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Maarif vekili Cemal H11isnü Bey aleyhine de 

. " • .ıii(,· ~, '·. 

bir dava açıldı ! 
. . -

'7 ..... Millet meclisinde!-~ 
Maliye vekilinin beyanatı tatmin

kar değildi. Tarife işleri ve 
paramızın sukutu ! 

.... 
hariçten fazla mal celbedil-Maliye vekili Saraç oğlu 

Şükrü bey, evvelki gün Büyük 
Millet Mecliılnde iktisadi, mali 
•ınai vaziyetimiz hakkmda 
uzun beyanatda bulunmuıtur. 

Vekil beyin verdiği izaha

meıi keyfiyeti birinci safta 
gelmekle beraber, umumi buh
ranla bu nokta üzerinde mü-

1 nasebeti bulunmamak gerektir. 

» :ın, eıaa itibarile eyi denebi- ' 
ecek bir toplamanın mahıulü 
olduğu anlaıılıyordu. 

Bu cihetin takdir edilme· 
11ıeaı lnaafıızhk olacaktır. 

Beyanatın dikkatle mütalaa 
\'e mülahaza edilmesi, mem
lekeun geçJrdiğJ ıon buhran 
hakkında etraflı malumat 
edfnilmesine yardım edebilir. 
Bu itibarla, Saraç oğlu Şükrü 
heyin mecliı huzurunda gös
termek istediği vaz!yetler ve 
•afhalarla ayrı ayrı alakadar 
0 llllarnak imkanı yoktur. 

Maliye vekilinin muf aual 
•özleri araımda bilhassa Türk 
Paraaına temaseden kmmla 
aürnrük tarif elerlne ait olan 

' hokt'llar muhakememiz eına
•ında geçen bazı iddialar do-
layi ılle btzf daha ziyade üze
rine çekmektedir. 

Cumhuriyet müddei umu
nıtsı Cemil Bey, hergün tica
ret mahkemelerind ~ lflaıeden 
tüccarların ifliu etmeleri hadl
•eıtnden hükumeti mesul tut
nıanın doğru olmadığ1nı ıöy
lernıılerdi. Bu arada da yeni 
Rünırük tarifesi üzerine çok ı 
Para kazanmak makıadile Tüc- 1 
carların avrupadan fazla mal 
ReUrdiklerlni bu malları sa
tanıayıncada tablattle iflas uçu
rurumlarma yuvarlandıklarını 
•erdetmtılerdi : 

Şu meırudat, maliye ve
k&letinin son para buhranında 
hıazeret olarak ileriye sürmek 
latedtği bir mütalaadır. Eğer 
hıüddelumumi Cemil Bey Tür-
k ' lyedekı buhraıun hariçten mal 
celbeden tüccara inhisar etme
diffnl lnıafla teemmül etleler
dt ıu - -k ' çuru nazariyeyi müda-
faa etnı l d ez er, yani meıelede ken-
.,!_ ~ok tat nazarlarının bllha11a 
bir 

79 
'Yekaletinl daha ıamil 

nıeaul& 
derball bı Yı ete- düıüreceğtnde 

z ınle f 
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Netekim : li~ıını _ 
l k er o mu-
ialara tıUrA etnıenıekt h 

kati kabul ettiklerini 16.~~ akı-
oldular. rınıı 

Para buhranı meı'eleıfnde 

Şu iddiayı; muhakememiz-
le beraber meclisteki beyana
tının " Kambiyo vaziyeti .. 
kıımile bizzat Maliye vekili 
de kendi aleyhine olarak: ka
bul, taslik ve itiraf etmlı oldu. , 

1 - Maliye vekili, ihracat 
mevsiminin sonlarına doğru 

her ıeneden fazla bir temev
vüç görüldüğünü söyledi. Bu
nun ıebebi, her halde muhak
kak bir tedbirsizlik neticeıi 

olan " Avrupadan fazla mal 
celbetmekten ,, ileri geliniyor
du. 

2 - Gümrük tarifesi, ya
pılırken, onun hassaten mem· 
leket de "ithalat,, iılerile uğra
ıanların piyasanın tahammü
lünden ziyade eıya getirecek
lerJ düıünülmek, hesaba katıl
mak lazım değil miydi ? 

Bir nizam konulurken, o
nun etrafındaki menfi ih
timaller evvelden heıabedil

mek, ona göre manii tedbirler 
almak ilk planda gelen vazi
felerden en mühimmi değil 
miydi'? 

"Tarife,, kanununun ilamn
dan mukaddem, ithalat mua
melelerini dütünmek icabeder
ken, meıum hakikat anlaııl

dıktan, tablatilede it itten 
geçtikten ıonra: 

-Tüccar istifade kastlle çok 
mal a-etlrdi, satamadı, borcunu 
ödeyemedi, binaenaley paramız 
birden dehıetle sukut ettl,ta
mahkarlarda lflaıettiler!?. 

Demek çok hauas olan dev
letçilik ve hükilmetçilik niza
mında yeri olan bir mazeret 
midir? Bu takdirde meıuliyet 
denilen ıeyin birden orta
dan kalktıfı, yok olduğu gö
rülür l Bilakis mazeret diye öne 
atılmakta olan ıebepler de, me
ıuliyetin bizzat kendiılnden baı
kaaı olamazlar. 

Memleket itlerinde samimi 
olmak lazımdır. Maliye vekili
nin beyanatındaki .. kambiyo 
kıımı,, iıte ıu noktalardan tat
minkar deiildf r. Özrün ken
dilt kabahati kulağından tutup 
ortaya çıkariyor! 

Arif Oruç 
,.. ______ 29 _____ , _________________ ~ 

' Haydar Rifat B. 
Müdafaasının 

metinleri 
tahrifedilme.miş 
- 4 üncü st.lu'/entizdc -

Maarif vekili Cemal Hüsnü B. aley
hine de dava açıldı. 

Haber aJdığınııza göre J\1aarif vekili Cenıal Hüsnü 
Bev alevhine de bir dava ikaıne edilmistir. Dava 

~ w > 

nuıhteJit ınübade1e koınisyonu sa bık nıüşa viri Füa t 
Bey tarafından nçılnııştır. Dava ı-\nkarada rüyet 
edilecektir. 

Baro (Politika) alt.yhine' dava açtı 
Politika gazeteıi aleyhinede Baro bir dava ikame etmlıllr. Da

vamn sebebi ıudur. Politikada bir karikatür neşr edilmlıtir. Bu ka
rikatürün altında ıu ibare yazılıdır " Avukatlar aç kaldıkları için 

icra kanununun tadilini istiyorlar. ,, Bunu Bıtro hayıiyetıiken gör
düğünden dava açmııtır. Davacı baro olduğuna göre müdafaa ede
cek avukatta bulunamayacaktır. 

• • • .. - .. 4 • • .. ,• ,. • • • ·r:· 
CEMAL HÜSNÜ B. 

. Bütçe Dün ~elen tayyareciler 
-~· 

Dünm~ ecliste~: ka-
bul edildi 

Ankara 19 (A. A,) Büyük 
millet meclisi saat l 4 te tekrar 
toplanarak bütçenin müza
keresine devam e~mif ve Da
hiliye vekaleti bütçesini 4 milyon 
566 bin ı 94Clira, posta ve telgraf 
ve telefon bütçesini 5,835,210 
emniyeti umumiye biltçesini 4, 
435964 ve Jandarma uınum ku
mandanlık ~ bütçesini 8 milyon 
91 5 bin G46 lira olarak kabul 
eylemi:tir. Bu suretle bütçelerinr 
masraf kısmının müzakeresi ik
mal edtlmiıtir. Bundan sonra 
19~0 bütçesi varidat lnınıı 

müzakere edilerek bütçenin heyeti 
umum iyesi lı. taç edilmlıtir. 

Bütçe reye vazedilmiı ve 237 

rey ve mevcudün ittifakile kabul 
olunmuıtur. Makamı riyasetin 
bildirdiği bu tasnifi ara neticesi 
alkıılarla karıılanınııtır. 

Türk meslektaşlarına iadei ziyaret 
L .. . ettiklerini söyliyorlar. 

/Jün gelen tayyareciler ve mtistakbilin 
Evelce amerikaya giden Türk 

1 

heyeti askeriyemize iadei zlya-
tayyarecllerden mürekkep bir ret için amerika aekerf tayya-

Kabul edilen yeni bütçe ile D k k d 
devlet bütçeıine dahil dairelerin ,------------~.re ya ın a ~, 

• 930 maıı ıene•i masarifi karıılığ• , Tarihi bir tefrikaya başlıyoruz : 
olarak 222, 70~ ,023 lira tahsisat 1 

ve buna karııhk olmak üzre • rı· L A • 

222,t.32,000 lira varidat tahmin IH ALI 
edil mittir. Meclis perıembe günü 
toplanacaktır· 

Evkaf layihası 
Ankara, 19 (Telefon) Hazır· 

lanan yeni evkaf laythaıının ge· 
lecek ıene kesbi kanuniyet ede
cegi anlaıılmaktadır. 

Yeni bir kanıın 
Ankara, 19 (Telefon) Hüku- ' 

met harice giden malların eyi 
cinıten olmaıını temin maksadıla 
yeni bir kanun layihası hazır
lamııtır 

Devlet bankası 
layihası 

Ankara, 19 (Telefon) Devlet 
bankaıı teıkili hakındaki layiha
mn Çarıamba günü heyeti ve
kile içtimamda müzakereıl muh

temeldir. 

Ondokuzunc•\ milat asrının cihanı 
altüst eden büyük harp ve idare 
adamı, Korsikah genç mülazim 

IJOıYAPAllT 

KEBiR 
Beşerin, ateşten 
bir kasırga gibi 
yer yüzünü kasıp 
kavuran ilk ve 
n1uhteşen1 şuurlu 

han1Iesi .. 

Rus o 
Mirabo .. 
Danton ! 

Robespiyer 
Sen Jı"st .. 

Mara .. 



Sahife ! 
YARIN 

Bütün devletler birliğe taraftar 
•• •• •• gorunuyor 

Dün gelen tayyareciler 
Muhittin B. kolordu kumandanı 
Şnkrü Naili pafa, Tayyare cemi
yeti refsi Hasan Fehmi Be) , ls
tanbulda bulunan tayyareci zabi
tanı, Amerika sefareti erkanın
dan üç zat . latanbulda bulunan 
amerikah gazeteci, Robert Kol
lej profeıörlerinden bazıları, lı
tanbul Türk gazetecileri bulun
muılardır. 

Avrupa ittihadı birliği kon
feransı açılmııtır. Dahiliye na
zırı M. Virtth, Almanya devle
tini temıil etmekte idi. Murah
haslara beyanı hoı amedt ey
ledikttan sonra konferansın kü
ıadıle M. Briand'ın Alman hü-
kümelinin hususi bir ehemmiyet 
atfetmekte olduğu muhtırasının 

neıri keyfiyetinin aynı zamana 
tesadüf etmesi hususunu ehem

recllerinden mürekkep bir hey'
eti aıkeriye dün Y eıtlköy tay
yare kararkahına dört tayyare 
ile galmiılerdir· 

Amerikan tayyare1erinden ü
çü dün öfle üzeri biri de ak
ıam üzeri saat 18 de gelmfıler
dlr. 

Bu hey' eti askeriye ara
sında Amerikalı tayyareci bin
baıı hul ve dolltli, yüz baıı Ka
non, milazım Parker Mtater 
Golding ve diğer iki tayyare 
makin il ti bulunmaktadır. 

Amerikan hey' eti ukeriyesf 
ıereflne dün akıam bir çay zi
yafeti verilmlıtir. Ziyafette latan 
bul [ valisi ve ıehreminl 

Amerikalı tayyare zabitanı 
dün lstanbul valisi ıehremini 
Muhittin beyi tayyare cemiyeti 
refıi Hasan Fehmi Beyi, kolordu 
kumandaı· ı Şükrü Naili paıayı 
ve sair makamatı resmiyeyi ge
zerek kartlarını b1rakmıılardır. 
Dln gecede ıereflerlne Perapa
laata bir ziyafet verilmittir. 

Ankara: 19 ( A.A ) - Muh-

miyetle kaydetmittir. 

Yüguslavya ne fikirde 
Belgrat, 19 (A. A.) Matbuat 

Briant projesini büyük bir tevee-
1. cühle kartılamııtır. 

Amerika un1urla nııyor 
Vasbin~ton, 19 (AA.). - Res-

telit Mahkemelert Türkiye umu- mi mahafil, bir avrupa federa-
mi ajanlığın8an teblii olunmuı- syonu tetkili hakkmdaki Briand 

tur. projesini hali hazırda bu proje-
Türk İngllız ve Türk ltalyan nin bilhassa iktlıadl sahada ta-

Muhtelit Hakem mahkemeleri hakkuku keyfiyetinin bir takım 
5 temmuz 930 tarihinden 31 a- müıkülata maruz kalacağını ka-
ğuıtoı 1939 tarihine kada; yaz bul ve teslim etmekle beraber 
tatiline karar verllmiıtlr. Bu müd-

e lT ge eT s tan- det zarfında bu mahkemelerin Kolunun diyeti ç k 
• [ J teveccühle karıılamıılardır. 

muhakeme usulleri nizamname- İııgilizler ne diyor? 
Bir sarh~;l~un neticesi bula da geldi sinde gösterilen mnddetler cere- Loııdra, 19 (A.A) _ Matbu-

nnıhakenJede Bir hafta evvel cenup budu- yan etmeyecektir. Keyfiyet mez- at, bir Avrupa federasyonu ihda-
dumuzdan memleketimiz afakını kur mahkemeler riyasetinin i~,- ıı hakkındaki Brinad muhtırası 

Üsküdarda Mukime hanımın istila eden rekirge sürülerinin arı u"ıerı'ne ilaAn olunur. h kk T a ında müsait tefsiratta bulu-
evinde bıçakla Niyazi efendinin bir k11mının imha ve bl r k11mı-
kolunu yaralayan Berber lbrahl- nın da muhtelit mıntakalara da- Resim sergisi maktadır. Obıerver gazetesi 1 

mln D1uhal<emesıne don ağır ce- iıldiğı anlaıılrnaktadır. durendit bir devlet adamı olan 
zada haılanmııtır. Bu çekirgelerden bir kısmı Ankara, 19 (Telefon) Resim M. Brinad'ın töhretini bir kat 

Hadise ıudur: Bir gece Ber- nihayet lsttınbula kadar gelmif sergisi Meclis reisi Kazım paıa daha arttıracak bulunan bu pro-
ber lbrahim sarhoı olduiu halde ve vilayet mıntıkasının muhtelif tarafından bu gün ıaat beıte jeyi lngiliz efkarı umumiyesioin 

IMukime-hanımın evinin önüne yerlerinde hatta ıehir içinde açıldı. kayıt ve 1art11z kabul etmekte 

B 
görülmüıtür. Çekirgelerin imhası KotlVc' l valisi ld ğ 

gelerek bir nara atmıı ve : ana için vilayet ziraat .müdürlüğünce .J o u unu yazmaktadır. 
Kırca Alinin oğlu derler, ulan tedabir ittihazına baılanmııtır. Ankara, 19 (Telefon) Konya AJınanya da taraf tar 
burasını kerhane mi yaptınız , Bu cümleden olmak üzere valisi izzet bey DahlJiye veka-
burada namuslu adam yok mu vilayet ziraat müdürü Tahıin letile temasta bulunınak üzere BPrlin. 19. (A.A) Gazeteler, 

hll bulunan Avrupa hükunıetle" 
rinden 2 7 11ine aynı zamanda 
tebliğ edilmittlr. Bu muhtırada 
9 Eylulde Cenevrede izah edl~ 
mit olan fikirler teval olunnıalı
ta ve 3 ihtirazı kayıt ileri ıil" 
rühuektedir. 

1 - Avrupa hükumetleriolO 
elbirliği il«! çalıımaları Akv•lll 
cemiyetini zafa uğratmak ıöyl• 
dunun onun eaerlni kolaylaıtır 
mak lazım gelir. 

2 - Avrupa hükiimetleriolO 
bir arada çalıımaları her haos' 
bir ka vım ve ırk aleyhinde olı11•· 
mak ve karıılıklı tam bir itllll•t 
dahilinde lnkltaf etmek ıc•P 
eder. 

3-Bu mesaiye iıtfrakl Avru· 
pa birliğine dahil olacak devlet· 
lerin hakkı hakimiyetini hlç bit 

veçhile ihlal etmemek lazJlll 
gelir. Muktıranm sonunda f rao,. 
hühiimei:lnin bazı fili ve anıeb 
sebeplerden dolayi evvelce ılerl 
sürmüı olduğu fıkfrlere merbut 
kaldığı beyan edilmetekdlr. 

Samsunda 
bir yıl dönümü 
~ -.....-~ .. ----- --Samsun, 19 (A.A.) - VPtanıo 
kurtuluıu için Büyük GaziolO 
Samsunda mücadeleye baıladıl' 
19 may11 tarihinin yıl dönümürıil 
Samsunlular derin bir heyecaJI 
ile teıft etmtılerdir. Gazi kon•" 
ğında yapılan içtimada • buaanO 
yaratan 19 mayısa dair nutuklar 
söylenmiıtir. Akıam Fener alafl 
yapılacak ve fırka tarafın· 

dan tükran balosu verilecektir. 

diye bağırmıt ve kapıya tekme hey Çatalca ve havallslne gide- buraya gelmiıtlr, ve bilhaua Germania ve VVor· 
vurarak zorla içeri girmfıtlr ıon- rek icap eden tedabiri ittihaz K d reci ven, M. Briand'ın Avrupa fe- Harptan evvele 
ra bıçaiını çekerek Mukime ederek avdet etmiıtir. a 111 ta)' ya ) M derasyonu projesini müsait ıuret-
h f b l N Çekirgeler bilha11a Çatalca Sinkapur, 18 ( A.A - is te tefsı·r etmektedı·r.· do.. " " ? anımın müsa iri u unan fyazf b h s nuş mu ve Yakacıkta meıe yapraklarlle Amy Johnos bu sa a oura- • 
efendinin üzerine atılarak 101 b h valan Cazeteler Almanyanın bu hu-bailara arız olmuılardır. Bu nyaya kitmek üzre a - Belgrat, 19 (A.A) 
kolundan yaralarnııtır. ıusta sarfı mesai etmesi lazım 

çekirgeler toplathrılmaktadır. mııtar. Ticaret nazırı M. DemetroviÇ 
Haatanede Niyazi efendinin y l d S l d · 1 f geldiğini yazmaktadırlar. 

N 
f a uva a ve i ivri e de ltalyan Zeplin Isviçret c. Selanik gazetecilerine Balkall 

kolu kesllmiıtir. iyazl e ' 15 00 cinsi denilen diğerlerinden daha l b ~1uhtrada ne var? 
lira talep etmektedir. ıahitlerin muzur çekirgeler görülmüıtür. Bale, 18 (A. A.) Zep in a- mHletleri arasında bir mukarenet 
celbi için muhakeme talik olun- bunlar da zehirlenerek toplattı- lonu ıaat 19 50 de Bale üzerin- Paris, 18 ( A.A ) - Briand vücude ge.tirllmeal liizumundao 

~d;u;·~~~=·~==~==~~====~!~r~ı;lm;;;ak;t~a~d~ı~r·~~~~~~~~~~u~ç~m~u~ı~v~e~yo~l~~~n;a~d;ev;a;rn~e~t=m~i~t~ti=r·~~m;u;h;t;•r;a;sı~a;k;v~a;m~;ce;m:;;;iy~e~l;in;e~d~a~-~~b;a;h;•=e;tm;;;lı~t~tr=·~~~~~~----
1~ef rika No: 29 20 l\tayıs 1930 · 

( Ankarada bir macera) 

Yatı l ta cc aı vleı ı- k ir.celip ıUıü
len ellerini pençerelere uzatır, 

0 meçhul ve esrarengiz kadmla 

uıraıırmıt hep •.. 

Sami Bey amcama tellıla ıel-

dl. Dizlerimin burkulduiunu hiı 
ettim. Amcamdan Van meb'us

larından birinin (Keçi ören) bai
larındakt k6tkünil ldralamala 

ta vaaaut •tm .. ını rica etti. Dok

torun tavılyesl böyle ımıı. Keçi 

örene çıkmak mecburiyeti oldu
ğunu söyliyordu : Handanın ora-

da temiz havada tedavisi icap 

ediyormuı • • • 

Yazan: AY JIAN 

-13-
1.'J ltaz İran 

Onlar gitti ( 4 ) İıumarolu da
ireye baıkaları ıeldiler. Uzun boy
lu zalf yüzlü kartal ıagaaı aibi 
burnu bıyıklarının üstüne kıvrı
lan bir adamla çok mütenaaip 
boylu ıüzıün ve ıeytan bakıılı 

bir kadın onların dalrealnde yer
leıUler. Y ılııık bık hizmetçileri ile 
aeçkln bir ahçıları var, bu adam 
b61tık ticaret itleri yapmaya ça· 
hıırmıı. yanındaki lüzumundan 
fazla gOzel kadının zevce ve ya 
metreıl oldufunda herkeate te
r-*ltU var. Mnbımce ıılerlnl onun 
vasıtası ile takip ettirir, bakar. 

Baıında tuvaleti ve hüınü tle 
göz kamaıtıran olgun kadını çok 

defa yeni tanımıı olduğu nüfuzlu 
adamlara terk ederek ııvıııp 

gidermlf. Elinden bfr ıeytn 
kurtulmadığında her kes müt
tefikti. Şimdi de, amcama yanaı

mak istiyorlardı. CaziP kadının 
bazı geceler salonda amcamla 

ıabahladığı oluyor. Kocası bir 
defa bile • ıemtlerıne uğramıyor. 
Ne yapm~k lıtiyorlar. Bunu bllmi 

yorum Müstesna kadının tsmlnfn(Ca
zibe) olduğunu öğrenmeye mu
vaffak oldum. Baıbaıa kağıt 
tomarları araaında ıaatlarca mer 
ğul oluyorlar, kapıları ıım sıkı ka
payarak halvete çekiliyorlar. Hiz-

metçi Samiye bile yanlarına giremi
yor. Gece yar11ından sonra am
cam onu yavaıça kapuya kadar 
seçlrlyor. Üyleye kadar horul 
horul uyuyor. Bu sabah kahve 
altımı ıetiren Samiye : 

- Küçük bey dedi. 
Hayretle yüzüne baktım "ol

muı çiçek,, Samiyeye böyle derim 
ilk defa bana mahrem bir aır 
tevdi edlyormuı gibi gözlerini 
açarak kulağıma fısıldadı: 

- Bu Cazibe hanım eyi bir 
kadın değil küçük bey. 

- Neden anladın kızım? 
- Gece beyfendi onu kapı-

ya kadar !geçlrmitU ya? 
- Ben ne bileyim görmedim. 
- Cazibe hanımın beyi ko-

ridordaydı ne konuıacaklar diye 
dinledim elini tutup yavaıça gü
lerek dediki:naııl ihtiyar domnz
la it yolunda gidiyor mu! 

Merakla ıordum: Ey Cazibe 
hanım ne dedi ? 

- Parmafını dudağına gö
türerek: Sus! eyidir. Dedi •• 

Ah zaten bunu ben kaç gOn
dür anlamııtım. Elbette kadın 
kuvveti, para knvvetlnden daha 
nafizdi. Bu adam da bu yo!dan 

yürüyor, maksada bu kıaa v• 
kestirme geçitten atlayıp geçme" 
ye çal ıııyordu. Kim bilir, timdi" 
ye kadar kaç kiti yl böyle caslP 
zagari ile avlaylp çantaya ablaJI 
kekliklere benzetmiftl. Bir ko
layını bulup bir yere sokuluyor, 
arkadan' nefia kadını aahne1• 
çıkardıktan ıonra meıeleyi onull 
olgun vücudu ile kırmızıl dudak .. 
larının meharetlne terk ediyordu• 
Şüpheılz amcam da göz kam•f .. 
taran ihtiraa kafeılne girnıelı 
üzere idi. Zaten, bu aile il• 
münaıebet peyda ettiylnden~ 
ona bir ıeyler oldu. Arbk klOP" 
lerde ıabahlamıyor, ıaatte bit 
elblae ve tuvalet deyi ıtlren aeb
har kadından ayrılamlyordll• 
Klübe onunla gidiyordu. Lok•ll .. 
tada onu karıaaına alarak bordo 
ıarabı yuvarlıyor' tiyatroda ea
zlbe ile kendlıi için huıuıi loca:_ 
lar açtırıyordu. Onların makaada 

(Devamı var) 



20 Mayaa 

Günahtır! 
- ••••M .s ""••• -

Park karşısında 
çirkin bir vok' a 

-·>~ 

Esnaf 
Böyle mi takip 

olunur? 

y ealne ıervetleri tarümar edilen 

l~·i yemişci ve yavrularl 

İıtanbulda namutiyle,azmiyle 
Ptta k b azanmak isteyen iki bet-
8 •htan• dün bir mektup aldık. 

1 
Utılar gülhane parkı karımnda 

:Portada ıatıcılık eden Raıul ve 
eııt namında iki zavallıdır. 

Bu biçareler, ıabahtan akıa
lba kadar güneı altında, yağmur 
\'e f l •thna içinde ekmek parası 
b~~n iztarap çekiyorlar. Ve ala
Gı dikleri üç beı kuruıla akıam 
" erı çôcuklarına gıda götürü
.rotlar. 

h Fakat bu hal çok sürmeyor, 
~" Rün ·o meı'un günde evelki 
~dür yakaları kolları 11rm11h 

Ct alı beı zabıtal belediye me-

~~ru ile, belleri meçli, tabancalı 
Polıı gelip bu zavallıların 

)eo· 
~ane ümitleri olan birer avuç 

Yenıııı tnrümar ediyor. 
,. Bununla da kalmayıp tehdit 
' küfUrlerle karakola götürü

Yorlar 

v k' td a a okadar çirkin cereyan 
r 1Y0 tki, bir gazete fotografçısı 
'•imlerini alıyor. 

tı Bu ne demektir. Bu nasıl iı
h \ Eger orada satıcılık etmek 
b' edtye nizamatına muhalif ise 

0~ tekilde mi ihtar ve muamele 
llnınalıdır soruyoruz? 

htı R.asul ve Reıit mektuplarında 
hı e feryat ediyorlar. Eğer halk 
tlkın d-Ç(i ~ eaeydl bizi oveceklerdi, 

Q nku teıebbüs ettiler" diyorlar. 
Ço~ Çirkin haller, dayak vak'aları 
td tekerrür ediyor. Bunu men 
bır'cek makam neresi ise artık 
~mıldanmalıdır. 

Çamur seli bir kö- . 
YÜ mahvetti ! 
T Semarang (Cava), (A.A.) 

fıık elmajo dağınan yamacından 
lrı ıktan bir çamur seli Cavanın 

er eztnd k dakı e lin Ltksan namın-
Y•rhle götü "lllü re alt ka ıabayı alıp 

,, 45 kı,, -ı - -. o muıtur. 
Bır han1led 

P ( e arlı , 19 A. A ) Al 
~nubı Amerika sefe~t 

1 
manya 

lrı i n icra et-
e e teıt'bb6s etmlı olan 

~inden alınan bir telsize 0 .... zep
q ~-.aran 

~a ıeft nesi bu sabah •aat 4: te 
l hon üzerinden uçmuıtur. 

00 bini hükuı11et ödiyor! 
P.!adrid, 18 (A. A.) - Devlet 

•~ra c •ı diktatörlük zamanında 
it eneral Aguilera hakkında hü-

d~edllen 100 bin J'eçetalık nak
Ödece~nın hilktimet tarafından 
•e..:.rnı esı lazım geldiğine karar 

tttr, 

Dayak tahkikatı 

Müfettişler dün 
ifade aldılar 

YARIN 

Aceze 

Sahife 3 

Yeni pullar . Oda bütçesi 
•• iozO:ı( ( . - - .,.po.4 .. -

Dün ilk partı li- Daraldıgında 
mana geldi sergi açılmayacak İzmir valisi Ka:um paıanın 

kızı Şükran hanımla aık mace
rası geçiren aktör Muammer B. 
dün mülkiye müfettitliğinde is
ticvap edilmittir. Genç aktör 

Poıta ve telgraf müdürlyeti

Dahiliye vekaleti bütün vila- · nin fngiltereye slparit ettiği pul
yetlere yeni bir tamim gönder- 1 

ların ilk partisi olarak (32) mil-

Oldukları memle
kette tedavi 
edilecekler Geçen sene Sanayi Birliği ta

rafından Yerli senayi mallıırı 
sergisi namı ile bir sergi açıl · 
mıo ve bunda yerli ıenayi ma
mulatl teohir edilmfılf. Bunun 
i~ln ticaret odasından da (2000) 
lıra tahsisat ahnmı~tı. Bu sene 
Sanayi Bf rligi tarafından yine 

kendisinin taksim polJs merke
zinde İzmir poliı müdürü Ömer 
beyden müdhit dayak yediğini 
musirren iddia etmtıtir. Mülkiye 
müfettiıllği tahkikata devam 
ediyor netfcei tahklkatanı vila
yete bildirecektir . 

mittir. 
Bu yeni tamimde nakabili le- yon liralık pul dün ıehrimize gel-

mi~tir. Bunlar küçük kıymetteki 

pullar olup tekmil müraselatta 
davi olduğu anlaıılan hastaların 
Da rül' acezeye gönderilmemesi 
emredilmektedir, zira Darül'a- kullanılacaklardır. bir sergi küıadı tasavvur edtl

mfı ve Ticaret odasına müra
caatta buluoulmuıtur. Fakat Ti
caret oda11 bu sene bütçesinin 
ademi müsaadesinden dolayi bu 
tahıiaatı veremiyecegini söyle-

~1ua1lin1ler kadrosu 
Muallimler kadrosu el'an 

vekaletten gelmemiıtir. Bu gün 
lerde gelmesi Maarif emanetince 
beklenmektedir. 

Taksiler için yeni 
bir care ! 

' -~ 

ceze yalnız İstanbulun ihtiyarı, 
acezesi kabul edilmesi lazım 

geldiğinden, taırada, tedavileri 
imkan dahilinde olmayanların 

oldukları yerde tedavi altina 
alınmaları bildirilmektedir. -- ....,... ________ _ 

Büyük adada 
vahşiler ! 

---:> "'°"'(. -
Son bir hafta zarfında ..aeyrü 

ıefer merkezi tarafından muh
telif sebeplerle ıöföre ceza ve
rilmiıtir. 

Bu ne hal? Büyük-

Çevrilen yüzden fazla oto
mobilden k11mı azamımn takıi-
leri bozuk olduğu görülmüılür. 

Taksilerin daha sık bir kon
trola tabi f utulmaıı için seyrü-
sefer merkezi tarafından Ema
nete bir rapor verllmiıtlr, 

Bu raporda taksilerin iki ta
rafından geçen mühürlü talim 
makinenin dört tarafından do· 
laıtırılarak dört cepheden de mü
hür vaz'ı ve tamir lüzumu kar-
1111nda bunların münhaairen sey
rı\sef er merkezine açtırılması ve 
hilafında hareket eden ıoförle
rin tecziyelerine dair seyrüsefer 
nizamnamesine bir madde ilaveıi 
teklif ediJmektedir. 

Bu rapor Emanet heyeti fen
niyeıince tetkik edilecektir. 

Buca nahiye oldu 
İzmirln bir tıayfiyesi olan 

"Buca,, nahiyeye tahvil edil mittir, 

Polonya sefareti ticaret 
müşaviri 

Bir çok Fenelerden beri Po
lonyanın Türkiye sefareti nez
dinde ticaret müıavirl bulunan 
Siglamond Vetulanl, ayni me
murlyetile Bükreıe nakl edil
diğinden mahi halin 2 O ncl ıalı 

günü memuriyeti cedidesine a
zimet edecektir. Ayni zamanda 
Polonya hükümetl Türkiyedeki 
ticaret müıa virliğini lağv etti
glnden mezkur müıavirliğin ir 
leri Polonya bat ıehbenderi M. 
Valerien Lopatto tarafından de
ruhde edilecektir. 

Ba~ka kazalara rapte
dilen üç köy 

Kastamonu vilayetinin Tosya 
kazasına merbut Y erkuyu köyü 
mezktir kazadan alınarak Çankı
rı vilayetinin İlgRz kazaıına ilhak 
edilmtıttr. 

ir Denizli vilayeti merkez 
kazasının Honaz nahiyesine mer
but Serbent, Sakızcılar köyleri 
nıezkiir kazadan alınarak ayni 
vilayetin Çal kazasına ilhak edll
nıtıth. 

Azlz~ye ~: ... n· Karahisar vilatinin 
zaıına nıerbut Bayat 

nahiyesinin Akhııar ko _ b :n 
hiyeden alınarak nıezkyu u

1
• na-'12 

ur vl aye· 

adada vahşiler de 
mi var? 

Büyükadada gayet garip ve 
gayet feci bir vaka olmuıtur. 
Bu kadar merhametsizce bir va
kayl görüpte Büyükadada vah· 
ıller olduğuna hükm edilmemesi 
kabil mi? 

Büyükadada Nfnmda, adalı 
fakir bir balıkçının kızı olan 
Haçimgay ismind~ bir küçük 
kız çocuğu komıusu bulunan Yu
ıu f iıminde arnavut bir bağçe
vanın bahçesine glrml§ ve ağaç
tan bir erik koparmııtır. Bunu 
gören bağçevan son derece hid
detlenmiı ve eline geçirdıği bir 
demiri kızın kafaıına vurmuı 
kız derhal yere yıkılmııtır. Ço
cuğun kafaai yarıldığı ve bay-
gın düıtüğü için dehal eczaha
neye nakledllmit doktor çocu
ğun ölmek üzre olduğunu bildt-

lliinden hastahaneye nakledilmiı
tf r derdest edilen bahçevan ( bu
nu niçin yaptın süaline ıoğuk 
kanlılıkla .J 

- 2tr erik çaldı! 
Demtıtir. 
-•••..Ci44•~--

Yeni mahsul 
. ~~ 

ilk arpa ınahsul u şehri
ınize geldi 

Ticaret borsasına evvelki gün 
tik defa olarak Mersinden yeni 
arpa mahsulu gelmiıtir. Bir kaç 
güne kadar bu senenin ilk buğ-
day mahsulünün de gelmesi bek
lenmektedir. Bu ııene Meraiiı ve 
havalisinde ıüne haıeresi ve çe
kirge mahsulü k11men tahrip e
decektir. Süne haıeresile müca
dele için iktisat vekaleti mahal
linde tetkikat yaptırmaktadır. 

İnkilap ınüzesi 

tin merkez kazasına ilhak edıl-
mtıttr. ı 

Gazi hazretlerinin Milli mü· 
cadelenln esaslarını hazırladık

le rı binada bir inkllap müzeıi 
tekarrilr etmlıtı. lnkilap tarihini 
canlandıracak olan eıya ve ve
saik bir senedenberi Şehrema
neti tarafmdan toplanmaktadır. 
Ancak iokilap tarihinin bülün 
devf rlerinl canlandıracak eıya 
henüz tamamlanmadığı için mü
zenin bu sene açılması kabil ola
mayacak ve gelecek seneye ka
lacaktır. 

Gazi Hazretlerinin resimlerini 

ha vl olan diğer büyük kıymetli 
pullar ise ikinci partide ielecek-

tir. Bu gün ilk parti olarak ge

lenler vapurdan çıkarılacaktır. 

Dayakla mı öldü 
Mercanın çocuğu Aliyi dö~e

rek öldüren hammal Süleyman la 
damadı Yusufun muhakemesine 
dün ağırcezada baılanmııtır. 

Süleymanla, Yusuf çocuğu 
döğerek öldürmedi~ lerini ve has
talıktan öldüğünü söylecliler. 
Şahitlerin celbi için muhakeme 
tRlik olundu. 

Taksiler 
•• 

Ucretler tenzil 
edilecek mi ? 
Şehremaneti hey' eti fennl

yesfnce takıile: üzerinde yapılan 
yeni tetkikat bltmiı ve encüme 
ni emanet bu hususta müzakera-

ta baılamııtır. Hey'etl fenniye 

tarafından dermeyan olunan 
mütalaa tasvip olunursa taksi 
ücretlerinin bir miktar tenzili 
mümkün olacaktır. 

İnönü nahiyesi 
Bilecik Vilayetinin Söğüt ka

zasına merbut lnönü nahlyeıi 

mezkur kazadan alınarak aynı 
vilayetin Bozüyük kazasına ilhak 

edilmııtir. 

Trakya ihracatı 
->~ 

\ 

mit ve Senayi Birligi de bu te-
ıebbüsünden .,.!_~~~r etmittf~ 

,Arzuhalcilerin bir 
şikayeti 

Ayaaofyada ağaçlar altında 
arzuhalcilik edenlerden de dün 
bir mektup aldık, bu biçareler de 
diyorlar k; : 

" - Bizler çok magdur kim
seleriz. Hergün belediye memur
ları bizi kaldırıyor. Halbu ki biz.
ler adliyenin müruru uburu olan 
kaldırımda değiliz". Oralarda 
börekçiler, sucular, daktilolar 
var .. Hem onlara birıey aöyle· 

, meyorlar da niçin bize göz ko
yuyorlar. Ekmek parası için uğ
raııyoruz. En büyük makamata 
müracaat ettik. Bize ıimdikt ye
rimizde serbest olduğumuzu teb
liğ ettiler. Şimdi neden, bizimle 
uğratıyorlar ? " Biz bu tlkayetle
rin nazarı itibara alınacağından 
eminiz! 

l\1ısır sanayi ınüzesiııe 
çağırıJdık 

Mısır konsolosu ticaret odaaına 
müracaat ederek Mısırda bir 
sanayi müzesi açılacağını haber 
vermittir. Mmr hükiimetl bu 
müzeye Türk ıanayf erbabanı da 
davet etmiıtir. 

Eknıeklerin çeşnısı 
değişn1iyecek 

Şark denıiryolları tarife
leri pek ağır! 

Emanet tarafından ekmek for
mülünün değiıtlrileceğl yazıJmııtı. 
Emanet bu husus hakkında henüz 
bir karar vermiı degildir. Emanet, 
eknıek çaınf ve fiatlarını zahire 
mevrudatına göre tespit ediyor. 

Halbuki gerek yumuıak ve 
gerek sırf yerli olan sert buğday 
mevrudatı eıkisi gldidir. Binaen
aleyh bu vaziyete göre ekmek 
formülünün rleğiıtirilmeılne lüzum 
yoktur. 

Ağır nakliyat tartfelerile Trak
ya ithalat ve ihracat eıyaıının 

Dedeağaç limanına intikaline 
sebebiyet vereu Şark demiryoUar 
idaresi hakkında tacirlerimiz 
tarafından ~ İktısat.. vekaletine 
tikayette bulunulduğu yazılmııtı. 
Limanımızın son acıklı manzara
sında bu suretle bir • mesullyet 
hissesi bulunan bu ıirketin tarf
felerile vaziyetini tetkik atmek 
üzre lktısat vekaletince dahili 
ticaret müdürü Trakyaya eön
derilecektir. 
~ 

Konservatuvarın 

konseri 
Konıervatuvarıo talebeleri 

, ~- -
1~Al~IN,,IN T AKVi1'II 

~1ayıs 
Senei SALI 

Resmiye 2Q 
1930 

Hicriye 
N ıa4s 

Sen el 

an1az vakıtJarı -
Alafranga Alaturka 

s. d. s. d. 
Güneı 
Ôyle 
lkind! 

4,38 
12,10 
16,08 

Akıam 19,24 

1 Yatsı 21, 16 
lmıak 2,31 

Güneı 9, 14 
Öyle 4,47 
iktndi s,44 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,53 
lmıak 7, 07 

mayısın 29 zunda Tepe baıında 
verecekleri umumi konsere ha-
zırlanmaktadırlar. ı 

Perıenbe günü orkestre, Pa-
1 

zar gününde knro hey' eli prova- \. 

Zilhicce Ruzı Hızır 

2 15 

larına bat la yacakla rdır. -=----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiitl 
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Monden bey genç bir romancı 
idi .. Eserlerinin ınevzuunu çiz
mek için dalma yeni usuller ve 
esaslar arıyordu.. Şiirlerinin a
hengini Arabın dümtekinden 
alan edebiyatlara bıyık altından 
gülüyor, mahalli ve içtimai ıa
heserler yaratmak istiyordu.· O 
edebiyatının muhayyel tiplerini 
uzaklarda aramayacaktı.· Mev
zularını kahvehanelerden, iğri 
büğrü sokakların harlminden 
çıkaracaktı.. yeni yazacağı 
romanının pllanını te&bit et-

peşinde! 

Yazan: Hasan İlhanıi 
oturmak istedi.. ve iç~ri girerek 
bir çay ıöyledi .. 

Kahvecinin küçük çırağı, se
maverin arkasında bekçinin to
rununu yakalamıt; " hayvan sü
zi ! hayvan ıuzi ! .. ,, df ye yeni 
bir tarzda danı dersi veriyordu .. 
Sakallı, " kamllce ! ., bir efendi 

• enfiye kutusu, önünde; kuka 
teıbih elinde etrafına toplanan
lara hesaplar çıkarıyordu : 

mek için kısa bir tetkik ıeyya
hatı yapmağa karar verdi ve bir 
akoam tramvaya atlayıp tehrin 
uzak bir semtine gitti.. Kesesi
nin mevcudu ancak bu ka,larcık 
bir seyahata tahammül edebi
liyordu .. Oldukça soluk ve ıert 1 
bir teırln akıamı idi.· Şehrin I 
uzak semtine gelince hayran J 

etrafına bakındı.. Köıe de gözü
ne lli§en bir perükir dükkô.oı
nın ödünde durdu.. fçeri baktı .. 
Burada lkl müıteri çatlak ayna
nın kartmnda trat oluyorlardı .. 
Diğer bir kaç ınüıteri de iskam
bil oynlyor, kahve ve çay içiyor· 
lardı .. Saç soba çıtırtılarla yanı- 1 
yor, küçük çay ıemaverl tatlı tatlı 
fokurduyordu... Buraaı semtin ( 
modern, asrı kaathaneıi idi ! 

1 Monden Bey p.!rükirı geçti ... 

- O vakitler, sarı kız yüz 
sekize giderdi ! . Bir daneıini 

cebime koyup pazara çıktımmı 
iki küfe ve bir tek çil mecit ile 
eve dönerdim ! . Bir gün geçer
ken bizim Karamanlı Bodoıa 

sordum. Tosyanm kıyyei atikine 
58 istedi ! ... 

İkinci muada, kul .. ktan at
ma gözlüklü kıranta bir hocafen
di, mahalle etrafından birine 
tavladan bahsediyordu .. 

Bir az ileriledi... vakit hayli 
gecikmtı, herkes evlere, man
gal, soba baıına ve kahvehane
lere çekilmiılerdi .. Büyücek bir 
kahvehanenin teneke kaplı, ka
pısını itti, içeri girdi ... Bu kah
vede masalar, peykeler itgal 
edilmiı, semtliler hıncahınç ka· 
pıya kadar dolmutlardı ... Tava
m, esmer bir tül gibi saran ke
sif ılgara dümanları arasında, 
ihtiyarlar, bir elde yasemin çu
buk, Ô bür elde okkalı kahve 
fincanı veya nargile marpuçu ... 
Dedikodu yapıyorlardı... Orta 
yaılılar keyf ve net' e ile 
tavla, domino ve iskambil 
oynlyorlar , gençlerde iti 
altmıt altıya bağlamıt ! Bir 
birlerlle ıa\calatarak ihtiyarlara 
ıöylece yan bakıp eski macerala
rını anlatıyorlardı. Monden bey, 
peyke batında dedikodu yapan 
ve bilhassa siyasi meı' eleler hak
kında kat'i hükümler veren ih
tiyarların, orta yatlıların mübaha
se ve münakaıalarını da dinle· 
dikten sonra, bu kahvehaneler· 
den nasıl olup ta diplomat 
yettımediğine hayret etti. Bunlar 
kahvehane değil, birer içtimai
yat kolleji ve diploması akade
mici idi!. Genç romancı kahve
haneden çıktı ve daha ileri 
yürüdü. Bir mahallebici dük
kanının kirli vitrinleri karıısında 
bir kaç:çocuk toplanmıılardı. 

Bet yaıında var, yok bir kü
çük, yanına toplanan mini mini

. lere hararetle anlatıyordu : 
- Avni be!· " LonŞaney,,I 

gördünmu!?. O bir herif değil, 
değllml ha?.. ya Amerikan polis 
hafiyesi. 

.. Maalst,,ı nasıl yakaladı.Ha?!.Mon· 
den Bey az ileride hüçük hl r kahve 
han gf>rdü:Buraya Amerikanvari 
bir isim vermek lazım gelirae •• 
arabacılar \c:u\ilbü,. denllebilcekti .• 
Daha ileride ıernUn en maruf 
kıraathansinl görmüıtn .. Buraya 
Çakırın kahvesi diyorlardı .. 
Monden bey bf r az da burada 

- Şeı fle yek atılırda dubara 
çıkarmı?. Efendim?. Ben bir za
manlar satranca ıarılmıttım, bi
zim merhum endoroni Hamit ef. 
iJe akıamları tavla atar \e ıat
ranca da batlardık .. Hem efen-
dim ıatranc biraz akıl oyunudur· 
da! .. 

Üçüncü masada- allah bağıı
laıın-yetiıken kerime hanımın 
asri ihtiyaçlarından ve sinema 
meraklarından bahıediltyordu .• 
iz be köıede toplanan bir grup, 
günün havadislerini münakaıa 
ediyor, altmııbk bir lhtl-

[ yarda büyük bir vecize 
ıöyJer gibi "doğrudur ! . . Elhak 
muıiplir ! .. ,, diye baıını 1allı

yordu ! . Monden bey buradan 
da çıktı, biraz daha yürüdü .. 
Az' aıağıda karıılıklı iki kahve
hane daha ıördü.. Semtlilerden 
btrini çağırıp sordu.. Bu kahve
lerin vaktlle etfai muavinliğlnde 
bulunan (7) ler ve (12) ler ku
lübilnün merkezi idaresi olduğu
nu, maazallah bir harik zuhu-

runda reisin kır'ata atlayarak fener 
çektiğini, tayifenfn de arkasın

dan sandığa umuz verip taban 
kaldırdığını ve bunların içinde 
o zamanlar nice Beyzede ve Pa
tadelerde bulunduğunu öğrendi. 
Bu mahfili de görmek için içeri 
girdi .• 
Büraıı kısmen kahvehane, kısmen 
de bir bar {!) haline ifrağ edil
mitti .. İçeride saç bir soba, eski 
yumurta ve gaz sandığı parçaları 
ile doldurulmuı; zevkli çıtırtılarla 
yanıyor, tütün tablaları elden 
ele geziyordu.. Bir tarafta bir 
kemençe ile davuldan ibaret 
cazbant takımı da kurulmuttu .• 
Sabık sıfır numara kalıp giyen
lerden bakiye iki bey konuıu
yorlardf.. Biri öbürüne: 

- Murat be! .. Diyordu .. Bak 
kasnağın derisi soğuktan üıümüt 
te hım hım ötüyor •. Vay çarliston 
havası vay!.., 

Monden bey kendi kendine 
düıündü ve güldü .• "Bir Ameri
kalı bu kahveye getirilse ! , . 
Dedi.. Oradan da çıktı .. Artık 
evJne dönecekti.. Bu defa da 
mahalle aralarından geçti.. Yan 
sokaklarda, harapça :evlerde, 
dokuma perdelerden ve sık, toz
lu kafeslerden sönük, donuk 
ziyalar 11zıyordu.. Bir iki evde 

(kadın sesleri, küçüğü azarlayan 
bnynk baba hıdeet ve tekdirlerl, 
hararetli dedi kodular, kavgalar-
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H. Rif at B. müdafaası 
İzmirden bir çocuk Bir saat evvel ya ben ceza görmeliyiın, 

kaçırıldı. ya Mahmu~ E~at B. mukadder olan 
lzmirde garip bir çocuk ka

çırma vak'ası olmuıtur. Kendisi 
muhtacı himmet bir adam 8 ya
tında bir çocuğu kaçırmıştır. Şeh
rimize gelen bu adam zabıtaca 
aranmaktadır. Bu hadise hak
kında İzmir gazeteleri tU taf si

latı veriyor : 
Mahmut oğlu Oıman isminde 

biri evelki gün Belediyeye mü
racaat ederek kendisinin muh
tacı muavenet olduğunu ve mem
leketi olan Bitlııe gideceğini söy
liyerek Belediyeden lıtanbula 
kadar olıın mesafe için harcırah 
istemiş ve Adnan vapuru için 
meccani bir bilet tedarikine mu
vaffak olmuıtur. Oıman bunun· 
la beraber Kamile mahtumu 8 
yaılarnıda Mehmet isminde bir 
çocuğu da kandırmıı ve vapura 
alarak ~ lstanbula götürmüttür. 
Keyfiyetten haberdar olan polis 
müdürlüğü istanbul polis müdür
lüğüne bir telgraf çekmit ve Oı
manın tevkifini bildirmfttir. 

Asarı atika tetkikatı 
Hizmet reflkımızdan: 
İstanbul asarı atika enıtitü

sü Türkoloji ıubesi müdürü 
müıteırlk doktor Viteli dün 
GOlcemal vapurile ıehrimize 

gelmfıtir. Mumaileyh ıehrlmiz 
asarı atika müzesinde buluumak
ta olan lıJam ve ıelçukiler dev
rine ait asar hakkında tetkikat 
ve tetebbülatta bulunacak ve 
ondan sonra Sök eye gidecektir. 
Doktor Vlleli Sökede Mllet ha
rabelerinde. llyaı bey camilnde 
tetkikatta · bulunacak ve lıtan
bula avdet edecektir. 

Doktör Vitelinln İslam asa
rında ihtisası vardır. Arapça ve 
Türkçeye vakıftır. 

• da duyuluyordu.. Büyükçe tahta 
bir evin üst katında ut sesleri, 
ıarkılar ve bozuk bir keman ile 
alaturka, alafranga karıtık me
lez bir konser veriliyordu.· Ara 
yerde tefte vardı .. 

Aman kasap , canım ka
sap nakaratından sonra bir 
faıil daha batliyordu.. sevdim 
seni meleğim.. Şıktır.. Şıktır .. 
Son hatıranın .. ikinci bir sokakta 
hırçın, çatlak ve hırıltılı bir gra
mofon, elden alındığı belll plak
larla, fokstrot, çarlıston, tango, 
nevinden bir 1eyler çebyordu .. 
Diğer bir evdede içki alemi ku
rulmuı, eski bir ınacar marşını 

çalan pilakın etrafında, valı 
lıavaıı diye danııediyorlardı .. 
Genç romancı yürüdJ .. üzerinde 
beyaz boya ile "hanım saçı 

kesilir!" yazıla bir dükkanda 
"babayani,, mantolu iki hanım 
konutuyorlardı . . 

- Bizimki alagarson olacak 

dedi .. 
Münire istemiyor! .. 
Dükkanda tuvalet bahsı ge

çerken arka sokaklardan da in
celi, kalınlı satıcı sesleri duyu
luyor. mahalleyi velveleye veri

yordu •. 
Genç romancı 

tetkik ve tetebbü 
mal etmistl . . 

Monden Bey 
ıeyahatını ik-

• • Şehrin uzak semtinden 
döndü • . Evine gitti • · Masası
nın batma oturdu ve yeni roma
nını yazmağa baıladı: 

..... Ravlyanı ihbar ve na-
kllanı aıar ıöyle rlvrıyet eder

lt ıbi ...• ,, 

akıbetıne kavuşsun ! 
Gram of on pılağı haline konan adam 

(Dünkü nüshadan devam ) 

!\1ahkenıelere gönderilen lstanbul İstinaf mahkemeleri re· 

suallerdeki )ranlışlık1ar isi evvellfğlni umumun tazilll 
ve tevkirin altında tf a et~ff 

10. - Tebdilen gönderile~ 
ıkinci istinabe varakasındaki tak
yit ve tahdit edilmiş olan sual· 
leri hak ve hakikat ve adalet 
namına tetkik edelim : 

a - Haydar Rifat, İrtifa da
vası dolaylsile İstanbul gazete
leri ne§riyatından müteessir olan 
Ml'lhmut Esat bey "Sırf şahııl lg
bfrarmdan dolayi "efkari umu
mlyeyi t .hyiç maddesinden ga
zeteler aleyhine ikamel dava et
tirmiıtir, diyor, öylemidir : 

Gösterdiğim mahkemelere 
bundan evvel gönderilen sual 
varakasında böyle bir sual yok
tur, ve ben böyle bir şey söyle
medim. Söylemedığim ıeyin sıhhati 
ıahitlerden nasıl sorulur ? Bu 
mes' eleden ilk laylham bahse
der : 1. - Sırf ıahsi igbirardan 
dolayi, 2. - İgblrarından dolayi 
da demedim. 

3. - ikamet dava ettirdi de 
demedim. Çok daha ağır şeyler 

söyledim. Her söylediğim haki
kattir. Fakat bu ııözleri söyleme
dim. Mahkeme bunları soruyor. 
Bunlar için hakikattir değildir 

demeyorum. Ben bunları söyle
medim diyorum. Layihalarımı 
muhterem mahkemenize, auret
lerinJ gazetelere verdim. 

Muhterem mahkemenize bir 
hürmet olmak üzere lazımsa 
bunların isbatınıda deruhte e
deyim, fakak i§ uzar, halbuki 
bir saat evvel ya ben ceza gör
meliyim, yu Mahmut Esat bey 
mukadder olan" al<ibetine kavu-
şarak zararı am bir unsur ha
linden çıkmak suretile bahtiyar ol
malıdır. Neticeye sür'atle vusul 
yeni bir mes'ele çıkarılmayarak 
hasren eldeki husuıatın kanun 
ve uıul dairesinde halline va
beııtedir, yalnız fU kadarına iıa
ret .edeyim ki ben yazdım diye 
§ahitlere sorulan bu ibareler 
benim layihalarımda yoksada 
adliye vekilinin ağzında, huzu
runuzda okuduğu hutbede var
dır. Benden dava etsin. dava-
ıını t aıvir için haftalar zarfında 
hazırlayablldigi kagıtları okusun. 
Orada bana bazı sözler isnat 
etsin, benim yazılarımda böyle 
(tahıi iğbirarından dolayi aç
tırdı) gibi bir ibare yokken o 
vardır, desin, muhterem mah
kemenizcede tahitıere .. Haydar 
Rifat böyle diyor, öylemidir ;) 
diye sorulsun. Böyle hatalara 
meydan verilmemek üzere Mah
mut Esat beyin sözlerine kıy

met verilmek suretile değil, ken
dim yazdığimı söyleyüp durdu
gum yazılarımdan hem daha yüz 
kat ağır, fakat mevcut noktalar 
hakkında sual sordurulmaıını 
hürmetle talep ederim. Suali 
tanzim buyuran muhterem mah
kenıe olduğundan bunu böylece 
talep lztlrarını duydum. 

İbret verici vesikalar 
İıtanbulda ıahltlerimden biri 

faz ileti ve irfanile kendisini her 
tanıyanın hürmetini kazanm•t sa
bık bir nazır, üçü hukuk fakfalte
sinde nıüderrig bunlardan biri 

bir alim, biri adliyede kudretle, 
ııelabetle mebrur hizmetler elJ11ff 
sabık hir müstetar, biri terefli 
hatırat bırakmıt bir mahkeoıe 

rei•ldir. Besincisi içi dıtına uy· 
ğun, haklı ale§li bir avukattır· 

Bu zevatın maksur bir çerçe•e 
dahilindeki suallere verdikleri 
cevaplar ne kadar ibret verici 
vesikadır. 

Ben hadisede layihamda ıöyle 
söyleyordum: "Mukaddesatın giı.U 
düşmanı olan Mahmut Esat be· 
yln en son gaheıerf tudur : 

A - lstanbul gazeteleri aleY· 
hine irtifa rezaletinden bahsetti• 
ler diye müddei umumi tarafındıtO 
dava açılmııtır, "Burada ıah•İ 
iğbirarından dolayı,, kaydi ne· 
rededir. lkamei dava~ ettirdlii 
kaydı nerede. Böyle ıey)er yo"· 
tur. Mahmut Eıat beyin fıth 
eserine gelince o layihanın neti· 
ceıinde öğrenilir ve iğrenilir. 

Burası ihtida dır. Oraya var
mak için adım adım gidilecektir· 
Ceza meı' elelerinde tevsi, teııntl 
kıyas caf z olmadığına göre ınuh· 
terem mahkemenizce ıorulacıtk 
sualim Mahmut Eıa t beyin kendi 
arzuhaline, müddei umumlıinlll 
sureti bende de bulunan iddia· 
namesinde mübrez ya2:ılarına "e 
indettevcuh kabul ettiğim ııbal 
§eldine göre yazılıp ıorulmaıııı1 

talep ederim. 

Şahla nn1anın nıanası ve 
illeti 

ı ı. - Layihada devam ede· 
rek şöyle diyorum : Gazeteler 
hükümetin geceli gündüzlü çıt• 

lıttığını yazdılar, bir pislik vı1r· 

sa meydana çıkarılat.ağını yaz· 
dılar. Hasan Beye "atf olunıtO 
elli bin liralık otomobil suf ııtf• 
malinin cılk çıktı~ını yazdılıtr• 
Bu son nokta üzerine adliye •e· 
kili ıahlanmı§tır. ,, Şahlanınalı 
farziyesf ıundan net' et elmittir: 
lrlita doııya.sını gördüm. Veki• 
lim. T evkiflerl temamen kanuo· 
ıuz keyfi olan maznunlar ıhti· 
tilattan da memnu tutulmuılard•· 
Birbirini görmeyen , bu keyfi 
mevkufları Müstantik Nazım S· 
sigaya çektikçe hep Hasan Bef 
ve Tevfik Bey üzertnde karıtr 
kılıyordu. Dosyada sualler ıne'/" 
dandadır. Nazım Bey bunları aY· 
rı ayrı aldıkça : " Arkadaılar1" 
ikrar etti, Tevfik Beye Ha••" 
Beye verilen liraları söylediler· 
Sen de kendini beyhude yoroıs• 
söyle,, diyordu. 

Bunlar yalan idi. Bu ihtilafell 
de kanunen de .memnUllur. sesJ 

L •• 
it le vekil olmak sureti le it lo •• • 
rimine vakıfdım. Dütünüyordaı,.S· 
Tevfik Beyin vazifeııinden d•fl' 
nazik bir va:ıife Türklyede 1'•~ 
dane vardır ; 

Hasan beyin makarnırı~0 
dır; 

daha büyük kaç dane var ,.O 
her ikisini ve mioelgaraip, ıab "'" 

y lP•' uzaktan da tanımam.. a .,J 
btllrdimki T efik bey nefeti 

..mal' gramofon plaiı haline ko,~ 1, 
muvaffak olmut ve bu suret 
vazifesine intibak etmit bir) 

(Devamı 5 inci sahifede 

... 
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~llllldır. Gene biliyorum ki Hasan 

ey okuduğu miktarı hazmetmiı 
:lıın Ve çok dürüst bir adam
f ır. Gene biliyordum ki bu dava 
~rzfyeler üzerine f nta edilirken 

iı~7n hey hem memlekette de
ld 1 hem de bir vazife baıında 

i. Gazeteler müdürü mes'ulle
rı " lllıtasile gene biliyordum ki 
l•z 1 ' ete ere bu mürettep otomobil 
re~ı ti e erine dair haberleri ve-
ren hı d 
tahk ZZat a liyede bulunan ve 
du ikatı iatfntaklyenin hafi ol· 
rtaı iunu hilen biri idi. İtin harı-

nı, tuna buna iftira edildiğini 
tôrG d nı Yor um. Nihayet ihtilattan 
\' eınnuıyet kalkınca tevkifin 
be lahktkattn ne kadar yan hı 
lr lllecrada yürütüldü~ünü bütün 

Çıplaklığile gördüm. 

ld Adliye vekili bu itin peıinde 
i, Tahkikatın otomobil izi üze

rlnd k k e l nezaketini biliyordu. Bu 
k abıı tahminleri alt üst eden bir 1 
'tlf bu farziyenln ciyfe çıkmaaı 
lahkıkatın mühim bir temelinin 
Çöknıest ve onun üzerindeki ak
'-nıın iflas etmesi demeli: idi. Bu 
enkazı tarumar karıunnda bir 
lbiiddei umumi amirinin ıahlan
~&ıından tabii ne olur ? tabirile 

trtau. duygu ifade edilmiıtlr; Bu.ıun . 
•naıı budur. Henüz ıah esere 

:ehnnıemitUr. Bu az daha ata
ıda görülecektir. 

~1ahken1elere tesir 
Mahkemelere tesir icra edi

:or demek, mahkemeler te'sire 
•btdır demek değıldir. 

Mahkemeler hakkında te' slr 
~ltında diyen kendisidir, jfte ben 

U.nu resmi veaaikle isbat edlyo
tu.nı, :o benitıı aleyhime gayri r,, __ 

.. .ı tek bir delil göstersin. 

12 - Bu dava münasebetile 
a'fll zannedilen efkarı umumi
~eyı celp ve Mahmut Esat beyin 
~bdi tarafından hakaretlere ga

r edilen hakimlere güya cemile 

~lnıak üzre, o da ancak mevkl
nın nufuzile Mahmut Esat bey 
lilcü Yettifi neır val'ıtalarile ev 
;hlbint bastırmak kabilinden 

Clc ele bakın Haydar Rifat, mah
S enıeler te' sır altındadır diyor". 
d U.rettnde naralar attı ve attır-
1 '· · Bunlar baıtan bata iftiradır. 
'Ylhll battan bata aksini Jddia 

ediyor: Mahmut E5at bey zan
~edıyorki kendisinin tesiri mah
h enıeyı mütee11lr eder. Bu kendi 

1 'kkında ne b'Uyük teveccüh bes-
edıfinden batka bir ıey tf ade et
llıez. Ben Mahmut Esat bey te' sir 

~ lnüdahale yapıyor dedim. 
ahkerneler bu tesire tabidir, 

berede dedim. Nerede. 

b Pakat Mahmut Esat beydir ki, 
U.nu demi ı, kendi memurlarına 

reınıen dedirtmfttlr.. İıte iabatı 
~U.dur: "Bu davalarda mahkeme 

issiyatına maglup olarak blta-
~alflıktan inhf raf edeceği mutalea 

ı ınmııakta b 
dal bulun ve u hal füpheyl 

tnaktadı• B b . 
lafımmı: Aleyhı . ". u enım 
d k b ne iftiralar edip 
durur en entın aleyhime iftira 
b avası açma:a cür'eu kabilinden 

una kartı ir fey söyleyebllme
•lde kabllmldir. Oda ha•- k 

Kayı l 
laıyır etmekle uğraıacağına n • ara 
ltacağına benim için itte filan 
Yerde ıöyle demlıtir, diye göıte
reblltrlm. 

Sorarım! 
Benim aleyhime iftira davası 

~Çnıaya cür' eli kabilinden buna 

b~rıı btr tey ıöyleyebilmeside ka
b ltlldir; Hem sorarım mahkeme 

u. halde de olsaydi, mahkemenin 

vehm edilen bu za'fından gazete
cileri ıiyanet lutfunumu düıündü 
de davalar Bursaya gitti. Müvek
killer ve biz vekilleri adliyenin 
ıeref ve haysiyetine o kadar fazla 
hürmetkarızki böyle bir nakil onu 
talep değil hatta hatırımızdan 
geçirmek bir an vaki olmamıstır. 
Kraldan ziyade kraliyet taraftarı 
olduğunu gösternıeyi bilmek itte 
insanı bazen böyle yerden yere 
çarpar. 

Ben gine ayni layihada m~h
kemele!e bu isnat için "Bu ca
niyane bir lftirad1r, adli inkilabı 
inkardır. Bütün yeni bir dinden 
irtidattır. Hem mahkemenin böy
le mevhum bir za'fından kimler 

siyanet edilmek İçin bu teıebbüs 
yabılmıttır. Gazeteciler değil mi; 
Gazetecilerin hayalinden dahi 
böyle bir ıey geçmemiştir. Mah
kemeler hakkında böyle teklifler 
yapılır, böyle kararlar çıkarsa, 

halk o mahkemelere nasıl bağ
lanır ? Mahkemelere bu teca vü
zü ilk fırsatta reddettik, bunun 
mahkemelere ve memlekete sut 
kast olduğunu anlatacağız. 

Zaten ikinci ceza hey'etl de 
bu halden müteeuiren her türü 
rica ve vait ve temenilere rağmen 

ıimdiiik durmuılardır,, diyorum. 
Benim dediğim budur. Değlıe
mez. Çünkü layihalar mahke
mede ve suretleri gazetelerdedir. 
Türk mahkemesi te'slr altında 

hareket ediyor demiıtm Nerede? 

Davayi vekil açtirdı demılmf, 

nereda? İgbirarla açtırdı demıim, 
nerede? Sırf ıahsi igbirarla aç-

tırdı demitm. nerede? Hakimler 
te'sfre ram oldular demek föyle 
dursun bilakis ben iatifa edip 
çekileceklerdir, dedim Ve ve
kilin müme11HI gazetelere bir 

beyaname göndererek çekllmey
ceklerdir, diye beni tekzip cür'
etinde bulundu. Bu her manasile 
cür'ettir. 

(Mabadı var ) 

Bu sene kömür 
pahalı olacak 

Her sene bu .mevsimde tehrln 
kıtlık odun ve kömürü ihzar e 
dılir. 

Fakat bu sene kömür torak 
ve torluklarında faaliyet görüle
memekte, yeni kömür yapılma· 

maktadır. Bunun müteaddit 
sebepleri vardır, Geçen sene 
sene bir sene evvelki kıt nazırı 

dikkate ah nar ak pek fazla mik
tarda istihsal edilen kömür bu 
sene kıt hiç olmadığı için istih
lak edilememff, anbarlarda kal
mıttır. 

Tüccar elinde mal olduğu için 
yeni kömür siparlıi vermemekte
dir. 

Bundan baıka odun komürü
nün ve odun istihlakinin daha 
pahalıya mal olması halkın ma
den kömürünü tercih etmesine 
sebep olmuı, mühim bir dkserlyet 
kıtın maden komürü kullamıya 
baılanmıttır. 

Şehirde kolaylığı ve temizliği 
Yüzünden hava gazı kullanıl
nıakta, odun kömürüne rağbet 
edllnıemektedir. 

Daha bunun gibi bir çok 
sebeplerle odun kömürü istihlaki 
azalmııtır. Geçen • t l • ene sa ı mı-
yarak .. ambarlarda kalan kömü-
rün bu sene ihtiyacına kifayet 
edeceği tahmin edilmektedir. 

YARIN 

Faşistler 
Musolini resmi 
geçit yaptırdı 
Floranca, 19 ( A.A ) - M. 

Mussolini milli ordu jeneralı üni-
. formasını labiı olduğu ve yanan· 
da sivil ve askeri bir çok rical 
bulunduğu halde bugün yerli 
faşist kıtaatına büyük bir geçit 
resmi vaptırmııtır. Geçit resmine 
12 O takip tayyaresi ittirak eyle
mfftir. Geçit resmini müteakıp 
M. Musolini askerler hakkında 
fU nutku irat eylemiıtir: 

"Gençleri silah altında gör
düğümüz zaman en evvel kıral 

hatırımıza gelir. Onun bize ve
receği emrJ tamamen yerine 
getireceğiz. Kollarınızı ve kalp
lerinizi hazırlayın1z ve kuvvet
lendirinlz. Taki 1·atan sizi çağır 
dağı zaman onu müdafaaya hazır 
olasınız. 

M. Mussolini halk tarafından 
ıiddetle alkıolanmııtır. 

Hintte 
->Po-ıl~ -

Zindanların · ağzı 1 

acıldı! 
1 

Sopa! 
Bobmay, 19. - ( A.A) Polis, 

VVadala tuz ambarım zaptetme
ğe uğraşan gönüllülere kartı 

daha şiddetli çarelere bat vur
mut ve sopa istimal etmittir. 
Gönüllülerden 6 kiti yaralanmıı 
70 kiti tevkif olunmuıtur. 

Sholaıur, 19. · ( A.A) Askeri 
kumandan son isyanlar dolayısl
le 2 3 Hinth hakkında verilmit 
olan mahkumiyet kararlarını te
yit etmiıtir. Bu meyanda kon
gre katibi umumisi 7 sene ağır ! 
hapse, reili de 5 ıene ağır hapae 
ve cem'an 27 .675 nupi nakt, 
cezaya mahkum olmuılardır. 1 

Havana karışıyor! 
(Havana, 19 (A. A.) 

Poliste 
mı " ~ 

SandaHa1 gezerken 
Zeki ve Ömer Rüotü efendi

ler isminde iki arkadoı Üskü
dardan bir oandala binmfoler ve 
açılmıılardır. Sandal bir az son
ra nasılsa devrilmiı ve iki ar
kadaı boğulma raddesin.e gel
dikleri zaman kurtarılmıılardır. 

Bir nıcsele )1Üzünden 
Samatyada oturan Cemal is· 

minde bir adam dün bir mesele
den dolayı Ali Rıza bey isminde 
bir zat ile kavga etmiıttr. 

Cemal, Ali Rıza beyi iki 
yerinden yaralamııtır. 

13ir oton1obil kazası 
Aksrayda Mukadde~ hanım 

fa ninde bir kadıncağız dün pa
zardan evine dönerken kendisine 
bir otomobil çarpmiıtır. Muka
ddes hanım ağır yaralanmıı ve 
hastaneye kaldmlmıştir. 

İki ahbap 
Galatada oturan Avni sabı

kalı çakır Mehmetl bacagından 
yar alamı ıtır. ~ 

Yol bulanıanıış nıı? 
lstandard-tirketinin 3226 nu

maralı toför Ziyanın idare etti
ği kamlyon Defterdarda telefon 
direğine çarpmıı parçalamıştır. 

Elbise hırsızı 
Taıkaaapta tramvay cadde

sinde terzi Hiristonun dükkanına 
hırıız girmiı bir kaç kat kos
tüm calmııtır, 

Bir babanın teessürü 
Rumeli hisarında balıkçı. 

Mehmet dün sabah çocuğunu 

görmek üzere ayrı oturduğu ka
runnın evine gitmiş çocuk gös
terilmediğinden mütee11lr olarak 
kendf ni bacağından ve göksün
den yaralamıt Beyoğlu hastane
sine yatırılmııtır. 

Az göı ülen hadiselerden 
Taksimde halas aparhmanı

nda oturan matmazel İtalyayı 
Türkuvazda aıcı Rus taba11n
dan Yuvan iğfal ederek bikrinl 

izale etmi§tir. 
"Milliyetçiler birliği ,, nam an

daki siyasi cemiyet bir nümayı§ 
yapmııtır. Müsellah kuvvet nü· 
mayffçileri dağıtmağa kıyam et- İzmirde yeni n1a ki neler 
mit olduğundan bunlar mukabe- Hizmet refikimiz yazıyor: 

llede bulunmuılardır. Neticede 1 Posta ve telgraf bat müdür-
bir arbede zuhur etmit, üç kiti lüğünce Almanyadan satın alınan 
ölmüt, 18 kisi yaralanmııtır. Rapit Simens makinalarandan 

l\1anidar iki nutuk ikisi tehrımıze geurılmiıtlr. Bu 

A A makinaların telgrafhanenin timdi 
Paris, 19 ( · ) - Paris 

gazeteleri Avrupa hükumetleri bulunduğu binaya nakil ve orada 
arasında bir birlik vücuda ge- itletilmesl muvafık görülmemt:k-

11 k F -
tedir. Bu itibarla makinaların 

tirilmesine mütea ı ransız muh 
T d ftlemeıi yeni bir bina ilticarma 

tıra•ı ile M. ar ieunün dün 
ıöylemff olduğu nutku ve M. mütevelckiftlr. 
Mu11olintnin Floranıadıı irat et- ~~~~~~~~~~~~~~ 

mit olduğu nutku karıılattırmak
tadır. Bu gazeteler netice olarak 

DİŞ TaBlBI 

1'1EHl\1E1., l{ı\~1iL 

Sahife b 

T'ashih 
Yarın gazetesinin 19 Mayıs 

149 numaralı nüshasında 5 inci 
sahife 4 üncü ıütünunda f stanbul 
dördüncü icra memurluğundan 

f gelen ilanda 1422 lira yazılacak 
iken sehven 422 lira yazılmıı 
olduğu tashihen ilan olunur. 

İstanbuJ nıahkenıei as
liye üçüncü hukuk dai
resinden: 

Beyoğlunda hammal baıı 
soktığında 12 numaralı hanede 
mukime Madan Anastesiyamn 
Beyoğlunda balık pazarında ki
lise sokağında 13-27 numaralı 
hanede Talcfor terzi Baıyan Ef. 
aleyhine ikame eyledl~f davadan 
doleyı mahkemeden sadır olan 
ve kanunn medeninin 134 ve 138 
inci maddeleri mucibince tara
feyn arasındaki ev illi ğin boı an
maya lnkilabına ve masarifi mu
hakeme ile 25 lira ücreti veka
letir. müddealeyhden tahıilfne 
ve müddeiyenfn dırahuma talebi 
hakkında itirazı karara mahal 
olmadığına ve yoksulluğu sabit 
olmadığından nafaka iddiasının 
reddine mütedair bulunan 22-4 

930 tarfh ve 281 numaralı ila
mın ikametgahı hazırı meçhul 

" bulnduğu anlatılan müddealeyhe 
ilanen tebliğ tensip edilmit oldu
ğundan tebliğı makamına kaim 
olmak üzre ilam suretinin mah
keme divanhanesine talik olundu
ğu ilan olunur. 

Fatih sulh n1ahkeme-
• 

sinden : 
Nafaka davaaından dolayı mü

ddeaaleyh Fatma Şefika hanım 
kocası Kanhcada yeni mahallede 
dere sokağında 1 No h hanede 
mukim İbrahim Mustafa efendiye 
berayi tebliğ gönderilen celbna
me zahrına mahalle heyeti ihtt
yarlyesince verilen meırubatta 

mumaıleyhtn on ıene evvel ika· 
metgahını bırakarak Almanyaya 
gittiği ve elyevm ikametgahı 

mechu\ bulunduğu bildirmesine 
mebnin hukuk usulu muhakeme
leri kanununun 141 inci madde
sine teflkan ilanen tebliğat icra
sına karar verılmi§ ve nıahkeme 
21 haziran 930 tarihine muıudff 
cum::ırtesl gününe talik kıhnmıı 

olduğundan yevmi mezkürde saat 
on dörtte Fatih üçüncü sulh 
mahkemesinde hazır bulunması 

ilan olunur • 

Zayi - Derununda biraderi
min terhisine kadar tecilimi 
natık askeri son yoklama cüzda
nım bulunan nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenilerini alacağım

dan hükümleri yoktur. Hancı 

karagöz mahallesi Yağhane ıo
kak No. 15 Mefail oğlu Abdülaziz 

323. 
" Avrupa hükmünü verecektir ,, 
suretinde mütalea beyan etmek-
tedir. 

Yeni postane caddesinde Valo-

ra han N. 13-14 1 
~~~~g~~~=~§,g"::T~~: 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

teda vihaneat 

İ TANBUL 
U. Hapisane Matbaası 

Ucuzluk ve süra't 
JJ/ahkiiJniuin .(}an'at saliİ"bi olmaları irin te.~is 

olunınuş iter türlü vesaiti /enniyc ile mücelllwz. llay
trlı bir 'IJliİC!UWSetlir. 

Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 
giin sipariş kabul edilir. 

İstanbul Sultan Ahmet U. Heplsane 

, 
) 

, 

, 
t 

) 

' 

Cumadan mada her gün 
saat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edtlirr 

Adres Ankara Caddess! N. 43 

Telefon lstanbul 3899 

Beyazltte tramvay makasında 
N. 158 dükkanda tayyare 

biletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayfi 

Ali Ekber 
• 

I 



Sahife 6 

E · t S d v emla n ü-
mnıye an gı zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede Borçlunun 

Bedeli Muhammen ikraz 

Merhunatm cins ve nev'i 
ile mevki ve müıtemilatı ismi 

Lira kıymeti No 
467 1644 2138 Eyüpı 1ltan'da Camiikebir mahallesinde eski Tür

bearkası ve yeni Bahariye sokağında eski 5 mü
kerrer ve yeni 1 O numaralı yüz kırk arıın arsa 
üzerinde zemin ve çatı katil~ ahıap üç katta ikisi 
uf ak ve biri ça\ı odası ve beşi yük ve dolaplı 
olmak üzere ıekiz oda biri ufak olmak üzere üç 
sofa bir mutfak bir tulumba iki kömürlük ve yüz 
altmıt bet artın bahçeyi havi bir~hanenin tamamı. 
Safinaz, Saz iye Şahzer, Safire Hanımlarla İsmail 

Kemalettin B. 

1015 !1)166 2186 Üıküdar'da Rum Mehmetpaşa mahallesinde Kül
han sokağında eski 20 ve yeni 26. 28-1 numa
ralı yüz yetmlt arım arsa üzerinde nlmkargir iki 
katla bir çatı katından ibaret biri çatı odası olmak 
üzere altı oda bir taılık bir mutfak bir balkon bir 
kuyu ve bin bet yüz doksan altı artın bahçeyi 
havi müfrez yeni bir hanenin tamamı. Dilbeste H. 

235 996 2232 Balat'ta Hoca Ali mahallesinde Bakkal soka-
ğında eski 21 ve yeni 25 numaralı doksan arım 
arsa üzerinde karglr üç katta dört odJ iki sofa 
bir toprak ev altı bir kuyu bir ocak yük ve do-

lap ve elektirik tertibatını havi dahili ahıap bir hanenin tamam•. 
Feride H. 

ı 05 ı 080 2266 Rami:de Bo§nak mahallesinde Hakkıbey cadde
sinde eski 9 mükerrer ve yeni 61, ü 1, 1 nu
ma . alı doksan üç artın arsa üzerinde ahıap iki 
katta üç ada bir sofa bir taıhk ve altında oda 
olarak kullanılmakta olan dir dükkanı ve yirmi 
arıın araa üzerinde ahşap bir mutfak ve yüz 
seksen yedi arım bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Hıfzı B. 

1905 4~50 2350 Küçük Mustapaıa'da Mollahüsrev mahallesinde 
eski Kiiçük Mustafapaıa ve yeni Aliefendi sokn
ğında eski 35 mükt rrer 35 mükerrer ve yeni 
3, '.) kalp numaralı yüz otuz c,.-r•- .:ırsa üzerinde 
kargir üç katta ıekiz oda iki ıof a bir mutfak bir 
taılık bir kömürlük ikiıer odalarında yük ve 
yüz yirmi arım bahçeyi havi bir hanenin tama
mı. (Birinci katın odalarının zeınln\eıl çinidir.) 

Rıdvan Ef. 

19:> 700 2367 Kesmekayada Hamamı Muhittin mahallesinde 
Kesmekaya sokağında eski 24 mükerrer ve ye.ni 
40 numaralı yatmtı bir arıın arsa üzerinde ahoap 
bir katta üç oda bir sofa ve yirmi arşın arsa 
üzerinde ahıap eskl ocaksız bir mutfak bahçede 
bir kuyu ve taştan kömürlük ve elektirik terti
batını ve yüz otuz beı arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Süleyman Hilmi Ef. Fatma 

Saniye H. 

2fiö 600 2·180 Üsküdarda Selami Ali efendi m a hallesinde eski 
Tekkefçi ve yeni bahçe çıkmazı sokağında eski 
25 mükt. rrer ve yeni 1- l numaralı altmış üç artın 
arsa üzerinde ahcap iki buçuk katta üç odn bir 
sofa bir nıutfak bir toprak avlu ve çatı alt 
katı luımen kargir olup yüz otuz arşın ,bah
çeyi havi yenice bir hanenin tnmamı. Hüseyin 

Ef. Mühibe H. 

277 1000 24:82 Üsküdar'da Dürbali mahallesinde Kuıoğlu yokuşu 
sokağmda eski ve yeni 16 numaralı yüz seksen 
arım arsa üzerinde ahşap iki kaatta bet oda iki 
ıofa bin iki yüz yetmiş arım bahçeyi havi harap 
bir hanenin tamamı. Cemal B. 

755 3030 2602 Kadıköyün'de Tuğlacıbnıı mahallesinde Camliıerif 
sokağında eski 18 ue yeni 38 numaralı yüz ıeks~n 
iki artın arsa üzerinde maaçata ahıap iki buçuk 
katta sekiz oda iki sofa zemini elvan çini dö§e1i 
ve mermer pilaklı muşluğu iki balkon ve bin dört 
yüz on sekiz artın bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu 
ve müfrez ıu hazinesi ve mü§terek biirimai müı· 
temil yenice bir hanenin tamamı. Cemile 

Diyaman H. 
835 HSO 2660 Hatapkamn'da ipçiler caddesinde eski 99,101 

ve yeni 69 numaralı kırk bet arıın .ana üzerinde 
ahıap bir buçuk katta üıtünde alçak tavanlı bir 
oda ve yüksek tavanlı ufak bir sofa ve elektrik 
tertlbatanı havi eskice bir dükkanın tamamı. 

Mehmet Hüdai Ef. 
7805 11100 2682 Babıcaferi'de Ahtçelebi mahallesinde atik Tütün 

gümrüğü caddesi ve cedit Limoniskelesi sokağlnda 
eski ve veni 7 numaralı otuz arıın arsa üzerinde 
kirgir dört buçuk katta üstünde üç oda üç gezinti 
mah ili bir daraçayı ve elektrik tertibatını havi 
maam ğaza bir hanın tamamı. Yuvakim Ef. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müıtemilitı yazılı emlak 
hizalarında göıterl\en bedellerle talipleri üzerinde olup 3 l Mayii 
930 t rlhine müsadlf Cumartesi günü ıaat ikiden itibaren 
mOzayedeye mübaı~ret olunarak ( muhammen kıymeti ) geçtiği tak-

YARIN 

Satılık köşk enkazı 
mmiyet sandığı müdürlüğünden: 

Zekiye hanımın Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ 
mukabilinde sandık namına merhum bulunan beylerbeyinde Küplüce 
mahallesinde Şemsi bey ve çamlıca ıokağında atik 44,48,44,46,53, 

44,4 1,48,44,48, ve cedit 30-1, 122,122 ve 97 numaralı, bir kati kargir 
ve üç katı ahıap olmak üzere dört katta kırk sekiz oda, üç sofa 
bir mutfak ve bir hamamı müıtemil köıkün enkazı (on beı) gün 
müddeti~ satılığa çıkarılmıı ve 7 haziran 930 tarihine müsadif 
cumarteıi günü saat on altıda kıymetini bulduğu halde kat'i ihale
sinin icrası mukarrer bulunmuı olduğundan talip olanların mezkür 
günde saat 0.1 altıya kadar ıandık idaresine müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ 1~ERTİP fi. İNCİ KESİDE .. 

11 HAZiRAN 1930 
Keoideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye . 

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

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satdık dükkan ve ayrıca 
dükkan havası: 

• 
Boğaziçinde yeni mahallede Pazarbaıı caddesinde 104-57 numa-

ralı dükkan ile 106 numaralı dükkan havasının bedeli dört taksitte 
ödenmek üzere 600 lira bedeli muhammen ile 8-6-930 tarihine 
mnsadif Pazar günü ıaat 14 de bilmüzayede ihaleleri mu\.:aarrerdlr. 
Taliplerin yüzde 7,50 teminat makbuzlerile İstanbul Milli Emlak 

Müdüriyetine müracaat eylemeleri. 

~~§ . §§.6'i)·ti>~~~ 

Doktor 

~ AGOP YESSAYAN 

~~~~m-.-ımımam:ıım:m:!Hillmamnmm~mm ....... 

Devlet demir yolları ve 
Limanları ilana ı 

~lll:mi.::e!'-Sm~~~ a!l~wim3-=ı-.aız:~~~ ,, 
2452 ton meşe, gürgen, çam odunundan kapalı zarfla münakasası 

9 haziran Pazartesi günü saat 15 le Ankara Devlet Demiryolları 
idaresinde yapılacaı.tır. 

lıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 

lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde Maliye 

ve muhasebe işleri Reisliğinden lstanbulda Haydarpaıa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

* * Kayseri lokomotif deposuna muktazl makineler kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 23 Haziran 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakk;t 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnin 15 lira mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbulda Hay
darpaıa veznesinden alabilirler. 

ı • ---== 1 dirde kat'i kararlarının çekilmesi ınukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur günde saat dörde kadar Sandık idaresine müracaat 

eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak müracaatların kabul 

edilmlyeceği ve mezkdr e·mlake evvelce talip olanların kat'i karar 

esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka talip zuhur eylediği tak
dirdeevvelki taliplerin müzayededen çekilmıı addolunacakları lüzumu 
ilan olunur. 

Kaçırmayın ! 
"rsf 

Fotoğrafcıların ve fotog 
malzemesi ticareti yapantarıl1 

bit 
kaçırmamaları IAzımgelen 

fırsat çıktı: Bütün teferruatı 
·ı . ..k l bit ı e yenı ve mu emme 

Agrrnulisntan nulldnesi -.;e 

Tomson markalı yeni bir 

Vanttldtih· pek acele ~e yar• 

fiatlarına satılıktır. 

İsteyenlerin hergün ıaat dötl" 

ten ıonra idaremizde "N,, beYe 

Yelkenci vapurlar• 

KARADENİZ POST.ASI 

Samsun vapur0 

21~1ayısÇ rşamb9 
günü akşamı saat 6 da(Sirkecl) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Saıtı" 
ıun, Ordu, Giresun, Trabzol1ı 
Sürmene, ve:Rlze)ye gidecektir· 

T afsilit için : Sirkecıde 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliAine mür•· 

Telefon: Is: (1516) 

Beyoğ·lu Beşinci İcra ~1C" 
n1urluğundan: 

Mahcuz ve satılması mukaf" 
rer aobalar ve sair eıya Mayısıl1 
28 inci Çarıamba günü sabah• 

saat 1 O raddelerinde Beyoğlunda 
Kalyoncukulluğunda Belediye da· 

ireıi kurbınde ikinci açık arttır" 
ma usulile satılacağından iıtfra" 

sına talip olanların yevm ve oı&" 
halli mezkiirda bulunacak 111e" 
muruna müracatları lüzumu illi11 
olunur. 

. ~ 

Fatih sulh üçüncü hukuk 
hakinıliğinden: 

Balatta kasım günani mahal
lesinde sultan çeımesi caddeıiP" 
de 34 No. hanede mukim ikeP 
akıl haıtalığından dolayı tahtı 

tedavide bulunan müdafaaY1 

milliye muamelat memurlarındaP 
mütekait Hayrı efendinin hacrile 
karııı Melek hanımın vasi tayJJJ 
edildiği alikadaranın malornO 
olmak üzere ilan olunur, ,fS 

® h~ :~zlh~~~o~e aoo 1 
moda, ehven flatlarla, son ,I 
derecede suhuletli ıeraftl:ia ! 
erkek ve kadın koıtümler i" 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
• karııaında No. 17. 1 

MUSTAFA ve KEMAL I 
Me•'ul Müdürü: Süleyman Te~fl1' 


