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, Millet Meclisini böyle görmek isteriz! 
D 

~~~~ .... ~~ .......... 
ünkü münakaşalar ! .,ı Kuru çeşme 1 Adalet istiy~ruz .ı 

Zi~aat Bankası ?IeseLs"nin şiddetle Kömür •kde oları KORKUNÇ BiR iMHA ! 
nıunakaşası ef karı~memnun edecek h r p rı l 

mahiyette idi a a kal~~~ılmıyor.~·Trabzondan şehrimize ve Ankaraya 
Dün Büyük millet mecli

ıinde ziraat bankaıına ait bir 
layiha müzakere edJlmittlr. 
Bu layiha, ziraat bankaıı ka-
nununa bazı maddeler ilave· 
•ini latihdafediyordu. 

Ziraat bank mea'eleıl Türk 
köylüsünün hayatı, varlığı, iti 
ve lıtikballle alakadardır. El-
deki kanun, icra ve ıatım 
kıaımları, kıymet takdiri hak
kındaki maddelerile, krediye 

Halbuki iki meb'usun aleyhte, 
diğerlerinin lehte olan sözleri . ' 
ayrıca iktisat vekili Şakir Beye 
resmi salahiyeti ile zürraın 
acıklı vaziyetini itiraf ettirme
ie de sebebiyet vermiıtir. 

lktiıat vekili Millet ve
killeri huzurunda verdigi iza
hatta, bu gün Türklyede"l mi
lyon 700,000,,den fazla çift
çinin kredi ihtiyacı içinde kıv
randıgını, umum ihtiyacın "85,, 

thttyacı olan köylüyü doğru
dan doğruya inıaf ıız f aizcile
rln kucaklarına atıyordu. 

1 milyona baliğ oldugunu ıöyle
miıtir. Şu hesaba ve bu rak-

Daha doirusu, acil ve lmhali 
nıümkün olmıyAn ihtiyacını der
hal tatmin etmek mecburiye
tinde bulunan köylü, uzun me
rasim ve f ekili er karıısmda 
haftalarca oğraımaktanıa, ken
disine hemen para veren ve 
fakat iliklerini emen mutavaı
ııtların kucağına atılıyor, bile 
bile kendi ıaylni iatlımar etti· 
rlyordu. 

Ziraat Baoka11na gelince : 
O da, ticari muamelelerle 

meıgul oluyordu. •Açıkçaıı: 

kasalarını itibar üzerine it ya
pan faizcilere açık bulunduru-
yor, ayni para, baıka bir elden 
köylüye, yüzde yüz yirmi faizle 
Yerilmlı oluyordu. 

Bu cihetleri eyi tetkik ettiği 
anlaıılan Adana Meb'uıu"Kemal,, 

bey dün millet meclisinde zira
at bankasını ıiddetle tenkit 
etmfıtir. Kemal bey, haklı ve 
açık tenkidinde: Bankanın zür
ram iıtthıal kabiliyetini inhilale 
hatta, inhidama dogru ıürükle
diğlni söyleyecek kadar acı, 
fakat bir hakikat ifade eden 
beyanatta buluomuıtur. 

Meb'uslarımızın milletin öz 
ihtiyaçlarına tealluk eden me-

~ 
ıelelerde göstermek istedikleri 
ha11aıiyet memnuniyeti mucip 
ahvaldendir. Memleket tıle
rinde idare mes'uliyetini omuz
larına alanların Millet vekil-
leri huzuruna sevkettlkleri her 
layiha, açık münakaıalara tlbf 
tutulacak oluna, hayırlı, müfit 
neticeler elde edilmek pek 
tabiidir. 

Neteklm Kemal bey ile Zamir 
bey (Adana) tU liyihaya haklı 
ıurette dokunmamıı olsalardı, 
hükiimetln hazırl•mıt olduğu 
l&yihaya eller kallCacak, mak-

kamlara göre, Hükumete dü
ıen vazife, ortadaki muazzam 
ihtiyaç karıuında alınan ted
birler! saymak, söylemek ol
malı idi. 

Halbuki, Şakir Bey, ( 85 ) 
milyona karıı hükumetin an-
cak ( 7) milyon karıılık bula· 
bildiğini ifade etmiftfr. Buna 
nazaran da tam "on iki ,, ıene 
beklemek zarureti karımnda 
bulunuluyor demek olur. 

Eğer eene zülfü yare do· 
kunmuı olmakla ittiham edil· 
mek latenmiyeceğimizi bilıey
dık, bu ıene de milyonlar aar
ftle devam edilecek olan ti· 
mendüferlerin köylülerin fske· 
letlerini mi taııyacaklarını 

kemali ıamfmfyetle hükumet
ten sormak isterdik ? ! 

Kaldı ki, köylünün tazyik 
edilmemesi, çektiği mihnet, 
yoksulluk ve ıef alet karı ısın
da baıit kolaylıklar a-örmek 
lazımken, Hükumet Ziraat 
Bankasının eline yeni tazyik 
ıllahları vermek istemekte idi: 

Hükömet yeni telrlifHe borç
luya ihbarname müddetini iki 
aydan "bir haftaya,, indirmek 
istiyordu. Bu zaten umuzları 
çöken böylüye nefeı aldırmı

yacak çok ağır bir tekliften 
batka blrıey değildi. Ziraat 
Bank lehine ve çarıksız köylü 
efendilerimiz aleyhine .• 

Yapılan tiddetli itirazlar 
karımnda İktisat vekili Beyin: 

«Köylüyü toprağmdan 
a.111rnul k ltük1(n2etin pren
siplerinden değildir. 1'/ak
sadunız, köyliiyü nıalma 
sah ip ve nıüre/ (eh yap
ına ktır ! ~ . . » 

Cevabını vermlt olmaıı, i
tirazların rağmına, cidden btr ıat ta haııl olmıyacaktı. La

yiha da tekrar tetkik edilmek 
tlaere ait olduğu encümene 
ilde edllmlyecekti. 

ıaheıer teıkll etmiıttr. 

1 Arif Oruç 
& 

GAZİ HZ. 
Dün hususi trenle hareket ettiler. 
Bugün şehrimize teşrif ediyorlar 
Ankara: 9 (A. A.) Relıicumhur hazretleri bugün öğleden ıonra 

aaa.t 1 8 - de Gazi istasyonundan huıuıi trenle lıtanbula hareket bu
Yurmuılardır. Gazi hazretleri iıtaıyonda BüyQk Mtllet Mecltıl Relıi 
Kazım, Baıvekll lımet, Büyük erkanı harbtye reiıi Fevzi Patalar 
ile vekiller meb'uılar tarafından teıyl edllmiıtlr. Emirleri veçhile 
ayrıca meraılm yapalmamııtır. 

Şikayetler var! akseden şüpheli ve müthiş bir 
7eçen gün kuru çeıme ve ı ölüm vak' ası 

Arnavutköy havalfsindekl kömür Trabzonda Ankaraya ve ıehrl-... 
depolarından ıiddetle tiki.yet r-: mize akseden fevkalade ıayanı 
edilmekte olduiunu yazmıf, ıeh- I dikkat bir vaka olmuıtur. 
remanetlnin tiddetle nazarı dik- 1 Trabzonda intiıar eden Yeni 
katini celbeylemlıtik. ı Yol refikimiz bu vaka etrafında 

1 
(Umumi bir teeuür bir ölüm ha-

Şehremanetinin halkın ıııhhat dilesi) ıerlevhası altında ıu pek 
ve haya tile daha fazla oynan- 1 mühim tafsilatı vermektedir : 

ma11na müsaadede bulunmıyaca- 1 

gı zannedilmekte idi. 1 
Haber aldığımıza nazaran, 

kömür depoları civarınd~ oturan

lar, eıaslı bir mahzar ile maka

matı aliyeye mürdcaata karar 

"Bir buçuk senedenberi ıeh
rimizde bulunup mubadll alım 
satım fılerile iştigal eden ve 
haluk, nezih, kibar, ve herkeıe 
kartı temiz kalpli ve bilhaua 
hali vaktı yerinde olmıyan müı-

vermf ılerdir. 

Yeni kır al 

tahsil köylüye kartı aatıı i§lerinde 
çok vicdanlı hareket eden bir 
zat olarak tanınmıf ve aevilmfı 
bulunan Serez mübadillerinden 

Ölün: ü fevkalade ıüpheli Hacı Abduı zade Abdürrahim 
tZ ve graip olan bey bu sabah, kaç gündenberl 

»i 0 U• "'A f)(/iit'"rafl im il. (Devamı 5 inci sahifede) 
Ye~ :j:kabine~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

: teşkil etti l1 MAHMUT ESA T BEY ! 
'" c·· h · dı· · d · d. d 

\
7 eni kıra} Karol 

Bükret 8 ( A.A ) - Prenı 

Karo'un ıavdetl ıevk ve mem

nuniyetle karıılanmııtır. Kabine 

prenı Karol'u niyabet meclhine 

kabul etmek ' veya kendisini 

kıral ilan etmek hususlarıoda 

itilaf edemedifinden iıtifa etmlt· 

tir. M. Minoreako yeni kabi

neyi taıkile memur edilmiı 

ve baıvekaletle hariciye nezare· 

tini deruhte etmlıtir. M. Mihail 

vlci dahiliye, M. Raducano ma

liye, M. Lugosano maarif; cene· 

ral Codeıco hariciye nezaretlerlnl 
deruhte etmıılerdlr: 

Sabahleyin milli ınecliı prenı 

karol'u ittifak ile kral ilan et 

mittir. 

İtalya hariciye nazırı 
Varşovada 

V artova, 9 (A.A) lıtalya ha

riciye nazarı M. Grandi 2 giln 

kalmak ilzre Varıovaya aelmi · 

ftlr. 

ı .. . um urıyet a ıyesın e şım ı e 
. bazı mertebe islahata ihtiyaç vardır!. .. ,, 

Sabık Temyiz reisinin cevabı 
Sabık terr: yiz reisi evveli Omer 

Lütfi B.in 1ııı'..et Paıaya gönder
diği mektubu evvelce neıretmit· 
tik. Adliye vekili ~Mahmut Eıat -
Haydar Rifat beyler davasının 
dün intiıar eden muhakeme 
taffilatında Mahmut Esıı t 8.de 
bu mektuptan bahsetmittir. 

Ömer Lütfi B. Adliye vekiline 
cevaben dün gazetemize di~er 

bir mektup föndermiıtir. 11 Yarın,, 

hakikate ıahifaları açık hür bir 
aazetedir. 

Bu davada bltaraflıiımıza 
binaen ıabık temyiz rehinin çe
yabi mektubunu da aynen neıre
dlyoruz: 

11 Haydar Rıfat Bey muhake
mesinin celıei ahiresinde Adliye 
Vekili Mahmut Eıat beyfendi 
Hazretleri ıahttler hakkındaki 
taınlarını dermeyan eyledikleri 
sırada sözlerini bet •ene evvel 
Baıvekll İımet paıa hazretlerine 
yazılan ve geçenlerde Yarın gaze
tesinde lntltar eden bir mektuba 
intikal ettirerek: " Bana bu mek-

ı 
tuptan bahıedildiğl zaman hayrette 
kaldım. Çünkü Ômer Lütfi beyle 
her aün pek hürmetkarane görü
ıürüz, böyle bir mektup yazmıı 
olan adamın benimle temas et
memesi lazım gelirdi,, buyurmuı~ ı 

lar. 1 
Dikkat ettim, müıarünlleyh 1 

hazretleri beni o mektubu yazdı- J 

fımdan dolayi değil yazdıktan 
ıonra kendilerile temaı e ttlfim 
için muahaza buyuruyorlar. Fil· 
haklka o mektubu yazdıktan ıon-

ra kendilerile teıerrüf etmemin 
ıebepleri meçhul kalınca bu yol
daki muahaza gayet muhik gö
rünür. Ben o esbabı izah edeyim: 
Onların insanlık mukteza1mda 
dahil olup olmadıklarım tayin 
hususunda yine kendi vicdanları 
hakim ohun. 

Millet hizmetinde uzun sene
ler sarfolunan mesainin mahıulü 
olan ahkemei temyiz reisi 
evvelliği uhdemden müıarünileyh 
xedile nez olundu. Hal böyle iken 
kendilerlle niçin temas ettim 

' liitf ve imdat ümit ettiğim için 
mi? Zannederim bu ciheti ben
den evvel kendileri kabul bu
yurmazlar; o tıynette bir adam 
olmadıfımı itiraf büyüklüğünü 
elbette feda etmezler. Hakikat 
tudur: 

Mahkemel temyizden ayrıl
dıktan bet altı ay sonra müte
addit zevat, müıarünileyhln beni 
hayir ve hüı metle yadettlğinı 
ve hakkımda azim azim ıitayiı
lerde bulunduğunu ıöylediler. 
Bu haberler tevali ettikçe etti. 
Dütündüm. Mahmut Esat Befendt 
de gayetle bir in•andır. Ne ol
duyıa. oldu. Elinden bir it çıktı. 
Hakkımda f•timal buyurduğu 
liı;an föıteriyor ki vicdanen mu
azzep olmuılar, hatırımı hoı 
tutmak istiyorlar. Ben' kindar 
bir adam aeğilim. Lotüs dava
ımdaki muvaffakiyetleri üzerine 
kendilerini tebrik ettim ve 
görüetüm. Hürmet ettim, hür· 

(Devamı 2 inci sahifede) 



YARIN 
10 Haziran 

~ 
Sahifa 2 

'TEHLÜKE! ACIYIN! 
Trakya bağları 
da acınacak bir 

haldedir 
-

1\iuhabirimizin n1ektubu 
Huıuıi muhabirimiz yazıyor : 

Muhtelif düıman istila ve akın
larına maruz kalan Trakyamızın 
bu güzel ve yetil köıesl, içtimai 
hayatımızın her ıafhasında müt
hlt aademelere oğramıt bulun-

Kırklareli Türk Ocağının "İdman 
Yurdu,, gençleri 

Dün kabul edilen 
kanunlar 

l)ahilive ıneı11urla rı i-.. 
çin bir kurs açılacak ve 
bunlara terfi in1ka nı ve

rilecektir. 

Mecliste köylünün hakkı! 
~.... 1 1 fi IEURiL ·==-- ··-

Keskin silahlı bir kanunla halkın 
huzuruna çıkılamaz ! 

Mecliste Ziraat bankası layihası 
üzerine hararetli münakaşalar oldu 

Ankara, 8 (Telefon) - Mec- nin dofru olmadığını bu günkü 
İ liste Ziraat bankası kanununa kenunlarla banka sermayesinin 

Ankara-, _9_(_A-.~A--)---M-i_ll_et_M--ec-- l bazı meddeler zeyli hakkındaki yüz milyona iblağına çallııldığını 

ı ı layihanın ınüzakereai hararetli bu ıuretle umumi ihtiyacın te-
isi bugün tütün inhisarı hakkın- ı M h l f 

d 
ı olmuttur. u te 1 hatipler ıöz mln edHeceğini. mediıe yeni 

~ki kanun layihaıır.ın müzake- 1 1 1 " k l a mıt er, muna aıa ar. cereyan gelecek bir kanunla maliye ve-
re11ini ikmal etmiıtir. Bundan ıon- etmittlr. kiletfnin banka sermayesine bu 
ra dahiliye memurin kanun layi- 1 Kemal B. (Adana) layiha- sene yedi milyo"> liralık bir ıer-
hau müzakere edilerek kabul edil- nın heveU umumiyesl aleyhinde maye ilavesini ihtiva ettiğini 
mittir. Bu layihanın ihtiva dtfii idarei kelanı ederek ziraat ban- ıöylemit, kooperatif teıkllitının 
hututu esasiyeye göre memur- kasının alacaklarını tahsil huıu- takviyesi lüzumundan bahıede-
larm ali tahsil göcmesi birinci I ıunda takip etmekte olduğu uıu- rek layihayı müdafaa etmittlr. 
derecede nazarı dikkate alınacak lün ıakatlığaodan, köylünün aley- ı Bundan ıonra Kemal beyin 
ve meslekte tecrübe görmüı ica- 1 hine olarak piyasa hareketlerine 1 (Adana) takriri reye konularak 
re memurluklarında bulunmuı hakim olamamasından zürraın isti- reddolunmut, maddelerin müza-
olması da esaslı bir tart olaral: hıal kabiliyetini inhilal ve inhlda- 1 keresine devam olunmutlur. 

d 
ma doğru ıiirüklemekte olduğundan Zamı·ı· B. ı'n so .. z.leı·ı· 

erpif olunacakhr. Bir dahiliye 1 -
ı l k l k 

1 

ve bu vaziyetin a.rz ve talep ka- 1 Zamı·r B. (Adana) Kemal be-
<Ursu açı ara meı e ten yetit· f b h ideleri bili ma ır areket bulun- yin fikirlerine j ı tırak ederek 2 
miı ve liıe ve idadi tahsili gör- d ğ d b b t i ~ u un an a se m t ve liythanın aylık ihbarname müddetir. in 1 
müı memurlardan daha vaıl bir l t k -ı ı•· "ld'kt ü 
suretle istifade edilecek ve on- z:k:ı;ı~:i ~;;:.~f 'etı:~t:~~ra m - haftaya endirilmit olma11nın doğru olmayacagıuı ıöyleycrek : -
lara da terfi imkanı verilecektir. lamel ( Çorum ) bankanın ıi- Bankaların elinde alacağına 

Kanun liylha11nda dahiliye tayitkir bir lisanla yadederek mukabil teminat olduktan sonra 
memurlarını terfi ettikten ıonra bu kanunla hizmetlerini takviye telata ne lüzum var? Bankanın 

d d 
edeceğini tôyledl. ipti a ahilfyeye intisap etmek kimde parası kalmıttır? Keıkln 

Buvdan ıonra Kemal B. in 
isteyen memurinin evsaf ve te· ( Adana ) layihanın Hlahı hak- ıllahlı bir kanunla halkın karıı-
raltinden bahis ve namizetlik k ındaki takrıri okundu. sına çıkmak doğru değildir. 
devrinin azamisi tespit edilmit Vekilin cevahı Sela'ıeddin B. (Kocaeli) 1h-
ve memurin kanununun memur- barname müddetinin 1 aya ve 
Jara bahıettiği terfi hakkını bir lktııal vekili Şakir B. ıöz ala- Satılma müddetinin bir buçuk 

maktadır. Yekdiferini tevali e
den lüzumıuz harplerin doğurdu
ğu azğın istila ve itgaller, vak
Ule çok güzel ve müıtahıil bf r 
vatan parçası olan bu yerleri, 
bu mamureleri zavallı bir hara
beye çevirmlt ve lıtlhıali.tını 

kimilen mahvetmittir. 

rak layihanın çiftcilerin lhtiya- aya ibliğına muvafakat edili-
Sillıistem dahilinde ' apılmak üzre W J catını tatmine badim olacak bir yor icra kanunu da fevkallde 

dahiliye memurları sınıflara ay- tekilde yapıldığını bir milyon tecilin yapılması için heyeU ve· 
rılarak merkezle mülhakat me- yedi yüz binden fazla çlftcinin klleye salahiyet verllmlttlr." de-

murlarının muadilleri tayin kı- krediye olan thtıyacmın sekıen mittir· 
lınmııtır. beı milyon liradan fazla olduğunu Jktiıat vekili beyanatında:-

Bundan sonra devlet banka11 bankanın mütedavil ıermayesi Köylüyü topragından ayırmak hü-
teıkiline dair kanunun müıtace· olan on altı milyonun tamamen kümetin prensiplerinden değil-
llyetl~ müzakeresi kabul edilmit tevzi olunıa bile kafi gelmiye- dir · Maksadımız köylüyü malı-
ve maliye vekili Saracoflu Şükrü ceğini senevi 4o milyon kCıur na sahip ve müreffeh yapmak-
Beyin kanunda bazı tasbihat dönüm olarak zeredilen arazinin tar. Bankanın muhtelif zaman-larda zürria yaptıXı yar-
icra edileceğinden yarınki iç- beher donümüne vasati otuz kuruı d ı d " 
t d k k k lıtı'krazı·n mu-mku-n olablleceğinl ~m" ar an haha edelim, itler lyl 
ima a müza ereı~ tel i i kabul 

1 
yurur.,, demlttir. 

Bağlarından senevi 12 m il
yon kilo ıarap elde edilen Kırk
lareli, bu gün cidden a<:ınacak 

bir haldedir. Burada mahalli te· 
ıebbüıler ıayeıinde tu bir kaç 
seneden beri Ziraat müdüriyeU
nln yardımı ile halk yeniden 
bağcılı~a heves etmiı ve yeni 
yeni ballar meydana getlrilmlt· 
tir. Llkln bunların eıkt hale ge
Urilmeıi için daha bir çok za
man geçmek lcabeder. 

edilerek yarın toplıınmak ilzre j ve binaenaleyh banka borçları- Kanun encümene iade edll-
içtimaa nihayet verllmfttir. nın uzun vade ile tecil edilmesi- mtıtlr. 
~~===~~~·~~~~~~=::;;~~===~~~~=;::;~==== 
~~~b:;zyorl::~an geı~y:-,=-MAHMUT ESAT_a_r 

Ziraat müdürlüğü timdi yeni 
bir Amerikan fidanlığı meydana 
getirmekle me11ıuldur. 

MANDIRALARDA 

Kırklareli bu gün en ziyade 
mahsulatı hayvaniyesi ile İftihar 
edebilir. Fakat bu sene mandı
racılarımız peynir piyaıasınyı 

böyle ani sukutu kartmnda çok , 
mütazarrır olmaktadırlar. Zira 
bu vatandaılar: sütleri çok evvel 
yükıek fiyatlarla almıılardır. 

Mandıracı uıtalarının mühim 
blrlıll kısmı: musevidir. Esaaen 
mandıracılık ta bunların elinde
dir. Bunlardan bazıları peynirle
rimizin kaymaklarını almak ve 
bazılarıda peynirlerimizi tağıtt 
etmek suretiyle mahıulatımızı 

bozmuılardır. Ticaret odasının 
yaptığı reıml tetkikler bunu teyit 
etmit ve nitekim geçenlerde 
peynlrlerlmlze bozuk peyn\r ka
rııtıran bir ınusevl tutularak 
mahkemeye verildlif ve peynir-
leri kamllen imha edilmittlr. 

Haber aldıtıma göre bu clhet
lerl nazarı itlbare alan Edirne vl\l
yeti bu sene ıan'atlar mektebin
de Türk çocuklarına mabıuı bir 
mandıracılık kurıu açmıt iıede 
heveıklrlardan miiracaat eden 
bulunmamıtlır. Bunnn için bura 
Ulccarlarından bazıları mandıracı 
uıtaıı için Bulıarlıtan'a kadar 

EKİN BEREKETİ 1 • • 

Evelce de bildirdiğim ılbi bu 1 (Birinci sahifeden devanı) lfad -t - d ıene ekinler çok iyidir ve bilha11a ' a ımı a müıarünileyh haz-
metlerini " dü V kil hal retlerine arzeylemiılerdir. 

Kırklareli çok afyon ekmiıttr. gor m. a Şayet afyon fiyatları yükselirse budur, iktiza eden hüküm de O mektubun yazıldığı zamanda 
buraya yalnız bu mahıulümüzden söylediğim üzere kendi vicdan- vekil Beyefendi hazretlerinin 
(30) bin liranın girmesi muhakka- ı larına racidir. Maahaza alelü- manzurları olmaaıııt cidden te-

kt A b h d l 
1 mum ınezahibi hu-kemada "vika- menni eylerdim. Zira mündere· 

ır. rpa ve a usuı çav ar ar 
çok iyidir. y ; lnız bu yıl havala- ' yel neffı için ,. müdara~·a mesağ catına o zaman ittila hasıl etse-

k 
, b lerdı bu günkl haller belki de 

rın fazla yajmurlu gitmesi bazı eti ve 'arihtir. Maalesef en h 
h dl zu ura gelmezdi. 

mahıulatan köklerini keıen bir o aılıadan mahrum yara ı rnı-
haıerenin ekinlerimize musallat . ıım ve o yüzden pek çok ta Maazallk, ben kendilerinden 

zarar çektim. • tekrar rica ederim; o mektı.:bu 
olmasını mucip olmuıtur ki bun- bir batka zat için yazılmıt f arzl-
dan en ziyade müteeHlr olan Y azalan mektuba gelince : l pancarlardır. Mahmut Eıat Beyfendtden bu e bitarafane mütalaa etsinler 

BUZ F ABRIKASI huıuıta dahi nefislerinde ınunılf ve muhteviyatını acılığından sarfı 
Burada belediyenin bir buz ve adil olmalarını rica ederim. n:arla mütflk ve muhlis bir 

fabrikası vardır kı bunu Bulaa- Ben o mektupta nefsim için hiç P er irıadı olarak telakki bu-
ristan'lı Şükrü Cem bey lsmfnde y Yurıunlar. Bu suretle ihtiyar 

bir mutalebede bulunmadım· a- edeceklerı· tenezzül kendilerinin 
çalaıkan bir ıenç isticar etmittir. 
Fabrikaya bu ıene · yeni maki- pılan muamelenin iılihı temen- flmabat pek yükseklere tesaut 
neler getirmiıtir. Bu müeHeıe nisinde de bulunmadım. Milletin etmelerine balı olacaktır. 

· menafiine taalluk edecek umu- Y J ıl t ı l f k temiz ve fenni buz lmlletmekte- em n e em n ey er m i : 
dir. Diğer taraftan belediye mi mutallat dermeyan eyledim. O dakikadan itibaren ortada ne 
mevcut eski bir buzhaneyi ıed- Hatta mektubu Batvekil pata thndtki ahvalden eıer kalır, ne de 
delmeye teıebbüı etmiı ve bu hazretlerine takdim eden zata lnüıtakbelen mümaıtlleri olacak 
yüzden tebaddüı eden lhtlli.f müprüntleyh hazretleri : ahval zuhur eder. 
izilar araaında bir haylı müna- •Mektubu alaka ile okuduın. Bilfarz zuhur etıe dahi, bun-
kaıayı mucip olmuı ve hatta be· Ukln bu zat kendisi için bir ıeY lar en metin ve en azlmül hulk 
lediye reisi istifa etmitUr. Yeni istemiyor. Huıuıi bir arzuıu m6dafllerle kartılatır. Müdafaa 
belediye rlyaıetine geçen .. ye- varmıdır" buyurmutlar. klç!n

1 
k~ııdılerlne zahmet dOtmez, 

ıtlyurt" iazeteıi sahibi Alt Riza O u fet ıa.bet etmez, Mamut Esat 
beyin bilba11a bu mesele ile uf- zat bu keyfiyeti bana yaz- 8 

l 
dı. Bat vekil pata hazretlerinin · namı kalbi millette tabemah-

raıacaiı tahmin edi mektedfr. ter mevku ihtiram bulur. Ve 
B l dl B l kt ık ibzal buyurdukları bu iltifata M e e ye ursanın e e r abmut Eaat beyfendl bizzat bu 

teılıatı bA bi i k t tetekkür ettim. Ve huıuıi hiç ld nı ecne ı r ı r e e ver- yo a azaaa. muktedirdir . Vakıt ta 
mittir. Bunun nafta veklletin- bir arzum olmadıiını da arzey- vardır. 
den tasdiki bekl~mektedtr. ledlm. Mutavanıt olan zat bu Vekileti bini teırtflertnde 

-~-

Zonguldak köm· 
ürlerimiz de tehli1 

kededir .. 
l\1illi servete y:ız~k! 
~ ........... ~ 

Hükümet tarafından tanzilP 
edilmif bulunan yeni iktisat 
programında madenlere de bü· 
yük bir yer ayrıldığı görülmekte· 
dir. 

Bu yüzden bir bayii Türk 
parasının dahilde kalacafı tah· 
rrln edilmektedir. Btlhaaıa bu 
meyanda zonguldak kömürleri
miz ön safta göze çarpmaktadır. 
Halbuki bir taraftan kömürlerl
mize ehemmiyet atfedllıln dfğer 
taraf tan kömürlerimiz liman la· 
rımızda dahi İngiliz ve Ruı kö
mürlerile rekabet edemez bir hale 
gelmiılerdir. 

Bu hususta kömür tacirleri· 
mizden biri bir muharrirlmize 
ıunları söylemiıtir: 

- Maalesef kömürlerimls 
pi yasamızda daha İngiliz ve Rus 
kömürlerile rekabet edemlyecek 
bir bale gelmittir. Bu çok acı 
bir tey olıa gerektir. 

Bundan iki ıene evel lngtliz 
kömür maden amelesinin grevi 
dolayiıile kömürcülüiümüz bir 
az fnkiıaf edecekmit gibi bir hal 
arzetmiıtir. 

Hatta Zongoldaia tetkikat 
için bir, iki de heyet gitmlı ve 
tetkikleri neticelerini bir raporla 
alakadar makamlara bildirmlf · 
lerdfr. 

O raporlarda gürülen rakam
lara nazaran da senelik Zongul

dak kömür iıtihıalimlzin 1.000.000 
tonu bulmak ve geçmek lıtlda-
dında olduğu anlaıılıyordu. 

O zaman bu vazlyettan isti
fade için.harıl harıl müzakereler 
ve yer yer münakaıalar oldu. Fa
kat vakta ki it bir az soıudu. 

Her ıeyde ve her i ıte olduiu 
gibi bunu da ihmal ettik ve 
bunu da unuttuk. 

Bundan dolayidir ki, kömür 
lerimiz bu günkü hale düımüı 
bulunuyor. 

Her ıeyden evvel kömürle
rimiz için istihsal ve nakliye 
masrafı iti ve bir takım teka
lifle karıılatmıı bulunuyoruz. 

yoksa baıka ıekilde, yani 
kömür havzamız asri vesaitle 
techiz edilmediği ve iıtlhıal me-
ıaftl düıünülmediği takdirde kö
mürlerimizden ve kömürcülüğmü
zden haylr beklemek fatdeıizdlr. 

Şimdi olduğu gibi kömürleri· 
miz limanlarımızda bile flatca 
harici kömürlere rekabet ede
mez .. 

olvakıt müıtetar buluflan Ke
nan beye: "Cumhuriyet adliye· 
ıinln esaılı ialahata muhtaç bu
lunduğunu" söylediklerini beyan 
buyuruyorlar. Mesleğin az çok 
tecrübe görmüt eıki bir hadimi 
olmak sıfatlle arzeylerlm ki cum
huriyet adliyeıinde timdi de bazı 
mertebe iılahata ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyaç neden Mahmut Eıat 
beyfendi yedile olmaıında Hasan 
veya Hüıeyln beyler elile zail 
olsun. Blgaraz olanlar, eyi bir 
adliyenin vücut bulmasını isterler• 
Onlar!D eıha~ ve eaamll eıhaı 
ile allkaları olmaz. 

Ancak muvaffak olanları sii
veydayı kalplerinden kopan alkır 
larla tebcil ederler. Mahmut 
Eaat beyfendl için bu yol kO .. 
dedir. Mutekit bir adam oldu
ium lçln, sözlerimin mabtulO 
vicdanım oldutuna allabı azl· 
müttanı i,hat eylerim. 
Sabık Mabkemel T emylz Relli 

evveli a•ukat 

(jıner Lütfi 
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B.~~~~~~~~~!!!!!!::~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!Si!!!!:!!!!?~~~~~:!!!!?:!!!!?~~~~!!!!!!!l!!~~~~:!!!!?!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~S~a~h~tfe~B_~ ugünden yarına ( ~ Emanet yapamaz mı? 

••• Desem cürüm 
olur mu? 

ÜNÜN HABERLERİ Ta~; arttı 
fak at yeni bir 

" Hükğmet " batka teydlr 
" Kabine " baıka ıey . . Bizde hü
kıimet; devlet manasına gelir .. 

Siyah liste \~ NIHA YET 
Kanunda bir de maddesi vardır: 
" Taklibi hüküm et,. .. 

Taklibi hükumet demek: dev
let teklini değiıtirmek demektir. 
Bu ft ihtilalle, isyanla, inkilapla 
Yapılır .. Meseli: Saltanatı yıkıp 
Cüınhuriyetl kurmak, saltanat 
kanularına nazaran " bir takllbi 
hükumet "tir .. Yani: devleti yeni 
bir şekle inkilip ettirmek de
tnekur ..• 

•>tıııc:ı ı~· - 1 -->~ 
Fındık tüccarları- 1 Gazi köprüsü mü-

nın vaziyeti 1 nakasaya konuyor 

" Kahine ,, ye gelince, bu: 
muayyen " hükumet - devlet " 
I" killeri içinde it gören bir hey-
et ur.. Aynı devlet tekli dahilin
de dır çok kabineler devrilir, 
Yenileri gelir .. 

Epey bir müddet Ankarada 
bulunan emanet muavinlerinden 
Hamit B. yarın ıahrimize avdet 
edecektir. 

Himit B. Ankarada emanetin 
kadrosu, ' yıldız-1arayı ve Gazi 
köprüsü ile meııul olmuıtur. 

İıtanbula avdet edince, dün 
Y alovaya giden emanet fen heyeti 
reisi Ziya beyle birlikte, Gazi 1 
köprüsü itile ugraıacaktır. 

" Taklibi kabine " diye bir 
cürüm, bir madde yoktur ka
nunda .. 

Kabineler Millet meclisle-
' rlndekı mebusların reyile dev-

Dün ticaret odası oğleden 

evvel fındık tüccarlarının vazi
yetini görüımek ilzere bir içtima 
akdetmit ve bu içtimaa fındık 

tüccarlarını da davet etmiıttr. 
İçtimada (Hamburg) ticaret mü
me11illiitnden iktisat vekaletine 

gönderHen vekaletçe de ticaret 
odasına irsal kılınan bir rapor 
okunmuıtur. Hamburg fahri Al
man konıolosluiu tarafından 
oradaki ticaret münıe11illiğine 

verilmiı olan bu raporda Türk 
tilccarları taahhütlerini yapmaz
lar ve alıcılarıyla uyuımazlarıa 
siyah listeye ithal edilecekleri 
bildirilmektedir. 

Köprünün projeleri ikmal 
edllmiıttr derhal münakasaya vaz ! 
olunacaktır. : 

11

"'

8 

ı 

1T eşekkür ~diyorlar 
rilir.. Yahut gazetelerin neıri
Yatı, tenkitleri, kabineleri isti
faya mecbur eder .. 

~ 

İımet paıanın okuması yaz
lhaıı yerindedir.. Türkçeye va
kıftır .. Hatta, "ünlü,, mü, "ön
in,, mü diye bazı kelimeler bile 
icat etmiıtl.. Bu lttbarla: "Hü
knnıet-Devlet,, mefhumiyle "Ka
hine,, arasındaki farkı pek ala 
bilir, bilmesi lazım gelir desem ... 

Fakat memleketteki gazete-
lerin ekıerbl bilfiil bir tek fır- 1 
kanın ıazeteleridır, Ve meclisteki 
nıebuılar bir tek fırkanın me- 1 
buaları .. Bundan dolayi, kabl-

1
. 

neye yapılan hücümlar, "Tak-
libi hükumet, Devlet otoritesini 
ihlal,, ıekltnde tellkkl ediliyor, 
deıdm ... 

Bu böyle telekki edilmeme
lidir ... lamel paıa kabinesi li
Yenazll bf r heyet değildir, 
"Cümhurlyet devlet ıekli,, dahi
linde gelmfı, ıeçmfı bir çok ka
bineler gibi pek ala devrilebi
lir, istifaya davet edilebilir de-
sem ... 

Evet... Bütün bu yazdık la· 
rımı deıem, ne dersiniz, cürilm 
olur mu? 

~Jfurat 
························································ 
~Katibe arayoruz4' 
-- d Matbaamızda lıtlhdam e 1-
lecek bir katibeye ihtiyaç var
dır. Ameli hayat mektebinden 
yahut o dere8ede tahsil gör
ınüı olanların idaremize mü · 
tacaatları. 

Siyah lfıteye ithal edilen 
(firma) bir daha Almanyada it 
yapabilmek hakkından mah
rumdur. 

Bu raporun kıraetinden son
ra bazı fındık tüccarları dinlen· 

mit, oradaki alıcılarlyla uyuımak 
hususunda ne gibi teıebbüılerde 

bulundukları ıorulmuıtur. Mü-

zakerat neticesinde her tüc-
carın kendi alıcıslyla uyuımaaı 

yollarını arama11 tavsiye edilmit 
alıcılarıyla itilaf etmekte duçarı 
mnıkilat olacaklara odanın de
lalet edeceği vadolunmuıtur. 

Esasen tüccarlar bunun için 
çalıımaktadırlar. Fakat Omer 
Plzani ismindeki yunanlı yaptıiı 
bir çok tezvlratla Itır çok tüccar
larımızın uyuımalarını duçarı 

müıkulat etmefe çalıımaktad1r. 

Çıplak nıı inıiş 
Dün ıabah ıaat 9 da, Şehre

mininde Guraba haıtaneaf kalo
rifercisinin bir kat elbisesini 
Osman ağanın oflu Y akubun 
çaldıfı polise ıtklyet edfldtfln
den tahkikata baılanılmıttır. 

- -. 
Adliyeden de 100 kişi 

açıkta kaldı! 
Yeni mali ~ene kadroları de

vairde peyderpey tatbika baı
lanmııtır. Yeni kadroların bir 
kıamında tasfiye yapılmııtır. 

Bu meyanda adliyenin ınu

htellf dairelerinde 100 kadar 
katip kadro harici kalmııtır. 

Tefrika No : 4() 1 O, Haziran 1930 

(_ Ankarada btr._ macera) 

tde ki halının yumuıak tüyleri 
arasına ıokmaya çalıııyordu. 
Sobanın aletini tazeledi. Sobanın 
kızgın k x p apa•ı parmağına deydi. 
armalı Yandı elini tuttum. 

- Bır tey ..ı x·ı •e•ı geçer demek 
istedi. Elini çekınedı 8 .1 k · ı meyere , 
yaptıfımın ... farkına varm k ayara 
Yanık yeri:dudaklarnna aöUlrdüm. 
Gözlerimden yaılar d6külüyordu. 
Beyaz parmağı kanadı kırılmıı 
bır kelebek gibi, öylece dudak
larımda kaldı elinin üzerine , 
dökülen yaılar bilegine dofru 
Yuvarlanarak sızıyorlardı, bir ıey 
•öyl!miyordu. Gözlerini kapa
lllıttı, Yavaıca : 

- Handan dedim.. benim 

Yazan: AY HA1V 
Handanım... kanape üzerine 
yan yana oturduk. Ateı gibi 
yanan eli, avucumun içinde 
duruyordu. Hıçkırarak ağlıyor
du. Tekrar ettim: 

- St!nl okadar sevmitthn ki. 
bir an'adan, bir kardeıten çok .. 

Keıi k ıaçlı baıını gökıilıne 
vermlı. öylece se11lz hıçkırıyor
du. Çok tatla bakan aözlerfnf 
yüzümde ıezdirdi. Yatlı kirpik· 
leri ara. ında buharlannııı bnyü
cek bir damla albi tltreıen ıöz 
bebekleri ruhuma dikenleniyordu. 

- Seni unutamıyacafım? diye 
korkuyorum. diye hıçkırdı. seni 
öyle ıevmtıtlnı ki.. beni anlıya
madıfını zannederek korkuyordum 

Şehrimizden fevkalade bir 
hisle ayrılan Turing kulüp mu
rahhasları, teıekkür telıraf ı gön
dermektedirler. 

Bu zevat vapurdan telılzle 
çektikleri telgraflardan mada 

dün de memleketlerinılen Vali beye 
ve turtnı kulübe ıu teıekkürü 

·aöndermiılerdtr: 

Şehremini beye : Bize göıte
rilen parlak hüınü kabulden ve 
ibraz edilen ihtimam ve dikkat
ten dolayı kemali hararetle te· 
ıckkür ederim. 

HEMBERG 
Türk Türing klübe 

Yalnız bir kelime.. Minnet 
ve vefakarlıkla teıekkür. 

HEMBERG 

Yunan murahhaıla• ı da ıu tel
grafı çekmltlerdir. 

Türk Turinı klube 

Turizm kongresi eınaaında 
Türkiyede gördüğümüz hü•nü 
kabulden dolayı derin minnetle
rimizi iblig ederiz. 

Ayandan KAROPANG 
COST ANTI~ MELAS 

Otlar tutuştu 
Dün Şiıltde Salamooun man

dıraaındakl otlar tutuıtu f ıede 
ıöndürülmilıtür. ---

i\leryen1 ananın ateşi 
Dün Taksimde Tarlabaıı 

caddesinde eczacı Aleksinin 
evinden ateı çıkmıı isede ıtra-
yetine meydan verilmeden ıön
dürülmüıtür. 

Ateıtn yortu münasebettle 
yakılan meryem ana kandilinden 
ileri geMifl anlaıılmııtır. 

bir ıün diyordum, nasıl olıa her 1 

ıeyl anlıyacaktır. Nasıl olıa ba
na yabancı kalmıyacaktır diyor
dum .. 

Yanan avucum içindeki elini 
yüzüme, yanaklarıma sürdüm. 
Elimi tutarak ıöfıüne bastırdı. 
Bir hatıra ebedi bir hatıra ol
mak için çok sevdiğim saçların -
dan bir kaç tel latedlm. Buka
darhk bir ıeyi bana çok görme
mesini söyledim. Ah • Ellertle 
kumral buldelerfnden bir parça 
keıtl. Ve kapı vuruldu : Sami
ye, eıyalarımın hazır oldufunu 
söylemefe ıelmiıti . • . 

* Feridunun çok genç ve ha11aı 
bir adamın görüp ht11edebile· 
ceil bir ıekilde yazılan hatıra· 
tının birine• kısmı burada biti· 
yor. Ankara dan nasıl hareket 
etmiıUr? Handan ne yapmııtır? 
bu cihetler meçhuldür. Yalnız 
"Kibtl,, e 11tt1iinl tevsik ediyor
lar. Klbllden Delhlye, oradanda 
Şıkaıoya gltmtı... Buralarda 

Bir kitil 
Bıçağını kalbine 

soktu 
Dün sabah Unkapanında Kü

çükpazarda oturan 20 yatında 

Süleyman ile arkadaıı tatar 
Fevzi arasında ehemmiyetsiz bir 
meseleden kavga çıkmıı, Sü
leyman kavla arasında bıça

gını çekerek Feyzinin kalbi üze
rine ıaplamıı afır ıurette yara
layarak kanlar içinde yere ıer
miıttr. 

Carib Süleyman poltıler tara
fından elindeki kanlı bıçağıla ya
kalanmııtır. 

Mecruh tatar Feyzi Cerrah-
paıa hastaneıf ne yatırılmıı iae

de aldıiı ağır yaranın teıirlle 
vefat etmlıttr. 

Bu kanii cinayete müddei 
umumi lik ve Unkapanı polis 
merkezi vaziyet etmfıtfr. 

Maktul tatar Feyzinin vefa
tından evvel ifadeıl zaptedllmtı, 
kendisini arkadaıı Süleymanın 
bıçakla vurduğunu ıöylemiıtlr. 

Ci3il8Q8 

Polis müduriyeti 

Ali Riza bey asaleten 
tayin ediliyor 

Beyoflu kaymakamı Ali Rfza 
beyin polis müdilrlQgü veklle
tine tayin edildfglni yazmııtık. 

Alınan haberlere gare mumaf
leyhln poltı müdüriyetine asale
ten teyini kararlaımııtır. __ ............. __ 

Çocuk dispanseri ve mua
yene günleri 

Evelki gün açılan Divan 
yolundaki çocuk dtspanıerlnln 

muayene ıünlcrl, Cumarteıf, 

Pazartesi ve Çarıamba olmak 
<ızre haftada 3 aün teshil edil· 
mittir. 

••• 
Valinin ziyafeti 

Dün Beyofluada Tokatllyan 
otelinde lıtanbul valfal ne Şehr
emini MublttJn bey sabık poUs 
mQdüril Şerif beye bir çay ziya
feti vermittfr. 

Bu ziyafette vali ma,· ını 

Fazlı bey, Jandarma kumandanı 
Halil Fikri bey, İstanbul defter
darı Şefik, lıtanbul polis müdür 
vekili Ah Riza, latanbul Vilayeti 
mek tupcuıu ve ıalr bir çok ze
vat bulunmuıtur. 

nasıl yaıamıı? Ne yapmıı? Sami 
bey afleaile muhaberede bulun
muımudur? Handanla, evveli 
bir kaç mektup taatl ettikleri 
muhakkaktır. Fakat bllihere 
Handan ne olmuıtu? 

Yalnız, Feridun altı ıene 
sonra vefat eden amcasının mi
rasını almak için Dlt!ZUnlyetle 
Ankaraya ıelmitltr. Ankaradan 
avdetten ıonra naııl yaıamııtır7 

Bu noktalar çok ıonra sayfa
ları daiınık ve bazı yaprakları 
yırtık olarak ele ıeçen defterJ 
hatıratının tasnifi (izerine ikinci 
kitapta tevazzuk ediyor. Bu kitap 
Feri dunun Ankaradan bf r aece 
yar111 karısını alarak kaçtığı. za
man acele ile aızlf bir YHde bı
raktıiı metrukltı araaında bulu
nan defterin aynı değildir. Onun 
karmakarııık hatıratı taanıfedi
lip natamam yerler -.ukuatla blr
leıtlrilerek bir htklye teklinde 
tertip edtlmlttlr. (Devamı var) 

mesele var .. 
Takıl ücretleri hakkında ıo

förler tarafından vaki olan mü
racaat nihayet netlcelenmlı ve 
encümeni emanet ücretlerin altı 
kuruı tezyidlne karar vermit ve 
bu karar dünden itibaren tat
bika baılanmııtır. Bu karara 
ıöre otomobile binilince takıl 
ilk defa 26 kuruı kaydetmekte
dir. Şoförler bir ay zarfında 
taksilerinde bayrak indirilin-
ce 2 6 kuruı yazacak surette 
tadilat yaptıracaklardır. 
Bizim öğrendiğimize göre takıl
ler henüz tadil edilmeıcfıtir, Zi
ra bu tadilatı yapacak lstanbul
da ancak bir Rus uıtaaı vardır. 
Binaenaleyh binlerce otomobil 
sıra beklemek mecburiyetindedir. 

Bu uıta ıünde 5 taksiyi ayar 
etm~ktedir. Şehremaneti ikide 
birde deiittirerek b"r çocuk oyun
cafından baıka bir ıeye benzer 
yeri kalmayan taksilere bir de 
ayarcı bulmalıdır. 

Memlekette kaç otomobil va· 
rdır, ve bunların her birini bu 
Ruı 9 lfra gibi çok, hem pek çok 
bir para ile ayar etmektedir. 

Emanet bunun yanına ken
di fen heyetinden bir klmıe ko
yup bu sanatın ögrenllmeılnl 
olsun temin edecek ha ide degll· A 

midir? .. 

Acı bir şikayet 
-~

Hangi makarnlarn, 
müracaat edeyinı 
Ben senelerce bu Maarif 

kapıaına evladı vatana hizmet 
ettim. Büyük inkillplarda bu
lundum. Bu ıün mağdur kaldım. 
Keyfi yilzden iıtidalarımdan bir 
netice çıkmadı latanbulda ıefa· 
let içinde yanıyorum yeni kadro
lardan gene mahzun kalacafım 
bana hangi vicdan acıyacak. ıe
faletlme nihayet verecektir. 

Sabık Çimfıkezek muallimle
rinden Darfilmualllmln] mezunu 
sellnlkll. 

Centnl 

Bir belediye ınen1uru hak
kında takibat yapılıyor 

Bir zabıtal belediye memu
ru Üıküdarda nufuzlu bir me
murun sözünden çıkamamıı ve 
yanht bir zabıtla bir çocuju ca
rülacezeye kabul ettirmlıllr. 

Hakkında Emanet müfetttı
leri tahkikata baılamıılardır. _ ... 

Yeni nümerotaj bitti 
Nümerotaj mes' elesi bitmit· 

tir. Yakında münakaıa ilin e
dilecektir. ---

Kayt olacaldar 
Eczacı Hüıeytn Hüsnü bey 

dlyorkf: 
- "Eczacıların Etıbba oda

larına airnıeleri hakkında ki ka-
nunun nıeclııten çıktıfını ••zete 
lerde okuduk. Kanun Teblli 
edilince kayt olunacafımız tabii
dir" 

---- --
Bir \'efat 

Sabık MOıtantlk Bandırma 
Mahkeme Reisi Hikmet Beyin 
Valldeıl Şahnarz Hanım vefat 
etmfıtlr. Cenazcıf bugiln ıaat ı o 
da Bomontlde Bulgar Çarııaında
kt hanesinden kaldırılarak Eyup-
ta aile makbereıine defn edile
cektir. Hikmet Beyin bundan altı 
ay evvelde babaıı vefat etmlıtl. 
Kendisine beyanı taziyet ederiz, 
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Sahife 4 YARIN 
t ıo Hazıra~ 

i 

A:I of P~!an•n == .. -J.,n 9; .. ler; 
M.,hca•:_.; A~'---

''A f d. · r 

Eşkıya! 
- -f'l-o-4•· 

Aydında 3 Jandar
ma şehit ettiler 
Aydıoın Kozan ve Kadirli 

kazaları bavaliıinde öteden 
beri icrayı ıekavet eden ve kıçı 
kırık Ali ismiyle maruf olan hır
ıız çetesi Jandarmamız tarafın
dan takip edilmekte idi. 

Bir taraftan Komisyonlar 
yapıla dursun 

Memlekette istihlak kabiliyeti gün
dengüne azalmaktadır! 

man paşa en ımız ... ,, 
Hünkar yaveri bir 

den geriye 
kelime söyleme
dönmüştü 

İki Haziran Pazartesi akıamı 
geç vakıt bu azılı hınız çetesini! 1 

takibinde bulunan Jandarmaları
mızdan bir kol Kadirlide kaı pı 
dağmm ıarkında ve ormanlık b

1 

·ir 
arazide çete ile karıılaıarak tr ,ü 
sademeye baılamııtır. 

Nuınarn : 4 
aynını da,Cevdet pa~aya hitaben 
yazıp imzaladı. Zarfları kırmızı 

mumla mühürledi.. iki zabit 
ÇAiırth. Evvela, birini savdı. 

Sonra ikincleini istedi. İkinci 
ıelen zabiti on dakika kadar 

- " 

• 
i'.itıltan J/ıu·at 

~oda11nda tuttu. Makıadı, az 
evvel Cevdet pafaya gönderdiği 
emir zabitinin ıaraydan uzak
laımıı olmaamı temin idt. Bu 
ıuretle tezkereyi götürenlerden 
birinin ötekinden haberi olma
yacaktı. 

On dakika ıeçtikten ıonra 

Rıza paıa mühürlü zarfı zabite 
uzattı: 

- Oilum, dedi •• bunu Bebeğe 
Devletlü Edhetlu Mahmul Nedim 
paıa hazretlerinin aahilbanele
rlne götürecek•inJz. Bizzat kendi 
ellerine te•lim edecekıiniz. Ce
vap istemez, anhyormusunuz? 
Sorarsa, baıkatip paıa verdiler, 
eteklerinizi pusediyorlar dersiniz. 

Genç zabit, kırmızı mumlu 
zarfı padııahın bir iradeıi ıar 
mıfh. Üç defa opup ı. ..A

koyduktan ıonra ıeJ.ıı Jaıına 
sörüldü. Rıza ~ . .-m verdiil 
çatmıı, aert , t>&f& kaılarını 
)erine h· · aert zabitin hareket• 
'°'" .. ctkıyordu. Zabit çıktıktan 

...ara iülümaer aıibi olmuıtu. 
Hünkar yaverlerinden biri 

olan zabit dört nalla Bebeğe 
gitti. Mahmut Nedim paıanm 
oturduğu yalıya girdi. Akıam 
oluyordu .Mahmut Nedim pata da 
Babtaliden yeni ıelmltti· 

Asaları ıevinç içinde ıelim-

den biri üzerine çök6vermiıtl. Bu 
mühü lü zarf yokaa •. . Yokea sure
ti hususiyede Sadaret tepıirl filan
mı idi? Mahmut Nedim Paıa, 
mektubun mabeyinci Ragıp B. 
den geldiğini zannetmiıtl. Çünkü 

. Ragıp Bey hem Cevdet paıanın 
hem de kendisinin ıaraydakl elle
ri fdl. 

Fakat zarfı açtaiı zaman baı
katip Rıza paıadan olduğunu hay
retler jçinde görmüttü.Rıza paıa
nm yazdığı tezkere çok manidar
dı. 

Bu vakitsiz davetin Baıve
killik için olduğuna ıüphe etmek 
bile caiz olamazdı. Mahmut 
Nedim paıa, hemen araba11nı 
hazırlatmıı, Yıldız ıarayına 
doğru yola çıkmııtı. Mabeyin 
kapmnda riyakar teırifatçıların 
iki büklüme selamlarında bile bir 
baıkalık görüyordu. Paıayı, 
doğru baıkatip Rıza patanın o-

Gece karanlığında baıfa~ yan 
bu musademe geç vakla b dar 
devam etmit araziyi bilerek: •pusu 
almıı olan çete tarafıııdan ~oiı: baı 
çavuıla bir onbaıı ve bir ne feri
miz ıebit düıürülmüı He ·diğer 
bir on batı da hafif surf' tte le .olun
dan yaralanmııtır. 

Sarp kayalara tahıuıun -etmif 
olan çete ile vuku bu'.an bu kanlı 
musademe neticesin de çete efra-
dı olduğu yerde luhınam ıya rak 
gfcenln karanlığır•da·n bili:&Ufnda 
kaçmıılardır. 

Takviye ~cllle•a miiflrezehr 
ehemmiyet V'e tlrldetle çetenin 
takibine deTam fetmektıedır. 

Muıad.r.ıe anaeında. çetenin 
vermlı oldı•ığu zayıat henüz ma
lum d•fıl,lir. 

-----~~--

48,000 lira yakan 
hırsız l 

Akhisarda kundal<cı bir 

l 
hırsız yakalandı 

Ahlfllrdan yazıllvor: 

Evelki ıece ıaat 2! radd~le-

Adliye nazırı 

<~'evde~ i:,aşa 

r 

1 
rınde manifaturacılar çar111ında, 
manifaturacı Hafız Mehmet aflu 
Halit efeninin dükL:anında yan-
ğın çıkınıt ve neticede mezkur 
dükkunlu lttlta1indeki Kırçalı 
Mustafa efendinin sigortalı dük-
kanının üıt kısmı -yanmııtir. Cı
var mıantfatura mağazalarınıni;1 
eıya11 4la ttfaiyenln bf r tedbir , 
olan~k Al~tığı sudan kAmllen ia

lanaqtır. Ziyan mecmuu 47900 
d lira iahrnin ve teabit edilmlıtir · 
aıın• götürdüler. Rıza paıa: Yautın qakkmda tahkikata ıt-

-Af ve merhametinizi niyaz rlıen poliı komıeı muvini çarııda. 
eylerim paıa efendimiz . .. .. dir furuncü, bir Attar ve ıtlahcıl 
Vallahi, hicabımdan ne ınır"!.t- bir manifaturacı dükkinlarıoın 
te arzı ıükran e~c~ııaıi açıldığını görmiiftüi . 
takdirden Adz bulunlfforum. Va- ' Tahkibıt ve tabarriyata ehem-
klhlz istirahat ve İıluzuru devlet- J miyct yerilmf t, çarıı be elsi Zarif 
terini eelbe ~ür'etyap olduk •. J ağa elinde bavul buhınan bir ıah-

Diyerekten yeniden fırlamıı. I ıı yakalamııtar. Bu adam Trab
Mahmut Nedim pa9ayı elinden 1 zonun Hınız köyünden Motu 

Meh-

Mahmut Nedim paıa: met Alidir. Bf\vul taharri edili-
- Aman paıafendlmiz, velev nce :sirkat edilen mal~ar kAmtlen 

zata devletinizi ziyaret sadedinde meydlan km t 
dahi oba, bilvesile velinimeti bi- 1 ka çı 11 ır. _ hır 

· d . <Krb inkarı zait goren 
mınnet efen imfzın ıarayı hüma- ' k d l t dird 

d 
_ l ıız en ilini bırabk arı aa e 

yunların a teıerruf, çakerlnfz b l bl 25 Ur 
için ayrıca ıerefler teıktl eder. avu u terk edeceği gl a-

- Esteğfirullah.. Ne müna- da verecegini [ıöyleyor. Zarif 
ıebet paıa hazretleri... ağa bunlara kulak aınıayarak 

Diyerek gülümıemiıtt. Paıa, merkumu karakı ol"n getirmfı 
bir taraftan da iri iri ter dökü- ve tahkikala baılamııtır. 

d 
Aırııız dükkanların tarafından 

yor u. ld ğ b ı ha vf yatının 
Kahve, ılgara alındıktan ıon- açı ı mı, avu mu 

bııa koıtular Paıaya haber ver
diler. Al yanakli 11rmalı zabiti 
yukarıya buyur etliler. 1288 ıe· 
neıioden beri Sadaret ruyaları 
lcinde oyalanup duran Mahmut 
Nedim paıa merak ve endiıe 
içinde bekleyordu. 

Mahmut Nedim a>aıa Sultan 
Abdülazizi "yeleıiz arıtana" çe
viren eıkl Sadrıazamıdı. Abdül
bize ellerile rüıvet ıunan emektar 
adam,yaverln öpüp batına koyduk· 

ra, baıkatip Rıza pafa hasbıhal da mezkur dukklnlardan aıırdı-
kılıklı dert yanmağa baıladı: ğını ve hartkzede olan ınantfa-

- Pata hazretleri, efendi- tura mafazaııoa glrdıii zaman 
miz ıu Mısır meselesinden peki yere bıraktıiı mumdan ya~lın 
ziyade 11kıhyorlar. Hudaya ma- çıkardıfını itiraf etmlt ve ilav~-
lüm, habgihı ıenlyelerinde bir ten Mantaa, Ma.J'mara Yayakoy tan sonra uzattıjı zarfı, ellen 

tltrlyerek almıı,farkına varmıyarak 
öpmüı baıma koymuıtu. 

Bir kelime ıöy\emeden dönen 
Hünklr ya ver.ine bir tkl ıüal ıor
ma~a bile vakıt bulamamıtb. Ya
ver pat çekilp ıitmittl• Mahmut 
Nedim Pata oradaki kanepeler-

dakika olıun huzur içinde bu- ve Süleymanlıda hırsızlık yapb-
lunamıyorlar. ğınl da anlatmıttır. Hırsıza bu 

- Aman, aman .• devam bu- ltlHi naaıl yaptıfı ıorulunca ll-

yurmayınız Paıa hazretleri kulu- kayt bir vaziyette: 
nuzu meyu• ederalntz.Vallahi mil- Ne yapalım altah ıaıırttı, bu 
mkün olaa veltnlmet efendinizin itler de biiyle oldu! 

(Devamı -var) dly~rek omuzunu aıkmııtır. 

İllanhulun mühim bir piyasa yeri sayılan : 4 üncü vakıf han 

Ticaret ve sanayi odaıı ta
rafından piyasamızın ıon seneler 
içinde geçirdiği buhran ve bu 
buhranın sebepleri hakkında bir 
tetkik yapıldığı ve bunun için bir 
komiıyon tefrik edildiği evvelce 
yazılmııtı. Bu tetkikat meya
nında iflasların dereceeinln tertip 
edileceği ithalat ve ihracata 
teılri de ayrıca kaydolunnıu,tu. 

Bu husuı hakkında fikrini öğ
renmek üzre bir nıuharrirlmiz 

ticaret odası aza11ndan 8. beye 
miiracaat etmtıtir. B. B. muhar
rlrimlze ıunları ıöylemiıtlr: 

- Böyle bir tetkikata tid
detle ihtiyaç olduiu ıilphesizdir. 
Yalnız ıu noktayı kaJdetmek 
n'ecburlyett vardır ki. odanın 
bu tetkikatı lıtlıart mahiyettedir 
ve aldıfı neticeyi iktiıat vekale
tine bildirmekten ibarettir. 

Son senelerin buhranını ıu 

ıekilde hula•a etmek mümkün
dür: 

Senelerdenberi devam eden 
ticari bilanço açılı yeni güm
rük tarif esinin kabulü dolayıaile 
bir felaket doğurmuıtur. Bir ta
raf lan istihıal azdır. İıtihsal az 
demek Türk paraıı tıtira kabili
yetini kaybediyor demektir. 

Tatbikatta b onu borsa pll
kasında görüyoruz ve lnwilız lira
ıile anlıyoruz. lıte bu lslihıal 
azlığının devamı esnaeında ıüm
'1iik tarifeıi meclisteydi. Bundan 
evYel iflAılar olmuyordu demiyo-
rum. Fakat bu tarife me!'eleei 
üzerine itha latcılardan bir çok
ları fazla ithalat eıyaeı getirtdi
ler. Bu, mümasili eıyaya yeni 
tarifede fazla resim koymaktan 
neı' et e .iiyordu. 
İıtihsal az olunca iıllhli.k bozu

lurdu ve bozulmuıtuda . . Böyle
ce noksan ihracat veya baıka 
bir tabirle ihracatın azlııı fazla 
ithalatı karıılayamadı. ithalatçı 
tüccarda memleketin ıon seneler
deki iıtihlak kabiliyeti hakkında 
en küçük bir tahmini yapmamıı
tı. 

Vaktaki, Avrupa müe11eıe

lerine kartı bono ödeme zamanıl 
gelince it değlftl. 

Avrupadan mal ithal eden 
büyük ithalltçı kredi ilzerlne 
ınalı k6çiik ilhalltçıya vermiıU. 

O bir diferine.. Mal ıürf'

medı dedik .. Böylece müteıel

•tlen kredi ile gtden bu malların 
paraa alınmadı. Çünkü lıtlhllk 
hayatı daralmııtı. Para alına
mayınca iflaalar biri biri arka-
11ndan aitti. ve el'ftnda ıidlyor: 

Bu arada bir noktayı daha 
ıöylemek icap eder. lcra kanu-

nu da bunda müe11lr olmıyor dr 
gildi. İçinde bulunduiunıus 
ıene mahsulü bol fakat ıürillll 
hakkında bir ıey ıöylemek ınOlll"' 
kün değil. 

Ticaret odasında yapılacak 
bir senelik iflaı adedi ve sebe
pleri bir noktadan daha bfsl 
tenvir edecektir. 

Bunlar göze çarpan sebeplerdir• 

daha bilmediğimiz sebepler de bu 
tetkikat neticesi meydana çıka

caktır. 
Ticaret oda11 Azlsından S. 

beyin bu izahatı dolayııile key
f iyeli birde piyaıamızm tanmmıf 
tacirlerinden Hayri beye ıorduk· 
O da bize aynen ıunları ıöyledi: 

- Ticaret oda11 komisyon 
yapa dursun. Piyaıa artık bu 

L komisyonlarla itin ıitmedifloi 
anlamıfhr. 

Şimdi ye kadar yapılan komi•· 
yonların hanıiainden faide ıel· 
mittir. 

Eier ıel•eydl limanın iılabı 
bilmem ne için yapılan komıı

yonlardan gelirdi. 
Oda mecliıinin toplandıiı 

gtınler bir ujrayıveriniz. 
Aza bir meı' eleyi koridorda 

baıka türlü konuıur. Mecliı 
ıalonunda baıka türlü. 

Bu itibarla mes' ele yok de· 
mektir. Allah hemen cümlemlsl 
iflaıtan ıaklaıın demekten ve 
muamelatı asgari hadde indir
mekten baıka çaremız olmadıtı· 
nı ıöylemek zaruretindeylz. 

Biz bu ıözlere bir t•Y llAv• 
etmek istemiyoruz. 

aıı•••a••••••••••••••••••••••" 
! 'l1İYATRO VE SİNEMA 1 
························~····· 
l3eşiktaş ~lilli Sinen1asınd~ 

Bu GECE 

San'atkar Naıit bey, komik Şevki 
bey ve kumpanyaları birinci def• 
olarak gala müsamere. 

İki cicek bir böcek 
t t 

Komedi 3 perde 

Duhuliye 3 O kuruı 

1 BELVÜ _.. 
BAHÇESİ 

- HARBiYE -

lstanbulun cenneti 

Vfyoloni•t ZEKi B. idar-tnd• 
ORKESTRA 

Taze birn, nefis mezeler 
Kibar aileler mahfeli 



10 Haziran YARIN 

Aşıkların iltica ettikleri mahal 
çok geçmeden Öğrenilmişti! 

----~--
Mirabo asılzadeler tarafından aforoz edilmişti.. Artık 

başka bir çareye baş vurmağa mecburdu. 
Bu çare ne olabilir ? 

- 11 
Kodesten çıkınca karııı

llın maaaile oturdufu dö Pon
tarhye ıatoıunun demir kapı
larıuı kapalı buldu. Provanı'ın 
eıı eıki zengin aileıl böyle bir 
damadı evlerinden içeri ıok
IDak bile tltemiyorlardı artık. 

Bu ıufetle, zaten hiç bir an 
le•ınedlil,iıınamadılı karflının 
Yataflndan uzak kalan etki 
zampara yine kadın . kumar 
•e ılyaı~t mecllılerlnde dönüp 
dolaıırken madam da Monnler 
lıınınde bir kadına tesadüf 
ediyor. Bu hakikaten Miralto
llun anladılı manada güzel, 
•teıli, kızgın bır kadındır .. 
OıtGne üıtUlk, kocaıı da ihtt
Yar, aeraem aıilzaden!n bi
ridir •. 

Madam da Monnier j)e Ml
tabo araıında muhterlı, içli 
bir aık macerasıdır baılıyor .• 
ibuyar kocalı genç kadınla, 
karııının evinden kovulan ıa
lıık zabit delice ıevlılyorlar .. 
Şevııiyorlar... Ve nihayet bir 
IGn... Nihayet bir gün kaç
IDala karar veriyorlar... Ka
çıyorlan . . 

Şimdi, Mlraltoyla ıevıtltıi 
IDadam d6 Monnler Holandada 
bulunmaktadırlar. Hollandanın 
ID&vi i6kü albnda iki üç ay
dır unutulmaz bir bayat yaıı
Jorlar. Mtrabo, kumarı, ılya
.. tl unutmuı gibidir. Şimdi 
o, yalnız bir tek kadının thtl-
taıına batlamııtır :kendini .• 
Fakat bu bailanıı çok uzun 
•Grıntyecektir ••• 

Atıkların iltica ettikleri ma-
hal 6frenillyor. Ve iki ıevda
Zede yakalandıkları gibi Fran
l&ya getiriliyor. Miraboyu tek
rar Kodeıe takıyorlar. Ma-
da111 416 Monnier hlr manaı
lara atabyor.. Güzel kadın ar
tık burda, kafaları tiraıh, vii
c.atları piı piı kokan ve bu 
kok111uı vücutla, tıraılı ka
fayla, hazreti i .. ya karı ol-
ID&yı d(lfQnen rahibelerin ara-
1ıacla çile dolduruyor... Hol
landayı, Mtraboyu dii16nüyor. 

Mtrabo, kodeıte yalnız bir 
biate tutuıuyor. Kendlılnin ihti
raılarına her zaman mani olan 
'-9cltit kadını elinden alan ve 
._. içlerinden atan, onu bor 

1 

ıa~V erden intikam almak .• 
e, Mirabo kodeıten çıkar 

çdq,y. •• bGtGn kuvveUle ılyaıl 
:·••-'eleye batbyor,ytne bulun-
~ ~ttekt aaılzadeler onu 

a • a.-oroz etıntılerdlr. Bu 
aforoz, Mırabonun ablaksızlı
iınd.n dolayı cleiildir. Zira 
uılzadelertn bir çOfu, Mtra
bo1a nazaran ahlaluız oflu 
r alılakıızdırlar. Fakat bu deh 

fttenatn ikide bir itleri mey
dana w;._ası, siyasi mGcade
lecle aata aola saldarmaııdır, 
onları kw:bran •. 

Marabo arbk, yükselmek 
için, içinden çıkbfı asılza
deltte dayanmanın mümkün 
olmı1acatım anlamııtır. 

Eta Jenero mec~lsi için in
tihabat baılayınca, Mtrabo 
derhal Gçiincü tabakayla btr
letlyor. Nutuklariyle, ateılt 
ıazlerlyle, aıılzadellğe hücum-
larlyle derhal halkın nazarı 
dikkatini ce1bediyor. Vilayet
ler onu intihap etmek için 
müıabakaya g!rlfiyorlar ve ni
hayet Mtrabo üçüncü tabaka
nın müme11lli olarak Eta Je
nero mecliıtne ıeçıliyor. 

Eta Jenero mecliıl, üçiincil 
tabaka milme11illerl tarafından 
Milli mecliı haline inkılap 
ettlri ldiğl zaman burada gayet 
m6hlm bir rol oynamaia baı
lıyor .. 

lıte böyle bir bayat yolu 
takip ederek Mtlll meclilln 
en bily6k hatiplerinden biri 
olan Mtrabonun, mecliıteki 
f aaltyetl de çolr karıtıktır. 

(Devamı var) 

lıtanbul 4Gncü icra m;;;..luğundan 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne oldu
ğu: bir kıt'a bal mohalli ve muh-

lıtanbul 4üncü icra memurluğundan 

terik köık 1 
Gayri menkulün bulundufu l 

mevki, mahalleıl, ıokağı numa
rası: Oıklldar altuni zade m. 
Nitantaıı aokak atik 5 

Takdir olunan kıymd: tamam 
bin beıyüz lira 

Artırmanın yapılacajı, yer, 
ıiin, aaat: lıtanbul dördüncü icra 
memurlujunda ı 9-7· 930 tarihinde 
perıembe günii ıaat 16 ya kadar 1 

1 - lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnameıl 1 · 7-9 3 O tar 1-
binden itibaren 29-149 numara 
ile latanbul dördGncü icra cla
treainln maanen nameraemda 
her heain prebllmeat için açıktır. 
lllnda yazıla olanlardan fazla 
maldma t almak iıtayenler iıbu 
ıartnameye ve 29 - 149 doıya 
numaraıtle memurlyetimlze mii
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya lttlrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yQzde 7 
temlna t göıterecektir. 

3 , - Hakları tapu ılclltle 
sabit olmayan ipotekli alacaklı
larla diler alikadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve buınıile faiz \'e 
masrafa dair olan iddalarını tıbu 
tlln tarihinden itibaren Yirmi · 
16n içinde evrakı müıbitelerlle 
birlikte memuriyetlmize bildir
meleri icap eaer akıl halde hak 
lan tapu ıicillle ıabit olmıyanlar 
aatıı bedelinin paylaımaıında 
hariç kahrlar. 

4 - G6ıtcrilen günde artır· 
ma ıartnameıint okumuı ve lü
zumlu malumatı almıı bunları 
temamen kal: ul etmiı ad ve 
itibar olunurlar. Oıtünde bıra
kılan gayri menkulun bedeli. za
manında verilmezse gayri men
kul ikinci bir artarma ile ıatalır 
ve bedel farkı ve mahrum kab
nan yüzde bet f alz ve diler 
zararlar aynca h6kme hacet 
kalmakıızın memuriJeUmlzce 
alıcıdan tabıll olunur. Bet numa
ralı fıkradaki tart tahakkuk 
etmek kaydlle Gç defa baiırıl
dıktak aonra gayri menkul en 
çok artıraoın üıUlnde bırakıbr 
Şart tahbkkuk etmez•e artırma 
gere bırakılıp alıcı taahhütlerin
den kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Arbranın birinci •eya 
tklnct olmaıına ve gayri lllen
kule taalluh eden kanuni hakka 
•• aabıın tanına göre dlfer 
tartlar artırma blrlnddır llliite
raldn belediye vergi e•kaf 
rG1a111a mGfterlye aittir Peıtn 
para ile tablmaktadır. 

Ya .. lan lc6fk •• bal yeri 
yukanda 16ıtertlea 1 9 - 7 - 9 ı o 
tarihinde lıtanbul d&rd6ncn icra 

Safiye Vaafinur Hanımın Na
zım beyden aldıfı mebalifı ma
lümeye mukabil vef aen ferai 
eylediği Samatyada Beyazıt cedit 
mahalle ve ıokagında klln ce
dit 89 No. lu hanenin nmf ht11esl 
otuz gün müddetle, bilmllzayede 
iki yiiz elit lira bedelle talibi 
uhdesine ıhalel evveltyeıi bllicra 
thalel katiyeıl için on beı giin 
mllddetl~ müzayedeye konulmuı
tur. Hududu : Cephesi tramvay 
irkaıı tlmendüfer yolu ıai ta
rafı Firdevı Hanım ıol tarafı 
Ayte Faize Hanım arNıile mah
dut 76 metro, 79 deıimetro 
terbllnde araziden 55 buçuk 
metro murabba bina miitebakııl 
arkaıında baiçedlr evaaf müı
temllltı bir taılık bfr camaklnla 
müfrez iki ıof a biri cama kanlı 
muhdeı yüklü dolapla kısmen 
muhtaçı tamir dört oda hail 
bir arahk bir taı oda bir odunluk 
ve kömOrlGk merdiven alb Frenk 
tulumba11 bozuk alaturka ocaklı 
bir mutfak, bahçede btr kuyu 
bir dut aga cı vardır. Hanede 
Makbule Hanım kiracıdır. Kıy
meti muhammlneıl tamamı 1800 
liradır. · Yaniın duvarı vardır. 
Poyraz ciheti muhtacı tamirdir. 
Y6zde beı zam ile nıııf hlne-
ılni almak ve daha ziyade mal6-
ma t edinmek lıtiyenler nldf blı
ıeslnin kıymeti olan dokuzyüz 
liranın yüzde onu nlıpetinde 
pey akçelHinl ve 929 - ~077 
doıya numaraaile latanbul 4 Oncü 
icra memurlufuna müracat ey
lemeleri ve 28/6/93Q tarihinde 
ıaat 14 ten 16 ya kadar tba
lel katlyesl yapılacağından müı
terllerin bizzat veya btlveklle 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

lıtanbul mabkemel aılJye 6 ıncı 
Hukuk Dairesi. 

Akaarayd baba Haaan alemi 
maballeıinden L6tfl efendi 10ka
iında 9 No la hanede mukime 
Safi ye hanım: 

Ahmet beyin ale1hlyeze ika
me eyledlil botalllllanın teıctlı 
davaıından dolayı verdiit lıtlda
namentn bir ıuretl ikametglhını
zın meçbullyettne mebni teblll 
edtlmedttl mabelle muhtarı ile 
teblıte memur m6ba1ıt1 tarafın· 
dan verılen meıruhattan anlaııl
maila lllnen teblliat i .:raıına 
karar verilmif olduiundan tarihi 
lllndan itibaren on ıGn zarfında 
bu baptaki cevapnamenlzl tah
kikat haktmllllne ite etmeniz 
hukuk uıul muhakemeleri kanu
nun mevaddı m6taalltkaıına tevfi
kan tebUiat makamına kaim 
olmak Gsere illn olunur ••••• 

memurluiu odasında lıbu llln 
ve g 6ıterllen artırma ıartnameıl 
dalreıtade ıatalacafı illn olunur. 

Sahife b 

Korkunç bir imha 
[ Birinci sahifeden devanı J 

mevkuf bulunduiu hapiıhane 
odasında kendini birden yere 
atmak suretile ağır bir ıztır-;; 
içinde doktorun 1 vürudundan 
evvel muallim Muıtafa efendinin 
yanında ölmüıtür. 

Hadiıt'ye._:müddeiumumi; ma
vini Şevketi bey vaziyet etmlt 
belediye tabibi Oıman Dündar 
bey de celbedilerk mesmuata 
müsteniden ıektel kalpten vukua 
geldiği hakkında birlrapor tastir 
edilmitUr. 

Merhumun~atleıl~S~ hanım ta-
'::rafmdan müddeiumumilik maka
.. mana bir lıtlda verilerek mülki 
ve askeri etibba heyetinin mu
ayenaıi talep edtlmit ve talebi 
vakiin tnfazana karar iıtlhsal edil· 
mittir . 

Hadiae ıabahleyln çarııda 
intihar ıeklinde ıayi olcnuıtur. 
Merhumun doıtlarından bazı ze
vatın 6IOm keyff yetini telefonla 
ıormaaı üzerine hapishane ittlıa-
llnde bulunan J•ndarma santıra
hndan ela (evet intihar etmiıttr.) 
Tarzında cevaplar verlldlil aöy· 
lenmek tedtr. 

AbdOrrablm bey malQm oldu
ğu üzre evvelce Pulltbane' de 
bazı memurlara yer vermek 
ve ya ıatmak meıeleıl üzerine 
mevkuf bulunan memurların tev
kifinden ıonra vlliyet tarafından 
tevkif edllmit ve bir müddet 
ıonra beı bin lira kefaletle tah
liye edllmtıtt. 

Bilahare ofa giden merhnm 
jandArn•a vaııtaalle merkeze cel-
bedilmit fakat vali beyle görüı
Uikten sonra aerbest bırakılmııtı. 
Geçen gün pulatbaneye giden 
Abdfirrablm bey avdetinde 
odacııı tarafından ıivil memur
larm kencillini aradıfına ve yazı-
hane önünde bir hayli bekledikleri-

ni ıöylemtı, erteıl Nbab ıoukıudakl 
lkametglhından ayrılırken klh 
gölıOnO, klb midesini aöatere-

İstanbul 4 üncü icra nıc
mur]uğundan: 

Açık arttırma ile paraya. çev 
rllecek gayri menkulGn ne ol
dulu : 2 bap hanenin tamamı. 

rek airı duydutunu alleıine 
ıöylemft ve bir saat sonar orta
hlıarda bir kıraathane de otur-
makta iken memurlar tarafından 
tevkif edilmiftif. 

Sebebi tevkif, yazıhanede 
kitfplerfn tuttuğu defterlerden 
batka. def terim yoktur diyerek 
talep edilen defteri vermemeıl 
oldufu gösterilmektedir. Son 
tevkiften ıonra, bir seneden 
beri mustarip olduğu ıeyyar ro
mat•zmadan ve mide rahatsız 
lıjından tiklyet etmekte imlı. 

Ölümün tabii mi, gayri tabii 
ml vukua geldlilni mide ve ba
fıraak akıamının lıtanbol tıbbı 
adliıine gönderilmek tstendlil 
de ıöylenmektedir. ,, 

Dün bu meıele için Trabzon 
valisinin Ankaraya davet edile-
rek Trabzondan hareket etmlt 
bulunduiunu ve mevzu babı ol
an zatın atleılnin de İıtanbula 
geldigini iıtihbar ettik. 

Trabzon tevklfaneıinde fav
kallde garf p bir ıurette vefat 
eden bu zabn ailesi bu nıeıele 
hakkında hükumete ve yükıek 
makamlara müraccat etmlttlr. 

Diln kendiıile görüıen bir 
muharrlrimize,mumaileyhln aile
ıl tu cidden fevkalade olan 
ı6zlerl söylemlıllr: 

tlVall Ali Galip B. nedense 
zevclme permaiını doladı, ken
diılnl hapıe attı. Şikiyet ettik, 
müfetttıtere baıvurduk, nihayet 
24 Natlik bir mevkufiyetten 
sonra kendisini kurtarabildik. 

Aradan çok geçmeden yine 
tevkif ettiler. Cürmü nedir? Bil
miyorum. 

Zevcim ölmemlt, öldürOlmüt
tür. Likin tabanca ile, bıçak ile 
degil. Ben hakkımı, yavruları-
mın hakkını arayacafım, en bü
yük makamlara ~firacaat ettim.I 

Hak ve adaietln tecelltıinl lı
Uyorum. Btz adalet tıtlyoruz 1 .; 

Gayrı menkulün bulundnfu 
mevki mahalleıl, ıokafı, numa
raıı: Eirtkapı Hacı llyaı m. Bak- ı 
kal ı. c. 1 O No. B.ıılatta Hacı 
Alt m. demirci ı. c . 15 No. 

Takdir olunan kıymet: Ba
lattaki 500 1. Eirtkapıdald 850 1. 

Jilet 

Artırmanın yapılacafı yer aOn 
saat : lıtanbul 4 üncü icra dalre
ılnde 15-7-930 cumarteıl 14 ili 
ı ft ya kadar. 

1 - lıbu gayri menkulün 
arttırma ıartnamesl 2' - 6 - 9 30 
tarihinden itibaren 929-218 No. 
ile lstanbul ' üncü icra datreılnln 
muayyen numaraaında herkesin 
görebllmeıl için açıktır. llinda 
yazılı olanlardan fazla maldmat 
almak lıteyenler, lıbu ıartna
meye ve 929·218 doıya numara· 
ıtle memurtyetımlze mOraccat 
etmelidir. 

2 - Arttarmaya JıUrak için 
yukarda yazıla kıymetin ytiscle 
yedi teminat pıterilecektır. 

8 _ Haklan ı.po ıidltle 
Nblt olmayan lpotekll alacakblar
la diler allkadarların ve irtifak 
hakkı ıabtplerinln bu haklarını 
ve buıuıile f alz ve maarafa dair 
olan tddtala nnı qbu illn tari-
hinden itibaren ytnaf aOn içinde 
evrakı mOıbetelerile birlikte me-
81urlyetlmlze bildirmeleri icap 
eder, akat halde haklan tapo ıl
dllle sabit olmayanlar Hbf be
delinin payfatmaıında hariç kalır. 

' - G6ıteı ilen pde arttır
maya ltllrak edenler arttırma 
prtnameainl okumuı ve IGzuın
lu mal6matı almıı bunları ta
mamen kabul etmlı ad ve lttb&r 
oluaar. OıtOade bırakılan gayrı 
menkultın bede!l zamanında ve
rtlmezae ıayrı menkul ikinci bir 
arttırma ile ıatıhr Ye bedel 

• tırq bıçakları, 

farkı mahrum ifalan yOzde beı 
faiz •e diler zararlar •yrıcll 
hOkme hacet kalmakıızın me
muriyetlmlzce alıcıdan tahıil o
lunur. Bet numarala fıkradaki 
,.rı tahakkuk etmek kaydile 
Gç defa batırdıktan ıonra gayrı 
menkul en çok arttaranın üıtiln
de bırakılır. Şart tahakkuk et
mene arttırma geri birakıbp 
alact taahhütlerinden kurtulur ve 
teminatta kalkar. 

6 - Arttırnıanın blrlnd ve1a 
ikinci olınaaına ve gayri menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre clJler tartlar. 
Artırma 2 et dır Balattaki 1 inci 
artbrmanın en eon bedeli 200 

lliradu. Etrıkapıdakl 400 liradır 

1 

Peıin para tle aatılmaktadır. 
M6teraldlll vergi, Belediye 

Vakıf ıcare rGıumları mGıterlye 
aittir. 

Yanlan iki bap hane yuka-
nda ptertlen 5-7-930 tarihinde 
lat. 4 cü icra memurlutu oda
ıında ııbu ilin ve ıöıterllen art
brma tartnameıl datrealnde 
ıatılacajı llb olunur. 
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HASAN ZEYTİN YAGI OKKASI 100 KURUŞ 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavlarda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan z~ytln yağı iıtimal ediniz. Çünkü pek ıaf ve halistir. Şerbet g~bl 

tatlıdır . Hamiziyetl yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlüt yağlardan tevekki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek karı 
akıldır. Bilhassa içmek suretile Haıan zeytin yağını doktorlar tavaiye etmektedirler. Kum, taı, böbrek ve bilhaasa karaciğer, ıafra, ıarılık hastalıklaranda bol bol HasaD 
zeytin yağını içiniz. Kiloluk ıtıe erde 80, bir ve bet ve daha büyük tenekelerde ıaft okkaaı 100 kuruıtur. Toptancılara tenzilat. 

BÜYÜK TAYYARE I 
PİYANGOSU 

8. İNCİ 1~ERTİP 5. İNCİ KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, 1ı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .• 

ikramiye 

Lirad1r 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

· Gışe memuru aranıyor 
Moda deniz banyoları . için iki gffe memuruna ihtiyaç vardır. 

Hanım veya erkek olması ve kefaleti nakdlyede bulunulması ve 

Almanca bilmesi ıarthr. Moda'da banyolar müdüriyetine müracaat. 

A~~~~~~~Aô~~AA~b~~~~~~AA~~~~~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t DOKTOR ~ 

~: AGOP YESSA YAN :!; • • . ~ 
•:• Langada camiıerif sokağında No. 19 lu muayenehanesinde ~ı• .. " ·~ ... : hergun hasta kabul eder. : 
~ y 
~~~~h~ô~~~~~~b~~b~~b~~~~~~~~~~b~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

atıhk dükkan hissesi: 
Numaraıı 1 Yogurtçu çeımeıl: sokağı Cafer ağa mahallesi Kadıköy 

fevkinde bir vda bir beladır. Tahmin olunan (1800) lira. 

İstanbul 4 cü icra me
murluğundan : 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri nıenkulün ne ol
duğu : Köık, Rıhtım mahalli 
müıtemilatı sairenin nısıf hisaesi 
ve 1 7 buçuk masura ve üç lüle 
mai lezlzin sülüs 1hiaseıl dört 
hiase itibarile iki hisaeıl 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevkii, mahalleıl, sokağı, nu
maraı: 

Boğaz içi Emtrgan mahallesi 
Bağlar Hilali ve lstinye ıokağı 
atik 8 10,8 m. 10. in. 

Takdir olunan kıymet : Ta
mamı otuz bet bin lira 

Artırmanın yapılacağı, yer, 
a\in, saat : İstanbul 4 cü icra da
iresinde 19/7 /930 Cumartesi ıa
at 14: ila 1 ti ya kadar 

1 - lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnameıl 7 /7 /930 ta
rihinden itibaren 929/89 No ile 
lstanbul dördüncü icra dairesi-
nin muayyen numarasında her 
keıin göre bilmesi için açıktır. 
handa yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler, tıbu 
ıartnameye ve 929/89 .losya nu
maraslle memuriyetimize müra
caat etmeUdir. 

2 - Artırmaya irtirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
beı teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicilile ıa
bit olmayan ipotekli alacaklılar
la diğer alakadarların ve irlif ak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve huıusile f alz ve masrafa dair 
olan iddi1tlarını itbu ilan tari-
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me-

Satılık dükkan hisse l numarası 3 Yoıurtcu çeımeıi ıokağı Cafer 
ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir beladır. Tahmin edilen 
(11 50) lira. 

Sa talık Pastacı Furunu nısıf hisaesl numarası 6 Y ogurtcu 
çeımeııl sokağı Cafer ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir 

' murlyetimize bildirmeleri icap eder. 

heladır. Tahmin edilen (1250) lira. 1 

Satılık dükkan n111f hissesi numarası 7 Y ogurtcu çeımeıl sokağı 
Cafer ağa mahallesi Kadıköy febkinde bir oda bir beladır. Tahm!n 
edilen (1000) lira. 

Satılık dülckan nısıf hisseıi : Numarası 9 Yogurtcu çefme ıokağı 
Cafer ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir beladır. Tahmin 
edilen (875) lira. 

Akıl halde hakları tapu ıicilile 
ıablt olmayanlar ıatıı bedel:nın 
paylaımasında haric kalırlar. 

4 - Gösterllen günde artır
ma ya ittlrak edenler artırma 

ıartnameıini okumuı ve lüzumlu 
maltlmatı almıı bunları temamen 
kabul etmig ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men· 

Satılık dükkan nısıf hissesi numarası l 1 Yugurtcu çeımeıi ıokağı 
Cafer ağa mahalleıi Kadıköy fevkinde bir oda bir heladır. Tahmin 
edilen (875) lira. 

Sntılık dükkan n111f hisseıl numarası 99 Moda caddesi Cafer ağa 
mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir mutbaktır. Tahmin edilen 
(1 25 0) lira. 

1 
kulün bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul ikinci bir 

1 artırma ile satılır ve bedel farkı 
1 ve mahrum kalınan yüzde beı 
! faiz ve diğer :ı.ararlar ayrıca 
l hükme hacet kalmaksızın me
, muriyetlmizce alıcıdan tahsil 

olunur. Beı numaralı fıkradaki Satılık dükkan nısıf hissesi numarası 103 Moda caddesi Cafer 

ağa mahallesi Kadıköy : Fevkinde bir oda bir mutbaktır. Tahmin 
edilen (1 260) lira kıymet defa ten verilecektir. Müzayedeye ittlrak 

edeceklerden muhammen kıymetler üzerinden °/u 7 buçuk pey akçası 

alınacaktır. Satıı muameleıi 12/6/930 Perıenbe günü saat ıs te 
Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usullle yapılacaktır. (R) ı , ., 
Devlet demiryollan ilan atıl ı 
~-~dm-ımıB:~- QJ!ilimm~------' 1 
Eskiıehir atelyesine muktezi beı tezgahın kapalı zarfla müna

kasası 21. Temmuz. ao. Pazartesigünü ıaat 15 de· Ankara Devlet 
Demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

İ§ti rak edeceklerin teklif makbuzlarını ve muvakkat teminatla
rını aynı günde saat 14,30 a kadar münaka1a komiayonuna verme
leri lazımdır· 

Talıpler ınünakaıa ıartnamelerini beıer lira mukabilinde Anka
rada ve Haydar paıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

ll- * 
Travers harJç olmak üzre 29 kilometrelik yol malzemesinin kapalı 

zarfla nıünakasası 14 temmuz pazartesi günü ıaat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde Yapılacaktır. 

lıtırak edeceklerin teklif mektuplarını ve uıuvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komiıyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Münakasa ıartnamelerl (50) lira mukabilinde Ankarada ve Hay
darpaıa da idare veznelerinden alınabilir. 

• 

ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan ıonra hayri 
menkul en çok artıranın üı· 
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmaı•na ve gayri menkule 
taalluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre diğer tart-
lar. Vergi belediye vakıf lcare 
rüsumu müıteriye auur. Artır
ma birincidir. Peıin para iledir. 

Yazılan gayri menkul yuka
rıda gösterilen 19-7-980 tarihin
de İstanbul 4 cü icra meınurluau 
odasında ııbu ilan ve göıtertlen 
artırma ıartnameıl dairesinde 
ıatılacafı ilan olunur. 

Aynı zamanda iıbu ilin va
rakası ikametgahları meçhul 
olan borçlu Mehmet Cemalettin 
ve A•.met Celalettin beylerle 
umumi vekilleri $alp beye ve 
alakadar Gülter ve Cenaniyar 
hanımlara ve Mehmet Cemil pa
ıaya teblii makamına kaim ol
mak üzre ilan olunur • 

2. K. O. SA. AL. komisyo
nundan: 

Balıkesir Garnizon efradına Ağustos gayesine kadar Ekmeklik 

altmıı bin kılo üç yıldız Un kapalı zarf usulile satın alınacaktır· 
Evsaf ve ıeraili komisyonda mevcuttur. Taliplerin 18 Haziran 9SO 

ı Çarıamba günü saat ı 2 de temlnatlarile komiıyona müracaatlar•· 

/;---------------~, 
l yelkenci vapurları 

KARADENİZ POSTASI 

Vatan vapuru 

Ha!ı~an Çarşamba 
günü akıamı (Sirkeci) rıhtımın

dan hareketle ( Zonguldak, j 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- . I 
sun, Trabzon, Sürmene, ve 
Rize)ye azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 1 

1 vapurları) acenteliğine müra-J 
'-=at. Telefon: İs: (1 515) 

İlan 
Satılık arsa, numarası 6, Mal

t11 sokak, Zühtü paıa mahallesi, 
Kadıköy, etrafı açık olup, köık 
inıaaına elveritlidlr. Mesahası 

(707) ziradan ibarettir, tahmin 
olunan (1414) lira kıymet defa
ten verilecektir, aatıı muame
lesi 19·6·930 perıenbe günü ıaat 

1 ATINtZi 
HM 

,~:::~~~ız0 
usulle vü cuda gr· 
tiril cn LINIA ke- • 
merı scmizli.:i iz:ılr ! · 
eder ve ' ficu.!ur. ! 
hututu n ıı irıctltır. ~ 
Ellıslikl ve doya • 
nıklı bir t rikvJ\ln 1 
mamul olan l.l~'IA' J 
hem spoıculanıı 1 '" 

hem amclıynt çbr nlrr1•1 krrnC"rı ul ııp 
(ennİ \'t' Ct'ZC'rı hl/.\ tkı ~DVC ın.Jr fılt • 

kın :ı:ııhu ı n"u ""' ıı olur. 
fstanbul'dn ,:ıhıız Bl'\'Oğl u ııd:ı 
Tiinel mcy(•,ınında 1~· ıİu ıııanıd :ı 
,' 'e İstiklal t•uddcsiııdc :m:; No.dıt 

_. . cat§§e l ,, 
mağ ız:ıla rrn da satılır. 

Husu:i r.ıııgazıısındo onu tc-crubr cdın ıı 
veyahut batnın l:utnı \'t' lam tlQ} unıu:ıı 
bildırrnrk sn,.< tılc ııdresıniu gonclrrmt· 

nılıı ısteyini:ı: • ,.. 
Fin tı 17 'J'iıı·k lirn~ı 

Postıı ile gönd e rilen kımıC'r l cr mıı\'8fık ol· 
rnndığı tnkdird e tebdll \ cya bc:"d elı ıııdr 

~dılir. 

Doktor A. kutiel 
Muayenehane ve tedavli elektrl~f 
laboratuvarı. Karaköy topçular 
caddesi 34 

ilan 
l5te Üıkudar Malmüdürlüğünde Satılık Ev maa Dükkan ' 
pazarlık uıulile yapılmaktadir. bi11ede 3 hissesi numarası 44/46 

(R) Muradiye sokağı Caferağa mahal' 
* leı ı Kadıköy: Tahtında dükkaO 

Satılık arsa, ' numarası 16, birinci kat bir mutbnk 1 oda bit 
Türbe sokağı, Haaanpaıa mahal- ıofa ikinci kat ıki oda bir sofa .. 
lesi, Kadıköy, Kuıdili Çayırı kar- dır. Tahmin edilen ( 2000) lir• 
ımndadtr, tarafeyninde Apar- kıymet defaten verilecektir. Mii .. 
hman ve bir tarafında hane zayedeye iftirak edeceklerdeO 
mevcut olup, ebniye inıaaına J<' 7 buçuk pey akçesı alınacak-
ınüsaittf r, ve meıahası 1G7 zi- tır satıı muamelesi 26/6/930 Per-
radır, tahmin edilen (200) lira ıenbe günü aaat 15 te Üsküdar 
kıymet defaten verilecektir, sa- malmüdürlüğünde aleni müzaye-
tft nıuameleıl 12-6·930 perıenbe de usulile yapılacaktır. ( R ) 
günü saat 19da Üskudar Mal- * 
müdürlüğünde pazarlık usuliyle Satılık Ev 4 hf 11ede a hiaaeıi 
Yapılacaktır. (R) numraıı 42 Muradiye sokağı Ca-

* · ferağa mahalleıl Kadıköy: birinci 
Satılık araa, numarası 54, kat bir oda bir mutbak bir gof& 

Kandilli ıokağı, Kandİllt, denize ikinci kat iki oda bir ıofadır· 
rıhtımı ve kısmen kargir temel- Tahmin edilen (1000) lira kıymet 
leri mevcut olup, ebniye inıa· defaten verilecektir. Müzayedeye 
ıına elveriılidir, meıahası (2000) iıtlrak edeceklerdan Jo 7 buçulı 
ziradan ibarethr, tahmin olunan 

pey akçeıı alınacaktır . Sataf 
(2000) lira kıymet defaten ve· 

muameleıı 26/6/930 Pek'fenbe 
rilecektlr, ıatff muamelesi 19-6-

günü saat 15 te Üsküdar malmü-930 perıenbe günü ıaat 15te 
Oıkddar Malmüdürlüğünde pa- dürlüğünde aleni müzayede uıu-
zarlık usulile yapılacaktır. (R) I ille yapılacaktir. ( R) 
. , .. 
lstanbul 4 üncü icra rne- 1 

1 "YARIN,,IN TAKVI1'11 
murluğundan: f - Haziran 

Sütlücede Mahmut ağama- f Senet SALI Senel 
halleılnde kara ağaç caddesinde 1 Reımiye 1 Q Hfcrfye 
atik 53. 61, 63, 65, No. da muktmH 1930 13~ 
iken elyevm ıkametgahı meçhul 1 Namaz vakıtları 
Mahmut Beye. 

Nazım beye olan ( ı 0200 ) , 1 Alafranga Alaturk• 

lira [borcumuzdan dolayı ipotek '. il ı . d. s1·,:~ lrae etmiı olduiumnz Balada mu- ' Güneı 4,28 Güneı 
harrer gayri menkulün paraya Ôyle 12,13 Ôyle 4,sa 
Çevrilmesi talep edilip mahallen İkindi 16, 13 İkindi s,S4 
Haciz ve takdiri kıymeti tekar- Akıam 19,39 Akıam 12,00 
rür etmlt olduğundan iıbu mua- Yataı 21,41 Yatsı 2,o2 

melenin ifası için tayin edilen imıik 2,09 İmsak 6,Z~ 
Haziranın 21 ci cumarteıi günü Muharrem Ruzı Hızır ı 
ıaat 9 da mahalli Hacizde bulun- 12 36 
manız lüzumunu natak ihbar va- İ 

rakası makamına kaim olmak (i. ı'---- - ---~ 
zere illnen teblii olunur. Meı'ul Müdürü: .. TevftlrSflleymaD 


