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Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. Ankara mahkemesi hu-..> 
zorunda başmuharririmiz aleyhindeki davadan feragat etti! 

, .... _İktisadi proğram ... IB5!IE~ !Arif Oruç B. mahkemede: "Tenkidimiz 
Dahili sanayi ve mahsulattan ok- temiz bir şekildedir. Gazetemiz, ş hıs
truva almak bunları öldürmek' larla onların icraatını birbirinden 
1ttemleketimizde aynı bulunmayan t t • b•J d ""' ·ıd· 1 d d• 
Zaruri ihtiyaç eşyasından oktruva ayır e meyı ı mez egı ır.,, e J. 
almak halkı soymaktır. Liman res
rtıininağırlığıda ticaret için enmüh-

lik bir zehirden farklı değildir. 
- 3-

İkttaat programının 16 ıncı 
iaddeslnde: "idarei huıusiye
er, belediyeler tarafından 
~ahallı ihtiyaç ve mülahaza
arla konulan resimlerin umubi ve lkti&adi zararlar verdigi 
azen görülmektedir. 

Bazan mahalli oktruva ve 
ltrnan, müruriye reıimlerf tah· 
•isen bu cümledendır.,, deni
liyor· 

' Baladaki fıkrada bu ok-
turva, Uman ve müruriye re
•irnlerinin, iktisadiyatımıza za
rar veren kıaımlarmın hangileri 
tayin olunarak hemen lağve-
dileceğini açıktan açığa söy
lenrntı ve ıenel maliye ibtida
•ından itibaren kaldırılması
run takarrür etmit bulunduğu
rıu görmek hterdik. 

Yeni inktıaf etmeğe baı
layan mahalli aenayimiz üze
rine - ancak ıehremanetlne va
ridat temin etmek düıünüle
tek - vazolunan ağır okturuva 
resrnı,bu sanayiden ufak serma-

YeltlerJ elmdlye kadar öldürmüı, 
biraz daha dayanıklı olanları~ 
da haleti ibtiizara getirmlttir. 
Binaenaleyh bir gün, hatta 
bir saat bile devam ve bakası 
cefz değildir, çünkü ölüm dö
feğfnde bulunanları kurtarmak 
için fevkalade sürat ve istical 
l&:ıımdır. 

Bu okturuva aleyhdar
lığımız, münhaıiren sanayi 
ve mahsulat mahalliyeye alt 
olan ok turu va 'takklndadır. 
Bunu izah edelim: 

Bugün memleketimizde bir 
kaç tane yünlü ve ipekli men
•ucat, tirlkotaj, çorap fabrikası 
Vardır •. Eıaıen Avrupa ve A
nıerlka fabrikaları eibt cesim 
ıarmayelerle vücude gelmemiı 
olan hu fabrikalar Avrupa re
kabetine maruz olduklarından 
:anayi mahlliyenln inkiıaf ve 
b~rakkısı namına bunları ciddi 

r •urett h ederdı e imaye etmek icap 
memlek ŞehrenıaneU ise -
sini düs;!ın menaflı iktisadtye-
miyerek ineğe bile lüzum gör

' atıcak 
datını artırın ve ancak vari-
rek - bunla~~· iiiatlhdaf ede
dan çıkamayacak~ertne, altın-

ı h arı ve rıiha-
yet ezi up ma volacakl k . b arı a-
dar ağır, ce111m ir Yük koyın 
yerlı ve milU ıanayiimlze ka~!; 
Avrupa rekabetini teshil et.-

Çünkü bunların üzerine mev
zu okturuva, yerli sanayi ve iı
tihsalatın inkiıafına ve Avru
pa rekabetine karşı takviye
si ne hl dm et edeceğınden fai
delidfr. 

A'.vrupa emteasından alına
cak okturuva resmfnio, halkın 

maiıetini tazyik edeceği fikri de 
yanh§tır.Cünkü zaruri olmayan, 
b!zde mumasili bulunan emtea 
ve mahsule ecnebi mal ve 
mahsulunu terdh edenlerin 
fazla para vermeleri, onlar 
için, vatanperverlige muhalif 
hareketlerinin münasip ve layık 
bir cezası olacaktır. 

Şimdi liman resmine gele
lim: latanbul liman tirketi lm-

imtlyaz1nı aldıgı zaman:Limanda 
bir çok islahat yapacagını ve 
saitl nakliyeyi iılah ve sürata 
temin edecegİni ve saireyi vad 
etmııu. 

Bugün mezkur ıtrketin ite 
baıladığındanberi •eneler geç
tiği halde limanımızda eskisin
den fazla hiç bir ıey görmedik, 

hatta eıkl hayatta buzu!du, çün
kü bugün dlzbarko ücreti 
eski zamanları kat kat geçti. 
Sur'at ve suhulet yerine suubet 
ve mü§külat havladı. 

Vapurlardan mali gene eski 
mavnalar çıkarıyor, gene mav

naları eıki romorkörler çekiyor. 
Bununla beraber alman ücret, 

bir ton malın,ta Amerikadan bu
raya kadar olan ücreti nakliye

sinin bir haç kat fazlasıdır. 
Liman tirketinden bu kadar 

fahıı ücret alıyor? Bu, §ayanı 
hayret degildir. Çünkü eskiden 

mavna sahibi vapurdan mavna
sını doldurur,, rıhtıma çıkarır, 
mavna ücretini alırdı. 
Şimdi ise tlrket, bir kere Emin

önünde Mesadet hamnda tutduğu 
muhteıem dairenin icar dedellni 
verecek, sonra, Müdir, Meclisi 

idare yüzlerce memur ve müstah
dem maaıatını tesviye edecek, 
sonıa mavnacıların ücretini ita 

eyliyecek, daha ıora hissedarlara 
menafi teminfnı düıünecek. -

)f te bu kadar masrafa kar
ıılık bulmak içinde - limanın 
harap olup t~nhalaşmasını, iktl· 

1 sadiyatımızın zararım, maiıetin 
daralacağını dü§ünmiyerek-elbet
te fazla ücret alacak. 

hlif Ur. , 

lıte herkesin istediği, seneler 
denberi memlekete büyük za
rarları dokunan bu gibi gayri 
nafi tefebbüsata nihayet veril-1ıte bizim kalkmaıını bte

dlğlmlz okturuva bu muzır oktu
rnvadır. Yoksa alelumum ve 
bilhassa bizde mumaıili bulun
~lyan ve ihllyacatı zururiye 
cumlesinden olan ecnebi emtea 
ve ınahsulünden gayrı Avrupa • 

1 ~al ve mabsuliinden alınan 1 
'7 ° turuvanın refl taraftarı değiliz. 

nıekur. 

iktisat programının l 6ıncı 
maddesinde hükumetin §Öyle
diği bu cihetlerin vakıt geçme
den, bir an evvel temin edil-
mesi lüzumu varestei fzahtır. 

Çünkü zararın mereslnden 
ve ne kadar çabuk dönülürse 
kardır. * 

Davadan feragat eden 
maliye vekili 

Saraç.oğlu Şii krl°l IJ. 

Ankara, 25 (Telefon) Maliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin 
baımuharririmiz Arif Oruç B. 
aleyhine açtığı hakaret davası-
na bu gün saat 3 buçukta Asliye 
ceza mahkemesinde baılandı. 
Mahkemede Arif Oruç ve a"fu

kata Nuri Beylerle Maliye veki
linin avukatları hazır bulundu
lar. 

Heyeti hakimeye kemal B. 
riyaset etmekte idi. 

Mahkeme reiıi Arif Oruc 
Beye evvela hüviyetini sordu. 
Bundan sonra kararname okun
du. Kararnamede gazetemizin 
3 nisan tarihli nüshasındaki 
neıriyatın hakareti mütazammın 
bulunduğu, binaenaleyh hakkında 
tahkıkat açılmasına karar veril
diği yazılmakta idi. 

l\lüddei vekilinin sözleri 
Bunun üzerine Maliye ve-

kilinin vekillerinden Cemal Ha
zım B. ayağa kalktı ve hülaıa
tan dedikf: 

3 - Niaan tarihli Yarın ga
zetednde (Herman İspfrer reza
leti) diye ıerlavha koymak su
retile bir hakaret vücuda getl
rilmiıtir. Bu yazmnın kast ve 
mahiyeti anlatmakta bulundu
ğu f üpheden varestedir. 
müekkllimfzin ıahısları hakkın
da ( mecliıi iğfal ) ettiğini, bir 
(Yahudiyi sahabet) ettiğini sara
batan yazmaktadır. Bütün bun
lar sarıh olarak hakaret teşltil
etmektedir : 1 

1\füdaf aa vekiiin1izin 
sözleri 

Bunuu üzerine müdafaa ve
kilimiz ayağa kalktı. Ve aynen 
ıu sözleri söyledi : 

l\lüveld<ilin1 diyorlar 
ki : filhakika ten kit ya
pılmaktadır. Fakat ten-
kidi tenıiz bir şekilde 
yapn1aktan başka gayesi 
olmıyan gazeteıniz, şa
hıslarla onların icraatı
nı birbiriııden ayırt et
meyi bilmez değildir! 

Şahıslar muhteremdir. 
İcraatları malımızdır. 
Bu hattı hareketime rağmP.n 

yazılarımın tahıa hakaret ve is
nat anlatılması samimi lee11ürü
mü mucip olmuıtur. 

Ari( Oruç IJ. 
Şahsan Saraçoğlu Şükrü B.tnfl 

kendlsi_de kendisine karşı olan 
ıaksi sevğimi bilirler. 

bu itibarla hakaret ve isnat 
telekki etmesi beni çok müteessir 
etmiıttr. (Devamı 5inci sahifede) 

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

Hakikat ı Bir fes at şebekesi meyd'!.na çıktı 

acıdır I! Şeyh Saidin oğlu 
Eczahane/erin tah 8 avenesiJe yakalandı! 
didi leci olmuştur - --· .. ---

t 

Isn1ail Sait B. 
(Y az111 3 üncü ıahlfede) 

Memleket aleyhinde nasıl fesat hazır-
lanmış ? Yeni tevkifat ihtimali var 
Şeyh Saldin oğlu fle bazı ar

kadaslarının Erzurumda tevkif 
edilerek ağır cezada muhakeme 
edilmek üzre Ankaraya gönde

rildikleri yazılmııtı. 
Bu adamların tevkifleri ve 

tevktflerlnln sebepleri hakkında 
cu tafsilat verilmektedir. 

Erzurumda Şark vilayetleri· 
mizde iıyan çıkarmak gayesini 
takip etmekte olan bir feıat c:e
mlyetl teıkil eden hainler kamı
len yakalanmıılardır. Bunlar 9 

kltidirler 1-lepfi tevkıf edilmtr 
Ur. 

Mevkuflar Erzurumdan tah
telhıfız Ankaraya getirilmiıler
dir. 

Burada aiJr ceza mahkeme-

' 
sinde yakinda muhakemeleri baf
lıyacaktır. 

Cemiyetin baıında Kürt isya
nını tertip etmiş olan maslup Şeyh 
SaU haininin oğlu Salahn.ttin bu
lunmaktadır. SelahelUn babasının 
idamı esnasında Dnğdatta l arbiye 
mektebinde tahsilde bulunuyordu. 

İnğiliz hin1a ye ed iyor 
Şark vilayetlerimizde isyan 

bastırıldıktan sonra, Bağdatta 

himayesiz kalan Salahattin, İoğiliz 
kumandanı Sir Hamilton tarafın
dan fıimaye altına almmıe ve 
mumaileyh Salahattinl teselli et
tikten sonra kendisine 8000 lira 
mektep ücreti temin etmit ve 
Bağdat harbiyesinde tahsiline 

(Devamı 5 inci ıahif ede) 

' 
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Kırklareline bir koşu sahası lazımdır Ticaret, seyrisefain ihtilal ~ve nümayiş-
28-5-930 (Hu. Mu) Bütün 

Trakyaya şam\l olmak üzre her 
sene Hk ve son baharda yapıl
makta olan at yarışları bu gün 
icra edildi. Koşuya iotirak et
mek için J istanbul ve Bursadan 
ve Trakyamızın her tarafından 
bir çok hayvanlar geldiğinden 
ve bunlar meyanında büyük ko· 
şularda bulunmuş atlar bulun
duğundan ko§ular gayet heye· 
canla oldu. 

J3irinci koşu 
Tay ko§usu idi. Buna ekse

risi vilayetimiz dahilinde Baba 
eski aygır deposunun mahsulü 
olan taylardan yedi hayvan İf

tirak etti ve birinciligi Sinan 
köylü Necip ağanın "Cemile,, is
mindeki kısrağı aldı. Bu hayvan 
geçen se:ıede tay ko§u&una girmif 
ve henüz pek genç olma.sına 
rağmen gene birinci gelmi§tir. 

Bu sene tekrar girmeı;i at 
sahiplerinden Çorlu'lu Ziya 
bey isminde bir zatın itirazını 

mucip oldu isede hakem hey'
eti fennen tayın yasını tespit et
tiğinden ve menfe şahadetname· 
si de oyolda olduğundan vaki 
itirazlar reddedildi. 

Necip ağa meraklı bir adam
dır. Bu ko§uya üç hayvanla itti· 
zak eden ve hayvanlarnın uçu l 
de muvaffak olan bu vatandaoın • 

1 genç bir oğlu verdırki bu çocuk 
)cendial biner ve iyi bir jokeydlr l 
Cemile bin metrelik mesafeyi 
bir dakika 75 saniyede alını§ ve . 

(700) lira mükafat kazanmı§hr. f 
Bu koıud ikinci gelen Man- 1 

dıra'lı Süleyman nğanın (Şnn) atlı 
hayvanıdır. 75 lira mlikiifat al
ını§ ve birinciden (7) saniye son 
ra gelmiotir. Üçüncü gelende Po 
laz nahiyesinden Mehmet ağanın 
Ceylan atlı tayıdtrki'bnda öte· 
kiler gibi bura ayğır deposunun 
mahsulüdür. 

İkinci koşu 

yin "Ceylan,, ismindeki arap atı 
ve üçüncülüğü de Lüleburgaz
dan Mehmet ağanın doru ve 
"Yıldız" atlı atı aldılar. 

Üçüncü koşu : 
Üç ve daha yukarı yaotakl 

hayvanlara mahsus olan bu ko
fUya yalnız üç hayvan girdi ve 
2000 metro koıtular. 

Birinciliği istanbuldan Meh
met Alta} beyin halis ingiliz ve 
"Fruydnav" atlı kısrağı aldı. 

2,30 dakikada gelen bu hayvana 
350 lira m. verildi. 

lkinctliği Mandrah Süleyman 
ağanın Mercanı ve üçüncülüğü 
de yüzbaşı Hulusi beyin "Altan,,ı 
aldılar. 

Dördılncü koşu : 
Bu dört ve daha yukarı 

yaşta.ki hayvanlara mahsus en 
büyük ko§u idi. Bu koıuya yedi 
hayvan girdi ve 3000 metro 
lrnştular. Birinciliği, mesafeyi 
2,45 te katetmek suretlle 
Prens Sait Hnlim beyin " Pedi
giri ,, atlı kıı donda nrap atı 

aldı ve 500 lira m. kazandı. 
İkinciliği gene SJnanlı Necip 
ağanın " Güze!izmir ,, ı ve üçün
cülügü de binbaşı Hasan Beyin 
" Ceylan ,, ı aldılar. 

Bu koıuda teeHüfc ıayan 
bir hadise oldu ve ta Bıırsa'dan 
gelen Ferhat ağa atlı bir vatarı
daı hakaaz yere mağdur oldu. 
Bu adamcağızın " Küçüle ceylan " 
itminde çok değerli bir atı vardır 

Cokeyi tam ko~ulacagı zaman 
çıkış memurunun müsaadesile 
kemler yapını§ ve arkadaşların

dan 30·40 metro ayrılmıştır. 
B eccrlksiz olduğu anlaşılan 

çıkıı memuru da cokeyin 
kenterden dönerek sıraya 

girmesini beklemeden çık1§ emri 
vermiı ve böylelikle Ferhat ağa
nın atı koıamamııtır. Mumaileyh 
hey'ete müracaatla hakkını ara
mıı ve protesto etmi§sede sırf çı
h§ memurunun hatası yüzünden Hiç koşu yapmamı§ yerli ve 

arap at ve kısraklara mahsustu. 
Buna 11 hayvan iştirak etti ve 
1 800 metre ko,tular. 

' çıkan bu hadi eye beyanı tees
sürden başka bir cevap verile
memiştir. 

Birinciliği gene Sinanköylü Ne
cip ağanın "Mercan,, ath yarım
kanlı o.tı aldı ve mesafeyi iki da
kika beı ıınniyede katetti. 350 
lira mükafat aldı. 

İkinciliği binbaıı Hasan be-

'fef rika No: 34 

- Çok düıünüyorsunuz. Çok 
zaifladınız, kiiçük B. dedi •. Ce
vap vermedim. 

Gittiği gündenberi amcamdan 
ancak bir mektup alabildim : 

Feridun evladım 1 diye baılı
l or, Kendisi naslhata muhtaç 
olduiu halde bana nasihatler 
veriyor. Mektubunda beni ala
kadar etmeyen bir sürü tafsilat 
var : Cazibe hanımla \'iyanada 
çok mühim bir işe girifmi§ler. 

Bir kaç güne kadar "Karlis
bat,,a geçeceklerini bildiriyordu. 
Her türlü ihtiyacım için f1 Ban
kaaıı merkezinde yeni bir h aabı 
cari açtırdı~ını yazmağı da ihmal 
etmiyor. Karliıbaltan dönüote 

Bu halk üzerinde de fena bir 
tesir yapmış ve hatta bnnun mü
rettep olduğu dedikodusu bile 
§ayı olmuştur. 

Koşulardan sonra askerlerimiz 
takım ko uları yaptılar, mani 

26 1'1ayıs 1 U30 

Yazan : A Y JIAJ\1 

"Ven edik,, e uğramak niyetinde
yiz diyor. Ancak. teırinievvelin 
yirmi birinde Ankaraya gelebile
ceklermiı. Yani, meclisin küıa
dından iki gün evvel.. 

lzmir Meb'usu "Zeynel'abidin 
ef· Hz.ini görürsem selam söyle
mekliğimi, "Samin beyede ihti
ramlarmtn tebliğini rica ediyor. 
Sonra Handan için ıunları yazı
yor : 

"Handancık hastaydı, nasıl 

oldu ? gidip görüıüyorsundur 

elbet. Buna eminim. Sonra Fe
ridun, Suzan biı· buçuk hafta 
evvel (Lozana) gitmi§, sefaret
ten tahkilı ettim, yalmzmı§, 

Mahut baıkatip bey Cemalin 

muahedesi bugün 'er devam ediyor ! 
imzalanıyor 

Ankara 25 ( A.A) - Türkiye 
ile Almaya arasında şehrimizde 
müzakere edilmekte ofan ticaret 
ve ıeyrisefain muahedesi Parafe 
edilmiştir. Yaran imza edilecektir. 

istihbaratımıza nazaren Türk
Bulaar ticaret muahedesininde 
müzakeresi hitam bulmuştur. 
Muahedenin sah günü imzasına 
intizar olunmaktadır. 

Ormanlarımız 
Ankara: 25 (Hususi) Kavade

re ormanlarınızı lıletm eğe talip 
olan grup mümessilleri iktisat 
vekaleti la tekrar temasa başla
mı§llr. 

Kibrit inhisarı 
Ankara: 25 (Hususi)· kibrit 

inhisarına talip grup mümes-
silleri maliye müsteıarını ziya
ret ederek bir müddet görüş
müşlerdir. 

Millet meclisinde 
Ankara : 25 (Husnsi) Yarın 

Büyük Millet mecli inde müte-
bakı mülhak bütcelerle Türkiye 
ve Bulgaristan iadei mücrimin 
mukavelesi tasdik edilecektir. 

atladılar ve sahada muhtelif o· 
ı yunlar yaptılar. 

Bunlardan sonra Orta mektep 
talebeni idmnn bayramını tes'it 
e<lerek çok güzel jimnastik nu
maraları yaptı. E ki Türk idmanı 
olnn alaturka güreşler icra e
dildi . 

Bu münasebetle Kırklareli iyi 
ve ıen bir gün yaşadı. fakat ko
şuda bu sefer de bir çok idari 
hatalar vardı. 

Biz seneden seneye bunlarm 
giderilerek eyi bir şekle girece
ğini ümit ederken maal'eıef her 
koşu birazdaha idaresiz, alakasız 
ve bin bir türlü hata ile dolu ol
maktadır. Biz kere burada eyi 
bir sah<ı yoktur. 

Halkın istirahat• kat'i:Yen te
min edilememektedir' çünkü tri
bünler yoktur. Her lcoıuda bu
raya kasabadan iskemte götürül
mektedir ki bu esasen klf ayet 
etmemekte ve halktan para ve
renlerin büyük bir kısmı ayakta 
ve güneıie kalmaktadır. 

Knklarelinde yapılan koşular 

kızı ile, anlaşılan dolarları ye
mek için alacak, Parise gitmlı
ler. Suzandan neden nyrılmı§
lar ? . . Nasıl bir hadise geçmit 
aralarında bir türlü öyreneme-

' dim' mamafih' sen ailesine ih
tiyaten yine bir fCY söyleme. 
Eski bir yarayı detfp, kurcala

mış olmayalım emi ? ,, 
Bu fıkraları okurken, küçük 

Suzanın 2 3 nisan g.ecesl otom o-
. bilde : "Bırak şu züppeyi ! " 

d~diğfni hatırladım· Zavallı yav
rucuk, kabahat aceba kendisin
de mi idi ? yoksa o terbiyeyi 

kendisine verenlerde mi ? .. 
Akıam serinliklerinde hasta 

güğercinimle yavaf yavaf kır· 
· lara çıkmıya batladık. Arada 

bir, bir yarın gölgesine sıgına

rak dinleniyoruz, ilerde, bir 
çatak var ki, araımdan tatlı 
§ırıltalarl, üzerinden aşıla bile
cek kadar dar bir ırmacık akı-

Karafi 24 (A.A.)-Zabıta ka
nuna mugayir olarak nçılmıı 
olan bir tuz deposunda taharri
yat yapmıf ve külliyetli miktar
da tuz müsadere etmiotir. Bu es· 
nada çıkan arbedede birçok kiın
seler yaralanmı§hr. Tehditkar 

bir vaziyet alan ahali deponun 
ditarmnda birikip toplanmağa 

baılamııtır. Bunun üzerine za
bıta halka opa ile hücum et
miıtlr. Nihayet toplanan halkm 

bir kısmı bir alay teıktl ederek 
mecusilerle meskun olan mahal

lelerde dolaşmıştır. Bu nümayiş 
esnasında ihtilalkarane sözlerde 
sarfedllmlştfr. Bir müddet eonra 
ıükün ve huzur iade edilmiıtir. 

AnıerikrJılar içki 
isti yor la r 

Nevyork, 25 (A.A) - Ame

rikada içki memnuiyeti hakkın

da büyük bir Amerikan mecmu-

ası tarafından arayı ammeye 
vuku bulan müracaat neticesi 

olarak çok büyük bir ekseriyet 
içki memnuiyetinin kaldırılması 
lehinde bulunmuıtur. 

bütün Trakya'ya alt ve ıamil 
olduğundan burada mutlaka eyi, 
kasaba içinde ve tribünlü bir sa
ha yaptırılmalı ve halkan tosnr
rufu ile istlrahatı temin edilmeli-

dir. Bura idare meclisi ile bele

diyesinin bu işi becermesi 
imkan dahilinde olmadığı, mü· 
kerrer şikayet ve temennilerimi
zin semi itibare alınma.lığmdan 

anlaşılmıştır. Binaenaleyh Kırk
larelinde mutlaka ihtiyaca elve
riıli ve memleketimizin ıerefile 
mütenasip bir koıu yeri tesisi 
lazımgelir. Ak l halde Trakya 
koşularını baıka bir yere naklet
mek dahr hay1rll olacaktır. 

Selcttk • 
Hamiş - Çoktanberi hemen 

her gün ve sürekli bir surette ya

ğan yağmurlardan bir çok yerler
de ekinlerin yutbğı ve bozulduğu 
görülmüş; bu hal esasen çok fena 
bir vaziyette bulunan çlfçiyl endl· 
şeye dütürmüttür. Maa.mafih iki 
gündenberi havalar eyi gitmek
tedir. -
yor, orada üç, dört söğüt agacı 
var. Bakımsızhktan rapraklarını 
hrtıllarm ağları bürüyen mariz 
söğütlerle Handan pek ziyade 
alakadnr olıyor, çok defa yor
gun baımı omuzuma dayayarak 
bir çoçuk masumiyetile soruyor: 

- İnsanlar da böyledir. On
ları da mikroplar böylece sa
rar, deyllmi Feridun bey '? 

Cevap vermiyorum, küçük el
lerini oktamaf<la iktifa ediyo
rum, su kenarmdan fııkırmıı 
ipek çimenlerin üzerine otura
rak gözlerimizle konuıuyoruz. 

Koluma dayanaraktan yola çı
kıyoruz. Tıpkı Çan Kayadaki 
ıahipsiz bağa gittiğimiz akıam
larda naiıl koluma girerse öyle 
ha raket ediyor. Kuçuk çocuk
ları lle birlikte yürümek ihti
yaçlarını tatmine çıkan ailelere 
tesadüf et Uf imiz oluyor, bizimle 
çok alakadar oluyorlar, yetlvkln 

(Devamı var) 

al! 
Alma~-b~şvekili 
teslihatın tahdidi-

ne taraftar 
Bertin : 24 ( A.A ) M. 

BJ11. 
. b b .. nteılP' nıng ecne i mat uat mu 

· fetl' leri tarafından verilen zıya kil 
bir nutuk söylemiıtir. Baş\'e 

ktı• 
bu nutkunda Almanyanın 1 d 
sadi, içtimai ve timi ıiyaıe 
hakkmda bazı izahat verınııtJt• 
Briand muhtırasından da bah•; 
den baıvekil milletler arasın 
sulh ve sükun dairesinde elbif" 
liği ile çalıımağı mümkün 1c1t•· 

"O cak her hangi bir teıebbii•U 
• t· 

Almanyada kuvvetli bir istin• 
gah bulacağını söylemi§ ve ıceır 
dlsinin tahdidi teslihat lehiode 
bulunduğunu beyan etmiıtir. 

Müstakil icra 
daireleri 

Ankara : 25 (Hususi) AdliY' 
enciimenl müstakil ıcra daireleri 
teıkili için kazırlanan layıhan•0 

müzA.keresine baılamıştır. 

AJnıan nıeclisinde 
Berlin, 24 (A. A.) - Raıchld 

meclisi ordu ve bahriye bütçele· 
rinin müzakeresini bitirmftlif• 
Komünistler tarafından verileP 
ademi ltimat,.takriri reddedihnif' 
tir. A tıaretli kruvazörün inıa· 

rıına ait tahsisatın ikinci kuJ1l1 

184 muhalif reye kartı 207 reyle 
kabul edilmlftir. B. İfaretli krLI· 

vazörün yaptırılması için hük6· 
met tarafından istenen tahsis•' 
129 muhalif reye karşı 207 reyle 
reddedilmlıtf r. 

1\1ısırda kolera var! 
Kahire, 24 (A.A)-MekkedeP 

avdet eden birkaç Mmrlı hacm111 
lcoleraya tutulmuı olduğu zanne· 
diliyor. Sina yarım adasmd• 
çıkan bu hastalığın Mısıra d• 
sirayet etmesinin önünü almalı 
için lazımgelen tedbirler ittıbaS 
edilmf ıtir. ........................................................ 

Yalan 
Deyli telgrafın Bükreş muha· 

biri 18 Mayıs tarihli ıu telgrafı 
vermektedir : 

Buradaki diploması i,mahafıldl 
verilen malumata nazaran Bo• 
ğazlar komisyonundaki Romany• 
azası yeniden Rus gemllerlnfll 
Karadenize geçmek üzere boğaı· 
lardan geçme fni men'eden bit 
emir istihsalini temin etmiıtit• 
Sovyet hükumetinin tlmdideo bU 
karardan haberdar edildiği söY" 
leniyor. 

Bir kaç ay evvel üç Rus Krd~ 

vazörü Karadenize girmft "'' 
bundan Rumanya hükümetill 
birlikte mezkur deob.de ıahild•' 
diğer hükumetler endiıeye düf" 
müıler idi. 

Rusyanın donanmasının Bıal" 
tıkla kalan kısmını dahi Kar•" 

denize nakletmek istedlğll •' 
bununla cihanın bu sahasınd• 
bahri müvazenei kuvasının alt 
üıt olacaaıına dair son geleD 
haberler düveli mezkürenfn eıı

diıelerlni kir kat daha arttır
mıo idi. 

Bogazlar komisyonu reisi A· 
mir al Vasıf pa§a bir refikimize 
bu haberi tekzip etmiıtlr. 



Sabtfe 4 

HAMAMDA Bİ GECE 

• · Güzel bir yaz gunu idi .. 
Fettah hoca, akşam serinli

ğinde nahiyeden çıkmıı; " Çam 
devjren ., köyüne cerre gidiyor
du .. Nahiye ile köyün arası 
Yo.vaş yürüyüf ile sekiz saat 
kadar sürüyordu .. O, §USn yolu
nu tuttuğu vakitte sular karar
mış., Ve hoca bütün gece ay 

•ııgında yol almı§, yürümüştü .. 
Yolculuktan dizleri ağrımağa, 
tabanları sızlamaga baılamıştı. • 
Nihayet sabaha karşı " Çam 
deviren,, köyünün bahçeleri, 

bdaınları hayal meyal kartuında 
ehrmifti .• 

Fettah hoca, gün doğmadan 
köye yetloecek ve sabah 
ezanında mescide girip cer 

için kürsü alacaktı.. biraz 
daha yürüdükten sonra elma, 
nrrnut bahçelerini gezmis; köy 
hnnıamına gelebilmişti.. Aptest 
tazelemek üzre hamamdan içeri 
Rlrdı.. Kapı önünde, hasırın 
iiıtünde uyukluyan hamamcıyı 
ltaldırdı .. Bu beli kuıakh, iri 
Yarı bir adamdı .. Hocayı görün· 
Ce tuhaf tuhaf baktı .. Söylendi 
Ve; 

" - Bu saatte hamama giri
lırrnı hoca?? gene sen biJirsin 
anıına, tekin değildir' derler! n 

dedi , 
Fettak hoca )atasını çıkardı .. 

linınamcıya kinli gibi baktı .•. 
le 
- Sen içine vesvese koma ! 

Beıı olç.ımuı adamım !. . ,, dedi .. 
ve soyundu. . Tasını, tarağını 

e.lıp halvete girdi .. Kurnalardan 
hırını açare.k y1kanmağa ko
Yuldu .. yüzünü, başını iyice sa
bunlamıştı .. Kubbe camlarından 
seherin ilk hafif alaca aydmlıği 
'Üzülüyordu.. Hamamın içinde 
aolgun bir kandilin yarı aydın
lattığı ratıp bir manastır höcresi 
gibi sarı ve donuk gölgeler 
~ardı.. Bu gölgeler ynyvari ~i§· 
kin insiyaklarla kıvrılıyor ... Da
ralıyor ve geniıliyor sanılırdı .. 
liemen bir saate kadar sabah 
olacaktı •. 

Fettah hoca bir aralık garip 
garip bazı sesler-itilir gibi oldu .. 
Taı tas su dökünüp gözlerini 
açtı .. Kurnaların yanlarında .. 

Halvetim kapısı önünde ve 
kövelerde gözüne tuhaf, garip 
Qölğeler .. Hayaletler ilioiyordu .. 
lioca korkma~a baılamııtı.! Tas 
ile aldığı suyu tekrar ba§ına 
dökerek gözlerinde kalan sabun 
köpüklerini yıkamağa çalı~tı .. O, 

• ne büyük ersemlik etmi§ti .. Ge
ce yarısından sonra cinlerin, pe
ri~crin ayin yapıp oynattığı bir 
koy hamamına girmitU! .. 

y· azan : /Jasan İlhami 

başından aşagı kaynar bir suyun 
indiğini ve bütün ııaçlarmm 
dimdik; diken diken olduğunu 
hissetti.. Bildiği duaları dudak
larının arasından gizlice oku
mak istedi.. Fakat hamamcıya 
sattığı allameliğe; verdiği temi
nata rağmen bu duaların hep
sini de unutmuş gibi kekclemeğe 
oaoalamağa baolamııtı.. Birden
bire cücelerden biri sıçrayıp 
yanına geldi.. Ömründe i§itme
diği horoz sesine benzeyen ga
yet ince, tiz ve ahenkli bir 
seda ile: 

- Sen burada ne yapıyor
sun.?! Haydi gel.. Beraber oym
yalım .. eylenelim!. .. Dedi .. 

Hoca hiç sesini çıkarmamı§, 
çıkaramamıtıh ! .. Başmdan a§ağı 
tastas kaynar sular dökülüyor ... 
Buram buram terliyordu .. Cüce
nin göbek taşmın etrafına dizilen 
arkadaşlarından biri hocanın sır-

,. tındaki, bavındaki sabun köpük
lerin'i görerek ; 

- Onun sırtına ne olmuı öy
le ! diyordu. Başma ne olmuş 
öyle ! Bem beyaz nedir onlar .. 
Tas tas su döktü .. Hala yılcana
madı .. 

Bir diğeri de : 
- Canım arkadao çağırsana 

onu da buraya ! .. Gelsin beraber 
oynayalım ... Diye bağırıyordu .. 

Hocanın yanındaki cüce de: 
- Çağırdım. Gelmedi.! ce· 

vabını verdi. Daha ileride du
ran bir bn§lmsı. 

' - Gelmiyor ne demek!! 
kulağından tulta kaldırıver! Ne 
oluyor sanH gelsin yanımızı-.da 
oturalım. Konuşalım diyordu. 

Fettah hoca yanında duran 
kısaboylu ve sivri külahlı cin 
tayfası tamam kulağından tut~ 
mak üzere iken bir hamle ile 
yerinden doğruldu. Ağız ağıza 
su ile dolu olan büyük tası he
men kaptığı gibi cücenin kafa
sına indirdi Yeni doğmuş çocuk 
feryadına benz<')'en bir ses i§i· 
Uldi. 

Hoca yuksek sesle, cin, peri, 
cadı, gul yabani ve kara kanca
los dualarını (!); bildiği sureleri 
okuyordu.. Biraz sonra tekrar 
ğöbek taşına baktı ... Cücelerden 
hiç birisini göremedi... Hepsi de 
ortadlln kaybolmuş; gitmiılerdi.. 
Yalnız, yıkandığı kurnnmn ile
risinde kafasma tas indirdiği 
cücenin, evvelce bulunduğu yer
de tuhaf bir şey gözüne ili~ti ... 
Çarpıhrım korkusu ile iptida al
makta tereddüt etti ise de ne ol
duğunu son derece merak edi-

Birde gözlerini iyice açıp ha-

yordu.. İgildi ve parmakları he· 
yecandan, helecandan tltlriyor-

:rnamın i f 
b k 

ç tara ma doğru, ıöyle 
a Yım d 

k 
d edı • • Hayret ve kor-

u Ban n.ğ:z.ı açık kaldı 
ir e - · • 

f Y aoyliyemedi • . Ba-
ğıramadı . . Kalk d 

d 
ama ı . . Oldu-

ğu yer e sanki mıhl 
k 

annuı, uyuı-
mu~ ; hare etsiz kalnı t N ., ıı ı . . e 
yapacagını şaşırmııtı . . İç hal-
vette muhtelif renkli elbl&eler 
ve alacalı ıivri külahlar giyrniı 
kı a boylu • . Beyaz ve uz.un 
ıakallı bir çok cüceler küçiik 
aıöbek tavının etrafına dizilmitı
ler, birbirlerile şakalaşıyorlardı. 

Arada sırada parlak gözleri ile f. 
hocaya bakıyor ; Kendikendl-

lerine sinsi sinsi gülüşüyorlardı.. ; 
O, dökündüğü soAuk suyun yerine 

du .. 
Bu şey, cücenin külahı idi .. 

Demek oluyorduki cüce, tası 
kafasına vurduğu zaman külahı
nı dütürmüş; ve almağn vakıt 
bulamadan kaybolup gitmişti! •. 

lf 
Fettah hoca' gözlerini açtı .. 

Uğuıturdu. ve ıaıkın hır halde 
etrafına bakındı.· Kalın :a bir 
keçenm üetünde uzanmın yatı
yordu .. Baoının altına yumuoak 
bir ot yastık konmu§.. Alnına 
ıslak bir tülbent bağlanmııtı .. 

Ne olnıuotu?! .. 
Nerede idi?! 
Karıısında evvel gördügünü 

hatırladığı beli kugakiı, iri yarı 

YARIN 

ş ı! 
-->Poıı«-

P o 1 is er arasında 
bug .. n baş atıcı 

seçecekler 
Bugün öğleden sonra polisler 

arasında nışancılık müsnbakala rı 
yapılacaktı. 

Müsabakaya her merkez iştirak 
edecektir. 

Muvaffak olanlar arasında 
tekrar bir Müsabaka yapılacak 
ve bu birinciye de ba~ atıcı de
necektir. 

Müsabaka Topkapıda yapıla

caktır. Müsabakadan onra bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

H. Rifat B. 
··~-Öbür gün Ankaraya 

gidiyor 
Haydar Rifat B. muhakame

sinde hazır bulunmak üzre 28 
mayıs Çarşamba günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

An1erikan tayyareleri 
şehrin1izde uçuşlar ya

pacaldar. 
Dün sabah Ankaradan hare· 

ket eden Amerikan tayyareclleıi 
dün saat 11 de Ye~ilköye gel-

miolerdir. Miııafirlerimlz ıehr!

mizden hareket etmeden evvel 
muhtelif hava oyunları yapacak
lardır. 

Sevriscf ain ınü<lürii 
Ankarada 

26 May111 

H. Rif at beyin müdafaa metinleri 

ayda if atB.i -
• 
ın rit .yec v 

- ................. __ 
Salahaddin beye cevap. 

Diyorki: Mahmut Esat bey 
zan altındamıdır. Şahit dinlensin 
demiyor adeta biz muhakeme 
olunuyoruz bu çığıra nasıl girer? 
Mahkeme buna meydan ver
memelidir. Ben mudafaaya g e

çipte Mahmut Esat B. mevkii-

alarım kendilerinin suçlu olduk· 
larını iııbat edecektir itin mec
rası budur. 

i§te yapılan ve ciddiyet kesp 
ettikçe nezaketi hissedilmeğe 

baılanan vaziyet budur. Kanuni 
salahiyetlerimf tamamen kullan-

m_ağ~ .. bırakıldığım gün benim 
buııbutun beri olacağıma ıüphe 
yoktur. O zaman kendileri tam ni nüfuzunu sui istimal etmiıtir, 

adliyeyi ıu suretle ve şu suretle 
tahrip ediyor dediğim zaman 
o elbette zan altındadtr, Kendis! 
müteberri kalmak alemi maznun 
yapmak kudreti balığaları iktiza
sımıdir ? Kıyas ediliyor. İsnat 
dedikleri kakikatları isbat için 
§ahit dinlensin,, diyorum. Çünkü 
bana kanun bu hakkı veriyor 
mademki mahkeme bu davaya 
böylece bakabilfrmit bir kerre 
bu yola girildikten ve bu yanlaı
lığı evvela kendileri istedikten 
sonra müddei umumiye terviç 
ettirildikten sonra bunun aslanda 
isabet olup olmadığını düoünecek 
ben değilim . lıin bu çığıra naıınl 
geldiğini davaya verilen bu &eyri 
bir kerre daha teemmül ettikleri 
zaman takdir ederler .. 

bir maznun sıfatı alıp almıyacakları 
görülecektir, 

Diyorki istinabeyi rette bu
yurdınız... Mahkemeler aleme 
bela c lmak fçin yapılmıo müesse
seler değildır.Onlar hakka vusulü 
temin için hakikati lstızhar 

içfn kurulmu§lardır: Haydi ben 
§Bhitlerimi Aydından, Me rzlfon
dan Mudanyadan. Bilecikten 
getirteyim bunu herkes getirte
billrmi ? lıtinabe yolu varken 
iGtinabeyr reddetmek ne demektir 
ve dava ile bu talepte ne mü
nasebet vardır ? Mahkeme musip f 
bir karar verirken ona böyle 
yol gfüıtermeyi tarif edemem. 

Diyorki: nakl, içtihat mes'e
lesidir. facıa neden olsun? hem 
temyizde bunu tasdik etmi§tir. 
Hayır indi ve aıikar cinayetler 
muhilli içtihattır. Teville ber
taraf olamaz vaziyet facıadanda 
ağırdır. Temyizi dile dolamağa 
malial yoktur. O sureti l§ara 
göre diyor. Adliye vekili bu 
sureti iıarı huzurunuzda alkıı
ladı... Sureti tıar nedir? lıte 
kanuni hakkıma müsteniden 
getirtilmesini istediğim ve ka
nunun emri mucibince burada 
alenen okunması lazım gelen 
'o dur. 

Diyorki: Nakil kararı gelsin 
de fecaat görünün, nenin fecaa
ti görünecek? Nakil kararı gel
melidir, kanunen gelecektir, 
çünkü anı sübut delili olarak 
gösteriyorum. Sübut delillerinin 
duruşmada okunması lazımdır. 
Nenin fecaatı görünecekmf ı ? 
Asgari karanlık bir zihniyetin 
bir memleket adliyesinde iki 
satırlık bir yazıda ne büyük fe
nalıklar ika edebileceğine dair 
fecaat görünecektir. Ve ayrıca 
cürmün büyüklüğü ve vahameti 
karşısında Mahmut Esat Beyin 
taml r için tedbir için ne yaptığı 
sorulacak sıfırdan ibaret bir 
cevap alınacaktır. 

Se)'risefnin müdürü umuiııi 

Sadullah bey idare ve Yalova 
inıaatına ait bazı meseleler 
görüımek üzre Ankaraya gitmış
tir. iki güne kadar lstanbula av
det ve şehrimlzede bir gün kal
dıktan sonra gene Yalovaya gi
decektir. 

1 Evet hakim böyle bir karar 
verebilirdi fakat mahkemelerinde 

Diyorlarki: Bir şahsı davacı
mıyız? 

Evet, unutuyorlarsa istidala
rını ve iddianemeyi bir daha 
okurlar. 

J)oktorların nıahkeınesi 
Bir etüdün yapılması ve neş- ! 

ri hususunda doktor İstr-a!l Kazım , 
beıle diger bir arkadaşı ara- 1 
sın da açılmlt olan intihal da va- ! 
sına önümüzdeki Parıembe günü 
öğleden evvel Bevoğiu ikinci ce
zada devam edilecektir. 

hamamcı ile l<ÖY ml)lhtarı ve batı 
keçe külahlı bir sığırtmaç yan,ağı 

oturuyordu .. 
Hocnnın gözlerini açtığını 

görünce ona tütün dolu bir taba
ka ile okkalı bir fincan kahve 
uzattılar .. Aysklarınada bir ki
lim· attılar.. Hoca bir sigara 
sardı, kahvesini içti.. Ba~ını, 
kollarını, vücudunu yokladı .. 
Sonra kendi kendine düıündü .. 
Düıündü .. Evet~ artık çok yakın
dan hatırlıyor, anlıyordu! O, ge
ce sabahn karıı bu hamama 
gelmiş; beli kufaklı, posbıyıkh 
ham~mcıya. içeri girip yılcanaca
ğmı söylcnıif ti·· Hamamcı onun 
htJline kıstırdığı latasına, kuıa
ğında sokulu diviti ile misvakine 
ve elindeki kuka teıbihine bak
mı~; yüzüne gülmüo ve cer hocası 
olduğunu anlayıp ince kıyım bir 
tütün ikram etmittl! •. 

Hoca bu nefis tütünden iıti

halı ittihah bir kaç nefes çek
mif ve latasını atmıı, hamama 
girmı§tl.. işte ne oldu be bun-

dan sonra olmuı ; halvetin içinde 
bir çok acaip şeyler.. Tuhaf 

~ fevkinde bir vicdanı amme 
mahkemesi yokmudur ? mahke
meler niçin böyle ioleri ifgal 
edecek bir karar mahkemeden 
niçin bekleniyor ? 

Diyor ki : Aleyhimize sübut 
delilleri getiriyor, halbuki tahtı 
zandadırlar, yalnız müdafaa ile 
mükellef dirler. Hakkı var, yap-
tığım budur.' Fakat ıuunun garip 
bir lstihzasıaırki benim müdafa-

hayaletler görmüttü ! hamamcı 

adam kendisi ile adeta "zevk
lenmif ! n onunla "maytaba çık
ını§ ! ,, . . İnce kıyım sarı tütün 
diye, ona tütüne katıp esrar 
içlrrni§ ; "nefesn vermi§ti ! .. 
Fettah hoca gayrı bütün olanı, 

biteni öğrenmffti ! . . Hamamda, 

Vasfi raşit B. e cevap. 
Bu zat geçen celsede " Bir 

bao istiyor " dedi bu celııedede 
" bize hüki'.amet düımanlığı isnat 
ediyor ,, diye ıikayet etti. Geçen 
celsedeki sözünün cevabını o zaman 
aldı elbette rahattır. Bu celsede
kine gelince: Haniya diyorum 
haniya nerede böyle hfr isnatta 
bulumuoum? 

Mudanya mahkemesine ma
demki istinabe yazılmııtır oda 
Bursayı inabe edebilir demek ce
~aptan müstağni bir söz. 

Gazeteciler davasının bursaya 
naklinin mahiyeti maneviyesini 
de~i§tirerek iftira ediyor diyor 
Hn ! .. iftira davaları ne imiş imdi 
anladım bu zata teşekkürden başka 
bir diyeceğim yoktur. 

--...._~ .... 
finefesten sonra ne olduğunu ıa
şırmı§, kendini kaybetmif sonra 
da bu keçe ile yastıkların 
üzerinde kendini bulup gözünü 
açmı§tı!.. Hepsi doğru amma .. 
Yalnız bir yerde ıüphesl kalıyor
du.. Ya oba tına tas ile vurduğu 
cücenin, kurna batından aldığı 
kavuğu ne olınuıtu .. O ne idi?!. 
o da yalan olamazdı .Çünkü cü
cenin baıhğmı taşın üstunden 
eline aldığını çök iyi hatırlıyor ve 

d Y d b l k 
Gu-"eı 4, 0 4 Gu-neıt 9 05 

biliyor u. anın a u unan öy ... 
0 

ır , 
Öyle 12,11 Ôyle 4 42 

muhtarı ile hamamcıya kavuğuna ' İktndf 16, 1 O İki dt 
ne o1duğudu sordu., Hamemcı 0 

8,41 
Akıam 19,29 Ak 12 

peykenin altından ı~lak bir fam , 00 
h 

Yatsı 21,24 Yatsı 1,56 
serpuf çıkarıp ocaya verdi-: lmıak 
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Ateş 
Püskürüyorlar ! 

--··- l1-•• .. -

Berberlerde cemi
yetlerini istemiyor: 

- ~~-

Aceba bu esnafla hiçnıeş-
ö·u] o]an n1akam vok nıu? 
b J 

Berberler esnafının da cemiyet
lerinden şikayetleri vardır. 

Dün bir muharririmiz bun
lardan bazıları ile görüımüf ve 
ıtkayetlerinin sebebini sormuş

tur. Maruf perukarlardan biri 
şu şikayetleri söylemiştir : 

- Nasıl ~ikayet etmiyelim ? 
Bu cemiyet değil, haf belası · . 
Sözde cemiyet esnafın her i§in
de teshila.t göstermek ve ihtiya
cı olanlara yardım için kuruldu. 
Halbuki timdiye kadar bütün 
yaphğı i§ler bunun aksi . . Biz 
evvelce kendimiz doğrudan doğ
ruya Şehremanetine müracaat 
eder, hem muayene olur, hem 
cüzdanımızı alırdık. Şimdi cüz
danlafı yalnız cemiyet verir. 
Buna mukabil esnafdan da ( 50-
60 ) kurut alır. 

Bu cüzdanı vaktinde alabil
mek için her ay cemiyete aylık 
vermeye mecburuz. Fakir esnaf 
parasını vaktile veremez. Cemi· 
yete borcu kalır, Cemiyete bor
cunu yermedıkçe cüzdanım ver
mezler. Bunun için zavallı a
damcağızdan belediye memurları 
da gelir, ceza alır. Dükkanını 

kapatmağa kalkar. Cemiyetin 
berberlerden her ay topladığı 

para esnafın ihtiyacı oldukça 
yardım görmeıi içindir. Şimdiye 
kadar kaç kiti cemiyetten biraz 
yardım lsiedise hepsi baıtan 

savulmu§tur.BirCuma günümüz var. 

onun tatilinden istifade etmek 
istedik. Cemiyet bir türlü bunu 
yapamadı gitti. Bir mektek aça
caklar, kadın · ve erkek berber
lere ders vereceklerdi. 

Bir zaman böyle bir teşeb
büs oldu, o da vapılamadı. Biz 
hiç bir ıey istemiyoruz. Ne ce
miyet, ne ders ne yardım ! Hepsi 
kendinin olsun. Şunu bir ortadan 
kaldıracak olsa da esnaf elin
den kurtarılsa ! .. 

Herber esnafının hemen hepsi 
aynı surette cemiyetten müıteki
dirler. Bunun bir İnhisar bir ge
dik mahiyetini alması aceba ne
den ileri geliyor ? Aceba bu es
nafla hiç mekamı aldi meıgul ol
mıyormu ? Bu ~ikayetleri duy
mıyormu ? .. 
----~--.,...,...,------~-

Kiralık karakollar 
tahliye edilecek! 

Hazirandan itibaren bütçede 
tasarruf gayesi istihdaf edilece
ği malümdur. 

Bunun için bilhassa polis 
karakolları i§gal ettikleri kira
lık binaları derhal tahliye ede
ceklerdir. Karakolların eski 
askeri karakollara taıınmaları 
muvafık görülmüştür, 

Bunlardan başka nüfun me
murluklarıda askerlik ıubelerine 
geçeceklerdir. Mamafih nüfus, 
belediye, maliye dairelerinin 
.:yni bina dahilinde bulunmaları 
ihtimal dahilinbedir • 

--•-••+••f f~C-4 ..... - -

Aylıktan ücrete 
Varidatı 25,000 liradan dun 

olan belediyelerde çalışan me
murların maaıları ücrete tahvil 
edilecektir· 

Nufusu iki bine balig olma
yan yerlerdeki belediyeler la~v 
edilecektir. 

YARIN 

Hakıkat açıktır! 
~~:m::rhrlır31MlEl!:f:t:ICl!!lllall .. 

Eczanelerin tahdidi çok 
feci olmuştur 

Halk ölüm döşeğine düşmeden 
eczanelere uğramıyor! 

Gene ccaacılarımızdan biri 
gazetemizde eczacıların gayri 
memnun oldukları, cemiyetlerin
den pir fayda görmedikleri, ce
miyetin ı)mi hiçbir kıymeti ol
madığını ve mesleği tehdit eden 
tehlilceleri hak ve hakikat na
mınn söyleml~tir. Bilhassa ecza
hanelerin tahdidi işinin mesleği 
öldürdüğünü açığçe benan etmiş
tir .Buna mukabii gerek cemiyet 
ve ğerek alakadar bazı zevat 
tarafından eczanelerin tahdidi le
hinde beyanatta bulunuldu. Dün 
gene eczacılarmızdan diğer bir 
zata müracaat ettik. 

Eczacı İsmail Sait B. de ha
kikatları §Öylece söylemektedir: 

- EczahanelerJn tahdidi e
sasında gayet iyi bir §eydir. Bü
tün medeni memleketler bunu 
bizden çok evvel kabul etmltler
dir. Fakat maalesef, bizde çok 
yanlış tatbik edildi. Tahditten 
birbuçuk sene evvel gerek alaka
darlar ve gerek eczacılar bu iııi 
kat'i olarak biliyorlardı. 

Bu böyle olduğu ho.lde kapa
nacak eczahaneler evvelden 
haberdar edilmeli, ve binnetice 
milli sermayenin ziyaına meydan 
verilmemeliydi. Yahut kapana
eak eczahanelerin sermayesi 
a~çık kalacak eczahaneler ara
sında taksim editerek açıkta kn
lan eczacıların mağdur otmama
sı lemin edilirdi. 

Buradaki alakadar memu
run; bu kadar basit bir ıeyi 
yapmak elindeken, her nedense 
yapmadi. 

Ve 1 sene evvel kapanacak 
eczahaneler belli olduğu halde 
zavallı meslekda~larıma yeniden 
bir çok masraflar yaptırıldıktan 
sonra mahvlarına gidildi. Bir de 
üstelik kapalı • eczahanelerine 
kazanç vergisi verdiler. 

'fahdit feci oJnıuştur 
Tahdit yapılırken 1 O bin 

; nüfusa bir eczahane yapılmııtı. 
Bir fikri parçalayan en ufak 
bu misal : Veznecflerden Falih 
parkına kadar olan k11a mesa
fede 5 eczahane bırakıldı. Hal
buki Çarııkapıdan ta Sirkeciye 

kadar olan büyük mıntıka 2 ec
zahaneye hibe edildi. 

Sonra Beyoğlunda muhteıem 
bir Türk eczanesini kapatarak 
aynı yerde küçük bir eczane 
tesis ettirdiler. Tahdit memle
ketin eczacılar, ve sermayesi 
için çok feci olmuıtur, 

Tahditten evvel ecza fiatla
rının tayini lazımdı. Tahdit o
lunca zaten halkın fahit fiat 
aldığına kani olduğu eczanele-

rin mü§terisi azaldı. Ôlüm dö
feğine düşmeden eczaneye uğ
rayan halkımız bu gidtıle ecza 
fabrikası parmakla gösterllecek
tfr. 

4 senedir yeni eczacılar tir-
ketinin yapacağı fabrika için 
uğraıılıyordu.Ortada 2fikir vardı: 
Bir kısmı "depo,, yapmak istiyor
lardı di~er kısmı laboratuar. 

Ecza deposu açmak isteyen
ler sırf bir kaç fabrJkanın aleti 

olarak memlekete lüzumlu lü
zumsuz bir takım eczayı ithal ve 
piyasadaki, ecza toptancılara dar
be vura rak iti inhisar ıekline dök
mek istedikleri anlatılıyordu. Bu 
çıkmaz yola girilmedi laboratuvar 
itine karar verildi. Bu ite 50 bin 
lira tahaiı edildi, ıirket teıiı 
edildi, aksiyonların kepai hemen 
hemen satıldı. 

Ölüm reçeteleri. Memleketi
mizin iftihar edeeeği eczacılar 
var. Fakat eczacıların daimi 
bir mütehassis heyeti olmaması 
şayanı teessüftür. Eczacı deyip 
geçmemelidir. Eğer eczacılar 
olmasaydı bazı doktorların yaz
dıkları reçetelerle berğün bir 
adam öldürürlerdı. 

istikbal ! ı Sıcaklar 
Turing kuİiip kös-! Herke;id;nizlere 
tenceden karşıla- kırlara döküyor 

nacak 
Turing kulüp azalarını istik

bal için hazırlılda'r devam etmek-
tedir. . 

Murahhasların §ehrimizde 
ikamet edecekleri müddet zar
fında ki istirahatlerinin temini 
için fevkalede çalışılmaktadır. 

Polis dördünı:ü ıube müdiirü 
Sadettin B, yarın akıam Kösten
ceye hareket edecektir. __ ........... ~ .. -
Ekmek fiatları 

Havaların son bir kaç gün 
zarfında 11ınmaaı fstanbul halkını 
kırlara sayfiyelere koıturmakta
dır. Hatta denize girenler adeta 
haziran ve temmuz aylarında ki 
gibi zevkle yüzmektedirler. 

Kumkapı, adalar, ve filorya 
ve ıair deniz kenarları temamtle 
bu kabil insanlarla doludur' 

Havalar göateriyorki bu sene 
sıcaklar birdenbire gelecek ve çok 
tiddetli olacaktır, 

Bunu gerek kandilli gerekse 
Y eıilköy raıataneleri tekit etmek
tedirler. 

Muştalı bıçaklı kabadayı 
• el • 

Bir kız mes' elesinden kavga ettıgı 
2 genci vurdu ! 

bir 
Arşak kavga esnasında ~ Y enikapıda, bir kız mes' ele

ıinden çıkan kavga 2 kitinin 
yaralanmasıyle hitmittir. 

Terzi hacı Sarandanın oğulları 
Miço, Y orgi Y enikapıda ıapkacı 
Marikanın oğlu Arıağın bir kızla 
görüımesine mani olmak istemiı
ler, buyüzden kavga olmuıtur. 

d bıÇ• 
elinde muı ta diğer elin e 00• 

M un• olduğu halde evvela tçon 0 
k fsteYt ra kardeııini kurtarma .. de 

Y orginin fü:erlne atılmıf, ikııı d~ 
yaralanmı1ttır. Ar1tak hakk•P . 
adliye takibatına bugün baılart• 
caktır. 

----.;;--~,~ç~--------

Poliste 

Çalıyorlar 
Evvelki gün ıehrin muhtelif 

yerinde hırsızlık vakaları olmuı · 
tur: 

l - Haaködee Undeğirme

ninde İzzet ağanın 240 lirası ça
lınmııtır. Hırsız mechuldur. 

2 - Eminönünde Tahsin ef. 
ilminde bir zatın mantarcılık su
retile 40 lirası dolandırılmııtn·. 

3 - Eyüpte Beşir ağa med-
reaeainin kurıunlarını aöken 
Hüsnü yakalanmııtır • 

4 - Tophanede bir dükkan
da Kırklarelinden gelen Oamanı 
iıe koymak bahaneaile 100 lirası 
dolandırılmııtır. 

5 - Kereste tüccarı Şakir 
efendinin:Beyoğlunda tıramvay 
içinde 450 liraaı çalınmııt: r. 

6 - Sabıkalı Arap Osman 
Cağa) oğlunda bir bohçadan 9 

peıtemal çalıp kaçarken yaka
lanmııtır. 

7 - Dökmecilerde ıekerci 
Ziver efendinin dükkanından ba
zı eıya çalınmııtır. 

8 - Dün Ankara caddesinde 
kütüphaneci Aron efendinin e
vine sabıkalı takımından Servet 
isminde bir serıerJ girmfıı; kon
solun gözünde bulduğu altın, 
inci ve sair zikiymet eryayi ça
lıp kaçarken cürmü meıhut ha
linde yakalanmııtır. 

Aşk bu! 
Üsküdarda Nuh kuyusunda 

Boğoı isminde bir ıenç ; polis 
tarafından yakalanmııtır. 

Boğoı ; bir müddettenberi sev
diği Evyeniyanın hamisi olan 
madam Anniğin evine gitmit, 
kapının önünde bağırıp çağır~ıf 
Evyeniyaya kavuıamazsa kan 
döküleceğini söylemiıtir. Arzu
ıuna mani olanları ölümle tehdit 
eden Boğos hakkında adliye ta
kibatı baılamıstır. 

3Cerh 
Evvelklgün ıehrlmfzde 3 cerh 

vakası olmuıtur : 
1 - Akıarayda Sofularda 

oturan Müslim; bir para mese
lesinden ka vıa ettiği karm F at
:rnayı taıla baıından ağır surette 
Yaralamııtır. 

T eh dit 
Eminönünde arabacılar kah: 

ya ı Sabri efendi ile arkad~e 
Nerseı evelki gece saat 22 ,,. 
Taksimde Sıraservilerde 104 11 

maralı Bell:ıs hanımın evine gt; 
derek kapıyı cebren açtırıll' 

oıO 
istemişler ayni zamanda kaP1 • 

aralığından silahla tehditte bıl 
lunmuılardır. ·ıer 

Sabri ef. ve Ner,.es efendı 

l 
yakalanmıı Üzerlerinde silah bıl; 
lunduğundan mahkemeye ıef 
edilmiılerdir. 

Adliyede: 

16 lira 1600 olmuş! 
.. rıa 

Geçen eylülün sonuncu gtı 

Sandal Bedesteninde İbaan ti; 
(isminde bir hanım tarafınd• 

bir incili kravat iğnı ıi müzaYe' 
deye konuyor ve Fuat B. ısıı:ıifJ' 
de biri de bu iğneye pey sürii:Y0': 

İğne müznyede neticesinde ııı 
liraya çıkmıı ve Fuat B.fn nıe· 
rinde 16 liraya kalmıııtır. Miiı'' 
yede idaresi İhsan H. nan11ı:ı' 
salı§ kaydediyor. Fuat B. bu pıır 
layı alıyor ve 16 lirayı 1600 ur•' 
ya çıkarıyor 1 vezneye verert~ 
bedelini alıyor. 

Bir müddet sonra bu mesele 
meydana çıkıyor ve keyfiyet Ad' 
liyeye veriliyor. Dün birinci et' 

zada davaya bakılmıştır. Fuat S· 
bu iti katiyen inkar etmektedir· 
Memurların ilk müvacehede keO' 
dini tanımadıklarını, fakat ıonr' 
kendi vaziyetlerini kurlarına~ 
üzere kendi aleyhine §ehadet et' 
tiklerini iddia etmektedir, Mıı' 

hakeme veznedar Niyazi ' Befi 
dinlemek üzere 1 Hazirana tali~ 
edilmistir, ___________ __.,,; 

Tevhit hazırlığı 
Vilavetle Enıanetin bir" 

ol 

Jeştirilnıesi hazırlıldarf 
yapılıyor 

Bu meyanda Rumeli Hisar• 
kaza haline gelince kaza met" 
kezine Balta limanındaki Damat 
Ferit yalısı tahsis edilecektir. 

Vilayetle Emanet tevhit edil" 
dıkten sonra Düyunu Umumi)'e 
binasına taıınacaklardır, binaoıl1 
tesellüm muamelesi 6 ay ıonrtt." 

ya kaldığı için nakil timdilik kal· 
mııtır. 

Eylülden itibaren tevhit edi" 

lecek Ölan vilayetle emanet it" 

leri için Dahiliye vekaletiPce 
faaliyette bulunulduğu malıl11ı
dıır. 

Burada da hazırlık baılaınır Şehremanetinden : Mayısın 
Yirmi yedinci Salı gününden 
itibaren Ekmek on iki kuruı otuz 
para ve Francala on dokuz kuruı 
otuz paradır. 

2 - Emlnönünde Şakir efen
dinin dükkanından piıküvit çal
mak isteyen Nihat; kendisini 
yakalayan dükkan sahibini biçak-

Hıfzıssıhha kanunu la Yaralayıp kaçmııtır. 
Son zamanlarda tanzimi ile 3 - Tütün ameleainden Ali; 

de .. 
tır. Tevhitten ıonra teıekkül e 
cek kazalar için merkez beledi
ye binaları olacaktır. 

meııgul olunan hıfzıasıhha kanunu İ bir kavia üzerine sabıkalı Reıadı 
ikmal edilerek teblii edflmittlr. bıçakla yaralamıı, yakalanmııtır. ' 

Belediye binaları olmayan 
yerlerde yeni bina tutıılacaktırı 
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Pire - İstanbul muht lit eri Ça şam-
baya karşılaşıyorlar ! , 

Maçın ne suretle takakrur 
etmiş olduöu h klundaki tafsi
lata lüzüm görmiyoruz. Yalnız 
hu ınaçm icrasi için Futbol Fe
derasyonu Hariciye vekaletinden 
müsaade aldıktan sonra telgrafla 
Yunanlılara cevabı muvafakat 
Verdiği ve bu suretle maçın 
kesbi katiyet ettiğini bildireceğiz, 

Pire muhteliU salı günü şeh
tlrnize gelecek ve Çarşamba 
günü muhtelit tukımımızla çar
P1ihktan sonra perşembe günü 

Pireye müteveccihen hareket 
edecektir. 

Pire muhteliti Yunan milli 
takımına en fazla oyuncu veren 

1 

bir takımdır. \ 
Şu halde aıağı yukarı Yunan · 

ıntlli takTmı ile müsabaka yapıyo- 1 

ruz demektir. j 
_ Yugoslevya ve ltalya mil-

li takımlarına karşı aldığı 2 - 1 
ve o - 3 gibi neticelere nazttran 
Yunanlılara kuvvetli olduğu ci

hetine gidilir. Pire muhtellllne 
kartı çıkaracağınız muhtelitin 
iyi teşkil edilmesi lazımd1r. 

Muhtelit takım nasıl olma
lıdır? Bund1tn yarın bahsedece· 

ğfz. 

Z. K. 

Cuma günü tehir edilen l.spor 
Vefa ve Beşiktaş Fener ikinci 
takımları maçı dün Stadyumda 
icra edilmiştir. 

1. Spor - Vefa - i. Spor gel
mediğinden Vefalılar hükmen 
galip ilan edilmiılerdir. 

Beşiktaş - Fener arasındaki 

maçta F encrliler haldm bir oyun· 
dan sonra 8-1 galip gelmi§tir. 

Bir fes at şebekesi meydana çıktı 
l Birinci Sahifeden devo~ J 

devam eylemesini temin etmi§tir. 
Salahattln Bağdatta Kürt 

fira.rilerile ve yüz elilik hainlerden 
bazılarile temas etmekte idi. 
O sıralarda. firarilerin orada te§
kll ettikleri Kürt muhipleri ce
lnlyeti Türkiye aleyhinde faali
'Yette bulunmağa baılamıştı. Sn
lihattfn de bu çemiyetin rüesa

ıından bulunuyordu. 
Cemiyetin Halep ve Şamda 

tubeleri vardı. Salahattlne Bağ· 
tatta tahsilini ikmale üç ay varken, 
ııhhi esbapten dolayı harbiye 
ınekteblni terketti, ve doğrudan 
doğruya cemiyetin faaliyetine 
Vakfı nefsetmiti· Şalahattinln 
takip ettiği gaye, babasının in
tikamını almak ve ı( ürt istiklali 
için intrlkalara giriı; rek Türld
Y~de hareketler uyandırmaktır 

Nasıl gddi ? 
Bağdatta bu hususta sarfet

tlii mesaiden bir netice çıkma
dığını gören Saliihattin affı u
lnuıniden istifade ederek Türki· 
Yeye dönmcğe ve burada f aaliye
le geçmeğe karar veriyor. Sala-

müdevver ve diğer yedisi mustatil 
şeklindedir. Müdevverlerde şu 

ibare vardır: "Şimali Kürdistan 
cemiyetin Bu yazının ~rtasında 
hançer tutan bir el resmi vardır. 

Müstatil mühürler de çemiye
tin şubelerine nittJr. Bu mühür 
lerle hainlerin hıızırladıkları 

bütün vesaik ve muhaberat elde 
edilmiştir. Hükumet bir müddet
tenbcri hainlerin hareketine va
kıf olduğun<lan nazaret nltmda 
tetuyordu. 

Ankaraya getirilen mevkuflar 
hakkındn tahkikat başlamış ve 
müstantik tarafmdan ifadeleri 
alınmıştır. Sa1ahe.ttin ifadesin
de Bağdatta Sir Hamiltonla o
lan münasebetlerini ve ondan 
para aldığnı itirnf etmiş; fakat 
bunun Türkiye aleyhinde bir ha-

1 reketi istihdaf etmediğini iddia 
eylemiftir. 

İfşaat var 
Şam ve Halepteki fesat cemi 

yelleri ile oıan münasebetlerini 
de inkar etmeyen Selahattin 
guya bu cemiyetleri teıkil eden 

hninlerln arasına girip maksat
larını öğrenmek v~ hükümete 

ifıa ederek Türkiye cümhuriye
tine bu 5uretle hizmet eylemek 
gayesini takip ettiğini iddia ey

lemittir. 
Merkum 24 ya§larındadır 

' 

VARIN 

Arif Oruc bey 
' mahkemede 

(Birinci sahifeden devam ) 

Eğer kast hilafına ha
kikaten bir hakaret an
laşılıyorsa şahısları ha
karete terbiye i siyasiyeın 
ve n1c.:sleki pı·t nsiplerin1 
saik ohnadıgından kendi 
lerini ttnvir ederin1. 

Davadan ferağat 
Bunun üzerine SaraçoğluŞükrü 

B. in ikinci avukatı İbrahim Ra-

uf 8. beyanatı bir tarziye o
larak telekki ettiğini 
ve ınückkili naınına da
vadan f erağat ettiğini 
sökledi. 

Bunun üzerine bizzat Arif 
Oruç bey ayağa kalktı ve biz
zat dedi ki: 

~ Benin1 için tarziye 
yoötur. Ortada hakaret 
yoktur ki tarziye olsun! 

Avukat Nuri B. - Hakaret 
yoktur, binaen aleyh noktai na-
zarımızın tarziye teklinde te1ek
kisine asla mahal yoktur. 

Bunun üzerine müddei umu
mi davanın sukutunu talep etti. 

Müteakiben müzakereye çe-
kilen heyeti hakime Saraçoğlu 
Şükrü beyin Arif Ordç B. hak· 
ktda davalarından vaz geçme-
lerinden davanın sukutuna itti
fakla ke.rar verdi. 

lspanyol tayyarecilerden 
haber vok ! 

.1 

Madrit, 25 (A.A.) - Rto d'O-
roz'da kaybolan İspanyol tayya
reci Burgetle ile arkadaıı uzun 
müddet aranmıttır. Fakat bu a
ra§hrmnlardan bir netice elde e
dilememiştir. 

1\ınus 111üsten1likelc ı inde 
Paris, 24 (A.A) - Müstemli 

kat nazm geçen gün Annamlılar 
tarafından yapılan nümayiıler 
hakkında polis ve emniyeti umu
miye müdürlerile gürüımüıtür. 
Nümayiıçilcrden per4enbe günü 
tevkif edilen 11 kiti zabıta 
memurlarına karıı geldtklerlne 
dair polts müdüriyetinde tutulan 
zabıt üzerine müddeiumumili~e 
sevkolunacakhr. Bundan baıka 
komünist f1rkası merkezi heyeti 
azasından Guyenvandao hakkın
da da devletin emniyet ve selame
tine kartı tahrikatta bulundu
ğundan takibat yapılacaktır. Di
ğer taraftan müddeiumumilik 
makamı AnnRmh talebe cemiyeti 
feshi meselesi hakkında devam 
etmektedir. 

Arada 111rada gürültü ve patır-

= 

Mısırda veba başladı! 
Kahire ve civarına Veba salgınının 

sirayet etmesinden korkuluyor 
Kahireden bildiriliyor: 
Bir aydenberi bütün memleketi istila ile mezruate büyük zarar 

veren çekirge afeti yetmiyormuş gibi Cize nahiyesinin Talibiye 
köyünde veba zuhur etmlf ve bir kaç gün zarfında 37 vak'a 

olmuştur. 
Bu haber hükümeti telafa dütürmüş, ve Sıhhiye Nazareti 

hastalığın tevesaüüne mani olmak ve marazı ocağında söndürmek 

için sarfı mesaiye başlamııtır. 
Hastalı~ın ıu günlerde Kahire \'e cıvarına sirayet ederse büyük 

bir afet ıeklfni alacağından korkuluyor. 

* it * 
İran - İrak arasında ı İranda y(:;ni fabrjkalar 

1 

Bağdattan bildirtltyor : lrnk l 
hükumetinin çıkardağı yeni kam
biyo ve tahvilat kanunundan, Irak 1 
tüccarları aleyhine tehaddüs eden 
vaziyetin islahı için Tahrana git

mis olan Irak Harbiye Nazırı ı 
Cafer paoa avdet etmlıtir. 

Mumaileyhln İran hükiimetile ' 
icra eylediği müzakerat neticesin
de, mezkur kanunun neıri tarihin
den evvelki zamane ait olarak 
mevcut Irak tüccarı matlubatının 
eskiden olduğu gibi naklen tesvi- . 

yesi, kanunun neırinden sonraki l 
ukutten mütevellit düyunun kanun 
ahkamına tabi olacağı kararlaı

t1rılmııtır. 

Asurilel' nereye rıidere/..·? 
Bağdattan bildiriliyor: 
Musul ve havaliıinde Asu

rilerden çok miktarının iskanı 
hakkında vaki olan ecnebi me
saisine bir nihayet vermek üzre 
frak kükumeti Asurilerin 1raka 
dühiilünü ıureti katiyede menet

miıtir. 

Mezkur havalide eskidenberi 
yerleımif olan 7 O bin Asuri 
cemaatine tlmdilik ilitllmeyecek 
ve bundan sonra Asuri muhacir 

kabul edilmeyecektir. 

Avaın kaınarasında Filis
tin 111ahkün1Jarı 

Londradan: 
Filistin igtiıaıından dolayı 

ldamu. mahkiim olan Arapların 
affı için Irak ve Suriye hükü
metleri tarafınden müracaat 
vaki olup olmadığına dair Avam 
kamarasında sorulan süale Doktor 
Darmond cevap vermi§tir. 

Tc.hran Tahranda bir 
milli ti rket tarafından tesisine 
karar; verilmiş olan mensucat 
fabrikasınm mnkineıf Almanya
dan buraya gelmittir. 

Yerli sermayedarlardan ba
zıları bir ,kAgıt fabrıkası yapmak 
üzere bir Avusturyalı mühendisle 
mukavele yapmıılardır. 

Memlekette mi11i :ıirketler 
tarafından yapılacak f abrlkala
ra Hükumetin yüzde 25 nisbe
tinde l§tirak edecegini Maltye 
Nazırı beyan etmf ıttr. 

lrctktan hurına fidanı 
Kahireden - Mısırda hurma 

mahsulünün f slah ve tevsii için 
fraktan hurma fidanı intihap 
ve mubayaa etmek üzere gön
derilecek fen memuruna frak 
kükumetince teshılat göstel'ilme
ai Mısır ziraat Nazareti tarafın-
dan iltimas olunmuıtur. 

1'f151rda altın kaln1adı 
Kahireden - Maliye hazine

stude altın meskükat kalmadı

gından Nezareti Londra darpa
neıide 170000 lira darbı için 
sipariş vermiştir . Bir, yarım ve 
çeyrcl< liralık olacak bu mesku
katın bir tarafında, askeri üni
forma ile Kral Fuadın resmı bu
lunacaktır. Bu ayın sonlarına 
doğru bu paraların gelecegl tah
min ediliyor. 

- ?UOQ i 

l\1ilyarderlerin hastanesi 
Nev-York: 25 (A.A) Dünya

nın en süslü ve mükeUef hasta-
nesinin açılıf resmi dün yapıl
mııtır. Bu hastane yalnız mil
yarderlere mahsus olacaktır. 

Bn cevapta Suriye hükumeti 
namma Fransa tarafından bir Satıhk Piyano 
iltimas vaki olduğundan haber- Alman markalı bir piynno 
dar olmadığmı, ancak Irak Reisi acele satılıktır. 

thatun iptida Bağdaltan Mc.rdın
()iyarbekir tarik.il Hınısn so
kulmuı ve burı..da bir müddet 
Rlzlenerek mahalli bazı rüesa i
le temas teminine çalı§mıştır, 
Bunlal'daQ... yüz göremeyince, 
Salahattln Erzuruma geçmek 
Çarelerini araıtırdı. Bu seyaha
tin gizli kalmıyacağını nhyan 
Salahattin ortaya çıktı ve hem
tireıintn ııhhi ahvalini ileri sü
rerek onu tedavi ettirmek vesi
leıile Erzuruma geçti. Burada 
::emduh Ef. isminde tanıdığı 
Mr ıah11n evine misafir oldu. Bu 

Ankarada tahkikat ehemmiyet-
i~ devam etmektedir. Bu mcs'
elede zimethal olan diğer bazı 
kimselerin de tevkifi ihtimali 

vardır. 

dı çıkaran bazı anasır kakkında 
da lazım gelen tedbirler alına
cııli tır. 

vükela11 tarafından Filistin fevka- Talip olanlar atideki adrese 
= iade Komiserine müracaat edilmlı müracaat etmeleri. 

.-;- Dırkkat Y,. -<•--.. isede henüz cevap verilmediğini ADRES. Tarla baı1 tulumba 

k ~m~"h Ef .nin babası ıapkanın 
a : u b~erine irtica hareketi

ne eıe üı ederek bir müsade
me neticesinde öld" _1 _ uru muı idf. 
Bundan dolayı bu M d h . em u ta 
babasının intıkamını 1 k . . .. .. a rna ga-
yesını guduyordu. İki ferir bir-
leıince yapacaklara aıler hakkın
da mutabık kahyorlar ve bun
dan sonra faaliyet sahasına ge
çiyorlar. 

Hançerli n1ühür 
Ahaliyi arkalarından sürük

ltycbileceklerini tahayyül eden 
bu gafiller, faaliyete on dört 
lni\hür bastırmak suretHe bnşlı
Yorlar. Bu mühürlerin yedisi 

Muhakeme çok alaka ile ta
kip edilecek ve mühim lfıaata 
vesile olacaktır. 

~------
Aln1anyanın borçları 
Pariı 24 (A. Ar) Almanya

dan alacaklı olan devletlerin 
mal murahhasları, beynelmilel 

tediyat bankasının mümeuilleri 
ve y ong Planı mucibince yapı
olacak tik istikraza tıtirak taah
hüdbüde bulunan memleketlerin 
murahhasları yapılacak muka
velenin temini hakkında mü
zakera tta bulunmuılardır. Bu 
mukaveleye Almanyanın ha
millere kar§ı olan taahhütleri de 
ithal edilecektir. 

• ~ söylemiıtlr. ıokağı No. 3 ikinci kat 
- 7 ... 

idanb~da (Yann) gaze~d ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
namına Abona yazan hiçbir 
memurulllUZ yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseseye müracaat eders 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara a1ınmama11 lazımdır. 

Aynı zamanda hemen İs
tanbul (4243)e telefon edilmt-sl 

rica olunur· 
Çünkü bir takım adamların 

gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha-

ber alınınııbr · 
Bu gibi müracaatlar idare-

ye yahut • polise haber veril-

i mezse idaremiz hiçbir mesu'ltyet 

kabul etmiyecektir. 

SELANiK BANKA~ 
1888 de teali edilrniılir 

Merkc1J mııumi. İstaııbnl 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, lstanbut, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : SelAntk, Atina, Kavala. 



-- ----·- - ------. 
Sahife 6 YARIN 26 Mayı,!_... 

• UGUR EVİ~, 
Alım, Satım, lkraz ve İstikraza 
tevassul olunur. Ankara, lstan

bul ve her yerde iskan ve diğer 

muameleler takip ve sür'atle in

tacedilir. İstanbul Balık pazar, 
Maksudiye han No. 35 

İstanbul Üçüncü ıcra memur- .TYY~CC ıoçC()('' ~oocccoôoococıaoooooooccc :"'YX 

•• Telefon : Is. 3397 4-' 
TEŞEKKÜR 

Müptela olduğum mühlik Ap
andisitten hayatımı kurtaran mu
hterem Opertör Kemal beyle Rü
fekası Doktor Marko ve İbrahim 
beyefendilere arzı teıekkürle 
beraber her türlü mükemmeliyetine 
ve şefekatkfır muamelelerine ıa
hit eldugum. Şltll Sıhhat Yurdu
nup bütün hey' etine taktir ve 
oükranlarımı arzedrim. 

Anadolu Ajan11 U. Müdürü 
Alaettln 

Davet 
Fatih askerlik dairesi mıntı-

kasında bulunan ıubelerde mu
kayyet ve yahut Daire mıntı-

kasında ikamet edipte vubelerde 
kaydı bulunmayan bilcümle ih
tiyat zabitanın ve memurini as-

keriyenin 930 senesi yoklamaları 
icra edilmek üzere l Haziran 
930 tarihinden l Temuz ü30 
tarihine kadar ıubelere 

caatları ilan olunur. 

v • 
resıye 

müra-

luğundan: , 

Mahcuz ve furuhtu muk
arrer Doç markalı 1694 nu-

maralı otomobil 28/5/930 tarihinde 
müsadif Çarıanba günü saat 12 

ile 13 aruında Taksim meydanında 
satılacağından talip olanların ma

halli mezkurda hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

BÜY .. K TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ l.ERl'İP 5. İNCi l{EŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, f~, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük • 
amıye 

• 
ı 

L"r 1 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Devlet demiryollarr ilanı 

. r 

or 

SAYAN 
Lavta ve l)ahili }{adın Hastalıkları n1ütehassısı 

Langada camfıerif sokağında No. 19 Huıusi kabinesinde 
llergün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder. 

~G · t ~ · ~ ~~§$8~;}gj~ 

, ı -. . ' 
Yelkenci vapurları IZ1'11R - l\1El~SIN 
KARADENİZ POSTASI 

Vatan vapuru 

28i\iayıs 
-a 

ba rşa 

LÜKS ve .::>ÜR' AT POST ASI 

GERZE 
ah 

Vapuru 27 
Mayıs 

akıamı saat 
19 da Sirkeci 

rıhtımından hareketle doğru 

(Gelibolu, Çanakkale, İzmir, 
günü akıamı saat 6 da(Sirkeci) Güllük, Fethiye, Antalya, Alfı-
rıhtımından hareketle doğru: iye, Anamor, ve Mersin) e 

(Zonguldak, İnebolu, Sam- azimet ve avdet edecektir. 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tafsilat için Sirkecide Kü-
Sürmene, ve:Rize)ye gidecektir. çük Kır zade hanındaki acen-İzmir terzihanesinde 

moda, ehven fiatlarJa, son 
derecede suhuletli ıeraitl~ 
erkek ve kadın kostümler 

' , , Tafıilıit için : Sirkecide tasına müracaat Telefon : İs. 

serian imal olunur. 
Ankara caddesi VllA.yet 

karıısında No. 1 7. 

MUSTAFA ve KEMAL 9 

~6~<;!:'~GGfi~G&Ge,, 
Satılık Arsa 

Cağaloğlunda eski emniyet 

sandığı yanında 450 ar§ın arsa 
acele satılıktır. 

Arzu edenlerin idaremizde 
Semih beye müracaatları ... 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

tedavihanesl 

Cumadan mada her gün 
ıaat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edilirr 

Adres Ankara Caddessi N. 43 
Telefon İstanbul 3899 

ZA Yl - Sebze halinde bir 
husnsi numarala baraka için 

Koıum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasa11 
23/6/930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demir yolları 
ldarealnde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin tevkllf mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 15 ,30 a kadar komisyon kitipliğfne vermeleri 

lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelcrlni on lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve Muhasebe itleri Rirliginden, lstanbulda Haydarpaıa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

~~~~=gg:~~~~~~ 

İ TAN UL 
U. Hapisane Matbaası 

Ucuzluk ve süra't 
JJ/alikiiminin .~an'at sahihi olmaları lçin tesis 

olunntuş her türlii vesaiti /enni!/C ile udiccldwz !ta.'1-
ırll bir müessesedir. 

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

• URİ ve 

(Yelkenci) hanında (Yelkenci 8118. Galata acentası: Galata 
vapurları) acenteliğine müra- rıhtımında No. 35 "Vuçmo " 
caat. Telefon: Is: (1515) Tel: Beyoglu: 1169. 

1 - ı~=====~= BarlınhEakt~ıplrüekss Postası 1 TAVİLZADE VAPURLARI 
0 Ayvalık - izmir Ekspresi 

A 'YDIN VM~~J6 Pazartesi 1\ Saadet vapuru 
Sirkeciden hareketle Ereğli Her pazartesi ak§amı 17 de 

Zonguldak, Bartın, İnebolu, Ev- Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Edremit, renye, Abanaya azimet ve 

- avdet edecektir. 
Ayvalık, Develi ve İzmir 
iskelelerine azimet ve avdetle 
Dikili ve Çanakkaleye uğraya
rak İstanbula müvasalat eder. 

L 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 

karıısında Nizam oğlu han No 2 

Tele fon lst: 35 !t, 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

İZl\iİI~ -~11.~l~SİN postası 
Kemal Vapuru 26 
Mayıs Pazartesi akoamı 1 Sde 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
Çanakkale, İzmir, Güllük, 
Fethiye, Antalya ve Mersine 
azimet ve avdet edecektir. 
Acentalığı : Sirkeci : 

Al4iye han birinci kat 
Telefon İstanbul 4240 

Bartın - İnebolu postası 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. 

Dikkat: Edremit yolcuları 
trene yetlıtlrJlir. 

Yemiı Tavil zade biraderler 
Telefon lst. 2210 -Üsküdar Hukuk Hakiın-

liğinden : 
Kadıköyünde Rasim paıa 

mahallesinde Duz sokakta 18 
numaralı hanede sakine Saide 

2 - 4 - 25 Mayıs 929 tarihlerinde 

Şehremaneti veznesine teminat 

olarak yatırılan 54 liralık üç kıt'a 

makbuzu zayettlm hükmü olma- 3 
dığı ilan olunur. 

Mezkur barakada müstecir 
OSMAN ~ 

Bilcümle Gümrük muanıelatı ve nakliyat işleri 
keınalı sürat ve enuıiyetle ifa olunur· 
MALI ve İDARi İŞLER DAHİ TAKİP EDİLiR 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

Telefon: Beyoğlu 4615 

tı HililPi;~:t~a~i 

hanım tarafından mezkur hanede 
sakin iken halen ikametgahi 
meçhul doktor Zeki Rıza bey 
aleyhine ikame eylediği nafaka 
davasının olbaptaki istida hüla
sası ile yevmi mahkemeyı mü
tezammın davetiye usulen mah
keme divanhanesine talik ve 
keyfiyet g"zete ilede ilan edildtgi 
halde müddei aleyh muhake
meye gelmediğinden hakkında 
gıyaben muhakeme terasına ve 

--
8 inci icra dairesinden : 

Ligor Hıdır ef endlnin Gala
tada Hıdır oğlu ham.oda 8 No 
da V asil hacı Y ant efendi zim
metinde ilam ile alacağı olan 
paranın tahsili zımmında. muma
ileyh Vasll efendiye tebliğ olun
mak üzre gönderilen ödeme 

mri ikametgahının meçhullyeti 
hasebi\e tebliğ edilememi§ ve 
ilanen teblı~ai ifası tekarrür 
etmif olmakla on beı gün zar
fında itiraz edilmediği takdirde 
usulen icraya devam olunacağı 
ödeme emri makamına kaim 

0 
lmak üzre ilanen tebliğ olunur. 

~ 

Kelepir Otomobil 
Yedi kiıilik yarım kapalı FİAT marka az kullanılmıo 

ve elyevm Takside çalıımnkta olan Otomobil acele 
salılıktır. Görmek ve görülmek için Anadolu Ajansı 

11 .nat oubeıtnde Nihat Beye müracaat: TeJ. Is. 2785 

Günü akoamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Ereğli, Zonguldak, 

Bartın, Cide, İnebolu, llise) 

iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu için 

Sirkecide Yeni handa ( l) numa

ralı acantasına müracaat. 

Telefon: İstanbul 3105 

ZA YI - Hırkaiıerif askeriik 
ıubesinden almıı olduğum askeri 
terhis tezkeremi zayettim. Y enf-

sinl alacağımdan zaylin hükmü 
yoktur. Tophanede topçular cad-

desi 431 No.da 318 doğumlu 
lsmatl oğlu Mehmet Ali 

iıbu tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfmda hanei zevciyete gelere1' 
evliliğin uhdesine tahmil etttği 
vazifeleri ifa eylemesine ve 
muhakemenin 1 temmuz 980 
tarihine muıadif sah günü saat 
14 de talik kılınmıı oldugunda~ 
yevmı mezkurde yine gelmedlğ• 
surette müddeiyenfn beyanatıl11 

kabul etmiı at olunarak bir dahil 
muhakemeye kabul edilmeyece
gine karar verilmiş oldugundal1 
iıbu ilanın bir sureti muhakedle 
divanhanesine talik kılınmıı oldlak 
la keyfiyet gazete Hede ilan olu~ 

f'i.es'ul Müdürü: Snleyman Tevfik 


