yeni bütçe
Bu sene bütçe 

185 milyon
Ankara 26 —  Heyeti vekile 

dün öğleden sonra Gaz; Hazret
lerinin riyaseti altında toplanarak 
yeni bütçeyi müzakere etmiştir.

Müzakerata Reisicümhur Haz
retlerini teşyiinden sonra da devam 
edilmiştir.

İçtimada 931 bütçesi varidat 
faslından bütçe encümeni tara
fından {yapılması mutasavver 
tenkihat üzerine masraf faslının 
hangi kısımlarında tasarruf temin 
edebileceği tetkik edilmiştir.

Mütemmim malûmata nazaran 
nafıa bütçeleri üzerinde bu ta
sarruf yapılabilecektir. Hükümet, 
bütçede tevazün temin etmek 
hususundaki prensipinde musir
dir.

Bütçenin varidat kısmı 185 
milyon lira olarak tesbit edile
cektir. Gaçen sene bütçe 222 
milyon idi. ŞuJ halde arada 37 
milyon liralık bir fark var, de
mektir.

Polis kanunu
Ankara, 26 (A.A) —  Hazır- 

lanmakta olan yeni polis teşkilât 
kanunu ile polis müdürleri ve 
merkez memurları üç sınıfa ay
rılmaktadır. Vilâyetlerde zabıta 
âmirliğini polis müdürile merkez 
memurları ifa edebilecektir. Mer
kez memuru ve komiser olabilmek 
için âlî mektep mezunluğu şart tutu
lacaktır .

Gazi Hz. 
Uşakta tsareretle

Reisicümhur Hazretleri
Uşak: 26 (A.A) —  Reisicümhur 

Hazretleri Ankaradan ^hareketle- 
rinede kendilerini AniîaeaUî'ciL-ka
dar teşyi eden Başvekil ismet Paşa 
Hazretleri ve Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, 
Cümhuriyet Halk Fırkası kâtibi 
umumisi Saffet Beylerle akşam 
yemeğini yemişlerdir.

Eskişehir, Kütaya ve Afyonka- 
rahisar valileri ve kumandan pa
şalar mmtakaları dahilinde Gazi 
Hazretlerine refakat etmişlerdir.

Reisicümhur bugün saat 16-da 
Uşağa 7 kilometro mesafede tren
den inerek şeker fabrikasını gez
mişlerdi-.

Fabrikanın vaziyeti istihsal kabi
liyeti, pancar mıntakalarındaki 
teşkilât ve faaliyet hakkında 
malûmat almışlar, müessesenin 
istikbali hakkında konuşmuşlar
dır. Verilen izahata göre fabri
kanın su ihtiyacı temin edilmiştir.

Uşak, 26 (A.A.) —  Reiscüm- 
hur Hazretleri Uşak istasiyonun- 
da kendisini hararetle alkışlayan 
halk kütlesi tarafından selâmlan- 
mışlardır.

Trenden inerek 20 dakika ka
dar halk ile bilhassa şeker ve 
zîraî keoperatif etrafında konuş
muşlardır.

Uşak. 26 - ( A.A. ) - Reisicüm
hur Hazretleri saat 18.45 te İz
mire hareket eylemişlerdir.

Bir teklif
Dayinler para 

vermek istiyorlar
Ankara, 26 —  HabeJ veril

diğine göre Dayinler hükümete 
yeni ve mühim bir teklif yapma
ğa hazırlanıyorlar.

Söylendiğine göre dayinlerin 
bu teklifinde, eski borçların yeni 
ikraz muamelesi ile tevhidi esası 
teklif edilmektedir.

Japon Prensinin 
hediyesi

Ankara 26 (İnkılap) —  Japon 
Prensi Takamutsu maarif müzesine 
bir el işi hediye etti.

Tayyar* 
rüne merasim

r --------------
Merasime tam saat on 
birde şehrin muhtelif 
semtlerinden toplar atıla

rak başlanacak
-------------------- __  -- ■ ■ -  r.ri

F a tih  parkamda
Bugün tayyere şehitleri için 

memleketin her tarafında olduğu 
gibi şehrimizde de bir ihtifal 
yapılacaktır.

Saat 13,30 da Fatih tayyare 
parkında içtima edilecek, içtimaa 
davetliler, kıtalar, mektepliler ve 
halk iştirak edeceklerdir. Merasim 
geçişine kıt’alar ve mektepliler şu 
sıra ile iştirak edeceklerdir: Onde 
deniz muzikası, harbiye, tıbbiye mek
tepleri* Deniz harp ve Kuleli ve 
Maltepe liseleri, Hava gedikli 
küçük zabit mektebi, tabur ha
linde Harbiye mektebinden bir 

tabur kumandanın emrü kumandasın
da hareket ederek Fatih parkına 
gidecekler ve tayin edilen yer- 
Jerde ahzı mevki edeceklerdir.

Bunlardan maada gene sıra 
ile fırka muzikası, bir piyade 
taburu^ bir süvari bölüğü, bir 
tobçu bataryası, bir polis ta
buru onları takiben mektepliler, 
Darüşşafaka, Erkek muallim mek
tebi, Feyzi ati, İstanbul liseleri 
kız ve erkek Amelî Hayat mek
tepleri, Galatasaray lisesi izcileri 
ahzi mevki edecektir.

Saat 11 de
Merasime saat 11 |de Fatih 

parkı, Bayazıt, Selimiye, Taksim 
ve Maçkadan atılacak toplarla 
merasime başlanacaktır. Merasimi 
merkez kumandanı açacak ve 
merasim yerinde bulunanları hava 
şehitlerini selâmlamağa davet 
edecektir.

Müteakiben borazanın verece
ği işaret üzerine kıtalar ve mek
tepliler selâm vaziyeti alacaklar, 
siviller şapkalarını çıkaracaklardır.

Bu esnada Fatih parkında, 
Bayazıt ve Galata kulelerinde res
mî daire ve müesseselerde, liman
da mevcut gemilerde bayraklar 
yavaş yavaş yarıya kadar indiri- 
cek, bütün gemiler ve fabrika
lar düdük çalacaklardır.

O anda herkes ve bütün 
nakliye vasıtaları, şehitlere hür
met için bir dakika duracaklardır.

Bir dakika sonra bayraklar 
tekrar çekileckve düdükler tekrar 
susacaktır.
N u tu k lar

Bunu müteakip merasim mahal
lindeki tayyare abidesi önünde or
du namına bir hava zabiti, tayya
re cemiyetinden bir zat, halk na
mına şehir meclisinden bir aza 
hitabeler irat edecekler ve bunları 
müteakip muzika matem havası 
çalacaktır.

Matem havasından sonra, Fatih 
belediyesi önünde, harbiye mektebi 
talebesinden bir man^a zabit 
kumandasıle havaya üç defa ateş 
edecektir.

Bundan sonra merasim ge
çişine başlanacak ve merasime 
nihayet verilecektir. Merasim mü
nasebetile tayyare abidesine çe-

MuhteSif işler 
Pasa Hz.

M eclis  K e is i Kâzım Paşg. Hz.

Büyük Millet Meclisi Reisi K â
zım Paşa Hz. münhal meb'usluk- 
lar ve diğer bazı meseleler etrafın
da sorulan suallere cevaben şu 
beyanatta bulunmuştur:

“— Inhilâl eden meb’ushıklar hak
kında alelûsul hükümete birer 
tezkere yazdık. Fırka grupu, inti
hap yapılıp yapılamıyacağı hak
kında henüz bir müzakerede bu
lunmadı.

Zannettiğime göre meclisin 
intihap devresi bir kaç ay sonra 
biteceği ve yeni intihap yapılacağı 
cihetle, kısa bir devre için intihap 
yapılmasına lüzum kalmıyacaktır.

—  Meclis, 931 bütçesi müza- 
keratma ne vakit başlıyacaktır ?

—  Bütçe encümeni, şubat or
talarına doğru 931 bütçesinin tet
kikine başlıyacaktır. Martta da 
heyeti umumiyede müzakerata baş
laması muhtemeldir.

—  Bu devrede, bütçeden ma
ada, çıkarılacak mühim kanunlar 
var mıdır?

—  Evet, hükümet mühim bazı 
kanunlar hazırlamaktadır. Bunla
rın bütçeden evvel Mecliste mü
zakeresi muhtemeldir. Bu meyan- 
da muaddel icra ve iflâs kanunu, 
hukuk ve ceza usulü muhakeme
leri kanunları, taksimatı mülkiye 
ve memurin kanunlarında yapıla
cak tadilâta ait lâyihalar vardır.

Avrupa ve biz
Avrupa Birliğine 

çağırılmadık!
Ankar 26 —  Avrupa Birliği 

komisyonuna ait davetname henüz 
gelmemiştir.

Komisyona murahhas olarak 
kimin gideceği belli değildir.

lenkler konacaktır. 
Meb’usları davet

Tayyare cemiyeti İstanbul şu
besinden: Yarın (27 Kânunusani) 
saat on birde Fatih tayyare abi
desi civarında yapı'acak ihtifâl 
merasimine fstanbulda bulunan 
meb’usini kiramın iştirak buyur
maları rica olunur.

Davetliler için kıyafet, jaketay 
silindir şapka.
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Lise ve orta
YeımnTattlmaftaiifflinîiie MüMnsn Esaslaırs 
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Maarif Vekilliğince lis _ ve orta 
mektepler talimatnamesi ikmal edil
miştir. Talimatnamede; lise ve orta 
mekteplerin evsafı tesbit ve izah 
edilmekte ve talebenin ne suretle 
yetiştirileceği, tedrisatta takip edi
lecek usuller kayit ve işaret edil
mektedir.

Bu kısımdan sonra mekteplerin 
idareleri hakkındaki mevat gel
mekte ve idare heyetinin vazaifi 
ile müdürlerin derslerin tedrisini 
ne suretle takip ve teftiş mecbu
riyetinde olduğunu, talebenin in
kişafı için terbiyevî faaliyetleri 
ve inzibat tarzını ne suretle idare 
edeceği kayit edildikten sonra 
başmuavinin, muavinlerin, dahiliye 
şefinin kâtip ve hesap memurları
nın, ambar ve depo memurlarının 
vazifeleri ayniyat işleri ve ders 
aletleri ve kütüphanelerin muha
faza ve idareleri, mübayaat işleri 
tesbit edilmektedir.

Talimatnamede bu hususlardan 
sonra sıhhat işleri gelmektedir.

Sıhhat işleri tesbit edilerek 
mektep doktorunun vazife.si tayin 
edilmektedir. Bu hususta talimat
nameye ehemmiyetli maddeler kon
muştur. Talimatnamenin bu hu
sustaki maddelerin bir kısmı şun
lardır.

Tabip, her ders yılı başın
da mektebe yeni girecek talebeyi 
esaslı bir surette muayene ederek 
bunlardaD bedenî ve fikrî inkişafa 
zarar vermeden dersleri takip 
edebilecekleri tesbit ve tahsiline 
mâni bedenî arızalan mevcut olan
ları tefrik edip her namizet için 
p.yrı ayrı bir rapor tanzim ve 
müdüre tevdi eyler.

Ders yılı başında ve mart 
bidayetinde olmak üzere senede 
iki defa leyli ve nehari bilûmum 
talebe mektep tabibi tarafından 
birer birer muayene edilerek ne
ticesi her birinin^sıhhat karnesine 
kaydolunur. Nezarete muhtaç 
olanlar da hususî bir mektebe 
kaydedilir. Muayene esnasındaki 
müşahedelerle talebe ve müstah
demlerin sıhhatlerini korumak için 
lüzumlu olan tedbirler, ve talebe
nin mektep idaresince nazarı dik
kate alınması icabeden gayri sıhhî 
temayülleri ve velilere tebliğ olu
nacak mütalealar mezkûr deftere 
'lercolunur. Hususî deftere kaydo
lunan talebe sık sık muayeneye 
tâbi tutulur.

Hergün sabahleyin muay
yen saatta mektep tabibi mektep
te bulunarak idare tarafından mu
ayeneye sevkedilen talabe ve müs
tahdemleri muayene eder. Muaye
ne mutlaka muayyen bir mahalde 
yapılır. Muayenenin neticesinde 
lâzımgelen tedbirler ittihaz ve bu
na dair mülâhazalar ğünü gününe 
hususî defterine kayıt ve işaret 
olunur.

Tabip senede iki kere (ders 
yılı başında) talebeyi tartar ve 
baylarını ölçer, neticelerini sıhhat 
karnelerine kaydeder.

Tabip mektebin muallim, 
memur ve müstahdemlerini senede 
bir defa muayene ederek bunlar
dan sarî hastalıklara musap olan
ları mahrem surette mektep müdü
rüne bir raporla bildirir.

Bundan başka mektep tabibi 
bulaşıcı bir hastalıkla malûliyetin- 
den şüphe ettiği memur, muallim 
ve müstahdemlerden her hangi 
birinin müdür vasıtasiyle mua
yeneye davet edebileceği gibi 
mektebe yeni alman müstahdem

leri de kabulden evvel muayene 
ile mükelleftir.

Meklebin hastane ve eczanesi
ne mektep tabibi nezaret eder. 
Lâzım olan ecza ve ilâçların mek
tepte daima mevcut bulundurulma
sından mes'uldür.

Mektep tabibi yiyecek ve 
içeceklerin cinsine, safiyetine dik
kat eder. Yemek listesinin tanzi
minde reyini bildiren ve bundan 
maada mütalaahune, dersane ye
mekhane, yatakhane, tenefüsane 
ile mektebindiğer kısımların sık sık 
teftiş eyleyerek sihhata mugavir 
bulduklrrını ve çocukların sihhatı 
için lüzum gördüğü tedbirleri 
mektep müdürüne tahriren Hldi- 
rilir.

Talebeye hıfzıssıhha aidele- 
rine alıştırmak için sık sık sıhhî 
konferanslar verir, onlar sıhhi mü
zelere götürür ve kendilerini sıhhî 
meseleler hakkında tenvir eder.

Hafif bir surette hasta olan
larda mektep hastanelerine yırtılır. 
Uzun müddet tedaviye muhtaç 
buluuanlarla üç günden fazla sü
ren had ve hummalı hastalık 
lara musap olanlar velileri nezdine 
yahut velileri tarafından ücreti 
tesviye olunmak üzre hariçte bir 
hastaneye; ve kimsesizler ise be
lediye ve hükümet hastanelerine 
naklolunurlar. Talebe ve müstah- 
demelerden bulaşıcı hastalığa du
çar olanlar, belediye dairesine 
malûmat vererek, evlerine veya 
hastanelere gönderilirler. Başlıca 
hastalıktan ifakat bulunan talebe 
diğerleriyle ihiilâtmda sıhhî mah
zur olmadığını mübeyyin tedavi 
eden tabipten getireceği raporu 
mektep tabibine tastik ettirme
dikçe mektebe devam ettirilmez.

Mektebin idare ve talim 
hey’eiti mensuplarının hafif hasta
lıklar sebebile kendi hususî yatak 
odalarında istirahat etmeleri ca
izdir. Ancak talebeye ait yerler
de yatırılmaları kat'iyen memnu
dur. Üç günden fazla devam eden 
ve yüksek dereceede devamlı hum 
malarla terafuk eykyen hastalık
larla bulaşıcı hastalıklara duçar 
olan memur ve muallimlerin bshe- 
mal mektep haricinde tedavi edil
meleri lâzımdır.

Bulaşıcı ve salgın hastalık
lar zuhurunda mektep tabibiyle 
mahalli sıhhiye makamının müşte
rek raporlarında gösterilen müd
deti esnasında mektep dahilinde 
billhsssa teneffüsane, yatakha- 
dersane gibi talebenin toplu bir 
halde bulundukları mahallerde 
sıhhî takayyütlerve tedbirler itti
haz olunur. Mektebin tatil edile
ceği müddetin başlangıcı ve sonu 
telkrafla maarif eminliğine bildi
rilir Hastalık devam ettiği taktir
de bu müddet gene mektep tabibi 
ve mahallin sıhhiye makami tara
fından müştereken temdit edilir.

—  Mektep tabibi ders yılı so
nunda, mektebin umumî sıhhat 
vaziyeti ve ihtiyaçları hakkında 
tanzim edeceği bir raporu müdür
lük vasıtasile maarif eminliğine 
gönderir.

Bu rapor aşağıdaki maddeleri 
ihtiva etmelidir.

A) Muayene neticeleri (kayit 
ve kabulde ve daha sonraları ya
pılan muayeneler.)

B) Muayyen sattaların muayene
edilen hasta çocukların adedi ve 
hastalıklarının cinsi. ,

C) D ers takibinden meendileıı

Gazn Hso nm ■
yeni beyanatı

Ankara, 26 (İnkılâp) —  Gazi 
Hazretleri evvelki akşam trenin : 
hareket saatine kadar kendile- i; 
rini teşy:e gelen zevatın bir , 
kısmını vagon salonunda kabul i 
buyurarak hasbıhalde bulundu- ; . 
lar.

Bu esnada İbrahim Alâattin 
Beyin mekteplerimiz ve kitap 1 
işleri ve son senelerin kitap t' 
neşriyatı hakkındaki maruzatı 3 
üzerine Gazi Hazretleri ilim t! 
sahipleri için eser yetiştirecek îj 
sahanın açıl lığına işaret buyur- 
muşlar ve her hangi bir dili g 
d İ haline getiren şeyin mahdut r.;. 
şaheserler olduğunu beyan bu- _ 
vurmuşlardır.

Bu arada Büyük Erkânı har- [i 
biye Reisimizin ansiklopedi ihti- 
yacmdan bahsetmesi üzerine söz f  
Dil Eoncümeninin T ürk iûgatı ! ' 
hazırlığına intikal etmiş ve Ga- V" 
zi Hz. şu mühim vecizeyi irat j-, 
buyurmuşlardır. ‘j

“D ilim iz m üraevverleıri- İ5 
m i zira muratakasımda k a y -  4 
bö lm ü ştü r.»  |

Büyük Reisimiz bununla di- 
limizin lügatini ikmal için halk j  
aı asında çalışılmak lüzumunu I 
emretmektedir. Hareket vakti J 

; geldiği zaman salonda bulunan- 1 
; lar Büyük Gaziden selâmet te- g 
; mennisile ayrılmışlar . ve. tren, 1 
i istasyonu dolduran binlerce hal- J 
' km samimî tezahüratı arasında İ 
| hareket etmiştir. |

Bu seyahatlerinde Gazi Hz. I 
i ne Umumî kâtip Tevfik, Ser- 
! yaver Rüsulıi, Recep (Kütahya),
! Recep Zühtü, Salih ve Memduh 
I Şevket Beyler refakat etmek- 
i tedir.

Akhisarda feci bir cinayet 
Arabacı Mehmet evlısden alınarak

Emiralem Köyünde
Menemen, 26—  Dün Meneme

nin (Emiralem) Köyünde 14 ta
banca ile mevzer bulunmuş, ayni 
zamanda da üzerinde (innafeteh- 
naleke) yazılı yeşil bir bayrak ele 
geçmiştir.

Gazete Sansürü 
Menemen, 26 Kaymakam Ba

ha B. dün Menemen gazete ba- 
yiini celbederek gazetelerin da
ğıtılmadan evvel sansüre tâbi ol
duğunu hatırlatmış ve postanede 
bulunan memura gösterilmesini 
emretmiştir.

Üzüm satışları 
İzmir, 26 (A.A.) —  Bugün 21 

kuruştan 51 buçuk kuruşa ka
dar 471 buval üzüm satmışlar.

Enirned elektirik 
Edirne, 26 —  Ediane elekti

rik işlerini deruhte eden Maralli 
şirketi tesisatını ikmal ederek ten
virata başlamıştır.

hasta talebinin adedi ve hangi 
dersden menedildiği.

D) Sene içinde bu müdürlüğe 
verdiği raporların adedi ve neye 
dair oldukları.

E ) Bulaşık hastalığa uğraması 
sebebiyle evlerine veya hastane
lere gönderilen talebe adedi.

F) sıhhî kontorola tabi bulu
nan talebenin adedi.

G) Sene içinde verilen konfe- 
ranslararm adedi ve mevzuları 
ziyaret edilen sıhhi müzeler, has
taneler, sıhhî mücesseseleı; gös
terilen sıhhî filimler ve mevzular.

Mr surette öldürüldü
Akhisar muhabirimiz yazıyor:
Akhisarm Kethüda mahallesin

de mukim arabacı Köylü oğlu 
Mehmet, kasabaya yarım saat 
mesafede Devetaşı mevkiinde süt
çü İbrahim ağanın bağ kulesi 
yanında dört kurşun ve üç bıçak 
yarası almak suretile hunharcasına 
öldürülmüştür.

Yapılan tahkikata nazaran bu 
müthiş cinayet vak’ası şu suretle 
olmuştur.

Köylü oğlu Mehmet, cuma gü
nü akşamı nilesile beraber akşam 
yemeklerini hazırlamakla meşgul 
iken ansızın kapı çalınmıştir. Meh
met derhal kapıya koşmuştur. 
Kapıya gelen kısa boylu adamdır. 
Arabrcı Mehmeden şöyle diyor:

—  Eşya nakledeceğiz. Arabanı 
hrzıria ea beraber gidelim..

Arabacı Mehmet bu vakit
siz zairin kim olduğunu bil
miyor; Fakat beş on karuş 
alırım diye arabasını hazırlıyor ve 
meçhul şahısla beraber gidiyor 
ve giderken de karısına:

—  Ben iki üç saate kadar 
gelirim.

Diyor..
Aradan saatler geçiyor.. Ara

bacıdan bir haber yok. Zavallı 
karısı merak etmeğe başlıyor. Va
kit epeyce ilerlemiş geceyarısı 
olmuştur.

Arabacının karısı merak ve 
endişe içinde derhal sokağa fır- 
hyarak kocaasının bir kiraya git
tiğini, fakat hâlâ gelmediğini an

latıyor. Komşuları da:
—  Belki işi çoktur.. Herhal

de gelir.
Diye teselli ediyorlar. Kadın

cağız da bu teselli ile evine gidi
yor, kocasını beklemeye başlıyor. 
Tabiî, sabaha kadar uyumayor.

Sabah oluyor. Kadın gene 
telâşta.. Kocasından hâlâ bir 
haber yok.. Sütçü İbrahim ağaya 
gidiyor. Birde ne görsün: Arabacı 
Mehmedin cesedi.. Zavallı arabacı 
çok vahşiyane bir surette öldürül
müştür. Sütçü İbrahim, korku ve 
helecan içinde hemen Akhisara 
avdet ederek hâdiseyi jandarmrya 
haber veriyor ve müteakiben müd
deiumumiliğe malûmat veriliyor.

Miiddai umumî vekili, müstan- 
tik, doktor ve diğer alâkadar ze- 
vaitan mürekkep bir heyet derhal 
vak’a mahalline giderek tahkika
ta başlıyor. Maktulün yanında bir 
brovnig fişek kapçığı ile, yüz 
adım uzakta ve yol kenarında 
yeni kırılmış bir kama kını bulu
nuyor.

Şüphe üzerine tahtakale ha
nı müsteciri ban’baz Osman çavuş 
Kepenekti Hüseyin, Bam İsmail 
ile bir kaç arkadaşı nezaret altı- 
alına alınarak ifadelerine müra
caat ediliyor.}

Tahkikata devam edilmektedir. 
Henüz bir ip ucu elde edileme
miştir. Adliyemizin ve Jandarma
mızın faaliyetleri yakında meyda
na çıkaracağı şüphesizdir.

Nafıa işleri Millet Meclisinde
Ankara 26 —  Nafıa Vekili 

Hilmi bey bu sene yapılacak işler 
hakkında şu beyanata bulunmuş
tur.

”— Şimendifer iıışaatıfhakkında 
faaliyetimiz Ulukışla hattında 
temerküz edecektir. Su, yol, köp
rü işleri hakkında mufassal bir 
mesai programı tanzim ettik. Ma- 
raş - Kayseri yolunun etüdü bit
miştir. Yakında ihalesi yapılacak
tır. Trabzon - Karakilise yolu ihale 
edilmek Ü7 dir. Ankara - İstanbul 
yolunun k ii yapılmıştır.

Su işk/ine gelince! elyevm 
Çubukpazar, Nilüfer kanalı ve 
Menderes üzerinde çalışılmaktadır.

Sivas - Erzurum hattı bu sene 
münakaşaya konmuştur. Bu hattın 
inşasına başka bir grup talip 
olursa ayrıca görüşürüz.

Bundan maada Mersin,Samsun, 
Ereğli, limanlarının keşifleri var
dır. Bunlar hakkında da bir ta
lip çıkarsa görüşebiliriz.

Şirketlerin umumî mürakabe- 
sine çok ehemimyet veriyoruz. 
Rıhtım şirketini protesto ettik. 
Vaziyetinde henüz bir tebeddül 
yoktur. Terkos şirketinin dosya
sını tetkik ediyorum. Henüz te
bellür etmiş bir şey yoktur.,,

Yimanlılarla ticaret 
mukavelesi

Ankara. 26 —  Yunanlılarla 
aktedilen ticaret mukavelesinin 
teatisine kadar münasebetin halel
dar olmaması için 11-1-930 da 
müddeti biten muvakkat itilâfna- 
ıoe temdit edilmiştir.

Yeni polis tayinleri
Ankara, 26 —  İstanbul polis 

dördüncü şube müdürlüğüne Tar
sus kaymakamı Daniş Bey, Sivas 
polis müdürlüğünü Kayseri polis 
müdürü Hami Beyler tayin edilmiş
lerdir.

Ankara 26 ( A. A ) —  Büyük 
Millet Meclisi bugün Reis Vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde 
toplanmıştır.

Askerî memnu mıtakalar kanu
nuna istinaden istimlâk edilmiş olan 
gayrimenkul malların bedellerinin 
1930, 1931 seneleri bütçelerinden, 
memnu mmtakalar istimlâk bedeli 
namile açılacak fasıldan tesviye 
edilmesi hakkındaki kanun lâyihası 
müzakere ve kabul edilmiştir. Bu
na nazaran istimlâk bedelleri is
tihkak sahiplerine icra vekilleri 
heyctince tayin olunacak tarzda 
garameten tediye edilecek ve is
timlâk edilen emlâke ve araziden 
vazıyet tarihinden^ itibaren vergi 
ahnmıyacaktır.

Bu müddet zarfında tahsil edi
len vergiler iade olunacaktır.

1930 bütçesinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasında 800 bin 
küsur liralık münakale yapılması 
ve bu miktardan 240 bin küsur 
liradan memnu mmtakalar istim
lâk bedeli namile Millî müdafaa 
Vekâleti kara kısmı bütçe
sinde açılan fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulması hakkın- 
daki kanun lâyihası kabul edile
rek içtimaa nihayet verilmiştir.

Meclis Pazartesi günü topla
nacaktır.

Kasfcamonuda kar 
Kastamonu, (A.A.) — Kar her- 

tarafta dinmiştir. Ankara ve İs
tanbul postaları hayvanlarla nak- 
ledilmektedr. Düzce ile Bolu a- 
rasında kaybolan posta bulunmuş 
telgraf telleri her tarafta tamir 
olunmuştur,

Ormancılık tahsili için 
Ankara, 26 (A. A.) —  İktisat 

Vekâleti ormancılık tahsili için bu 
sene Avrupaya göndereceği 10 
talebeyi seçmiştir. Üçü Avustur- 
yaya, üçü Fransaya diğerleride 
muhtelif memleketlere gidecekler
dir.
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I Memleket Haberleri B
Sahife ‘i

M Ü H İM  BİR K O N F E R A N S

fifansadn IbM&nırsınıı Ibon seme 
İbnalaıcaık dmyaı kusırfall

M. Mübadele

Muhtelit mübadele komisyonu 
dün umumî bir içtima aktede- 
cekdir. Fakat bitaraf azalardan 
birinin rahatsızlığı yüzünden iç
tima gelecek hafta pazartesi 
gününe tehir edildi.

Bir müddettenberi Ankara’da 
bulunmakta olan Mübadele baş- 
murahhasımız Tevfik Kâmil Bey 
bir iki güne kadar şehrimize 
avdet edecektir.

Tevfik Kâmil Bey burada ko
misyona ait işleri tanzim ettikten 
sonra heyeti murahhasamız müşa
virlerinden bazıları refakatinde 
olduğu halde garbî Trakyaya gi
decektir.

Bitaraf azalardan M. Andersa- 
nun riyaset müddeti hitam buldu
ğu için dünden itibaren M. Rivas 
komisyon reisliğini ifa etmeye 
başlamıştır.

Ziraat kong,
Ziraî siyasetimiz tesbit edil

medi ,ziraat kongresi hakkında 
hâlâ dedikodular devam ediyor. 
Kongre hakkında Ticaret borsası 
umumî kâtibi şu beyanatta puiun- 
muştur.

—  Kongrada karanfil yetiş
tirmekten buğday ziraatına kadar 
ne varsa kepsi görüşülmüştür. 
Fakat bunlar hep ayrı ayrı mü
zakere edilmiştir. Yani her mad
demin inkişafı için neler ya
pılacağı görüşülmüştür. Belki zi
raat kongresinde muhtelif saha
lara ait yüzlerce dilek vardır.

Bu dileklerin tatbiki için ya
rım milyon liraya ihtiyaç vardı. 
Halbuki kongre böyle olmamalı 
idi.

Teker teker lıer madde üze
rinde meşgul olmaktan ziyade umu
mî bir ziraat siyasetinin ana hat
ları çizilmeliydi. Ziraî istihsal saha
sında nasıl çalışacağiz? Hangi 
maddeleri az hangisini çok ekelim? 
Bunları tayin edecektik. Bu siyaset 
taayyün etmeden ziraî meseleleri 
halletmek kabil değildir.

Yalnız kongreden bir faide 
hasıl olmuştur. Bu da haşarat, top
rak tahlili, hava rasadı enstitüle- 

iyle çalışmak fikridir.

edilmemesi karar altına alınmış ve 
karar hilâfında hareket edenlerin 
tecziyesi için zabıtai belediye tali- 
matnamesina bir madde ilâve edi
lerek keyfiyet alâkadarlara tebliğ 
edilmiştir.

M. Burof

Bulgar Ho mazın

Evvelce de haber verdiğimiz 
gibi Bulgar Hariciye Nazırı M. 
Burof önümüzdeki ay içinde Sof- 
yadan şehrimize gelerek buradan 
Ankaraya gidecekir.

Bulgar Hariciye nazırının bu 
seyahati Cenevredeki tahdidi tes- 
lihat ihzarî komisyonundan avdet 
ederken Sofyayı ziyaret ederek 
bir gün kalan hariciye Vekilimize 
iadei ziyaret maksadile ihtiyar 
edilmektedirler.

Mevsuk bir membadan aldığı
mız malumata ;;öre Bulgar ha
riciye nazırı Ankaradaki temasları 
esnasında evvelce iki hükümet ara
sında esas itibarile takarrür eden 
Türk - Bulgar bitaraflık ve hakem 
misakı meselesi de mevzuu bahis 
edilecektir.

Bu muahedenin M. Burofun 
Ankarade bulunmasından bilisti
fade iki hariciye nazırı arasında 
imza edilmeside pek muhtemeldir.

Diğer taraftan müddeti hitam 
bulduğu için Bulgaristanla yeni 
bir ticaret mukavelenamesi de 
aktedilecektir.

Şubat maaşı
Şubat maaşının tevziine pazar 

günü başlanacaktır.

Poliste

25 yaşında bir 
genç intihar etti.

Dün gece Köprüden 19 u 5 
geçe Adalarahareket eden Maltepe 
vapurunun güvertesinde oturan 
ve henüz hüviyeti tesbit edilmiyen 
bir adam pardösu ve fötr şap
kasını vapurda bırakarak Kınalı 
açıklarında kendini denize atmış 
ve boğulmuştur. Ceset henüz bu
lunmamıştır. Müntehir 25 yaşların
da bir gençtir.

Şefkat sandığı
Sandal bedesteninde mevcut 

olup her nevi eşya mukabilinde 
para ikraz eden şefkat sandığı 
muamelâtının belediyece tevsiine 
karar verilmiş ve bu hususta 
sandık için yeni bir nizamname 
hazırlanmağa başlaçmıştır. Sandık 
şimdiye kadar azamî on bir lira 
ikrazatta bulunmakta idi. Bu 
miktarın yirmi beş liraya kadar 
çıkarılması düşünülmektedir.

Amerikanın Lehistan Sefiri Mister 
(Con Tcrton) nıelıafili sınayie 
mümessillerinin verdikleri bir zi
yafette biitün cihanın üstüne 
çöken iktisadi buhran hakkında 
çok mühim ve şayanı dikkat bir 
nutuk irat etmiştir. Sefir, Lehistan 
ile dünya iktisat veziyetini muka- 
yesee ettikten sonra demiştir ki: 

“Bir memleketin İktisadî vaziyeti
o memleketin ticarî, sınaî ve malî 
müesseselerinin faaliyeti ile ölçü- 
lemez.Hiç bir memleket yoktur ki 
cihan iktisadiyatında başka mem
leketlerle alâkadar olmadan tek 
başına yürüsün. Meselâ Amerikada 
başlıyan her hangi bir buhran tesi
rini derhal bütün Avrupada gös
terir.

Bugün yalnız Avrupada değil, 
Amerikada da İktisadî buhran var
dır. Ancak en bedbin Amerika 
maliyecileri ve iktisatçıları bile bu 
buhranın artık son günlerini yaşa
dığını ve 1930 senesinin 1931

Ermeni mezarlığının 
istimlâki 

Ankara , 26 — Pangatlıda 
Ermeni mezarlığı denilen metruk 
yer, yeni belediye kanunu muci
bince belediyeye devredilmiştir.
Açılan Meclisi Umumiler 

Ankara, 26 —  Van, Muş, Kü
tahya, Kayseri Umumî meclisleri 
açıldı.

iktisat kanunları 
Ankara, 20 — İktisat vekâleti, 

ormanların idaresi için hir teşki
lât kanunu hazırlıyor. Bu kanu
na göre orman memurlarının ma
aşları ziyadeleştirilecektir. Ayni 
Vekâlet, baytar ve zootekni ka
nunları hazırlamaktadır Bu kanu
na göre baytarlar da bareme gö
re tasnif edilecektir.

Darülfünunda Barem kaldı
Ankara, 26 ‘(TelefonIa) — Da

rülfünun müderris maaşlarının 
Barem esasına göre arttırılmasına, 
bütçede azamî tasarrufa! yapıl
ması mevzuu bahsolan şu sırada 
imkân görülemediği anlaşılıyor.

Memurlar ve tensikat 
Ankara 26 (Telefonla) —  931 

bütçesinde yapılacak tasarrufat 
meyamnda, memur kadrolarında da 
tensikat yapılıp yapılmıyacağı te t
kik edilmiştir. Bu hususta henüz 
bir karar verilmediği söleniyor.

senesinden daha fena olmıyacağını 
söylemekte müttefiktirler,

Amerika, bundan (50) sene 
evvel yine böyle bir buhrana tutul
muş ve bu buhran ozaman kırk 
beş ay sürmüştü. Bugünkü Dün
ya ve vaziyeti böyle uzun sürecek 
bir zamana tahammül edemez..

Biraz evvel söylediğim gibi 
Amerika bugün buhranın en şid
detli fakat en son günlerini ya
şıyor. Yalnız şunuda onutnıama- 
lıdır ki cihan iktisadiyat cihan 
sulhü ile. alâkadardır. Bugün bütün 
memleketlerin idare adamları hiç 
şüphesis milletler arasında daimi 
bir sulh istiyorlar biribirleri ile an
laşmak hususunda hüsnü niyet 
gösteriyorlar.

Bunlara karşı milletlerin emni
yetlerini sep edecek ve ortalığa 
harp havası verecek hareketlerin 
ye neşriyatın cihan sulhünü olduğu 
kadar cihan iktisadiyatımda sarsa 
bileceği unutulmamalıdır.

Kütahya Evkaf dairesi 
yandı

Kütahyada hükümet konağı 
karşında saray hamamı külhanın
dan çıkan ateş hamamın ittisa
linde ve kısmen külhanın üzerin
de bulunan Evkaf dairesine sira
yet etmiş ve Evkaf dairesi ka
milen yanmıştır.

Dairede mevcut evrak ve 
paralar kısmen kurtarılmıştır. 
Bu husustaki tahkikat devam et
mektedir. Tahkikatın cereyanına 
nazaran bekçi ' külhanda ateşin 
sönmesini beklemeden gitmiş ve 
ateş genişliyerek külhanın demir 
kapağı aralığından yerdeki çam 
parçalarına sirayet etmiş ve bu 
suretle büyümüştür. Bekçi evra- 
kile Adliyeye vezilmiştir.

Şose ve köprüler 
kanunu

Ankara, 26 —  Şose ve Köp
rüler kanunu ile mahallî idare- 
reler kanununda mühim tadilât 
yapılacaktır.

Yeni İran kabinesi
Tahran —  İstifa eden yeni 

İran kabinesini tekrar eski Baş
vekil teşkil etmektedir. Azer
baycan Valii umumîsi Ali han 
Mansur Dahiliye nazırlığına, Bağ
dat sefiri İnayetullah han Samiî 
İktisadı millî nezaretine, Bakır 
han Kamezi de münakalât neza
reti müsteşarlığına tayin edil
mişlerdir.

Takdiri kıymet

K©iîiısy®mlaff işe 
feaşlny©ırlsiff

Yunanistanda gayrimubadil- 
lerc ait musakafatın takdiri kıy
metlerini yapacak olan komisyon
lar birkaç güne kadar Maliye Ve
kâletince teşkil edilecektir.

Müsakkafat komisyonları dör
der azadan mürekkep olarak üç 
taneolacak ve Şubat iptida 
sında Yunanistane gideceklerdir.

Bu komisyonların vazifesi üç 
ay kadar devam edecek Yunanis
tanda ve Garbî Trakyada mevcut 
Türk müsakkafatının takdiri kıy
metlerini yapacaktır. Bilâhare av
det edecek hazırlıyacakları rapor 
ve cetvelleri Maliye Vekâletine 
vereceklerdir. Vekâlet, bu defteri 
tetkik ederek alâkadarların istihkak 
nisbetlerini tayin edecek ve tevzi
ata başlıyacaktır.

Polis müdürlüğü 
başkâtiplikleri

Polis müdürlüğü başkâtiplikleri 
arasında bazı tebeddüller icrası 
mukarrerdir.

İlk tebeddül olmak üzere ikinci 
şube başkâtibi Sadettin Beyin 
dördüncü şubeye nakline lüzum 
görülmüş ve dünden itibaıen yeni 
vezifesine verilmiştir.

Dı'ğftr''Başkâtiplerde sırası gel
dikçe değiştirileceklerdir.

Tehdit mektupları

Bazı kaymakam
lar tehdit ediliyor

Hüviyetleri meçhul bazı şa
hıslar İstanbul kaymakamlarından 
bazılarına bir takım tehdit mek
tupları göndermeğe başlamışlardır.

Mektupların birer köşesine 
birtakım köpek ve kedi resimleri 
yapıştırarak manasız r ümleler ya
zan bu meçhul ve ne istediğini 
bilmiyen adamlar hakkında polis 
tahkikata başlamış ve bunlardan 
bazılarının izlerini bulmuştur.

Son mektup Kadıköy kaymaka
mı İbrahim Beye gönderilmiştir.

Çadır altında fındık fıstık 
satanlar

Boş arsa ve meydanlarda çadır 
kurarak fındık, fıstık ve saire gibi 
şeyler satan esnafın manzarası şeh
rin güzelliğini ihlâl ettiğinden ba-

I dema bu kabil kimselere müsaade

—  Bende hiç uyku uyumak 
arzusu, birşey yapmadı. Biliyor- 
musunuz. Şimdi siz beni Bolonya 
ormanına götüreceksiniz, beraber 
süt içeceğiz.

Çocuk gibi ellerini birbirine 
vuruyordu.

Nana onun cavabmı bekle
meden, omuzuna bir kürk atmak 
için koştu.

Nana, tuvalet odasındaki san
dalyenin üstünde uyuyup kalmış 
olan Zoeyi uyandırdı.

Zoe uyku sersemi titreye tit- 
reye madamının kürkünü, şapka- 
sını giymesine yardım etti.

Zoeye hitap ederek:
— Nihayet oldu. Senin istedi

ğini yaptım. Hakkın varmış. Ha 
banger ha başka birisi.

—  Burdönav, horluya hor- 
luya uyuyordu.

Jorj, fare gibi usulcacık gel

miş, bir yüz yastığına yüzünü 
gömmüş melek gibi uyuya kal
mıştı.

Nana, onların böyle bırakıl
masını, uyandırılmamasım tenbih 
etti.

Fakat Dankenenin masum ma
sum yüzüne baktığını gürünce kal
binde bir muhabbet ve sıhhat his
setti. Pek kederli bir haldeydi. Onu 
kucakladı, öptü:

—  Mimicikim akıllı ol: hiç bir 
şey değişmemiştir. Bilirsin ki ben 
seni daima severim. Yemin ederim 
böyle daha iyi olacak. Böyle olması 
iktiza ediyordu. Yarın gel, sana 
vereceğim saatleri birlikte tesbit 
ederiz. Haydi beni öp.. Oh., 
daha iştiha ile.. Dahaşiddetle.. Şid
detle öp..

Salonda daha kumar oynayan- 
yanlar vardı. Blanşta onları sey
rediyordu.

Nana haykırarak:
—  A.. Blanşta beraber gelir. 

Süt içmeğe gidiyoruz azizim. Siz de 
geliniz. Gene gelip Vandranuzu 
bulursunuz.

İştaynerin hiddetten yüzü mos 
mor olmuştu. Bu şişman kızı d a be
raber götürmek fikri onu çok kız
dırmıştı.

Nana ona aldırmıyor, tekrar 
ediyordu:

—  Biliyormusunuz, biz gözü
müzün önünde sağılmış süt isteriz.

— 5 —
Varyete tiyatrosunda "Sarı V e

nüs,, piyesi otuz döırdüncü defa 
tekrar ediliyordu.

Perde arkasında Simon çama
şırcı kız kıyafetindeki elbisesini 
düzeltmekle meşguldü.

İsviçre amirali kıyafetinde olan 
Pröyeli yanına gelip, sordu:

(B itm edi)

Yazan : E m il S o la
Uzun tüylü köpeğile beraber 

yorgan altına sokulup oynadıkla
rını görmek ne eğlenceli oluyor
du.

Vakit ilerliyordu. Fakat gece 
tatsız geçiyordu. Burdönavm yay
garası da olmasa ortada çıt 
olmıyacaktı

Şaraba, şampanyaya hız verildi.
Serhoş olmağa başlamışlardı.
Nana Iştaynerle meşguldü.
Onun kont Mufa ile ahbap 

olduğunu bilirdi. Mufaya oynıya- 
cık  oyunlar hazırlıyordu.

Okadar biribirlerine sokulmuş
lardı ki, iştaynerin e!? Nananın

Mütercimi : S e n b e n  
etekleri altında dolaşıyordu. Zoenin 
soktuğu topiu iğneler parmağına 
batmıştı. Bir kaç damla kan çıktı, 
ve bir damlası beyaz elbisenin üs
tüne düştü ve lekeledi.

Nana ciddiyetle:
Mukavelemiz imza edildi, dedi.
Biraz evvel ihtiyar Kont git

mişti.

Ona, ziyafetlerin masrafını te
diye etmekle iktifa eden bir bu
dala nazarile baktılar.

Sabah oluyordu. Bu gibi mec
lislerde her vakit olduğu gibi çok 
rezilâne sahnelerle nihayetlenmişti.

Nana Iştaynere sokulmuş:
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bir hikâye

Çelikten bir namlının alevden 
dili, gecenin zulmetlerinde parladı 
ve kayboldu. Şimdi derenin yal
çın muhiltleriııde uğuldayan kur
şun sesleri var.

Cıvv... Cıvv..
Canhiraş bir seda..Kesik,fakat 

kuvvetle inledi.
— Ah!.. Vuruldum.
Sonra etrafta ölüm nefesleri 

gezdi.
Çıt yok.
Derin bir sükût. Hattâ dere 

bile akmıyor g ib i...
Yalnız zulmetler yolcusu, kara 

bir yarasanın kanat hışlrtısı var..
O kadar... İki saniye sonra granit 
bir kayanın arkasından bir gölge 
belirdi. Ölüm sessizliğile ilerliyor, 
zulmetlerin koyuhığuı.ıı delen göz
leri karanlıkta fosforî iltirr alarla 
yanıyor.. Sık sık nefes alıyor..

İnip kabaran göğsü bir ateşçi 
körüğünü andırıyordu.

Çevik bir hareketle sıçradı. ..  
Şimdi sarp bir uçurumun derinlik
lerine bakan bir çıkıntının üzerin
de bulunuyordu.

Uzun bir müddet gecenin ses
sizliğini dinledi.. Ve mırıldanır gibi:

— Ce/asını buldu...
Yıldırıma uğramışlar gibi irkildi.
Ns için ellerini kana bulamış

tı... Ne için onu kancıkçasına öl
dürmüştü... Yumruğu ona ve'sayısız 
kişilere kâfi değil midi ?.. Bir 
cihetten de siıkûn buluyordu... 
Çünkü bir namus hırsızından dün
yayı kurtarmıştı.. O anda olan 
biten vak’ayı gözünde canlandırdı:

Evet sabahleyin bu geceyi do
ğuran günün sabahı idi...

Cuma sabahı keodisı aylar
dan beri sevdiği Süheylâsının 
görmek için evine gitmişti. 
Bahçe kapısını açık buldu... Mü
tereddit içeri girdi.. Avluda bu
lunuyordu.. Bu anda üst katta 
muallimenin yatak odasının kapısı 
açıldı bir ses...

imdat istiyen bir ses yarıda 
kaldı... Ve hızla kapanan kapının 
arkasında boğuldu. Bu imdat istiyen 
ses, onu dehşetinden dondurdu. 
Kim bilir orada neler cereyan edi-

rdu.
Kurşun hızile merdivenleri çı

karak yukarı dahil oldu.
Heycanla eli apu tokmağına 

uzandı. Fakat tekrar yerine hızla 
indi; ne için kapuyu açıyordu?!.. 
Buraya ne sebeple gelidiğini so
rarlarsa ne cevap verecekti?!.. 
Bittabiî ?  !.. Ah fakat merak içini 
kemiriyordu. Soğuk kani lıkla kapu- 
ya yaklaştı... Ve gözünü anahtar 
delğine dayalı.

Dondu.. Kaldı.
Çünkü aylardanberi temiz bir 

aşıkla sevdiği genç Muallime... 
mor suratlı bir erkekeğin kolla
rında çıkpınıyor...

Alçak herif genç kızın dudak
larını vahşi bir ihtirasla emiyordu. 
Adalat gerildi. Delikte dayalı olan 
gözüne sanki içeriden kızgın bir 
şiş saplanışlardı... Sanki vücuduna 
saika isabet etmişti... Gözleri dö
nüyor... Beyni dumanlanıyor dur
duğu yerde sallanıyordu. İçeri gir
mek için ilerledi gözleri yuvasın
dan çıkmış gibi büyüdü....

Çün m  tokmağın gıçırtıh bir 
sesle y ıB s m d a  dönüşünü işitti. 
Anide ke®*ini bir pençere içine sak 
laya bilecek kadar zaman bula- 
bilmişdi ki.. İçeriden mor suratlı 
namus hırsızı çıktı...

Avını eline geçiren bir köpek 
gibi dişlerini gösterek.. sırıtıyor 
merdivene doğru yürüyordu... 
durdu..

Tekrar oda kapısına geldi içeri

seslendi...
—  Dere tarfındaki kapıyı açık 

bulundurmayı onutma... Gece bir 
de geleceğim. Çirkin bir gülüşle 
ilâve etti. Dediklerimi yapmaya
cak olursan vay haline...

Deyüp merdivenlerden hızla 
kaydı... Şimdi ondan eser yoktu., 
saklandığı yerden bunları duymuş 
Nefes almadan açık kapuya ka
dar ilerledi.

Dinledi.. Hıçkırıktan buğulan 
genç Süheylâmıı eninleri kulak
larından döne döne giriyor... Bey
nin içine çelik kalemle şu yalva- 
rışlaı hâkediyordu.

—  Yarabbi.. Sen bana mer
hamet et!.. Bana acı Allahım.. 
Hayatını yeni kazanmış bir gf*nç 
kızı ne ile tehdit ediyor. Eğer 
ona teslim olmazsam beni öl
dürecekmiş. Ben kimsesiz bir 
yetimim o ise sahibt nüfuz bir 
Eşrafın çocuğu.. O beni itham 
ederse eminim ki kimseye derd 
anlatmayacağım.. Yarabbi şimdiye 
kadar namusumla yaşadım.. Şim
diden sonra... Dedi. Kuvvetli hıç
kırıklar arasında cümleleri sözleri 
boğuldu meçhul genç anlamışdı...

Kazanın işrafından nüfuzlu bir 
ailenin bir uzumu..

Bu herif.. Genç kızı tehditle 
iğfal etmek isteyordu. Demek bu 
gün., meramına nail olamamış..

Ve bu gece olacaktı...
—  Ah.. Yarabbi ne fecaat 

diye kendi kendine söylendi.. Ve 
teessüründen gözleri yaşlı kalbi 
kinle dolu bir halde merdivenler
den hırsız adımlarla indi..

Evinde idi.. Çoktanberi ei 
sürmediği tabancasını aldı.. Bir 
dükkânde doldurdu... Beline yer
leştirdi... O gün akşama kadar 
yemek yemedi...

Sokakta serseri bir tarzda 
gezdi...

Zaman zaman siyah gözlerin
de korkunç parıltılar belirdi..

Kalbi taş kesildi....
Sağını solunu etrafını hatta 

dünyayı kan görüyordu..
Havaya kan kokusu sinmişti..
Düşüncelerinin dimağında çiz

diği meçhul istifhamlar iskeletle
rin kuru kafaları şeklinde idi..

Bir mor surat ruyetini kap
lıyor..

O çehre sırıtarak kirli pis 
dişlerini gösteriyordu. Eli belinde 
sert bir cisme temas etti..

Tabancası idi...
Kendi kendine acı acı güldü.. 

Beyninde bir şimşek çaktı. Öldü
recekti.. ferahladı..j Hali tabiîsini 
aldı... Şimdi sokaklarda ağır ağır 
dolaşıyor Dolaşıyor dakikalar, sa- 
atlar ilerlimeyordu.’ Saatine baktı, 
akreple yelkuvan meçhul bir el 
vasıtasile geri alınıyor gibi vakit 
geçeceğine gerileyor..

Susamıştı...
Damarlarındaki kan sanki eri

tilmiş hir kurşun gibi uzviytini 
yakıyordu.. Bir çeşme tasına su- 
doldurdu. Dudaklarına götürdü..

—  A... aaa.....
■buyun rengi kırmızı idi.. Hem- 

de kan kokuyordu. Tas içinde
bir kesik başın morarmış olan 
çehresi sırıtıyordu.. Tası fırlatır-
casına elinden bıraktı.. Düşen
bakır yerde tok bir seda çıkardı.. 
Yürümeğe başladı.. Boyuna yürü
yor, yürüyor...

Bulunduğu yer uçurumların 
araası orta yerde taştan taşa 
sıçrıyarak köpürerek akan bir 
dere... ve kenarında ince bir 
patika ta ilerlere kadar uzanı
yor... Müntehi olduğu ufak

bir kapu işte buraya görünce 
uzun vahşi bir çığlık attı.

—  Oradan gireçek ha... O- 
radan ha...

Sonra güldü... Güldü... Katı- 
lıncaya kadar güldü... Birdenbire 
sakinleşti... Etrafa uzun bir göz 
gezdirdi... Bir kayaya işaret 
koydu..Sonra dar patikaya bir dey- 
nek dikti... Kayanın arkasından 
nişan alıp ateş etti... Dere bir 
müddet uğuldadı.. Kurşun sesi 
uçurumların yalçın granitlerin de 
akisler bırakarak kayboldu... 
söndü...

Tamam...
Kurşun sodayı ikiye bölmüş

tü ...
Tekrar gölmeğe başladı.. Ve 

yine güldü.. Güldü.. Güldü or
talık penbe renkte tüller giy
di.. Vukua gelecek vakayı gör
memek için göneş mor dağlar 
ardında.. korkarak kaybuldu.. 
Semada erguvani bulutlar karar
dı.. Kesafet beyda etti. Muzlim 
siyah buluÜar etrafı sardı..

Karanlıklar üzrine karanlıklar 
ilâve oldu. Geceniu koyu buşlu- 
ğu içinde bir kaç yarasa uçu
şuyor..

Dere gecenin derinliğinde inli
yor. Çakal sesleri yamaçları vel
veleye boğuyordu., saatleri bek
liyor... Fütur getirmeden bekli
yor... Gözleri karanlık gecenin 
kalın perdesini deliyor.. Gündüz 
nasıl görüyorsa o bu gecede 
öylece görüyordu, irkildi:-., bir 
hayal kendine doğru geliyor.. 
Hafif bir şarkı söyliyerek.. 
ilerleyordu... Sesinden tanıdı... 
Onu tanıdı.. Tabancanın kara 
namlusu hayale doğru uzandı. 
Parmağı tetiğe ilişti.. Horuz 
kalktı." Ufak bir darbe bir yı
lan gibi uzayan alev.. Bir cıvla- 
yiş, çamlıklara karışan bir ses.. 
Bir patlayış bunları ilerleyen ha
yalin düşerken çıkardığı hayvani 
seda takip etti.

—  Ah!.. Vuruldum.
Fasılasız; bir hırılt, sükn, ses

sizlik, hafif bir ses bu yeni sö
nen hırıltıya cevap verdi.

—  Geber namussuz. Yerin 
cehennemde hazılandı. Diyerek 
yerinden, kayanın arkasından 
doğruldu ilerledi cesedi muaye
ne etti.. Ve kendi kendine.

Ölmüş diyerek çevik bir hare
ketle şimdiki oturduğu yere yani 
uçurumun derinliklerine bakan çı
kıntıya vasıl oldu.. Düşündü.. Na
musla çarpan kalbinin namusile ha- 
harekâtmı idare eden vicdanının 
suallerini dinledi. Onların altında 
zebun kaldı.

Bu akşam neye bir katil 
olmuştu.. Buraya niçin çıkmıştı.. 
Ne sebeple buraya gelmişti.. Ah!. 
Ellerini niçin kana boyamıştı. Y a
vaş yavaş doğruldu. Uçurumun 
sessiz d rinliklerine bir müddet 
baktı. Oraya hasretle baktı. Fakat 
fikı inden vazgeçti.. Geri çekildi.. 
Şimdi o bir hayli genç Süheylâ- 
nın ellerini açarak yalvaran hayalini 
görüyordu.

O hayal yapma.. Uçurumun| 
derinliklerine çok bakma.. İntihar 
etme; kimsesizim benim müdafiim 
ol.. Dediğini duyar gibi oldu, meç
hul genç sakin bir düşünüşle.. 
Kendine geldi. Sessizlikleri bir 
müddet dinledi. Ağır ağır kaya
lıklardan aşağı inerek yürüdü. Dü
şünerek yürüyordu. Artık musta- 
rıhti, genç Süheylâyı odasında 
gelecek felâketi nasıl bir korku 
ile beklediğini görür gibi oluyordu. 
Kendi katil olmuştu. Fakat onu 
kurtarmıştı. O yine namusile yaşa
yacaktı..

Sevindi.. Bir namus hırsızını

Son fırtına Z©ıa~ 
:a ne ka~ 

yaptı?
Son fırtınalar yüzünden Zon- 

guldaktaki limanında büyük haşa
rat olduğu malûmdur.

Gelen haberlere göre gemi 
kurtarma şirketinin Lumina vapu
ru iki günden beri Felemenk 
bandıralı Hendi ve Hacı zade 
vapurlarının tahlis ameliyesine 
başlamıştır.

Bu işin bir aydan fazla devam 
etmesi muhtemeldir. Bu müddet 
zarfında kömür ihracatının dur
ması gerek kömür havzası ve ge
rekse kömür alıcıları için büyük 
bir zarardır.

Kozlu ağızlarından kömür al
mak içinde havalar müsait de
ğildir. Alâkadar daireler limanın 
temizlenme işine büyük ehemmi
yet veriyorlar.

Temizleme müddeti asgarî bir 
hadde indirilecektir. Bunun için 
gemi kurtarma şirketi kaza ma
halline iki vapur daha göndere
cektir.

Ölçüler kanunu
Büyük Millet Meclisi bütçe 

encümeni üç senedenberi Millet 
Neclisinde bulunan ölçüler lâyiha
sını tetkik ederek kabul etmiştir, 
Lâyiha, bütün ölçülerin sistem met
rik esasına konulmasını kabul et
mektedir.

Lâyiha Büyük Millet Meclisi 
heyeti umumiyesine verilmiştir.

Teşekkür
Anî gaybubeti kalbimizde ebedî 

yaralar açan sevgili kardeşimiz 
Viyolonist muallim Mehmet Ali 
Fridunun cenazesinde bulunarak 
ve mükerreren tsşrif ederek ma
temimize samimî iştirak eden ve
fakâr ahibba ve akrabamıza ve kız 
ve erkek hayat mekteplerile yeni 
mektebin güzide talebelerine âle- 
nen teşekkürabmızı takdim ederiz.

Fazıl Nail Nail Reşat
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Selânikte bir sergi
İlkbaharda Selânikte yeni bir 

sergi küşat edilecektir. Bu sergide 
Balkan memleketlerinin sınaî is- 
tihsalâtı teşhir olunacaktır. Sergiye 
Türk firmalarıda davet edilmiştir.

cehenneme yollamıştı sevindi bir
den bire durdu. Karşısında açık 
bir kapı vardır.

Bu evin arka kapısı idi. 
Nefsile bir çok mücadelelerden 
sonra içeri girdi.. Kabıvı yavaşça 
kapadı. Bahçeyi geçerek yukarı 
çıktı. Süheylânm oda kapısı ara
lıktı onu iterek içeri dahil oldu, 
bir lâmba ortalığı kör aydınlığa 
boğuyordu.. Hafif bir çığlık tit- 
riyerck odanın köşelerinde dağıldı.. 
Bir genç kız bitkin bir sesle inle
yerek:

—  Allah aşkına bana kıyma
yınız dedi.

Genç kız gelenin fena bir ha
rekette bulunmadığını görünce 
önüne diktiği gözlerini kaldırdı, 
korku ile baktı. Hayretten dondu 
karşısında kimi gürüyordu. Bu kaza 
mühendisi Reşat Beydi açılan du
dakları sevincinden bu ismi tekrar 
etti..

—  Ah Reşat Bey.. Reşat Bey., 
beni kurtardınız.

Diyerek gencin önüne yıkıldı, 
kaldı. Bayılmıştı; genç bu güzel 
vücudu kollarına alarak karyola
sına götürüp yatırdı ve sonra tu
valet masası üzerinde bulduğu bir 
şişe kolonyayı alarak genç kızm 
şakaklarını oymağa başladı. | Bir 
müddet sonra gözlerini açan genç 
kıza:

— Nasıl oldunuz Süheylâ Hanım 
dedi.

Teşekkür ederim Reşat bey 
diye cevap verdi.

Saat nısfılleyli geçmişti.. Hasta 
yileşşti.. Eski zindegisıni buldu.'

—  Reşat Bey eve ne se
beple gelmiştiniz?.

Genç.. Hiç ümit etmediği bu 
suale ne cevap vereceğini şaşır
dı cümleler, dilinde dolaştı. Sü
heylâ İsrar ediyordu.

Niçin söylemiyorsunuz çok 
rica ederim Reşat Bey söyleyiniz. 
Genç adam yeşil gözlerini mülâ- 
yira bir tarzda kıza çevirdi. 
Muhakkak söylememi isteyormu- 
sunuz Süheylâ Hanım?.

O katiyetle cevap verdi.
Evet.
—  Dinleyiniz. Sonra vaz geçti 

söylemek istemiyordu Ah! lâkin 
anlatmalıydı. Aşkını söylemeliydi 
kendisini katilliğe kadar sevkeclen 
aşkını temiz aşkını büyük aş
kını söylemeliydi. Göz kapaklarını 
kapatarak şunları söyledi:

Sizi çoktan beri seviyordum 
Süheylâ hanım,onu bir vasıta bu
larak söylemeğe gelmiştim.

Sonra eğir ağır kapuya yürü
dü. Süheylâ mühendisi seviyordu. 
Onun kapıdan çıkacağı bir zaman 
bileğinden yakaladı.

—  Nereye Reşat Bey dedi.
—  Bilmem.
—  Size bir şey söylüyeceğim,
—  Söyleyiniz.
—  Reşat Bey ben de.. Dedi 

ellerini yüzüne kapadı, genç mü- 
hedis bu temiz aşkı itiraftan uta
narak yüzünü örten mini mini el
leri öptü.. Sonra sabahı haber 
veren müjdeci horozların öttüğü 
derinliklerde kayboldu.

Bu vak’adan son.-a günler geçti. 
Bu ayyaş asilzadenin ölümü meç- 
huliyet içinde kalarak kapandı, 
ve günler geçti gtnç mühendisle 
Süheylâ, hanım hayat arka
daşı oldular şimdi yuvalarında 
mesut bir hayat geçiriyorlar..

M u am m er Bedii
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Kemaİettin Şukru

Sîııevra™
bîiı cima 

müteessir çı
Şehzade Mustafa ile oğlunun 

katledilmeleri vak’asında cn ziya
da ırü'eessir o^nîarda’i biri c.e 
Kanu-.ıî Süieymanın uiğcr küçük 
o ğ lu  Ş - i . z a u e  C ih a n g ir d i .  F v i.^ ik  

şehzadt, kanbur çirkin olmaKİa 
beraber fevkalâde zeki, nekr -gû 
İCıî.

Babası onun sohbetinden lezzet 
alır, eğlenirde

Bu küçük şehz edenin öldürülen 
Mustafaya karşı adeta m^clûbiyet 
derr.cesir.de bir muhabbeti vardı.

Böyie sebepsiz ve anî b:r cina
yet Cihangirin üzerinde unutul
maz bir tesir hasıl etli.

Bu menfur hâdiseden sonra 
artık kendi de yaşamak istemiyor
du. Gittikçe sıhhat itibarile çö
küyordu.

Güiünç tavrı, lâtif sözleri ile 
bir vakitler babasını güldüren, e ğ 
lendiren küçük şehzade eieın ve 
keder içinde dijşüne düşene çıl
dırdı, cinnet getirdi Kanunî Sü- 
leym jîi büyük oğlunu öldürdükten 
sonra küçük oğlunu, Hurrem 
Sultama bu se.imli şehzadesini 
kur’arnıak için çok çalıştı ise de 
fayda vermedi.

Pek hassas olan Cihangir niha
yet gözlerini ebediyyen b:.basının 
cinayetleri ile lekelenmiş dünyaya 
yumdu.

Bu ölünün mesuliyeti hakikiye 
ve vicdaniyeside hiç şüphesiz babası

kanunu Süieymanın üzerine terettüp 
eder.

Suitan Süleyman cehangirin 
öiimune çok üzüldü arkasından 
çok göz yaşlar; dökiü. Cenazesini 
H -lep'.e Ukrimatı mahsusa ile kal- 
dırttı. Orada namazını k'ldırttı ve 
İs- anbuia göndertti. Bıınunlada 
iktifa etmedi, Fındıklı üzsrinde oğ
lunun namına izafeten bir de cami 
yaptırttı.

■v.

Mustafamr. yazdığımız şekilde 
feci bir surette öldürülmesinde 
katili olan padişah için (siyah bir 
nokta daha var.

Zavallıyı vahşiyane bir surette 
boğan Kapucu Mahmudu Kanunu 
Süleyman tecziye edecek yerde 
takdir etti. Hattâ merkumu yap
tığı işten doUyı “ Zai Mahmut(( 
diye tahin eyledi.

Faiih, kendi emri ile öldürttüğü 
kardeşinin katili Evrenos zadeyi 
idam ettirmişti. Yavuz, kardeşlerini 
ihbar eden Türkmer.lerin boyun
larını vurdurdu. Bu suretle hiç 
değilse zahirî olarak mes’uliyeti 
üzerlerinden atmak istediler.

Halbuki Kanunî Süieymanın, 
kendi evlâdını kendi eli ile boğan, 
öldüren katile karşı bu kadar se- 
mihane iltifatı padişahın beyninin 
ne kadar sulandığına bir delil 
teşkil eder.

(  Bitmedi )

Seyhan kabarıyor*.
Belediye bir felâkete mâni olmak 

içisı tedbir alıyor..
Adana, 23 —  Bu seneye yağ

murlu bir kış geçiriyoruz. İki haf
tadan fazia gâh hava açıyor, ek
seriya bulanık sinsi bir vaziyet 
alıyordu. Bir kaç gundenberi fasıla 
ile yağmur yağmağa başiadı niha
yet dün gece fırtna ile beraber 
bardaktan boşanırcasına tabirine 
uygun bir surette yağan yağmurlar 
Ad analıların ve bilhassa sahil ma
hallelerde oturan halkın kalbine kor- 
k'ji vermiştir.

Hakikaten fiîtırc. i e beraber 
y ğ a n  yağmur o kadar şiddtlı 
okooştur ki b'.r tufan baş:anğ<c. 
denecek hal almıştı.

Sabahleyin halk endişeli na
zarlarla Setboyuns dökülmüş neh
rin vaziyeti tetkik ediyordu. To- 
roslor ve daha şimal kısmında 
afuk tematnen kapalı ve yağan 
bir vaziet olduğuna göre sey- 
hanın yine tehlikeli bir çehre al
ması çok kuvetii bir ihtimal da
hilindedir.

Öğleden evvel Seyhanm yük
selmesi hâli tabiîsinden bir metre 
kadar faz'a iken her geçeri saat 
biraz daha kabarmış ve akşama 
iki iki buçuk metreyi bulmuştur.

Bu tehlike karşısında belediye 
derhal faaliyete geçmiş, bütün 
amelesini geçen defa sel gelen 

yerlere set yapmak üzere şevket
in iştir.

bahçesi ve Hacı Yunustan kahvesi 
toprak set yapılmak suretile tar
zına başlanmıştır. Belediyenin bu 
faaliyetine nazaran şehrimizin tu  
kısmı için geçen defa olduğu gibi 
su altında kalmak tehlikesi kal
mamış ise de Karşıyaka için teh
like mevcuttur Bunun da sebebi 
Sarıçam deresinden de çok su 
gelmekte bulunmasıdır.

Belediye ora halkına yardım 
içinde şimdiden tedbir almış, su 
geldiği takdirde halkı taşımak üze
re araba ve jandarma emirine hay
van ihzarına başlamıştır.

Maamafih gelen suyun köpüğü
ne ve rengine bakan bazı tecrübe 
sahipleri bu defa nehrin geçer.ki 
gibi yükselmesi ihtimali olmadığını 
söylemektedir.

50.000 kişiden
11.0001 serbest
Yenidelhi, 26 (A. A.) —  Nisan 

ayı ile kânunevvel ayları arasında 
tevkif edilmiş olan 50,000 kişiden 
11 bini tahliye edilmiştir. Bunlar
dan 20 bini dükkân ve mağazala
rın önüne dikilerek ticarete mar.i 
olmak istediklerinden dolıyı tev
kif edilmiş idi. Hali hazırda 
23,500 kişi mahpustur. Nisan
ayı ile Temmuz ayı arasında isyan
ları bastırmak için açılan ateş 
neticesinde ahaliden 100 kişi telef 

427 kişi yaralanmıştır.

Paris, 25 (A.A) — M. Laval, 
M. Steeg ile M. Tardieuyu ziya
ret ettikten sonra istişarelerine 
başlamıştır. M. Lâval, akşam üze
ri Cenevreden avdet edec.'k olan 
M. Briand ile d.* telefonla göıüş- 
müştür.

Cenevre, 25. (A.A) —  M. Bri
and, M. Von Curtiusie ziyaretini 
iade etmiştir. İki Hariciye nazırı, 
Avrupa birliği tetkik komisyonun
da ve Cemiyeti Akvam meclisinde 
elde edilen neticelerden dolayı 
memnuniyet beyan etmişlerdir.

Paris, 25 (A.A) —  M. Bert- 
helotun sıhhî vaziyetinde bir de
ğişiklik yoktur. Mumaileyhin has
talığı vahametini hâlâ muhafaza 
etmektedir.

Paris, 25 (A.A.) —  M. Lâval 
yarın devam edeceği müzakerele
rin şimdiki safhası hakkında 
Reisicumhura bu akşam malûmat 
vermiştir.

Paris, 25 (A.A.) —  Radikal 
Sosyalist grupu, kabul ettiği bir 
karar suretinde Cümhuriyetçiler 
arasında bir uzlaşma esasına müs
tenit bir hükümet teşkiline matuf 
her türlü teşebbüslere yardım et
meğe hazır olduğunu beyan et
miştir.

Paris, 25. (A.A) — M. Briand 
yeni kabineyi teşkil etmesi hak
kında Reisicümhur tarafından 
kendisine vaki olan teklife ver
diği cevapta, Avrupa birliği tet
kik komisyonunun başında bulun
masının Başvekillik vazifesini uh
desine almağa imkân bırakmıya- 
cağs müîeleasıiîda bulunduğunu 
bildirmiştir.

Moskova, (A.A) —  İzvestiya 
gazetesi, Avrupa birliği tetkik ko
misyonunda Sovyetlerin daveti me
selesinde Danimarka ve Norveç 
murahhaslarının davet aleyhindeki 
sözlerini bugünkü şerait altında 
Sovyet Rusyaya karşı izhar edil
miş bariz bir husumet nişanesi ola
rak telâkki etmektedir.

Fransız -İskoçya maçı 
Edimburg 25 (A. A) Fransız ve 

İskoçya takımları arasında yapılan 
Rugby maçında İskoçyalılar 4 e 
karşı 6 sayı ile galip gelmişlerdir. 
Her iki tak'm, gayet güzel bi oyun 
oynamışlar ve şiddetle alkışlanmış
lardır.

İngüterede pamuk buhranı 
Londra 26 (A. A) —  Kabine 

pamuk buhranı hakkında tetkikat- 
ta bulunmaktadır. M. Mac Donald, 
ihtilâf şahsen halletmeğe çalışmak
tadır.

Avusturya-Macar

Yugoslavya Kralı

Belgrad, 26. (A. A.) —  Avala 
Ajansı bildiriyor: Hırvatista.ıda
seyahata çıkan kral ve kraliçe Zağ- 
rebe muvasalat etmişler ve Da
rülfünun ile diğer müessesatı zi
yaret eylemişlerdir.

Bütün g.ızeteler, kralın bu se
yahatinin manası üzerinde tavak- 
kuf etmekte ve Yugoslavya bir
liği yolunda elda ediien neticeler
den hararetle bahsetmektedir.

örfî 
irildi

Madrit, 25 (A. A) — Hueska 
ve Madrit eyaletleri müstesna ol
mak üzre İspanyanın her tarafında 
örfî idare kaldırılmıştır.

Viyana, 26 (A.A) Comt Belh- 
len, Avusturya - Macaristan dostluk 
muahedenansesini imzalamak üzere 
buraya gelmiştir.

Madritte gripS 
Madrit, 25. (A.A) —  Madrt’in 

her tarafıada müstevli surette Grip 
hüküm sürmektedir.

Moskova, 26 (A.A) —  İzves
tiya gazetesi terki teslihat tnes’- 
eiesi hakkında şunu yazıyor:

“Gelecek terki teslihat konfe- 
rasıma içtima mahalli ve bu kon
ferans reisinin sureti intihabı hak 
kında Cemiyati akvam meclisince 
verilen karar Cemiyet? Akvama 
mensup devletlerin Sovyet hü
kümeti tarafından serio!unan 
mütaleaları bazı siyasî sebeplerden 
dolayı nazarı iiibara almak lüzu
munu duyduklarına delildir. Ce
miyeti akvam meclisi ne konfe
ransın reisini seçmiş ne de konfe
ransın toplanacağı yeri tayin ey
lemiştir.

İhzarî terki teslihat hemisyonu 
tanafından hazırlanan muahede 
projesini terki teslihat konferan
sına iştirak edecek hükümetleri 
daha şimdiden bazı teahhütler 
altına sokan bin vesika şeklinde 
göstermeğe yeltenen Cemiyeti Ak
vam azası devletlerden bazılarının 
bu iddiası temamile çürüktür. Sov
yet hükümeti herhangi bir taahhüde 
girişmek mecburiyetinde olmadığı 
gibi Cemiyeti Akvmda Sovyet Rus- 
yasmda herhangi bia teahhüdü 
kabul ettiamek iktidarında değildir. 
Hakikî terki tesiihatı temin için Sov
yet hükümeti terki teslihat konfe
ransında münasip ve lÜ2um!u gö- 
rüldğü her hâr.gi bir mes’eleyi orta
ya atmak hakkını muhafaza eder. 
Konferansta müzakere serbestisini 
tahdit ve tazyik için yapılan ve ya
pılacak olan bütün tesebbüslerin- 
den yegâne maksat hakikî ve 
fiili terki tesiihatı if'âs ve aka- 
mete uğrat:

ıuıT
Ahmetabat, 26(A. A.) —  Kon

grenin icra komitesi azasından 
bulunan Gandinir. kâtibi, bu sabah 
serbest bırakılmıştır.

Londra, 26 (A .A .)— Hükümet, 
Gandi ile Hint ittihadı kongresi 
icra komitesi âzasını kayıt ve şart
sız olarak serbest bırakmıştır.

Londra; 26 (A. A) —  Bombay- 
dan gelen bir telgrafa 
Gandinin tahliyesi kararı 
borsadaki esham 20 puvan yük
selmiştir.

26 (A.A) —  Havas 
Ajansı bildiriyor: Gsııdi tuz res
mi kan ununun ilga edilmemesi ve 
mukavemet cidaline iştirak et
miş olan ve bu yüzden hapse 
atılmış bulunan kimselerin tahliye 
olunmaması dolayısile kendisinin 
tahliye edilmesini kabulden istin- 
kâf eylemiştir.

Bombay, 26. - (A.A.) * 6 Teş
rinievvel tarihinde gayri kanunî 
ilân edilmiş olan kongrenin harp 
meclisi o zamandanberi ilk defa 
olarak muhtelif mahallerde bir 
takım alaylar ve nümayişler tertip 
etmiştir.

Şehrin muhtelif mahallerinde 
bayrak merasimleri icra edilmiş 
polis müdahelede bulunamamıştır. 
Maamafih, zabıta Lalburgh’ta 14 
kişiyi tevkif etmiştir.

Dünyanın zengin

New-York, 26. -(A.A.) - San
tiago de Şili’den bildirildiğine gö
re Şiliye ait Şileo adasında platin 
tabakaları keşfedilmiştir. Bu taba
kaların dünyanın en zengin taba
kaları olduğu söyleniyor.

Altın meselesi
Cenevre, (A.A.) —  Cemiyeti 

Akvam malî komitesi altın mese
lesi hakkındaki raporunu ikmal 
etmiştir. Bu raporda itimadın ih
yası zarureti ve beynelmilel ik- 
razatm tanzimi ve altının fena 
bir süratte tevziine karşı bir ça
re bulunması lüzumuna kail bu
lunulmaktadır.

Kalıire, 26 (A. A) —  Hükü
met, altın ihracatı üzerine mevzu 
ambargoyu refetmiştir.

“ Izadora Dıınkan „ in
hatıraları

Ski sene evvel Nişte feci bir otomobil kazasına 
kurban giden bu Amerikalı rakkasenin çok me
raklı hatıralarını tefrika edeceğiz.
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M emleketi imar edeceğiz 
l derken vatandaşları en ha- 
f f 0  m ükellefiyetler altında 

/ . bırakacak değiliz* Bütün 
\ vatandaşlar icabında ağır 

mükellefiyetler ve icalnn- 
; da her tur Sû. fedakârlıkla- 
r ra tahammül edeceklerdir.

Yapılması lâzım gelen  şey- 
f teri filân  veyahut fa lan
■ f},nne-ar.fnL" d < p .â i fd ir . .  M e n  h e -

& ... .. o " " :," oT ' ..........  ; o oo
Bizim iSe beraber yürü

mek ist°rr>ıiyÇitlere bir şey - 
diyemiys:  ~di'° Ouîarda is- j 
tedikleri gibi hvirekei eder- . 
ler, Bizim, hedefimize doğ- ■ 
ru yürürken isabetli o/d'.:- 
ğumuza ve en nihayet mıı- 

- vaffakıyeile hedefe vâsıl i 
olacağımıza îlijuıadifuız o 
kadar kuvvetlidir ki şunun ,
%?e &tınMnt muıerız 
bizi asla muteessh

iması s
e t m e z  a

£

Yalnız bizi geriye götürecek olanların takip edecekleri istikamete asla müsait 
davranmayız.Kanımlanmız müsait değilse, o kanunları tadil ederlssyanı kamsam yaparnz. 

Kanunlarımız müsait değilse © kanunları tadil edeniz»
İzmir, 28 (A .A ),—  Reisicüm

hur Hazretleri, uün gece saat 21 
de Cumhuriyet Halk Fırkası Vilâ
yet Kongresinin Türk Ocağındaki 
içtimaim teşrif etmişlerdir. Kong
reye riyaset eden İzmir Meb’usu 
Vasıf Bey, celseyi açtıktan sonra 
kongre namına Reisicumhur Haz
retlerini selâmlamış, fırkanın bina
sına ve memleketin yüksek haîâs- 
kârıııa yüksek huzurlarile içtimaa 
verdikleri şereften dolayı kongre 
azasınm minnet ve tazimlerini 
arzetmiştir. Celsede, Bergama, 
Kemalpaşa, Tire, Bayındır kaza 
kongrelerinin raporları okunuyor 
ve murahhaslar tarafından rapor
lar üzerinde mülâhazalar derme- 
yan olunuyordu.

Reisicümhur Hazretleri, saat 
bir buçuğa kadar bu müzakeratı 
büyük bir alâka ile dinlemişler, 
ve atideki nutku irat buyurmuş
lardır:

“— Umumî reisi olmakla mubahi 
bulunduğum Cümhuriyet Halk 
Fırkasının İzmir vilâyeti ve kaza
larıma murahhasları huzurunda 
bulunmaktan fevkalâde memnun 
ve mütehassisim. Huzuru âlinize 
çıktığım zaman namınıza ve bit
tabi temsil ettiğiniz halk namına 
Reis Beyefendi, hakkımdaki hissi
yatınızı ifade etti. Bu hissiyattan 
dolayı sureti mahsusada teşekkür 
ederim. Burada okunan raporları 
ve söylenen sözleri fevkalâde alâ
ka ile dinledim. Fevkalâde isti
fadeli buldum. Görülüyor ki hal
kın her türlü dertlerini düşünen 
ve tedbirler arayan kıymetli 
azaya maliniz. Her şeyden bah
settiniz. Ziraatten, san’atten, 
ticaretten, maariften bahsettiniz, 
iktisadiyatın bütün şubeleri hak
kında çok güzel mülâhazalara sa- 
mi oldu.

V e  büifcüım bu n las1

e fk â r  ve h issiy atım a y akan 
d an  a lâ k a d a r  o la n , oma lâ y ık  
o jd u ğ u  eh e m m iy e ti a tfe d e n  
h ü k ü m e ti cu m h u r iy e  ta r a f ın 
d an  ta m a m ile  n a z a r ı it ib a r e  
a lın a c a k  v e  ic a b a tra a  ta m a 
m ile  te v e s s ü l o lu n a c a k tır .

Şüphesiz hükümetin istinat 
ettiği fırkamızın müdürleri de 
bunların tahakkuku için her 
türlü takibat ve teşebbüsatta 
b u l u n a c a k l a r d ır .  F a k a t  bir 
nokta üzerinde umumun nazarı 
dikkatini celbetmek isterim. Her
hangi bir kazanın ihtiyacı izale 
olunurken diğer kaza murahhas
ları gördüler ki serdolunan talep
ler yalnız kendi kazalarına ait de
ğildir. Bu ihtiyaçlar biribirine mü
şabih ve mümasil olarak her ka
za ve her vilâyet murahhasları 
tarafından zikrolunmaktadır. Yal
nız bir köy, bir kaza bir vilâyet 
murahhasları tarafından bu dert
lerin süratle hallolunabileceği ze
habı hâsı! olur.

Memleketin umumî vaziyetine 
göre, ayni ihtiyaçların her kaza 
ve her vilâyette mevcut olduğu 
düşünülürse hepsinin birden ve 
suhuletle tatmini mümkün olamı- 
yacağına kanaat etmek lâzım
dır. Nazarı dikkati calip bir nok
ta da şudur ki biribirine zıt iki 
arzu dermeyan olunyor. Bir ta
raftan memleketin bir çok ihti
yaçlarının süratle, sühuletle ve 
tatmini istenirken diğer taraftan 
bunlar için elzem olan vasıtai e- 
sasiyenini de tenkisi talep olunu
yor, yani şu veya bu verginin ta
dil ve tahfifi mevzuu bahsoluyor. 
Şüphe yok ki, mümkün olan bü
tün tadiller, tahfifler yapılmalıdır. 
Bunun için makul ve mantıkî u- 
sulleri bulmak daima elzemdir. 
Fakat zamanın ve vasıtanın çok

değilse
mühim olduğunu hatırdan çıkar
mamak şarttır.

Meselâ bazı arkadaşlar, küçük 
Menderes çayından bahsederek 
onun husule getirdiği fecaati 
hepinizi mütehassis eden bir şekil
de izah ettiler, fakat memleketin 
diğer bütün akşamında bataklık
lar vücude getiren »e güzergâhın
daki kıymetli araziyi istifadesiz 
bir hale koyan nehirler düşünülür
se şüphesiz bunların yalnız küçük 
ve büyük Menderesten ibaret ol
madığı anlaşılır. Bütün bu nehir
ler başka yerlerde servet memba- 
ları iken bizim memleketimizde 
harabı membaıdır. Bunları berta
raf etmek lâzımdır. Ve beheme
hal bertaraf olunacaktır.

Fakat takip edilen program 
heyeti umumiyeyi şamil olduğu 
için bittabi bir sıra takip ediliyor 
ve bu meyanda bazıları geri kalı- 
yor.Hakİkaten mahdut mmtakalar- 
daki ihtiyacat düşünUIdüğü zaman 
bu mülâhazalar varittir.

F a k a t ,  dü şü n ü lm elid ir M  
b u  ih tiy a c ı tevd i e d eceğ im iz  
h ü k ü m e t bü tü n  m e m le k e t ih - 
t iy a ç îa r i le  m eşg u ld ü r.

B ü tü n  m e m le k e t ih t iy a ç 
larım» s ır a y a  k o y m a k  v e  p ro 
g ra m a  ra p te tm e k  m ecb u ri*  
y e tm d ed ir . Şundan bu noktayı 
tebarüz ettirmek istiyorum.

Cümhuriyet Halk Fırkasının 
maksadı, bittabi içinde bulunduğu 
muhitin her türlü arzularım imti
sas etmek ve bunları kabiliyeti 
tatbikiyeleri derecesinde tatbik 
edilmek üzere icra makamlarına 
bildirmektir. Heyeti aliyenizin kıy
metli azası gibi fırka azamızın 
kendilerini bununla mükellef ad
detmeleri lâzımdır. Bu alâkayı 
ayni şekilde idame etmelidir. Yal- 

( Arkası 2  inci sahifede)

Divanı Harbin
Dün yirmi iki kişi dalası Ibemat etti 

ve derhal taMIye edildiler
Menemen, 28 (A.A) —  ö r f i  Dinanı Harp bugün öğleden evvel 

toplanmıştır. Menemen faciasını meydana getiren âsilerle alâkaları 
görülerek tahtı zan ve muhakemeye alınan 122 kişiden 17-si 
hakkında evvelce men’i muhakeme karan verilmiş ve tahliye 
olunmuşlardı. Mütebaki 105 kişinin alenî olarak icra kılınan 
muhakemeleri neticesinde beraat kazanan 27 kişiden 5 kadın mu
hakemeyi müteakip tahliye edilmişlerdi. Bugün aktolunan celsede 
bunlardan mütebaki 22 kişiye de beraat kararı tefhim edilerek 
tahliyeleri icra kılınmıştır.

Divanı Harp Reisi Mustafa Paşa beraat kazanlara beraat kararını 
tefhim ederken şu sözleri söylemiştir:

“Sîzlerin diğer maznunlarla birlikte icra kılman muhakemeniz netice
sinde Menemen vakayii feciasile ve gerek bu vakayii meydana getiren 
Nakşibendî tarikatine mensup bazı kimseler ile ve tarikatın inkişaf eden 
irticaî teceliiyatile bir gûna alâkanız görülmediğinden divanı harp he
yetince beraatinize karar verilmiştir. Bu münasebetle size beyan ede
rim ki: Bu muazzez vatanın ve milletin refah ve saadetine engel olmak 
ve kendi aleyhinde ufak bir hareket göstermek isteyenlere karşı hü
kümet şiddetle hareket eder ve saçları olanları kanunun pençesine 
çarpar. Bunlar cezalarını göreceklerdir. Hepinize bu memlekete hayırlı 
ve ^nur yolunu takip etmenizi tavsiye ederim.„

Beraat kazananlar reisin bu sözlerini derin bir alâka ve se
vinç ile dinledikten sonra heyecan ve meserreten adeta feryat 
edercesine, cümhuriyet ve adalete karşı minnet ve şükranlarını 
arzetmişler ve „Yaşasın çümhuriyet, adalet ve memleket nida- 
larile sevinçten ağlamışlardır.

Budan sonra idarei örfiye mıntaka kumandanı Fahrettin Paşa Hz. 
de beraat kazananlara karşı şunları söylemiştir:

Geçmiş olsun, adalet her zaman tezahür eder, suçları olanlar ce
zalarım çekeceklerdir. Cezaları hitamında bittabi mütenebbih olacaklar 
ve memleketlerine sadakatle çalışacaklar, Allah taksiratlarını affetsin. 
Divanı harbi örfî Reisi Paşanın söyledikleri gibi hepinizin memlekete 
hayırlı olmanızı isterim. Hepinize uğurlar olsun.

Beraat edenler şunlardır : Mehdi rüfekasından Mehmet Emin vali
desi Hasbiye, hemşiresi Halide Fatma, karısı Emine, Mehdinin kaym- 
vaidesi Rukıye, Manisadan Masan karısı Fatma, Menemenden Saffet 
hoca, Menemenden Hüseyin oğlu Rasim, Menemenden tütüncü Hay
dar, Menemenden gözlükçü Mehmet Ali, Menemenden Raşit oğlu

(A rkası 2  inci sahifede)
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Aclliyenin arakasında bir ema
net dairesi vardır. Bu daire, ev
velki gün şayanı hayret bir suret
te soyulmuştur.

Bu hırsızlığı yapan da bir kaç 
gün evvel beraat eden bir sabıka
lıdır.

Dimitri oğlu Lıgor eski bir 
hırsızlık meselesinden dolayı tev
kif edilmiş, tevkifanede yatıyor
du. Bir müddet evvel Ligorda 
bazı gayri tabiî haller, coşkunca 
hareketler görülmüş muayene e- 
dilmek üzre Tıbbı adliye gön
derilmiştir.

Ligor, Tıbbı adlîde müşahe
de altında iken kaçmış, Bursaya 
kadar gitmiş, fakat yakalanarak 
tekrar tevkifhaneye sokulmuştu. 
Geçen cumartesi hırsızlık cür- 
münden dolayı üçüncü ceza mah
kemesinde muhakemesi yapılan Li
gor, gene Tıbbı adlînin raporu 
üzerine beraat etmiştir.

Birgün sonra, yani Pazar 
günü Topkapı sarayı tarafından 
Adliye bahçesine giren Ligor boş 
pavyonlarda saklanmış ve bura
dan Emanet dairesinin duvarını 
delerek içeri girmiştir.

Bu suretle üst kata çıkan hır
sız, bekçi Mustafa Efendinin oda 
kapısını kırmış sandığını açmış, 
içinde bulunan 150 lirasını almış, 
sonra kendi kirli elbisesini çıka
rıp bekçinin siyah kostümünü 
giymiş ve 150 lirayı da cebine 
indirerek ayni yoldan savuşmuştur.

Çıkmazdan evyel oradaki eş
yayı da bir çuvala doldurmuş 
ise de ağır geldiğinden götüre- 
memiştir.

Bekçi Mustafa Efendi gelir 
gelmez vaziyeti anlamış, eski elbi
seleri polise teslim etmiştir. Bu işi 
yaptıktan sonra mevkuf bulun
duğu zaman tanıştığı bir jandar
ma ile Adliye önünde sohbete 
dalan Ligordan bir polis şüphe
lenmiş, tutmuştur.

Ligor şimdi, 150 lira çaldığını 
inkâr ediyor. Yalnız ihtiyacından 
bahsile 80 lira aldığını söylüyor.

Paraları alamadan
yakalandı

Taksimde oturan Madam Ana 
dün Karaköyde tramvay bekle
mekte iken meşhur yankesiciler
den Yasef yanına yaklaşarak 
kadın duyurmadan büyük meha- 
retle kolunda takılıduran el çan
tasını açmıştır.

Yasef paraları avuçlayıp tam 
kaçacağı esnada orada bulunan 
diğer bir adam görerek hırsızı 
cürmü meşut halinde yakalamıştır.

Ba sırada madam Anada da işin 
farkına vararak feryada başlamıştır, 
Yasef polise teslim edilmiş çaldığı 
paralar da Madama verilmiştir.

Hizmetçiler
Belediye iktisat müdürlüğünün 

hazırladığı hizmetçiler talimatna
mesi daimî encümene havale edil
mişti. Daimi encümen, talimatna
meyi tetkik etmiş, neticede bazı 
maddeleri nazarî bulmuş ve derhal 
tatbikine imkân görmemiştir. Bu 
itibarla talimatname muavin Şerif 
Beyin riyasetinde hususî bir ko
misyon tarafından tetkik edilecek
tir.

Talimatname bu seneden baş- 
hyarak tedricî bir surette tatbik 
edilecektir. Evvelâ, hizmetçilerin 
muayenelerine başlanacaktır.

y a p a j ı a ı c a k  

t e d M ı r  ö m s n d l a s ı d l ı ı

Anî kazalarda yetişecek, 
derhal tedbir alacak sıhîıî 
teşkilâttan mahrum bulunuyoruz.

Bir kaza vukuunda vak’anın 
ehemmiyetine göre, yaralılar ya 
ciyar eczahanelerdcn birine, veya 
hastanelere gönderiliyor ve bu 
yüzden Lir çok vakit kayboluyor.

Belediye bu mühim noktayı 
nazarı dikkate almıştır. Şehir 
meclisi sıhhiye encümeni bazı 
esaslar üzerinde tetkikat yapmağa 
başlamıştır.

Bu tetkikata göre evvelâ şeh
rin muhtelif yerlerinde imdadı 
sıhhî yerleri yapılacak, bu yerle
rin hasta taşımağa mahsus sed
yeleri, sıhhî levazımı, küçük ame
liyatları yapacak aletleri, ilâçları 
bulunacaktır.

imdadı sıhhî yerlerinde nö
betle çalışan ve 24 saat ayrll- 
mıyacak iki hekim, hasta bakı
cılar, hasta otomobilleri gibi ve
sait bulunacaktır.

Buraları kazalara yetişebile
cek tcchizatı ihtiva eden küçük 
mikyasta birer dispanser olacak
tır. İmdadı sıhhî merkezlerinin 
şehrin en münasip yerlerinde 
buiuması düşünülecektir.

Belediye ve sıhhiye encümeni 
henüz son kararını vermemiştir. 
Ancak merkezlerin bu seneki 
bütçe ile temini düşünülüyor.

Müderrisler
Şahsî ihtilâfları 
harice aksetti- 
r e i s l e r  m e s u l d ü r

Son zamanlarda tıp fakültesi 
müderrislerinden bazılar arasında 
çıkan münakaşa şahsî bir vadiye 
döküldüğünden diğer müderrisler 
darülfünun divanına müracaatla

gaocızzz:
TD> '

m Tayyare
°  n n °

il e m  t e r t e

Seyrisefain idaresi, Yalova 
kaplıcalarını bir nisanda açacak
tır.

Bu sene yapılmasına karar 
verilen inşaat ve tesisutır, o za
mana katla;- bitiriln.esi için aza
mî mesai sarfedimektedir.

Kaplıcalar açıldığı zaman, 
bütün tesisat ikmal edilmiş bu
lunacak, İdare, her sınıf halkın 
kaplıcaları ziyaret edebilmesi için, 
fiatlarda, mümkün mertebe ten
zilât yapacaktır.

Bu hususun temini için, şim
diden, tedbirler alınmağa başlan
mıştır.

Vapur seferleri de, dana mun
tazam bir şekilde tanzim edilecek, 
bunun temini için çok :.ıur.tazam 
ve süratli bir vapur alınacaktır.

Ecnebi memleketlerde reklâm 
yapılmak üzere, Yalovaya ait 
bir rehber hazırlanmıştır. Bu 
rehber, Fransızca v& Türkçe ola
rak tertip edilmiştir. içerisinde, 
Y  alovanın birçok manzarasiyie, 
Yalovaya ait izahat ve saire 
vardır.

Ankara, 24 (İnkılâp)— Maliye 
vekâletince hazırlanmakta olan ver
giler üzerinde yapılacak tadilât 
projelerinin Heyeti vekilenin pa
zar içti.naına yetiştirilmesi muhte
meldir.

bir teklifte bulunmağa karar ver
mişlerdir.

Divana yapılacak teklif ve alın
ması arzu edilen karar şudur: 

Darülfünun müderrisleri arasın
daki ilmî ve fikrî münakaşalardan 
başka her nevi şahsî ihtilâflar ha
rice aksettirildiği takdirde alâka
darlar divanca, şiddetle mes'ul edi • 
leceklerdir.

Darülfünun nezaheti ve vekarı 
için bu, zarurî görülüyor.

Divanı harbin ikinci kararı
( Birinci sahifeden mabat)

İbrahim, Menemenden Mazlûmaki oğlu Rasim Ali, Menemen
den İbrahim oğlu İsmail, Menemenden berber Hafız Ahmet, 
Bozalandan Mustafa oğlu Mustafa, Bozalar, dan Ali oğlu Mustafa, 
Maııisadan Hüseyin oğlu keçeci Süleyman, Manisadan furuncu Mus
tafa oğlu Ahmet, Manisadan Ahmet oğlu Hüseyin Mazlûm, Mani
sadan Haşan oğlu Katmerli Mehmet, Manisadan tütüncü Haşan 
oğlu Haşan, Manisadan Ahmet oğlu Halil, Manisadan Mustafa oğlu 
Mehmet, Manisadan bıçakçı Mustafa, Manisadan Çolha Mehmet Çavuş, 
Manisadan Hoca Hakkı, Horosköyden Sadettin oğlu Nurettin.

Beraat kararının tebliğini müteakip Saffet Hoca şu sözleri söylemiştir: 
Yapılan tetkikat çok adilâne devam etmiştir. Benim üzerime 

isnat edilen filin kıl kadar ayıracak derecede tetkiki suretile neticenin 
tecellisi hükümetin kanunu âdilinin sırf bir adalet terazisniden ibaret ol
duğunu cihana göstermiştir. Ben memleketime bugüne kadar yaptığım 
hizmetlere bundan sonra irşadat hususunda devam edeceğim. Bu hükü
metin idaresi]al tında rahat bulunurken gizli gayeler takip edenler herva- 
kit için cezalarım göreceklerdir. Tecziye adaletin en parlağıdır. (Büyük 
Gazinin resmini göstererek) varolsun Büyük Gazimiz, yaşasın hüküme
timiz, ahrolsun fikri mefsedet taşıyan kara kuvvetler.

Bundan sanra ölürsem, tebriye edilerek öldüğüm için en mukaddes 
bir vazife yapmak suretile öleceğimden ferah bulup nefsimi Allaha 
teslim edeceğim.

Saffet hoca bunu müteakip demiştir ki: Sırf adalet üzerine mües
ses olan hükümeti Cümhuriyetimizin adaletinin bütün cihana ilânını 
istirham ederim efendim.,,

Menemen, 28 (A.A.)— İsimleri aşağıda yazılı eşhas hakkında karar 
hâkimi Necdet Bey tarafından men’i muhakeme kararı verilmiş ve tah
liye edilmişlerdir.

Bozalandan Mehmet oğlu Hüseyin, Urladan Mustafa karısı Fat
ma, Haşan Efendi kızı Zihniye, Mahmut karısı Vesile Şerife, kızı 
Meliha, Mustafa anası Fatma* Mustafa kızıŞerife, Mustafa karısı di
ğer Fatma,“ Mustafa kızı diğer Fatma, Bahkesirden Molla Hüseyin, 
Hali! oğlu İsmail, İzmirden Lûtfullah Ef, Mağnisadan Giritli Ferit Bey.

Yine karar hâkimliğince haklarındaki takikatm gayri mevkuf o- 
larak devamına karar verilen Foça hâdisesinden maznun 20 kişiden 
16 sı tahliye edilmişlerdir.
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ramiyeler ve ayrıca amorti 

3. CÜ KEŞİDEDE 100.000 LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE Kü- i, 
NULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER ICEŞİDELİK İKİ KISMA | 

AYRILMIŞ GİBİ 3İR  ŞEKİL ALMIŞTIR [
Mükâfatlar keşide sırasile : 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000J

ve IÛÛoOÛÖ LİRADIR f
ÇOK ZENGİN OLAN YENİ PLÂNI TALEP EDİNİZ 5 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır. !•

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan:

Osman Nuri Efendinin Madam 
Antuvan zimmetindeki alacağının 
temini istifası zımnında mahcuz 
bulunan Beyoğlunda Pangaltı- 
da Elmadağı sokağında atik 103, 
105, 105, 105, Mü. 105,105, ce
dit 135, 151, 149, 145, 143, 147 
numaralarla mürekkep kâgir men- 
kulâtın 24 hisse itibarile beş his
sesi 30 gün müddetle ihalei ev
veliye ilânına konarak bin dört 
yüz lira bedelle talibi uhdesinde 
olup ihalei katiyesi icra kılınmak 
üzere ve yüde beş zamla 15 gün 
müddetle müzayedeye konmuştur.

Hududu: Kayden bir tarafı 
Vasilâki dükkânı bir tarafı Ligo- 
run dükkânı bir tarafı keresteci 
Arsianın dükkânı ve kireçhanesi 
ve bazan müşterek gezinti mahal
li ve tarafı rabii Elmadağı soka- 
ğile mahluttur. Mesahası 840 ar
şın terbiinde olup 402 arşını kâgir 
binalar 58 arşını ahır ve müteba
kisi arsa ile müşterek gezinti ma
hallidir. İşbu gayri menkulün so
kak cihetinden iki arkalarında 
arsa cihetinden üç katlı nim kâgir 
bodurumu ve birisinde kuyu bu
lunan iki hane ve altında bodrumu 
müştegil üç bap dükkân ve üstün
de odaları ve hamur mahallini ve 
saireyi havi fırının arkasındaki 
büyük arsada nim kâgir ahır ve 
mezkûr dükkânların arkası işbu 
arsaya nazırdır.

Mebhus arsanın etrafı taş duvar 
ile mahfuz olup müşterek gezinti 
mahalline tariki has ayrıca kapısı 
vardır. İşbu gayri menkuiâtm 143 
No. lu bodrum zemin katından 
maada çatık atile beraber iki katlı 
hanede biri köşeli iki sofa ve bir 
matbah bir halâ bir bodrum bir 
kömürlük bir kiler dört oda çatı 
katında karşılıklı dolapları bulu
nan bir oda ve sofa ve Elektrik 
vardır. Derununda aitışar lira ile 
müşahere suretile Kirkor Mavkine 
ve Sate Bey kiracıdır. İttisalindeki 
l49  No. lu hanenin altına mü
sadif 145 - 147 No, 1 u Kahve ve 
arpacı veidiğer 151 No. u tara- 
sada Karnik efendi sakindir. Elek
trik ve kahvede dörtte beş his
seye isabet edecek yüzde 10 
depozito akçesinin müstashiben 
14r 2 - 3 -  Tarihinde 339 - 2503 
dosya numarasile Saat 14 ten 
16 ya kadar bizzat veya bilvekâle 
müracaat eylemeleri lü zumu ve 
fazla malûmat dosyaıdan ita edile
ceği ilân olunur.

D O K T O R  

Feyzi Ahmet
Cilt, Saç ve Zühreviye has

talıklar tedavihanesi.
Cumadan maada he r g ün saat 

10 dan 6 ya kadar h asta kabul 
eder.

Adres: Ankara caddesi N. 43 
T el. ist. 2899

2 ta r la n ın  tam am ı olup işbu  ta r la la r  
d ö n ü m ü  (50) lira  ve aynî m ah ald e  d e
runun da k ö ş k  ve ahırı havi ve (27) 
nu m ara lı ta r la n ın  2 -4  h isses i s a t ıla c a k  
olup b u n ların  ta m a m ın a  2üö iira  k ıy 
m e t k o n m u ştu r.

Is ta n b  .i 4 üncü icra  m em u rlu 
ğu n d an : /‘ ç ık a r t t ı r m a  ile  p aray a çev -

T a r la  ve y in e  ta r la  m aa k ö ş k  ve 
ahır.

G ay ri m e n k u lü n  bulu nduğu m e v 
ki m sh a lies i s o k a ğ ı , . n u m arası: T c p -  
k a p ı d ışın d a  T a k k e c İ  m . G ü m ü ş suyu 
s . 2 ,3  N o. v e  h er  ik is ic e  3 er dönüm  
bir.

T a k t ir  o lu nan k ıy m e t: E v le k t ir  1 0 -1 6  
h isses i sa t ıla c a k tır .  G e n e  ayn î y erd e  
2 .3  N o. ve b in  üç dönüm  3 5 2  a rş ın  
d iğ eri 2 d önü m  b ir  e v le k  3 0 5  z ira

A rttırm a n ın  y a p ılacağ ı, y er, gün, 
.s a a t :  İs ta n b u l 4 ün cü icra  m em u rlu ğu  

7 -3 -9 3 1  s a a t 1 3 ,5  15,5

1 —  işb u  g ay rin ıek u lü n  a r ttırm a  
şa r tn a m e s i : 2 2 -  2 - 931 tar ih in d en  it i
b a ren  9 3 0 -9 0  N o. iie  İstan b u l 4  üncü 
ic ra  d a ires in in  m u ayyen n u m a ra sın 

d a h e rk e s in  g ö re b ilm e si iç in  a ç ık tır .  
İlân d a yazılı o lan lard an  fa z la  m a 

lû m at a lm a k  îs tiy e n le r  işbu  ş a r tn a 

m eye ve 9 3 0  - 9 0  d osy a n u m arası! 

m e m u riy e tim ize  m ü ra ca i e tm elid ir.

2  —  A rttırm a y a  iş t ira k  için  yu- 

k a r c a  yazıh  k ıy m e tin  yüzde yed i 
îe m in a t g ö s t e r i le c e k t ir .

3  —  H a k la rı tap u  s ic il ile  sa b it 
o lm ıy an  ip o te k li a la c a k lıla r la  d iğer 
a lâ k a d a r la r ın  ve ir t ifa k  h a k k ı sa 
h ip lerin in  bu h a k la rın ı ve hu susile 
fa iz  ve  m a s ra fa  d air o lan  id d ia la 
rın ı işb u  ilâ n  ta rih in d en  it ib a re n  
yirm i gü n iç in d e  e v ra k ı m ü sb ite le - 
r ile  b ir lik te  m em u riy etim ize  b ild ir
m e le ri ic a p  e d e r . A k si h a ld e h a k 
la n  ta p u  s ic il ile  sa b it  o lm ıy an lar  
sa t ış  b e d e lin in  p a y laşm asın d a  h ariç  
k a lır la r .

4  —  G ö ste r ile n  gün d e a r tt ır m a 
y a  iş t ira k  ed e n le r  a r ttırm a  şa r tn a 
m esin i o k u m u ş ve lüzum lu m alû m atı 
a lm ış ,b u n la rı ta m am en  k ab u l e tm iş  ad 

ve i t ib a r  o lu nur. Ü stü nd e b ıra k ıla n  
g a y rim en k u lu n  b ed e li zam an ın d a 
v erilm ez se  g ay rim en k u l ik in c i bir 
a r tt ır m a  ile  sa t ıl ır  ve b ed e l fa rk ı 
ve  m ah ru m  k a lın an  yüzde b eş  fa iz  
ve d iğ er  z a ra rla r  a y rıca  h ü k m e h a 
c e t k a lm a k sız ın  m e m u riy etim izce  
a lıc ıd a n  ta h s il oiu nur. B e ş  n u m a ra 
lı fık ra d a k i ş a r t  ta h a k k u k  e tm e k  
a y d ile  ü ç d e fa  b a ğ ın ld ık ta n  so n ra  
g a y rim en k u l en  ço k  a r ttıra 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 zse  a r tt ır m a  g eri b ıra k ılıp  a lıc ı 
ta a h h ü tle r in d e n  ku rtu lu r ve  te m i
n a t ta  k a lk a r .

5 —  A r t t ı r ır ın ın  b ir in c i v ey a  ik in c i 

o lm a s ın a  ve  g ay rim en k u le  ta a llû k  
ed en k a n u n î h a k k a  ve sa tış ın  ta r 
z ın a  g ö re  d iğ er  şa r tla r  : S a t ılm a s ı
m u k a rre r  g a y r i m e n k u llerin  b ilcü m le  
m ü tera k im  v e rg i b e led iy e  v e  e v k a f 
b o r ç la n  m ü şte r iy e  a it tir .

Y a z ıla n  gay ri m e n k u llerin  yu k ard a  
g ö s te r i le n  ta r ih in d e  İs ta n b u l 4  üncü 
ic ra  m em u rlu ğu  o d asın d a işb u  ilân  ve 
g ö s te r i le n  a r ttırm a  şa r tn a m a s i d a ire 

s in d e sa t ıla c a ğ ı  h a len  ik a m e tg â h ı 

m e çh u l b u lu n an  b o rç lu  M eryem  ha= 

n ım îa  h isse d a r  B e h iy e  h a n ım la ra  işbu  

ilâ n ın  te b liğ  m a k a m ın a  k a im  o la c a ğ ı 
ilâ n  olunur.
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( 1 inci sayfadan devam )  !
riz bu îement.iier icra kuvvetle
rini: isal eclii<iik:e:, som-?. h'-psi 
tatbüi olunmazsa bundan müte
essir olmamak lâzım geldiğ.tıi 
bilmek ve bunu bütün erbabı nıü- 
racaate ifham etmek icap eder.

Bütün bu raporların muhte
viyatı, yapılabilecek o'iLii bir 
zehap hâsıl olur ve sonra tamamen 
yaptırılmazsa umumî bir nevmidi 
meydana gelir.Bu raporları mercile
rine isale delâlet edenlere karşı 
L.r itimatsızlık uyanır. Her temen
ninin kabili tatbik olup olmadığını 
düşünmek lüzumunu bütün vatan
daşlara anlatmalıdır.

Arkadaşlar, zaman telâkkisi 
çok mühim bir meseledir. Yollar
dan bahsolunuyor. Meselâ Ödemiş 
kazasından Kasaba ovasına yol 
İâzımdır. Bu çok kıymetli bir yol
dur. Kezalik küçük ve büyük 
Menderes vadilerini biribirine rap
teden yol da çok kıymetlidir. En 
nihayet, bütün memleketi mütalea 
ettiğimiz zaman nekadar çok ki- 
drı. olmetre yola ihtiyacımız var 
Bunlur hep yapılacaktır. Fakat 
zaman mefhumunu idrak etmek 
lâzımdır. D ü n y ay ı düm düz 
z a n n e ttik le r i zam an  fesi t e 
lâ k k id e  o la n la r  omura b e ş  
a lb  b in  se n e d e  vü cu d e g e l
diğini z a n n etm işlerd i. H a l
b u k i d ü n y an ın  m a h iy e ti m ey 
d a n a  ç ık t ık ta n  s o n ra  a n la 
şıld ı k i  d ü n y a  b e ş  a lb  bin  
s e n e d e  d eğ il a n c a k  m i y o n - 
la r c a  s e n e le r  z a rfd a  m ey d a 
n a  g e le b ilm iş tir . Mükemmel bir 
eserin anî bir teşebbüsle vücude 
gelmesi okadar kolay değildir. 
Ayni zamanda düşünmek lâzım-' 
dır ki bu noksanlar yarım asırlık 
bir tekâsülün neticesi olsaydi bel
ki o kadar düşünmeğe lüzüm 
yoktu. Fakat bütün bu noksanlar 

asırların teraküm ettirdiği noksanlar
dır. Bu nesil, hatta bundan son
raki nesiller, çok seneler çalışarak 
bunoksanları telâfi edebileceklerdir. 
H ar v a ta n d a ş ın  a rzu  e t tiğ in i 
y ad m ağ ı d ü şü n m ek  h a y a l-  
p e rs tlik tir . Y a p ıla b ile c e k  o - 
la n  çsy , h e r k e s in  a rz u la rı 
m u lıa ssa la sm m  v a s a tis i  o la 
b ilir .

A rk a d a ş la r , cü nslen izce ma> 
lû m d u r k î, C, 33. F ır k a s ı v e  
o n s  m en su p  o la n  a rk a d a ş 
larım k â f fe s i  h iç  b ir  zam an  
y a p m a d ık la r ı ve y ap sası- 
y a c a k la r ı s ö y le r  h a k k m d a  
e fk â r ı  u rau n iiy ey e  fea?îi iğ - 
f a lk â r  b ir  v a it ie  b u lu n m a
m ağ ı b ir  p reo rip  o la r a k  k a 
b a ! e tin  iş !erd ir.B w gi!ıte  k a d e r
©Icdw2̂ Ü OS K’̂ ÂTîîİS.Tl SOTîjf?. dUn. 
b ö y le  iğ îa lk â r  b ir si a s e t  
ta k ip  ed eb ile ce ğ im iz i k im se  
z a n n e tm e s in . iç in
m e m le k e ti im a r  ed eceğ iz  
dediğ im iz zam an  y a ln ız  y a 
p a b ile ce ğ im iz  §eyleıri y a p a 
cağ ız . Y o k s a  b ü tü n  a s ır la r ın  
ih m al e t t iğ i m e le k e t i  b ir  k a ç  
sen e d e  c e n n e te  çe v irm e k  
h a y a lin i ta k ip  e tm ey iz .

-’iemiekeici imar edece
ğiz derken vatandaşları 
en hafif mükellefiyetler 
altında bırakacak değiliz. 
Bilâkis, bütün vatandaşlar 
icabında ağır mükellefi
yetlere ve her türlü feda
kârlığa tahammül edecek
lerdir. Yapılması lâzımge- 
len şeylerş filân veya falan 
yapacak değildir. Hep be-

r?.ber yapacağız. Vatan
daşların şunu isterim de
mesi, şunu bunu yapmağa 
mecburum demektir. Bu 
yapılması lâzımgelen şey
ler için vatandaş maddî, 
malî ve manevî mevcudi
yetini müheyya tutarsa an
cak o zaman mefkûreye 
muvasalat mümkün olur.

Fırkamızın takip ettiği prog
ram bir istikametten tamamile de
mokratik halkçı bir program ol
makla beraber, İktisadî noktai 
nazardan devletçidir. Bu itibarla 
fırkamıza müstenit olan hükümeti 
Cümhuriyenin her noktai r-azar- 
dan vatandaşların hayatile, istik- 
baiile, refahile alâkadar olması 
tabiîdir. Halkımız tab’an devlet
çidir ki her türlü ihtiyacı devlet
ten talep etmek için kendisinde 
bir hak görüyor. Bu itibarla, mil
letimizin tabayii ile fırkamızın 
programında tamamile bir muta
bakat vardır.

B u  is t ik a m e tte n  y ü rü y e 
ceğ iz . V e  m u v a ffa k  o la c a ğ ı
m ızd a şü p h e y o k tu r .

Mütaleatmız içinde iktisadı sa
hada çok paratik noktalara temas 
ettiniz, Meselâ, kooperatifler. Şu
rada burada halk veya münevver
lerin teşebhüsü ile fiil sahasına 
geçen kıymetli hasılalar görülmek
tedir. Hükümetimizin de bu teşeb
büsleri takviye etmesi lâzımdır.

Hükümeti Cumhuriye, bu lüzu
mu tabiî idrak etmektedir. Fakat 
daima bu meyanda üzerine çok 
yüklenilen bir müessesei maliye 
vardır ki o da Ziraat Bankasıdır. 
Banka, fazla faiz alıyor deniliyor. 
Mütehassıs olmadığım için bu mev
zu üzerinde çok fazla söylemiye- 
ceğim.Fakat diğer ecnebi bankaları 
ııın aldığı faizler mukayese edilirse 
ancak o zaman nispet meydana 
çıkar. Herkes, kendisine yardım 
düşündüğü zaman arzu ettiği ka
dar yardım görememektedir.

Bazı yerlerde yaptırdığım he
saplara göre, bütün bu temenniler 
tamamen naran dikatîe alınırsa 
bu taleplerin hatta yarısını tatmin 
edebilmek için Ziraat Bankasının 
en eşağı 150 milyon lira sermaye
ye malik olması lâzımdır. Halbu
ki bugün Ziraat Bankasının ser
mayesi ancak 25-30 milyon Hra 
kadardır. Bunu.) için muaveneti 
ancak bu kadar yapabiliyor. Daha 
fazlasını beklemek hayal olur. 
Yalnız, muhtelif mır.takaların da 
ihtiyaçlarının nisbetini nazan dik
kate alm.yorsa ve parasını müs- 
tehak olanlardan ziyade olmıvan- 
lara veriyorsa, o zaman bu itiraz 

j ve tenkil edilecek bir nokta olur. 
Bu takdirde, bankanın vaziyeti 
hakikiyesine gelmesini talep etmek 
halkı.j, bilhassa çiftçilerin sarih 
bir hakkıdır.

Arkadaşlar, bu raporlar ve 
bu raporlar üzerinde söylenen 
sözler behemehal nazarı dikkate 
alınmalıdır. Ben de umumî reisi
niz olmak itibarile şahsan alâka
dar olacağım. [Alkışlar.] Bütün 
vilâyetlerin raporları tasnif oluna
bilir. Ayni cinsten meseleler var
dır, umumî raporla umumî heyeti 
idareye bildirilir. Orada tasnif 
olunur. Hangi işlerin derakap
yapılması mümkündür, hangileri
tehir edilebilir, orada bunu tesbit 
mümkündür. Bunlarla şahsan alâ
kadar elacağım, heyeti aliyenize
vadediyorum. [Şiddetli alkışlar.]
Yalnız, söylediğim bir noktaya

arkadaşlardan rica 
efkârı 

söy-

taınamen 
dair fikir

avdet eder
edeceği:':; la vatanca ;!;! 
urouroiyeyc daim.; hak 
lemek vazifeniz okur,.

Herkese arzularının 
kabili is’af olduğuna 
vermek bizim için fayda ve:mez. 
Fırkamızın maksadı böyle güıı ka
zanmak değildir. Bütün hayatımızı 
hakiki hedeflere sevketmek ve en 
nihayet millete bir gün elile tuta
cağı hakikî ve maddî eserler ver
mektir. F ırk am ız ın  sö z leri, 
h e r k e s in  h o şu n a  g id e c e k  sö z 
le r  d eğil, f a k a t  m ille ti y ü k 
s e lte c e k  h a k ik a t le r  o la c a k 
tır . [ a lk ış la r ]  Eğer Cumhuriyet 
Hal Fırkasının heyeti aliyenizi teş
kil eden münevver azası, bu nok
tadan milleti her gün irşat etme
ği vazife bilir ve nihayet kendisi 
için külfet addetmezleıse, hâsıl 
olacak efkârı umumiye şayanı iti
mat olabilir. Çünkü, arkadaşlar, 
efkârı umumiye her İçtimaî heyet
te daima ve daima mevcuttur. Fakat 
halkın afkârı umumiyesi hariçten 

kimsenin tesiri olmaksızın tabiî olarak 
mevcut olan efkâr ve hissiyatın 
yine tabiî olarak yarattığı bir ha
vadır. Halbuki beşer daima tesir 
altında kalıyor. Yalnız yeter ki bu 
tesir, İçtimaî heyeti vücude getiren 
insanların hakikaten oniarı düşü
nen ve bütün varlığını orlara hasru 
tahsis edenleri tarafından yaratıl
sın. Bu suretle yaranılacak olan ef
kârı umumiye bu memleketin istik
balini temin edebilir. Yoksa her 
hangi esen bir hava ile tebeddül 
edebilecek bir efkârı umumiye 
içinde yaşarsak yarma itimat müm
kün olmaz. Türk milletinin sağlam 
bir fikre malikiyetini temin etmek 
gayemizdir. Yürüdüğümüz hakikat 
yolunun milleti saadete isal eden 
yegâne yol olduğunu anlatmak lâ
zımdır.

H erşeyin husulüne çak 
şırken  bütün m esainin, bütün 
teşebbüslerin  fevkinde Türk 
e fk ârı umumiyesini h ak ikati 
idrak v s  im tisasa alıştırm ak 
bu hali, ona hali tab iî yap
m ak, şuradan ve buradan 
gelecek  günlük fik irlere, 
sah tek âr ve îğ fa lk âr te lk in 
lere  asla  ehem m iyet verm i- 
y ecek  bir olgunlukta yap
m aktır.

Bunudî. yapmak heyeti aliyeni
ze terettüp eden bir vazifedir.

F ır k a m js  d iğ er m e m le k e t
le rd e  olduğu gıM  h e r  h an g i 
b ir  p o lit ik a  u n su ru  g ib i t e 
lâ k k i ed ilm em elid ir . M alûm u 
âlm izö lr k i s iy a s e t  f ır k a 
la r , m u ay y en , m a h d u t m a k 
s a t la r la  te ş e k k ü l e d e r le r .

M eselâ  îzm ir tü c c a r la r ı y a l
mış k en d i m e n fa a tle r in i tem - 
e d e b ü e c e k  b îr  f ır k a  y a 
p a b ilir le r , y a h u t y a ln ız  ç i f t 
ç ile r  dem ib a r e t  b îr  f ır k a  

o la b ilir  .B ö y le  m a h d u t b ir  f ır k a  
o la b ilir . H a lb u k i b izim  f ır k a  
m ız b S y le  m ah d u t b ir  n a z a r 
ta k ip  ed en  b ir  te ş e k k ü l d e
ğ ild ir. B ilâ k is  h e r  s ın ıf  h a l
k ın  m e n fa a tle r in i m iitesav i 
b ir s u r e tte  b ir i d iğ erin i m u- 
ta z a r n r  e tm ed e n  te m in  e t 
m eğ i is tih d a f ed en  b ir  t e ş e k 
k ü ld ü r. B u n u , ta v ru  h a r e 
k e tim iz  isp a t e tm e k te d ir . 
B u n d an  s o n ra , b ö y le  o la - 
ca k iır . D iğ er m e m le k e tle rd e  
bu  te şe k k ü lü n  b ir  m ü şab ih in i 
a ra m a ğ a  lüzum  y o k tu r .

Arkadaşlar, zaman, tarih hâ- 
disat takip ettiğimiz istika
mette bizi aldatmamıştır. Bu 
yol üzerinde her gün daha çok 
tenevvür ederek hedefe yürüye
ceğiz.

ts u ııa le  b e ra b e r  y ü rü m ek  
İR ten tiy en iere b ir  ş s y  d iy e- 
m iy e ce ğ is . O jjla r  da is le d ik 
le r i -r' : h i h a re k e t  e d e r le r . 
B : 2:im h ed efim ize  doğru  y ü 
rü rk e n  isa b e tli o ld uğum uza 
v s s n  n ih a y e t m u v a ffa k iy e t
le  h e d e fe  v âsıl o la c a ğ ım ız a  
itim ad ım ız  o k a d a r  k u v v etli
d ir k i •■unun ve bu nun b b -  
te r iz  o lm a sı bizi a s la  m ü te 
e s s ir  e tm ez . B e lk i tem b ih  
e d e r , d a h a  ç o k  d ik k a tli y a 
p a r .

Yalnız bizi geriye gö
türecek olanların takip ede
cekleri istikamete asla mü
sait davranamayız. Ka= 
nunlarımız müsait değilse 
o kanunları tadil ederiz, 
yani kanun yaparız, en 
nihayet lüzum ve mecbu
riyet görürsek, bu yolda 
herşeyin fevkine çıkarak 
hedefimizde yürümekte 
asla tereddüt etmeyiz.

Bir tarihte izmirde İktisat kon
gresi oldu. Orada bütün arkadaş
larla beraber ben de bazı sözler 
söylemiş im. Türk milleti, bütün 
tarihinde harp meydanlarında bir 
çok zafer taçları giymiştir. Bunun
la mürtehirdir. Daima müftehir 
olacaktır. Ancak, bu mefharet ta
cını daha çok tezyin ederek mil
letin başında tutabilmek için di
ğer bir sahada behemehal mu
vaffak olması lâzımdır.

O da, iksısat sahasıdır demiş
tim. Bu dakikada iftiharla görü
nüyorum ki kıymetli azanız söz 
söylerken benim o zaman müte
hassis olduğumdan daha yüksek 
bir tahassüs ile iktisat sahasında 
her noktaya parmaklarını koy
muşlardır. Bunu görmek benim 
için manevî bir mazhariyettir. Bu 
mazhariyeti bana ihsas ettiklerin
den dolayı ayrıca teşekkür ede
rim.

Arkadaşlar, Eğer bugüne ka
dar İktisadî sahada arzu etti
ğiniz derecede büyük büyük mu
vaffakiyetler görfılemiyorsa bunu 
tabiî bulmak lâzımdır. Bu demek 
değildir ki, Türk milleti iktisat 
sahasında kabiliyetsizdir. Bunu 
belki diyenler vardır. Fakat bun

lar Türk milletinin hakikî tarihine bil- 
miyenler ve onu hakikî kıymetile 
tanımamış olanlardır.

B ü tü n  b e ş e r iy e te  zsraati, 
s a n ’a ti  ilk  a ğ re te n  T ü rk  m il
le t id ir . T ü rk  m ille tin in  d ü n 
y a y a  m ü reb b iîik  e tm iş  o ld u 
ğ u n a  a r t ık  h a k ik î â lim ler in  
şü p h esi k a lm a m ıştır . T ü rk  
m îlle tin in  b u n d an  s o a r s  da 
lâ y ik  o ld uğu d e re ce d e  ik b -  
s a d iy a t  s a h a s ın d a  y ü k s e le c e 
ğ in e  k im se n in  şü p h esi o lm a 
m alıd ır.

Fırkamızın vazifesi bu hedefe bir 
an evvel erişebilmek için millete 
yol göstermek ve yardım etmek
tir. Biz bunu bir vicdan borcu, 
bir insanlık borcu biliriz. Borcu
muza sadıkız, daima sadık olaca- 
ğiz.„ [Şiddetli alkışlar]

Gazi Hazretleri, muvasalatla
rında olduğu gibi ocaktan ayrı
lırken de murahhas ve samileıin 
hararetli alkış ve muhabbet te- 
zahürlerile karşılanmışlardır.

*
îzmir; 28 (A.A) —  Reisicüm

hur Hazretleri bugün dairelerinden 
çıkmamışlardır.

İdam edilecek
| Devlet teşkilâtına karşı 
jj gelenler 6 0  yaşım da

geçseler idam edilecek
V .--------------------------------------  j

Ankara, 28 (İnkılâp) —  Türk 
ceza kanununun bir maddesine 
göre muhakeme hükümleri esna
sında 60 yaşını mütecaviz olan 
mücrimlerin idam cezası 24 sene 
hapis cezasına tahavvül etmektedir 
Bu yüzden 60 yaşını mütecaviz 
olup hükümete karşı azamî cü
rümleri irtikâp edenlerin idamı 
kabil değildir.

Halbuki bu gibi adamlar, bu 
gibi hâdiselerde, asılmak korku
su olmadığından başlıca unsur 
olarak kullanılmaktadır. Bunun 
için devlet teşkilâtına, cümhuriye- 
te, inkılâba karşı vaki cürümler
de bu gibi adamların da idamı 
inkılâbı koruma kanununda tesbit 
olunmuştur.

Tabiîdir ki henüz bu kanun 
meriyet kesbrtmediği için halen 
divanı harbin vereceği idam ka
rarları içinde 60 yaşını mütecaviz 
olanların cezası 24 sene hapse 
tahavvül edecektir.

Barut inhisarı

irtişa mamm alan

Ankara 28 —  Barut inhisarı 
irtişa davası dosyaları İstanbula 
gönderilmiştir. Heyeti Vekile ka- 
rarile haklarında takibat yapılma
sına müsaade edilen maliye memu
runa ait olan isticvaplar Istanbul- 
dan idare olunacaktır.

Dosya hali hazırda İstanbul 
yedinci istintak dairesindedir.

Son tahkikatın açılmasını mü
teakip muvaceheler başlıyacaktı. 
Muhakemenin nihayet bir ay son
ra başlıyacağı tahmin olunmakta
dır. Halen bazı noktaları istintak 
dairesince tahkik edilmektedir.

Buradaki memurların isticvap
ları istinabe ile yapılacaktır. Me
murlardan ikisi halen mâliyede 
müstahdemdirler.

İş Bankası

Hissedarlarına 
yüzde 10 veriyor

Ankara, 27 — İş Bankasının 
tamamen tediye edilmiş 5 milyon 
lira sermayesi ve 2,5 milyon li
ra nizamî ihtiyaç akçesi bulun
maktadır. Bu seneki blânçoda 
ayrıca 900 bin lira da hususî 
bir ihtiyat olarak ayrılmıştır.

İş bankasının bu seneki kâri, 
geçen seneki kârdan az değildir. 
Geçen sene hissedarlara yüzde 12 
temettü verilmiştir.

Piyasanın umumî vaziyeti na
zarı dikkate alınarak banka mec
lisi idaresi, bu sene temettüü yüzde 
10 nispetinde tevzi etmek üzere 
yeni bir karar vermiş bulunuyor.

Heyeti umumiye Şubat 15 te 
toplanacak temettüün tevzii de Şu
batın nihayetinde başlıyacaktır. İş 
bankası memleketin sanayi cephesi 
ile de vâsi mikyasta alâkadar ol
maktadır. Bu meyanda bankaya ait 
kömür ocaklarının çok memnuni
yete şayan bir tarzda inkişaf ettiği 
görülmektedir.

Deviet Bankası
Ankara 28 (İnkılâp) —  Devlet 

Bankasının tesisi etrafındaki ha
zırlıklar bitmek üzeredir.
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H a y d a r p i  u  < j

D ö k m e  b o ru  v .  ıe  

zartesi gün:: :-;;.at 15 
pılacalru-.

Münakamya işi rak 
teminatların: ay "i o-.’i * 
meleri lâzımdır.

Taliple.* münakaşa : 
ve Haydarpaşada' .'aarc.

jVV7 > 1. E' V' k w

v: ı İîili ı ık ı •> ı ’ \ k 'îiT J?  ur .’/Iuna* 
15 -h A -ı:;a,d j Divlet Demiryolları Seyriseffain

15-3 >
iiı ik uplannı 

ı:lar ;n ı:r;kas ı

mukabilinde
edcOi'irîeı*.

: muvakkat 
komisyonu

An kamda ve

";î?.îi zarfla münakaşası 9-3-93i pu- 
D- vk-t demifyoİls.n idaresinde ya-

k rk 1 e 1:İ:f mektupiarır.ı vc muvakkat 
!^ ,30a  kaçar komisyon kâtipliğine ver-

:rîu.:m-; icrizıi beşer li/a mukabilinde 
veznelerinden tedarik edebilirler.

Ankarada

y Merkez A'-e'uası : Galr.td
j'..j KOprj başı ,3. 236^

Şube Acenktsı : Sirkeci
f; 1 Mühiirdar/.ade ha/n J. 2740.

. M  e r s in  p o s t a s ı  
( İNEBOLU ) Vap l!»*U 30 K . 

sani cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkarak Çanakk; .le 
İzmir, Küüük, Bodrum, F a- 
dos, Fethiye, Finike, Antalya, 
Alâıye Mersine kaikac.;k ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, D ıl- 
yan Marmaris Kuradasına da

Kütahya-Ja,1 k 2s'.v inttı üzerinde Değirmisaz istaâysnu civarında 
87-88 Kmr a-'usr^a vaki taş ocağında çıkartacak 8000 M* bakisi ka
palı zarfla münakaşaya kopmuştur. Künakasa 26 şııoat 951 pej'^emoe 
günü saat 15,30 ta Ankarada Devlet demityoî:arı idarecinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin tekli 1 mektup'.ani'i ve. muvakkat te
minatlarını ayni günde saat 15 katlar münakaşa komisyonu kâtıp’iğ.ne 
vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilinde A ;lkar'j.da ’ e 
Haydarpaşada idare veznelerinde ı tedarik edeb’hrier.

İktisat Vekâletim den:
Şartnamesi dairesinde muhteli- 

fülciııs 200 adet piiiverizatör pazar»
lıkîa mıû' 

TanM 
zarfında i 
cağından
mak üzei:'

ı^ a n cıa n

R) r

dilecektir»
itibaren 10 gün 

at’îyesi icra kılına- 
m şartnameyi al-
ess ve pazarlığa iş

tirak için v.. v i^l ihale olası 5 - Şu
bat - 931 saat 15 te teklif edecekle
ri fiyata sa ’/aıan %  7S5 teminat ak
çeleri ile birlikte Ankara iktisat Ve
kâleti mubayaat komisyonuna mü
racaatları ilân olunur.

^ 2 ^ r X T 2 Z ^ I '2 5 3  ‘7

Emniyet Samdhği KTİdıirlIî- 
ğiısdeıs EamiâLlhtîayedesi

H

900 5431 Tahta . 7 'de Rüstempaşa mahallesinde Balka- 
p:■T’ı a eski ve yeni 29,31 numaralı
ja ... . .....: ;  gediğinden miinkalip mukad
dema i e:yevr;j iki bap dükkânın nısıf hissesi Şa’hende H.

61875 51.97 Gn Suıtabayazı* mabaüesindç eski, M"n>- 
ve Rıhtım caddesi ve ye.ıi Mumhaas ve 

.V.r.„Tiusiafap2şa caddesi eski, 16,16 mekerer 
ve iî. ■ - p 16 ır/jkerrer 90 ve 99 ve
16 saüher.vr, v yeni, 20, 22, 24, 26, 28 
ve İ j i  ı... alır.da beş bap dukkkânı
müş:er' ! . .r .j •- , a r j : yüz yirmi hisse itiba- 
r:-!:: a:_jr»:r . î."--, j  . .'lani?e Hanım tarafından

b!îvekâle oğlu Esadullah B.
4374 5647 M :;. v Nu.-^osıııan:’yö Aiibaba yoka-

ğıacla 21, 2û, 65, 67, 69 ve yeni, 29,35,
Sj , .'i, o3 ı kınarak üç dükkânı müştemÜ iki 
bane:.n doksan ait! hissede altmış bir hissesi.

Artin Ef.
3440 5695 Gaîatada Ersekyeraez mahallesinde İskender

caddesind.; eski, 78, 80 ve veni, 78 -lumaralı 
bir hanenin yansı. Aİi Kenan B.

1435 5696 Galatada Sultan Bayazıt mahallesinde Döşe
meci, Topçular sokağında eski, 2 ve 266 ve 
yeni, 2 ve 252 numaralı rnaa c iikkân odaların 
yarısı. Ali Kenan B.

1325 6697 Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde imarazade so-

iyi

İî#

Mutfak inşası
Münakaşa Hânı

Da; üşâifaka Müdüriyetinden: 
Darı: jşr.takaya kapalı zarf müna
kaşa usüiu iie bir mutfak yaptı
rılacaktır. Zarflar şubatın 23ür.cii 
pazartesi günü saat 15 te Nuru- 
osmarJyede Cemiyeti Tedrisiyei 
İslamiye merkezinde açılacak - 
tır. Talip olanların şartr.arce ve 
keşiîname suretlerini almak üzere 
mezkûr merkeze müracaatları.

ifansa 4 ¥ eKaiietmctejs 2
Ankarada telsiz telgraf civarında 

Ziraat mektebi arazisi dahilinde in
şa olunmakta bulunan (Tavukçuluk 
enstitüsü hariç) ziraî ve baytarı ens
titülerin bilâ istisna bütün mebani- 
nin soğuk, sıcak su ana telsisatı lava 
îooîar, bina dahili lâğım ve pis su 
mecraları, yangın tesisatı, banyo duş 
tesisatı teferruatı kapalı zarf usuliîe 
rrünakasaya vazohmmuştur. Müd- 
Sjd münakaşa 21 kânunusani 1931 

* zihinden 15 şubat 1931 tarihine 
k»dar (25); gündür. Evrakı fenniye 

r "  ̂ şeraiti münakaşa ve projeler Ve= 
t  âlet myfıasebesine verilecek (25) 

r . mukabilinde telsiz telgrat civa-
ı enstitüler heyeti renniyesi ta
rafından taliplere yerilmektedir» 

Zarflar 14 şubat 1931 günü saat 
% İv, da iktisat Vekâleti Ziraat Müste- 
r i sarlığı kısmında teşekkül edecek ko° 
r  misyonu mahsus tarafından küşat 
^ oinnaeağı ilan olunur»

Kılıç Aii paşa askerlik 
riyasetinden:

Ceza tecili
Şubede kayıth ve şube mmta- 

fcasmda sayıtlı olmayıp mukim bu
lunan ve hali hazır vaziyetleri as
kerlik mükellefiyet kanununun86-89 
90-98 ve 1G6 inci maddelerine na
zaran cezaya tâbi olan 316-317 
318 -319 - 320-321-322 - 323 - 324 
doğumlu efradın 1741 No kanana 
nazaran cezaları tecil edilmiştir, 
binanenaleyh şûbenin yevmi ;eb- 
iiği oıan 28-1-930 tarihinden üç 
ay zarfında hemen şubeye müra
caatları ehemmiyetle ilan olunur.

Ecnebi ve gayrimüslim mek
tepler Türk Muallimleri Cemiyeti 
Riyasetinden: Pazar günkü içtima- 
da ekseriyet hâsıl olmadığından 
cemiyetimizin senelik kongresi 
30 K.sani cuma günü saat 14 te 
Sııltanahmette Muallimler Birliği 
merkezinde toplanacaktır. Bütün 
arkadaşların teşrifleri rica olunur.

M ^ ' .r , » g M p M W İ W I « W f i 1I F l l

K a r a  D a v u t
Bugün çıktı

Siyasî Halk gazetesi 

S ah ip  v e  m üd ürü

N  î z a m e t t i n  N a z i f
Perçemce \e Pazartes günleri çıkar

Sarih i
g iize î h ik â y e le r , ş iirler, 

y az ılar* m ü s te s n a  ta b lo la rD
Oİİ&CîC/@nr 2 [B ü yü k  eşya piyango

27 'Kâmmusasrai : SALI
8

Zevali
Güneş

î i f i i
Aksam
Yatsı

Ramazan
S.

1,53 
12,27 
15,05 
17,20 
18,54 

5,31 
R uzh

1349
Ezanı S.

7,14 
7,06 
y,44 

12,00 
1,35 

12,10
81

Bugünkü hava
Dün azamî hararet 6 asgarî 4 

idi. Bugün rüzgâr lodostan ese 
cek, hava yağmurlu olacaktır.

kağmda eski. 5 ve yeni, 3 
iki odayı müştemil bir bap dükkânın

Kenan B.
2125 5898 Beşiktataş Sinanpaşayıatik mahallesinde Has-

fım  sokağında eski, 39 ve 39 mükerrer ve 
41 ve yeni, 39 ve39-l ve41 numaralı üç dük
kânın nısıf hissesi. Baiâ Hanım ile

İbrahim ve İsmail Eefndiler 
\ ukarda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei 

deyn edilmemesi hasebiie (Altmış bir) gün müddetle satılığa çıkarıl
dığından talip olanların ve fazla tafsilât aimak istiyenlerin Sandık 
Satış Amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

MUHİT
28 inci nüshası yüksek edebî 

ve iimî kıymeti haiz yazılarla, ne
fis resimler ve tablolarla dolu ol
duğu halde intişar etti.

Maarif Vekiİimizir 
yasetimiz hakkında çok 
beyanatı; Ali Ekrem Beyin (lisa
nımız) risalesi hakkında Ahmet 
Cevat Beyin bir tenkidi vardır.

Lise talebeleri arasındaki yazı 
müsabakası çok dikkate şayan 
neticeler vermiştir. Bunlardan baş
ka bu nüshada :

Tam ve sc 
beş küçük hikâye, 
duygu çiçekleri, tarih ve 
telefoto, Garp şiirleri, v.s. v.s.

Dr. Hafız Cemal
Dahilî hastalıklar

la günlerde öğ- 
(1 4 -1 6 )  da İs

tanbul Divanyolunda (118) numa
ralı hususî kabinesinde hastalarını 
kabul eder. T. L. İst. 2398

fvıes’ul M ü d ü rsa b r îla lin T  ”
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önaıırp failleri

ak üaeıre kararına Ferdi
Hükümler tasdik edilmek üzere bir memuru mah
sus yasıtasile Ankaraya gönderildi. ’ Tefhim ve 

infaz pazartesiye yapılacaktır.
Menemen, 29 ( İnkılâp ) —

Divanı harp Menemen hâdise
sinde doğrudan doğruya alâkadar 
olanlar hakkında kararını vermiş
tir. Bu karar neticesinde beraat 
edenler tahliye edilmiştir.

Mahkûm olanlar hakkındaki 
karar da bir iki güne kadir teb
liğ edilecektir. İdam kararlarının 
tebliği için hükümlerin Meclis ta
rafından tasdik edilmesi bekleni
yor.

İdarei örfiye adliye müşaviri 
kaymakam Münür Bey bugün 
kararı hamilen Ankaraya hareket 
etmiştir. Kararlar adliye encüme
ninde tetkik edildikten sonra he
yeti numumiyeye bildirilecektir. 
Bu iş ağlebi ihtimal pazartesi 
gününe kadar bitecektir. Şu hal
de idam hükümlerinin sah saba
hı infaz edilmesi, idam mahkûm
larına o sabah kararın bildirilme
si muhtemeldir.

Şimdiye kadar tahliye edilen
lerin miktan 67 yi bulmuştur. 
Bunların kırkı ademi mes’uliyet 
kararı almıştır. Beşi kadın olmak 
üzere ceman 27 kişi beraat et
miştir. İlk nöbet beraat edenle! - 
den Abdüigani Fazlı Efendi iie 
ikinci sefer beraat edenlerden 
Saffet hoca cümhuriyet adaletine 
dua edip sevinçlerinden ağlamış
lardır. Bazıları da kurban kes
mişlerdir.

Menemen ve İzmirin öteden- 
beri muhabbetine mazhar olan 
Saffet hocanın beraeti bir çok 
kimseleri memnun bırakmıştır.

Dün beraet edenler arasında 
dört sarıklı vardı. Bunlardan biri 
Yanyah Hakkı hocadır.

Tahliyelerden sonra 160 kişilik 
birinci gruptan hapishanede 39 
kişi kalmıştır ki bunlardan bir 
kısım mevkuflara bir iki celsede 
hapis cezaları tebliğ edilecektir.

Kuvvetli tahminler
Burada mevsuk malûmat alan 

mehalifin kuvvetli tahminlere gö
re, Divanı harp irtica maznunla
rından 37 kişiyi idama mahkûm 
etmiştir. Geriye kalan 45 kişi hak
kında da muhtelif hapis cezaları 
verilmiştir.

idama mahkûm edilenlerden 
beşinin yaşları büyük olduğu için 
cezaları hapse tahvil edilmiştir.

Karar etrafındaki tahminlere 
göre Şeyh Esat hakkındaki hü
küm yaşı kanunun tayin ettiği 
haddi tecavüz ettiği: noktasından 
tesbit ve takdir olunmuştur. 
Bu surettle Şeyh Esadm, hakkında 
idam kararı verilenler arasında 
olmadığı tahmini ileri sürülmek
tedir.

Divanı harp kararı örfî idare 
mmtaka kumandanı Fahrettin Pş. 
Başvekâlete arzetmiştir.

Kararın metni Divanı harp 
adlî müşaviri Münir Bey tarafın
dan getirilmektedir. Münir Bey 
Menemenden yola çıkmıştır.

Yannki mahkemeler
Menemen. 29 (A.A.) — Önü

müzdeki cumartesi günü irticaa 
kıyam maksadile oakşî tarikinin 
ihyasına çalışmakla maznun bak
kal Haşan usta, Eskişehirden Ta
tar manifaturacı Abdurrahman ve 
Hacı Hâmit ve hazır elbisoci Ya- 
kubun ve hükümet aleyhinde te- 
fevv'ihatta bulunmakla maznun İz
mirde amelelik eden aslen Burga- 
ristanlı Ismaili» muhakemeleri ya
pılacaktır.

A d res  : İst. A n k a r a  ca d d es i Fiati 5 kuruş

vergisi

larak

MecSigîne §ewkedlIİMnstlr<,

n=̂ \ oo oo

Memurin maaşatı 
Indirilmiyecek
Ankara 28 —  Maliye vekili 

bütçe encümenine yeni bütçede 
yapılacak tadilât ile hükümetin 
noktai nazarını bildirdi. Yeni büt
çedeki tasarruf esasları arasında 
memurlar için alınmış bir karar 
yoktur, Esasen memurlarımızın 
adedile aldıkları para miktarı di
ğer hükümetler teşkilâtından 
noksan görülmektedir. Yeni büt
çede, bütün mesai nispetleri azal
tılarak vergiler, varidatta husule 
gelecek tenakusa karşı masraf 
azaltılarak muvazene temin et
meğe matuftur.

İzmir kongresi bitti
İzmir 29 (A.A) —  İzmir meb’

usu Vasıf Beyin riyasetinde bir 
müddenberi içtima etmekte olan 
Cümhuriyet Halk fırkası vilâyet 
kongresi mesaisine hitam vermiş
tir. Büyük kongreye gidecek 
murahaslar intihap olunmuştur. 
Vasıf Bey tarafından kaza heyeti 
murahaslan şerefine İzmir palasta 
bir öğle ziyafeti verilecektir.

Mübadele komis
yonu

Mübadele komisyonu, son iti- 
lâfname mucibince verdikleri
300.000 İngiliz lira tazminatın a!â- 
dar etabli Türk ve bunlara istih
kaklarına mukabil tevzii için 
şimdiye kadar vaki olan ilk tet
kikler bitirilmiştir. Tevziata esas 
tutulması mukarrer olan vergi 
matlûbatına ait iddiaların tahaiki 
için komisyon namına hazırlanan 
mektupların mal müdürlerine, ta- 
po idarelerine gönderilmesine 
başlanmıştır.

Şimdiye kadar vesika almak 
için 45.000 rutn müracaat et
miştir. Daha 30.000 rum vesika 
dağıtılacaktır.

Garbî Trakyada tazminat ala
cak olan Türklerin miktarı da
700.000 olarak tahmin edilmek
tedir.

Varidat kanunları
Ankara 29 (İnkılâp) —  Mâliye

ce vekâletince varidat kanunları 
hazırlanmıştır. İlk heyeti vekilede 
içtimamda müzakere edilecektir.

... :!r' ‘

;; Gazi Hz» f,
rjîzmirde bazı resmi mü-;ı 

esseseleri ziyaret etti.
İzmir 29 (A. A) —  Reisıcum- | 

 ̂ hur Hazretleri bu gün saat 15 te ■ 
|] vilâyet makamını teşrif etmiş- 
i] lerdir. Müteakiben belediye 
İ  dairesine, müstahkem mevki 
s kumandanlığına ve Cumhuriyet 
R Halk fırkasına gitmişlerdir. Vı- ;a 
jîj lâyet ve belediyede mahalli isler 
|| hakkında malûmat ve izahat 
p almışlar, fırka merkezinde aza- ■ 
jp larla fırka nizamnamesi ve tes
it- kilâtı alâkadar eden mevzular
S üzerinde uzun müddet konuş- ” 
H muşlardır. ^
p Uğradıkları yerlerde kendi- 
E lerini görmek isteyen halk bü- ’ 
I; yük kalabalıklar halinde çıkın- 

caya kadar beklemişler ve ha- î 
ir raretle alkışlamışlardır. Gazi ıV 
:. Hazretleri saat 21 de dairelerine . 
İ  avdet buyurmuşlardır. 1

Cenupta !
Aşiret akınlarma 
mâni olunacak

Hükümet cenuptan yapı- 
lacak akmlara karşı 

esaslı tedbirler aldı
V .— ___ _ ______ ___ ____

Ankara, 29 -— Cenup hudu
dunda Sur iyeden bir takım aşiret
lerin topraklarımıza akın yaparak 
bir köyü yakmaları üzerine Suri
ye hududunda yeni tedbirler alın
mıştır. Son günlerde hudutta bu 
nevi vak’aların çoğalmış olması 
hükümeti bu tedbirleri almağa 
sevketmiştir.

Son hâdiseye dair gelen ma
lûmata göre ayın on dokuzunda 
cenup hududundan Beni Asaf aşi
retinden 50 - 60 kişilik silâhlı ve 
ekserisi süvari bir kafile Haran 
kazasının Şekerni köyüne tecavüz
le (3) koyun sürüsü ve köylüye 
ait birçok eşya gasbederek geri 
çekilmek istemişlerdir. Fakat ma
halli vak’aya tam zamanında yeti
şen jandarma ve rüsumat muha
faza müfrezeleri ile aralarında vu- 
kubulan müsademede sürülerden 
birisi kurtarılmıştır.

Ticaret Odasında

Dün senelik kon
gre yapıldı 

raporlar okundu
Ticaret Odası senelik kongre

si, dün, saat 14 te aktedilmiştir. 
Kongrede, Afyon meb’usu Ali, 
Cevdet Kerim, Fazlı, Şefik Bey
lerle, millî bankalar direktörleri, 
san’at mektepleri raüdür ve mü
fettişleri ve bilûmum oda azalan 
bulunmurlardır. Oda reisi eczacı 
Necip B. celseyi küşat etmiştir.

Her sene istişarî mahiyette 
olan kongrelerin mütalea ve te- 
temennilerinin oda mesaisinde âmil 
olduğunu söylemiştir.

Azayı selâmladıktan sonra mu
vaffakiyet temenni etmiştir. Kong
re divanı intihabı yapıldıktan son
ra Gazi Hz. Başvekil paşa 
Hazretlerine meclis riyaseti ve İkti
sat Vekâletin, tazimat telgrafları 
çekilmesi kararlaştırılmıştır.

Bundan sonra, balıkçılık, sa
nayi tedrisatı ve kunduracıların 
raporları okunmuş, bunlar üzerin
de münakaşalar yapılmıştır.

Bunlardan sonra, kongreye, 
nihayet verilmiştir.

Ankara, 29 (A.A) —  Maliye 
müfettişleri kongresi arazî ve mü- 
sekkafat ve kazanç vergilerinde
ki tadilâtı bitirmiştir. Kazanç ka
nununda yapılan tadilâta göre 
takdir salâhiyeti münferit memur
lardan alınarak muhtelif kazanç 
sınıfları mümessillerinin de bulu
nacağı bir heyete verilmiştir.

Kazanç beyannamelerine tâbi 
mükelleflerin icara müstenit ver
gilerinde bundan sonra icar had
lerinin yükselmesi esas tutulacak 
bu suretle beyanname ve şikâ
yetlerin önüne geçilecektir. Arazi 
vergisinde İratsız arazi vergiden 
istisna edilecektir.^

Ankara 29 — Maliye müfettiş
leri dün de kongre mesaisine de
vam etmişlerdir. Müfettişler bu 
baptaki mesailerini cumartesi veya 
pazar günü bitirmiş olacaklardır. 
İrat ve müsakkafat kanunlarında 
tadilâta ait müzakerat bitmiş ve 
kongrenin bu kanunlar hakkmda- 
ki noktai nazarı ve mütaleaları 
Maliye Vekâletine bildirilmiştir.

Kazanç vergisi tadilâtına ait 
müzakereler bitmiş, fakat hazır
lanan esaslar henüz tebyiz edilme
miştir. Yeni kazanç kanunu ta
dilâtına göre serbest meslek erba-

75 milyon
Ankara, 49 —  Taksim edilen 

Osmanlı borçlarında hissemize isa
bet eden kısımda 75 milyonluk 
nata yapıldığını iddia ve ihbar 
eden zat* evvelce İstanbulda ma
liye nezareti Düyunu Umumiye 
ve muamelâtı nakdiye şubeleri 
şefi olarak çalışan ve şimdi tica
retle meşgul olan Himmet zade 
Hüseyin Hüsnü Beydir.

Bu zat, iddiasını ispat ede
ceğini bildirmiş. Hükümet mü
racaatını kabul etmiştir.

Hüsnü Bey, Ankara müta- 
hitlerindendir. Kendisile görüş
tüm, bana dedi ki:

“— Evet böyle bir müracaatım 
vardır. Fakat şimdilik size bir 
şey söyliyemem.,,

Bu ihbarı tetkik için mâliyede 
bir komisyon teşkili takarrür et
miştir. Hüseyin Hüsnü Bey, bu 
komisyona verecektir.

Kenan, Halis ve ziya B.Ier 
beraat ettiler

Bir müddettenberi haklarında 
ağırceza mahkemesinde muhake
meleri cereyan etmekte olan K e
nan, Ziya ve Halis Beylerle diğer 
tevkifhane memurları müddeiumu
mi Cemil Beyin serdettiği iddia
name ile, vekillerin müdafaasın
dan sonra müttefikan beraat ka
ran almışlardır.

Ufak dedikodu ve suitefeh- 
hümler yüzünden vazifelerinden 
çektirilen müdür ve memurların, 
adliye vekâletince mağduriyetlerinin 
telâfi edileceğine şüphe yoktur.

bı karinelere istinaden vergiye tâbi 
tutulacaktır.

Kazancın resen takdir salâhi
yeti münferit memurlardan alın
mış ve bir heyete tevdi edilmiştir. 
Halkın ve muhtelif kazanç erba
bının bu heyette mümessilleri bu
lunacaktır. Başkaca kazanç beyan
namelerine tâbi mükellefinin ade
di de bu suretle azalacaktır. Çünki 
şimdiye kadar kazanç mükellefle
rinin icara müstenit vergilerinden 
icar hadleri aranıyordu. Şimdi icar 
hadlerinin yükseltilmesi esas ola
rak kabul edildiği için bu suretle 
beyanname ve şikâyetlerin önüne 
geçilmiş olacaktır.

Kongre, kazanç kanunu lâyi
hasını tertip ederken geçen se
ne Meclise verilmiş olan tadil 
projesinin mühim kısımlarını ilga 
etmiştir.

Müsakkafat ve arazi vergile
rine ait kanun lâyihaları üzerin
de kongre mühim tadilât yap
mamıştır. Yalnız İratsız arsaların 
vergiden istisnası kabul edilmiş, 
projelerdeki mühim tadilât tek
lifinin daha esaslı tetkikat yapıl
dıktan sonra gelecek sene icrası 
tensip edilmiştir. Ayrıca Maliye 
müfettişlerine ait yeni bir kanun 
lâyihasının esasları da kongrece 
hazırlanmakta dır .

Gandi İş başında
Allahabat 29 (A.A) —  Gandi, 

rüesadan Motinal ve Javabalal 
Nehru ile görüşmek üzere buraya 
gelmiştir. Kongre rüesasmdan ek
serisi hasta bulunan Motilâli ziya
ret ve kongre yakında aktedeceği 
komite içtimamda ispatı vucut et
mek üzre buraya gelmişlerdir.

İtalyada tevkifat
Roma 28 (A.A) —  Bresciada 

beş kişi yanlış veya gizli maksat
lara müstenit haberler neşrettik
lerinden dolayı tevkif edilmişlerdir.

İspanyada grip
Madrit 28 (A.A) —  Bir müd

detten beri müstevli surette hüküm 
sürmekte olan grip hastalığı azal
mağa başlamıştır.

Fecî bir kaza
Roma 28 (A. A) —  Bardonec- 

he’de dün vukubuian çığ kazası 
neticesinde 3 zabit, 2 küçük zabit 
ve 16 Alp avcı askeri ortadan 
kaybolmuşlardır.

Behçet Bey geliyor
Bir haftadan beri Ankarada1 

bulunan Tütün inhisarı umiımî mü- 
d"'rü Behçet Bey birkaç güne ka
dar şehrimize avdet edecektir.

Tütün inhisarının, 500 milyon 
dolar mukabilinde 10 sene müd
detle bir Amerikalı grupa verile
ceğine dair olan haber teeyyüt 
etmemiştir.

Ankaradan alâkadar mshafile 
gelen malûmata göre hükümet 
gösterilen şerati ağır bularak bu 
teklifi reddetmiştir.
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Atnımsı fînsıHknırimım

Atina (A.A) —  Grip, tehdit- 
kâr bir şakii aldığından hükümet 
bütün mektepleri kapatmağa ve 
on gün müddetle sinemaları, ti
yatroları, muzikhollan keza ka
patmağa ve umumî içtimaları me
netmeğe karar vermiştir. 4 nazır 
gripten muztariptir. M. Venize- 
olsun sıhhati yerindedir.

Maplsfıaııede bir 
bâdise

Londra, 28 (A.A) —  Yeni 
Cerze hükümeti dahilinde Aman- 
dal tevkifhanesinde dün akşam 
mevkuflarla gardiyanlar arasında 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. 
Mevkuflardan 9 kişi de kaçmış
tır.

Haeovda korsanlık
Hano 28 (A. A) —  Endopasifik 

ajansının verdiği bir habere göre 
Doteu, - Nunan hatlında işlemek
te olan trene bir çok korsanlar 
yolda taarruz etmişler ve 200 
kadar Çinli yolcuyu ahd alıp gö
türmüşlerdir Lahokay - Yunnanfu 
demir yoluda korsenların temdidi 
altında bulunmaktadır.

Amerikan hırsızları
Euksor, 28 (A.A) —  Bir takım 

mösellâh hırsızlar K. Saninin 26 
smda bir Amerika heyetine ait 
olan otomobile ateş açmışlardır. 
Şoför yaralanmıştır. 300 kadar 
polis bu hırsızların saklandıkları 
yerde muhasara etmişler, içlerin
den ikisini öldürmüşler birini de 
ağır surette yaralamışlardır.

Tokyoda bir yangın 
Tokyo, 29 (A.A.) —  Endopa

sifik ajansının nazaran, Tokyo 
yanışlarından birinde vukua ge- 
İsn bir yangın 120 evi tahrip et
miştir. Nüfusça telefat yoktur.

Amerikada içki kaçakçıları 
Nevyork 28 (A. A) —  İçki ya

sağı memurları gizli bir içki ima
lâthanesinde yarım milyon dolar
lık ispirtolu meşrubat bulmuşlar 
ve müsadere etmişlerdir. 4 kişi 
tevkif olunmuştur.

Fransız kabinesi 
Paris, 29 (A .  A. ) —  Laval 

kabinesinden Cuma günü umumî 
siyaset hakkında komünist M. 
Gachin, radikal sosyalist M. Ric- 
hard ve sosyalist M. For tara
fından istizahatta bulunulacaktır.

Avam Kamarasında 
Londra, 28 ( A. A ) —  Avam 

kamarası, tredünyonlara ve sanayi 
ihtilâflarına ait kanunun tadili 
hakkındaki lâyihanın ikinci müza
keresini yapmağa başlamıştır. Ad
liye Nazırı, 1926 da yap lan umu
mî grevin şimdiki lâyihaya göre 
gayri kanunî addedilmesi lâzım 
geldiğini söylemiştir. Hatırlarda
dır ki muhafazakârlarla liberaller 
bu nokta hakkında hükümetten 
sarih bir fikir almağa beyhude 
yere uğraşmışlardır.

Halk galeyana

m t ı
Shafer 29 (A.A.) —  Fevkalâde 

heyecana duçar olmuş olan halk, 
zabıta memurunun elini kolunu 
bağladıktan sonra bir adamla bü
tün ailesini itlâf etmiş olduğunu 
itiraf, bir delikanlının bulunduğu 
hapishaneye giderek mumaileyhi 
ora dan almışlar ve otomobillerle 
civarındaki .bir köprüye götürerek 
orada asmışlardır.

Bir Ingiliz gemisin- 
de bir hâdise
Londra, 28. (A.A.) — Lort

Alexander Lucia vapuru hâdisesi 
hakkında Avam kamarasında so
rulan suale verdiği cevapta, bu 
vapurun zabitlerile efradı arasın
da mütekabil memnuniyet ve mu- 
halasut esaslarına nüstenit müna- 
sebat mevcut olmadığının, bir ta
raftan zabitlerinin idare hususun
da kabiliyet gösteremediklerinin 
tahkikat neticesinde anlaşılmış 
olduğu söylenmiştir. Bahriye ne
zareti inzibat meclisi bu esbabı 
muhaffefeyi nazarı itibara alarak 
efrat hakkında cezaları indirmeğe 
karar vermiştir.Gemi zabitlerinden 
bazıları muvakkaten tekaüde sev- 
kedilecektir.

Rayhiştağda
Berlin, 29 (A.A) —  Rayhiştag 

bütçe komisyonunda Ziraat Nazın 
M. Schcele, ziraî mahsulât hak
kında daha şiddetli bir himaye 
usulünün tatbikini mütezammı pro
gram hakkında mütemmim izahat 
vermiştir.

Pavîovanın cenazesi
Londra, 28 (A.A.) —  Meşhur 

dansöz Pavltvamn cenazesi gayet 
müessir merasimle kaldırılmıştır.

İzvestiyanm bir makalesi
Moskova, 28 (A.A) — Tas 

ajansı bildiriyor:
İzvestiya gazetesi, Hindistan kon

feransının mesaisini bitirerek ka
panması vesilesile neşrettiği bir 
başmakalede diyor ki:

“ıngiliz emperyalizmi Hindis- 
tandaki mevkiini katiyyen muhafaza 
etmek istediğinden haİk kütlesinin 
zararına olarak Hint bur juvarlarile 
anlaşmağa çalışıyor.

Hint konferansı, İngiltere hü
kümeti Hindolarla müslüman eka- 
liyetleri karşı karşıya bıraktığın
dan epiy zayıf düşmüştür, İngiltere 
hükümeti Hindistanda mes’ul bir 
merkez hükümeti tanımağa amade 
olduğunu bildirirken, millî mec
listen çıkacak her hangi bir ka
nun hakkında umum valinin „ ve
tosu” gibi ihtiyat tedbirleri de 
şart koşmağa ihmal etmemiştir.

Diğer muhtelif idare [teşkilât
larını ve bu meyanda orduyu ha
ricî siyaset ve mâliyeyi de millî 
meclisin murakabesi haricinde bı
rakmaktadır. En ziyade yola geti
rirmiş Hindular bile Lu tahdidata 
karşı şiddetli protestoda bulun
muşlardır. “Burjuvazi,,, muhtari
yet esası da:resinde İngiliz emper
yalizmi ile Hindular arasında ha
kikî ve devamlı bir itilâfı imkân
sız bırakmıştır.

A rnavutlukta
şiddetli

Atina, 28 ( Hususî) —  Tiran
dan bildirildiğine göre Arnavut
lukta şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Bilhassa Göric.ede haşarat büyük
tür. Tafsilât mefkuttur.

Pamuk mensucatı
Londra, 29 (A.A) —  Pamuk 

mensucat âmilleri cemiyeti "Odl- 
han„ atelyelerini kapamağa karar 
vermiştir.

Amerikada. ma
den kömirfi
Vashington, 29 (A.A) —  Mü

messiller meclisinin yollar ve 
münakalât komisyonunda hazi
ne müsteşar muavini M. Lav
man, mecburî çalıştırma tariki- 
ile imal edilmiş olan bütün mad
delerin Amerikaya sokulmamasmı 
d.rpiş eden kanuna muhalefat ve 
bu tedbirin erişilmek istenen 
gayeye n-uhaüf olduğunu beyan 
etmiştir.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

Kiralık arsa No 2, 83
Kemeraltı sokağı, Kemankeş mahallesi, Beyoğlu, 

sağ tarafı Kemeraltı caddesi arkası Şevket paşa hanı 
sol tarafı Avram Leon E. binası cephesi yüksek kal- 
dmmnıyle çevrilmiş eskî maliye şubesi binasının 150 
arşın arsası üç sene müddetle kiraya verilecektir. Se= 
nelik kirası 480 lira, kiralamak açık arttırma 22 şu= 
bat 931 pazar 15 Defterdarlıkta (M-12)

Satılık arsa hissesi No0 42
Dolapsokağı, Balabanağa mahallesi, Şehzadebaşı,

bir tarafı Şemsi ve Hatice Hanımlarla Ziya Bey ve sa
ire arsaları, bîr tarafı Ayşe Hanım ve belediyeye ait 
arsalar, bir tarafı Hacer Makbule Hanım arsası ve dör
düncü tarafı on metrelik yol ile çevrilmiş sırf mülk ve 
vakıf ile birleşmiş 739 arşın arsanın yalnız sırf mülk 
mahallinin 46 sehim itibarile 21 sehimi şahlıktır. 

Mezkûr sehimin tahmin edilen bedeIi3031iıradır.Satış açık 
arttırma 24 şubat 931 salı 15 Defterdarlıkta (M-6)

İstanbul beşinci icra dairesi: 
Gayri menkul malların açık art

tırma ilânı İstanbul beşinci icra 
memurluğandan:

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayrimenkulün ne olduğu 
bilahava bir bap kahve dükkânı 
Gayrimenkulun bulunduğu mevki 
mahallesi, sokağı ve numarası:

Boğaziçinde Emirgânda Atık 
muvakkıthane cedit mektebi rüş- 
diye muvakkıthane Furun soka
ğında 13 ve 15 numarada takdir 
olunan kıymet.

780 lira Artırmanın yapılacağı 
yer gün ve saat Beyoğlunda İstanbul 
Beşinci icra dairesinde 7 mar 931 
Cumartesi günü 16-14

1 —  İşbu gayrimenkulün artır
ma şartnamesi 25-2-931 tarihinden 
itibaren 930 4351 numara ile be
şinci icra daiserinde muayen nu
marasında her kesin görebilmesi 
için açıktır. İlânda yazılı olanlardan 
fazla malûmat almak isteyer işbu 
şartnameye ve 930-4351 dosya 
mımarasile memuriyetimize müra
caat etmelidirler.

2  —  Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 10 
teminat gösterilecektir.

3 —  Hakları tapo sicili ile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla di
ğer alacaklıların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilân tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hak
ları tapo sicilile sabit olmayanlar 
satış bedelinin paylaşmalarında 
hariç kalırlar.

4  —  Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malûmatı almış, bunları temamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayrı men
kulün bedeli ikinci bir artırma 
ile satılır. Ve bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde 5 faiz ve diğer 
zarflar ayrıca hükme hacet kal- 
mannaksızın memuriyetimizce alı-

İdaremiz için mubayaa edilecek (36) kalem malzemenin pazarlığı 
2-1-931 tarihine müsadif pazartesi günü ifa edilecektir.

Malzeme müfredatını görmek istiyenlerin cumartesi pazar günleri 
ve teklifatta bulunmak istiyenlerin de pazartesi günü saat 11,30 ka
dar tahriren teklifatta bulunmaları ve numunesi birlikte olmayanın na
zarı dikkate alınmayacağı ilân olunur.

Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 2-3-931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerini teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

T a ı lk v S ım

2 7  K â n u n u sa n i : S A L I 
8 Ramazan 1349 

S. Ezanî
1,51 

12,28 
15,05 

Akşam 17,20 
Yatsı 18,54 
İmsak 5,31

R u zu  K a s ım

Zevalî
Güneş
Uğle
ikindi

S.
7,13
7,05
9,44

12,00
1,35

12,10
;; 81 

Bugünkü hava
Dün azamî hararet 6 asgarî 4 

idi. Bugün rüzgâr lodostan ese
cek, hava açık olacaktır.

Türk Ocağında usulü def
teri dersleri

Türk Ocağında lisan dersleri
ne ilâveten usulü muhasebe ve 
usulü defteri dersleri açılmıştır. 
Şubat 931 den itibaren bu ders
ler Kemal İskender Bey tarafın
dan verilecektir. Ders müddeti 4 
aydır. Derslerden istifade etmek 
istiyenlerin Ocak kitabetine müra
caat etmeleri rica olunur.

çıdan tahsil olunur. 5 numaralı 
fıkradaki üstünde bırakılır şartı 
tahakkuk etmezse arttırma geri 
bırakılıp alıcı teahhütleriniden 
kurtulur. Ve teminatta kalkar.

5 —  Artırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule 
taallûk eden kanunî hakka ve sa
tışın tarzına göre diğer şartlar. 
Artırma birincidir. İhale tarihine 
kadar vergi ve evkaf ve beledi
yeye olan borçlar borçluya aittir. 
Yazılan gayrimenkul yukarıda gös
terilen 7 mart 931 tarihinde Bey
oğlunda İstanbul beşinci icra me
murluğu odasında işbu ilân ve gös
terilen artırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilân olunur.

2 9 - 2  in c i k â n u n  1 9 3 1

İstikrazlar 
İs. dahilî 
Ş. D. yol.
D. Muvah. 90,25 
Gümrükler —  
Saydi mahî —

Tş. aske. —

Tahvilât 
Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 
Ana. 1 

„ II 
„ ffl

22,55

E s h a m

İŞ. B. Terkos
Anadolu Çi. Ar.
Reji — Ünyon —

Ş. hayriye — Şark Değ. —
Tramvay — Balya —
Umumî sig. — Şark M. —
Bomonti — Telefon —

Ç e k  B a U eri

Londra 1030 Prağ 15,90
Nevyork 0,47,20 Viyana 3,35—
Paris 12,'<2,— Madrit 4,60,50
Milâno 9,— Berlin 1,37,—
Brüksel 3 ,38,— Varşova 4,24
Atina 36,40 Peşte 2,69,75
Cinevre 2,43,50 Bükreş 79,45
Sofya 65,10 Belgrat 26,65
Anıster. 1,17,— Moskova 1088

W ukut

Kuruş
1 İsterlin 1032,
1 Dolar 212,50 

20 F. Fransııl68,— 
20 Liret 224,— 
20 F.Belçika 119,— 
20 Drahmi 55,25 
20 F. İsviçre 825— 
20 Leva 31.25 

1 Florin 85— 
lkur. (Çek) 127—

Kuruş 
1 Şilin (Av.) 31,—
1 Pezeta 22,50
1 Matk 51,25
1 Zelotl 24,—
1 Penog 37,—
20 Ley 25,50
21 Dinar 77,—
1 Çernoveç —
1 Altın 9 1 3 ,-
1 Mcidıye 51,—
İBankanot 247,50
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MeiîMeisetı: Ha!»
icra Kanunu

Tadil edilecek yeei 
icra Ev 

mecl
İcra ve iflâs kanununda yapı- 

lan tadilâtı muhtevi kanun lâyi
hası Hezeti vekilede kabul edil
miştir. Meclise arzedilecektir.

Ceza usulü muhakemeleri ka
nununda yapılar, tadilât lâyihası 
Heyeti vekileye sevkedilmek üze
redir.

Postada yapılacak 
ı s l a h a t

Posta ve telgraf işlerinin su
reti katiyede ıslahı ve teşkilâtın 
tamamen modern bir hale getiril
mesi için umum müdürlük tara
fından bir proje hazırlandığı ma
lûmdur. Bu projenin Istaııbulu a- 
lâkadar edan kısımının tatbika
tına marttan itibaren başlana
caktır.

Islahata telgraf servisinden 
başlanacak ve muhaberatın mat
lup sür’ati kazanması temin edi
lecektir. Bu çabukluğun hakkile 
temini için muhtelif merkezler 
arasında doğru hatlar tesisi icap 
etmektedir.

Şebekenin ıslahına taallûk eden 
bir noktanın da marttan itibaren 
temini takarrür etmiştir. Bu su
retle telgraf muhaberatı için bu
gün kullanılan müddet yarı yarıya 
inmiş olacaktır.

Posta teşkilâtının ıslahı proje
nin ikinci kısmını teşkil etmektedir

Sinemalar hakkında bir 
talimatname

Agopyan hanı yangınından son
ra helediyenin sinema ve film 
depolarile yakından alâkadar 
olduğunu yazmıştık. Belediye fen 
heyeti tarafından bu hususta 
yapılan talimatname daimî encü
mende tetkik ve kabul olunmuş
tur

Bu talimatnameye göre her 
sinema 24 saat içinde göstereceği 
filimden başka sinemada fazla fi
lim bulundurmıyacak, her sinema
nın filim muhafazasına mahsus bir 
deposu olacaktır.

Filim depolarının demirden 
kapakları, iştial ve infilâka imkân 
bırakmıyan höcreleri olacaktır. 
Bu talimatname bir iki güne ka
dar neşredilecektir.

Talimatnamenin derhal tatbi
kine başlanacak, buna riayet et- 
miyenlerden ağır nakdî ceza alı-

Küçük tacirler birliği
Bakkallar cemiyeti sabık umumî 

kâtibi Fethi ve garsonlar cemiyeti 
sabık kâtibi İhsan Beylerle sabık 
esnafı cemiyetleri mürakplerinden 
iki zatın teşkil ettikleri küçük 
tacirler birliğinin faaliyeti vilâyet 
tarafından muvakkaten tatil edil
miştir.

Bunun sebebi birliğin teşekkü
lü dolayısile bir çok şikâyet
ler vuku bulmuş olmasıdır.

Namzet memurlar
Şimdiye kadar namzet memur

lar peşinomaaş atamıyorlardı, 
bundan sonra Bareme dahil olan 
batün namzet memurlar diğer me
murlar gibi maaşlarını peşin ala
caklardır.

Bir felâket  /
G

t a
r ~-— ;----------------~

İzmir havalisinde yeni
den feyezanlar başlamış 
ve büyük bir heyecan 

yapmıştır.
Manisa, 28 (Hususî) — İki 

güııdenbe i şiddetli yağmurlar 
yağıyor, Gediz nehri taştı, ovayı 
su bastı.

İzmir, 28 — İzmir ve Manisa 
havalisine pek fazla yağmur yağ
mıştır. Gediz nehrinin taşmasın
dan korkulmaktadır. Manisa civa
rında tren hattı ve Menemen 
ovası tamamen su altındadır . 
Manisa dağı yağan karlarla tama
mile örtülmüştür.

Azılı bir mahkûm
yakalandı.

335 senesinde umumî hapisha
neden kaçan bir mahkûm 12 
sene izini kaybetmeğe muvaffak 
olduktan sonra nihayet tekrar 
yakayı ele vermiştir.

335 senesinde İstanbulda Salim 
ve Rıza isimlerinde iki kişi bir 
adam öldürdükleri için cinayet 
mahkemesine verilmişler ve mu
hakeme neticesinde bunlardan 
Salim idama mahkûm olmuş, 
Rızanın da müebbet küreğe ko
nulmasına karar verilmişti. Bu 
karar üzerine Salim idam olunmuş 
Rıza da 101 sene hapis cezasile 
hapishanei umumiye sokulmuştur.

Rıza hapishanede bir müddet 
yattıktan sonra günün birinde 
nasılsa bir fırsatını bularak kaç
mağa muva (fak olmuş yapılan 
taharriyata rağmen yakalanma- 
mıştır.

Aradan 12 sene gibi uzun bir 
zaman geçtikten sonra Rıza 
geçenlerde Mersinde yakalanmış 
ve dün şehrimize getirilmiştir. 
Rua, polis ve adliyece muamelesi 
ikmal edilerek 101 sen», mahpus
luk müddetini ikmal etmek üzere 
hapishaneye sokulmuştur.

Trabzon havalisinde fındık 
fidanı dikiliyor

Trabzon ve Artvinden tütün 
inhisar idaresine gelen malûmatta 
bu sene bu havalide tütün satış
ları olmadığı bildirilmektedir. 
Bilhassa Trabzonun sert ve iri 
yapraklı tütünleri hiç satılmamıştır.

Evvelce bu mallar Mısii-a ihraç 
edilirdi. Geçen senedenberi 
Mısırda tatbik edilen yüksek tari
fe Trabzon tütünlerinin satışına 
mâni olmuştur.

Tütün satılmadığını gören köy
lünün bu sene bütün zeriyatından 
vazgeçeceği söylenmektedir. Ge
len bir habere göre bazı mıntaka- 
larda tütün bahçeleri yerine 
fındık fidanları dikilmektedir.

Oktruva müdiriyetindeki
suiistimal davası

İstanbul belediyesi oktruva 
müdiriyetinde 14,000 liralık sui
istimalden maznunen mevkuf bu
lunan veznedar Sadık ve kâtip 
Nurettin Şefkati Beylerin muha
kemelerine bugün ağırceza mah
kemesinde devam edilecektir.

Bugün müddeiumumi Burha- 
neddin Bey iddiasını serdedecek 
maznunlar müdafaalarını yaptık
ları takdirde karar verilecektir.

Şüpheli adamlar:

casus
Bir müddettenberi faaliyetleri 

t;.kip olunan şüpheli iki adam, 
polis birinci şubesince tevkif 
edilmiş ve evlerinde taharriyat 
yapılmıştır. Bunların ecnebî bir 
memleket hesabına haber topla
malarından şüphe olunmaktadır. 
Bu hususta izahat almak için mü
racaat ettiğimiz zabıta, hâdise 
hakkında malûmatı olmadığım 
söylemiştir.Maamafih, biz, haberi
mizin sıhhatinde musirriz ve ta- 
hariyat neticesinde bazı şayanı 
dikkat vesikalar elde edildiğini 
işittik.

Mekteplerde ayn bir prog
ram oîmıyacakmış ?
Türkiyedeki ecnebi ve akalli- 

yet mektepleri muhtelif müfredat 
programın göre tedrisat yapmak
tadırlar. Bunların, derecelerine gö
re yeknesak bir müfredat progra
mı tatbik etmelerinin temin temin 
edileceği düşünülüyor.

Dört kişilik bir hırsız 
kumpanyası yakalandı

Bayazıt polis mevkii, bir müd- 
dttenberi o mıntakada icrayı 
faaliyet eden bir hırsız kampan
yasını yakalamıştır. Bu kumpanya 
efradı Adil, Haşan, Süleyman ve 
Mehmet isimlerinde dört kişidir.

Bunlar adiiyeye teslim edilmiş
lerdir. Tahkikata yedinci müs- 
atntik vazıyet etmiştir.

Hüviyet varakalan
Hüviyet varaka ve defterleri

nin Kanuna uygunluğunu, Halk 
ve müesssselerin ihtiyaçlarını mem
leketin her tarafında temin 
etmeği Tayyare Cemiyeti hükü
mete karşı taahüt etmiştir.

Dikkat ediniz ortada numune
sine uymıyan varaka ve defter
ler görülüyor bunları Polis kabul 
etmiyecektir.

Acele etmiyelini gelecek Pa
zartesinden itibaren Tayyare Ce
miyetinin evrak ve defterlerini 
tedarik edebilirsiniz.

Çiçekçilik
İktisat vekâleti çiçekçilik için 

bir kanun lâyihası hazırlıyor. Bu 
kanuna göre çiçek yetiştiren bah
çe sahiplerine bazı muafiyetler 
bahşedilecektir. Bundan başka iyi 
çiçek yetiştirenlere ziraat odaları 
tarafından ikramiye verilecektir. 
Ayrıca Ziraat Müdüriyeti çiçek 
ziraatini tamim için numune bah
çeleri açacaktır. Buradan halka 
iyi çiçek tohumu ve fideleri 
verilecektir. Bu gibi bahçelerde 
yerli çiçek soğanları ve tohum
ları ıslah edilecektir.

Avundukzadelerin borcu
Avundukzadelerin iflâsından 

sonra Defterdarlığa vaki olan bir 
ihbar üzerine 106 bin lilalı'. bir 
vergi tahakkuk ettirilmiştir. Daha 
evvjlce teşekkül eden sindik he
yeti Defterdarlığın müracaatini 
dinlememişti. Şimdi defterdarlık 
mahkemeden bir hüküm alarak 
maseye iştirak edecektir.

/ M İ 5
Bu gün Taksim stadyomun da 

İstanbul şildi turnuvasına başlanacak 
ve lik maçlarına devam edilecektir.

Program mucibince şild turnu
vasının bugün yapılacak ilk 
maç şudur: Anr.dolu-Topkapı 

Bu maç turnuvanın neticesi 
üzerinde tesire malik ehemmi
yette olmadığı halde müsaba
kalar serisinin ilk halkasını teşkil 
etmesi noktasından çok ehemmi
yetlidir.

Lik maçları fikistürü mucibince 
bugün yapılacak iki maç şudur: 

Istanbulspor - Vefa, Fenerbah
çe - Beykoz.

Bu maçlar, Şild turnuvasına 
nazaran çok şayanı ehemmiyettir.

Istanbulspor ve Vefa ikisi 
de genç, ikisi de seri ta
kımlardır. Bunların yapacağı

maç her halde zevkli bir karşı
laşma oiaciıktır.

Fenerbahçe - Beykoz maçı da 
seyretl'lir bir müsabaka olacak
tır.

B o k s  maça :
Bu gece Galata Saray ku

lübünde Küçük Kemalle An- 
gelidis arasında dir revanş maçı 
yapılacaktır. Bu müsabaka, bun
dan aitı ay evv^l yapılan ilk ma
çın intikam karşılaşmasını teşkil 
edecektir.

Angelidis kendi sıkletinin Yu
nanistan şampiyonudur. Kemal de 
Türkiye şampiyonu unvanını ha
izdir.

Bu itibarla yapıicak maç bi
raz da beynelmilel bir mahiyeti 
haizdir.

cemiyeti, Tevfik Kâmil E  a
garm  g-

Sağırlar ve dilsizler cemiyeti, 
en küçük bir faaliyet bile göster
meden dağılmıştır. Süleyman Sirn 
Efendi, bu cemiyetin reisidir. Ce
miyetin, faaliyetini tatil etmesini, 
cemiyet reisi şöyle anlatmaktadır: 

“— Şehrimizde adedi 5-6 yüzü 
bulan dilsiz ve sağırların ekserisi 
okumak ve yazmak bilmiyorlar. 
Bunlara ders vererek bilgilerini 
ilerletmek istedik. Maarife müra
caat ettik.

Sekiz dokuz aylık bir bekle
me devresinden sonra şu cevabı 
aldık:

“İzmirde bir dilsiz mektebi 
vardır. Orada biraz tatbikat görüp 
bir vesika alınız. Ondan sonra, 
Istanbulda mektep açmanıza mü
saade ederiz.”

”Biz bu işin külfetinden bah
settik. İstanbulda bir ehliyet im
tihanına girmeğe razı olduk. Ma
arif bunu dinlemedi. Bu suretle, 
cemiyetin, gayelerine irışemiyece- 
ğini anladık ve feshettik. ”

Etabli vesikası alan 
Rumlar

Rumlara verilen vesikaların 
adedi 30,000e baliğ olmuştur. 
Bunların nısfı evvelce verilmişti. 
Diğer yarısı da son itilâfnameden 
den sonra verilmiştir. Mütebaki 
Rumların vaziyetleri tesbic edil
mekte olup, nüfus kayitleri çıka
rıldıkça Etabli vesikaları verile
cektir.

Tevziatın neticesinde vaziyeti 
şüpheli olanlar taayyün edecek 
ve bunlar hakkında lâzım gelen 
muamele düşünülecektir.

V - __ :a karşı yapılacak
su depoları 

Evvelce yapılan tetkikat neti
cesinde şehrin muhtelif yerlerin
de muhtelif cesamette su depo
ları tesisine karar verilmişti.Bun- 
larm bir an evvel yapılması karar
laştırıldığından yapılacak depo
ların yerleri tesbit edilmeğe baş
lanmıştır.

Nuseybin hattında yataklı 
vagonlar

Yataklı vagonlar şirketi Nu
seybin hattına işliyen trenlerde 
yataklı vagonları haftada üçe ib
lağ etmeğe karar vermiştir. Bu 
hat çok rağbet görmekte ve bil
hassa kış mevsiminde Hindistan 
yolcuları bu kısa yolu tercih et
mektedirler.

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan mübadele Başmurhhası- 
mız Tevfik Kâmii Bey cumartesi 
günü şehrimize gelecektir.

Muhtelit mübadele komisyonu 
pazartesi günü umumî bir içtima 
aktedecek, 15 günde bir bürolar 
tarafından hazırlanan raporları 
tetkik edecektir.

Tevfik Kâmilş Bey bu içtima- 
da Ankara’da teşkil edilerek ya
kında Yunanistana gidecek olan 
müsakkafat takdiri kıymet komis
yonlarının tarzı mesaisi hakkın
da izahat verecektir.

Başmurahhasımız şubatın on 
beşinde Garbî Trakya’ya gide
cektir.

Darülfünunda divan 
toplanıyor

Darültünun divanı bugün saat 
15 te Muammer Raşit Beyin riya
setinde toplanıyor. Bu içtimada 
haftalardanberi dedikodusu devam 
eden Tıp Fakültesi reisliği mev
zuu bahsolacak ve fakülte mecli
sinin namzet gösterdiği Recep 
Tevfik ve Süreyya Ali Beylerden 
biri tercih edilecektir.

Divanda, Talha ve Rasim Ali 
Bey lerin Kemal Cenap Bey tarafın
dan şiddetle tenkit edilen riziyo- 
ioji eserinin de görüşüleceği mu
hakkaktır.

Dün bir refikimiz, Talha Beye 
atfen bu eserin neşrine devam 
edilmiyeceğini yazmıştı. Talha Bey 
böyle bir şey söylemediğini bil
dirmiştir.

İlmî ınes’eleler üzerinde çıkan 
münakaşan şahsî vsdilere intikal 
ettiren müderrisler hakkında cez- 
rî kararlar verilmesi için divana 
salâhiyet verilmesi bazı müderris
ler tarafından divanın bugünkü 
içtimamda teklif edilecektir.

Tallıa Beye atfen kitabın çık- 
mıyacağmı yazan sabah refiki
miz ise, bugünkü nüshasında, 
Talha Beyin, damadı vasıtasile 
mevzubahs beyanatı gönderdiğini 
yazmakta ve beyanatı havi Arap 
harflerile yazılmış mektubun kı- 
lişesini dercetmektedir.

Prens dö Gal
Londra 28 (A.A.) —  Bermut 

adalarından gelen bir habere gö
re Cenubî Amerikaya gitmekte 
olan prens dö Gal ile prens Geor- 
ges, Bermut’a gelmişlerdir.
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Çarşıyıke'bii'de ve mahallesinde Fesçiler soka
ğında eski, ve yeni, 83, 85 numaralı bir dük
kânın tamamı. Hulûsi B.
Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa mahal
lesi Kömürcü sokağında eski, 14 yeni, 11 nu
maralı bir hanenin tamamı. Mehmet Hulûsi B.
Beyoğlu Pangaltı mahallesi Kuyumcu sokağı 
eski, 22 yeni, 38 numaralı bir hanenin tama-

Virgenye namıdiğer Virjin H. 
Üskürdarda Maltepe Kariyesinde eski, Vapur 
iskelesi sokağında eski, 519-10 yeni, 338-11 
numaralı maabahçe bir bap hanenin tamamı.
Beyoğlu Pangaltı mahallesi Cedidiye sokak 
eski, 22 yeni, 38 numaralı bir hanenin ta
mamı. Filibüs ve Sergis Efendiler
Erenköyünde Göztepede Çiftenavuzlarda eski 
18, 18 mükerrer yeni, 7, 9, 7, 9 numaralı ma- 
abağ bir köşkün tamamı. Fatma Nimet H.
Galata Sultanbayazıt mahallesi Arapoğlan
sokağında eski, 11, 13, 15, 17 yeni, 13, 15,
17, numaralı müfrez dekâkini müştemil bir 
otelin tamamı. Hüseyin Naim B,
Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde Ha- 
limağa Kavaklıbağ sokağında eski, 27, 28,
29, 28, 34, 30, 32, yeni, 8-1,8 numaralı maa- 
bahçe bir köşkün tamamı.ZiyaPaşa vekili Zeliha ŞefikaH 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Odalar 
sokağında eski, 17, 19, yeııi, 17, 18 numaralı 
maadükkân bir hanenin tamamı. Halil İbrahim B. 
Beylerbeyinde Vapur iskelesi ve Arabacılar
sokağındaeski,13,15,15,2,4,6yeni2,4,6,8numaralı 
mukaddema üç bap dükkânı müştemil bir 
hane elyevm dört dükkânı müştemil iki ha
nenin tamamı. Zehra H.
Üsküdarda Ihsaniye mahallesinde İskele so
kağında eski, 8 mükerrer numaralı maabahçe 
bir sahilhanenin tamamı.

Fatımatüzzehra Dilâra H. 
Sultanahmette Güngörmez mahallesinde Ta- 
vukhane sokağında eski, 5 yeni, 11, 13 mu
kaddema bir bap hane elyevm mektep ile 
derununa cari nısıf masura tatlı su. Melek H.
Bakırköyünde Ayastafanos Kariyesinde Üm
raniye mahallesinde Halkalı sokağında yeni,
5-1 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı.

Hasene H.
Okçularbaşmda Eminbey mahallesinde Okçu- 
iarbaşı sokağında eski, 50 yeni, 52 numaralı 
bir dükkânın tamamı. Ali Burhanettin B.
Kadıköyünde Rasim paşa mahallesinde eski.
Halil ağa y:ni, bakkal sokağında eski, 18 yeni 
2 numaralı bir hanenin tamamı Vasfiye İkbal H.
Kasımpaşada Emincani mahallesinde Emincami 
sokağında eski, 75,77 yeni, 57,65, 67 numaralı 
maadekâkin bir hanenin tamamı. Fatma Behire H. 
Sultahmette Akbıyık mahallesinde arabacılar 
kışlası sokağında eski, ve yeni, 10 numaralı 
bir hanenin tamamı. Hatice Dilber H.
Büyükderede İspanya Şaban oğlu Fındıksuyu 
sokağında eski, 14,16,31 mükerrer yeni, 12,33 
numaralı maabahçe ve arsa bir hanenin tamamı

Madlen H.
Çaırşuyikebirde Çuhacı hanı sokağında eski ve 
yeni, 6 ,8 , numaralı bir dükkânın tamamı.

İbrshim Ethem Ef. 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Söğütlü 
çeşme sokağında eski 69, 67 yeni 59, 57 nu
maralı maa oda bir dükkânın tamamı. Mehmet ağa 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski, 
Hasırcıbaşı yeni, Hulusi bey sokağında eski 5,
5, 5 mükerrer yeni 11 numaralı bir hanenin 
tamamı. Hulûsi B.
Mahmutpaşada Dayehatun Süruri mahallesinde 
Molla taşı sokağmde eski 9 yeni 26 numaralı 
mukaddema bir bap hane elyevm maa dükkân 
bir fabrikanın tamamı. Safiye H.
Büyükayasofyada Yerebatan mahallesinde 
Muhteremefendi sokağında eski 3 ve yeni 5 
numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Reviye H.

cins ecza ve alâtı tıbbiye 3-2-931 
tarihine müsadif Salı günü saat 
14 de Galatada Havyar hanında 
30 numaralı dükkânda Açık art
tırma ile satılacağından talip olan
ların yevmü muayyende 930-4482 
dosya nunıarasile memuruna mü- 
racaatkârı ilân olunur.

Ecnebi ve gayrimüslim mektep
ler Türk Muallimleri Cemiyeti Ri
yasetinden : Pazar günkü içtima
da ekseriyet hâsıl olmadığından 
cemiyetimizin senelik kongresi 30 
kânunusani cuma günü saat 14 te 
Sultanahmette Muallimler Birliği 
merkezinde toplanacaktır. Bütün 
arkadaşların teşrifleri rica olunur.

D O K T O R

Feyzi Ahmet
Cilt, Saç ve Zühreviye has

talıklar tedavihanesi.
Cumadan maada her gün saat 

10 dan 6 ya kadar hasta kabul 
eder.

Adres: Ankara caddesi N. 43 
leT ,tsi .2839

1846 6206 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde Ulusuluk
ve kuyu sokağında eski, 21 mükerrer yeni 
13 numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı.

Süleyman Salim Efendi vekili Nazif e H. 
1500 6209 Beyoğlunda Bedrettin mahallesinde Yeniyol

caddesinde eski 19 yeni 17 numaralı bir ha
nenin tamamı. Remzi Ef.

1230 6229 Kadıköyünde mukaddema Osman ağa el
yevm Haşan ağa mahallesinde Kuyu soka
ğında eski,8ve yeni 16 numaralı bir hane
nin tamamı. Hatice Cemile H.

3000 6250 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Kuşdi
li sokağında eski 10 ve yeni 40 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Armanak Zare,
Manak Paylak, Dikranohi Kem, Araksi Hanımlar ve

Efendiler
2500 6266 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski

ve yeni, Çavuşbaşı sokağında eski 16,16 mük 
kerrer yeni 29 31 numaralı maa dükkân bir 
hanenin tamamı. Safiye Şehper, Hatice Saadet, Ne

riman Hanımlar Asım Mehmet Sait Beyler 
2380 6276 Alcahamamda Çelebioğlu Alâattiıı mahalle

sinde' Mısırçarşısı Aktariye caddesinde eski 
ve yeni 26 numarah bir dükkânın tamamı. Hüneris H. 

6740 6408 Beyoğlunda Asmalımesçit mahallesinde Derviş
sokağında eski, 20 yeni, 26, 28 numaralı 
maadükkân bir hanenin tamamı. Konstantin Kapus Ef. 

2168 6409 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bilezik
sokağında eski, 17 yeni, 15 numaralı bir ha
nenin tamamı. Emine H.

9318 6446 Beyoğlunda Feriköy'ünde ikinci kısımda Kağıt
hane ve Hacımansur sokağında eski, 171 mü
kerrer yeni, 78 numaralı bahçeli bir hanenin 
tamamı. Anna H.

15125 6480 Beşiktaşta eski, Şişli yeni, Meşrutiyet mahal
lesinde Büyükdere Mahitap sokağından eski,
127 mükerrer yeni, 21 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. Güzide H.

1406 1446 Mü. Horhorda Kızılminare mahallesinde Ha-
lilefendi sokağında eski, 6 mükerrer ve yeni,
6 numarah bir hanenin tamamı. Salih Ef. ve

Naile H.
Yukarıda ikzaz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei 

deyin edilmemesi hesebile (Altmış bir) gün müddetle satılığa çıkarıl
dığından talip olanların ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Sandık
Satış âmirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

İstanbul dördüncü 
■buğundan:

Yorgi Romanidis Efendiden 
mütemeiiik Yani Efendinin Ma
dam Sara binli Lazarı zimmetin
de alacağından dolayı mahcuz 
buhın;-ın Beyoğlunda Pangaltı 
mahallesinde Elmadağ; caddesin
de kâin doksan iki numara ile 
müı-akkam arsa otuz gün müd
detle müzayedeye vaz olunarak 
talibi uhdesinde sekiz yüz yirmi 

I beş lirada kaim ş olup bu kerre 
| yüzde beş zamla ve on beş gün 

müddetle ihalei katiye müzaye
desine vazolunmuştur.

Mesahası: Dört yüz on iki bu
çuk ziradır.

Hududu: Bir tarafı Italyaki
Saro arsası diğer tarafı Sofya 
arsası ve tarafeyni Elmadağı 
caddesi ve Odik sokağile mah
duttur. Elyevm boştur. Kıymeti 
muhammenesi: Beher ziraa atik 
ikişer liradan tamamı sekiz yüz 
yirmi beş liradır. Talip olanların 
kıymeti muhammenesinin yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini müs- 
tashiben 16-2-931 tarihinde saat 
on dört buçuktan on beş buçu
ğa kadar bizzat ve bilvekâle 
müracaat eylemeleri ilân olunur.
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D a rü lb e d a y i— Müddiumumî
A îkazaır —  Garbın gasıplan
A le m d a r —  Hacı Murat ve caz

kızları .
A sr ı —- Şan ve şeref yo

lunda
A rü sü ik —  Çikosbarones
E tu v a ! —  Şeytan maskesi
E lh a m ra —  Namusum için
E k le r —  Yunan tiyatro

trupu
Fraıssaz —  Yunan Opereti :

Leblebici Horhor ağa
G lo ry a —  Güzellik kıraliçes
H ilâl —  (Beşiktaş) Haciı

Murat
H âle — (usküdar) Çareviç
K e m â l B . —  Kısmet
M a jik —  Kanlı Venedik

Mes’ul Müdür: Sabri Salim
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İzmir, 29 —  Lâz İbrahim ho
ca divanı harp reisi Mustafa Pa
şaya bir mektup göndererek on 
dakikalık bir müiâkat istemiş
tir. İbrahim hoca kurtulunca 32 
lirasını gardiyana hediye edecek
miş.

Salâhiyettar zevat mevkuflar 
hakkında şu son ve kat’î malû
matı veriyor: Birinci gruptan ka
ran tefhim edilmiyenlerin yekûnu 
yetmiş sekizdir. Bunların cümlesi 
divanı harpçe muhtelif cezalarla 
mahkûm edilmişlerdir. Karar an
cak cumartesi günü, tasdikten 
gelince tefhim olunacaktır.

Divanı harp bu yetmiş sekiz 
kişiden otuz yedisini idama, kırk 
birin de bir seneden yirmi dört 
seneye kadar olmak üzere dere
ce derece cezalara mahkûm et
miştir.

İdama mahkûm edilenler ara
sında şunlar vardır: İstanbuldan 
Şeyh Esat ve oğlu Mehmet Ali, 
lâz İbrahim hoca, Manisadan Ra- 
fet oğîu Süleyman, Haşan oğlu 
Osman, küçük Haşan, naimcı Ha
şan Mehmet Emin, Mustafa oğlu 
Ramazan, kahveci çırağı Mustafa, 
terzi Talât, topçu Hüseyin, tatlıcı 
Hüseyin, Hikmet oğiu Süleyman, 
Hüseyin oğlu Hüseyin, Hafız Ce
mal, tabur imamı İiyas, hacı Hilmi, 
Ragıp, Hafız Ahmet oğlu İsmail, 
Çakır oğullarından hacı Mustafa, 
Mustafa oğîu Abdulkerim, İbrahim 
oğiu İsmail, Murat oğlu Mustafa, 
Mehmet oğlu Abdurrahman simsar 
Mustafa, posta sürücüsü Ahmet, ka 
ra Mehmet oğlu Ali, Mehmetoğlu Ali 
tarakçı Hüseyinoğlu İbrahim Etem, 
Haşan oğlu Hüseyin, arabacı Be
kir, Eyüp Ahmet oğlu hacı Haşan 
ayan Mehmet, Mehmet çavuş ars- 
lanoğlu Şaban, Ömer oğlu Ahmet, 
Selim oğlu Halil , İbrahim oğlu 
Mustafa, Besim oğlu Osman, Ne
cip oğlu Mevlût, Rağıp Osman, 
muhtar Haşim, Ali Koç, Salim 
oğlu Osman, Alaşehirden Ahmet, 
Muhtar, Bozalan köyünden hacı 
İsmail ve oğiu Hüseyin, Muhtar, 
Mustafa, Mehmet oğlu İsmail, 
Mehmet oğlu İbrahim Halil

oğiu Haşan, kır bekçisi Ahmet, 
Hüseyin, hacı îsmal oğlu Haşan, 
Mehmet oğlu Mehmet, Hüseyin 
oğlu İbrahim.

Menemenlilerden: Gazozcu Ra- 
sim, molla Süleyman, arabacı Ha
şan, çingene Ali Ömer oğlu Meh
met, Yahudi Yosef, Mehmet, ip 
veren arnavut Kâmil, Arnavut 
Abbas.

Horosköyden : İbrahim hoca 
Mustafa oğlu Sadi, Abidin oğlu 
Tahsin, Zenne oğlu Haşan, Hüse
yin oğlu Ahmet, Yakup oğlu Ali, 
Salâhaddin oğlu Lâtif, hacı hafız 
oğlu Ali Osman.

Bozköyünden: Kerim oğlu İb
rahim.

İzmirden Mehmet Ali hoca.
Yaşlarından istifade ederek 

kurtulan ve 24 seneye mahkûm 
olanlar şeyh Esat, oğiu Mehmet 
Ali, küçük Haşan, nalıncı Haşan, 
İzmirli Mehmet Ali hoca olmak 
üzere beş kişidir.

Mevkuflar, müdafaa müddeti 
bitmiş olmasına rağmen hâlâ di
vanı harp riyasetine tahrirî mü
dafaalar göndriliyor. Yetmiş sekiz 
mevkuftan tatlıcı Hüseyin verem 
olmuş, Alâşehirli muhtarı Ahmet 
te ağır hastalanmıştır.
Şeyh Esat haleti nezide

İzmir, 29 —  Şeyh Esat haleti 
nezide dir. Doktorlar ümidi kesmiş
lerdir.

Şeyh Saidin oğlu
A n k ara  30 — Evvelce 

İstanbuld a top landıkları 
son divanı harp m uhake
m eleri ile m eydana çıkan 
N akşibendilerin İstanbul 
içthnam a Şeyh S a it ta ra 
fından gönderildiği an laşı
lan  adam ın, halen  Anka» 
rad a  m uhahem esi yapıl
m ak ta  olan Şeyh Saidin 
oğlu Salâhaddin olduğu* 
anlaşılm aktadır. Bu husus- 

fta  te tk ik a îa  başlanmıştan

Et fi

Balık ve et fiatlerindekı ucuz
luk devam ediyor. Uskumru fiat- 
leri 40 kuruşa kadar düşmüştür. 
Asmaaltmdaki kasaplarda et fiati 
55; kuruştur. Buna mukabil pahalı 
balıklar da vardır.

Galatada ki Bahkpazannda bar
bunya 3 liraya satılmaktadır. Ka- 
raköy kasaplarından birinde de 
genç dana etinin okkasına 100 
kuruş isteniyordu. Bu fiatler şeh
rimizdeki en fazla ve en aşağı 
et fiatleridir. Umumiyet itibarile 
et fiatleri 60 kuruşla 70 kuruş 
arasındadır.
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Ziraat Bankası
Kredi usullerini 
değiştirmek için 
tetkikat yapıyor.

Ankara, 30 —  Ziraa Bankası 
müteamil kredi usullerini değiştir
mek için tetkikat yapmaktadır.

Esasen muhtelif kredi koope
ratiflerinin teşekülü de bankanın 
şimdiye kadar takip ettiği kredi 
usullerini tabiî bir şekilde tadil 
etmiştir.

Eczacilann murahhassı
Ekseriyet hâsıl olmadığından 

geçen hafta yapılmayan Etıbba 
odasına bir eczacı azanın intihabı 
bugün icra edilmiştir. intihap 
Darülfünunun konferans salonun
da yapılmıştır.

Kemalpaşa kazası köy- 
lülerile konuştular
İzmir 30 ( A. A. ) — Reisi

cümhur Hazretleri bugün öğle
den sonra otomobillerile Kemal
paşa kazasına ve Armutlu kö
yüne gitmişler, kaza merkezinde 
ve köyde Cümhuriyet Halk Fır
kası ve belediye dairelerinde 
halk ile konuşmuşlardır. Ke- 
maipaşalılar , köylüler büyük 
kurtarıcıyı emsalsiz bir heyecan 
ve sevinçle karşılamışlardır. 
Gazi Hazretleri saat "18,30 da 
izmire avdet buyurmuşlardır.

Cumhuriyet Halk Fırkası Vilâ
yet kongresi dün naat 2 ,3 0  da 
üçüncü İçtimaını aktetmiştir. İlk 
konrede tefrik edilen encümenler 
raporlarını hazırlayarak vermişler
dir. İçtimada “bu raporlar müza
kere edilerek büyük kongreye 
arzedilecek meseleler tesbit edil
miştir.

Muallimler
maaşla

rını Ziraat Ban
kasından alacak..

Ankara, 30 —  İlk mektep 
muallimlerinin tekaüt maaşlarına 
ait lâyiha projesinin teikikatı ik
mal edilerek Heyeti Vekileye gön
derilmiştir. Maliye Vekâleti bu 
lâyiha üzerindeki Maarif vekâleti
nin noktai nazarına tamamen iş
tirak etmiş olmakla beraoer yalnız 
birşey ilâve etmiştir.

O da ilk mektep muallimleri
nin 1929 senesi nihayetine kadar 
tekaüt olanlarının tekaüt maaşları 
eskisi gibi mâliyece tediye edile
cek, fakat bu tarihten sonraki 
mütekait muallimlerin maaşları 
Ziraat Bankası tarafından tesviye 
edilecektir.

Lâyihanın esasına nazaran da 
idareler hersene muallimlerin te
kaüt ücretlerini tutarını Ziraat 
Bankasına tediye edecek ve ka
nunun mevkii meriyete girmesini 
müteakip ilk mektep muallimle
rinden tekaüt olankrın maaşları 
1930 malî senesinden itibaren 
Ziraat Bankası tarafından tediye 
edik çektir.

Hususî idarelerin bankaya tev
di edecekleri mebaliğ, Bareme t â • 
bi tutulacak otan bu muallimlerin 
Baremde muallim maaşlarına göre 
tanzim edilmiş olacaktır.

Ziraat kongresi kararlan
Ziraat kongresinde verilen ka

rarların tasnifi ile meşgul olmak 
üzere Ankarada bir heyet teşkil 
edilmiştir. Bu heyet kararların 
tasnifinden sonra, bunlardan bir 
kısmım doğrudan doğruya tetkik 
edilmek üzere vekâletlere bildire
cek ve vekâletler vasıtasıle be-

Osmanh borçlan <=

Hâmiller teklifimizi 1 
IboH etmiyorlar o»
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Paris, 30 ( A.A. ) — Osmanlı 
borçları atideki tebliği neşret- 
miştir.

Türkiye hükümeti 23 Kânunu
evvel 1930 tarihli mektupla 13-6- 
1930 mukavelenamesinin gayri ka
bili ifa olduğu beyan ile Osmanlı 
borçlarını Türkiyenin İktisadî va
ziyetinin icabatma tevfik etmek 
için Ankara’da yeniden müzake- 
ratta bulunmağa meclisi tekrar 
davet etmiştir. Mukavelename ah
kâmını tadil eden itilâfname ak

dine salâhiyettar oimiyaıı düyun 
ve hamiller meclisleri Türkiye hü
kümetinin bu davetine icabet ede- 
miyecekleri mütaleasmda bulun
muşlar ve 26 Kânunusani 1931 
de akdettikleri müşterek içtimada 
vaziyetie heyeti umumiyesini tetkik 
ve byna bir çare bulmak üzere 
takip olunacak hattı hareketin 
müştereken teshit edilebilmesi için 
keyfiyetin mukavelenameyi imza 
eden uzyiyet ve teşekküllere ibla
ğına karar vermişlerdir.

TVabzon meb’usu Haşan 3 .
Selânikte toplanan Balkan 

konferansı dün ilk içtimaim aktet- 
raiş bulunacaktı. Bu içtimada İs
tanbulda Dolmabahçe sarayında 
aktedilecek Balkan konferansının 
ruznamesi hazırlanacakdı. Bu 
konferansa balkanlarda çok ehem
miyet verilmektedir.

Heyeti murahhasamı?. evelki 
gün Selâniğe muvasalat etmiş ve 
hüsnü istikbal edilaıişdir.

Konfrans üç içtima aktedecek 
ve bu içtimalar hafi cereyan ede

cektir. Ve bu müddet zarfında 
ruzname hazırlanacaktır.

Dolmabahçede toplanacak Bal
kan konferansına heyeti murah- 
hasamız reisi Haşan Bey riyaset 
edecektir. Bu içtima bir ay de
vam edecektir. Bu konferansta 
Balkanların İktisadî vaziyeti tes
bit ve takarrür ettirilecektir.

Heyeti murahhasamız pazartesi 
Selânikten hareket ederek doğru
ca şehrimize gelecek, bilâhere 
Ankaraya gidecek kongre mesa
isi hakkında Başvekil İsmet Pş. 
Hazretlerine ve Hericiye Vekili 
Tevfik Rüştü Beye izahatta buluna
caktır. Dün gece Selânikten şu 
telgrafları aldık:

Selânik, 29 (A.A) —  Balkan 
konferansı , ilk içtimaini yarın ak- 
tedecektir. Konferansının mesaisi 
3 gün devam ve hafi olarak cere
yan edecektir.

Selânik 30 (telsiz)—  Balkan kon
feransı bugün ilk İçtimaını aktet
miştir. Müzakerat hâfi ceryan et
miştir.

Selânik 30 (telsiz)—  Balkan kon
feransına Türk heyeti murahasası 
reisi Haşan Bey riyaset etmiştir.

Tütün inhisarı
Ânkaaa. 3u —  Bir müducLlcu- 

beri bir Amerikan grupuaun tütün 
inhisarına talip olduğu ve mütead
dit tekliflerde bulunduhu yazılmak
tadır. Bu haberi burada bulunan 
tütün inhisarı umum müdürü Beh
çet Beyden sordum. Dedi ki:

—  Böyle bir haber gazeteler
de yazılıyor. Halbuki aslı yoktur. 
Böyle bir şey olsa, benim haberim 
olması lâzım gelmez mi?

Tütün inhisarı bütçesi ve me
murin bareminin tetkiki bugünler
de bitecek ve Behçet Bey bir iki 
güne kadar İstanbula avdet ede
cektir.

lediyelere tebliğ olunacaktır.
Diğer bir kısım kararların ise 

kanun lâyihalarına ihtiyaç göster
diğinden kanun lâyihaları hazır
lanacaktır.

Ankara, 30 —  Divanı muha
sebatın bugünkü merkezî şeklin
den çıkarılarak taşra teşkilâtı da 
yapılacağı hakkında evvelce veri
len haber teeyyüt etmektadir. 
Divanın gelecek sene bütçesindeki 
harcirah faslı bu senekine nazaran 
tezyit edilmiştir.

Hava kahramanlarına 
istikbai merasimi

İtalya, Atlas denizini ilk defa 
bir filo ile geçerek Cenubi A- 
merikaya uçan İtalya hava na
zırı ceneral ıtolo Balbo, arka- 
daşlariyle beraber İtalyaya dön
mektedir. İtalya hükümeti, bu 
hava kahramanlarına büyük bir 
istikbal merasimi hazırlamakme- 
şguldür.
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Bir köşk: Sık çam ağaçlarının 
altında.. Ve büyük bir bahçe or
tasında.. Bahçe adeta cennetin 
bir köşesi-. Envai türlü çiçeklerle 
dolu.. Birkaç havuz., içersinde 
hesapsız kırmızı balıklar yözüyor.

Biribirine girift olmuş ağaçla
rın dalları., bir köşede büyük bir 
gölgelik vücude getiriyer.

Bahçenin bir duvarını geniş 
bir çay vücuda getiriyor. Çayın 
bir kaç kolu bahçede muntazam 
tarhlarda dolaşıyor.

Bir perde önünde sun'î ya
pılmış bir mâni, bu mâniden, 
köpürerek kıvrılarak dönerek 
akıyor asırdide söğüt ağaçlarının 
genç dalları sularda uzayan yı
kanıyor...

Sık korular., böğürtlenler, ka
ra çalılar., arasında bülbüller dur
madan aşk besteliyor yaramaz 
sakalar dallarda ötüşüyor...

Sema berrak... üzerinde bir 
leke yok... bir genç kız vücudu 
gibi berrak...

Hafif bir rüzgâr., çiçeklere ve 
yapraklara buseler göndererek 
esiyor...

Köşk yanında., bir kameriye., 
üstü yaban gülleri ve hanımelle- 
rile örtülü..

Buradan., sihirli bir dehliz ta 
öteye uzuyor. Dehliz değil burası 
çiçeklerden yapılmış uzun bir tâk 
aşkın tâki. Buranın müntehi oldu
ğu bir köşkün kapısı., üç ayak 
mermer merdivenle içeri girilir. 
Bina tek kat üzerinde inşa edil
miş...

TavaD, zemin... altın yaldızlarla 
Nakışlanmış...

Kapı tokmakları altındı... Çi
viler gümüşten... Dıvarları yakut
tan zümrütten..

Pencereden giren güneşin zi
yası tahlil oluyor bin bir renk 
etrafa aşkın lâhutî bu kelimeleri
ni işliyordu..:

Etraflara tablolar.. İki peri kı
zı o boş bir hayal gözleyor...

Bir yatak odası...

İki kişi koyun koyuna uyuyor, 
onlar iki vücut değil yek vücut.. 
biribirinin içine girercesine so- 
îcuîmi2şİs!*<

Erkek sarışın kız kumral...
Uyandılar.
Sabah kahve altısı yapıyorlar.
Sütlerini, erkeğin elinden kız 

kızın elinden erkek içiyor.
Takımlaı.. elmastan.. Oradan 

çıkan türlü ziyalar, kızın pembe 
yüzünde gül renkli cildinde parıl
tılı iltirnalarla yanıp sönüyor.. 
Kırmızı dudaklarına., yakutdan 
bir nar parçası şeklini veriyordu. 
Vücudunun tebarüz etmiş inhina
ları. dar kombinezun içinde., müp
hem şekilde belli oluyor»

Göğsü., taşkın membalar gi
bi etrafına aşk şehvet taşırıyor
du.

Siyah gözleri., gecenin koyu
luğu kadar esrarlı idi... onların 
içinde keskin ışıklar yanıp sönü
yordu...

A ne o...
Etraf karardı... fırtına... bora 

tayfun... bulutlar yağmur yerine 
yıldırım serpiyor..

Ağaçlar., köklerinden sökülü
yor.. çiçeklerden eser yok., sayı
sız bülbül, saka ölüleri. Çay taştı, 
kudurdu, bulandı., bir pis batak
lığın rengini aldı., esatiri ejderin 
ağzını andırıyor, önüne ne gelirse 
yutuyor., hazmediyor., akıyor, ku
durarak akıyor... Müthiş bir her- 
gülün salladığı... tonluk., balyoz
lar.. köşke iniyor., herdarbe.. indiği 
yeri yok ediyor., ufak bir iz bile 
bırakmıyor...

Çayın bir ajderin ağzını an
dıran bulanık akışı köşkün son 
bakiyesini de yuttu, şimdi bir şey
den eser yok.. Yalnız iki vücut 
son bir gayretle suyun sathında ça
balıyor.. Kuvvetli bir akıntı ikisi
ni de birbirinden ayırdı, kız bir ta
rafa erkek bir tarafa birbirlerini
kaybettiler. Reşat

Lise ve orta mekteplerde
Muallim ve müdürler talebenin 

ve terbi- 
dikkat edecekler

İçtimaî 
yevî inkişafına

Mektep müdürü ve muallimleri, 
gerek tedrisatta ve gerek mek
tebin umumî hayatında talebenin 
şahsî inkişafını ve İçtimaî ve vata
nî terbiyesini temin edecek ted
birler almakla mükelleftir.

Talebe mümkün mertebe ge
niş bir surette mektep hayatına 
iştirak ettirilmelidir.

Talebe İçtimaî hayatın icap 
ettiği teavüne ve mesai iştirakine 
ve memleket ve vatadaşlar için 
fedakârlığa alıştırılmahdır.

Bu gayeleri temin için çocuk
lar arasında aşağıda sayılanlar 
kabilinden hayırlı ve faydalı teş
kilât yapılabilir.

A) Talebe arasında nezafet ve 
sıhhat murakebe heyeti.

B) Mektep eşyasını muhafaza 
heyeti.

C) Talebe arasında muaşeret 
ve nezaket heyeti.

D) Fakir arkadaşlara yardım 
heyeti.

E) Gezinti ve seyahat heyeti.
F) Sınıfın veya mektebin te

mizliğini ve güzelliğini muhafaza 
için murakabe heyeti.

G) Talebe ihtiyacını müştre- 
kea temin edecek basit koopera
tif teşkilâtı.

H) Edebiyat, musiki, temsil

Telgraf Haberleri

ve hitabet heyetleri.
I) Bu heyetlerin muvaffak ol

ması için müdür veya muallimle
rin müştereken bu nevi faaliyeti 
tanzim etmeleri ve mütemadi ne
zaret altında bulundurmaları şart
tır.

Mektep idareleri bilhassa spor 
faaliyelerinin talebenin dimağî in- 
kişafile mütevazin bir halde yürü
mesine dikkat ve bu tevazünü ih
mal eden talebeyi vakit vakit spor
dan men suretile bu mütevazin 
inkişafı temin edeceklerdir.

vaffakiyeti, tedrisatın matlup olan 
ahenkte devam etmesile ve tale
benin memleket ve muhit hakkın
da kâfi malûmat ve alâkaya sahip, 
İçtimaî kabiliyet ve meziyetlerle 
mücehhez insanlar haline gelme
lerinin derecesile ölçülür.

Zaro Âğa
Amerikada bulunan Zaro Ağa

nın karısı tarafından belediyeye 
bir istida ile müracaat edilerek 
altı aydan beri kesilen Zaro Ağa
ya ait maaşın kendisine verilme
sini ve maaşın tekrar tahsisi is
tenmiştir. Zaro Ağa belediyede 
ücretle müstahdem bulunduğundan 
ve vazifesini terkederek Amerika
ya gitmiş bulunduğundan bu tale
bin is’afına imkân görülmemiştir.

Terkos işi
İmtiyazın feshe

dileceğini şüpheli
gorayesiaır

Ankara, 30 —  Nafıa Vei ili 
Hilmi Bey, terkos şirketinin ev
rak ve raporlarını tetkike başla
mıştır. Bu iş için kat’î bir karar 
verilecektir.

Maamafih vekâlet erkânından 
bazılarının, şirketin feshini doğru 
görmedikleri söyleniyor.

Şirketin iddiaları arasında öne 
sürdüğü es&slar şunlardır: Şirket 
mukavelesile su vermeği taahhüt 
ettiği şehir hududu büyümüştür. 
Bugünkü tesisat ihtiyaca kâfi de
ğildir. Yeni tesisat yapmak için 
imtiyaz müddetinin nazarı itibara 
alınması ve uzatılması lâzımdır.

Şirket, imtiyaz müddeti uza
tıldığı takdirde tasfiye bol su 
vereceğini bildirmetedir.

Bütün bu vaitlere rağmen şir
ketin şikâyet ettiği su sarfiyatının 
artması yüzünden bir çok istifade 
ettiği halde şimdiye kadar hiç 
bir tedbir almaması şirketin id
dia ettiği hüsnü niyetle kabili te
lif görülmemektedir.
A n k a r a  h u k u k  talebesi

Ankara, 30 —  Ankara Hukuk 
talebesinin Roma seyahati 10 şu
batta yapılacaktır. Seyahat on 
beş gün devam edecek, avdette 
Pire ve Atinaya da uğranacaktır. 
Seyahate bütün Hukuk profesör
leri ve talebesi iştirak etmekte
dir.

Ankarada icrasında!
Bi s m ı s

Matbuat balosu
Matbuat balosu, evyelki gece, 

çok eğlenceli geçmişfir. Denile
bilir ki, mevsimin en samimî ve 
şen balosu bu olmuştur.

Davetliler, saat 22 den itiba
ren baloya gelmeğe başlamışlar, 
saat 24 de geldiği zaman salonlar 
hıncahınç dolmuştu.

Baloda, kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paşa, vali muavini 
Fazlı B. Polis müdürü, Rus, Alman, 
Austurya konsoloslariyle birçok 
maruf ve kibar zevatta hazır bu
lunuyordu.

Balo, sabaha kadar devam 
etmiş, uzun saatleri, yaşıyan da
vetliler zamanın nasıl geçtiğinin 
farkına bile varamamışlardır, Ter
tip edilen muhtelif eğlencelerden 
sonra kotiyon tevziatı yapılmış 
kur’alar çekilmiştir.

Davetliler, ortalık aydmlanıncı- 
ya kadar eğlenmişler, sabahleyin 
bunsş’eli vs samimî eğlenceye 
nihayet vermişlerdir.
r\ ■■ __  __•
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d a k i  dispanser
Mülga Düyunu umumiye bina

sının bir kısmında Fransız sörle- 
ri tarafından idare edilen dispan
serin fukaranın tedavi ve muave
netine çalıştığı görülerek mesai
sine devamı muvafık görülmüştür.

F u k a r a y a  y a r d ı m
Hilâliahmer Eminönü şubesi 

tarafından dün Halk Fırkası Emin
önü nahiyesi merkezi mmtaka- 
smdaki fakirlere kışlık tedarikâtta 
bulunmaları için para tevziatı ya
pılmıştır. Bu tevziat şubenin sar
fına mezun olduğu aidattan yap
tığı tasarrufla temin edilmiştir. 
Tevziattan istifade eden fakirler 
üç yüzü mütecavizdir.

Ankara 30 (Telefonla) — An
kara icra dairesinde mühim mik
tarda suiistimal olmuştur. İki me
murdan maada diğer memurlara da 
işten el çektirilmiştir. Tahkikata 
devam edilmektedir.

K a s a  d a ^ a s ı ı !
Urfa, 30 —  Suruç kazasına 

tabi Kara köyünden Hâdi isminde 
bir köylü Suruçta cami içinde 
kurşunla öldürülmüştür. Katil der
hal zabıta tarafından yakalanmış 
tır.

Katil isticvabında cürmünü iti
raf etmiş ve maktulün evvelçe 
akrabasından birini öldürmesi ü- 
zerine intikam almak için bu ci
nayeti irtikâp ettiğini söylemiştir.

A d a n a d a  yeni kooperatif
Ankara, 29 —  Adanada ka

mış satış kooperatifinin teşkili 
için vaki olan müracaat Ziraat 
Bankasınca tetkik edilmektedir. 
Bu müracaati yapan traktör sa- 
sahiplerinin de bu fikre iştirak 
edebileceklerini iddia etmekte
dirler.

Bankanın tetkikatl neticesinde 
kooperatifin teşkil edilmesi kuv
vetle ümit edilmektedir.

Ada çamları
Ada çamlarına arız olan bö

cekle; in bu sene esaslı bir su
rette imha edilmesini temin için 
şimdiden tartibat alınmağa baş
lanmıştır.

Şimdiye kadar yapılan tetki- 
kat ve tecrübe neticesinde ted
ricî yapılacak mücadelenin bir 
faide temin edemiyeceği anlaşıl
mıştır.

Binaenaleyh bir taraftan bü
tün adalarda ayni zamanda işe 
başlanacağı gibi, mücadele Bo
ğaziçi ve Erenköy cihetlerine de 
teşmil olunarak bu havalideki 
çamlarda da tetkikat yapılacak 
ve haşarat görüldüğü takdirde 
imha edilecektir.

Dahilî emteamız
1 şubattan itibaren Marmarada 

Seddülbahir ve Kumkaleden, Ka- 
radenizde de Kefken ve Karabu- 
rundan başlamak üzere yapılacak 
ticareti dâhiliyeden beyanname 
alınmak usulü kaldırılacaktır. Bu 
havzada ticareti dahiliye için ba
dema şu usul tatbik edilecektir.

Ticaret eşyası nakledecek tüc
car nakledeceği eşyayı vapur 
acentesine bildirecek, acente de 
gümrük idaresine haber verecek
tir. Gümrük idaresi eşyanın nak
ledileceği iskeledeki muhafaza me
muru vasıtasile nakledilecek eş
yanın markasını tesbit ettirecek 
ve bu listeyi vapurda bulunacak 
olan gümrük memuruna göndere
cektir, Vapurdaki gümrük memu
ru liste muhtevivatmın vapura 
girdiğini tasdik edecek, eşya git
tiği iskelede ayni muameleye tâbi 
tutulacaktır. Vapurdaki gümrük 
memnrunun tasdik ettiği liste 
gümrük idaresine nerilecek ve bu 
liste “üzerinden muamele vergisi 
alınacaktır. Bu usul muvafık ne
tice verirse, bütün ticareti dâhi
liyede tatbik edilecektir.

Tahdidi iesiihat
Galip memleket

ler silâhlanırsa
Aflmamya daa0O9

Londra 29, (A.A) —  Lortlar 
kamarasında “lort Dickinson,, sulh 
muahedelerine imza koymuş 
kuymuş olan bütün devletlerin 
ve bu meyanda Amerikanın 
manen teslihatına müteallik bir 
takım mükellefiyetlerle bağlı 
olduğu mütaleasmda bulun
muştur. Mumaileyh sözüne devam
la demiştir ki; şayet galip memle
ketler teslihatlarını tahdit etim- 
yecek olursa, Alman milleti yeni 
den silâhlanmak hakkını talep 
edecektir.

Vikont Cecil, de teslihatı umu
mî surette tahdide çalışmanın mu
ahedelere imzalarını koymuş olan 
bütün devletler için manevî bir 
mükellefiyet olduğunu söylemiştir.

M u s o l i n i y e  bir itizar 
Vaşington, 29 ( A.A ) —  Hü

kümet, M. Butlerin 26 K. sani 
tarihli nutku dolayısile M. Mu
soliniye beyanı itizar etmiştir.

Henderson hasta 
Londra, 26 (A,A) —  Hariciye 

nazırı M. Henderson, soğuk al
gınlığından muztariptir.

Maskelilerin h ü c u m u  
Shafer, 29 (A.A) —  Maskeli 

80 kadar kişi, Kızaklarla hapisha
nenin kapısını kırmışlardır.

Fransız kabinesi 
Paris, 29 (A.A.) Kabine, aktet- 

miş olduğu içtimada, beyanna
mesini tanzim ve müzakere et
miştir. K at’î şekil yarın tesbit 
edilecektir.

Ş n a y d e r  k u p a s ı  
Londra, 29 (A.A) —  Avan ka

marasında hükümetin nihayet Şnay
der kupası müsabakasına iştirake 
karar vermiş olduğunu beyan eden 
M.MacDonald, şöyle demiştir: Hü
kümet, millî takımlar arasında bu 
çeşit müsabakaların temadisine 
kat’iyyen taraftar dehilse de bu 
defaya mahsus olmak üzere buna 
müsaade edecektir. Yalnız, lâzım- 
gelen paranın hususî membalar 
tarafında tesviye edileceği hakkın
da seri teminat itası iktiza eder.

Bir zelzele 
Alicante 29 (A.A) —  Alcey 

kasabasında kuvvetli bir zelzele 
hissedilmiştir. Zelzele ile mütera- 
fik olan gürültülerden dehşete 
duçar olan halk sokaklara dökül
müştür.

A z g ı n  şerir 
Buenos Ayres, 29, ( A.A ) —  

Bir çok cinayetler irtikâp etmiş 
olan bir İtalyan şeriri, heyecanlı 
bir takipten sonra tevkif edilmiş
tir. Merkum takip esnasında bir 
polis neferile bir genç kızı öldür
müş ve diğer bir polisi de yara
lamıştır.

l s p a n y d a  D a r ü l f ü n u n  
talebesinin grevi 

Berselon, 2 9 j (A.A) —  Darül
fünun talebesi, Saragos, Madrit 
ve Sevil Darülfünunları talebesi
nin mahpusiyetlerinin idamesine 
karşı protesto makamında olmak 
üzere yarın 48 saatlik bir grev ilân

1 edeceklerdir.
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Dün Taksim stadyomunda gü- | 
nün ehemmiyetli denilmeğe lâyik I 
futbol maçları yapıldı...

Ayni zamanda havanın güzel 
olması da stadyom sahasında yapı
lan bu maçlar için oldukça kala
balık bir seyirci topladı.

Sahaya ilk defa Anadolu - 
Topkapo takımları çıkarak gene 
ilk defa çarpışdılar. Bu iki ta
kım İstanbul şildi turnuvasının 
ilk müsabakasını yapdılar.

Oyun cidden zevkli ve heye
canlı oldu. Birinci ve ikinci dev
relerde çok faik bir oyun oyna
yan Anadolu takımı, maç 3-0 ile 
kazandı:

Bunu müteak:p sahaya îstan- 
bulopsr-Vefa takımları çıkarak 
giinün ikinci maçını yaptılar.

Bu çıkan iki takım da genç 
ve mütevazin bir kuvvette idiler.

Bu maç bir ay evvelki maçtan 
daha zevkli ve hararetli bir şekil
de devam etti. Penaltıdan bir 
gol kaydeden ve faik mevkie 
geçen îstanbulspor, Vefa bunun 
üzerine daha ziyade kuvvetli bir 

çalışmasına sebep isede malesef Vefa 
bir penaltı fırsatı kaçırarak oyun 
İstanbulsporun galibiyetile neti
celendirdi şu halde İstanbulspor 
maçı 3 — 0 la galip mevkie geçti.

Günün son maçını Fenerbahçe- 
Beykoz yaptı. Maça Fener Kadri, 
Reşat, ve Niyaziden mahrum ola
rak çıkdı. Fener çok fena, kat’iy- 
yen umulmıyacak derecede fena 
bir oyun oynadı.

Evet maçı 2-1 le kazandı fa
kat bu böyle devam edecek olursa 
şuna acınır ki Fenerbahçe için 
bu sefer İstanbul şampiyonluğu 
bir hayal halinde kalacaktır.

Selimiye Spor sahasında on- 
başlayan maçlar [Kuleli Askerî 
sanayi], [Halıcıoğlu - Maltepe], 
[Deniz lisesi - Gedikli küçük zabit] 
mektepleri arasında yapıldı. İlk I

maç hâkem Fuat Bey idaresin
de [Kuleli - Askerî Sanayi] mektebi 
birinci takımları arasında yapıldı.

Bidayette Askeri Sanayi Mek
tebi cidden güzel bir oyun oy
narken çok geçmeden Kuleli As
keri lisesi takımının bariz bir 
hakimiyeti altına girdi. Nihayete 
kadar Kulelinin gittikçe ziyade
leşen muvaffakiyetile neticelendi. 
5-0 Kuleli birinci takımı kazandı.

Hakem Kâmil Bey idaresinde
saat [1] de sahaya çıkan Halı- 

cıoğlu Askerî lisesile Maltepe As
kerî lisesi takımları karşılaştılar. 
Devrenin ilk dakikalarında Malte- 
penin bir parça ağır basdığı gö- 
rülyordu. Çok geçmeden evvelki 
oyun'la olduğu gibi Maltepe As
kerî lisesi takımı Halıcıoğlu akın- 
ları karşısında muattal bir vazi
yette kaldı. Ve oyun aleyhlerine 
neticelendi 5 - 1  Halıcıoğlu askerî 
lisesi galip geldi...

Aynı hâkem Kârail Bey idare
sinde saat [3] te sahaya ilk önce
Gedikli Küçük zabit mektebi
takımı çıktı, bunu Deniz lisesi 
takımı takip etti.

İlk devrede oyun heyecansız 
bir surette “ancak Deniz lisesinin 
lehine yapılan iki sayı bir sayı ile 
gedikli küçük zabit mektebi mu-'f 
kabele edebildi. İkinci devrede
Gedikli küçük zabit mektebi
takımı Deniz lisesinin akınlaı ı dur
duruyor. Müdafaa hatlarını git
tikçe sıkışan hücumlarile tehdit: 
ediyordu. Böyle olmakla beraber 
Deniz lisesinin ani akınları ve akın
cıların yaptıkları iki sayıya mâni 
olamıyorlar. Şu halde bu oyunda 
Gedikli küçük zabit mektebinin 
aleyhine ve Deniz lisesinin lehine 
olarak 4-1 le neticelendi.

var»,, | Fakir çocuklar
Temsilliğe dikkati Himaye! Etfal 

som gumlerde 
vak’alar an

Hapishanede

İstanbul limanı
İktisat Vekâletinde yakında 

bir komisyon teşkil edilerek İs
tanbul limanının müstakbel şekli 
tesbit edilecektir. Bu komisyon 
Belediye tarafından vaki olan 
talep üzerine teşekkül etmektedir. 
Belediye şehrin müstakbel hari
tasını tanzim için buna lüzum gös
termiştir.

Komisyona İktisat, Maliye, Na
fıa, Müdafaai Milliye ve İstanbul 
Belediyesi murahhasıları ile müte
hassıs zevat iştirak edecektir.

Tohum çiftliği
İktisat Vekâleti tarafından Av- 

rupadan celbedilen profesör M. 
Cristiyansen işe başlamıştır' Mu
maileyh yeni açılacak olan tohum 
ıslah çiftliğini idare edecek ve 
ayrıca ziraatı hususiye ve umu
miye müderrisliği yapacaktır.

Esnafın murakabesi
Esnaf Cemiyetleri murakabe- 

heyetinin değiştiğini evvelce yaz
mıştık. Yeni heyet cemiyetler hak- 
kındaki tetkikatmı ikmal etmiş 
ve bir rapor hazırlamağa başla
mıştır. Alâkadarlar bu bu rapo
ra fazla ehemmiyet atfetmekte
dirler.

Ticaret Odası
Laboratuar tevsi 

İhracat eşyası 
tahlil edilecek

Tütün. Sabun, zeytin, zeytin
yağı, gülyağı gibi ihracat eşyasının 
ticaret borsasında muamele göre
ceği yazılmıştı.

ou Hususla ıkusul vekâleti tet- 
kikatmı ikmal etmiştir. Yakında, 
İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, 
Trabzon ticaret borsasında bu 
maddeler üzerinde muamele yapı
lacaktır.

Bu münasebetle ticaret borsası 
lâboratuarı bu ihtiyaçları temin 
edebilecek şekilde büyütülecektir. 
Bir kaç gündenberi şehrimiz labo
ratuarının tevsiine başlanmıştır.

Fidan tevziatı
Türkiyenin muhtelif tarafların

daki devlet müessesatmda mevcut 
müsmir ve gayri müsmir ağaçla
rın umumî tevziatına başlanmıştır. 
Halk bu ağaçlara büyük rağbet 
göstermektedir. Birçok yerlerde 
az zaman içinde yüzlerce fidan 
tevziatı yapılmıştır.

Şehrimizde son günlerde tifo 
vak’alarlrın çoğaldığı yazılmıştı. 
Yaptığımız tahkikata göre her 
sene teşrinievvelden şubata ka
dar tifo vak’aları çoğalır.

Fakat bu seneki vak’alar ge
çen seneye kıyas kabul etmiyecek 
derecede çoktur.

Bilhassa Tophaneden Azapka- 
pısından Çeşmem ey danına kadar 
uzanan saha tifonunu en çok bu
lunduğu yerdir. Burada dar sokak
lar, pis han odaları her yerden 
çoktur.

Tifo salgını bazı mekteplerde 
görülmüştür. Ezcümle bu sahaya 
yakın Musevi lisesi ile Beyoğlu 
Bulgar mektebinde bazı vak’alara 
tesadüf edilmiş ve bu mektepler
deki talebeye tifo aşısı tatbikine 
başlanmıştır.

Vilâyet ve belediye sıhhiye 
müdüriyetleri Topahneden Çeşme- 
meydanına kadar şiddetli tedbir
ler almışlar, burada teşkil edilen 
heyetler vasıtasile tifo aşısı yap
tırmağa başlamışlardır.

Bundan başka han, pansiyon, 
sahip veya kiracılarına da temiz
lik yapmağa mecbur oldukları bil
dirilmiştir.

Bundan başka Kabataş lisesi 
talebesine de dünden itibaren 
aşı yapılmağo başlanmıştır.

Vurmuşlar., kaçmışlar
Evvelki gece saat yirmi ikiye 

doğru Haydarpaşa hastanesine bir 
adam müracaat etmiş:

—  İsmim İzzettir, kendi ken
dimi kasığımdan yaraladım. Tedavi 
edilmemi rica ediyorum, demiş,

Yaralı derhal içeriye alınmış 
ve muayene edilmiş. Görülmüş ki 
sözlerinde mübayenet yok. Yara, 
bir başkası tarafından yapılmış. 
İzzete bu şüpheler sövleıımiş ise 
de o, iddiasında ısrar etmiş.

Maamafih mevcut malûmat bu 
adamın hastahane önünden bir 
kadınla geçerken meçhul bir adam 
tarafından vurulduğunu göster
mektedir.

Vak’ayı müteakip, kadın da, 
vuran adam da kaçmışlardır.

Mecruh tahtı tedaviye alınmış, 
hâdise zabıtaya bildirilmiştir. Bu 
esrarengiz vak’a hakkında zabıta 
tahkikat yapmaktadır.
P a m ı ı t  c a t ı c  Ir n n n p r ü lif i- ------r  -------1-------------

Adanada bir pamuk satış ko
operatifinin teşkili için vaki olan 
müracaat ziraat bankasınca tetkik 
edilmektedir. Bu müracaati ya
panların ekserisi Adanada trak
tör sahibi olup ta hükümetin ve
receği traktör tazminatını almak 
istemiyen ve bu para ile bir ban
ka veya kooperatif teşkiline ta
raftar olan zevattır. Bunlar tah
minen yetmiş kişidir. Bu zevat 
müracaatlarında kendi fikirlerine 
iştirak etmiyen diğer teraktör sa
hiplerinin de bu noktaya imale 
edilmesini istemektedirler. Bu 
mesele ziraat teknik kongresinde 
de mevzuubahs edildiği için Ada
nada bir pamuk satış kooperati
finin teşkili ihtimali çok kuvvetli 
görülmektedir.

edleeefc
Himayei Etfal Cemiyeti bayram 

münasebetile fakir çocuklara yar
dıma ve elbise tevziine karar ver
miştir. Fakat Cemiyetin bütçesin
de bu iş için fazla tahsisat olma
dığından bütün fakir çocuklara 
yardıma imkân bulunmamıştır

Himayei Etfaf Cemiyeti şimdi
ki halde 300 çocuğa yardım et
mek üzere hazırlanmaktadır.

Cemiyet, süt damlasından süt 
alan fakir çocuklarla şubelerde 
mukayyet olan çocukların listele
rini istemişti. Bu listeler gelmeğe 
başlamıştır. Cemiyet bazı çocukla
ra kundura ve bazılarına takım 
elbise verecektir. Çocukların ve
lilerine de ayrıca sabun ve şeker 
pirinç dağıtılacaktır.

Arife gününden itibaren tevzi 
edilecek olan elbiseler anneler 
biı liği tarafından hazırlanmaktadır.

Haydutlar

Bayındırda yaka
landılar

Bayındır kazasının kerhane 
kavağı mevkiinde bir haydutluk 
vak’ası olmuş, ve failler yakalan
mıştır. Akkaş Ahmet efendinin 
çayır damında aylıkçıları Akseki- 
li Abdullah oğlu İbrahim ile Ali 
yatmakta iken hüviyetleri meçhul 
dört tnüsellah şahıs gelmiş 
tabanca namiusile kendilerini 
döverek üzerlerinde bulunan bir 
saat ve bir paltoyu gasbederek 
kaçmışlardır. Yüzlerini boyamış 
olan vak’a failleri tanınmıyacak 
halde imişler.

Bayındır jandarma kumandan
lığı tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde haydutların Osman 
oğlu Mehmet ile arkadaşı Mevkuf 
tevkif edilmiştir, diğer iki kişi 
henüz tevkif edilmemiştir.
Urla davası devam ediyor

Urla hâkimi İhsan Ziya Beyi 
öldürmekle maznun olan dört şah
sı teşvik etmekten maznun Hüse
yin Avni Beyin muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir.

Rizedeki Alhmet isminde bir 
şahidin ifadesi alınıp alınmadığı 
hakkında Urla müddeiumumiliğine 
yazılan mektuba gelen cevap o- 
kunmuştur. Bunda şahidin ifade
sine ait evrakın vaktile İzmir 
müddeiumumiliğine gönderildiği 
bildirilmekte idi. Mahkeme he
yeti bu evrakın nerede bulundu
ğunun İzmir müddeiumumiliğinden 
sorulmasına karar vermiş vs sau- 
hakme başka gün bırakılmıtır.

Türk Mürettipler
Cemiyetinde

30 Kânunusani 1931 tarihinde 
aktedilen kongre de heyeti idare 
azâlığına atideki zevat intihap 
edilmişlerdir:

Hayri B. Resimli Ay matbaası, 
Kadri Osman B. Son Posta, 
Cemal B. Fnikis, Murat B. Milli
yet, İzzet B. Akşam. Ali B. İn
kılâp, Şahin Hayrı B. Vakit, 
İsmail B. Devlet başmürettibi, 
Nasuhi B. Son Posta, Osman B. 
Akşam baş mürettibi, Faik B. Ak
şam matbaası.

Namzetler
Haydar B. Milliyet, Emin B. 

Devlet, Esat B. Akşam kitap kısmı, 
Süleyman Safi B. Evkaf İhsan B. 
Son posta baş mürettibi, Bahattin 
B. Demiryollar matbaası.

alacak yfiib
süSnndlenB ka^/ga etti

Evvelki gün tevkifhanede bazı 
mevkufl ır arasında kavga çıkmış 
mevkuflar biribirlerinin kafalarını 
yarmışlardır. Hâdise şöyle olmuş
tur:

Tevkifkanede bir kahve ocağı 
işletmekte olan mahkûmlardan 
Arnavut Mehmet ile tehdit cür- 
münden mevkuf bulunan sabık 
poiis memurlarından Sırrı Efendi 
bir alacak yüzünden kavga etmiş
ler, 1 u sırada mevkuflardan Meh
medin arkadaşı Arnavut Süley
man da karışmış ve iki arkadaş 
bir olarak Sirrı Efendiyi dövmek 
istemişlerdir.

O gün Sırrı Efendi tevkifha
nenin karantine kısmına kaçarak 
dayaktan yakayı kurtarmış ve 
orada yatmağa başlamıştır.

Sırrı Ef. evvelki gün muha
keme edilmek üzere adliyeye 
sevkolunurken ötedenberi ken
disine karşı kin beslemekte olan 
Mehmet ve Süleyman birdenbire 
üzerine hücum etmişler, jandar
maların muavenetine rağmeu a- 
damcağızı yere yatırıp dövmüş
ler ve dişlerini kırmışlardır. 
Müddei umumilik tahkikata baş
lamıştır.

Kavga değil harp
Beyazıtta Fuatpaşa caddesinde 

kalaycı Osman ile bakırcı Ali ara
sında kavga çıkmış, kavgaya Ali
nin oğlu Fettah, Osmanın kardeşi 
Abdi ve Yakup, Hüseyin. Haşan 
Memiş ismindeki adamlar da işti
rak etmişler. Kavga esnasında 
Osman, Ali ve Apdi başlarından 
yaralanmış.

Hüseyin ve Fettah yakalan
mış, diğerleri kaçmışlardır.

Galata köprüsü
Karaköy köprüsü evvelki sa

bah gene geç kapanmıştır. Köprü 
6,45 de kapanması lâzım gelirken 
yediyi beşte kapanmış ve 20 da
kika gecikmiştir. Buna sebep, 
15 vapurun Haliçten dişarıya çık
masıdır. Talimatname mucibince 
liman idaresi emir vermeden köp
rüler kapanıp açılmaz.

Köprünün sabahları geç ka
panması bir çok halkın, köprünün 
her iki tarafında beklemelerine 
sebep oluyor. Liman dairesi bunu 
nazarı dikkate alarak bu işi geç 
bırakmamalıdır.

Dün sabah bekleyenlerden biri 
köprü tamamile kapanmadan öte 

tarafa geçmek için acele etmiş, 
ayağı kapakların arasında kala
rak ezilmiştir.

Elektirik ve havagazi 
tarifeleri

Üç ayda bir toplanan tarife 
komisyonlarından elektirik şirketi 
tarife komisyonu dün toplanmıştır. 
Şirket murahhasları ücretlere zam 
yapılmasını istemişlerdir.

Hükümet ve Belediye murah
hasları ise fiatm olduğu gibi kal
masında ısrar etmişlerdir. Netice 
vekâlete bildirilmiştir.

Bundan başka havagazi şir
ketlerinin de tarifeleri tetkik edil
meğe başlanmıştır.
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t tarifeleri

T l
2 9 - 2  in ci kamara 1931
İstikrazlar Tahvilât

İs. dahilî Tramvay
Ş. D. yol. Tünel
D. Muvah. 90,25 Rıhtım __

Saydi mahî — Ana. I 22,55

Bağdat — „ ıı —
Tş. aske. — „ ili —

E sh a m
Iş. B. Terkos
Anadolu Çi. Ar.
Reji — Ünyon —
Ş. hayriye — Şark Değ. —
Tramvay — Balya —
Umumî sig. — Şark M. —
Bomonti — Telefon —

Ç e k  f ia t le r i
Londra 1030 Prağ 15,90
Nevyork 0,47,20 Viyana 3,35—
Paris 12,‘j 2,— Madrit 4,60,50
Milâno 9,— Berlin 1,97,—
Brüksel 3,38,— V arşova 4,24
Atina 36,40 Peşte 2,69,75
Cinevre 2,43,50 Bükreş 79,45
Sofya 65,10 Belgrat 26,65
Anıster. 1,17,— Moskova 1088

N ıakııi
Kuruş 
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Kuruş
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1 P e z e ta 22 ,5 0
1 M atk 51 ,2 5
1 Zelots 24 ,—
1 P e n o g 37 ,—
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S irk e c i.i™  K'ürm-k-.tptya 7 ,03  22 ,55

Tümel
Sabah ilk hareket 6 ,50
Akkanı pon hareket 21 ,0 0

H aliç vapurlara 
K i.p n ı.le ,, Kyiibe 5 ,50  22 .30
Kyiiplen Köprüye 5.-10 23 ,05

Şas-k D em iryolları! 
Sirkeci,1< II K . (lekıııeeeye 0 ,3 0  1,20

K . (Jekıııeccıleıı S irk e c iy e  6 ,5 0
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D a rü lb e d a y i--  Geçti bolunun
pazarı

A lk a z a r — Garbın gasıpiarı
A le m d a r — Hacı Murat ve caz

kızları
A sr ı — Şan ve şeref yo

lunda
A rtis t ik — Çikosbarones
E tu v a l —  Şeytan maskesi
E lh a m ra —  Namusum için
E k le r — Yunan tiyatro

trupu
F ra n s ız —  Yunan Opereti :

Leblebici Horhor ağa
G îo ry a —  Güzellik kıraliçes
H ilâl —  (Beşiktaş) Haciı

Murat
H âle —  (usküdar) Çareviç
K e m â l İS. —  Kısmet
M a jik —  Kanlı Venedik
M elek — Kalbimin sesi
M ille t —  Naşit B .
M illî —  Mavi melek
O p e ra —  Üç Maske
S ü re y y a — (Kadık.) Aşk

teyince

İB a n k a n o t  247 ,50

Dr. Hafız Cemal
Dahilî hastalıklar

te d a v iîıa jıe s i 

Cumadan maada günlerde öğ
leden sonra saaat (1 4 -1 6 )  da İs
tanbul Divanyolunda (118) numa
rah hususî kabinesinde hastalarım 
kabul eder. T. L. İst. 2398

D ev le t D e m iry o lla r ı ve* L im a n la rı İ lâ n a î ı

750 ton yerii çimento kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. Müna
kaşa 16-2-931 pazartesi günü saat 16 da Ankarda Devlet Demiryolları 
idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15-30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

■7-

Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 9-3-931 pa
zartesi günü spat 15 te Ankarada Devlet demiryolları idaresinde ya
pılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine ver
meleri lâzımdır.

Taliple-5 Münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

İktıssıt Vekâleti İstatistik
wa Neşriyat Midifirliğfimden;

Vekâlet mamnıaa mecmua adedi t&kolbean İ§@~ 
2©© formsa, ihatacak ©İsım nnmMelniF eser ve fer©- 
ş M e m  tfcalb’iye üo°eitıi kapaln sarf un§unMe m i- 
makasaya k©mlmııaftaır0 

Taliplerim Ibunıma alt şartmamey! alınmak îmseıre 
şsısndMeım ve HMİamkasaya iştirak SçShh <dta 
Ilıale ©lana 2S~ŞımIbat“=1931 Pazartesi gnnaanâ 
İS  fe verecekler! ffiyatnım °/0 79Ş Ihıesalbnle im» 

temlnnatlamı Me Mfİlkte İktnsat VekâHe* 
ısaiteşekMİ ımlbsıyaat k©mlsy©Mima mııi= 

© İM im ım ffo

Kemalettisı
So îi çıkan kıymetli eserleri

Tarihî tetkikleri ile maruf kıymetli muharrir Keınalettın 
Şükrü Beyin memleket irfan hayatına hediye ettiği iki mühim 
eseri intişar etmiştir. Bu güne kadar şark tarihlerinin dehlizle
rini kuvvetli kalemi ile aydınlatan muharrir bu sefer gm jj 
tarihinin iki kuvvetli ve kıymetli eserini irfan kütüphanemize 
maletmiştir. Bu eserlerden biri

Büyük Fransız ihtilâli
Diğeri:

Napoîeon Bonapart»
dır.

Fransız ihtilâlinin cihan tarihinde iz bırakan bütün safha
ları ve bu devri takip eden (Napoîeon) devrinin bütüa safa
hatı Kemalettin Şükrü Beyin çok cazip ve ancak kendisine- 
mahsus akıcı ve açık üslûbu ile bir rotnan gibi anlatılmakta
dır.

Her iki kitabın da fiatları yalmz elli kuruştur. Ve her iki
sinde de yüzden fazla resim vardır.

Büyük Tayyare Piyangosu
Yeni tertip başlıyor

1 inci Keşide
11 Şubat 1931 dedir

Yeni plânda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük ik
ramiyeler ve ayrıca amorti vardır 

3. CÖ KEŞİDEDE 100.000 LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE KO 
NULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER KEŞİDELİK İKİ KISMA 

AYRILMIŞ GİBİ BİR ŞEKİL ALMIŞTIR

i  Mükâfatlar keşide sırasile : 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 4 0 .0 0 0 ^

1 ve 100.000 LİRADIR
i  ÇOK ZENGİN OLAN YENİ PLÂNI TALEP EDİNİZ 
H Biletlerin satılmasına başlanmıştır.
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İstanbul Evkaf 
Müdürlüğünden:

Guraba hastanesine muktazi muhtelif cins yerli bezleri aler.i müna
kaşasında verilen bedel haddi lâyıkinda görülmediğinden bir hafta 
müddetle temdit edilerek pazarlıkla münakasası icra edilecektir. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzere hergün Levazım idaresine ve ihale tarihi 
olan ( 7-2-931 ) Cumartesi günü saat on dörtte İdare Encümenine 
müracaatları.

Seyrise
Merkez Acentası : Galata 

Köprü başı B. 2362
Şube Acentası : Sirkeci

Muhürdarzade hanı !. 2740.

İzmir sür’ai postası
(Cümhuriyet) vapuru 1 Şu - 

bat pazar 14,30 da Ga - 
lata dan kalkarak Izmire
gidecek ve perşembe sabahı | 
gelecektir.

B:eyoğlu Tünel İstiklâl caddesinde 
Ömer Rüştü Paşa apartmanı 

birinci kat

Ferit Ramız
D iş h ek im i

Tıp fakültesinden mezun Paris 
çocuk hastanesi ve Klinik Omor- 
fik sabık muavinlerinden Beynel
milel dişçilik federasiyonu aza
sından:

Beyoğlu: Tünel Telefon: 3812

D O K T O R  

Feyzi Ahmet
Cilt, Saç ve Zühreviye has

talıklar tedavihanesi.
Cumadan maada her gün saat

10 dan 6 ya kadar hasta kabul 
eder.

Adres: Ankara caddesi N. 43 
leT .tsl .2899

31  K â n u n u sa n i ı C u m a rtes i

12 Ramazan 1349
Zevaîî S. Ezani S.
Güneş 1,49 7,12
Öğle 12,28 7,05
ikindi 15,07 9,43
Akşam 17,24 12,00
Yatsı 18,56 1,31
imsak 5,29 12,60

ü u zu  K a s ım  8 5

Bugünkü hava
Dün azami hararet 6 asgarî 4 

idi. Bugün rüzgâr lodostan ese
cek, hava açık olacaktır.

Mes’ul Müdür: Sabri Salim
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irticai maznunlara

nn sabah

Divanı harp birinci kısım maz
nunların muamelesini 
etti ikinci kısma

Anakara 1 — Divanı harp ta
rafından irtica maznunları hakkın
da verilen karar bir taraftan Mil
let Meclisinin tasdikine arzedilmek- 
le beraber diğer taraftan da 
hapishane ve kışlada mevkuf bu
lunan maznunlara bir heyet ma- 
rifetile tebliğ edilmiştir. Divanı 
harp kararı, Millet Meclisinin ya
rınki celsesinde müzakere edile
cektir. Karar, elyevm Başvekâ
letten adliye encümenine sevkedil- 
miş bulunmaktadır.

Encümen bugün öğleden sonra 
toplanarak kararın tetkikini ikma
le çalışacaktır. Yarınki heyeti 
umumiye, karar Başvekâlet vasıta- 
sile Menemene bildirilecek ve ica
bı icra edilecektir.

Millet Meclisine sevkedilmek 
üzere Başvekâlete gönderilen k a
rar sureti Müdafaai Milliye Vekâ
letinin bir tezkeresile sevkolun- 
muştur.

İd am  m a h k û m la rı 
Menemen, 1 (Hususî) —  Divanı 

harp kararile idam mahkûm edi
lenler 37 kişidir” fakat yaş icabı, 
bazılarının cezası indirildiğinden 
haklarında idam cezasının tatbiki 
istenenler 32 dir. ve şunlardır: 

Manisada kahveci çırağı Mus
tafa, Terzi Tâlât, Topçu Hüseyin, 
tatlıcı Hüseyin, eskici Hüseyin 
Ali, Çepeli köyünden Himmet 
oğlu Süleyman, Paşa köyünden 
Kâhya Ahmet oğlu İbrahim, Ka
sap Süleyman, Manifaturacı Os
man, Hafız Cemal Tabur imamı 
Ilyas hoca, Ali Paşa zade Ragıp, 
şeyh hafız Amhet, Giritli İbrahim 
oğlu İsmail, Menemende Bozalan-
ı - -- ı----- ı/î__ 11_______ i____;ı ı .u m i a u c a  iv ıu o ıa ıa , ı ıâ C î  i5Q2a.lı O glü

Hüseyin, Göriceli Aptülkerim, Me
nemenden Cumaibalâh Kâmil, 
Molla Süleyman, kâhya oğlu Hü
seyin, çingene Mehmet oğlu Ali, 
Hayım oğlu Jozef, Şumnulu Ali, 
Osman oğlu Mehmet, Arnavut 
Yusuf oğlu Kâmil, Kerim oğlu 
İbrahim, Selim oğlu Boşnak Ab- 
bas, Alâşehirden Şeyh Ahmet 
Muhtar, Şeyh Esadm oğlu Meh
met Ali, Manisa hastanesi imam
lığından mütekait lâz İbrahim ho
ca, Manisadan Emruliah oğlu 
Mehmet.

2 4  sem elikleır 
Yaşları icabı 24 sene hapes 

mahkûm edilenler şunlarbır:
Manisadan Nalıncı Haşan 20 

yaşında, Çoban Ramazan 20 ya-

ı§or
şında, Giritli küçük Haşan 1. ya
şında, Menemenden Harputlu Ö- 
mer oğlu Mehmet 65 yaşını mü
tecaviz, Lâz Mehmet Alihoca 65 
yaşını mütecaviz, Erdibilli Şeyh 
Esat 90 yaşını mütecavizdir.

15 senelikler
15 sene ağır hapse mahkûm 

edilenler şunlardır:
Horcs köyünden Salâhattin 

oğlu Naşit, Yakup oğlu Ali, Mu
hittin oğlu Ali, Hacı Haşan oğlu 
Aptül, Necip oğlu Mevlût, Ratip 
oğlu Osman, Mümtaz oğlu Haşim. 
Haşim 65 yaşından fazla oldu
ğundan cezası tahfif edilerek 12,5 
sene ağır hapse mahkûm edil
miştir.

Ü ç e r  s e n e lik le r .
Süleyman oğlu Murat Mustafa, 

Kara Ahmet oğiu Ali, Haşan 
oğlu Mehmet, Paşa köyünden 
Mehmet oğlu Abdurrahman, Hoca 
Haşan oğlu Hüseyin, Ramazan 
oğlu Bekir, Ferit Ahmet oğlu 
Eyüp, Bozalandan Hacı İsmail 
oğlu Haşan, Muhtar Ahmet oğlu 
Mustafa, Azadan Mehmet oğlu 

( Arkası 2  inci sahifede)
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Müsakkafat sahibi ve Garbî 
Trakyalı gayri mübadillerin Yu- 
nauistanda bulunan emvalinin tak
diri kıymetlerine dair olan tali
matname metni Gayrimübadiller 
cemiyetine tebliğ edilmiştir. Tali
matnamede, bilhassa alâkadarların 
veya vekillerinin takdiri kıymet 
esnasında mahallerinde mallarım 
irae etmeleri mecburiyeti mün- 
deretir. Talimatnamenin metni 
şudur:

1 —  Yunanistanda mal ter- 
kedip 10 haziran 1930 tarihine 
kadar gayrimübadil oldukları u- 
sulen tesbit edilmiş olan müsak
kafat sahiplerinden mahallen kıy
met takdir ettirmek isteyenler 10 
Şubat 931 tarihine kadar Istan- 
bulda gayrimübadiller takdiri kıy
met komisyonuna müracaatle gay
rimübadil vesikası ile beraber 
bu mallarının mevki, cins, kıymet 
ve ciheti tasarruflarını ve hisseli 
ise hisseleri miktarını ve merhum 
mülk, vakıf ( icareli icareteynli) 
gibi buna ait diğer malûmatı tah
riren beyan ve tasarruf vesika
larının birer suretini rapt ve tev
di ederler. Bu vesaikten muhtelit 
mübadele komisyonunda bulunan-

Balkan konferansının içtimaları
Balkan milletleri arasında muka- 
renete mâni olan engelleri orta- 
dan kaldırmak için Haşan Beyin
riyasetinde bir komisyon toplandı

Selânik, 31 (A.A.) —  Balkan 
konferansı meclisi, Balkan ittiha
dına doğru ilk merhaleyi teşkil 
edecek olan Balkan misakı mese
lesini tetkik edecektir. Meclis, 
Hasaıı Beyin riyasetinde her mil
lete mensup 12 murahastan mü
rekkep bir komisyon teşkil edil
mesini, bu komisyonun Balkan 
milletleri arasında mukarenet 
husulüne mâni olan engelleri ve 
bunları ortadan kaldırmak çarele
rini tetkik etmesini kararlaştır
mıştır.

Bu komisyonun vâsıl olacağı 
neticeler konferans meclisine tas
vip edildikten sonra umumî bir 
içtimada müzakere mevkiine ko
nacaktır.

Medenî kanunların bisleştiril- 
mesi meselesinin ikinci konferans 

( ruznamesine konmasına karar ve

rilmiştir. Meclis, Balkan ittihadı 
fikrini yaymağa matuf bir takım 
tedbirler almıştır.

Bu akşam şehir namına mu
rahhas heyetler şerefine bir ziya
fet verilmiştir. Belediye reisi, 
heyenanlı hir nutuk söylemiş ve 
bütün Balkan milletlerini biribirile 
hoş geçinmeğe davet etmiştir.

Selânik 31 ( A.A ) —  Balkan 
konferansının bu sabah gizli su
rette yapılan ilk içtimai biter bit
mez bir tebliğ neşredilmiştir. Bu 
tebliğde konferansa iştirak eden 
hükümetlerin murahhas heyetle
rinin faaliyetleri hakkındaki rapo
run dinlendiği, Balkan ittihadı yo
lunda atılan terakki adımlarından 
ve Balkanlardaki 7 devletin kon
feransa karşı gösterdikleri hüsnü 
niyetten memnun kalındığı beyan 
edilmiştir.

lar takdiri kıymet komisyonunca 
celp ve temin ediliyor.

2 —  Terkolunan müsakkafata 
ve garbı Trakyadaki emvale kıy
met takdiri için Maliye Vekâletince 
teşkil edilecek heyetler Şubat 931 
zarfında hareket edeceklerinden 
bizzat hak sahipleri veya münasip 
görecekleri kimseler, heyetlerce 
tayin ve ilân olunacak müddetler 
zarfında mallarının bulunduğu yer
lerde ispatı vücut ederek tapu 
senedi, kayit sureti, vergi evrakı 
hüccet, ferman, icar ve isticar 
mukavelesi, varsa istimlâk kararı 
gibi resmî evrak ve vesaiki ibraz 
ve gayrimenkulü irae eder.

Aksi halde heyetlerin mahallen 
yapacakları tetkike veya evvelce 
verilmiş vesaike nazaran bilâhara 
konulacak kıymetlere itiraz ede
mezler.

3 —  Müsakkafat sahibi gayri 
mübadillerden yalnız evrak ve 
vesaik üzerine İstanbulda komis
yonda takdiri kıymet istiyenler 
birinci maddedeki vesaikle 10 
Şubat 931 tarihinden itibaren 
nihayet bir4 ay zarfında komisyona 
müracaat edeceklerdir.

Emvali muavazaya dahil ve 
evvelce komisyon tarafından kıy
meti tayin edilmiş bulunan arazi 
sahiplerinden talimatname ahkâmı 
dahilinde olarak mahallen kıymet 
takdirini talep edenler birinci 
madde sarahati dahilinde müra
caat edebilirler-

4 —  Tayini kıymet heyetleri:
İkisi Makedonya, biri Garbî

Trakya, biri Epir ve Tisalya, biri 
de Girit ve Adalar için olarak 
azamî beş heyet Maliye vekâle
tince ie$nü euilir.

5 —  Heyet ikisi vekâlet 
tarafından tayin, biri de ah
vali mahalliyeye vâkıf olmak 
şartile Gayrimübadiller cemiye
tince ve irae vekâletçe ka
bul edilmek üzere üç azadan 
müteşekkildir, ve üçüncü aza 
ancak istişari reyi haizdir.

Heyet azasına Vekâletçe mü- 
nüasip görülecek ücret ve yev
miye maktuan tayin ve ve
saiti nakliye mesarifiyle he
sabı aidinden tesviye ediliyor.

Heyetler tesbit edilecek müd
det zarfında takdiri kıymet icra 
edilecek yerlerde bulunarak veri
lecek talimat dahilinde ifayı vazi
fe ederler.

(A rk a sı 2  inci sahifede)

Dün İzmirmekteplerim
ziyarefr ettiler

r ] ' -------------------------------------------------------- ::________s
t; İzmir, 1 (A.A) — Reisicüm- 
| hur Hazretleri bugün öğleden 
is evvel İzmir erkek ve kız lise- 
U lerini ve öğleden sonra Karşı- 

yakada kız muallim metebini 
h ziyaret etmişler, derslere gire

rek takrirleri dinlemişler ve ta- 
L iebeye sualler sormuşlardır. Ay- 
■■■ rica mektebin müdür ve mu- 
: Bilimlerinden mektebin vasiyeti, 

ihtiyaçları ve tekâmüller otra- 
 ̂ fmda malûmat ve izahat ateng- 

lardır. Kız lisesinin hatıra da?- 
: terine şu satırları yaadslar:

İzmir kız lisesinde g&dlB- 
ğüm intizamdan, hasssSe fcügi 
ve millî terbiye verarskîs *• 

-Çalmaktaki büyük difekat ve fcsye* 
candan çok memüca o lfe a . Ğğ- 
retebilenlere teşekkfe «ierim.,, 

j Öğleden sonra Karşîyafeay» 
= otomobille gitmişler vs motârfe 
E dairelerine avdet bay*rıaH§!er- 
ş dır. Karşıyafeada fas msâ&im 
| mektebinde dersîıaneteede tJepB- 
| lerini' dinledikte» t a f t a  İN&aan 
| müdiriyet oc astada maaMsnktüs 
İ uzun müddet konaşmeçlerd». 
j  Ayrılırken mektebin İisîks
| defterine yazdıklrn saftria? |B%- 
| lardır: "Karşıyaka kız maeHsa 
] mektebini ikinci defa riyarsî 
| ediyorum. Çok ‘sneznuan oiesm. 
İ Bundan sonraki sijfsretiorâssrs 
; daha çok memnun olaeağoM 
j kanaat veredim yüksek tekâmül 
| eserleri gördüm.”
İ Reisicümhur Hazretleri mek-
j teplerden ayrılırken talebe fev- 
| kalâde heyecanlı ve hararetli 
| alkışlarla ve „yaşa gazi, yaşa 
1 büyük kurtarıcı,, avazelerile teş- 
1 yi olunmuşlardır.
| Karşıyaka vapur iskelesinde 
1 binlerce halk büyük reisi mu- 
| habbetkâr tezahürlerle selâm- 

lamışlardır.

Polis teşkilâtı
1 Martta tatbik 

edilmedi 
için emir geldi

Yeni polis teşkilâtının tatbi- 
kma bir Marttan itibaren başlan
ması, dün, Emniyeti umumiye mü
dürlüğü tarafından İstanbul vilâ
yetine ve polis müdürlüğüne bil
dirilmiştir.

1 Martta yeni leşkilâtın tat
biki dolayısile, bu tarihe kadar 
yeniden hiç bir tayin, nakil, be
cayiş, terfi ve saire yapılmıya- 
caktır.

Keza bu tarihe kadar yeni
den kimse ahnmıyacaktır.

Ayni zamanda 1 Martta şeh
rimiz polis müdürlüğünce komi
ser muavini, komiser ve serko- 
miserlik için terfi imtihanları da 
yapılacaktır. Bu imtihanlara üçyüs 
kadar zabita memuru iştirak ede
ceklerdir.
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Ankara, 1 —  Himmet zade 
Hüsnü Bey bu sabah Maliye müs
teşarı Ali Rıza Beye tezini ispat 
eden tahriri raporunu takdim et
miş ve raporun istinat ettiği ve
sikaları da tevdi eylemiştir.

Hüsnü Bey Ali Rıza Beye ra
poru hakkında şifahî izahat ta 
vermiştir. Maliye müsteşarı, bu 
hususta demiştir ki:

—  Bir müracaat vardır. Bu
gün dinledim. Bir noktai nazar
dır. Tebellür etmiş bir mes’ele 
yoktur. Tetkik ediliyor.

Öğrendiğimize göre Hüsnü 
Bey raporunda Paris mukavele
sinin devleti 370 milyon Türk 
lirası ziyana sokduğunu iddia et
miştir.

Rapor icap ederse bir komis
yon marifetile tetkik ettirilecektir. 
Hüsnü Bey, hülâseten dedi ki:

—  Bende 150-200 senelik mu
kavele vesikalarının kopyeleri var. 
İddiam şudur ki, Paris mukavelesi 
aktedilirken bütün istikrazlar, 
Türkiye için birer borç olarak 
kabul edilmiştir.

Halbuki iyi tetkikat yakılmış 
olsaydı, Paris mukavelesi 370 
milyon lira gibi fazla bir meblâğ 
ile aleyhimize imzalanmazdı. Bu
nun 200 milyonu hakkındaki id
diamı tevsik ettim.

Mütebaki kısmı üzerinde de 
tetkikatmı devam ettiriyorum. 
Bu hususta Mâliyeden de bazı 
vesikalar alacağım. O kanaatta- 
yım ki, Paris mukavelesinin akti 
sırasında, daha esaslı tetkikat 
yapılmış olsaydı, 10 milyon altın 
liralık borcumuz bu miktarın nıs
fına indirilmiş olabilirdi.

Hüseyin Hüsnü Beyin raporun
da 20 milyon Türk altına baliğ olan 
2 büyük hatadan bahsediliyor. 
Bu hatalar Osmanlı borçları 
tetkik edilirken şimendifer muka
velelerinden biri gelmektedir.

Terkos müdürü Ankarada
Ankara 31 —  Nafıa Vekâle

tinin terkos şirketine çektiği pro
testo üzerine şirket müdürü bu
gün buraya gelmiş ve kâletle tema
sa başlamıştır.

Müdür, bundan sonra mukave
leye noktası noktasına riayet edi
leceğini, halka bol ve sıhhî su ve
rileceğini söylemektedir.

Gazinolarda sabıkalı garson
Mevcut nizamlara göre bilû- 

mum gazino sahip ve garsonları
nın hiç bir sabıkaları olmaması 
lâzımdır.

Bu cihetin temin ve tatbik 
edildiği vilâyetin nazarı dikkatini 
celbetmiş, bu işin dikkatle takip 
edilmesi polis müdürlüğüne bildi
rilmiştir.

Bilhassa, evvelki gece Sirkeci
de iki gazino sahip ye şef gar
sonlarının silâhlı bir hâdise çıkar
mış olmaları, mevcut nizamatm 
tatbikma dikkat edilmemiş olma
sından ileri gelmiştir.

Bütün gazino sahiplerile gar
son ve şef garsonların hüviyetleri 
polisçe tahkik edilecek ve sabı
kası olanlar işten mes’ul edilecek
tir.

Polisçe hüviyeti tahkik edilmi- 
yen bir garsonu istihdam eden 
gazino sahipleri hakkında da ta- 
kikat yapılacaktır.

n finmduat
w

Sofya (Hususî) —  Bulgaristanm muhtelif kasabalarında irticai 
tel’in etmek içn mitingler yapılmış ve yapılmaktadır. Evvelki gün 
Vidinde Türk EÜnevverleri tarafından yapılan mitinge halkın az’m 
ekseriyeti iştirak etmiştir. Mitinge iştirak edenler birer rozet takmış
lardır. Bu rozetlerin iki tarafında matem aiâmeti olmak üzere iki 
siyah çizgi ve. şu cümleler vardır:

"Terakki edemiyenler terakkinin, temeddün edemiyeııler de me
deniyetin düşmanlarıdırlar. Yenilik düşmanlan milletimizi sefil yapmak 
istiyenlerdir. Mürteciler, şerait değil, menfaata taparlar.

Yeniliği ortadan kaldırmak istiyenler sarıklı da olsa dil ve din 
düşmanıdırlar.,,

Mitingte şehit Kubilây Beyin ismi tebcil edilmiş, hararetli nutuklar 
söylenmiştir.

Haydar namında bir genç nutkunda demiştir ki:
„ —  İnkılâp, Türk milletinin yegâne varlık yoludur. Bunu idrak 

eden Türk camiası, varlığını müdafaaya her vakit hazırdır. Bu varlı
ğın kudreti her vakit irticaın başını ezecek derecede ulvîdir. ”

Vidinin münevver Türkleri, mitinge iştirak etmiyen birkaç kişi ile 
Vidin müftüsü, bir imamla bir sarıklıyı tanımamıya karar vermişlerdir.

Ayni gençlik, 150 liklerden Bulgaristanda bulunanların hudut hari
cine çıkarılmaları için Bulgar hükâmetine müracaat etmiğe ve ricada 
bulunmağa karar vermişlerdir.

Vergiler
kanunu dön He

yeti veki“ 
lede tetkik edildi.

Ankara, —  Maliye vekâleti 
malî kanunlar üzerinde yapılması 
lâzımgelen tadilâtı ikmal etmiş 
ve kanun lâyihalarını heyeti veki- 
leye tevdi etmiştir.

Heyeti vekile, bugiinkü içtima- 
ında bu lâyihalar üzerinde müza- 
keratta bulunacak ve lâyihalar 
hafta içinde meclise takdim olu
nacaktır.

Bütçe encümeni, yeni bütçeyi 
müzakereye bu lâyihaların tetkik 
ve intacından sonra başlıyacaktır.

Dahiliye memurları için 
kurs

Ankara, 1 —  Bu sene Anka
rada Dahiliye memurları için bir 
kurs açılacaktır, Bu kursa sıra 
ile bütün mülkiye memurları gele
ceklerdir. Kursun tahsil müddeti 
henüz tayin edilmemiştir.

Rıhtım şirketine protesto
Ankara 31 — Nafıa vekâleti 

geçenlerde rıhtım şirketine şid
detli bir protesto keşide etmişti. 
Şirket buna cevap göndermiştir. 
Fakat vekâlet bu cevabı pek su-

4__ J __  ı • .uun guıuuguuucu yem oır protesto 
ile mukabele lüzumunu hissetmiş
tir.

ispanyada ıgeni 
intihabat

Madrit 31 (A. A) — Nazırlar 
meclisi intihabat dolayısile çıkacak 
ihtilâfları tetkik için bir mahkeme 
teşkiline karar vermiştir. Bir in
tihap mıntıkasında rakipsiz olarak 
namzetliğini ilân eden bir kimse
nin intihap edilmiş addedileceğine 
dair olan intihap kanunu maddesi 
kaldırılmıştır. Âyan intihabatı Şu
batın 15 inde yapılacaktır. Kortes 
meciisieri Martın son haftası zar
fında açılacaklardır.

KADER : Sizi bahtiyar edecektir.

KADER ; Sizi zenginleştirecektir.

KADER : Bütün kederlerinizi izale edecektir. 

K A D E R : Sizi saadete götürecektir.
Vııkit kaybetmeksizin tayyare biletinizi Erainönünde Valide hanı 

ittisalinde 4 numaralı 
jV ” A jT ^C 10  0 (VENTURA) gişesinden alınız 

o ve talihinizi tecrübe ediniz.

| JANET 

İGAYNOR

CHARLES |

FARRELL | 
£

Hintli liderler
Sulh müzakeratı 

şartlarını 
tesbit ettiler

Alla'nabat, 31 (A.A) —  Kongre 
liderleri siyasî mevkuflar hakkında 
umumî af ilân edildiği takdirde 
sulh müzakerelerine başlanmasını 
iyi surette karşılamağa karar ver
mişlerdir. Bundan başka liderler 
müzakerat devresi esnasında tuz 
kanununa mugayir surette vuku 
bulacak hareketlere memurların 
göz yummalarını ve ecnebi mali 
satan dükkânların önünde gönüllü 
nöbetçilerin sükûn dairesinde nö
bet beklemesine müsaade edil
mesini de şart koşmuşlardır.

Kıral Zogu hasta
Tiran —  Kıral Ahmet Zogu 

tedavi edilmek üzere Viyanaya 
gitmiştir.

Divanı harbe verildiler
Madrit, 31 (A .A )—  i 5 Şubatta 

çıkan ihtilâle iştirak edenler diva
nı harbe verilecektir.

I K - ^  iF I'^

Büyük Tayyare Piyangosu
emi te rtip  it

1 imci Keşide 
1 1  Ş u b a t i n

J> il. (UL'C'UÜİfl

Yeni plânda 3 ve 6. cj keşidelerde büyük ik
ramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. CÜ KEŞİDEDE 100.00.) LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE KO 
NULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER İCEŞİDELİK İKİ KISMA 

AYRILMIŞ GİBİ BİR ŞEKİL ALMIŞTIR 
Mükâfatlar keşide sırasile : 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000

ve lOOcOOO LİRADIR
ÇOK ZENGİN OLAN YENİ PLÂNI TALEP EDİNİZ 
Biletlerin satılmasına basıanmısur.

Bir Alman tayyaresi 
Las Palmas, 31 (A.A) —  Do - X  

işaretli büyük Almaıı tayyaresi 
saat 14 te Las Palmas’a gelmiştir.

Berthelot’un cenazesi 
Paris, 31 ( A.A ) —  Ceneral 

Berthelot’un cenazesi bu sabah 
kaldırılmıştır.

Müthiş bir dolandırıcı 
Paris, 31 (A.A) —  15 milyo

na yakın para dolandırmış olmak
la maznun bir kimse tevkif edil
miştir.

İşsizlik müzakeratı
Cenevre 31 (A. A) —  Beynel

milel mesai bürosu meclisi işsizlik 
meselesi hakkındaki müzakereye 
nihayet vermiştir. Mecİis, bu me
seleyi Nisan içtimaında yeniden 
müzakereye başlayacaktır.

Hırsızlar
Vak’alar günden

güne bir az da
ha artmaktadır

Son günlerde şehrimizde hır
sızlık vak’alarının çoğaldığını yaz
mıştık. Bunun gece devriye me
murlarının ve bekçilerin vazife
lerini hakkile ifa etmemelerinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır.

Evvelki gece şehrimizde 12 
saat zarfında 12 hırsızlık ve yan
kesicilik vak'ası olmuştur.

1 —  Kalyoncu kulluğunda ma
dam Sivastinin evinden elbise ve 
sair eşyası çalınmıştır.

2 —  Bey oğlunda Fesliğen so
kağında Agobun evine hırsız gire
rek elbise, çamaşır, bir çift küpe 
ve 22 lirasını aşırmıştır.

3 —  Kasımpaşada terzi Ah- 
medin dükkânına hırsız girmiş ve 
5 tane caket ile 2  palto çalmıştır.

4 —  Yemişte Tahmis soka
ğında hurdavatçı Yankonun dük
kânından bir çok eşya çalınmıştır.

5 — Sultan Ahmette Ferdane 
Hanımın evine hırsız girmiş ve bir 
beşi bir yerde altını ile daha bir 
takım eşyasını çalmıştır.

6 —  Uzunçarşıda Yemiş ha
nında Hacı Mustafa ağanın ya
tak, yorgan ve daha bazı eşyası 
aşırıimıştır.

7 —  Unkapanmda Yavuzsinan 
mahallesinde arpacı Mazlumun 
evinden 24 iirası çalınmıştır.

8  —  Fatihte muallim Rıza Be
yin evine hırsız girmiş ve bir fo
toğraf makinesi ile 45 tane gra
mofon plâğı çalmıştır.

9 —  Sadettin isminde bir hır
sız Üsküdar’da Valideiatik cami- 
inin kurşunlarını çalarken yaka
lanmıştır.

10 —  Kunduracı Artin ismin
de birisi tramvayda giderken ce
binden 7 lirası ile cüzdanı aşırıl- 
mışt'r.

11 —  Beyoğlunda manavlık 
eden Yorginin tramvayda 61 li
rasını aşırmışlardır.

12 —  Hüseyin isminde bir 
hırsız Kasımpaşada Şerafettin B e
yin sviue girmiş, odalardan eşya- 
İasrı toplarken yakayı ele vermiştir.

Yazdığımız 12 vak’adan ancak 
ikisinin faili yakalayabilmiştir'

’ VOî! B E Y N E L M İL E L  SERGUiİ 
2 ilâ 15 M art 1931

TEÇHİZATI SİÎİAİYE = ,«h lna!
Makineler, alatu edevat, inşaat, tasnlna!, 
elektrik taşhir edenlerin adedi 120?
MODA »e MELBUSAT SANAYİ! :
Kumaşlar hatır elbiseler, tuhafiye. kûr*l9r
teshir edenlerin adedi 
TEFRİSAT ve ASARI NEFİSE :
Çinicilik, porselen imali. zOccaciye. mflem- 
harat teşhir edenlerin adedi 
FANTAZİ EŞYA :
Yazıhane levazımatı. ıtriyat sahtiyan ma
mulatı leşhir edenlerin adedi 
MEVAOOI GIOAİYE. ŞARAP «e UKÖRLER 
teshir edenlerin mıUdari 
OTOMOBİL ve BİSİKLETLER : 
iashtr edenlerin adadı _ . e- ACI

ZİRAAT MAKİNESİ HAFTASI • v 
(10 ilâ 15 Mart 1931) 

aşhlr adenlerin adedi , 400
«c ih atta  va orada ikamet esnasında tes- 
hiiât. Mallarını teşhir edenlarln 12 Franktır (Şubat ptidasmda ınilşnr eder) 

Tafsilât için sergi idaresine müracaat-, 
FOİRE DE LYON Rue Menastrier. LYON, F ranca

Tarakanova
I Bu hafta

s Gloryada
Muvaffakiyet

Tacını taşıyor.

2 Şu bat s Pazar 
14 Ramazan 1349 

Zevali S. Ezani S. 
Güneş 1,44 7,10
Öğle 12,28 7,02
İkindi 15,09 9,43
Akşam 17,27 12,00
Yatsı 18,58 1,34
İmsak 5,28 12,02

Ruzu K asım  87

Bugünkü hava
Dün azamî hararet 6 asgarî 4 

idi. Bugün rüzgâr mütehavvil ese
cek, hava açık olacaktır.



Asri

iMmamı nstcemnlerrn 
t -asnEmmib sık- 

ş e s ls ü l  v e r e m e d i
Şehrimizde yapılacak asri in

şaat proj^ierini tanzim etmek 
üzere beleciiye ile bir itiiâfname 
akteden Alman grupla teminat 
akçesi yüzünden iiilâf çıkmıştır..

Belediye bu vaziyetin temn- 
lisiı.i muvatık görmedi _;indc-n,
şirkete müracaat ederek mesele
nin bir an evvel halini, aksi tak
dirde mvkavelenin feshi ciheti 
ne gideceğini bildirmiştir.

İhtilâfın haline imkân hâsıl 
olmazsa, mukavele feshedilerek, 
projelerin tanzimi başka bir şir
kete ihale olunacaktır.

Sahifo 2

Zar©
Zar o Ağanın ailesinin aç kal

dığından ve Amerikada çok para 
kazanan ihtiyarın ailesini unuttu
ğundan bahsetmiştik. Aldığımız 
malûmata nazaran belediye key
fiyeti Amerika sefirimiz vasıtasile 
ihtiyara bildirecektir.

— inkılâp —
acıpjx^^::::r;::3cr~z” r ;
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zum iman

Ekmek fiatlan
Evvelce haftada bir tesbit 

edilen ekmek ve fırancala narh
ları ou beş günde bir tesbit edil
meğe başlanmıştır. Komisyon bu
gün toplanarak yeni fiatlan tan
zim edecektir.

Gegri müh adiller
(  1 inci sayfadan devam )

Alâkadarlardan İstanbulda tak
diri kıymet komisiyonuna verecek
leri evrakı müsbite mahallen gös
terilecek vesaik ile tatbik ve bi
lâhare raporlarile komisiyona iade 
edilmek üzere kendilerine tevdi 
edilir.

6 — Heyetler mahallerinde tah
min edilecek ve evrakı tasarru- 
fiyeye göre tebeddül etmiş vazi
yetleri de nazarı itibara ala
rak bulunacak kıymetleri raüş’ir 
müşterek bir rapor ihzar ederek 
avdetlerinde Istanbuldaki takdiri 
kıymet komisyonuna tevdi eyler
ler. Mevcut kıymetin tahmin edilmiş 
olan emvalin tetkik olunacak vazi
yetlerine göre mazbatalarının ihza
rı Istanbuldaki takdiri kıymet ko
misyonuna aittir. Heyetler gerek 
talimatnamede derpiş edilen ve 
gerek mahallindeki resmî teşek
küllerden alınacak kuyut ve 
malûmattan ayni vaziyette bulu
nan emlâk kıymetlerinden istim
zaç ile gayri menkulenin hakikî 
kıymetini tesbit ederler. Alâka
darların bir itirazı varsa raporlara 
raptedilmek üzere tahriren ifa 
eylerler.

7 —  Ledelicap arazinin deyini 
kıymetinde suhulet olmak üzere 
arazi I; bağ ve bahçe zeytinlik, ova 
ve tarlaları (nehir ve dere kenarında 
olanlar) II; çayır tarlaları, III; mera, 
çay ve koru olarak tasnif edilerek 
tütün veya hububat yetişdirdiğine 
ve her sene mezru veya mühmel 
olduğuna göre tasarruf kuyut ve 
evrakındaki mesahaları üzerinden 
heyeti mecmuasına na?aran kıy
metleri bulunur.

8 —  Kıymetleri hali hazır 
drahmi olarak gösterilecektir.

9 — Tapuda hiç kıymeti yazılı 
olıniyan arazi ve müsakkafat için 
heyetlerce tahmin olunabilecek 
kıymet hali hazır icarından ve 
emsalinden istihraç olunur.

10 — Heyetlere vazifelerinin 
ifasına müteallik mütemmim ma-

’on
esasla Mır 

mm haznfflnyacak
Dahiliye vekâleti, her beledi

yeden olduğu gibi, İstanbul bele
diyesinden de şehı-in imar progra
mı ile şehir haritasını istemiştir. 
Vekâlet, bunların nihayet 5 gün 
içinde gönderilmesini bildirmiştir.

İstanbul haritası, bir kaç sene- 
denberi bir Alman şirketine bildi
rilmiştir. Büyük bir kısmı bitmiştir. 
Ancak, belediye istanbulun imarı 
gibi mühim bir mevzu hakkında 
derhal hazırlanamıyacağındam bir 
az müsaade istemiştir.

İstanbul belediyesi tam bir 
imar programı hazırlamak için 
belediye kanununun emrettiği 
imar komisyonunun toplanarak 
kat’ı karar vermesine lüzum gö
rüyor. Bu komisyon belediye reisi 
Muhiddin Beyin riyasetinde Darül
fünun müderrislerinden ve maruf 
zevattan mürekkep olacaktır.

Komisyon azasına hakkı hu
zur verileceğinden beş aylık büt
çe tasdikten gelmeden komisyon 
içtimaa davet edilemiyecektir.

Buz ihtiyacı
Fabrika tevsi, ifa- 

tlyacat 
temin edilecek.

Buz imtiyazının feshedilerek 
belediyeden geri alınacağı hakkm- 
daki haberler doğru değildir. 
Filhakika bundan evvel şehrin 
ihtiyacı lâyikile temin edilmediği 
zamanlar böyle bir şey düşünül
müştür.

Fakat bilâhare buz fabrikası 
dört yüz bin liraya yakın bir pa
ra sarfile büyük bir müessese 
haline getirildikten ve şehrin yev
mi ihtiyacını temine elverişli bir 
hale konduktan sonra bu tasavvur
dan tamamile sarfınazar olunmuştur 
Buz fabrikasının gönümüzdeki sene 
daha ziyade tevsii mukarrerdir. 
Bu husustaki keşifnameler hazır- 
lanmaktadır.

Grip salgını
Son günlerde grip yeniden 

salgın bir hal almıştır. Sıhhiye 
müdüriyeti tarafından tetkikat ya
pılmaktadır. Lüzum görülürse mek
tepler muayyen bir müddet için 
kapatılacaktır.

Esnaf murakabe heyetleri
Esnaf mürakabe heyetlerinden 

mühim bir kısmı tebdil edilmiş
lerdir. Halk fırkası teşkilât heyet
lerinde bu mes’ele tetkik edilmiş 
ve suiistimalle! i görülenlerin mu
hakemeye verilmelerine karar ve
rilmiştir. Eski esnaf cemiyetleri 
kâtiplerinden ve idare heyetinden 
4 kişi mahkemeye verileceklerdir.

lûmat Vekâletçe tebliğ olunur.
11 — Tayin olunan müddet 

zarfında komisyona müracaat et- 
miyen ve mahallerinde de heyet
lerce matlup vesaik ve malûmatı 
temin etmiyen gayrimübadillerin 
hakkı ancak talimatname dahi
linde komisyonda tetkik olunabilir.

H a s t a n e d e  

deım
■ir

Cerrahpaşa hastanesinin tevsi- 
siine karar verilerek civarındaki 
binalardan bir kısmının istimaline 
başlanmıştır. Bu meyanda bir kıs
mın mebaniinin çak istimlâki ka
rarlaşmış ve bıma ait muamele 
başlamışiır.

Hastahanenin yanında tamami
le asrî tesisatı havi bir nekanet- 
hane inşa edilecek olup bunun da 
projesi tanzim edilmeğe başlamış
tır. Park haline konacak kısım 
için de tetkikat yapılmaktadır.

Kadıköy hali
Yapıldığı gündenberi hiç bir 

işe yaramayan Kadıköyü hali ni
hayet itfaiye garajı ittihaz edil
miş, ahşap bir binada bulunan 
Kadıköy itfaiyesi, buraya naklet- 
miştir. Halin diğer kısımları bazı 
dairelere tahsis edilecektir.

Türkiye iktisatçılar birliği
Türkiye iktisatçılar birliği ge

lecek hafta Türk Ocağında ilk 
defa olarak toplanocaktır.

Sakalar
suyu inhisar 

altına 
almak istediler

Sakalar cemiyeti İstanbul be
lediyesine müracaat ederek saka
ların paslı tenekelerle su satma
larına mani plmak için cemiyet 
tarafından yaptırılan ve nümunesi 
gönderilen galvanize tenekelerin 
kabulünü ve sakaların bu tene
keleri cemiyetten tedarik etme
lerinin karar altına alınmasını 
rica etmiştir. Belediye bu talebi 
bir inhisar mahiyetinden telâkki 
etmiş ve kabul etmemiştir.

Kıskanç âşık
Beyoğîunda biiyük Ziba soka

ğında arrbacı Derviş dün metresi 
madam Huliki başkası ile konu
şurken görmüş, bundan kıskanarak 
kadını bıçakla muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. Kadin hastaha- 
neye götürülmüştür.

Vak'ayı müteakip Derviş kendi 
kendine karakola gitmiş:

— „Ben metresimi yaraladım, 
işte vurduğum bıçak ta budur.” 
diyerek teslim olmuştur.

Belediyenin 1931 bütçesi
Belediyenin 1931 bütçesi ih

zar ve tabedilerek bütçe encüme
nine verilmiştir. Encümen bu hafta 
içinde tetkikatma başlıyacak ve 
yeni bütçeyi azamî sur’atle çıka
rarak heyeti umumiyeye sevkede- 
cektir.

ÂıraneMyaıt nksMÎl

B o

işçi kanunu 
l i  M. nin bu

Ceset bulundu
Evvelki gece saat 4 raddele

rinde Galatada rıhtım boyunda 
bir ceset bulunmuştur. Yapılan 
tahkikat neticesinde bunun evvel
ce bir sirkat cürmünden mahkûm 
olup hastalığından dolayı cezası 
tecil edilmiş bulunan Gerzeli Tev
fik olduğu anlaşılmıştır. Cesedin 
üzerinde bazı bereler mevcut ol
duğundan ölüm şüpheli görülmüş
tür.

kamumun Ibeklemycoıp
Bir kaç seııedenberi inşaatına 

devam edilen kanalizasiyon ame- 
liya'mın birinci kısmı bitmiş, Un- 
kapanındaki tasfiye havuzu ta
mamlanmıştır. Bu şebekeyi yapan 
şirketin Almar.yadaki sermayedar 
grupu reisi Fon Fraytag, şehrimi
ze gelmiş, buradaki tesisatı tetkik 
etmiştir. Fon Frayiag, tesisatı be- 
ğenmişiir.

Unkapanındaki tasfiye havuzu 
da bitmiş, şebeke işleyecek bir 
hale gelmiştir. Ancak bu şebeke
nin işleyebilmesi içirı belediye fen 
müdürlüğünün hazırladığı işletme 
talimatnamesinin encümenden çık
ması lâzımdır.

Kanalizasiyon mecrasının geç
tiği yerlerdeki evlerin hususî 
borularla mecraya bağlanması da 
lâzım geliyor. Bunun için kana- 
lizasiyonun geçtiği sahalar, bir kaç 
mmtakaya ayrılacak, evvelâ tas
fiye havuzuna en yakın olan 
Unkapanı ve civarındaki binaların 
mecraya bağlanmaları için bina 
sahipleri mecbur edilecektir. Bu 
bina sahihlerinin kerdi hususî 
lâğımlarını kanalizasyona bağla
maları için, eski lâğımlar iptal 
e ilecektir.

Fakat, buna bütün halkın alâ
kadar olması için talimatname
deki maddelerin kanun şekline 
konması lâzım geldiği kanaati 
vardır. Belediye, kanun olmayınca 
halkın böyle bir mecburiyete ri
ayet edeceğine emin değildir. Bu
nun için hükümetten bir kanun 
çıkarılması rica edilecektir.

Hükümler
[B irinci sahifeden mabat] 

İsmail, Azadan Mehmet oğlu 
İbrahim, Aza Halil oğlu Hüseyin, 
bekçi Ahmet Hüseyin, Rahmanlı 
köyünden Hacı hafız Ali.
Birer sene m ahkûm  edilenler

Manisadadan şeyh Hacı Hilmi, 
^Horozköyünden Ömer oğlu Ah

met, Ahmet oğlu İbrahim, Mus
tafa oğlu Sadi, Zenc oğlu Haşan, 
Aslan oğlu Şaban, Müsaiiâh oğlu 
Halit, İbrahim oğlu Mustafa, Abi- 
din oğlu Tahsin, Osman, Paşa 
köyünden Mehmet oğlu Ahmet, 
Salih oğiu Osman, Bozalandan 
Ahmet oğlu Mehmet, Osman oğlu 
Hasaıı, Sait oğlu İbrahim, Ak 
Mehmet oğlu, Mehmet, Simsar 
kâtibi Mustafa, Molla Mehmet oğlu 
Ali, Tarakçı Haşan oğiu İbrahim 
Etem, kurabiyeci Hacı Hüseyin.

Yeni kararlar
Menemen—  1 Divanı harbe gön- 

rilen ve müstantiklikçe tahliyele
rine karar verilen Armutlu kö
yünden Hacı Emin efendi zadeler
den hacı Süleyman, Şakir, Ahmet, 
Hüseyin efendilerle Parsu köyün
den Emin hoca, Demirci hacı Be
kir oğlu hafız Hüseyin, Haşan 
oğlu İbrahim, Tenekeci Kulalı Ali 
oğlu Halil hapishane önünde kur
ban kesip namaz kılmışlardır.

Menemen 1 —  Tefevvü -
hatta bulunan ve Divanı 
harpte maznunlar lehine efkârı 
tehyiç edici sözler sarfeden amele 
Mustafa oğlu İsmail üç sene, Nak- 
şiliğin inkişafı için faaliyet göste-

mu-
sakeıre ed ilecek

Iş kanunu hakkındaki tetkikat 
ikmal edilmiştir. Kanun B. M. 
Meclisinin bu içtima devresinde 
Müzakere edilecektir. Yeni ka
nun iş verenle iş alan arasında bir 
ahenk tesis edecek, işçilerin çalış
ma şartları medenî memleketlerde 
olduğu gibi tanzim edilecektir. 
Bir işçiyi çıkarmak için on beş 
gün evvel haber verilecek, işçi de 
çıkacağı zaman aynı şekilde ha
reket edecektir.

Hükümet işçi kütlelerini daha 
i ziyade himaye etmek için bir si

gorta teşkilini düşünüyor. Bu si
gorta teşkilâtı memleketimizde 
mevcut olan ve ticaret kastiie te
sis edilen sigorta şirketleri gibi 
olmıyacukiır.

Yapılacak olan sigorta teşkilâ
tı İçtimaî sigorta olacaktır.

İçtimaî sigortalar işçi kütle
lerinin kaza, maluliyeti, ihtiyarlık 
ölüm gibi tehlikelerine karşı te
minat verir. Avrupa memleketle
rinde olduğu gibi, bizde de fabri
ka, imalâthane, ateiye gibi müesse- 
seleıde çalışan kimseler, her ay 
İçtimaî sigortaya bir mikdar para 
vereceklerdir. İşçi ihtiyarladığı ve 
çalişamaz bir hale geldiği zaman 
kendisine bir miktar ikramiye ve 
her ayda bir ücret verilecektir.

Fabrika, maden kuyusu gibi bir 
yerde kaza olduğu zaman amele 
sakat oiursa kendisine sigorta 
ikramiye ve her ayda maaş ve
recektir. Öldüğü zaman âilesine 
bir miktar para ve maaş veri
lecektir.

Bu suretle işçi kütlelerinin ha
yatı ve müstakbel vaziyeti tan
zim edilecektir.

İçtimaî sigorta teşkilâtının bu- 
kadar tehlikelere karşı teminat 
vermesi için, iştirak edenlerin 
adedinin fazla olması lâzımdır. 
Bunu temin etmek üzere, her 
amelenin bu teşkilâta mecburî 
olarak girmesi düşünülüyor. Hü
kümet bu mecburiyeti temin için 
bir kanun çıkaracaktır.

Tuz inhisarı zarar ediyor
Geçen fırtına ve yağmurlar 

münasebetile Mersin tuz inhisarı
nın ambarlarında bulunan tuzlar
dan 35,000 kilosu hasara uğramış 
33,600 kilosu da sanayide kullanı
labilecek bir hale gelmiştir.

ren eşhasla temas etmesi ve irti
caın merkezini teşkil eden Şeyh 
Esadm evine gitmesinden dolayı 
Haşan usta bir sene hapse mah
kûm edilmiştir.

Manisa:rn Rahmanlı köyünden 
bakkal Haşan usta ile Eskişehir- 
der. Tatar manifaturacı Abdur
rahman, Hacı Hamit, hazır elbise- 
ci Yakup, İzmirde amele Bulga
r istanlI Mustafa oğlu İsmailin mu
hakemeleri yapılmıştır. Müddeiu
mumiliğin talebi üzerine mesele ile 
alâkadar eşhasın bulunamamasın- 
dan dolayı evrak iddia makamına 
iade edilmiştir.

Kimler muhakeme edilecek
Menemen, 1 —  Divanıharp 

bundan sonra Alaşehir’de yakala
nan (25) kişilik grupu muhakeme 
edecektir. Bunlardan sonra Akhi- 
sarlı maznunların muhakemesi ya
pılacak, en sonra da Balıkesirli 
mevkuflar muhakeme edilecekdir.

Bilhassa bu sonuncu grupun 
muhakemesi ehemmiyetle telâkki 

, ediliyor.
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jsÜDORo No PERTEVİ
I Sizi müziç terden vikaye eder,

Her eczane ve ıtriyat mağazalarında rayınız.

Son çıkan kıymetli eserleri
Tarihî tetkikleri ile maruf kıymetli muharrir Kemale ttin 

Şükrü Beyin memleket irfan hayatına hediye ettiği iki mühim 
eseri intişar etmiştir. Bu güne kadar şark tarihlerinin dehlizle
rini kuvvetli kalemi ile aydınlatan muharrir bu sefer garp 
tarihinin iki kuvvetli ve kıymetli eserini irfan kütüphanemize 
maletmiştir. Bu eserlerden biri

Fransız
D iğeri:

Fransız ihtilâlinin cihan tarihinde iz bırakan bütün safha
ları ve bu devri tatdp eden (Napoleon) devrinin bütün safa
hatı Kemalettin Şükrü Beyin çok cazip ve ancak kendisine- 
mahsus akıcı ve açık üslûbu ile bir roman gibi anlatılmakta
dır.

n er İKİ kitabın da fiatları yalnız elli kuruştur. Ve her iki- 
] sinde de yüzden fazla resim vardır.

A sr î

A r tis t ik
Etmval

D a fü lb e d a y i ■ Topaz
— Garbın gasıpları
— Hacı Murat ve caz 

kızları
— Şan va şeref yo

lunda
— Çikosbarones
— Şeytan maskesi
—  Namusum için
—  Yunan tiyatro 

trupu
—  Yunan Opereti : 
Leblebici Horhor ağa
—  Güzellik kıraliçes
— ( Beşiktaş) Haciı

—  (usküdar) Çareviç

E k le r

G lo ry a
H ilâl

H âle  
K e m  
MajSk 
M elek  
M illet 
MÜH. 
O p e ra  
S ü re y y a

B .  —
—  Kanlı Venedik
— Kalbimin sesi
—  Naşit B .
—  Mavi melek
—  Üç Maske
— (Kadık.) A 

teyince
Aşk

¥ stanbul Mahkemei Asliye 6 ıncı 
*  Hukuk Dairesinden : Nezahet 
Hanım tarafından hafız Sabri Ef. 
aleyhine ikame olunan boşanma 
davasında mumaileyh Harız Sabri 
Efendinin ikametgâhının meçhuli- 
yeti hasebiie kendisine yevmi mu
hakeme tasrih edilerek ilânen teb
ligat ifa edildiği halde 19-1-931 
tarihinde mahkemeye gelmediği 
için hakkında gıyap kararı veril
miş olup tarihi [.ilândan itibaren 
beş gün zarfında itiraz etmedi
ği veya yevmi muhakeme olan 
5-3-931 perşembe günü saat 14 te 
mahkemeye gelmediği takdirde 
hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun maddei mahsusuna tevfikan 
hakkında gıyaben muhakeme icra 
edileceği ilân olunur.

En iyi Rai

Makine mütehassısı
Bilcümle motor ve makine ve 

elektrik işlerinde mütehassıs bir 
genç, şirket veya komisyoncu ve 
müteahhitler nezdinde çalışmak 
istiyor. Arzu edenler Bahçekapıda 
Albayrak çay deposunda Esat 
Beye müracaatları.

Dr. Hafız Cemal
Dahilî hastalıklar

ted lav öıan esi 
Cumadan maada günlerde öğ

leden sonra saaat (14 -16  ) da İs
tanbul Divanyolunda (118) numa
ralı hususî kabinesinde hastalarını 
kabul eder. T. L. İst. 2398

Ankarada telsiz telgraf civanında 
Ziraat mektebi arazisi dahilinde in° 
şa okunmakta bulunan (Tavukçuluk 
enstitüsü hariç) ziraî ve baytarı ens° 
ütülerin bilâ istisna bütün mebani- 
min soğuk, sıcak su ana telsisaü lava 
boîar, bina dahili lâğım ve pis su 
mecraları, yangın tesisatı, banyo duş 
tesisatı teferruatı kapalı zarf nasulille 
münakaşaya vazolunmuştur,, Müd
deti münakaşa 21 kânunusani 1931 
tarihinden 15 şubat 1931 tarihine 
kadar (25) gündür» Evrakı fenniye 
ve şeraiti münakaşa ve projeler Ve°

misyonu 
olunacağı ilân o

Kendi kendine traş olmak bir zevktir. Ko

lay ve yüzün cildini tahriş etmeden traş ol

mak isterseniz, daima meşhur :

Wl î f e i i ?
Tıraş bıçaklarını kullanınız. Bir tecrübe her vakit kullanmak için 

kâfidir. Cinsinin mükemmeliyetine rağmen fiati pek ucuzdur. Taklit
lerinden sakınmak için "KARTALLI NİESO,, markasına dikkat ediniz. 
Zira bunlar bıçağın mükemmeliyetine teminattır.

Türkiye için umumî vekili: İstanbul Fincancılar Alan Fresk®
han 1 6 -1 7  numarada “VİTAL İ. SALTİ,, Telefon İstanbul 3933
posta kutusu İstanbul 703 Telg f : Kartal İstanbul.

LONDRA ve BİRMINGHAMda 
16 ilâ 27 Şubat 1931 de devam edecek ok® 

1 - 1 9 3 1  IN G İLİZ  S A N A Y İ SE R G İSİN İ 
ile “The British Cotton Textile Industry,, ta 
rafından W hite City Shepherds Bush, Londra 

la te rtip  ed ilcr, v c  1 6 -2 8  şu b a t 931 d«- «favam e d s c e ’'

2 — PAMUKLULAR SERG lSlM
ve “Albert Hal!, Keıısington Londra,, de “The Drapers, Orgami- 
ser„ tarafından tertip edilen ve 16-21 şubat 93?. rfc ıfeva*® 
edecek olan

3 —  SUN’Î İPEK MAHSULÂTI SERGİSİNİ

Z İ Y A R E T  EDİNİZ
Bütün tüccarlarla müessesatı ticariye pek mühim olan bu ser 

gileri ziyarete davet olunur.
Her türlü tafsilât ve davetiye kartlarını almak için Galatada 

Medrese sokağında (Sen Jorj hastanesi karşısında) İngiliz Konso
loshanesinde kâin İngiliz Sefarethanesi ticaret kitabetine veya en 
yakm İngiliz Konsolosluğuna müracaat olunması. Marülarz ateşe 
komersiyal tarafından vukubulacak talep üzerine sergiyi ziyaret 
edeceklere Lloyd Triestino vapur acantası ile Şark şimendiferleri 
idaresi bilet üceratında % 30 ve % 25 tenzilât yapmağa katfar 
vermişlerdir.

Mes’ul Müdür: Sab”
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İstanbul
T e lg ra f : “ İN K IL Â P  „ İs ta n b u l 
T e le fo n : İS T A N B U L  1797

S e n e 1 —  No : 152 Tahrir telefon : İst. 1797 PAZAR 1 Şubat 1931 A dres : İst. A nkara caddesi Fiati 5 kuruş

belâsıdır
Jbiıf ©m<g dimim H seıme 3 ay 15 gün

2500
. malıkûm oldu

önsıps®9 3112

Mes’ul müdür Süleyman Tevfik Bey de 1 sene 
Muhtar Mahir 3 aya mahkûm oldulargüne, ]

Yarın 
Oruç ve s ’ul

sahibi Arif 
müdür Süley-

Âriff Q™ Ç 
man tevfik Bey aleyhine İzmit va
lisi Eşref Bey tarafından bir da
va açılmıştı. Davaya sebep te 
“Yarın,, gazetesinde vali Eşref 
Bey hakkında tasni edilmiş bazı 
yazılardı.

Bir Buçuk aydanberi devam 
eden muhakeme safahatı nihayet 
dün adaletin tecellisi ile ikmal 
lenmiştir. Dün akşam İzmit muha
birimizden şu telgrafı aldık:

İzmit 31 (İnkılâp) —  Vali Eş
ref Beyin Arif Oruç aleyhine aç- 

' tığı hılâfı hakikat neşriyat dava
sının kararı bugün verildiği için sa
bahtan itibaren halk verilecek 
kararı dinlemek üzere mahkeme 
salonunu işgal etmeğe başladı.

Gerek mahkeme salonu ve 
gerek dışarları hıncahınç dolmuş
tu. Zabite kuvvetleri binanın

istiabından fazla halkın girmesine 
mâni olmak için bina dahiline teha
cümü menediyordu.

Heyeti hâkime Cemal Beyin 
riyasetinde olmak üzere Mehmet 
Ali, Kemal, ve Ziza Beylerden ve 
müddeiumumi Bey müteşekkildi.

Müddei mevkiinde Eşref Bey 
ve vekili Vasfi Raşit ve İsmail 
Sedat Beyler bulunuyordu. Arif 
Oruç ile Süleyman Tevfik Bey 
de vekilleri Ethem Ruhî bey
lerle maznun mevkiini işgal ettiler.

Arif Oruç sakin görünme
ğe çalışıyordu. Süleyman Tevfik 
Bey de heyecanını gizliyemiyordu. 
Mahkeme reisi Cemi! Bey muha
keme safhatım hulâsa ettikten- 
sonra kararı kabili temyiz olmak 
üzere tefhim etti. Arif Oruç 
bir sene üç ay 15 gün hapis ve 
312 lira ağır ceza ile 2500 lira 
manevi tazminata mahkûm oldu. 
Mes’ul müdür Süleyman Tevfik 
Beyinde yeşmın 65 i geçmiş o'ma- 
sı esbabı muhaffefe addile bir sene 
yedi ay on yedi gün hapse ve 
331 lira ağır cezaya, Muhtar Ma
hir Beyide 480 ninci madde muci- 
3 ay hapis 50 lira ağır cezaya 
diğer maznunlardan berber İsmail, 
hafız Hüsnünün beraatlerine karar 
verdi.

Mezkûr gazetenin mes ul mü- 
diri Süleyman Tevfik Bey kefa
leti nakdiyeye rabten tahliye edil
miştir.

Maznunlar kararı dinledikten 
sonra mahkeme salonunu terket- 
mişler ve doğruca hapishaneye 
sevkedilmişlerdir.

Yeni tevkif at
Dün, gene, şehs imizden Mene

mene 5 kişi sevkedümiştir. Bunlar
dan üç tanesi, Düzceden getiril
mişlerdir. İsimleri, hafız Niyazi, 
hacı Vahit ve geçenlerde yaka
lanan !brahimin kardeşi Ali, bir 
diğeri de Çekmecede yakalanan 
Aksaraylı bademci Hayrettindir.

Mardin karla 
mahsur

Mardin, 31 ( H. M. ) — Bir 
müddettenberi güzel gitmekte o- 
ian havalar birden bire bozuldu.

Üç gündenberi şehrimize ve 
civarına hiç faşılasız surette kar 
yağmıştır.

Mardiniu etraf ile muvasala- 
oi kesii^ 'r; gibidir. Kar bu tarzda 
■ki gün d^ha duvam edecek olursa 
tam bir infirat haline geleceği
mizden korkul maktadır.

Balkan konferansı
Selanik 31 (A.A) —■ Bulgaris

tan, Romanya, Yugoslavya, Ar
navutluk, Türkiye ve Yunanistan 
mümessillerinden mürekkep olan 
Balkan konferansı toplanmıştır.

Gazı îfe0
Dün Ziraat ve İş 
kalannı, Ticaret oda

sını ziyaret ettiler
V - . - ..... ---------------------J

İzmir, 31 ( inkılâp ) — Reisi
cümhur Hazretleri bugün saat 14 
buçukta direlerinden ayrılarak 
İzmirin malî ve ticarî müessese- 
lerini ziyaret etmişlerdir.

Gazi Hz. Ziraatve nş Banka - 
lannı teşrif etmişler ve İş bankasını 
müteakip ticaret ve sanayi odasına 
gitmişlerdir. Burada İzmirin her 
sınıf ticaret erbabından yüzü mü
tecaviz münevver bir kütle kendi
lerine muntazır bulunuyorlardı. 
Gazi Hazretleri içtima salonunda 
bu heyetin hararetli alkışlarile 
karşılanmıştır. Oda kâtibi umu
misi Turgut Bey bir nutuk irat 
ederek İzmir ticaret ve sanayii 
erbabının nasıl çalışdıklarım söyle
miştir. Gazi Hazretleri çok şayanı 
dikkat bir nutuk irat buyurarak 
bu temenniyatm nazarı zikkate 
alınacağını vaat buyurmuşlardır.

Reisicümhur Hazretleri saat 
20 de dairelerine avdet buyur
muşlar, Elhamra sinemasına gide
rek halk arasında bazı filmleri 
temaşa buyurmuşlardır.

Fransız kabinesi mecliste
Dm foeyamraaraesİHnii dkudra9 Mır çok

s©naıra 2SS reye 
ıreyle Mmat ıreyn kazamda

Doktorlar kazanç 
vergisinin çoklu
ğundan müşteki
CDefterdar Şefik Bey,"'
I doktorlar vergiden is- 

tisna edilemez diyor

" " ~

Maaş veriliyor
Umumî maaş tevziatına bugün 

başlanacaktır. Baz. daireler bor

drolarını vaktinde hazırlamış ol

duklarından dün tevziata başla
mışlardır.

Fırtına hasarrı
Karadenizdeki fırtınanın hasar

larına ait malûmatı, karilerimize, 
adım adım takip ederek arzet- 

miştik. Fırtınanın hasarlarının mik

tarına ait malûmat ta, peyderpey 
vürut etmektedir.

Hasar yekûnu -şimdiye kadar 
tahmin edilen miktar- bir milyon 
küsur liradır.

Türk tarihi
Ankara, 31 (Telefon) —  Gazi 

Hz. nin fahrî riyasetleri altında 
12 azadan mürekkep Türk tari
hini tetkik encümeni ilk eserini 
proje halinde 209 nüsha olarak 
basmış, fikirlerinden istifade ede» 
bileceği zevata dağıtmıştır.

D efte rd a r Ş e f ik  B e y  
Etıbba odasının üçüncü içtimai 

uün Tevfik Salim Paşanın riyase
tinde toplandı. Haysiyet divanına 
eczacılardan bir aza intihabı ya
pıldı. İntihap icra edilirken müza
kereye devam olundu. Tevfik Sa
lim Paşa alfa aylık devrei faaliye
tin hulâsası hakkında izahat verdi.

Doktorların kazanç vergileri 
ve teavün sandığı hakkındaki 
münakaşalardan sonra bütçe mü
zakeresine geçildi. Haysiyet diva
nı azalarma beş lira hakkı huzur 
verilmesi kabul edildi. Reylerin tas
nifi neticesinde divanı haysiyete 
eczacı Mustafa Nail Beyin aslî, 
Haşan Rauf Beyin yedek aza 
intihap olunduğu anlaşıldı.

Bundan sonra Etıbba muhade- 
net cemiyetinin bir tezkeresi oku
narak idare heyetine havale olun- 
Ddu. efterdar Şefik B. bu hususta 
diyor ki:

— “Bu, bir kanun işidir. M. Mec
lisinden kanun çıkmadan, doktor
lar, vergiden istisna edilemezler. 
Biz, doktorlardan kanun mucibin
ce, safî kazançları üzerinden ver
dikleri beyannameye göre, vergi, 
almaktayız.

r . Franklen Buyon 400,000 askerin Berlin üze= 
rine yürümeğe müheyya olduğunu söylüyor

Paris. 31 ( A.A. ) —  Meb’usan 
meclisi 258 reye karşı 312 reyle 
Laval kabinesine itimat beyan et
tikten sonra lâik tedrisata müte
allik olarak M. Fransuva Albert 
tarafından teklif olunan takyidatı 
258 reye karşı 359 reyle reddet
miştir.

Paris, 30 (A.A) — Hükümet 
beyannamesinin millî müdafaaya, 
İçtimaî ıslahata, mektep tahsiline 
ait olan kısımları sol, cenah meb
uslarından bir çoğu ile merkez 
ve sağ cenah azası tarafından 
şiddetli alkışlarla karşılanmıştır. 
Hükümet, istizah takrirlerinin der
hal müzakere edilmesi teklifini ka
bul ettiğinden M. Cashin kürsüye 
çıkmış, ame'e ücretlerinde yapı
lan tenzilâtı protesto etmiş Faran- 
sa’da işsizlerin hükümetçe neşredi
len miktardan çok fazla olduğunu 
söylemiş ve Sovyet idaresi usulü
nü metetmiştir. M. Cashin. bu be

yanatta bulunduğu sıra müzake
re salonu hemen hemen tamamile 
boşalmış bulunuyordu.

Paris, 30 ( A.A ) —  Mebusan 
meclisinde bugün okunan hükü
met beyannamesinde Fransanın 
cihan sulhunu tanzime ve teşki
lâta raptetmeğe çalışmak arzusun
da olduju, diğer milletlerle an
laştıktan sonra teslihatını makul 
ve adilâne bir surette tahdide 
çalışacağı, emniyet ve selâmetini 
kâfii oian millî müdafaa siyase
tini takipte devam edeceği mem
lekete evlâdının, servet farkı gö
zetilmeksizin bütün tahsil derece
lerinden geçmesini temin mese- 
lesile meşgul olacağı ve işçilerin 
içinde bulundukları maddî ve 
manevî hayat şartlandı eyileştir- 
meğe çrlışacağı kaydedilmdil- 
miştir.

Bu beyannamede, bütçenin mü- 
tevazin bir halde sür’atle kabulü 

( Arkası 3  üncü sahifede)

Menemen Divanı harbinde
Bazı maznunlar muhakeme edildi 
hükümler Sah günü infaz ediliyor.

Menemen, 31 (İnkılâp) —  Me
nemen Divanı harbi birinci kısım 
davaları ikmal ederek kararını 
vermiş ve kararların tasdiki için 
evrakı Divanı harp azasından bir 
zat ile Ankaraya Büyük Millet Mec
lisinde tasdik edilmek üzer., gön - 
dermişti. Neclis yarınki içtimamda 
bu kararları tasdik ettikten sonra 
karar derhal infaz edilecektir.

Bundan sonra ikinci kısım da
vaların rü’yetine başlanacaktır.

Şeyh Esat öldü
M en em en , 31 (İn k ılâp )—  

M en em en e g eld iğ i gündem
l e r i  ra h a ts ız  b u lu n a n  v e  
a s k e r î  h a s ta n e d e  te d a v i 
a ltın d a  bu lu n d u ru lan  Ş ey h  
E s a t, so n  h a f ta  iç in d e b ü 
tü n  bü tü n  h a s ta la n m ış , y a 
p ılan  te d a v iy e  ra ğ m en  dün 
s a a t  1 6  d a  v e fa t  e tm iştir .

Ş e y h  E s a t  ö lm ed en  e v 
v el, h a s ta  b a k ıc ıy a  ö le c e 
ğ in i s ö y liy e re k  a iles in i 6 - 
lü m Sn d en  h a b e rd a r  e tm e 
sin i v e  k en d is in e  y a s in  o - 
k u m a la rım , o ğ lu  A liy i e -  
m a n e t b ıra k tığ ın ı s ö y le 
m iştir. Ş e y h  E sa d m  k o y - 
n unda b ir ç o k  e v r a k ı n a k 
d iye b u lu n m u ştu r.

Şey E sa d m  o ğlu  b a b a 
sın ın  c e n a z e s in d e  b u lu n 
m a k  iç in  D iv a n ı h a rp  re i-  
siad en  r ic a  e tm iştir .

İd am  m a zn u n ların d an  
G ö rice li M u sta fa  A p tü lk e- 
rim  d e k a lp  h a sta lığ ın d a n , 
y a p ıla n  te d a v iy e  ra ğ m e n  
v e fa t  e tm iş tir .

Bunların da azamî on gün zarfın
da ikmal edilerek hükümler, der
hal verilecektir.

Menemen, 31 (A.A) Divaaıharbi 
örfi mahkemesi bugün saat 14 te 
Mustafa Paşanın riyasetinde top
lanarak, Manisanm Rahmanlar kö
yünden bakkal Haşan usta ile 
Eskişehirden Tatar manifaturacı 
Abdurrahman ve Hacı Hamit ve 
hazır elbiseci Yakubun ve İzmir 
de amelelik eden aslen Bulgaris
tanlI Mustafa oğlu İsmaili muha
keme etmiştir. Neticede:

1 —  Eskişehirliler hakkında 
tahkikat evrakı arasında daha 
bazı maznunların bulunduğu anla
şıldığından bunlar hakkında da ilk 
tahkikatın açılması için evrakın 
müstantikliğe iadesi müddeiumu- 
mil:k tarafından bsyan edilmiş ve 
keyfiyet heyetçe kabul edilerek 
maznunlara tefhim edilmiştir.

2 — Meddeiumumiiikçe beraati 
istenilen Haşan usta nakşî tarikinin 
inkişafı hususunda faaliyet gös
teren eşhasla temas etmesi ve bu 
eşhas vasıtasile irtica şebekesinin 
merkezini teşkil eden Şeyh Esad’ın 
köşkUne gitmesi onunla münase- 
batta bulunması dolayısile kanunu 
mahsusun 677 inci maddesine 
tevfikan bir sene hapse:

3 —  Türklüğü ve Türk tari
hini kurtaran Büyük Devlet rei
sine karşı tefvvühatta bulunan 
ve salâmeti vatan namına icraata 
girişen divanı harbi örfinin tev
kifine lüzum gösterdiği eşhasın 
lehine olarak efkârı tehyiç edici 
sözler sarfeden amele Mustafa 
oğlu İsmaili de müddeiumuminin 
talebi veçhile uç seneye mahkum 
etmiştir.
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Batan gemiler
Çnkaırılmak için

fen tafta  mas-
yapılıyor

m < s m w r  

(ş n k a n5 a ce a Es hhû n
Ankara, 31 (H. M.) -  Ziraat 

Bar,kası masraf bütçesinde tasar
rufa karar vermiş olduğundan
3  basurların dan 500 ünü açığa
-Karacaktır.

Bu memurlar Anadolu ve 
İstanbul şubelerindendir. Bundan 
başka bazı fuzulî masraflardan da 
tasarruf yapılacaktır.

Tayyare Cemiyetleri 
idare Heyetleri

Ankara, 31 —  Defterdar bu- 
lummyan yerlerde mal müdürleri 
ve mal tnüdürleri bulunmıyan 
"ar1 ;rde gümrük memurlarının da 
■■fayyp.re .cemiyetleri idare heyet- 
lsi-ine dab'.j olabilecekleri ve mem- 
k ’nj;tin müdafaa işinde büyük 
Javdası 'tslan cemiyetin idare he- 
yeîi içtimalarına mesai saatleri 
kaîicinde devam ve yardımları 
Maliye, vekâleti tarafından bütün 
vilâyetlere tamim ed niştir.
Konya valisi ■■ -ânkarada

Ankara, 29 (Telefon) ■— Kon
ya valisi İzzet Bey buraya geldi, 
izzet Beyia eylülde: tekaüde sev- 
kedileceği söyleniyor.

Urfada soğuklar
Urfa, 29 (Hususî) - t- Birkaç 

gündenberi havalar değişti; şid
detli soğuklar devam ediyor.

Halide Edip H.
Kaliforniyanm San Diyago şeh

rinde intişar etmekte r olan. “The 
Evening Tribüne,, gazetesi., Tür
kiye hakkında yazdığı ’s iî " baş
makalede (lLozan„ muahedesame- 
sinin yegâne müzakere cîunan 
ve dikte edilmiyeu m ıahede oldu
ğunu yazdıktan sonra yeni Tür
kiyenin sarsılmaz milliyetperverlik 
esası üzerine müesses ölduğunn ve 
onun garp kSltürürsü inkişaf ettir-r 
mekte olduğunu beyan etmektedir.

(Evening Tribüne) Halide Edip- 
H. tarafından ..Garba teveccüh 
eden Türkiye” unvaaile yazılan 
eserin ve vesilen konferansların 
râ-j noktalan tenvir ettiğini söyle

ten sonra tnfitalealarma şu şe- 
kt.&  devam ediyor:

«Türkiye, Osmaniı çerçive- 
sindeg tamamile kurtulmuştur. 
Baldan başka hasımlsrile olan 
münasebeti dostane olmuştur.

Türkiye bugün bütün Asyayı 
saraa Gsrpliîaşmak hareketinde 
hâkim bir amil olabilir.

İrtihal
Şurayı Devlet Mülga Temyiz 

mahkemesi Reisi Aziz Mahmut 
Beyin refikaları ve avukat Vasfi 
Aziz, Ankara Belediyesi harita 
mütehassısı Muhittin Aziz ve mu
harrir arkadaşlarımızdan Emin A- 
ziz Beylerin valdeleri Hayriye Ha
nım, oe gün evvel vefat eden 
kaidesinin nezdinds iken hastalan
mış ve dan rahmeti rahmana ka
vuşmuştur.

Cenazesi bugün Lâlelide Mesih 
Paşa caddesinde 8 numaralı hane
den kaldırılarak öğleyin Fatih ca
mii şerifine götürülecek ve badehu 
Edırnekapıdaki makberi mahsusu
na tevdi edilecektir.

Cenabıhak merhumeye ma&- 
firet ve aifei feederdidesine sabrı 
cemil it»3şn eylesin.

f a a z a F İ a m '

e s a s l ı  m e ^ a d 1

A n k a r a .  31 —  Hazırlanmakta 
olan inkılâbı koruma kanun lâyi
hası mucibince ceza kanununun 
ikinci kitabının birinci ve ikinci 
f a s ı l l a r ı n d a  tâdat olunan cürüm
leri iriikâp edenlerin muhakeme
leri i  kişilik fevkalâde bir mah
kemede rü’yet edilecektir. Muha
keme mevkufen cereyan edecek 
ve azamî 20 günde karar veril 
çektir. Bu kanunun tatbikini ilt - 
zam eden vak’alarda hazırlık tah
kikatı veya ilk tahkikattan birisi
n in  tayyi ile maznunların hemen 
mahkemeye verilmesi mukarrerdi.

Fevkalâde mahkemenin dave
tiyesi, ihzar mahiyetinde olacak 
ve idam kararları temyize uğra
madan Millet Meclisinin tasdiki 
ile infaz edilecektir.

Sivas hattı açıldı
Ankara, 31 (A. A) — Sıvas-Sa- 

rıkışla şimendifer hattını kaphyan 
kar bu gün",kaldırılmış ve hat ta
mamen açılmıştır.

Almanlar muahedelerin 
tetkikini istiyorlar.

Berlin, 31 (A.A) Münih’te söy
lemiş /»IJ.-s-- l :----- - ı < ı ■
lerin yeniden tetkiki meselesine 
temas eden M. Hintler, hükümet 
tarafından ittihaz edilecek ıslahat 
ledLirlcrimn felâkete mani 
yacağını beyan etmiştir.

Memur maaşları
Şikago, 30 ( A.A. ) —  Şikago 

belediye erkânı memurların maaş
larını vermeğe imkân bırakmıyan 
yeni bir buhran karşısında bulunul
duğunu beyan etmişlerdir.

Darüfünun kapanıyor
Madrid, 30 (A.A.) —  Darülfü

nun merisi vaziyeti tetkik etmiş 
darülfünunun bilâ müddet kapa
tılmasına karar vermiştir*

Ingilterede işsizler
^ondra, 30 (A.A) —  İşsizliğe 

karşı sigorta muamelâtı hakkın- 
daki tahkikatın icrasina memur 
komitenin içtimamda maliye kon
trolörü M. Richard Opkins, hükü
met işsizliğe karşı sigorta kasasına 
vermekte olduğu daranm miktarım 
tenzil etmediği takdirde bütçede 
uıuıuış bir açık vu ku a geleceğini 
beyan etmiştir.

d©rt

Alman sefiri Ankaraya 
gitti.

AJaman sefiri Her Nadolni dün 
akşamki ekspresle Ankara’ya git
miştir.

. İsveç sefiri
İsveç Türkiye ve Bulgaristan 

müşterek sefirleri M. Haydesten 
dün Sofyada Bulgaristan Kralı
na itimatnamesini vererek şehri
mize gelmiştir.

s "m  a - * ™ » »  i *

Ankara, 31 —  Cümhuriyet mer
kez bankası teşkilâtiyie meşgul bü
ro hazırlık faaliyetini ikmal etmek 
üzeredir. Bayramdan evvel ban
kanın heyeti müessisesinin vekiller 
heyetinin tasvibine arzı kuvvetle 
muhtemeldir.

İlk anlarda banka müşterek his
seleri üzerinde yapılan tahminler, 
hakikate karip bir surette tezahür 
etmektedir. Memurlarımızla mü- 
essesatm banka hisselerine olan 

miktarı dört milyona yak
laşmaktadır. Son günlerde iştirak 
miktarlarını henüz bildirmiyen ve 
büroları göndermemiş olan bir çok 
vilâyetin cevabı beklenmektedir. 
Bu cevaplar da geldikten sonra 
bankanın teşkilât hazırlığile meş
gul olan bürosu faaliyetini ikmal 
etmiş olacaktır.

Meksikada zelzele
Meksika, 31 (A. A) —  Mek

sika’nın 12 eyaletinde iki şiddetli 
zeizeie ölmüştür. Bu zelzeleler 
ahali arasında panik husule ge
tirmiş ve mühim haşarata sebe
biyet vermiştir.
Portekiz hükümetinin bir 

talebi
Cenevre 31, (A .A )— Portekiz

hükümeti, cemiyeti akvama dahil
devletlere bir muhtıra vermiştir, 
ou muntı.-aüa, bir çok devletlerin
cemiyeti akvam meclisi haricinde
kalmaması ve azalıkların 14 ten
15 e iblâğına ait teklifler vardır.

Cadı buna derler
Roma, 30 (A.A) —  "Son 

Bartholomeo İn Galdo,, dan gaze
telere gönderilen bir habere göre, 
oğlunun* evlenmesine mani olmıyan 
bir kadm intikam almağa karar 
vermiş, düğün gecesi sofraya ko
nan şarabın içine zehir katmıştır. 
Davetlilerden 20 kadar kimse ze
hirlenmiştir.

Pamuk sanayicileri
Londra, 30 (A.A) —  Pamuk 

sanayii çulhaları komitesi bugün 
patronların mümessilleri ile Baş
vekil hazır bulunduğu halde Ha
riciye nezaretinde içtima etmiştir. 
Bu içtimada, işlerin durmasına 
müteallik bazı noktalar münakaşa 
edilmiştir. Maamafih, komite, bir 
itilâf elde edemeden Mançestere 
dönmüştür. Komite kâtibi umumisi 
şimdiki halde Londrada yeni 
hiçbir müzakere yapılmıyacağını 
söylemiştir.

Bir tiyatro yandı 
ölenler var

Nevyork 31 (A. A) —  Dün ak
şam müsamereden sonra „Sbuare 
Mincoln” tiya'rosunu tahrip etmiş 
olan yangında bir çok kişilerin 
telef olmuş olmasından endişe 
edilmektedir. Bir çok itfaiye efradı 
ağır surette yaralanmış gazete fo
toğrafçılarından birkaçı da yanık
lar içinde kalmıştır.

Şaki değil koca bir kabile 
Boston, 30 (A.A) Şikago em

niyeti umumiye komitesine men
sup M. Albert Brukker, bir nutuk 
irat ederek maruf şaki Al Capo- 
ne’in maiyetinde 6 bin memuru 
bulunduğunu ve Şikago’nun ha
kimlerinden yüzde yirmisinin bir 
takım canilerden ibaret bulun
duğunu beyan etmiştir.

Ankara 31 (H. M) —  Marmara 
deniziyle Çanakkale boğazında ve 
diğer kara sularında batan va
purları çıkarmak için iktisat V e
kâletine müracaatta bulunan Ame
rika Ştayner şirketinin mümessil
leri bu hafta zarfında Millî Mü
dafaa Vekâletiyle mukavele yapa
caklardır.

Tütün inhisarı 
Y esil hiitce 50 mil

yon liraya 
t e s b i t  e d i l d i

Tütün inhisar idaresinin yeni 
sene bütçesi 50 milyon lira ola
rak tesbit edilmiştir. Geçen sene 
22 milyon liradan ibaret olan 
safi hasılat bu sene 25 milyon 
liraya baliğ olmuştur.

İdarenin yeni barem teşkilâtı 
Mart ayından itibaren tatbik 
edilecektir.

üayta 3

(  1 inci sayfadan devam )  
ve tasdiki hususunda ısrar göste
rilmekte, hükümetin miilî cihaz- 
lanma plânı hakkındaki müzakere
leri bir an evvel bitirmek, istihsal 
işlerinde ziraat erbabını himaye 
etmek , çiftçilere gayretlerinin 
ehemmiyetile mütenasip kazançlar 
temin eylemek, kollektif teşkilâtın 
daha mükemmel bir hale getiril
mesine matuf teşebbüslere yardım 
etmek ve Avrupanın yeni teşkilâtı 
kavuşmasını temin için Cenevre’de 
sarfedilen mesaiye gayet yakından 
iştirak etmek istediği tasrih olun
muştur.

Hükümet bu beyannamesinde 
amelî idealist ve memleketi imara 
matuf programının fırka müca
deleleri haricinde ve fevkinde 
tatbik hususunda Mebusan mec
lisini hükümete yardım etmeğe 
davet etmiştir. Beyannamenin 
haricî siyasetten bahseden kıs
mında Fransanın sulhperverlik 
hasletine uygun olan, millî irade
nin hür ve sarih bir tazahürüne 
delâlet ettiği parlâmentonun on 
senedenberi fasılasız surette tas
vibine mazhar olmasile bütün dün
ya Karşısında teeyyüt eden haricî 
siyasetine ve sulh fikrine bağlı 
olduğu beyan edilmiştir.

Beyanamenin son fıkralarında 
deniliyor ki, hükümet mevcut mua
hedelere riayet gösteren bütün 
hükümetlerle samimî bir iştiraki 
mesai dairesinde cihan sulhünün 
tanzimine muntazaman ve büyük 
bir sabır ve gayretle çalışacaktır. 
Hükümet, milletler arasında bir 
yakınlaşma vücude getirmek işine 
kendi emniyet ve selâmeti kay
gısını asla ihmal etmeksizin ve 
dost milletlerle evvelce tesis edil
miş olan rabıtaları unutulmaksızın 
devam edecektir. Hükümet, ve 
Avrupadaki kuvvetlerin tanzim 
ve tensikini temin gayesini gü
den geniş ve müşterek mesainin 
muvaffakiyeti için elinden geldiği 
kadar çalışacaktır.

Esasen, bu teşebbüsün devamı
nı Avrupa birliği tetkik komisyo
nunun ilk kararlarım tatbik ettir
mek suretile temine çalışmak va
zifesini bizzat Fransanın mümessili 
deruhde etmiştir. Hükümet, bu 
suretle Fransanın mukadderatına 
millî müdafaasının icabetile tama
men telifi kabil yeni emniyet ve 
selâmet teminatile beraber geniş 
ve yüksek bir manevî nüfuzun 
tevlit edeceği sarsılmaz bir kuv
vet temini vazifesile mükellef bu
lunduğunu daima müdrik olacaktır.

M. Laval, bir temerküz kabine
si teşkiline teşebbüs etmiş olduğu
nu hatırlatmış, lâiklik meselesi 
hakkında bir anlaşma teminine 
çalıştığını söylemiş ve demiştir ki:

"Mevzuu bahsolan asıl mesele 
devletin ve devlet mekteplerinin 
lâikliği meselesi hakkında müna
kaşa etmek değil, fakat hiç bir 
fırkanın miras olarak sahip oldu
ğunu iddia edemiyeceği bu âlice- 
nabane firkirlerin ne suretle ve 
ne tarzda tatbik edilebileceğini an
lamaktan ibarettir. Ben, mücadele 
edecek bir kabine değil, fakat ça
lışmak isteyen bir hükümet teşkil 
ettim. Memleket, bu hükümet ta
rafından bu programla çalışmak 
için toplanmağa muvafakat ede

cek olanlara minnettar olacaktır.
Bu beyanattan sonra, bazı 

meb’uslar noktai nazarlarını izah 
etmişlerdir.

Paris, 30 ( A.A ) —  Kabine 
beyannamesini kat’î surette tesbit 
etmiştir. Beyannamede, Fransanın 
cihan sulhünu tensiki emrinde 
bütün hükümetlerle teriki mesai 
arzusunda bulunduğundan bahse
dilmektedir. Fransa, kendi emnü 
selâmetini düşünmek ve bunu 
temin etmeğe çalışmakla beraber, 
milletleri yekdiğerine yaklaştırmak 
gayesinin teminine de çalışacaktır. 
Maarif siyasetinde Fransa, servet 
ve mevki farkı olmaksızın he ço
cuğun tahsil aderecelerinin cüm
lesine erişebilmesi hususunu te
mine çalışacağı gibi amelenin 
maddî ve manevî ahvalini ıslaha 
gayret edecektir. Beynnamede 
bütçenin süratle reye konularak 
kabul edilmesi huşunda ısrar e- 
dilm ektedir.

Paris, 30 ( A.A. ) —  Meb’usan 
meclisinde hükümet beyannamesi 
hakkında cereyan eden müzakere 
esnasında M. Heriot, orta tahsilin 
meccani olması mes'elesinde hükü
metin kâfi teminat göstermediğini 
söylemiştir. M. Laval, verdiği ce
vapta; orta tahsilin meccani olma
sını kendisinin de istediğini, fakat 
bunun herhangi bir fırka tara
fından müntahiplerine karşı bir 
gösteriş olarak telâkki edilmesini 
arzu etmediğini beyan etmiş ve 
demiştir ki: Ben, hükümetle bir
likte çalışmalarını istemek için fır
kalara değil, fakat bütün millet 
vekillerine hitap ediyorum. Müza
kere bittikten sonra, bir çok tak
rirler verilmiştir.

Sosyalistler tarafından verilen 
ilk takrirde irtica kuvvetlerini 
sinesinde toplamış olan yeni hü
kümete itimat edilmiyeceği beyan 
olunmuştur. M. Heriot tarafından 
verilen diğer bir takrirde hükü
mete itimat reyi verilmesi için orta 
tahsilini meccani olması şart ko
şulmuştur.

M. Laval, sol cenah radikalleri 
tarafından tevdi edilen ve hükü
mete kayıtsız ve şartsız itimat be
yanını mutazamm olan takriri ka
bul etmiştir. Meclise, 40 reylik 
bir ekseriyetle hükümete itimat 
beyan etmiştir.

Paris, 30 —  Meb’usan meclisin
deki müzakerede M. Franklin 
Bouillon, kabulü teklif edilen 
muhtelif takrirler hakkında beya
natta bulunduğu sırada sosyalist
lere doğru dönerek demiştir ki:

—  “Alman arkadaşlarımızın^Al- 
manyada vaziyetin vahimleştiğin
den, dahilî bir harp arifesinde 
bulunduğundan ve zabıta rapor
larına göre Leh hududu ile Ber
lin arasında toplu bir halde bu
lunan Hitler taraftarlarından 400 
bin kişinin Berlin üzerine yürü
meğe hazır bulunduklarından sizi 
haberdar ettiklerinin a&Iı var mı?,,
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Haliç Fe ınıerl

v e ı r S E y c E D i r

Um ŜLimınm knolaı 
imamnilaıır mmaılta- 

k e m e y e

Diş tabiplerinin “Diş Doktoru” 
unvanını kullanmıyacakları hak - 
kjnda Sıhhiye müdürlüğünün teb
ligatını diıılemiyen biri kadın, biri 
erkek olmak üzere iki dişçi mah
kemeye verilmiştir.

Bunlardan birinin kabinesi Yük- 
sekkaldırımda, diğerinin de Tonel 
civarındadır.

Sıhhiye müdürlüğünce, bunlar 
hakkında tanzim olunan tahkikat 
evrakı müddeiumumiliğe yerilmiş, 
müddeiumumilik te, Beyoğlu sulh 
ceza mahkemesine tevdi etmiştir. 
Bu dişçiler orada muhakeme edile
ceklerdir.

îki jandarma yarın adli- 
yeye verilecek.

Geçen hafta iki jandarmanın 
arasından firara muvaffak olan 
diğer cihetten firara sebebiyet 
veren jandarmalar hakkında İs
tanbul jandarma bölük kuman- 
danlığınca yapılmakta olan tah
kikat ikmal edilmiştir.

Bu hususta tanzim olunan ev
rak, bugün müddei umumiliğe 
verilecektir.

jandarmalar, nezaret altında 
olup, yarın adliyeye şevke dile
cekler ve müstantiklikçe isticvap 
olunacaklardır.

6 seneye mahkûm Ohanes elân 
yakalanmamış tır.

Evvelki gece, bir ihbar üzeri
ne Beşiktaşta bir evde taharriyat 
yapılarak Obanes aranmışsa da 
bulunamamıştır.

Balıkçılar cemiyeti Anka
raya bir heyet gönderecek

Balıkçıların bomba ile balık 
tutulmasından şikâyet ettikleri ya
zılmıştı. Cemiyet bu hususta Baş
vekil İsmet Paşa Hz. ne bir arize 
göndermiştir.

Evvelce yazdığımız gibi bu 
arizada bomba avcılığının balık 
yataklarını mahvettiği bildirilmek
tedir.

Balıkçılar cemiyeti Ankaraya 
bir heyet te gönderecektir,

Ceviz tacirleri
Ceviz tacirlerinin ihraç edil

mek üzere getirttikleri cevizler
den okturuva resmi alınmaması 
için belediyeye vaki olan müra- 
catleri ticaret odasına havale e- 
dilmişti. Oda tacirlerin bu talep
lerini muhik görmüş ve beledi
yeye bu kabil mallardan oktruva 
alınmaması icap ettiğine dair ce
vap hazırlamıştır.

Elektrik fiatleri indirile
cek mi?

Elektrik ve tramvay ücretleri 
hakkındaki yeni tarifeyi tanzim 
edecek olan komisyon evvelki gün 
ilk içtimaim aktederek tetkikata 
başlamıştır. Komisyon bu hafta 
için de tekrar toplanarak tetkikata 
devam edecektir. Elekirik fiatleri- 
nin bir miktar tenzili ihtimali mev- 
cutttur.

Komisyon üç, nihayet dört iç- 
tinaada yeni tarifeyi çıkaracaktır.

Bundan birkaç zaman evvel 
defterdarlıkla belediye ve Haliç 
Feneri halkı arasında bir dava açıl
mıştı. Defterdarlık Haliç Feneri 
meydanını 9 bin liraya bir Ruma 
satmış, Fener halkı bu meydanın 
halkın teferrücüne ait olduğunu 
iddia ederek belediyeye müracaat 
etmiş, belediye de defterdarlık a- 
leyhine bir dava açmıştı.

Bundan evvel mahkeme heye
ti Fener meydanına gelerek mey
danın halkın teferrücüne ait ol
duğu hakkında Fenerin en eski 
sakinlerinin şehadetini dinlemişti. 
Bu sefer de mukabil cihet birta
kım şahitler göstermiştir. Heyet 
tekrar Fener meydanında mukabil 
cihetin de şahitlerini dinliyecektir. 
Şahitler bu hafta zarfında dinle
necektir.

İhracar
Kânunusaninin 8 ine kadar li

manımızdan hariç memleketlere 
şu kadar sevkiyat olmuştur:

184 bin 742 liralık tütün, 980 
liralık halı, 24 bin 264 liral-k ba
lık, 189 bin 229 liralık yumurta 
5 bin 335 liralık beyaz peynir, 32 
bin 597 liralık barsak, 46 bin 385 
liralık maden kömürü, 16 bin 331 
liralık ham deri.

Bira fiatlernde ihtikâr
Bu sene arpa 100 paraya ka

dar indiği halde bira fiatler i düş- 
mem iştir. Yalnız kasalarda 20 ku
ruş tenzilât yapılmıştır. Fıçı bira
larında tenzilât yoktur.

Bomonti şirketi bira fiatleri- 
nin düşmesine sebep olarak elde 
geçen seneden kalma arpa oldu
ğunu ileri sürüyor.

Halbuki Aydın bira fabrikası
nın yaptığı bira satışlar’ Bomonti 
fabrikasından pe'; ucuzdur.

Alâkadar zevat fabrikanın e- 
linde geçen seneden kalma arpa
nın tamamen bittiğini iddia et
mekte, ortada ihtikâr olduğunu 
ileri sürmektedir.

Çocuğunu düşürdü
Kumkapıda bahçıvan Simott 

ayni bahçede Kara Bekirin hem
şiresine tesallut ettiği için ara
larında kavga çıkmış ve bundan 
mütessir olan Kara Bekirin karısı 
çocuğunu düşürdüğü iddia edil
miştir. Tahkikat yapılmaktadır

Filim depoları
Belediye tarafından filim de

polarının sureti tesisi hakkında 
tanzim edilmekte olan talimat
name ikmal edilerek daimî en
cümene verilmiştir. Talimatname 
encümence süratle tetkik edilecek 
heyeti umuiniyeye sevkedilecek 
ve şehir meclisinin bu devre iç- 
timamdan geçirilerek hemen ilân 
olunacaktır.

Yeni talimatname filim debo- 
ları hakkında şiddetli takayyü- 
datı ihtiva etmektedir. Ayrıca 
belediye tarafından tesis edile
cek filim deposu hakkındaki tet
kikat ta bitmek üzredir.

Darülfünunun Belediyeye 
Hediyesi

Darülfünun, Bayazıt belediye 
dairesi karşısındaki medreseyi be
lediye emrine tahsise karar ver
miştir. Medresenin önündeki dük
kânlar istimlâk edilerek yıkılacak 
ve Bayazıt meydanı biraz daha 
genişliyecektir. Medrese binasında 
inkılâp müzesi komisyonunun top
ladığı inkılâba ait olmıyan eserler, 
kitap, kıyafet, ve saire halkın mec- 
canen istifadesine arzedilecekfcir.

500 seyyah geliyor
Şubatın ilk haftası içinde şeh

rimize 500 kişiden ibaret Ameri
kalı bir seyyah kafilesi gelecektir.

Sigortalar yar
dıma etmeğe 

k a r a ®1
Yeni belediye ksnununa göre 

şehrimizde faaliyette bulunan si
gorta şirketlerinin itfaiye teşki
lâtı için kazançlarından bir mik
tarını ayırmaları lâzımdır.

Şimdiye kadar bu maddenin 
tatbiki için hiç bir teşebbüste 
bulunulmamıştı.

Belediye, bunun için şirketle
rin sermayeleri miktarını ve ka
zançlarını tetkike başlamıştır.

Belediye reisliğinin vereceği 
hesap meclisi şehrimizdeki sigor
ta şirketlerinin yardım miktarını 
kararlaştıracaktır. Sigorta şirket
leri kanunun bu emrine itaat ede
ceklerdir. Ancak başka şartlan 
ileri sürüyorlar.

İstanbulmı bazı yerlerinde bi
nalar ahşap ve yangınlara çok 
müsaittir. Bunlardan bir yangın 
çıkınca bütün mahalle yanar. 
Sigortalar Hu gibi yerlerde geniş 
caddeler açılmasını istiyor.

Belediyenin sigorta, şirketleri
nin arzularınım yerine getirmek 
için istimlâk yapması lâzımdır. 
Belediye sigorta şirketlerinin ve
recekleri paranın istimlâk bede
line kifayet bile edemiyeceği fik
rindedir. Halbuki bu para itfaiye
nin ıslahına sarfedilecektir.

Sigortacıların talepleri ile ka
nun ahkâmının telifi için bele
diyede müşterek bir komisyon 
toplanacaktır.

Tavuk enstitüsü
Geçen sene Ankarada tesisine 

başlanan tavukçuluk enstitüsünün 
tavuklara mahsus olan inşaatı et
rafındaki faaliyetler devam etmek
tedir. 300 dönümlük bir sahanın 
tavuk karkeleri için ağaçlar di
kilmektedir. Şimdiye kadar bu 
sahaya (7000) ağaç dikilmiştir.

Tavuk enstitüsünün faaliyetine 
hayvan ıslahı lâburatuarlarında 
devam edilmektedir. Şimdilik şu
bat nihayetinde gelecek büyük 
kuluçka ve ana makineleri gelip 
işlemeğe başlayıncaya kadar mev
cut iki yüzlük, üç yüzlük ve beş 
yüzlük kuluçka makineleri çalış
tırılmaktadır. On beş gün kadar 
bu makinelerden bine yakm civciv 
alınacaktır ki bu civcivler tama
men halis kan Legorn ve Roday- 
land cinslerdir.

Bunlardan başka enstitüde Av- 
rupadan getirilen Pekin ve Keki 
Kârspe! cinsi ördekler üzerinde de 
çalışılmaktadır. Bunlardan yumurta- 
larından da kuluçka makinelerine 
konulmuştur. Bunlardan ( k ek i) 
ördeği beheri 60 gramlık olmak 
üzere senede 260 ve pekinlerden 
ise 6 5 - 7 0  gram olmak üzere 200 
yumurta alınmaktadır.

İspirto fabrikası
Müskirat inhisar idaresi bu 

sene içinde küçük ispirto fabri
kaları açmağa karar vermiştir.

Bu fabrikalar "çiftçinin elinde 
kalan malı himaye edecek, hem de 
memleketimizin ispirto istihsalâtı 
artacaktır. Bu hususta idarenin 
imalât müdürü tarafından bir 
proje yapılmıştır. Bu projeye 
göre küçük ispirto fabrikalarının 
nerelerde açılacağı tesbit edilmiş
tir.

Dava evrakım ıKalalbaıMs cadde- 
f  md Mİstemtlk- j lerdle geçit 

ir iyen?
Kalabalık caddelerde ahalinin i 

karşıdan karşıya geçmelerini tes
hil için san parke taşlarından ge
çitler yapılmasına karar verilmişti, j 

Bu hususta îetkikata ve geçit- ' 
lerin hangi caddelerin hangi nok- 1 
taları üzerinde yapılması lâzım 
geldiği tesbit edilmeğe başlan- ’ 
mıştır. Bu tetkikat bittikten son
ra' derhal inşaata başlanacaktır. 
Sarı parke taşlarından , yapılacak > 
geçit yerlerinin hepsinde birer 
seyrüsefer memuru bulunduru
lacak _ve intizamı bu memurlar ' 
idare edecektir.

Vesaiti nakliye bu noktalardan 
asgarî süratle geçecekler ve mü
nasip zamanlarda seyrüsefer me- 

i mum tarafından verilecek işaret 
üzerine duracaklardır. Vesaiti nak
liye durduğu sırada da ahali aza- 1 
mî"sürat!e karşıdan karşıya ge- f 
ceceklerdir. Bu suretle mümkün 1 
mertebe kazaların önü alınmış o- . 
lacaktır.

Encümen bugün raporu 
tetkik edecek

Ticaret odası kongresinde ba
lıkçılık için encümen ayrılmıştı. | 
Encümen bugün toplanacaktır. Bu j 
toplanmada oda tarafından hazır- ! 
lanan rapor tetkik edilecektir.

Raporlarda balıkçılık için bir 
kanun çıkarılması derpiş ediliyor. I 
Bundan başka'_ balıkçılık mütehas
sislım bir iş yaparken balıkçıların ! 
fikrini alması da ileri sürülmekte- ! 
dir. Rapor balık tozlayıcılarına ' 
ucuz tuz verilmesini, balık ağları 1 ' 
için kullanılan pamuk ipliği ile ; 
balık ağlarının gümrük resminden , 
muaf olmlsını da teklif ediyor.

Bir şerir yakalandı |j
Bucada Ahmet ağanın çadı- ji 

rım avenesile basarak Ahmet ağa- :: 
nin oğlunu ağır surette cerheden ! 
Rizeli Mecit zabıtaca yapılan şid- 
detli takibat neticesinde saklan- J 
dığı bakkal dükkânında derdest f, 
edilerek İzmire getirilmiş ve hapi- j! 
saneye sevkedümiştir. i;

Yeni polis noktası
Fatih tramvay tavakkuf ma

halli ile Karagümrük polis nok
tası mevcut olmadığından bu mın
tıkanın münasip bir yerinde bir 
nokta bulundurulmasına karar ve
rilmiştir.

Kumara karşı
Son günlerde ramazan müna

sebetile ötedeberide bir takım 
kahvehanelerde muhtelif şekillerde 
kumar oynatılmakta olduğundan 
bu hususta şiddetli takyidat ve 
takibatta bulunulması alâkadarlara 
tebliğ edilmiştir.

Casusluk hakkındaki ha  ̂
berler doğru değil

Bazı gazetelerde 2 casus tev
kif edildiğine dair bir haber çık
mıştı. Yaptığımız tahkikata naza
ran meselenin esası şudur : Polis 
müdiriyetine casusluk hakkında bir 
ihbar vaki olmuş, bunun üzerine 
2 kişi birinci şube birinci kısım 
tarafından celbedilerek malûmat
larına müracaat olunmuş ve ikisi 
de serbes bırakılmışlardır. Tahki
kat neticesinde yapılan ihbar da 
tebeyyün etmemiştir.

Barut inhisarındaki irtişa me
selesi evrakı Ankaradan şehrimize 
gönderilmişti. Şimdi vilâyatı şar
kiye adliye müfettişi bulunan 
Nazım Bey evvelce İstanbul ye
dinci müstantiki iken bu mesele 
etrafında tahkikata başlamıştı.

Şimdi 7 inci müsiantik Rifat 
B. evrak üzerinde tetkikat yap
maktadır. Bu hususta müddei
umumiliğin de mütaleası alınmak 
üzere evrak bir kaç güne kadar 
makamı iddiaya verilecektir. Mü- 
taleadan sonra kararname tanzim 
edilecek haklarında takibat yapıl
masına müsaade edilen 4 maliye 
memurunun muhakemelerine baş
lanacaktır.

Mübadele işi
İstaııbul altıncı tali komisiyo- 

nun mesaisile Gömülcünedeki tâli 
komisiyonun çalışma neticeleri 
hakkında mukayeseli tahkikat ya
pılmıştır.

Bu tetkikata göre İstanbul tâ
li komisyonunun rumlara verdiği 
etabli vesikası miktarı Gömülcüne 
Türülerine verilen vesikalardan 
çoktur.

Son Türk - Yunan itilâfının 
tatbiki için çalışan mübadele ko- 
misiyonu masaisi nihayet altı ay 
zarfında bitecektir. Bu sebeple 
işlerin sürüncemede bırakılmaması 
için Gömülcüne komisyonuna teb
ligat yapılmıştır.

68 kahvehane
Tarsus şehrinde, zabıta tara

fından yapılan tetkikat neticesinde 
68 kahvehane olduğu anlaşılmıştır.

Ticaret odası kongresi
Martta toplanacak olan mınta- 

ka ticaret odası kongresi için ha
raretli bir faaliyete başlanmıştır. 
Bu kongreye İstanbul ticaret oda
sı namına verilecek raporlar ihzar 
edilmektedir. Hazırlanan raporlar 
ticaret odasından bir heyet tara
fından tetkik edilecekti!,

Sigara içenler
Doktor Ferdinand Ringer na

mında bir kimyager bir daimî kib
rit keşfetmiştir. Bu kibrit şimdiki 
kibitler gibi bir defa yakılınca 
atılacak olmayıp, mütemadiyen sön
dürülüp yakılabilecektir.

Bu keşif sigara içenleri ceple
rinde kibrit kutusu ve çakmak 
taşımak külfetinden kurtaracaktır.

Şehir rehberi
Şehir rehberine esas olmak 

üzere tanzim edilmekte olan ha
ritanın bir nümunesi tabedilmeğe 
başlamıştır. Nümune şehir mec
lisinin bu devrei içtimamda tetkik 
edilerek] muvafık görüldüğü tak
dirde rehber hazırlanmağa baş
lanacaktır.

Amelenin okutulması
Ticaret odası kongresinde sa

nayi tedrisatı da görüşülmüştür. Bu 
hususta hazırlanan bir raporda 
amelenin okutulması için gece kurs
ları açılması ileri sürülmektedir. 
Bundan başka orta sanayi mek
teplerine de ehemmiyet verilmesi 
teklif ediliyor. Bu rapor bir ko
misyon tarafından tetkik edil
mektedir.



Seyrüsefer tarifeleri
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ii. K av a fın d a n  K öp rüye 0 ,03 10,^5 I Hareket Hareket
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Kütüphaneler
Sabah ilk

Tünel
hareket 6,50

Ummam k ü tü p h a n e le r Akşam  s >ıı hareket 21,00
İstau buldaki bülun kütüphaneler H aliç v ap u rları

her giin sab ah lan  saat 9  buç ıktan 12 K öp nıdeı l'lyübe 5,50 22,30
ye ve öyleden sonra 13 ten aİcranı !(> l\yiipten Köprihe 5,40 23,05
buçuğu kadar a y k t r .  Y ah 'iz  V. İlet. Su* Ş a r k  D em iry o lla rı
leymaniye ve Beyazıt umumî ıütüpha- Sirkecid e ı K . Çekm eceye 6,3Q 1,20
neleri Öüb' tati’i yapmazlar. K . Çeki. ■ccdeıı Sirkeciye 6,50
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ıstiKrazlar 
İs. dahilî 
Ş. D. yol.
D. Muvah. 89,25 
Gümrükler — 
Saydi mahî — 
Bağdat — 
Tş. aske. —

r m S ı 1™'

:ân ım  1931  
Tahvilât 

Tramvay 
Tünel
Rıhtım — 

Ana. I 22,55
„ n  —  

„ uı —

E sh am
Iş. B.
Anadolu
Reji — 
Ş. hayriye — 
Tramvay — 
Umumî sig. — 
Bomonti ■—

Terkos 
Çi. Ar.
Ünyon — 
Şark Değ. — 
Balya — 
Şark M. — 
Telefon —

Ç ek  f ia t le r i
Londra 1030 
Nevyork 0,47,19 
Paris 02,50,—  
Milâno 9,005 
Brüksel 3,38,—  
Atina 36,40 
Cinevre 2,43,50 
Sofya 65,10 
Amster. 1,17,—

Prağ 15,90 
Viyana 3,35— 
Madrit 4,64,25 
Berlin 1,98,40 
Varşova 4,24 
Peşte 2,69,75 
Bükreş 79,45 
Belgrat 26,65 
Moskova 1088

N ııku t
Kuruş 

1 İs te r l in  1032,
1 D o la r  212,50 

20 F . F r a n s ız l6 8 ,—  
20 L ir e t  223,50 
20 F .B e lç ik a  118,— 
20 D rah m i 55,25 
20 F . İsv içre  824— 
20 L e v a  31.25 

1 F lo rin  85— 
îk u r .  (Ç ek ) 126—

Kuruş 
1 Ş ilin  (A v .) 3 1 ,—
1 P e z e ta  2 2 ,—
1 M atk 51 ,5 0  
1 Z elo ti 24 ,— 
1 P e n o g  37 ,—
2 0  L e y  25 ,50
21 Dİnar 7 7 ,—  
1 Çernoveç — 
1 A lt ın  9 1 4 ,5 0  
1 M cid iye 50 ,5 0  
İB a n k a n o t  2 4 8 ,—

> * r
! k T *

D a rü lb ed a y i— Topaz
A lk a z a r — Garbın gasıplan
A le m d a r —  Hacı Murat ve caz

kızları
A s r î — Şan ve şeref yo

lunda
A r tis t ik — Çikosbarones
E tu v a l — Şeytan maskesi
E lh a m ra —  Namusum için
E k le r —  Y  unan tiyatro

F ra n s ız — Yunan Opereti :
Leblebici Horhor ağa

G lo ry a — Güzellik kıraliçes
H ilâl —  ( Beşiktaş) Haciı

Murat
H âle — (usküdar) Çareviç
K e m â  B . —  Kısmet
M a jik —  Kanlı Venedik
M elek — Kalbimin sesi
M illet —  Naşit B .
M illî —  Mavi melek
O p e ra —  Üç Maske
S ü re y y a — (Kadık.) Aşk

teyince

Dr. Hafız Cemal
Dahilî hastalıklar 

te d a v ih a n e s i 

Cumadan maada günlerde öğ
leden sonra saaat (14 -16  ) da İs
tanbul Divanyolunda (118) numa
ralı hususî kabinesinde hastalarını 
kabul eder. T. L. İst. 2398

Büyük Tayyare Piyangosu
Yeni tertip başlıyor

/ inci Keşide 
11 Şubat 1931 dedir

Yeni plânda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük ik
ramiyeler ve ayrıca amorti vardır 

3. CÜ KEŞÎDEDE 100.000 LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE KO
NULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER KEŞİDELİK İKİ KISMA 

AYRILMIŞ GİBİ BİR ŞEKİL ALMIŞTIR 
Mükâfatlar keşide sırasile : 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000]

ve lOöoOOO LİRA D IR
ÇOK ZENGİN OLAN YENİ PLÂNI TALEP EDİNİZ 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır.

-----"T- - — ~ — "— I — ' ^ 7 3 5 5 0 "? *  Ş

Lilıtelif fırçalar kapalı zarfla münakaşaya konmuştur.
Münakaşa 2-3-931 Pazartesi guııii saat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerini teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonu 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

Kütahya-Balıkesir hattı üzerinde Değirmisaz istasyanu civarında 
87-88 Kmr arasında vaki taş ocağında çıkarılacak 8000 balast ka
palı zarfla müuakasaya konmuştur. Künakasa 26 şubat 931 perşembe 
günü saat 15,30 ta Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır.

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakiat te
minatlarını ayni günde saat 15 kadar münakaşa komisyonu kâtipliğine 
vermeleri lâzımdır.

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.

ve
wve

biyo Borsası ve Osmanlı Bamkası K®= 
miserliğinden:

27 eylül 1930 tarihli ve 1726 numaraiı kanuna tevfikan İstanbulda 
Bankalar konsorsiyomu tarafından Osmanlı Bankasına çek olarak tes
lim ve bankadan istirdat olunan isterlinlerle bunların mukabilinde mev
kii tedavüle çıkarılan ve bankaya iade olunan ihtiyat evrakı nakdiye 
miktarını mübeyyin on sekizinci tebliğ.

,1 —  Döviz vaziyeti
1 —  22-1-931 tarihine kadar konsorsiyomca 

Osmanlı Bankasına çek olarak teslim edilmiş olan
2 —  22-1-931 den 29-1-931 tarihine kadar 

olan hafta zarfında istirdat olunan
3 — FarE~
4 — 29-1-931 tarihine kadar teslimat yekûnu

F  1,148,000

F  74000
»r- 74000

1,074,000

2 —  İhtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti

Yukardaki birinci madde mucibince sterlin 
teslimatı mukabilinde mevkii tedavüle çıkarıl
mış olan ihtiyat evrakı nakdiye T.L.

Yukardaki ikinci madde mucibince hafta 
zarfında istirdat olunan sterlinlere mukabil 
iade olunan evrakı nakdiye i-*-.

Fark T.L.
Yukardaki dördüncü madde mucibince29-l-931 

tarihine kadar mevkii tedavüle çıkarılmış olan
ihtiyat evrakı nakdiye yekûnu T . I _____________

27 Eylül 1930 tarih ve 1726 numaralı kanuna tevfikan .keyfiyet 
Maliye Vekâleti namına tebliğ ve ilân olunur.

11825909,93

762.533
762.533

11063376,93

J H
Kemalettin Şükrü Biney

Son çıkan kıymetli eserleri
Tarihî tetkikleri ile maruf kıymetli muharrir Kemalettin 

Şükrü Beyin memleket irfan hayatına hediye ettiği iki mühim 
eseri intişar etmiştir. Bu güne kadar şark tarihlerinin dehlizle
rin? kuvvetli kalemi ile aydınlatan muharrir bu sefer garp 
tarihinin iki kuvvetli ve kıymetli eserini irfan kütüphanemize 
maletmiştir. Bu eserlerden biri

Büyük Fransız ihtilâli
Diğeri:

Napoleon Bonapart.
dır.

Fransız ihtilâlinin cihan tarihinde iz bırakan bütün safha
ları ve bu devri takip eden (Napoleon) devrinin bütün safa
hatı Kemalettin Şükrü Beyin çok cazip ve ancak kendisine- 
mahsus akıcı ve açık üslûbu ile bir roman gibi anlatılmakta- 
dır.

Her iki kitabın da fiatlan yalmz elli kuruştur. Ve her iki
sinde de yüzden fazla resim vardır.

Seyrisefaîn
Merkez 

Köprü başı
.Şuh* .

n/ı-L - 'V  "-'-“ ‘“w ■ ûiı?keci
ı/lunurdarzade hanı i. 2740.

Ayvalık sürat postası
(M ersin) Vapuru 3 Şubat

£ aI!., , î7^ de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçükku- 
yu,Edremit, Burhaniye Ayvalığa 
kalkacak ve dönüşte Altunolurö 
da uğrayacaktır.

Bu gün yapılmamış olan 
Bozcada postası 8 Şubat Pazar ! 
g ünü yapılacaktır.

ultan Ahmet sulh mahkemesi 
— 2 inci hukuk dairesinden : Av- 
ram Siy on ve biraderi İsak Siy on 
Efendilerle Alaca -hamamında çe
lebi oğiu hoca alâettin mahallesin
de hasırcılar caddesinde, Mehmet 
bin Halil Efendi vasaire'arasmds- 
tci mezkûr mahallede atik 46 v? 
cedit 42-1 numarada -haîu-
n:n izalei şuyuuna müte air dava
lım muhakemesi için, mücidsaalcjyiı 
mumaileyhe gönccriiej davetiye 
ikametgâhının meçhuliyeti hasebile 
bilâ tebliğ iade kılınmış olmasına 
mebni bir ay ..müddetle ilânen tefc- 
ligat icrasın karar verilmiş ve 
muhakeme 1^-3-931 cumartesi sa
at 13,30 talik edilmiş olduğundan 
vakti mezkûrda mahkemede bu
lunmadığınız takdirde gıyabında 
muhakemeye .başlanacağı ilân olu
nur.

î  stanbul İkinci Ticaret mahke- 
meşinden : Müflis uzeyir Beye 

ait beş yüz adet Akşehir Bankası 
hisse senedi açık arttırma suretile 
4 şubat 1931 çarşamba günü saat 
onda Sirkecide Sarasaryan hanı 
karşısında Akşehir Bankası İstan
bul şubesinde satdacağmdan ta
liplerin meşkûr gün ve saatte ha
zır bulunmaları ilân olunur.

D O K T O R  

: Feyzi Ahmet
Cilt, Ssç ve Zühreviye has

talıklar tvravihaBesi.
Cumadan maada her gün saat 

10 dan 6 ya kadar hasta kabul 
eder.

Adres: Ankara caddesi N. 43 
leT .tsl .2899

B:eyoğlu Tünel İstiklâl caddesinde 
Ömer Rüştü Paşa apartmanı 

birinci kat

Ferit Ramiz
D i ş  E ıe k îs a î

Tıp fakültesinden mezun Paris 
çocuk hastanesi ve Klinik Omor- 
fik sabık muavinlerinden Beynel
milel dişçilik tederasiyonu aza
sından:

Beyoğlu: Tünel Telefon: 3812

13 Ramazan 1349 
Zevali S. Ezanî S. 
Güneş 1,46 7,11
Öğle 12,28 7,03
ikindi 15,09 9,43
Akşam 17,25 12,00
Yatsı 1 8 ,5 ’ ^>34
imsak 5,29 12,04

Razim Kasam 86

Bugünkü hava 
Dün azamî hararet 6 asgarî 4 

idi. Bugün rüzgâr mütehavvil ese
cek, hava açık olacaktır.

Mes’ul Müdür: Sabri Salim


