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c Arif Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar 1 lan tarifc)l' tahidiı· 

·~HA-KK-1-TA-RiK B·--E-V ~AR~K-AD~A~Si·~. l~Z MÜESSiF B·R • • 
E~< VURULDU 

--- - -
\ ' akit idarchantsinde dün ınüt-ssif bir htı<lise oldu! ., ••• ~··•••••••• ••••••••••••• • •E BD•••••••••••••••••••··~ 

5 ·Amerika Reiscumh ru Aydın i 
Vakit refikırruzın ~-~üdürü, Gire Uil meb'usu 
Hakkı Tarık Bey arkadaşımız Bedi Bey namında 

bir zat tarafından cerhedildi 

! köylülerine k ü ediyor 5 . ~ .... . • • 
: (t r e11i asır )) dıııı: tup ahzulundu . : 
: Aydın hav ılisl köylüle ri na - Mezkur incir k utu u Relsicum- : - • 

Hakkı l'arık Ileyin çerihası nisbe:.tcn hafiftir. ](urşuıı sol )'anağından 
yine sol tarafından yüzünün biraz ötesinden . çiknııştır 

Dün "Vakit" refikimizin ida
rehnnesinde vuku bulan müessif 
bir ;ıfıdise, brti:n gazeteci arka
da~lC1.rı müteessir ctm:ılir. Hadite 
"V n dt,. refiLimfzi Müdürü Gi
reson Mch't~su Hakkı Tarik Bey 
ar,<rda~ımızın, Bedi B. nammda 
hır zat tarafından cerh edilmiş 

girıniş : namına incir kooperatifi tarafın- hura maalmemnuniye isal ey- : 
: dan Amerika Reisicumhuru Mis- lcdiğini cevaben arz ve mü- : 
: f - • • ter Hover' e mıntakamızın ne is şarunileyh Hazretlerinin Aydın • 
• h d' k- ı-ı • 

olması idi. 
Bil& istisna bütiin tamdıklcrı-

ba e\lnden geldlği l .. adnr eyihk 
e\rnel,ten zevkalan, terr.ld n ve 
f lid"-llni btr vesile ile kaybetmi
yen halük ve nazik arkadaıımı
zın, böyle bir tecavüze ugraya
cağma bir türlü inanmak ' ste
miyordu :. 

Haberi itilir ititmP.z yapdığı
mız tahkikat, maalesef doğru 

olduğunu gösterdi. Ancak çok 

,, 

büyük bir tehlikeyi Hakkı Tarik mrcsmı mı bu.m 11 
Bey arkadaıimızın nisbeten ha- al.J.i Tarik !Jt·y 

fıf bir tekilde atlatmıt olmasile Haklu Tarık B. matbuat ce· 
nınteselli olduk. nıiyeti reisi t,olmak sıfati!e geçen 

1c Hadise aldığımız malumatı lerde matbuat cemiyetinin satın 
&

7cledlyoruz : alacağı bir binaya Bedi Beyi de 
Bettı Be 

lked eylra\[~ ev,elce muallim otomohtle- alaıak göt&rmiiı ve 
tahvfl dil Burıaya vazifesi bim:.yı gezdirmişti. 
\' ·r e miş, f~J.at buradan Bedi d '· 
azı esini bı l • un saat on ilrl bu-

ra cnrak tPfrinnvvel ' t V k 
1 inde avdet l ÇUY. a a it matbaasına gilmit 
l h l h ev erniıU. Bu itibar- ve Hakkı Tarl{ Beyin odasında 
a a 1 azırda muayyen bir me-
mu . Oturaralt bir müddet k c!" ·ı rıyetl ve iti yoktu. Hakkı Ta- l ~en ısı e 
rık Beyle -t d b tonu§muıtur. Saat oıı üç lnıçu~a 
t 

0 e en eri tanı•mnk- d ğ f'ı a l v o ru gitm k ·· · k o ınası haıebile Vakit idare- e uzeıe ıı::al mış ve 
_!ıaneılne gidip gelirdi. ı~atbuat cemiyetine satın alacağı 

bınayı gidip gördünü i . T.. J • l . . " çın kendi-G _ ur <ıye<. c tahrır~ nıüsakkafat i';kr-i 
.. e!~cek ~eneden itibaren iki 

turlu tahsılat yapılarnıyac kt 
H-k- ı k a ır u umet ge ece seneden i- hakkında 

tibaren :n üsekkafot vergilerine gıya nakl aldıgınuz malu01atı aıa-
b · h ·1 ediyoruz· ır ta sı ve tahakkuk nsulüne l~·ıhri . · 
bağlamaya karar vermiştir. Bu ~ H r. yapılan kazalar 

sim~ ücret olarak yirmi beı lira 
ver ilmesini istemiştir. 

Bedi bey Tarık beye: 
- Bu parayı vcrme~i esasen 

hıbul elmi§tir. Demi~, Haklcı Ta
rı'c bey evvelce böyle bir taah
hütte bulunmadığını söylemiş, 
Bedi bey aksini it:!dia etmekte is
rar elmiştir. 

Hakkı Tarık Bey mü14akaşanın 
bu noklfısında mütecavlzane bir 

' vaziyet e.bn Bedi Beyin elini pan
tolummun arka cebine götürmek
te olduP.uuu görmüş ve • ne yapı
yorsun ? " diyerek Bedi 6. in elini 
luhro.k istemiştir. Bun!P ragmen 
Bedi bey tabancasını fıkararak 
Hak!n Tarık bey üç dö~ el ateı 
etmiştir. Hakkı Tarık bey atik 
davranarak Bedi beyi~ elini tutup 

( D<'v<mıt 2 llf'İ salıifı•tfr) ------- . -- -- _____ '2-- -~ 

Polis müdOrü 
dava açtı 

Polis ,U{ıdiırıi Şerif llr!J 

Politika gazetesi aleyhine 
Polis müdürü Şerif Bey tara· 
fından apartınan neırlyatı dola
yısıle bir da\fa ikame olunmuıtur. 

• incirlerinden bir kulu incir e ı- oy u eri kooperatif azasına : 
: ye olarak gönderilmişti. Bu ce- bu pek mutena hedfyyei be- : 5 milel ar heC:i;•e birınci Amerilrn hiyyeelennden ve kendilerini 5 
g vatanda~ı tarafından memnu- bu tarzı dilgeziri harekete saik : 
~ niyetle kaş1Ianmır. ve köylüle- ola n hissiyatı dosta.nelerinden : 
: rimizin dostane hisuiya1larma dolayı şül:•an ve minnetlerinin i 
: Mister Hover namına utid c'd tebliğini arzu buyurdnklarını : 
: md tuph teşe' hür cdi!mişU r. bcy .... 11 ile h:esbi şeref eylerim. : 
g 18 KJ).nunevvel 192H A zlzitn Ahmet Muhtar 8. i 
'ı Aziz.im büyük Elçi B. ReisicunıhurLin bu tefE-küratı- : 
j Aydın köylülerinin bir esari m Aydın köylüleri kooperati- : 
• 1 1 ı f• • ~ takdir ve hürmet eri o arat ıne tebliğ ve pek samimi his- : 
g Retsicumhura takdim edilmek siyatıma itimat buyurmanızı : 
; ricasile dairemire irsal etliğiniz rica ederim. Hariciye Nazırı 5 
: incir kutusu ve m erbutu mek- HanryL. Tomson : 
• • • ••••smso~s••B~m••••R••••••••um•••••••••••••••••••••••• • ····Bir Ermenl hal<kında tahkikat 

deu'amediinıektedir 
~lnn1ikönun takikat neticesicde Hüdut hariciue 

çıka rıln1as1 n1 uhtenıeJdir 
Dünnkü nüshamızda seyrüsefer \ ğizlfce giren bir ermeni meydana 

t Umatnamesi hilafına Türkiyeye çıkarıltnıttır. 
~ b·Im e fırsat bulmuf bazı Panğaltıda Hamamcı aahakın 
gıre ı eg lı:ol,. t !\ l 

1 saire •v · \4a:niko) allı birinin eve ce 
~r,1enf er ve f• 1 

.: tahkikat y~pı!makta ırat ettiği halde her nası sa 
k1ı;a~ vehaber vermitlik. Türkiyeye girmenin olenu bulmuı 
0 uugunu d T-

0. bu ğibi eıhas hakkın a ve urldyede kalnuıtır. 

1 un uamele e da'r tahkika- Haber aldığımıza nnzaran bu 
yapı.an m .• ttik adam lstanbulun istirdadı üzerine 
tımızı tamu<e • , . 

filhaki: .. a vekaletin kat i emrı Yunan ordusu ile yuııanistana firar 
d T" etnıiftir. 

üzerine bu ğibi adl"mlar nn ur- Bir kaç ay evel bu adam Istan-
kiyeye gireLilmeğe muvaffak olan- b.ula gelmiş ve tabii Polis müdi
lar hakkında lahkAkala ba~lamışt~. rıyeu tarafından izi ketfüdilmııtir. 

Ögrendiğimize göre, ıeyru Firari Mamikonun yakında 
sefer talimatnamesi meselesile Hudut haricine çıharılacağı haber 
alakadar olmıyarak Türk iyeye ""--alınnıt§tır. 

« J)ize ne zan1a~~ap verecekler? » 

Yeni açılan Ford fabrikasında iş 
istiyenlerin bir şikayeti 

h b ·r- k' d ususı scretd a er ur ıye e emlak sahibi k·k t e yaptıgımız ted-
1 1 1 '- , ı a a nazaran T" ' . 

Dördüncü ınüstantik da vaya 
vaziyet etmııtir. 
-----~-~-

Keşide hitam o an arı a aı;adnr caecck mahi- ( 180 ) k _ ur.uyede taın 
yet de olduAu lçln Ankara mu- > 

1 
'-~ada nıusakkafat tahrM 

munıne es1 yapıl 
habirlm:ze telkikntdü bulunma- ( .19 ) k ınıştır. Bunlardan 
sını bi!dircik. " 

1 
.;:za ( 1 :.14 O ) tenesin de 

Anknradan alôıg~ımız nıal ü- evve la riri gorınuş, ( 1 O ) l n 
nın { •) rn ) d cnza-

mata gü.e, m tsnit~t:'-cJt taha! - .
1

• a. muamelesi b'tıni 
ı ı 1 ı i ( 1, ) ( v ı- 1 • senesind ,.. ..., ı f, 
tut~ e ı· n n ı, 1 ten--s ndcn ili- " ., ~aza ı rı'l (l d 

buldu! 
• <· -

l~Gyük 1~~i~k;,1fat haligİ 
1 u 111 •1 1 •• 11:1 r a ı-~1. ı r dn 

c. c • ~ 

t. .ks!ın tt. c. cc.l·? 
b ( H 27 l.)_ 7 c1ı.; .l H ~~~ d - ' a 

arcn 1 nzir, n :" ı) l rih1i ~ .ıJ 19~9 da Dün Tayya-
kanun n. ıciblrıc:e lr- . ':.! "'·'r· .... . - da 7 imzanın tahrir ... .. • b"U ·ı . muamelesi re piyango keş:-
tiri' me in ... lmrnr \tr ·ı-·:t ·r. f>u ı rı nuştır. d . h 

. • ! ") B L ı esı ltanı bul-
&urc!.1 c rrfaal;kaf al vergileri ' ki- . . ~n.d ... n . e.~ka, (~,2ı ) da tah- muıtur. Son çe 
ıekil~e cibn.yet edilmeLten hur- r r. bıt·rHmıs o!augu h u.'idc mı.ı - kilen "'00 Li ı 
tarı\mış olnrak ve. m u mc-l r İllt: - ~e:esi te-kenır.ıul ell tilmeğe Ça- lirahk büyük 
zı:ıma sokul :ıı cal llr. 1

;
1 "n ( 7.s) taza varöır. i-lu.ia mü!:afat 1 ;.-ı bir 

Şimdiye bı<lar m .~.~ ı l·af,,. t ( O) kcizanın lahrir mu· · . p - b't ' - • meıe:;ı atç~m nsı ~s 
vergisi ( {,ayri safi irat ) lızel'·n- l m..!1t uzeredir. nurnaralı hile-

den alınrrmhta ve türkiycu:ıı her ) ' f 1 J 
IZ<t<. s ... 1' ~.c n doku·, 

tarafında tahriri müsaklcafat isle- ... 
rf bitmeıniı oldugu için tahrir bi- Türkiyede (330) kaza hulun-

tin hamili Po!i• 
1 parmnk i..-:' ırıe· 
murlarından Ze

tinceye kadar ( 2 Temus 1!>0'> ) duguna nazaran (ııdo) . 
ta hl o ... k d ( ) k . . senesıne 

ri i kanuna göre kk • ·a a r 200 .aza ınualc - k muva aten 
0 

gormus 
tahsilat yapılmakta idi. gelecek emek olmaktadır ıu halde Tür-
ıeneden itibaren Tib-k" d 'ki k iJ•e cumhuriyeti dahilindeki ...... u .. -
l- 1- ıye e ı 1 k .. . 
uru ~uamele yapılmıyacaktır. sa t afatian (yüzde seksen doltuz) 

Turkiyede tahrir muamelesi tahrir edilmiş demektir. 
yapı lan ve yapılmakta l k Geriye ita lan (37) kaz.anın mu-
l l oan aza- ~ 1 ar a hen üz yapılmamıt olanların oa.ame esi de bittikten sonra gele-

1 kımmı ~ 11~ t :mlıifrde 

ki Beye çıkmış. Polis parmn/.· i:i 
tar. meııııulanıulwı 

Dün çekilen ZEl\İ JJ. 
numaraları sıra,fle dere.ediyoruz: 

20,000 
Lira Kazanan 

43,305 
Devmm 211ci salıifr.<ie 

/J.in J[tıt/ıaaıı •-" yrle11 l.urilı uf 1 bir {lı:rup 

Dün matbaamıza, aralarındn ı 
Makinist Cemal, Tesviyeci HJ.san 

H .. · Marangoz Recep, Şakir, 
useyın, M .. Ah 

T esviyed yusuf, onlor met, l 
Tesviyeci Ali, Mehmet, Boyacı l 
Abdullah ve yusuf E. lerin bulun-
duğu bir grup kariimiz müracaat 
etti, bize şu tikayette bulundular: 

Meınleketimizde (Ford) oto-

mobil fabrikası açıldı. Fabrika
nın kapısı önünde binlerce Türk 
aan'atkarları lıer gün toplanarak 

müracaat ettikleri halde itıiz bı
rakılıyor ellerinde birer iltima& 

mektubu bulunan gayri müıllm
ler i~ci sıfatile kabul ediliyor. 

n,•vaııu 5nci srı/ıifecle 



Sahife 2 YARIN 

Konferansda 
faaliet 1 

Keşide hitam buldu 
l nci Sahifeden devam 

1 
La Hey konferansı müzake- 1 

ratı muntazam surette devam et
mekte, bütün murahhaslar ciddı 
bir faaliet asarı göstermektedirler. 
O derece ki müzakerat ·nagihani 
müıkülata gi;-iftar olmadığı tak
dirde bütün meseleler de birbirini 
müteakıp hallolunup konferans 
cüz'i bir müddet zarfında vazi-

6,00 
Lira J(azananJar 

f c..sini ikmal etmiş olur. Zaten 
ş:mdiye kadar epeyce meseleler 
t..:ıviye olunmuştır, ancak bazı 
muhim meselelerin faslı kalmıf-

tır. 

'i0,-704 
4,000 

Lira Kazanan 
141no 28571 a12Ha 

a72sa 

3,00 

Bunlar miyanında en çetin 
mahiyeti haiz olan Alman borç
larının tarihi tediyesi dfr ki bu da 1 

L.ira Kazananlar 
4,802 0,843 20,:>75 

4 - 0--0 D,u I u 

2,000 ı bu kerre hali olundu demektir. 
Bu mesele etrafında şimdiye ka
dar uzun müzakereler cereyan 
etti, Fransız ve Alman murahas
ları arasında şiddetli münakaşa

lar vuku buldu, ve mesele uza
yip gitti, son günlere kadar al
man murahasları tarihi tediyat 
hususunda uzlaşmaktcın uzak bu
lunuyarlar, bir türlü tesviyei 
deyn hususunda muayyen bir ta
rih tespit edemeyorlar idi. 

Ancak, son gelen lelegrafna
melere göre, İngiliz muralwssı M. 
Snovdenin metin lisanı Alman 
murahaslarını yatıştırmaya mu
vafak oln uş, ve nihayet Alman 
murahasları her ayın on beşinci 
ve otuzuncu günlerini tarihi te
diyat olmak üzere kabule mecbur 
bulunmuşlardır. Her halde eger 
İngiliz murahassı sesini yükseltmez 
bazı tehdidamiz sözler sarf et
mezse idi bu tarihi tediyat mese
lesi daha epece muddet sürüne
cek idi. Alman murahhasları «:;,s
nai müzakeratte daima bir me
sele çıkarıyor, Ber1inden isli lam 
edeceklerini ileri sürüyor, müza
keratı muattal bırakıyorlar idi, 

Nihayet İngiliz murahhasımn 
sabrı tükendi. Geçen gün esnai 
muzakkeralta sesini Alman mu-
rahhaslarına tevcih etti, le ıdit va

ziyetini aldı, tarihi teciiyat mese
lesine bir an evvel hitam veril
mesini, aksi takdirde yung planı 

bir tarafa bırakılıp eskisi gibi 
Deves planınırı tatbikine devame
dileceğini metin bir lisan ile söy
ledi. Artık Alman murahhasları 
meseleyi süründüremeyecekler 
idi. Derhal ~iyasetlerinİ değiştir

diler, uzlaıma vadesine saptılar, 

her ayın onbeşinci ve otuzudcu 
günlerini tarihi tediyat olmolc 
üzere k~bul ettiler, ve meselede 
hail olundu. 

Şu halde artık La Hey Kon
feransının en muhim mevsimini 
teıkil eden Yung planının suretı 
tatbiki meselesi oldukça uzun 
muzakerelerden, munaka§alardan 
sonra nihayet kat'i bir §ekilde hi
tam bulmuş demektir. Eğer tefer
ruata dair bazı ufak tefek mese
leler kalmıf ise onlarda artık ko
laycft tesviye olunabilir. 

Bundan ıonra konferansı ifgal 
edecek olan mesel~ Şark tami
ratı ıneıeleıi dir, ve belki bu me
ıele dahi konf~ransın bu devrei 
iclimaında tesviye olunabilecek
tir. 

Zaten büyük devletler mura
hhaıları bu hususta l:iütün gayret
lerini sarf ediyorlar alakadar 
h-k ' 

u umetleri uzla~tırmağa çalışı-
yorlar. 

Vakıa hu alakadar h~kümet
ler miyanında en ziyade Macaris
tan mütalebatında uırar ediyor 
iıe de her halde onuda memnun 
etmek için bir çare bulunabile
ceği melhuzdur. 

Her ne de olsa La Hey Kon
feranıının iki gün sonra yani 16 

I....ira J(aznnanlar 
- ,....(.,_/ 99 4- ' n- <)~9 ~),' ) _....,, 08 ~t> •• ( ........ 

52,()85 f54,011 
1000 

i3287 
1337S 
18:502 
22f>H i 

29334 
:Hrnnı 

47;)84 

Lira Kaznnanlar 
6489 10126 12184 

14547 14780 149~3 

18732 19772 20300 
24~21 2H099 28112 
30519 
40fl02 
4!-}62() 

:321Sü 

4048G 
:509 ın 

Hil5:10 

4841 

G .14 OB 
fil7~4 ~2403 54270 f>5GOO 
5HG76 59447 58039 

r>OO Lira l\a7.aıwn]ar 
961 1591 1671 239~ 

~G37 3721 4303 4703 
5228 9849 10788 11703 

15113 
l!l101 
25fi80 

1512~ 

1 !.)307 
28683 
32820 

l GSG6 
1U677 
31040 
33257 

1703 

218!)7 
31261 
3496B 

84404 37268 30007 40870 
42408 4R601 43608 49969 
44848 35407 40723 47354 
48188 51170 51434 51580 
54097 5fi838 56566 58903 

50825 
~()() Lira J(nzananl~1 r 

480 

21!H 
2744 

5290 
6717 

10522 
H>·!OO 
1H425 

21662 

24847 
28752 
32B28 
34737 

37:!50 

728 

2509 
3343 

6224 

6U!Hi 

1132:3 
16!1:27 
194f)!) 

962 
2552 

4462 
(i295 

8020 
12461 
1774B 
20347 

1481 
21374 
4642 
()6f)7 

8fifi2 

14024 
17813 
2111n 

22296 22720 23393 
26039 2ô510 27837 
ö00G9 30421 B1132 
33226 aS509 93552 
3fil68 36!)28 37072 
37407 97431 38044 

38309 38530 883H4 3Hl40 
39656 40214 40326 40633 
42559 42827 428Hfı 4a4H7 
23548 44167 4!5081 47107 
47307 48182 :48102 48575 
48029 49153 40344 50021 
50171.l 50189 50455 50804 
50010 51457 52150 5248~ 

52489 52623 53933 54179 
54189 54375 55078 55375 
55781 55949 5G1Jl0 5690f3 

57563 594ü5 58S8r, 

150 Lira Kazannnlar 
217 

31()7 
505G 
0072 
834. 7 

104()3 
12766 
14G35 
lGlS!> 

183B9 
1H269 

447 

ii933 

5316 
6183 
3Ei25 

1258() 

1208U 
14672 
17036 
19147 

20680 

2208 
3170 
fHH2 

7G12 
89r>4 

12683 
134fl9 
lri!)07 

17563 
19171 
21782 

3089 
45HO 

ooım 

saoı 

!l49!) 

12740 
14441 
1(il02 
1829H 

ıtl219 

23372 

Kanunusanide kapanması mukar
rer dir ve ümit olunur ki konfe-
ransın ruzuamcsiui te§kil eden 
bütün meseleler o zamana kadar 
kat'i surette ~esviye edilebilecek, 
ve yahut hiç değilse esas itibarile 
h allolunabilecektir. 

23354 
24:>71 
27208 
284:49 
2937fı 

310tH) 
31847 

il524 1! 
8G316 
37458 
3S65G 
~3!1660 

4ı:J833 

44440 

23802 
24608 
277 1·6 
287:)0 
2H7S5 
31540 

240ll) 

20214 
27748 
28914 
;30;!()4 

3178!) 
321>17 r32f>68 
34012 
35581 
3G9i4 
37392 
38680 
39813 
438~3 
44877 

34829 
:rnss ı 
87016 
:171322 
39614 
40lf>4 

4p878 
45400 

2404fl 

26467 
28195 

2H045 
30!)00 

318iJ9 

H2G0:5 
:l4H22 
3G29l 
37084 
37864 
39(i30 

42747 

47007 
48.!17 

48958 
4G!l43 
47:515 
48850 

464H8e 40680 
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!)3352 53723 54410 55487 
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50976 57431 57521 fi75S3 
G7734 ~8327 !>85ö0 59420 
fıH434 59883 

100 lira kazananlar 
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34684 4775 H1576 47991 
· 8738 49745 1225 13600 
26378 43703 35110 7G62 
20167 39735 85335 41915 
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28937 24222 
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24749 51691 52044 
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ı::s:::~~~~::rz~==~~~:!lG~=-
j n c i Sahifeden devam ettirilmiş, bunun ( 5, 07 

cek sene ( 931) de umum müsak- lirası tahsil edilmiştir. 1 
kafat vergHeı-i bir muameleye nsinde (5,802,9fl8) vergı 
tabi tutule.caktır. 1 kuk ettirilmiş (!>,88902 

J)ört St n lik tahn k kukJar ı tahsil olunmuıtur.:ı Bu sen 
Tür!dyede son dört senelik senelerden kalıp tahsil edi 

müsakkafat vergisi tahakkukleri vergilerden (8,700) lira 
şunlardır : birıey fazla tahsil ol 

1926 senesinde ( 4,4561, 522) anlaşılmı§tır. 
lira tahakkuk ettir.ilmi~ bunun 
(4,296,517) lirası tahsil edilebil
miştir. (2ü9,000) ı·ra tahsil edı- 1 sakkafat vergisi (4)milyon 
lememişti. fazla tahakkuk ettirilmişt" 

192i de ( f>, 762, 737) lirası nun dört aylığı alarak (1,33 
müsakkafat vergisi tahakkuk Hra tahsil edilmiştir. 

--- -- - -
''akit idarehanesinde ıniiessif bit- hadise old 

' ~----~---------------------~--~~--------1 inci Sahifeden devam 
bül<müş l<urşunların seyrini de
ğiıtrmeğe ç:;-Jışmıştır. Bu suretle 
kurşunların bir kaçı odanın muh
telif taraflarına isabet etmiş, so
nuncusu Hakkı Tarık beyi yü2ü
nün sol tarafından yaralamıştır. 

Silah sesini işidip diğer oda
lardan ko§uşan gazete muharrir 
ve mP.murları Hakkı Tarık beyi 
ayakta mecruh olarak bulmuşlar-
dır· Bedi Bey de bu sırada Hakkı 
Tarık Beyin karşısında durmakta 
idi. 

Verilen malamat üzerine :ıı
hiye ve zabıta memurları yetisip 
gelmişler, Hakkı Tarıh Bey A
fiyet yurduna nahledilerek tedavi 
altına alınmış, Bedi Beyde ge
len (Jolis memuru tarafından 
alınarak polis müdüriyetine gö
rülmüştü;. 

Hakkı Tarık Beyin cerihası 
nisheten hrtfiftir. Kurşun sol ya
nağından girmiş. gene sol tara
fında yüzünün biraz ötesinden 
çıkmıştır. 

Müddei umumi muavinlerin
den Gelal Bey dün tnhkilca ta 
va:-ıyet elDli§, Afiyet Yurdunda 

polis hadise esnasindn ma 
bulunanların ifadelerini al 

Adliye tahkikata dev 
mektedjr. 

Hakkı Tarık Bey dün 
Yurdunda kendisini ziyaret 
gazeteci arkadaşlarına f 
söylemiştir: 

" - Bugün yüzümden 
kurşun yarası aldım, Yar 
muallim Bedi f Reydir. Ken 
reisi olduğum Matbuat Ce 
tine almak işledi imiz bir b 
gezmek için hayli zaman 
bir gün otomobile alarak be 
götü.müştüm. Bugün bu ref 
yirmi beş lira olarak takdir 
tiği hır ücret kabul ettiğini 1 
ettir Cemiyet hesabına da 
böyle bir kabul sebketrn 
Reddettim On beş yıllık te 
bir talim havalı arkadıtşmın 
öldürmek için dört el ateş 
sinin sebebi budur Fakat asd 
ik bir müddettir açıkla kal 
nın doğurduğu ie sıkıntısın 
bunun marazi bir ruh ha 
ile çarpışmasındadtr denileb 

Hakkı Tarık Bey arkada 
za çok kısasbir zamanda af 
temenni ederiz. Hakkı Tarık Beyin, Ayawfya 
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17131 
24812 
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:.!HiMl 
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42313 
29479 
36348 
17425 
41644 
4R471 
27822 
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178H8 
:rnsos 
44, 16 t 

26189 37876 
20894 !lG584 
52:~61 22408 
28876 4220 
24 7ö3 4474;3 

744 Gö25 
58037 18941 
43105 3778ll 
4SSGH 31515 
28106 56944 
30455 
24288 
35758 
26202 
31119 

47897 
17387 
46217 
3fı20() 

31947 
197G6 22~69 

17917 3477H 
56156 2818fi 
a1223 2s113 
54528 34428 
4H873 1Ci448 
25538 346!)2 
34148 30428 
4861 4!Jl85 

4404!) 1188 
17496 57247 
51241 4367 
52667 15702 
4G363 4:l2r\2 
12439 23252 

2280 22781 

3.'3!>88 
12:311 
4287 

501 
!)1502 

935:l 
2906 

51788 
34440 
47606 
17946 
h7acrn 
23197 
32B76 
27748 
59fH>8 
4 'l(i4:J 
3984Ş 
10041 

5:3:J8H 
55483 
fi7727 

1271 
5146!> 
34731 

4429 
7u73 
5712 

fi99G2 
12784 

liralı 
Büyük n1ükafat 

En son çekilen 100 bin li 
büyük mükafatı atideki ı 9 n 
ra kazanmııtır: 

6937 28633 12938 
828ü 39148 50811 
51362 

An101ti kazanan 
nunırıralar 

Sonu O, 2, ll, 4, 5 ola!l 
l~tler ao ar lira yani ondıt 
bılete a er lira amorti kat 
mışlardır. 



Filistin n1est lesinin iç yüzü 
"' Dünkü nushamızdaki mek

tubun alt taraf l n 

Kuduste Mescidi Aksanın dıı
duvarlarmdan birine Mepka der
ler. aglama yeri clem~ktir. 

, Pek eski zamanlardan beri 
yahudiler bu duvarın yanına ge
lir baılarını taılara vurarak ag
larlar, İbranice bir takım dualar 
okoyarak gönahlarına tovbe eder
ler. 

Beni larailin dini bir afini 
addedilen bu ağlayııların neden 
,folayı olduguna dair halk ara
sında iki rivayet vardır. 

Birinci riveyet - Benf İsrail 
Mııırdan hicret ettikten sonra 
türlü türlü azgınlıklar göstermi~
ler' bu fenalıklara mani olmaga 
çahıan binlerce Peygamber, alim 
ve knhinl katletmiılerdi. fşte hu 
maktüller bu aglama duvarınıu 
altında gömillü imiılcr. Bunun 
için yahudller orada aglaya:-ak 
babalarının irtikabettikleri cina
Jetleri hatırlayarak tevbe ederler. 

lıcinci rivayet - Mukaadeı 
tarikte ber tafsil muharrer oldu
gu vechile Babil Hükılmdarı 

Buhtünnasn
9 

büyük bir ordu ile 
Filistini zapt ve lıgal ettikten 
ıonra Kudüı ıehrini baıtan başa 
yıknuı, yüzbinden fazla yahudiyi 
katlettikten sonra bir okadaı·ını-

• da esir ederek Babile götörmüş
tür. lıte Buhtünnasırın bu esnada 
y ah udi alimlerile kahinlerı·n= b• _k ., ır 

ço ileri gelirlerini bu aglama 
duverı önünde keserek oraya .. 
dilnnü ld gom-
.ı.U-:...0 ugu için eıaretten av-
0"'41a llliiteakıp yahudiler 

•ılayup matem merasimi 
Y•Pnıaaa ve 
lar oku ayni zamanda düa-
l ld}'ara.k tevbe elmeğe baı-
amıı rd r. 

l Bu rivayetlerin dogru olup 
: madı11nı burada tetkik edecek 
eılltm. Yalnız son kanlı vaka

Jlln zuhuruna, Yahudiler ve A-
raplar araıınclakı dG t 
zah tman ıfın te· 

ıaratana bu aala d •eh n ma uvarının 
ep oldulJUDu ı6yleyecegtm 
Fillıtlnde ıtyanlıt hilkl\met;nln 

teıekhntn .. den ~vvel yahudiler 
aglama duasına gider' orada .. 

1 d'"k goz yaı arı o er ve anların bu -. 1 . ille 
rasım eri nı araplar hoıgörürlerdi 
Çünkü o zamana kadar yahudile~ 
rin orada bir hakkı tasarruf iddia 
eyledtklerine dair hiç. bir emare 
yoktu. 

Fakat Slyanls hükumeti te
ıekkül edip yahudiler Filistinde 
kuvvetlendiklerlni hiaettikten son
ra eskiden kalma nakadar mu
kaddeıat varsa, Meıcidi Aksada 
dahil olarak kendilerine aft olmak 
~lzımgeleceitnı düıünmeğe, hatta 
otede bende ıoyleruex b 1 la se aı amıı-

r ve bu lıtll fikrinin nıukadde-
met tatbik olmak üzre 1 d _ .. ag ama 
uvarının onunden geçen Yahudi· 

lert kapadup kendilerine mal 
etmek için duvar civarında bi 
takım imalttta baılamıılardır. r 

Yukarıda söyledfgim esbaptan 
dolayı yahudilerc karşı islam ve 

hirlstiyan Arapların Kalpleldnde 
kaynayan adavet ve gayz yahu-
dilerf n agl d ' ama uvarını, Mescidi 
Akıa müıtemilatından bu yeri 
benlmıemefe delalet edE;n b 

~:·~~ ~e hareketleri üzerine hü~ 
utun galeyan etm. l 

olan k 1 ıf, ma um 
an ı hadiseler vukua gel· 

llllttlr. 

llu vak'ayt o zaman tef•ilattle 

yazıldığı cihetle burada beyanına 
lüzum görmedim. 

Filisrindeki bu kanlı vak'alar 
dünyanın her tarafındaki Yahu
dileri pek büyük bir rela§a d-_ 
ıürmüıtür. Bu telr§ın eseri olaJ·:k 
Parlamentolarda _ bilhass İn .1. a gı iZ 
Avam Kamarasinda - b· k 

ır ta ım 
sual, istizahları nıün k I 

' a aıa arı 
mucibolınuştur. 

Her §eyden evvel sermayeyi 
memnun etmek kaydind b 1 
j 'lt B e u unan 
ngı ere, alfor vad'l F·ı· . 

bir Milli h . ı e ı ıstınde 
- ya udı yurdu te§kilil te-

ahhu t etmiı bulundu... d 
v k . 1 • gun an bu 

a ayı i e bu vadi ifa ed·l ' 
si f 1 meme-

n n suya dü~mesinden k k k 
deh , K or ara 

- r aı udfüe bir heyeti tahkiki 
gondenn · - . ye 
b .. - ış, ruesası lngiliz olan 
ulu~ Fılistin muhal . . d h k {Jmın c are-
ete gelerek mP•hur v k ·ı 

1. .. -:ır a ayı n 
amf :,_ mufevviki olduklara iddia-
aıle yuzlerce araplar idam h . 

f
. , apıs 

ve ne ıedilmiılcrdir. 

Şaynı dikkat bu mahkemenin 
ara~ında en aıağı tabalr d b· il .a an ır 

d kişiden başka bir y ahudi 
yoktur. 

_ göya bu vakayi esnasıı..da bü
lun Yahudi köy ve kasabaları 
yağma ve tahrip edildiği beh -.1 b- _ . ane 
sı e utun Filistin f slam ve H· . 
t• k l ırıs-
ıyan .öy erine ağır tazm· t 
-ki d ına yu e en Hükumet bu h k . , are e-

tıle Siyonistleri iltizam eylemek-

te olduğunu açıktan açığa gösteı -
mi~tir. 

Filistin, Suriye, Mısır, İrak 
ve hatta Amerika Araplarının bu 
vaka üzerine hakaızlıklara Balfor 
vadinin geri alınması, Fillalinde 
y ahudi yurdu te§kili fikrinden 
f erağat edilmesi hakkı da lnğilte
re HükCımetine vukubulnn bi•ler
ce muracaate hiç bir ehemmiyet 
verilmemiş ve her ne suretle o
lur ise olsun Siyonistlerin mem
nun edileceği ve Yahudi yurdu
nur vücudtı getireceği alenen gö
ıterllnılıtlr. 

Araplar işe Filislinde yahu-
dilerle 1 araz satnıamaı<·a l 1 ahı . ıs ' on ar a 

Verıı etmeıneg"' e ._ . 
1 

Karar ver-
mıı erdir. u gün büt" F 1· . d un i ıatin-
y:~~arı ve hiristiyan hiç bir ki§i 

dilerlc ahı veriş et . 
mıyor. 

Araplar h l 
bini , erne o t:.rsa olsun 

erce senelik yu ti 
den k r arını el-

çı arınamağa azm t . 
Styonble.-dy her h ld e mıı ve 

milli yurdu teıkili fi:ri:d Yahudi 
bulunmuı old kl e nıusır 

u arından F'·l· 
vakayii hitam bulın ı ısttn 
uzakbr. aktan çok 

H~;J~~-~~~ -~ 
1 ısas ve~ i

ka1ar1 
ihUsaı kanun 

h u nıucibin -le aHıs doktorl ce nıu-
k 1 arın ihtisas vesl-

a arı ııhhiye lniid.. . . 
.. L t 1 urıyetı tarafın-Wln op anarak B 
hat ve ictinıa~ eraytetkik sıh-
rilme b ı m?.ıavenet gönde· 

ge aılanılmıştır. 

T'ak~in.de l··ın 1·. 
\c a ızasyon 

b Taksim meydanından Tarla-
aşına nçılan yeni l 

yaşyon yapılmaktaf.:. un kanali-

Bulkanaliyasyon Taks· 
danındakiyle irtib t t ı~ mey
i a ı cmın edi
ecektir. Bu ameliy b•t· e ı ınce tram-

vaylar .meydanda abtdeııin etra-
fındakı yeni yoldan itleınıye baı
lıyacak ve timdiki muvakkat hat
tın bulunduğu yerin tesviye tür
biyeıi yapılacaktır. 

Bu cur~ıa ·nıühiJ ıl 
u .ıaçlar var 

Lik maçları en hararetli bır 
devreye girnıişlir. 

Beşiktaş - Fener, Galatasa
ray - Beşikta§ musabakalnrır.
dan sonra bu sene şampiyon 
olacak takım tefrik etmek az çok 
kolay olacalctır-

Bu cuma lstnnbul spor - B~y
koz; Beşiktaş - Fenerbahçe ta
kimları karşılaıacnktır. 

istanbul spo:-.- Beykoz maçı 
sonuncu kalacak takımı tayin et

mcğe yardım edeceklır · 
İstanbul spor talnxnında eğer 

bazı tadılat yapilmazsa şimdiki 
kuvvet ne vaz'iyetile Beykozdan 
üç, dürt gol yiyeceğini bu tak1mı 
görenler kuvv.?tle t ıhmin etmek
tedirler. 

~ 
Hasan 

Tevfik Sami 
Ahmet Hasan Ali 

Nevzat Safa Orhan Fahri Sela 

Bu takımla İstanbul sporun 
muvaff akiyPti ümidi daha kuv
vetlenmektedir. 

Beşıktaş - fener maçına ge
lince, bugün rnaç Be~ıktaşın şam
piyonluk üzerinde ne derece mü
essir olacağını bize gösterecektır · 
Zira Beşiktaş - Feneri yenerse 
ön sıraya geçmiş olur, fakat biz 
öyle zannediyoruz ki Beşiktaş 
şayet büyle bir gelidiyet kazanır
sa ancak bir haşta ön safta bulu
nabılecektır. Galatasaray - Be
şiklat maçı bu sıra meselesını hal
ledebılecek bir mahiyettedir di
ger taraftan bu maçı hiç bir ha
kemin kabul etmek istem,.diğıni 

laldiyoruz. 

Tepliğde de diğer maçları ida
re edecek hakemlerin ismi yazılı 
olduğu helda bu maç hakemi 
zıkrolunınamııtır. A.C 

Gaz~tden_ cevap 
. ' veı nıezlern11~ · 

Futüul Heyetinden: 
• ı - Futbol Heyetine vazife

sinden dolayi ancak Spor kong
resi süal tevcih edebileceğinden 
gazetelerde süal soranlara cevap 
vermekle kend'sini milkellef ad
detmedı.ğini gördüğü lüzum üze

rine ilan eder· 
2 _ Lık naçları : 
Kadıköy sahasında ikinçi ta-

kımlar. 
Süieyınaniye - K. E saat 

t o,aO Hakem Sual B. 
Beylerbeyi - A.H saat 11, 1!) 

Hakem Suat B. 
Birinci takımlar: 
Süleyınaniye - A. H saat 

13,15 Hakeın Refik Osman B. 
Beylerbeyi - A.H saa 15 Ha

kem Refik Osman B. 
Taksidl Stadyomunda ikinci 

takımlar: 
lst bul spor - Beykoz saat an 

10,30 HakelD Sedat rıza B • 

F • - ı.çe - Beıiktat saat er.erl1"'"" 
ı 1,45 Ha1'ern Adil Geray B. 

Birinci takımlar: 
lstanbul spor - Beykoz 11aat 

13,15 Hakem Sedat Rıza B. 
F enerbahçe - Beşikta~ saat 

15 Hakem Sedat Rıza B. 
----. ...... ..;; . ._ -----

Ada]ar elettriği 
Adalar elektrigi için husule 

gelen itilafnamenın bazı madde· 
lerine elektrik ıirketince itiraz 
edilmifti. Bu itiraz edilen nokta
lar hakkında ıirket mümeaailleri 
ile Muhiddin B. arasında dünde 
müzakereye devam edilmittir, 

}(adına ve hayhı küskün ... 
Seni gidi maskara seni •. Ner· 

desin? çık bake.lım meydana ... 
Uzun boylu, oldukça genç fa

kat yüzündeki derin çizğilerden 

hayata küskün bir adam hissin\ 
veren Rauf pr:nccredcu kırık se
sile bahçeye sesleniyordu. Birden 
bire , ğaç1arın arasından hnff f bir 
hışırtı i§idildi. Ufak. beyaz lüyle
rile l·artopunu andıran çok se
vimli bir köpek, sanki efendisi
nin sesine atılncakmı~ gibi sak
landığı yerden fırladı.Ve hızla e- 1 

ve doğru koştu. Eu onun yeğane 
arkada§ı idi. Y~lnızlık günlerinde 
ynnmda oturan onun nevazişleri
ne sadık kalan ve onun ufak bir 
iltifatı için bütün gün dizleri di- ' 
binde sürünen ancak bu vefakar 
mahlUk vardı. 

Rauf hayatının 35 senesini, 
insanlardan fenalık kadınlardan 
hiyanet görerek geçirmişti fakat 
gcnçli~inin en son aşkını en son 
gayesi zannelliği kadın onu alçak 
cesı <ıa aldattıktan onu bütün in
saniyet hislerini kırarak bütün sa 
dnkatine, bütün iyiliklerine rağ
men adi bir kemancile kakçıp 
gittikten sonra gnç adam dünya
nan bütün zevklerine gözlerini ka 

pamış, kadınlarda~ delice~ine .iğ
renerek bu sakin ınziva koşesıne 

çekilmişti, 

Evinde işini görentek bir ihtiyar 
ııdamdcn başka, kimsesi yoktu. 
Bedbin ve küskün aleminde, ha

yata dargın b~tün ~nsanlar~ s_nuğ
berdi. Şimdi, yegane sevdığı an-
cak köpeği vardı. 

Bütün gününü bankada yorucu 
i lerle geçirdikten sonra köpeği-
§ 'h k" . ·n yanında mü!terı ' ımsesız 
nı d • yaıamak ona son zamanlar a za-
vallı bir saadet bile veriyordu 
Fakat bu hayatta uzun devanı 
edemedi. Her i§ine bakan zavallı 
adamcağız günün birinde ölüver
di-... Ve bundan sonra Rauf büs
bütün yalnız kalmış bütün dahili 

işler durmuştu. 

Günlerce gazetelere ilünlar 
verdi: Namuslu yaşı geçkin yahut 
genç bir adam bulmak kabil ol
madı. Çaresizlik en nihayet, ona 
bütün inadına ra~men ihtiyar 
bir kadıncağızı, evine hizmetçi 
olarak kabule mecbur etti. Beya:ı: 
saçları uzun boyu cizgislz yüzile 
na.nıuslu bir insan hissini veren bu 
kadın nihayette, onun en iyi ve
fakar hizmetcisi oldu. Evin bütün 
ışlerine bakıyor köpeğe itina edi
yor, Raufun bütün arzularını, sa
dık mu~fik bir valde hissile ya
pıyordu. Raufta bu tefakath ica
dına kartı ihtiyarlara duyulan 

' samimi ve derin muhabbeti duyu
or ,hayatta ilk defa olarak emin bir 
ı ucak bulduğunu hisaecliyordu. 
Zaman :ğeçtikçe, ihtiyar kadını 
sofrasına bile almağa başladı. 
Birlikte yemek yiyorlar, birlikte 
konuşuyorlar ve sonrz. kadın, ha
zan eline bir hitap alarak ona bir 
hikaye okuyor, hazan geçmi~ bir 
vak'ayi, tatlı, pürüzsüz sesile an
latıyor, genç erkek, yorgun, küs
kün tJımağını tıızeliyor, ~siliyordu 
Raufun, yegane lıayrd ettigi bir 
şey varsa oda bu çok beyaz saçlı 
kadının bir genç kız kadar ta~e 
ve lekesiz sesi "·e onun kadar saf. 
yıpranmamı§, iri parlak gözleri 
idi ... 

Bir akıam ... kadının çarııya 

gitmesinden bilistifade onun oda
sına gitmisti. ... Basit ve sade 
ınobilynsma rağmen çok zengin 
duran bu oda onun ürkek adımla
rını duydu .... Beyaz, keten örtü
sile bir bahar gibi duran karyo
lası, üstü süslü masn, içlerinde 
güller dolu vazolar ona, sanki 
ihtiyar bir kadının malları olma
dıklarım bağırdı ... 

Rauf, gözlerini yumarak oda
dan kaçtı. Tam bir ay, üzüntülü, 
tereddüt ve şüphelerle dolu gün
ler yaşadı ..•. Fakat bir akıam 
her şey meydana çıktı. Sofrada 
'Yine oturmuıkı.r yemek \yiyorlar
dı. Dııarda ani bir fırtına çıktı. 
Gök gürültüsü, patırtılı sağnak, 
lkisinide susturmuştu. Vahşi bir 
hayvan gibi gürliyen rüzgar, tıp
lı::ı bir insan kudretile, gündüz
den unutulmuş, iyi kapanmamı§ 
Pcncerey,i iterek açta. Bir ande, 
içeriye şiddetle dolan cereyan, 
bütün odayı altüst ettiği gibi 
ihtiyar kadının sahte, iğreti be
Yaz saçlarını uçurup götürdü .•.. 
O anda, parlal:: sarı bir saçlar 

. kümesi, Raufun gözlerini kamaı
tırdı ..• Kız yerinden fırladı, fakat 
Rauf onu bileğinden yakalamıştı. 

Henüz, yirmibir, yirmi iki 
Yatlarında gözüken, genç ve çok 
güzel kızı muğber nazarlarile 
süzdü. Sen, nehcn bana bu oyunu 
oynadın? ... Benim fena bir kadın 
dü~manı olduğumu bilmiyormı 
idin ? Genç kız, korkuıundan tit
riyerel{ Raufun önüne diz çöktü 
Güzel, siyah gözlerinden dökülen 
bol yaılar)a, fakir bir kız oldufu
nu, parasızlıktan bir lokma ekmek 
hile bulamadığım ve bundan do
layı bu çareye baş vurdugunu, 
ağlaya ağlaya anlath. Sesi o ka
dar samimi ve acıklı idi ki Rauf 
hizmetcisini o gece kovmaya ce
saret edemedi ve hiddet içinde 
odasına çekildi. Bütün gice uyu
madı. Onu koğmak ..... Bu ihti
mal, sebebini bilmeden kalbini 
saratı.... Onu bırakmıyacağını 

duydu. Genç, güzel kızı delicesine 
sevdiğini ve onsuz ynııyamıyaca
ğını hütün kudretile hissetti. Er

tesi:günü, genç kız odasına kah
valtısını g~tirdigi zaman, onu bi
leğinden tuttu, gözleri kapalı, 

utanarak bütün duyduklarıni ona 
itiraf etti. Kendisini, ayni delice 
duygularla seven saf luzcagız, 
Raufun göğsüne gümrah bqını 
dayamış, onun ebedi sadık ve 
vefakar kaı ısı olacaiına yemin 
edlyo~du.: · • l§te aradan Jki ay 
geçmı~li ki ayni sofrada ayni 

' ' mesut · 1 ınsan ar, yan yana otur-
muşlar, genç ve çok güzel kadın 
kocasına, karnındll yaşamaya baı
liyan kıymettar mahsulüm mevcu
diyetini müjdeliyordu .... 

Scıı ıri /ıu Jfomsur <c Gupri 111sl:i » ----- -----= --
'Ta Yİnleı~· -

Açık bulun~n Maden umum 
lllüdirliğine Sanayi ve maadln 

bankası sabık umum müdürü Hay
rettin B. le.yin edtlmiıtir. 

* Münhal Edirne vilayeti hu
kuk işleri müdirliğine hukuk me
zunlarından Halit B, tayJıı edil
nıittir. * Mülğa Hizan kaymakamı 
Mustafa ~B. in Şaınıon kayama
kamlığına, mülğa Muı kaymaka
mı Fikri B. Bitlis kaymakaaılıii
na tayin edilmtılerdir. 
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• Sigortacılar Hükunıete ait bir mily- 'AdJiyede. ve nıa\ıkenıede ,-
on liranın üzerine nasıl oturmuşlar?! lhtı!~? mı? l MEMLEKET HABERLERi , 

~~~~~ ...... ~----' 
Aft ;; • 

Si.~ortacılar: biz yüzde iki vergi aJnıadık ! derken, ! Dün nıahk<.nıtde 
cigt r taraftan haJkı soyduklarını itiraf ttınişlerdir ! nıüf ettiş]er dinlenildi 

c:uınimriyet Hükfın;c. tinin ( 1 ~000,UOO) Liaryı Tütün inhisarı sevk memnru 
- Şükrü B. aleyhindeki dört bin h-

İstirda t einıcsi h"ızı ındır. ralık ihtilas davasile rnüdür Ferit, 

l'mzalt VeS.tka~a .. .. .. r .. l'w" .. 
4

• - d' T muavin Adil, muhasip kamil, Ta-- neşre lyOrUZ. lat, Zahit beyler hakkındaki va-

Mütareke senelerinde sigor
tacıların Hazineye ait bir milyon 
liranın ne suretle üzerine otur
duklarını yazmııtık. 

İktısat Vekaleti ne~riyatımızı 
derhal nazarı dikkate almış ve 
tahkikata başlamıştır. 

Vekaletin tahkikatına medar 
olacak (vesikalardan birini ) de 
bu gün neşrdh oruz : 

Ist~nbul İngjJız fevkalade 
kon1serJiği ( anbi alisine 

Fevkalade komiser efendi, 
Fevkalade komserliğe men

ıup ticari {katip efendi geçen 
11 temmuz tarihli mektubla harik 
ıigorta tirketleri komitesi reisi 
bulunmaklığım hasebile müştere
ken Fransa, lngiltere ve ltalia 
Fevkalade komserleri canibinden 
Hariciye Nezaretine verilrniı olan 
22 Haziran 1922 tarihli notayı ta
rafıma tebliğ ve keyfiyetin bütün 
alakadar sigorta ıirketlerine işa
rını talep eylemiş olmakla ben 
dahi ifai vazifeye müsaraat eyle
dim. 

miserler henüz ecnebi sigorta şir
ketler inin müşterilerinden temet-

t': resmi aldıklarına zahip olmuşlar 
ve binaenaleyh bu meballğin hü
kümet hazinesine iadesi lazım 
geldigine hükmetmi§lerdir. Hal-

i bu ki hakikat hal bu merkezde de-
ğil.Filvaki sigorta şirketleri mütare
keden sonra polislerindeki ücretle
rin miktarını tenzil etmemi§ler 
isede tahsil ettikleri polis ücretini 
asla hükümet Hazinesi hesabına 
temettü vergisi almak üzere isti
fa etmen. iıler ve öyle de zan 
ettirmemi§lerdir. Bilakis polis üc
reti tabirinden de anlaşıldığı 

veçhile ancak kendi hesap ve men
faatlarine olmak üzere tahsil ey
lemitlerdu. Şu halde ecnebi si
gorta şirketlerinin şahsen tediye
sine mecbur olmadıkları ve müş

terilerinden de tahsil etmiş bu
lunmadıkları temettü vergilerinin 
Hazfnef ma~iyeye tesviyesi key
fiyeti filen mevzu bahs olamaz. 

zifeyi suiistimal davasının rüye
tine ağır cezada devarn olundu. 

Müfettiı kazım, Bedri, Nazmi 
beyler şahit olarak dinlenildi. 
Müfettişler maznunlara isnat olu
nan fiilleri tekra.r ettiler. Mahke
me Anadoluda bulunan iki mü

fettişin ıahit sıfatıle celpleri için 
talik olundu. 

l{on1şu ka \·gnsı 
Üsküdarda, Selinıiyede kapı 

komıusu Raşit efendinin ze cesi 
F at.."Tla hanımı darp ve is katı ce
nine sebebiyetten maznun !Cemi
le H. ve kocası Abidin efendinin 
muhakemelerine devam olundu. 
MudJei umumi idddia._ını söyle
yerek Cemile hanıının darptan, 
Abidin hakaretten rnücrimiyetle
rini ve diğer noktalardan beraet
lerini talep etti. 

Karar için dava talik 'olundu . . 
Ferit bt:vin tef tisi eri 

.; ~ 

Adliye müstetarı Ferit B. 
Fatih sulh mnhkenıesini teftiş 
etmiıtir. __ , ________ _ 

Sinenıalar haldo nda 
Sinamalardan bazıfarının çok 

pıs olduğu ve halkın ·içeriye gi
rince pis ve hazan elabit hucu
muna maruz kaldığı hakkında 
emanete vuku bulan ihbar nazar 
dikkta alınmıflır. 

Emanet sinemaların çok te
miz tutulmasi hakkında alak<tdar
lara :cnt'ı ve şedit enıirler vermi§
tir. 

Bu sene, Manisa ovası için 
büyük bir istihsal senesi olacaktır. 
Rencper, her tarafta geçen sene
ye nisbetle daha geniş mikyasta 
zeriyatta bulunmaktadır. Hava
lar müsait gittiğinden mahsulün 
asgari geçen seneden yüzde· elli 
fezla olacağı kuvvettle ümit edil
mektedir. Hatta havalar bu 
minval üzere davam edecek olur
sa istihsal miktarının bu günkü 
tahminatın fevkine çıkması da 
beklenebilir. 

Yalnız Gediz çayı havzasında, 
yeni Mani sa - Salihli Gördes, 
Akhisar arasında bir milyon beş 
yüz bin dönüm zeriyat yapılmııtı:. 

En fazla zeriyat bakla ve arpa 
üzerinedir. Afyon zeriyatı üçün
cü derecede gelmektedir. 

(Yeni asır) 

İznıir<le kooperatifler 
Evvelce yazdığımız gibi cuma 

günü Kemalpaşa kazasına mer
but olan Örenköyü kredi koope
ratifinin küşat resmi Vali paşa 
tarafından yapılmıştır. 

İzmirden otomobillerle Örene 
giden Vali Kazim paşa, Ziraat 

ı-.Bankası müdürü İsmail Hakkı B. 
Ziraat Bankası ikinci müdürü 
Hakkı Manço B. vesnir zevat 
saat onda Örene vasıl olmuslar 
ve orada Kemalpaşa Belediye 
reisi Dr. Fey.zi, Kemalpafa C. H. 
f. Mutemidi Dr. Asım, Armutlu 
Belediye reisi ve kredi koopera
tifine dahil olan bütün ortakları 
köylü tarafından pek har bir su
rette karışılanmıılardır. Ören 
camiinde toplanan haznrun Ören 
için unutulmaz bir bayram olan 
bugünü tesit için her ıeyl yapı
yorlardı. 

Alakadarlar tarafından koo-

Mezkur nota mucibince Babı 
IAi 6 Haziran tarihli notası ile 
mütarekeden beri ecnebi sigorta 
tlrketlerl 'tarafından müıterile
rinden tahsil edllmi~ olan1temet
tu rüsumunun Hazinei Mnliyeye 
iade ve teslimini talep eylemif 
olmakla Fevkalade komiserler 
atideki k~rarı ittihaz eylemiıler 
dir : Osmanlı tabaaaından tahsil 
edllmiı olan rüsumun mecmu 
mıktan Osmanlı Hükumetinin ih
tlyacatı mübremesinin tatmini zım
nında derhal Murakabei maliye 
muvakkat heyetine teslim :olu
narak, ve ecnebi müf terilerden 
muhalifi usul olarak tahsil edilmiı 

Hukuk noktai nazarından 
ise sigorta şirket lerinin müşteri
lerinin tamam tediye etmek iste
dikleri bilcümle mebaliğı onlar
dan tahsil etmesine hiçbir mani 
yoktur.Bilhassa Türkiyede sigorta 
iılerinde hürriyet tamme ile mu
kavele aktedildiğinden sigorta 
ifasıni teahhüt eylediği hizmet 
mukabilinde istediği mebaliği 

müıteriden talep edebilir, ve 
onun bu hakkı asla münnkai!a 
kabul etmez alelhusus ki harbin 
intac (ettiği ahvali iktısadiy~ ve 
umumi babalılık da sigorta Ccre
tinin tezyidini zaruri kılmııtır, 

sigorta şirketlerinin bu hakkını 

---::O--~ - ----~ ---

rusumun vesaik mukabiUnde ken
dilerine iade edilecektir. Ecr.ebi
lerden tahsil edilmit olup ta istir
dat olunmıyan mebaliğ hususi 
bir sandığa vaz ve hıfz olunacak
tır." 

Reisi bulunduğum komiteye 
lttlrak eden ecnebi sigorta tirket
leri kendi aleyhinde ve Osmanlı 
Hükumeti lehinde ittihaz edilmi§ 
olan bir tedbire ittiba eylemeleri
ne maetteessüf mani olan atideki 
filli, hukuki ve adli mülahazatı 
veaateUmle nazarı dikkatinize arz 
etmekle kesbı ıeref eylerler : 

Filen mütareke netaicinden 
oJmak üzere kapitülasyon usulı ye
niden cebren ihdas olundu ve bu 
usule muhalıf olarak ecnebilere 
tarhedibniı olan şahsi vergiler 
laiv edildi. 

Bu ıuretle harp esnasında te-
mettü vergiılne tabi tutulmuı olan 

ecnebi ıigorta. firketleri mütare
keye kadar bu vergiyi tediye et
tikten ıonra bu tarihten itibaren 
artık feragat eylediler. Şirketler 
bu vergiyi tediye ettikleri müd
detce sigorta makbuzlarında " te
mettü " üuvanı altında bir hesap 
açtılar ve muıterilerinden tahsil 
ettiler. Mütarekedan sonra ise 
arbk makbuzlarda bu ünvan altın
da bir hesap bulunmuyor idl. An
cak o anden itibaren makbuzlar
da " polis ücreti,, (temettü değil) 
ünvanı altında bir hesap açılmııtı 
ve müıterilerden fazla olarak 
bir ücret alınıyor idi. Belkide 
bu huıuıtan dolayı Fevkalibe ko-

teyit etmittir. 

Eğer ecnebi ıirkeleri Osman
lı sirketleri ile , tesanüt dahilinde 
hareket etmek üzre prim miktar
larını artırmayıp ancak munzam 
ücretlerin ibkasile iktifa etmişler
se bu da kendi haklarıdır ve bu 
husustan dolayı Hazinei Maliye 
hiçbir mütaiebede bulunamaz. 

Ecnebi siğorta şirketleri polis 
ücretinin ( taksı ) istimali ile asla 
mübhem bir tabir istimal etme
miılerdir. ( takse) umumi bir ta
bir dir bir çok hususlarda vergi 
değil ücret manasile kullanılır. 
Şirketler Fevkalade komiserlerin 
keyfiyetin hakiki mahiyetini 
nazarı dilckata alrnayup sırf' bir 
kelimeyi mesele yapacaklarını 

ümit etmezler. 

Yukarda arzedilmiı olduğu 
veçhle keyfiyet fundan ibarettir. 
Ecııebi sigorta tirketleri mütareke 
den beri temettü vergisinden muaf 
bulunmu§lar ve o tarihten beride 
temettü namiie hiçbir para tahsil 
etmemiılerdir. 

M aamafih eğer tahsil etmit 
olsalarda idi, Hazinei Maliye 
kendilerine böyle bir vazife tah
mil etmit olduğundan doğrudan 
doğruya hiçbir mlitalebe hakkını 
haiz olamaz idi. Olsa olsa ancak 
müşteriler bu hisabı sormak sıfa
tına malik bu?unabilirler idi. 
• Binaenaleyh ~cnebi sigorta 
tirketleri Hükumeti Osmaniyenin 
baladaki mütalebatta bulunmağa 
hakkı ve salahiyeti olmadığın 
beyana mecburdurlar. 
Zaten fevkalade komiserler dahi 
ecnebi müıterilerden tahsil edilen 
ücretlerin Osmanlı Hükümetine 

olmayıp biz~at n1üıterilere iade
sine karar vermekle bu hususu 
tasdik etmiılerdir. Ancak sigorta 
sirketleri fevkalade koıniserlerin 
Osmanlı Hükumetinin bilcümle 
hak ve sif atlarını reddettikten 
sonra nasıl hiçbir mütnlebede 
bul<.ınmıyan ınüşterilerill yerine 
kaim olabildiklerini anlıyamı
yorlar. Eğer müfterilerin bir 
iddası varsa bu husus için yegane 
merci olan nıakamatı adliyeye 
müracaat elmelerı icabedcr · 

Velhasıl adalet noktası naza
rından dahi bu istirdat keyfiyeti 
doğru olamaz. Velev ki fevkala-
de komiserlerin Osmanlı Hükn
metine naklen yardıın etmek 
hususundaki gayesi metru olsada, 
eğer ahaliye bar tahınil etmek 

suretile Osmanlı Hükametine yar
dım eylemek lazııngeliyorsa, 
vergi tarh edebilirler. Vergilerin 
ise maksatlarına şumuli olamaz, 
Eğer feTJkalade komiserlei' şim-
diye kadar ecnebilerin ~uaf bu
lunmasını arzu ettiklerf ... birtakım 
vergilerin ilerid~ ihdasına veya 
tekrar ınevkii tatbike ~azına mu
vafakat ediyorlarsa ecnebi sigor-
ta ıirketleri ittibadan baıka bir 
ıey yapamazlar. Yal~ız guya 
vergi suretile tahsil etJlllf olduk-
ları mebaliğin iadesini talep 
etmek makabline ıuınuli olmak 
üzere vergi tarbeylemek demek
tir. Şirketler bu mebaliği ancak 
idarelerinin ihtiyacatını tatmin 
için la~lf a etmiıler, ve bu paralar 
sureti katiyede kasalarına girmiş
tir. 

Bu sebepten dolayı sigorta 
şirketleri kendilerine tebliğ edH
miş olan notayı nazarı dikkate 
afmamak mecburiyetini hissettik
terini beyan ve itbu cevabi ariza
yı hürmetkarane bir protosto 
olmak üzere takdim eylerler. 

Diğer taraftan sigorta §irket
leri öyle zannederlerki kendi 
hukukunun muhafazası Osmanlı 
Hükumetince usul hilafına olarak 
talep edilen istirdati mebaliğ 
noktayı nazarından daha mühim 
bir cihetten bu nıcmleke~e faf de
dir. Filvaki bu şirketlerden çoğu 
Türkiyede muameleye devam 
etmek hususunun menfaatlarine 
muvafık olup olmadığı hakkında 
kendi kendilerine soruyor. Zira 
yangınların kesret ve ehmmiye
tinden dolayı kar etmekten ise 
bilakis zarar ediyor, Şu halde 
eğer firketlerin muameleden f e
ragat etmesi bu memleket için 
bir zıya ise onların burada kala
bilmesi için kendi hükumetle
rinden himaye edileceklerine 
ernin olmaiarı lazımdır. Sjgorta 
tirketleri, istimzaç edilmeksizin 
Fevkalade komiserler tarafından 
ittihaz edilmiı bir kararın Babı 
Aliye tebliği yüzünden husule 
gelen müşkülatı müdriktirler. 
Maamafih bu kararın tebliği key
fiyetini bir cihetten pek mu
hik ad ederler. O da ıudur ki F ev
kalade komiserİer mahza Ha-
riciye nezareti tarafından ecnebi 
sigorta ıirketlerinin mütareke~ 
den beri glıya müşterilerinden 
temettu vergisi tahsil ettiklerine 
dair verilmiı olan yanlıt ma-
lümat üzerine böyle bir karar 
vermiılerdir. Halbuki hakika tı 
halde böyle bir vergi alınınamıı
tır ve binae;:ıaleyh meydanda. 
~sti.rdat edilecek birıey yoktur, 
ıhtıramatı faikarnızın kabulünü 
rica ederiz fevkalade komiser 
cenapları. İs: 7 ağustos 1922 

J. G. Saverio Harik sigorta 
şirketleri Cemiyeti Reisi 

~8.tip namına J. C. Tomson 
İkinci P.eis 

(Mühür) Türkiyede ınuamele eden 
şigorta şirketleri cemiyeti 

peratifin bütün evrakı tetkik 
edilerek kanuni muamelesinin 
tekemmül etmi§ olduğu görül
müş ve derhal kooperatif idare 
heyeti intihabına geçilmiştir. 

Neticede C. H. F. tarafından 
gösterilen namzetler ittifakı ara 
ile intihap olunmuılardır. Badhu 
kooperatif mürakıpleri intihabı 
yapılmış ve ilk idare heyeti he
sabatı ve muamelatı devralarak 
resmen İ§e başlamıştır. 

Merasime Vali Kazım paıanın 
bir nuthu ile başlanmış ve bilahare 
Ziraat Bankası müdürü lsmeil 
Hakkı beyde veciz bir nutuk irat 
ederek Ören kookt ratifine mu
vaff~kıyetler temenni etmittir, 

Öğle yeme~ini müteakıp ko
operatifin bazı işleri hakkında 
samimi hasbihaller yapılmııtır. 
İzmirden giden zevat akıam üzeri 
halkın candan teşyileri arasında 
köyü terketmişlerdir. 

Ören kooperatifi resmen te
şekkül etmif olduğundan derhal 
ikrazat muamelesine baılıya
caktır. 

Edrenıitte kaçakçılık 
fülremiltcn ya:wyor 

Edremitte mühim bir sigara 
kaçakçılığı ıebekesi mevcut oldn
ğu zabıtamız tarafından haber 
alınml§ ve faillerden biri yaka -
lanmıştır. Birkaç gün evel bir 
motörün Gömeç ile Karaağç ara
sında Karatepe denilen bir yere 
külliyetli miktarda sigara kağıdı 
çıkardiğı ıebekeşi vasıtasile Ba
lıkesir, Edremit ve Bergama ha
valisine sevkedildiğf tesbit edil
miştir. 

Edremit jandarması çarıamba 
ğünü Hamdiye mahallesinde Er
zurumlu Rıza isminde birinin 
evini taharri etmtı ve iber:lnde 

(Balkan) damgası bulunan 800 
defter sigara kağıdı bulunmuştur. 
Ayni günde Edremit civarındaki 
umumi yollarla dağ yollarindan 
geçen otomobil ve arabalar taharri 
edilmlştır. 

Edremit jandarması kaçakçı
ların izi üzerindedir. Vatanımıza 
ihanet eden bu hainlerin pek 
yakında yakayı ele verecekleri 
muhakkak addedilmektedir. 

(Türk Dili) 
E(f reınitte icra isleri 

Ec/J'(/111il/cn ya:ıltyor: ~ 
Edremit icra dairesi altı aydan 

beri gayri faal bir vaziyettedir. 
Sabık icra memuru Nuri efendinin 
dört bin küsur lira açığı çıkmıf 

ve kuyut harici mühimce bir mik
tarın da ihtilas edildiği Edremit 
müddeiumumiliğince yapılan tah
kikat netic~sinde kanaat hasıl 
edilmiş ve Nuri efendiye itlen el 
çektirilmıştı. Bu yüzden Edremit 
gibi mühim bir kaza yedi sekiz 
aydanberi membruz kalmış ve 
el'an d.'l icra muamelabnı ifa 
edecek henüz bir memur gönde
rilmemiştir. Bu kazamızm icra 
itleri teraküm edet.elmektedir. 

(Türk dili) 
························································ 
A vcilar Bilecikten eli boş 

dönn1üsler ! .. 
Bu aene havalar iti gitmesin· 

den avcılar memnun değildir. 
Mevıim tam ördek zamanı olduğu 
halde ne Çekmece ne de İzmit 
körfezine bol ördek düımemif lir. 
lstanbul civarında av olmadığını 
gören avcılar avlanmak için Bi
lecik civarında Mekecede keklik 
avına gitmişlerdi. Avcılar keklik 
avından da elleri boı olarak dön
müslerdir. Yalnız Ömerli taraf
larında karacn vardır. 

,Dün Ömerliye de bir kaç avcı 
gitmiştir. Havalar böyle giJerae 
bu sene av yok demektir, 



14 kanunuıanl YARIN 

t POLlS HABERLERi ) Yavuz,!2..~_halde 
~,----~~-----------•••--•••• ~itlı(Umumm~urlrim~~~ - Türkiyemizin en büyük harp 

( 
ISTANBUI VILA YETi DEFTERDARLIK ILANI :J 

~------Satılık oda ve n1atbah 
Bir mühendis elcktirilde yandı! ejderi olah Yayuz hakkında fU 

Şiddetli bir cereyan M. Ferranın 
ölümüne sebep oldu 

No· 12, 18, valide hanında çakmakçılar, tahmin edilen kıymeU 
bedeli defaten alınmak ıartıle 550 lira satıı muamelesi aleni m~~y·e 
usulile 1 Şubat 930 Cumartesi günü saat 14 de Defterdarlıkta ~·apılA-

izahatı aldım. 
Yaralı Yavuz en nihayet pür 

caktır. ( R. 1073 ) 

* * * 
Dün sabah Tophanede ( F ort) otomobil fabrikasında itli yen dina

monun cereyanı formen Fransız tabaasından Müsyü ferraya çarpmıs 
elektrik cereyanının tiddetinden F erra ağır surette yaralanarak 
baygın bir halde ·yere yuvarlanmıtbr. 

Mtiıyü Ferra~ın vaziyeti tehlikeli olduğundan derhal balya hasta
neıine yatırılmıı isede bir müddet sonra vefat etmittir · 

sıhhat olarakhavuzdan çıkmııtır. 
Yarası kapandığı göne kadar he
pimiz Yavuzun ma:emine ve ha
zin vaziyetine açıyorduk. enniha-
yet o acı icimizden çıkıp gitmiıtlr • 

Eskiden daha güzel bir ha.le 
girdn kahraman Yavuz telgraf 
haberi olarakta bildirdiğim veçhi-

Satılık arazi 
No. 19 Kadıköy Tuğlacı baıı mahallesi merdiven köyü cadder.lnde, 

592 dönüm 1369 zira arazinin föl 2 hisse itibarile 556 bi11esi, m'!zkdr 
hissenin bedeli defaten '\"erilmek ıartiyle tahmin edilen kıymeti 8855 
lira satıı muamelesi aleni müzayede usuliyle 28 Kanunusani 931) ı~b 
günü saat 14 de Defteraarlıkta yapılacaktır. ..._, 

* * * 
le yakında maiyeti ile marmar.a PERTEV oı·ş MACUNU......_~,l...ııt. ..... 
Ak b M k bır •!••!••!••!• ı ~ ....... )~ (il' deniz, kara denizde üyu ... ... ... ... • • 

Kaçak rakı 
Han1al sn-tındaki kirli 

yatagın -esrarı 
Dün Ak5araydan hamal Sali

hın, arkasında pis ve bitli yata
gın içinde büyük bir kaçak rakı 
kazanı götürdügü görulmuı müı
kürat inhisar memurları tarfından 
kazan musadere edilmittlr. 

Hama 1 Salih in kaçak rakı 
kazanını yemiıte Rustem pata 
caddesınde Sava faminde birine 
yaptırdıgından tahkıkata baılan
mııtır. 

Iskknbil kağıdı ve konyak 
Evelki aitıam galatada Mum

hane caddeılnden geçen deniz 
&ıneleatnden Mehmedin üzerinde 
lllahalle bekçJSi kayserili Hüseyin 
efendt tarafından 85 paket iskam-
bil katıdı heı tlıe kaçak konyak 
tutularak muaadere edilmittir. 

Arap yekta aranıyor 
Şekireminlnde yenlçeımede 

otnran Nazire hanımın dvde bu-
lunmadııı ılrada sabıkalı hırsız 
kadınlardan Behtlyar namı diger 
arap Yekta eve girerek bazı eı
yasını çalmııtir. 

Arap Y~ta firar ettigindn za
bıtaca takip edilmektedir. 

Ölınek istiyör ! 
Nltaataıınde Elhamra aparb=l Mr. Dertçin nezdinde 

mek lıt Tan.Ça dGn lnUbar et
isede b ellllf, tentürdiyot içmiı 

aygın bir kaide Şiıli "has
tanesine yatın•- b 111111 r. 

MI. in hayatı tehlikededir. 
Odun hırsızları 

be Fındıklıda odun tüccarı Tahsin 
Fll!°!~ odun depoıundan Şaban, 
htıa ' Hnıeytn, Adli ve Niyazi 
bet inde beı aabıkab blrleıerek 
ccın::kı odun çabp nalederlerken 

"methut halinde yakalan
mıılardır. 

l\1u~amba çalacakn11ş ! 
Seyrfıefinln (Kudret) romor

körl.nün kaptanı Hayrettin Ef. 
dün gece kamarasmda uyumakta 
iken muıambası sabıkalı Hidayet 
tarafınd .. n çalınmıı fakat Hidayet 
biraz sonra yakalanmııtır. 

Kan1ber yakalandı 
Büyükçekmece nabiyeıi ka -

vaklı köyünde Ali oğlu Yusufun 
evinin kapmndan iece Kanber 
glmııt 55 lıra çair4ıı lıede yaka
lanmııtır. 

İki maarif müdürü 
becayiş edildi 

Glreıon Maarif miidlrl Murat 
Tekin B. le Ordu maarif müdiri 
M.Ali Bıeylerln becaytılerl takar
rilr etmiıtlr. 

Hariciye tayinleri 
Atına ve Pire konıoloslugu 

kançıları Celalettin Avni beyin 
müstafi ad edildiginden mezkur 
kançelarlığa evrak müdürlügü 
dosya memuru Nuri Paris konso
loılugu kançılarlığına üçüncü ka
tip Burhan, munbal tif re müdür
liigüne Muzaffer kamil, yerine 
Londera büyük elçiliat evrak me
muru Tazık, ikinci daire birinci 
ıube miimeyyizligine ikinci ıube 
baık&ubı Faik Zihni, ikinci daire 
birind ıube ki.tipligine Pirag el
çllidt üçilncü katibi Mahmut 
rerlr.e mezk6r ıube ikinci katibi • r., ' ,. .. 
ı ... 

·- ,.,.y .. ~ tayin edll-

Bir ölüm 
Eski sus zabiti kaldırın1lar 

üstünde bulundu 
Dün sabah galatada eski sal

hanele?' arasında çamurların içinde 
agzından kan akan bir ıahsın ölü 
olarak yattığı görülmuı galata 1 
polis merkez memuru İhsan bey 
tarafından tahkikata baılanmııtır. 

Ôlü ıahsın aleksandra ismin
de eski bir Rus zabıtı olduğu iç
liği kaçak ispirto ve kaçak mülev
ves içkilerin tesirile vefat ettigl 
anlaıılmııtır. 

Aleksinin ölümü şüpheli görül
!,ügünden morga nakıl edılnıiıtir. 
e 

a::ırka kongreSI 
->~~<-

Encünıenler ç~ı <rahyor 
Vilayet Fırka kon~reıi tara

fından intihap olunan encümenler 
dün . toplanarak tetkikata devam 
etmiıtir. 

Encümenler cumartesiye ka
dar ikmali mesai l deçekler ve 
cumartesiye komisyonm ikinci 
celsesi akdolunmıyacaktır: 

Kongrede encümenlerin rapor 
ları kıraat olunacak, ondan son
ra fırkanın 930 senesi vilayet i
dare hey' eti intihap olunacaktır. 

- ••••1ı>t7""-.... .. •-
Ber talebe talebP n1ektebe 

hon1ba attı 

seyabata çıkacaktır. •:• 4 ı. 
lk defa olarak aziz lstanbulu :~: Her hangi bir diş ' 4 • 

selamlayacak olan Yavuz için Is- .:. 4 it 

tanbul makamatı reımiyeıi tara- .. ~. ınacunundan daha O 
fından çok samimi bir istikbal •!• f'• · t 
yapılacaktır. •:• sihhi \'C daha ne ıstır. 

Yavuzun bit Avrupa seyahatı- ·:· ·varın1 asra karip o- I'...: 
na çıkacağıda söylenmektedir· ı 

Yavuzun avrupaya ıeyahatı ~i: lan şohreti. bu .h.us.us
esnasında bilbasa ltalyn lngiltere ~f 
Almanyaya oğrayaeaktır. ~:• ta en kafı dehJıdır. 

Yavuzun ismininde degiıtiril- ~ı.. 6 
mesi ve gazı konulması tasavvuru :ı:.. •• •!• •!< •!••!••!••!.-•! .. !••:• >!< >• •:••!• •:••!••!•->!••!••! .. :•$: .. : ... :..:...,+ 
mevcut olduğu söylenmektedir· •• ~ ... ... d ...,, M 
İzmitlilerin bu hususta ricada bu- Emniyet San ıgı Üdürlüğünden 
lunacaklarını haber aldım. tk 

Scst>,</clin Tıı!'jrıı Şaziment H. mın 15653 raz numaralı deyn ıenedi mucibince 
.................................. :..................... Emniyet Sandığından .!s ıkraz eylediği meblağ mukabilinde Sandık na· 

Bize ne zan1an cevap merhun bulunan Galatada Etyemez mahallesinde Tenh"l 
mına 

Verecekler? ıokafında eski 16 ve yeni 22 numaralı Ve doksan artın arsa ilzerlnl 
1 inci sahifeden devam mebni ahsap iki kattan ~baret blr. oda, bir sofa, bir mutfak. altmı~ 

HiikO.meU Cumhurlyem~in bu artın bahçe ve müıtemelatı s~\r~yı havi bir hanenin tamamı vadeıl 
fabrika ile yaptığı mukavele te- hitamında borcun verilmemesm en dolayı satılığa çıkarılarak yedi·· 
raitinde yüzde yetmit beıı. Türk M ı· a bedel ile müıt"risi namına kati kararı çekllmlt iken bukere 
1 k ll' yuz ır b .. t . k 0 ara ııstihdanıı meırut iken M d n zam ile baıka ir mut erı çı arak miizavede bedelini yedl-

(ford) fabrikası yuz-de doksanbeı yuz e 
0 ibl&.ğ eylemit olm h l • k b enin yüz yetmit liraya _ d"f M _ _ d aksı ci eti e mez iir an 

ni~be.tinde Rus, İtalyan ve gayri _
1
_93o sarihine musa ı onumuz e i cumarteıi günQ tekrar IOD 

mushm kullaniyor. ıs_ desinin icrası ve muam~lesinin ikmali mukarrer bulwıdutun· 
Güya fabrikanın iddiası Türk muzaye ·k- -nd ·h d ~--_._,_ 

dan talip olanların mez ur guM e nı ayet saat onbeıe ka ar "1IUIWA 

gençlerinde san'atkir yoktur diye d i de hazır bulunmaları luzumu ilan olunur, 
Türkler reddediliyor. Halbuki bu i areıı n w+ÇW4il •tt& A u -• 
gün Cümhurlyet devrinde öyle ,••••••••••••••••••11

•••
1
•••' 1 Ilı- ;;J 

Türk gençleri vardır ki her birer- : lw BAKU•• 5 R k 
lerımiz, ıan'at1er1m1ze süvenerek ! Tiyatro ve Sinema : 1 ' a 1~ 
imtihana tabi tutulmak üzere be- =••••••••••••••,.••,•••a 1••••••• '•••••••m!•••••-• 
kliyoruz. Bu akşam 

Bu lekeyi hiç bir zaman ka- FERAH TiYATROSUNDA 

bul etmiyoruz. Anadoludan avdet eden büyük 
Fabrika bu gün yarın amele heyetile 

alacağız diye binl\'rce Türkii avu- t• 
Brosov, tuyor. Müracaatlertmize ıimdiye Sahir Qpere 1 Gropnodaki mekteblerden bi- lnı k 

d kadar cevap veri edl; Fahri a riıin e 13 yafındaki bir talede 1 ·ıı 1 .. ı"ne bash)10r 

~~- ' l "Y ARIN,,IN TAK~ 1 
Salı Kanunusani f 

14 d Ç ne vakit adam a acak ve miktarı Jiıs ten1sı e ' ~ ae ersi den fena not aldığından ~ • 
muallimine kızdığından tedarik ne kadardır? alınacak amelenin Ler:ıan, lmran, Toto h3nımlar 

1930 

ettiği bir ebbonbasını mektebe ne gibi ıeraitle kabul edileceğini Omer Aycin, Nurettin, Mehmet, 
a.tmıı ve lnftlap eden bomba:mek- bilmiyoruz. b "k t Cemal, Sabır l>eyler bat rollarda 

Güneşin doğuşu: 7,25 

----·----------------------. 
lebin bir çok Y rlerl 1 h Ford Fa rı asına miiracaa Meıhur 
i l b b e n arap etli- - d dix.ı l bon 

1

-.ubah öğle ikindi akşam )atsı imsak at ı irde bekçi ölmü tü mektupları le gon er gım z [Ç~ rdas f örs tin J 
Namaz vakitleri 

allım ile 14 t leb 
1 

r mu- servis ziğıtlarımızin yüzde yirmi ·- .. ._7.,~'J 12,2.B 14,49 17,3 18,39 5,39 • 
llnden •ali ak e ınhnucize kabl- beıi zayi oiınuıtur. Bu ise Türk opreti: 3 perde ~· 

__ __ __ men urtu uılardır. amelesinin canı demektir. • • . . 

ÇIRAüAN sARA YI BASKıN°i TEFRİKASI g ALI SUAVl!lı'tdısesı~ Muharriri: AYHAN --
- 128 -

ğan ~a!: efendi ~azr~tleri muhacirler ne ıekilde '<Artıya çıra
Yına geçıreceksıniz? 

- O c·h d · 
mavnal ıbe~ e temin edUmiıtir. Üç ma\fllııa hazırdır. Bu 

ar izım emrimi h 
Geced h . ze azır bulunacaktıt• 

larafmda:n eçirılecek yi 1 e kendi sandıklafl ile muhadrler 
lun ~ omavnalara nakledileceklerdir Bısde mavnada bu-

h~ aca ızd rta köydeki yoldaılar do"-u.d ~•ragan cephesine 
ucum e erler B· D K• an r dl 

ıahım çok a . ' ız eniz tarafından öteki yoldatlar da: Pa -
Ki Y ta · · Diye hücum ederler m ele olur biter, 

eanu dedikl: es 

- Azizim bunların h d Abm t P hli-epsi iyi ır. yalnız ( ıcara e e vanı unutuyorıunuz. 

Kal'a Ahmet Pehlivan orada k.. ph ılni idare edecek 
zattır Ce h d H oy ce e d k 
h . p ane e oca oğlunun k h 1 de bızdeıı gi ece 

aberi bekliyecekti a ves n 

. Çok rica ederim euelapo d -..ı.lfm ben timdi bi-
zırn d ... za ı anet ~ d 
F o a uşagını yollıyacağım ne buyurursunuz Diye so~ u. 

akat . ~ukabel~ci Aziz bey §U teklife itiraz etti. dedi kı: 
~zızım Kara Ahmet •izin uıağınızı tanımaz Tanısa da 

emnı7et etmee. iyi arkadaılardan birinin bizzat gitmeıi 
ve kara Ahmet Pehlivanı görmeıl lazımdır. 

Kl~~ti latıdik etti - Hakkınız vardır. Arkadaılardan iıtı
yen hırı gidebilir. Dedi 

fakat klmi gönderecekleı·dt? Bu da ayn btr mesele idi. Biri 
de ötekine böyle birıey teklif edemezdi. Aziz Bey· 

Ben gitmefe hazırım miiaade büyurunuz itle gidiyorum 
Dlyerekten ayala kalkb. Odada bulunanlar Aziz Beyin gitme
sini taavlpettiler. 

125 -

Kleanti veliaht daA-eslne bakarak içini ~ekti. Evet bütiin 
ümitleri sultan Muratda iken herıey mahvolmuı fakat ltte 
yine iıleı:yoluna girmek üzre bulunmuıtu. Ya sultan Muradı 
tekrar tahta ·çıkaracaklar yahut bet> birden mahvolup gidecek
lerdi. 

Kayık yavaı yaı (veliaht) Dairesini de arkada bırakmıı
tı. Artık çıraifan sarayına yaklaııyorlardı. İkisinin de kalbi 
çaıpiyordu. Kim bilir ıımdi sultan Murat!ıu aarayda ne yapı
yor nasıl tatlı ve heyecanlı ümitle yapılacak baıkını dGttinü
yordu. 

Ali ııüavi efendi yavaıça çıragan sarayıntn nhtımını kleantl 
göz ucu ile Ali ıuavi Efendinin işaret ettiği tarafa baktı 'evet, 
burası uzun bir rıhtımdı . mavnalar buraya yanapbllirlene, 
içindeki muha cirler çok kolaylıkla dııarıya çıkabileceklerdı 
Lakin iki metro ötede bir duvar vardı. Felaket de burada idi. 

Kleanti: - İıte satın alacağımız hane ilr.rdekl feriyelere 
çok u; ak değildir· f e_~a değil fena değil. Dııarda konuıup pa
zarlık ederiz. Diye yuksek sesle cevap verdi. KleanUnln mak· 
sadı kayıkcıların birfey çakmamaları temin idi. Ali ı6avl efen· 
di meseleyi derhal çakıvermtıti. 

_ Ya, ya - dedi - Hane sahibi de bir iyi kalpli hayırlı 
adama benziyor. zaten orta köye dahi geldik. 

Dedi: Kayıkçılar kantere batmııdı, az sonra Orta~ lake· 
leıine çıktılar. Arbk korkuyu tehlikeyi atlatmıı 1&fda'lardı. 

Kleanti ile A li suavi Efendi caddeye çıktılar. KleantrnlD ara· 
baıı orada bir köıede duruyordu. Arabacı efendilerini pıtı 
görmez Arabadan atladı Kapıyı açarak gelenleri bDIQI' d 

- Buyurun hazr(''' · '· · -'' ' ~·-~ v· •., af)ca11 '~ 
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arabaya bindi Araba eılklafA dofnt ilerlemeğe ba ladı. Ar
'kleantınin Konaiına gidiyorlardı. 

lkt arlcadAt y:.lda hfç btrıey ıörütmedller, Az sonra Araba 
ldeantının ~vi önilnde dwrmu~tu iki arkadaı Arabadan indiler 
d~nı içeriye grdiler. 

Kleanllnfn uplı karıılarına ç1lrta yavaıça 
- Mtaaflrler var efendim. Emriniz mucibince 1 F ndiJerini 

lbbaftr oda:nna aldım. Belcllyorlar. Dedi 
klftntl baıını ralldadı: - Bflrycu m biliyonırn! Diye fı-

111dı1arak ilerledi mtaafirlerfn bulundugu odaya doğru yi.:rüdü 
Alı •kYI Efendi de nrkaıınclan takibedtyordu. Od::-dan içerl
rlJe llrdller. 

BiUbı arkadaıları lçerde idi. Hoca Kazım Efendi bile oda
da beklt.Jordu. Ayrıca Beyle Fıltbeli Ahmet Paıa oa orada idl

ler. ltleanu ile Ali ıuavi Efendlyl gorJnce hep birden ayaklan
clalu. 

KleanU aülerekten dedi: 
- Arkadqlar, muvaffakiyet bizimdir. Ben timdi All aiavi 

Efendi laaaretlerlle bbllkte Kuzguncuktan geliyorum' Vutyet 
eyidir. Dhotte çıralaa aaraymm 6athıclen ıeçtik. Etrafı tetkl
kettlk. Saray rmbmı çok ehertılhltr. Yalnız orada bır duvar 
gardGm ki oraclan açılmak biraz ,cıç olacaktır. 

itte anleadlie etUlbn cihet de budur.Dedl .. All aalavi efen
di .ICleanUnin 16ylediklertnl tsadtkettl. 

_ Evet Dedl.A vdet de aynı meseleyi de düıün-
cllm. fakat bir kolaylık bulunur. Dunrı apnak bizim f~ln güç 
..,_cakbr. 

........ Ftlfbelf Ahmet Pata söze ~lf, ehemmfyetlf bir 

Alımet pap~•.n filcri ~tı idi. Eger saraya birden bf re ild 
taraflı hicurn e ılecek ol\Cr:ıa ınuvak odrıa't güç olmıyacak 
tı. Çünkü nöbelç'fer b rden bire şa.şıraca1 lar ne~ e ufra~ıl" 
tarını hHm1yeerklerdl. 

Alı süavi Efedi de Ahmet Pa~nnın fı!.r;ndeydi ıara~a 
PJhtrm ve cadde tarafından hücuıned:iecel. o1unursa muvni
fak ohn.tcai• J an atind~ydl. 

Hepıı Ahınel P--1anı.1 C''Ülalaa m• heg<nc.ı;for. ynlnız on~ 
lnr Den:z tal1'fındnu hi..curn edece'<. r lanlc.rın i:imler t lu~t·m• 
b'imiyor!a:c!J. Ho(a K!lzım efendi Al' ::-ür."lt': [feqdl}... soı-..:n. 

- A~ız:m - De.!i - Biz ortakö]i ) ohındal.i mı..lıD c irle:!ri o 

saraya hGcuın için baztr bulunacal.lnrmı biliyoruz. •ınlla sa
adet!~ Ahmet Pafa Ş raaerhniz de lazım olan ~ lahlar bir 
Araba tle sabaha karfl yol Cherinde beJ\.leteceklerd'r. Bu c+ 
betle. teaün edilrnitUr. 

Y~ruz bilmek iıtediiimlz nokta ıunul' ki, Ku7.f?t nc.ukttn 
•••I gelinecek klınler gelecekler .U.hlal'lld kimler temin e
clecelclerdlr? 

Bu cihetleri bilecek olunak iyi olurdu. 

Alt a4avi - Evet evet 6yleclir efendi hazretleri kusgiiecuk
ta benim Oçyiiz kadar muhacirim vardır. 

H..,.ı de hazır dırlar. 
Silah cephane meıeleıfne gelince o da temin edflmlıUr. 

Ben bu gece sabaha kartı silahları sandıklara yükliyerek bf r 
kayıkla karııya geçireceğim! 

Orada benim adamlarim heni bekliyeceklerclir. Silahlar 
bu suretle kuzıuncula g6tirüleceklerd.r. 

bzon, Rolathane Pizeye 

Ye Of, Trabzon, Giresoıw.tıll 

Faua, Samsun, Sinop, 1 
ya u~ray rak J:elecekU 

ye lk( n<..İ "~ Jıl1r{ 
l'arad~n·z aülcı \e ınrat 

vapuru 1
; ~a ..... a 

kimmuran·~ -:r i 
gillld nwş rr ı Sirl eci rı 
d~ harelceo:.le do&ru 1 
•i-:, İnebdu, Samsun 

Ç·re ç~, Trabzon, S 
ve rizı-•I ye gid~ce''.t·r. 

Tafsilat için Sirkec· 
kenci hanında kltn ac 
müracaıll.T elefon lıtanb 

aVlürebbiy 
Eyi Familyaya men 

yaıb bir m ·.dam milrebbi 
yer arıyor. Almanca, 
öfretfr. Türkiye dabtll 
tehfrde hizmet kabul ede 
memleketlerede gider • 
rıhbm orta han No. 2 
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