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____J3ir s~l __ 
Lozanda11 biri sürüklenen 

Yunan nwsclesi ne zanıa11 
biiccek? J/iltet bekleyip du,rll
Yor. 

Kuru çeşme Adliye vekili kanını 
içine akıtmış! 

Bune iş? 
--.~-

..._____ ___ ~~~~~~--------
Büuük Millet Meclisi yakında 

Ve belkide bir kaç güne kadar 
1-UJ edilecektir. Bütçe tasdik 
edUdt, Banka kanunları meclisten 
leçu. Dün de askeri ve mülki 
tekaüt kanunu yapkldı. Bundan 
IOnra Millet Meclisinde müzakere 
edilecek pek az teklifler kaldığı 
anlaıılmaktadır. 

Geçen ıün de, bir münase
betini gettrHek, söylediğimiz 
ilbi, önümüzde altı aylık bir 
fllaliyet devresi vardır. İsmet 
Pe.ıa kabinesi, bu zaman zar
fında çahımayı, millete karıı 
Yent baıtan deruhte etmek
te olduiu mesuliyetli itleri 
"~d sahasındaP uzaklcııtırmayı 
taahhüt etmlıtir.Bunların hepsi· 
ilin bakkile ve beklendiği tekil
de muvaff akiyetle neticeleneceği 
~Phelldir. Bununla beraber hü-
kGmetin muvaffak olması ıami
lnlyetle temenni olunur ahval-
dendlr. Memleket ve mllleUn 
&elamet ve saadeti de bunu a-
llıirdir. 

Yalnız hilkikmetçe hazırlanan 
llıeseleler içinde bir tanesinin 
bulunmadıiı tee11ürle görülüyor. 
lozan muahedeılndenberi bin-
lerce dedi kodulara sebebiyet ve
ren bir mübadele, bir yunan me
ıeleai vardır. Bu it ıenelerden
beri bir Uirlü bitmek, tükenmek 
hllıniyor. 

Muhterem Millet Meclisinde de 
ayni esasa temas eden her han1ıl 
bir teıebbüı, bir ıüal hareketi 
Rörülmüyor. Yalnız, geçenlerde 
llıübadele tılerinin dahili safha
•ına temas eden bir " Kobak 
otlu,, yolsuzluiundan bahıedil
lnlttl. 

Şimdi ise, meclis kapanmak 
Gzeı·edtr. Yunanlılarla hail de
vam ettl~l halde, bir türlü bit-
llıeyen, bittiği görülemeyen mü
zakerat sürüncemede kalup 
duruyo;. Bu da, itin ılyasi ceb
heıidir. 

Mutlak bir muvaff akiyetalz
lik teıkil eden Yunan itleri ne 
zaman bitecektir ? 

lullf ümitlerJle düıtüklerl 
ıef aletten kurtulacaklarını tah
inin eden binlerce vatandaı bek
lediler, bekliyorlar ve galiba da 
çok bekliyeceklerdtr. 

Hulclye vekaleti bu ane ka
dar neden müıbet ve açık bir 
tarzı hareket takip etmemittlr? 
Nihayet Yunan meseleıl ne za-
:an bitecektir? ıefalet içinde in
'41Yen vatandaılar nezaman ken-

a.ltne gelebileceklerdir? 
ve '8t1alerce vatandaıın hayab 
ilk ••tlkbalile derinden derine 

;acak•ı bulunan netice abnama
F bu? 

il •kat meclisin tatil edilece-
nke 

1
nazaran,lbtilif tılerlnfn de 

~-

Kömür depoları 
kaldırılmalıdır! 

• 
Iskenderonlu türk 

neler anlatıyor 
Bir çok okuyucularımız "Kuru 

çeımede,, bulunan Kömür depo
larından ıiklyet etmekte, bu de·J 
poların bfr lcaç ay evvel lıaldırıl 
maıı tekarrCr ettiği halde, neden 
se, gene yerlerinde bırakılmıı 
olmasından ıızlanmaktadırlar. 

Mahmut esat B. dün mecliste Yunus 
Nadi beye cevap verdi 

Ankara, 5 ( A.A) - Büyük 
Mtllet Meclisi bugün reis Kazım 
paıanın riyasetinde toplanmııtır. 
Cümhurlyet gazeteıinde Kime 
kimden ıekva edeyim makalesi 
dolayiılle Mardin meb'uıu İrfan 
Ferit Beyin ıüal takrirlnln okun
masını müteakip adliye vekili 
Mahmut Eıat Bey küralye gele
rek dedikl, 

rar vermek temyize aittir diyor. 
Fransada sadece hi11iyat ve 

temayüllerin maznunun leh ve 
aleyhinde olması naklı dava için 
karar vermeğe sebep teıktl eder· 

Dün mat-
baamıza lıke
nderonlu bir 
Türk genel ge 
idi ve bize ıu 

feci vakayı an
lattı.Sözlerini 

dinledik, yazı
yoruz. Buza
vallı dlyorki: 

Filhakika, Arnavut köy ve 
Kuru çeıme ıemtlerinde ikamet 
edenler, k6mür depolarına çıka
rılan kimürlerin bir toz deryaıı 
hallnde savrulan simıiyah rüzıi.
rından bizar bir hale gelmtıler
dlr. - " 3 Haziran tarihli Cum

huriyet gazetesinde Yunuı Nadi 
Beyin bl r makalesinde 1ıazete

ciler davaıının Buraaya nakli 
adliyemizin ıerefine naklse ge
tirdiilnden bahsile beni serguya 
çeken İrfan Ferit Beye çok 
teıekkür ederim. Cumhuriyet 
ıazeteıini ben de okudum. Te
e11ürle ve tee11üfle okudum. 
Yunus Nadi Bey kanunlarımızın 
mahkemeleri ıüphe altında bı
raktığını ıöyllyerek temylZ mah
kemeılni gafletle 1 ttlham ediyor. 

Uf ak tefek fıskosları bile kafi 
aörür. 

Sadece hi11iyat ve temayü
lün kafi görülmesi takdir hakkı
nın ne kadar seyyal oldutunu 
ayanbeyan gösterebilir.Bizim ga
zeteciler davasının Buraaya nakli 
İstanbul müddeiumumilfğlnfn ta-

lıkenderon
luyum. karaca 
Bey zadelerin 
Memleketim
de bir müte-

1 

•Lodoılu ve poyrazlı havalarda 
civar evler ki.mtlen kömür toz
larına boğulmaktadır. Tabii bu 
kömGrlü havayı yutmağa mah
kum olan halkın ahvali ııhhiyeıi 
de bozulup gitmektedir. 

lstanbulun en maruf bir ma
hallinde göze pek çirkin gelen 
depoların, kartı sahillere nakle
dtlmemeıindeki ıebep ve hikmeti 
anlıyamıyoruz. 

Yeni köy Belediye dairesinden 
neden bu çok mühim ve hayati 
meı' ele ile oiraımıyor ? 

Dünyanın hangi medeni ıeh
rlnde ve o ıehrin en mutena 
mahallinde kömilr depoları var
dır 1 

Bunu ıehremanetlnden eoru
yoruz ve cevap lıtlyoruz. 

Bofaz tçlnlD tehre uzak aemt
lerlnde depo yapılabilecek yer 
mi yok? 

Halkın huzuı' ve ııhhatı ile 
oynanmamalıdır 1 ... 

Gazi Hz. 

Nakil keyflyetlnio teıktlltı 
esaılyeye muhalif ve yolsuz ol
dulunu ıöyleyor. Vatandaıların 
gazeteler hakkında her yerde 
dava açabilmeleri tJ~ğru deill
mlt, .. katm•t· lstanbul mnddet 
umumllttı perde arkaıında oy
nuyormuı. Muhterem beyefen
diler, ceza uıulü muhakemele
rinin 14 üncü maddesi nakli 
davayı adliye vekili, Cümhürlyel 
müddei umumiıi llleyebiltr. Ka-

lebi, temyiz mahkemeılnln kara
rile olmuıtur. Bu davada İsta
nbulun yüksek makamatı ve bi-
zzat müddeiumumi davacı idi. 

Fiskoslar, kulaktan kulağa 
dolaııyordu, kanunun tanıdığı 
hakka istinaden İstanbul müddei 
umümial davanın naklini istedi, 
temyiz mahkemesi de nakli da va 
kararı verdi. Nakil sebeplerini 
takdir Yunus Nadi Beyin gaze
tesinin deaıl Türkiye Cumhuri
yetinin en yüksek mahkemesi 
olan temylzlndir. 

Yunuı Nadi beye bu hakkı 
kim vermiıttr, nereden almııtır. 
T emylz mahkemesine bütün mil
letin 1ıüvenmeğe hakkı vardır. 
Irzımız namusumuz malımız hak
kında her zaman karar vermek 
mevktlnde bulunan alt bir mah
kemenln gaflet içerisinde kaldı
fı t<ldia ediline vatandaıların 
(Devamı telgraf haberlerimizde) 

Harp şiddetli oldu ! 

ıallf lbe züm
reıl vardır. 

Bunlar beni-
mmalimi mü

İıkederon facıa 
ıını anlatan 

Faik B. 
lkümü aldılar. Halazademl, kar
deılmi cerh ettiler. 

Adliyeye müracaat ettim 
cevap alamadım. Üstelik beni 
memleketime sokmıyorlar, halim 
feci ve perlıandır. 

Derdimi kimlere yanayım 
bana yol 1ıöıterlnlz ,, _______ ...__ 

Hint Gandinin 
matemini tutuyor ! 

Bombay, 5 (A..A.) - Gandinin 
tevk'f l ve hapaedildlii iün ile 
baılıyan birinci ayın sonu müna- I 
sebetile buıün Bombay ıehrl bir 
matem manzarası almııtır. iplik 
imalathanelerinde çalııan 65 bin 
amele itlerini bırakmıılardır. U-
f ak tefek bazı karıııklıklar ol-
muıtur. 

C. Guro 
... ~-

1 

l/stikbal programı Demir .kaburgalılar Hindiçini kasıp Şerefine ziyafet 
verildi hazırlanıyor kavuruyorlar 

Gazi hazretlerinin iıUkbalı H-alk nümayiş yapıyor len komünistler tarafından mağ- Ankara, 4 (A.A) -Bu akıam 
için Kolordu, Vilayet, Maarif, lup edildikten ıonra Changsha Hariciye Vekili Tefik Rüıtü bey 
Polis, Merkez kumandanlığı atbı Satıon, 4 (A. A.) Şehir el- tehrlnin ıimallne ve ıarkına Jeranal Guro'nun ıerefine An-
alakadar ıuabattan birer mura- varında yerliler tarafından bir çekilmiılerdir. Demirkabırkahlar kara palaıta bir ziyafet vermlı-
hhas, Halk fırkasında toplanack- takım nnmaytıler yapılmııtır. Chaogıha'ya henüz glrmemiıler- tir. Ziyafette Milli müdafaa Ve-
lardır. Yaralandıgı tekzip ediliyor dlr, fakat ecnebi tebaasını ıehlr kili Aptulhalik bey, Riyaıeti 

Busenekl lıtikbal meraılmi- Parie, 4 (A· A.) Dın ıefaret- brlclne çıkarmak için tedbirler cumuhur katibi Tetik, Cumhuri-
nln huıuıi mahiyette olacaiı T hl g kaich ktı a alınmaktadır. yet halk fırkası katibi umum~ııi 

hanesi, c an . e n Y • Del ismindeki İngiliz gambo-
zannedilmektedir. ralanmıı olduğuna dair olan ha- Saffet, Meclis reiı vekili Haıan 

Gazi hazretlerinin çarıamda berlerl tekzip etmektedir. tu vaziyet hakkında tahkikat H . i -A) yapmak için Changsha'ya git- beylerle arıc ye muıteıarı ve er-
günü ıehrlmize gelmeleri muhte- Şan1ıhay, 5 (Ah - Mtlllyetçi mlıtlr. Vazedilen sıkı ıansörden kanı ve Fransız aefirile ıefaret 
meldir. kıtaat "Demirka ırgalılar,, deni- dolayl vukubulan muharebeler erkanı hazır bulunmuılardır. 

meıı, doirudan dofnıya ••Y••i zik ve eheınmıyetıı bır mevki hakkında henüz tafsilat alına- Fransız sefirinin ziyafeti 
muvaffaklyetılzltk baneılne kay- tutmaıı çok lldzım ıe\en Yunan mamııtır. Mamddafihl' lbdu "çar~:~ Ankara, 5 (A.A) - Fransız 

1 del meselelerine alr tenevvilr et- maların çok ti et i o uau 
bedilmek llzm 1ıe en meYa an- ı ıefirl M. Kont ·. de Chambrun 

mek ıateyenlerln hakıız olduk- akıam Şanghaya 2000 yara ı 
dır. 1 edil ı ı d anlaıılı- tarafından eeneral Gouraud 

Bu ftlbarla, smet paıa ka- ları hiçte zann mez. gönderi mit o maaın an 

bine.in
in harici ılyaıetlnde na- Arif Oruç yor. ----·· •••• ~·-·· •• .... '.~r~f~?e ... ~~~iin Ankarapalaıta -- -- -- .......----- • • • • • • •• ..... 1. • ...... 

•• " ........ il •• 1 1 .. " .......... " .. ··--- ? 
· .. "Ne söyle~fför? Neler görüyoruz. 1r ~·-n.,._ .•. ote .1 er ıtbt önümüzdeki lcral 

faalıyet devre•ine kaldıiı anla· 
ııbyor. 

Acaba hariciye vekaleti esaı
lı bir izah ile ınıllett temin 
edemez mi? . Merak ve endtıe 
içinde bekleyen efkarı umumt
yeyi tatmin eylemezmiydl ? ıonra 
bu, zaruri ve esaıi bir vazifeden 
madut değilmtdir? 

Venizeloıun gehneai, yahut 
Yunan ıeflrinin veya murahaıı· 
nın yeni taltmat almaıı ıayıaları 
mnıbet bir ıey tf ade etmekten 
çok uzak bulunuyor. Yunan 
ltlerinln bu ıenede halledilme- Hıraızlık azalıyor •.. Ticaret inklpf edecek ..• Refah içindeyiz ••• ???!!! 
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Tic~ret odası aldırmıyor ; 
F mdık tüccarları hükiimetin yardımına ! 

muhtaç bir haldedir. 1 

Eındık tüccarlarınm müra
caatı üzerine bunların vaziyetini 
mütalaa ve hükümetten yardım 

iıtenmeıi bir müddettenberl tica
ret odasında mevzuu bahs ol
makta ilede henüz bu bapta 
tüccarlar dinlenilmemittir. Tica
rr:t odaımın bu meseleye lazım
geldlği derecede ehemmiyet ver
mediği anla§ılmaktadır. Geçen
lerde bu tüccarların dinlenilmesi 
mukarrer olan bir içtima tüccarlar 
davet edildiği halde hafi olarak 
cereyan etmff, ve bu tüccarların 

1 
:vaziyetine hiç bir suretle vakıf 

olmayan oda azası arasında mü
~ zakerat gizli surette cereyan 

etmittir. 
Bu defa ayın 9 undaki içti

mada dinlenilmek üzre yeniden 
fındık tüccarları davat edllmittir. 

Bu tüccar)ar hükOmetin yar
dimına muhtaç bulunmaktadır-
lar. Ve hükümet bu tüccarı 

korumazsa fındık ticareti Pi
zani ismindeki bir yunanlının 
eHne geçecek ve fındıklarımız 
yok bahasına tüccarımızın elin
den alınacaktır. 

Resmi cevap Görüyoruz! 
Müddeiumumi bize 

• cevap verıyor 
Dünkü nüıhamızda Haydar 

Rtfat Beyin ihtilattan menedtlip 
edtlmemlt olduğunu sormuı ve 
bu meı' ele hakkında bazı müta
laalar ıerdetmittik. 

Dün Müddei umumilik ıu res
mi cevabı gazetemize göndermlı
tf r : 

"Gazetenizin bugünkü nüıha
ıının birinci ıahifeıinde mahkOm 
Haydar Rtfat Beyin ihtilattan 
memnü olup olmadığına dair vakı 
neıriyat muhtacı tashih görül
müttür. Şöyle ki : 

Mahkumlar Hıspiıhaneler ni
zamnamesinde mevcut ahkam ve 
kuyuda tabi olup Haydar Rifat 
bey de herhangi btr vatandaı gi

bi mezkur kuyuda tabi tutulmuı
tur . Ve hatta mezkur nf:ıamna
menin hudödunu tecavüz etme
mek ıartiyle kendisine azami tes
lıtlat göıterilmittir. ihtilattan 
menedtlmiı değildir. 

Her mahkumun tabi olduğu 
kuyut haricinde m umaileyh hak
kında fatlınai muamele yapılması 

kanun haricinde müıaade ve mü
samaha göıterilmesl, kanun ve 
nizamatın hüınücereyanmi temin 

vazifesiyle mülcellef olan memu
rlyetlmize ait vezaifl ıui istimal . 
demek ol~r ki bunun hiç bir va

kıt tecvizine de imkan bulunma
mıt olduğunun neırl mütemenna
dır efendim ,. 

M-:.ıddei umumi 
KENAN 

bir öğle ziyafeti vertlmittir. 
Ziyafette, Batvekil İsmet pafa, 
hariciye ve milli mfidafaa vekil

lerile, cümhurlyet halk fırkası 

katibi umumisi Seffet, lstanbul 

meb'uıu Edip Servet beylerle, 

milli müdafaa ve Franıız ıefareti 
erklnı hazır bulunmuılardır. 

Ceneral Gazi Hz. tanı
fından kabul edildi Bug-

ün şehrimize ge1iyo 
Ankara, 5 ( A.A ) - Reill

cüm hur Hazretleri buıün ıaat 

13 le Çankaya köıklerinde ce 

neral Goureaud cenaplarını ka
bul buyurmuılardır · 

Ceneneral refakatinde mai· 

yeti ve franıız ıef iri olduğu 
halde bu akıam ekıpreıle ıeh
rimtzden aıGfarakat etmittir. lı 
taıyonda bir askeri müfreze je
nerah aelamlaınıtllr. Jeneral tre
nin hareketini mütealdp Uirkçe 
.. Yaıaıın Tiirklye!,, diye baiır
mıı ve tiddetle alkıılanmııtır. 

-~·-

lskenderoıı nasıl 
iflare ediliyor ? 

Suriye' den gelen haberlere 
nazaran, Suriye'oin düne kadar 
ne idüği beliniz olan vaziyeti 
nihayet tespit edilebtlmit ve Su
riye, Aleviyyln, Cebeli Düruz 
kanunu eıaıili ve lıkenderon 
ıancağı idarei eıaıiyeıi hakkın
daki nizamname nefroJunmuı

tur. 
Kanun 116, nizamname 8 

maddeden mürekkeptir. Buna 
nazaran Suriye Parlamanter bir 
Cumhuriyettir. 

Reisin dini falamdır. 
Payıtaht Şamdır. 

Cismani ceza, nefi ve hudut 
hariçliii yoktur. 

Meıken maıuni)eli, tefekkür 
kel,m, matbuat ve içtima hür
riyeti vardır. 

Resmi liıan Arapça, fakat 
İıkenderun'da Türkçedir. 

Teırii kudret Meclisi meb'u
ıandadır. 

lcrai kuyvet Vezirler medi· 
ıile Reiıi Cumhurdadır. 

Divani Ali, temsili harici, 
müstakil ordu, idarei ürflye, 
ve evkaf iılerile Franıanm ıatr 
hüklimetlerle yaptıiı ve yapa
caiı ahit haklarına dair mevat 
kabul edilmlttir. 

8 maddelik nizamname de 
İıkenderon için huıuıi mahiyeti 
haiz bir idare ıekli tespit et
mektetfr. 

Bir içtima .. 
Ali komiıer M. Ponıon' un 

Fransa'ya. mukarrer ıeyahatla
rından evvel Beyrutta umum 
murahhaaların lttirakiyle bir iç· 
tima aktoJanacak ve memleketin 
lkUıadi, ıiyaıi vaziyetleri mev
zuu bahıolunacaktar. 

Murahhaslara davetnameler 
ıelmtıUr. 

VergiJer nıedisi 
Yeni kanunu eıaıının neıri 

üzerine latif a edeceği tahmin 
edilen veriiler meclisi, Franıız 
baı komiserinin tenıibi üzerine 
ipka oliınmuıtur. · ____ ..,..., ___ ·-

Açıkta kalan yok 
Rüıumatta 24 memur yeni 

kadro mucibince açıkta kalınır 
tar. Bunlar da Şark vilayetle
rinde birer memuriyete tayin 
edilmiıtir. 

Gazinoya kavaayı ayırmak 
için geılen poliı memuru lbra
hiaı efendinin uzerine Sami, 
Avram ve Onnik hücum ederek 
bıçak çekmtıleraede, cümleıl 
yakalanmıı ve haklarında takiba
ta baılanmııtır. 

Zeplin 
ispanyada bekle-

• 
nıy~r 

Seville, 4 (A.A.) - Zeplin'in 
istikbali için bütün hazırlıklar ya
pılmııtır. .l.eplin 'in yere inmek 

" 

Adliye vekili kanını 
içine akıtmış! 

Mahmut Esat B. dün mecliste Yunus 
Nadi beye cevap verdi 

1 Birinci Sahifeden devam ] manevralarında çalıtmak üzere 1 

100 tayyareci hazır bulunmakta-
dır. Zeplin, saat 1ı.39 da Horta 
üzerinden UÇbluftur. 

Madrit, 5 (A.A) - Bir Fele
menk gemisinden tel11izle gönde
rilen bir habere nazaran Zeplt~ 1 

Balonu " grinlviç ayarile " ıaat 
18 te 30-20 arzı timali ve 23 -4:0 
derece tulü gllrblde bulunmakta 
idi. 

ı bu rejime itimadı kahrmı?Baı
ka yerde bilmem fakat Türkiye 
Cümhurfyetinde asla.Dava nakli 
hiç bir vakit hakimden ıüphe ma-
nasına gelmezr. J 

dsvet ediyorum, Sual takrfrfJI' 
istizaha fkalbetslnler. Hakkııod' 
anket" parJamentar yapılma••°' 
istesinler hatta divanı all1' 
aevt.:::mi istemeılnl bekliyorullf 
ve bunu 11rarlr iıtiyorumı. ç.ır 
tiğfm ıstıraplar inkılabın çoc_. 
ları için baılarına geçlrilaılf bi
rer çelenktir. 

Atlas seferi düşünülüyo: 
Londra, 4 ( A.A. ) Kaptan 

Klngsford Snith ve iki arkadaıı 1 

Koutbern Cro11 tayyareılle Bal· 
donnel (İrlanda) tayyare karar- 1 

gahına gitmiılerdir. 

Adliye vekiliniz itimadım7a ı 
malik oldukça gazeteler va11tasile 
ve kulaktan kulağa yapılacak 

fiakoılara dikkat edecek ve ıa
li.hiyetini lıtlmal ederek her 
zaman lüzum gördükçe dava 
naklini btiyecektir. Nadi bey 
ıazeteıinde birisine sövecek ve 
hakarete hedef olan vatandaı 

dava ikameıt için itini gücünü 
Ahvali havaiye müıalt olur 

olmaz oradan bir Atlas Okya
nosu seferi icrasına teıebbüı 
edeceklerdir. 

bırakarak İıtanbula, onun aya~ 
1 jına aidecek? Niçin. Gazetecilerin 
1 
de ıü.i kaıte uiramaları mümkü

ndür. 

Suriye 
Hudut kÖmsiyonu: 

toplanıyor · ı 
Ankara, 5 (A.A) - Türkiye- } 

Sürye daimi hudut komtayonu 7 
Haziranda Adana'da toplanaca
)dır. Komisyona iıttrak edecek 
murahhas heyetimiz ıu ıurete 
teıekül etnıiftir: 

Reis Urfa Valisi Etem; as-
k ri mui,!'ahhaı1 cenup hudut ku

mandanı miralay Mümtaz; mülki 1 
murahha'!,harjclye vekaleti müme-

1 yylılerinden Utakl zade Vedat, 
katip yüzbaıı Nuri beyler. j 

Bakkal başı zade! 
-· • . 1 

Hükiıınetin 700 lırasını ı 
vern1eden BeyJed1cyi ku-f 
lübüne pa ra n11 to!)~.ayaca!( / 

Herman Spirer tulun ıirke 
tinin pürüzlü ~ e karıtık itlerde ı' 
kullandığı Bakkal batı zade 
Hikmet efendi her nasılsa Bey-
lerbeyi kulübü gençlerinin ba
ıında bulunuyor. Şahsı kari-
lerimizce malum olan bu (~l~~det) 
ef. nln Beylerbeyi kutubu~ e 
bir çok yolsuzluklar yaptıgını 
ögrendik. Kulübün reisi Hikmet 
ef. geçen sene yurt menfaatına 
bir deniz tenezzühü tertip et
nıit ve biletleri noksan pullarla 
hatta put.uz olarak ıatmııtır. 

Süt kast herkes için vardır. Fa
kat onlarında haklarını anlaya
cakları mahkemeler t,vardır. Bi
naenaleyh adalet Yunus Nadi 
Beyin mutaleaaı de~ildir. Vfc· 
dan ammedir. Yunuı Nadi bey 
bu encltı~yi ızbar edeceilne bir 
az daha az ıövmeği dtıtünıey

di. Vatandaıların ıerefile btr az 
daha az oynasaydı, Adalete 
daha çok yardım etmit olurdu. 
Matbuat hürriyeti Cümhurlyet 
ıazeteıi sütunları arasında kırı-

lan namuı harabesi yığını de

mek delildir. Efendile birgün 
hemıirelerlmizln kardeılerimizin 
hatta yok olan ocakların kaybo
lmuı namuslarını arAmak lazım 
aelirae onları Cümhuriyet gaze
tesinin ıutunlarında bulacak11nız 
Matbuat hürriyeti vatandaoı hü
rriyetinden ne fazladır ne de ek
sik, Her iktılnide tam bir tesa
vi halinde görmekteyim Yunuı 

Nadi Beyin ıdd!a11 veçhlle perde 
arkasında çahtan İstanbul müd
deiumnmlıi deiil burada oturan 
makalenin sahibidir. 

İki aydan beri aleyhimde ya
pılan neırlyal kar1111nda kalbim 
ıızlayarak kanımı içeriye akıta-
rak kendiıioi bekledim. Millet 
kürsüsünde bekledim, bulamadım. 
l\elki fırka ad :lmıdır, fırkaya 

aeltr dedtm. Orada da bulama
dım. Ben onu aradım. Kaçlı u
zaktan saldırdı. Eier Yunuı Na
di Beyin zerrece ıanılmi duyiu
ıu vana millet vekilleri karıı 
ıında lbütün Türk milleti muva
ceheıinde kendisini meb'uıluk ıa-
libiyetl~~-~P..!!n!_ _ iıtimale~ 

Reiı f rfan Ferit beye bıt 
diyeceği olup olmadığını t0rdtı• 
Takrir sahibi hayır teteiı• 
kür ederim cevabını verdi. Jleil 
Yunus Nadi beyin ıahıı me ...... 
bahıolduğundan ıöz hakkı ol
duğunu ıöyledf. Nadi bey Malt' 
mut Esat beyin t elakkisine ı6ff 
mahkemelerimizi kanunlarııoll' 
hakir görmek iıtemedf ğiol 0 

makaleyi mahkemeleri daha ~ 
ıek aöıtermek için yazdıl1"' 
ve bu yazıların mahakimin il" 
tiklaline halel aelmemek endJt" 
sile yazd!gıdı söyedi ve i)Jff 
etti. "Mahmut Eıat beyefendi 
ile biz hayatımızı aynf yoldl 
ifna eden arlcadaılarız. O batk' 
türlü ben baıka türlü dütillll' 
meyiz. Efendiler, matbuat vd 
fesini yapıyor. 

istanbul MGddei umunıiıtobt 
lehimize hareket makıadile d• 
olıa nakilde ıöıterdift e•babl 
mucibe aakimleri ıüphe altındl 
bırakmaktadır. Vekil Bey bu et' 

babı mucibede müddei umtrmialf 
hiç olmazsa zühul ettlfini kabul 
etmelidir. 

Mahmut Eıat Bey Tekrar ı6S 
alarak İstanbul muddeiumumltf• 
nin vazifesini yabtıfını ve ya" 
pncağmı ıöyled r . 

~------~~--- ~·===::=:t:.~# 
Faik Sabri B. 

-ıı~· 

Devlet ınatbaası nıüdürii 
değişiyor 

Haber nldığımıza göre Devle& 
matbaası müdürü Faik Sabri be1 
bu günlerde Maarif veklletind' 
bir vazifeye tayin rdllmek 0se· 
redir. 

Bu suretle inhilll edeee1' 
olan Devlet matbaaaıı müdürl0"' 
iüne Londrada matbacılık tab.tl 
etmit olan ve halen Devlet mat~ 
baası fen müdürü bulunan Ha# 
Emin bey tayin edilecelctlr. 

Defterdarlık ite vaziyet et· 
aıit ve neticede pulsuz ve nokıan 
biletlerden dolayi kulüpten 600 
lira cezayı nakli ahnnıaıına 

karar vermittir. Bundan mada 
kulüpten 100 lf ra nakliye ver
giıi tahsili icap ediyordu. 

Epey zaman evvel defterdar
lık Beylerbeyi maliye tahıil ıu
beıi memuru Feridun B. vaııta
ıile ve •ekiz günlük mühletle 
(700) lirayı kulüpten lıteı ~\ıtır. 

MTtliaffiŞ.nın son~ünleri 

Kanuna rağmen bir kaç " 12 

gün geçmit olduğu halde u..!f-
h i l edeterdarlık bu parayı ta ı 

meaıittir. 

Hikmet ef. bu iıte her ne 
ıuretle muvaffak olduktan ıonra 
bu sene de bir deniz tenezzühü 
tertip etmeğe çalııtığı bize haber 
verildi. 

Hakikaten Defterdarlık buna 
m6ıaade etmlı midir? Takıllat 
yapılmadan bu müıadeyf kim 

vermlttlr? 

ı\tuharriri: 1 AYHAN 1 

Mithat Paşanın nasıl boğulduğuıı~ 
hala hayatda bulunan agası Atı 
ef e;ıdinin anlattıklarından dinli!' 

ceksiniz. 
• 

Ahdülhamidinentriakla,. 
başlıyoruz 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



8!.liazlran 

Bu,günden Yarına 
""""~·~~~ 

Büyül{ l\1.illet ~1eclisi bu 
kanunu gelecek sene de 

değiştirebilir. 

• 

GÜNÜN HABERLERi 
tıtanbul Vilayeti ile Şehr~

nıaneU birleıtl. Bu iti kanunla 
da perçinlediler.. Kanunun tat
bik edilmesine ıea çıkaramayız 
fakat Büyük Millet Meclisi gele
cek toplantı devreılnde, bu ka
ııunu yeniden tetkik edip değlt· 
tirnıek hakkını haizdir. O za
llıana kadar bu vakıayi tanıya

ra1r, neden dolayi Şebremanetly
le Vilayeti birleİtiren kanunun 
deiıımeai lazım geldiğini kııaca 
~atacafız. 

1 - Valinin göreceli İılerle, 
Şehremininin göreceği itler ara-
1.lncla büyük farklar vardır ..• 

2 - Vali tayin edilir, Şebre
lblnlnln intihap edilmeıi lazımdır· 

Bilhaıaa bu ikinci meı' ele 
Üzerinde clurmak lizlm · • Biz
de timdlye kadar ıehremaneti 
klerlnin bir türlü ilerliyememeıl 
tebeplerinden biri ele tehremini
nın, ıehtr halkı tarafından in
tihap edilmeyip, hükumet canl
binden tayin olunmaııydı • • 

lıtanbul ehrlnln ekseriyeti 
eınaf, ıan'atkir ve fukarayı halk-

t.n mürekkeptir • . Ve lıtanbul 
tehrlnin, dertleri, imarı, kanalt

ıaıyonu, haıtalıkları en ziyade 
ıtehrln hu ekıerlyetinl alakadar 
eder .• 

Bu tıler, daha ziyade , bu 
ekalliyetin yani, etnaf ıanatkir 

•e tehir fukarayı halkının 'Dlen

f &atlarına uygun bir ıurette gö
riUmelidlr. 

Ancak bu suretle ıehrfn inkl
~fı doiru bir yol tutabilir. Me

leli: Maçkaya mı ehemmiyet 
-.erelim, Kaıımpaıaya mı?. Eger 

lbevzuubahs ekseri yeti dütünür

ıek, Kaıımpaıaya ! dememiz i
c.bedr .. Ştıli yolları mı, Üıkü
dar aokakları mı ? Üıküdar so
kakları ..• ve ilaahir ... 

O halde ... o halde Şehremi

ni tehir halkı tarafından inti

hap edilmelidir ki, bu itlen ek
leriyeUa arzuıu veçble g&nün .. 

Eter Millet mecliıl, Şebre
IDanettle Vıllyeti birleıtlren 
kananu gelecek toplantı esna-
1ında deftıtlrlrae ve bir de Şeb- , 
~••inlerinin intihap edtlmeıl 

hakkında bir kanun çıkarına 

hem lıtanbul tehri hakikaten 

imar olunur, hem de ıehremln

leri ( ı Hazirandan mbaren, 
vali, ıehremlnlerl) gazatecllerin 
dilinden kurtulur •. 

Sarl ıJ/11rıat 

Gittiler 
Teşekk'llr 

ediyorlar 
Türlnı ltulüp azası dün sabah 

Tevere vapuru tehrlmizden ha
reket etmtıterdlr. 

Kendileri Tophane rıtımında 
Vilayet, Emanet •e Tünng ku· 
lüp namlarına teıyl edilmitler
dlr. 

Murahhaılar fevkalade mem· 
nun olarak ayrılmıılardır. 

Beynelmilel Türlng kulüp re
iıl M. Henberg vapurdan vali 
Muhiddin beye bir 'telgraf gön
dererek İstanbulda bulundukları 
müddet zarfında ıördüklerl mi
ıaf irperveriden mlhmannuvazi
den dolayi kendhi ve •arkadaı· 
ları namına teıekkür etmektedir. 

Sinema vergisi nasıl alı-
nacak? 

Sinemalardan eakıaen defter
darlıkça malituan_blr hi11e alın
makta idi. Şimell bu uıul kaldı
rılmıı ve bilet oaıından bir mik
tar para alınmaaıne karar veril
mittir. Dün bu huıuıta defter
darlıktan ald~ımız malUnıata 

nazaran bu uıul istihlak kanunu
nun onuncu madcleıi mucibince 
tatbik edilmektedir. 

Bu kanunda pulsm bilet ve-
ren veya hiç bilet vermeden 
mnıterl koyan mde11eaeleı den 
bir defaya mahsus oliiiak üzere 
150, tekerrürünaa 800 lira ahna
cafı muıarrahtır. 

Adliyede: 
1 •:ıs 

Baba katili l 
Şilede babaıını balta ile öl

düren lbrahim ôğlu Süleymanın 
muhakeiiieılne dftn Aiır ceza 
mahkemeıinde devam eClilmlt 
ve muhakeme karar verilmek 

üzere baıka ıüne bırakılnuıtır. 

-·· 
İnhisar n1ecJisi idaresi 

Yeni lnhlıar kanunu nıuct

btnce İnhlıar idarelerindeki 

mecllıi idarelerin lağvedilerek 
bunun yerine mnrakipllk lkanıeıı 
mukarrerdir. Eıaıen elyevm 
yalnız tütOn lnhlıatında mecllıi 
idare tiulunmaktadır. Huıuıı 

surette lıtlhbarımıza 

bunun da bir ay daha 
dG16nOlmektedlr. 

nazaran 
temdtdl 

Tefrika No: 42 6 Haziran 1930 ı 

(Ankarada b~ macera) 
- Gel birader neredeıln sen? 

canı11ıı b&pı l k 1 
Nehrin • yesen 1 mi o ur. 

61Hır: ba11ndan kapıııp 
ıeldikte, hant bu zatı muhtere-
min tetrift ıereftne 1reldikte sen 
ıu odadan bu Odaya geçmıyor
ıun. 

Adamcağızın •özünü :Jarıda 
keıttm. Bir elimi alnıma aötü-
rerek. 
-Affınızı rica etmeie gehnft

ttnı, eaaıen biraz batım afnyor· 
du. Dedim. Bir ıampanya uzattı, 
•ırnaıık güldü. 

- Hele kerem bu . Bir tane 
-t, bir feJ kalıraa aain efendi 
d;:tor değilmlıde dedi. Mecburi 
• m. Bu hef a yanında yer 

Yazan: AY HAN 

\ 

gösterdi. Sağındaki kumral ve 
. keılk bıyıklı bir zat bir az yana 
çekildi. 

Garaon derhal bir ıandalya 
ıetlrlp açılan boıluğa yerleıttr
meyl ihmal etmedi. Sentı mQ
ICemmeldl. Prenı ıofralarına ya
kııacak derecedeydi cidden. Bir 
kaç kadehde ,beyni duınanlan
•ıya b•tltfan bir mebuı amca
mın 7•batdannı 6püyor ve • Mec· 
llıln cGIGdiir bucltye haykırıyor· 
du. Y aaln ef. aerl kalamazdı: 

- Gilü oha eyi BAlbatodür 
de Dedi. ZeYtielibfdln beJta tek· 
lifi ile kadehler 1 tekrar dolup 
botaldı. Rükzan hanım ( Karllı
battan) soruyor, amcam sözleri· 

Vali 
Bugün ! Ya/ovaya 

gidiyor 
Vali Muhiddin 8. bugün Ya -

lovaya gidecektir. Bu seyahatin 
Seyrlıefainin davetile beraber 
yeni ve ıon bir teftiıle alakası 
vardır. ....... ......__ 

Hangisi? 
Emanet muavinlerinden Hamit 

beyle ~Samih B. Ankaradaki 
temaslarına devam etmektedir
ler. 

Bu temaa neticesinde bareme 
göre tanzim edilen emanetin 
yeni kadrosu tebliğ edilmlttir. 

Kadro Cemiyeti belediyeye 
verilecektir. Orada tetl<ik ve 
taıtlk edildikten sonrada hey' eti 
vekileye gönderilecektir. Yeni 
liadroübfr Eylulden itibaren tat
bik edllecelc tir. 

Fırkada inşaat işleri 
konuşuldu 

Cemiyeti belediye Halk fır
kaıı grupu dün içtima eüerek, 
ıehıimizde fntaat itlerine talip 
olan Alman grubunun Parafe 
edilen projeıini mftzaL.:ere etmiı
tlr. 

Bu f çttmada emanet fen itle
ri müdürü Ziya, Muhaıebeci 

Nun beyler de izahat vermiıler
dir. 

Eminönü 
>1 o U• 

JOmilyon liraya 
büyüyor 

Eminönü meydanının da genlı· 
letllmeal son zamanlarC:la dnıü
nülmeye baılanmııtır. 

Köprünün kartısına teıadüf 
eden ada ile balıkpazarına gi
den yoldaki barakalar ilk fır
ıatta yıkılacak Ye Eninönünün 
güzelliği temin edilecektir. Ma
mafl bu bir taaavvur halinde 
dir, bunu yapabilmek için laa
kal on milyon lira lazımdır. 

, .. ,1ı~fMt1•191 -

Köprünün tamiri 
Köprünün tamiri ikmal edll

mlıttr. Biten k11ımlar boyan
maktadır-. 

• 

Is kin 
Memuru~geldi 
lıkan müdüriyetinin lağvı do

layısile tebliğat yapılmıttır. Teb
li~atta İstanbul iıkin müdüriye
tinin lağvedildiği resmen blldi
rilmlıtir. 

lstanbul mıntaka :memurlu
ğuna Kırklar eli tıkan memuru 
Cemil B. tayin edilmiıtfr. Yeni 
ilkin oalreıinde bet memur kal-
mııtır. 

Mütebaki memurlardan tkl 
veyahut üçü Anadolu iskan 
mıntaka memurluklarına tayin 
edileceklerdir. 

Diğerleri açıkta kalacaktır• 
lıtanbul ilkan müdüriyeti 

nüfuı müdüriyeti umumlyesine 
raptedtlmekle beraber buradaki 
mıntaka memurluğu doğrudan 
doiruya Dahiliye vekaleti lakin 
müdürlüğüne merbuttur. 

Bu ıon ıekle göre iskan mü
düriyetinde faaliyet baılamııtır. 

Bir arbede 
Evelki gece saat ikide Bey

oğlunda Paranın ıazinoıana ge
len Sami, Onnik ıarhoı olmuı
lar, çalıı çaldırmak ve canbaz
Iarı oynatmak meıeleıinden ga
zinoda oturan Onnikle araların
da kavga çıkmıt, dövüımefe baı
lamıt lardır. 

ı 
1 

Nafia komiserleri kadrosu 
Nafta vekaleti komlıerlerl 

kadrosu dün teblii edilmııttr. 

Poliste 
Kadro geldi. 

Poliı kadroıu dün teblif edil
mittir. Yeni hiç bir vaziyet yok
tur. Eıkl kadro aynen kabul edil
mittir. Yeni kadro ile beraber 
polis maaı ita emri de gelmiıtir. 

Y amaıı bir şoför 
Dün ıabah Unkapanı köp

rüsünden ğeçen seyyar fotuğrafçı 
Mehmede, 1739 numaralı oto
mobil çarpmıt bazı yerlerinden 
mecruhiyetine sebep olmuttur. 

Şoför kazaya koıan polis 
memurununun üzerine otomof>lll
ıürerek firar etmiıtir. 

Kaçakcılar mahkum oldu 
Evinde kaçıık rakı imal ede -

rek ıatan Beyoğlunda Tarlaba
ıında oturur an Y orgl ve refiki 
Nıkalümn muhakemesi ceza ma-

1 
daklarını kuruladıktan sonra bir , 
ılgara yaktı : • 

- İyiki, adliyeden açıldı. Di- ! 
yerek adliye vekllinfn mecllıe sev· 
ke hazırlandıiı bir kanunu medhe 

nln akı kanlanmıı oldufu halde ı 
cevap ' vermeie çalıtırken bir 
baıkası Vtyanadan açıyor, tüccar
lar ıeker ve kumaı fabrikaları 
hakkında izahat iltiyorlar. O 
birer birer ve ballanClırarak ya
lan yanbt lzaliat Yeriyordu. 

ı baıladı. Bu kanuna göre, Türkiye ha 

Fabrikatörün hanımı, Vene
dlliten maldmat almak f"tedl. 
KOçtilt kızı, Venedik alem, ·~nl 
rol yaprafı ıeklınaekı ılvrl .. ı::
mızı dlllle dudaklarını yalayıp 
ıMlertnf ıüzerek can kulafıyle 
dinliyordu. 

KJ.liye encllmenl relıl oldu
fôriu Yasin ef · den öfrendlğim 
zat, İtalyan adlf velerlne intikal 
etti. Amcam alakadar olmadığı
na emin bulunduğum bahta da 
ıtrtıtl. İtalyan haklmlerlnfn ka
nunun tatbık\ndekt bltaraflıkla
rına&n Ciem vurarak, lnaillzler
clen daha ileri gittiklerini izah 
etti. (Yasin) ef. cebinden çıkar-
dıtı beyaz mendiltle kalın du· 

1 
kimleri intihapla memuriyetlerine 
getirJleceklermfı. Bundan eyi 

l bitaraflık temini kabil olamaz
ı mıı. Amcam, rakı bardağını 
1 dolduru., yuvarladıktan sonra 

meze tabaiına el ıürmeden: 
- Mükemmel! 
Diye haykırdı. Rükzan ha

nım: Babasının bu layihasının 
aleyhinde olduğunu, bu tekilde 
adliye itlerinin daha ziyade 
tavik edilm~ııne meydan veril
mlı olacafını ince ve ahenktar 
ıeslyle anldmağa ıavaııyordu. 
Böyle bir ıey olamazdı. lnuhapla 
getirilecek hakimler , müntehip
lerinin arzusunu yerine getl· 
rmekten baıka b lr tey düıü
nemez, bir daha intihap ecltl· 

Anlamak isteriz ! 
~ 

Sahtfe 
-3 

Hayvanlaşıyor
muyuz? 

~-· 
Dünkü ğazetelerde ıöyle btr 

haber vardı : 

"İzmir'de Seydlköy'de oturan 
Halil lbrahim (efendi) namında,,il 
bir zat henüz.,ıekiz yaıındakl ço
cuiunu bıçakla batından ve iki 
ıözünün •üzerinden aiır ıurette 
yaralamııtır . . " 

Bir ıabah Anadolu pollaıını 
tetkik ediyordum. Killıte çıkan 
mini mini ve küçük, fakat içi 
ve özü pek büyük bir reftkl
mlzde ıu kısa haber ıözüme liftli: 

"Şamda bir muallime yara· 
mazlık eden çocuklarını yakala
mıı, ıaçlarından tavana aımııtır. 

Akıam üzeri tahrir müdürü
müzün odaıına glrmtıtim. Bir 
yazıya batlık koyuyordu. Kale
minin ıeyrinl takibeden ıözle

rim birdenbire fal taıı ıibi açıl
dı. Naııl açılmaz olurdukl dos
tumun koydufu serllvha ıuydu: 

Baba katili •• 
Derhal müsYeddeye sarıldım. 

Birde ne göreyim ? 

" Şilede babaıını baltayla 
öldüren İbrahim •• ilah ... 

T edebbüı etmiımtıtim. Oda
ma döndüm. Bu ıırada hade
me maıanın üstüne bir deste ga
zete birakıyordu. 

Bir Avrupa poıtaııydı. Fran
sız ıazetelerJne bir göz ıezdir
mek htedim. 

Elime (Le journal = Journal) 
gazeteılnin iki haziran tarıhli 

nuıhası ıeçtt. 

ilk ıayfaya ıöyle bir ıöz at
tım. Bir de ne göreyim? 

Yedinci ıütunun baıında ko
caman harflerle bir ıerlevha ... 
"Parts'te (Jan Keller) namında 
bir maden mühendisi yaramaz

lık edip kendlılni uykudan u
yandıran iki yavruıunu ustura ile 
parça parça etmlıtlr .. ilah. ,. 

Surlyede, Türkiyede ve Fran· 
ıada cereyan eden bu hadiseler, 
umumi harptan dof an hi11t de
iltikliklerin itiraz kabul etmez 
birer delilidir. 

Anlamak lıllyoruz: 

Aceba hayvanlaııyor muyuz ? 

l*J Havadil 
bu haber vardır. 

E"nsari Bülnet 
sütunlarımızda 

························································ 
hkemeıinde icra edflmlf, her ikl
ılnl de aabıkalı kaçakcılardan ol
duklarından birer ay bapiılerlne 
150 ıer lira cezaylnaktiye mah
kiim olmuılardır. 

mek endfıeılyle vazifelerini ih
mal ederlerdi. Her memlekette 
nahoı vaziyetler tehaddüs · ede-
liilirdi. • 

Bir batkaıı aksini iltizam 
etti. Memleketin ve halkın buna 
ihtiyacı olduğunu ıöyledi Yasin 

efendiyle anıcam : Ôyle. . Ôyle 
efendim.. MırıltılarfyJe tekrar 
bardaklara ıar;ldılar. Mubahase 

kızıınıııtı . Hepıinden daha a 
kıllı olduğuna kani olduğum 
Rükzan hanım, Amerikadan bah
sederek acı mlıaller getiriyor 
ve tezini müdafaa ediyordu. 

Yasin efendi rakıları çektikçe 
yakaıı açılmadık fikirler atıyor
du ortaya : Meb'uıların maaı 
alması bile dogru değilmlt. Şe
refi )<afi imiı. 

Salon bu zatf f iklr üzerine 
alkıılara bofularak çınladı : 
Öyle ya, bir meb'uıun bir kaç 

(DeYamı •ar) 
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H. Rifat B. davasında İstanbul mü - ILi~-:.ıçla;; b~gdün Şahitler fevkalade şeyler söyledil~r? 
·· ·k H.k Hakim Ziya B. ölmeden n~ler demış. deiumumisi ile mustantı 1 me 1 nihayetleniyor 

Beylerin ifadeleri alındı -~~~- _ 
Hikn1et B. Kadriye Hanım hakkında lüzumu muha- Son maç: Fenerle 1. Spor 

d . ... · · · k ·ı t "' dım arasındadır. kcn1c kararı ver ıgıın ıçın ta 1 la a ugra ' Mühim bazı sebeplerden do-

açığa çıkarıldım, dedi. layı epeyce uzayan Lik maçları 
R f B. davasmda tanbuldan hı reket, 7 Şubatta nihayet bugün icra edilecek olan 

Haydar i at 1 Fenerbahre 1. Spor n:;arıyla bi-Adllye vekilinin fahit olarak stanbula nvdet ettim. T T 

1 ' B l h b hl d ı tecektir. gösterdiği &tanbul müddeiumu- inaena ey u tari er e vaz -
misi K nan B.in dün Agırceza fe basında değildim. Ancak naklı Maçın herhalde hararetli ve 
mahkemesinde istinabe suretile dava talebi dairemizin kaanatına heycenlı geçecefini kabul et-
U adesi alınmıttır. muvafık olarak mahkemei tem- mek lazımgeliyor: 
- Kenan B. ye evvela ıu süal 

sorulmnstur : 
-Adliye vekili Mahmut Esat 

bey tevktfhaneyi bir teftlfinde 
size irtiıadan maznunen mevkuf 
Buat efendinin tahliye edilece
ğini kendisine tebılr ettlnizml? 
Diye bir söz soyledi mt? 

Müdde umumi bey huna ıu 

cevabı verdi : 
- Bir defa vekil btyln:"Teb

ıfr etti ntz mi?,, Sözünü memu
riyet dolayıslle altı senedir ken
disi ıle temasımda, Basaat için 
değil, diğer kimseler lehi de söy
lediğini hatırlamıyorum .. 

Baaatın tahliyesi esbabı ka
nuniye tahtında memurlyetlmizce 
talep edilmfı ve kendisi tahliye 
olunmuıtur. 

Vekil beyin berayı teftfı 

lstanbula geldikleri zaman refa
katinde olarak diğer mahke-
melerde olduğu gibi tevkifha
neye ve hapishaneye gidilmfıtir. 

Mevkuflann koğuılarım dolaıır
ken Basatın kolıuna da atrtldt, 
Burada mevkuflardan biri ve
kil beye bir tatlda verdi. 

Vekil, bey istidanın muame
lesi yapılarak neticenin kendtaine 
tebliğ edileceği cevabında bulun
du. Bunun haricinde ne maznun
lara, ne refakatinde bulunan 
bizlere tek bir kel'me ıöylemfı 
değildir. Yalnız vekilin diğer 
koğuıa girdiği zaman, Jak Buat 
hakkmda tahliye kararı verildi
bini bildiğim halde kendisinin 
mevkuflar meyanında b•ılunmRsı 

ıahıen ve memuriyetim itibarile 
dikkatimi celbetti. O 11rada yalnız 
bendenlm, tevkifhane mü
düründen tahliye kararının ken
disine tebliğ edilip edilmediğini 

sordum: "Edilmlıtir, kefalet mu
amelesi "kmal edi1med\ğt için 
henüz tahliye edilmedi,, ce•abın 

aldım. 
Buna dair olan doıya tetkik 

ediline tahliyenin, karar tarihin
den b\r, f ki gün sonra yapıldığı 
ıörülecektir. 

Gazeteler davası 
2 - Gazeteler dava11n1D Bur· 

saya naakli hususunun Adliye 
vekilinin müdahalesile olup olma
dığı hakkında ne biliyorsunuz 7 

yiz bat müddeiumumiliğine arz
edilmiı, talep temyizce kabul 

1 
olunaıak nakle karar verilmitUr. 
Keyfiyet diğer suretle de tahkik 
ve tetkik edilebilir. 

İrtişa 
3 - Bu süal lrtiıa maznun

larından Basattan gayrisinin An
karadan gelen emirle tahliye 
edilip edilmediklerine clalrdir. 

Bu süaltn müddei umumilfğe 
tevclhlne imkan görmiyorum. 

Çünkü irtfıa maznunlarından 
Baaattan gayriıi hakkıadaki tah
kikatta maznunlar tarafından 
verllmiı olan tahliye fstidalarmın, 
bazı noktaların anlatılması için 
reddile ademi tnhliyeJerine karar 
itası müddeiumumilikç talep edil
miı ve tabii yelerf muvafık gö
rülmemiıtir. 

Maznunların kefaletle tahliye
leri, tahkikalln tekemmül eltili 
kanaatinde bulunan mahkeme 
riyaıeUnln, mustantikçe müttehaz 
tevkifin devamı hakkıudakl ka
rarı taıdlk etmemesi dolayıalle 

icra edllmiıttr. 
Farzı muhal olarak bu bapta 

bir em r geldiği kabul edilse bile 
bu emrin müddei umumiliğin 
mütalaası üzerinde müe11lr olma
dıiı neticesi tezahur eder. 

Hikmet B.in 
ifadesi 

Şimdi Bandırma Ağır ce,. 
reisi bulunan Hikmet beyin r 

Bandarma Ağıçeza mahkamesinde 
ht nabe surf'lile ifadesi alınmlı
tır. 

Ankara Ağır ceza rl yaaetf nden 
gelen talimat üzerine Hikmet 
beye üç süal sorulmuıtur. Bu 
suallerin hirincftf Kadriye H . 
da vaııı dok yısile ban taıtan taıa 
vurulup vurulmadığı idi. Hikmet 
B. mahkemede birinci süale ıu 
cevabı vermiıtir; 

- Kadriye haım davası do
laylaile baıımın taıtan taıa vu
vurulup vurulmadıiı kakkındaki 
ıüallnize müıpet ve ya menfi 
cevap verebilmek için süalin fza
hi ve ne mak•atla soruldufunun 
bilinmesi lizımgelır: Haydar Rtf at 
B.in bu siialden maksadının ne 
olduğunu bilmedikçe bir cevak 
verebilmf'kliğim imkan haricin
dedir, dedi. 

Bnnun üzeri ne afırceza mü
ddeiumumisi Cemil B. reisten 
müsaade alarak Kadri ye hanım 
ve rüfekası alehfne karar verdl
finden dolayı vekiletçe hakkın
da bir muamele ve takibat ya
pılıp yapılmadıfını Hikmet bey-) 
den ıordu. 

Hıkmet B. mnedeıumumlnln 
•Galine: 

Kadrlya hamm ve rüfeka
ıına alt lllzumu muhakeme ka
rarı verdtilmden dolayı baıımın 
taıtan taıa 'YUrulup Turulmadıfı-

Bu maçın ıaınpiyona üzerinde 
hiç teıiri olmadığı muhakkaktır. 

Fenerbahçe ınağlup bile olsa 
g•ne Şampiondur. Fakat bundan 
dolayı FenerbahçeJilerin zaif bir 
takım la maç yapup yenilmelerini 
a kla getirmek hatala bir düıünce 
olur: 

Zaten Fenerliler, bu seneki 
ilk maçlarında hiç yenilmemtı 
olduklarıodan, ve me'mul mağlu
biyetin Şampfon takıma yakıı
mıyacağını idrak eylediklerinden 
bu' maçıda kazanmak yegane ar
zuları olaçak ve kuvvetli ıeklile 
tabaya çıkacktır. 

Takımlarında aon zamanlar
da bariz ta;akkJler görülen genç 
lıtanbul Sporlular Fener bahçe 
için ciddi bir rakip sayılabfllrler. 

Meıela Fener bahçeliler, Ga
lata saray ikinci takımının Be-
fiktaı birinci futbol takımını : 
mailüp etmesi kabilinden bir 
süpriz yaratabilirler ve bu varit
tir. 

Fakat bunlar gayri tabii abval
dlrkf sık •ık vukua gelmezler. 

Normal bir dütfince hfç ıüp
hesfz Ff'nerbahçenfn galJblyetinf 
bekler 1. Sporluların az ihtimal 
dahilindeki galibiyet ve ya ber
aberi kendilerine kati olarak dör
düncülüğü kazandıracakbr. Ba
kalım ne olacak? 

Z. K. 

Irak da buhran 
içinde! 

. ~-
1 r ak hükumeti de bir 

İngiliz maliyecisini çağırdı 
Bağdattan yazıhyor : 

1rak ahvali maliye ve tktfsa
diyesini tetkik f le buhranın iza
lesi hakkında ittihazı fcabeden 
tedabire dair rapor verınek için 
Londradan davet edilen en meı· 
bur İngiliz maliyecisi Sır Helton 
burada bir hafta kalacak idi. 

T etkiktne baıladıfı ıneıallin 
ehemmiyetine binaen bir hafta
da ikmali kabil olmayacafı an
latıldığından mumalleyhln Irakta 
altı hafta kalarak bütün ınali ve 
ktiaadi huıusatı tetkik etıneıine 

karar verilmiıtfr. 

kibat yapıldı, mutazarır oldum. 
Açığa çıkarıldım, mağdur edildim. 
Fakat Bursa ağırceza mabkeme
ıince beraetime karar verilmek 
suretile nıasumlyetlm tezahur 
etti, dedi. 

Hiknıet B. Adliye vekili Mah
mut Eıat Beyin Kdarlye hanım 
lehine bir harekette bulunuk bu
lunmadıoı hakkındaki Oçüncü 
süale aadece:"8ilmfyorum. c-•
bında bulunmuıtur. 

- Gazete davalarımn Buraa
ya naklini temin için 81 ikinci 
kanunda Ankaradan lıtanbula 
gelip 1 Şubatta baı müddei umu
m iliğe müraeaat eylediğini , 3 
Şubatta temyizden nakil tale
binde bulunmuı 4 Şubatta tem
yizden nakil kararı Terdiğlnf 
ifadel kat'ive ile, bu itte maznun 
Haydar Rifat bey tarafından 

Reisicumhur Hazretlerine tak
dim edllea mektupta muharrer 
bulunduiunu aazetelerde gör
müı, hlllfı hakikat olan bu key· 
flyeti derhal ıazetelerde tekzip 
eylemittlm. ÇGnkll Ankaradakl 
müddelumumile kununa lıttralc 
etruek üzere 10 kinuauıanide 1.- m bllmlyerum, llldn hakkında ta- . 

Hikmet B.in bu ıuretle alın
mıı olan tfadeılul havi istinabe 
varakaıı dünkü poıta ile Ankara 
afırceza mahkemealne ıöndortl
miıUr. 

Urlada pek esrarengiz bir 1 yakalanmalıdır. Bir cürüm ya-
h k th Pıldı"ı anda cürmün tahlili ıca~ surette katledilen i im san ıs l .. 

Ziya Bey katillerinin İzmir Ağ1r heder. Yalnız mücrimin ne e 

h k 

1 

yapacağını nazarı iUbare alarak ceza mahkemesinde mu a eme 
lerlne devam edilmiı, yeniden onu tutmak abestir. 

1 Ihsan Ziya Bey bu maafde tabi tler dinlenilmittlr · V k 
h 1 ı da.ha bir çok ıeyler söyledi. a • 

Bu celsede dinlenen ıa it er- faillerinin baıka11 tarafından 
den bazıları pek mühim lfıaatta b 

ı teıvlk edildiğine emin idi. Mu • 
bulunmuılardı~ ·.. . . .. .. ! rfk ve müıevvikler olduğunu ıı· 

Belediye reısının hır sozu; rarla söyltyordu. 

Bilha11a ıahlt T oyranb Ömer 'ı Mahkeme diger bazı ıahitle"" 
ağa çok mühim olan ıu sözleri rt dinlemeye ve ıahitlerfn ifa· 

aöylemfıttr : 1 d.?lerinl değtıUrmek için çalııaD 
- Urlada Jbrahfm Efendi ts- ı lar hakkında yapılan tahkikatın 

mlnde bir tanıdığım vardır· Bir getirilmesine karar vermtıtir. 
gün dükkanına gftmiıtim. Urla -------~-.._.~ ...... - -----
Belediye Reisi Atff Bey de oraya 
geldi. Yanında avukat Fehmi 
Bey bulnnmakta idi. Fehmi B. 
Belediye Reisine dedi ki: 

- Jhıan Ziya Bey benim da
valarımı geri bırakıyor. 

Ona burada hlklmlfk ettir-
mem. 

Bu sözler o vakit bende çok 
gerip tesir bıraktı. \ 

Katil pusu mu bekliyor- 1 
muş? 

, 

Şahit Oıman Çavuı ta fU su-
retle ifade vermiıttr. 

1 

Bıçaklı 
kadın! 
·•tıııoı4<-

Kız kardeş kız kar-
deşi vurdu! 

Aık yüzünden lzmı rde Çu· 
kur çeımede karakol arka11nda 
bir vak'a olmuıtur. 

Döka namı dlferl Mustaf• 
efendinin zevcesi Fahriye H 
kocaaile aralarında münasebet 
bulunan hemılresi Kübra hanı· 
mı bıçakla yaralamııtır. Fahriye 
hanım, kocasını pek çok sev· 
mekte imlt. Bir müddettenberl 
kız kardeıl Kübra hanımın kendi 
kocasile münasebetini hi11etmlt 

- Bir gece Türkocafında eğ- 1 

lentl tertip edllmiıti. Hakim Ih
san Bey, Belediye reisi Atıf Bey, 
Doktor Kemal Bey, Ethem ve 
saire arkadaılan orada idiler. 
Rakı içiyorlardı, Bent meze al
mala yolladılar. Bu aırada lhtan 
Bey bent çatırdı : ı ve bunu Kübra hanıma 16y)iyere 

vaz geçmesini ihtar etmif iıe de 
Kübra hanım, böyle btr fey ol
madığını söylemtı, ehemmiyet 
vermemiı. 

- Şu klğıdı al ! Diyerek 
bana bir kağıt verdi. 

- Elektirik fabrikasına gö
tür. Türkocajında sabaha kadar 
ef le~tl var. Elek lirikler sönmf- 1 
yecek. Gençlik eilensln. J 

Dedi •• 

Aradan bir müddet geçmlf• 
Fakat Kübra hanım evli oldufu 
halde ablası Fahriye hanımın 
kocaıı Mustafa efendi ile görür Elektirik fabrikası ; hakim 

Ihsan beyin evinin yanmda idi. 
Mektubu kota kota fabrikaya ıö
türüyordum. 

Saat dört buçuk vardı, yol
da İhıan Ziya beyin evi yanın
da deiirmenci Mehmede rast
ladım. Koıtuğum için ürkmüı 
silahını çıkarmııll. 

- Sen kimsin ne koıuyoraun? 
Dedi, ben de silahımı çektim. 

Beni tanıdı. Y amnda daha iki 
arkadaıı vardı. Korktular, beni 
bıraktılar. Üç gün sonra duyduk, 
Ihsan beyi evinin yakinında döv
lllütler. 

Reis - Defirmenci Mehmet 
saat altıya kadar Türkocafından 
ayrılmadım diyor. · 

Şahit - Ben gördüm, yalancı 
tahtt değilim. Vicdanımın ıeıin· 

den eminim. 
- Deffrmenci Mehmetten her 

keı korkardı, yOzbinlerce liraıı 
olan bir adamdır. Her gün çar
ııda bir kaç kiılyi döverdi. 

Jandarmadan ve adliyeden 
nasıl kurtulduğuna ıaııyorduk. 

Ondan bende korkarım. 
İhsan Ziva B.in sözleri 
Manlıa Müddeiumumisi Kl

lllll Bey, İhsan Ziya Beyi yara
landıfı vakit İzmir memleket 

haıt.neslnde ıördüiünü ve ken

diıintn hadfte ile doirudan doğ
ruya teması olmadıiını bir dok· 

tor tarafından haıtanede tanııtı
rıldıfın ı6yllyerek: 

- H~kim lhtan Ziya Bey 
bana ıu ı6zlerl 16ylemlfll. 

- Mile rlmler bulunmah Te 

mekte devam etmlı .• l Zaman zaman KO.bra Hanıml• 
' Mustafa efendinin ortadan gaybol· 
dukları ve sonra tekrar meydana 
çıktıkları Fahriye Hanımın nazarı 
dikkatini celbetmefe baılamııtır. 

Evelki akıam arkalarını takip 
etmlı ve ikisini de bir odada cü
rmü meıhut kalinde yakalamııtır• 

Yanında bir bıçak taııyan 
Fahriye Hanım, kız kardaıi Kü
bra Hanıma bıçakla hücum ede
rek onu arkasından yaralanmıı
tır. Kobra Hanım memleket ha
stansine kaldırlmıı ve tedavi edil
meğe baılamııtar. Yarası hafiftir. 
Fahriye Hanım hakkında tahki
kata baılanmııllr. ..... ..,,......., __ 

Bir korsan kaçtı 
Evvelki ıece ıaat 2 de ta

lata polis merkezi mürettebatın· 
dan 27 21 numaralı lsmall efen· 
dl deniz devriyesi olarak ıezer
ken bir sandalın kaçtıiını ğör
müı takip etmeye baılamııtır. 

Kaçan sandalın dentz kor .. • 
olarına ait oldufu anlaıılmıı, •• 
derhal denizden takip edilere9' 
sandalın ayakkapz sahilinde terlı 
edtlmıı oldufu halde 1örlllm0t• 
tür. 

Suriyede çekirğe 
Çekirğe mücadelesi için Ser 

rlye bütçeılne ( 4.i87S7) Sari 
llraıı zammedllmittlr. 

Ana ya bakın! 
Şamcla bir mualllme, 1aıllt

mazhk eden iki çoculan• •V 
lanndan aımııtır. ( Kilit ) 



6 Haziran 

Memleket iflasa mahkumdu .. 
bir nutuk söylemiş 

demiştir ki .... 
budalaca 

ve ------ ...... -..- ----~--- .-..--

YARIN Sahife 6 

l~esn1i küşat 
5 mayısta Eta Jeneronun 

ilk resmi küıadı Menüı Plaiıira 
sarayınnı büyük salonunda ya
pıldı. Bu: ası iki tarafı yiikıek 

sütunlarla çevrilmiş, tılemeli 
tavanı yarım kubbe ıekltnde 
muazzam bir salondu. Sütunla
rın arkasında parmaklıklı yük
•ekbır sei: üzerinde samiin bulu
nuyordu. Karııda 11rmalı perde
lerle . süalenmi§ büyük mihra
bımsı bir yerde kıralın tahtı 1 
kurulmuıtu. Tahtın önünde boy· 1 

dan boya genlı bir düzlük var- ' 
dı. Bu düzlük salonun zeminin
den üç basamak merdivenle 
Yükselmlıtl. Merdivenlerin ö
nünde riyaset masası bulun
maktaydı Mebuslar hemen he
men bir at nah ıeklinde di
zllnıtı ınrale.rın üıtünde otur
ınaktaydalar. Bu at nalının bir 
cenahında imtiyazlıların diger 
cenahında imtiyazsızlarm, mü
messilleri yerleımit bulunuyor
lardı. 

Kıraliçe Mari Antuvanet'in yatak 
odası bir erkinı harbiye merkezine 

dönmüştü. 

kardılar. Onların iddialarına 
nazaran: Eta Jenero meclisi 

eski an'ana mucibince içllma 
etmeliydi. Bu eski an'aneye 

naza ren aıilzadeler, rühban 
ayrı azrı rey verir. yani fmU

yazhların iki reyi olurdu. Bu· 

na mukabil üçüncü tabaka ay
rı rey verirdi. Ve bu suretle Asılzadelerle papasl~r başka türlü düşünüyorlardı . 

işçi, çiftçi ve esnaf mümessillerine geline ~ onlar .. 
imtiyazsızların bir reyi olurdu. 
Böylelikle iki imtiyazlı reyine 
karıı bir imtiyazsız rey. Yani: 
böylelikle üçüncü tabaka hapı 
yutar, ekseriyet ve hakimiyet 
asilzadeler, papaılar, imtiyaz
lılar elinde kalmıı bulunurdu. 

lıte 5 mayısta, Eta Jene-
ronun rasml küıadı böyle bir 
salonda yapıldı. 

soğuk' mağrur ve budalaca 
bir nutuk iradetti. Eta Jene
ronun toplanmasından makıat: 
devleti mali iflastan kurtar
mak hususunda fikir almaktan 
ibaretmtı ğibi bir li"an kul~ 
landı. Bilhaasa büyük bir aza
metle: kendi nütuz iktidar 

' 
ve ıelihiyetini müdrik oldu-
ğunu, hiç bir bahaya bu ıe
lahiyetlerden ve Allahın ken
disine verdfif ,kudreti ihtitam
dan bir parça olsun fedakar
lıkta bulunmıyacağını kayd-
etti. 

Kıralın bu nutku ve kıra
liçenin, halk tarafından nefret 
edilen sefih Marl Antuanettln 

Tabiidir ki üçüncü tabaka
nın meb'uııları rey meselesin-

deki bu mu'kaddes? (uilzade
ler ve papaslar için mukad-

des) an'aneye riayet etm~te 
hiç te taraftar değildiler. Ma-

lOm ya it menfaata dokunun
ca, nekadar mukaddes olursa 

olıun adet, an'ane ~filan beı 

para etmez.. ve milyonlarca 
insanın menf aatı mevzuu babı 

böbürlen ebübürlene meclisi yu-
1 kardan aıağıya süzmesi, üçün

cü tabaka müme1111le.rine çok 
fena teıir etmtıtt. Onlar bu- ı 

raya içtimai itlahatlar yap
mak için gelmiılerdi. Btlhaa
ıa, zengin fakat lmtlya11ız ve 

Muhtelif tabakaların meb'
uıları kıyafet itibarile birbir
lerinden fevkalade ayrılmakta
ydı. Asılzadelerln üstünde da
ntelalar ve sırmalarla süslü 
ipekli e'lbiıeler vardı. Baıla
rında gayet pahalı uzun tüy
lerle bPzenmlı ıapkaları, on- 1 
lara kendini begenmit bir kut 1 
halini veriyordu. Yüksek pa
pas tabakasının kıyafeti de de
bdebede aıılzadelerden aıağı 
kalmamaktaydı. Sanki imtiya
zlı sınıfların mümessilierl tan
tanalı ve cakah ğiyinmekte 
birbirleriyle yarııa çıkınıılardı. 

ff'l'ansa'do iiç swıf' halk vardı. Papaslar asıl:.adeler ve. llalk 
olunca an'anelerln filan beı 

para etmemesi de gayet doi

rudur. Doğru yaolıı, her ney

ıe.. Muhakkak olan bir ıey 

varsa o da bu rey meıeleılnin 

Eta jenero meclisinde bir ay 

münakaıalara, kavgalara gü
rültülere sebebiyet vermesi
dir. 

ıiyaıi haktan mahrun olduğu 

için itlerini iyice büyülteml
yen, BURJUA sınıfının nıe-

1 buıları fena halde kızmıılardı. 

Halbuki üçüncü tabakanın 
mebusları gayet sade giyinmi
ılerdl. Omzundan bir pelerin 
sarkan siyah bir elbise için
deydiler .. 
Kırcıhn budala nutku 

Kıral celseyi açta. Gayet 

Çünki onlar ıürültüıüz patır

dısız bir inkllapla?! (Sanki \ 
böyle inkilap olurmuı aıbt) 
meırutiyeti ilin edivermek ve 1 

1 itlerine gelen iılahatı yaptırı- \ 
ı 

' vermek arzuıundaydılar. Hal- ı 
1 bu ki kıral böyle ıeylerden 
: bahsetmek ıöyle dunun, nazır 1 

Nekerin bile, nutkuııda içti

mai lılahatlardan kelimeyi va- ı 
hide ıöylemeılni m~netmııu. 

Üçüncü tabakaınn zengin 

lg~~~~ 
U. Hapisane Matbaası 

Ucuzluk ve süra't 
ıJlahkü111i11in san'at sahibi olnuılan için tesi.ç 

olm11n11ş her ıifrlii ve.~aiti /eımi,lJe ile nriit•ehlie.z hay
u·lı bir nıüessesedtr. 

Her nevi tabı· isleri deruhte olunur, ve her 
") 

t~ün sipariş kabuf edilir. 
İstanbul Sultan Ahmet U. Hapiıane 

Telefon: lıt. 1853 

:st:s§#S~§g=-ggg 

l)oktor Feyzi Ahrnet 
frengi, belsoğukluğu, cilt, 

teda viha.neai 

Cumadan mada her gGn 

saat 10-6 ya kadar hasta ka

bul edilirr 

Adres Ankara Caddeni N. 4B 

Telefon İstanbul 3899 

Beşiktaş icra dairesin
den: 

Oeynden dolayi merhun ve 
mahcuz ve satılmaıı nıukarrer 
bulunan muhtelif cinste yirmi 

beı çift kundura 10·6·g30 ıalı 
günü saat 15 te tophan~de Kapı 
içinde kunduracılar ônünda ıa
tılacağından talip ol~nlıırın yev
mii me2kürde mahallinde hazır 
bulunacak meınureyne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

burjuva tarafı, kıralın ve Ne- 1 

kerin nutkuyla kırılmıılardı. · l 
Adeta kıra la gücenmiılerdl. ı 

Üçüncü tabakaya mensup 

İfçi, esnaf ve köylü mebuıla

rına gelince, onlar, kendileri 

iflbi imtiyazıız, ıiyasi haklardan 

mahrum fak at kendilerinden 

çok zenain, ferih fuhur yaıı

yan burjuvalar gibi düıünmü

yorlardı. Ve eksertıl istedikle

ri lnkllabın öyle beyaz eldi

venle kimseciklerin burnu ka
namadan yapılanuyacağını anlar 

ıtbi olmuıtu. Hatta bu me

buılardlln biri yazdıjı bir mek

tupta "kavra baılanıııtır,, di

yordu .. 

Rey nleselesinde çıkan 
çapan oğ]u 

Eta jenero meclisinin 1196 · 

azaaından i98 i, yani yarısı 
üçüncü tabaka mümesslllerln
dendi demlttlk. Bu suretle 
eıer bu meclil hakiki bir mec-

llı gibi toplanırsa, rey vermek 
mes~lesinde uçuncü tabaka 
çok kuvvetli olacak ve hlki-

mlyetf eline alacaktı. Ôyle ya, 
bir mecllıte 1196 kiti olurda 

598 i imtiyazsızların mümes
ıllll bulununa, geri kalan im-

tiyazlılar yani: Asilzadeler ve 
büyük papaalar tehlikenin der
hal farkına vardılar. Ve itin 

içinden ustalıkla sıyrılmak için 
ortaya bir çapan oğludur çı-

Kraliçenin dairesinde 
ve yatak odasında 
Kraliçe Mari Antuanettln 

dairesi bir erkanı harbiye mer
kezine döomüıtü. 

Eta jenero mecliılndekt a

ıflzade müme11illerinin hare

ketleri hurdan idare olunuyor

du. Kıraliçe ile kont d'Artua 

adeta bir komite teıkil etmtı

lerdf. 

(Devamı var) 
-• ,. 
• 

,- İdare: 
İstanbul : Ankara caddeıi. 
Telgraf : lıtanbul "Yarın". 
Telefon : İıtanbul : 4243. 
Poıta kutusu : la. 39i 

'\ 
EM * &..!Z"m-

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Abone: 
Dahil için seneliği : 140i ku. 
Hariç için ıenelt§'t : 2700 ku. 
ilan : Tarifeye tabidir. 

Fiatı : 5 kuruş 

~- -~--~~===~· 
i HYAl~IN,.IN ,,.AKVi~11 
,- Haziran 
1 Senet CUMA Senel 

! 
Reımtye 6 Hicriye 

1080 1349 

l~aınaz valntları 
Alafransa Alaturka 

•. d. IJ, d. 

Günei 4,29 Güneı 8,52 

Ôyle 12,12 Ôyle 4:,35 

lktndt 16,12 ikindi 8,35 
Akııım 19,37 Akpm 12,00 

Yatsı 21,37 Yatsı 2,01 

1 

lmıak 2,11 imsak 6,34 

Muharrem Ruzı Hızır 

8 32 
,_;.ı;;;; - ·' 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Oıman Reıat efendinin tahtı riyaıetlnde bir heyet tarafından 

tertip edllmif. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından taıhih idilmittlr · 

ilahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlfılnln hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak ki.ğıdlı1t ve altun yaldızlııı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırlyat yurdudur .__ ________________________ _., 

' eELVÜ 
BAHÇESİ 

- HARBlYE -

lıtanbulun cenneti 

Viyolonist ZEKi 8. idaresinde 

ORKESTRA 

Taze bira, nefis mezeler 
Beyojlu Şubeıı : BOSTON 

Bırahaneıt - TEPEBAŞI 
'9• n=-ı 

Satıhk Piyano 
Alman markalı bb piyano 

acele •atalıktır. 
Talip olanlar atideki adrese 

müracaat etmeleri. 
ADRES: Tarla baıı tulumba 

ıokağı No. 3 ikinci kat 
,..IJl:!_WSııM•• M iaıft 

TEA/İl\'A TL/ 1'A1J/İllA 7' 
Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alatı mu
. ılklye teminatlı ıurette tamı r 
olunur. Adreı : Beyoğlu, tü
nel baıı,Tekke caddeıl, No 46! 

tııı .. MAKİıVIST llE/11Zi 
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BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. i.NCİ l'ER1'İP 5. iNCI KEŞİDE 
11 HAZiRAN 1930 

Ketideler; V ilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İı, Ziraat ve 
Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 50,000) Liradır 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Emvali metruke müdürlüğünden : 

Satıhk hane ile 
· dükkan hissesi: 

- - - " 

YARIN 

,.,. .. ~··············~········~ 
ı : TIY ATRO VE SiNEMA : 
• • 

ı ······························ 
MANGASAR teyatrosu Yeni Şehir 

Milli dıram kumpanyası 

Müdür Rejisör 
Aram Elma• Karakaı 

Bu GECE 

~~ Otello ~...,. 
Dıram 5 perde 

a: 

Haztra9a 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesiı edilmittir 

Merkezi umnmi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbui, İzmir, Sams~n, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

~--gg 
•Ab6~ ... ~bbb~ ... ~~ ... ~~~ ... ~A~ ... ~A~~bbhb~~ ... ~· •• ~ ..................... ..,'il'~ ........ -~ 
o ~ 

!
' Buş~;;; .:~:~:u:::u * OSMANLI BANKASI ! 
d 

• h .. d. .. .. ~~: SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası t 
emır ane ffiU UrU ~. İstanbul açenteliği - Telefon: İstanbul 1948 l 

1 Facia dıraın 5 perde •> Beyoğlu dairesi - Teld on Beyoğlu 1303 V 
..- •:• Senedat ve poliça mukabilinae muayyen ve vadeli veya • 
,. ·~h b l 1 l k • 1 SADIKZADE BİRADERLER •!~ eaa ı cari sureti e avanı ar, po iça ve iı ontosu. (• 

V APURLARı (• Türkiye cümhurlyetinin baııh-ta ıehirlerine ve memaliki • 
KARADENİZ MU .... ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 4t 

_ NTAZAM .~. emirnameleri iraalatı. • 

ve LUKS POSTASI •• •!••!••!~•!••!••!••._ ..................................... ~._ ............ • •• • ........ •+•••••··•,,,.,..• ...... +. •• •.-.. •• 

S d k d 
... ... ... ... .... ... • • • • • • ...,..,. ~ • • • .......... • .. ..,.., • ..,,..... • .,,.,,. • • 

a ı Za e Yeni neıriyat: 1, 
sv~au~~an Pazar Sultan Azı·z\ Veresiye 

.İmperatoriçe öjeni 
Feriköyünde Ayazma caddeıiode kain iki kat üçer oda birer G - k k h ünu a ıamı sir eci rı tı-

mutf ak ve saire ile bir mikdar bahçeyi ve tahtında 7 O numaralı mından hareketle (Zonguldak, 
dükkanı müıtemil 72 numaralı hanenin üç hi11e itibarile Hazineye İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 

ıon 

ait 2 h iuesinin bedeli 4 taksitte ödenmek üzre 2537 buçuk lirada Giresun , Görele, Vakfıkebir, 
talibi uhdesinde olup 10/6/930 tarihine müsadif Salı günü ıaal 14 Trabzon , Sürmene, ve Rize ) 
de pazarlık ıuretile intacı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüz- iskelelerine azimet ve avdet 
de 7 ,50 hesabile teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emlak müdü- edecektir. 
riyetine müracaat eylemeleri. Tafsilat için Sirkecide Mes'a-

•:••!••:••:••: .. !••!•~!••!• •:••:••!••!••!ff!••!••!••!••!••!-•!••!••!••!••!••!••!••!••!••i• det hanı altında acentalığına 
::: DQ KTQ R ::: ,;,;:::.c•a•a•t._T~e~l•e•fo•n-111silıtİI. llİ2İİ1iıii31ıi4İlll 

~·.: AGOP YESSAYAN ;j•; Zayi ...,.._.,, ,..~.,, İnebolu askerlik ıubesinden 
• €..+ aldıiım terhis vesikasını kaybet-

•:• Lanıada camlıerif aokaiında No. 19 lu muayenehaneılnde : Um. Yenisini alaf'aiımdan hük-
~i• hergün hasta kabul eder. ::: J mü yoktur. ••• .. ............................. ~.... ı •• •••••••••••••••••+••••••••••••••••••.••.••.••.•• .... ••+•• ... •.••.••+••.••+••+•••"'••••• • 1 enbolu CamU kebir mahalle-••. . . . . . . . . . . . .. 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden:1 •inden a20 dogum~:!~'ıı ogl• 

Mustafa Reılt, lbrahim Va11af, Mahmut Nuri, Nejat Beylerle ------------- 
Saadet Hanımın 11 36 ikraz numarah aeyn senedi mucibince Emni- ' Be) oğlu sulh dördüncü 
yet sandığından istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık na- hukuk hakin1liğinden: 
mına merhun bulunan Betiktaıta Şenlikdede mahallesinde eski ı Beyoğlunda H üseyin Aga ma-

ihlamur caddesi ve Hacımustafa ve yeni Aziziye ve Göçe oğlu ve · ğ d halleıinde doğramacı ıoka ın a 
Hacımuıtafa sokağında 96,9,1, 3 , "i numaralı ve üç yüz yet mit artın kain atik 19 ve cedit 17 numa-
arsa üzerinde ahfap iki katta Joknz oda, iki sofa bir kuyu ve iki h ralı ve 2500 lira kıymeti mu am-
yüz kı rk artın üzerinde dört hane arsasını· ve bin yedi yüz doksan l B x. mene li hanenin tama mi e eyoıs-
arıın bahçeyi ha vi eskice bir hanenin tamamı ,·a desi hitamnda bor- h ll 1 lunda Kamer Hatun ma a eı n-
cun ödenme mesi besabile müzayedeye çı~arılarak dört bin altı yüz de kalyoncu sokağında atik 25 

elli lira bedel mukabilinde müıteriai Bahriye Hanım namına kat'i ve cedit 101 103 numaralı ve 
kararı çekilmit he de mumaileyhn mezkür haneyi teferruğdan imtina altında bir bap frunu havi ve 
eylediğinden on bet gün müddetle tekrar ıatılığa çıkarılarak 23-6·930 tamamı 24000 lira kıymeti mu-
tarihine müıadif pazartesi günü saat on beıte kat'i kararmın çekilme- hammeueli bir bap apart1111anın 
si mukarrer bulunmuı olduğundan talip olanların yevmi mezkurda nısfı temmuzun 6 ncı pazar ve 
saat on beıe kadar Sand•k idaresine müracAat eylemeleri ilan olunur. keza Beyoğlunda Hüseyin aga 
.&A•• •AA44.&AAA .. jAAA.&AAAAAAAA-"A• mahallesinde kırlangıç sokaianda 

~ . NURi. ve ŞERi.Ki~ t kain auk 24 ve cedit 32 num•-
~ .,.... ralı 3400 lira kıymeti muham-
~ ~ menell hanenin tamamı ile Be-
~ Bilcün1le (iünırük muanıelatı ve nakliyat işleri ~ . yoğlunda kamer Hatun 111ahalle-

~ keınalı sür <:t t ve enıniyetle ifa olunur. t sinde ıimitçi ıokağında klln a 
~ MALI ve İDARi İŞLER DAHİ TAKIP EDiLiR ~ numaralı ve kalyoncu kolluğu 
~ .,.... sokağına nazır cephesi altmda 
~ Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 101 numaralı bir bap dilkkinı ha-

~ Telefon: Beyoğlu 4515 . ~ vi ve tamamına 40GO Ura kıymet 

~ ~'f'f~'f'f'f'f'f'f'f'f'f'ff'f'fTT'Y'f''f''Y'f't''f''f'f''f'~ =~:~: ;d!~:" P::;::~: :~~.~~: 
Doktor A. kutiel Zayi: Galatada kunduracı lunda kamer Hatun mahalleıin-
Muayenehane ve tedavll elektriki 
laboratuvarı. Karaköy topçular 
caddesi 34 

Fatih sulh icra daire
sinden: 

Bir borcun ödemesi için aıa

hcuz ve satılmasına karar verilen 
12 kutu avrupa lükı çükulata 

ve 2 kutu yerli lüks çukulata 
haziranın a ncl pazar 11ünü ıaat 

ı ı raddelerinde eminönü tram-

vay mevkifi karıuıında ı•kercl 
Ef tlm efendinin dükkanında aatı-

lacafl ilan olunur 

Frangül Küçükyan ·ef. tarafından de simitçi sokağında 1 numaralı 
1 ve tamamına 24:00 Ura kıymet 

namıma verilmit 19 Niıan da f l 
takdir edilen hanenin oı• 1 i e 

100 5 mayiıta 100 25 mayiıta 

da 118,i6 ki cem'an 318,56 Türk 

lirası kıymetinde üç kıt'a bono

yu 1-6-930 da zayeyledim. Şahıı 

ahir tarafından istimali hallnde 

bir kıymeti yoktur. Bu bapta 

Küçükyan efendinin malümatı 

bulundufundan zayi bonoların 

hükaıll kalmadıiını ilan eylerim. 

Nuruosmanlyede Türbedar ıoka

iında 5 Nu. kunduracı Mehmet 
Ha.ip. 

keza Beyoğlunda Kamer Hatun 
mahallesinde simitçi sokağında 
5 numara ve tamamına 3000 lira 
kıymet takdir edilen hanenin n11fıi 
temmuzun 12 nci cumarteıl günü 
ıaat 16 da mahkeme salonunda 
açık arttırma suretile ve dellali
yeıl ile ihale pulu lbedeli müıte
riye ait olmak üzere satılacağın-

ı 
dan lıtlyenlerin pey akçelerinl~ 
hamil olarak mezkdr günlerde 
hazır bulunmaları lüzumu ilin o

lunur. 

(Ay Han) beyin bu tarihi eae· 
rini okuyunuz İmperatortçe öje
ni ile Sultan Azizin huıuıi hal
vetlerl bütün tahilattle tasvir 1 
edil.mittir. fiatı 30 kuruf : Cum
huriyet kütüpaneılnde satılır. ... 

"Hadise,, çıktı 
İçinde : "Tehyici Efkar"a dair 

baı mekale, "8Gy6k Talat,.a atlı 
bir tllr, Salt Faik beyin bir fan
tezlıl, Adnan Sezal beyin bir hi
kayesi, Salt Gültekin beyin ka
dın yazıcılarımız hakkında bir 
müıahabeıi, Mahmut Ragıp be
yin muılki mekalelerlle Nazım 
Hikmet ve Halit Fahri l beylerin 
Ankete cevapları vardır. Bütün 
münevverlerimize tavsiye ederiz. 

* Bir kitap kapanırken 
Genç ıatrlerimizden Suat 

Salih beyin bu nam altında bir 
titr mecmua11 intiıar etmittir. 

25 fiir ve 1 O türküden mü
rekkep ola"n bu eser; hassas ıai
rinin edebiyat alemimize çok 
kıymetli bir hediyesidir. Okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

... 
"i\1uhit,, çıktı 

2 O inci sayısı fevkeli.de dene
cek nefiı bir kapak içinde çıktı. 
Ayrıca kuıe kağıt üzrine baınl
llUf bir tablo ve güzel bir rop ila· 
Veai vardır. Bundan baıka ikti
ıadi, içtimai, yazılar, tiyatro 
spor bahisleri, Reıat Nuri Jw
yin bir piyesi~ ve Kemalettin 
Şükrü beyin yeni baıladığı Oguz 
Han tefrikası ıayanı ta•ılyedir. 
80 ıayfa 100 den fazla reıim ol
duğu halde yanlız 50 kuruıtur. 

Beşinci icra memurlu
ğundan: 

Satılup paraya çevlrllmeıl 

ınükarere ve bilmi:zaayede kiymeti 
llıühammlneıi olan 7 5 lirayı bul
ınanaıına binaen ikinci defa ili
n en ıatılmaıı takarrur eden ka
dife kanepe takımları camaklnlar 
maaa büytk divar aynaıı ve 
ıaire 11/6/930 tarihine müıadif 
Çarı•ııba günü ıaat 12 den iti
baren beyoğlu istiklal caddesinde 
197 numaralı apartlman önunde 
açık artırma uıulile ıatılacafın
dan lateyenlerln vakUnda 16ıte
rllen yerde hazır bulunmaları • 

Beyoğlunda Hüseyin ağama· 
halleslnln duvarcı ıokağında tak· 
sim civarında klin olup Pıande
linin tahtı tasarrufunda bulunan 
atik 12 cedit 16 numaralı hane-
nln tamamı doksan altı ht11e ıu

barile doksan üç hi11eıi Jozef 
efendiye olan borcundan dolayl 
kırk beı gün müddetle mevkiyi 
müzayedeye konularak altıyilı 

lirada talebi ühdeıinde olup be
deli müzayede haddi layıkında 
görülemediginden bu kerre tec· 
diden bir ay müddetle müzaye
deye vaz olunmuı tur. Hududu 
cephesi tariki am Selim efendi 
zevcesi Cemile banim dükkan "f/e 
hanesi Matmazel Sultana Alek· 
ıiyadllin hanesi arkası Karabet 
aia haneıile mahdut maa aydın
lık kırk ıekiz artın terbiinde olup 
ikisi ufak yüklü ve dolaplı üç 
oda biri bozuk üç hela bir ıamıç 
mutfakta müıterek kuyu, alt kat 
demir parmaklıklı merdiven bar 
larında aydınlık mahallerini 
muhtevi 1428 lira kıymeti mu
hammeneli elektrik teılıatı kıı· 

men muhtacı tamir nim karılr 

hane derununda Jozef efendi 
müıtecirdir. Mezkur hi11enln tr 
tiraaına talip olanlar ve daha zi
yade malümat almak lıtiyenler 

kıymeti mu ~ammeneılnin yüzde 
onu niıbetinde pey e kçeıinl ve 
927-9104: doıya numarasın• 

müatashiben lıtanbul dördüncO 
icra dairesi müzayede ıubeıine 

müracaat etmeleri ve 10-7-aO 
tarihinde 1aat 16 ya kadar mot .. 
terilertn tarihi mezkürda hasır 
bulunmalan ilin olunur. 

·~~---------------------~____.., 
Zayi -Askeri veıtka, tek•Ot 

muayene raporu, iıUklil ma~l
yeıi beratını, nüfuı kajıdılll• 
zayettim. Yenlılni çıkaracafılll· 
dan zayiln hilkmü olmadıl• tllD 
olunur. 15 ıncı fırkadan teblt 

S.raçoflu Ali ~- ~ 

l ..... 


