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,. Bir valinin yaptıkları! ... ,ı 
• 

Trabzon valisi bir zatı kanun hilafına 
tevkif edip ölümüne sebebolmuş ! 

Dünkü nüıhamızda, Trab- 1 
Zonda cereyan etmtı feci bir 
ölüme ıebebiyet meıeleıinden 
hahıetmiıtlk. Henüz llyikı veç
htle tenevvür edemlyen iddia· 
lara eöre, ölen Abdfürahtm 
B. adh mübadil bir vatandaı
hr. 

Haber YerJldlflne ye tdda 
edlldliine nazaran da 6U:ime 
•ebebiyet veren Trabzon cum
huriyet Yaliıidir. 

Meselenin fç yüzü Jylce An
laıılamamakla beraber, Trab
zon valiıfnln kanunıuz ve 
indi hareketleri bariz bJr ıu
rette göze çarpmaktadır. An-
sızın tevkif edilmesinden ıı
kılmıı olan Abdürrahim beyin 
ölümüne sebep olarak, da
marlarının patlamıı olmaıı,bu
nun da merhumun pek ziyade 
ıztırap ve eleme düımeıinden 
haııl oldu~u reımen anleııl
maktadır. 

Şu halde Trabzon vallılnln 
memuriyet nüfuz Ye kudretini 
nlzamı~z iıtimal etmek ıuretile 
bir vatandaıın ani ölümüne 
ıebep oldu~unu iddia etmemek 
için ortada manli eıbap bulun
madığı anlaıılıyor. 

Trabzon •alisi, kanuni yol
lara müracaat etmek ile mü
kellef iken. hodbehod hareket 
etmeılnln hikmeti nedir? 

Merhumun alleılnln lfadeıl, 
•e Trabzonda çıkan bir aaze
tenln neırlyatı, tevkifin dofru
dan doiruya merhumun yazı
haneıinde bulunan defterlerin 
aörülmek lıtenmeılnden, hatta 
daha ileriye ıtdilerek bir takım 

aizll defterler arandıfı halde bu
lunmamaıından ilerlgeliyor imlt 
Def ter tetkl ki meaeleılnln de 
merhumun bir takım memur-

larla emlak ahı verlıtnde bu
lunma11ndan milnbail olduğu 
teyit ediliyor. 

Şu nokta valinin tevkif et
tlrdtğl zatın bazı memurlarla 
huıuıl muamelelerde bulundu
ğu zannını vermek itibarile 
çok ehemmiyetlidir. Şayet Trab
zon valiıt böyle bt r ıul fiti mal 
ıezmlt, müdahale lüzumunu hlı
ıetmlı lıe o cihetten takdir e
dilmek lcabeder. 

Fakat bu takdir valinin indt 
ve ıahıt yolauz hareketini bir 
zaman için mazur ıöıtermezdl. 
Eıer tevkifhanede ölen zatfn 
bir cürüm tılediAI zannı mevcut 
ise valiye ciüıen vazife onu 
kolundan tutup paldır küldilr 
hapfaaneye attırmak değildi. 
Belki yolıuzlugu kanun daire
sinde ve nizami yolunda inkl- . 
ıaf ettirmek için Adliyeye tev
di etmek mecburiyeti vardı. 

Halbuki Trabzon valisi ka
nunun kendisini takyit ettiği 

tekilleri tanımamıı, tanımak 11-
tememtı, mübadele itlerile ug-

raıan merhumu tevkif etUrmlıttr. 
iddialar dogru iıe bu ka

dar hafif akıllı bir valintn 
Trabzona rönderilmeıl hayret 
edilecek bir hadiıe teıkil 
etıe yeridir. 

Hadiıe ıerek muhttinde, 
rerek akıettiil yerlerde cum
huriyet idareıi namına iyi te
f irler yapmıyacaktır. 

Bir kanun ve idare adamı 
olduğu mücerrep olan Dalitliye 
vekili beyin, Trabzon hadiıe
ıini aydınlatması beklenir. De
vletin Adliye müeaaeaf raimına
bir valinin vatandaıların hür-
riyeti, hayatı ile oynıyabllmek 
ıalahlyetl var mıdır? 

A1·if Oruç 

Gene beraat ·ettik! 
Neşriyatımız; tütün inhisarını ikaz 

mahiyetinde görüldü! 
Tnuın inhlıarı müdilrlütü

rıGn aleyhimizde ikame ettiği 
(lduef fnhiaariye ıahıiyetf ma
be'Vfyeılnl) tahkir ve kesri hay· 
•l1et da vaıına devam edildi. 
~11, DaYada bizim mQdafaa 
~"tbnüzdn. Fevkalade olarak 
u d-vaya tdarel inhilariye veki

Uertııden Baro katibi umumlll 
avukat Faruki bey gelmtıU. 

lnhıaar ınfidlrl namına mah
kemeye aelen Faruki bey davayı 
bir defa daha ferhettl. 

2 Şubat 980 tarihli nüıhamı
zın birinci •a.blfeainde (TüUln 
Rezaleti) ıernanıeıile neıredilen 
ve her man tirketl aleyhindeki 
tenkldatımızı havi müıelael ma
kalattan ıdarei tnhiıarlyede ba
~ı hakaretler ve suizanlar imale 
edildiği ve bu cihetle c~za kanu
nu 480 inci madeeıine tevfikan 
kent hayılyet dvaaıı tkame edil
dlii ıerholunmuıtur. 

Bu iddiadan ıonra makamı 
iddiayı ltıaleden m\\ddel umu-

mi muavini Hallı bey aynen ıu 
takriri verdi. 

( Tütün tnhlıar ldareılnln ma
ne•i ıahıiyetine maddei mahıu
ıa tayin ve lınadile tahkir ıuçu
na mevzu davada ıaçlu bulunan 
yarın razeteılnfn bu huıuıtakı 
müte•ali neıriyatını tetkik ettik. 

Bu neıriyatın yapıldığı ve 
devam ettiği zamanda lnhtaar 
idareılnin alıcı ııf atile de hare
ket ettiği tütün ahı verlılne ta. 
allük eden ve günün hayadiılne 
tema• etmekte bulunan meı' ele
lerin muzır olmayan bir nokta
yı nazarı etrafında tetkik ve 
münakaıa ecflmekte olduau 
kanaatına vardık. Gerek mün
feriden ve gerekıe müçtemıan 
neıriyatın heyeti umumıyeıin
den da Yada istinat edtlnıit bu
lunan türk ceza kanunun 4:80 

inci uıaddeaı aoaıır ve ıaralt 
kanunlyeslnl cami tahkir ıuçu 
ıablt görQlmemııur.) 

(Devamı 6 inci ıahtfede) 

Gazi Hz. bugün şehrimizde! 
Şeh~imizdeki rüe-;; ve meb'uslar Gazi 
-Hz. ni lzmitten 1istikbale;r çıkmışlardır 

t 1 ----~--
Dün ~Ankaradan~ıelen 

muhabir ve ajanı tel

ırafları, Gazi Hazretleri
nin hareketini bildiri
yordu. 

Buna n'azaran Relıi
cQmhur Hz. ıerinio bu-

16n ıehrlmize gelmeleri 
muhakkaktır. 

Diin vali Muhiddin 

beyle Halk fırkası mü

fetuıt Hakki Şfnaıi Paıa 

ve bir kıaım meb'uslar 

Gazi Hz. le rini karııla

mak için lzmite gilmişlerdri 
Bu seneki seyahat· ları hu

susi olduğu tçln merasim 

yapılmı yacakhr. Ken

dilerlde böyle emir vermiı
lerdir. 

Mamaff, halk ve mek

tepler büyük gazilerini 

aörmek için tertibat al

mıtlardır. 

Gazi Hz. lerlnin Boz· 

öyükte ne kadar kalacak

ları malum de ğilsede çok 

kalmıyacakları zan edil-
mektedtr. 

Reisicümhur Hz.lerinin 

şehrimize g~lmeri bugün 

bek lenmekle beraber ken

dilerinin lzmitte yavuz ile 

doğrudan doğruya Yalovaya 

gitmeleri de ihtimal dah

ilindedir. 

Veyahutta Haydarpaıa

ya çıkıp Ertogrul yatı ile 

yine doğruca Yalovaya 

gitmeleri ihtimali de kuv
vetle söylenmektedir. 

Haydarpa~a garı 8 gün

den beri donatılmı§lır. Ga

zi hazretlerinin refaknt

lerinde, katibi umumi T~v

fik, seryaver Rüsuhi, meb

uslardan Nuri Ru,şen Etref, 

kılıç Ali, Cevat Abbas, 

Gazi Hz. ıerl., Bozö- Hasan, Cevat. Vasıf Bey-

yükte bir müd det kalmak ler bulunmaktadır. 

arzuıunu izhar eylemitler- Dün Gazi Hz. }erinin 
dır. Buradaki kereate fab- (ilcisi ciimlıur llazretl<Wİ) gece yarısında ıehrimize 
rikaıını ve ıair yerleri gezeceklerdir. ili gelmeleri kuvvetli bir fayla halinde idi. 

C. Guro 
K.Farer 

Çanakkalede bü
yük harbin ölüle
rini takdis ettiler ! 

Pi yer Loti' den sonra en bn
yük Türk muhibbi olan M. Klod 
Farer Çanakkaledeki Fransız 
harp maktullerlni ziyaret etmek 
üzere Çanakkaleye git mittir. 
Edibin refakatinde umumt harp
te Çanakkalede harbeden Franıız~ 
muharlplerinden bir kııım var- ı 
dır. C. Guro da ayn·ı meraıimde ! 
bulunmak üzere Çanakkaleye ı 
gltmit ve Klod farer ile buluı-

1 muıtur. 

Franıız maktülü abtdeıi önün
de C. Guro bir nutuk irat etmlf 
ve ezcümle demi,Ur ki : 

-Türkler sibt büyük kahraman 
bir milletle harbettiğimiz için ne 
kadar tf tihar etsek yeridir.,, 

Klod Farer de buna ce•aP 
olarak hararetli bir hitabede bu
lunmuıtur. 

Bundan sonra hey' et 1"'ranııı: 
lnrlliz ve Türk mezarlarına çe
lenkler koymuf lardır. 

Ztyaretcller bugün Franıaya 
hareket edeceklerdir. 

Yalnız C. Guronun daha bir 
müddet ıehrlmlzde kalacağı ümit 
edilmektedir. Fran11z sefareti 
evvelki gece bu iki vatandaıı için 
bir balo vermtıttr · 

Klod Farer gazetecilere vaki 
olan beyanatında Gazi Hz. larl
nlzlyaret etmek üzere ankaraya 

~~.~ ...... ~~ 

Kelepir bir köy satılık ! 

Bakırköyde bir köyün 
arazisi satılıyor 

Hükumet kapılarına düşen eski muh
tar (ekmek ve tütün almak için ta
vuğun yumurtlamasını bekliyoruz) 

diyor ... 
Gayet garip !'.lve acıklı bir va

kadan haberdar olduk. Bu ha
dise Bakırköyün Şamlılar karye
ıinde geç\yor : 
Bakırköyün Şamlılar karyesi 

ehalist Fazlıdere namındaki vasi 
köy arazisi olarak emlaki eml
rlyeden bundan bir müddet evvel 
satın almıılar. 1000 dönüm olan 
bu arazi köyün 93 ailesi tarafın
dan parası 20 senede ödenmek 
iizere alınmııtır. 

Köylü bir kaç seneden beri bu 
araziyi ekmekte, çoluk çocuk 
çahıarak çayır zamanı mahsulü 
satıp geçinmektedirler. 

Köylü her sene mahsulü aldık-

tan ıoora emlaki emiriyeye 2000 1 
lira takılt vermekte idi. Yalnız 

lgeçen sene kuraklıktan dolayı bu 
takılti verememif, bu ıene veri-

;ek arzusunda olduğunu foka~ ' 
imkan bulunmadığını ıöyleınııur. 
Franıız edibi yakın hir zamanda 
tekrar lıtanbula geleceğini ilave 
etml•tfr. 

Klod Far er dün Eyup sultana 
11tmft ve cami avlusunda bir 
kahve içmiıtlr. 

Açlıktan ölüm tehlikesine maruz 
köyü için kapı kapı dolatan 

J/ulitar //alil İbrahinı e(: 

lecek olanla taksit 4, 000 lira 
tutmuıtur. 

Bu ıene kuraklık yoktur, köylü 

1, 000 dönüm çayırı kendi öküz

leri ve arabalarile ekmıı, tam 

mahıul alınmak üzeredir. Her 

• 
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Sahtfa 2 

Tehlike! 
Köylü mahsulünü 
yok yere satıyro- ' 

muş \ 
HükCımct bu vaziyete kar

şı acele bir tedbir 
ulınalıdır 

Son senenin mahıul kollugu 
memlekette bir refah doguraca-
1• zannedilerek alakadarların 
tahminleri ve gelen haberler 
temamile nakzeder bir halde 
g6rillmektedir 'Şimdiye kadar ' 
gelen haberler Anadolunun bir 
çok yerlerinde mahıulün, yok 
bahaıına elden çıkarıldıAını bil
dirmektedir. 

Bu huıus hakkında bir mu-

YARIN 

Azgın bir dana! 
Dün izmir 

bir birine 
sokaklarında halkı 
kattı ve nihayet ... 

lzmir, 1 O (Hu. Mu.). -Buıün kiılyi ağır ve hafif ıurette ıııra-
blr kaç mahalle halkını telaıa 1 rak yaralamıf tır · 
dütilren bir hadiıe olmuttur : Dananın zaptı kabil olama-

Sokakta götürülmekte olan 

1 

yacaiını anlayan pollı memur-
ları nihayet tabanca ile üzerine 

bir dana birdenbire kudurmuı ateı etmtıler ve öldürmüılerdlr. 
ve önüne ıelene ıaldırmağa bat· Fakat bu ıırada feci bir 

nım namında bir kadına isabet 

Halamı? 
-~-

kız kaçakcısı 
şakiler var 

Çartanba, 10 (Huıuıi) - Dün 
aktam terme caddesi çirkin bir 
hadlıeye sahne oldu. babasının 

elinden kızını alarak kaçırmak 

lıteyen mütaarrızların hareketine 
kalabalık olan halk mani olmuı
tur. Zabita kuYvetlerı mütecaviz
leri takip etmiısede yakalaya-
mamıttır. Emin 

Fransada Tayyare 
Şenlik] eri 

11 Haziran 
::::?: 

Yetim ahı! 
-tı-o-4-«-

Bankayı dolandi-
ran yakalandı 
İzmir Emlak ve Eytam Ban· 

kasının Eytam ıubeıinde yapıldı
ğını yazdığımız suiiıtlmal tahki
katına devam edilmektedir. 

SuUıtimalln vaıi ınlkyaıta 
olduğu anlatılmııtır Eytanıın 
timdlye l<adar bankadan alınmıt 
olan paralarına alt ilamların 
ıahte olup olmadıfı birer birer 
tetkik olunmaktadır, 

Sahte ilamların tanzimin• 
çalıtmrık ve mahkemede yalaD 
phadette buluumakla maznun 
Karakat Kemal Efendi Pollıler 
tarafından yakalanmıt, tahkikat 
hlkimlifine vf'!rllmiıtlr. Tahkikat 
hakimi ifadeıtni aldıktan sonra 
Karakaı Kemal Efendinin tevki· 
ffne karar verilmittirr ... _., 

harrlrlmlz piyasa tacirlerinden 
ve ayni zamunda ziraatle de uğ-
raıan Şakir 8.le görüımüıtür. 
Şakir 8. muhaıririmize bu hu
suı hakkında ıunları söylemfıtir. 

- Fazlal lıtihsal de nokıanı 
istihsal ıthl bir felaket oluyor. 
Bundan bir evvelki ıenede kıt
lıktan tikayet ed!Jorduk ve ne 
kadar zarara girdiğimizi gazete
ler yazıyordu. Bunun üzerine ge
lecek herhanıi bir fazla iıtihsal 
senesinin f aldeli olması icap 
ederdi. 

almııtır. Dananın kızgın bir boia teıadüf olmuı -,ıe polla me
gibi müthlt homortularla gözleri ı murlarının danaya attıkları kur
yuvalarından fırlamıı bir halde 

1 

tunlardan ikiıi tam o esnada e
aaia ıola ıaldırdığını ve önüne vlnden sokağa çıkan Asiye ha-

geçen herteyl arasından kopük- ederek iki bacağından alır ıu- 1 
ler f ıtkıran korkunç ditlerlle rette yaralanıruıtır. Dananın A-
bir hamlede kopardıfını gö- ılye Hanımın e•lnl.; kapısı ö-
ren halk büyük bir korku ve nüne ıidlp durmuı olması bu 
dehıetle kaçmağa baılamııtır. kazaya ıebep olmuıtur. 

Azğın dana yarım ıaat kadar Aıtye hanımın hayatı tehll-
sağa ıola müthit hücumlar yap- kededir. 
m k d ti Uğl it Sivamettin 

Vlncennes, O (A.A)- Tayya
re tenlikleri dün ve bu gün reisi 
cümhurun ve hava itleri nazırının 
huzuru ve Franıanın en methur 
pilotlarının lttlraktle icra edtlmit
tir. Şenlikler, bir sürat müaabaka
stle hltame ermit ve bu muaaba
kayı tayyareci Dort kazanmııtır. 

Samsun İskan 
müdür muavini ele 

geçti! 
l ıı ve ar aıı~ an ye f a ~e ___ _ " 

1 Uşak fabrikası iflasta Para basan Fabrika! 

Halbuki fazlai iıUhıalin falde 
vermlyeceğine dair haberler 
alıyoruz. Dünya rekolteılne na
zaran bizim lıtihsal bolluiumuz 
hiç mesabesinde kalır. yani 
aürülebllir ve lıttfade edilebilir 
demek iıUyorum. 

1 Mecliste dün ,';;i1him -kanunlar 

lı müzakere ve kabul edildi 

Madrid, t ( A . A ) - Zablta 
sahte para yapan bir fabrika 
ketfetmlttlr. E ir çok kimseler 
tevkif olun mut tur. 

Hal böyle olduğu halde alınan 
haberler buğdayın okkası yüz 
paraya satıhyormut ! 

Pratik olarak T6rklyede 
mebzul bir aenenln buidayı ıkt ~ 

' ve hatta üç ıene memlekete 1 
kifayet edebilir. Fakat bu bollu
ktan nasıl istifade etmelidir; bu ! 
nokta gayet mühimdir va hük~
metln tedbir alması ve evvelden 

1 
dütOnmeal lazımdır yokarda bu
idayın yüz paraya ıatılmaıı acı
dır dedim. Bunu töyle izah ede 
~~~. 1 

Geçen ıene kıtlıktan çıkan 1 
Türk k6ylüsü tohumlugunu kredi \ 
üzerine aldı. Bütün bir ıene ls-
tthllk eıyaıını krediyle temin 
etti .. 

Bunun ödenmeli li.zım ıeldlii 
ııbı f alz bedelleri de vardır. Şi
mdi tam bu bollukta bu yükün l 
altından kalkacak ve btr azda l 
ittlfade edece"ken bol mabsu1ü
nüde borçlularının sıkıtbrmaaı { 
önünde yok behaıına elden çı· 
karırsa buna "var hayrını gör" ı 
denir. ! 

HükQmet bu vaziyete bir ted- ı 
bir almalıdır. ve acilen alınma· ' 
lıdır. Yoksa namkör tabla tın 
beldenllmiyen bu lut'fünden de 
lsUfa etmemlı olacağız,. 

ıene .. tılan mahıul 1O,000 Ura 
tutmaktadır. 

Mabıulun toplanıp aatılma
aına da 20 ıön kadar bir zaman 
vardır. 

Şimdi, malmüdürö köye emir 
verınif, 6 atın mühlet vererek 
bu müddet zarfında iki ıenelik 
taksit olan 4*,0oo liranın tediye
ılnl talep etmlıttr. 

MGletln 20 atın temdidi için 
mnracaat eden köylGye tu cevap 
werllmtıtlr : 

- Olmaz ! 4 000 lirayı 9 pn 
zarfında vereceksfnfz. Akıt tak
cllrde çayıra da ıtreıneyecekılaız, 
blçemeyecekslnlz. Mahsulü b61-
lece aatın. Yahut biz satacağız 1 

Halbuki mahıul böylece .. -
tıldıiı takdirde "ncak 1600 lira 
verilmektedir. O halde de takılt 
borcunun ancak 1500 lirası ve
rilebilecek, ıert kalan para ı~tn 
toprak satıbia çtkanlmak ilama 

Ankara, 10 (Hu. Mu.) - Mil- lehfne bulundufunu ıöylemlt ve 
let Mecliıinde bugün Ticaret mu- f abrlkanın bu vaziyete diltm•-

İrtifa rekoru kırıldı 
Vaıtnıton, 10 (A.A) - Ame

rikalı tayyarecilerden Soucek 
13-150 metre yüksekllie kadar 
çıkmak ıuretile dünya irtifa re
korunu kırmıttır. 

ahedesi aktedilmit olan devlet- ılnde itin yeni bir it olmaaı do-
ler mevaridati meyanında bu layıslle tecriibeıfzllklerle kurak-
lunan ıeker ve ıekerlt mevattan laklar ye maliyet fiyatının yük-
muamele vergtıi alınma11nın il- ıeklifinln Amil bulundutunu f p
zımıelecealne dair tefsir maz- ! ret ederek demlıtlr ki lfbununla 
bataıı ye ilk ve orta tedrtaat İ beraber fabrikanın lltlkbaltndeo 

l emin olunuyoruz Çünkil mQtead-

ber Gç seneye kadar haplı olu· 
nur. 

muaUtmlertnln terfi ve tecziyele
ri hakkında ki kanun layihası 
müzakere ve kabul olunmuıtur. 

Bundan ıonra mtlli banka
larda tetkil olunacaklar teker 
tirketlne ittlrak ve avanı veril
meılne dair kanun müzakere 
ve kabul edllmlttlr. Bu kanunla 
mevcut ıeker fabrikalarındaki 
matlubatmı karıılık tutarak mi- ! 
lll bankalarm teıkil !edecekleri 1 
yeni ılr~ete 2 buçuk milyon lira l 
sermaye vaz'lna ve bu tlrkete ı 

bir buçuk milyon Jira a vanı ve
rllmeıl buıuıunda hükumete sa
lahiyet yerflmektedlr. Bulmnna
sebetle bazı hatipler tarafından 
sorulan ıüallere ve ıerdolunan 
miltalealara tktlaat vekili Şakir 
b,eY cevap vererek bir milyon 
liraya yakın bir zarar içinde bu
lunan Uıak ıeker fabrika
ıınınikanunen taafiyeal zarrureU 
hlaıl olduğunu ve bu vaziyet kar
tııında teklif edilen kanunla 
derpit edilen ıeklin hem fabri
kanın fltikbali ve hem de züraın 

Ztraat makinelerinde ve zlra-
dlt mutahaaaıılar Uıak ve civarı• atte miiatamel mevaddı müıtaile 
nın pancar zeriyatına l'e fabri- ve mubarrikeler ile müıtahze-
kanın ıhUyacına kift derecede ratı ktmyeviyenin rüı<kmu tah-
fıtihaale müsait bulunduiu nok- siyetl bükmiyeyl haiz olmak 
tasında mutabıktu lar. Ancak bu üzere iclarei huıuıiye ve belediye 
itin yeni bir it olmaaı dolayı- lerce tasarruf sandıkları teaial 
ıile zQrra ilk devrede böyle bir huıuıunda müsaade itasına dair 
çapa zerlyatı olan pancar ze- kanun !Ayihaları müzakere edi-
riyatı ile pek allkadar olma- ler•k 1'abul olunmuıtur. 
mıttır. Muteakıben jandarma kanun 

Maamafib her ıene gittikçe llyihaaı müzakere edilerek ka-
bu zeriyata raibet artmaktadır. bul edilmlttlr. Buna nazaran 
Bu sayededir ki 1926-1927 ıene- TGrkiye cümhuriyetl jandarmaıı 

umumi emniyet Ye aıayitl koru-
sinde yedi ton pancar tıliyen 'ğ 
fabrika 928 de dokuz ve ıeçen ra a kanun ve nizamlar hüküm

erinin fcraıını temine ve bun-
aene 23 ton pancar itliyebilmittlr. la ra müıtenit hükQmet emirleri-
Bu ıene elli bin ton pancar istlh- nl ifaya memur, müıellah ve 
sal edıleceğioi ümit etmekteyiz. aıkeri bir inzıbat kuvvetidir. 

Müteakiben ticarette taitlıin M d uaye e ve resmi keçltlerde 
men'i ve ihracabn mürakabeıl ordu kıtaatına tekaddüm eder. 
hakkındaki kanun müzakeresi Jandarmanın vazife ve hizmeti 
ve kabul edllmittlr. Bu kanunla itibarile mercii dahiliye veklle
dablli ve harici ticaret nıenf aat· Udir. Aıkeri talim ve terbiye 
lerini korumak ve ticaret malları huıuıunda büyük erkanı harbiye 
üzerinde tağılt ve halelere mani 1 relıliflne, ılJlh ve mühimmatı 
olmak üzere mentei nebatı, hay- ile ıeferberlik ve seferde ordu 
vanı, madeni bilumum mevat emrine intikal edeceklerinde maat 

ıelecektlr. Arazi de böyle ıele- 1 ile bunların nim mamul ve ma- laıe \le ilbaı ve bilumum ma-
mu ilerini yahut bunların takibin •arif atı huıuslarında ordudaklnln pir satılacak. ı 

K6,ün eıkt muhtarı Halil l lbrahim Efendi ki)y 9amına Def den huıule gelen mevaddın ıh- aynı olmak Ozre milli müdafaa 
terdarhga bat vurup durmakta- zarına imaline tathirjne muayyen vekaletine, emniyet ve aıaylı 
dır, Dün muhtar bu çok ~llm sınıf ve nevllere tefrikine 

1
tlerlle dtier bütün muameleler-

meaele için ıu ıözlerl a6ylemlıttr. ambalajlarına, alım, satıuı ve de dahıliye veklletlne merbuttur. 
- 6 ıün içinde para lıtlyor- nakil ve muhafazalarına ve bu Ziraat bankaıına yedi ve sanayı 

lar. çayırı satacaklar. Para ye-
1 
huıualarda tlbi olacakları uıuı ve maadın bankasına 3 milyon li!'a 

tltmlyecefl için arasl de ıatalacak ve tartları ve bu ıibl mevat verilmesi, Türk ocakları merke· 
Köy yes içinde perltandır. Biz için huıuıi . veya milli muayyen zı heyetince aktedllen iatlkrazlar 

3016n sonra mahıulu 10000 liraya 1 alamet Ye izahat tıtlmall mec- balifhıln hazineye devri hakkın
ıatıp hemen takılt verecealz. ' buriyetlne mütaallik tedbirler dalcı kanun layihalarile Ankara 
velbemen bize 6000 lira kala- almak için bOk(llaete mezuniyet ıebrı ıu teılıatının ikmali için 
caktır ki bu k6yiln ekmek ve 1 ve rilmektedir. Kanuna tevfikan 1981, 1932, 1983 seneleri büt-
maiıetlnln paraaıdır. Zaten a- bOkllmetçe alınan kararlara ve 1 çelerhıe konulacak tahsisattan 
çız! Ekmek ve t6tün alabilmek nizamne melere muıayır ha- tediye olunmak üzere iki milyon 
için ta yuiumuzun yumurtlama- reket edenler tacir olsun veya ldlra) a kadar taabhnt lcrallnda 
aını bekliyorus. Arazide elimiz- ' olmasın haklannda muhakeme- ahiliye Ye maJlye veklletlerlne 
den ııderse bütün köy açlık- lerce fUllerinln mahlyettne 16re 

1 
mez ı 1 un Jet veren kanun llythaaı 

tan 6liime mahk6m olacaiız. 5000 liraya kadar alır para cezası mGzakere ve kabul edilmlıttr. 
Allah aıkına olsun buna bir tekerrilrOnde afır para caza11 Meclis Yarın 111 At 10 da topla-

.çlre bulunsun! iki mtıllne kadar iblll ile bera- ' nacaktır. 

lzmırden alınan ,malumata 16r• 
Samıun'da iskan itlerine sul isti· 
mal ve sahtekarlık karıttırmakla 
maznun bir memurun Samsun 
Aıliye ceza mahkemeılnce veri· 
len ihzar hararı üzerine Samıun 
ıabık lakin Müdür muavini irfan 
bey lzmirde yakalanmıt ve Sam· 
ıun' a gönderilecektir. 

irfan Beyin ; davadaki vazi
yeti, ıuliatimal ile allkadar oldu
iunu göstermemektedir. Mumai
leyh vazifesini ihmal ve tera
hiden maznun bulunmaktadır. 

irfan beyin anlattıfına göre da
vada Samsun sabık iskan Mü
dGrü Hasan Adil, SeYk ve late 
Memuru Sıtkı, Maiyet M~muru 
Yahya, Kıamıadli Reisi lsmall 
bey ve daha bazı kimseler da
hildir. 

- --······· 
Faaliyetler! 
Yunanlılar balkan 
ittihadı gayretinde 

A Una, 10 (A.A)- Meb'usau 
m,clilt tatil devreıi nihayet bul
duiunndan mllzakerelerine yeni
den batlamıttır. 

M. Papanastaıyu, Balkan hil
b6metlerl araaında bir konfede
rasyon vücuda ıetlrmeılnl taval
ye etmlt bu tarzda bir konfede
raıyon tetekülünün Avrupa hü
kQmetlerl ara11nda bir birlik 
tetkili hakkındaki taaavvurun 
hakikat sahasına çıkmasını ko
laylattıracağını beyan etmlıtlr. 

M. Papanaıtaıyu, Balkan hii
ldimetlerl murabhaılarından mO
reekep bir konırenin Jçtmaa da· 
veli faydalı bir teY olacafını, 

kaydetmit ve meb'uıan mecllıi 
müzakere ıalonunun içtima yeri 
olarak kongreye tahıiıinl hükQ
metten iıtemittlrr 

M. Venlzeloı, verdiği cevapta 
Balkan bükQmetleri murahhaıla· 
rından mtrekkep bt r konırenln 
toplanmaıını teveccüh ve muha'" 
lasatla kartılayacatını te•I• 
etmit Ye denılıtlr ki: • bunun .. 
beraber hühllmet bu konı ... 1• 
reımen ittlrak edemez. ÇGDkO, 
bu meselenin beklenen neucel•ri 
derhal verebilecek kadar olıUD 
bir hale ıeldtllne hükQmet kanı 
delildir. 

Mamafih, hükumetin bu ıı-
Unklft mecllıln içtima aalonUDll 
konırenin müzakerelerine tahılı 
etmealne bir mani teıktl ede••·• 
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~ ÜNÜN HAB Ceneral Guro ! 
-~<-

Fransız emperyalizmi, 1914 
•eneılnde, Provan• köyliilerini, 
Tulon iıçllerint, Senegal zenci
lerini, Annamlıları, Siyamhları, 
ıorla ıllah altına almıı ve dün
yayı paylaımak kavgasında, Pa
rlılt bankerlerin cebini fazla 
doldurmak için cephelere, öl
llleğe ve öldürmeğe gönder
llllttl .. 

Bu cephelerden biri ve belki 
en müthiılerinden bir tanesi 
.. Çanakkale.,de kuruluydu. 

Y etmlı yedi irka menıup insan
lar Çanakkalede Türk köylülerini 
boğazlamak için uğraııyorlardı. 

Çanakkalede Türk köylülerinin 
boğazlanmaıı itini idare edenler • 
den biri de ceneral Guro cenap
ları idi. 

Çanakkalede bizi boğazlaına
Ya gelen Guro bir kolunu kay
betti. Fakat biz, onun attırdığı 
aülleler' açtırdığı lağıınlarla 
babalarımızı, kocalarımızı kar
deılerlmizi, oğullarımızı kaybet
llllt i:ıdir .... 

Geçen gün o, Çanakkaleye, 
hır emriyle yüzblnlerce lnıanı 
birbirine öldürttüğü ınuazzam 
llleu.rlığa gitti.. Heın bizim ölü
lerhnlz, hem Franıah, Senegalli, 
Annamlı ölüler karıısında, tek 
koluyla yüzünü kapadı mı? bil
llllyoruz ! .. 

Bıldlflmiz bir ıey varıa: Ça
nakkalede ıevglli yakınlarını 

kaybedenlerin, bu Franıa en
Peryallzml Cenerahnı hiç bir 
ıanıan affetmiyecekleridir. 

.f/ural 

liavalar niçin serin 
gidiyor? 

Son aıünlerde havalar birden 
bire gayri tabii bir ıekilde ıo
iutnuıtur. Bu huıuıta Trakya· 

dan aldıiımız malümata göre, 
•on iGnlerde Bulgariatan üze
rtnden bir ıoğuk dalgaaı geç
lnlt ve lıtranca dağlarının tepe
lert buz tutmuıtur. 
Şehrimizde havaların ıerin

lennıeıi buna atfedilmektedir. 
""aıx:a:s A 22 &&il!! 

RifatB. 
Emniyeti umumi

ye M. geldi 
Emniyet umumiye müdürü 

Rıfat B. dün Ankaradan gelmtı
tfr. Rifat B. ıehrimizde bir k"ç 
gün kaldıktan ıonra tekrar An
karaya dönecektir. 

--•tot!4i•---
Kasıınpaşa iman1ının 

beraati 
Kocalı bir kadına nikah kıy

mak maddeıinden dolayl İstan
bul 2 inci ceza mahkemeıinde 
muhakeme edilen Kaaımpaıada 
.:Sefrikaı mahalleıi imamı Hafız 
Kemal ef. hakkında beraat ka
rarı verllmittir. - -----a=:=:a. 8. Gi?P 

Emanet muavini 
--.~ IC• 

Yeni belediye kanunu hak-
kında izahat verecek 
Epe) bir müddettenberi Anka

rada bulunan emanet muavin
lerinden Hamit B. dün lıtan
bula avdet etmittir. 

Hamit •bey Ankarada hazır

lanmakta olan yeni belediye 
kanununun müzakeresinde bu
lunmuıtur. 

Yeni kanunun esasları hazır· 

lanmııtır. 

Hamit bey bu eıaalar hak· 
hında vali Muhiddin beye iza
hat verecek ve biraz da İıtan· 
bulda iıtirahat ettikten ıonra 
tekrar Ankara ya aidecektlr. 

__.... ............ --
Gazi Hz. lerinin bir 

telgrafı 
İıtanbulda ın'ikat eden Beynel

milel Turizm kongreıinio otomobil 
A11oılyeıi TOrkiye Hükiimetinin 
Reiai Cumhuru Gazi Muıtaf a 
Kemal paıadan bir T elaıraf alını ıtır 
bu telarafta Resi Cumhur hazretleri 
Kongranın ln'ikadı için İıtanbul 

1 Şehrinin :intihap olunmaaı mem
nuniyetlerini mucip olduaunu, bu 
kongrenin Turizm noktai n•za~ 
rından Garbi Avrupa ile Türktye 

Katibe arayoruz4 
•Matbaamızda ı.tıbdam edl- 1 
lecek bir kiti beye f htiyaç var- · 
dır. Ameli hayat mektebinden 
Y•hut o derecede tahıil gör· 
tnüı olanların idaremize mü · 

araıında bir yaklaımayı intaç 
edeceğini ümit ettiklerini beyan 
buyurmuı lardır. ... . 
Şekerler kapalı satılacak 

Şeker. ıekerleme ve paıta
ların üıtleri açık ıatılmarnaıı 

ıehremanetince tamim edilmlttlr. t•caatları. 

.. fefrika No: 47 11 Haziran 1930 

LER 
Yerli mal Radyo 

·>1-0>lt• • • 
sergısı 

,MU• 

40,000 ziyaretci 

Yakında konserle
rine başlıyor 

için hazırlanıyor 
Geçen ıene yerli mallar ıer· 

gfıi tabıiıatının, az olması, ıerai 
mahalinin geç bulunması gibi 
ıebepler dolayııile ıergfnin eyi 
neticeler vermf yeceği hakkında 
bazı zevat tarafından ileri ıürü-
len mütalealar hilafına pek fazla 
rağbete, batta dört yüz bin kiıi

lik bir ziyaretç, kaftleıfnin rağ

betine mazhar oluıu bu ıenekl 
ıergf için ümidin fevkinde bir 
alaka doiurmuıtur. Birinci yeril 
mallar ıerglıi Galatasaray liıeıi· 
nin on dört ıalonunda yapılmııtı, 
her taraftan vuku bulan taleple
rin mütezayit bir ıekilde artması 
bu ıeneki serginin dört milli 
fazle büyüklüğünde olmasını icab 
ettiriyor. 

Bu ıeneki ıeralnin geçen ıene
kinden bariz bir ciheti de ıerıt 
devamınca eıya teıhir eden fab-
rikalar tarafından piyasadan da
ha ucuz mal ıatmak ciht'tidlr. 
Bu ttibarla ıalonların adedi otuz 
yediye iblağ edilmiıtır. 

Geçen ıeneki tecrübeler sergi 
heyeti tertlbfyeıinin bu ıene da
ha fazla mükellef iyeli ve ihzar at
taki noksanların kaldırılmaıını 

temin edecektir. Geçen ıene ıa
bah ıaat dokuzdan akıam altıya 
kadar devameden teıhir miidde
tl bu ıene gece yarıaına kadar 
devam edecektir. 

Eıaaen ancak iki üç ıiat zar
fında gezilmeıine lmk ";n buluna
bilecek olan ıergiden yoraun 
olarak çıkacak zairlerin lıtlra· 

rahat edebilmelerini teminen aıala
taıaray binasının ön ve arkasında 
bulunan bahçeler zarif bir ıekll
de ihzar edilerek büfaler kona
cak ve gece yarıaına kadar or
kestra, meccani ıinelJ"a göste
terilecekUr. 

Bittabi bu ılnamalar Sanayi 
faaliyetlerini ve bilha11a Türkl · 
yedeki fabrikalarda çalııma tar
zını göıteren filimler olacaktır. 

~binanın ön ve arkaıına konacak 
elektrikli hoparlörlerle " yerli 
malı kullanmak memleket bor
cudur.,, 

Düıturunu ifade eden müte
madi konferanslar verilecektir. 

Sanayi blrlffl tarafından 

Aylardan beri tılemeyen lı
tanbul radyoıu itlerini düzeltmtı
tlr. Bu ayın içinde konıerlerlne 
baılayacaktır. Şirkete • yardım 
için bütçede on beı bin lira ay
rılmııtır. İtilaf edtlmiı olan tirket 
telsiz ıtrkeUne muaveneti nak
tlyede bulunacaktır. Bunun için 
tcabeden mukavele imza edilmek 
üzeredir. Yeni proıram eıktsin
den çok güzel ve zenğin olacak
tır. Her kesin ve her sınıf halkın 
ihtiyaçlarını tatmin için çalııila· 
caktır. 

Muhtarla ailesini 
soydular 

Koçurlu muhtarı Abbaı ata 
evelki gün aileaile beraber Üıkü
dardan Koçurluya giderken ön
lerine iki kiti çıkmııtır · 

Bu aıece haydutları, muhtarı 
ve aileıiot pantalonlarına varın
caya kadar ıoymuılardır. 

Jandarma bu adamların izl 
üzerinded lr. 

I 
birinci yerli mallar ıergiıi için 
ziyaretçilere tevzi edilen kırk 
bin broıurun kifayet etmemesi 
haıebile bu ıene aığari yilz 
bin nüıha baıılacak ve bu 

broıurlcrde ıergiye ittirak eden 
fabrikaların ve mağazaların ad
reılerl ve muamelatının clnı

leri yazılacak halkımızın müeı

ıeıelere ahı verit etmeleri huıu
ıunu temin edecektir. Sanayı 

birlifl lıtanbul Ticaret odası 
tarafından ıerğlye tahılı edilen 
üç bin liranın ltaaı ·hakkında 

tkttıat vekaletinden beklenmekte 
olan emrin Yürudunda derhal 
ıatihzarata baılanacaktır. Serii 
mahalli olan Galataıaray Uıeıi bu 
ay hitamında ıergi heyeti tertl
blyeıl emrine verilecektir. Şu 
hal o aıöre f abı lkalar bir temmuz
dan itibaren ıergide kendilerine 
tahılı edilen mahalleri tanzim 
ve tertibe baılayacaklardır. 

Geçen ıenekı alakaya naza
ran bu seneki ıerglnln herhalde 
dört yüz bin kitinin ziyaret ede
ceği tahmin edilmekte ve ıergl 
heyeti tertlblyeıt bu eaaıa göre 
teıttbat almaktadır. 

(Ank~~da ~~macera) · 
Yazan: AY HA~r ! 

ıı önünde ıen ve ıatfr dola
tan hayata uzaktan baktığı 
Ankarada, ıimdl ne kendisini 
karıılayan tek bir can ve ne de 
kendiline aıtna çıkan kimıesl 
vardı? Bir anda eıki hatırala
rın yadtle gözleri dolmuıtu. 

hakikatin ıert ıademeıf yle ıar
ııldı : 

- Beni bir otele götürecek 
bir araba illerim., Otomobil ol
maıın. Diye, mırıldandı. Evet, 
sakın, ıeaaiz ve gürilltüsüz bir 
araba ııttyordu. Memleketin hu
ıuslyetinden iztlrapla ruhuma 
bir az ıükO.net verecek bir araba 
Ona yavaıça binerek sokak içle
ri otellerinden birine gidecek tek 
yataklı karanhkca bir odaya ka
panacaklı. lıte o bunu iıtfyordu 
Hamalın hayretlerine ehemmiyet 
vermekılzln eıki körGklerindn 
yafmur ;kıntıla;.- ıızan bir 
arabaya bindi. Ve arabacıya:I 

Söylediklerine göre F eridu
ııun terekeıi araeında gayrı mun
taza ... hatıratı bulundufu zaman 
zavallı Samı beyle reflka1101 hn
kümetln llluavenetiyle ( Viyana ) 
ya bir tımarhaneye ıevkedtyor
lardı. 

- Birinci kıımın ıonu _ 

Feridunun kitabı 
j kinci kısun 
-1 -

Yine bir niıan günü Feridun, 

tlmendüferden indi. Şiddetli 
Y•lmur Yalıyor, ılyah muıamba
larını baılarına aeçiren ıoförlerle 
arabacılar Ankara iıtaıyonunda 

müıteri bekliyorlardı. Bavulunu 
taııyan ihtiyar hamal Feridunun 
yüzüne baktı : lıtaıyondan çık
mıılardı. Hamal elindeki etya
ları nereye götüreceğini öğren
mek istiyordu. Feridun uykudan 

yeni uyanmıt ılbi, gözlerini o
guıturdu. Nereye gidecekti ? Bil
miyordu. Amcaıı öleli altı ay ol
muıtu. Altı ıene evel kalbi çar
parak trene binip lıtanbula doi· 
ru açıldıaı Ankaraya, uzun ıene· 
lerln alır ve bezdiren ıztırapla
rını çektikten sonra tekrar aıeli
yordu. Amcası öhnüı, bütün eıkl 
blldtklerl ihtimal hep birer tara· 
fa ~ daiılıp ıavrulmuılardı. 

Bir vakıtlar iıtaıyon bina· 

1 

t 

Tam altı sene bilip görmedi· 
ği, yabancı ellerde kendine aıt
na olmıyan lnıanlar arasında 

yaıamıt, altı ıene tanıyıp ıev

diklerinin hayalile avunmuıtu. 
Amcasının da hayatı umman 
içinde canaız bir katre gibi da
iıhp yok olduiunu ltitUkten ıon· 
ra bOıbütün kimıeılz aldıiını 
hi11ediyordu : lıte tinıdi o ıal 
olıaydı ıuracıkta bir kenarda 
diraeiine baıtonunu asarak ken
dtılne gülecek : 

- Feridun, bu tarafa evllt .. 
DJye ıeılenecektl. ihtiyar hamal 
yQznne bakarken Feri dun hep o 
ıeıi, "evlat bu tarafa" ıedaıını 
arıyordu. Sonra bütün acılıyıle 

- Beni tenha ıokaklardan 
birindeki otellere ıötür dedi.. 

Mecliı annnden geçtiler, Ka
ra Oilan çarıuıından tahta krle
ye aıiden ıokaklardan birine aa· 
ptılar. Beyaz boyalı bir otelin 
önünde durdular. 

( Devamı var ) 

Sahife S 
-:ı: 

Dünden bugüne 
""""' ...,._,,.., --.. -

İzmirli belediyeci 
)p.oaı(.f--

Hulfiıi bey... ( tabii hangi 
Huhisi bey demeie lüzum yok ... 
lzmlrin belediyesinde reis olan 
ıu meıhur Hulusi beyden bah-
ıetmek iıtediğimfz elbette anla
ıılmııtır. l 

Eh .•• tıte bu Huluıf bey, bir 
ıabah gazetesinin dünkü nüsha-
11nda mutantan ( ! ) cümlelerle 
dolu, bir beyanat neıretmittlr. 

Sanki Viyana'nın, Berlin'fn; 
yahut Nevyork veya Londra'nın 
ıehreminl ile karıılaımııta dill 
tutulmuı gibi, gazeteci kekeli
yerek ıoruyor : 

- lıtanbul ıehremanetlnin 
faaliyetini naaıl buluyor ıunuz 
beyfendi? 

Devri dilarayı rfyaaetlnde 
lzmlr'i sekizinci ıınif bir Aıya 
ıehrine döndüren, piıltk'te yekta 
bir hale getiren lzmir,in hemen 
yarı yarıya münevver olan va-
tandaılarını her türlü sıhhi ye
niliklerden uzak ve mahrum bir 
hayata icbar eden o canım lz
mlr ıehrlnl kurunü vuatai bir 
belde ıekline sokan doktor [ Evet 
doktordur da .. 1, cevap veriyor : 

- Ben, lıtambul'u her gell
timde daha mükemmel, daha 
eyi buluyorum. 

Ve kimbilir naııl bir salahi
yetle ilave ediyor : 

- Zaten lıtanbul belediyesi 
en inkiıaf etmiı bir belediyedir. 
[ Söz aramızda bu cümle sakattır. 
Mamafi devam edelim ! ] Biz 
buraaını dalma örnek olarak 
alırız. 

Kafi .. Şimdi anlaııldı keyfiyet. 
Meier lzmir, o canım güzel 

ıehir besbelli bu hale gelmemtı .• 
Zavallı lzmir'i yakasından tut-
muılar bataklığa daldırmıılar d" 
ktmıenin haberi olınamıı ... Ôy
leya.. istanbul'u \>rnek ittihaz 
etmenin bundan baıka bir ma
naıı mı vardır ? 

Bu günlük bykadar . · 
Ensari Jlüle1ll 

Nihayet istifa! 
İzmirin biricik belediye 

reisi istifa etti 
Dün aıece yar11ından ıonra 

İzmir muhabirimizden ıu telarafı 
aldık: 

İzmir, 10 ( Huıuıi ) İzmlrfn 
ıazetecllerl teçhil eden maruf 
belediye relıi doktor HulO.ıl bey 
vazif~ılnden nihayet iıtlfa el
miılir. 

Siya11ıellin 

Bir üfülü hazin 
Üsküdarda lhsaniyede mukinı 

merhum Lala Baha beyin ke
rimesi ve müteıebbiı ıençler
den komilyoncu Mehmet Nuri 
bey zevceıl Fatma Zehra hanım 
yirmi aündenberi vazı hamil 
dolayfaile doktor Mahınut Ata 
ve ıair zevatın tahtı tedaviainde 
bulunduiu aırada 1ıeçen pazar 
ıünü akıamı ıaat dokuzu beı 
geçe bir kalp buhranından itti

haz olunan tedabiri tıbbıye ne· 
ticeıi kir.ıtri teıir olmayarak 
rahmeti rahmana kavuımuıtur. 

Salthatı niıvandan olan mer
humenin naıı rnaifiret nakıı 
kendisini ıeven aile ve akra.ba
ıının evndU ıhUramında Üıküdar 
eha lii mubteremealnin ittlrakile 
aileıi kabriıtanına defnedilmit Ur. 

Pek ıenç Yatında üfüleden 
mezburenln aileıi efradına bil
ba11a arkadaıımız Nuri beye ve 
Kimyaıer Mustafa Nevzat, yıl
dız levazım mektebi müdürü 
Faik Beylere ıamimi taziyetle
rlmtzt takdim ile hakdan ıabur, 
tehammül dileriz. 

Mevll rahmet eyltye 
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Ne f eliket, ne f eliket ••• 
Paşa hazretleri. 

Mithat paşa Mısıra mı firar etmiş ? 
Atebei mülukaneye hususi bir şifre mı 
var? Firar ve bir Cümhuriyeti idare 

tesisi hayali · hamı ile . ... 
bir saniye btirahatı humayunları 
için bakiyyei ömrümüzü fedaya 
hazırız. Zaten sınnü sal hadıli 

marufu eeçti. Bundan ıonra 
bizler için yaıamak bari giran-1! 

dır. 

Mahmut Nedim paıa, bu 
sözleri ıayet yüksek sesle ıöy
llyor, etrafına bile bakınmıyor

du. Sultan Hamidin, sarayın 
her tarafından her yerini pek 
ali. ılzll ıtzli dinlemesi ihtmal
lerini bilmiyor değildi. Belki de, 
Puiiıahın kendilerini dinlediği
ni farzederek böyle yüksek ıeıle 
sadakatini ilan ediyordu. 

Riza paıa : - J. Ya ! ya ! e
fendimiz, ıu Mısır meselesine 
bir de Mithat paıa gailesi inzi-
mam ediyor ... 

Mahmut Nedim paıa korku 
içinde gözlerini dört açmııtı .• 
O, Mıthat paıanın Talften Mısıra 
kaçtıfını, orada idareyi ele ala
rak lstanbula kartı lıyan ettl
ilnı farzetmiıtl. Aman yarabbi! 
Şayet böyle ise en büyük düt
manını zındanlara attırdı diye 
ıenlt bir nefeı alan Mahmut 
Nedim paıa, bilakis Mithat pa
ıaya eyilik etmit olacaktı. 

- Mnhat pata Mısıramı fi-
rar etmfı? Atebei mülükaneye 
huıuıi bir fifre filanmı var e
fendimiz? Nefelaket pata haz
retleri! Hemen cenabı hafızı ha-

da zatı münlmanelerlne haber 
göndermek üzere idim. Velini
met efendimiz, pata hazretlerini 
istiyorlardı. Dedi. 

Mahmut Nedim paıa, Rıza 

patanın anı davetinin ıu netice
ye varacağını, daha Bebekteki 
yahıında iken keıtirmifti. Hem 
en ayaklandı. Redingotunun 
önünü kavuıturdu.Yanl bu hare· 
ketile: 

- Hazırım. Buyurunuz hu
zuru hümayuna gidelim. 

Demek iıteyordu. Oıman bey 
önüne düıtü. Abdülaziz hanın 
emektar : Sadirazamı arkasına 

takıldı. Baıkatip odasından çık

blar. . 
Abdülhamit hala, mabeyin 

dairesindeki çalııma odasında 

idi. Mahmut Nedim patanın gel
diiini görünce : 

- Gel bakalım pafa., . Baı
katip paıanın odasında bülun
duiunuzu haber vermiılerdl. 

Hazır sarayı hümayuna gel
miıken kendilerini görelim, de
dik... Şu saat sarayda balun
manıza göre taam etmemlt o· 
lacakıınızdır, 

YARIN 

Yazık! 
Müskirat inhisarı 
lzmir şarapcılığını 

yıktı gitti 
İzmirin mühim ihracat mad

delerinden biri olan üzümlerin 
istihsal zamanı gelmek üzere
dir. Umumi harptan evvel mü
him miktarda ıarap imal ve 
ihraç eden bu m1ntakamız,ne ya
zıktır ki ıon ıene1e rde Şarap 
ihraç değil, ithal etmeğe baıla

mııtır. 

Şarapçılığımız ıon senelerde 
ölmüttür, ve bu vaziyet böyle 
devam ederse ölü olarak kal
makta devam edecektir. 

Umumi harpten evvel ıarap 
ihracatımız töyle idi: 

Kilo 
12, 780,865 

6,3?,2,396 
3,012,88& 
2,871,884 

219,993 

Sene 
HHO 
1912 
1913 
1914: 

1926 

Yukarıdaki rakamlardan da 
anlaıılacağı veçhile tarap ihra
catımız seneden seneye tedenni 
etmittir. 1910 ıeneıiode on iki 
milyon kilo ıarap ihraç eden 
İzmir 1926 ıeneıinde 219 bin 
kilo gibi hiç denilecek derecede 
ıarap ihraç edilmiotir. 

Difer taraftan Müskirat ln
hiıar tdareıi ıarapçılık için bu 
ıene lzmlrde hiç bir teıebbQate 
bulunmak fikrinde değildir. .in
hisar idaresi ıarapçılık huıuıun

daki bütün alaka ve tedbirlerini 
Trakyaya tahıla etmlttlr. Bu 
suretle yukarıdaki rakamlardan 
da anlaıılacafı üz.ere, lzmtr 
ıarapçılığı, bu ıene en ufak 
tedbir ve himayeden mahrum 
kalınca temamen ölecek ve ma
ziye karııan tatlı bir hiklye 
halinde torunlarımıza intikal 

edecektir. 
- ==== 

Belli değil ! 
...~ 

11 Hazlra11 _ 

Yunanlılarla İtilifname 
İtilafname Türklere ne gibi haklar 

temin edebilmiştir ! 
Türk - Yunan itilafnamesi 

dün ıaat 1 de Ankarada imza 
edtlmittlr. lti13fnamenln eıas 
maddelerini ehemmiyetine binaen 
dercediyoruz : 

Aokara, 10 (Hu. Mu.) Saat 
1,30. Türk Yunan itilafı timdi, 
yani ıaat birde hariciye vkill 
ve Yunan sefiri tarafından imıa-

landı. itilafın baılıca eıaaları ıun
lardır. 

1 - Her iki taraf mübadil
lerin tarafeyn memleketlerinde 
bıraktıkları menkul ve gayri 
menkul mallar Türkiye ve Yu
nanistan hükumetlerine intikal 
edecektir. 

2 - Elyevm bankalarda me
vcut her ıürlü emanetler Qzerine 
her iki taraf devletlerince kon
muı olan haciz imza tarihinden 
15 gün ıonra kaldırılacak ve bu 
emanetler sahiplerine iade edi
lecektir. 

3 - 9 numaralı beyanname
den müstefit olan müılümanlara 
alt menkul ve gayri menkul 
mallar Yunan büktlmetinin yedi 
tasarrufuna geçecek, metrüke 
eıhabına iade edilmif bulunan 
bu gün filen bunların tahtı tasar
ruf ve istifadesinde bulunan 
ıayrl menkuller müıteına tutu
lacaktır. 

4 - Türkiye tabiiyetindeki 
müılümanlara alt olup Yunaniıtan
da bulunan gayri menkul emval 
yunan hükdmetlnln yeddi taıarru
funa geçecek, ıukadar ki eıha
bına iade edtlmtı bulunan ve 
bugün filen bunların tahtı_tasar

rufunda olan emval bundan müı

teına tutul&caktır. 

5 - Yunan huktlmetinin tasar
rufuna geçen bu kabil gayri 
menkul emvalin bedeli dahildeki 
eıya eıhabına terk olunacaktır. 

1 O - Gayrimübadil olup iı
tanbulu terkettiğl halde tıbu mu
kavelenin 18 inci meddeıl muci-

tbince avdet hakkında mahrum
bırakılan türk tabiiyetindeki ru111· 
ların Türkiyedeki menkul ve gay
ri memkul malları ile İstanbulda 
hazır bulunan ve yahut hakları 
tanınmıı rum Etablileri ve İttan· 
bul mıntıkası haricinde ki.in men
kul ve gayrımenkul mallar Tür
kiye hükumetinin yeddi tasarru

funa geçecektir. 
Bu kabil eıhaıın lıtanbul mın· 

takası dahilindeki emvali bun· 
dan müıteınadır. Du mallar 
üzerindeki haciz derhal kaldırı
lacaktır. 

11 - Elyevm Garbi Trakyad• 
hazır bulunan Yunan tabiiyetin· 
deki Müslümanların tarih ve ma· 
halli tevellütleri her ne olnr,. 
olsun etabli hakları Yunan h4-
kumetince tanınacak ve bunlar 
Türklyedeki etabltlerin müstefit 
olacakları haklardan Yunanir 
tanda aynen lıttfade edeceklerdir· 

l 2 - A. Tunanlıtanda kAID 
ve ıarbi Trakya mıntakaııoı 
terk ile avdet hakkından mah· 
rum edilen Yunan tabflyetindekl 
müılümanlarm menkul ve ıayri 
menkul malları. 

8 - Garbi Trakya mıntakaıı 
haricinde olup garbi Trakyada 
elyevm hazır veya avdet hak· 
kından istifade edenlerin menkul 
ve gayrı menkul malları. 

C - Garbi Trakyada kain 
olup haziran g27 tarihinde muh
telit komisyona Yunan heyeti 
murahhasası tarafından verilen 1 
listede yazılı mallar. 

kiki Padlıahımız efendimiz haz· 
retlerlne tükenmez ömürler ve 
saadetler ihsan bu yuraun, amin! 

Mahmut Nedim pata yerden 
temenna etmit, cevap vermemlı
ti. Eski kurt, ıeytan Paditahın 
göstermek istediği tagaf ülü, 
takdirler içinde düıünüyordu. 
Abdülhamit okadar kurnaz bir 
adamdı ki onun yüzünden, göz
lerinin bakıılarıla ağzından çı
kan sözlerden hiuiyatını anlaya 
bilmek, düıüncelerine nüfuz ede
bilmek imkanı yoktu. 

Gayri n1übadillere tevziat 
ne zaman vapılacak ? 

6 ·- Yunan tabaıına alt ve 
mübadeleden iıtiına edilen İstan
bul mıntakaaı ditarısındakl ıayri 
menkul mallar Türkiye hükQme
tlnin tahtı tiıar rufuna aeçecektir. 
Kezalik Lozan muahedesinin 
meriyete girdigi tarihten ıonra 

D - lıbu mukaveleye merbnt 
listede yazılı ve meıabai ıat

biyeıi mecmuu yedi bin yunan 
dönümüne balığ olan arazi yunan 
hükumetinin yedi tasarrufuna 
geçecektir. Yukarıdaki kayıtlar 
haricinde Garbi Trakya mlnta
kaaında elyevm hazır müılüman 

etablilerle, avdet hakkından 
mahrum olan eıhasın Garbi 
Trakya mıntakaıındaki malları 
üzerindeki tasarruf hakları hiç 
bir ıuretle haleldar olmıyacak 
ve bunların üzerine konmuı olan 
hacizler kaldırılacaktır. 

Rıza paıa,arülmemek içinken
disini güç tutuyordu. Baıkatlp 
Mahmut Nedim paıanın bu dere· 
ce mudahln olduğunu bilmiyordu. 

- Efendimizi davet sebebi 
bu huıuıtakl mutalealarına des
Ureı olabilmek umolyeıinden mnn-
baiıtlr, efendimiz. Mtthat pata 
f lrar etmlf değildir. 

Mahmut Nedim paıa uzun 
ve derin bir nefes almııtı. Baı
ki.tlp devam etti. 

- Firar ihtimalinden bahtı 
bir rapor. 

- Evet, evet, Hudanekerde 
firar ve bir cümhuriyeti idare te
ılıl hayali hami ile •.. 

Mahmut "ledlm paıa yine 
yüksek aeıle bağırup caiırırken 
oda kapıaı açıhvermlftl. 

Mahmut Nedim paıa arkasına 
bakmağa bir türlü cesaret ede
miyordu. Gelen, mutlak Sultan 
Hamit olacaktı. O, zaten Padt
ıahın kendilerini ılzlice dtnle

dtttne kant idi. 
Halbuki içeriye giren serkurena 

Osman beydi. Osman bey Mah
mut Nedim pa1anın eteğine doiru 
temenna edüp yan tarafa lllf
mltllr. Baıkltlp Rıza pata •u•
muıtu. 

Mahmut Nedim paıa: - Eı· 
taffurullaht İltifat buyurluyor 
beyefendi oilum .• 

Diyerek ıülQmaemlıtt. 
Osman bey: - Hüınn teıadnf 

paf& efendimiz. Vallah, kulunua-

Abdülhamit: - Söylemiyor
sunuz. Taam ettinizmi pata? 

- Sayei Şahanede •.• 
- Osman bey, bakınız paıa 

taam buyurmamıılar. Kendileri
ni tatylp ediniz .. 

Abdülhamidin bu iradesi ü
zerine, Osman beyle Mahmut 
Nedim kaıa huzurdan çıkmaya 

mecbur oldular. 
Abdülhamit, Mahmut Nedim 

paıayı huzuruna almııken, yemek 
behaneıile neden ıeriye iade 
etmifti. Buna ne lüzum vardı? 
Çünkü: Vilkela saraya ufr11dık
ları zaman, mutlak yemefe davet 
edilmek adet idi. Hatta:Sarayda 
vükelaya mahıuı bir yemek oda
sı bile vardı. Lakın; Paditah ıon 
dakikada Mahmut Nedim pata 
hakkındaki fikir ve kararını de

ilıttrmiı olmaaın •. 
Mahmut nedim pata bunları 

düıünüyor miydi ? Bu noktalar 
hatırından seçiyor miydi ? Burası 
tabii belli değildi. Yalnız, patayi, 
huzurdan çıktıktan ıonra yemek 
salonunda pek dütünceli ve daliın 
i6renler vardı. Paıanın malum 
olan Sadaret hırsıoll ıöre, kuv
vet manevlyeılnln çok kırılmıt 
oldufuna hilkmedileblllrdı. 

( Devamı Yar ) 

Gayri mübadillere yeni bir 
tevziatın yapıldı&ı hakkında 
Cumhuriyet refikimizde intiıar 
eden bir haber üzerine dnn gayri 
mübadiller cemiyetinde tahkikat 
yaptık. 

Cemiyet takdiri kıymet ko
misyonundan Talat bey bir mu
harririmize demiıtir ki: - Cum
huriyetin yazmıı olduğu bu ha
ber dogru degildir. Gazeteniz· 
le bunu tekzip edebilirılnlz. is
tihkak sahiplerine yapılmakta 
olan mutat tevziat pazartesi ve 
perıenbe günleri yapılmakta ber
devamdır. Yeni bir tevziat& 
batlanmıı defildir. 

Erazi sahiplerine yarım takılt 
niıbellnde yapılması taıavvur 
edilmekte olan lkinct taksit tev
zlatmın ne zaman kabil olaca
ğını ıüallne cevaben : 

- Bu henüz mutaıa v"erdlr • 
Fakat ıtmdilik bu bir' tasavvur 
halinde bulunmaktadu. 

Huıuıi istihbaratımıza naza
ran erazi sahiplerine yapılacak 
olan bu yarım takıit ntıbetindeki 
tevziat bu ay içinde baıhyacak
tır. __ .................... ~. 
İngiliz sefiri bugün geliyor 

Mezunen ıehrtmızden ayrıl
mıt olan lnılllz sefiri Sır Tore 
Klart buaün ekıpreıle ıehrlmlze 

ıelecektir. 

' vaz yet ve tasfiye edilmiı Yunan 
emvali Türkiye hükumetinin mali 
olacaktır. 

7 - Yunan tabaaaının İstan
bul ır ıntakası dahilinde kain ıa
Yrhnenkul mallar üzerl!'deki ta
sarruf hakları iıbu mukavelena
me ahkamı ile haleldar olmaya· 
caktır. 

1 - Türkiye hükumeti kendi 
tabiiyetinde bulunan ve elyevm 
lıtanbulda hazır olan bilci'·mle 
rum ortodokoı tebaıının lıtanbu
la geldikleri tarih ve dogdukları 
Yer ne olurıa olıun etabli hakkını 
tanıyacaktır. Ayni etabli hakkını, 
Türkiye makamatı tarafından 
verilmit paıaportla İıtanbulu te
rlretmit olan gayri miibadil eı· 
haı hakkında da tanıyacakbr. 

Bu suretle aile reiıl etabll tanın-
t lllıt olan zevce, erkek ve kız 
•agtr evlat, ve kocaya varma
nııı reılt kızlar lıtanbuldakl aile 
retıine iltihak etmek hakkını 
hatzdtr. Kez.alık reılt oilu aynı 
vechile etabll tanınmıı olan dul 
analar ofullarının yanına ıelme
i• nıeaundurlar. 

9 - Evlenme emvali ıayrı 
menkule alıp ıatma ve ıerbeıt 
ıeyrü sefer etme hakkından yu
karda ztkrolu~an eıhaaa karıı 
mevcut tekayyOdat ref edilecek
tir. 

13 - Tarafeyn hükumetleri 
yukarıdr mevzuubahı edflen men-. 
kule eıhaaından her hanği birine 
ait emvalin Iradı veya mukabili 
dolayiıiyle her türlü iddiadan fe
ragat edeceklerdir. 

14 - Muhtelit komisyonun 
28 numaralı kararının 3 ücncü 
maddesi mucibince tesviyesi la
zım gelen bedeli icar ve sair 
tahıilit meıailini tarafeyn hük&l
metlerinden her biri kendi taba
asile doğrudan doiruya hal 
edecektir. 

15 - Yunanistan bu muka· 
velenin merlyete ıirdiii tarihte• 
itibaren bir ay zarfında muhteU& 
komtıyon emrine (4:25) bin lnıiU
liraıı tahılı edecektir. Bu melr 
laidan muhtelit komisyon ıoO 
bin İngiliz. lirasını İstanbul maO· 
takası haricindeki malları•• 
mukabil lıtanbuldakl rum etab· 
lilerlne, ve a•det hakkıodaO 
mahrum olanlara tazminat olarak 

teyzi edecektir. 
8 - 150 bin lirasını, malları 

iıbu mukavele mucibince Yunan 
bGkumeUne intikal eden Yun•0 

(Devamı 5 tod eahtfede) 
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Mirabo kendini pek pahalıya satmıştı! 
Kıralın Paris' e hücum edeceği, Milli Meclisi 

dağıdacağı söyleniyordu. 
topla 

12-
Mtrabo bir ta

taftan üçüncü ta· 
bakaya karıı in
kllabı müdafaa e
der ıtbi görünü
Yotdu. Fakat dl
ltt taraftan •a
rayla anlaııyordu. 

Gündüz Milli 
Mecliıte dehıetli 
rıutuklar ıöylüyor, 
itce kırallçe ile 
Parkta aizli gizli 
huluıuyordu. Mi
rıbonun bu iki· 
YGılülüiünü halk 
•rıcak o 6ldükten 

emir veriyor, fakat bu emirler 
infaz edilemiyordu. 

Sözde Pariı'te ıilahlanan 
40,000 kitinin •arayın üıtüne 

yürümeğe hazırlandığı rivayeti 
çıkınca, prenıler ne yapacakla· 
rını büıbütün t•ıırdılar .. 

Sarayın etrafı, askerlerle mu
hafaza altına alındı, köprülere 
topçu bataryaları yerlettirildl .. 

Bu eınada, Parflteki, ıiyaıi 

kulüpler muhalif ıazeteler de• 
faaliyetlerine germl vermtılerdi. 

Parlıe bir çok ecnebi ihtilal
ci gelmlıU .. Bu ecnebi ihtilAld
lerln nutukları da halk üzerinde 
müeaalr olmaktan hali kalmıyor
du .. •orıra anladı. Sen Lazar yağması 

MllU mecllılu Bu vaziyet karıuıında, ıaray 
erı nGfuzlu hatibi haline gelen Mira netin vfsaline inkilibı ıatma- ve kraliçemin komitesi ıimdilik 
bo kendini okadar' beienmeie kta tereddüt etmemitti.. rücat etmekten haıka çare bula-
baılamıı, kendi kuvvetlerine ok.•-

1

. lıte, Milli Mecliste, Kralın madılar .• Ştmdiltk rücat edilecek 
dar aüvenlyordu ki, halkı 11- teırlfat nazırına 0 meıhur ce- fakat bir mnddet _'ıonra bu rüca-
tedfği yer~ ıilrükllyeceğln zan- vahı veren Mirabo böyle ka- tın ac111 çıkarılacaktı .. Eaer kra-
tıedtyordu. fnktlabı istedlil de- ! ranhk, muhteri• bir ıahıiyettl. liçe ile aııfı kont d'Artuanın 
tecede durdurabtlecek bir kuvvet Sarayın rücatı elinde oı.aydı bütün par1a halkı-
"•hnıedıyordu kendinde. Milli meclisten teırifat nazı· nı kılıçtan aeçireceklerdi.. Ge-

Krala yazdığı mektuplarda rının kemali rezaletle kovulma11 celeri ıiz\l kapıdan Marl Antu 
"tıtereem bu aıi halkı ıizln ıarayı hem ıaıırtmıı hem fena vanettn yatak odaaına ğlrmeae 
ayaklarınıza kapattırabilirim,. halde korkutmuıtu. devam eden kont d'Artua, ıev-
llbt ıeyler söylüyordu. Ve Kr- Parille heyecan müthiıti. Or- glliaine intikam ıaatının uzak ol-
•l, vaktiyle aıılzadelerin ara- talıkta dehıetli rivayetler dönüp ı madıiını ıöylüyordu.. Yalnız 
••ndan kovulmuı olan bu ıabık dolaımaktaydı.. Karalın Parııe biraz ıabır etmek, kurnazlık 
lıılzadeyl, yalvararak yaka- hücum edeceği, Milli mecliıln ıöıtermek lazımdı •. 
tırak kendi adamı yapmak topla dağıtılacağı ıöyleniyordu.. Brtık bütün manevi kuvvet 
lıttyordu.. Bu haberler halkı büıbütün coı- Milli rrecltıln elfndeydi ve ya· 

Mırabo kendini aaraya çok turuyor, kızdırıyor, alevelndiri- \

1 

kında maddi kuvvetlere de o hü-
P•halı aatmıfh. Bir taraftan yordu. kmedecekti .. 
ICraldan külliyetli para • çeki- Venayda oturan kalk ıato- Sarayın haricinde kalan ve 
Yor, dl ger taraftan Kraliçenin nun etrafında küme küme top- Milli mecllıtn kuvvetini yakın-
ltce mülakatlarından müte~ tanıyordu. Şatodaki prensler, dan gören bazı aıılzade mümeı-
leızız oluyordu., Provanıln eı- muhafız kıtatına bu tvplanan 

1 ıtllerl de mecllıe llttlıak etti. 
kt za a zabttl Mari Antuva- halk kitlelerini dagıtmaları için I Devamı var) 
~mpar ,..,_ ....... ~~~ ~~~ 

tabu~~ie; ~azmi- Taksi zammını az Poliste 
llat olarak tevzi edecektir· 

Bu tevzi meı'eleıi muhte~t görüyorlar E . .7'h .. ı . 
koıniıyonca ıfa olunacakbr. Mu- Şor 1 cemiyetinin takat VI mu Ur enınce •• 
tebakı ı 25 bin lira muhtelit ko- or er . ·~-
llılıyon tarafından a takıitte ücretlerine zakmt ilçdınkel manete Kendini kaldırıp denize 
'fn. k 1 l müracaat etme e o u arı ma-
rı:r ::;e hükQmetine teıv ye o u- lumdur. Emanet takıilere altı atınışI 

ca ır • b kuruı zammı kabul etmlıttr · Bu O 
16 -Yunan hükameti gar 1 zam az ı~rülmektedlr, bilbaHa: EvYelki aün ıaat 16 da ık6-

'ftakyadakl müılüman etabltlere _ Emanet eıklden otomobil dardan kalkan Şirketi bayrlyenln 
'-it olup iadeıl memnu olan levhalarından üç k111m (iz.erine. 75 numaralı vapuru Saraybur-
'llallarJn ıahiplerlne ledilhace yani iki buçuk, dört buçuk, yedı nuna aeldifl ıırada boraada ıtm-
l•zmın için muhtelit komlıyon buçuk lira alırdı. Şimdi lıe bun- ıar Manol otlu Dimtiri intihar 
ilnrlne Ayrıca (15). bin lnailiz fardan beı buçuk, dokuz buçuk. etmek için kendiainl denize atmıı 
lr•ıı tahılı edecektır. on iki buçuk lira almaktadır. 

17 - Avdet hakkından mah- Bunun ıtbl ıebepler dolayulyle bede kurtarılmııtır. lnt1barının 
•uın olanlar, Türkiye cumhuriyeti takıl flatlarına en aıalı on kuruı ıebebl Kurtuluıtaki e•inln eıkl-
111•kamatında paıaport almakıı- zam yapılarak birincilerin kırk lliinden belediyece mühürlenme-
!\~ latanbulu terk etmlt elyeym ikincilerin takıilerl otuz kuruıla •inden müteeHir olduiundan 
'"1~te bulunan Türk tabiiyetindeki açılmalıdır. ileri ıelmittir. 
ruını,r ile Yunan cumhuriyeti - ==---<•_~>~e~g4it'e ıım==_..,""."k-" -
1tıalcamatından puaport almak•ı- Gümrukten şı ayet Sarhoşluk bu ! 
zın ıarbl Trakyayi terk etmiı, ediliyor 
i,'";vm hariçte bulunan gayri mu- Türkiye dahilinde bir ltman-
1 _a 11 ~unan tabiiyetindeki mü•- dan dtfer Umana nakl olunau 
l umay ara Türk tabilyyeti ve Rum -mrüiü verilmiı eıya için ay· 
hra ikth~k tabltyeUnl tanımafa ~ı~a birde tt-areU dahiliye be-

Evvelki aece Sırkectde ıar
hoı olarak icrayı rezalet eden 
Hayrullah pollı memurları tara
fından yakalanmııtır. 

Sahife t> 

Gene beraat ettik! 
[ Birinci sahifeden devam ] 

Müddeiumumi beyin bu takriri 
üzerine, gazetemizin ve ıermu
harrirlmlzin Tekili avukat Etem 
Ruhi beye ıöz verildi, ve mu
mailehyhte müdafaaıuı berveçht 
zir telhiı etti. 

( Mukterem reiı Bey! 
Muhterem makamı iddia mü

meHllinln takririnden ıonra bize 
ıöz düımez. Ancak Tazlfel ve-
kalet ve kanunun maznun vekili 
ııfatlle davaaının muhtacı tenvir 
noktaları üzerinde bir kaç ıöz 
illvemlzi icap ettiriyor . Bu 
huıuıta müıadenizl lıtlrham 1 

eylerim. 
Tütiln tdereıt inhlıartyeıt 

müdirlyetlnin müvekkilim Yarın 
ıazeteıl aleyhine tevehhüme l 
düıerek ikame elmit olduiu 
kearl hayılyet ve hakaret dava- [ 
ıını, doıyada mevcut Yarın mü•- 1 
haıı üzerinde ve muhterem ' 
müıteki vekilleri beyin takrirle
rinde arlz ve amlk tetkik ettim. 
Filhakika tütün inhisar idareıi- · j 
nln meı'ultyetlnt mutazammın \ 
bazı tütün ahı veriılerl ve bu 
tılerle me11ul U1ccarlar ve ıtr
ketler hakkında tenkıdatı muh· 
tellfeyi havi makaleler yazılmıı. 

Fakat bu makaleleıin bütün 
ibareleri cümle ve kelimeleri birer 
birer muhakeme ve mizan edi
lae tütün tdarel reımiyeıinl ıı· 
Uhtaf eyleyenbir ıemmel haka
ret bile mahauı olamaz. 

Bil' aldı a ı kinunıani tarihli 
yarın nüıhaaında möıyö Kohen 
Behcet heylde faka butırmak 
iıteyor ıerlavhah fıkrada (Fa
kat behçet bey hileyi derhal hi
aederek hamiyetli bir zat gibi 
memleketin ve hazinenin me
nf aatını kurtarmaia muvaffak ol-
muıtur}yazılmıf. Bütün o yazıların 
heyeti umumtyeılnden mCiçtemian 
Te münferiden çıkmaaı tevehhüm 
edilen hakaret iddtaaını tekzip 
lçlal ıu.ıabrlar klfl bir delil teı
ldl etmez.mi? fnbiaar idareıl 
mddlri Behçet bey memlekette 
rical yetltdirmlt bir muallimdir. 
Onun namu• ve hayılyetl üze· 
rinde hanıl •atandaı tevehhOm 
eder 7 onun namuı ye hayıl-

yetlni kim bilme& ve ona karıı 

kim, hanıt vicdan dil uzatır? 
Şn halde hakaret ve ke1rl bay
ılyel mevzuu bahaolmaz, ve 
dava yoktur. 

Mea' elenin bu noktada muh
taçı tenvir ciheti ıudur : Şu 
ıuı tefehhümüm ıebebi ne dir ? 
Sebep maatteeHüf hazindir. Se
bep memleketimizde Jıenüz bilr
rlyetl fikir ve kelamın bir terbi-
yel mahıuıa olarak netvünema 
bulamamıı, (Toberanı) kellme-
ıioin lıtthdaf eyledifl f azJletln 
anlaıılmamıı olmaıındadır. Av
rupada, hür memleketlerde her 
maruf zat, her recülü devlet fca
bında tenkit edilir. Bu ona kar
ıı hakaret ıayılmaz. 

Tenkldatı vakıaya karıı büyük 
adamların ıükiit ve ıükiinu tobe
ranı denilen bir medeni f aztleti 
tebellür ettirir insanların aamlml 
tenkitlere tahammülü toberanı-

larının azametini gösterir. 
Memleketimizdede er geç bu 

f aztlet tekemmül edecek o zaman 
bu ıibi ıui tefehhümler kalma
yacak manayi hürriyet iıte o 
zaman idrak edilecek ondan 
ıonra da mahkemeyi adaletimizi 
ıural eden bu gibi bi mana 
davalara mahal kalmayacak. 

Şu hakikat anlaııldıktan ıonra 
adil kararlarınıza, müvekkilim 
hakkındaki lıbu isnattan dolayı 
teveccüh eyleyen mazounlyeti 
vakıadan da beraet kararınızı 
illirham eylerim. 

Etem Ruhi beyin iıbu müda-
f aaaından ıonra hey' eti hakime 
müzakereye çekildi. Bir az ıonra 
heyeti: hakime fU adil kararını 
okudu. 

Neıriyatı vakıada tiıtün idar~l 
inhiıariyeıinl ikazdan mada hır 
manayı hakaret görülmediği ci-
hetle Aı ıf Oruç beylu beraetlne 
karar verildi. 

························································ 
Sabıkalılar çarpıştılar 

Galatada ıabıkalı kürt Haaan 
ile arap Bedri btrbirlerlle kavga 
etmiıler,Bedri uıtura ile HüıeyJn 
ıol memeıinden yaralamııtır. 
Carih yakalanmıt mecruh ıenjorJ . 
haıtaneıine yatı rılmııtır · 

sın veclhll g ôzlore malik olan slnok ma. 
snnız Oz.ortndeı<i en guzel yemeği kollar. 
De• hal oraya at:ler.:.k bir çok pluliklerı 
ve hastalık tohumlarını blrakır. Ve onu 
tutıncnı:za meyda~ birakmadan vızılda
yarak ortadan gaıp olur. 

Fllt a!rıek, sivri eınek, pire, güv•, karın· 
ca, hamam bôcegi, tahta kuruııuı öldür· 
ür vo yıımurtaıarını lrnha eyi T hllk•· 
sizdir. Kat 'iyen lel<e yapmaz er. e 

B
er ti tiınet kabul etmitlerdir. nameıl tatenmektedlr. Bunun · 
u ıure e yeni tabiiyet iktlıap r;.: beyaanamelere pul ilıak ve Üsküdarda lstanbul 6ıncı 

etmıı olan zevat -:•kt memleket- bir takım •formalite,. malın mu· içra menıurluğundan: 

Flit ı haşarat ölduron diğer ı~ayllarıe k•· 
rıştırmay ınız. Sarı teneke 8 siyah kut•· 
ğa dikkat ediniz. Y 

;Daha -_çabuk 6ldüror -- -

lerindekl medel\t haklarından 1 balyalarlD daınıalan-
lllahrum kalmıyacaklardır. :::.~~· 'atbi fuzuli muaınele- Fatma hanıma borçlu Bayram 

18 - lıbu mukavelenin tatbı- lere lüzum haııl olmakta ve eı· Kahyanın mahcuz (e) adet elyah 
kl her iki hükQmetçe muhtelit ko- habı meaalibin iti bir takım demir karyolaıının 15/6/gso tarl-
llllıyona tevdi edilecektir· mütküllta uiratılmaktadır • Bu- hine m6ıadif pazar günil OıkOdar-

19 - lıbu mukavelenamenln nun kaldırılmuı için ıon zaman da pazar mahalli olan bit paza-
teıhil veya tatbiki buıuıunda larda ıümrQk komlıyoncuları tara- rında ıatılacafından talip olan-
ınuhtellt komlıyonda hadi• ola~ fından müracaat edilmlıttr. Ti- ların hazır bulundurulacak me-
cak her türlü ihtilafta bitaraf caret odaıı taaafından da bu 
lzanın hakt.mlıtı umumi ıurette huaıııta bir delllette bulunulmaaı mura müra•at etmeleri llln 
k-bul edılmııur. muhtemeldir. oluaur. 

_ l: ııiömi Daposu: J. BERT ve ŞÜREl{ASI İstanbul -Galata VoJVoda Hu 
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Haşaratı 
öldürenler 
arasında FAYDA daima birinciligi kazanır 

insanlara, FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kuruıu, ıinek ve ıair haıaratı yumurtalarile imha eder. Kokuıu hafif ve leke yapmaz. 

hayvanlara ve nebatata zararı yoktur, FAYDA ilmine dikkat ediniz. Bütün devalr ve müe11eıeler FAYDA istimal eder. Hasan ecza deposu. 

BÜYÜK TAYYARE 
• PİYANGOSU 

8. İNC:i 'TEI~l"İP 5. İNCi KEŞİDE 

Bu gün çekiliyor 
Ke§ideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 
Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

{ 50,000 ) Liradır 
çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

66'666 adet torba imali : 
Tü ün İnhisarı umum müdürlü
ğünden: 

idare lçln mevcut nümuneal veçhile beıl tdere tarafından veril
mek ıartfyle (66 1 666) adet torba dikllrllecektlr. Taliplerin her ıün 
gelüp nümuneyl görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkateleri ife 16-6-930 pazarteıl günü ıaat 11 de Galatada mO.ba
yaat komiıyonunda bulunmaları. 

.. .. 
Bandırmada muhterik fabrika 

binası tamiratı : 
Tütün İnhisarı umuın ınüdürlüğünden : 

Bandırmadaki muhterik fabrika blnaıının depoya tahvili için e•-
velce ilan edilüp bile.hara feıhedilen müoakaıaya ittlrak eden taliple
rin idarel merkeziye Mimari ıubeslnde hazırlanmıı olan ıartnameyl 
müzeyyeleyi ahz ile inıaat mahallini eidip gördükten ıonra 18-6-gao 
Çarıanba günü ıaat 10,30 a kadar yeni teklifnamelerfni kapalı zarf
la Galatada mübayaat komiıyonuna tevdi etmeleri. 

• * 
200 çuval tıışasta 

l"ütün inhisarı uınumt ınüdürlüğünden : 
Cibalt fabrikası kutu tmalathaneıi için yerli malı olarak 200 çu•al 

nııaata pazarlıkla ahnacaiından itaya talip olanların nümunelerl ile 
birlikte pazarlığı için 16-6·930 pazartesi günü ıaat 10,30 da yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkatelerlle Galatada mübayaat komiıyo

nunda bulunmaları. 

* • 
Bandırmada mudiriyet binası 

inşaatı: 
l"ütün İnhisarı unıumi n1üdürlüğenden : 

Bandırmada müdüriyet binatı kapalı zarfla mOnakaaaya konul
muıtur. Mezkur inıaata ait resim, ıartname ve saireai üç lira muka
bilinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye Mimari ıubeılne mü
racaatla almaları ve 21-6-930 cumarteıl günü ıaat 10,30 a kadar 
zarflarını Galatada mühayaat komiıyonuna tevdi etmeleri. _______________________ , 

Devlet demiryollan ilanı J. 
12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklarının kapalı zarfla mü

nakasası 7 Temmuz 1930 pazartesi günü ıaat 15 le Ankarada Dev
let demlryo\ları idaresinde yapılacaktır. 

fttirak edeceklerin teklif mektuplarını \e muvakkat teminatlarını 

aynı günde saat 14,30 a kadar münakaıa komlıyonuna vermeleri la

zımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beı ltra mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Emvali metruke 
müdürlüğünden 

Feriköyünde Fran11z mezarlı~• kar1111nda 6 - 159 numaralı hane
nin 72 hisse itibarile Hazineye ait 7 hluestnln 250 lira kıymeti mu
hammenc •e peıin para ile t ı - 6 - 930 tarihine müıadıf Pazar eünü 
ıaat 15 de ihale edilmek Uz.ere müzayedesi bir hafta temdit edilmiı
tir. Taliplerin yüzde 7 ,IS teır.lnatı havi makbuzlarile Mlllt Emllk mü
düriyetine müracaatları. 

Trabzun Lüks Postası 

S h vapuru p 
U 12 Haziran erşen-

b günü Sirkeci rıhtımından e hareketle (Zonguldak, Ine-
bolu, Samsun, Ordu, Gireıun, 
Görele, Trabzon, Sürmene, Rize, 
M "pavri, AUna Viçe ve Hopaya 
azimet Ye aynı iskelelerle Sürme
ne, Vakfıkebir, Görele Fataa Ye 
Ünyeye uğrayarak avdet edecektir 

Yük Ye yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci ıalonu karıı-
11nda Mizan Oflu Han No: 2 

Telefon lıtanbul 354 ,. 
1 SADIKZADE BiRADERLER 

1 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Defterdarlık ilanı 
.................... ~x .............. 1 ................ 1• 

SA'rtLII( EV 
No. 217-~29, Fener caddesi, Sifrikoz mahalleıi, Cibalt vapur tı· 

ketesine 4 dakika meaafede 4 katta 5 oda, bir mutfak, 2 hela, 3 ıofa 
ve 1 daraçayl müıtemlldir. Bedeli iki sene ve iki taksitte verilmek 
ıartiyle tahmin edilen kıymeti 4180 liradır. Satıı muamelesi pazarlık 
ıuretflye 28 haziran 930 cumarteıi eüuü ıaat 14,30 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (R. 1108) 

+++++++<~>+++++++<~>++++++++++++ 
~ DOKTOR ~ 

:l AGOP YESSA YAN i . ~ 

A b : Langada camiıerif ıokağıoda No. 19 lu muayenehanesinde : 
y ~ 
•:• hergün haata kabul eder. .,•• 

' A~~~Ah~AA~~A~~~~~~AA~~~AA~AA4l 
· Domlu Pınar 

vapuru Pa 
15 Haziran zar 

1 • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • ~ • • • • .... .., ....... ..,........... ~ 

. Bergama belediyesinden : 

• 

Günü akıarnı ıirkecl rıhtı
mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıun , Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon , Sürnıene , ve Rize ) 
lıkelelerine azlnıet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Meyme
net hanı altında acentahğına 
müracaat. Telefon lıt. 2134: 

Vaporlarımız her pa- ı 
zar muntazamen hare-
ket edecelderdir. 

EMM'ii!ft 1: .. & 

LESSIV ÇA~1AŞIR 
Suyu: Hasan Ecza Depoıunda 

• İLAN 
1 Haziran 1930 dan itibaren 

terki ticaret ederek keyf lyetl 
alakadar makamata bildtrdilimi 
ilan eylerim. Sabık Şehremini 

______ o_p_eratör Dr. Emin ı 
Kadıköy Sulh 1inci Hu-

kuk mahkenl(~sinden : f 

Berıama ş,hir suyunun mevcut deposundan alınarak ıebire tsale 
ve tevzii için ihzar edilen boru ve ilttaak aksamının (52915) elli Jki 
bin dokuz yüz on beı lira 21S kuruı bedeli keıiflf fartnamei fenniye 

. ve ketifnameal mucibince vaz ve tesisi yirmi eün müddetle ve kapalı 
zarf uıulile mevkii münakasaya vazedilmiıtir. Talipler ıeralti fenni· 
yeyl anlamak üzere Bergama Belediyesi Fen memurluğuna müra'" 
caatları ve tekllfnamelerini haziranın 29 uncu pazar a-ünü ıaat 14 e 
kadar vermeleri ilin olunur. 

İstanbul 4 cü icra n1e
murluğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: Bir bap hanenin üçte bir 
hl11e. 

Gayri menkulün bulundu~ 

mevki, mahalleıl, ıokağı, nu
maraı: 

Beyoğlunda Kamer hatun 
mahalleıiade Enli yokuı cadde
sinde 7 No. hane. 

Takdir olunan kıymet: Te· 
mamı 4:200 lira. 

Artırmanın yapılacağı, yer, 
gün, ıaat : İstanbul ~ cü icrada 
12/7 /930 Cumartesi saat 16 ya 
kadar 

1 - İıbu gayri menkulün 
artırma fartnamesi 28/6/930 ta· 
tihinden_itlbaren 930/190 No ile 
lstanbul dördüncü icra daireıi-

' olunur. Beı numaralı fıkradaki 

ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın ür 
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 

alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın bi rincl veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına a-öre diğer tartlar. 

Artırma birincidir müterakim 
vergi, vakıf, belediye rüsumu 
alıcıya aittir. Peıin para lle ıa

tılıktır. 

Yazılan hane hissesi yukarıda 
eösterilen 12-7-9 3 Otarihinde İıtan' 
bul 4üncü icra memurluğu oda11n' 
da tıbu ilan ve gösterilen arttırın• 
ıartnamesi daireıinde ıatılacağı 

, ilan olunur. 
1 ~--~-~~------------~~------

Kadıköy birinci ıulh hukuk 
mahkemesinden Kadıköyünde 
İkbaliye mahalleıintn Ulu ıoluk 
tokağında 84 numaralı hanede 
ıakin iken elyevm ikametgahı 
meçhul bulunan mütekaidini ına- ' 
liyeden Ômer Cemal beye, 

ı nin muayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla 
ınalümat almak isteyenler, itbu 
fartnameye ve 930/190 ,losya nu

1 Beşiktaş ikinci sulh hukuk 
1 hakimliğinden: 

' rnaraıile memuriyetimlze müra
caat etmelidir. 

Pey akçeıl olarak verdlgl yüz 
altın liranın tarihi senetten iti
baren iılemiı olan faizi ile tah- ·1 

ıili taleblle Kadıköyünde ha-
2 - Artırmaya trUrak için 

Yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
Yedi teminat göıterilecektir. mallar kakyaıı Haıan ef. tara-

fından aleyhinizde ikame eyle
diği davanın gıyaben cart mu
hakemesi neticesinde tafıilatı 
zaptında yazıtı olduğu veçhlle 
müddet tarafından verilen y(iz 

lira altun paranın aynen hıfze
dilmemiı ve tadeıl gayri kabil 
bulunmuı olduğu takdirde altun 

olarak miılen itasına tmkan bu. 
lunduğundan ve mesele evrakı 
nakliye !kanununun 2tnci mad
deıl ahklmı haricinde görüldG
ıünden dava tarihinden ttiba
ren yüzde beı kurut rayiç üze-

rinden faiz yürüdülerek balil 
olacağı meb!af ile müddeabih 

yüz liranın altın olarak maa ma
sarifi muhakeme ılzden btttah
ıil müddeiye itasına kabili tem
yiz olmak üzere 6-5-930 tart· 

hinde eıyaben karar verllmit 

oldufu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere llAn olunur. 

' 

3 - Hakları tapu stcilile ıa
bit olmayan ipotekli alacaklılar
la diğer alakadarların ve lrlif ak 
hakkı ıahiplerinin bu haklarını 
~e huıuıile faiz ve maarafa dair 
olan iddialarını itbu ilan tari-
hinden itibaren yirmi gün içinde 
enakı müıbltelerile birlikte me-

ı 
ınurlyetimize bildirmeleri icap eder. 
Akıl halde hakları tapu ıicllile 
•abıt olmayanlar ıatıı bedelinin 
Paylaımaııoda haric kalırlar. 

4 - Göıterilen günde artır
ına ya tıtlrak edenler artırma 

ıartnameıini okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men
kulün bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile ıatılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beı 
faiz ve diğer :ı.ararlar ayrıca 
hükme hacet kalmakıızıo me
muriyetlmlzce alıcıdan tahıll 

Betiktaıta ıenlikdede mahal· 
lesinde Hamidiye sokağında 6 
numaralı hanede vefat eden Ayıe 
hanım blntl alinin emniyet san
dığına tevdi eylediği mebaliğa 

ait bono terekeainln tahriri er 
naaında zuhur etmediğinden mez
kur bononun ziyaa uğramıı 

olduğu ve hükmü kalmadığı 

keyfiyeti veresesinin talebi üze
rine ilan olunur. , -· 1 ''YARIN,,IN TAKVİ~ll 

Haziran 
Senet ÇARŞAMBA Senet 

Reımiye 11 Hicriye 
1930 13~ 

Namaz vakıtları 
Alafranga 

s. d. 
Gnneı 4,28 
Ôyle 12,13 
İkindi 16114 

j Akıam 19,,0 
1 Yallı 21,42 l lmsak 2,os 

Alaturka 
•• d· 

Güneı 8,48 
Ôyle 4,3S 
ikindi 8,34 
Akoam ı2,00 
Yataı 2,02 
İmsak 6,2Ş._ 
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