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Herman şirketinin vekili dün mahkemede : Mahkemei tem-
yiz mahkemenize tecavüz etti! dedi. 

Muhalefet-tenkit -1\ 

Bizim muhale( etimiz şahıslara 
karşı değ ildir. Biz esasları kök
leştirecek olan icraattaki hatala-

ra ·dokunuyoruz ! 
Evelki gün Ankara asliye 

ce:ı:a mahkemesinde eıaıı malum 
olan bir davamız vardı. Ha
kimler huzurunda, " Yarın ,, ın 
lutrnuı oldugu yoldan babıe
derken : gazetemiz " muhalefet 
Ve tenkidi ,, temiz bir tekilde 
l'apınaktadır. Biz ıahıılara 

hörnıet ederiz, fakat icraatları 
rnalf mfzdir ! Demiıtik. 

Şu kanaatlerimizdeki ıaml
hllyeU te'kide lüzum bile yoktu. 
Bununla beraber, tekrarında 
be' ı görmiyoruz. 

Hürriyeti kendi takdirine 
bırakılan matbuattan zarar gele
ceğini tahmin etmek çok yan-
lıı tır . Bir memlekette , 
•iyaıi hürriyet hele mat-
buat hürriyeti olmazsa, orada 
terakki, umran ve temeddnn 
de olamaz. Siyaei hürriyetler 
\'atandaıların Devlete kartı 

eınnlyet beslemelerini temin 
eder. 

Siyasi Hürriyetin "lktlıadi 
lnkııafın bizzat kendisi olduğu
nu" asla hatırdan çıkarmamak 
lazımdır. 

Bir memlekette, müstekil 
Ve her türlü müdahaleden ken
diııfni kurtarmıı olan "Adliye" 
lbüeııaeseef, valandaılara her 
nevt haklarının masun ve mah
fuz bulunduğunu ili.o eder. Yi
ne: inzibat ve asayiı, ticareti
nin inkiıafına kefildir. 

1ıte,ıiyaıi Hürriyet de vatan
daıların kendi vatanlarındaki 
iradelerinin ,ıöz sahibi olmaları
nın,derecesini gösterir .Matbuat 
hGrrlyeU: doğrudan doiruya 
efradın hukuku esaslyesl-
nin tecellisidir , Vatan<laı-
~"nrı: söz söylemek, serbest 
hı: ~ebUmek, kanaatlerini 

b t 
hnaeden korkmadan ser

es çe "e 
husuıundak~hkça. ıöyllyebilmek 
at eahlfel ürrlyetlerl, matbu-

erinde inlkbeder, 
daha baıka. bır ıeklld 
meclislerinde t 1 e de millet 

• ece li eder. Ya-
hut siyası cemlyetlerd Q e m oa-
kaıa edilir. Şüphetlz, bunlar 
kanunlara, nizamlara tabı 
olmak zaruridir. Hnr bir 
millet olan Türk mflletl de, 
bütün bu haklarını bizzat al-
ınıttır. Teıkilitı esasiye ka
nunumuzun "70" inci maddesi 
0 mukaddes hakların canlı bir 
abıdesldir! 

daıların,memleket iılerlle meı
gul olmamaları dogru degildlr. 
Yine kP-ndilerioln iradelerini te
msil eden millet mecliıılne,dolayl
silede millete karıı icraatını açık 

bulundurmağa,her zaman efallnln 
hesabını vermege mecbur ol ıı n 
Hükümetln, yaptıkları ve yap
mak lstediklerile alakadar ol
mamakta mana yoktur. Böyle bir 
lctinap medeni bir millet,aari bir 
cemiyet halinde var olduğunu 
iddia edenler için, çok acı 
olurdu. Adeta kendi ıarlh ve 
müemmen haklarından garip 
bir tekilde ferağatl tazammiln 
ederdi. 

Bir memlekette bir Devlet 
teıkllatı içinde, memleketin 
idaresini deruhte eden bir 
Hülf iimet, millete karıı ida
re hukuku noktai nazarından:~ 
idari, kazai, siyasi meauliyet- " 
ler kabullenmlı demektir. Şu 
mesuliyetler arasında, mali, 
zirai, içtimai, iktisadi, umrani, 
ııhhi ve flah.. taahhütler de 
vardır. Hükumet, yalnız "Hü
küm sürmek için ,, Hükumet 
etmez. O, it yapmak, mem
leketi yükıeltmek, vatanda~ların 
ihtiyaçlarını görmek ve düıün
mekle mükelleftir. Bu mükelle
fiyete karıı, millet de, fona 
kartı birçok tekalaf yüklen mittir. 
Hükumet, vazifesini yapmak 
için nasıl milletten vergi ve 
ıatre alırsa, millet de elbet 
verdiklerinin karıılıaını arar, 
ıorar, ve ihtiyaçlarını söyler. 
Bunlar arasında unutulanlar, 
yahut kendi ihtiyacını tatmin 
etmeyenler bulunursa, onları da 
ikaz teklinde söylemekten, 
fıtemekten çekinmez. 

İtte bizim anladıa-ımız, bi
zim tanıdıgımız muhalefet ve 
tenkit bu eıaııi haklara iıti

(nat eden meıru haklar, meı
ru tenkitlerdir· 

Yine bunlara tahammül e
dilmesini istiyoruz. it baıma 
aeçerek idareyi ele alanların 
vatan ve memleket ltlerinde 
daha samimi, daha mütaham
ınil olmalarını bekliyoruz. E-
~ln olmak lazımdır, ki : ne
ticede fayda görecek olan 
millettir. Şahıalar fanldirler. 
Eserler kalar, yalnız vatan öl-
mez ! Şu halde: kanuni evsafı, nf-
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tirilecek! iyette muhakeme edılecek 
---... .............. - . 

N t ()"""''" B . f Vali aleyhine bir şoförün açtığı dava 
eşe mer · ıs ı- dün karara raptedildi. 

faya davet edile-
1 D ln Beyoğlu ııulh ikinci ceza 
1 
hakkında Beyoglu sulh ikinci 

cek mi ? mahkemesinde vali vekili [\.; u- ceza mahkemeısinde derdesti 

Darülfünunda yapılacak 11la
bat, hazırlanan projenin ıakat
lıgından dolayı geri bırakıldıgı 
malumdur. Fakat Darülfünun 
muhitinden aldıgımız haberlere 
göre ıslahat pl"ojesl bir çok 
müderrisleri pek haldı surette 
müteeBSir et mittir. Bu teeaeü
riln tabii neticesi olarak müder
rlalerden bir zümre Darülfünun 
Emini Neıet Ömer beyi istifaya 
davet etmeye veyahut Emanet 
intihabı zamanında kendisine 
.rey vermemeğe karar verml~

lerdır. Hemen hemen bütün 
fakültelerde Netet Ömer bey 
aleyhine bir cereyan vardır. 

Darülfünun Emanetine ilmi 
otoriteleri, liyakatları herkesce 
müsellem iki kuvvetli ıahsiyet, 
Tahir ve Muılihiddin Adil Bey
ler namzet olarak eösterilmek
tedf r. 

Muslihiddin Adil Bey Ema
nete intihap edildlit taktirde 
Tahir B. hukuk fakülteıi riya
setinde ibkaen kalacaktır. Tahir 
B. Emin olarak seçildiği taktir
de Hukuk f akültesl rlyaıetlne iki 
namzet göıterilecektir. 

Bu zevat MuslihiddtnAdil Bey
le Tarihi Hukuk müderrirl Yu
suf Ziya beydir. Mevzuu bahis 

olan bu üç namzet lrf an aleminde 
yükıkk birer mevki lfgal eden 
kimselerdir. Ofger fakültelerde 
ae mühim değlıikhkler olacağı 
söylenmektedir· 
--~--

Banka lô.yıhası 
kabul edildi 

Ankara, 26 ( Telefon ) 
Heyeti vekile bugünkü lçtlmaında 
Devlet banka&ı teıkili hakkın

df\ki layıhoyı kabul etmiıtir. 
Layıha mecliıe ıevkedilmiıtir. 

Erazi tahriri 
layıhası 

Ankara, 27 (Telefon) Ernzi
nin kıia bir müddet zarfmda 
tahriri için tecrübeler yapılması 
hakkındaki kanun Meclil encü
menlerinden çıkmıtlır. Yakında 
mecliste müzakere edilecektir. 

bittin B. darp davaııına öğleden 
evvel bakılmıfhr. Dün evvela 

·müddei umumill§in ltiraznamesi 
okundu- luraznameyl aynen doer
cediyoruz : 

l\1üd.dei un1uı11inin itiraz-. 
nan1esı 

"Şoför Fikret efendiye haka
ret ve darptan hakkında tikayet 
ve dava olunan İstanbul ıehre
mlni ve vali vekili Muhiddin B. 

rüyet olan mezkur davanın 

tetkik ve rüyetlJ v zlfe 
haricinde iken Mahkemeye de-
vam hakkında 17 mayıs 930 
taril-.inde ittihaz olunan karar 
kanuna uyguoıuz aörülmekte 
oldu~undan mutlak olarak itiraz ,, 
ve esbabı aıağıya yazılır . Şöyleki: 

"Ceza muhakemeleri usulü 
kanununun (422) inci maddeılnln 
birinci fıkrası sarahatla hükmü 
Jpka edilen 28 tubat 327 tarihli 

Hareket - Herman davası 
Herman Şirketi vekili Sadi Rıza B. 
mahkemei temyiz, mahkemenize 
tecavüz etmiştir, kararı (cart!) diye 

bozmuştu;r .. Dedi. 
Dün ikinci ceza mahkeme

sinde Hareket gazetesi sahibi 
Suat Tahsin 8. lehine ve Herman 
Spirer tütün ıirketi aleyhine 
nakzen iade olunan davaya 
baılanmııtır. Suat Tahsin B. 
mukaddema altı ay hapse 
mahkum edtlmif, bu kararı tem-
yiz etmltll· 

Mahkemei temyiz anasırı cür-

mi yeyl mevcut addetmedtğinden 
hükmü esastan nakzetmfı ve ev
rakı davayı iade etmfşU. Evve
la nakz ilamı okundu. Ştrk~tin 
vekilleri Celal Derviı ve Sadi 
Riza beyler pek asabi idiler. 
Müddei umumi muavini Muhlıs 

B. yirmiye yakın esbabı nakziye
den bir kıamına tttiba edllmeılnl 

(Devamı 5fncl ıahlfede) 
- - - - --..... 

Polislerimiz dün .T opkapuda isabet Jj 
. atış talimleri yaptılar 

Polis memurları
nın tabanca atıı 

talimleri dün Top
kapuda hazırlanan 
mahalde icra edil· 
mittir. Müsabaka
ya bütün polis mer
kez memurları, ko
mi erler ve polisler 
lıtlrak etmitlerdir · 

Müsabakada numara 
120 idi. Atıı neti
cesinde Bakırköy 

merkezi memurla
rından 8463 Emin 
efendi 98 numara 
ile birinci, müdü
riyet deposunda 
memur 2748 İbra-
him efendi 93 nu- · IJir nıenuı.r altş yopt~ rken 
mara ile ikinci ve Yaluva mer- ı efendi 92 numara ile üçüncü gel-
kezi mürettebatından 622 Talat mitlerdir. 

.. 



Sahife 2 

ve IT'Ülga usulü muhakematı ce
zaiye kanunu muvakkaline mü
zeyyel madde mucibince valile
rin memuriyet vazif elerlnden 
müteveltit olmayan ceralmden 
dolayı tahtı muhakemeye alın
maları lazım geldiği takdirde bu
lundukları vilayet merkezine en 
yakın merkezi vilayet mnhaktmi 
adliyesince istintak muhakeme
leri icra kılınacağı müsarrah ol
masına ve Muhiddin B. ise is

nat olunan suçu iılediği anda 
bilfiil valilik vazifesini ifa et
mekte bulunmasına ve ceza usu
lü muhakemeleri kanununun 
muvakkat A. maddesinin B. fık
rası mucibince asliye mahkemeıi 
serisine ait bulunmasına, Beyoğ
lu sulh ikinci ceza mahkemesinin 
bu hususta ittihaz ettiği kararın 
feıhi ref ile rüyeti davanın ber
veçhi arz maddel müzeyycleye 
tevfikan mezkur mahkemenin 
v.ılzi f esinden hariç olduğuna ve . 
evrakın müddeiumumiliğe iadesi- ! 
ne, ceza usulü muhakemeleri ka- l 
nununun 302 inci maddesi muci
bince karar itası istida olunur 
efendim.,, 

23·5-930 

1ıbu ltirazname ve ltaıar 
okundu itirazname münderecatı 
kanuna muvafık bulunduğundan 
muterfzünbih kararın feıhine ve 
evrakın en yakın vilayet mer
kezi muhakim adliyesine irsnl 
olunmak üzre müddeiumumiliğe 
tevdiine karar verildi.,, 

i\1 üşteki vekilinin sözleri 
Dün vali mahkemeye gelme· 

mit ancak her iki tarafın vekil
leri hazır bulunmuıtur. Suretini 
dercettiğlmiz müddeiumumilik 
iUraznameai okunduktan sonra 
müıtekl vekili söze baıladı: 

- Bu karardan biz daha 
haberdar değiliz. Tabii bu kara- 1 

rı turuk kanunfyeden geçireceğiz 
Muhiddin beyin sıfatı resmiyesi 
ıehremlnidfr. Ancak veli veki-

lidir. karar doğru değildir. 
Muhiddin beyin vekili -Bizce 

söylenecek bir ıey .yoktur. 

kaıası bimanadır. İsnat olunan 
fiil ya memuriyetten münbaistlr 
veyahut değildir. Makama iUraz 
hakkı vardır ve vali ile vekili 
arasında ilmen ve hukuken bir 
fark yoktur. Vekilin dahi ehvali 
ıahsiyesinden münbafs davası 
yine aynı kanuna tabidir. Bina
enaleyh bermucibi karar evra
kın müddei umumillğe tevdilne 
karar ittihazını talep ederim. 

Müıteki vekili - Muhterem 
hasım vekilleri geçen celesede 
bu haklarını istimal etmediler 
Müddei umumilikte ihzara çahı
makla mahkemeyi salahiyettar 
görmüı fakat bilahara ikinci 
aafhadkai muhakemeden sonra bu 
tarzda bir düıünüı ortaya atmıı 
olması garip ve aciptfr. Tetkik 
edilecek iki nokta vardır: 

• Acaba ıu fiil vazife ifasından 
mı münbaistir. Yoksa değilmidlr? 
Bu maznunun mes'eleyi tenvirln
den sonra anlaıılabilir bu cihet 
anlaııla bilmesi için teıkili tara
feyn lazımdır. T etkili tarafeyn 
yapılmadıkça hiç bir itiraz der
meyan edilmez ve esasen vali 
vazifei memuresini ifa halinde 
değildi gece arnavut köyünden 
ailesile birlikte gezmekten geli
yordu ve vekil olmak dolayı- ı' 
sile bu maddeden btlfade etmez 

1 

1 

Maznun vekili vazife mes' elesin! 
mevzuu bahseitf ğimiz için geçen 
mahkemenin salahiyetini kabul 
etmlt olduğumuzu söylediler va

zife itirazının dermeyanı zema
nı olmadığı için dermeyan etme
dik esasen bu günde vazife iti

razı dermeyan etmff değiliz ı 

müddei umumiliğln kararına bl- ı 
zim gibi mahkemei muhtereme-

1 
leri de ittibaa mecburdur. 

Bunun üzerine mahkeme ati-
deki kararı vermiıtir. \ 

Suçlu Muhiddin beye isnat 
edilen: darp ve hakaret madde- 1 
sinden suçlunun vazifet memu- 1 

riyefinden münbais olmadığı miid- , 
del vekili tarafından iddia o
lunmasına ve iıbu hadllenin vu- I 
kuu esna8ında suçlunun, vali ve
ki ll hakkını haiz bulunmasına 

Müıteki vekili - Muhiddin B. ve valiler hakkında mevzu ba
blzatihi vali değildir. Müddei- ' his müsaadat ve a \kamı kanu
umumllik bu yolda yanlış hare- niyenin vali vekillerlnedahi 
ket etmtıtir. Bu ilmi ve hukuki 1 

teımili · emri zaruri ve ta-
bir meseledir. Mahkemeniz fçin bu olduğundan usulü cezaiye 
lttiba zaruridir. Fakat bizim fçln kanunu muvakkattnin müzeyyel 
kanuni yollaı· açıktır. maddesi mucibince suçlunun bu-

Maznun ~vekili - Biz mah- lunduğa vilayet merkezine en 
kemenizde1 vazife itirazı derme· yakın merkezi vilayet mahakimi 
yan etmiı değiliz. Makamı iddia adliyesince muuhakemeci icra 
bu ciheti düıünmüı ve üçüncü ~ olunmak üzere tetkiki mu
aaliye ceza mahkemestde haiz hakememizin vazifesi haricinde 
olduğu salahiyete binaen tarafey- • görüldüğünden iıbu dava evra-

ni çağırmadan bu kararı vermiıtfr. kının . mercii kanunisine sevkı 
asliye mahkemesinden sadır ol- zımmında İstanbul müdde!umu-
muı bir kararın burada müna- ıniliğine tevdiine lrnrar verJldi. 
ee=~~~==~~~-~x~~~~~~::= 
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.. A ..... nk&-.aliB1'r~da bir macera"l 
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kızlar gıpte ile arkamızdan ba
kıyorlar, ıeçkin kadınların göz
leri yüzüaıüzde eriyip sabltle
ııyor .•• 

Akıam avdette, zarif ve ıı
marık teniscilerln yol üzerine 
sıralanmıılar, seviaıli baılarını 
omuzlarına kırarak bize bakı
yorlardı, ıonra utanarak kaçıı
tılar. Handan biraz sıkılnıııtı, 

[elini aöksüne bastırdı : 
- Dinlenelim biraz... dedi •.. 

evvelden de b6yle yapardı, yo
ruldugu zaaıan eltnl ıöksüne 
baıtırır, koluma uıbp yGzüme 
bakarak : - Dinlenelim biraz 
derdi. 

Sami beyle refikası yarı yol-

Yazan: AY JJAN 
' da bfzi karıılamağa çıkmıılardı. 
GiHüıerek döndük. Yemeği be
raber yedik. kahv~leri beraberce 
içtik. Artık hastanın yüzüne kan 
geldiği görülüyordu. Ah bu uzun 
hastalık onun yovarlak yüzüne 
bir baıkalık, bir fevkaladelik 
vermiıti. Gözleri içinden yanıp 
birden tutuıacakmıı gibi bakı

yor, yüzü bir az daha çekik 
duruyordu. Ayafa kalktım: Gidi
yor musunuz? dediler. Handan 
arzu edilen bir gölge gibi yola 
kadar kolumda geldi. Beyaz 
elini ~aranlık ta avucuma 
aldım, parmakları yanıyordu, o
tomobile btniyt'rdum. Elimi tek
rar tuttu ı 

YARIN 

Mücrimler 
->~< -

iade mukavelesi 
lastik edildi 

Ankara, 26 (Telefon) - Mec
lisin bugünkü içtlmaında bazı 1 
mulhak bütçeler müzakere ve 
kabul edllmittir. 

Türkiye - Bulgaristan arasında 
münakıt iadei mücrimin muka
velenamesi tastik olunRrak per
ıenbe günü toplanmak üzere celse 
tatil edllmiıttr. 

Almanya ile mu-
kavele imzalandı 

Ankara, 26 (Telefon) Türkiye 
Almanya ticaret mukavele si 
bugün imza edilmiıtir. 

Yaz tatili 
Ankara 26 (Telefon) Mlllet 

meclisinin gelecek Perıembe gü
nü yaz tatiline karar verilmesi 
muhtemeldir. 

iktisat cemiyeti 
ne işler görecek 

Ankara, 26 ( A.A) - Milli 
iktısat ve tasarruf cemiyeti bu 
hazirandan itibaren kurtuluı me
saisini bitirmif olarak çalııması
na girJyoC. Geçen bu altı ay zar
fında cemiyetin ıubelerl memle-
ketin her tarafında nizamname 
mucibince vilayet ve kaza mer
kezlerinee kol budak aalmııtlr. 

Teıekkül eden ıubelerin sayısı 
dün akıam üzeri 279·u bulmuı-

tur, Katibi umumilik kazlrnnın 

ilk haftasında toplanacak olan 
merkezi umumiye yeni senenin 
mesai proğramını arzetmekle 
beraber geçen altı ayın mesai 
ve para hesabını verecektir. 

Bu merkezi umumi lçtlmaın

da yeni teıekkül eden ıubelerin 
tasdiki, 1930 senesi bütçesi, 
altı aylık mesainin kat'ı he
sabı ve sergi masarifinin tas
diki görüıülecektir. 

Merkezi umumiye arzoluna
cak raporlar meyanında Anka
rada açılan serginin Türk se
nayicllerfne Ankarada tacirler 
ara11nda kurduğu irtibatın izahı 
da bulunacaktır. 

istihlak vergisi 
Ankara, 26 (Telefon ) - Ye

ni hususi eglence ve istihlak ver
giıi tadilat layıhası vilayetlere 

tamim edilmtıtlr. 

- Kuzum, yarın erken emt? 
Yüzüne baktım. Gözleri önü

ne düıtü. Yolun büküntüsünü 
dönerken, onun gece içinde ağa
ran gölgeıini hala f arkediyordum. 
Hala arkamızdan bakıyordu •.• 

. . . Sabahleyin Samiyenln 
telaıta kapımı vurduğunu ititfinı. 
Yataktan kalkarak sordum : 

Handan hanım efendinin gel
diklerini söyledi, yüreğim hopla

mııtı. Giyindim, yakalıksız salou
na koıtum. Annesi oturmuı, o, 

ayakta, elini uzatarak gülüyordu: 
- lıte böyle biz ansızın Feri· 

dun beyi tatlı uykularından ede

riz. 
Gözlerime inan edemiyordum. 

Ağuıtoaun en endiıe edilecek bir 
gününde ıehre inmesini çekis

tirdim. 
- Biz, sizi almaya geldik, 

dedi. 
- Peki, ben gelmlyormuydum, 

Handan hanım. 

Kuzu gibi meleyen kurtlar! 

Zafer avucumuzdadır! 
--l>f>ff41-41••·-- • 

Musulini Roma meydanında 300 bıtı 
kişiye mühim bir nutuk söyledi 

Milano, 25 ( A.A ) - " iste- raya asker çıkarıldığı hakkında 
fan! Ajan&ı "bildiriyor. M. Mus- ecnebi menabilnln gülünç ha~ 
sulinl 300 bin kitinin önünde }erini halkın lstlhzaları arasın 

1
, 

Roma meydanmda gayet mühim 1 mevzubahs ederek demiıtlr k ' 
bir nutuk söylemittir M. Musu- " - Bütün bunlar suiniye~O 
lini uzun teemmüllerden sonra bariz ve kat'i delilidir. HaY' 

1 

Llvorno ve Florencede söylediği kapılamayız. Ve bilhassa ıııtllf" 
nutuklara bir üçüncüsünün ilave tlmlzin hayale kapılmasına ıııer 
edileceğini siyah gömleklilerin dan veremeyiz. halya harbi ~ 
hiç de beklemediğini kaydettik· mumiye glrmıı 652 bin makt11 • 
ten sonra demlıtir ki. 4 00 bin malul ve bir mllY~ 

- "Bu nutuklar istihdaf et- yaralı verdikten sonra nıuS-
tiği gayeyi elde etmlıtir. Bu fer çıkm11tır. Ben bunları esJd 
nutuklar hakiki kurtların kuzu kinlerin alevlenmesi için ıör 
gibi melemeleri önünde İtalyan lemiyorum. Çünkü dünkü dilr 
milletinin uyuklamasına mani manlarımızla barııtık, hem dO" 
olmak için ıöylenmlıtir. ltalyan rüstçe barııtık. Hatta bunlartO 
milletinin feci hadiseler altında bazılarına samimi dostluk rabıt• .. 
elim bir tarzda uyanmasına mey- larlle merbutuz. 
dan vermemek için, söylenmiıtir.,, Bu tarihi hatırlayorum. ÇiiJI" 

M. Musuolini İtalyanın kom- kü ltalya inkilabı 1915 M•fl" 
ıularından bazılarında bu nutuk- unda baılamııtır. İtalyan 11ıflle" 
ları dolayuile kabaca teıblhler ti ancak o tarihte mukadder•· 
yapıldığını mevzubah" etmiı ve tına karıı seyirci olmaktan çık' 
bugünün ve bugünkü fertlerin mııtar. Bu gün İtalya mukad· 
teıbih edilmek istenilen zaman der atının yegane hakimidir, btr 
ve fertler olmadığını ıöylemiıtlr. nu bu .gün görüyoruz. Mıllel 
M. Musulini memleket dahilinde her tabakasında, amelestnd•11 

tatbik edilen iktisadi ve içtimai darülfünun talebesine varıncıf• 
usullere karıı da bazı ecnebi kadar müsellahtır. 
memleketlerde hayret gösteril· Binaenaleyh, millet hak1arı.,a 
diğlni kaydederek demiıtlr ki : müdafaaya amadedir. Büti10 
- Fakat bunlar unutuyorlar ki 

1 
enerjimizi, teıktlAtımızı, kuvfe" 

benim hükumetim bir meclisi ttmlzi temerküz ettiriyoruz. ti•" 
nüzzar değil, bütün bir rejimdir. disat asla bizi, gafil avlamayacak· 

Ve rejim parlamanto grupla- tır. istikbalimizden kat'iyen eıııi• 
rıoın sihlrkar bir teıekkülü , nlz. Versailles muahedeıindeO 
daha doırusu bir tefesaühü de- kırpılmıı bir muzafferiyeti• 
ğtl, siyah gömleklilerin uzun bir çıktık. Fakat bu muzafferiyet 
mücadele devresine malik bulu- hala avcımızın içlndedlr.L' 80 
nan bir isyan ve bir ihtilal muzafferiyet vakla diplomattlı 
abidesidir· lıte bu rejimin ıefi, protokollarda baltalandı fa kal 
mucidi olan ben onun müdafii kollarımızda kalbimizde saP 
olmalıyım. Çünkü bu rejim sağlam duruyor. Yakın ~• 
reislerinin ıahsında hakaret edl- uzak istikbalimizden emin oldu .. 
il yor, inkiıafına karıı hücnm 
ediliyor. 

Ben müphem iddialarda bu
lunmam, hariçte neler hazırlen
dığını biliyorum. Komıularımız
dan bazılarında ne gibi bir haleti 
ruhiye hakim olduğundan kafi 
derecede haberdarım. (Çılgınca 
alkıılar). 

M. Musulinl, Mllano'da güya 
idarei ürftye ilan edildiği, lıkod-

- Öyle vakıa, fakat gide
lim, apartmanı da görmuı olu
ruz. dedi.. ıtmdl bizim dairede 
baıkaları oturuyormuı, onlar 
da amca beyle Avrupaya git
mlıler .. 

Amcamdan son aldığım mek
tubu anlattım. Kerimesini sor
duğunuz haslalığına çok üzüldü
ğünü söyledim. Sevindi, Lkuılar 
gibi çırpındı. 

- Demek beni sormuılar? . 
demek hastalığımı merak etmiı
ler? .• diye yanıma sokuldu. Yal
varır gibi: 

- Dofrumu Feridun bey, 
littfe etmiyorsunuz ya? 

- Mektubu göıtereyim de
dim .. 

Mektubun bir cümleılni göı
terdtrn : Bakınız, sizin için "Han
dancık haıtaydı, nasıl oldu ? ,, di
yor, O sakin, ve ajır batla ço
cuk neıeainden salonda sıçrıyor
du. Beyaz krepdöılnden kısa 

ğumuzu isbat için ıize 1932 sene" 
si Tcırinievvelinln 28 inde bur•" 
da randevü veriyorum. Buracı. 

İtalyan milletini mütemadiyen .,o· 
yültmesf mukadder olan bizler öJ1' 

iıteyoruz. Faıizm ihtilalinin ikin" 
ci on senesini tes'it edeceil' 

Mağlup olmaz imanımızın rem:ıl 
olan bayraklarınızı tüfeklerini:ıl 
hep havaya kaldırınız. ,, ---~ 

etekli bir rop glynıitti : bu hafif 
elbiseler içinde bir meleğe bensl'" 
yordu. Kendilerini otomobilli 
Ası Yozgata kadar götürüp ge"' 
tirdim .. 

- 16 -
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Ziraat mektebinin ilerisind• 
ıöğütlüklii yolda Kayseri m' 
buıu (Yasin) efendiye rasladılll• 
Bir Fort otomobiline binmll• 
beıbelll ıehre dönüyordu. S-
lamlattik, otomobili durdurd11• 
Otomobilden atladım, Fordllll 
dar kapısı üzerinden üstü kılla 
semiz elini uzattı. Amcam ılt'" 
tikten sonra ziyaretine gltlllr 
diğlmden tutturarak, Meclis reltf 
ile, Adliye encümeni relılOi si"' 
yarete glttljlnl, bu devrede çok 
çalıımak lazımgeldifinl usUll 
boylu anlatmağa baıladı. Nez•"' 
keten dinliyor, ıöylediklerlni 
tastık ederek kendiıl il• 

Devamı var 
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Eczanelerin tahdidi 

Her memlekette 
tahdit olduğu 
doğru değil 

Dün bir eczacımızdan bir 
ınektup aldık. Eczacıların tahdi
di ınea' elesl hakkında mumaileyh 
ıu mühim izahatı vermektedir : 

T eyyarecile-r gitti 
Biri bugün gidiyor 

Yeni bir işkence davasına başlandı ! Yalan! 
-~«· 

Maznunlar polistir, Aksaray merke
zinde işkence yapmışlar! 

Posta merkezleri 
azaltılmıyacak " Milliyet gazetesinin 25 Ma

Ylı 930 nushasında eczacılık hak
kında lıtanbul sıhhıye müdürü AH 
Riza Beyin beyanatı meyanında 
eczacılığın, dünyanın her tara
fında tahdit edilmif olduğunu 
ıöylemııu. 

l'eyyareciler n1İsafirper
Yerliğin1ize teşekkür 

ettiler 

Halbuk ieczacılık dünyanın bir 
tarafında tahdide tabi değildir 
ancak bu usul dünyanın ehr 

lkısnıında caridir. Ezcümle Fransa, 
lngiltere ve Amerikada tahdit 
Yoktur. Burasını bilmek icap 
eder, tahdide tabi olan memleket
lerde muhakkak 1000 de bf r nlıı
llet üzerine değildir, 5000 de bir 
\'e hatta bazı yerlerde 3000 de 
birdir, üçüncü bir nokta ise ec-
zacılığın tahdide tabi olduğu mem
leketlerde ecza fiyat tarifesi var
dır. Tarifesiz tahdit olamaz; zira 
eczacı serbest olduğu takdirde 
istediği fiyatı alır ki bu da hal
kın menfeatına clmaz. 

Bir tashih 
Eczacı lsmail Sait beyin dün

ku nüshamızda intişar eden be
Yanatı arasında (eczacılar ol
hıaıaydı bazı dok1orlar her gün 
bir adam öldürürlerdi) cümlesi 
Yanlıı inlfıar etmlıtir. Bu cümle 
doktorun verdiği reçetelere ec-
zacıların ıon derece dikkat et
llıeıi lazımdır. Ztra mes'ul ola
cak doktor değil eczacıdır) şek
lindedir. itizar ve tashih ederiz. 

==NOOOli 

Eczacı - Dişci 
tal.;bemiz 

Bu sene ne kadar eczacı 
ve di.,ci talebe çıkacak ? 

Eczacı ve diıci mektebinde 
bu sene imtihanlara giren tale
benin adedi 55 dır. Bunlardan 
24 ü eczacı, 31 ide divcidir. 

Eczacılarda Belkis. Bedriye, 
Ve Semiha namında 3 hanım 
talebe vardır. 

Diıcllerde ise Ulviye hanım 
isminde bir tek hnnım vardır. 

Filistin müzake
ratı da durdu. 
londradan - Filistin mes'e· 

leıini müdafaa için buraya ğel
lllit olan heyet ile Müıtemlekat 
Nazareti aras.ndaki müzakerat 
lnkıtaa uğramııtır. 

Heyell.n, arazi ve muhaceret 
meı' elelerile Ftlistinde me§rutl 
kükumel teıisl hakkındaki talep
lerine, Britanya hükümetinin 
manda talimatına münafi olan 
~tçblr ıuretl kabul edemeyeceği 
eyi.İlle cevabı ret verilmiştir. 

Bir haftadan beri ıehrimizde 
misafir bulunan Amerikalı tay
yareciler dün gitmiılerdir. Yal
nız bir taneıi bu sabah saat ye
dide Y eıilköy tayyare istasyo
nundan hareket edecektir. 

Amerikan tayyareciyi tayya
re cemiyeti reisi H. Fehmi bey 
Tayyare mektebi müdürü kay
makam Salim B. ve sair zevat 
teşyi edeceklerdir. 

Amerikalı teyyareciler dün 
Tayyare cemiyeti rei&i H. Fehmi 
beyi ziyaret ederek veda etmlı
lerdir. Aynı zamanda lstanbul, 
Ankara ve Eskiıehirde bulun
dukları müddetçe gördükleri 
hüsnü kabul ve samimiyetten 
fevkalade mutehasıs olduklarını 

ıöylemiılerdir. 

M. Musulininin kızı 
zevci rt.fakatinde 

lzmiri ziyaret 
ettiler! 

Italya batvekili Sinyor Muso
lininin geçenlerde evlenmit olan 
kızı kontes (Nobil Donna Edda 
Cevnna zevcı Kont Gallo Aze 
ile birlikte geçen cumna günü Ecitto 
vapurıla lzmfre gelmiıtir. Yeni 
evlenmlf olan bu çift Avrupanın 

muhtelif şehirlerini gezerek bal 
aylarını geçirmektedir. Kontes 
ve zevci cuma günü akıamı İz
mirde Salip palaıa gitmiıler ve 
uzun müddet kalarak dansa tı

tirak etmiılerdir. Konteı fzmirde 
bir gece kalmıı ve cumartesi 
günü İzmir valtılni makamında 
ziyaret ederek yarım ıaat ka
dar konuımuı ve müteakiben 
Ecitto vapuruyla balyaya hare

ket etmiıtir. 

Bir tayin 
Polis müdüryetl üçüncü ıube 

müdürü Hilmi B. Adana polis 
müdüriyetine tayin edilmlıttr. 

3 zengin An1erikalı 
Amerika bandıralı (Voknii) 

iımlnde bir tenezzüh yatile üç 

zangin Amerikalı dün limanı . 

mıza r gelmittir. 
(Voktng) yatı 750 ton hac

minde güzel ve seri ~Jr tenez
züh yatıdır. 

Beyoğ·Iundaki barlar 

AkSt.ırayda polis merkezi 
\ memurlarından Ahmet ve Mu

harrem isminde iki poliı memu
ru ıu yolcu Mehmet ağa is
minde bir adama iıkence etmek
le maznunen Ağırceza mahke
mesine verilmfılerdir. 

Maznun poliı memurları, Ak
ıarayda bir evde vukubulan 
bir hırsızlık üzerine Mehmet a
gayı karakola getirmiıler, ha
kikati söyletmek makıadile ayak
ları ıtıtnciye kadar dövmüflerdtr. 

Dünkü celsede üç şahit din· 
lenmittir. Bunlardan polis me
muru Nuri efendi evvela bir vey 
bilmediğini söylemiı, makamı 

riyasetin ihtarı üzerine Mehmet 
ağanın evine gittiği zaman 

hasta olarak yattığını ve ayakla
rının tiımiı olduğunu gördüğünü 

posta ve Telgraf merkezleri· 
nin azaltılarak pul bayilikleri 
ve posta kutularının çogaltılacağı 
bazı refiklerlmizde yazılmııtı. 
Bu hususta İstanbul posta bat 
müdürü bir muharririmlze de
miştirki: 

bildirmiıtlr. 

Mehmet aia oto mobil ile 
Cerrahpaıa haıtaneıine nakle
dilmif, ancak 12 günde iyi 
olabilmlttlr. 

Bu davaya evvelce ikinci 
• ceza mahkemesinde baılanmış
tı, fakat hadiıe iıkence mahi
yetinde görüldüğünden Ağırce
zaya gönderilmiıtir. 

Şahit Bedriye H. da Mehmet 
ağanın ölecek bir halde evine 
getirildiğini ve hastaneye nakle
dildiğini söylemiıtir. 

Mehmet ağanın zevcesi Fnt
ma H. da kocaıının polisler ta-

rafından evden çağırıldı~ını , 
bilhare ölüm halinde eve getiril 
dfğini söylemittir. 

Gelmiyen diğer ıahitlerin cel

bi için muhakeme tehir edilmiı

tir. 

Şehremanetinin 

bir tebliği 
Poliste 

Dün ıehremini Muhiddin bey
den atideki tezkereyi aldık. Bi
taraflığım1za binaen aynen neıre
diyoruz. 

Taksim meydanına ve dl ger 
belediye ıubelerfne ait baılan
mıf itlerin bir an evvel bitiril- l 
mesi için gösterilen gayret ve 1 
faaliyetin ıehrimfze toplanacak 
olan beynelmilel Turing kulüple-
ri kongraaı azasına bir cemile ı 
ibrazına matuf ve hüsnü kabul 
tedabirinden ibaret olduğu he
nüz tahkik olunmayan bir men
badan matbuata akıettlrllmif 
ve bazı gazetelerde hakikate 
tevafuk etmeyen bu havadisi 
kendileri için ıayanı istifade bir 
tenkit veıllesi ittihaz ederek bu 
mesainin münhaııran ecanlbc 
bir göıterit ve caka mahiyetin-
de olduğu ve halka hizmet 
emelinden uzak bulunduğu tar
zında neıriyata germi vermittir. 

Gözleri oyulmuş 
saçları yolunmuş 
bir ceset bulundu 

Evvelki gün Kadıköyünde 
Mühürdarda Nitaltnin yalısı önün
de denizde bir kadın n aşı gö
rülmüı denizden çıkarılarak tah
kikata baılanmııtır. Naaş 25, 30 
yaılarında genç bir kadına ait 

a l " olup. saçlarının yo unmuo ve goz-
lerlnin fena bir vaziyette oyul
duğu görülmüıtür. 

Ceıedin arkasında deve tüyü 
renginde hfr kürk, kırmızı bir 
fi!tan. siyak bir entarı, müslln 
bir çorap sarı iskarpin bulun
muıtur. kadının hüviyeti anlaşıla
madığından ceıedi morga gön

derilmf ıtir. 

Nezaketsiz dost 
Beşlktaıta tramvay caddesin

de oturan Arif metresi ldoviçi 
k111kançhkla dövmüv havan el ile 
gözünü tltirip batını yarmııtır. 
Nezaketsiz ~aıık zabıtaca yaka

lanmııtır. 

Bereket sigortalı i111iş 
Pangaltıda Eıref ef. sokağın

da ihsan beyin mutaıarraf olduğu 
apartımanın 4 numaralı Hırant 
efendinin dairesinde elektrik 
ütüsünden ateı çıkmıt isede ıön
dürülmüıtür. Hırant efendinin 
dairesindeki eıyanın Doyçe si
gorta ıirketlne 2000 liraya ıi
gortatı:otduğu anlaıılmııtar. 

Y an1a n adanınuş 

- Bunu ben de gazetelerde 
okudum. Böyle bir degiıikliğe 
ne lüzum ne de sebep var, Yeni 
sene bütçemiz eskilinin tamamen 
aynıdır. Binaenaleyh ortada poı· 
ta merkezleri adedinin tenkiı e
dilmesi için bir zaruret ve sebep 
göremiyorum. 

Müddei umumi 
gene çağrıldı! 
Müddei umumi Kenan B. 

vekalet tarafından varit olan da· 
vet üzerine bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Vali B. 
Bu gün yalovaya gidiyor 

Vali ve ıehremini Muhiddin 
8. bu sabah Yalovaya gidecektir. 
Yalova yollarının azami 3 gün 
içinde ikmali ümit edilmektedir. 

Yalova yo\\a.rı evvelce Nafia 
mühendisligince tamir ediliyor
du. Muhiddin Beyin avrupaya 
gldrip geldigi müddet zarfında 
ancak 40-50 kilometre yapılması 
Vali beyi müteessir etmiı ve bu 
vaziyet karıuıunda Emanet tami
ratı tmütemadiyc amelesini ıev
ketmiı ve 20 günde 18 kilometre 
yol yaptlrmitır. 

Muhiddin B. Perıenbe 1ıünü 

avdet ·edecektir. - ....,_,,,,.... ___ _ 
Kazanç vergisi 

. ~t-os«·-

İtirazların tetkiki 
ikn1al edildi 

Esnafın kazanç vergllelerl 

evvelce tarh edilmfttf · 
Bu verğtlere vaki olan bazı 

itirazlar itiraz komilyonunlarınca 
tetkik edllmlttir. Vaki olan Ui
raz1ordan bazıları komisyonca 
kabul edilmif bazlları da ret edil-

mittir. 
Komisyon ılmdt ikinci kıaım 

beyannamelilerln tetkikine baı
lamııtır. 

I eye\ avdet etmiılir. 

il d
nglltkere Filiılini ilanihaye 

e n en a 
çırınak istememektedir: 

Süv~yş l(analından kaç 
tuccar gen1isi gitti? 
Londradan - Neırolu~an bir 

htatistlka nazaran 1929 ıeneıl 
zarfında Kanaldan sa milyon 466 

l bin tonluk ticaret gemlıl geçıniıtır. 

Galata ve Beyoğluuda bulu

nan bazı bar, birahane, lokanta 
ve aatre gibi içkili mahallerin 

Ecnebi ıeyyahların memle
ketimize celbini t~min için her 
nevi vesait ve faaliyete teveı
sül etmenin ve memleketimizi 
mümkün olabildiği kadar eyi ve 
1ıüzel göıtermeğe çalı§manın 
çok meıru ve çok güzel bir ıey 
oldu~unda kimsenin tereddüt 
etmesi caiz değildir. Mamafih 
gerek Taksim meydanı ve gerek 
Yalova yolları ve saire üzerin
dt'ki f aaliyettn ecnebi zevata 
olduiu kadar daha ziyade mem
lekete ve memleket halkının 
hizmetine matuf olduğunu . Şeh
remaneti ve vilayet iılerinde en 
sahibi 88lahiyet ıöz ıahlbl sifa
tıle muhterem halka alenen ilan 
ve beyan eylerim. 

Herkesin bilmeğe mecbur 
olmadığı bir takım sebeplerle 
bazı tılerde vaki olan teahhuru 
telifi için sepkeden meıayl bile 
tenkit fırsatı ıayarak halkımı
zın pek muhterem olan izzeti 
nefiı ve ıereflni rencide edecek 
suret ve ıekillerde neıriyat yep
mak şayanı teeaaür ve teeuüf 
görülmüıtür. 

Kadıköyünde ayrılık çeıme
ıinde 100 numaralı evde gizli 
umumhanecilik eden Perihan ha
nımın evine Hasan namında biri 
girmlı sermaye Şadanı süpürge 
sopaıila dövdükten sonra ön dıı
lerinl kırmııtır. 

Hazırandan itibaren kazanç 

verğlsinin tarhına baılanacaktır. 
Bu vergi bir çok müeueıatın 

kapanmasını ınucip olmakla be

raber. geçen seneye ntsbetle pek 
farklı olmayacağı söyleniyor. 

7 anhş ını anlaşıldı 

Bunun 19,114,000 tonu yanı 
yüzde 6,7,8 İngiliz, yüzde 15,5 ı 
Holanda, yüzde 10,3ü Almanya, 

Yüzde 6. 5 l Fransa ve yüzde 2' 1i 
Amerika bandırası altında idi, 

geceleri erken kapanmaeı lstan
bul polis müdlriyelinden aahlp-

lerlne tebliğ edllmiıtir. Bu gibi 

müenesat sahipleri tekrar lstan
bul vilayetine müracaatta bu

lunmuılardır • 

I lıbu tebliğin gazetenizle neı-

~1arikanıı acaba 
Beyoğlundr Eminönü soka

ğında Ktsnet apartmanında otu
ran Yerlimallar pazarında katip 
Muzaffer beyin dairesine hırsız 
glrmlt hir çok elbise ve eıya 
çalmııtır. 

Bir kaç gün evvel Aksarayda bir 

dokuma ıınalilthaned aahibl lb
rahim efendinin iflô.11 ve firar et-

Bundan anlaııbyorki Suven 
Kanalı İngiliz ticareti için fevka· 
l&de bir ehemmiyeti haizdir • 

Galata ve Beyoğlundaki iç
kili dükkanların sahipleri de 

İıtanbul ve Sirkecideki gazino

lar gibi gece yarısına kadar f Tini rica ederim efendim. 
Şehremini ve Valt vekiH 1 

açık kalmalarına müsade edilme- ı 
~1uhiddin 

Hizmetçi Marikadan ıüphe 

edilmektedir. 

tiğini yazmııtık. Dün mumatleyh

ten aldıgımız ~bir mektupta iflas 

etmemiı oldugu ve bir kaç gün 

müsafirll~e gitmesinin darAın bu

lundugu zevcesi tarafından firar 

şeklinde telakki ve iıan edtldtil 
bildirilmektedir. 

sini talep edeceklerdir. l 



Sahife 4 

Nizam ame sarihtir! __ ....... ~.·~·--
Keyfi muallimi tayin edilemez. Fa
külte meclisinin sülüsanı ancak 

buna karar verebilir 
) ine Kazım Esat beyin me

selesh.e rucu ediyornz. Darülfu
nunun bir fen ıubesi olau Diıçi 
mektebine bu zatın tayininin 
gayrı kanuni olduğunu bir kaç 
gün evvelki nüshamızdn bahset
mittlk. 

İain gayri kanuni ve fakülte
ler nizamnamesine muhalif ola
rak ıırf maarif vekili tarafından 
keyfi olarak tayin edlldiğini bu 
günde salahiyettar bir zatın ver
diği malumata istinaden yazıyo
ruz. 

Bu zat diyorki: 
\ 

- " Darülfünunun herhangi 
bo~ kalun bir kürsüsü için inti
hap edilecek zatın. o den hak
kında yazdığı esarf, heyeti ilmi
yeye helir, tetkik edilir. O ilmin 
hocaları bu seri okunur eser 
cerrahiyeye aitse, cerrahiye ho
caları okur, emrazı dahıliyeye 
aitce emrl?zı dahiliye, muallim
leri okur, muvafıksa muvafık 

•• up Turing 
Murahhasların is

tikbali hazırlığ·ı 
devam ediyor. 
31 mayıs cumartesi günü 

fehrimizde inikat edecek olan 
beynelmilel Turing klüpler mu-

rahhaslarını istikbal için fevka
lade mesai sarfedilmektedfr. 

Avrupa ve Amerika devlet
lerinin bu seneki kongraya gön-

derecekleri aza Köstencede istik
bal edilecklir. Polis mtdlriyetl 
dördüncü ıube müdürü ile baı · 
tercüman Mustafa B. bugün ha
reket edeceklerdir. 

Kongranın Dolmabnhçe a
rayında kütadı için müsaade a-

lınmı,tır. Sarayda tertibat yapıl
mııtır. Hey'etin buraqa bulundu
gu müddetçe istirahat ve tenez

zühlerl için gayet mükemmel bir 
program tanzim edilmi§tlr. Pro
gram 5 haziran perıembe günü
ne kadar devam edecek ve mu-

rahhaslar o gün ıabahleyin §eh
rimizi terk edeceklerdir. 

r-furing {{lüpten: 
Türkiye Turing Kiühüne in

tisap eylediği tarihten beri hiı-

sei tanesini bittesviye azalığını 

muhnfaza buyurmu11 olanlar ile 

1930 nenesi htasei ianesin! tedi

ye ile yeniden inthap eylemfı 
olan zevfıtl muhteremeden 31 
mayıs 1930 tarihine müsadıf 

cumartesi günü saaat 14 le bey

nelmilel Turing Klüpler ittihadı 
1930 kongresinin Dolmabahçe 

arrymda icra kılınacak reıml 
küıadında hazır bulunmağı arzu 

edenlerin nehayet 29 ınayıa per
ıembe günü akıamma kl\dar Klü

bümüze müracaatle duhuliye va· 
rakaları almaları arz ve ilan o
lunur. 

-~ 

l\1ensucat fabrikaları 
lııtanbulda mevcut menıucat 

fabrikaları müdürleri bu hafta 

içinde Ticaret Odnsındn top\ann

caklardır. 

kaydını kor, değilse bittabi red 
eder. 

Sonra münhal kursu için ga· 
zetelere Jlan verilir. Şu dersin 
kür üsü boıtur talıpler, mfü aca
at etsinler. 

Tayin edilen muallime hemen 
en dolgun maaı verilmez. Ev
vela en küçük para verilir, ted
ricen yükselir, zaten njzamna
me de tayin, fakülte meclisinin 
sülüsanı ekseriyeti ile intihap 
vaki olur. 

Sonra Darülfünun divanına 

gider, oradanda maarif veka
letine bildirilir. tasdika iktiran 
eder. Yoksa bu meselede oldu
ğu gibi filan ders f çin filan 
tayin edilmittir, denilmez. Bu 
ba§tan baıa nizamnameye mu
haliftir. 

Biz öncede Kazım Esat beyin 
tayinini dogcuolmndığını en 
sarih bir ifade ile yazmııtık, Bu 
izahat , ne~riyatımızı tek<t etmek
tedir. 

Şükrü Kaya B . 
geliyor 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

8. Perıembe günü İ tanbula ge

lecektir. Vekfl bey burada an

cak 3 gün kalabilecek ve bu 

kaldığı müddetçe viliiyet itleri 
ile de mevgul olacaktır. 

Taksı ücretleri 
Şöf örler ceı11iyeti 

ne divor ı J • 

Dün takli ücretlerine yapıla

cak on kuruı zam mes'elesi hak

kında ıoförlar cemiyetine müra

caaat eden muharrirımize cemiyet 

ıu izahatı vermlıtlr: 

- Bu on kuruı zam mes 'eleıi 

henüz Emanet encümeninden 

çıkmamııtır. Pek tabiidir ki he

uüz takarrür etmemiı bir mes' ele 

hakkında cemiyet henüz bir ka

rar vermemi11tfr. Onun için tim
dilik ne auıuretle hareket edile-

ceği hakkında bir ıey söyleye
miyeceğız~. 

Edirne polis 
müdürü 

Edirne poliı müdürü Feyzl B. 

Fdineden dün §ehrimize gelmiıtir. 

--------~--~~-
Sağmı öldümü? 
Tokatliyan oteli ıahibi Ktrkor 

Ça.kıryanın kaydı nufus idaresin
ce ölü, Polis tahktkatıncada diri 
olarak görülmektedir. 

Emvali metruke mumaileyhin 
musaddak bir resmini htemiıtir. 

Oteli idare edenler ıağ ol · 
duğunu söyleyorlar. 

Liman şirketi 
Nihayet Sirkeci şubesini 

de lagvetti 
Liman şirketi memurlarından 

bir kısmını çıkarıp bir kısmını 
da mecburi mezuniyete tıevkettik
ten sonra nihayet Sirkeci araba 
vapuru la\i:eleııindekl tubeainl de 
lagvetmtıllr. 

YARIN 

Açlık yok 
diyenler! 

izmirde münteıer 'Hizmet" 
refikımız yazıyor: 

lstrumca lı Karaköz aüreyya 
isminde biri dün intihar kastiyle 
kendisini Birinci kordundan de
nize atmıştır Süreyya geçmekte 
olanbir kaç kitinin ve sandal
cıların yardımiyle kurtarılml~tur. 
Süryya Deniz merkezine ver
diği ifadede 

- lı bulamadım, aç kaldım 
öleyim dnha ıyi. 

Demııtr. Mumaileyh memle
ket hastanesine kaldırılmııtır: 

ir adam karısını 
öldürdü 

izmirde Celal bey namında 
bir zat tabanca ile karısını 
öldürmü§lÜr. 

Sebebi henüz meçhul olan 
bu katil vak' asını İzmir gazete
leri ıöyle yazıyor: 

Evelkl gün tıaat 16 sularında 

Seferlhisarın Hıdırlı mahallesinde 
çok feci bir hadise olmuı ve 
Fatma hanım namında genç bir 
zevce, zevci Celal bey tarafın
dan tabanca kuruıunu ile kalbi
nin üzerinden ağır surette ya-
ralanmııtır. Mecruh hadiseyi 
müteakip İzmire getirilerek 
memleket hastanesine nakledil
mlı ve tedavi altına alınmııtır. 
Memleket hastanesinde doktor
ların üç aaat mütemadiyen yap
tıkları konsültasyonlara re.ğmen 
zava\lı kadın kendisine geleme
den vefat etmlıttr. Fatma ha-

nımın zevci Celal bey tarafından 
katline sebep aralarındaki meç· 

hul bir mühakaşadır. Carih 
jandarmalar tarafından yakalan
mııtır. 

l\1ersinde kredi kooperatifi 
Meninde Ziraat Bankası ta

rafından bir zf rai kredi koope
ratifi tesis edilmiıtir. 

İki tahsildar nıahkuın 
ihulası görülen Mersin muha

ıebei husuıiye tahsildarlarından 
Fehim ve Süleyman efendiler 
Mersin ağır ceza mahkemesinde 
görülen mukakemeleri neticesin-
de Beıer sene onar ay ağır hap
se mahkum edilmiılerdir · 

Büyük bir kaçak rakı 
fabrikası vakalandı ,, 
İzmfrde Bayraklı civarında 

orman içinde büyük bir kaçak 
rakı f abrikaaı meydana çıkarıl
mııtır: 

Burada 1600 kilo cibre, bir 
büyük kazan ve bf r kaç teneke 
rakı müsadere edilmittir. 

Yunanlılarla 
müsabaka 

Yunan Futbol takımı ile bir 
musabaka icra P.dileceği gaze · 
telerde yazılmakta iıede bey
nelmilel futbol federasyonu ni~ 
zamnameli ahkamına tevfikan 
musabakanın asgari ondört gün 
evvel kararlaştırılmaeı lcabettiği 
halde her iki tetldliit araıında 
bu yolda rr.üzakere cereyan e
dip henüz bir mutabakat haııl 
olmaması ve ) unan milli takı
mı oyuncularının fstanbulda te
vekkuflarının ne kadar imtidat 
edeceği tavazzuh etmemi§ bu
lunmaın dolay11ile mezkftr takım
la vehrimfzde hiç bir müıabaka 
yapılmayacaiı tebliğ ofunur. 

27 Mayı• 

MEKTUPLAR 
·Yazan : Hasan İlhami 

- 2 -
(-Genç kızdan, büyük hanı

ma mektup:) 
Hanım efendi ! 
Anadolunun tehire yakın , 

yeşil ve tirin bir köyünden yaz
dığınız mektubu aldım .• 

izdjvaç hakkındaki fikirleri
nizi ve bundan yirmi sene evvele 
ait bulunan aile hayatını bildiri
yorsunuz.. Bu f zahatınıza ve 
Emcet ile nişanımızı tebriklnlze 
kalbimin bütün samimiyeti ile 
teıekkür ederim hanım efendi.. 

Niıanlım Emcet ile, artık 
iki aydan beri §en, mes'ut bir 
aile hayatı yaııyoruz". Onunla 
evlendim. Fakat bizi çok yakın 
bir mazide oldu~u gibi imam 
efendinin iri mühürü değil kalp
lerimiz birbirimize bağladı. Em
cet çok kibar bir genç!. Yalnız 
bl r kusuru var. Bir az fazla hop
pa.! Buııdan baıka onun poker 
iptilası da varki hiç tahammül 
edemiyorum. Evli bir gencin po
ker oynamasını hoı görmiyorum. 

Poker masası aile saadetinde 
sarsıntılar yapıyor, hammefendi .. 
Size Emcet ile geçh'diğimiz 

hayatı anlatabilmek için ( 24 ) 
saatimizin bir çerçevesini çiziyo
rum .. Sabahlayın Emcet benden 
evvel, ben daha uykuda iken 
yataktan kalkıyor.. Banyosunu 
alıp trav olmağa bile vakit 
bulmadan terlikleri ayağma 

geçirip; beyaz pljamaıının üstüne 
bir prostela alıyor .. 

Beni uyandırmamak ıçın 
ıe11iz adımlarla mutfağa fniyor. 
Semaveri yakıp çay hazırlıyor .. 
aüt kaynatıyor .. rafadan yumur
ta pitlrlyor.. bu sabah kahveal
tm hazırlıkları bitince tepsileri 
yukarı getiriyor .• küçük masa
mızın üzerine beyaz bir örtü ı 

yayıyor.. Çiçekleri tazeliyor •• 
Bundan ıonra beni · uyandırıp 
yataktan kaldırıyor.. bazen de 
karyoladan kahvealtı sofrasına 
kadar Eme et'in kucağında 'gidi
yorum. Sabah kahvealtıyı neden 
kocamın hazırladığına belki 
hayret edeceksiniz ve "Hizmet
çiniz yok mu !. " Diye soracak-
11nız, hanım efendi.. Fakat hiz
metçiler saat 11 den evvel ya
taktan kaldırılmağa bir türlü ta
hammül edemiyorlar.. Onlara 
bu saatten evvel f ~ göstermek 
ne kocam ve ne de benim için 
mümkiin olamıyor.. Çünkü on
ları uykudan, sabah ıekerleme
ainden uyandırıp ta bir kahve-

Adalara, Boğaza ve yahutta ) a
lovaya tenezzühe gidiyoruz., Ma
mafih bu gezintilerimiz daha zi
yade cuma, pazar günlerine ıe
aadüf ediyor.. Gezintilerimiıde 
çantalarımı, mantolarımı kocam 
taııyor.. Bazı günler de davetle' 
re, çaylara gfdfyoruz .. 

Emcet benim en olmiya· 
cak bir sinlrlenmemden, üzün· 
tümden adeta deli olmuı gibi hal
ler geçiriyor .• 

Suvı:ırelerde üzülmesin, ın· 

cinmesin diye pervane gibi etrıı· 
fımda dolaııyor.. Suvarelerde, 
kıt balolarında o bana hiyanet 
etmek korkusu He dansetmiyor .. 

Davatlerı rettediyor.. Ge
celeri geç yatıyoruz .. Sin amadan, 
tiyatrodan, tıuvarclerden döndü
ğümüzğecelerde çok defa hf z
metçllerJ gene ortada bulmak 
lmkan11z oluyor.. Bu vaziyet 
karı11ında süpeyi gene kocaP1 
hazırlıyor .. 

Benim yoruldugumu ; bir 
az fazla dansettiğimi, yahut 
sinirlendiglnıl anlıyor.. Böyle 
gece dönüılerinde kaloriferimiz 
olmadmdan ıobayıda kocam ya
kıyor .. gene bazı günler, hiz· 
mercilerin gezmeğe gittikleri, 
izinli oldukları günlerde ütü, 
temizlik gibi ev işlerini kocaırı 

görüyor .• Benim, yorulur .. :üzülür 
diye ev iti görmekliğime bile 
mümanent ediyor Hanım efendi! 

Biz Emcet ile iki aydan beri 
evliyiz.. Size onunla bir kaç ay 
evvel nişanlandığımızı da yaz
mııtım. Halbuki meıele böyle 
diğildi.. Ben Emcet ile tam bir 
senedir. niıanlııız •. Onunla bir 
kıı geceıi, bir suvarede birbi
rimize lesadilf etmiı ve sevmiş
tik .. O gece Emcet benım elle-
rimi elleri arasına almıı; "ıenl 
seviyorum Pervin!,, demifti .• 
Bende bavım onun göğsunde 

ve ellerim, ellerinde iken 
" seni seviyorum Emcet! " de
mlıtim! O geceden sonra biz bir 
aparhmanda ve beraber ya11adık. 

Ben Emcet ıle o gece ni§an
lanmit idim. Aile hayatımız o 

gece kurulmuotu. Nihayet bundan 
bir kaç ay evvel niıanımızı tanı
dıklara, ahbaplara birer kart ile 
bildirdik ve bir çay verdik. iki 
ay evvelde resmi nikah defterini 
imzaladık. lıte bizde böyle nt
ıanlandık ve böyle evlendik ha-
nımefendi. Hürmetler. imza Per-
vfn. " 

altı hazırlatmak bizim iki 1.ıııı:ırsr.ııa~ Di kat!4~ 
üç ay hızmetçiıiz bulunmaklıgı
mıza sebebiyet veriyor .. 

Benim mutfağa~ inip tepsi 
hazırlamamı da kocam istemiyor, 
mani oluyor.. Bu vaziyet kartı· 
aında da bittabi onun mutfağa 
inmesinden boıka çare kalmıyor. 
Enıcef ile karıı karııya kahve 
altımızı aldıktan sonra.. O yeni 
tablolarını, portre ve heyhellerini 
hazırlamak üzre atliyesine knpa
nlyor . . Bende tekrar yn tağa 
uzanıp hafif bir "ögle altı" te
kerlemesi kestiryorum .. .. Kocam 
genç bir ıa n 'a tk ar!.. Belki 
benden fazla eserlerine bağlı! 
bu yüzden onun çok defa atelye
slnden akıama doğru çıkabilmesi 
kabil oluyor.. Haftanın gayr\ 
muayyen bazı günlerinde onunla 

. s ~Q::!Eı&:!5m 
lıtanbulda (Y arm) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir 
m~murumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
ba§ka ve11ilc:lerle herkim herhangi 
bir müesıeseye müracaat ederee 
müracaatının katlyen nazarı 

itibara alınmaması lazımdır. 
Aynı zamanda hemen 111-

tanbul (4243)e telefon edilmesi 
rica olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namma gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmııtır. 

Bu gibi müracaatlar idare
ye yahut polise haber veril
mezse idaremiz hiçbir mesu'liyel 
kabul etmiyecektlr. 



• 
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Hareket-Herman davası 
1 Birinci Sahifeden devam ] 

diğerlerinde ısrar edilmeıılni ta- dafii ve ne de meddahıyım . 
lep etti, Şirket vektllerinden Sa- Çünkü en yükııek mahke -
di Rıza B. bu nakız kararı kar- mel ııamiye böyle ıeylerden a-
tııında fevkalade asabi: zade ve münezehtir. ( Cart ! ) 

- Mahkemei temyiz mah- kelimeııine cevap vermeği zait 
kenıenize tecavüz eimlotir. Hük- görüyorum. Dedi. Sadi Rtza 8. 
~Ü (cart) dly~ bozmu~tur. (cart!) aııablyetlnden tfrtir titriyordu. 
oznıa ııebebi ile hükmü alileri Biliihara Suat Tahsin B.in ü-

bozulmaz. çüncü vekllt avukat Bahir B.de 

kabilinden mahkemei temyizi bozma kararma ittiba edilmesi 
:•lihfaf edercesine t11fatı vekalet- noktasında uzunboylu mütaleatta 
e telif edilemeyecek )aflar ıöy- bulundu. Ve en son olarak ta 

ledi. Mahkemei temyizin bozma Suat Tahııin bey bizzat temyiz 
kararını özene bezene yazdığını bozma kararı hakkında cürme 
ilave etti. Ve kararı sabıkta is· esas ittihaz edilen provanın ka-
rar edilmesini talep etti. blliyetl tehdidiyeıi olmadığını 

Suat Tahsin B. in vekillerin- ve böyle bir prova ile bir ço-
den Sami B. mahkemei temyizin cuğun bile tehdit edilebilmek 
tecavüz etmediğini, vazifesini imkanı bulunmadığını ve bir 
bihakkın ifa ettiğini ve her gün kere yevmi bir gazete ile ef-
gazete sütunlarında evsafı mem· karı ammeye ifşa ve iıaa olun-
duhaıııt. zikrölunan mahut ıirke- muş bir keyfiyetin ikinci defa 
tin kurduğu tuzaklarla mahkum yazılması tehdidinin mantıki ve 
ettirilen müekkilınin hukukunu makul telakki edilemeyeceğini 
vikaye zımnında mahkemei izah etti. Ve müddeiumuminin 
temyizin üzene bezene kararı muavini Muhlis B.in ıirketin a-
bozınak mevkinde bulunduğunu damları kendileri haklarında if-
ve nıakamı iddianın tarafgirane lira curmunu icap ettireceği 
hareket ederek daima müek- bir keyfiyeti uydurmalarında eı· 
kili Suat Tahsin B. aleyhinde babı mantıkiye olamayacağı hak-
düıünmek istediğini ve mahke- kındakl mütaleatına cevaben de: 
hlel temyizin, ıahit aıfatlle isti- - Esbabı mantı kiye mevcut-
hla kılınan tirket adamlarının tur. Çünkü bu ıahitler mahut 
tehadetlerine itibar etmediğini ıirketin para ile satın alınmıı 
beliğ bir liııanla etraflıca izah adamlarıdır. Bilhassa alileri ve 
etu. Ve bozma kararma itibar istikballeri tirketin ati ve lıtik-
edflınesini talep etti. : haline bağlıdır. Ve bilhassa bu 

Suat Tahsin 8. in diger ve- adamlar "oırkete hulus çakmak 
.!!!!._avukat Nuri B. ayağa kal- isterler dedi. Ve karara lttlbaı 
karak· talep etti. 

- T emyJz mahkemesi haıa Mahkeme ittiba hakkında 
ne mütecavizdir ne mütearrız- karar vermek üzere muhakeme-
dız. Temyiz mahkemesi vazife- 29 May11 perıembe günü ıaat 
ılni yaptı. Ben temyizin ne mü- • 14 e talik edildi. 

7 500 kişilik bir 
•• • 

;ıumayış 
Parla, 25 (A.A) - Commune 

ldaı esinin yıl dönümü münase
bettle komünlııtler bf r nümayiı 
Yapmıolardır. Nümayioln başlan
iıcında komünistler bayrakları
nı bırakmak istemediklerinden 
küçük bir ar bede çıkmı,, bu 
eınada bir polis karnından ya
ralanmııtır. Bir kaç kiti tevkif 

!! olunmuıtur. Bu nümaviı hemen 
~heınen tam bir aükün içinde 

cereyan etmııtlr. Nümayif bit
tikten sonra Hindiçinili 20 kadar 
kihlse tevkif edilmlıtir. 

l Muzaheret 
1 Cenevre, 26 (A.A.) - Bey-

nelmilel sulh bürosu Balkan hü
kümetlerine bir muhtıra tebltğ 

ederek T eırintevel bidayetinde 
Atinada akdi mutasavver Bal· 
kan konferansına muzaheret et
melerini talep etmlıtir. 

Şark tanıiratı ve Bal
kanlar 

Belgrad, 26 (A.A.) - M.Lou
cheur buraya gelmiıttr. Muma
ileyh ıark tamiratına dair olan 
Pariıı itilafnamelerinin tatbiki 
hakkında hükumetle görüıecek

Ur. 

YARIN 

Veba var! 
-.~--

Acaba ugursuzluk 
Ehramlarda mı ? 

Kakire, 26 (A.A.)- Ehramlar 
yakınında kain Talbiye kasaba· 
aında 3ti veba vskası görülmüı, 
musaplardan üçü telef olmuıtur. 
Hükumet memurları tarafından 
ittihaz olunan kat'i tedbirler sa
yesinde hastalığın mevziileıtiril
mış olduğu zannedilmektedir. 

Protesto! 
Japon erkanı harp, 

'reisi istifa etti l 
Tokyo, 26 (A.A) Bahriye 

umumi erkfını harp reisi amiral 
Kato kendi fikrince milli emni 
selameti tehdit eden Londra bah
ri muahedenamesi ne kartı po
roteato makamında olmak üzre 
istifa etmlıtlr. 

1\1 üsaden1e teınaşa 
edilir mi? 

Nev - York 26 (A. A.) Le
panto' da küul ticareti le ııttgal 
eden iki rakip çete arasında 

vukua gelen müsademede 4 ki§I 
ölmüotür. Temaşa ederken 1 ki
şi yaralanmıı ve aldığı yaranın 
teıirile ölmüı 8 kiti de ağır su
rette yaralanmııtır. Polis mü
dürü çete reisinden birini öl
dürmüıtür. 

Gaip tayyarı·elerden 
haber yok 

Madrit, 26 ( A. A) - Tayya
reci Burguetto ile Nunez

1 
den he· 

nüz bir haber alınamamııtır. iki
si hava posraları idaresine merbut 
olmak üzre bir çok tayyreler 
kaybolan tayyarecıleri aramak
tadır. 

Hava faaliyetleri 
Sydney, 26 (A.A)- Tayya

reci Mis Amy Johmıon port 
Darvin'den 320 mil uzakta 
bulunan Daly Vorerıı'e gelmlotir. 
Sabahleyin 7 ,5 ta bir miktar 
benzin aldıktan ıonra 200 mil 
cenupta bulunan Aleksandra'ya 
gitmek üzere hav~lanmııtır. 
Mis Johmson geceyi orada ge

çirecektir. 

························································ 
Akit 

Panaaltı merk~zi aantıral 
memuru İhsan efendinin biraderi 

Sahife 5 

Arpalıkmı 
~ 

Sadaka değil 
l)üyuııu un1un1iyede bir 

türlü bitnıeyen bir iş 
Muğla Düyunu umumiye ida

resince maaıımdnn kesilen ve 
bugün memuriyetle alakamı kes- , 

Dokunıacı1arda şikayetçi 
Dokumacılardan biri matbaa

mıza ıu pek ıayanı dikkat ılka
yetnameyi göndermftllr: 

Dokumacılığın memleket fk
tiııadiyatında ne mühim bir rü
kün olması lazımgeldiğfni takdir 
edeniniz. Bu gün iptidaiyetten 
kurtulamıyan bu mesleğin ha11a
tan lnkiıaf amillerini araıtırmak 
ve icabına tevessül etmek için 

mit olmaklığım dolayıııile tara
fıma iadesi lazım gelen bf r pa
rayı bir buçuk aydır bir türlü 
alamıyorum Havalesi gönderil-
miştir gibi sözlerle avutup 
duruyorlar. iane ve sadaka de
ğil sırf müktesep bir hakkını 
isteyen bir vatandaıa reva gö
rülen bu muamele doğru mudur, 
lutf en söyleyiniz ! 

Komisyoncuların 
bir şikayeti 

Sirkeci ihracat ve dahiliye 
komisyoncularından dün bir 
mektup aldık. Bu mektupta hü
laıatan deniyor ki : 

Sirkeci araba fskcleııinJe İs· 
tanbul Liman itleri inhiaarının 
ıubesi de lağv edilmif tir. Biz, 
köprü bacından Eminönü gümrük 
anbarları önü ve Sirkeci saray 
burnu Antrepoları civarında mu
ameleleri olan ve epey bf r yekü
ne balig olan komisyoncu ve tüc
carlar oimdi bir ihracat veya 
sair dahiliye malı tahmil edebil
mek f çln en evvel valide hanına 
f Irk etin lütfen orada bıraktığı 
bir oubeaine gideceğiz. 

\'alide hanına gidip kayık 
ve cer ücretini verip telefon 
ettirdikten ıonra ıılrkeclde bek
leriz. 

yazmacı ve f§lemecilerle birlikte 
tesis edilmit bir cemiyetimiz var 
dır. lkı ğün evvel de idare hey-

1 eti intihabı yapıldı. Fakat tim
diye kadar olduğu kibi cemiye
tin mevcudiyetine rağmen bir 
gerek ferdi gerek umumi tıleri

miz ya ferden veya bir kaçımız 
bh· araya gelerek hal ederiz. Bu 
noktada idare heyeti azasını 
mazur görürüz. Bu zevat daha 
çok f oin manevi hututunu tes
bit ile mükelleftir ; o da muay
yen içtima zamanlarında. Ce
miyetin bu iolerile ve azanm 
mütefferrik ve müteferri müı· 

kilatile uğraımak üzere nasp e-1 
dilmit bir katibi umumisi var
dır. Var amma katibi umumi 
bey cemtyet katibi umumisi ol
madan evvel Zahire Borsası mü
baynacusıdır. Çok tabiidir ki ev· 
velemfrde aıııl kazanç menbaı 

olan zahire mübayaacılıgıla it· 
tigal edecektir ve ediyor. ister 
münferit ve ister müçtemi it \e
rimiz için katibi umumi beyi 
buluncaya kadar geçecek za
man zarfında esbabının izale ve 
ya halline tevessül etmtı oluruz. 
Sarahatan anlatılıyor ki azaya 
veya azasına mahsus bir cemi
yet yoktur, ancak katibi umumi 
deye muhassas bir cemiyet var 
dır. 

Kayık gelmez gelmez. Haydı 
bir kere daha valide hanına 
oradan tekrar telefon kar§ıya 

Galata cer ıubesi olan Haydar 
hanına. İıte böyle saatler geçtik
ten sonra vesait te'min edilmft 
olur ve hamule doldurulup ikmal 
edildikten sonra valide hanına 
romörkör için tekrar gider ve 
saatlerle iskelede gene bekleriz. 
Siz bizim yerimizde olun, öğle
den sonra gelip bette hareket 
edecek bir vapura mal tahmil 

Belki garibinize gidecektir 
esnaf cemiyetleri içinde böyle 
katibi uınumiler çoğaldı. Faali
yete muhtaç ve velud ıahaları 
kendi adamlarının teneffüuna 
tahsis etmek gayretile battallaı-

tırmak eski idarelerin idare usu
lüdür. Düşününki iosizlik buhra
nı içinde bucalayan nekadar 
genç ve faal ve muktedir adam
lar vardır. 

~ arzusunda ve mecburiyetinde 
olurııenız ve bir kaç defalar. 
Valide han ve sirkeci arasında 
mekik dokur iseniz ve dolayıalle 
vapuru kaçırıp o sebepten de 
zararlara girer iıeniz revamıdır. 
Sonra mezkur tirketin İstanbul 
ve Galata gümrüklerinde cer 
itlerine bakmayan birer ıubesi 
daha vardır. 

lı lerimiz durmadan dinlen
meden çalı§acak faal adama ve 

Bu nümayloe 7500 kiti itti· 
rak etmittir. Tevkif edilenlerin 
ıtdedi 150 dir. Bunlardan 104 ü 

ecnebi ve 34 ü Hindiçinilidir. 

1~ayınisin bir nıütaleası 
Londra, 26 (A.A) - Sunday 

Time& gazetesinde M. Steed Briad 
projesi hakkında tefsi ratta bulu
narak bu muhtıranın Kellog 

miaakından beri harp aleyhine 

vücuda getirilmif olan fevkalade 
ehemmıyetli ve mahirane teıeb
büslerden biri f olduğunu yaznıak-

Ali efendi ile, tüccardan Mehmet l 
efendinin kerimesi Emine H. la 
akitleri icra edilmiıtir. 

Lağv olan sirke :i ıubesi o 
ıubelere nazaran daha elzemdir 
koca bir tirket sil"keci gibi mü
him ve bilha11a deniz itlerile 
alakası çok olan bütün karadeniz 

ve Mersin hattının vapurlarının 1 
bağlı bulunduğu bir mahalde bir 

adamlara muhtaçdır. Ftktr ve 
heyet adamı iılerimlze yaramaz 

esasen cemiyetin idare heyeti 
it lerfmizin bu kısmına kAf idir 
yalnız faaliyet sahaııı boıtur ve 

kimsesizdir. Hiç ıüphe ctmiyo

ruzki alakadar olan iktisat veka
letinin bunlardan malumatı yok-

Parla, 25 (A. A.) -ı.Perıembe 
günü tevkif edilen Annamlı nü
nıaytıçilerden onbiri hapishane 

hastanesine gönderilmiıtir. Bun
lardan 1 O u çete halinde isyana 
~eıebbüıle maznundur. Mevkuf-
arın 6 d 
hapıe ay an 2 seneye kadar 
tedir. lllehkümtvetleri istenmek-

Bir İngı·ı1·.., 1. . ld 
1

A po ısı ö ü 
Simla, 26 (A. A 

polis memuru Marda.) Bir lngiliz 
n Yakınında 

kain Gujargarhl kasaba d 
ıın a vu-

kua gelen bir müaademe neUce-
ıinde ölmü~tür. 

Bir tayyarecinin iki 
bacağı kırıldı 

Porto, 26, (A. A.) - Dün 
Paraıütle bir tecrübe yapmak is
leyen tayyarecilerden blri40metre 
irtifadan yere düımüt ve 2 ba
calı kırılmııtır, 

tadı r. 

l\iuvakkat an1elenin 
nuı11ayışı 

Rangon, 26 (A'A)- Umumi 
bahri grev esnasında kendile

rine muvakkaten it verilmf f 

olta.n ve grev meselesinin tesviye
sini müteakip bu muvakkat 

itlerini kaybeden dok amelesinin 
dün sebebiyet vermiı oldukları 

karg ıalıklar esnasında 80 kiti 
!ar8:_lanmıı ve bunlardan üçü 
olmuıtür. 

Nihayet poliı ıukiin ve intiza
mı iade etmtıttr.Bir çok nıağaza
lar panik dolaylıile kapanmııtlr, 

Fatih askerlik dairesi re
isliğinden : 

29 Nisan 930 tarihinde teka

üde irca olunan Süvari yüzba-

11111 314 doğumlu Hasan efen

dinin Mayıs 930 nihayetinden 
evvel fatih askerlik ' dairesine 
müracaatı ilan olunur. . 

~·························" 
; TİYATRO VE SİNEMA : • • •••••••••••••••••••••••••a•••• 
Beşiktaş n1iJJi sinen1ada 
Bu ge<'e san'atklır Naıit bey, ko

mik Şevki bey Lumpanyaları, 
iki büyük kum.,anya birden 

Birinci defa olarak . 
KADIN 

ŞEYTANLIGI 
Komedi 3 perde 

Duhuliye 30 kuruı 

memurla idare edilecek bir yerf 1 
lağv etmese ne kaybeder veya ı 
edi) ordu. 

Sirkeci ihracat ve Dahiliye 
Komflyoncuları namına 

1'f. Ken1aJ 

tur. 
Nazarı dikkati celpedinizde 

artık bu kabil mfüıamahalara 
meydan kalmasın. 

Yarın - Bu i§leri, yani eınaf 
ve cemiyetler itini tetkik etmek
teyiz yakında ilmi bir surette 
yazacagız. 

~~gg~~~:§g~~~ 

SEL "NiK BA A 1 
1888 de tesis edilmi§tit 

Merl9czi umumi. L tanbul 

SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUB.ELERİ 
Galata, lstanbuİ, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka mu 18.t it'b k .. . ame ı, ı ar me tupları, her nevi ~ 
akçe uzerınden heıabatı cariye, çek muamelatı. CUl 

~gm~ 
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BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ 1·Eı~TİI) n. İNCJ KEŞİI)I~ 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Def\erdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

üyük ikramiye 

O OD ) Lıradır 
Her keotdede 

• 
ve 

Bilcü111Je Gün1rük nnıaınelatı ve nakliyat is1eri 
kenıalı surat ve enıniyetle if" olunur. 
MALI ve iDARi JŞLER DAHi T AK1P EDlLlR 

Adreı : Galata Havyar han orta odalar No. 4 

Telefon : Beyoğlu 451 !) 

elepir Otomobil 
Y edf kişilik yarım kapalı FIAT marka az kullanılllJı§ 

ve elyevm Takside çalışmakta olan Otomobil acele 
ııalılıktır. Görmek ve görülmek için Anadolu Ajansı 

il nat ıubesinde Nihat Beye müracaat: Tel. Is. 2735 

259 kalem tıbbi e~a ve sairenin kap ah zarfla münakasaıı 16 
H ziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demir
yolları idaresinde yapılacaldır. 

i§Uriik edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminal
lnrını ayni günde saat 14 30 a kadar Münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

YARIN 

Veresi e 
lzmir terzihanesinde 

moda, ehven fiatlarla, aon 
derecede suhuletli ıeraltl~ 
erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısında No. 1 7. 

MUSTAFA ve KEMAL 

~ 

l{ira lık köşk 
Göztepe Bahriye caddesinde 

istasyona be§ dakika meıafede 
kıı ve yaz oturmağa elveriıh 
terkoz suyunu havı köık ehven 
fiatla tıenelik veya altı aylık 
kiraya verilecek Ur. Pazarlık f çln 
derunundakilere müracaat edil-

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

teda vihanesf 

Cumadan mada her gün 
ııaat 1 O- 6 ya kadar hasta ka • 
bul edilirr 

Adres Anknrn Caddessi N. 43 
Telefon lstanbul 8899 

27 Mayı•-::--
-- - -- -

Defterdarlık ilanı 
........................ --............... ~ 

Satılık Apartınan 

20-5 hisseıai: Numara 74-74-74-88-86-84 Okcu Musa mahalleti 
Okcu Musa caddesi : Şııhane : birinci kat: iki dükkan : üç oda 
bir hela: ikinci kat bet oda bir hela bir mutfak Üçüncü kat bef 
oda bir hela bir mutbak dördüncü kat beı oda bir hela : fevkinde 
nısfı kapalı nııfı açık bir daraça Zemiıı katta her daireye mahıu• 
kömürlük Elektrik ve terkosu havidir : Şehri icarı ( 300 ) Liradır. 
İıbu hi1&eye tahmin edilen kıymet dört taksitden ve dört senede 
verilmek ıartıle ( 7273) liradır : Satıı muameleıi 27-5·930 tarihine 
müsadf f salı günü saat 17 de beyoğlu malmüdürlügünde kapalı 
zarf uıulile yapılacakdır: ( R )1 
~ '1}§ fj 

or 
~AGOP SAYAN fdi 

Lavta ve l)ahiH Kadın Hastalıkları ınütehassısı • 
Langada camiıerff sokağında No. 19 Hususi kabinesinde 

Her gün (:ocuk, Erkek ve }(adın hasta kabul eder. 
~ ~& • Q ~ ~ ~ . 
·~~( .. )+++++<+<ff)+(~)+~)~+< .. )+)++• • ~ os ~ ·:· ~ L A ~:· 

~ ~ 

•!• SJ~Ri\1A '\'ESİ : 10,()(.0,000 ingı'Jiz lirası .) 

/ ~ ~ +•• İstanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 +•• 
•!• Beyo~lu dairesi - Te1 foıı Beyoğlu 130.3 •!• 

~;:::J~t;Zi--li'li~l!ISlllli11i1111D1111Ji~'s;:s; ••• s d 1 ~· ... • ene at ve po iça mukabilinoıe muayyen ve vadeli veya • 
Üskuda r ikinci sulh •:• hesabı cari suretile avanslar, polfça ve ialcontosu. •:• 

} 1 1 J ı . ·:· ·:· Hl {U ( n1a 1 <COlC'SI nden : .._•. Türki)•e cümhuriyetinin başı.-ta ıehirlerine ve memaliki .•,. 
0 8küdatda Toygar Hamsa ma- ._.. ecnebiyeye senedat, çek, itlbnr mektupları ve telgraf .._: .. 

hallesinin Çınar cattesinde Ke- j •~ emirnameleri lrsalatı. +!• 
valdp Zade çıkmaz sokağında 6 •!••!••l •!• t!••!•~!•e-!••!••!••!<>•!~•!••!••!-+!· .. !••!• :•+! .. !+.! .. !••!••!••!••!••!•• 
numaralı hanede sakin iken bun- # 
dan akdem vefat eden Apdullah 
kızı Avantiyar hanım hali haya
tında menkul ve gayrı menkul 
emvalint bir kıt'a noter senedile 
ıahsı ahara vasiyet etmiş oldu
fundan mütevcffiyeden alacaklı 
olan1arla borçluların bir mah ve 

veraset iddiasında bulunanlarına 
üç mah zarfında vesitfk ve aene
datl kanuniyelerile birlikte Üs
küdar ikici sulh hukuh makke
meslne müracaat eylemeleri ve 
aksi takdirde kanunu n edeninin 
mevaddı mahsueası ahkamı tat
bik olunacağı ilan olunur. 

~ arantis çaftliği 

,,İN 
•• • 

"KUR'A 1 E 
Arabcası ile birli te ur çesı 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

L.üğatı l{uranivesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyas~Unde bir heyet tarafından 

tertip edilmi§. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 

tarafından tashih idi lmi§tir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildllılnin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kfığıdlm ve al tun yaldızlııı 3 00 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

Münal<asa earlnameleri bet lira mukabilinde Ankara'da Maliye 
ve Muhasebe i~leri dafreainden, fstanbul'da Haydarpa§a veznesinden 
tedarik edilebilir. · 

* * 2730 tane meıe traversln kapaiı zarfla münakaeası rn Haziran 

1 Şiken1perverler siitha ıH~si 
Bugünden iUbaren ve bütün 

yaz müddetince 

930 ıeneıi Maliyesi iptidasın
dan hesabatı umumiyenin yeni 
seneye devri dolayısile: Hazira
nın birinci Pazar ikinci Pazartesi 
üçücü S& lı günleri icra muhasebe 
ıubeıinde tahsılat ve tediyat mu
amelesi bizzarür yapılamayacıgı 
icra rıyasetlnfn 26/4/930 tarih ve 
930-667 numralı müzekkersinde 
bildirilmekle keyfiyet ilan elunur. 

Karaköy börekçi fırın• 11rasındaN. 34 

1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet Demlryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

lotirAk edenlerin teklif mektuplarnı ve muvakkat teminatlarinı 
ayni günde lll\at 15 kadar münakasa ko.mısyonuna vermeleri lazım
dır. Münakasa fl\rlnf\mclerl beş lira mukabiliude Ankara.da Maliye 
ve muhasebe itleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tcda rJk edilebilir. .. .. 

Travers hariç olmak üzre 29 ktloınetrelik yol malzemesinin kapalı 
zarfla münaknsası 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da Ank radn 
Devlet Demfryollnrı idaresinde yapılacaktır. 

1otirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ı mvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15,30 a kad r münakasa komisyonuna vermeleri I 
lizımdır. 

Münakasa ıartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada ve Hay: 1 
clnrpnıa da fdare veznelerinden alınabilir. 1 

ıg~~~~=~&;g;g~g; 1 

• 
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U. Hapi ane Matbaası 
Ucuziu ve süra't 

,J/ahküminin .~an'at Sflllibi olnıalflrt ici11 te.~i.~ 
~ 

olunmuş her türlü l'e.~aili /ennive ile mür:ehhez /iay-
lrlt b~ müessmwdir. 

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

Telefon: İst. 1853 
latanbul Sultan Ahmet U. Hapisane 

En ala cin• 

HALİS ı·Eı~EY A(il 
Okkası 360 kuru§ fiatla 

Mevkii fruhta vnz edildiğini, 
iyi servitılerini takdir eden muh
terem halkın enzarı ıtlaına arz 
ile kesbi ıeref eyler. 

Beyoğlu İstikJal caddesi 
No 207 

Üsküdar asliye n1ah.:. 
ken1esi hukuk hakinıli
ğinden: 

Sahak efendinin ıart ile ver
diği hanenin ıarta aderni rlayet
lerinden dolayı kaydinin namına 
tashihi talebJle Üsküdar da 
lcadiyede çifte bakkallarda 16 
numarala hanede mukim Vırta-
nıı ef. ile madam Anjel aley
hlerine ikame eylediği davadan 
dolnyı Vırtanıı efendinin ika
metgahı meçhul olduğundan teb
llğat ifa edilemediği cihetle 
mumaileyh Vırtenıs efendi yirmi 
gün zarfında da va istidasına 
cevap vermek ve mahkeme için 
tayin kılınan 28 haziran 1930 
pazartesi günü saat 14 de mah
kemeye gelmek ve tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere da va 
istidasının bir sureti ve olbap
ts ki davetiye varakası mah
keme divanhanesine talfk kı
lındığından keyfiyet aazete ilede 
ilan olunur. 

-- -----
· İstanbul icra riyase

tinden: 
Emirganda bağlar hilali ve 

İs tın ye yollarında atık 8 1 O, 8-1 O 
mükerrer cedit 14·14 numaralı 

köık hissedar ve alakadarların· 
dan olup halen ikametgahı meç
hul Cemil paıa Cenani yar Kül
ler hanımlarla Ahmet Celalettin 
Mehmet Cemalettin beyler ve 
umumi vekilleri Saip beye. 

Hiasedar ve alakadar olduğu
nüz berveçhi bn)tı 14 numaralı 
köık ve müıtemtlatından 2-4 his
•eıt Mehmet Cemalettin Ahmet 

c~1aıetlln beylerin borçlarından 
dolayı 4 üncü icraya 929·89 nu
tnara ile vaz edilmiı icra ve iflas 
kanununun ı 1 ı inci maddesi mu· 
clbince hiHenin salıt tarzı tayin 
edilmek üzere mürafaa günü ola
rak 31-5-930 günü saat 14 de 
tayin edllmit ~lduğundan yevm 
ve ıaatı mezkQrde icra riyaseti 
itiraz mercltnde hazır bulunma
nız lüzumu ti/men teblli olunur. 

- -- --
Satılık Arsa 

Cağaloğlunda eski emniyet 

ıandığt yanında 450 arıın arsa 
acele satıhktır. 

Arzu edenlerin idaremizde 
Semih beye müracaatları ... __ _______ ,._ 

Zayi alet çantası 
Dnn saat 2-2,5 araıında Yedi 

Kuleden Sirkeciye gelen tramvay 
arabasında doktorluga ait siyah 
bir alet çantası zayi e.hlmtıtir. 

Bulan matbaamıza getirdiği halde 
ikram edilecektir. 
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1'1ayıs 
Senci SALI Senei 

1 Resmiye 27 Hicriye 
lDSO 1848 _____ ...___ ........-...- 1 

1 Nanıaz vakıtlar1 
Alafranga 

&. d. 
, Günev 

Ôyle 

ikindi 

4,33 
12, 11 
16,10 

Akıam 19,30 
Yatsı 21,25 

Zilhicce 

Alaturka 
ı. d. 

Güneı 9,03 
Ôyle 4,41 
ikindi 8,40 
Akıam 12,00 
Yatsı t,56 

ı lmıak 6,5__!_ 
Ruzı Hızır 

1

, İmsak 2,21 
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Meı'ul Müdürü: Süleyman Te'1fik 


