
13=! yıl• 18)'144 

Cuma 

6 
~}1930 

MAHALLE 
Yeni romanımız. dün ba~ladı. ün 
olıuvamıvanlar tJÜnkü kısmı U• 

ıasasını bugünk'lf tetrika ·ıın baş 
tarafında bulacakl!Jrdır 

Mardin meb'usu .Jrfan Ferit Beyin takririne 
Adliye Vekili Meclisin dünkll Müddei umumi Kenan B., 

celsesinde cevap verdi dün sabah dinlenildi 
Veldl Beyden ıonra Yunuı Nadi Bey de ıöz alarak 

ttazeteci~er davasının nakli h.akkmd~ki Vekilin müdahalesini teyit etmiyor 
konaaffnf izah etmitfir 

temyiz mahkemesine imafllzlık 
etmiftir. • 

1 Kendrıinden gazeteler dava11na dai iıa 

Temyizi dalgınlık töhmeti 
albna almak haklanı Yunus Na
di Beye kim vermİf ve bu hak 
kimde olabilir? Dalgınlıkla de
ğil• bu vatanın daha d6nktl dilfm. bile onun keskin r&ilt· 
lerine inamyorlar. Ba gibi ner :r.-: adalet mıeaesesiae, yabaP-

• kup flyle dUl'IUll, •• •a« 
tandatlar nezdinde de rer~J 
olan itimadı iblll ede~. 1: em),~ 
mahkemesine bllttın mılletiD gl
ftnmeğe hakla varc:lar. lrzumz, 
namusamuz. malımız hakkında 

: 1930: 
.... -ı.·nu irfan Ferit a. HBktllO 811~11 

Alakara, 5 (Telefon) - Millet Daktilo pmpiyonluğu mi• 
Mecliai bu,Un iç buCakta 1C4.. ••••mn ic:ra 8Ul'eti ve ne 
11111 ~nıı rlJUetlnde topı.- ba-
th. &nmr tamamen ~ uma• Japdacatı bu mDla 
Aa•ı •1Mlz"· ......... b1ltlD melt - :yı idare ile iftigal eden he-.µ CilM &qlamadan yanm yet tarafmdankararlatbrdmat-
-- eYYel plip yerlerine otur- br. Kararlafbnlu esuat fWl• 
iatiflardı. Yunus Nadi Bey celse ardır: 

. açılırken geldi. Ôn sırada yer aldı. 1 - Şampiyonluk müıa· 
- J.met .B~ Wa.açvküade idi.Adliye n .-_, Ticuet ...... '~· 

•ekili hqvekilln yamnda oturdu. e icra edilecektir. 
Şoaeler kanun müzakere ve Nafia 2 - Mllabaka temmuzun 

-.ekili dinlendikten sonra Reis Kazım 'lk haftamda yapılacaktır. 
Paıa: "İrfan Ferit Beyin bir tak- 3 - Müsabakaya iftirak 
riri vardır. Adliye vekili buna ce- edenlerin hangi makine ile 

,..p verecektir.• dedi. Takrir okun yazmıya ahfbklarmı evvelden 
.__ O ıırada Adliye vekili kürıi- kaydettirmeleri llzımdır. 
,. telmit bulunuyor ve notlannı 4 - Müsabaka ~ii ve 
~du. Mahmut Esat B. s6zle- ati bilibare qtirak edenlere 
"-.-,le bqlada: bildirilecektir. 
B .. Ptfiıhterem ~fendiler; irfan 5 - MOaabakaya erkekler 

· &rkadqıma beni sorguya de iftirak edebilir. 
çeelc111ek mretile gösterdiği has-
"8İJetten dolayı ~hararetle te
ıekktırtı borç bilirim. Cumhuri· 
7et ıazeteıinin 3 haziran ~a
"-Ieaini teessür ve teeasufle 
olcudwn. Nadi B. açıkça diyor
du lıi meclis ıllphe albnda ka
lıyor. Dava nakli yolsuzdur. 
T etkillb eauiyeye mu~r, 
t~aıyiz mahkememiz dalgınlıkla 
hır talebi tasdik etmiftir. 

İatanbul mllddei umumiliği 
Perde arkuında it g6rilyor. 
"Kimden kime tekva edeyim ,, 
1•111mdan ben bunlan anladım.,, 

Yunus Nadi B. ba 11rada 
tlindeki kuqun kalemle maya 
Yurdu, reilten s6ı istedi. 

Adliye vekili burada nakli 
dava hakkında mlltemeddim 
IDellde'btJerdeki bazı hukuki 
~ ve eserleri miaal ola-
rak zikretti ve Garonun bir 
~ mehaz olarak g&terdi. 
Mıteakiben gene matbult da
....._ nakli bıkkında dedi ki: 

11-Gueteciler dav8lllllll nakli 
lldlddei umuminin kanuni talebi ve 
teanJizin mutlak kararile olmuftur. 
D&ttlnelim daYalan Bursa mahke
llleaine ...kıedilen gazeteciler aley• 
hhıe b&tln makamat phsen dava 
~ bulunuyordu. Kulaktan 
~la birçok fiskoalar ve fWl& 
......._ mtlracaatlar doluyordu. 
Ufalc bir hauuiyet göriince 
~~d'=i umumi nakil talebinde 
~u. Nakil sebeplerini tak
"11' Yunua Nadi Beyin gue-

Her memlekette daktilo . 
ıampayoau m&labaka ile anla-
tdmlfbr. Memleketimizde bu
nan teabiti için ilk tqebl-Oa 
eden " V AKIT " pmpiyOD
luğu kazanacak olana ve di
ler muyaffalayet g&terenlere 
Lirer kıymettar habra vere
cektir. 

Hem ıeref kanamak hem 
de kıymettar bir hediye almak 
iıteneuiz Tilrkiye daktilo f&lll
piyonluiu mOaab•b•ına kay-
dolunuz. • . 
Şimdiye keder k91dolenler: 

[DUiıti1 nüsbamızdan mabaat ) 
36 - Rüsumat müdüriyetinde Kad· 

rJye Recep R 
31 - Sanayi müdüriyetinde lclAl 

.,ıanım. 
38 - Fatihte Zinclılikuyuda Finı-
~ Hanım 

39 - Moda Bahariye caddesi ı 12 
No. hanede Feriha JJaııım. 

40 - MatmUel ~ 

davasına dair iki sual sorulmuıtur.lfad~t An .. 
karaya gönderildi. Yann sabah muhakemeye 

devam 'l!unacak 
Avukat Haydar Rifat B. aley- · 

hine Adliye vekili Mahmut Esat 
B. tarafından açılan davanın son 
celsesinde Ankara ceza mahke
mesi, Adliye vekilinin gösterdiği 
Oç ıabitten sabık müstantik, 
ıimdiki mllfetti.t Nizım ve avu
kat Garp Hibmet B. lerin mah
k~meye celbini, müddei umumi 
Kenan B. in lstanbulda istinabe 
suretile dinlenilmesini kararlaı
tırmııtır. Milddei umumi Kenan 
B., dlln sabah saat onda latan
bul birinci ceza mahkemesinde 

Adllye veklll Mahm1ı1t Esat r dinlenilmiştir. 
her ıaqaan kara.. :vermek mev· Mahkeme heyetine Vasıf B.ri-
ldinde bulunan ili bir mahke-
menin gaflet t~ kaldığı yaset ediyordu. Mnddei umumi- KılUllı Bq llllllllt;eme lıamnznda 
iddia eclilirae ~·~od,.Jarm bu lik mevkünde muavin Ragıp B. habra baknyuak, fazla eksik 
rejime itimadı kahr mı? Başka vardı. Zabıt, kltip Recai 8. olmayarak, bilcliiialzi doadoğru 
yerde bilmem, fakat Tilrkiye tarafından tutuluyordu. MSyliyecetinize aamu ve vicd11-
C8mhuriyetinde alla! <şiddetli Kenan B., mahkeme heyetinin nmaz berine JemİD eder mi· 
allaflar) Dava ukli hakimden oturduğu kürsünün yakınında siniz? 
ttiphe imit. durdu. Hüviyeti tesbit ettirildik- - Yemin ederim• 

Böyle kanun '*-nazmq. Muhte- ~=-=ı--ı: MWLL.l•m-L 6.+d ......L-...1a1 __ ..._ ten JODI'& yeuahı V<el~ 1- • .. .,,__ oa _... 
,.... __..__.., ~emizcl• .... , __ 11...&.. R n-•~, 111• --·H t--!L etti ı 
de IAabl 50 va•--..1 d zero herkes ayaja mwuı. eia nam ,_ - ,..,,ga 

~BflD avau - AclU19 vekili Mahmut Eaat 
n•kleclilmektedir. Rizeden lzmi- Vud 8., Kenan B. e 118Ulen ta• B., lttubal tevkifanesinin hini 
re, lzmirden Rizeye nakledilmit rafeynle karabet ve ya adaveti 
davalan babrhyorum. Yanu Na- olup olmadıjma 80rdu, "Yoktur,, teftithıde •• irtita davasmdan 
di Bey kendi vaziyetini Jia)etta- cevabı ve~ Reis, yemin et• mamanea mevkuf bulunan Jak 
yin bir vatandaflll fevkinde mi tirdi: Buat Ef. nin tahliyesi mtlaase-
giSriiyor. betile •Kendiaine tebfir ettiniz 

(Alttarafı 7 inci sayıfamızda l - Kimseden ~orkımyarak ' mi?• clİJe bir e6z MSylemif midir? 
l======-==-======-=========ı==========--111111:::=-ı - Bir defa Adliye Tekili Be-c. Guroya ziyafetler ~-::~ı::.:':'.! 

diaile olan temassma istinat ede-

.. r aDSIZ misafirimizin şerefine H. vekili rek ı&yliyoram, ki Jak Baaat 

d 1 hakkında değil, bqka muame-
Ve Fransız sefiri iki ziyafet ver i er leler dolayasile cliter kimseler 

Jeneral ·Gul'O An"ıra lstııyo}'unde 

Ankara 4 (A.A) - Bu akıam Hariciye vekili Tevfik Rlittil ~ 
J al G:U.onun terefine Ankara Palasta bir ziyafet vermiştir. 
;ne; tte Milli müdafaa yekili AptDlbalık Beyefendi, Riyaseti Cüm
h!a :atibi umumisi Tevfik, C&mburiyet halk fırkası kitibi umumisi 
Saffet, Meclis reıa vekili Hasan Beylerle Hariciye müsteşan ve 
erkim ve Franaız sefirile seİaret erkim hazır bulunmuşlardır. 

Ankara, 5 ( A.A) - Fran11z setiri M. Kont de Cbambrun 
, tarafından Jeneral Guronun 19refine bugün Ankara Palasta bir 
&ğle ziyafeti Yerilmtıtir. Ziyafette, Batvekil ismet Paşa Hazretleri 
Hariciye ve Milli mtldafaa vekillerile Cümburiyet halk fırkası 
kltibi amum:ıi &affet, lstubul meb'usu Ed p Servet Beyler, Milli 
mOdafm .ve fl'8DllZ sef.-eti erkanı hazır bulunmuşlardır. 

hakkında bile istimal ettijini ~ 
brlamıyorwn. 

Jak Buatm tabliyefl, ıebep 
değil, esbabı kanuniye tabqnda 
memariyetimizce talep edilmİf 
ve neticede kencliai tabliye olun
muttur. 

Adliye vekili Beyin beraya 
teftit latanbula geldikleri zaman 
rafakatinde olarak, ekser ma· 
hakime olduğu gibi tevkif 
ve hapiaaneye dahi · 
Mevkufin koğuşlanm do 
bittabi Buat ve rtıfekasmm _ ,,. .... , ........ 
lunduklan koğuşa da giril • 
Burada Adliye vekili Beye me 
kuflardan biri bir istida verd • 
Vekil Bey de istidanm muame
lei kanuniyesi yapılarak netice
nin kendisine tebliğ edileceği 
cevabında bulundu. 

Bunun haricinde ne mazaun· 
lara, ne de refakatinde bulunan 
bizlere tek bir kelime ı6ylenmit 
değildir. Yalmz vekıl Beyin diğer 
koğufa girdiği umar., Buat 
hakkmda tahliye kararı verildi 
ği@i bildi;im halde, kendisinin 
m kullar meyanında bu1unma11, 
tabun Ye sıfab memuriyetim 
itibarile nazan dikkatimi celhef' 
ti. O ıırada ya kendisinden, 
yahut tevkifane mlldlribıden leahae dejil, TDıkiye Ciimhu

tlretinin T emylz mahkemesine 
aittir. Nadi 8. ba hareketile 

--~--"' 

[ Jeneral Cenaplar 11111 dnn akıam hakumet merkezimizden 
hareketleılDe ait tafsilAt ikinci aayafada ıoll haberler kısmumzdadır. tahliye kararının kendisine teb-
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~:~::ı:~p.~~~%~ı'.ği;~10:;·~:f:: 1 YA.KIT TIL;.RA• TILll'-...==1 Talimat geldi 
!:~~~~Ln=~'. ml§§~~~·§•~~~~~§~A•••~·~~ 
cevabını aldığımı hatırlıyorum. I Yunan sefirine ıd·? 

Olbaptaki dosya tetkik edi- Muallim er Jeneral Guro Kı·brı·t neler bildiri~a'·•~ 
lirse, tahliyenin karar tarihinden " ~ 

M la t b"t ,\ tina, 5 (Rumca gazeteler)-. edile~ 
bir veya iki gün sonra icra edil- aaş zam rı es 1 l . sbıt 

d It•J"f t • Yunan ~efirine dün akşam te cı · 
miş olduğunun görüleceği tabii- e itiyor cenap arı 1 a name aSVlp ralimat gönderilmiştr. Göndcrilc"y1111ııı 
dir. Ankara 5 (Telefon) Mu al- ed • Jd • mat mektunı tutulmakla beraber d ~er 
Gtızeteler davacının naklı· ' - -- - l 1 h ük·'metı· 1·u··r'-1\·enı·n tc~lif cuiği n.:~ 

i ., limlerin terfihi için hazırlanan Diin Gazi Hz. tarahn- - .u "J • blıarı [>'' 

- kincı sual , lstanbuldaki kanun layihası encUmenlerden Gurup burada büyük bir tadılıittan feraıtat e tmesı ve . raf!Jı:ı 
gazeteler davasının Bursa mah- dnn kabzı[ edz"ldz' mübadil emlak hakkında iki ta )J1

' geçti. Yeni layiha zamları barem u fabrı
0

ka kuracak urectc "' kemesine nakli hususunun Ad- mübadil cmll\kin takribl bir ' ııbaw 
esası dahilinde daha müsait tes- ~ _ A k 5 (T 1 f ) H tile rıı ...11 liye vekili Beyin müdabalelerile Rk~IJm ua Anlcar11d1Jn hlJ- n ara, e e on - e- metlerini takdlr etmeleri şar dt'-..,. 

vaki ulup olmadığı hususuna bit etmektedir. İlk mektep mu· r1Jretli teztıhiirat 1Jl'l.Uınd1J yeti vekile maliye ile İsveç gu· cınldke ait 5 inci maddeyi k•~~~ ıııeır 
dairdir ? allimlerinin mesken bedellerinin ayrıldı rupu arasında kibrit İnhisarı için merkezindedir. imzalanacak iti d 11 det' 

· iki sene tecili hakkında bir ka- Yeti iki tarafın bitarnflar tarafın ' 111e c· 
- lstanbuldaki gazet e dava- Ankara, 5 (Telefon) - Jene- yapılan itilafı tasvip etmittir. ~c\·an cdılecek mUtnl:\avı kabul et . 

l B ki. · · nun hazırlanmııtır. Muallimler M k 1 M ı· k ·1· · · d ııı arının ursaya na mı temın ral Guro bugün öğleden sonra u ave e yarın a ıye ve 1 ı ıinc Hıbestc olııcaktır. lstanbul a \ 
· · 31 Ki · 930 t 'h" mesken bedellerini geçen seneki ·1 u ·1 ş k t b k olart ıçın nunusanı arı ın- Reisicümhur Hz. tarafından ı e m meuı ev e ey arasın· lcri kendilerine iade edilcce · d ıh ıı 

ı gibi alacaklardır. d 1 k ı stn e de Ankaradan stanbula gelip lc===-========-==:z::: kabul olunmuı, bir aaat kadar a imza anaca tar. nan teba:-ının tabiiyeti mese e 1,ccr-
1 Şubat 930 tarihinde Başmüd- liğe tevcihine imkin g6remiyo- yanlarında kalmııtır. Mukavelenin umumi es11ları çıkarsa mübadele meselesi haJledi 
dei umumılik memuriyeti ali- rum. Çünkü, irtiıa maznunla- J 1 A k f k şunlardır: Yeni bir safha _at enera n aradan ev alide 1 " il' 
Yesine müracaat eylediaim rından Basattan gayrisi hakkın- k nhisar 25 sene müddetle gu- Ankara, 5 (Telefon)- •. 11 -~ 6 memnun almıı, bu akşam eks- tJ' 
ve 3 şubat tarihinde de başmüd- daki tahkikatta bazı nikatm ta- l h k • d l b. rupa verilmiştir. Gurup bunun lılarla milzakerat yeni b. ırb. ~ 

preı e are etın en evve ır ,, 
dei umunıilik çe m ahkenı ei tem- vazzuhu icinin, maznunlar tara- için hazineye her ıene l,800,000 haya girmiştir. Tarafeyn 11ık 1 

Yizden nakil talebinde bulunul- f tabur asker ve polis tarafından Türk lirası verecektir. ------· _____ __, 
mdan verilmiş olan tahliye is- ıellmlanmıf, Sıtkı Paıa, fırka 

Briyan projesi muş ve 4 şubat 930 da da tem- tidalarının reddile ademi tahli· Gurup bu pura ile mahıubu 
d k 

kumandanı, tqrifat umum mü-
yiz en na il kararı verilmiş ol- yelesine karar itası, müddei yapılmak i zere hükumete peşi-
d - "f d · k •· ·1 b · dUr muavini ve hariciye kalemi ugu ı a eı at ıye ı e u ışte umumilikçe talep edilmiı, tah- nen 20 milyon lira verecektir. 

H d R 'f B mabıuı mDdOrU taraflarından maznun ay ar ı at ey tara- !iyeleri muvafık görülmemittir. Gurup inhisar memurlarını va-
fından Reisicümhur Hz.ne tak- Maznunların kefaletle tahliyeleri, tefYİ edilmiıtir. . zifeleriode ipka edecektir. İki 
dim edilen mektupta muharrer tahkikatın tekemmül ettiği ka- Jeneral ekspres kalktığı za- sene l ; inde gurup Iıtanbul 
bulunduğunu gazetelerde gör- naatinde bulunan mahkeme mın "Y lfUID Türkiye,, diye bağır- v liyeti dahilinde memleketin 
mUf, hilafı hakikat ve uydurma riyasetinin müstantiklikçe müt- mıı ve halk tarafından tiddetle kibrit ihtiyacını tamamen ve hat-
olan bu keyfiyeti derhal ve gene tehaz tevkifin devamı hakkındaki alkıtlanmııbr. ta ihracat yapabilecek kadar bü-
ıazeteler e tekzip cylemiştım. k d k · d l Jeneralin ziyareti Ankarada ynk bı"r fabrı'ka kuracaktır. 
ÇUnkil Ankaradaki müddei umu- aran tas i etmemesı o a- u 

·1 · d"l · t• iyi bir tesir bırakmı«tır. -
miler kursuna iştirak etmek yısı e ıcra e ı mış ır. " Mı.ilet Meclı·sı· 
üzere 19 kinunsani 930 tari- Farzı muhal olarak, bu bapta • 
hinde lstanbuldan hareket bir emrin geldiğini bir dakika Türkıye-Suriye Pazartesi günü tatil )'ap-
ve 7 şubat 930 tarihinde İstan- kabul etsek bile, bu emrin 
bula avdet etmiştim. Binaen- müddei umumiliğin mOtalea1ına D1Jimi hudut komi~vonu nıası muhtenıel 

ıleyb, bu tarihlerde vazife batında müessir olmadığı neticesi teza- Adanada topl.tnıvor Ankara, 5 (Telefon) - Mec
lisin pazartesiye tatili muhte
meldir. Tatili müteakip reis Ka~ 
zım paşa Balıkesire hareket e
decektir. 

bile değıldim. Ancak, nakli dava hür etmiş olur. Ankara, S (A.A) - Türkiye 
talebi dairemizin kanaatına mu- _ Başka bir ilave edeceğiniz Suriye daimi hudut komiayonu 
vafık olarak mahkemei temyiz var mı? 7 haziranda Adanada toplana-
başmüddei umumiliğine arzedil- - Maruzatım bundan ibaret- cakhr. Komısyona ittirak edecek 
m~ v ta lebi vaki, mahkemei t • murahbaa heyetimiz mı auretle lf, T-

mÜşatÜnileyhaca kabul olunarak Bugunktl muhaheme tetekkUl ebnittir: 
nakle karar verilmiştir. Bunun Muavin Rağıp B. , istinabe Reis Urfa valiıi Etem; askeri 
için yazı lacak herhangi bir mü- varakasının Ankaı aya iadeaini murabbaa, cenup hudut kuman
zekkereye resmi kayıtlara müs- istedi, öyle karar verildi. danı miralay Mümtaz, milJki mu-
teniden cevap verilebileceği gibi lstı"nabe varakası, dlln Anka- hh b · · kll · 
keyfiyet, ıuveı i aharla da kabili ra as ancıye ve ctı mümey-
tabkik ve t etkiktir. raya gönderilmiştir. Yarın ıa- yiılerinden Utaki zade Vedat, 

irıi~IJ mtıznunlarının tahliveJi bahki muhakeme esnasında kitip yüzbaşı Nuri Beyler. 
-"İrtişa maznunlanndan Ba- Kenan B.in bu ifadesi, Bandırma 

saltan gayrisinin Ankaradan gelen ağır ceza reisi Hikmet B. in 
emirle tahliye edilip edilmediği,, Balıkeıirde alınan diin yazdıiımıı 
Bu, üçüncü sual. Bu hususta ne ifadesi okunacak, Nuım ve 
diyeceksiniz? Galip Hikmet B. ler şahit sıfa-

- Bu sualin müddei umumi- tile d inlenileceklerdir. 

\ ' AKrr ın tefrikası ı 2 

[ Rüştü asi.erden terhis cdilıni,tir. :;;i
nıendiferlc 1 tanbul:ı gclmiştiı. ı\ kere 
giderken hu şchırde bir Ze\ cesini, bir 
de altı ·~ lık çocuğunu tcrketmiştir. ~im· 
di ha) alen he~ ecanla oııl:ın dU~ünmektc· 
dlr. Ruhunun içinde oğlunun kendisini 
"Rab:ı! Babal,, diye çağııı*ını duymakta· 
dır. YegAne endişe-i iki senedir onlardan 
haber ve mektup alma) ışıdır. Hunun 
acı ı vücudunda ta~ıdığı on sekiz }ara· 
nın acı~ından daha şiddetlidir. Onları 

l'rcdc bulacıık? f ,tanlıul iki edi bir koy 
Jc~il, koca bir ummandır. iki seneden be· 
~ kı:ııdı,..indeıı mcl.tııp 'c ha her ulama 

,Jı{,ı han ı c\ ı satıp başka bir semte ta
~ındısc unlıın ııerc<lı: hulacnk ? J 
Karısım ve çocuğunu yüreği

ne bastırdığı dakikadan itibaren 
yılla rdanberi çek ıniş olduğu bü-
tün ac ılıı rı ve ıstıra pları unuta
caktı. 

Şimendifer raylar üzerinde ci
ğerinden yaralanmış bir yıhm 
halinde kıvrılıp bükülerek lstan-
bula yaklattıkça heyecanı artı
yo,.Ju. 
A.~u<lan ağza söyler eliğine 

ınanm .. k lazım gelirse tren ge
ce yarısına doğru Haydarpaşaya 

varacal<h. Hele ayağı oman top
raklarına bassındı . Vapur veya 
sandal bulunmad ğı takdirde 

sahillerinde ıabaha kadar diz 
üatU kalarak gllnetin tulftunu 
bekleyecek Te bu onun için bir 
ibadet kadar mukaddea ola· 
cakb. 

* 
Denildiği üıere tren ıeceya

nsı Haydarpaıya vardı; gar bir 
matem sükunu içinde idi Zaman 
zaman bu sUkünu lnriliz asker
lerinin nalçalı kunduralarından 
çıkan sesler bozuyordu. Gardan 
çıktığı zaman kendisini Haydar
paşa rıhtımına attı. GördUğiı 
ruya midi? şu binlerce lAmbalar 
içinde yanan kara yığın yıllar
danberi gözlediği lıtanbul mu 
idi? Anasının, babasının ölUıft 
bu ıehrin toprakları albnda idi. 

Karısı ve çocuğu eğer yaıa· 
m:.tkta iseler bu şehrin havasını 
teneffüs ediyorlardı. 

Gayri ihtiyari hüngür hün
gür ağlamağa baıladı. Bu, saadeti 

kinde duymuı bir inaanın g6ı 
J .~ ları idi. Gece kapkaranlık ol
duğundan karşı sahiller bir zulmet 

kümesi halinde hiaaolunuyordu. 
Yalnız tahmin ile bulabiliyordu: 

- lıte şurası Saraybumu idi; 

Jandarnıa kanunu 
Ankara, S ( Telefon ) - Da

hiliye enclimeni cumartesi günü 
jandarma kanun layihasını tet
kike bqhyacaktır. 

itle turası bir dizi fenerleri ile 
köprüler .• lıte turası Galata •• Ve 
nihayet ·itte fUHll da Cihangir 
mrtları, ve kendi mahalleaidir. 
Sonra .•• sonra Kabataı. 

Galata ile Kabatq aruındaki 
karanlık nazarı dikkatini celbetti. 
Sanki iki ıemt ar .. ında mllthit 
ve muzlim bir uçurum açılmıştı. 
Buna biç bir mana veremedi. 
Yokıa aenelerdenberi lıtanbulu 
görmeyif, semtinin tayininde 
kendiıini f8flrtmıt mı idi? •• 

Haydarpqada denizden gelen 
ceyyit ve temiz havayı içine 
çekiyor ve oracıi• diz ç6kerek 
ba1biı toprai• yllzOnO aOrU
yordu. 

lıtanbulu terkettiii gllnden-
beri deniz havuına hasret kal
mıftı. 

Harbin bütün imtidadınca gör
dilğO yalnız kar ovaları v~ sonra 
kız.ıın kum çlSlleri olmuıtu. 

Şimdi başı adeta teneffüs 
ettiği deniz havası ile yarım 
1arhoş olmuthı. 

Oracıkta, sahilde günf'Şİ bek
lemeye cebtettiği halde yorgun-
luktan uyuyakalmı,ta. Ne ka
dar, kaç saat uyudu öyle? .. 

Uykudan, kliprüden gelen ilk 
vapurun aeaile uyandı . Batı o 
kadar uyUfmuı ve aeraemlt".fmit
ti ki gayri ihtiyari irkilip ailkindi. 

Bir libza bulundu&u yeri tayin 
edemedi, etrafına alık ve dalgın 

'f ütün lüyihası encün1en
den çıktı 

Ankara, 5 (Telefon) - Adli
ye encümeni tütün layihasının 

tetkikini bitirdi. Tahrir hususun
da çiftçiye kolaylıklar gösteril
mektedir. Tütünlerin inhisar an
barlarında kaldığı müddetçe 
idarenin yeddi adil telikkt edi
lerek m•haul üzerinde rehin mu
amelesi kabul edilmiştir. Bu sa
yede tütün çiftçisi kredi bulmak
ta güçlük çekmiyecektir 

bakındı, ıonra bir deli gibi 
ayaia kalkb: 

Kart11ında Haydarpaıa ve ıon-
ra gilneıle birlikte uyanan lstan
bul 16rOnUyordu. Ayaıof ya ve 
Sultanahmedin minare ve kub
beleri, Sarayburnu •• 

Gazlert buralarda bir lahza 
durdu. 

Müteakiben nazar!arı kendi 
semtini aradı. O zaman bir an 
gözleri kararır gibi oldu. 

Akseden güneş ziyası altında 

Tophane Ustilnti teşkil eden ıırt
lann bir çöl fibi bomboW oldu
j'unu görmüttü. 

Bu rü 'yet onda on ıekiz yara 
almaktan fazla derin bir ııhrap 

ve elem hasıl etmişti. O vakit 
harbin ve askerliğın göz dön-
dürUcO ve yaman çarkı arasında 
kendisinin ne kadar ahvali Alem· 
den uzak ve habersiz kaldığını 
anladı. 

Kafasında muhakeme edecek 
bir kabiliyet olmamakla beraber 
evinin bu yangın sahası haricin-
de kalmıt olmaıı ihtimalini dü
tllnilyor, dımagen evinin ıemtini 
bulmağa , sonra yorgun ve ıer
semleşmit kafasile bulduğu yer
le müvacebeıinde bulunduğu 
yeri mukayeseye kalkı{ıyordu. 

Maamafih tesiri fada devam 
etm~di. Gurbet ve askerlik ba
yatı onda en büyük felaketler 
karşısında büyllk bir itidali dem, 

--- . 
Cenevrede tımımila -t 

edildi 
Cenevre, 5 (A,A.)- AHupa ,, ıe· 

anısında elbirllği ile çalı~ma 'ffl' ~ 
Frın a hariciye nazırı M Hıları~ 
rupa hUkOmet\eri iıtihadı hakkın 
je ini tamamile ta.,lp etmi,tlr. ctİ 

Budapeşte. 2 (A.A.)- alahl) 
hafi! A \'rupa hUklımetlerl arası~~ 
ittihat \ÜCuda gl'drilmc i hakkır.OV 
and muhurasıııın !\!acar hükornetl 
fından esa~ itibarile tn vip edilecel' 
talea. ındadır. 

G ı andinin nutk~ 
Roma, 4 (A.A,) - • Ayan 111 1' 

bütçe müzakeresi esnasında harıCl ~ 
zın .\ 1. Grandi mühim bir not~ 
ederek Fran:-a da ayni veçhilc ~ 
ettiği takdirde ltal\'anın bahri p 
nın icra~ını talik etme\ e amade 
dugunu SÖYiemiştir. · ~~ 

l\lacaristanda n1atv1. 
Budapeşte, 4 (A.A.)- Tri)ınol'~ 

hede~inin imzasının )ıldcinümü dl=' 
betile !\ lacaristanın her tarafında 
nüma} ı, leri yapılmı~ıır. 

Balıkesir hattı iı 
Ankara 5, (Telefon)- '/..~ 

ya-Balıkesir hattı teıri.,,..,. 
doğnı ifletmiye açılacaktıl•Of 

Galatasara v mal'I 
oldu ~ 

Bül<reş, 5 (Husuıi) - ~ 
saray, buradaki ilk 111• 
4 - 2 mağlup oldu. 

daha doğrusu bir karıı':/ 
hissi basıl etmişti. . .. . d/ı 

iskelede ilk rast geldıgı ' ;J 
lardan birisine sokuldu ve ti J 
bir sesle ıordu: da' 

- Cıhangir tarafları yall ti= 
Muhatabı omuzlarını sillıM, ıY. 
- Kendine gel arkad~~ 

kuda mısın? Nerdeys CıJ~ 
yangın yerleri yerinde yep'J 
Cihangir yapılacak... ~ 

Ruhu, en büyük fel~.,.. 
önünde kanıksamakla b b'f 
muhatabının kayitsiılik '~p i 
vanhğı karşısında nıuıl• 
makt.m kalmadı : . ·-dl' 

-Ben oralıyım o semthY1 l, 
dedi. Seferberlikte ask~ ~1 

miştim. Şimd i geliyorU 
yaparsınız memleketinı.;· ~ 

-Cihangirin yandıfl111 ~,..-, 
daki sağır sultan duydu. 50tt'I 
lah sen Mısırdaki sağır ~ 
taş çıkarttın. ~t 

Muhatabını iıtıbkarl• 11,f' 
·ıeıı ~ 'I 

Istırabına karşı gösterı etle 
sizlik ve istihfafa huşun ıf 
vap verdi : . nıubtle ~f 

-Görüyorum kı sen 
80 

ıe 
devam ettikçe burada y 
keyfine bakmışsın. .. . edıfi' 

-Elbette... Hayret pıı 1 

sun?... tıııiyoı11~ 
-Hayır! .. Hayret efret edir,, 

Bilikis kendimden ne k • y' 
rum! Vücudumda 011 (~ınıt JiJ 

.. 

ı 



1-Iirnayei hayvanat cemiyetinde L· sPoı~=ı 
. . R .. n açiarının 

bugünkü çay zıyafetı son günü .. 
-----

Davetli'ere Cemiyetin neler yaptığı 
ve neler yapmak istediği anlatılacak 
. Amerikan milyonerlerinden j'l~ 

~·lıs «Menin» in nakti muaveneti ile ~1 (~ ·~.: 
•dar~ edilen himayei h~y~ana~ f :~~~'i!· KarıtHTHZ 
c:rnı) eti bugü:ı saat 3 te Şışlıde!a .... w,, -
bınasında azasına ve davetlilere açtır! 
bir çay ziyafeti verecek, bu me
Yanda haziruna senelik faaliyet 
hakkında iz.abatta bulunulacaktır. 

Cemiyetin baytarı yüksek bay
tar mektebi müderrislerinden 
Mu. t fa Santur Bey ziyateti mü· 
teakip davetlilere hitaben bir 
nutuk irat edecektir. 

Santur Bey nutkunka ezcümle 
IUnları aöyliyecektir: 

- Her feyden evvel şunu 
•öylcmek isterim ki vakit vakıt 
gazetelerde görülen ve ekserıya 
h1susi bir üslup ile yarılan ba
:: , Ya:tılar halka bizi ve maksa
\ ' Il"ızı yanlış anlatmııtır. 

<<Himayeyi hayvanat cemiyeti 
} •ay ır.zız adada yersiz yurtsuz 
bırakılan dokuz eşeği kurtardı .• 
}:'alan birde atına çok dayak 
•tan ıeyis .• , Efendiyi tecziye et
ti" gibi gülünç mevzular üz.e
rinde yazılan bu yazılara daima 
tc.st geline bilir. 

Eu i~le uğraşanların asabı 
bozuk hi~atlarma a:.uğlUp in
tanlar olduğunu zannetmemeli. 

B'r memleketin hayvanatı en 
bi'.) i..k servetid:r. Hayvanat bil
gisi yalnız ha)vanat getirmek 
değil onu yctiştirmes:ni bilmektir. 

Londra şehrinin kepek vergisi 
i'b\ie de 20 milyon Türle lirası
dır. Bundan başpa köpek ve at 
\l'esaire hayyan alım satımı İn-

giltereye senede 400 milyon Türk 
lirası temin etmektedir. 

.. Bu bilgiyi ço ::uklarımıza ta 
~~ükten aşılamak ve öğretmek 
1laıllldır, İng:liz (ocukları buyu-

Yem 
vermen,21 

rica ederızl 

Cemivefin ba5tırdığı pro· 

paganda levhalarından biri 

dükçe hayvana ait bilgilerini de 
büyutürler. Ve sevmes:ni bilirler. 

Halbt•ki bizde çocuklarımız 
hayvan hakkındaki ilk intibala
rını l{öşe başı bukkalının kesdi

ği bir tavuk veya hindi yi, so
kak başında belediyenin zehir
lediği köpeği g8rmeklc alırlar. 

işte biz bununla da uğraş yo-
ruz. ,, 

Santur Bey bundan sonra hay
vanları eziyetsiz ıekilde öldürmek 
için ahnan tedbirleri anlatacak, 

Şehremanetinin bu hususta ce

mire.te yardım ~tmedij-indcn şi
kayet edecek, ve bir sene zar
fında yapılan işleri bildirecektir. 

Bu arada memlekete hayvan 
bakım ve sevgisini öğretmek 
üzere basılan lavhalar da haziru
na gösterilecektir. Bunlar mek
tep!ere tevzi edilmistir. ,, 

Son yağmur çiftçi için 

bır felaket oldu 
lst .. anhul ve mülhakatında zarar 
on binlerce liraya varmaktadır 

çif~çi, bahçe sahipleri olmuı 

Bir haftadan beri berrak, gil-
. ~~tli .. ve sıcak gi~en hava evvel
t iUn birdenbıre bozmuş ve 

1 
a sabahtan şehrin simasını kap
'Yan bulutlar gittikçe kesflfet 
~e>'da etmişler akşamla bera
t er lstanbula ve mülhakatına 
ool b l . . o yagmur serpmı~tır. 

Y ağınur dün de arasıra de
Vtrn etmi• sokag~ a tedariksiz 
Çık Yt 

anları haylı zararlara sok-
muştur. 

F' akat alakadarların verdiği 
ıtıa ı ~ 

·Urnata göre bu mevsimsiz 
,.~ 

• 111urdan • .,ı zarar gören 

ve yağmur bunların yüzünü hiç 

te göldürmemiştir. 
Dün yağmurun zıraat üzer:n

deki bu tesirini anlamak istiyen 
bir muharririmiz ziraat müdü-

riyeti erkanından bir zatla gö· 
rüşmüş, mumaileyh şu izahatı 
vermiştir: 

- Yağmur hiç f üphesiz ki 
köylünün çiftçinin bahçivanın en 
büyük yardımcısıdır. Ve ziraat 

üzerinde toprağın kuvvei in ba• 
tiyesinden tohumun iyiliğinden 
sonra en lazım olan sey yağ

murdur. Çiftçi :kışın karı bahar
da yağmuru nasıl bekler, dua 

ederse yazın da bundan öyle 
korkar, çekinir. Bu sene havanın 

müsait gitmesi yağışın tam zür
raın istedıği gibi mevsiminde 
olması ekine iyi neticeler vermiş 

mahsulü bollaştırmış vaktinde 
kemale getirmişti. 

Fakat ne yazık ki son yağan 
yağmur böyle olmamış çiftçi için 
bir afet şeklini almıştır. 

Vakitsiz yağmur bilhassa af· 
yon ve tUtün zeriyatını mahvet· 

-
Bugünlıü maçta ut. Spor 
dördi n cü o abiıccek mi? 

Bugün senenin en son lik ma
çını seyredeceğiz. Bu son kur
şılaşma F cnerbahçe ile İslanbu~
spor ara sındadır. Yani kümenin 
şamp.yonu, F enerbab;e ile kü
meye bu sene giren ve bu ligin 
en genç takımı olan fstanbulspor. 

F enerbahçenin bu genç ra
kibini mağlup etmesi bekleniyor. 
Fakat maçın vereceği netice F e
nerbahçenin bu günkü vaziyetine 
hiç bir tesir yapnııyacaktır. F e
nerb«hçe munlaum sayinin se
meresini almış lstanbul mıntaka
sı tutbol şampiyonu olmuştur. 

Bug ün mağ!up bile olsa mev
cut 25 puvana 1 tf!k mağhibi
yet puvanın ilave ederek ikinci 
olan Galalasarayın 25 puvanın
dan bir faz.lasıle yani 26 puvan
la gene birincidir. 

Hu puan yekununun berabere 
ile 2 J galibiyetle 28 olması da 
kabil.. Bugünkü maç bilhassa 
Istanbul Spor için haizi ehemmi
yettir. Gene takımın derece cet
vel'nde Vcıaya karşı ne şekilde 
yer alacağı bu müsabaka neti
cesinde an\aşılacakhr. İstanbul 
Spor 9 maçta 15 puvan sahibi 
olmuştur. Maçlarını ikmal eden 
Vefanın 16 puvanı var. Şimdi 
lstanbul Spor Fenere mağlup 
olursa Vefa ile puvan puvana 
olacaktır. 

Mağlubiyetten başka bir neti· 
ce yani bir beraberlek veya ga
lebe \stal}bu\ Ş.Pı>ru 16 dan 
fazla puvana sahip kılacak bu 
itibarla takım dördünçü olacak· 
tır. Bakalım genç ve istikbal 
için çok şeyler vadeden Istan· 
bul SFOr bu neticeye erişebile

cek mi? 
Bu günkü vaıiycte göre birinci 

kümeye mensup altı takımın bi· 
ribirine karşı aldıkları vaziyet 
şudur: 

1 ınci Fen crb:ıhçe '> m:ıçtı 26 pu' an 
2 ı nci Gataı asara )' 10 • 25 • 
3 uncı.i Bc.,ik tn ş IO ,. 24 ,. 
4 iıncu \ efn 10 ,. lfi ,. 
5 tnci 1 t. Spor Q • 15 ,. 
6 ıncı Heyl.oı 10 .. ı ı .. 

~cn'lJcket haberle~' 
Kardeşini öldürdü 
zmirde Çukurçeşmede Katip 

oğlu caddesinde sakin arabacı 
Mehmetle kardeşi Bede\l'i arasında 
yüz elli l'ralık bir alacak yüzün
den kavga çıkmış \re Mehmet 
kardeşini kalbinden bıçaklayıp 
öldürmüştür. 

Katilin ifadtSine göre bıçağı 
Bedevi çekmiş Mehmede hücum 
etmiş, kendisi de nefs ni müdafaa 
için bıçağı alarak Bedeviyi vur· 

muştur. 
Bu da öyle 

Gene lzmirde Çukurçeşmede 
Mustafa Efendi :zevcesi Fahriye 
kocasile aralarında münasebet 
bulunan kardeşi KUbra Hanımı 
bıçakla yaralamıştır. 

miş bu mevsimde üzerinde af
yonu koruyan mahsulü çüriltmüş, 
binlerce l i ralık zarar olmuştur. 

Ayni zamanda tam arpa ve em
sc:ıli mahsulatın hasat zamanı ol
duğundan yağmur hasadı da 
mahvetmiş fena tesirler yapmıştır. 

Son yagmur yalnız ufak bahçe 
sahiplerine mllfit olmuş yeni ye
ti~ecek olan kavun karpuza ya
ramıştır. ,. 
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Cunıa günlerini nasıl geçirmeli: 9 

Polont'Z köyüne nereden ve 
ne masrafla gidilir? 

Bo.~n7. içinde ikinci bir 'Yakacık olan Po!onez bir 
çok güzellikleri bir araya topJanııştır 

Vapur Beykoz koyunu geçip 
Paşabahçesine doğru ilerleyince 
artık rlizgar hafiflemiş, hava 
ıhklaşmış ve yeşil yemye,il uzun 
hir sahil başlamıştır. işte Paşa 
bahçesi bu yeıil sahilin hemen 
son noktası ve ilk iskelesidir. 

Köprüden 9 mil veya 16,70 
kilomdrc mesafede hl•lunan Paşa 
bahçesine buğaı vapurları 45 
dakikada geiirler. Birinci mevki 
gidip gelme 37,5 ikinci 31,5 
kuruştur. Cuma günleri vapur
ların hareket ve muvasalet saat
leri berveçhi atid•r : 

Köprudcn 
Pa abahçcslne 

fı 

g 
10 

Pı~abahçcslnden 
l\opru) e 

~.S9 

6, 4 

ı J 7,55 
J _ Kandilliden aktarma 9,09 
~5 lô~Ô 
4.5 f2,36 
b ı~.55 
6.40 ı:,49 
7.~~ 19.~4 

Vaktile bilyük bir incir orma
nı olan ( Sultfrı 'ye çayırı ) bu 
havalinin yegane gezilecek yeri
dir. Çayırda gazino yol\tur. tek 
tük agaçlardan yapılmıf tabit 
setler bu vazifeyi görür. 

Paşabahçe iskelesi vaziyete 
rağmen hemen her zaman kala· 
balık bir halk kütltsinin uğra-

ğıdır. 

Ve paşabahçesi l:unu boj'azın 
en latif köyü olan (Polonez)e iı
keldik yapmasına medyundur 

Polonez köyü sahilden 14,5 
kilometre içeridedir. 

----~ -

Oeyh Kronikl 

Rekabet yiiziinden ka 
pan111a(}R nıecbur oldıı 

Elli seneden beri intişar eden 
ve belli baş!ı tng liz gazetelerin
den madut olan Dcıli Kronikl 
gazetesi diğer guetelerin reka
betine dayanarr.ıyarak 2 h:ı ziran 
glinü ne~r:yat hayatına veda 
etmiştir. Son nüs'ıasında artık 
intişar etmiyeceğine dair hiç bir 
kayde tesadUf edilemiyen l:u 
gazetr, daha sonra l:ir tamim 
neşrederek bundan sonra Ocyli 
Nnos ve Kron=kl ismile çıkaca
ğını bildirmiştir. 

Bu gazete liberal fırkanın ef
karını n~ş .. ederdi. Loit Corcun 
b·rçok m:ıkale ve be~·anab bu 
gazetede çıkmıştı. 

Buraya gitmek için evvela Çu
buklu yo:u varsa da ro:cular p3-
tekayı teklikeli ve uzun buldu
ğundan Paşııbabçe tarikini i lti
zam ederler. Ve Paşa~abçeden 
aonra incir köyü:ıden geçerek 
Hidivin ıosesini takiben Polo
neze varırlar. 

Burası seri yürümekle 2,5 
aaat ve araba ile gene 2,S saat 
ıürer. Araba yolu dolambaçlı ve 
yayaya nazaran daha uzunC:ur. 

Arabalar Poloneze .kadar pa· 
ıarhkla 5 - 6 lira kadar alırlar. 

Polonez 5000 dönüm arauden 
ibaret bir köy olup 1842 de Kı
nm muharabeıine iştirak etmek 
üzere memleketimize gelen Lehli 
askerler tarafından tesıs edilmiı
tir:. 

Ehaliıi misafirlere ve ziyaret

çilere karşı çok mültefittir. 
Mevkiin en iyi zamanı kiraz 

mevsimidir. Bu mevsimde Pola
nez neı'cli bir alemde eğlenmek 
istiyenlerle dolar. 

Köyün ( Riçi ) Ye ( Emilliye 
Pohoda ) namında iki güzel oteli 
vardır. OtelJer ucuz olup yemek 
içmek dahil olduğu halde bir 
tahs için 2,5 ıli 3 lira arasındadır. 
Fakat köylüler de yabancıları ev
lerine alır, az bir ücretle mükem
mel doyurur yatırırlar. 

Şekerciler 
Bugün Ankara ya bir 

heyet gönderdiler 
Şeker inhiaarmın ilgası Dzeri

ne teker fiatlarının artmaması 
için muamele vergisinin kaldı
rılmasına karar 'erildiğini, fakat 
bu karann şekerden mamul 
maddelere f Ümulü olmaması do
layııile ıekerciler cemiyetinin 
Ticaret odası vasıtasile hüku
met nezdinde teşebbüsatta bu
lunacağını dünkü sayımızda yaı
mııtık. istihbaratımıza nazaran 
ıekerciler, teşebbüsatı yakından 

takip etmek Uıere bugün Anka· 
raya üç kişiden mürekkep bir 
heyet gönderecektir. 

Bayram yerlerinde 
Salıncaklar valnız mayıstan 

evUlle ha~ ar kurulacak 

Şehremaneti Zabıtai beledi} e 
1..J limatnamesine bir madde ili.ve 
etmiştir. Bu maddeye gör<', sa
lıncak ve atlıkarınca g bi ço
cukların eğlence \'asıta!aıı ma· 
yısın 15 ind~n eylülün 15 ine 
kadar çalıştırılabilecekti r. Eu 
mUc:!detten e,·vel veya sor:ra sa
lıncak kuranlar, kurulu olar ları 
bırakanlar cezalandırılacaktır. 

Bundan aonra kışa te< adtf 
eden bayraml&rda ııalmcak ku
nılmıyacaktır. 
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Telgraf ve po:Jta neza
retınden: 

Lehülhrmt velminne ev
velki gece HüdavendigAr 
vilAyeti ceUlesinin her ta
rafma rahmet düştüğü t u 
kerre oradan istihbar olun
mut olmaOla mütetekkiren 
flAnı keyfiyete iptidar olundu. 

VRIUT 
Vi16yetı seireden dahi 

it' arat bekreriz. 

Meydan meydan üstüne 
Taksim meydanından sonra, 

Eminönünün de genişletileceği 

yazıldı. Dün, bu haberi okuyun
ca, ne saklıyayım, birkaç saniye 
tecrübemi, bu gibi şeylerin ne 
derin çıkmazlara gömülü olduğu
nu unuttum da çocuk gibi se
vindim. 

Evet sevindim, çünkü Eminö
nünün genişlemesinden doğacak 
faideler birbir gözümün önün
den geçti. Bu faideleri ikiye 
ayırmak hem kabil, hem lazımdır. 

İstanbulda yaşamıya başladı
ğımdanberi pek çaresiz kalmadan 
Eminönünü katiyen yaya geçme
mişimdir. Orası bende sırat köp
rüsü gibi korkunç bir tesir 
yapar. 

Orada otomobiller böğürür, 
atlar kişner, tramvaylar çıngırdar 
ve insanlar kaynaşıp karıncalanır. 
Kaç kere tramvay pencereleri
nin, buğulanmış camları arasından 
oraya bakarken, mahşeri seyr
ediyorum sandım. Siz de dikkat 
ediniz, göreceksiniz ki, Emin
önünden insanlar bir muharebe 
meydanından, pusular arasından 
geçer gibi teliş, heyecan hatta 
korku ile koşarlar. Hepsinin 
başları liman fenerleri gibi fuıl 
hrıl dört tarafa döner. En azgın 
tehlikenin hangi taraftan saldır
dığını araştırıp kurtulmağa çalı
şırlar. 

Oranın genişlemesi demek, 
bütün bulkorkulann bitmesi yü
rek çarpmblarının durması de
mektir. 

Bu birinci faydasıdır. Fakat 
bir de bedii faydası vardır ki 
hangisinin daha üstün olduğunu 
kestirmek pek te kabil olmaz. 
y enicami, şehrin en güzel abi
delerinden biri olan bu nefis 
mabet oradadır ve bugünkü ha-
lile münasebetsiz, saygısız taş, 
salaş komşular arasında boğul

muştur. Meydanın genişlemesile 

yüksek bir saaı'at eserimiz de 
o fena vaziyetten kurtulacak ve 
mabet, kurşun kaplı bir ehram 
gibi bütün heybetıle görülecek
tir. Haber o kadar güzel ki ben 
bile ona eski, güzel bir gazelin 
rediflerini hatırlıyarak başlık 
yaptım. İnşallah haber doğru 
çıkar. 

karşı iflas tehlikesine maruz imiş 
gibi muamele ederek kredi sa
hasını darlatmış olmasıdır. Tabii 
olarak piyasada iflaslar azalınca 
kredi müesseseleri ile tüccar 
arasmda zail olan itimat avdet 
edecektir. Bu ise normal hayata 
girmenin bir alameti demektir. 

2 - Geçen teşrinisani ipti· 
dalarında başlıyan ve kanunu
saniden sonra şiddeti çok artan 
iktısadi buhran esnasmda para
mızın kıymetini muhafaza için 
hükumet bazı sıkı tedbirler 
almıştı. Piyasadan İngiliz lirası 
satan almamıya mecbur olmamak 
için en mübrem ihtiyaçlarını bile 
tutmuştu . 

Halbuki önümüzdeki aydan 
sonra ihracat mevsimi gireceği 
için bu nevi tedbirlere o kadar 
zaruret kalmıyacaktır. Diğer ta
raftan yeni sene b tçesi de 
tasdik edilerek hükumet tara
f andan yeni teşcbl üsata girişmek 
; amanı gelmi1 olacaktır. Binaen
aleyh hükumetin en büyük 
müşteri sıfatile hazirandan sonra 
piyasada mevki alması herhalde 
ikhsadi ve ticari hareketleri 
teshil ve teşvik edecektir. Bu da 

Mezarlıklar 

Gazeteler mezarlıkların Ev
kaftan Emanete devrolun

duğunu ve bu işle uğraşmak 
için bir komisyon teşkil edildiğini 
yazıyorlar. 

Tanıdıklarımdan bir spiritizme 
mütahassısı lstanbul mezarlık
larında metfun bulunan ölülerden 
birisinin ruhunu celbederek ko
nuşmut ve bu karar hakkında 
fikrini sormuştur. 

Ruh bu suale pı cevabı ver
miştir: 

- Senelerden beri Evkaf ida
resi bizim ebedi meskenlerimizi 
o kadar ihmal etti ki, biz artık, 
rahatsız oturmağa alıştık. Şimdi, 
Emanet tamirata başlarsa yadır· 
gayacağız. Fakat buna da ihtimal 
vermiyoruz. 

--------------
Küçük haberler 

yapılan bir istatistiğe göre bir se-
nede memleketimizde 5,640,900 

liralık kAğıt sarfedilmekte ve bunun hepsi 
hariçten gelmektedir. AlAkadarlar bu pa
ranın dahilde kalmasını temin için mem
leketimizde bir kAğıt fabrikası tesisini 
çok lüzumlu görmektedirler. 

A nkaradan alınan .haberlere göre 
Filips radyo şırketile yapılan 

müzakereler neticesiz kalmıştır. Şirket 

bir Amerikan grupu ile müzakereye baş· 
lıyacaktır. 

A tinadan gelen haberlere göre sa
l<lhi yettar mahafil Türkiye ile 

Yunanistan arısındaki mesailin 15 hazi
rana ve nihayet haziranın sonuna kadar ne

ticelenecej!;ini söylemektedirler. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

şehrimizden hareket edeceği gün 
Matbuat cemiyetini ziyarete gelirken 
yolda sar'aya tutulan bir adamın yere 
düştüğünü görmüş ve hu arallk oradan 
geçen bir pollsin buna lakayt kalması 

üzerine polisi tekdirle hastayı yaveri va
sıtasile naklettirmiştir. 

yeni rüsumat kadrosunda IAğvedi
lcn bazı muhafaza müdürlüklerin

den açıkta kalan 24 memur şark vilAyet
lerine tayin edilmişlerdir. 

polis şube müdürleri tarafından ev-
velki gece bütün karakollarda 

yapılan Anl bir teftiş neticesinde Kadıkö
yünde bir polis memurunun sakalı uza
dığı ve meçi paslandığı için, Rumelibisa
rında bir polisin mangal başında. uyudu
ğu için birer yevmiyeleri kesilmiştir. 

Şehremaneti Beyoğlunda bir çiçek 
meıheri açmağa karar vermiştir. 

ikbsadi buhranın salaha doğru 

gitmesine yardım edecektir. 
3 - Nihayet geçirmekte ol

duğumuz ikbsadi buhranın bir 
sebebi de kıtlık senelerinin tev• 
lit ettiği bir sıkınb olduğu 
1Uphesizdir. Hele bu hususta 
birbirini müteakip devam eden 
üç, dört kıtLk senesinin tesiri 
büyüktiir. Fakat artık lehülbamt 
bu ıene yalnız kıtlık senesi 
nihayet bulmuş olmuyor. Hatta 
bazı vilayetlerde büyük bir bolluk 
göze çarpmaktadır. 

Memleketimizde umumiyetle 
zirai istihsali.tan fazla olması 
kıtlık senelerinin iktısadiyat sa
hasında yaptığı tabribab kısmen 
tamir edecektir. Bu da ikhsadi 
buhranın yavaş yavaş kalkmasına 
hidmet eyliyecektir. 

Burada nazan dikkate alınacak 
valnız bir nokta vardır. Bizim 
memleketimizde bu sene nasıl 
hasılat fazla ise diğer memle
ketlerde de istibsalat fazla ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu vazi
yete göre memleketimizin bu 
seneki fazla istibsalabndan isti
fade edebilmek için harici reka-

:betlere karşı sür'atle mümkün 
olan tedbirleri almak lizımgel
mektedir. Bunu da lktısat veki
letinin ve erbabı ticaretimizin 
kiyasetli faaliyetinden bekleriz. 

Jf.JuHd .A&utt 

Muharriri : Ömer R•~8 

Seni hayvan seni, dedi 
Efendimizin huzurunda böyle kan döknıe1"' 

ten hicap etmiyor musun ? 
-55-

Sinan adam1anna dönerek 
emir verdi: 

- Kaptanı harici kaleye 
götürünüz ve orada misafir 
ediniz . Benim kara atımı ona 
veriniz. Onunla köprü üzerinde 
dolaşsın. Y almz onun bu hanıma 
yaklaşmasına dikkat ediniz. Bu 
adam benim huzurumda sille 
yediğinden bu hakareti kanile 
temizlemeden bir daha benim 
huzuruma giremez. 

Sinanın sözleri biter bitmez 
muhafızlar ilerlemiş, kaptanı 
önlerine katarak teraçadan çı
karmışlardı • 

Sinan bu işi bitirdikten sonra 
karşısındaki fedayiye baktı ve 
ona: 

- Anlat yaptıklarını, dedi. 
F edayi anlat mağa başladı : 
- Efendimizi.o emirlerini harfi 

harfıne icra ettim . Huzurunuz
dan ç kan kaptan gemiyi tayin 
olunan yere sevk ettit ben de 
şafak sökerken gemiye girdim. 

Gemide Salahattinin askerleri 
vardı. Bunlar son derece cesa
ret ve şiddetle harbettiler. 
Çünkü huzurunuzda bulunan 
bu hanım bizi gemiye girerken 
görmüş ve bütün askerleri uyan
dırmıştı. Muharebe neticesinde 
askerlerin hepsini mahvettil<. 
Yalnız Emir Haydare dokun
madık ve onu esir ettik. Gemiyi 
mahafaza için bir kaç adam 
bıraktım ve tayfaya dokunma
dım. Bunlar kaptanın maiyetinde 
olduklan için gemiden çıkıp 
gitmelerine müsaade ettim. Dün 
sabah yola çıktık. Hayderi bir 
sedye içinde taşıyorduk. Yanın
da bize geminin nasıl teslim 
olunacağını haber veren tayfa 
bulunuyordu . Akşam ikisini 
aynı çadıra koyduk. Haydar 
bağla idi ve muhafaza altında 

idi. Fakat sabahleyin onun yerin
de olmadığını gördük, tayfa 
ölü idi ve yerde yabyordu. Kal-
binin üzerinden yediği bir 
darbe onun yahatına nihayet 
vermişti. Huzurunuzda duran 
bu sedyede onun cenazesi 
bulunuyor. Etrafı aradıktan sonra 
Hayderi tekrar ele giçirmenin 
imkanı olmadığını anladık ve 
bu hanımı alıp huzurunuza 
getirdik. Sözüm bundan iba
rettir. 

Bu haberler Sinanı hiç te mem
nun etmedi. Bilakis bu haberler 
onu okadar müteessir etmişti ki 
kendisi yerinden fırlamıı, iki 
adım atmış sakalını eline almış 
ve düşünmüştü. Haldun onun 
sağ elinin küçük parmağında, 

göğsünde sakladığı yüzüğün tam 
aynını gördü ve buna dıkkat 
etti. Sinan köpüre köpüre söz 
söylüyordu : 

- Bu senin yaptıkların nedir?. 
Salahattinin en mütemet adamı 
olan Haydann kaçmasma nasıl 
imkan verdin ?. Haydar şimdi 

Şama varmış ve olanı biteni 
efendisine nakletmistir. Beş altı 
gün geçmeden kendimizi S da· 
hattinin ordusile karşı karşıya 

göreceğiz. Sonra gemideki tay
falan da neye öldurmedin? Şim-

• be! 
di onlar da bu badiseyı ~,ttl 
yerde yayacaklardır. Buna 
bir diyeceğin var mı?.. titrİf 

F edayi korkusundan . 
0

,00: 
ve bir takım sözler kekelıY 61' 

- Efendimiz, tayf alar1;° tiJıİ$' 
dürlllmesini bana emretnıeııııfb .,.tıO' 

Kaptan bana onların . •r 
bağışladığmızı söylemişti· api 

- Yalan söylemiş, .. k bet' 
Onunla sözümüz hepsıııiJl ~ 
taraf edilmeleri idi. Sen ~e etr 
lirsin ki ben bir işte sOkiİ aJOI 
ğim zaman bunun manası ,1 
dür. Ya Hayderin kaçO' 
ne diyeceksin?. 'efe'. 

- Bir şey diyemem ~ 
miz. Bana kalırsa Ha~.rs' 
tayfayı kandırmış, ona bd,..0ıı' 
çözdürmüş, ondan sont' # 
ihanetinin cezasını verın~ _,'( 
öldürmüştür. Çünkü b~ p 
tulün cesedi yanında bit/' 
altınlar ve mücevherler ~ 
Esasen Hayder bu tayfa ile. ·bil' 
nın ona ihanet ederek geııı1~~( 
teslim ettiklerini bilivordıJ.~ 
der eli kolu bağlı olduğu r,J 
bu tayfanın yUzüne tükür01"'~ 
Bunun için ben bu tayfayı~ 
derin yanına katbktan l.ı 
çadırın dışına iki ask" ~ 
dikmiş, kaptanla bera~ 
hanımın mubafazasile 1/ 
olmuştum. , 'JiY 

Sinan bu ifadeyi ele J\o\~ 
ten sonra Haydarın Ç ~ı 
muhafazaya memur ol-' 
askeri çağırtb. ~ 

Fakat bu iki askerin fJ' l 
diyecekleri yoktu. Bunlad ~ 
madı~ larına ve bir ses d 1 
dıklanna yemin etmişler ~ 
bableyin Hayderin yerinde 
madığını ilave ·etmişlerdi. .. ) 

Sinan tekrar sakalını k~~ 
sağ elini kaldırdı ve üç ;,ır 
pamağındaki yüzüğü g d~ 1 
sonra bu kelimeleri söyle ~f 

- işareti gördünüz. 
gidiniz. , 

Fedayi bağırdı: 1' f 
- Efendimize daha ço 

met etmek isterim. 
Sinan cevap verdi: / 
- Hizmetine nihaye.t -·~~ 

yorum. IYj 
F edayi başını iğdi, bır d1"t 

düşündü, sonra ansızın oıl' ~ ~ 
kuvvetli adımlarla taraça r'J~ 
narına doğru yürüdü ve d:f 
kendini uçuruma attı.f ~ 11"~ 
lahzede ga \"yanın dibin• ıısfl-'11 
mış, yukardakiler onun ,oP,. 
çarptığım duymuşlar ..,e 
ortalığı sükun kaplamış~'~eJı') 

( Bt 

Namaz 
Sab&h Ôll• l.Jdndı 
2,30 12,12 16,12 

Bugün rüzg4r 
iri olacaktır 
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Emanette: 

Yeni camiyi meydana 
çıkarmak için 10 milyon 

lira hizım ! 
Şehremini Muhittin B. Emi

llönn meydanının genişletilmesi 
•e köprfl berindeki barakaJann 
kaıduılınası hakkında şunlan 
IÖylenıiştir: 

-Köprü üzerinde baraka ya
Ptlınasına nasılsa müsaade edil
ıniş. Bu çirkin barakaları her 
halde kaldıracağız. Eminönün
deki ayrancı kulübesi hu gün
le~de sökülecektir. Yenicaıniye 
tlazır adanın kaJdmlması daima 
llt2u edilmekte olan bir şeydir. 

Ne yapalım ki buna gücümüz 
Yetmi ~ or. Bunun yapılabilmesi 
İçin 10,000,000 liraya lüzum var. 
Bu parayı bana verirseniz bu 
lrzuyu yerine getirmek imkam 
bas.ı olur. 

Emanet kadrosu 
hazırlandı 

Emanet muavini Hamit, memu
rin müdürü Samih Beyler Anka
r11.da Bareme göre Emanet kad
rosunu tasdik ettirip şehrimize 
göndermiılerdir. 

Kadro Cemiyeti belediyede 
lastik edildikten sonra Heyeti 
vekileye sevkedilerek tastik etti· 
rilecek ve eylülde tevhitle biı
)ikte tatbik olunacaktır. 

F rkada i içtima 
ıo~ıe Atman grupile muka-

vele yapılacak 
Cemiyeti Belediye azaları dün 

fırkada toplanarak Alman gu
~ inşaat hakkındaki teklifi 
~b-afınd müzakerat ya_pmışlardır. 
~~titılada fen müdürü Ziya, mu-

ascbcci Nuri Beyler de bulun
ınuş, izahat vermişlerdir 

lçtinıada mukavelenin parafe 
edilen şekli tasvip edilmiştir. 

Fenni ahır 
İnekçi!er emanet hududu 

haricinP- mi hicret 
ediyorlar? 

Şehremanetinin sütten geçen 
hastalıkların önüne geçmek mak
•adiJe inekçilere fenol ahır yap
tırrnalan hususunda emir ve 
llıühlet verdiğini yazmıştık. 

Halbuki mühlet birkaç defa 
teındit edildiği halde sütçülerin 
rnaıı vaziyetleri fenn1 ahır yap
hrabil.nıelerine imkan bırakma
lllaktadır. 

Bunun için şehrimizin siit 
llı~talıaiilcri inek ve süt veren 
hayYanlannı istedikleri gibi a
hırlarda yaşatabilmek için iıtao
buı Şehremaneti hududu hari
cine hicret etmektedirler. 

Romanya sefiri 
'bu Irır haftadanberi şehrimizde 
d lunan Romen sefiri M. Karp 
~ akşam trenile Ankaraya 

lrittıtittir. 
l M. Karp bir hafta sonra yuı 
hu4ll'abyada geçirmek Qzre Ista& 

la dönecektir. 
Anıer ika fioeret m{P.lles

silt geldi 
ec:tn.erilta ticuet miimessili M .. 
~· Lorans dtinkli ekspresle 

ımize ıelmittir· 

Gazi Hz. 
Şehrimizi teşriflerinde 
nasıl lcar~ılanacaklar l 
Reisicümhur Gazi Hz. nin 

şehrimizi teşriflerinin yaklaşması 
dolayısile istikbal hazırlıklarına 
başlanılmıştır. Fırka, Vilayet, 
Emanet, Kolordu ve Maarif mu
rahhaslarının iştirakile teşekkül 
etmiş olan merasim komisyonu 
toplanarak istikbal programını 

tesbit edecektir. 
Gazi H7. nin istikbal mera

siminin geçen sene olduğu gibi 
hususi mahiyette olması muh· 
temeldir. -------Vilayette 

iskan işleri 
Müdürlük mmteka memur

luğuna tehvil edilri 
İskan umum müdürlüğünün 

lağvı şehrimize tebliğ edilmiştir. 
İstanbul iskan müdürlüğü lağve
dilmiş, müdürlük yerine bir 
mıntaka ihdas edilmiştir. Bu 
memurluğa Kırklareli memuru 
Gemil B. tayin edilmiştir. 

İskan dairesinde 5 memur 
açıkta kalmakta, 2- 3 memur 
Anadoludaki iskan mıntaka me
murluldanna tayin edilmek· 
tedir. İskan müdürlüğü Nüfus 
umum müdürlüğüne raptedil
mektedir. 

Vali B. Y alovaya 
gidiyor 

Vali vekili Muhittin B. bugün 
Yalovaya gidecektir. Muhittin 
Beyin tebdil edileceği hakkında 
bir gazetenin verdiği haber hay
retle karşılanmıştır. Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beyin eski 
şehreminleiindep Cemil Paşa 
hakkında mültefit beyanatta 
bulunması bu şayiaya esas teşkil 
ediyormuş !.. 

Sin€mElrra meccenen 
girilemiyecEk 

istihlak kanununun yeni şek
linin tatbiki dolayısile sinemalara 
biletsiz hiç kimse bırakılmamak
tadır. Bunun üzerine sinemc.cılar 
Defterdarlığa müracaatla şikayet 
etmişlerdir. Defterdar Şefik B. 
pulsuz ve biletsiz hiç kimsenin 
bırakılamıyacağı hakkında ka
nunda sarahat olduğunu, bu 
maddeye riayet etmiyenlerin 
birinci defaua 150, tekerrüründe 
200 lira ceza veı eceklerini söy-

lemiştir. 

Polis kadrosu 

Adliyede: 

Babasını katilden 
maznun köylü 

Anası liltince , babasının 
eve getirdiği kadın J- ü.
:ziinden mi cinayet işledi'! 

Tahkikat tevsi ediliyor 
lstanbul ağır ceza mahkeme

sinde dün sabah Ş•Iede babası 
İbrahim Ağayı balta ile oldür
mekten maznun Süleymanın 
muhakemesi, son safhasına gel
miştir. 

Dünkü celsede, müddei umu
mi Cemil B., iddianamesini ser
dederek, cürmün sabit olduğu
nu söylemiş, ancak lbrabim A
ğanın, karısı öldü~ ten a7. za
man sonra evine bir kadın ge
tirmesinin , oğlu Süleymanı 
müteessir ettiğini kabul etmiş, 
bunun cezayı azaltacak sebep 
olarak kabulünü istemiştir. 

Ceza kanunu, babasını veya 
ar asını öldürenlere istt:r team· 

' mütle, ister tehevvürle öldürmüş 
olsun, idam cezası teshil ediyor. 
Cezayı azaltacak bir sebebin 
mevcudiyeti kabul edilirse, idam, 
24 sene ağır hapse tahvil edi
lebiliyor. 

Mahkeme, yanm saat müza
kereden sonra tahkikatın tev
siine, mevzuubahis kadının eve 
ne sıfatla getirildiğinin, baba, 
oğul arasındaki vaziyetin ne şe
kilde olduğunun münaferet , 
varsa, buna hangi tarafın sebe-
biyet verdiğinin tahkikine ekse
riyetle karar vermiştir . 

Bu hususta kay ihtiyar heye
tinin malumatına ınüracaat olu· 
nacaktır. Diğer taraftan maznun 
babasını öldürmediğini, aleyhin
deki delillerin jandarma tara
fından tazyik neticesinde ortaya 
çıkarıldığını iddia etınekte, «ba
bamın kanını aramak, mademki 
oğluyum, en evvel bana düşer. 
Ben de katilin meydana çıka
rılmasını isterim. Katil, ben de
ğilim, başkasıdır" denıektedir. --Ertuğrul Muhs;n 8. 

Arkadaşları ile birlikte uzun 
bir turneye çıkan Darülbedayi 
rejisörü Ertuğrul Muhsin Bey 
bir iki gün evvel lstanbula dön
müş ve Ankaraya gitmişti. 

Ertuğrul Muhsi_ıı Bey izmirde 
bulunan arkadaşlarının vereceği 
son temsillerdeki rolünü oyna~ 
mak üzere bu akşanı Ankaradan 
İzmire hareket edecektir. 

A ~J~uyoı\,UŞU 
r-Ç-O_C_U_K_LU~K-T_A._V_E TE HLI KE !;I ı') 

GENÇLİKTE {l 
TA5AR RUF .~

1
1 \ _ 

~TMEDiKLERİ İÇİN 
INSANLARIN 75 % 
iHTİYARLIKTA 

SEFALETE DÜ ER. 

ttırnıalı? 
Hayatta nıuvaff akıyetin en büyük sırrı 

tasarruftur. Fakat ha vat vo:un<la n1uvaff akı-., . 
yetle yürüyebiJnıek için tasarrufu nasıl ve ne 
suretle yapn1ak hazını geldiğini bilnıek ica
beder. l{aç yaşındasınız ? ihtiyarlıkta başka
sına n1ühtaç oln1an1ak için ne arttırnııva 

n1ecbursunuz.Her fert yaşına göre kazancınd~n 
nıuayyen bir n1iktar arttırnıalıdır. Bankamız 

uzun tetkiklerden sonra herkesin işine yarıyan 
bir tasarruf· rehberi hazırlamıştır. Banka
n.1ızdan kumbara alanlara bu rehberlerden bir 

hedive olunur. ., 

• 
ye iş Bankası 

mmm~m~mmm~m~mm~m~m~we~w~ro~mm~ 

m Nefis bir musiki refakatinde ~ 
1 Güzel bir ses dinlemek :i 
~ Emsalsiz bir 7'°"k teşkil eder, değiln1i? ~ 
mi Halbuki, bu sesin sahil. yüzlerce ~ il güzelin içinde birinci olarak seçil- m m miş olursa bunu dinlemekten hasıl ~ 
~ olacak zevkin hududuna payan tın 
il olamaz. mi 
1) Bu zevkten kendinizi mahrum ~ 
m etmek istemezseniz : m = 1930 Türkiye güzellik kıraliçesi ~ 

H Mübeccel Namık = 
9 ~~ Hanımın 1 

Yeni polis kadrosu tebliğ 
edilmiştir. Kadroda hiç bir te
beddül yapılmamıştır. Polis ma
aşlan dön dağıtılmıştır. 

İ' .. KOLUMBİAİ 
~~~~~~-~-~~~~~~ fZj için okuduğu 17160 numarah m 

Bu akşam fA '' M•• b ı· b tın 

Çocuk dispanseri 
Fırka Divanvolunda Medrese 

sokağında bir çocuk dispanseri 
açmaktadır. Dispanserde çocuk 
mütehassısları tarafından muay
yen saatlerde hasta çocuklara 
bakılacak, bazı eczaneler de 
muayyen miktarda reçeteyi mec
canen yapacaklardır. Dispanse
rin açılma re,mi Hakkı Şinasi 

Pı. tarafından pazar günü yapı
lacaktır. 

Matbaamıza gelen e:urler: 

Slnemalar, mJ u ecce ım, en n m~ 
Alkazar - Monte Krısto lı PlAkından bir tane olsun almağı ihmal etmeyiniz. -. 
Beşiktaş Hilal- A~kın cazibesi fi COLUMBJA plaklarını aatan umum gramofon mağazalarında · 

=
~ arayınız. m 

Elbamra - Y anm evliler ti m~mmmmmmmmmmmmma~mmmm~~rn~~~~~ .. 
Etuval - Memleket hasreti ıg~....,.ıgı~~U~1~ 
Majik - Serseri Hanımefendiler! 
Melek - Parls Modası Seyrisef ain 
Opera - Kadının harbe gtdı~ 
Şık - Viyana danslan 

Sllreyya "Kadıköy .. -Cennet budur 

Be.r ve M Ozlkholler t 

Garden - Mezcyl Balet, Bckefi, 
Vııntura 

!\ 1erkez acentesi: Galata KöprU ba~ında 

Aeyo~lu 2:1fı2. Şube ncenlesl: Mah

mııdiye l lnn ı ııltınd:ı lstnnbul 2740 

Yaz mevsiminde kürklerinizi 
hüsnü halde muhafaza için 
sureti hususiyede tertip ve 

teçhiz ed ilmiş bir deposu 
bulunan 

bil4 tereddüt teslim ediniz. 

ÇAPKIN KIZ ı TUrkuvaı - Tize, ft Lldına 

12 H.ııirandan itibaren tat
bik olunacak Adalar VE\ Ya
lova hattı yaz tarifesi islcclc
lcrde iJAn edilmişUr. 

Kıymetli romancımız Aka GUndOz 1 

Beyi• Çapkın kız adındaki romıınıru Mu
allım Ahmet 1 lallt ktitUpanesl hasmı~ ve 
ıııtıya çıkarmtfUr. lnce ve o nbbctı6 se 
Us, tatlı bir lf ad enin mahsu1li olan bu 

e6Cfi okuyueulanfllt".& t.avsiye eder~ 

Tarsov 

r epebaşı bahçesi-v ııryete,s1nem6 
Taksim ,, .. .. 

8 Haziran Pazar (Antalya) 
ve 9 Haziran Pazartesi (Trab· 
zon birinci postası) yapılmı
yacalrhr. 

·----~--------~ 

VAKiT 
Tabı işleranizi yapar. 
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Fransa ile ltalya arasında 

ihtilaf noktaları nedir ? 
------- -

Bu ihtilafın sahası çok vasidir. Fakat ilk 
safta Tunus meselesi gelir 

[ Haıbi umumiden sonra ltalya ile ~'ransa arasında zuhur eden siyasi re
kabet bu gün cihan siyasetinin mlh\'erini ce~kil eden mtihim meselelerden 
biridir. Bunun için maruf Amerika muharrirlerinden ( Henri Norton ) un 
razdığı bir makaleyi dünkü nü.;hamır.dan iıibarcn tefrika suretlle neşre 
başlamış, ayni zamanda lcalyan - Fransa rekabecine sahne olan yerleri 
gösterir bir haritayı neşretmiştik. Birkaç gün sürecek olan bu mühim ma· 
kaleyi neşre devam ederken dünkü nilshamı?.dakı haritanın iyi muhafua 
edilmesini de karii erimize hatırl:ıtmıya lü?.um görüyoruz. ] 

- 2 - yordu. Fransa, Yugos)lvyada, 
İtalyan siyasileri de ancak ha- Arnavutlukta, Romanyada, Ha

ıit ve cUzi şeyler düşünüyorlar- beşistanda ve Libyede, İtalyanın 
dı. İngiltere ile Fransa tişkin yolunu kapıyordu. Diğer taraftan 
imparatorluklarına vasi sahalar Fransa kendi toprağı llzerinde 
ilhak ettikJeri halde, İtalya har- faşistlik aleyhtarlarını besliyordu. 
be girmiye mecbur olduğu sıra- Bu iki Akdeniz devleti ara
da "munsıfane tazminat,, vadi- ımda deniz kuvvetlerinin mik· 
le iktifa etmişti. Bundan mak- tan hakkındaki telifi imkansız 
sat İtalyanın Avrupadaki ara- anlaşmamaılık, birçok meselefe.., 
zi ve Afrikadaki müıtemlekele- rin bir araya gelmesindendir. 
ri hududunun tashihinden iba- Fransa ile İtalya arasında 
retti. İtalyaya bir de Anadolu kökleri tarihe dayanan ihtilAflar 
tarafında bir takım mtlphem vardır. 1881 de Fransa Tunusu 
vaitlcrde bulunulmuştu. istila ettiği zaman bu ihtilaf 

ltalyan ruhunun yenileşmesi başlamıştır. Tunus, Sicilyadan 
1922 senesine tesadüf eder. g8rülebilecek derecede ltalyaya 

Bu yenileşme, faşizmin tesiri yakındır. İtalya buraya gözlerini 
altında vuku buldu. Faşistler dikmişti .. Fransanm burayı zapt
dahili vaziyetlerjni tahkim için etmesi ltalyanın eski düımanı 
harici işlerle meıgul oldular. Avusturyaya dönmesini intaç 
Hatta Faşistler mevzuubahs harici etti ve neticede müselles ittifak 
meseleleri karşılamakla iktifa vücut buldu. Umumi harp esna
etm:yerek, meseleler icat ede- smda ltalyanın itiIAf devletlerile, 
cek bir hattı hareket takip et- ezcümle Fıransa ile silib arkadaş
tiler. Bu hattı hareketin ;istinat lığı etmesi bile İtalyanın Tunusu 
ett'ği felsefe gayet açıktır. 40 kaybetmekten mütevellit iğbira· 
milyonluk bir millet, büyük bir rını izale edememiştir. Bugün 
millettir. bile Fransa ile İtalya ara•ında 
' 'IfUyük bir milletin kafi dere- ~unustan dolayi lıat buhranlar , 
cede arazisi bulunmalıdır. Ma- hası) olmaktadır. 
demki bu milletin kendi yurdu 1881 senesinde Tunusta 10,000 
kendisine kifayet etmiyor, o bal- ltalyan bulunduğu halde Fransız
de onun kafi derecede mlistem- lar 1000 den fazla değildi. HaJi
lekeleri bulunmalıdır. Halbuki hazırda T unustaki İtalyanlar 
İtalyanın arazisi kafi değildir. 95000 don fazla olduktan halde 
Bu felsefe, mazisinde cihangir· Fransızlar 75000 kadardır. 1tal
lik hatıratı yqıyan ve nüfusu- yanlar, Tunusta sayı itibarile 
nun artaması yUzllnden sıkınb faik olduktan başka oradaki te· 
duyan bir millet llzerinde lesi- baalarının daimi olduklarını, yani 
rini icra etti. İtalya, ıiddetli Tunusta tevattun ettiklerini, bu
gayretine rağmen, kendini doyu- na mukabil Fransızların ekaeri
racak derecede gıdal madde· yetle para kazanmak için gelen 
ler yetfttlremiyordu. muvakkat zairlerden olduklarıru, 

Harpten evvel, muhaceret yft- bunlann arzu ettikleri ıe"eti 
zUnden, umumi aıkınb biraz ha- elde ettikten sonra Fransa ya av
fifliyordu. Harpten sonra muha- det ettiklerini ıöyliyorlar. 
ceret cereyanı da tevakkufa mec- Fransa bükümeti, Tunusta bu
hur oldu. Faıist liderleri ilk lunan ltalyanları, Frama tabii
hamlede milnfeilane hareket yetine geçirmeğe azmetmiştir. 
ettiler. Fakat yavaş, yavaş onla- Fransız kanunları, Fransı%laıbr· 
nn felsefeleri tekamül :etti, on- mağa iıtihdaf eder. Onun için 
lar da İtalyanlann muhacereti bir iki batın ıJOnra italyanlartn 
aleyhinde bulunmağa başladılar. da Franııı: sayılma.sım istihdaf 
ÇOnkU ltalyanın fazla nllfmıu ediyor, İtalya ile Fransa 1896 
u İtalya imparatorluğunun iptidai ıenesinde aktettikleri bir ibtillf
maddesi,, olacaktı. İtalya bunu namede Tunusta doğan İtalyan• 
kaybetm~meli idi. Belki bunlar- lann Fransız sayılmasını icap e• 
la İtalyan müstemlekelerinin her diyordu. Fakat Fransa bu mu
birini tam 1talyaya beuzetmelidir. kaveleyi reddetmiş olduğ'Qnu 
Elhasıl İtalyan kafası ve ltalyan buna muYakkat bir surette riayet 
kolu İtalyayı tam manasile edilmekle, belki bu mukaYele, 
asri bir hrtle getirmeli ve neti- her ay tecdit ve temdit edilmek· 
cede İtalya imparatorluğu ma- tedir. 
:r:isine layık şan ve şerefi ihraz İtalyanların Tunusta iıtedikle-
etmeli idi. ri. Fransızlarla her hususta mu-

Bunun manası, ltalyayı maki
neleştirmek ve ltalyaya müstem
leke bulmak idi. 

İtalyanın müstemleke bulacağı, 
ve genişliyebileceği saha Şimali 
Afrika He Şarki Akdenizdir. 
İtalya sanayiinin revaç bulabile
ceği muhitler ise Balkanlar ile 
Şarki Avrupadır. Halbuki ltalya 

her istikamette, F r~nsanın kendisi
ne kartı manialar koyduğunu görü· 

zatbr. 
Meseli İtalyanlar mektep 

inıasında, arazi işlerinde, siyasi 
hayatta gümrük tarifeleri kar· 
şısında Fransızların gördükleri 
muameleyi aynen görmek iste
memektedirler. Fransızlar, bu 
matalibi reddetmekle iktifa et
miyerek Tunustaki italyanlann 
sayısım azaltacak, yahut bunla• 
rın ltalyaya karşı sadakatini 

Turizm kongresi o8ulmaca 0 

Murahhaslar dün gitti 
9 10 11 
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Kongre içtimalarında beynelmilel 
turizmi kolaylaştıracak esaslar 

kararlaştırılmıştır 

4 Ek A B\i R 1}~11ifl 
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Murahhaslar Gaziden telgraf almaktan doOan bir 

ıevin9le Turkiyeye veda ettiler 

to Aı~!iSIA R ..!.lli~R e 
11 1P • R U.HfjjHA~ 

Dunku bulmac.ımı~ıt' 
halledilmiş şe1'lı 

0 
ıı 

30 mayısta ıebrimize gelip bir 
heyeti idare içtimaı, 5 kongre 
akteden ve şereflerine mütead~ 

dit ziyafetler, ge.ıintiler tertip 
edilen beynelmilel Turing kulUp 
azaları dün saat 9,30 da Tevere 
vapurile Atinaya gitmişlerdir. 

Bu kongreler münasebetile 
Gazi Hz. ne bir teşekkür telgrafı 
çekildiğini yazmıştık. 

Gazi Hz. bu telgrafa ıu şe
kilde cevap vermişler ve bu 
telgrafın birer sureti bütün aı:a
ya tevzi olunmt,1Ştur: 

"Milletler arasında Turizm 
birliği aeyyahin mümessillerinin 
senelik kongrelerini lstanbulda 
yapmış olmalanna çok memnu
num. 

Yüksek kongrede yapacağı
nız kıymetli itlerle Türkiyeyi 
ve Türk milletini diğer dünya 
milletlerine daha iyi tamtaca
ğınıza eminim. 

Kongrenin muhterem aza11 
tarafından Türk milleti ve şah· 
sım hakkında bildirilen duygular
dan pek mütehassis oldum. 

T eşekkllrlerimi takdim ederim. 
Reisicijmhur 

Oazi M. Kemal > 
Misafir delegeler kendilerine 

gösterilen fevkalAde samimiyeti 
unutulmaz bir batıra olarak sak
hyacaklarını ıöylemiılerdir. 

DUn murahbaılan kalabahk 
bir halle ve Türk Turing kulüp 
azası vapura kadar tetyi etmiş 
ve buketler takdim edilmiıtir. 

Seyyahlan hamil olan T evere 
vapuru nhtımdan uu.hlatıl'ken 
hep birden Yaşasın TDrkiye 1 
diye bağırmıılardır. 

Şehrimizde aktedUen içtima
larda ıu noktalar karara alın
mııbr: 

Bir çok Avrupa devletlerinin 
tatbik ' ettikleri gümrtik muayc· 
nesi ve pasaport tetkiki mua
melltının mlitekabilen sadeleı
tirilmeıi. Turist propagandasına 
ait broıürlerin, haritaların ilan
lann ithal6t gümriiğtınden mu
af tutulması. Bir takım ıniiıkil
labn anüne geçilmek için bütün 
vesaiti nakliye mUessesatının 
ıeyyahin teşkilAtına ayni surette 
kolaylık g6stermelcri hakkında 
temennfyabn kendilerine bildiril
mesi. 

Ttirkiye cümhuriyeti aruısı 

üzerinde turistlerin sureti umu
miyede seyahatleri ve ecnebi 
otomobil rikiplerinin ayni araıi 
üzerinde seyrü ıef erinde gümrük 
muamelAtmın kabul ve halli ... 

Her otomobil için bir bUviyet 
varakası ihtası ve bu vesikanın 
htlkumetler dahilinde bir tescil
name gibi kullanılması. Motör 
numaralarının okunakla bir su-

gevşetecek tedbirler almaktadır
lar. Bu itibar ile Tunustaki İtal
yanların mukadderatı meçhul 
kaldığı gibi bu mesele İtalya 
ile Fransa arasında miltemadi 
nizalara 1ebep olmaktadır. 

(Devamı var) 

rette ve makineden aynlma:r: bir 
yere hak ve tesbiti. 

Bir otomobilin ecnebi mem
lekette satıldığı takdirde o 
memlekete duhul resmi verilme
sini teklif eden tirkete bir im
tiyaz babşi ... 

Bir memlekette otomobil sa· 
hn alan ecnebilerin o memle
kette ıinet vergisi vermemeleri, 
yollarda imdat merkezleri tesisi ..• 

1926 senesi siyasi mukavele
sinin meriyete vaz'ı vesile8İ ile 
icap eden intikali tedabir ve 
bu mukaveleye henüz iıtirak 
etmiyen hllkilmetlerin vaziyetle
rinin izahı... Sene esnasında ve
rilmiş beynelmiJel sefer vesika
larrnan 1926 senesi mukavelesi
nin mevkii meriyete vaz'ı tarihi 
olan 24 teşrinievvel 930 sene
ıinde de tecdidi, .. Hususi mes'
uliyetler hakkında ve beynelmilel 
mecburi sigorta sahasında alı
nacak tedabir meselesinin tet
kikine devam edilmsi ... 

Bundan baıka bir takım me
vaddm seyahat esnasında T evere 
vapurunda müzakereıi ve kabulü 
kararlaıtınlmıştır. 

Gelecek seneki benelmilel 
kongrenin Pragda akti takarrür 
etmiştir. 

Turing kulüp reisinin 
telgrafı 

Dün şehrimizden hareket eden 
Beynelmilel Turing kulüp azalan 
namına reiı M. Henuberg, Ema
nete gönderdiği bir telsizle, gör
dükleri büsnii kabulden dolayı 
teıekkUr etmittir. 

Adliye vektdeti leva
zım müdürlüğünden: 

Adliye vekiletinden vekllet 
hademelerile milvezı:iler ıçın 

yirmi yedi takım yerli kumaşm
dan 4C kahve rengi » elbise ve 
yirmi yedi çift yerli malı fotin 
imal ve mübayaa edileceğinden 

talip olanların şeraiti görmek 
ve nümunelerile teklif mektup
lannı vermek liz:cre İstanbul 
Adliye levazım milmeyyizliğine 
10 Haziran 930 tarihine kadar 
müracaatları ilin olunur. 

- . 
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Bug'ilnkü t>u. mtı ,. .... ~ 

Soldan sağa ve yukardan J. ~ 
l - Tat duyan yer (5), ••~ 

kıta (5). ı/ 
2 - Karadenizde bir denlı ('1} 

değil (4) r' ~ ı 
3 - Müsabaka (3) madde de~ 
4 - Beyaz (2), Pamuk rne 

(5), N1 (2). 

5 - ... 
6 - Makine ile yazan (7) 

7 - "" . l)f 
8 - Beygir (2), hayvanlaf'll\ 

rü (5), ayak (2). 
g - Yük (3), fevkalbeşer (S~1/ 10 - Tavil (4), Amerika me!ll 

rtnden blrl (4). ~1 
11 - Vefaen mefruğ (5), dişi 
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Len 
Florin 
Jeuron 
Ş!Unı 
Pczetı 

• • l'dark 
"' • Zloti 
" • Penr6 

to Ley Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 
·· ÇervoD19 Kıınş 

Nukut 

1 fsterlhı Clnıclll11) 
ı Dolar (Amerika) 
O Frank (Fransız 

Liret [halya 
o Frınt Bclçlta] 

20 Drahml [Yunao] 
Frank [Jsvlçrel 

_,o Leva 1 Bulıar] 
ı Florin (Fetement:] 

:ı 

20 l(uron [Çekoslovak] 12 
ı Şlltn~ Avnsturya] 
1 Peı:eta ! ispanya) 
ı RayşmarklAlmanyaJ 
ı Zloti ' Lehlstu 
ı Pcnıo ' Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar Yu~oslovyal 

ı Çcvoneç Scvycr 

Altın 

Mecldlve 
Aaolrno 

Rorsa 
harici 
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Urla cinayeti 
Muhakeme devam ediyor, şa
hitler mühim ifadeler veriyorlar 

lı Urla cinayeti davası çok mU-
hn bir safhaya girmittir. Çar

taınba gilnli muhakemeye devam 
Gluarnuı ve dinlenen bir çok 
..ıutler mlibim ifadelerde bulun
llttatlardır. 

Muhakemenin safahatını "Ana-
dof.. fik' · · d' .. • t f • I .. ,, re ımızm ver ıgı a sı-
lttan hülisaten alıyoruz: 

'• Urla hakimi Ihsan Ziya beyi 
aJdGrnıekJe maznun değirmenci 
Melıınet ile Muharrem, Arif ve 
b~nlari teşvik etmekle m41znun 
Gıritli Zeynel zade Hüseyin 
efendinin muhakemesine gene 
dön şehrimiz Ağır ceza mahke
lllleainde devam edilmİ§tİr. 

Maznunlardan değirmenci Meh
llıtdin kendisinin kırk bin lira• 
h~ adam olduğunu söyliyerek 
bır ıahide kartı istihfafkirane 
~"1r alması görülecek ıeydi. 
'kat mahkeme reisi: 
..... lkiniı de müsavisiniz, birer 

'•tandaşsınız ! 
Cevabım vererek milnakaıayı 

kestirmiştir. 
Dünkü muhakeme celsesinde 

C:İaayeti örten esrar perdesi bir 
l>ırça daha sıyrılmıştır. 

Mahkeme salonu fevkalade 
lralabahktı. 

Şahitlerden lımail oğlu Beh· 
zat Efendi ıunlan söylemiıtir : 

- Hakim Ihean Ziya Beyi ve 
masnunlan tanırım. Hadiseden 

t iki gün sonra köprü başında 
lbrahim, Nail ve Hamiş ile be
raber oturuyordum. Hamiş çok 
diitiinllyordu. 

- Ne düsUnUyorsun ? 
Diye sordum. 

IS - Gece HAkim Ihsan Ziya 
~ eyfn evinin önünde bir ( nara ) 
• \,ir (of!) ıesi işittim. Hükti-

lllete ı. ı. d' B . kt. etti) 11•oer ver ım. enı te ır 
Der,. dövdüler. 

16 
«'dı, çok müteessirdi, fazla 

2 •8yliyemedi. 
Şahidin bu ifadesine karşı 

llıatnun değirmenci Mehmet: 

}i - . B~ ifade yalandır, çünkü 
aınış Jandarmaya böyle ifade "e-... ti ·&&&~mıı r. 
Dedi. 

.Şahit sözüne 16yle devam et
llllftir. 

- Haşim Efendi Halk fırkası 
ltıutemedile müddei umumiye 
~"ako!da dayak atıldığını söy
e11ıi1, ona: 

- Hiıikumet aleyhine dava 
ttıııe. Onların vazifesini iıkal 
tderain. Cinayetin faillerini mey-

~~~· çıkarmak için böyle ha-
'"et ediyorlar. 
Demiılcr. 
Bu •ırada maktul hakim Ziya 

~Yin verese vekili ayağa kal
qrak: 

- Zeynelzade Hüseyin Bey; 
lberbuaı İhsan Ziya Beyin hiz

t::cisi . Kamili yanma alrnışbr. 
16 

11 Zıya Beyin ölümünden on 
) il sonra Hüseyin Beyin 
lb'-•tı• alınmıı ve bırakılma· 
dı 'ttıB Hila orada çahımakta-

rİ> unun sebebi sorulsun. 
edi. 

ce Değirmenci Mehmet atılarak 
Vap verdi: 

Ya -
0

ÇUnkü parasile çalıştıra
~ nun adamıdır. 

ö undan sonra şahit Toyranlı 
iller ağa: 

rıı·- UrJada lbrahim Efendi is
ınde bir tanıdığı:n vardır. Bir 

gün dükkanına gitmiştim. Urla 
belediye reisi Atıf Bey de ora
ya geldi. Yanında avukat Feh
mi Bey bulunmakta idi. Fehmi 
Bey belediye reisine dedi ki: 

-· Ihsan Ziy$\ benim davala
rımı geri bırakıyor. Ona bura
da hakimlik ettirmem. 

Bu sözler o vakit bende çok 
garip tesir bıraktı. 

Şahit Osman oğlu Salih: 
_ Hakim Beyi dövmüşler .. 

Bilahare vefat etmiş. Haşim ça

vut yanıma geldi : 
- Hakimi öldürdüler. 
Öldürenler Giritli Muharrem 

ile değirmenci Mehmettir. 
Dedi. Sonra jandarmalar gel

di, Haşim çavuşu yakalad~l~r: 
Urlada hapisanede kendısını 
ziyarete gitmiştim: • 

- Ne oldu? 
Diye sordum: 
- lki gündenberi hapiste ya

tıyorum. Doğruyu söylersem 
öldürecekler. Bunlar yalan söy
lemeyi öğretiyorlar.. Çok bili
yorlar. 

Dedi. Fazla hiddetli idi. 

Şahit Osman Çavuş ta şu 
suretle ifade verıriştir. 

- Bir gece Türkocağında 
eğlenti tertip edilmişti. Hakim 

İhsan Bey, Belediye rt>İsi Ahf 
B., Doktor Kemal B., Ethem B. 
vesaire arkadaş'arı orada idiler. 

kı içiyorlardı. Beni meze 

almağa yol1aC:lılar. Bu sırada 
İhsan B. beni çağırdı : 

- Şu kağıdı. al! Diyerek ba

na bir kağıt verdi. 

- Elektrik fabrikasına götür, 
Türkocağmda sabaha kadar 

eğlenti var. Elektrikler f>Ö.ımi · 
yecek. Gençlik eğlensin. 

Dedi.. 
Elektrik fabrikası ; hakim lh

sım Beyin evınin yanında idi. 

Mektubu koşa koşa fabrikaya 
götürüyordum. 

Saat dört buçuk vardı, yol
da İhsan Ziya Beyin evi y::.nın

da değirmenci Mehmede ra"t· 

}adın.. Koştuğum için ürk milş 

şilihını çıkarmıştı: 

- Sen kimsin ne koşuyorsun? 

Dedi, ben de s:lahımı çektim. 

Beni tanıdı. Yanında daha iki 
arkadaşı vardı. Üç gün sonra 

duyduk, Ihsan beyi evinin yaki
ninde dövmüşler. Değirmenci 

Mehmetten herkes korkardı, 
yüzbinlerce lirası olan bir adam· 
dır. Hergün çarşıda birkaç ki
şiyi döverdi. 

ja':d:ırmac'an ve adliyeden na-
sıl kurtulduğuna şaşıyorduk. 
Ondan ben de korkarım. 

Şaht, Osman çavuşun kardeşi 
Mustafa da hadiseden bir iki 
gün sonra değirmenci Mehmedin 
geldiğini ve Haşim çavuşa: 

- Sen hadise akşamı hakimi 
öldürenleri gördün, gördüklerini 

söyle. Sana 500 lira bahşiş ve
receğiz. 

Dediğini ve Haşim çavuşun: 
- Ben bir şey bilmiyorum. 
Diye cevap verdiğini söyle -

miştir. 

Manisa müddei umumisi Ka
mil Bey; "İhsan Ziya Beyi yara-

landığı vakit lzmir Memleket 
hastanesinde gördüğünü ve ken
disinin hidise ile doğrudan doğ-

ruya teması olmadığını, bir dok
tor tarafından hastanede tanış· 

tmldığını söyliyerek: 

- Hakim Ihsan Ziya Bey 
bana şu sözleri söylemiıti : 

- Mücrimler bulunmalı ve 
yakalanmalıdır. Bir cürmün ya~ 

pıldığı anda cürmün tahlili icap 
eder. Yalnız mücrimin neler ya-

pacağını nazarı itibara alarak 
onu tutmak abestir. 

Ihsan Ziya Bey bu maalde 
daha birçok şeyler söyledi. Vak'a 

faiJlerinin başkası tarafından 
teşvik edildiğine emin idi. Mu-

harrik ve müşevvikler olduğunu 
ısrarla söyliyordu. 

Urla sabık tapu memuru Ö
mer Bey de dınlendikten sonra 

Urla polislerinden Kemal Efendi 
ıahit sıfati)e dinlenmiş ve ifa
desinde demiştir ki: 

- İhsan Ziya Hey yaralı iken 
kendisinı kimin vurduğunu sor
duk. Bixe: 

- İki kısa boylu, birisi uzun 
boylu üç kişi idi. Kısa boylu 
olanlardan birisi tıknazca idi. 

Dedi Tahkikata devam edili· 
yordu. bir gün değirmenci Meh · 
met geldı: 

- Bana baki - dedi - buraya 
po is müdürü Ömer Beyle daha 
başka kimseler de gelecek imiş. 
Onlara benim namu~lu, iy. bir 
adam olduğumu söy }ersin. 

Dedi. Ben hayret eltim. De
ğirmenci Mehrneti v.ıktile emvl

li metruke i şlerinde e ıti vu~ uf 
bulunuyordu Mamur birçok bağ, 

zeyf nWt ve sair eyi harap diye 
ıattırnuştır. Hazineyi izrar et
m ştir. 

Hü umet memurlarından şahit 
Kemal Efendi vak 'adan sonra 

evinde rahat .. ız ya.tan Ihsan 
Beyi ziyaret ettiğin , İhsan Be· 
yin iyi olduktan sonr;:ı 2ö\ enlerı 
bileceğ ni ıfade tmi~tir. 

Muhasebe! hususi e memuru 
Sdanikli Recep Ef. son pi itti, 

ı;o'\: ml:him ifade Vt reı·ek ~u ·ıları 

sö ;lemi ;tir : 

Hadisenin vuh cbulC.:uğu 
g~cc Tür.\ oca ,ı: ına giJerken yo • 

da beş kişi görd m. Ocata 

gitt m. Hüseyin Avni Bey biri~ 
s.nı bekliyordu. Değırmenci 

Mehmet geldi lir seyin Av.ıi 
Beye göı işareti etti, yul<arı 
çıktılar. Arif te yukarda idi. 

Bir müddet gör"" ~tüler. Arif 

yukarda kaldı, öteki er g tti· 

ler. Ayni gece dayak hadisesi 

olmuş'ur. 

Şahit sözL·n :! devam etti. 

-Ocaktan çıkhkt n sarara evi· 

me gidiyor~um. Evimin yanında 
oturan Urla müddei umumisi Şev· 

ket B. o akşam erkenden evine gel· 
mişti, halbukı her akşam sabah-

lara kadar poker oynar, eğle
nirdi. 

Gelecek celsede şahitlerin 
ifadelerini tebdil için çalışanlar 
hakkında yapılan tahkikat evrakı 
celbedilecek ve şahitler dmle• 
necektir. Muhakeme 10 Haziran 
Salı gününe talik edılmiştir. 

- --
Doğum ve Kadın lıastıilhkıarı 

mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon: İıt. 2622 

Adliye Vekili dü:i 
cevap verdi 

[ Üst tarafı 1 inci sayıfarnızda ] 

Yunus Nadi B. en hassas 
mukaddesatımıza tecavüz cür'e· 
tinde bulunmuş. Size şikayet 
ediyorum. Nadi B. madem ki 
bu nakil davalarını yolsuz gö· 
rüyormuş, teşkilAtı esasiye en
cümeni reisi sıfatile Şmdiye 
kadar bizi sorguya çekmedi. 
Matbuat hürriyeti çok kutsi bir 
şeydir. Fakat l:u hürriyet, buglln 
adı geçen gazete sütunlarında bir 
namus harabesi yığım halinde 
ve her gün saldırılan devlet 
otorit< sine bir komplo demek 
değil · ir. Fakat emin olabilirsiniz ki 
Gümhuriyet kaounl1rının adl.
yenize verdiği kuvvetle ve ken
dimde gördüğüm inkı apçı kuv
vetile bu hareketleri darmadağın 
edecek vaziyetteyiz. 

Nadi B. iki aydır mütemadiyen 
yazdı. Şurada, burada adalet 
cihazı etrafında dedıkodular 
yaptı. Takdir buyurursunuz ki 

ben kendiıini sokak sokak ara
yıp cevap veremezdim Ben ouu 
arCldım, o kaçtı ve uzaktan ba
ğırdı. 

Türk adaletini gatlet ile itti
ham eW. Kendisindt: samimi bir 
vaz fc duygusu varsa işte ben 
karşısındayım. 

Yalnız sual değ l, isrizah tleği) 
anket parlemanter df"ğil, beni 
İ!ıterse divanı aliye kadar sev
ketsin, hes:ıpl.ışaltm. Türlç m·Ue 

ti de hakikatin nerede olduğu

nu gorsun. Bunu kend:sinden 

tekrar rica edC5,rirn. ~ ax~~r: de .. 
vamh aücumJara maruz kaldım. 
içim kan ağladı. 

Fak at ideal yolundea çekılen 

ıs' ıraplar olsa olsa benim başıma 
birer çelenk koyar. eugünkü 

tecavüıler hücumlar kartısında 
bir Mahmut Esat vard r. 

Fakat für k milletinin S3adeti 
uğrunda nihayetsiz Mahmut Esat-

Jar f da edıl r. Bugün erde Bursa 
mahkemesi karar verm k üıe-

tediı-. Eger Nadi Beyin hücumJ .. ri 
mahkeme üzerine tes r yapmak 
maksad le ise bunda çok itlda· 
rııyo:-lar. Yılacak ne bir ac! i, e 

vekil· ne de kulak c-s1cak tek 
Hı <imim"z yoktur,, dedi ve indi. 

Re·s, irfan Ferit beye sordu: 
" Bır şev söyliyecek m "siniz?,, 
lı fan B. hayır,c!edi. Reis ''Yunus 

Okuyanların vicdanlarına hitap 
ediyorum. Okumayanlar da lüt
fen bulup okusunlar. Mahmut 

Esat B. beniittiham etmek istiyor. 
Adliyeyi tahkir etmekle ittibam 
etmek istiyor. Bir devletin bUtün 
teşkilatı içinde adliyenin ne ka
dar n u ıterem olduğunu hepimiz 
biliriz. 

Lozanda kazandığımız en bü
yük şey mahakimin istiklalinden 
ibarettir. Mahakimin istikliline 
son nakil ile yaJnız benim naza
rımda değil, efkarı umumiye 
nazarında, belki dünya nazarın
da ufak bir şüphe gt lebilir di
ye o makale yazılmıştır.» 

Nadi B. notlarına bakarak 
nakli dava için gös.terilen es
babı mucibeyi aynen okudu ve 
dedi ki: 

«Temy"r. müddei umuminin bu 
talebini sureti işarı kaydile tas
dık etmiştir. 

Ben Ttırkıyede Lozanda istiklali 
temin edilen Türk adliyesinin 
her bengi bir makalenin tesıri 
altında kalabileceğine inananlar
dan değilim. Türk mahkemeleri 
tesir ahında kalamaz bunu söy
leyecek adam yoktur. Makalede 
hürmetle yadolunan mahkemei 
temviıin tasdikinde hata vardır. 
Bu hatayı bağırmak benim vazi
femdir.,, 

Nadi 8. cc ·a usulü muhake
me'erinin on dördüncü maddesi
ni okudu ve izah etti ve "Mah
mut Esat B. bizzat mak~mı id
dianın açınıı olduğu b:r davanın 
nakli davadaki yül< sek makama
tın tesiri faibesini bir zUhul 
olarak kabul etsin. Aflarına 
mağruren iddia ve ifade ederim 
ki Türkiye Cümhuriyetinde dev
let ve kanun mevcuttur. Ma".u
at b8yle komplo ve namus h~ra
besi olursa hanun ve devld va-
zitesini yapabilir. 

Cürüm yaptığıma kani deği· 
lim ki Buı sa ma'"tkemesinin ka
rarından korhum olsun. Ancak 
iddiam dava n~k inin böyle bir 
esbabı mucibe ile yapılmış 

olmasının hata ve usulsüz oldu
ğu esasındadır. Neşriyat bu 
mı ksatla ~apılmıştır ve ebediyen 
yapılacaktır.,, diyerek kürsüden 
indı. Mahmut Esat B. tekrar 
kürsiye gelerek lstanbul müddei 
umumisinin nakli dava ta ebi 
hakkında mütemmim izahat verdi 
, e maruzatım bundan ibarettir, 
diyerek klirs den indi Müteaki
ben re·s Kazım Paşa celsenin 
hitam bulduğunu tefhim etti. 

Doktor 

Nadi Beyin şahsı mevzu ah olduğu 
için söı söylcm~ğe ~akkı v .. rdır., 
dıyere;~ evelc ~ söz istemif olan 
Nadi Beyi kürsüye davet dt•. 
Yunus Nadı B. "Cı.imhuriytt ga
zetesinde gazete er davasının 
Bun ayı naklini muhakeme eden 
makatede Mahmut Esat teyin 
söyleyişine göre ben kaı u11 a· 
rımm, mahkemelerimizi hak· r 
görmek istemişim. Ben zannedi

! Ihsan Şükrü 

} orum ki o makale kanunlarımızı, 
ma'ıkemelerımiıi da he muhl< rem 
görmek için yaıılmııtır. 

Sinir hutalıklan mütehasıs• 

Cuma ve pazarJan mııııd ı 2 den 6 , 
kadar Tepebıışı :-.l Tel. Be) oğlu 

8tı'2. Kadıkıı' 49 

1 Jandarma imalatanesi ilanları 
Tarihi münakası saati 

günü 

30 ill 37 bin metre kı,lık elbiaelik ı kumac 21· C-930 cumartesi 14 
25 ili 29 bin metre kaputluk ı v 

25 i.a 30 bin çift kundura t 22·6-930 pazar 14 
1500 çift çizme l 

12000 takım mamul çamaşır J 23-6-930 pazartesi 14 
. Yukarda cinsi mikdarı yazıh e~ya kapalı zarfa munakasa usulile 
Istanbulda jandarma imlitaneainctı satan almacaktır. Münakasa 
ıamanları hizalarında yazılıdır. Şartname jandarma ımalathanesinden 
verilir. Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 
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Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen cepte 
taşınabilir gayet zarif kitap şek
lindeki kumbaralardan a1arak ta'" 
sarruf edeceğiniz paraların karlı 

faiz ve ikramiyelerinden istifade 
ediniz. 

ZiRAAT BANKRSI ŞUBESİ: Bah9ekapı 
D6rduncü Vakıf Han birinci kapı 

Dahiliye vekaleti levazım me
murluğundan: 

Vekaletçe her ay neşrettirilmekte olan idare mecmuasının 27 inci 
nüshadan itibaren bir seneliği malzemesi vekalete ait olmak üzere 
kapalı zarfla münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin % 7,5 teminat 
akçesi veya hükiimetçe muteber bir Banka teminat mektubu ile 
yevmi ihale olan 21-haziran-930 cumartesi gününe kadar vekalet 
muhasebe müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
ıartnamesini görmek isteyenler her gün Ankarada Dahiliye Leva
zım memurluğuna ve İstanbulda vilayetine müracaatları. 

1) Ankara da Taşhan Palas otelinin ark asında ve Maliye 
vekaleti karşısında yeniden inşa edilen kargir sine· 
ma binası sekiz sene müddetle kiraya verilecektir. 

2) Sinema binasının dahili vaziyeti ve istiap haddi 
berveçhi atidir: 

11 Adet Loca 

267 
" 

Mevki Balkon üzerinde 
345 

" Birinci mevki 8ŞAğıda 
258 .. ikinci ,, 

" 232 
" 

Üçüncü " " 
Bir hususi sigara salonu Tuvaletile beraber ayrıca 

· her mevkie mahsus olmak üzere 3 sigara salonu. 

3) Teklif zarflarının içine muteber bir Bankanın on bin 
liralık teıninab muvakkate mektubunu leffetmek 
icabeder. 

4) Tekliflerde icar bedelinin ne suretle ve ne kadar 
taksitte tediye edileceği ve tediyenin 
temin edileceği tasrih edilmelidir. 

5) Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın işletilmesi 
için dahi teklif dermeyan edilebilir. 

6) Talip olanlann tekliflerini 930 senesi haziran ayının 
onuncu günü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye 
tş Bankası Ankara Merkez müdüriyetine tevdi et
meleri rica ve ilan olunur. 

Istanbul vilayetinden : 
Vekaletçe her ay neşredilmekte olan idare mecmuasının 27 ici 

nüshadan itibaren bir seneliği, malzemesi vekalete ait olmak üzere 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin % yedi buçuk 
teminat akçesi veya hükumetçe muteber bir banka teminat mek
tubu ile yevmi ihale olan 21-Haziran-930 cumartesi gününe kadar 
vekalet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyo
nuna ve tartname.ini görmek istiyenler her gün Ankarada dah:liye 
levazım memurluğuna veya vilAyet mektubu kalemine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

....... = SAVISI HE~ VER.DE 6 KURUŞ ...,_ 

MATBAA VE İDAREHANE: t1 
fSTANBUL, Rabıall, AnL:ara caddtsinde • V ı\ KIT YtiRD • 

kutııSll ı -
l Tel. 1970 ( ldare) l971 ıYaı:ı)t202 (Kitap Telgraf :~ 

• • • • • • 
: ..... DARUTT ALIMI MUSiKi ···::ı 
••••••••Her Cuma ÇUBUKLU da terennümsaz olacaktır.••~ 

Bursa hapisane müdür- ~KY ~Kili! i:O 
lüğü':ld~n: l1' uy~!.~~~~ ... ·: 

Bursa hapısanesmın 1-6 930 tarihinden 31-5-1931 tarihine ••••••• .. Tarife••• , 
kadar bir senelik ekmek ihtiyacı ıçın 26 • 5 • 930 tari- : ı Def alık ktıtUJ J(J : 
hinde yapılan münakasada verilen fiat . haddi layık görülme• : 2 ~ : 

•• • • 6§ ', dig~inden 12-5-930 tarihin..fen itibaren 16-6-930 tarihine kadar o 
: .:1 • .. 1J : 

yirmi gün müddele yeniden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya : 4 • • : 
konulmuştur. Taliplerin ıeraiti öğrenmek Uz:ere hapisane müdür· : ihtivaç kalmayın-} : 
lüğüne ve münakasaya iştirak etmek istiyenler 16-6-930 pazartesi i caya kadar ( czaml. tOO: 
günli saat 15 te Bursa Adliye ~airesinde teşekknl edecek komi- • 10 defa) i14n edi.l"' J : 

syona müracaatlan lilzumu :.~-:,. olunur. : mek üzere mah.ia iAll: 
-------- . • 1.ıı.Jt""' --- - • Abooelerimiı.İn her llç ay»w ' . ' 

Çocukların neşesi f 
Ebevey.nin saadeti! 
Kanıı:ıdık, &afiyeti qmumıye ve 
ıiair rahatnzlıltlanaa karşı bin
lerce doktorlar tarahndan tav11-

ye edile1t 

enofe1Tato 
kunet ilicına dünyanın her ta
rafnı~ mideler ve çocuklar 
büytik bir memnuniyetle kullana
nak · pek bilylik faide görmektt
clirler. Herecaanrde bulunur . . 

lstanbtıl Emvali Eytam 
idaresinden : 

Ahmet ve ~lehmet Nazif efendilerin istikraz eylPdik
leri rnebal;ğ mukabHinde idaremiz uhdesinde vefaen mef
ruğ bulunan Uu kapanında Hızır bey mahallesinde Sa
bunhane sokağında 2 numaralı ve 165 arşın üzerinde 
7 oda, 2 sofa, 2 aralrk, 1 mutfak, 2 har1 ıle 29 ar~ın 
bahçeyi havi Lir ev satılıktır. l\Iezktlı· ev köşede olup 
dahil;nde yarım ı ı asura suyuu beşle ki h!ssesi caridir. 
l\ıynıeti muhammenesi 606 b!:çuk 1 radı ··. 

Birirıci ihales1 450 lira bedelle talihine 3-6-930 t : ıri
lıirıde icra edilmiş ve kat'i ihalesi <le 18-6-93ıJ car5'anıba . . 
gününe bırakılmıştır. y iizde ue5 zam il~ t·thp ola ular 
ogün saat 15ten 16,30 a kadar Atlliye binası dah lin<le 
lstanbnl Emvali Eytam idaresine müracaat etsinler. 

Kilo 
500 
700 
16 

Yoğurt 
Süt 
Kalem yaf sebze~ 

Vilayet daimi encümeninden: 
lstanbul erkek san'at mektebi için balada miktarlan yazılı yo· 

ğurt, süt ve yaş sebze ayn ayn kapalı zarf usulile 25 hanran 930 

çarşamba günil saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektuplarını en
cümene tevdi eylemeleri. 

: blr def an meccanen! ,.ot': 
: 4 satın ıreçen ııtnıanıı raıt• I 
: için s er kuru$ zammolunut. •'' 

··Kı;~i;k·~··s;~ 
Sablık - .. Evemear,, nı~ 

sistem bir Amerikan bavulu '°'.ıı 
haporlörü Btanpunset ehven fiY 
tır. Bahçekapı Anadolu han 
müracaat 

Muhtelif ~ 

Matmazel Anjel - M1/ 
enjeksiyon mütehassısı. Taksi: • J 
Fırın sokak No. 10 /ci 

Yazı makinesi - 1'~ 
Remington markalı Türkçe. ~ 
kl!vyeli . İdarede 11 nunıaray~f 

Matbaa - Muhasip - M•f 
ehliyetli bir muhasip aranıyor. 

Galata posta kutusu 179 numat~ 
Matbaa • idare müduP ~ 

Matbaa lşleri iyi bilir ve müşteri!' ,..j 
eder hesabatı muntazam bir idare., 
rü aranıyor. Şeraitle Galata post' 
179 numaraya, 

Meşhur Stınnetci - F [f 
Hüseyin taşradan gelmiştir. Fatı1ı 1J 
piyanko itimat şubesi i tisalinde. lr' I 

EmlAk kolayhk Y"r 
Galatada Köprübaşında Bosfor ~
EmlA.k alım saamı, emllk üzerı~ 
ve istikraza tavassut, teminat ib ıı' 
ra tahsil edilit. EmlAk hakkında 
teshil~t österilir. lstişare meccaJI 

llll~~~ıınııı ı ,, 

Mahkeme ve icra 11/jft ~ 

Jst:ınbul se.uzınci icra daifeS;~ 
Mahcuz ve paraya çe~ 

kararlaşan vantilatör v~~.~ 
elektrik aleti lo-6-930 &P 

saat 16 da Beyoğlu Gal!., 
Hammalbaşı 24 No duP 
sablacağı ilan olunur. 

iLAN I 
Istanbulda Hoca Haııısl ~ 

hailesi Hatapkapı yokuşud• ~ 
ğında 24 numaralı fabrikabbit ·' 
samettin ve Mehmet Sa tO"J 
İsrael ve şeriki unvanı .~ 
tabbnda icrayi ticaret .e ti1v.J 
iken ahiren şürekanan ıt ,,ti.. 
tayin edilmiş olan bakePI it 
fiye memurları m.ezklır f 
feshile tasfiyesine karar b~ 
olduklanndan mezkur fa t ' 
mevcut işlenm ş ve hadi fO',.J 
kutu ve kumbaralarile 8 ;ıst'JI 
sair emtea ve bunlarıP ~~I 
mahsus makine ve alit ve· P'JJ 
ve saire şehri halin 8 iJJCl 1"'" 
günü saat 10 dan 1~ YdaJI t 
bilmüzayede satılacagın e ~ 
olanların mezkUr günde v b 
mahalli mezkürda bazı!' ,J 
maları ilan olunur. ,...,~ 

Şehzade başında 21 odalı Şehzade medresesi, Hakem ve tasfiye ~EVJlP" 
Sultanahmette 16 odalı Şehit Mehmet paşa medresesi. NURULLAH ve'"' •• 
Üskiidarda Dibagv larda Hayrettin çavuş mektebi. • ........ , .... n:····-·u••-::::::::ı::=:=·"'.,.. f,. 

::······· ••.. -············ )3• •' 
Fatihte dokuz odalı Dobağzade medresesi. 1 Spor bulgurcu . ,.f. 
Fatihte altı odalı Damat Mehmet efendi medresesi. Türk Sporun ~~ iJJC~d "I 
Divanyolunda dokuz odalı Kara Mustafa paşa medresesL 5 sında Eşref Şefikın 1 fiO~ 
Cibalide dört odalı Muhittin Kocavi medresesi. 1 fa yanı dikkat ınaka b:,eıı~ 

1 başka haftanın spor k• '· 

Vilayet daimi encümeninden: ı 1eri, hikaye, ınus~!: ,~ 
:: yazısı, fıta sporlar S 

BaJAda muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzere 25 ha- ii Anadoluda sp~~:.~~:::;=!:' .. ,,sl' 
ziran 930 çarıamba gilnll saat on bire kadar müzayedeye konul- :::::::::::::::::::::,:::::::.s:R····:~0ı Jı.1..-

. . .. Mı ul mudur: e,, 
muştur. Talıplerın encumene müracaattan. 


