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~~ Başmuharririmiz Arif Oruç B. yarın ağır ceza 
mahkemesine tekrar çağrıldı. 

Maarif vekili ile davası olan sabık mübadele komisyonu mü
şaviri Fuat B.i mühim bir mektubu ne redi 

r Cife kim? .. 
İstanbulda akıamları çıkan 

bir gazetenin,kendimlzf müda
faadan aciz bulunduğumuz bir 
Zamanda "Yarın" içJn "Bir ga
zete clfesl bayrak oldu" diye 
bir feyler yazdığını haber aldık. 

Bu gazete, ıuurlu Türk 
hlllletlnin akıt selimi ile istih
zaya yeltenen "Politika,, gaze· 
lesidir. 

Mahbesten tahliye edildik
ten sonra bizi sevenlerden yüz
lerce mektuplar aldık. Bu aziz 
Vatandaşlar, artık o gazeteyi 
ellerine almadıklarını, milletin 
Yüksek menf aatlerinl kendi 
hususi emellerine çiinetmeğe 
çalııan o gazeteye boykot yap
tıklarını bildiriyorlardı. 

mayan bir adamın ynzdıkla· 

rından müteessir olmaya ma· 
hal yoktur. 

Temiz özlü vatandaılar, na
ıalsa camia içine karışarak tu
feyli geçinmekten baıka bir 
meziyetleri olmayan ıdalkavuk 
ruSlu adamlardan bundan faz
lasını beklemenin mahalsız ve 
mevsims)z olduğunu elbette 
bilirlerdi. 

Yazık ki, şu bahtsız ve 
fakat temiz Türk kanile sulana 
sulana kutsileıen muazzez top· 
raklarm sinesini çiğneyen bir 
takım betbahtlnrın varlıkları

na katlanmak mecburiyetinde
yiz. Bu hal, bizler için elem 
verici bir şeydir. 

Bu itibarla: kalpleri cüm
hurlyetin hürriyet aılu ve 
fazilet hissile carpnn vatnn
daoların gayet hassas olmaları, 

Milletin ıuurlu hamlele
rinden iftiharlara layık olan ıu 
aznıü karar, aynı meıleAI ta
kibetnıek cesaretini göıtere
cekled için de, bir dertı büyük 

birlbret ve intibah dert!I olacaktır. 
kendilerini, milletin iradesini 
lıtiskale yeltenen vatansızlara 
asla yüz vermemeleri elzemdir. 
Ancak bu suretle, bir gün 
kendi samimi ve imanlı muhi
tımızda bozulmuf külfü ruhla· 
rın boğulduğnnu, tereddi ede 
ede yok olduklarını görmüı 

olacağız. 

Filhakika hürrlyetlmizden 
tnahrum edildiğimiz kırk üç 
Rün zarfında bu eazetenin yü· 
zünü görür değildik. Hatta, 
samimi mektuplarile bizimle 
candan alakalarını bildiren 
temiz yürekli vatandaılarımız
dan bir kıomı, hakkımızda 
Ya.zılmıo olan satırları çizip 
Röndermiı, olsalardı, ihtimal 
&ene görmemit, okumamıı ve 
duymamıı bulunacaktık. 

Bu "Politika" gazetesinde 
demokrasinin, Meclhin, Hüku
llletln, vatandaıların müteka
bil vaziyetlerini, karıılıklı 
tnea'ullyet ve mü\celleflyetlerl
ni bilmeyen, anlamayan veya
hut anlamasına ihtimalde ol-

(Yarın) için cife bir gaze
te demekle beraber onun ha
miyetli ellerde bayrak olduğu
nu itiraf etmek mecburiyeti 
altında kıvrananlara acımalı 

"ve geçmeli ... Onlar kendi dar 
havsalalı kafalarını hakikat 
kayalarına çarpa çarpa tuzla 
buz ettiklerinin pek iılfı f arkan
dadırlar. 

An{ Oruç 

idman şenliklerine hazırlık 

Kızlannuz pruvalarda yürılyi'lş halinde 
kn istanbulun bütün erkek ve kız itse ve orta rnekteplerinin fotlra

e Cuma günü statyomda yapılacak idman ıenlıkleri için dün 
•a.ba.h 1 8 ta. statyomda umumi bir pruva yapı mııtır. u pruva çok mun-

le.nı olmuıtur. 

Dehşet! Perşenbeye gene muhakememiz var! 

Bir millet'rezmek Arif Oruç B.in davaları 
• • 
ıçın 

Bütün vesaite 
müracaat edilecek 

İkinci cezadan ağırcezaya gönderilen 
üç davaya ağırcezada devam edilecek 

Son günlerde, oarkın münte
hasında, mJlyonlarca fertten 
terekküp eden masum bir mil
letle onu senelerdenberl sağmal 
bir inek gibi istismar eaen 
zengin ve haşmetli bir ırk ara
sında ıe11&lz, fakat kanlı ve 
dehıetli bir mücadele, bir hayat 
ve memat boğazlaıması cereyan 
ediyor. 

Bu milyonlarca sürüden her 
yerde mebzulen bulunan tuzu 
bile esirgeyen, onlara saylsleri 
kadar ohun yaıamak hakkını 

' vermemek için her çareye bet 
vuran bu azametli devlet niha
yet biçare bintliler hakkında 

mülhit bir karar vermiş : Her 
türlü vesaiti istimal ederek bu . 
milyonlarca lnsamn ağzını tıka
rr ak! 

İngilizlerin "her türlü vesai
te müracaat n etmesinin ne de
mek olduğunu ı.•eı'un mütareke 
senelerinin acı tecrübelerile he
pimiz biliriz. İıte Hinliler içi 
bu kara haberi veren telgrafı 

dercedlyoruz : 
Londrn 20 (A.A) Hl 1distan 

vaziyeti hakkında neı rolunan 
retmi bir beyannamede Hindi
stan hüktimel makh.e ini felce 
uğratmak için Hint müfritlerinin 
tahripkar siyasetini akim bırak
mak içtn lngllterenin bütı.in vasa 
iti kullanmaktan çekinmiyeceği 

bildirilmektedir· 
._.,..,, >W 'ıcw ~--

Davaların ikisi hakaret biri mühey
yiç neşriyattır ! 

Arif Oruç B. aleyhine evelce 
Herman Splrer ve Tütün inhisar 

idaresi tarafından açılmıı olan 
hakaret davaıile ayrıca bfr mü
keyylç neırly&t davasına a~ır 
ceza mahltemeeinde bakılmakta 
idf 

Bu davalar, ağır cezadn geçen 
davalarımızla tevhit edilmek 

üzre ikinci ceza mahkemesi ta

rafından ağır cezaya verilmtı ve 
asıl büyük davalara baluhrken 
bu davaların rüyeti kalmııtı. 

Dün her üç muhakeme fçin ağır 
ceza mahkemesinden Arff Oruç 

Beye üç celp varakaıı a-elmiıtlr. 

Muhakemeye yarınki perıenbe 

günü sabah ıaat 1 O buçukta ba
kılacaklar. 

Bu muhakemelerin Ankarada 

Maliye Vekili Saraç Oflu Şükrü 

Beyfn açmıı olduğu bekaret da
vaıile de alaka ve irtibatı olması 

dolayiııile Ankaradakt davamızın 

da lııtanbula celbedileceği zanne

dilmektedir. 

MAmafih Arif Oruç B. daha 

' evel Ankaraya yetlımeğe çalı

ıacaktır. 

~--------·-···--=----

Maarif vekili 
Dava hakkında dün Fuat beyden 

aldığımız bir mektup 
Maarif vekili Cemal Hüsnü 

bey aleyhine bir dava ikame P.l· 
tiğini iatlhbaratımıza atfen dün
kü nüshamizda yazdığımız Meh
met Fuat heyden bir mektup al
dık. Dava keyfiyetini tavzih e

den bu mektubu aynen neıredı

yoruz. 
Seyfendi 
Gazetenizin 20 mayis 1930 

' tarihli nüshasında Maarif Vekili 
aleyhine bir da va açhğım mün

. deriçtir.Bu havndisinlz, bir esasa 
lııtinat etmekle betl\ber, biraz Lokantacı

ları ve ili 
•

1 tashihe mühtaç ır. MJııaadentz.le 

Dükkanları kapa
yacağız d yor ! 
Lokant kapan-

ma ant arınıı. 

tahdidi hakkınd. 

dün bir muhıır

ririmize lokan

tacılar cemiyeti 

vekili umumisi 

Ehil oğlu Zeki B · ') . Zeki /J. 
ıunlnrı söylemı§tlr 

- " Yapılan tahdit bir çok 
mıntakalarda esnafın zararını 

mucip olmuştur. Hatta bazı 
(Devamı 5 inci sahifede) 

izah •deyim: 
B ·nim §Unu bunu dava etmek 

mutadım değ ldir; bina naleyh 
işaret ettiğiniz vekil aleyhine ı 
dava nçmı§ b ılunmaklığımnda fm- Sabık İzmit meb'uıu 
kan yolttur. Bilakis, benlm aley- 1 M /ı 
hime dava açan bu gün Maarif e 'llW{ Pual l>t1,I/ 
Vek" leti sandnlveslnl işgn l eden t türlü kavra yamadı~ımdan, daha 
znttlr. Hatta, bir sene muknd- 0 vakitlerden beri te! .. rnr rüyet 
dem cerey ıı eden muhakemede, ve intacmı aklımdan geçirirdim; 
bana tabanca çeken mumaileyht hala da geçir ekteyim. Bunun 
f r ansız lnrın " la is e " dedikle rl • ~;r;&~A.:%1ii:SillaıC::::6::~~;;ı;:;~ 

· ufacık bir me~in kay•ııa döğdü- Haydar Rı·fat B. 
ğümden dolnyı bir sene ve haka-
ret iddıaslle de zamim~ten bir 1\Iüdafaanın tahrif 

0
_ 

buçuk ay hapse mahkum olmuı-
k T . ..... Junn1an11s nıetnı· clev!1n1 tum. Hü üm, emyız 1nahkeme· • · 

ıince leyhimde olarak nakzedil- ediyor 
mit ve dava o sıralarda çıkan ~ 4 üncü sahif(>de -
kanuna tebaan tecil kılınmııtı. \ _, 

Davanın, bazı noktalarını bir ~ı----------• 



Sahife t 
:: 

Doktorlar münakaşasının hakikaıı\ 

T ababetimiz adi ticaret 
gibi rakabet halindedir ! 
Efendiler ! Doktorluk para kazanmaya 
vasıta edilmek bayağı bir işdeğildir .. 

Tababet, hastalıklara karı• 
daimi suretle müdafaa halinde 
bulunan bir sıhhat bekçiliği de
mektir. 

Fakat bu bekçilik ortaya ge
liti güzel bet on tabip aerpiver
mekle ifa edilmif olmaz. Na11l· 
ki bir memlekette kuvvei inzi
batiye yer yer taksim ve tevzi 
edilir, her birinin kuvvetine ayrı 
bir mevki ve kıymet verilirse 
eUbba arasmda da böyle esaslı 
bir taksime lüzum vardır. 

Bu gün tababelimiz alelade 
ticari itler gibi kuvvetli bir re
kabet mevzuu halindedir. Vak
ttle tıp fakültesine dahil olurken,~ 
hocalarımız bize demiılerdirki : 1 

"Efendiler, para kaza11mak j 
için tabip olmak niyetinde ise
niz bu sevdadan vazgeçiniz. Dok
torluk, para kazanmaya vasıta 
edilecek bayağı bir if değildir. 
Mevzuunuz ııhhattar, hayallır.C 
Para için insanların sıhhat ve 
hayatile oynanmaz. 

tikçe yükıelirainiz. lıte tababetin 
asıl kazancı bu ıereften ibarettir.,, 

Halbuki bu asil görüı taba
betimizde umumi bir sahal tat
bik bulmaktan maalesef nekadar j 
uzaktır .•• 

Şüphesizki ozamanki çok müs-
tağni, gönlü ve irfanı çok yüksek 
ıahslyetler var. Fakat bu mese-
leyi ferdi dir günlük iti olmak 
tan çıkarıp ıümullü bir teamül 
haline sokmak lazımdır. 

Bu gün kendinde hastalık 

hisseden herkes' üç beı lira fnz
la verip doirudan doğruya en 
büyük tabibe koımak istiyor .Lü-
zumlu lüzumsuz, anadolulardan, 
köyden, ocağından ayrılıp pröfe
sörlerin kapılarına koıuyor. 

Fakat acaba bu kadar feda-
karlığa lüzum varmıdır. yokmu
dur? Onu bittabi haıta kendisi 
bilmez.Ona bunu ögretecek olan 
memleketindeki, köyündeki dok
tordur.. Halbuki hasta ona gözü 
kmeden kalkıp isto.nbula gel
mfıtir. 

YARIN 

- ., 
Bravo! 

-·)~<--

Kadın tayyarecı 
erkeklerı bastırdı 

Londra, ( 20) - İnğilız kadın 
tayyareciıf Amy Johnıon, Cava 
adasının limanı olan Sorabaya 
vasıl olmuıtur. Mumaileyha Sin
gapour'dan Batava'ya kadar ga
yet heyecanlı bir seyahat yapmıı 
ve dalğalarm üstünden ancak iki 
metre irtifada uçmak mecburi
yetinde kalmııtar. Jomal'de ka
rayaiindiği zaman tayyaresinin 
bezi beı yarden yırtılmıı idi. bu 
yırtiklar lngiliz taftalarile tamir 
edimiıtfr. 

!!'.StZ22 ===:t 

ması olan her hekim tedavi ede
bilir. Bunu yapamıyacaksak ne
den bize diploma verdiniz ? Bir 
elinizle verdiğinizi öteki elinizle 
almayınız. 

Sizin kıymetli dimağınız ehem
miyetsiz hastalık vukuatı ile 
yorulmasın. Alelade vekayi sizi 
iz'aç eden bir "ıematetten ibaret 
kalım. Siz ancak muntazam eı
kali serirlye arzetmediği için 
tethlslerinde güçlük çekilen vak'
alara müdahale ediniz. Jlmlnlzi 
orada gösteriniz. O büyük irfa-

ı" ... :F eyezan! ~ı 
Binlerce adam 

boğuldu 
Bükref, 20 (A.A) - Biltriıa 

üzerinde kain Bakao'da feye
zanlar 300 evi istila etmittir. I 
Felaketzedelerin miktarı 3500 
kiıldir. 

Hiç görülmemiş 
bir intihar 

Tokyo, 20(A.A)-Bahriye kay
makamlarmdan kuıakari Harakiri 
yaprak intihar etmiıtir. intiharın 
sebebi Londra misakının akrli ve 
Japon bahri kuvvetin!n tenzili 
hususunan baiı olduğu teessür 
olduğu söylemektedir. 

Posta tayyaresi 
kap~1klandı 

Madrit, 20 (A.A)- Seville'den 
bildirildiğine göre Almanya'dan 
gelen ve postayı hamil olan tay
yare kapaklanmıı iki tayyareci 
yaralanmııtır. 

1 .. ekar yola! 
Seville, 20 ( A. A }- Zeplin 

saat 8,32 de buradan hareket 
. elmft..!!!..:_ 

21 
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wıe-.:z ,..,__..~ ,__..,.,--

Bomba! 
-~<-- • 

Hintlilerin yenı 
silahı 

Loudra 20, (A.A) - Bolll"' 
baydan Daily Maail' e bildlrillY°': 

Hindi atanın muhtelif yerlr 
rinde zabıtaya bomba 11.tıhnıttlr• 

Madraata mahkeme bill•~ 
önünde atılan 6 bombadan ya .. 

nız biri patlamııtır. ki 
Biri lngiliz olmak üzere l ld 

polis yaralanmııtır. Vadalacl• 
tuz deposunu ltgal için yapıl.O 
akıncı bir teıebbüs dahi ak1111

1 dl .. 
kalmııtır. 61 kiti tevkif e . .. 
mittir. Gandistlerln Bingale eY -
\etinde ki.in kalada aktet.111 
istedikleri miting polis tarafıll" 
dan dağıtılmııtır. 

.... : · Nümayhçiler zabıtayı tatı." 
dıkları için 19 kiti tevkif olull" · ~ıo muıtur. Pençap eyaletinde k• 
Mülton Bazara atılan bombadaO 
bir , polis müfettiıt ile 8 paU• 
neferi yaralanmııtır. 

~1illi l{ongreye darba 
Londra, 20 ( A . A ) - f{fllt 

nıillt kongrasının komite naırıtl• 
yadolunan tat ra tübelerl seddO" 
luomuıtur111 

Tez. ancak kazanç hırsından 
azade bir ilim ve lnsaniyyet kay 
guıu ile hastanıza vakfı nef s et- , 

imdi, profesörün bu hastaya 
karıı muamelesi ne olmalıdır. 

Eğer ortada halledilecek va
him, nazik bir hastalık vana, 
bunun tedavisini profesörün tat
bik ve takip etmesi bir vazife 
ve haktır. Yok alelade bir has- 1 

talık, pratiıiyen etibbanın da pek 
l\a teıhis ve tedayf edebilecek- ı 
lerl adi bir vak'aı tıbbiye lae, 

nınız küçük itlerle me§gul olarak 
küçülmesin. 

Bu suretle hem hastalar lü- , 
zumlu lüzumsuz fedakarlıklara 
k&tlanmakdan kurtulur, hem 
genç etıbba i§slz kalmaz, hem 

Pek yakında başlıyorıız : ·-• 
- - e=:-ı w 
için tanıdı~i;ı ~ukçularla gö-

... .j, 
rüıeceğfm ve· 'f'!~."eki hususların • 
talakkukuna kanunen imkan ı 
otduğü takdirde (devamını benim 
aleyhimde açılmıı olan davanın) 
ilteyeceğlm. 

İf le o zaman büyük hekimin 
göstereceği büyüklük, o hastayı 

memleketine avdete sevk etmek, 

Mevzubahı hususlar şunlardır: 
(1) Davanın üçünçü cezadan 

baıks. bir mahl<emeye nnkli. 
(2) Yeni baıtan görülmeıl. 

(3) Göstereceğim bütün ıahit
lerin istimaı. 

• oradaki etibl-anan da bu iti 
becerebileceklerini hastaya tel
kin' ederek, hem hastayı fazla 
zahmetten kurtarmak, hem de 

(4) Gazetelerde mevzubahı 
edilebilmesi. 

lııfzlikten o kadar yorgun bir 
hale düıtüm ki anct\k yukarıda 
saydığım hususların temfnlne 
kanunen mesağ bulunduğuna 

kanaat getirirsem dediğime te
veuül edeceğim. Yoksa ne me· 
calim ne de ömrüm ( hurmeur ) 
mahkeme kapılarına taıınmama 
mQsalt değildir. 

Mektubumun dercini rica için 
kanundan isUaneyl zait görür 
ve hürmetlerimi takdim eylerim 
efendim. 20-5-930 

Birinci 8. M. Meclisinde 
lzmit Meb'usu 1 

Alehmet .Fuat 

ufak etibbayı himaye etmektir. 
Memleketindeki hekimin de 

bir kıymeti olduğunu sizin ağzı
nızdan itilmek halk için nakadar 
emniyetbahı bir fcydf r !. . Hasta 
hiç olmazsa artık haıka bir defa 
itimatla ona müracaat eder. 

- O doktora kendini gös
ter, deyiniz. Bu it rekabet 
iti değildir. Necip ve ulvi bir in
sanlık davasıdır ! 

Eıaıen küçük ııler sizi bu
yültmez. Siz profesörlüğünüzü 

takınımz, ancak büyük ilmi 
mütküllerle meıgul olunuz. 

Muntazam serirl eıkal tahtın
da seyreden bir hastalığı diplo-

Tefrika No: 30 21 ~1avıs 1930 · 
ol 

( Ankarada btr_ macera) 

da bu deyllmi ya? belkide İstan
bul meb'usu ve nafia encümeni 
reisi Ramiz beyenfendl ile çok 

sakı ve mahrem münasebetlerini 
her keıe göstermek istiyorlardı. 
Fakat, bütün bunlardan bana ne? 

Sekiz gündenberi çok valnı
zım. Artık onu göreınfyorum. 

Kartımda ince kaılarını kavis
lendirerek küçük parmakları ile 
beyaz patisler üzerine f ğnealni 
batırarak dalım clalgın perde 
itleyen Han4an bir hayal oldu. 
Arlık akıamları ıüneı batarken, 
tozlu tepelere yorularak tırma
namıyoruz. Ah' ıehre aırerken, 
beyaz güvercin yavrularına ben
zeyen tembul ayaklarındaki iı-

Yazan: AY JIA1\T 

karpinlerinin tozlarını ıilkdiğim 

alaca karanlıkları hatırlayorum : 

- reca ederim diye elimi ya vaı
ça iter, sonra teslimiyet gösterir
di? 

Çadır gölgeli ihtiyar ceviz 
ağacına yaslanarak baı baıa 

( Pulatlı ) açıklarında kaybolan 
güneıe bakar ( Elma ) dağı üze 
rinde alaealaıma~a baılayan 
akıamların esmer gölğelerinl 

seyrederdik amcam bile son 
günlerdeki dalgınlığımın farkına 

varmıı. O bile kırgın ve neı'esiz 
geçen ıztıraplı gı\nlerlmf farke
debilmtı: - Bu günlerde sana bir 
teYler oldu çocu§uml diye dik
katli a6zlerlme baktı. Her kesin 

de sizin baımız biraz dlnlenmif 
olur. latanbuldaki büyük etıbba 
muayenehanelerinde görülen iz· 
diham dünyanın hiç bir tara
fında yoktur. 

A vr upada büyük etibbanın ka
bul edilecek hasta miktarı mu
ayy,mdir. Bu miktarı eıınca, 
artık tabip kapısını kapar ve o 
zeman kendiliğinden bir tak
simi amal hüsule gelerek, hasta-
ların birazıda değer dolttorlara 
müracaat eder. Karıınızdakf 
hasta, bu teha.cüm arasında a
caba derdini layikile anlatmağa 
olsun valdt bula biliyormu ? 

lıte, profesörün her hastaya 
kapıaını açmaması bu demektir. 

Yoksa bir hastayı istedi ği he
kime müracaattan menedebile
cek baıka türlü bir kayt füphe-
slz ki olamaz. 

Temennimizi tekrar ediyoruz: 
Büyüklerimiz her hastaya ruyi 

kabul göstermesinler, biraz müı-

İHTİLALİ KEBİR ! 
• 

İhtilali merhalesfne kadar götüren 
ve merhalesinde kaldığı gün kafa
sını giyoUne uzatan büyük bir 

"İhtilal bittiği 
yerden başlar! 
Durmak öl -

mektir.,, 

<< Danton' un 
kafasını göğ
desinden ayı
ran tevakku
f un satırı biz
den uzak ol-

külpeıent olsunlar. Bu hareket 1 
onları daha ziyade büyültecektlr. 

Dol tor 
;Jfuh ıj> 1Yur('tlin 

hatip 

DAN TON sun!>> 
SEN JÜST 

iti ve gücü ile rneıgul olduğu 
zamanlarda telefonla soruyo-

' rum: Annesi eyicedir. Diyor, 
gelmiyorsunuz, görünmiyorsunuz 
diye serzlnfı ediyor. Bu akıam 
ceviz ağacımıza kadar çıkmak 
istedim. Orada onun hayali ile 
oturup kızıl yanğınlı gurubu ıeyr 
edecektim. Hem oradan ( Keçi 
ören) sırtları da görünüyor. Ber
aber geçdlyimiz yollarda tozlar 
savruluyor. Ruzgar bile neı'eEiz 
esiyor. Şu tümsek üstünden at
layarak bağa girerdik. 

Eteğinin bir çalıya takıldığı 
olurdu bazen beraberce kurtar-

' 
mağa çalııırdık. Haddeden geç-
mit gibi muntazam baldırlarının 

I açıldığı olurdu. Gözlerimi kııpa-
1 yarak görmek, bakmak istemez-

' 

dim. Parmaklarım kanayarak 
dikenli çiçeklerini toplamağa 

1 çalııtığım çalılarda, Üzerleri tüy
\ lü penbe çiçekler kalmamıı Ü-

zerlerinden kırmızı kirazlar sar-

kıp kızaran parlak kabuklu ki
raz ağaçlarının yapraklarına 

tozlar bürümüı, tırtıllar beyaz 
ağlar örmüıler. ihtiyar arnavut 
ynprakları kuruyan çardağının 

altında kavalını Utrediyor. Ah 
burada otururd ı.. k üzerine caketi 
serdiğim yumuıak ceviz yaprak
ları sararıp kazelleımtılerdi. 
Oturduğu yerden ayaklarını uza
tır, günün ihtisasatını cıvıldıya

rak anlatırdı. Ş"n ve kaygusuz 
çocuklar gibi safiyetle gülerdi. 
küçük asmalardan fııkıran yeıtl 
f lltzleri soyar, dudaklarım buruı
turarak yemeğe çalııırdı. 

Arnavudun getirdiği sapları bir· 
leınıiı çift kiraz çengellerinden 
kulaklarının üstüne küpeler asar, 
beı Yatındaki çocuklar gibi ya
kıııyornıu derdi. sonra gün kara
rırken dönerdik. 

Arnavut cağız bile merak et
mlı görünce ellerime sarıldı. me
rak etmiıttm. dedi. 

:a: :a;ı .. 

Onu ıordu. çok hasta oldutu· 
nu söyledim. çocuğuna hayıflanır 
gibi yüreği ıızladı. kendisine p" 
re ilaçlar saglık verdi. guru~ 
kadar kaldım. o kavalını çaldı 
ben kuru ceviz yaprakları üzeri" 
ne eltıttm. 

.. * * 
Haftalar geçiyor. muztarlP 

g6nler tevali ediyor. amce.n Casi' 
be hanım ve zevci büyük bir lf 
için Vtyanaya gittiler. bOsbütilO 
yalnız ltaldım. evelki gün K~ 
ören baalarına gittim. eski Ankart' 
lılar teverrün edenleri bu yeclt ~
rafından ıerin rüzgarlar eıeD ti" 
pelerde tedavi ederlermıı. JCO" 
çük bir tepenin üzerinde kutd 
gibi bir kötk aaanyordu, ıkt ~
rafını kuru yapraklar bA.aD bit 
patikadan geçerek yOrüdillD, k&' 
ıedekl pencereler açıktı. H•0"' 

dan orada bihuı yatı;ordu ıilP" 
hesiz; taı merdiven basam•~) 

(Devamı var 

1 
• • 
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Yeşil~ün 
liüku;cllen içki 
aleyhide muzahe

ret istenildi 
b. Fahret;i~

1

,Kerim fi. 
F armaklok Bir küp altın!/ 

•)~-<- -·~-

Davalar Hastaneler 
-·~-

ne diyor? 
l Dün bir muhabirimiz Yetil 
~ cernıyeu reisi Fahrettin Ke
lllt beyi yiyaret etmit ve 2 3 
t 

11•t• Yapılacak yeıil gün bay-

Eczacılara bu nam 
verilecek 

tllıı hakkında izahat talep et
~tttr. Fahrettin Kerim B. mu-
trrtrırnıze ıu izahatı vermtıtir · 

1, - Cemiyetimizin gayeılnt bi-
~o ~ 

rıunuz. f nsanların ıaAlıAını 
:•rlıiııu tehdit eden, mtlletlerin 

ı:::•l bünyeıini ıaraan, neıli 
f 11 içki afetine kartı ilim ve 
'llnln düsturlarına latinat ede
~lc lllücadele etmek.Binaenaleyh 

U,a içkinin f enahğını anlat-

"''" •e hllha11a genç neıli içki 
· d6f111an1 yettıtirmek yegane bü

YGk Rayemız .. Cemlyet bu gayeye 
'rftlllek içi 0 yalnız tlnıü fenden 
lattane ve latifede eder. Dema
loJtden' yani ( avamfripllkden, 

~-Y•ae propagandadao)katiyetle 
WQap eder. 

Binaenaleyh bu nıaksat ve 
~'Jeyı temim için neırlyatta 
h Ulunur, kooferanılar verir, ve 
'Yrallllar yapar. 

itte bu Cuma yapılacak yeıil 
liin bayramı bu nevi telkinler
dendtr. 4 ıenedenberi her sene 
llıuntazaman Mayıs ayında bu 
"Jramı yapıyoruz.Bu Bayramlar 
•fkarı umumiyede ıümullü akıı
ler hasıl etmektedir. Aynı za
.._aııda zehirli içkiler kullanıl
llıadan da pek ala eylenebillne
Cetını herkeıe [göstermektedir. 
\' 'tll gün bayramında meccani 
olarak içki fenalıiını gösteren 
toıetıer tevzi edilecek, resimli 
'lcattlar dağıtılacak, ıinemalarda 
'°ecızeler aöaterilecekUr. Bu ve
cizeler : "içki ev yıkar . ,. içki 
l&flık ve varlık dütmanıdır . " 
il 

lçkı içenlerin ıonu ya hapiaha-
lle •eya tımarhanedir. ,. " içki 
lleılt bozar,. gibi tecrübelerden 
l . 
•tlhıal ~dllmlt veciz neticelerdir. 

Gayeye daha kuvvetle eriı
.._ek için kükumetten müzakerat 
1•tedik. Ve hükumet meıaimiı:e 
lıallll müzaherette bulunmakta
dır. Bu ıene konferanılara ilave
ten nıektep kitaplarında Alkolün 
f,llt.lıtını anlatacak yazılar yazıla
Ctk lençlik küçükten alkol düımanı 
Jettıurılecektit. Şayanı ıükran 
olarak kaydedebiliriz ki gençlik 
lçlcı düımanı yetf ımektedlr. Ve 
~ene elle tutulabilir bir haki kat 

illinde görülüyor ki memleketl
llılzde akıamcılık azalmııtır. Da
ha içki aleyhinde filtmler getir
llıeyl ve bunları köylere kadar 
neırı düıünüyoruz. Bu huıuıta 
da hnk-nmet blze-'lzaml yardımı
nı ••det11ıı1ur. 

Fabretttn 1_ 
.. .:erim B. bunları 
ıoylerken nane k d 1 ,:;;- te eri yiyor u . 

Bey kozda 
Bir müddettenberl Miinhal bu

lunan Beykoı kazaıı l\tnf tülüfn
ne Darülfünun mezunu ve dera
den mücaz olup elyevm Süleyına
lllye Kütüpane memuru bulunan 
hocazade hafız Huldi B. ekseri
l'eU ara ile intihap olunmuıtur • 

Havai bir mukavele 
Havai münaaebata att bir mu

kavele Polonya ile Romanya 
•raıında V arıovad ımzalanmııtır • ~ 

Bir reff kımız " Bir intihap 
mes'eleıi,. serlevhası altında "Ka
zım Eıat B. dftci mektebi mu
allimliğine nasıl intihap edildi,. 
diye bir yazı yazmııtır. Dün bu 
husus hakk1&1da ııalahiyettar 

zevattan birisi muharririmlze ıu 
malüm'llı vermiıtir: 

Mekteblmlzde Kazım Eıat B. 
iııminde bir muallim yoktur. Ger
çi biz Tıp Fakültesfne "Ameli
ya~ı ıinaiye mütehaası,. bir zate 
ihtiyacımız olduğunu bildirdik. 

Fakat henuz kfmıe tayin edil
memittir. 

Mektebimiz bu sene otuz~ 
Ef. ve biri H. olmak üzere otuz 
bir mezun verecektir. Eczacı kıı
mında 24 mezun verecektir. Bun
ların üçü Hanımdır ve isimleride 
Belkiı, Bedriye, Semiha Hanım
lardır. Şimdiye kadar eczacıdan 
hiç H. mezun olmamııtı. Artık 
hanımlarda da Eczacılığa ve Dit· 
çiliğe pek fazla alaka uyanmıı-
tır. 

Eczacılara bundan sonra "Far
maklok,, tesmiye edilecektir. 

Bu tabir 'Meclisi müderrf sin 
tarafından kabul edilmltlir. Bu 
tabir "İlaç müteha11ısı,, manaıına 
gelmektedir. 

Fermanlı şirket 

Gene 10 dükk~'lnın yan
n1asıııa sebep oldu 

Evvelki gece saat bire çey
rek kala Tahtakalede kutucular 
caddeılnde yangın çıkmıı, on 
dükkan yandıktan ıonra 11öndü
rülebilml1tir. 

Yangın sepetçi Leon ustanın 
dükkanından çıkmııtır. Buradaki 
dükkanlar talat halinde ve ta
mamen ahıap olduklarından ateı 
sür'atle geniılemiı ve derhal 
etrafa ıirayet etmlıtir. 

ltf aiye yangın yerine ıür' atle 
yetltmif ise de ha va rüzgarlı ol
maaı ve bermutat terko~ ınuı
luklarında ıu bulunmaması yü
zünden ateı ancak on dükkan 
yandıtan ıonra ıöndürülebilmtı
tir. Ateıin naııl Çıktığı tahkik 
edilmektedir. 

İnhisar]ar<la açıktaki 
nıeınurlar 

Şeker ve petrol inhisarından 
açıkta kalan memurların tütün 
ve müıkirat inhiıarına yerleıtl
rilmeleri kararlaıtırılmııtır. 

Likör f abrikasnun 
inşasına başlandı 

Dedi kodusu hayli devam e
den likör fabrikaaının nihayet 
Mecidiye köyünde inıaaına baı
lanmııtır. 

Neşriyat dolandırıcıları 
Neırlyat dolandırıcıları Mah

ınut Saim Sadi Raıit efendiler-
i ' e Nedtıne hanımın muhakeme-
ılne dün ilçüncG cezada devam 
olundu. Tahkikat ıafhaııı bittl
iinden M. unıumt evrakı müta
laaaı için almııtır. Cumartesi 
iddia nameıinl ıerd edecektir. · 

lzmirde esraren- Unkapanı cinayeti 
giz hafriyat davası başlıyor 

İzmirde münteıir Hizmet re
fikimizin dünkü posta tle gelen 
nuıhaaında yazıyor. 

Bundan 15 gün evvel Kemal 
pafanın Yukarı Kızılca köyüne 
1zmirden otomobille M. " Fe ,. 
namında bir ecnebi giderek Hi
titlilere alt asarı atika civarmda 
iki gün tetkikatta bulunmuı ve 
bu meyanda o civarda hafriyat 
yaptırmııtır. M. " Fe ,. bu esnada 
köylülerle temasa giriıerek kaya
lara yaılanmıı bir heykel bulunup 
bulunmadıfını araıtırmıı ve hey
kelin •bulunduğu mahalli kendi
ıine gösterene 200 lira vermeği 

vadetmiıtir. 

Bu gün ağırcezada bir müd
det evvel Unkapanandaki ıepze 
halinde Riza ve Selami ef endl
lerl öldürmekle maznun Arnavut 
Sabri FettPh, Haıan ile fili ka li 
tahrikle maznun Raif efendinin 
muhakemesine devam olunacak
tır. Maznunlardan Fettah ile 
Haıan bulunamadığından muha
kemeleri tevkiften sonra icra 
edilecektir. 

Karakollarda atılan 
dayaklar 

Muhtelif poliı mevkilerinde 
atıldığı iddia olunan dayak vak'
aları hakkında polis müdürlüğü 
tahkıkata fdevam etmektedir. 

Emanet teftişat 
yaptı 

Şehremaneti tetkiki heıabat 
encümeninden bir heyet evelki 
gün ıehrlmizdeki haııtaneleri tef· 
Ut ve kontrol etmlıtlr, bu huıuııta 
tetkiki hesabat encümeninden 
bir zat kendiıile görüıen bir mu
harririmize demııtirkl i 

- Her sene olbugu gibi,. bu 
sene de hastaneleri teftit ettik. 
Tetkikatımız hastaneler heııaba
tının kontrolu ve ihtiyaç ve ne
vahıııın telifiıi iesa11na müstenit
tir. Bu maksatla Cerrahpaıa, 

Emrazı zühreviye. Beyoğlu ~ü

kür ve Haseki niıa hastanelerini 
ğezdlk. Bütün bunların ıehlr th
tiyacı ile mütenasip olmaıı için 
sarfı gayret ediliyor. 

Haseki niaa hastaneıinin do-

M. "Fe,. den ıonra yukarı 

Kızılcaya daha tki ecnebi gide
rek heykelin bulunduğu mahalli 
araıtırmıılar, ve bunlardani biri 
heykelin yaJlanmıı bulunduğu 
kaya mahallinde aıra üç gece 
hafriyat yaptırmııtır. 

Tahkikat neticeıi polis diva
nına ve müddeiumumiliğe bildi

rilecektir. 

ı~is hanlar kapatılacak 

ğum kısmı tevıi ediliyor. Cerrah 

1 
paıada yenf pa vfyondan bir an 

evvel latif ade temini için levazımı 
sıhhiye tedarikinde müıariat edil-

Ecnebilerin bu heykelin bu
lunduAu mahalde hafriyat yap
tırmaıı Yukarıkızılca köyünde 
epeyce dedikoduyu mucip l lmuf 
ve bunun üzerine köy muhtarı 
Haıan beyle idare hey' etinden 
bir zat heykelin bulunduğu ma
halle giderek tetklkatta bulun
muılardır. Neticede heykelin 
bulunduğu mahalden 34 metre 
ileride toprağa bir iki gün zar
fında gi>mülmüı olarak bir çok 
eski küp kırıkları ve küflenmiı 

bir altın lira bulmuılardır. Bu 
küplerin eıki Yunanlılar zama
nından kalma olduğu zannedll
miııe de küflenmek üzere bulu
nan bir Oımanh altınının bulu 
nuıu bu ihtimali değlıtirmiı ve 
burada, altın dolu bir küpün 
bulunduğu ve bunun bir iki gün 
zarfında içindekiler alınarak 
gömüldüğü anlaıılmııtır. 

Köy muhtarı Hasan bey, bu 
küp kırıklarından bir kısmını 
alarak köye dönmüı ve erteai 
günü gine hafriyat yaptırmak 
üzre ayni mahalle gitmlıtlr. Fa
kat yapılan bütün taharrlyata 
rağmen bir gün evvel orada 
küp kırıkları bulunamadıktan 
baıka o mahallin süpürge ile 
muntazam bir ıurette ıüpürüldügü 
görülmüıtür. 

Küp içerisindeki altınların 
o civarda ikamet etmekte olan 
Vaıilides namında bir Yunanlıya 
alt olduğu zannedilmektedir. 

Bu esrar engiz hadise etrafın
da tahkikata baılanmııtır. 

Son zamanlarda bazı hanlar
da temizliie riayet edilmediği 
görillmGıtür. 

Bu hanların ilimleri ıehrema
neti tarafından teıbit edilmiıtir. 

Hanlar emanet ııhhıyesince 
bildirilen ıerait dahilinde hare
ket etmezlerse ııhhatı umumiye 
namına kapatılacaktır. 

Hıfzıssıhha 
·•tro-4•· 

Hıfz111ıhha ve muaveneti iç-
timaiye tetkikatı için Ruıyaya 

gf decek heyet hakkında henüz 
Server Kamil 8. e bir emir gel
memittir. Kendlai de buna in
tizar etmektedir. Çünkü Tıp Fa
kültesi imtihanlarını bu ıeyyahata 
göre tertip edecektir. ....... , ....... - -

3 Balya tütür~ 
Çalınırken hırsızlar 

va kalandı 
.1 

Felemenk Rehih paıa cadde-

ılnde Felemenk tütün firketin

den üç denk tütün çahnmııtır. 

Hır11zlar tütünleri 1918 numara

lı otomobil ile sevk edecekleri 

· sırada zabıta tarafından görül
düklerini ve yakalanacaklarını 

anlayınca kaçmıılardır. 

Kaçan hırsızlar zabıtaca ta

kip edilmiı, Kemal paıa kaza-

11ndan Muıtafa oğlu Mehmet 
yaka'anmıı , diğer iki hırtız 

kaçmııtır. 

- ---- ------
Unkapanınatram- 'Yeni posta pulJarı 

Londradan ıehrlmlzclgelmlf 
vay yapılacak olan posto pullorı dün vapurdan 

yeni açılacak cadde için bir çıkarılmııtır. Bunların ka ffeıi 25 
müddenten beri Unkapanında kuruıdan aıağıinymette olanlar-

ı - k I . b •t dır ve geçen seneki pulların 
yapılan lıtim a muame eaı ı - · 

l aynıdır. mittir. J 
Bütün lıtimlakat nihayet 1930 Enıanette baren1 baş ıyor 

senesi nihayetinde tamamlana- Kanun mucibince hazirandan 
caktır. Bu ff bittikten ıonra itibaren ıehreınanett memurla-
Şehzadebaıı - Unkapanı caddeıl rına baremin tatbiki icap etmek-
açılacaktır. Yeni caddeden Şeh· tedlr. Bu huıuııta hazırlıklar ya-

zadebaıı - Unkapanı tramvay pılmakta olup bu günlerde bu 
hattı geçecektir. . 

G k - - .. t ık·l BeyoX- meıele hakkında Cemıyetf bele-azi oprusu ar ı e ıs 

1 k d k Cakt r diyeden karar alınacaktır. una a ar çı a ı • 

mittir. Haıekl nisada eski pa v
ıiyonların tamiri mukarrerdir. 
lcap halinde yeni pavlyonlarda 
inıa edilecektir. 

Haıtabanelerimize taıradanda 
hasta kabul ediliyor. Beyoilu zü
kılr haatahaneıl 50 yataklıdır. 

Bunun hemen hepıl taıralıdır. 

Haseki niaa hastahaneıtnde 217 ' 

yatak var, bunun takriben 50 ıi 
lıtanbullu mütebakiııi taıralıdır. 
Taıradan gelenler meoıup ol
dukları belediyeden tezkere ile 
müracaat ederler. Ve tedavi üc
retleri mahalli belediyeden alı

nır. Fakat bu kolaylıkla temin 
edilemiyor. 

Poliste 
Sinirli bir madan1 kendini 

öldürecekti 
Takıimde bir apartmanda 

oturan Çekoslov~k tebaaıından 

madam Mark; bir zehir içerek 
kendini öldürmeğe teıebbüs et
mtıtir. 

Taksim polis merkezi tara
fından yapılan tahkikat kadının 
ötedenberl bir sinir haatahğınA 
müptela olduiunu meydana çıkar
mııtır Madam Mark tedavi için 
Manara haıtaneslne yatırılmııtır. 

Üç ~erh 
Ya1nız Galatada üç çerh 

vak'ası oldu 
1 - Sabıkalı Avni ile çakır 

Mehmet meçhul bir sebepten 
kavga etmtıler çakır Mehmet: 
Avniyi bıçakla yaralamııtır. 

2 - Meçaul iki ıah11, Kala
fat yerinden geçen Ahmet Jsm!n 
det 6 Yatında bir çocuia taa ·uz / 
etmiıler, mukabele görünce ~ JI" 
cuğu çakı ile omuzundan yara 
layıp kaçmıtlMdır. 

a - Arap camlinde oturan 
bir zat ailevi bir sebepten karı
aını dövmüı ve bacaiından ya
ralamıttır · 

Terzi dükkanından ateş 
Fvelkl gece Beyoilunda Te· 

pe baıında terzi Fransuvanın 
dtkkinından ateı çıkmıı laede 
teve11ü etmeden ıöndörülmüıtür. 
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Fiillerin tasrifi ! 

Hayran zade Meıhur efendi, 
ceviz içi ve fındık ticareti ile 
az zamanda haları aayıhr bir ser 
vet toplamağa muvaffak olmuı-
tu , . 

Yazan: Hasan İlhan1i 
girip te, babaunan çenesini, el
lerini bir az okıadıktan sonra 
meı'ele hallediliyor, ihtiyar ba
ba kızının okıamalarına ricala
rına dayanamıyor ve odasına 

İ§te yeni başladığı Biralarda çekilerek susuyordu .. 
ona köte baıı ve han altı faizci- 1c 
leri bile kredi açmaktan çekin- Nesrin on sekiz yaıını da 
dikleri halde. sonraları büyük ikma.l etmif; Çocukluk ve hırçın-
bankalarla muamele yapmağa hk devresini bitirmiıti .. O artık 
baılam1ıtı • Kabzimallar iıke- kibar aleminde , soıyetelerde 
lesinde bir kaç arzlye ile piyaıa yaıayan aıri bir salon kızı olmuı-
mevkilerinde diikkan ve han tu. 
sahibi olmuı; sayılı toptancılar Onun, hayattan hiç bir tika-
~ırasına geçmişti . . yeti olmadığı halde, yalanız bir 

f,Jer takırına girince Akıa- üzüntüıü kalmııtı .. Mükemmel 
rayClakt eski tahta l<onaktan Ni-

1 
piyano çalıyor, tenis oynıyo, kü

ıantaşında güzel konforlu bir 
1 

rek çekiyor, en kibar çayları, 
apartmana nakledilmiı; hafif ter-

1 
davetleri idare ediyor, buna rağ

tip otomobiller, kürkler ve inci- ~ men lisan bilmiyordu .. Ahbaplar 
ler ıatın alınmıtı; büyük terzl~er I dostlar ve davetliler ile bu ıalon
bon bon mağazaları ve kuvafor- j da toplandıkları vakit üç bet 
ler ile fatura hesapları açılmııtı.. kelimeden ibaret Fran11zcaıı ile 

Hayran zade Meıhur efendi- tanıdık ailelerin yanında mahcup 
nin orta yaılı, bir kar11ı ve ıüs vaziyette kalıyordu.. Buna çok 
tuvalet meftunu, asri, hoppa mi- üzülüyordu . O, artık kararını 
zaçlı genç, güzel dirde kızı var- verdi. Çalııacak ve kııa bir müd-
dı.. dette öğrenecekti .. 

Efendi asri telakkilerden uzak Bir hafta sonra aranılan mual-
bir zihniyet ile yetiımlı, yaılan· lim bulunmuı ve genç kız derıe 
mıı olduğu halde, karııı ve kızı baılamııtı .. Yeni muallim Mono-
onun büsbütün 2.ıddına olarak pol Verm·tti Bey, henç talebeıi-
ıen, ıakrak, alaycı bireraalon ve nin derslerini büyük bir dikkat 
sosyete kadını olmak sevdasında ve itina ile hazırlıyor, onun diz-
i diler. leri önünde ; elleri elinde ve 
O evlerini Niiantaıına naklet- gözleri gözlerinde maadarları, 
tikten sonra da frak giyip likör fiilleri, gramer kaide usu\terini 

k b d birer birer gösteriyordu .. Mu.:ıl-içmeğe, bn ara masası avın a 
fırıldak çevirmeğe ve çaylarda, lim Vermutl bey zeki ve zarif 
davetlerde tanıdıklara salon ze- bir gençti .. Derslerde iyi bir mu-
rafeti göstermeğe bir türlü ahı- vaffakiyet ve talebesine kibar 
mamı, idi. On&. pekmez ıerbeti bir salon nezaketi gösteriyordu.· 
ve ya ayran, mentalı likörler- f!ir kaç gün içinde ders oldukça 
den, bolca, genişçe elbiseler!, ilerlemtıti ... Genç muallimin ter-
frakları, simokinden daha rahat biyesinden, iktidar ve muyaf-

daha zevkli ve lezzetli gibi gl!'!- fakiyetinden Neırinİn babası 
liyordu ... Karnının, kızının ihtar ve annesi de çok memnun kamıı-
ve iararları üzerine, kır sakalını lardı. 
kestirmek için perükarın önüne 
oturduğu vakıt adeta bir hüzün, bir 
tee11ür duymuı ıimokini gfyjp 
aynaya baktığı gece de kendine 
kabili yok bir h iriyet ve v~ ziyet 
verememi§ti. Efendi bu halden 
kurtulmak kendine yeni bir kı
yafet ve hüviyet verebilmek için 
uğra§ır dururken onun genç gü
zel kızı Nesrin de piyano keman 
dersi alıyor, çaylar veriyor, si
por yapıyor gittikçe dado asri ve 
serbest bir salon kadını alıyordu. 
Nesrinin annesi Nedime hanıme- ı 
fendi de gerı ç kız He beraber li- • 
nemalarda moda salonlarında ge
z.ip dolaııyor apartımanda hiz
metçi kızlarla kartı karoıya kalan 
Meahur efendi de asabiyetten, 
üzüntüden bunalıyor, ne yapaca
ğını va11r1yordu. 

Bu yüzden evde rahat, huzur 
kalmıyor, karı koca ve baba kız 
saatlarce •üren münakatalara, 
kavga ve &ürültülere baılıyor
lardı. Nesrin, ha.bası ile annesi 
kavgaya tutuıtuktan ıonra, ihti
yar Mesh ur ef endtnin fazla hid
detlendiğini görünce piyanonun 
hnıına oturup nef, eli ıen bir 
Fran11z val11 çalmağa baılıyor. 

Musiki gerilen sinirler üze
rinde bir müsekkin tesiri yapı
yor ve fırtına bir az diniyor, 
hafifliyordu .. Meshur efendi ile 
karıeı kar§ı karııya kalsalar sa
baha kadar kavgayı hlllremı
yoılardı amma, Nesrin araya 

Güzel bir yaz günü idi. Nesrin 
ile Muallim Monopol bey, genç 
kızan obaımda açık pencerelerin 
önünde ders çalışıyordı .. 

Mualim, ( Avoir) ve ( Etre ) 
fiillerinin tasriflerini, kaidelerini 
anlatıyordu .. 

Hava ıinirleri uyuıturan bir 
rehavet ile uyuımuı gibı idi .. 
Baygm çiçek kokuları duyulu
yordu.. İki genç lfarıı katıya 
taarife baıladılar: 

"j'aime 
tu'aimes 
ll'aime 
Neus aimonı 
Vuı aimez 
lls aiment 
Seviyorum - seviyoraun - ıevi-

yor; - seviyoruz - seviyorsunuz 
seviyorlar .. 

Ders devam ediyordu .• Nesrin 
Monopol beyin yanına bir az daha 
yaklattı .. Gözlerinin içine baktı .• 

Monopol bey, Nearin'in yanına 
bir az daha yaklaıtı .. Gözlerinin 
içine baktı.. Ve ellerini elleri 
araaına aldı . . ( aimer ) ıfiilfnl 
tekrar taarife baıladılar .• 

* Nesrin ile genç muallim bir 
ay ıonra evlenmtılerdı.. Her 
ikisi de bahtiyar ve me,'ut 
olmuılardı .• 

Nt:arln, kocaaınm yanına bir 
az daha. yaklaıtı.. Gözlerinin 
içine baktı. Genç muallim, Nes· 
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Ohikiye 
Ticaret odası li-

• • • •• •• man ışını goruşe-
cek 

Ticaret odaıı bu gün topla
nıyor Ticaret odası bu gün içti · 
ma edecektir. Bu içtimada İstan
bul limanı ve köprü meı' elest 
Avrupalı bir müe11enfn tehrimlz 
komilyonculanna kolekıiyonlar 
göndererek vakı olan müracaatı 
görüıülerektir. Mahsulatımızın 
ihracatını temin için mıntakala
ra taksimi ve ticaret zahire bor
ııasının mukarreratıı a muhalif 
hareketi müzakere edilecektir. 

Bir adam parça
landı! 

Bakır köyünde O da haraket 
eden tiren yolda bir adama çarpa
rak parça parça etmittır. 

Hırsızlıklar 
Evelki gün tehrimizin muh

telif yerlerinde üç hırsızlık vak' -
aıı olmuıtur : 

ı - faksimde Pavli apartı
manmda' Nihat beyin dairesine 
hırsız girmi§, 1 koı.tüm, 1 duvar 
halııı, 3 bilezik, 13 boyun bağı 
çalmııtır. 

2 - Unkapanında Tufan 'e
fendi apartımanında oturan kah· 
veci Mehmet efendinin odasın
dan 1 elhise, 1 palto, 1 kadın 

mantosu çalınmııtır. 

3 - Şehzade baıında Sütçü 
eokağmda Emin~ hanımın baf
çesine astığı çama11ırlar çahnmıı
tır. 

Yeni neıriyat 

llesintli /loşrıiir !'iklt 
Haftalık Höıgörün 3 çü nüs

haıi çıktı. 

Höıgörde aileler araım da 
okunan nezih yazilar vardır. 
Hoığör de "bir gazetecinin 30 
ıenelfk hatıratı,, nan•ile gazetecı 
Rüttü bütün görbükleri yazmak
tadır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
; TİYATRO VE ~İNEMA 
• •ııı•• •• 

• • .. 
···············~~ ... 

Beyoğ-lunda .l\iulenruj 
salonunda 

Yarın, San'atkir Naılt B, 
Kamil Şevki B. ve kumpanya
ları büyük gala müsamere birin

defa olarak 

Benli kız 
Operet 4- 5 

Duhuliye: 30, GO, 75 .. 
Yaz ıezonu münasebetile 

Mangasar teyatrosu Yeni Şehir 
Milli dıram ku01panyası 

Müdür Rejilör 
Aram Elmae Karakaı 

23 May11 cuma gecesi 
İlk müsanıere 

J)İLSİZ ONBAŞI 
Dıram !) perde 

rinin yanına biraz daha yaklaıtı 
ve ellerini elleri arasına aldı.· 
kartı karııya taarjfe batladıJar: 

J'aime 
Tuaimeı 

il aime 
Neus aimons 
Veuıatmez 

Ilı alment!. .. 

Böyle bi:r sebeple bütün 
T .. rklerin bir anda tev-

kifi kabildir 
--•i'>ll<ı•••• - ·ı 

Haydar Rif at B. müdaf asının tahrt 
edilmiş metni 

Dünkü nüshadan devam 

Vazift n1dir. İhanetnıidir? \ 
13. - Birinci ıüalin ikinci 

fıkrası ıudur: " Haydar Rifat: 
davalar hilafı kanun Buraaya 
nakledilmiılerdir diyor. Ôyle:ni- ı 
dir?,, bunu söyledim. Bunda bir 
hukukçu için tereddüt edilecek 
edna bir nokta yoktur. Vekilin 
mahkemede tilavet ettiği nutkun
da memuru hakkında vazifesini 
yapmıı diyor. fıtanbulda dinle
nen Müderris mütebahhir bir 
hukukçu ıahit buna hıyanettir 
diyor, biz facıadır dedik ve erba-
bı hal ve ak tin piıvasına f acıa 
olduğunu arz ettik, muhterem 1 

mahkemeniz hal buyursun : ı 
Laylhamızda : " f acıadır , 

bunda bir mücrim bulunmak 1 
lazımdır, bu mücrim kimdir? bu 
tüyleri örperteci; enditeler veri- 1 
el hareketlerde bunda mücrimler 
teaddüt etsede bunların batı 1 
kimdir? teıkilatı esaıiye kanunu- 1 
nu çiğneyen, Türk Hakimlerini 
böyle tahkir eden, bu keryh 
zihniyet her kimde olursa olsun 
o kafayı ezmek, zihniyeti ilelebet 
ııömmek lazım,, diyoruz. 

Hal ve hakikat bu merkezde 
iken, kendi fikirlerini, kendi se
sini benim f ikrlm, benim sesim 
göıtermek gayretini güderek 
"Türk hakimleri için tesire ta
ban hüküm veriyor ve ,,aman ıu
nu tutun .. ,, naraııinl atıyor. Si
per, isUhkam, muavin kuvvetler 
nrıyor, eıast.n •abit olan bu da
vayı hükme rabtettiğinlz gün 
tarihi mühim bir an olacaktır. 
Bu akıbeti tahkikten dur dura
cak bit- kuvvet tasavvur oluna
maz. Yoksa Ankara mahkeme
sinden bu hükmü alamayacağı
mı mı zanneder? Dava Adliyeye 
müdahale, haksız, kanunsuz ha
rek•tler, Adliyede taharrfyat, 
Ylıni affı kabil olmayan bir ta
kım çinayt tlerdir. İıbatı mümkün 
olmak için sualler hiç olmazsa 
aynen onun davasına Müdeiumu
minin iddiananıeıine miltabık 

olarak tanzim edilmelidir. Bunu 
musırran talep ederim. 

Tcı·fi vadi 
14. - İkinci ıuale geçelim : 

"Haydar Rifat nakil davadan 
mütee11ir olan İstanbul ikinci 
ceza mahkemeıi hey 'etinin isti

fa için göııterdikleri temayülu 
ber taraf etmek üzre Mahmut 
Esat Beyin terfi ve taltiften bahs 
etmek ıuretile vazifei memure
sini ui istimal ettiğini söyle· 
yor, ne derdniz ? ,, Kanun mey
dandadır. Terfi ve taltiften bah
setmek vazife! memureyi ıui is
timal değildir. Bundan ha11e-

ten 22S 229 uncu maddeler bahse
der. Vazife ıui istimal edilmit 
olmak f çin kanun harici bir mu-
11 mele yapmak lazımdır. Ondan 
bahsetmek değil, Mahmut Eıat 
Beyin vazifei memuresini ıui 
iıtimal ettiğini lizımgelince isbat 
etmek güç bir ıey d~ğJldlr. Onu 
hbat ederim. Şahitlere kanunun 
verdiği hak ve salahiyetle sual
lerimi sorduğum zaman du da 

sabit olur. Onların neler oldu
~unu ben bilirim. 

"'~· Ancak terfi ve taltifteD _.ı 
ıetmek kanunen ıui iıll tJ" 
değildir ki benim bunu 11bat '

1
ttr 

me mahal olsun. T.: rfi ve l• ~ 
ten bahsetti dedim, j\11~1 
bunu vazifeıinl ıui fıtimale Jlllıile 
olarak değil, hikaye ta~l &i'I 
söyledim. İkinci cez

1
a heY eiçlO 

istifa etmekten alıkoymak rı· 
terfi ettirdimi? Bu kanuD h~. 
cıdır. Çünkü daha ııraları O 
memtıtir. Demitmiyim? hayıt· 1, 
halde ona burada bu cüroıil t 

nat etmemltim. Bu suretle Jı~. 
etmediğim huıuıu iıbat ile 111 cO 

kellef bu)unuyormuyum, 2~9 oOO 

madde bir memura tevdi olull' 
veya ıtlaına müıadlf olao •eti' 
kaları ifta ve netr ve ilan ede01~ 
veya her hangi bir suretle b'° 
fardan baıkasmın ıtlamı kol•f 
lattıranlD yatacağı haplı aıikt;· 
rından bahseder. MahmutE!at · 
ıelihiyettar bulunaaydı bu ha~ 
reketi imhayı delail adedilebi 
rek tevkifi lazım gelirdi. 

Dinleııilnıek istenn1eyell 
iki şahit 

1 
lzmirde avukat Galip Hiklll' 

Bey, İzmirde müddeiumuml tfı• 
ıan Seyfettin beyi tanırmı tafll' 
mazmı? Bunu zahiri hal haUecl•' 
bilir. Bu lzmlr davalarınd•11 

tetkik ve İzmir muhitıntlan tab· 
kik olunabilir. Esasen Mahnıut 
Esat Beyin böyle bir kağıt almalı· 
takı tehalükü ve böyl~ iken Avoi 
ve Hüsamett in beylerin iıUmaıo• 
istememeıi, ben bu ite yaloıl 
onları ıahit göıterdiğim halde o~ 
ların lıtima edilmemiı ve bu ha" 
diıenin ıalr husuıat için göster 
ilen tahitlerden ıorulmut olm•" 
ıı bu mea' elede henuz iıleO 
meye mühtaç bir cevher buluo· 
duğuna delalet ederse icabatıtl 

ifasını ve bittahıiı bu ıahitlerlO 
istimaını istilzam edebilir fikrJll" 
rindeyim. Bu itibarla evvel be" 
evvel bu iki zatın istimalarıoı 

talep ederim. Bu talep hakikat• 
vuıul arzumuza tercüman olmak" 
tan haımen bu iki ıahlde teal" 
luk eden bu ıüal bütün diğer ıa" 
hltlerime sorulmuı lıede Aydıo 

Demir yolu Şirketi sabık Müdtrl 
umumisi lnailize sorulduğunu bil" 
meyorum.Bunları ne bu lngiUı 
nede Bilecikten konyaya nakil 
eden tahidim, nede Eıklıehlrde 
ıahidimin bilemtynceklerlni tah" 
min ederim. 

Diğer hususat için ikame etti" 
ğim diğer ıahitlere, Hikmet Be-1 

yin baıını Mahmut Eıat beY 
taıtan taıa vurmuı, öyle111l 
ıüali iratl buyurulmuttur. Bunun 
da Hikmet beye sorulmasını ta" 
lep ederim. Nazın beyin maa" 
ıına zam mes'eleıi muhasebe 
ve zat evlerinden sorularak va" 
ziyetin tenvir buyrulmaıını taleP 
ederim. Bu meyanda bu ıkl 
daireye Nazım beyin memuri
yeti dalreainin neresi olduğu ve 
nerede iltihdam edildigi va 
iıtihdkm-ı edildiği yerde birde 
ikamet yevmiyeıi alıp almadıi• 
hususlarının da ıorulmaıını talep 
ederim. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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H. Rif at B.in mahkemesi Lokantacı-
!...!1nc1 sahifeden devam; >•Q·~üm tebdili ihtimaline hl- ların vekili 
l\]üdahale bir değil ! naen" ret cevabı verilmlotlr. [Birinci sahifeden devam] 

Ü 
Böyle bir sebeple bütün Türkle-

b 15 - çüncü ıüale geçelim. müesseseler kapandı. Çünkü 
~ ı rin bir anda tevkifi kabil oldu-

. -Kadriye hanımın lzmirde U saat onda kapamak vartile bu 
c ğundan ürkerek Müddei mu-
ereyane den muhakemesinde he- hl günkü vergi ve masrafların altın-

ta.a.une çalıımıı, 2, ve luzum miye gitml§tim.NThevkif' T~ iye dan kalkabilecek kadar bile 
Ilı h Hakim itidir. i ayet mustaa..-
b u akeme kararı veren Hikmet tik itidir. Adliye Vekilinin bun- it yapmağa imkan yoktur . 
eyin batını taıtan taıa vurmuı lara zerre kadar müdaheleye En ziyade zarar görenler de: 

~e, 3. Nazim heyin maaıına elli hakkı yoktur. Halbuki Baııatın eııas itibarile lokanta fakat fer'i 
lra zam etmlı öylemi?" 1 -- Pek tahliyesine müdahele etti. lura- olarak içki satanlardır. Çünkü 
~Uhterem hakimler! Kadriye zım tahliyeye değildir, çünkü akıam yemeklerini ona kadar 
t~~~?1d davasına müdahale bir zaten tevkif kanunsuz, haksız- satıp bitiremedikleri için kalan 
l l u. eğildir. Bir çok müdaha- dır. Arkadaılarından daha az yemekleri dökmek ve yahut dük· 
de er vardır. Ben layıhamda bir kefaletle tahliyeye de değildir. kanı kapamak icabedtyor. 
aneıfnden bahs etmftim onu da Çünkü bu takliyede iki mühim Çalgılı gazl•ıolara gelince : 

:enbaına sarahaten göıtermitlm sebeple kefalet alınmak da yan- Onların iti esasen dokuzdan son· 
h en, bu suali diger hususta se- lıııtır. Benim itirazım Adliye ra baılar. Dokuzla on arasında 

adet edecek olan [ve meseleyi V ekillnln müdahalesindedir. Su- müesseseyi idare edecek ahı ve-
rüyeUnde dahi görmemiı alin bittedkik ona göre terettü- rif yapmak imkanı yoktur. Esa-
~hitler ıerahaten gösterilmif bünü talep ederim. sen bu müesseseler hususi suret-
;1~anlarl sormak ve bunun!a ık- Bir vak'a ! te belediye rüsumu ne mükellef 

a etmek doğru olmadığı zan- . oldukları gibi çalgı yüzünden de 
nında H k 1 h.h iki ay evvel tüccardan Efe fi f 1 d Yım. aki ate vusu sa ı en masra arı aza ır. 

llıa.tlup olduğuna göre bu süalin zade Mahmut bey yazıhanemize Son yapılan tasnifte bilhassa 
0 nu biliyor diye göııterilenlere geldi, derdini anlattı, giderken Sirkeci muhiti zarar görmüıtür. 
•orul l d b ı yanında bulunan bir zatı göstere- Çünkü iki bir kısım birahane 

ınası azım ır unu ta ep 
ederim. rek tanırm111nız ? dedi. - Ha- müstesna olmak ıartile diger mü-

Gazı hazretlerine gönderdi- yır, dedim. - Canım Kavale eı- eueııeler onda kapamak mecbu-
it rafından Hüsamettin bey dedi. riyetlndedirler. Bir ıehrln gece 

ı:n layıhada bu hususa mütefe-
rr - Aman bir kelime daht görüt- zineti lokanta ve gazlnolardır. 
ı 1 

• ilç bet satır aynen ıudur : Gece hayatı sönük olan aıi ecne-
ızırıır Müddei Umumisi lzmire meyelim. - Belki bir süal vaki 
d olur dedim. Ben böyle hareket bi sakinleri çok olan bir ıehrin 
önünce Galip Hikmet bey is- ettim. Mahmut Esat Bey Galip lktıııadiyatını sarsar talimatna-

ltıinde arkadaıı bir avukatı ça- Hikmet beyi buldurdu, elinden menin tatbikından maksut olan 
aırınıı maznunların vekAletloi filan Müddeiumumi ıahsen dahi gaye daha baıka yollarla elde 
a.llbaıını, kendiııi her ne kadar tanlylm diye bir kağıt aldı ve edilebilir. Mesai saatini tahdit 
bıahkumfyet talebinde bulunecak geçen gün muhakememizde bu- degil i§fn ıeklini tasnif daha dog-
1•ede beraet tetbirleri alındığını, nu mahkemeye takdlrn ettirdi. rudur. 
beraet edeceklerini anlatmıı, bu İki tarafın meslek ve mütvarı a- Evvelce açılmıı ve müsaade 
ll•ukat bu hakikatı Büyük Adada raııındakl farkı bu hadise tevslka olmuı bir müeaseseyl ltendl ııuçu 
l<avala eırafından Hüsamettln kafidir. Kendisine tea\lük eden olmaksızın itine mani olacak 
•e Cemiyeti Umumiyet Belediye bir davada mukabil tarafın irae surette tahdide tabii tutmak 
a.zasindan Avni beylere ıöyle- ettiği veya edeceği ıahidi çağı- doğru aeğildir ·" 
bılıttr. rup konuıması andan kağıt al- Diğer taraftan aldıiımız ma-

Avni bey avukattır, yani her dırması memnudur. Mahmut E- lumata göre vaki olan tikayet-
an görüıebileceğim bir zattır, sat bey Adliye vekili olma- ler üzerlne Vilayet Sirkecideki 
bır k • dl bi h - k - saydı veya Mahkemeniz ona bar, birahane ve meyhanelerin 
leau e::ı:~~:.e m. r u mu Gazetelerede birer suret ver- geceleri 12 ye kadar açık kal-

] medimmi? çok büyük fenalıklar maııına müsaade elmittir · Diğer 
4 üncü süa etmlıtir demek her fenalık edil- kenar yerlerdeki küçük meyha-

16 - Dördüncü süal ıudur : neler ve birahaneler saat onda 
lruıa maznunlarıadan Basati mittir yahut küçücük filan suç kapanacaktır. 

da yapılmııtır demekmidir. Bu ---~~===;;;;o:ı;;g<=o:;;c;;~~-.....,.~ 
tevkifhaneden çıkarup baı ka- bapta irat edilebilecek süal ıu 
tip Tevfik ve Büyük Millet Mec- olabilir. Mahmut Eaa t bey vazi-
liıi birinci Reia Vekili Hasan fei memuresini sui istimal et-
beylere ne verdiğini Nazım beye mitmldir? Benim asıl cürüm 
lekrarlattığt ve bu ıuretle ıa- olarak gösterdiğim mahkemelere 
httlere telkin icra ettiği hakkın- müdahelesi, kanunsuz hareketle-
~ ne bilirsiniz ? ridir. SüaUn o suretle tertip 

1. - Nazım Beye ne vereli- buyrulması lazımdır. Netekim 
ilnı tekrarlatmak yok, ıahitlere alakadar mahkemelere evvelce 
lelk10 yok, zaten ıahlller kim- o yolda tebligat yapıldığı halde 
dır bilmem. Mes'ele 0 değildir. müahharec gelen varakada ya 
~ ' Nazım beyin maatına zam varmı es ele Basatın tahliyesine veki-h gibi en doğruııu muhasebe kale-

il nıüdahale etmeıi, müdahale minin bileceği ıeyler. Yahut bu 
~llliine tevkifhane Müdürü Jül J ıüalde olduğu gibi, alattarikül-
a.n Leon Freako ve ser gardiyan hikaye söylenmit ve hesabına 

Calip ve Avukat Nesim Masli- d d isbatım halin e e cürüm tekvin 
Ya.h beylerden, ıahtt olarak iıli- etmeyecek ıeyler sorulmasında 
lllaını talep ederim. tashiha muhtaç bir zeuhul görü-

iu tekrarlatmak bahıi ne ol- lebillr. (Devamı var) 
duğu tafsile muhtaçtır. Bunun ....................................................... . 

;
0 

büyük ıahidi bizzat dosyadır. Gümrük tarif esini 
asat ıahit değil maznunlardan 

btrıdı T f J • • • l r. ev ik ve Hasan Beylere aeğlŞflrlyOr ar 
::alrll-. rnr üt\eaddit mütemadi musır 

'" k Vaıington, 20 (AA) - Yeni 
maznunl ev lfhe nede bulunan 

ara •orulın t T Ik bir tetkike tabi tutulmuı olan 
onlara yapıl Uf ur. e ın hu-mru-k tarifesi hakkında kon-

lllak late i b 
telkın olarak kalınanı nm 1 ~e fi u grede son defa olarak önümüz-
birer birer alarak hc:ıbmı ev udarı deki hafta zarfında reye müra· 

rine i-
ğerlerioin gıyabında ark d caat edılmeıi muhtemeldir. 
tarafından ikrar •ebk :t~~;::~ Birlik selaınlanıyor! 
da.ir yalan irtikabiyle nıu 

anıe- Berfin 20 (A.A) - Avrupa 
lesi ceryan etmittir. Bir kerr• ... ittihadı konferansı bir takrir 
kanunun tevklflerine asla cevaz kabul etmiıtir. Bu takrirde M. 
•ermediği halde maznunlar tev- Brlandın avrupa fedarasyonuna 
kıf edilmtılerdlr. Sonra yeni alt olan projesi selamlanmakta 
ka.nun merlyete geçmff, ona da ve bunu A hid h 
t k 

n vrupa mütte ü-
•ınamen muhalif olarak mev- ümetl ı le. er Rayesinin tahakkukuna 
~fi1ettn idameslne karar ve- doğru atılmıı hır hatve teıkll 
~ lhfttfr. Tahliye taleplerine etmekte olduğu beyan edllmek-
la.hktkatın esnayı seyrinde tedir. 

Tahliye başladı 
Pariıı, 19 (A • A) - Almanya 

sefiri M. fon Hoscb, M. Tar
dieu, ' M. Briand, beynelmi-
lel Ren komisyonu reisi M. 
Tirar il; ceneral Guillaumat 
bu ıabah bir araya gelerek mü
zakeratta bulunmuşlar ve Ren 
arazisinin üçüncu mıntakasının 

tahliyeııine ait fer'ı meseleler 
hakkında anlaımıılardır. bu mın
taka 30 haziranda Fransız kıtaatı 
tarafından tahll} e edilmiş bulu
nacaktır. Tahliyenin nihayet 
bulduğu 30 Haziranda resmen 
tebliğ edilecektir . 

Zeplin yolda ! 
Sevil, 19 (A.A) - Zeplin ba

lonu aaat 16,30 da tehir Üzerinde 
görülmüf, biraz ıonra tayyare 
karargahının üzerine uçmuv, bh 
ıaata kadar yere ıneceğini bll
dirmiı ve 450 litre ıu fatemiftir. 
Balonun yere inmesine alt ha
zırlıklar tamamlanmııtır. Kesif 
dir halk kütlesi zeplini bekle
mektedir. 

Siyonistler .grevi! 
Kudüs, 20 (A.A) - Muhtelif 

ıehirlerdekf Yahudi teıkllatları 
hükümetin filisllne .ıöndermft 

olduğu husuııi komiserin raporunun 
vüruduna kadar Yahudilerin Fi
liııtine muhaceretlerini muvak
katen men etmesi kararına kaııı 
izharı inftAl etmektedir. Siyo
nist tef kilatı perıembe günü 
umumi bir gre,· icraıına teıeb
bilı edecektir. 

Sahife r> 

Çocuk oyuncağı! 
Garbi Trakya türkleri mübadele ko
misyonunun mesaisini böyle tavsif 

ediyorlar! 
Muhtetlt mübadele komisyo- Bu asgari liatlar ve icar be-

nu Türk heyeti murahhaaası rt"lsi delleri üzerinde yapılan bu he-
Tevfik kamil bey lskeçe de mün- sap bile itilafnamede Garb! Trak-
tetı ir ( yeni adım ) Gazetesi baı- yalı Türkler hakkında kabul 
muharririne Garbi Trakya Türk- edilen maddenin birlnciııi hükiim-
leri hakkında bir beyanatta bu- süz ve kıyrnetsiz bırakır. 
lunmuştur. Tevfik Kamil bey Malımızı sathlanın memnuiyetl, 
Trakya Türkleri hakkında hükü- etabll veılkaıı, müsadereler bu 

- 1 
metimizin neler dütündüğü, bun- güne kadar müsbet bir ıekilde 
ların bu günkü elim vaziyetlerin hal edilip bitmeli idi. 
den haberdar olup olmadığı ve em- Bfz o f ikirdeyfzki ikf hükfı-
lak alım satım memnuiyetinin ne met kendi aralarında bilumum 
zaman ref edileceği kakkındaki mes' elelerde mutabık kalmıyabl-
suallere hülasaten ıu cevaplart I lirlerdi. Fakat garbi Trakyalı 
vermittfr. Türkler mes'eleııi her halde bit-

- "Bugünkü vaziyetin eyi- mit ve temizlenmlt olmalı idi. 
leımesinl bekleyecek kadar se- Burada kalmıı olan seksen dok-
batla mücehhez olmalısınız. Eme- san bin kiotlik Türk kitlesi ıekfz 
liniz ekalliyetlere alt hakları senedenberl devam eden bu 
bir gün behemehal elde edece41- kararsızlığın içinde daima zinde 
mizi bilerek u~raımaktan ibaret kalabilecek iktidarı naıııl muha-
olmalıdır. Yunaniatanla müza- faza edebilir? Buna imkan bulu-
kere1i esaı itibarile bltmit olan nurmu? 
yeni mukavelede Garbi Trakya- " İıgal altında bulunan yedi bin 
lıların menfaati mümkün mer- isteremadan fazla yeniden arazi 
tebe muhafaza olunmuıtur. iıgal olunmamaııı Yunan hükume-

Garbi Trakyada elyevm hazır lince taahhüte ahnmııtır." 
bulunan Yunan tabiiyetindeki Halbuki aldığımız haberler 
bilumum Türkler nerede doğmuı bize bu yedi bin lstframadan 
ve Garbi Trakyaya ne vakıt gel- mada hükumetçe bazı kıılaların 
mit olursa olııun etablt sayılacak- müsadere edilerek muhacireynln 
lardır. Mukavele merfyete girer istifadesine tahsis eylediğini bil· 
girmez vesika dağıtılması bek- diriyor. Bu gibi kııla sahipleri 
lenmeden her dürlü istiınai ted- bu güne kadar kıılalarandan 
birler, haciz ve vaz'ıyetler kal- fatifade edemıyorlar. 
dırılncaktır. Binaenaleyh bunlarında za-

Elyevm iıgal altında bulunan rarları, ziyanları ve kıılalarının 
yedi bin iatrem~dan fazla yeni- kıymetleri 150,000 lira içine il-
den arazi İfgal olunmaması Yu- r~rıe o vakit büııbütün çocuk 
nan hükumetince taahhüt olun- oyuncağına dönecektir. 
muvtur. Şimdi bütün bunları ortaya 

Yunan hükumetinin tanzirnat koyarak, Tevfik Kaınll beyin 
olarak vereceği yilz elli bin in- vaziyetimiz hakkındaki beyanatını 
glllz lirasının ·avdet hakkından vazlyelimizin iıılihına kafi delil-
mabrum olanlara Makedonyada lerle memnun olarak görmediğimizi 
eraziıi olanlara Yunan hükume- söylemekten kendimizi alamıya ·I 

linin satın alacağını bildirdiği cağız. 

arazi sahiplerine ve sonradan ;------- - -
Yunan hükumatlnce tıgal edilmiı Kıralın oğluda yolcu 
olan yedi bin illramalik erazi Sevils, 2~ (A.A) - Zeplin ba· 
sahiplerine tevzi edeceğiz. lonu ıaat 7, 15 te hareket edecek-

Muhtelıt komisyonun Gü- Ur. Kıralm oğlu Alphonıe d'orle-
m~lcüneye nakla devam eden ans ile binbaıı Herrera da yolcu· 
müzakerenin neticeııine talik lar arasında bulurımaktadır. 
olunmuıtur. 

Yeni adım gazetesi bu beya
natın altına aynen naklettiğimiz 
ıu acıklı mütalaayı yazmıştır. 

Tevfik Kamil beyin beyanatını 
kayit ettikten ıonrı• vaziyetimiz 
hakkında az çok fikirler edin
mekteyiz. Anlıyoruzki ltilafna-

mmede hakkımızda ıu yokarıda 
mnkayyet maddelerden daha 
baıka teyler mevcut değildir. 
Fakat ıurası bütün belagatile 
tezahur ediyorki bu iki üç mad
de burada Türk akalllyetfnin 
hayatıoı idame ve Jstfklalioi te-
min edemez. Vaziyetin bir sudan 
tedbirlerle ıslahını imkan mu-
tasavver değildir. 

Gnrbi TrAkyalı Türkün vazi
yetinin fecaati sekiz on madde 

ile izah edilmez. Nerede kaldıki 
memleketimiz ve halimiz: müta-
laa edilmeden hakkımızda or-
taya sürülüveren iki zaif 
madde, bizim dünkü ka-

lp ettiklerimizi temin edebılsin. 
Bundan bir kaç nüsha evel 

Makldonyada bulunan Garbı 
Tirakyalı Türklerin hükumetten 
talep ettikleri meblağ yekununu 
kayit etmlcUk. Yalnız bunun mik
tarı 300,000 kadar tutuyordu. 

lleyoğlu beşinci icra da
iresinden: 

Mahcuz ve furuhti mukarrer 
bir adet Fransız markalı plano 
29·n-9SO tarihine müııadif per
ıembe gücil ıaat 12 de Beyoğ
lunda imam sokaiında papağan 
eazinosu derununda bil müzaye
de satılaca~ından la1ip olanların 
yevmi mezkurda mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

ı Güneı 4,37 Güneı 9,12 
j Ôyle ı2,ıo Ôyle 4,46 

ikindi 16,09 lkindı 8,44 
Akıam 19,25 Akıam 12,00 
Yatsı 21,17 Yatsı 1,58 

( İmsak 2,29 imsak 7,04 

1 Zilhicce Ruzı Hızır 

1 22 16 
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BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TEI~l·jp f5. iN<:i KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
(t 

Ketldeler; Vilayet, Şehremaneti , Defterdarlık, İı, Ziraat ve 
Oımanb bankaları murakıplar!. ve halk huzurunda yapılır . . 

Büyük ikramiye 

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

1 . :- . ~ ·.·. 

Ekmek ve gazyağı münakasası: 
Trabzon Hapisanc ~1iidürlüğünden: 

Trabzon hapisaneıfnln 930 seneai Haziran iptidasından 9 8 l aeneıi 

Mayıs 2ayesine kadar bir senelik ekmeği kapalı zarf usulile ve gaz 
yağı aleni münakaıa auretile yirmi bet gün müddetle münakasaya 

çıkarılmııtar. 

ı - ikinci ekmek tabir olunur piyasada olan harci ekmeğiUfn 
aynı olacak ve beheri üç ynz dirhem olacaktır. 

2 - Münakaıaya ııurak edecek zevat yirmi beı gün zarfında 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesi olan 1169 lira 45 kr. 
ve aazyaiı için 45 lira 95 kuruıu malsan<lığına hittesllm aJınan 
makbuz veya Banka mektuplarmı Trabzonda müteıekkil hapi11me 

komisyonuna ibraz edecektir. 

3 - ihalei kat'iyesini müteakip ıeklz gün zarfında teminatı mu
vakkateılni yüzde on beı iblağ ile (2338 lira 86 kuruı) taahhüdünü 
ifaya baılayacakhr. Ve itbu levazım 10 - 6 - 930 tarihine müıadlf 
Salı günü caat 15 de müddei umumilik makamında içtima eden 
komisyon mahsusunda lhalei katiyesl icra kılınacağı ve ıartnameyf 

görı ıek arzu edenlerin komitıyona müracaatları ilan olunur· 

•6666._.A.AAAAA.JAA ~~A4.AAAAAA• 
~ . 

3 Bilcüml;~·ünır~~~a~el:ıt~·~n~!~~t işleri E 
~ ken1alı sürat ve en1niyctlc ifa olunuı·. ; 

MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDİLİR 

~ Adres : Galata Havyar han orta odalar No · 4 
~ 
~ Telefon : Beyoğlu 451 5 

~.YTTTT• TVVTV~1v•~T ~~~T~T • 

Tütün inhisarı 
Şamsun başmüdürlQğünden : 
idaremiz depolarında mevcut takriben (20,00 ı ı) yirmi bin kilo 

miktarınde mefsuh reji tirketi zamanına ait müstamel ve gAyrl
müstamel matbu defter ve evrak n kilo ile gayrı safi mikdar üzerin
den berveçhi zir ıerait dairesinde satılacaktır. 

1 - Mevcut evrak ve debtirden hiç kullımılmamıt olanların 
sureti laUbllk ve latlmali ıerbeat ve letimal edilmif olanları dahilde 
istihlak edilmeyerek idaremizin kontrolu altında harice sevk ve lh-
aç edilecektir. 

2 - Müzayedeye ittlrak edecek olanlar (150) yüz elli lira depo
zito akçası'lın makbuz mukabili vezneye yatıracaklardır. Ve ihaleyi 
müteakip bedelt ihaleye nazaran teminat miktarı kırnunisfne kafi 
gelmediği surette müddett kanumyesi zarfında haddi kanuniye ib
lağ olunacak ve müzayede f e nıün kasa kanunu ahkamına tatbik 

muamele olunacaktır. 
3 - Verilen fiyatlar duo görülürse idare daha bir hafta temdit 

aelahlyetlnl muhafaza edecektir. 
4 - Vezln masarifi ve her türlü hammaliye ve nakliye ma ari

fiyle tas:lik harcı ve dellaliye ve pul masrafları mü§teriye ait ola
caktır. 

5 - lhaleyl müteakip nihayet on gün zarfında mezkur lcvdzım 
tartal ıp ve bedeli vezneye yatırıldıktan ıonra kaldırılacaktır. 

Talibi bu nıüddet zarfında kaldırmadığı takdirde bir hafta için 
günde bet bin lira tazminat vermekle mükellef olacak ve bu bir 
hafta zarfında da teılim muameleıtnl ifa etmeyecek olu.-sa teminat 
irat lcayt olunacatı gibi hakkında da müzayede ve münakası ka
nununun maddei mahıuıası tatbik olunacaktır.Bu hususta daha fazla 
malümat almak isteyenlerin Samsun baımüdürlüiüne müracaatları. 

G.~~~§§~ ~~~~ ' 

iAGOP 

~ - 5~ ~·9 

Doktor 

VESSAYAN 
~ J ... avta ve l)ahili Ka<lın Hastalıkları n1ütehassısı a 

Langada camtıerlf •okaiında No. 19 Hususi kabinesinde 1 
Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder. 

i6••••············--·········· 

YARIN 

BAlfTIN POST'ASI 

S ıh vapuru p j 
U 2 2 Mayıs erşen-

be günü Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Ereğli, Zongul

dak, Bartın, Kuruceıile Cide, 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karıı
sında Mizan Oğlu Han No:2 
Telefon latanbul 354 . ,. . . ' 
TE1Jl/1VA TL/ 1'A1JllllA T 
Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alalı mu
sikiye teminatlı ıurette tamir 
olunur. Adres : Beyoğlu, tü
nel baıı,Tekke caddesi, No 464 

_. ı1!1'KİiVİST RE11ıZİ .. 1 

Gayri n1cnku] n1a1la rın 
"açık artırına ih1nı 

lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: Açık artırma ile para
ya çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: bir bap hane 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki mahallesi sokafı, numarası: 

Beyoğlu Kamerhatuıı m. kı
zılcık s. 2 m. c. 6 

Takdir olunan kıymet:2896 L. 
artırmanın yapılac~ğı yer, gün 

saat: İst. 4 üncü icra daireıinde 
14-6-930 cumartesl ı. 14 tla 16 ya 
kadar. 

1 - İıbu gayri menkulün ar
tırma ıartnameııi 4- 6· 930 tarihin
den itibaren 929 - 6 No. ile 
lstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istey .. nler iıbu ıartnameye 
ve 929 - 6 dosya numarasile 
memuriyetfmize müracaat etme-
lidir. .. 

2 - Artırmaya tıtirak için 
yukarda yazıla kıymetin yüzde 

yedi buçuk teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu aicilile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların v-, irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını 
ve huıuıile f afz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilan tarihin-
den itibaren yirmi gün içinde 
evrak ı müsbttelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu ıici
lile ıabit olmıyanlar &ahf bede
lini 1 paylaımasmda hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde artır· 
maya fttirak edenler artırma 
ıartnamesini okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmiı ad ve itibar olunurlar. 
Üstünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verllme11e 
gayri menkul ikinci bir artırma 

ile satılar , e bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde bet faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyetimlzce 
alıcıdan tahsil olunur· Bet nu
maralı fıkradaki ıart tah&k kuk 
etmek kaydile üç aefa. bRğırıl
dıktan sonra gayri tnf>nkul en çok 
a rtıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahalckuk etmezse artırma geri 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve temina tta lcalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri menku
le tealluk eden kanuni hakka 
ve satı§ın tarzmft göre diğer 
ıartlar. 

Artırma ikincidir satttranlann 
alacağına muraccah nlacakhlar 
mikdarını geçmek ıartiıe ençok 
artıranın üzerinde kalacaktır. BirJ
nci artırma 2000 Uradadır vergi 
Belediye, vakıf icaresi müıteriye 

a ittir. 
Yazılan hane yukarıda göste-

rilen 14-6·930 tarihinde İstanbul 
4 üncü icra memurluğu odaıında 
iıbu ilan ve gösterilen artırma 
ıartnameıi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 

lngilterede kazanmıı oldukları biri ncl 
mükafattan sonra 

FILIPS (Philips) 

Radyoları'. 
Çekoslovakyada daha iKi parlak mu· 
vaffakıyet kazanarak 200 kitiden mil· 

rekkep bir hakem heyetince 

Dünvanın en n1üken1n1el 
.; 

RADYOLARI 
olarak tasnif edilmiıtir. 

İşletn1ek için : 
f,işi cere.lJana taknuık, bir 

tek düğmesini çevirntek 
KAFİDİR 

Umumi vekilleri : 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han, No. 14, Posta 

kutusu Galata 400 

Maarif vekaletinden 
Balikeıirde inıa edilecek Necati bey muallim mektebi tnıaat• 

8 Mayıs 1930 tarihinden ltfbaren bir ay müddetle ve kapalı :ıarf 
usulile münakaıaya konmuıtur. 

Talip olanlar plan, ıartnamei fenniler münakaıa ıartname •• 
mukavele suretlerini almak üzere bu gibi büyük hiıaat yaplllll 
olduklarıı ıı müı'tr ehliyeti fenniye vesikalarile bereber Maarif 
vekaleti inıaat dairesine müracaat edebilirler. 

İhale MaarJf vekaleti tnıaat komisyonu tarafından icra edile
ceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tevflk•D 
tanzim edecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 8 HazfraO 
19 3 O Pazar günü saat 15 te mezkür komiıyona 1 tevdi etme\eri 
ilin olunur. 

İSTANBUL 
U. Hapisane Matbaası 

Ucuzluk ve süra't 
ıJ/a/iküminin .'\an'aı .~allibi olntalan ü:in tesis • 

ol11nmuş her tiirlü ve.-.;aiti /enniye ile mii<'elilw:z· llay-
ırlı bir nıiicssesedir. 

Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 
gün sipariş kH bul edilir. 

fstanbul Sultan Ahmet U. Heplıane 
Telefon: ist. 1853 

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

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Oıman Reıat efendinin tahtı riyaaettnde bir heyet tarafından 

tertip edilmlf. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruttur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

Şt:hren1n 11( ti 
(b iresin<l ·n : 

} eyoğ·Ju 

Daire tahsildarlarına mahıuı 

• 
sıye 1 

14 numı rah resmi mülfür za)'l 

olduğundan hükmü katmadıfı 

ilan olunur. 

~~ 

a 

lzmir terzihanesinde son f 
moda, ehven fiatlarla, ııoP 
derecede suhuletli şert\ id' :.1 
erkek ve kadın koatülıı1 er j 

.Kadıköy sulh icra!:'ından: 
Zahide hanımın Ali ef. zim

metindeki boı c.ınu ödemediği 

nden dolayı tahtı hacze alınarak 

paraya çevrilmeıi takarrür eden 
bazı etyayı beytiye 29-5-930 

tarihinde ıaat 14 de Kadıköyiin

de pazar mahalllnde aatılacalı 
ilin olunur. 

iJ ıerian imal olunur. 
~J Ankara caddesi Vı16yel ~ 
~ karıısında No. 17 . 1 
/!) MUSTAFA ve KEMAL ~ 

'-~ift • 8§6fj, 

Doktor A. kutiel 
Gizil •e elit haı~bkları mete'j."~~ 
Karak&t b&rekçt hnna ııroın~ 

Met'ul Müdürü: Siileyman Te•fik .. 


