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Biz, dün ge~~ mahkemedeydik ! 
ll.ç beraat kararı Gazi 

Müstakil hakimlerimiz Üç davadan o·· t• ·~·· h Adalet tecelli ettı· .. b un ırenı ma sus 
eraatimize hükmettiler ve halk tarafından şiddetle alkışlandılar gönderildi Başmuharririmiz halkın alkışlarıiçin-

Gazi hazret lerinln ıehrimlze J •• d d k d LJ Jk 
gelmeleri yakınlaıtığı cihetle ya- ue uc ava an azan ı. na yaşasın 

Dün ikinci ceza mahkeme
•fnde Gç davamız vardı. Bunlar
dan ikisi müheyyiç neıriyat 
(içüncüsü de bir reılm lktlba11 
meaeleıl idi. 

Efkarı tehyiç etliği matbuat 
müdirlyetlnln iddiaıile tahrike
dilmiı olan davalardan en mü
himmi ismet Paıanın Riyaseti 
cumhur muavinliğine terfi edll
meıl rivayetlerinden bahil 
olan bir haber idi. 

Bu haber müddeiumumilikçe 
tehyici efkarı mucip olmuı 
addediliyordu. Halbuki, alel'a
de bir havadlı mahiyetinde 
bulunan haberin efkarı teh
yiç edecek kısmı yoktu. Ola
nıazdı da .. Neteklm müdafaa-

mızda da ayni esaslara temaı 
etmlı, hür Türkiye cumhuri
yetinde vehme iltlnat eden 
zanlara ltlbar etmemek lazım 

gelecefini, ıuuHu bir matbu
atın kanun dairesindeki se.rbes-

llılnln cumhuriyetin bizzat ken
disi demek oldujunu izah et
miıttk. 

Evet pek fazlletkir olmaıı 
katlyen lazım gelen cumhuri
yet ana kuvvetlerinden en belli 

baılılarından birini de hür ve 
ne yaptığını, nereye glttlilnl 
bilen, tdruk eden ıuurlu ve 
fiarlı matbuattan almak ihti
yacında idi. 

Medeni bir memleket te 
adliye ve adalet medeniyet ve 
fazilet ile trf anın menbaı, ana 

kaynağı olduğu kadar, matbu
at ve ıazetelerde onun mü]
dechi, teptırciıl sayılırdı . 

Matbuat nüfuzunun, gazete 
neırlyatının karıımadıfı bir 
cemiyet, bir devlet hayatında, 

ne mesullyet hi11l kalırdı, ne de 
adaletin bihakkın tevziinden 
milletin haberi, malO.matı ola
bilirdi. 

Dün ikinci ceza mahke
mesinde rüyet edilen davala
rımız cumhüriyet kanunla
rının, cümhuriyet adaletinin 

ali tecelliıl için çok büyük ve 
hatta, kudıi bir vesile teıkil 
edecekti. Hatta ediyordu. 

İkinci ceza mahkemesinin 
kanunu ve vicdanı kanaat ve 
içtihada rehper bilen miiltakil 

hakimleri, faziletin cumhu

riyete a11l olduğu esaıını bir 
kere daha teyit etmiı oldular. 
Evet, cumhuriyette aııl olan 

faziletti. Türk hakiminin sa
mimi ruhunda, temiz vicda
nında tecelli edegelen hüküm 
ve kararlar ancak o faziletten 
miilhem olablllrdl. 

Netektm, dün lehimize ve
rilen Oç beraat kararı, kanun 

ve aslylıl ihlil etmeksizin sa• 
mimlyetle yazılan yazı ve mü

talaaların dalma ve. daima 
ıuurlu bir fazilet, medeni bir 
hürriyet eıaslarına istinat ede-

bileceğini, buralardan kuvvet 
alabileceğini aöıteriyor' ilbat 
ediyordu. 

İıte dün benlillnl çok iyi 
idrak etmit münevver bir ıami 

kütlesi idil hakimleri mlzi bu

nun için alkıtlara bogmuıtur. 

Arif Oruc .. 

pılacak olan istikbal merasimi ıcumhurivet mahkemeleri dive bag., ırdı. 
proıramını ihzar eden alakadar 'J 'J 
devair murahhaılarından mü- Baı muharrlrimlz Arif Oruç \ varsa kanunu tabiatın seyri te-
rekkep komisyon bugün de bey aleyhinde ikame edilmıı: kimülündedir. 
Halk fırkasında içtima ede· Ye dün ikinci ceza mahkeme- lnkllabatı tabliyenin seyrindedir 
cektir. Bugün bu programın ılude rüyet ve intac edilen Bundan üç ıene evvel çarıafının 
tesbit edtleceii zannedilmektedir davaları01ız: peçesini kaldıran bir kadını 
Bugün bunun tamamen tesbiti ka- Dün ikinci ceza mahakeme- muhitimiz idam edebilirdi. Fakat 
bil olmadığı takdirde yarın da sinde evvela gazetemizin ı 2 k. buıüu kadınlarımız avukat ha-
bir toplantı daha yapılacaktır. evvel 929 tarihli 7 numaralı kim ve her ıeydirler. Kadının da 

Aldığımız habere göre ana- nüshasında (Akbaba) gazeteıin- bedii tezahurleri vardır , bunda 
dolu demir yolları müdirlyetl den naklen, müıtehcin fotograf- Avrupa zevki seliminin cürüm 
umumlyeıf tarafında Reisi cumhur ları tenkiden yazmıı olduiu görmediği hadiseler vardırki bu-
Gazi Hz.in lıtanbula gelmesi için fıkranın muhakemeli görüldü. da onlardandır. Şu halde cürüm 
hazırlanan treni mahsuı dün an- Bu muhakemede gazetemiz yoktur. müekkllimin beraatinl 
karaya tahrik edilmiıttr. aıöya müatehcin neıriyat yapmıı talep ederim dedi. 

olmakla ittiham ediliyordu. Hey- Bunu mütaakip: 

Mecliste 
- •• c it• 

Ticaret muahede-
leri tasdik edildi 

Ankara, 7 (A .A) - Büyük 
Millet meclisi bugünl reiı vekili 
Refet beyin riyaıeUnde toplan
mııtır, Meclis Türkiye ile Alman
ya, Macariıtan, Bulgaristan ve 
Estonya hükCımetlerile akdtedilen 
ticaret ve• seyrlaefaln muahede
lerinl taıdik etmlıtir. Yarın tek
rar tplanacaktır. ....................... __ 

Firar 
,Bir mahkum dıvarı 

yardı 

eti hakime diğer davalarla Geçen nüshaların birinde 
tevhidine lüzum görmeden ııazele havadiıi ııra11nda Anka-
mekamı iddianın mütalaasını rada Amerikan kanunu eıaai-
sordu. sine ıebih bir tadilin teıkllatı 

Mekamı iddia bu resimlerin esasiye kanunumuzdada bazı 
ıenayii nefiseye, ezvakf bedla, tadilat yapılması , ismet patanın 
muvafık olmakla beraber kanu- Reiai cumhur muavinliğir.e terfi 
numuzun ve içtlmaiyatımızın buyuracakları da rivayet edildiği 
hududu dahilinde müıtehcendir. yazılmıı ve mekamı iddiaca bu 
Buyurdular, ve Baımuharrfriml- fıkranın kanunu cezanın 161 inci 
zin 426 ncl madde mahkümiyetinl maddesine tevfikan mucibi tecziye 
latedller. görüldüğü çünkü hilafı hakikat ve 

Gazetemizin avukatı Etem müheyyiç neıriyat olduğu iddia 
· ediliyordu. 

Ruhi bey (evvela müstehcin neı-
riyatta Arif Oruç beyin sut niyeti Keza eğer ve ıemer mesele-

sinde de aynı ıuretle baı muhar-
kaıll cürmisi olmadıiını, ayni rfrimizln hilafı hakikat ve mü-
zamanda hadisenin içtimaiyatı- heyyiç neıriyatta bulunmak cür-
mız seviyesile mütenaıip olma- mile 161 inci madde He teczl-
makla beraber kanunen olmadı- yeıi istenildi. 
ğını iddia etti. Bu hadisede hata Vekil Ethem Ruhi bey mü-
~~~....,....,.,~ ....... ...,...~~.._., 

Esnafın evinde ... 

urla mesele!si 
' •• 

Çarıamba 7 (Hu. Mu) - Bu 
gün mevkuflardan biri haplahane 
duvarını yararak firar etmlttlr. 
Firarinin taharrlıine baılanmıı

tır. 

Fırka mutemedi ile jandarma ku
mandanı mahkemeye verildi ! 

Dediğimiz gibi oldu 
4A ............. ıiiıl .............. ,;; 

Urlada hakim Ziya beyi öl- 1 
dt\renlerfn lzmlrde cereyan eden 

J>•k müheyyiç ve pek ıayinı dik
kat muhakemesini memleket ef
klrı umumtyeıi dikkatla takfp 
etmektedı .: h k r. gu cinayet ve mu-

a emenin nı eararı etrafında aı~-
r memıı teyler ve vukuat cere-
yan etti. Urlada bt k 1 

d 
r ço i eri 

mutemedi Hüıeyln Avni b 1 ey D 
de maznun sıfatıyle muhı.ık 
edilmesi için lizımgelen mu:tne ... me-
leye teve11ül etmiıtır. Mumai-
leyh aleyhinde ıehadette b 1 

d A 
uu-

nan zürra an dil beyle tahrirat 
kAtibf Recep efendinin, tnahke

(Devamı 2 inci ıahifede) 

Emin 
····························-···················••ııı•••• 

' Apansız bir hadise 
ı __.~-

.Prens Karo) ansızın J~o
manyaya girdi 

Bükreı"reami,, 7 (A.A) Prens 

Carol, Bükreıe gelmiı, prenı 

Nicolaı ve M. Manlu ile temaıta 

bulunmuıtur • Nazırlar mecliıi 
1 müıtacelen içtimaa davet edil

mlıtlr. 

gelen a amların etr•f b .. ı ve ıa it-
leri tethit ve tehdide çalııtıkları 
görülüyor. 

DİKKA T 1! 
Biz bu meıele etrafındaki 

pek ıarlp noktalara nazarı dik
kate celp etmeie çalııtık. 

Dün lzmirden aldığımız ma
l~mat kanun ve adalet namına 
çok ıaylnı memnuniyettir. 

lzmtr müddelumumillğl, Urla 
hadiseıl etrafında, kaza fırka 

Mithat Pş.nın son~ünleri 
i\1uharriri: 1 AYHAN 1 

4 Üncü sahifemizde - Nelarıyoraun yahu 7 

- Belediyenin kesdtğl yüz aekıen yedinci ceza kağıdını •• • 



Sahıfa 2 

Tirenin köy ihtiyar hey' etin
den Galip namında bir ıahıa 

vardır. Zevcesinin ismi Kamlle
dir. Bir de AYfe iıminde bir kı
zı vardır ki dul ve oldukça gü
zeldir. Haziranın 2 inci günü e
ve geliyor. Evde yalnız kızı Ay- , 
ıeyi buluyor.Karısı da gezmekte. 

Galip ovadan gelmiı ve yor
ğun olduğu için Ayteden biraz 
yemek iıtemittir. Yemeğini yi
yor .. Neticede bir kenara otura
rak kızı AYfeyl gözden geçiri
yor. Bir aralık bayvaniyeti uya
nıyor. Sarkıntılık ediyor. A11e 
tabii, bu hareket karttaında, 
derhal fenalığa hükmetmlyerek 
baba olduğunu dütünüyor.fakat 
Galip, tecavüzlerini arttırınca du
ramıyor: 

- Y elitin babam bana fe
nalık yapacak. 

Diye bağıra yor. Konu komtu 
ile beraber valdeai Kamile de 
faryadı duyarak koıuyorlar. Ka
mile hanım, 

- Nedir bu yaptığın herif, 
ıen utanmıyor muıun, 

diye bağırıyor ve kızını kur
tarmağa atılıyor. Gözü kararan 
baba, kendini kaybediyor ve 
tabancasını çekiyor, atet ediyor. 
Kız yaralanıyor. Galip bu ıefer 
namlıyı zevceılne çevlrlyorl Ona 
da alet ediyor. İki üç kurıun 
da ona sıkıyor. kadıncağız, can 
veriyor. 

Galibin mubakemeıi yakında 
Ôdemiıte yapılacaktır. 

İskttn müdürü geldi ! 
Yeni iskan mıntaka müdürü 

dnn gelmıı ve vazifesine batla
mııtır. 

dafaaıma baıladı ve dediki: \ 

( Muhterem hakim beyler 
müekkllfm müheyyiç neıriya tta ı 
bulunmut olmakla maznun denil
dlil zaman bir az ürkmüttüm. 1 

Doiruıunu 16yleylmki korkunç 
bir Jttlham altında bulunduiunu j 
zannettim. Fakat medarı t~h

met olan iddianameyi görünce 
dofruıunu ıöyltyeylmki sednle
dim. Zira kanunu cezanın 16 linci 
maddeainin btihdaf eylediği hilafı 
hakikat ve müheyyiç neıriyat 

ile bu fıkraları arasında hiç bir 
münasebet yoktur. O maddei 
kanuntyenln iıtihdaf eylediği teh
yiç fili cürmlsi halkın efkarı u
mumiyeatnı hakikaten ıarup ih
tilaller, nıukateleler vücüde ge
tirecak nıahtyelte olmaıile meı
ruttur. 

Milletin iki bcıynk adamından 
biriıloio diferln" nıuavln olması 
ihtimalini derplt etmek ile 
bu fili cürmi araıında katlyen 
hiçte milnatebet yoktur. Mem
leketimizde kanun ahkl1111na 
tabi bnrrlyet var olduğunu c:Gm
hurtyetlmlz her filile, mahkenıe
lerlnılzln karartle tıbat ediyor. 

C«ımburlyetlmizin fazilet eıaa 
larınm nazunı mahkemelerimiz
dir. TOrk h&ktmlert bu fazilet 
ve hürriyetin, kanunun alklh• 
hanıdır, onlarm vlcdanlan bClttba 
kanunlann fevkinde bir kana 

YARIN 
!!! 

İZMİR'DE .. 

Fırınlar kapanıyor! Sigorta 
ları binlerce lira ! 

zarar-

İzmir muhabirimiz yazıyor : 

Son günlerde ıehrimtz bele
diyeai, furunlardan heman hep-
sinden denecek kadar mühim 
mikdarda ekmek müaadere et
mektedir. Buna ıebep te; ekmek-
lerin nümuneye muvafık olma
ması imtı. Şehrimizde yirmi ne-
vi ekmek çıkmaktadır. Furun
cularda hangi nümuneye muvafık 
ekmek çıkaracaklarını ıaıırmıı
lardır. Furuncular mütema
di yen ceza vermekte ve ekmek
leri müıadere edilmektedir. 

Gür.a olmazki belediye mü-
him miktarda ekmek müac, dere 
etmeıtn. Hatta bazen bu yüz-
den bir çok mahallelerin de ek
meksiz kaldıkları vardır. Nete-
kim 3 Haziranda bu sebepten 
dolayl kokarye.lı mahalleıi ek-
meluiz kalmııtır. Be?ediyenfn 
halkın 11hhatı lktizagı yaptığı 
itler tabii teıekküre ıayendır. 

Fakat, evvela nümunelerl 
eyice teıpit etmeıi lazımdır. Esa
sen ortada nümuoe mevcut değil 
ki, furuncular da ona göre hare
ket etafn. Binaenaleyh, furuncu
ların bu tekilde tecziyeleri ka
nunıuz ve günahtır. Geçenlerde 
de belediyenin garip bir kararı 
İzmir furuncularana mühim mik
tarda zarar vermiıtf r. Bu da nevi 
üzerinden ekmek imalinin tahdl
didlr. Hiç bir memlekette tatbik 
edilmeyen bu uıul ıehrJmiz bele
diyesi tarafından tatbik edilmiı 
ve riayet etmeyenler tecziye 
edilmtılerdir. Bu yüzden ,bir kı
sım furuncular itlerine nihayet 
vermiılerdir. izmir belediyeıinin 
kanuiııuz olan itbu karekatına 
artık bfr nihayet vermeıi lazım
d1r. Hı ç bir belediye her ne ıu
retle oluna olıun bir vatandatın 
ticaretini tahdide salahiyettar 
olamaz. Belediye nfzamatı bunu 

dur. Benim ona imanım vardır. 
Cümhurlyettn ıanı, bu hürriyetin 
kanun haricinde takyit edilme
meıtndedir. Bu hürriyet ta 'ıdi t 
edilirse cümhuriyet tefeyyüz ede
mez, ona hıyanet etmf ı oluruz. 

Fakat cumhuriyet evladı da 
o hürriyetin kadrini haddi ka
nunitini bilmelidir, v.e bilecek
tir. Muhtere n hakim beyler, 
görüyoraunuzkl ceza kanunumuz 
vazllnln gayeaile lttiham araıın
da azim fark vardır. Bu farkı . 
ıizin adil hükmünüz tebellür 
ettirecek, gene cumhuriyetin 
ıanmı ili edecek bir hüküm ve
recektir dedi. 

Mahkeme hıncahınç ıamlfn
le dolmuıtu. 

Hey' eti hakime karara çekil
di. Bir az ıonra •alona geldiler. 
Mezkur yazılarda müheyyiç neırl-

yat görmediklerinden, ·Batmuharrl
rimlzln beraatine karar verdiler. 

Bu karar tebliğ edildiil za
man ıamlinln tezahurab, alkıt 
tufanı ıayaoı hayret idi. Halk 
yaıaıın Cumhuriyet hakimleri 
ve mahkemelerldlye bağırıyordu. 

Bu kararlardan ıonra Baımu
harririmlzln yalnız UlUin inhisar 
idareli ve Herman tlrketl ile btr 
mubakemeıl kaldı. Bu davanm 
rüyetine de 6n6m0zdeki ıalı ınnü 
yanı 10 haziranda aaat 14,5 de 
devam edilecektir. 

İzmir uı uluıbir bu izden 

l hiç bir surette amfr değildir. Da
hiliye vekili beyin bu yolıuzluğa 
bir nihayet vereceği ıüpheıizdir. 

Orada da sigorta af eti! 
Mükerrer Sigorta ıtrkeUnln 

tarJhi teıekkülündenberi ılıorta 
ftatları yükıelınıı olduğu gibi 
birçok vatandaı sigorta ılmıar
ları da ifsiz 'f/e güçıüz kalmittır. 
Fıatlardakl tereffü dikkate çok 
ıayandır. lıte hakiki bir misal 
gösterlyoruın. İzmtr belediyeıinfn 
büyük Un f abrikalarmdan birJ 
olan ( Tozak oğlu ) fabrikası te
f ekkül vaki ol anadan binde 
sekiz buçukla sigorta edilirken 
teıekkülden sonra, yi.nl bu sene 
binde on ıekiz buçukla ıfgorta 
edilmtf ve belediye binlerle lira 
zarara duçar olınuıtur. Buna 
mümasil btr çok yerler aynı akı-
betle elgortalanmııttr. Aradaki 
farkın azameti ınalum. Eıasen 

( Yarın ) bu huıuıta vaki netrl
yatile fıfn kötülüğünü ıarahaten 
anlatmıt ve haıkaca yazılacak bir 
ıey bırakmamııtır. 

Anadolu da kavruJuvor 
Yahmz bir noktaya daha" iıa

ret edilmek lizıındır. Bu da, 
lıtanbul ve ya İzmir için değil 
maaleıef Anadolu içindir. Ana
doluda binde on hatta on bet 
nisbetlnde tereffü vakidir. Bu 
yüzden halk geçen senelere na
zaran üç, dört bin liraya yaphiı 
algortayı hemen, hemen, ya.ı, 

yarıya tenzil ve hatta bazıları da 
sigortadan ıarfı nazar etmekte
dir. 

Bilhassa bu itle meığul bir 
çok Türk gençleri itlerinden 
mahrum kalmııt1r. Çüokü, acen-
teler kıanıen ecnebtdir. Müıte
rilerle uyuımakta v.,e ıimsara 
verilmesi lazım gelen ıimsariye
yl müıteriye terk suretile ılmıara 
luzum göstermemektedirler. lı
tihbaratıma nazaran İzmir tica
ret odası da bu tetekkülün, 
memleketi azim zararlara ıok
tuğunu natık bir raporu lktiıat 
vekaletine göndermiıtir • . 

Siyanıettın 

Katil! 
-~f--

Babasını öldü:rten 
herifi tuttular 
Bundan 8 ay evvel Teırinl

evvelln 18 inci gecesi, Tirenin 
kötlc mevkUnde evine glıten Tlk
veı muhacirlerinden OzeyirJn 
önüne fiç ıahıs çıkmıı adaınca
fız üç yerinden vurulmak ıure-

tlyle derhal öldürülmüf. O za
manki zabıta ve adliye tahkikatı 
bir netice vermemff ve katil 
hadlıeıinln fAilleri gizli kabnııtır. 

Bu hadıae herke• taraflDdan 
unutulup giderken Tire jandar-
ması, bazı kimselerden tüphele
nerek ve bunlar bakkıoda 
tahkikat yaparak nihayet fatllerl 
meydana çıkarmağa muvaffak ol
muıtur. 

Bu fecf tuzak maktul Üzeyi rin 
oflu Salt tarafından hazırlanmıı 
ve Tikveılı Halil oflu Ali, Nezir 
oğlu Hasan ve Y•.ıauf ağlu Veyıel 
tarafından tatbik edllmiıtır. Üze
yir oğlu Saldin, pederini katle 
teıvik etmeıindekı ıebep henüz 
anlaıılamamıttır. Fakat pederini 
öldürmek i çln yukarda ismi ıeçen 
Gç tahıl para l le kandırmıı ol
dutu teıtJlt edilmııur. 

s Hazıra!. 

Telgraf Haberlerimiz 
Sıhhat işlerimiz 

Verem dispanserleri açılıyor bu sene 
bakım evleri tesis edilecek 

Ankara, 7 ( A.A ) - Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaletince 
geçen ıene açılmaıına teıehbnı 

edilmit olan Bursa ve Ankara 
verem dispanserlerinin tesiıatı 

ikmal edilmiıtir. Dl ıpanıerler 
yakında açılacaktır. 

Ziraat mevsiminde vaki olan 
amele tehe.cümü dolayıılle 

' 
ameleler ara11nda baı gösteren 
sıtma ile mücadele için ıihhat 

ve içtimai muavenet vekaletince 
bu ıene Aydın, Adana, Samsun 
ve Maniıa mıntakalarında ıey
yar mücadele teıkllatı yapılmıı· 

tir. Sıhhat ve içtlmat muave-

YARIŞ 
·-•>JronılC• 

net vekaletinin müracaatı üzeri· 
ne 1.tanbul vilayetinin bu eıkl 
bütçeaine konulalan 40 bin lir• 
tahsilat ile İstanbul Betiktaf •e 
Usküdarda üç tane ıüt ve ıne· 
ktep çocufu bakım evi açılaca· 

ktır. Bu bakım evlerine ait ter
tibat vekaletçe ihzar edilmekte· 

dir. Eylülde açılacak olan bu e~· 
lerde doğum zamam takarrüp 

etmiı kadınlar yeni dogmuf ço"' 
cuklar ıüt ve ilk mektep çocuk-

ları muayene edilecek ve .syrıca 
mektep çocuklarının göz kul•k 
ve dit muayeneleri yapılacaktır. 

Başkale de 
4'cüat yarışı yapıldı Şiddetli bir zelzele 

Ankara, 6 (A. A)- lıkbahar 1 oldu 
at yarıılarının dördüncüsü bu 
gün yapılmııtır. Halfskan İngiliz-
lere mahsuı 2200 metrelik ıatıt 
koıusunu Rahmi beyin Mistinget'i 
kazanmııtır. 3 yatındaki yerli ve 
arap taylar arasında 1200 met
relik meıafeli lı bankası koıu
sunda M. Binns'n Sunlight'i bi
rinci, Jhıan beyin Maltay'ı ikinci 
gelmiılerdlr. 4 ve daha yukarı 
yaıtaki yerli ve arap koıuıuna 5 
hayvan lttirak etmtıtir. Meıafesl 
2000 metre ldl. Hakkı beyin 
Naaibt birinci, Kemal efendinin 
Zafer'i ikinci gelmiılerdlr. Ha-
liskan lngilizler araıında 2200 
metrelik Sakarya koıusunu Akif 
beyin Andrenico'ıu kazanmıttır. 
lımet paıa hazretlerinin Olgusu 
ikinci ıelmittir. 1800 metre 
meıafell yerli ve araplara 
mahıuı koıuyu Halim Salt beyin 
Rüçhan'ı kazanmıttır. 

lzmfr, 6 (A.A) - Bu ıün ya
pılan lik maçlarında Altınay iki
ye kartı 6 ıayı ite Göztepeye ve 
Sakarya ikiye karıı beı aaylle 
Alta ya galip gel mi ıtir. 

Çinliler papazı 
ucurdular! 

t ' Pekin, 7 (A.A) Hoan da Pa-
zar günü akıamı bir Amerikalı 
llllıyoner eıktya tarafından kal
dırılmıt ve meçhul bir yere gö
türülmüttür. 

Çin askerleri 
. --...~...-

ihtilalcilerin ön ünde rüç-
a ta hazırlandılar 

Şanghay, 7 (A.A) Milliyetçi 
hükimet kuvvetlerinin Lunghun 
deınir yolundan çekilmekte oldu
iu ıöylenlyor. Şimal kuvvetleri 
hiç bir mukavemete uğramakıı-
zın ilerlemektedir. Nankin kıta
atından 2 liva aıker düıman ta
rafına geçmlttir. 

İspanya f e1aket içinde! 
Madrlt, 6 (A.A) - lıpanya 

eyaletlerinin bir çofunda feya
zaııla.r devam etmekte ve birçok 
haae.rlara ıebebiyet vermektedir. 
Birçok vilayetlerde mabıuller 
mah\'olanuıtur. 

Manş tüneli!.. 
Londra, 7 ( A.A ) - Manı 

denizi altından bir tOnel intaıı 
hakkınd.kı teklifin malt Vf" tek
nik mütkGIAt ıle aıkeri ıebep
lerden dolayı reddedfldlilnl izhar 
etmek tlzere bir beyaz kitap 
neıreclilmlıtlr. 

Baıkale, 6 (A.A) - Dün tid
detli bir zelzele olmuı Baıkale 
kazaıı köylerinde bir çok evler 
yıkılmııtır. Açıkta kalanlara Ht~ 
laliahmer tarafından muavenet 
yapılmaktadır. Baıkale memur· 

~ 
ları muhtaç felaketzedeleri iate 
ıuretile ıefkat ve kardaılık göı
termektedirler. 

As bakalım! 
Sholapur, 7 ( A,A ) - Son 

&ünlerde çıkan kar•aıalıklar eı
naaında 2 müılüman poliıi öldür-
mekle müttehim 4 mecusf idama 
mahkum edilmiıtir. 

Urla meselesi 
Birinci sahifeden devam 

me dosyasında mahfuz lf adele
rf nin bir sureti iatenmiıtlr. Bu 
ıuretler müddelumumiltğln tale
biyle beraber müıtantikliie gön

. derilmiıtf r. 
1 Şahitleı· lnifadeıine göre, Ur-

la hakimi Ihsan Ziya beyin dö-
vülerek vefatına ıebeblyet veri 1-
diğl ıece Hüıeyin Avni bey Tnrk 
ocaiı binaıında oturuyormuı. 
Halinde bir gayrıtabiillk, bir he
ye;an varmıı. Mütemadiyen ıa-

1 lonun kapıaına doğru bakıyormuı. 
Bir aralık ıtmdiki halde katilden 
maznun bulunan değirmenci Meb
metle Arif gelmtıler. 

Hüseyin Avni bey bunları aö
rünce dııarıya çıkmıı, kendileri-
ni üat kata almıı ve orada arala
rında mahiyeti anlaıımıyan bir 
muhavere olmuı fmlı. Bilahara 
Adil bey Türk ocafından çıkbfı 
vakit, Hüıeyin Avni beyin Tnrk 
ocaiı civarında ınphell ınpbeli 

dolaıtıiını ıörmüt ım: ı. Mnddel 
umumilik bu herekatı manidar 
bulmuıtur. 

Bu ıünlerde Hüıeyln Avni B. 
hakkında eaaıb tahkikat açılmıt 
olacaktır. 

Bundan batka Urla jandar
ma kumandanı Zahit bey hak· 
kında da takibat yapılacaktır. 
Zahit beyin 1&hitlerden Hamlı, 
Haıim ve Abdurrahmanın mu· 
nunlar aleylnde bildiklerini 16y-

lememelerl için dövdüfO,ıece vakti 
Urladan lıkele karakoluna ıevk
etUğl iddia edilmlttlr. 

Mnddelumumlllk bubuıuıta 
blnbaıı Mazhar ve avukat Sabri 
beyler ıebadet evrakının ıuretlnl 
ııtemltUr. 
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_Adliye vekili bir 
celadet daha 
göstersede ... 

GÜNÜN HABERLERİ Bu sene adalar 
bizim.. Haydi 

Ada' ya! 
Yunus Nadi bey, gazeteciler 

davasının' Bursaya nakli dolayl
•lle bir makale yazmıf. Bu ma
kaleyi okuyan bir meb'uı mec
hıe bir sual takriri verdi. Ad
liye vekili bu sual takrirlni ce
vapıız bırakmadı. Cevapsız bı
rakınadı da laf mı? Celallendi, 
ataı püskürdü. Mecliı kürsil
•ilnden.. Hele : " Ben onu 
aradım o kaçh!" dıye haykırır
ken insanın gözü ününe cidden 
ttlüeaair bir lavha aıellyordu! · 
Düıünün bir kere: Adliye ve
knı Mahmut Eıat bey dört dö
nerek etrafı arattırıyor, halbuki 
'Yunuı Nadi bey heybetli göv
desiyle fellek fellek kaçıyor ve 
araıırc, uzaktan uzaia bağırıyor. 

Yerli malı 1 
~ 

Sergi hazırlanıyor 
Bu eene de Sanayi birliği ta

rafından bir yerli mallar ıergiıi 
açılmak tasavvuru olduğu malum 
dur. Bu sergi 11 ağustosta Gala-
tasaray liıeıinde açılacaktır. 
Ticaret odaıı Liyej ıergisi için 
tahılı etmiş olduğu 3 000 liranın 

ıarfedf)memesi dolay1&1yla bu 
ikinci yerli mallar ıerglsine tah-
sfıl huıuıunu 1ktııat vekaletinin 
tanib\ne arzetmlttir. Vekaletten 
cevap geldiği zaman ıergl mahal
linin ihzarına baılanacaktır. 

Bu sergiye ittirak etmek iıti
yen bütün türk sanayi müe11eıe 
ve fabrikaları munhaııran sergi-
de satılmak üzre sergiye mahıuı 
etya imal ve ihzar etmektedirler. 

Her neyse, muhakkak olan 
birıey varıa o da Adliye veki-
l ' inin bu kovalamacayı nihayete 
erdirip, "Cumhuriyet,, sermuhar 
rlrinf meclille kııtırmasıdır · Ko
caınan Yunuı Nadi bey ıüt dök
llliiı kediye benzedi. Uzaktan 
U:a:aia haykırmaıına rağmen, 
Yakından, doğru dürüıt cevap 
bile veremedi doğruıu ... 

· Bu yerli ıanayl mamulatı ıergi 
devamı müddetince piyasadan 

Adliye vekili, "Bu gibi neı
rfyat adalet müe11eıesfnf yaban
cılara kartı ıöyle dursun, vatan
daılar nezdinde de rejime olan 
ltf ınadı ıhlll eder,, diyor. 

Elhak doğrudur, Yalnız bu 
Rihi neıriyatı, daha doğrusu u
lllumtyetle aıazete neıriyabnı 

tıbı yapanların ekserisi Halk 
f1rka11nın azası ve mebusudurlar. 
'i anı bu itibarla bir nevi fırka 
Razeteaidlrler. lımet paıa ka
bıneıf fse Halk fırkasına menıup 
oldugu için, demek bu gazeteler 
ayıu zamanda kabinanın da ga
ıeteıldlr. 

Yani : memlekette bir tek 
farka, bu tek fırkaya dayanan 

btr kabine vardır. İıtanbul ga
zetelerinin hepıi bu tek fırka ve 
kabinenin mürevvici efkarıdırlar. 
Böyle olduiu halde bu gazetele
rin bazıları Adliyeyi ve adliye 

•ektlını tenkide kadar varıyorlar. 
lıte biz bu a11l noktayı ıayanı 
dikkat buluyoruz. Ve bu meıe
leytn tenvlrlni, Mahmut Eıat 
beyin "dillerinde persenk ettik
leri tabiri kullanarak,, lnkilapçı 
kuvvetlerinden bekleriz. 

Resmen deiilaede, bilfiil,man
laknn, Halk fırknaının ve Halk 
fırkası kabinesinin gazetelerinde 
J! arın gazeteıf DJüsteına bütün 
~- :S:-

Tefrika r 1o: 44 

daha çok ehven fiatla satılacak
tır. Bu mamulat meyanında : De
ri, dericlllie müteallik her nevi 
mamulat ; mensucat, mensuca
tın ipekli, yünlü, pamuklu mü
teaddit çetitlerl, bakır ve bakır
cılığa müteallik lvani; mobilye 
ve mobilyecilik eıya11 ; türk kon
ıervelerJ ; ıeker ve tekerli ma · 
mulat, ıtrıyat vardır. Bütün bu 
türk mamulatı plyaıadakinden 
daha çok ehven olarak bu sergi
de ıatılacaktır. 

İıtanbul matbuatında) adliyenin, 
teılr altında olup olmadığı dediko
duları var. 

Müddei umumi Kenan bey, 
"emir aldın mı almadın mı,, diye 
tstlnabeyle sorguya bile çekildi. 
Haydar Rıfat bey davaıı yine bu 
teair, emir meıelelerfyle doludur. 

Velhlııl, adliye lılerlnfn et
rafında çıkan hadiaeler "Vekale
tin hakimler üstünde tesiri var mı 
yok mu" ıuallnde toplanıyor .. 

Bu ıuall kökünden halletmek 
için, biz kat'i bir çare vardır zan
nındayız. Adliye vekili lnkilapçı 
kuvvetine bir kerre daha dayan
ıın, bir celadet daha aıöıt .. rstn. 
Hakimlerin, tayini, tebdili, ter
fii it lerioi Temyiz mahkemesine 
yahut bu makam gibi layenazll 
bir adliye makllmına gördürecek 
bir "teklifi kanuni,,de bulunıun. 
Zira malüm ya, yarın batka bir 
kabine, baıka bir adliye vekili 
yellr. Sonra her gelenin lnkilapçı 
kuvvetleri öyle Mahmut Esat be
glnkl gibi dehıetli olmıyabllir. 
Hem, canım efendim, ne olur 

' ne olmaz beıer bu. Beıer ıaıar .. 

.ı.Jluraı 
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(An~~rad_a ~!.macera) 
Tiyatrolara gitmekten ıarfı na
zar edeceklerdi. Zaten Suzanda 
yoktu. Alle içinde ondan baıka 
tuvalet ve tl _ yatro ile danı mup-
teliaı kalanadıfı için ana kız sa
fiyetle - ilk bahara, para bile 
arttırıyoruz. Diyorlardı. Sami 
bey borçlarını vadeainde öde
Yemeyeceiine ııkılıyornıu1 • Aile 
hayatlarında ilk dafa borca ıir
diklerl vaki olmuf .. Küçük elle
rile çayı demlendirdi. Gümüı 
nıap ile fincana ıeker koydu. 
Tetekkür ettim. Bugün yine ak
lama kadar baıbata kaldık. 

Annesi ev itleriyle me11ul 
oluyor, arada bir yanımıza ujra
}'ordu · Hayatımda bu kadar mü-

Yazan: AY HAN 
tee11ir olduium anı hatırlamıyo
rum: Pencere kenarında küçük 
makatile eıki mantoıunun yaka
sını ıöküyor, aradabir yüzüme 
bakarak: gülüyor: 

_ Bö)le daha ıyı değtlıni 

azizim? Ah, ilk defa aile haya
tlarının 1eçmiılerlnden de bana 
bahıettl. Bir kaç ıene evvel, 
babaıı bir ıene kadar açıkta 
kalmıı, bir ıeoe çok sıkıntı 
çekmiıler. Çok defa, zeylin ek
mek yedikleri olmuı: 

- Sokaia çıkmazdık Feridun 
bey eıyalarımızı da ıatmııtık. 
Annemin valldeıinden "alma, 
gümüı takımları: vardı. Onlar bir 
kaç ay idaremizi temin etmtıti. 

l!ALAK • 
NiÇiN 

- >tno-tt• 

• 

Bir cerhle bitti 
Beıiktatta Kılıç Ali mahal

lealrı de ; oturan Hikmet hanım 

zevci Ali efendile aralarındaki 
geçimıizllkten makkemeye müra
caat etmlt, mahkeme Hikmet 
hanımın boıanmasına karar ver· 
mtıtir. 

1 

IBiz iştirak 

Dün akıam, berber yüzümü 
ıabunhyordu. Babıali'nin meıhur 

tabii iıyaa beyin seıfnf itittlm. 
Berbere ıeıleniyordu : 

-V aktlm yok . • Beı dakika
dan fazla duramam Çabuk ol ! etmiyoruz 

Bürükıeldekl beynelmilel dok
torler kongraıına doktorlarımı

zın ittiraki hakkında bir da
vet vukuundan bazı .ıazeteler 

bahıetmlılerdi. Dün bu husuıta 
malumatına müracaat ettiğimiz 
Sıhhıye müdlrlyetile etıbba oda
sı ve bazı maruf doktorlar ade
mi mahlmat beyanetmltler ve 
böyle bir davetten haberleri ol
madığını ıöylemtılerdir. 

* - Hayır ola dostum ? - dl ye 
sordum. Bu aceleye ıebep ne? 
Adayamı yollanıyorsun yokaa ? 

Aynadan, onun, enıeme ba
kan kara gözlerini gördüm, iç-
lerinde her zaman tatlı bir saffet 
gülümıiyen bu kara gözlerde bir 
an, geçici bir hüzün ıezer gibi 
oldum. 

Elinde bir ılgara vardı. Kü
lünü silkerek baıını salladı: 

Mahkemenin bu kararı Ali 
efendinin itine gelmediğinden 
dün ıaat 12 de Hikmet hanımın 
evine gelmif, üzerine hücum 
ederek boğazını ııktıktan ıonra 

biçakla vücudunun muhtelif yer
lerinden yaralamıı, kanlar içinde 
yere ıermlıtir. 

Carlh Ali rfendi elinde kanlı 
biçak olduiu halde kaçarken 
yakalanmıı tevkif edilmiıtir. 

Poliste ,_IU ___ _ 

- Ada mı dedin? - diye ıöy
lendi-Hfrirfatoı'u bu ıene: dürbü
nün teniyle ıeyrediyoruz. 

Mecruh Hikmet hanımın ya
raları tehlikeli olduiundan Ha
seki nila haıtaneıine yatırılmıt
tır. 

•ewuc::rr 

Eczacılar 
Odaya giriyorlar 

Eczacıların da etıbba odasına 
dahil olmaları hakkındaki kanun 
Millet Mecliaince kabul edilmif 
ve fakat eczacılara bu huıuıta 
henüz tebligat vakı olmamııtır. 
Dün bu yeni vaziyet hakkındaki 
mütalaasını ıorduğumuz eczacılar 

cemiyeti kitibiumumiıi Hüıeyin 

Hilınü bey: 
- Bu meclf ıce kabul edilmiı 

bir kanundur. Bittabi eczacılar 

da bu emri kanuna itUba ede
ceklerdir. Ve bir kanun hakkın
da ile hiç bir mütalaa dermlyan 
etmeğe salahiyet ve cüretlmlz 
olamaz demlttir. 

Birçok alakadar eınaf Cemi
metlerl tevhit edildiği gibi dok
torlarla eczacıların da bir cemi -

yet altında toplanmaları tenıip , 
edilmlt oldufu zannedilmektedir. 
Eczacıların ıeoelik mutad kon.ı
ralarının eylfilde inikadı mukar
rerdir. 

--•••ı>i"<W.-.. -

Dariilbedayi 
Darülbedayiln menafii umu

miyeye hadim müesaeıat meya
nına ithali Maarif vekaletince 
kabul edilmittlr. 

Ben her ıeye katlanırım. O za
man daha çocuk ıayılırdım. On 
dört yaıındaydım. Mektebe at 
derdim diye gözlerini hır nok
taya dikti. Yavaf yavaı tekrar
ladı: 

- Mektepte çok zengin kız-
lar varmıt· Süzan 11 yaıında kü
çük, ılnirli bir çocukmut. Eıkl 
elblıelerle mektebe gitmekten 
ııkılır' üzülürmüı. Ôyle bir aaze
te kaiıdına sararak götürdükleri 
iki dilim ekmekle' birkaç zeytin 
taneıinl, bir köteye çekilerek 
mahrem ve göze ıörünmez 
yerlerde yiyecek, nefiılerinl kl
fafa çahtirlarmıı.. Ve yüzüme 
baktı. Gözleri ıulanmııtı : 

- Bu ne kadar aiır ıeliyor
du bize btlmezıfnlz. Dedi .. 

- Yeter artık dlyecekUm.I 
Kenarları atlaıdan itlemell men
dili ile ıözlerinl ıildl. Makaım 
ucu eUne batmıttı. Belli etme· 
mek için dudaklarını 11ırdı. 

Otelde hem müş
teri hem hırsız 

Evvelki sabah ıaat 7 de Bey
oğlunda T epehatmda Emperlyal 
otelinde 14 numaralı odada mi
ıaflr Ameli hayat mektebi tale
besinden Necati efendi yatağın
dan kalkmıt yüzünü yıkamak 
üzrl" dıtarı çıkmıthr. 

Necati efendinin odasından 
çıktığını aören ayni otelde mi
safir Bulgar tabaaıından Ankel 
Necati beyin odaıına girmif ve 

pantolonunun cebinden paralarını 
çalarken cürmü meıhut halinde 
yaka lanmııtır. · 

Bulgar Ankelln ayni • otelde 
bir kaç gün miıafir kalan tay
yare pilotu moıyö Dinarklnfn 
9150 lire.tini çaldıfı anlaıılmııtır. 

Ankelin meıhur otel hırsız-

larından olup lıtanbul ve Beyotlu 
cihetindeki otellerde geceleri 
muteber bir adam gibi kalarak 
ıtrkatler yaptığı anlaıılmııtır. 

Bulgar Ankelin zabitada L kaydi 
bulunmakla beraber bir çok ılr
katler ifa ettliinden zabitaca 
hakkında takibata baılamıtlır. 

Barut kibritle dost 
olmaz 

Heybeli adada çöpcü Taıköp
rillü lbrahim dün bir arkadaıyle 
çöp attıkları yerde yarım okkalık 
bir tenekenin içinde bir miktar 
barut bulmut, bunun yanıp yan-
madıiını tecrübe için bir kibrit 
yakmasile, barut ltttal etmlt 
lbrahimln yilzü ve muhtelif yer
leri yanmııtır. 

lbrahtm tahtı tedaviye alınmıı 
ve tahkikata baılanılmııtır. 

* Bir kaç gün evveldi. Köroi-
lu'nun, gözlerinin güzelliğiyle 
meıhur bat muharririyle, karıı
hkh oturmuı konuıuyorduk. Söz 
aözü a.çtı. Bahtı döndü dolafh. 
Derken dostlarımızdan biri; 

- Cahit! - Dedi - hani ıen 
geçen ıene bize, Y atkulöp'te bir 
ziyafet vadetmiıtfn •. de biz gel
ememlıtik .• 

- Eeeey? 
81 r arkadat gülümsedi : 
- Eai mesl varmıya ? Ziyafe-

ti bu ıene yaparsın ? Hem bak, 
bu ıene l Va-Nu] da yok . . Pek 
o kadar pahalıya mal olmaz .. 

Cahil, bana bir puro uzatır
ken kahkahayı baıtı: 

- Tamam! • Bal alacak a
rıyı buldunuz iıte . . Ben bu ıe
ne Adaya ııtmtyorum ki ayol !. . 

lf-
Bu akıam Hayri Muhiddin, 

mutat neıeıile elini uzatnken, 
her zamanki pürheyecan ıeıl 
kulatımda ıöyle bir akta yaptı: 

- Oıtat? Ada, çamlarlyle, 
kulöplerf, tepeleri ve damlarlyle 
bizim.. Adaya aıel •• Bu yazı hep 
beraber ada'da geçirelim! 

Odada bir arkadaı daha var
dı. O bana ben ona ve ıonra 

ikimiz birden Hayri Muhiddin' e 
bakakaldık •• 

Hayret etmitUk. 
Y arın'ın güler yüzlü tahrir 

müdürü, liübali bir jestle havada 
iarlp bir itaret resmederek baıtı 
kahkahayı •. 

- Behey aıafiller! ·Dyee hay
kırdı - Bilmiyor muıunuz ki bu 
sene Ada, Ayvansaray dan da, 
Haıköy'den de ucuzdur. Eeeey •• 
Züiürtler sürüıü ! Ada, nihayet 
bizim oldu. Haydi Adaya! 

.Ensari Büten t 

hafif tebe11üm etti. Ah, yavaıça 
' elini avucumdan çekerek teıek-
1 kür ettlllni fıaıldadı. .• 

- Bir gün, babam gine va
zffealne geçti. O zaman muta
vuııt bir memurdu. Yavaı yavaı 
çekilenler unutuldu. Evimizi tan
zim ettik. Suzan küçük yaıta 1 
sıkıntı çektlii için, hepimiz onu ' 
ıever, üzülmeıfn diye, arzularınıil 

1 
yerine getlrmeğe çabıırdık. onun 

1 

ıımarık büyümeıinin ıebebl de 
1 

budur biraz.Feridun bey!..Babam 
tahıillmlze çok lftlna ediyordu. 1 
Çocuklar icabında hayatlarını I 

::~~;.~~=:;;~;~:;~:~,;~ 1 
tum. Kirpiklerinden yanakları 
üzerine bir iki katre yuvarlanıp 

ıızdf: 
- Suıun artık, reca ederim. 

ılze. dedim .. Y ııtlı gözlerini göz
lerime çevirdi. elini çeknıemlftl. 
Avucu yanıyordu. Böyle bir 
kardeıim o\madıiına yanıyordum. 

Teeatürilmü ıöyledlilm zamam, 

19 -
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Yarın Kabile hareket etmek 
mecburiyetindeyim. Saadetli ve 
müıterJh rüyaların hatıratı üze
rine ıtyah bir ıünğer çekilecek. 
İki ıün içinde kırılıp ıarılan 
Kabil meaeleıl beni çok ıaratı. 
Hariciye vekili amcamdan liıan 
bilen bir gence, ciddi ve trem
lekettne merbut bulunan bir 
adama ihtiyacı oldufunu 
ıöylemlf, Diltünmüıler ve bent 
münaılplaörmüı\er. Türk sefareti 
maiyyetine memur edilmtıtm. 

Telefon ettiler, vekalete &ittim. 
Hariciye vekili maıası batında 

ayakta duruyordu. Elimi ııkarak 
teıerrüf ettiğini ıöyletli, verdik
leri vazifenin mühim olduiunu 

(Devamı var) 
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Ortada bir M11ır meselesi 
varken, Hicaz kıtasında Mithat 
paıanın serbeıt bırakılması, dev
letin siyasetini altüst edebilirdi. 

lngtlizlerin Mithat paıaya 
verdikleri ehemmiyet meydanda 
idi. Mmrı ifgal edemezlerml, 

Meclisi vükela 48 saattanberi 
toplanı~ııyordu! 

--------~----~--~------------

1 Paşa! şimdi saray telgrafhanesiıiden 
Hariciye' ye sorunuz •. Mısır me~elesini 

ı nasıl hallediyorlar? 
Bu adam timdi Taif'te bulunuyordu .. 

Aptülhamid'in cüluıu akabinde 
alınan sakallı rec;mi 

Mıthat pafAyl alıp Mıııra götü· 
remezlermtydi? 

1ıte, vukuat lngilizlerin ıizll 
maksatlarını meydana çıkaraıt:ak 
kadar lnklıaf etmittl . 

İngiliz ıef irinin üç gün evvel 
Hariciye nazırına vermiı olduğu 
tiddetli takrir, bakalım o gizil 
emellerin bir emri vaki ıeklln

de ortaya çıkarılması kastından 
ileri gelmiyormuydu? 

Sultan Hamit, Şerif Abdül
muttalibin jurnalını cebine sok
tuktan sonra. Bat kiUp Riza 
paıaya çıkııtı : 

- Paıa, timdi saray telgraf· 
hanesinden Hariciye talgrafla 
ıorunuz. Mısır meselesini ne su
retle hallediyorla? 

Bunu, yarım saate kadar bil
mek iıterim. Saltanab ıeniyem 
büyük muhataralara mağruzdur. 
Bu aamlar uyuyorlar, paıa ..• 

Abdülhamit baıkitip Raza 
pafAya sartını dönmüı, pençere 
önüne giderek, koyu kırmızı 

perdeler arkasından saray kapı
sında nöbet bekliyen Gürcü Ha11a 
aakerlerine bakmııtı. 

bilir ıu M111r meaelesi hünkarın 
huzurunu selbediyor. Hacı Mah
mut efendi kulları bendenize 
mahremane tfıa buyurdular Efen
dimiz bu gece tabe sabah roman 
okutmutlar ,mubarek gozlerf ni bir 
dakika kırpmamıılar. 

- Vah yah beyfeni hazretleri 
Abdurahman paıa hakkında Hacı 
Mahmut efendiye bazı imalarda 
bulunmutlarmı? 

- lıte o troibeti bir türlü 
anlayamadım Bat katip Rı
za paıa Osman betin omuzunu 
oktayarak ilerledi, telgrfhane
ye yürüdü. 

Osman beyin tfıaatı cidden 
m6hlm idi. 

Çanka, Hacı Mahmut efendi 
padiphın en ziyade emniyet etUfl 
bir zat idi. Abdülhamit, her 

gece yatağına yathiı - zaman, 
Hacı Mahmut efendi bir parava
na , arkasında oturur, hünkar 
uyuyuncaya kadar roman ve 
aaire okur dururdu. Bu itibarla, 
Abdülhamidin canını bile emni
yet ettiği bu zatın ıözleri asılsız 

olamazdı. Şu halde, baıvekil 
Abdürrahman pata gidiyor de
mekti. 

Rıza pata, geri geri çekilmit 
çıkmııtı. Baıkitlp, hünkarın le· 
laıına ehemmiyet vermiyordu. 

Şerif Abdülmuttalibln ehem
miyetsiz bir jurnalı üzerine, bu 
,\erece evham ve vesveıeye 

kapılmaya mahal mı vardı? Bu
nunla beraber, Rıza paıa mabe
yin telgrafhanesine koımuttu. 
Telgrafhaneye ıiderken Baıma
beyinci Osman beye teıadüf et
mifti. Osman bey iRıza patanın 
ıeçeceii yolun üzerine dikil· 
mlı, ıülümsemlıti: 

Rıza paıa, saray telgralha
nesinden Hariciye nazırı Salt 
paıayı istedi [*] Hariciye nazırı 

i
l makı- mında idi, Rıza paıa ma

kine baıında : 
- Devletlu Salt pafa hazret· 

lerlle mi muhataba ıereflne 

l 
mazhar oluyorum. Diye sordu. 

Babıiliden : 

1 
- Sait kulunuz, bizzat iradei 

1 

merahim idei hazreti hilafet 
penahiye muntazır bulunuyor. 

- Baıkatip paf4 hazretlerini 
haylı mütellti görüyorum. paıa 
ef endlmiz telgrafhanemizi teırif 
buyuruyorlar? Nagihanl bir tebed
dül, bir davet fllanmı efendimiz. 
dedi. 

Rıza pap: 

- Vallah beyfendı hazretleri 
bendeniz de bir ıeyler anlıyamadım 

Efendimiz, Hariciye nazırı pata 
hayretlerinden bazı hususun fs
tlmzacını emir buyurdular. 

Osman bey Rıza paıanın ku
laiına eillerek baıkalarıı]ın ltlt
meılnden 6rk6yor korkuyormut 
gibi çok yavat bir seıle fısıldadı: 

- Paıa ef endimizln elbette 
malumatları vardır. Veli nimet 
efendimiz baı vektl Abdurabmaa 
paıa hazretlerinden hotnulluzluk 
asarı gösteriyorlar Efendim hnda 

Cevabını aldı Rıza paıa : · 

f 
- Efondimlz M111r mes' elesi-

1 
ni ziyadece endiıe buyuruyorlar. 
lnıiliz sefiri Lord Döfrinle muta-

1 bakatı efkar hasal olup olmadıtı-
nı ıu saat! tattmzaç buyuruyorlar •• 

Batkitlp Rıza paıa biraz sert 
cümlelerle telgraf çektiriyordu. 
Kim bilir öte tarafta Hariciye 
nazırı ne haller geçiriyor, na11l 
buram buram ter dökGp duru
yordu. 

Rıza paıa çok beklemeden, 
makine batında fU cevabı aldı: 

- Paıa hazretleri vallahi Ça
kerinlz ilç g(lndenberi aynı meı' -
ele ile met1rul bulunuyorum. Hu
zuru hümayuna ılayet ıibl telak· 
ki buyurulmasın, Devletl<k Eeha
Dletld baıvekil Abdurrahman 
P&ta hazretleri 48 aaattlr BabıA· 
liyl dahi teırlf buyurmadılar. Ku· 
)unuz yalınız kaldım. 

[*] Bu Salt pafa meıhur 
Sadrt asam Salt paıa dellldlr. 

lnglliz sefirinin talebinde 
muıir olduğunu haki payi seni
yeye arza cüret eder isem de, her 
halde ve katibef ahvalde ... 

Rıza pat• tellı içinde cevap 
verdi: 

- Naaıl, nasıl kaıa hazret-
leri ... ~endenfz ıu malumatı ha
ki payl hümayuna oaııl arzede
bilirim'! Şu hal2 e lskenderiyede 
ki İtıgiliz donanması muhas&ma· 
ya batlayacak demek oluyor. 

- Efendimiz diye kekelediği 

görüldü. Abdülhamit sükunetle 1 
dlnlem~k istiyordu. Rıza paıa 
Hariciye nazırının btr ıey yapma-

1 ğa muvaffak almadığını arzettl. 
Abdülhamit Sultan Mahmut ve l 
babası sulıan Mecit zamanındaki 1 
M111r meselelerini hatırlar, ürker 
gibi olmuıtu Hakikat bu Mınr 1 

iti devletin baıına yeni büyük 1 
belalar açacak, çıkaracak kad:u ' 
mühimdi. İngilizler vaziyetten is
tifade için adeta behaneler arı· 
yorlardı. 

Bütün bunlar yetltmiyormuı 

1 Hal'i ve intiharı Mithat paıanıo 
ı Taife nefyine sebebiyet vermtı olan 

Hüdanekerde limanı topa tut· 
maları thtimallerl ne ıuretle 
bertarafedtlebilir? Efendimiz tu 
haberi nikbet eıeri duydukları 
ande .• 

, gibi, ortaya birde Mithat paıa .. 
derdi çıkmıttı. O,Mithat pafa ki, 

1 
Suriyede vilayet konaiının kapısı 1 

Abdü1aziz Han 
kartı koymaya çahfan Hidiv tev
fik patayı atamazlarmı, Mtthat 
paıayı Mısıra götürüp Hidivlik 

- Cenabı feyyyzı mutlak 
ve lem yezel hazretlerine ma
lüm ğaıa hazretleri .. Şu saniye 
terki vazifeyi caDa minnet btlir

ıemde, mahaza haki payi ıe

niyeye fartı sedakat ve kemali 
merbutiyetimizden geceli gün
düzlü çalııılıyor. Karlhayı ilham 
sabihai veliyyülnnamlye ne yolda , 
ilham vakı oluna ol suretle irade ı 
buyurulsun .. 

_ Pata hazretleri nezareti 
celi leden aflaı mı mı istirham bu

yuruyorlar? 
- Uğuru hümayunda her fe-

dakarlığı iktıhama. 
- Böylece arzedeytmmi 
- Dilhahı ili ne yolda hareke-

ti istilzam buyurursa çakerleri 
o ıurete iktifayı kulluk ıanınd~n 
bilirim. Vnziyet cidden nazık 
bulunuyor efendimiz. lskenderiye 
limanında M11ır aıkeri tarafın
dan inıa olunmakta bulunan 
tabyaların hedmlni tıtlyorlar • 
Hidiv buna muvafakat etmiyor. ı 
İngiliz amiralı ilana huıumete 
hazır""bulunuyor. Sefir Lord Döfrin 
bir taraftan lctzlerinf tazyik 
ediyor. Devletlft Fehametlu bat 
vekil P•ta hazretleri makamla
rını teırlf buyurmuyorlar· ~ecliıi 
Hası vüke1a 48 saattenberl içtima 
edemedi. Netice} i taktiri aliye 

\ 

terkederim. 
Hariciye nazırı Satt pat• ile 

· bat katip Rıza paıanın muhabe-

1 
resi burada keıllmltti· Rıza pata 
dofru svltan Hamidin yanına 

l koıtu. Vesvesli padtıah koca 
! ıalonda bir atalı bir yukarı 

dolatıyordu. 
Sıkıntah zamanlarda adet edin· 

dlfl gibi iki kolunu ardına 
baflamııtı. Rıza paıayı görGnce: 

- Herifi bulablldinml Ne yu
murtluyor? Diye haykırdı. 

Hnnklr sftrmeli iri 16zlerlni 
açırnıtı. Bat katip Rıza pata kor
kusundan ıert geri çekiliyordu. 
padttaha ıöylenecek sevinçli bir 

halleri yoktu. 

nzerlne koydurdutu taı kitabeye 
kendisi için "Hıdivi efhami,, un
vanını yazdır maktan çekinme-

mff ti. Bu adam timdi Taif zindan· 
larında bulunuyordu. 

Fakat İngilizler M111rı karıı-
tırdıkları anda, kendilerine 

makamına oturtamazlarmıydı? Ya· 
hut, yahut.. Mithat melunu Sul
tan Hamidin rağmine Mısarda 
ve bütün Hicaz va Surtyede bir 
"Cumhuriyet,, tesis edemezmlydi? 

(Devamı var) 

Hakikatı söyleyen rakamlar! 
_ _._... ...................... _ 

Tütün istihsalatımız 4 sene evvel yu
nanlılarla birken bugün yarısı ! 
Bizim, Yunanistan ve Bulgaristanın 1921 den 1929 ıenesine kadar 

8 senelik tütün iltihsalatı istatistiğini neırediyoruz. B r.ı iltatlıtik dtk
katJa ve ibretle gözden geçirilmeie defer : 

ıene Yunan kilo Bulgar kilo Türk ktlo 

1921 25,4:25,000 1,547,000 15,600,000 

1922 25 ,360,000 26, 700,000 20,545,000 

192~ 156,000,000 45,000,000 26,090,000 

1924 50,370,000 48,iOO, OtO T>4,060,000 

1925 85,560,600 39,880,000 fl0,690,000 

1926 53,960,000 27,200,000 56, 780,000 

1927 61,895,000 15, 795,000 64,400,000 

1928 52, 700,000 15,355,000 34,iOO,OOO 

1929 78,000,000 30,000,000 aa,000,000 

Görülmektedir ki tütün itUhıalatımız bundan i ıene evvel Yu
nanlılarla hemen bir derecede iken bugün yarı yarıya azalmıthr. 
Bulgarlar bile ıeçen sene istlhsalatm iki misli yapmıılardır. Rakkam· 
larm bu acı belagati karı111nda y'llrek sız!amama11 kabil deilldlr. 

~------·~ ...... -----~~ 
Sanayi kongrası 
devam ediyor 

ÖLÜM! 
Dün ıaat bette Bayazıtta, 

Bu g6n Sanayi birllfl senelik Saraç iıak mahallesinin Köılü 
kongra11nın ikinci içtimaı akde- hamam sokaiında 4 numaralu 

dilecektir. Bugünkü içtimada ye· hanede halıcı Musa Kazım efen-

nt heyeti idare intihabatı yapı- dinin 4 yaılarında Yusuf lıminde 
lacak ve fabrikalarla ıınai müea- bir çocuğu mahalla arasında pa-

ıeıelere sermaye ve kredi temi- ydoıtan ıonra da açık bulundu-
nt hakkında verilen takrirler ü· rulan bir kireç kuyuıuna düıerek 
Zerinde müzakerat cereyan ede- ölmüt tür· _. .................... __ 
cektir. Bu meyanda hükilmet ta- D ·f lar YaJova ,3 itti! 
rafından bu husuı için Sanayi e ten. ) g 
ve maadin bankasına verilen Defterdar Şefik bey dün Yalova-
( 4 ) milyon biranın buıuai mO- ya gitmiıtlr · Orada mal mildOr

e11e1elere yardım ıekltnln temi· 
nl de mGaakere edilecektir· 

lillü tesisatı yapılmak Oaere tet
klkatta bulunacakbr. 
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Budalaca 
söyledikten 
gitmişti ... 

ve magrur 
sonra kıral 

nutkunu 
çekilip 

- ______ __..,....,..~~~=== .. 

YARIN Sahife ü 

9 - O zaman Mirabo ayağa kalktı. Kıralın 
adamına kapıyı göstererek haykırdı ... 
"Gidiniz .. Efendinize söyleyirtlz ki ... Milletin arzusu ile bu
r aya~ gelen meb'uslar, milletin meclisinden ancak süngü 

kuvvetiyle çıkarlar ! ,, 

randa meclise gitti. Meclis kı
rahn kendi arasına gelmesini 
büyük bir ıe11izlikle karıılandı. 
On altıncı Lui, meb'usları te
peden süzerek söze baıladı: 

- Meclisin eıki ananelere 
tevfikan toplanmasını.. Asıl· 

zadelerin, rühbanın ve üçüncü 
tabakanın ayrı ayrı toplan
malarını emrederim .. Baımız-

İhttlahn en karııık ve karanhk 
simalarından 

Jlirabo 

Gidin ef en<linize 
söyleyiniz ki .... 

tan sonra alınan karar buydu. 
Milli meclis azaları, Hazi

ranın 20 ıinde, günlük içtlma
larını yapmak içfn Menü Pie
zir sarayının j çtima salonuna 
geldikleri zaman karıılarında 

karalın muhafızlarını gördüler. 
Kıral muhafız askerleri, kapu
ları, kesmlılerdi. İçeriye kim
seyi barakmıyorlardı. 

dan büyük itlerle uğraımanızı 
menederim .. Y arm derhal siz· 
lere tahsis ettiğim odalara 
gidip emrim altında ça.lııacak· 
ıınız .•. 

Böyle mağrur ve budalaca 
l sözlerle · dolu nutkunu irat 
1 ettikten ıonra, kıra] çekilip 
• gitti.. Kırahn pefinden bazı 

1

: papaa ve asilzade meb'uılar de 
. içtimaı terkettiler.. Uçüncü 

tabaka meb'uıları yerlerinden 
bile kımıldamamıılardı. Yalııız 
bazılarında gaıip bir durgunluk 
ve ıatkınlık vardı timdi .. 

Uzun bir ıükut. 

Mirabo ayağa kalktı: 
Milli Meclisin teıekkülü,aail

ıade leri, kıralı, kıraliçeyi adam 
akıllı teli.ta düı~rmüıtü.O gece, 
&ene mahut komite, kıraliçenln 
dairesinde toplandı. Gene kont 
d'Artua kılıcını ıalhyarak nu
tuklar söyledi.Ve gene kırallçe 
&üzal aııguıın nutuklarını din
leyerek heyecana geldi. 

Meb'ualar bu vaziyet karıı
aında fena halde hiddetlendt
ler. Bağmp çağırdılar. Sokak
ta küme küme toplanarak 
yükıek ıeale karalın bu ilk 
irtica hamlesini protesto etmeğe 
baıladılar. Oyun salonunda yemin - Efendiler, dedi. yemini

mizi unutmayalım? Biz ancak 
mıza devam edeceğimize ahtü 

Kıralfçenin dafreıinde uzun 
uzadıya konuıulduktan sonra 
kıral Lui'nin yanına gidildi. 
Üç gün üç gece asilzadeler, 
•aray erkanı, kıraliçe, kıral 

kont d' Artua, baı, baıa kafa 
kafaya verdiler.. Düıündüler, 
laıındılar.. Karar alındı .. 

Bu karar neydi? 
Bu kararın ne olduğunu 

timdi göreceğiz .• 

Kıral ; Milli meclisin top
landığı Menü Plezir sarayının 
•alonunu kapattırmıftı. 

Sokaktan gelip geçenler me
busların etrafında toplanmıılar- 1 
dı. Kısa bir zaman içinde mu
azzam bir cemmlgaflr toplan
dı. Bu eınada Menü Plezlr sa
rayının pencerelerine ütüıen 

saray adamları halkın ve me
busların bu feveranını gülerek 
seyretmekdeydiler. Halk bu 
pencereden bakan beyaz peru
kalı ıarı suratlı çehrelerin ıı

rıtmaaıyla büıbütün heyecana 
geliyordu. 

Mebuılardan bazıları " Mar
ll " de bulunan kırala gltmegi 
teklif ediyorlardı. 

Sesler, bagrıımalar, gürül
tüler bir birine karıııyordu. 
Birden bire bu kargaıahk için· 
de bir ıeı yükseldi. 

- ( Jö de Pon ) salonuna 

gidelim. 
(Jö de Pom) buııün oynanan 

tenlı oyununa benzer bir oyun-

du. Bu oyunu büyük bir salon
da oynarlardı.. lıte meb'uı
lardan bir tanesi bu oyunun 
oynandı~• solonda toplanmayı 
teklif etmitli. 

Tek Uf derhal kabul eddildi. 
Halk kitlesi tarafından çevril-
miı oldukları halde, meb'uılar 
oyun salonuna girdiler. 

Milli Meclis, 20 haziran 
lçtlmamı itte böyle bir ıerait 
içinde yaptı. Meb'uslardan blr 
tanesi söz alarak · 

- Bizi en ha11a1 nokta
mızdan tahkJr ettiler.. Halkın 
ve vatanın ıelamell için sonu
na kadar mücadele edecefi
mize yemin edelim, dedi .. 

Bu ıözler üzerine reiı kür
ıiye çıktı : 

- Milli Mecliıi terkelmi
yeceğf mtze ve kıraltyetin ka
nunu eıaıiıi 1ağlam temeller 
üzertnde kuruluncıya kadar, 
nerde olurıa olıun, içtimalara-

peyman eyleriz! Diye haykırdı. kanuııu eııaıiyl ilin ettikten 
Birden bire bütün kollar sonra buradan dağılabiliriz. 

reiıe dofru uzandılar, göyüıler Bu esnada içeri teırJfat 
kabardı ve Milli meclllin meb- nazırı girmitti· Kırahn,ıarayın 
uıları hep bir ağızdan bağır- bu beylik uıaiı:bu 11rmalı kah-
dılar: yası donuk, kendini beğenmlı 

- Ahtü peyman eyleriz. bir sesle. 
Yemin ederiz .. - Kırahn emirlerini itilli-

İtlerln böyle bir gidlıata 
glrmeıi ıarayı büıbütün telaıa niz efendiler. Haydi dağılınız 
düıürmüıtü. Derhal ertesi gün dedi. 
oyun salonunun da kapıları Mebuslardan Mirabo teıri-
kapatıldı. Fakat bu sefer meb- fat nazumı ıöyle bir yukardan 
uslar 22 haziranda Saint Loull aıagıya ıüzdü ve: 
klllıeainde toplandılar. - Sizin burada bulunma fa 

Saray, artık itin yalnız ve kuahn nutkunu bize hatır-
lçtima mahallerinin kapılarını 
kapatmakla halledilmiyecefini latmaya hiç bir ıelahlyetiniz 
anlamııtı. Meydanlara topçu- yoktur!. Gidin efnendize ıöy-
lar yerleıtlrlldi. Kıral askerleri levinki, biz buraya halkın ira-
ıokakları keıtller, ıatolar mu- desiyle geldik ve bizi buradan 
hafaza altına alındı. ancak ıünğü kuvveti çıkarta-

lıte böyle bir aıkeri tedbir bilir ... diye haykırdı.. 1 
altında on altıncı Lut 23 hazi- (Devamı var) 

b &._,:"'11111 ................. ~ ...................... FCT .. 

Bu ıuretle, Milli mecltıi 
toplanacak yerden mahrum 
etıneyi düıünmüıtü. lıte üç 

,Jün üç gece,düıünüp taıındık-

V unanhlar hükunıeti zor
luyorlar 

Yunanistanın siyasi 
faaliyeti 

HABERİNİZ VAR MI ·7 
Atlna, 7 ( A.A) - Yunan 

•anayı erbabı birliği M. V enlze-

loıa verdiği bir muhtırada ıarap 
ithalatı mes'eleıi yüzünden Yu-

tıaniıtanın uğradığı zararların 
tellftaıne imkaa hasıl olmadığı 

llıüddetçe Yunan Fransız ticaret 
llıuahedeıini feıhe hükumeti 
d-~et etmiıtlr. 

liindiçinde n1uharebeler! 
Pariı, 7 (A.A) Saygon civa

rında yeni bir çarpııma olmuıtur. 
3 kııt ölmüı, 12 yaralanmıı, 70 
kadar klmıe de te~kif olunmuı
tur. 

=---

Pariı, ? ( A.A) - Yunan or
ta elçili M. Politlı hariciye nazırı 

M. Briand'a Yunan hükumetinin 

bir tahrlrahnı tevdi etmiıtlr. 
Yunan hOkOmett bu tebliğinde 

Yunan efkArı umumiyeaioin Av
rupa birliği teıktli hakkındaki 

fikre ve telkine temamile taraf
tar olduiunu temlo etmektedir. 

Fransız n1eclic;;in<le. 
Parıı, 6, (A A) - Meb'uıan 

mecliıt Hindiçfnl vukuatı hakkın- ' 

da vertlmit olan istizah takrir- 1 

}erinin müzakeresine baılamııtır. _ j 

- Yahu, duydun mu ? 
- Hayır, ne olmuı? 
- 1930 Türkiye güzellik kraliçesi 

MÜBECCEL NAMIK HANIM 

COLUMBlA 
Pılaklarına okumuı. 
- Bunda ıaıılacak ne var 1 
- Hilkatin her gQzelllil bir arada vermeıi... Yüzü, vücudu 

kadar ıeilnl de güzel yaratma1ı. 
- Peki, bunu dinlemek için ne yapmalı 7 
_ Çok baılt ; COLUMBİA markalı 17160 numaralı 

" MÜBECCELİM, BEN ! 
" Plakmdan bir tane alıp dinlemeli ! 

200 Çadır münakasaSı: \" COLUJ\IBIA ))akları satan umum !!ramofoıı ma "razalarında 

Ankara Nafia baş n1iihendisliğinden: 
10 adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 dilimli mahruti 

Çadır kapalı zarfla münakaıaya kondufu halde talip zuhur etme
dillııden müddeti münakaıa ve ihale ı 5/Haziran/930 tarihine 
IDCiıadif Pazar gününe kadar temdit edllmııur. Teminat ınektubu 
veya depozito bin liradır. Talipler Ankara ve lıtanbul baı ınühen
dlıliklerlndeki ıartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mek
tuplarını yevmi ihalede saat on dörtte Ankara encümeni daimi 
rlyaıetlne yettıtirmeleri ve zamanında yetlımeyen mektup kabul 
edtlmlyecefl illn olunur. 

Sarı ef.ye açık n1ektup 
Ce11ur Sarık! .... 
31 mayıs 1930 tarihinde cu-

marteıi ıabahı ıaat dört ile beı 

r 
arasında Dıvanyolunda Cebecller 

1 
ıokafında 11 Numerolu bende-

1 haneye ıokak pençereılnden lh· 
J tiyarl zahmet ederek teırtf et-

i mltıln, duvarda aııb olan ceke
timi almııım. Benim gibi elinin 
emeglyle, alnının teriyle aeçinen-

lerln evinde alınacak baıka ne 
olabilir. Ceket ve cebindeki pa
ra ıize helal olıun, yalnız ce
binde bulunan ve hl ç klmsen!n 
itine yaramlyacak olan Hüvi
yet cnzdanım, hiıap defteri ve
aalr evrakı iltediftn bir yere 
bırakıp Bendenlze bir mektup 
ıle bildirmenizi çok rica ederim. 

lstanbul: Dlvanyolu Cebecller 
ıokak No. 11 Dtıtablbl 

AHMET ŞEVKi. 

Zayi - Falih askerlik ıube
•indc mücadelei milliyenin niha

yetinde 838 ıenestnde almıı ol

dufuaı terhis tezkeremi zayetttm. 

Yenlıini alacatımdan zaylin hnk

mü yoktur. Abdı ıubaıı mahallesi 

Camcı çeıme yokuıu a ı 
No. hanede Muhiddin 

oilu lbrahlm Hikmet 



Sahife 6 

Ebedi tehdit ! 
Sivr isinekler ı:uvvetlerin izi t ü ketirler 
ve slnlrlorinlzi gevşetirler. Mesai ve 
zevk saatlerinizin intizamın ı bozar
lar. Dalma r.ıüz'iç ve ekseriy a teh li
ke! ı o lan bu haşarata tahammül edl
llrm l? Onları Flı~ ile öld ü r ü nüz .. 
F llt s ine k , sivri •· nok, p i re, güve. ka· 
rınca, h amam bbceklerl ve t a hta ku
ruları ö ldU rür ve yumurtala rını imha 
eder . Tehlikeslzdır. Kat'iyen leke yap. 
m a z. F li t ı haşarat ö ld ürücü sair m a 
y llerlo karıştırmayın ız . Sarı tenekeye 
s iyah kuşağa dikkat edin i z. 

_;Daha -Çabuk 6ldürür - -
Umumi Deposu: J . BERT ve ŞÜREKASI İ stanbul - Galata Voyvoda Han 

YARIN 

[{4 1 ---
Güzel Bebekler 

Bu yafa kadar uykunuz 
muntazamdır. Çünkü: Cildiniz
de pitik, sivilce, kızartı hülaıa 
sizi iz'aç edecek bir ıey tahaa-

•ul edemezdi. Ebeveyninlzln bii
yük bir isabetle istimal eylebiği 

PEl~'fE\' ÇOCUK 
J:>UDRASI 

sizi pür net' e ve temiz bir hal
de bulundurdu. Pertev Çocuk 
pudrasını evliyai etfale bir kere 
sorunuz. Muhaııenatını size 
ıövliyeceklerdlr. 

8 HaztraD 

Defterdarlık ilanı 
KİRALiK ODALAR 

No. 49 : Mehmet Alt paıa hanının üst katı, Karaköy, senelik 
kirası 500 lira, kiralamak muamelesi aleni müzayede uıuıile 22 
Haziran 980 Pazar ıünü saat 14:,80 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(H·t97) 

1 Emlak ve Eytam BanKası 
İstanbul ŞubeSinden 
Satıhk Depo ve Antrepo 

Eaaa No. Mevkii ve Nevi Senelik kirası Teminat mikdar• 
13 Galatada Arapcaml Kalafat il60 lira 2650 Ura 

yeri 92-94-16-18-~0 numa-

A 
. ralı Antrepo ve Depo 

Doktor . kutıel Balada muharrer depo ve antrepo peıtn para ile ve kapalı 
Muayenehane ve tedavli elektrlki · zarfla müzayedeye honulmuıtur. İhale muamelesi 19-6-980 tarihine 

• laboratuvarı. Karaköy topçular müıadif Perıenhe günü saat 16 da Şubemizde müteıekktl hey'et 
caddesi S4 tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezknrda uat 1 ~ da 

İstanbul sekizinci icra 
nıenıurluğunden: 

Mahknmünbih bir borcun 
temini istif ası zıınnında mahcuz 
ve firuhtu mukarrer 1 O kutu siyah 
matbaa mürekkeblerJ açık artır
ma uıullyle haziranın 15 inci 
pazar günü saat 12 raddelerinde 
fstanbulda Ankara caddesinde 
mücellithane önünde satılacaAın
dan ittirasına talfp olanların 

yevm ve vaktı mezburda me
muruna müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

Şubemize müracaatları. 

10,000 kilo kınnap ve 
20,000 kilo tonga ipi 

'fütün İnhisarı Umumi müdürlüğünden : 
idaremiz için en kısa zamanda teslim edilmek ıartiyle 10,000 

kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nümuneleri vechile tonga ipi pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi 
görmeleri ve 14-6-930 Cumartesi günü saat 10,80 da yüzde yedi buçulc 
teminatı muvakkateleri ile Galatada mübayaat komisyonunda bulun· 

maları, - -
Hasan Kolonyası • • limon çiçeklerinden 

Müstahzar, 00 derecedir. Dünyada mevcut biitün mütemeddin memleketlerin ıtriyat m\itehaı111ları, eıanı fabrikaları Haıan kolonyasının enfes ve ruhnüvaz kokusu kar-
1111nda lll Te hayran kalmıılar ve bu nefiı Şark müıtahzarından külliyetli slparlı etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Haıan kolonyası iıtlmal etmekte 
olup dalma ve dalma sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve tifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, bat airııı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaııdır. Fiatlarda 

müthft tenzilat yapalmııtır. 35, 60, ! 1 O, 200 kuruıluk tiıelerde satılar. Hasan ecza deposudur • 
............................. _ .......... .a .................. ~ .......... ,~ ............................... .. 
+~~~~~~ff~~~~~~~~~~~~~~~A~~~b~~~ :i: ••••••••• l:>öKtöR .......... :i: 
:l AGOP YESSA YAN j: • • h ~ 1 Langada camtıerlf ıokağında No. 19 lu muayenehanesinde .. .. ... - .. . 
.,ı. hergun hasta kabul eder. ı • • ••• ........................................................................................................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

İstanbul Barosu 
Riyasetinden • 

Heyeti umumiyentn 16 Haziran 930 Pazartesi günü içtimaa da

vetine karar verilmfı olniakla rüfekanın yevmi mezkurda saat 15te 
Baroyu teırifleri rica olunur. 

Ruznan1ei müzakerat: 
1 - 939 senesine alt hesap raporunun kıraati 

2 - İıtlfa etmlı olan Asım ve Nazım beylerin yerlerine aza in
tihabı 

a - Senel atiye hesap müfettiılerinln intihabı 

' - Taavün itleri müzakeresi 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıtdeler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarhk, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır •• 

Büyük ikramiye 

( 50,000 ) liradır 
Her keıtdede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

1 Yelkenci 
.,,,. l 

vapurları SADIKZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 1 . 

KARADENiZ POSTASI KARADENİZ MUNTAZAM 

Vatan vapuru ve LÜKS POSTASI 

Sadık zade 
Ha!tran Çarşamba vapuru Pazar 
günü akıamı (Sirkeci) rıhtımın- 8 Haziran 

dan hareketle (Zonguldak, Günü akıamı sirkeci rıhtı-
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire- mından hareketle (Zonguldak, 
sun, Trabzon, Sürmene, ve İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Rize)ye azimet ve avdet ede- Giresun , Görele, Vakfıkebir, 
cektir. Trabzon , Sürmene, ve Rize ) 

Tafsilat için : Sirkecide iakelelerine azimet ve avdet 
(Yelkenci ) hanında (Y elkend edecektir. 

l
vapurları) acenteliğine nıüra- Tafsilat için Sirkecide Mes'a-
caat. Telefon: İs: (1515) det hanı altında acentabğına 

~-==========:;=~ 1-=.acaat. Telefon İst. 2134 

1Alen1dar Zade vapurları İstanbul 8 idci içra 
Seri ve lükı karadenlz poıtaıı daitesinden: 

Millet vapuru 
Pazartesi 9 

Haziran 

Mahcuz ve satılma11 karar
laıan 1 adet konsol ayna ve iki 
lambaıile bir adet kanepe iki 
koltuk 6 adet ıandalya ve 4: adet 
ıetcade thalııından ibaret olan 
etyaların 10· 6-930 sah günü sa
sat 14: de sandal bedestanında 

•atılacağından talip olanların 

lllahalll mezkürde hazır buluna
cak icra memuruna müracaatları 
ll&n oİunur. 

İıtunbul ikinci 
luiundan: 

icra memu-r 

. 

İstanbul dördüncü icra 
dairesinden : 

Bakırkoyünde Sakız ağacında 

cedit 100 numaralı hanede ıaklD 
iken elyevm Mmrda ikametıahı 
meçhul bulunan müteveffiye 
Y evkine hanım varislerinden 
mahtumu Alber efendiye . 

Môteveffiye valdenlz Y evkl· 
nenin borcundan dolayı Bakır 

köyünde Sakız ağacında cedit 
100 numaralı hanenin icra kr 
iman müzayedef aleniyeıt neti· 

1 cesinde 270000 kuruıa talibi 
uhdesinde tekarrür ederek iha
lel kat'iyeıi icra kılınmıf oldu· 
ğundan tıbu ihbarnamenin tara
fınıza tl!bliği tarihinden itibaren 

• nihayet üç gün zarfında meblaiı 
mezküru defaten tesviye veya 
kanunen tehiri müstelzim ittra• 
zınız olduğu surette, müddeti 
mezkfıre zarfında dermeyan ve 
yahut bilrıza itayı takrir etmedl
iiniz surette mürur müddetten 
sonra vaki itiraz icraen meımu 
olmayarak riza ve takririnize 
bakılmaksızın müıterlsi uhdeııoe 
muamele! f erağlyenin icrası zun· 
mında Tapu dairesine teblljl 
keyfiyet olunacağı son defa ol· 
mak üzre ihbar olunur. ,,. 

1 
Doktor Feyzi Ahmet 
Cilt, ve zührevi hastalıklar 

teda vlhaneıl 

günü akıam saat 18 de Sir
keci rıhtımından ( Zonauldak 
İnebolu, Samsun, Ordu, Glre
ıon, Trabzon, Rize, Mepavri, 
Pazar, Ardeıen, Viçe ve Hopey 
aztmet ve ayni iskeleler ile 
Görele Vakfıkebir ve Ünye ve 
Slnob) a ufrayarak avdet ede
cektir. Müracaat mahalli: ls
tanbul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon: İstanbul 1 trS4ı 

Zayi Bır deynin temini için tahtı Cumadan mada her gilll 

hacze alınan altı adet maa som· saat 10_ 6 ya kadar hasta k• .. 84: 2 senesinde İstiklal llıeıl 
orta sınıfından almıı olduğum 
tasdiknameyi zayi eyledim 
yenisini çıkartacağımdan eskisi
nin hükmü oldmadığı ilan olunur. 

Fatih tramvay durak maha
linde 1-2 numaralı evde 

KEMAL 

ya ve yatak karyolaları haziran bul edilir. 

ın onuncu salı aünü ıaat en üç- 1 C N "'S 
Adres Ankara a.ddesal · .. 

ten itibaren Çarıuyl kebirde. Sa- 1 
b 

Telefon ıtanbul 3899 
ndal edestanında müzayede ile 
ıatılacalından talip olanların 

; müracaat eylemeleri ilan olunur Mes'ul Müdürü: Süleyman TeTfik 


