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,..~ Şehrimizde ikinci Beynelmilel kongra küşat edildi 
- ~ ~-------

Haydar Rıfat B. hapsinin tecilini istedi 
Yunanlılarla ılan itilaf bu hafta içinde imzalanıvor 

, .. ,_n_ ... Hak ve adalet ... ..__, 
ı 
1 

İzmir bu sene ne haldedir? 
Bedbaht arkadaşımız Şemseddin 
hakkındaki kararın temyizi 

münasebetile 
Arpa ekenler, mahsulleri kaldırmağa 

1 lüzum'. S{Örmiyorlar ! Çünki .. 
ı Zeytinyağı sebilüllah ! 

İıtanhul a~ır eeza mahke- min elfazda geçebilir. Fakat 
lhesinln Şemıettln hakkında bu, asla Türk devletini tahkir 
•ermıı olduğu ağır kararı, dün sayılamaz. 
lenıytz ettik. 

Türk devletiniıı ıahıiyeti 
Tevkifimiz günü ellerimize 

k maneviyeslni tahkire gelince: 
elep~e vurulmak ıuretlle huna muharrJrln kalemi değil, 

h8pflaneye sevk edildiğimizi 
türk ırkına mensup bir mec

RÖren bu genç, ıahıımıza olan 
derin vefa ve merbutiyeti do- muunun bile dili varmazdı. Kal-
layıslle heyecane gelmiı, le- dı ki Şemıettlne atıf ve isnat 
esıürünü saklayamamıt ve nl- edilen cürüm, vazı kanunun 
hayet "bizi men edemezsiniz,, aradığı tahkir fiilinden, tah

kir elfazından, tahkir keli-
•erl&vhası altında bet on satır kelımelerinden birini hile ih-
Yazmııtı. 

Haksız bir mantık netlceıl liva etmiyordu. Şemıettin bi-
zim bileklerimize kelepçe vu

halkımızın seviyesizltti ileriye 
•ürülmek suretile, tatkın gö- rulmuını, kendi telakkisine gö-
rülmek istenen o yazılar, had- re: bir zulum addedebilirde, 
dı ~atinde "kelepçe,, taıkınlı- bu haksızlık karıısında taıa 
iına kartı proteıtodan batka biltrdtde. •• 
bir man.ıı ifade etmiyordu. Nitekim: kanun hak11z11lık 
Muhterem ağır ceza mahke- yapmaya kalklıan devlet me-

murlarına itaat etmemeyi bile 
llıeıi hey'etinin kanaatlerine, 
bütün samlmlyetlmizle hürmet mazur görmektedir. Şem-
etmesini bilenlerdeniz. settin höyl bir feyde yap-

F akat bir gencin haıta ve mıı deıildir. Sarih ve bütün 
meriz hayatını ömrünün de- milletin gözü önünde yapılan 
vami müddetince zehtrliyecek layıksız muameleye kartı te-

l olan çok afır hüküm verilirken, heyyüca gelmistir. Acaba hu 
Yazıdaki ka1dın inceden ince- heyecana sebebiyet virenler 
Ye tetkiki, arattırılması, müd- kimlerdir. 
det umumiliğin iddiasile iktifa Görülüyorki: üç sene on gün 
edilmemesi icabederdi. ağır hapse mahkum edilen 

Memleketimizdeki bir kmm bedbaht çocuk , kendisini 
tflllekkile regöre: ta ıkın görülen' tehyiç eden kelepce maddesi 
•bizi men edemezsiniz,, maka- 1 k dd l f 
lesinin muharririn~ isnat edil- 1 ne araı, ti et i ve akat 
rnek istenen cürüm, çok ağır- haklı bir muahezede bulun-
dır. Türk ceza kanununda üç maktan baıka bir tey yapma-
ıene hapse dayanan madde mııtar. Eğer, her _uyğunsuz 
muhakkak bir muharrir kale- muameleye kartı yazılan red· 
mine karıı vaz'edilmemiıtir. diyeler , hükumetin manevi 

Zaten 159 uncu maddenin ı tahılyetini tahkir addedil-
eyice ve etraflıca tahlili ıu id- , ıeydi , hu gün sokaklarda 

Üç ay evveldenberl, kendini, 
bütün çıplaklığıyla göıtermeğe 
haılıyan ikt11adi buhran. devam 
etmektedir. ilk günlerdeki teliı 
ve heyecan. bir taraftan vaz'i
yete ünsiyet keıpetmekten; diğer 
taraftan , milli bankalarımızın 

mehma emken darlığı tahfife 
ıayü gayret eylemelerinden, zail 
olmuı gibi ise de piyasada dar· 
lık ve durgunluk hükümfermadır. 
İzmir hinterlantında arpa mah
sulünün hasadına baılanmııtır. 
Bir hafta, on güne kadar, buğ
daya da baılanacakt:r. 

Yalınız, rençper vaz'iyetten 
pek ümitsizdir. ........................................................ 

Haydar 
RifatB. 

Hapis.kararının 4 
aytecilini istedi 

•yı tevıik edecek mahiyeti 1 ayak satıcılarını döğen be- Jlaydar /l f(al IJ. 
kaUyeyi hai?:dir. "Büyük Millet lediye memurları aleyhine 
Mecluinf, hükumetin ıahsiyetl 1 yazılan yazılarda bile, hükii- Temyiz muhakemesinin 25 
nıane ı i d d • gu"ne tenzil ettiği mahkumiyet v yes ni,or u ve onan- ıretin manevi ıahsiyetini tahkir 
masını y·· k ·n · 1 kararı Haydar Rıfat beye evel-
K d , ur mı etın ve .... " zannına ~oğru gidebilmek ki au"n tebliğ edilmiş olduğa için 

ay 1 vazı kanununu millete, kabil olabilirdi. & 

"-illet mecliline karıı her zaman k k dün muınaileyhin hepfahannye 
-.... 

1 
Vazı anunun asdettiği d w • 'h 1 -. .. u 1 müracaat e ecegıne ı tima ve· 

1 
m-.l"lfeu~ an kve icabında mecliı • tahkir fili "küfretmek,, "vakıet,, rilmekte idi: Halbuki evinde 
geçıcı be iı et edilebilen gelüp ve saire gibi 11fatlar azlv ve hasta yatmakta olan ınumailt!yh 
de~ıı. 1~" ka bineyi, hükflmeti isnat etmektir. Halbuki Şe- dün müddeiumumiliğe yeni btr 
mumı Utk devletinin heyeti u- msettin böyle bir hal ve ha- iıttda vermiıtir. Bu istidaasın-

Yeıını k h 
dadır. aıt ettiği meydan-

1 
rekettede bulunmamııtır. Ve da kendisinin b bıadli tara-

Netekirn 1 bulunmasına, zaten imkan da fından muayene edilmesini ve 
kiimetin t h maddedeki: "Hü- 1 yoktur. hapsinin 4 ay tecilini talap et· 
kaydinden :o:::t~,, mdaneviyesi 1 Anadolunuo temiz bağrın- mittir. Müddeiumumilik istidayı 

T - or u ve do- f - 1- mevkii muaıneleye koymuttur. 
nanmasını, urk 1&llleu 1 l dan yetııen "': oz u, vatan _ _.,..._.-" ~ ... -
Fıkrası raei oldutu " ~ ..... ,, j endltesi yüreğlnı yakıp kavu· l l l 
ıahsıyeun" "devleun ın::::: ran suçıuz bir gencin mahpus Yunan ı ar a 
ıahsiyeti,, olduiunu göıternıek- 1 köıelet'inde ıönüp gitmesine U'"Uf fUk 
tedir. j bir vicdan kail olamaz. Biz, J 

Kabine her zaman muaha- ı Yüksek, çok yüksek temyiz Ankara, 31 (Telefon) Söylen-
za edilebilir. Kabineyi tahkir, ınahkeınesfnln bahtsiz çocuk diğlne göre hali ihtilafta olan 
devleti tahkir de olmazdı, çün- 1 aleyhine verilen hükmü nak- meseleler hakkında yunablarla 
kü kabine mes'uldur. Her an 1 zedeceğine bütün varlığımız, uyuıulınuıtur. 
rnahkeme huzuruna da çekile 1 bütün imanımızla inanıyoruz. lttlafnamenin hu hafta zar-
bllır d h , Aı·ı·( Oı~ıtç 1 fında imzası yunanlıların vere-

.. .,~ .. •'İlllİİomraiıliali.lta;;k:i~r~l •m~u~ta:z:a~m:;.-.......... b ld s .. ~,1:l• •ilılz ____ ........ ceği son cevaba ağ ı ır. 

lzmirden bir n1anzara 

Arpa 
-~---~C.: 

Her nevi yerli mahıulümüzün 
kıymetleri, yüzde kırktan yüzde 
seksene kadar bir tenezzül kay-
dettlil halde, f ümendüfer na v· 
lunlarınnı eski halde bulunması 
çiftçiyi bihakkin düıündürmekte 
hatta bazı mahallerde arpa mah 
sülünün hasat edilmeksizin tar
lalarda bırakılmasandan bile en· 
dtıe edilmektedir. Çünkft zmir 
boraa11nda arpanın 4 ile 15 kurut 

Bahri baba semti 
arasında sablabileceflne ve bu
nun da hemen hemen yarııının 
mahıülün tarladan lzmlre kadar 
nakil ve satlf maarafına ıtde
ceğine ıöre, rençperin eline 
azami iki kuruı geçecektir ki, 
bu para, onun ne eme§ ine ve 
ne de çift ve hasat maaraf ına 
tekabül edemez. 

Aliyon 
Afyon: Bu sene, ekiliı ve ge

llı itibarile pek mebzuldii. Son 

Dün Beynelmilel Turizm 
kongresi,, açıldı. 

-- ........... , . ........ ..._. .....-#". .... 

Murahhaslar Gazi Hz. ine:hürmetlerini 
hep birden ayağa kalkarakUizah!ettiler 

Beynelmilel Turizm kongresinin clünkii .,·e,snıi kii.şadmdan 
bir 1°Jttiba (Yaz111 iç 1ahtfemizde) 

Mithat pş. nın son ~ünleri 
Muharriri :. A "YHAN 

Bir kadar başlıyoruz 

\ 

• 
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Sahife 2 YARIN ı Haziran 
~~ 

1 
Gümrük usulleri değiştirilmiyecek mi Beynelmilel Turizm kongresi açıldı 

Binlerce liralık kaçak 
eşya ziyan oluyor ! 

.., 
Murahhaslar Gazi Hz. ine hürmetlerini hep birden ayaga 

kalkarak izah ettiler 

13 numaralı bir anbar vardır ki içinde 
milyonlarca liralık sigara kağıdı ... 

Beynelmilel Türing klfipleri 
ittihadı dün Dolma bahçe ıara
yında kongreılnin ilk celıeılnl 

aktetmiıtlr. 

Bunun için dün ıarayda f ev
kalade tertibat yapılmııtır. Bü· 
yük muayede salonu baıtan ba
ıa elektriklerle yekpare bir nur 
haline getirilmiıti. 

yafmurların bazı mıntıkalarda 
çlzllmefe ve ıOtil abnmağa b " ı
lıyan mahıule büyük zararı do· 
kunmuıtur. Turfanda gelen beı 
on okka afyon, 15 liraya kadar 
aatılmııtı. Bugün, aynı ayardaki 
mallar. •klz on liraya aatılabl
llyor. 

Zeytin 
Zeytin yağı fiatları birkaç gün- , 

denberi sekiz on kuruı teza
yüt de bundan latif ade ede

cek olan bir takım ıpekülA
t6rlerdlr. Çünkn, Mal rençberln 
elinden, çoktan çıkmıı tır. Bu 
yıl, zeyUnyaiı da rençberln yü
z6nil ıüldürmemtıttr. 

Zeytinyağı 
lzmlrde zeytlnyafı 35-40 ku

rut araıında ıablmııtı. Bunun 
laakal, on kuruı maarafı oldu
ğundan rençperin eline ancak 
25 kuruı kelmıı oluyor ki. bu 
edam kaz yatını 40·45 kuruıa 
alıyor .Mahsulüne •rzlyemlzin fi
atlarının ıukutu, lthallt emtia
ıının iıe fiatlerini muhafaza ve 
belki de zammetmeıl k6ylünün 
para •e elnek ilrafile meydana 
ıetlrdlll mahıulün kıymettaı 
biçe llıcllri1or. 

Ç6nk6: Bir çiftçi bir okka 
ıeker al~ılmek için, otuz 
okka; bir arıın pazen alabil· 
ınek için yirmi okka;blr okka 
kahve alabilmek içime, JGa okka 
arpa vermek mecburlyetlDdedlr. 

1 
llıince aatılmaaı meıeleıine 

Bundan tahminler gene hiç 
bir eıaıa iıtinat etmiyor. 

Çünkü ıahipıiz eıyanın satıl
maları müddeti ayrı ayrı tebrik 
edilmiı değildir. 

Her hangi bir anbarda fJlanca 
malın bozulm·a ve satılma kabi
liyetini kaybetme müddetile di
ğer bir eıyanın müddetini kay
betmesi arasında fark vardır. 

Halbuki gümrüklerce ıahlpslz ola
rak yakalanan etya için bun
larda nazarı itibara alınmamıı
tır. Bu tabiatile hazinenln zara
rına olmaktadır. E u buıuıu rü
ıumat müdürlerinden birine mev
zubahs3 eden bfr muharrirlmize 
bu zat: 

- Ancak biz emirle hare
ket ederiz. beyanına ıala

hiyetlmlz yoktur,, demiıtir. Dı

ger taraftan lan:; i bizce mah
fuz olan bir ruıumat muhafaza 
memuru da muharririmize demiı
th ki: 

- Gümrük uıullerimİz çok 
berbattır. Yüzbinlerce mtlyon· 
larca liralık mal lbu uıul bo
zukluğundan cürüyüp gitmekte-

Merasim ikide yapılacağı için 
davetliler birden itibaren ıalonu 
doldurmağa baılamııtı. 

Türing kulüpler murahhaıla
rından baıka meınleketin tanın
mıı bütün sfmaları,kadın erkek, 
gazeteciler salonda kendilerine 
tahılı edilen yerleri tıgal etmıı
lerdi. 

Dahiliye vekili Ş. Kaya B . 
tam iki buçukta küniye çıktı. 
Sağında beynelmilel Türlng ku
lüpleri reill M. Hennbey, ıolun
da katibi umumi Ruıen, ve Re
tit Saffet, Vali beyler vardı. 

Ş. Kaya B · murahhaslara f~ 
nutku iradederek kongreyi kü
ıat etmiıtlr. 

Nutkun hulasası : 
Efendiler: 
Beynelmilel Turizim Merkezi 

Mecliılnin yedinci heyeti umu
miye lçtimaını açarken ılze 

Türktyede beyanı hoıamedt 
etmek ve bu devre f çin lıtan
bulu içtima yeri olarak intihap 
ettiğinizden dolayı hararetli te-

1 ıekkürlerimi beyan eylemekle 
bahtiyarım. 

~ dir. N.üıumatın meıhur ve maruf 
13 numaralı bir anbarı vardır ki 
içinde milyonlarcd ıtıara ki.iıdı 
vardır. Kaçak ve aahlpılz ola- 1 

rak yakalanmııtır. 1ıte o anbarda 1 
çürür. Fakat bize gene söylemek 
düımez" 

Biz ıadece bir uıul bozuklu
ğundan ve bunun yaptığı zarar· 
lardan babıettik. Alakadarların 

ne ıöylediklerinl de kaydettik. 
Verilecek hilkmü karilere bıra
kıyoruz. 

incir 
incir: Hüktimetl c6mhuriye

mlzle Sovyet - Ruıya araPındaki 

muahede mucibince, Türklyeden 
Ruıyaya ihraç edilecek muay
yen cins Te miktarda emtianın 
Ruıyaya ıevk ve ihraç hakkının, 
Ziraat bankaıile Sanayi ve Ma
adin bankasına verilmeıi ve mez
kur iki bankanın da bu hakkı 
Ruslara devretmeıl bilba11a incir 
müıthıillerinl pek çok üzmüıtür. 

Ruslar incir mübayaatında ga
yet bati hareket etmtıler ve tim· 
diye kadar muahede :mucibince 
almaia 111ecbur olduklar1(1600) 
tona mukabil ancak (1200) ton 
incir almıılardır. Yeni mahıulün 
idrakine pek az bir zaman kal
dıjı halde, ıeçen 1eneden kalan 
üç d6rtyUz ton incirin ıarfedile
memeıl, müıtahııli çok elim bir 
vaz'iyete dOıürmüıtür. Vaz'fye
tln lılahı. Rusların tamamlama
larına mütevakkıftır. 
teminini hükömetf cumhuriyeml
zln te,.bbüıatından bekleriz. 

Bundan baıka ely6vm mnı
tahıll elinde li.akal yüz bin kilo 
(hurda incir) vardır Bunlarınıa, 
Müskirat inhiaarından baıka n•a
halli aarfı yoktur. lnbtıar ldareıl, 
müatahılll kurtarmak için en 
lctl tedabir teve11ül etmt dili 

il takdirde aııari 3000,000 lira 
kıymettııde olan bir mahsul de 
mahvolmaia mabkQmdur. 

Bu mıktar, ıe~lerde lnbı-

Efendiler: 
Turizm kendi aahaıında yü-

rüyerek tabii vazlf eıl11I görür-
ken bu gayenin husulüne de ha
dim olmakta ve bu ıuretle bey
nelmilel müıterek hayatın lnkl-~ 
ıafı ve mllletler araıında uhuvvet 
ve ittihadın tee11üıü ve bir 
kelime ile ifade edeyim, ıulhün 
mukaddeı davaıı için birinci 
derecede bir amil teıkll etmek
tedir. 

Arkaıında binlerce aenelık 

bir medeniyet hayatı bulunan 
türk milleti, mevcudiyeti beıerl-
yenin geçirdiği aıırlar zarfında 
derin izler [bırakmıf olan ıair 
müleaddit medeniyetlerin, eıaı- ı 

larında, rücu ettikleri bir menba j 
teıkil eder. Eğer biz eıkl Mm r ı 
da,Babtlde,Kaldede, Çinde. Hin
diıtanda, lranda yeni nazariyatı 
tarlhfyenln gittikçe tevıika te
mayül ıöıterdiklerl bir geçimin 
nurlu izini buluyorsak bu mille
tin halen zahir veya henüz ıay
rı mekıuf aıarını tanımak ve 
takdir etmek ihtiyacı f edldlni 
duyanların merak ve alakasını 
celbetmekten hali kalma yacafı 
muhakkaktır. 

Buna, ıunu da ilave edeyim 
ki Efendiler dünyanın en büyük 

' lek t medeniyetlerinin bu ınem e 
ile az cok 11ru rabıtaları olmuıtur. 
Onların burada bakı kalan 

Veıerleri inaanlyetln nıenly~ti 
hazıra anaıı~ ı eıasiyeılnl en 
diıinden aldığı çok cazip bir 

• birlik teıkll etmektedir. 
Bu günkü hudutları icinde' 

kendisine tekil vermif ve üzerin-

ıa r idare;- tarafından ihale edi
len 500,000 kl!o soma için li
zıın olan hurdadan hariçtir· Bi
naenaleyh, mezk6r hurdanın te-
mini ıarfı için Müıkarat lnbiıarı 
tarafından, m6ıtahıil elinde 
hurdaya tekabill edecek mıktar
da aomanın milnakaaaya konmaıı 
en kestirim çare olacakbr. 

de kendi bariz izini haketmiı ol
duğu milletle tamamile müteca
nis bir kül teı kil eden türk top- 1 
rağı topraktan beıere, esaslı bir 
huıuıiyet arzeden mütekabil bir 

1 
hulül ve kaynaıma manzara11 

1 
göıtermektedi ~ . 

Son on ıene zarfında ıarfedl
len f evkalbeıer bütün mesainin ( 
takip eylediği gaye topraiı ma- 1 

mur ve zengin bir hale getirmek 
ve aynı zamanda milleti terakki 
ve refaha iriıtfrmek gayesi idi. 
Iıte bu suretledir ki cümhuriyet 
teılı edildi. 

Büyük ıefimizln yükıek ilha
mından doğan fevkalade ehmmi- ı 
yetil lctlmai kanunların neırile 
tam bir latthlas teminine girltildi. 

Sizi bu eıerin tem• ıaıına davet 
ediyorum efendiler Turiıt için bu 
kadar kıu. bir zamanda baıarılmıı 
bir ihya eıerlnl müıahede etmek 
ve bilhassa, bir milletin mevcudi
yeti üzerine müıtenit bulunan 
lctlmai bünyenin iıtlhalestne bu 
kadar kolaylıkla intibak için ne 
yüksek bir iıtidada malik olduğu
nu görmek kadar entereaan bir 
ıey olamayacağı kanaatindeyim. 

Bu kadar cazibeler karımnda 
emfnim ki, turiıt henüz tamirine 
ve turizme rahat ve müıalt ıe
rait daireainde açılmaaına mu
vaffak olamadığımız yollar üze
rinde seyahat ederken biraz kon
for nokıanına tahammül edecek
tir. Bu münaıebetle ıunu da ila
ve etmek fıterfm ki Cümheriyet 
Hnkametl ıayet liberal bir zih
niyetle tanzim edilmlı olan ve 
ecnebilerin Türktyede seyahat ve 
ikametlerine mütedair bulunan 
yeni bir talJmatname neıretmiıtf. 
Turiz noktai nazarından bu ko
laylıkların haiz oldufu ehemmi
yet nazarınızdan her halde kaç
mıyrcaktır. 

lıte, Efendiler, ıizi büyük 
bir meyi ve muhabbetle karııla
yan bu muhitte, reımi makamla-
rın, iktiıadi içtimai ve ıiyaıi 
noktai nazarlar ve ahlaki ve 
lhyakir gayeler dolayiıiyle eae.-
rinize atfedilmeıi lazımgelen 

ehemmiyeti layık olduğu derecede 
taktir ettikleri bu memlekette 
ıize yedinci Heyeti Umumiyeniz 
müzakeratını açmak ıureti ile pek 
ıevtmli bir vazifeyi ifa ederken 
meıkür meıal ve ıTnrkıyede ıa
adetli ve zevkli bir: ! ikamei te
menni ederim. 

Sonra Reis söz alnıış 
ve denıiştir ki : 

' Bize verilen vazff e çok mü
himdir. Biz milletleri birbirleri· 
ne yaklaıtırmak için çalıııyoruz. 
Triptik meı' eleıinf ve aıkeri 
mantıkaları ıeyyahların ıerbeıt

ce ıeçmeleri hakkında ıerd 

edilen iki teklifin kabulunden 
dolayı Türkiye Parlamentoıuna 
teıekkür ederim. 

Bir kaç gün kalacaiımız bu 
ıüzel ıehrin güzelliklerini ve Tnr k
lerin mlsafl r perverliklerlni izah 
için Piyerlotl ve klod Farerln 
kalemine malik olmak iıterdim,, 

Alkııla biten bu hitabeden 
•onra klüp katibi umumiıi de
mııur kJ: 

Katibin nutku 
Evvela burada ıördüiümüz 

•ambni ve kalpted hüınü kabulü 
ıükran ve minnetle karııladığı
mızı ı6ylemek tıterlm. Türkiye 
Cumhuriyetinin bu koqraya 
Millet Sarayının muhtef91D Te 

\ 

tarihi ıalonunu tahılı etmesi 
Turizme göıterilen alakanın bir 
delilidir. 

Dahiliye vekili B. turlZJll 
ıulh ve mukareneti temin eder 
dediler, ben buna ili ve edece· 
ğim ki bu ıulhu temin ve idanı• 
için sade topları, silahları terk 
etmek kiff delildir. 

Turizm beynelmilel kalpler 
araıında ıulh ve mukareneti te· 
min eder. 12-15 ıene evvel bir· 
birine muarız olan insanlar bur
da yan yana oturuyorlar. 

Bize bukadar teshilatı yapaD 
ve Turizmi himaye için iki mühim 
kanun çıkaran büyük TürkiyenlD 
büyük Reisi Gazi Hazretlerine 
hürmetlerimizi arz için muhte· 
rem arkadaılarımdan bir dakik• 
kıyam etmelerini rica ederim. 

Bu hitabe de sürekli ve kuv· 
vetll alkıılarla karıılanmııtır. 

Müteakiben Reıtt Saffet B. 
kongra münaıebetlle Gazt Haz· 
retlerfne, ismet Paıaya ve Kazını 
Paıaya ~çekilen telgrafları oku· 
muı ve bu suretle kongranııı 

dünki ilk celıeılne nihayet veril· 
mittir. 

Badehu haziruna büfede il· 
monata,dondurma ikram edilmlr 
tir. 

Çekilen telgraflar 
Gazi Hazretlerine çekilen 
Beynelmilel Turizm ittihadı· 

nın 24 teıkilatına menıup md
me11illeri, senelik kongralarının 

Dolmabahçe ıarayında küıadı 
münaıebeUle, yeni Tnrkiyenln 
banlıi olan büyük Gaziyi ıelim· 
lıyarak bu güzel memlekete 
geldikleri zaman kendilerine kart 
ibraz edilen hüınü kabulden do
layı derin teıekkür ve hürmet
lerini arzederler, 

lımet Paıaya çekilen telgraf: 
Beynelmilel Turizm ittihadı 

lrnngraıı mürahhaaları, Köıten
ceden ittbaren, Türkiye hükiimeti 
tarafından haklarında gösterilen 
hüsnü kabulden dolayı zatı Alile
rine teıekkür ederek bilha11a 
dahiliye vekili Bf. Hz. lerinin 
bu kongrayı açmak ıuretile ibraz 
ettiji. yükıek kadirtinaılıktan 

dolayı pek müteha11lı oldukları
nı arz.ederler. 
Kazım Paıaya çekilen telrraf : 

Beynelmilel Turizm ittihadı 
kongra11 murahhaıları Türktye 
B. M. Mecliıi reiıl Hz. ne, bey-
nelmilel turizm hakkında ibraz 
ettikleri alakadan dolftyı minnet
tarlıklarını arzetmekle keıbi 
ıeref ederler ve beynelmilel 
kongranın küıadı münaaebetile 
aıil Türk milleti müme11lllerlnln 
ibraz ettikleri hayirhahlığa teıek
kür ederler. 

Fransız maliye 
mühassısı geldi 
M, Ritsşehrin1ize geldi 

Ankaraya hareket etti 
Hühumetimiz tarafından maU 

müteha11ıs olarak davet edlleo 
Fransa Devlet bankaıı ikinci 1116-
dürü M. Riat ıeheimfze ıeladf 
ve Ankaraya gttmiıttr. M. Rtıt 
Ankarada Maliye vekilile te.-• 
edecektir. 

Möıyö Riıte kızı, otlu ve 
katibi Pontiye refakat etmektedir• 

M. Rtıt vaziyeti tetkik lçlD 
ıeldiilnl, Ankarada btr haft• 
kaldıktan ıonra ıldeceslai bir 
muharrlrimlze söylemlftir. 



l ~Haziran 

1 İşaretler .. 
Biraz dikkat! 

• •)I o I«• 

Gazetelerimizin fransızca 
nüshaları .. 

Soyleyeceğlm sözler, acı ol
ma, arına rağmen tamamen ha
kilcattır; bundan dolayı ne ka
dar ınüteeaaifim! 

Fakat, lıerhanıi bir kimsenin 
hataıını taıhih için en iyi çare, 
0 hatayı irtikap edene göater
lllek değil midir? 

1 
Caıetelerlmfzln fransızca :nüsha
ltının bilhasaa bat mekalelerinde 
franıızca olmıyan, hata ile dolu 
Yaııları da, belki atlyen tashih 
ederler mülihazaaile, tenkit e
diyorum. 

Bana kalsaydı, bunların hiç 
hırını görmlyecektim. Fakat, ge
çen gün Paril'ten iki franaız ga
ıeteclıi, fena halde yüzünü kı
zarttı. 

İıtanbul daki havadid öğren· 
lrıek iıtlyorlardı. Nasılsa ellerine 

" Mllltyet ,, in fransızca nuıhası 
aeçnıft; baımakaleyi okudular. 

Okudular amma, naııl okumak! 
l<ahkaha ile, hatlarını sağa, so
la sallayarak, lahavle çekerek ... 
lllGıtehzlyane bir surette ... 

Şaıırdım, hayret ettin. Niha· 
Yet •ordum: 

- Ne oluyor? niye gülüyorau
hUz. 

Aldıfım cevaplar, bakınız ne
lerdir: 

._ Gazetenizde, dediler, üs

ICip hataları ve btlhaaaa fransız
te olmıyan cümleler var.. Hal

bukı, l~tanbul' da yerli ve bizim 

ıtbı ecnebiler var.. Hiç tiipbe 
Yok ki, bunlar, türkçeırılzi tama
lıılle anlayamadıkları için, fran
•ızca gazetelerinizi okuyorlar. 

Sözümüzde gayet samimi olduğu-
1'ıuza itimat ediniz; bir kaç ıene-

denberi mühim inkılaplarla ilim ve 
irfana doiru llerliyen Türkiye, 

ilin eıkl paytahtında, franınzcayı 
hthakkin bilen mütercimlerin 
lnevcudlyetlne eminiz .. Maamafih 

lalettayin elimize aldığımız fU 
lazetedekl hatalara hayret etme-

dik denek, vadettiğimiz ıamiml
Yetten inhiraf etmit olacağız ... ,, 

Kendi kendime düıündüm: 

Evet, niçin koskoca İstanbul'un 
koıkoca gazetesinde bu kadar ha
talar, el ve alemi güldürebilecek 
Yanlıtlıklar olsun! 

O nüshayı sakladım. 
Ôyle ümit ederim ki, ali.ka

daran, bunu, ehemmiyetle nazarı 
dikkate alacaktır. 

llüseyin Zeki 

Doktorlarda~ sonra 

G~ç eczacıla;da 
ayrılıyor! 

Şehrıaııı~ 
Etıbba muha aenç doktorlarının 

denet cemiyetinden 
ayrılıp ( ıenç hekimler birliği ) 
unvaoile yeııt bir cemiyet tetki
line teıebbüs etUklerı nıald d 
So d 

an ur. 
n günler e genç eczacılar da 

Yeni bir birUğin ilmi (Farınako-

loilar birliği) dir. Birlliin nıG
eaıtılerl meyanında eczacı Cevat 
Mahmut ve Hamdi beyler bulun~ 
lllaktadır. Bu yeni birliğin gayesi 
llmı tetktkatta bulunmaktır. Genç 
eczacılarımız birliğe dahil olmak
tadırlar. 

Hacı Bekir 
zade 

10 000 lira tazmi-
• • nat ıslıyor 

Hacı Bekir zade Ali Muhiddin 
ve Hüseyin Suat B. lerin muha
kemesine dün Beyoğlu snlh birinci 
ceza mahkemesinde devam edil
mittfr. Hüseyin Suat B. darpla 
beraber tahkir de olduğunu iddia 
etmltUr. 

Ali Muhiddin B. ise Fransız 
tyatrosında mumaileyhin kendisile 
alay ettiği ve bunun üzerine 
asabileıerek bir tokat vurduğunu 
fakat tahkir etmediğini söyle
miıtir ve verdiği bir istida ile 
Hüseyin Suat ve cumhuriyet 
gazeteai müdiri mes'ulu Agah 
B. lerin haslyeUni kesrettiklerin
den dolayı mütesesilen 10,000 
lira zararı manevi talep etmittlr. 
Muhakeme Agah B. in celbine 
karar vererek 9 Haziran pazar
tesi ğünü saat 1 O a talik edil
miıtir. 

Bir aylık kömür 
sarfiyatı 

Geçen Nisan Zonguldak kö· 
mürü madenlerinden 33 vapurla 
51,960 ton kömür nakledilmfttir. 

Yerli kömürlerimizdeu 5000 
ton İzmire 6000 ton gitmiısir. 

Geçen 1930 mart ayında ise 
28 vapurla 39, 620 ton nakledil
mitUr. 

- - ---~..-...... ~ ...... - --
İrtişa kanunu 
lrtita kanunu vilayete tebliğ 

edilmittlr, 

1930 Bütçesi 
ı 930 Bütçeıl tasdiki aliye 

iktiran etmlttir. Kadro1ar pey
der pey gelmeie batlamııtır. 
Kadroları gelen dairelerin ma
aıları da peyder pey tevzi edil
mektedir. 

Bir kaza 
Hamza isminde l ij Y•tında 

bir çocuk dün Floryada boğul
muıtur. 

Vezne n1evcutla rı 
Mali sene batı olmak dola

yisile bilümum veznelerde ki mev
cut kasa ve kıymetli evrakların 
miktarının tesbiti emredilmiıtlr. 

Beş yeni kaza teşkilatı 
iıtanbul'un yeni kaza tetkilatı 

villyete tebliğ edilmittir. 
Mevcuda ilaveten Eminönü 

' 
Fatih, Kadıköy, Betiktat, ve Sa-

rıyer kazaları ibdaı edilmittlr. 

Bunların kadroları hazırlan
mııtır, Eyl<klde tatbik edilecektir. 

l\1ezbaha bütçesi 
Karaataç müesaisatanın Cemi

yeti belediyece tastik edilen 930 
bütçeılnin varidat kuını bir 
milyon 7 4 o bin ve maaraf kısmı
da 640 bin liradır. 

Bu varidatın 1 milyon yüz 
bin liraaını mezbaha temin et
mektedir. Mezbahanın varidatı 
geçen aeneye nisbetle yüz bin 
lira nokaandır. Bunun sebebi 
929 ıeneıinde kesllll miktarının 
yanliı olmasıdır. 

YARIN 

Komünist 
-~....--

Maznunlar mah-
kum oldular 

Komünistlikle mazuun Ha.
san, Remezan, Şerifin muhake· 
mesi dün ağır cezada neticelen
miıtir. 

Heyeti hak ime birer ay hap
se karar verdi . Maznunlar müd
detlerini ikmal ettiklerinden 
tahliye edllmitlerdir. 

~ 

iskan kalktı 
İskan müdirlyetl umumiyesi 

dünden itibaren kalkmtıtir. Bu 
müdüriyet muavinliğe kalbedile
rek nüfus müdlriyetl umumiye
ıine raptedtlmittlr .lstanbul iskan 
müdüriyeti ücretli 1 ı memurun 
vazifesine nihayet vermittir. Ba
dema gelecek ~ muhacirlere alt 
muamelatı diğer memurlar tara
fından ifa edılecektir . Bu gün
den itibaren hiç bir muhacir 
hakkında tefviz kararı verilme
yecektir. 

Kon yada 
)Jwc I<· 

Bir Edison! 
Konyada çıkan Babalık refi

kimiz yazıyor: 

Konyanan Ediıonu Silleli Oı
man efendiyi memleketimizde 
tanımıyan yoktur. Gençliğinden 

beri maki na üzerinde çalıt an 
Osman ef. timdiye kadar büyük
lü küçüklü epice makinalar icat 

etti Harbi umumiden evvel 
icat ettiği dokuma maklnaaına 

o zaman vilayet ali.kadar olmuı, 
makinanın krokili alınarak nü
muneei veçhlle san'atlar mekte
binde imal edilmif, tecrübelerlde 
muvaffakiyetle neticelenerek ma 
kina iıletilmiye baılanmıftı. Son-

lra: nedense terkedildi. Mükem
mel dokuma ve alacalar dokuyan 
bu makina ıh mal edildi. 

Şimdi Osman ef. O dokuma 
makinasının daha mütekamil bir 
teklini icat etmiı, modelini ha
zırlamıttır. 

itini ciddiyetini taktir eden 
ıehrtmiz tüccarından hacı kay
mak zadeler bu icada alaka gös
termitler, maklnanın bir krokl

ıini aldırarak san'at yurdunda 
nümunesi veçhile imalını tekeffül 

etmtı ler, bu yolda o~~ ef. ile 
mütareket etmiılerdir · 

Makinanın yakında krokisi 
alınarak imaline baılanacaktır. 

İnşaat yolunda! 
Konya - Babalık refiktmizde 

okunmuıtur: 

Sultaniye - Bozkır ve Kadın 
han kazalarında bu sene baı-
lanmıı olan inıaatı nafıa görü
len lüzum üzerine bu kere tatil 
edilmlt ve inıaa ta nezaret eden 
fenmemurları merkezi vilayete 

çafırılmıttır · 

Seyyahlar geliyor 
Bu hafta içinde lstanbulu 

ziyaret eden seyyah vapurlarından 
(Sltlofparlı) lngillz tranaatlantik 
vaporile 480 seyyah gelecektir. 

8Ay hapis 
-..-:ı-c:ı-l+--

Sahtekarlar mah-
kum oldular 

Muhtelif gazeteler namına a· 
bone toplayan dolandırıcı Mah

~ mut, Saim. Sadi Ratit efendi 
t lerin mahkemeleri dün üçüncü 
\ eezada neticelenmlıtlr . 

J 

Heyeti hakime maznunları 
sekizer ay yirmiteı gün hapse 

1 ve 361 lira cezai nakliye kabili 
temyiz olmak üzre karar ver
mittir. 
i\lurahaslarının ikinci 

Türig günü 
Murahhasllar dün yere batan 

Sarayım, müzeleri Camileri ziya
ret etmitlerdir. 

Gece Tokatliyanda yemek 
yiyecekler. Şer~flerlne artistlik 
bir suvare verilecektir 

·ı\1übadele işleri hallediliyor 

1 

Muhtelit mübadele komisyo
nuna akseden malumata göre 

1 anlatma ıılerinin ~ıamı azamı 
berlaraf edtlmiıtir. Üzerinde an-
latma hasıl olan maddeler pa
rafe edilmittlr. 

idam 
•)lı o-<...-

Cezası 15 seneye 
indirildi 

Köyünde Vedia hanımı kıs

kançlık yüziınden bıçakla müte
addit yerinden cerh ve katleden 
Feyzi Atı lisesi lalebeılnden Fik
ret efendinin muhakemesi dün 
ağır cezada neticelenmiıtlr. He-
yeti hakime suçlunun idamına 

karar vermlııede esbabı mu
haffffeyi takdiriye ve. yatı na-
zarı itibara alınrak 15 ıeen ağır 
hapse indlrilmittlr. karar kabili 
temyizdir. 

Şeker fiatJarı artacak 
Bazı gazetelerde teker fiat· 

larının lterffu etmlyeceği yazıldı 
Dün gene bu mesele hakkında 
tahkikat yaptık. Maruf ıeker 
tüccarlarımızdan Hayrettin bey 
bu hususta bır muharrlrimlze 
tunları söylemiıtirıl 

- Şeker ftatlarının tereffu 
edip etmlyeceği ancak 3 lhazi
randa belli olacaktır. O gün 
gümrüğe müracaat ettiğimizde 
okturva ve muamele vergilerinin 
hükOmet tarafından alınıp alın· 
mayacağı hakkında kat'i surette 
emir gelmit bulunacaktır. Biz 
de bundan o aün haberdar 
olacağız . ve bu yeni vergilerin 
kabulü hiç tüphesiz ıeker piya
sasının yükselmesini intaç ede
cektir. 

lzn1itte tütün zeriyat 
tehlikede. 

İzmtr - Hürfiklr refikimiz 

yaziyor: 
Bu sene tütün zerlyatı geçen 

seneye nisbeten çok fazladır. 
Yalnız bir endite vardır ki kalbi 
kurt gibi aemirmektedfr, zürrai 
korkutmaktadır) Çekirge.. bu 
muzir harerenin ziyan vermesine 
meydan verilmez itlafından nıu
vaff aklyet elde edilirse çok rnü
smer netayiç nlde edilecek ve 
istenilen fevait hasıl olacoktır. 

Sahife 3 

Yeni polis 
müdürü 

Bugün vazifesine 
başlıyor 

İstanbul polis müdürü Şerif 
beyin memuriyetinin hitamı ve 

ordudaki vazifesine avdeti dün 
011.htltye vekaletinden vilayete 

ve kendisine tebliğ edllmiıtlr. 

Polis müdürlüğüne tayin edileçeka 

yeni zatın vüruduna kadar Be
yoğlu kaymakamı Ali Riza bey 

vekaleten polis illerine bakacak
tır. Bn husus dün vilayet tara-

fından kendisine tebliğ edilmıı
tir. Mumaileyh bugün vazifesi
ne baılayacaktır. ------

Bugünkü proğran1 
Bügünl sabah ııalata ıarayde 

kongra müzakeratına devam ede 

cekler, Kadı köy, Üsküdar, Mo

da ve Fener Bağçe önünde va
purla geze : eklerdir. Akıam yat 
kulüpte yemek yiyeceklerdir. 

Parasız 
>S 0""4C• 

Köprüyü geçmeğe 
başladık, fakat .. 

Köprü parası dün geceden 
itibaren kalkmııtır. Dün de yaz
dığımız veçhile saat tam on ikiyi 
bir geçe memurlar vazifelerinden 
lnflkak etmiılerdir. 

Blnaenale-yh köprü artlk ser
bestlr. Buna mukabil herkeı 
bindiği vapur ve tramvaylara 
otuzar para fazla vereceklerdir. _ .............. , .......... --
Canını mı tahsil 
edecekmiş? 

1 Konya da tahsildarlar nasıl 
tahsil ypıyorlan111ş? 
Konyada çıkan Babalık ya

zıyor: 

Evvelki gün hükumet önunde 

çok ıaıılacak bir vak'a oldu. Be
lediye tahsildarlarıadan Y akup 
namında biriıı Beysokafı maha-

llesinden Kadir oğlu arabacı Sa
ffet, araba resmini iatemtı oda 

yanında olmadıfı için vermeye
ceğini söyleyince tahsildar efen

di biçareyi bırpalamıya , bo
fazını sıkmağa baılanıiıtır. 

Arabacının feryadı üzerıne 
atraftan koıularak cüretkar tah
ıildarın elinden biçare kurtarıl
mııtır. 

Belediye resmini tahsil için 

kanuni yollar varken tahıt!darın 
göıterdlği ıu tecavüze ıaımamak 
kabil değildir. ____ ...,....,...,.....,.-

Bir vapur karaya oturdu 
Evelki ıece limanımıza gelen 

Felemenk bandıralı Aieksandrlya 

Andırya vapuru Büyükdere ile 
Sarıyerlarasında karaya otormuı , 
bir saat çabaladıktan ıonra kur-
tarılmııttr . 

Bu hususta kat'i ve daha ıe- ~ 
dit mücadele tedabtri ittihaz edıl· ~ 
meıini bekleriz. 

Vapur karaya otururken Ah· 
met beyin büyük dalyanını harap 

f etmlıtir. 



- - - -- 't./ ......... . 
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Sahife 4 

Fut bol maçı ! 
-3-

.. Güzel, az serin bir yaz 
günü idi .. 

Nihayet hanım, her sabah 
olduiu gibi o sabahta erkenden 
karyolasından kalkmıt, banyo
sunu almıı, dut yapmıı ve açık 
hava idmanlarına, ekzersislerine 
baılamak üzere bahçeye inmitti .• 
Bahçenin tarhları arasında· 

kumlu yollarda kııa koıu ve ma· 
nia atlama tecrübele!'i yapıyor, 

ip atlıyor, tırmanıyor ve raket 
sallıyordu.. Hep beraber müsa
bakalar, jimnastik hareketleri 
ve tenis eksersizleri yaptıkları 

ıenç kızlar henüz hazırlanmamıı, 
gelmemitlerdi.. Nihal, sıçrama, 
atlama hareketlerini bitirôi .. Bir 
iki tenis hareketi yaptı,. Raket 
ile kot tu .. Arkadaılarının gelme
diklerini görünce; kendi kendine: 

-Tem beller!.. Diye söylendi .. 
Sonra ıenlt btr akasya ağacının 
ıölge'i altındaki banga çekilip 
bir az dinlendi .• 

Tam bu ıırada tabboyların, 
ıakayıkların ve çıtlerin arasın

dan, yolun ince kumlarını çıtır
datan bir seı ifitti .. Dakika ıeç
meden, arkadan uzanan iki el 
gözlerini hafifçe kapatmıt ve 
sıkmııtı.. Nihal, bir taraftan 
manikürlü ince parmakları ile 
gözlerini kapayan elleri tırnak

larını batırıp sinirli ve hırçlD 

örsellyerek çekmeğe, açmağa 

ujraııyor .. Btr taraftanda: 
- Ay!.. 
- Aa y y!.. 
- Ktm olduğunu anladım! 

- ~ıkıyorsun ! . . 
Diye söyleniyordu . . 
Nihaltn ıözlerinl örten, onun 

keıik ve parlak saçlı altın baıı
m hafifçe ııkan ıakacı eller çö
zülüp açıldı . . Genç kız birden 
batını çevirdi . . Arkasına dön
dü .. Va sevinçle yerinden sıç

radı .. 
Ayağa kalktı . . Gözlerjni 

kapayan, ıakacı erkek, onun 
kalbine hakim olan genç jimnas
tik hocası doktor Necmi idi ... 

Necmi ile ıen ve yaramaz 
talebesi, çiçek kokan yeıil-

liklerln üzerioe sarkan, saç
larını okıayan hanım elleri, 
salkım ve akasyaların dalları 
altında dolattılar.. Gezdiler .. 

Necmi, genç kızın ellerini 
ııktı.. Nihal hocasının gözlerinin 
içine baktı. lkt genç kalplerinde
ki tatlı hl11i daha kuvvetli, daha 
derinden, yakından duyar gibi 
oldular. Niçin ve neden kendi
lerini aldatıyor. Aldanıyorlardı.? 
Yalana, yalan söylemefe ne 
liizum vardı. Birbirlerini sevi
yor, ve birbirlerini sevdiklerini 
btltyorlardı · • 

Bu atk gizil kaldıkça git gide 
bir 11zı, bir iıtlrap halini aliyor
du •• Bu hiııi iklal de anltyor ve 
duyuyorlardı .. 

Necmi artık ıon karan ver
di •. Daha fazla suımağa. •6yle
memeie tmkln bulamadı·· 

Nihal, artık son kararı verdi. 
Daha fazla suımaıa, söylememeie 
imkan bulamadı.. Neden yalan 
söyleyecek ·ve niçin kendilerini 

aldatacaklardı .. Genç doktor, Niha
le baktı.. Gözleri, hlrblrtutn 
gözlerinin içinde anlaıtılmu 

Yazan : Hasan llllanli 
halledilmez ~ manalar ve if
adeler ariyor gibi idi.. Bir 
birinin gözleri içine siniyor .. 
Kaybollyorlardı., Necmi. genç 
kızın saçlarını okıadı; 

- Seni seviyorum Nihal! 
dedi. biliyorum ki sen de aynı 
hi11i duyuyorsun.. Gözlerin aynı 
hi11i ifade ediyor.. Sporcu genç 
kız. batını doktorun göğsüne yas
ladı ve; 

- Yalan söylemi yelim Nec
mi! ldedi.. Kendimizi aldatmi
yalım.. Seviyor ve seviliyoruz ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ekseraisler bitmlı; bahçnin 
sarmaıık ve yaseminler ile 
aarıh kameriyesinde bir banga 
oturmutlardı. 

Kötkün alt kat pancurlarından 
biri açıldı.. Ve Nihal'in anneli 
Samiye hanım efen dinin tela ılı 
sesi duyuldu .. O, ıen, miiltefit bir 
davetle: 

- İçeri geliniz çocuklar! Ça
yınızın renği bozulacak! ..• Diyor
du .. 

iki sporcu, aile sofrasında sa
bah çayını almak için kumlu yol
dan yürürlerken, bahçe parmak
lıklarının önünden sokaktan 
istasyona doğru giden çevik 
bir gencin geçtiğini gördüler .• 

.. Bu maruf maçlar kıralı, 

rekor kırma ıampiyonu Top-atan 
Bey idi .. Nihal ile Necml'nln kol 
kola köıke yürüdüklerini gördo •. 
Ve ince, yazlık ıapkasını çıka

rıp evvela hürmetle genç kızı, 

sonra da Necmi'yi selamladı .• 

Bu "Bozkurt" federasyonunun 
tertip ettiği büyük maçta, takı

mına'"herkülün kupaaı"nı kazan
dıran sporcu idi .. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Nihal ile Necmi artık evle

neceklerdi.. Genç kızın ba
basile annesi ve doktorun ailesi 
onlar• eılerinl, hayat ve saadat 
arkadaılarını intihap için tam 
hüriyet, istiklal ve serbesti ver
mlı; {fikirlerine, arzularına ve 
ıönüllerine tahakümden, te.sir 
yapmaktan ceklnmiı, aerbest 
birakmıılardı.. Nihal kocasını 

samimi bir muhabbetle, .içten, 
kalpten duyulan bir aık ile se
vlyor .. aynı zamanda her sabah 
eksenizlerde mütekabilen ve 
hürmetle selamlaıtıkları Kaniyi, 
stadyomların meıhur genç oyun
cusnnun muvaffakıyetlerini de 
unutmiyordu .. 

Alakadar olabiliyordu. Ken
disi ona karıı kalbinde atk hi11l 
duymadığı halde, Kaninin ken 
diılni belki doktordan daha kuv
vetli ve içten duyuılu bir aıkla 
ıevdifini biliyordu.. Genç kız, 
bunu kadın zekası · ile çoktan 
ve çok yakından keıf~tmtı, onun 
gizil bir aıkı olduğunu ve spo
run iradesi ile bu kuvvetli atkı 
ezip mağlt'.ip etmeğe çalııtığını 

anlamııtı.. O, Necmi'nin aynı 
zamanda da Kani'ntn bu 

temiz heyecanlarını; benlikle
rinin, kalplerinin mahremiyeti 
içinde esir ederek sakladıkları, 
gizledikleri asıl . hi11i incitmekten 
korktu .. 

O hi11ln gururunu ve safiye
tini hırpalayıp oraelemekten çe
kindi •. Ve baıını elleri arasına 
ahp, muhayyeleslnl zorlayıp ba-

YARIN 

Poliste 
İki hırsızlık 

Beyazıtta nalbur Vasilin evi
ne anahtar uydurmak suretilo 
hırsız glrmif, 700 lira, 2 yüzük 
2 altın zarf 1 cep saatı çalmııtır. 
Bir arabacının bu hırsızlığı yap
tığı zannedilmektedir. 

Gene dün kara gümrükte 
tütüncu Oıman efendinin d6k
kan kilidi açılarak hınız glrmif, 
200 liralık ılgara ve tütün çal
mııtır. Hırsızın kim olduğu belli 
değfldir. 

Bir genç boguldu 
Evvel ki gün Bakır köyünde 

denize giren bir genç: boğulmuı
tur. 

Yapılan tahkikat üzerine bu 
gencin ıiıllde sobacl yaninin çırağı 
Dimitri olduğu ve ıezmek için Ba
kırköye gittiği anlaıılmııtır. 

Yumrukla yaraladı 
Kadıköyünde Muzaffer is

minde biri; dükkan sahiplerin
den Aıır efendiyi yumrukla sai 
katının üz!rinden yaralamııtır. 
Kavganın sebebi meçhuldür. 

Kazalar 
ı 9 ı 4 numaralı yük araba11; 

Unkapanından ıeçerken, Rama
zan ilminde 9 Yatında bir çocu
ğu ayaiından çiğnemlıtlr. Çocuk 
Etfal hastanesine yatırılmıı.ara
bacı Abdülhamit tutulmuıtur. 

7 ı 6 numaralı otomobil de Bü
yükderede Kıpti Hayrlyeye çarp
mıı, yaralanmasına sebep olmuı
tur. Otomobilin töförü kaçmııtır. 

Soyarken yakalandı 
Dün Galatada oturan tütün 

ameleslnden Fatma H. perıenbe 
pazarından geçerken seyyar 
satıcı Nesim yanına sokulmuı 

cebind-'n parasını çalarken cür
mü meıhut halinde Y akalanmıı
tır. 

Bir pandatif çalındı 
Dün ıece T opanede kadirler 

yokutunda Hiriato apartımanuun 
3cü katında oturan muallin yüz
baıı Ferit beyin dairesine hırsız 
girnılt 100 liralık bir pandatlf ve 

bazı eıya çalmıı tır. 

Giden kadıdan ne isti-
yordu 

Galatada kafesci ıokağında 
oturan Hidayet hanım dün evine 
giderken Galatalı sabıkalı Mu
hittin üzerine hiicuın etmiı 
ve kadını elinden çakı ile ya

ralamııtır. 

Bir eskici kayboldu 
Beyoğlunda Lala ıokafında 

60 • yaılarında eskici Miğırdiç 
bet gün evel evinden çıkmıı bir 
daha avdet etmemtıtir. 

Mığırdıçın bir kazaya kur
ban olma11 ihtimaline mebni 
ailesinin müracaah iizerıne za
bıtaca taharriye baılanılmııtır · 

::::::> ~ 

tün bir gece, sabaha kadar dü
tündü .. 

Ne yapmalı.? Bu ınuadeleyi, 
bu muammayı naııl halletmeli 
idi . . Necmiden ayrılamazdı · · 
Çünkü o, hayatının günetl idi · · 

Onu seviyordu . . Kaniyi de 
nasıl reddede bilirdi . • Bu ıam
piyon gencin de kendisini ; çok 
kuvvetli, samimi, biiyük, temiz 
bir atkla sevdlğtui biliyordu. 

Onu reddetmek, onu incit
mek, kırmak olacaktı .. Nihal 
bu kaba hareketi nasıl tervlçeder, 

d ? nasıl kabalaıır ve bamlaıabtltr ı. 
Genç kız bütiln bir gece dü

ıündükten sonra nihayet ıon, 

kat'i müıbet bir fikir buldu. Ve 
' kararını verdi. Bu karar ne idi? 

• 

·urla 
cinayeti 

•>I o I« 

Müddei intihar e-
den şahidi sıkıştır

mış mı? 
Urla da hakim ihsan Ziya 

Beyin katillerinin muhakemesi 
pek ıayanı dikkat safhalar gös

lterdiği malümdur. izmır gazete
ileri son safha hakkında ıu malu
matı vermektedirler : 

lhıan Ziya beyin katli hadi
sesinde ıahit sıfatiyle ismi geçen 
ve adliye daireıinden kendiıini 

aıağıya atarak vefat eden Fer hat 
efendinin ailesinden bir zatın dün 
müddei umumiliğe müracaatla, 
Ferhat efendinin gördüğü tazyik 
neticesi lzmlre geldiğini ve yeni 
tazyik ve tesirin tahtında intihar 
ettiğini iddia ettiği hakkında 

bir ıayıa çıkmııtır. 
Müddei umumi Hidayet B. bu 

ıayıanın 11hhatini tahkike giden 
muharririmize ıu izahatı vermlt· 
tir : 

- " Böyle bir müracaat 
müddei umumillğe henüz vaki 
olmamııtır. Fakat biz tahkikat 
yapıyoruz. Ferhat efendi Urlada 
meçhul bazı tah11lardan tazyik 
ıörmüt tür ve ıördüiü tazyik ne
ticesi İzmire gelmlt ve müddei 
umumiliğe ifadesinl vermek üzre 
müracaatta bulunmuı tur. Biz 
tazyik edenler hakkında tahki
kat ya~ıyoruz. Tahkikatımız ne
ticesinde mes'uliyet ğörürsek 
bittabi haklarında takibat yapı-
lacaktır. 

Katil nediyor 
Zeynel zade Hüseyin dün 

v çüncü istintak hakimliğine ge
tirilerek ifadesine müracaat edil
miıtir. Mumaileyh, muhakeme
nin ilk celseı inde bir zabıta 
memuruna: 

- " Yalan söyliyor. Tahkika
ta ıelen bir memur, hakkında 
tahkikat yaptığı adamla karııya 
oturup rakı içmez" ıeklinde ta
arruzda bulunduğu için hakkın
da dava ikame edilmtıttr. 

Hüseyin beyin, Urla kayma
kamı Talat bey ve rufakası ta
rafından verilen 1000 liralık 
rüıvet meaı.'elesi için dP ifadesine 
müracaat edilmiıttr. ---.... ,_ .... __ 
Nevyorkta 
5,600,000 kişi 

varmış! 
Son günlerde inti{ar eden en 

hakiki istatistiklere nazaran Nev
Yo r k ıehrtnde 5,600,000 nüfus 
vardır. Bunlardan 2 milyonu ec
nebidir. Bu ecnebiler ar asında 
Romadakinden ziyade İtalyan ve 
Biremendekindeo fazla Al aman 
bulunmaktadır. 

Dünyadaki Yahudi unsurunun 
onda biri Nevyorkta sakindir. 
Nevyorkta telefon hatlarının tulü 
londra, ParJı, Berlia, Leninırat 
ve Roma telefon hatlarının mec
ııauundan fazladır. Nevyorkta 
llJatrolarla ıinemaların adedi 2 
binden ziyadedir ve dilnyanın 
bütün mezheplerine ait 1500 ki
lise vardır. 

Heraün ıehre gellµ giden yol
cu mıkt.rı 300,000 kadardır. 

On Gç dakikada bir izdivaç ve 
altı dakikada bir veladet teıcll 

edilmektedir. 

ı Hazıra~ 

Sui istimal 
~~<· 

Manisada 3 muha· 
sebei hususiyede 

14000 lira! 
Son posta ile gelen lzmtrde 

münteıir Anadolu reflkınıız ya· 
zıyor; 

Manisa vilayeti dahilindeki 
bazı kazaların Muhasebei huıu· 
siye dairelerinde ahiren yapılaD 
tahkikat ve tahkikattan aoar• 
mühim ve hayrete ıayan sul ir 
timaller meydana ç•kar1lmı1tır. 

Akhisar muhasebei Hususiye· 
sinde sekiz bin, kazaba muh•· 
sebei hususiyesinde de üçbill 
liralık sul istimaller yapıldıi• 
anlaıılmıı, Eıme kasaıı muba· 
sebei hususiyesinde de üç bili 
liralık bir sui istimal tahakkuk 
ettiğine dair Manisada kuvvetli 
tayıalar deveran etmeğe baıla· 
mııtır. 

Manisa vilayeti dahilindeki 
üç kaza muhasebei hususiyeıinde 
tahakkuk eden bu rezaletlerde• 
sonra, Akhisar muhasebe! hu· 
suıiye memurile dört tahsildarı 
ve Kasaba muhasebel huıuıiye 
memurilede iki taasildarı tevkif 
edılmiılerdir. 

Bu sut istimal üzerine etek· 
leri tutuıan Maniu muhasebel 
huıusiye müdürü timdi bu Oç 
kazanın hesaplarını ve yapılaD 

ıui iltiD'alleri tetkik etmektedir· 
Bakalım daha neler meydan• 
çıkacaktır? 

Çok mühim gördüğumüz fU 
noktayı da zikretmek isteriz. 

Sui istimale cür'et edenlerlll 
tecziyesi mevzubahs olurken, 
ihmal ve dtkkatalzllkleri aebeblle 
sui istimallerin : vukuu na sebebi· 
yet viren, kontrol vazifelerini 
ipe seren müdiranada sualler 
sorulmalıdır. 

Hububat 
temiz bir surette 

ihrac edilecek 
t 

izmlr ticaret odasında hububa· 
tımız hakkında uzun müzakere· 
lerden ıonra ıu maddeler karar
laıtırılmııtır. 

1 - lzmir Ticaret ve Ze hlre 
Boraaıında 1930 ıeneıinden iti· 
baren Arpa ve saire hububat 
analizle satılacaktir. Arpada a
zami yüzde 3 buğdayda yüzde 3 
ve baklada yüzde 4 ecnebi mad· 
delerin mevcudiyeti kabul edi
lebilir. 

2 - Umumi harptan evvel 
olduğu ıibi bundan sonra da 
arpa ve buğday ihraç eden ta
cirlerin kalbur ile temizleme 
teıkilatını vücuda getirerek ha
rice temizlenmemiı mal gönderd 
meleri llzımdır. 

- Bu kararın İzmir Borsa 
KomiıerlJii vasıtasile mıntıka 
borsasında tebliği: 

Şehrimiz Ticaret Odası tara· 
fından iktisadi mıntıka odala· 
rına ve ihracat tacirlerine 160· 
derilen tamimde bu hayati met'• 
elenin müstahsil ve UiccarımOC-

umumiyetle nazarı dikkate aha_.. 
lizımıeldiğlni ve ıırf memtels•' 
menfaati ve duypule verlleO 
bu kararlara 1Duhalif hareket 
edenlerin Tilrkiye cumhuriyeti 
idari ve Adli bütün vasıtaların• 
milracaatle tiddetle ieczl1eleri 
cihetine gidi'Hcii l ' "' D \ 1111 
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Küçük esnaf, büyük zengin! 
ocw 

Alavereciler, d~lavere~iler, işçi, köylü 
···Kıra[ sivri tırnaklı elini tebeasının midesine sokmuş 
beyaz dişleriyle köylünün ciğerlerini söküp parçalıyor, 
ltlaiyetindeki sırmalı köpekler işte böyle besleniyordu ! 

Tefrika numarası: 2 
Kıralın kardeıi 

'Yarında ıarfiyat 
Yapanlar ancak 
•ekız on kltiydi. 
P.taaıafi geriye 
kalanların ıar-
ffyahda az değil· 
dı. 

Burbon hane
dabı depdebeye 
Pek meraklıydı. 
J\.ırahn nediın-
lerfyle t ı k l ı m 
tıktını dolu olan 
•araylar altın yu· 
t 1 

an devler gi-
hı hnzlneyi keıni
tiyorlardı. 

liazineyl ınl ? 
Fakat hangi hs
~lbeyı?. 

hrum bulunuyordu. El'avamı ke
lhevan! denilen sınıf hakikatte 
buydu. 

• * * Mevkii iktidar, kendinden 
baıka bir ıey dütünmiyor, ıara

yın masraflarını temin, hükume
tin hemen hemen yegane gaye
sini teıkıl ediyordu. 

Bu hal memleketi hiç füphe
siz pek berbat badirelere doğru 
sürüklüyordu. Fakat bunu dü
ıünenmi vardı? Bir kör döğüı -
dürki gidiyordu. 

Sarayın günden güne artan 
mcıarifinl kapatmak için vargl
ler mütemadiyen arttırılıyor; u
f ak hir ,be hane icat ediliyor 
yüksek bir tacir hapıedilerek 

keyfi bir irade ile serveti zapta
alınıyor . Mamafi bu dahi kafi 
gelmiyordu. Mütemadi bir para 

On dördüncü 
luı'ntn l"hükümet 
henınıı" dediği • 
P.tebılekette hazi
lle bıi vardı?Hazi-

Yarım asra yakın devam eden '.saltanatile 
Fnnıayı muhakkak bir iflaıa ıürükleyen 

hıraıyle yanıp tutuıan 16 ıncı Lui 
bizzat ticari itlere giritmit un 
ve bu~day ihtikarile uğraııyordu 

Kral ılvrl tırnaklı pençeılnl 

tebasınm mideılne uzatmıı be
yaz diolerile köylünün can da-lle kalınıımıydı? 

Fıranıız vatandaıının elinde 
'''ucunda ne varsa Franıaya ait 
' ltidedıliyordu. 

Franıa ile saray ve Kıraldan 
lharettt. Binaenaleyh her ıey 
tıralındı. A11lzadeler de, itle 
hu meyanda çöp leniyorlardı. 

Üçüncü sınıf 
Üçüncü ıınıf ıehirlilerin ıini

fıydı. Yeni " burjuva " ların. Bu 
kehnıenin çok ıaınil Lir manaıı 
"ardı. Küçük eınaf, zengin tacir 
•1-•ereci dalavereci, köylü ve 
ltçi hep bu nam ile anılıyordu. 
Y\nt bu ıınıf garip bir halitay
dı, 

Hiç ıüpheılz yükıek faizler
le köyü ve köylüyü mahvü harap 
eden mürabahaciyle, emtiayı 
elden ele dolaıhrarak biri bet 
YGze ıatan alavereclnin menfaatı 
Ylrnıi meteliğe ıokak süpüren 
~eya iki frank kazanmak için 
Ylrmı ldört ıaat iplik eğiren 
~çl kızın vaziyeti araıında dağ-

r ~dar fark vardı. 
k l "~"t ılyasi kudret bu taba

a arı Qfl'bt 
k d ı l'inden ayırmağa zerre 

a ar Gzu 
bunların heta. görmezdi. S!lfay 

d P•lne birden "Avam er, geÇerdı. " 

Hiç f\lpheıız b b ._ 
b u ta &Ha-

ları bir irine Yaldaıt b b 
ıran, lr ı-

rtyle kaynattıran eıbap m t 
lı k k evcu tu· 

atta pe ço tu bu •ebepler.: 
Faraza kıralhk mahkemeleri hu
zurunda, üçüncü ıınıfa menaup 
olanları hiç bir suretle biribirin
den ayırt edemezlerdi. Fakat 

On beşinci /Ati 

daha doğru bir görüıle bu sınıf 
ıiyaıi haklarından mahrum bu
lunanların ıınıflydı. 

Y okıa hakikatte bir dördün· 
cü sınıf daha vardırki bu sınıf 
siyaıi haklarından mada en ip
tidai ve tabii haklardan da ma-

marını koparıyor, ciğerini ıöküp 
maiyetindt-ki sırmalı köpeklere 
fırlatıyordu. 

Baıta kıraltçe Mari Antuvanet 
olduğu halde asilzadelerle saray 
itle böyle beılenlyordu. 

(Devamı var) , - - .. ., 
lDevlet demiryollar1 ilanat~ 

Koıum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasaaı 
23/G/980 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. 

l,tirak edeceklerin tevklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde ıaat Hi, 30 a kadar komiıyon katipliğine vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamel.:rlni on lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve Muhasebe tıleri Rirliginde:o, lıtanbulda Haydarpaıa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

• * 
feyzlpaıa hattının 252 * 700 ile 2H8 kilometreleri arasında 15 el 

ve 268 ile 283 * 300 kilometreleri arasındaki ı o nci kısımlar inıaatı 
Qkapah zarfla münakuaya konrnuıtur. 

Münakaıa 19.6.930 perıembe günü saat 15 de Ankarada Dev
let Deıniryolları idareıinde yapılacaktır. 

Münakaıaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14, 30 a kadar komisyon katipli
ğine verıneleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlni 4:0 lira mukabilinda idarenin 
Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden tedarik edebilirler. 

-----------:-:----~7'-r;-----~----~~------~-
F tih sulh n1ahkeınesi meçhul bulunduğu kalender 

a. . 1 ) d · . · d hane mahalleıi hey' eti ihli-
bi rı nct hu n1 { aıı esın en . d muta llmühaber-

yareıın en 
Halit beyin Şehzadebaıında de zikrü beyan edilmit olmaıına 

Emin Nurettin mahallesinde eı- binaen mahkemece bir ay müd-
ki 4 yeni 8 ve 10 N: Hasan Ali detle ilin ve teblliat icrasına 
efendi konağında m.ülga Poıta karar verilmit ve mahkemeıi 
ve telaraf nazırı merhum Hasan 2/Temınuz/930 saat 14 de talik 
Ali efendi vereıeslnden oğlu kılanmıı olduğundan yevm ve 
Salt ve kızı Emine ve torunları vaktı ınezkurde mahkemeye gel-
Sadrettın ve Nurullah ve Muaz- medf kleri veya tarafından mu· 
zez ve Niliifer hanım ve beyler ıaddak bir vekil göndermedikleri 

Sahife 5 

T elgraflarımız 
lzmirde bir hadise 

Şehir ortasında patlayan silah ses
leri arasında heyecanlı bir manzara! 

iz mir, 31 (Hu. Mu .) Bugün Yek diğerini takiben kaldı-
izmirin ortasında, yıkık minare , rımlar üzerine düıen insan vü-
semtinden yekdiğerini müteakip cutları ve bunların çıkardığı bo-
patlayan ıilah sesleri itidilmif ğuk ve acı feryatlar bina içinde 
ve halk telaı ve heycanla silah , mülhit bir facianın cereyan et
seslerinfn geldiği mah~l~e ~oğru 1 • tiğinde fÜphe bırakmıyordu. 
koımağa baılamıştır. Buyukbır v_e- ı Nihayet polis içeri girerek bul-
lvele ile patlayan bu silah ıeslerı- d ğ h d t kif u u er a amı ev etti ve 
nin epiy müddet devam etmesi ile meselenin mahiyeti anlatıldı: 
merak ve heyecan bir kat daha Meıhur kaçakçı Hasanın ku-
artmıı ve muhtelif yerlerden bu marhaneıinde toplanan kaçak-
seslerl itiden polis memurları cılardan Burıah Ahmetle Hasan 
hadlıe mahalline koıuımnılardır. arasında kavga çıkmıı ve it 
Nihayet bu tabanca ıeslerinin büyüyerek bir birlerine silah 
meıhur kaçakçı H asanın kumar- çekmitler ve ikiye ayrılan kaçak-
haneılnden geldiği anlaıılmıı ılar müsademeye . baılamıılar 
ve bu binanın etrafını çeviren ~ihayet bir kıamı kurıunlardan 
poliıler ve halk kü~leıi heyecanla kurturmak için kendisini pence-
b lr manzaraya ıahıt olmuılardır. d t t S k 

- reden ııarı a mıı ır. o aga 
Binanın yukıek pençerele- l ların kolları bacakları kı-

rinden telaı ve heyecandan atı an .., d 
.. - - ... rılmııtır. Altı agır yaralı var ır. 

gozlerl donmuı, ~orkudan çılgın K k J he si derdeıt edil-
blr hale gelmif hır çok adamlar aça cı arın P 
kendilerini ıokağa atmak itti- miıtfr. 

Siyanwltin yorlardı. 

Hariciyede 
Yeni tayin ve teb

diller 
Anl<ara, 31 (Telefon) - Pariı 

elçili~i baıkatipliğine Haricfye 
vekaleti ikinci daire birinci ıube 
mümeyizi Faik Zihni, onun ye
rine Viyana muavin konsoloıu 

Hurrem, Londra elçiliği baıka

tipliiine Moıkova baıkatibl Nu
man Tahir, yerine hariciye ıube 
müdürlerinden Zeki Nebil, ye-
rine Belgrat baıkatibi Mizamet
tın beyler tayin olmuıtur. 

Ticaret muahede-
leri tasdik edildi 

Ankara, 31 (Telefon) - Millet 
meclisi bugün saat üçte toplandı. 
imar kanununa bir madde tezyili 
hakkındaki layiha müzakere edildi 
ve Dahiliye müıteıarı Htlmi bey 
ıorulan bir ıüale cevap verdi. 

Türkiye ile Fransa, lngiltere 
İıveç ve Romanya arasında akt-
edllen ticaret muahedeleri taıdık 
edildi. 

Maliye mütehas
sısı Ankarada 

Ankar", 31 ( Muhabiri mah
ıuıamızdan ) - Müteha11111 Riat 
bugünkü ekspresle geldi. Yarın

dan itibaren tetkikata baılaya
caktır. 

Fatih İcra men1ur1u-
ğundan: 

Gazihz. 
flafriyatı tetkik 

ettiler 
Ankara, aı ( A.A) - ReJai

cümhur hazretleri bu aün ıaat 
15 te otomobillerile Ankaraya bir 
buçuk saat meıafede klin Gavu
rka1eyi leırtf ederek hafriyat 
yapılmakh olan Epi Hitit mabedi 
ile kayalar üzerindeki büyük 
mahkiikatı tetkik ve akıama 
doğru avdet buyurmuılardır. 

Muhtelit encüme
nin faaliyeti 

Ankara, 31 (Telefon) Muh
telit encümen bugün toplanarak 
Maliye vekili'lln huzurlle Devlet 
bankaıı teıklli hakkındaki layı
hasının müzakereıine devam etti. 

lznıirde nıaçlar 
lzmir, 30 {A . A) - Bu gün 

yapılan maçlarda Karııyaka 
bire karıı 3 ıayı ile Allaya, Sa
karya sıfıra karıı bir ıayı ile Al
tınorduya ga\tp gelmltlerdir. 

- - ., 
Olüyor 
~ 

Biçareyi ülüınden 
kurtarınız 

Zaif be
nizli, hasta 
bir genç ; 
dün matbaa
mıza geldi. 
Ağlaya a~la
ya tunları 
ıöyledi: 

"329 tevel
lütlüyüm. 2a 

evvel "Mar
mara ada-

Aç ve hasta genç • d j t 
v . · sın an ~an-
l'Ul~rt /~!: bula getirdi-

ler· Gedikli küçük zabit mektebi 
ne koyacaklardı. Oranın kadro-
su dolnıuı , bana git!., dediler. 
Beı param yoktur. Sokak orta-
sında kaldım. S aün sokakta 
Yattıktan ıonra hastalandım. Po
lis beni Cerrahpaıa haıtaneıine 
gönderdi. !:? ay orada kaldım. 
Hastaneden yeni çıktım. Açını. 
ıokakta ka}dım. Yine haıtalana-
caiım. Öleceğim." A 

lnıuıadere memuru bir köy
li:inün ineğini ahırından na
•ıl kolaylıkla ıürüyüp gö
tGrürıe, milyonlar sahibi büyük 
hır tacirin kaıaaını da ayoı ko
laylıkla •oyup •olana çeviriyordu 

aleyhine ikame eylediği izalei takdirde gıyaben muhakemeye 
ıüyuu davası üzerine mumaileyh- devam olunacağı ilanen tebllj , 
lerin elyevm ikametgahlarının olunur. 

Hacı Ratil Efendi ile Ahmet 
ve Yanko efendilerin ıayian 
mutaıarrıf oldukları ' Unkapanı 
civarında kıımen hamam arka11 
sokajında ve kıımen Tpe
batı ıokafında ve kıamende 
filyokuıu çıkmazında vaki 799 
metro murabbaında ve derununda 
bir kuyuyu muhtevi anadaki 
bl11eıl ıayıanın izalesi zımnında 
furuhtu tekarrür edüp 6 tem
muz paza gilnü ... ıaat 15 te 
feıih ıurettle artırılmaıı icra 
kılınacağından talip olanların 
beher metro murabbaı dört lira 
üzerinden yilzde on pey akçe
ılnl ve 929 · 1 mumarayı müı
taahiben müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Türk maarif cemiyeti yahut 
Şehremini bey bu biçare aencl 
ölümden kurtarmazlarmı ? 
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Mıizayede. Mulıamnım 
bedeli kıymeti 1 kraz 

M l'!'l11111al111 d11s v~ rıevi'le mevki 
ve mıişte111il<il1 

Borçluııım 

ismi 

Lira Lira No. 

305 1755 10781 Erenköy'ünde Sahrayıcedlt mahallesinde Ethem
efcndi ıokağmda eıki 132, 128, 134, 130, 129, 
127, 131 ve yeni 35, 39, 45, 47, 49, 51 53 
numaralı üç yüz otuz dokuz artını muhterik 
beı hane ve dükkan eıeri e bniye mahalli ve 
iki bin altı yüz altmıf bir arıın bahçeyi v~ 
yüz elli artın arsa üzerinde kargir bir katlı ve 
arkaaında birer odayı havi iki dükkanı ve ıekiz 
yüz elli arımdan ibaret mezkur iki dükinın 
bahçelerini havi beı hane ve dn.kki.n eıeri ebnlye 
ve bahçesile iki dükkanın tamamı Mm. Katinko 

250 125 13141 Anadoluhlsarın'da Gökıu mahalleıinde Haıane

f endi ıokaiında eıki 7 mükerrer ve yeni 7 nu
maralı 94 arım nrsa üzerinde bir katı kargfr 
bir katı · ahıap ~ olmak üzere iki katta beı oda 
bir sofa bir mutfak bir kuyu ve otuz arım 

arııa üzerinde kargir bir mutfak bin dört yüz 
altmıı altı artın bahçeyi havi } eni bir hanenin 

i70 1968 13636 

tamamı. Bekir Efendi Ayte H ! 
Bakırköy'ünde Kartaltepe mahalleıinde Akıu 
mevkiinde eski 3, 5 ve yeni 8 numaralı iki yüz 
arıın arsa üzerinde maaçatı ahıap iki buçuk katta 
biri sandık ve ikiıi cihannuma odası olmak üzere 
on oda bir sofa iki balkon bir taılık bir mutfak 
odun ve kömürlük ve ıekiz yüz otuz yedi arıın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. (Odalardan birinin 

lii 2su> ıassıı 

içinde gusulhane vardır). Hatiçe Nazfre H. 
Kasım.ıJaıa' da Kulaksız Ahmet kaptan mahallesin
de Ebekadın ıokağında eıki 16 ve yeni 18 numa-
ralı seksen arıın arsa üzerinde ahıap üç katta altı 
oda bir sofa bir methal bir mutfak bir kuyu ve 
otuz ıekiz artın bahçeyi bayi bir hanenin tamamı. 

Adil 8. Firdevs H. 

~5i 1754 14754 Kadıköy'ünde Tuğlacıbaıı mahallesinde Kuyu r~
kaiında eski 72 ve yeni 7 numaralı yüz kırk arım 
arıa üzerinde yarım katı kara-ir diğerleri ahıap 
olmak üzere üç buçuk katta on oda üç sofa bir 
kuyu ve kırk dört arım aua üzerinde bir mutf aiı 
ae bin dört yüz on altı arım bahçeyi havi bir 
köıkün tamamı. Mehmet Veliyüttin, Hüıeyin 

••• 7~1 

1Qi 160 

65i ~•oı 

71i 

401 14~• 

17608 

Hulki, Mehmet Selahattin Beyler Fatma H. 
Üsküdar'da Dürbali mahalle ve sokağında eıki 
24, 24: ve yeni ö8, 40 numaralı yüz yedi arıın 
arsa üzerine kargir , i'<l katta biri sandık odaıı 
ve biri sıvasız olmak üzeae dört oda bir ıofa 
bir mutfak ve altında bir dükkanı ve yüz yet
miı htr arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Mehmet Naci Efendi 
182"4:2 Topane'de Karabaı Mustafa mahallesinde eski 

Lüleciarastasi ve yeni Lüleciarastaaı ve Kale so
kağında eıki 26, 26 mikerrer ve veni 26, 3 
numaralı on altt artın arsa üzerind ~ mukaddema 
iki dükkan bir ahır elyevm kargir bir ahırın 
tamamı. Şevki Efendi 

18355 Kadıköyün'de Oımanaia mahallesinde eıki ve 
yeni Mlık ıokağında eski 2 mükerrer ve yeni 
S6 numaralı biri yüzon arıın arsa üzerinde ahı•P 
iki buçuk katta yedi oda bir ıofa iki mutfak, 
dtıeri keza yüz on artın ana üzerinde ahıap 
bir 

/ 
katta iki oda ve yüz yirmi arıın bahçeyi ha, i 

muhtacı tamir iki hanenin tamamı. Meh
met Saffet, İbrahim Necati, Mustafa Kemal 
Beylerle Nezihe, Mümine Latife Hanımlar. 

1 t906 Üıküdarda İmrahor mahalleıinde Doğancılar so.: 
katında eıki 149, 149 mükerrer ve yeni 153, 155 
numaralı altmıı beı arıın ana üzerinde ahıap 

iki katta iki oda bir küçük sofa bir mutfak 
bir kuyu ve altında bir dükkanı ve dokıan arım 
bahçeyi ve dahilen bazı noksanları havi bir ha-
nenin tamamı Yuıuf Ef. 

115 Kaıımpaıa' da Haclferhat mahaleıinde Pirlnçci 
ıokaimda eıki 29, 29 mükerrer ve yeni 45, 47 
numaralı ıekıen altı arım arsa üzerlnde ve bir 
çatı altında ahıap üçer katta birinci katlarında 
zeminleri malta birer taılık ve -4:5 numarada bir 
hala ve müıterek kuyu ve her ikisinde kömür 
Ye odunluk ikinci katlarında birer oda birer'1ufak 
sofa 47 numarada bir hali. üıt katlarında 

4

birer 
oda birer of ak ıof ayı ve on iki arııo arsa üze
rinde iki mutfağı havi iki hanenin tamamı. 
Muıtafa Müıntaz, Ali Arif Beylerle Kevser H. 

1507 •ııa ~3'1 Fener'de tahtanıinare m!lhallesinde külhan ıo-
kaiındai eski 22, 22 mükerrer ve yeni 34, 36 
numaralı yüz kırk iki arıın arsa üzerinde ki.raılr 
dört katta hane olarak kullanılan kısmın bh' ve 
lkincl katlarını ihtiva edip dört oda bir ıofa 
bir mutfak \ btr t an re ve arkada bahçenin bir 
k11mı olan çimento d6ıell 1 k rt ara ı ve apa man 

Küçüklerin 
bianıan düşmanı! 

ee, ya,ına varmadan ölen çocukların dört
te biri çocuklara mahsus ishalin kurbanıdır 
ishalin vesalr bir çok hastalıkların vasıtaı· 
sirayeti adi slneklerdir. Yavrunuzun ha
yatını korumak lcln sinekleri Flit ıstıma-
111e imha ediniz. Flit sinek, sivri sinek 
pire, güve, karınca, hamam böceaı ve tah'. 
ta kurularını öldürür ve yumurtalarını ka· 
t'lyen 1'?1ha eder. Tehlikesizdir. Leke yap
maz. Flıt 1 haşarat öldürücü diğer mayl
lerıe karıştırmayınız. Sarı tenekeye _ el· 
yah kuşağa dikkat ediniz •• 

;-JJaha -ç~buk · 6ldürür - -
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul. Galata Voyvoda Han 

•AAAA••A•A•AAAAj·A~AAAAAAAAA~~ 
M. NURİ ve ŞERİKİ E 

Bilcümle Gümrük muamelatı ve naldiyat işleri · ~ 
kemalı sürat ve enıniyetle ifa olunur. ..... 
MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR = 

~ Adre• : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
j Telefon: Beyoğlu 4515 ~ 
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yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Anadolu vapuru 
2 

Haziran Pazartesi 
günü akıamı ıaat 6 da(Sirkeci) 

rıhtımından hareketle doğru: 
(Zonguldak, İnebolu, Gerze,Salll 
ıun, Ordu, Giresun, Vakfıkebir, 
Trabzon, Sürmene, Of, ..,e 
Rize )ye gidecektir. 

Tafsilat ıçın : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine müra-
caat. Telefon: lı: (1515) 

lzmir terzlhaneıinde ıoıı 
moda, ehven fiatlarla, ıon 
derecede ıuhuletli ıerattJa 
erkek ve kadın kostümler 
ıerian imal olunur. 

Ankara caddeıi Vilayet 
karıısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

-13eyoğlu beşinci icra nıe"' 
mur]uğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuı 

ve paraya çevrilmesi muk111rrer 
olan bir adet "LONDON,, mark• 
kaıa ile üstü camlı yazıhane .,e 
iki adet koltuk ıandalya 7 Ha" 
ziran 1930 tarihine muıadif Cu
martesi günü saat 1 O danaiUba" 
ren Tophanede teyyahin 1alonu 
dahilinde "TÜRKiYE EKSPORT" 
<ı nttka mağazaıında açık artırm• 
suretiyle aatılacafından tallP 
olanların tayin olunan ıaatı

mahalli mezkürde rn emuruna anu 
racaatları ilan olunur. 1930-1009 

'T'ayyare cen1iyeti un1un1i 
merkezi reisliğinden: 

Bursada yapılacak cemiyet 
ve ıinema binası inıası kapalı 
zarfla ve 5 Haziran tarihinden 

itibaren on beı giln müddetle 
münakasaya konulmuıtur. TaltP 
olanların ıeraltt anlamk ve pla· 

nlarla ıartnameyi almak ilzere 
1 O Haziran tarihine kadar Ao
karada cemiyetin umumi merke" 
zine müracaat eylemeleri ilan 
olvnur. 

Gaip 
Trabzonun tekke mahalleıindeO 

Feyzi oiullarından 310 tevellütlil 

Muıtafa oilu Muhsin 1332 sene· 

ıindenberi gaiptir. Bilenlerin ati" 

deki adrese bildirmeleri reca oh•' 
nur. 

iatanbul orta köy ıarı sokak 
No. 22 M. SALlt4 

ı -
·, "Y ARIN,,IN T AKVİMI 

Haziran 
Senet PAZAR Senel 

Reımiye 1 Hicriye 
~1_9~3~0~~~~~~__;1~3.~ 

Namaz vakıtları 
Alafranaa 

•. d. 
Güneı 
Ôyle 
lktndi 

4,31 
12,ı.1 

16,11 
Alqam 19,33 
Yattı 21,32 
imlik 2,15 

Alaturka 
•. d· 

Güneı 8,58 
Ôyle 4,SS 
ikindi 8, S '1 
Akıam ı2,oo 
Yatıı ı,ı>9 
imsak~ 

Muharrem Ruzı tıısır 
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Meı'ul Mndnrn: Snleyman Te•ft8' 
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