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( Gazi ff·azretleri dün geldiler ) 
~~~~~~~ ........ ~....,.......,..~ ~I 
-- Fransız dostluğu ... _, Haİiskar 

<<Eski d_üşmanlık yerine artık çok 
kuvvetli bir dostluk kaim olmuştur/>> 

[ (-'..,eneral Gurouun nutkundan] 

Selam verdi 
Geçen büyük harpte, Ça· 1 milletle burada harbettiğimfz ~ 

nakkalede öle.ı Fran11z Asker- ı için ne kadar ift~har etsek 
lerinfn hatırasını tezkfr için, yeridir. ,, 
evvelki gün Fransız mezarlı· İtte Guronun, Türk milleti 

Halkın avazeleri 
mukabel~ ediyor
du: Yaşa!. Yaşa!. 

~ında bir merasim yapılmııtır. hakkındaki hürmetkar sözleri 
Bu merasimde Fran11z Ce- bunlardır. Biz burada, geçmif 

neralı Guro da hazır bulun- bir harbin meaullerini araya-
tnuıtur. Mahlmdur ki, Guro cak değiliz. Onu muahaza, 
Çanakkaledeki Fransız muha- tenkit veya, takdir hakkı ta-
riplerl kabrJstaoına gitmezden 1 rihl yazanların olacaktır. 
bir kaç gün evvel lstanbula Ceneral "Eski düımanhk yerine 
aelmlf, samimi merasimle kar-

1 
arhk çok kuvvetli bir dostluk 

ıılanmııtı. (Bundan sonra, F- · kaim olmuıtur ! ,, Diye Türk 
ransız Ceneralı Ankataya ka- İ dostluğuna dünün değll bu 
dar ilderek, Refsfcümhur Muı- 1 

günün Fransızları ve Fransaaınm 
tafa Kemal Hazretleri tarafın- ı hisaiya.tına tercüman olmak 
dan da kabul edildi. Bu itibarla 1 iltemiıtlr.Cenerahn ıu kıymet-

. il takdh t, velev kendi ıahsı Ceneral Guronun Ankara 
ıeyyahatının hususi kıymetleri namına daht olsaydı, bizim için 
olmak lazım geliyor ! kıymetini tahfifetmek imkAnı 

olmazdı. 
Ceneralın Ankara ziyare- Ceneral, lstanbul Ankara, 

tinden sonra Gelibolu yarıma- Çanakkale ziyaretlerlle, Türk-
dasındaki Fransız maktulleri lerin Fransızlara karıı olan es-
abidesl karııaında söylemlf ki muhabbetli hatıralarını bir 
olduğu sözler, Türk efkarı u- defa daha tazelemeğe vesile 
mumiyeslnl pek ziyade memnun olmuıtur. 
bırakm1ıtır. Bizim Franııılarla münaıe-

Evvelki gün Abide önünde betlerlmlz çok eskidir. Müıkül 
Ceneral Guronun söylediği zamanların dostluklarına alt, 
•özlerden bize taalluk eden- iki milletin uzun hatıraları 
lerinin en mühimleri ıunlardır: vardır. 

"Biz buraya bir zafer için Gerçi zaman ve aıır madde, 
tefahur yapmağa veya, kin ve 01enfeat asrıdır. Yalnız maddi 
intikamdan bahsetmeğe gel- menf aatlerln evvela esaslı sa-
nıedik. Buraya, sırf bu top- mlmiyetlere istinat etmesi IA-
raklarda ölen kahramanların zım geleceği de ayrıca ve 
ruhlarına ıülı'ranlarımızı ithafa baıkaca bir hakikatth .Ceneral 
geldik. Türk abidesinin önün- Guro her halde Türkler ara-
de hürmetle eğilerek çelenk- unda çok samimi intibalar 

bırakmııhr. 

Ticaret odasının istatis1iği şu neticeyi 
Verdi: 4 ayda 151 ticarethane kapandı! 

Ticaret odasından bu sene etmlttlr. gao senesinde 371 t~clr, 1 
ve geçen sene zarfında ticarete kayıt olunmul, 926 seneıtne aıt 72, ı 

'
r..111.k d ki ti t den- 927 seneılne alt 81 , g28 senesine " " e en ve ter care e . . 

l h kk b l tik t im ait 74, 929 seneııne aıt 22 ı, 930 er a ında lr iltat s anz 
edilm kt di seıııeıinden 1 mayls nihayetine 

e e r • kadarda 151 tacir terki ticaret 
1 Bu seneye ve ıeçen seneye 

alt olmak üzre çıkarılan bu ista- etmltlir. 
tlıtıklerl aynen neırediyoruz. Bu neticeye göre geçen Sel\e 

bütün bir sene zarfında terki u-1929 ıenesi zarfındaki kaydo- • 
luııan 620 klıldlr 929 seneıine caret ve iflas edenlerin yekünile ı 

bu sene 4 ay zarfmda terki Uca. alt 81 O tacir, 926 senesine ait 48 
kı ı , ret edenler yekunu heİnen mn 1 t' 927 senesinde 83 tacir, 928 
.. neaıne ti.il 24.4 kitt terki ticaret savl bulunmaktadır. 
~~~~~~~~;;;;~~===============~~-., 

ı- Kendine güvenen buyursun! """"I' 
1 Adliye vekili muarızlarına nıeydan okuyor 

_ _,_ •• ,.....-- -1 
Ankara, 11 ( A.A) _Adliye vekili Mahmut Esat bey Ana-

dolu Ajansıua ın beyanatta bulunmuıtur: 

n o u 

Kuru çeımede bulunan kö· 
mür depolarının kaldırtlmaaı ve 
halkın 11hhatile oynanmaması 

hakkında bazı ıtkayetlerden 
bahsetmitllk. 

Şehremaneti nezdinde yap
mıı olduğumuz tahkikata naza
ran Arnavutköy ve Kuruçeıme 
havalisinl Kömür dumanlarına 
boğan mahut depoların bir sene 
müddetle daha kalmasına yer
lerinden kaldırılmamasına karar 
verllmif olduğunu hayretler için
de öğrendik. 

Bu depolar niçin bir sene 
daha oldukları yerde kahyor? 
Emanet böyle bir karar ver
mek için ne gibi eıbabı muci
beye ve zaruretlere istinat et
mektedir? lıte bunu anlayama
dık! 

Gqzi /iz. llal!darpnşada gardtzn r:._k~ • .'~-
1.._._...,......Şt,_.,_~~11D 1Z ! 
Uzun neşriyat ve davalarımızdan son
ra millet hazinesi Herman'ın gırtlağına 

yapıştı ~ aliyor 
Defterdarlık satılık köy hakkında da 

.'" l_ tahkikat yaptırıyor . · 

iatanbul Def terdar1I 

Şe/i'k /J. 

uzun boylu neıriyatta bulunmuı
tuk. Hatta bu yüzden davalarla 
da uğraımaya mecbur kaldığı
mız malümdur. Buğün memle· 
kete ve millet hezineılne bu hiz· 
metlmizin mükafatlnf görerek 
müteha11iaiz. Zira Defterdarlık 
nihayet hal etmiı ve vergi hak· 

kını kesmittir. 
Dün bir muharrlrimiz bu 

meı' ele ile diğer meseleler 
hakkında def terde r Şef lk beyle 

ıörüımüıtür. 

Şefik B. demittlr ki: 
- Herman Spirer tütün ıır· 

ketinin veraset vergiıl tahakkuk 
etmtıtir. 

Sorduğumuz vilayetlerden Sa-
msun ve lzmirin cevabını bekle-

d k da geldi Buna nazaran yor u ,o · 
Mahut ~Herman [Splrer'inlve-1 mes'ele kalmamııtır. h f d ) 

, . (D vamı 2 inci sa 1 e e 
raset.verglsl meı eleıi) hakkındal1 e~ 

- Bi;=k~sik baş bulundu 
Adamın gözü oyulmuş, yanağı ~az: 

ma ile parçalanmış, bir haldeydi! 
Dün Bakırköyünde heyecan· 

la, korku ile seyredilen bir ıeY 
vardı. 

Kesik bir baı!. 
istasyonun hemen yanı baıma 

btr duvar dibine konulan bu baı, 1 
umuma teıhir ediliyordu. Belki b;r 1 
tanıyan olur ümidi ile bir çuva 
parçasına sarılı olan bu kafayı ı 
filhakika kadın erkek, çocuk 
yüzlerce halk seyrediyordu. 

Bir muharrirJmiz de Bu fa
cıa kurbanının• görmüıtür. 

Bir arnavut çehresini andı
ran bu· baı 35 - 40 yaılarmda 
tahmin edilebilir. 

---------
Dün teıhir edilen 

Kesik l·afa Bana verilen cevapları okudum. Cevat, Abdurrahman Mü
nlp, lımail Sıtkı ve Kenan beyler hakkında muhakeme huzu
runda ıöylediklerim resmi hakikatlerdir Bunları gazete sütün-

Kararın refedilmesinl ve hal
kın sıhhatlle oynanmamasını 
bekliyoruz. 

----~~~~~-------- 2-a gün evel katledtlmtiUr. 

larında münakaıaya ne vaktım var ne de vaziyetim müıalttir. 
Mllletin ııleri pek çoktur. Yolsuzluklarımı gö•termek 
için kendilerine azıcık güveniyorlarsa ve vatanın yüksek 
lllenfaatlerUe kendilerini biraz alakadar görüyorlarsa devletin 
beni de meı'ul tutmağa salahiyettar kanuni makaınl~rına 
müracaat etaınler.,, · 

Piyan k o 
Dün kazanan nun1ara
la rı beşinci sahif enıizde 

neşrediyoruz. 

Kafa Bakır köyüne tabi Oa
manlye köyünde bulunmuı tur. 

Vücudu meydanda yoktur. 
Kafanaın ıol gözü oyulmuıtur, 

yanagır.ında biri, heakin bir 
kazma lte parçalanmııtır. 

Yanında iki eski ayakkabı 
vardır. Canavarca vücudundan 
ayrılan bu biçare kafanın khr e 
alt o\du~u tahkik edilmektedir. 
Cinayet vahıiyane ika edilmlt 
bir intikama atf edilmektedir. 



Sahtfa 2 

Gazi Hz. 
Dün samimi teza
hüratla karşılandı 

l Birinci Sahifeden devam 

Toprak üzninde renkli bir 
yol gibi duran halılar üzerin
den istaayonun uzun merdiven
lerini inerek vapur iskelesine 
gidiyoruz. Gazi hazretleri ken
dilerini bekliyen yatının arka 
kısmına t~ıı lf ettiler. iskeleyi ve 
rıhtımı dolduran halkı selamla
yorlar. Ve halkın avazelerf bü
yük gazinin selamlarına mukabele 
ediyor : Y aıa ! yaıa ! yaıa ! 

. S6ğütlü Yatı bir gelin güzelUğile 
Hayadarpaıadan uzaklaııyor .. 

·yatta konuşulanlar 
Yatta Gazi hazretlerinin sol 

taraflarında Yakup Şevki paıa, 
Ruıen Eıref Bey ve sağ tara
fında baımuharrirler ve Cevat 
Abbas Bey oturmuılardı. Y e.t 
hareket eUiği zaman ıatri azam 
da geldi ve Gazi hazretlerinin 
iltifatlarına mazhar oldular. 

Gazi hazretleri ıairi azama : 

- Klod Farer İıtanbulda imi-; 
öylemi ? Diye sordular. 

Şairi azam cevap verdi : 

- Evet efendim, lstanbulda. 

- Kendisile görüıünüz mü ? 
Tanııır m11ınız? 

- Bu ıef er görüımedim e
fendim. Evvelce bir defa görüı
tQm. 

Gazi hazretleri bundan sonra 
Klod Farerle Madam Golisten 
bahsettiler ve beı ikisinin de 
muhtelif gazetelerle kendilerine 
hitaben neırettlklerl açık mek· 
tuplardan bahsettiler. 

Gazi Hazretleri bundan son
ra Nadi Beye teveccüh ettiler 
ve Bozüyükteki teaiıattan bahse
derek: 

YARIN 

lktisadiyatımızda yeni cihaz 
n 

Devlet bankası layıhası 
--==--"~-

Dün Mecliste Vekilin izahatından 
sonra alkışlarla kabul edildi 

Ankara 11 l Millet meclisi 
bu sabahki !t çttmaını kamil en 
Türkiye Cümburiyet Merkez ban 
kası kanun layihasının tetkiki
ne haaretmittir. Maliye vekili 
Saracoğlu Şükrü bey kısa bir 
nutuk irat eerek banlfanın bün
yesi hakkında izahat verdikten 
sonra demittir ki: 

"Muhtelif mutaha1111laı ın 
muhtelif heyetlerin ve muhte
lif encumenlerin tetkiklerinden 
ıeçerek hazırlanmıı olan layiha 
memleketin en büyük bir ihti
yacına cevap vermekte dir, 
hakiki bir nazımdan bugüne 
kadar mahrum kalan Türk iktf
sadtyesi, Türk kredisi, Türk 
parası bundan sonra bu kanun
la vücut vereceğimiz en sağlam 
bir cihaz tarafından sevk ve 
idare edilecektir ve bu yüzden 
memlekete pek büyiik menfaat
temin edllacektir. Bankanın tees
süsüne meydan verecek olan bu 

layihada bilhaua nazarı dikkatten 
ayırmadıfımız nokta ıu olmuıtur. 
Dahile ve barice karıı bankayı 
bütün emniyet cihazlarlle teçhiz 
etmek ve itlerini çok sağlam ve 
maddeten karıılıkla kı11mlara 

taksim etmek. 
Bundan ıonra maddelere ge

çllmlı ve icap eden izahat vekil 
bey tarafından verllmiıtir. Kanun 
layihasının son maddesini sürekli 
alkıılar takip etmli tir. 

B~ndan sonra söz alan vekil 
bey llyihanın hazırlanmasında 
kıymetli yardımları dokunan 

zatlara, heyetlere ve mecllı ar
kadaılarına teıekkür ettikten 
sonra her gün vatanın boıluk-

larını ıağlam varlıklarla dcldu
ran Büyük meclisin bu günde 
çok metin bir iktııad cihazmı 

memlekete hediye ettiğini ıöy

lemiı ve tebrik sesleri ve alkıılar 
ara11nda kürsüden lnmiıtir. 

Osmanlı düyunu umumiye meclisi · 
bir teblig neşretti. 

Parlı, 11 (A.A) - Osmanlı ı 
düyunu umumiye meclisi tarafın
dan neıredilen tebltiin metni 
ıudur : 

"Türkiyenin ıimdiki mali 
müıkülleri Türk hükümeUni M. 
Rist'in memuriyeti devamınca 
kendisine bütçe ve nakti vaziyet 
hakl~mda bazı kolaylıklar göste
rilmesini talep eden bir mektubu 
meclise göndermeğe ıevkeylemlı

avans ıeklinde amade bulundu
rulmasından ibarettir. Bu teshi
latın muvakkat mahiyetine ve 
dermeyan olundukları ahval ve 

ıeraitin huıuaiyetlne binaen ma-

y11ın 2 6smda düyunu umumiye 
meclisi ile hamilier meclisi ara-
11nda aktolunan müıterek bir 
içtima netıcesinde hamiller mü
menilleri Türk hükumetinin tele-

1 

.,. J 

Kral Karo) 
Fransaya teşekkür 

ediyor 
Bukreı- 11 (A. A.)- Kıral 

ikinci Karol Malin muhabirine 
ıu beyanatla bulunmuıtur: Rei
ılcümhur M. Doumergue'e gön
derdiğim bir telgrafta Franıa

nın 4 uneden beri bana göster
di4i samimi misafirperverlikten 
dolayi duyduğum memnuniyet 
ve teıekkür hislerimi ve Ro-

l manya tahtına çıktığımı bildir
dim. 

1 Yeni teıekkül eden kükü-
met orduyu tanzim ve tenılk 
etmek, memleketin kuvvetini 
arttırmağa çalıımakla beraber 
bilha11a iktiaad~ vaziyeti iytlet
ıtrip yükseltmeğe gayret ede
cektir. Harid siyasetimizin is-

tinat ~ettiği .umdeleri bilhassa 
Fransa ileJ olan dostluğumuzu 
tamamile muhafaza edeceğiz. 

Biri geldi, öteki gidiyor 
Bükreı, 10 (A' A.) Liberal 

fırkan kral Karol ile birleı
miıtir. Prens istir Bey Roman
Jödaki emlakini taıfiye ederek 
memlaketini terketmeje . karar 
verınitUr. 

Yarın - Prenı lıtir bey Ro
manyanın en eski bir famllyaıı
na mensup en zengin asılzade
ıidi. ister beyin kraliçe Mari ile 
olan hl11i rabıta ve münasebet
leri bir çok dedi koduları mu-
cip olmuıtu. Hatta bu meyanda 
kral Karolun bir 116n ıarayda 
valdeılntn yanında bu aaılzadeylj 
tokatladığı dahi ıayidlr. Kra-

lın baıına gelen felaketlerin en 
büyük müsebbibi bu adamdır. 
İstir bey hayatını tehlükede gör
dügü için vatanını terk etmeğe 
karar vermiıtir. 

12 Haziran . ,_ 

Yandık! 
Acığımız tam 

50,000,000 lira! 
·)~-<·-

Ne fena 
İhracat eıyamız bundan bet 

sene evveline yani 1925 ıe nazaraD 
büyük hl r tehlike geçirmektedir. 

Alakadarlar bunu bizzat gör 
mektedirler. ihracat eıyamızın 
Avı upa pazarlarında sürüleme
mek tehlikesi geçirmekte ol· 
duğunu ve bunu bize ne ıekilde 
çalıımak mecburiyeti yükledi
ğini ihracatcılarımızdan Şevki A. 
ıu ıekilde anlatmaktadır: 

- Bundan beı sen' evvel ya· 
ni 1925te ihraca\ eıyamızın bu 
kadar kemiklenmif rakipleri yo· 
ktu. Mesela Yunaniıtanın tü
tüncülüğü bu kadar geniılemlt 

degildi. Üzüm, incirlerlmize de 
rakip yoktQ. 

Diler belli baılı ihracat er 
yamız daha sühuletle Avrupa 
pazarında yer bulabilirdi. 

Halbuki, bugün öyle delildir. 
Üzüm incirlerimiz Amerikadan 
geri gönderilirken daha iyi cinı mal 
yetiıtirmek mecburiyeti vardır. 

Fındıkcılığımıza gelince h
panya rekabet ediyor, Pamuk· 
larıauz hep bu vaziyet içindedir. 
Halbuki bu ıekil dahilindeyken 
Türk ticaret pilançesu senede 
vasati olarak 50 milyon Türk 
lirası açık veriyor. Yani senede 
ihracatımız ithalatımızdan ' 50 
milyon lira noksan • . Bir de ih
racat eıyamız bir az daha sürül-
memeğe baılaraa açığın ne ola
caiını dütünmeli. 

Onun için Türk ihracat mal
larının tiplere tefrik edl lmeai ve 
Stanbardızaatyonun bir an evvel 
kabul olunması elzemdir. Y okıa 
bu höyük tehlikeyi ııörmemiı 
oluruz. 

Neticede zarar edecek hiç 
ıüphe yok bizizdir ve bu zarar 
baılamııtır bile . . 

İktisat programında ihracat 
itlerine büyük bir ehemmiyet 
veren hükumete, sür'atle hallet
mesi lazım gelen bir it daha.,, 

- ibrahim B~y orman içinde 
çok, güzel bir kö,.k yapmıı, de
diler. 

Nadi Bey: 

- Bitmitml. 

tir. 

Bu tahsilat evvela 13 haziran 
t928 mukavelesinin 16cı maddeıln 
de zlkroh~nan nakillerin imhalfn

den, ıaniyen taksitlerin ancak 
bir ıülüıünün macliıe tediyeıln

den ve diğer iki sülüsün M. Riıt 
neticel tetkikatmı bildirinceye 
kadar Türk hükumetinin emrine 

bini iı'aftan baıka çare görme· 
mitlerdir. Fakat ayni zamanda 
onlar hamillerin ınenafiinl müm-

1 ~:;.:::~:~:. ;:,;::;:;:~~:m~~~ 'Sabaha k~dar da- H~;;~; ... ··;~·;·;~İ;;i 
lerdir, Mecliı Türkiye kül<ume- ., [ -~·--

Para için 

- Evet Cennet a-ibi bir yer. 
1700 metre irtifaında ve bir 
orman için Köıkte yemek yedik. 

- Oraya hususi ıttmelt, e, 
fendim. 

- Evet huıuıi gitmeli bir 

kaç gün de kalmalı. 

Bundan sonra bahiıı Yalova· 
ya intikal etti. Abdulhak Ha
mit Bey Yalovayi hiç görmedik
lerini söylediler. Gazt Hazretle
ri Yalova hakkında bundan 28 
sene evvel bir beyti tabbtye ra· 
porundan bahtı buyurdular: 

- Daha ozaman radyo akti· 
vitesi de malum değildi, Buna 
ra~men raporda bu su)un beıe
riyet lçln emsalsiz . ve bulunmaz 
bir ıtlmet olduğu kaydediliyor. 
Şimdi suda radyo aktivite ol
duğu da teıbit edilmiıtir. Bu 
menbaın kıymeti bir kat daha 
arimııtır • Her halde ıayanı isti
f adedir, buyurdular . 

Yat kızkuleıi açıklarına gel
mlıtt. Gazi Hazretleri Nadi Be
ye tıaret e.ttiler ve: 

- Nadi Bey, elediler, •lze bir 

t•Y soracalım. 
- Bu1urun efendim· 
- Arı kelimesinin aslı nedir. 

Nadi B. suıtu. 

da trenlerinin gecelediği Vezir 
handan bahtı buyurdular. 

- Gece herkes yatmıı, saat 
dörde gelmtıti. Penceremi açtım. 
Nefis bir musiki vardı. Saatler-

1 

ce binlerce bülbü\ dinledim. Va
gondd kafeste de iki kuı vardı. 
Ne kuıu bilmiyorum Bülbüller 
ve daha bir çok kuılar mütema
diyen öttüler, fakat kafesteki kur 
lar hiç ölmediler. 

))olma bahçede 
Yat Dolma bahçe sarayına 

yanaıırkeo Gazi l:lazretleri ve 
maiyetindeki zevata limonata 
ikram edildi ve Haydarpaıa ile 
Dolmabahçe arasındaki yolculuk 
muhtelif mühahasalarla geçmiı, 
Gazi Hazretleri tam 11,45 te 
Dolmabahçe sarayına çıkmıılar
dır. 

Dolmababçe sarayının kapı

sında Gazi Hazretlerini polis mü
dürü ile poliı e? kanı karıılapılar. 

Saray bahçesinde Gazi Haz· 
Gazi Hazretleri ıuallerini izah retleri müstakbilin ve kendilerile 

buyurdular ve bu kelimenin Türk- saraya k d ı t ld I . a ar ge en zeva a ayrı 
çe o u unu arıtmaktan temiz ma- ayrı ellerini 11karak veda ettiler 
naıına geldiftni söylediler· ı ve istirahat etmek üzere huıusi 

Muhtelif m6bahaaalar araıın- dairelerine çekildıler. 

tinden henüz bir ceva~ alma~ı- gl mıyacakfar 1 Birinci sahifeden devam 1 
ğı fçln Türk talebinin .tarzı ıı a
fının Türkiyece kabul edilip edil· 
mediğini anlamak üzere Anka
radan ıeri bir cevap istemiıtir. " 

Binaenaleyh bugünden itiba
ren tarhiyat yapılacaktır. 

Urla cinayetinde 
tehditler, rüşv~ tler. 

Urla kaymakamı Talil beyle 
rüfekasının 1000 liralık rütvet 
mes' eleıi tahkikatına İzmir istin
tak hakimliğinde devanı edil-

mektedir. 
Urladan ıahadetlerlne müra

caat edilen zevat dün gelerek 
ifadelerini vermitlerdir. Urla ha
diıeslntn fecaatına karııan ve 
adliye dairesinden kendisini aıa
ğıya atmak suretiyle intihar 
eden Ferhat efendinin karısı da 
dün celbedtlerek ifadesi alınınıı
tır. Ferhat efendinin karıll Ce
vahir hanım ifadesinde, zevcinin 
son zamanlarda meçhul ıahısla
rın tehdidi karımnda bulunduğu
nu, ıon günlerde evine erken 
geldiğini ıöylemiıtlr. Hadisenin 
tahkikatt bu hafta zarfında ikınal 
edilecektir. 

Zayi: - Hüviyet cüzdanımı 
kaybettim . Y enilinl alacağım. 

Beıiktaı Yıldız caddesi Ale
ko apartamanı kapıcısı 

OSMAN 

Pariı, 1 O ( A.A ) - Alman
yadan alacaklı olan devletlerin 
murahhasları ve Young istikrazı 
tahvillerinin teda vile çıkarılma11 
ile alakadar bankalar mümenil
leri bir arada müzakereye yeni
den baılamıılardu. Bu murahhas 
ve mümetııiller 'cat'i bir itilaf el
de etmek için bütün g;ce içtima 
halinde devam etmek niyetinde
dirler. 

Alacaklılar pay1aşıyor 
Parls, 11 (A.A. )- Yung is

tikrazı tahvillerinin te-lavüle çı
karılması meaelesile alakadar 
bankaların mu rahhaaları gece 
•aat birde kat'ı bir anlaıma haııl 
etıniıler<!ir. Murahhaslar, Al
ınan yanın beynelmilel tediyat 
bankasına karıı glriıtiğl teah
hütlerl havi umumi vesika ile 
her banka grupunun Almanya 
hükumetile ayrı ayrı yaptığı mu
kaveleleri, bunlardan baıka yine 
bu banka gruplarının beynelmi
lel tediyat bankaıtle olan muka
velelerini ve tahvillerin piyasaya 
çıkarılması hakkındakı layıhayı 
imza etmiılerdir. Tedaviil mev
kiine 340 veya 350 milyon do
larlık tahvil çıkarılacaktır. La
hey itili.fı mucibince bu 11tikra
zın 200 ınllyon dolarlık kısmı ala
caklılara, 100 milyonu Almanya
ya alt olacak, geri kalan kısmı 

masarife tahılı olunacaktır. 

Vergi mikdarı henüz yekun 
edilmemittir. Mamafi yarın 
"Bugün onu da tesblt edei:.eilz. 

Kayıkane sui istin1ali 
-Beylerbeyindeki kayıkane 

meı' eleıi ne olmuıtur ? 
- Kayıkaneyi biz kiraya 

vermlıtik. Lakin Beylerbeyi klii
bünün iıgali dolayıaile kaldı. 
Tabiatile klüp hakkında muamele 
cereyan ediyor. 

Klübün fuzuli tıgali tahakkuk 
edince ecrimisil istifa edilecek
tir. 

\'ergi n1atrabazları 
Bilahare Şefik beye istihlak 

vergiıinin toplanmasanda türeyen 
mütava11ıtları sorduk ıu cevabı 
verdi : 

- Her zaman her yerde bu 
gibi itlerde hazine ile halk ara
sında böyle mutava11ıtlar girer 
Biz halkın fazla bir ihtikara ma
ruz kalmama11 için ikazda bu
lunduk. 

Satılık köy! 
- Şamhlar köyünden lıteoi· 

len taksit için ne aibi tedablr 
alınmııtır. 

- Bu mes'ele lçlo mul madii-

ründen ıordum. 
Bu gibi itlerde köylünilD em

vali menk uleıl dururken eoıvall 
gayri menkuleslne dokunmak 
doğru delildir tahkikat yapdı-
rıyorum. 
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Günahtır·. 1:: U N U HA B L E R İzmir belediyesi 
Yazıktır! - 2 -

Maatee11üf •. 
Takıim meydamnda bir ti

yatro yapacaklarmıt .. 
Doğruıu , böyle bir tiyatro 

bınaaı deı hal yapılmaııa İstanbul 
tehrinln encamı berbattır .. Şehir 
zengin .. Her keı parayı nereye 
harcedeceğlnl bilmiyor.. Şehre
rnaneUnin, belediyelerin bütce· 
lerı dolgun, dolgun da lif mı ya, 
Arnerlka hükumetinin bütçeıt 
ııbı, varidat hanesi masraf ha
neıtni milyonlarca dolar aııyor. 

Eczacılar girmiyor ! ı Hazin şey 
Eczacılar diin fevkalcide bir içtima

1

Polis 4cii şube M. 
yaptılar idare heyeti istifa etti 1 ansızın çıldırdı ! 

Evet, maateesaüf, artık Hu
hlıi beyden bahıedemlyeceğiz. 
Ve eğer dünkü yazımızın ıonunda 
"bu günlük bu kadar!." Kaydı 
bulunmamıı olsaydı, haata dok-

Şehrin sokakları temizlikten, 
düzlükten yana ayna 1ıibl ; · · 
Yollara bal dokte yala . . . Ten
Vf rat, nakliyat itleri tıkırında •• 
Mahalleler geceleri gündüz 1ılbt 
Pırıl pırıl aydınlık • • Verem has
taneleri o kadar çok ki, ıehrln 
haıtalarını tedavi ettikten sonra 
Rene bo, yatak kahyorda, Ana
dolu ıehlrlerinden vetemlileır 
aetfrtiliyor .. 

Eınafın ahı verili mükemmel. 
Kazançları yolunda vergiler, bele
diye rüıumları gayet hafif doi· 
ruıu, Hatta Vilayetle birleıen Şeh· 
reınanetlnfn varidatı çok fazla 
ıeldtill'\den belediye rüıumları 
tehir vergileri yarı yarıya indirl
lecekmı1. 

Şimdi siz ıöyleyin allah aı
lcına böyle gül gibi bir ıehir için 
dört beı milyon liracık sarfiyle 
takılm meydanmda bir tiyatro 
btnaaı yapmak lazım değllmidir. 

Elhak lazımdır. 
Hatta dört beı milyon azdır 

bile. 
latanbula, dünyanın bu ne me

ıut, ticareti ahı veriti en mükem
lllel, vergileri en az, rüsumları en 
hafif ıehrine on onbeı milyon 
larfederek bir tiyatro inıa et
lllek gerektir. Sonra efendim, 
Yapılacak bina vali Muhittin be
Yln zamanı ıaadetine teıadüf 
ettiği için ilk defa olarak Şehre-
ille.netiyle vilayeti nefıinde ceme
den bu zatın ıereftylede müte
nasip olmalıdır. 

Mimarlar Avrupadan ııetlrtll
llleli .. Hem bir mimar deiil bir 
kaç mimar. 

Sütünlar ıomaki mermerden 
olrnah, kubbe altın veraklardan .. 
Altında bir havuz bulunmalı' Ha
vuzun ıuyu, yer altı kazılarak, 
Akdenfnzden akıttırılmalı .. 

Tiyatronun yetmit yedi kapusu 
olmalıdır. Her kapudan btnbir 
•eyircl girmelidir içeriye .. 

lıte htanbul halkı, hayatın 
bu kadar ucuz, vergilerin, bele-
diye rüsumlarının bu kadar ha
fif, alıı verfıln, yevmıyelerin bu
kadar yerinde ve dolgun bir za
lllanda, böyle bir tiyatro binası 
lıter .. 

Tabii, tiyatronun bahçeıine 
Muhittin beyin kocaman bir hey
keli rekzedilerek, bu ıöför dö· 
Ven demokrat, halkçi vali- ıehr· 
eanınıne edayı ıükranı unutma
Jraak lazımdır ••• 

Dün eczacılar cemiyetinde miyetlnin bütün ecz&cıları tatmin Pollı dördüncü ıube müdür 

tordan bahıedebilmek halckını dahi 
kendimizde bulamıyacaktık. 

fevkalade bir içtima aktedilmtı- edemediği söylenmektedir. Dip- muavini Mehmet bey birdenbire 
tir. Çok keftum davranılmaktadır lomalı eczacı, aıker, sivil her- tecennün etmlıtlr. 
yaptığımız tahkikata nazaran bu keı, her eczacı cemiyetin aıli Evvelki ıün nöbetçi olmak 
içtima vekaletin eczacılarında azaılından addolunmaktadır. Ec- dolayııiyle müdlrlyette kalan 
etibba odaıına girmeleri için zacı ar cemiyetinde ise yalnız Mehmet B. ıaat sekize ıeltnce 
verdiği kadar üzerindedir. eczane sahipleri cemiyete aza birdenbire bajırmaia manasız 

Eczacılar etibba odaauna 1ıir- olabiliyorlardı. emirler vermeie baılamııtır. 
mek tıtemt.mektedtrler. Aldığı- Bugün Etem Pertevin ıenei Bu vaziyet karıısında memur-
mız umumi intibaa nazaran bu devriyet vefatına tesadüt etti- lar pollı müdürünü dördüncü 
içtima hayli hararetli olduğu ğlnden eczacılar cemiyeti tara- ıube müdilrünü haberdar etmlı-
kanaatlndeylz. Diğer taraftan fından bir ihtifal yapılacaktır. lerdlr. 
"Farmakoloğlar,, cemiyeti namlle Sabah aaaat onda köprünün Mehmet B. bir aralık, bana 
bir cemiyet teıekkül etmi ti Haliç lıkeleıinden hususi motör- Rlfat beyi çafırın : Gibi aarlp 

Cemiyetin gayeıi e!z:~ıla- ' lerl~ Eyübe hareket edilecek ve ı emirler vermittlr. Nihayet, em-
rın ve eczacılığın terakkiıi için d!nıl merakılmEden sopnra n,utukldabr niyeti umumiye müdürü de vazi-

suy enece , tenı ertev n a - h b d d ı i M b-çalıımak onların ihtiv 1 l ki k k yelten a er ar e i miıt r. e • .. aç arını rine çe en er onaca tır . b d 1 
temine çalıımak ve eczacılıfa met , ey muayene e i mit ve 
la 'k ld x. k * maal eıef tecenniln etti anlaııl-

yı 0 u.u mev H vermektir. Şon dakikada aldıfımız mev- mııtır. 
ilk kongralarını bir aya kadar ıuk bir habere nazaran Etibba Doktorlar bir iki gün evinde 
cemiyetin merkezi bulunan Şeb- odaaıoa ithal edilmek kararın- kalması lüzumunu ızhar etmiıler-
zade baıında Letafet apartma- dan münfeil olarak heyeti ida- dl 

d k 
r. 

nın a a tedeceklertir. reden b azıları tıtlfa etmtıttr. 

1 
Haıtalık ıeyrlni teca~üz eder-

Bütün çahımalar ilmi ve I Diier azanın da tttlfa11 beklen- ıe hastaneye kaldırılacaktır. 
mesleki olacaktır. Eczacılar ce- mektedir. ~------

••~ -
C. ~Guro dün gitti 

Çanakkale kahramanı asker ve 
muzıka ile selamlandı ! 

Sefarethanede bir balo verildi 
Ceneral Guro dünkü ekspreı-ı 

le ıehrimizden müfarekat et-
mtıttr. Ceneralı istasyonda ke· 
ıif bir halk ve Fran11z ıefir ve 
ataleıelerl aef aret erkanı, Fran-
aız edibi Klod Farer ve hilkümet 
namına poUı müdürü Alt Rıza 
beyle, merkez kumandanı ve 
ordu namına kol ordu erkiı har-
biye reisi ve ceneralın mihman
darı erkanı harp binbaııaı Fasih 
bey teıyl etmif lerdir. Ceneral 
memleketimizi ziyaretinden pek 
müteha11tı olduiunu söylemekte 
idi. 

Tıren hareket ederken cene
ra l a4ır aeır bütün teıyi eden
lerin ellarlni ııkmıı ve memle
ketimizde 1ıördOiil terakldyat ve 
kendlıine alsterilen hüınü kabul
den pek çok mütehusis oldufu
nu ıöylemlıtlr. Tiren kolordu mu-
zıkaaı ve alkıılar arasında ha
reket etmiı ceneral hazır bu-

Sefarethanenin aıentı ıalon
larında ikf büfe ve sefarethane 
bahçesinde de dtıer blr büfe ku
rulmuıtu. 

Reımi kabule davetlileri 
Sefir "Comte de Chambrun,, ile 
Ceneral Guro, kabul ve istikbal 
ediyorlardı. Pek kalabalık olan 
davetliler ara11nda Ceneral 
"d'Amatte,,, Amiral "Guepret" 
ve ıair Franıız kumandan ve 
Meb'uılarından bazıları bulun
dukları ıtbi kıtaatı fenniye mü
fettlıl umumiıl Ktrameddln, Per
tev, t.Bo4azlar komisyonu reiıl 
Amiral Vaalf paıalarla Koca eli 
Meb'uıu ve Turioaı klüp reisi 
Reıit Saffet, lstanbul Meb'uıu 
ıatri azam Abdülhak Hamit bey
ler ve bir çok ümera ve zabitan 
bulunmakta idi. 

Bunlardan baıka Osmanlı, 
Kredi Llyone, Selinlk bankası 

Dostumuz 
--~ 

Bu gün Fransaya 
1 hareket edecektir l Dün bir muharrirlmiz ıehri· 

1 
mlzde bulunan büyiik Franaız 
edibi ve Ulrk muhibbi Klod Fa-

l reri zlyaı et etmiı ve memleketi
miz hakkındaki tehusüslerlni ıor-. 
muı tur. Büyük edip demlttlr ki. 

- Aziz türkler ve aziz tOrk 
memleketini her fıraatta ziyaret 
etmek benim için büyük bir el meldir. Bu defada muharipler 

. ıurublle bu nimete nail oldum. 
\ Çok ıevdlilm memleketinizi her 

ziyaretimde bir az daha terakkı 
etmit v e dahbçok 1ıüzelle1ml1 bu· 
luyorum. ne yazıkki Fraoıada bir 
çok tılerim var ve yarın ıüzel 
lıtanbulun uzuterk etmek mecbu
riyetinde kalaca4ım. ,, 

Klod Farer ıehrimlzde hulu· 
nan bir k11ım muharlplerle bera
ber bu arün vapurla Marailyaya 
hareket edecektir. 

Hükumeti dava 
-.)ooıoıf•· -

ÇünkG, doktor Hulüıl beye
fendi ( lnıallah doğrudur ) lzmlr 
ıehri belediye riyasetinden iatifa
buyurmuılardır. Evet, nihayet, 
latif a buyurmuılardar. 

Bunu tarihi, kıymeti büksek 
bir memleket hadisesi olarak 
kaydediyoruz. 

Bütün bir ıehir halkının, 

tam üç ıenedenberl dört ıözle 

bekledtil ve fakat bir türln u
laıamadıfı bir neticedir ki bu, 
öfrendiAlmlz anda bizi,, deh
haı bir sevinç kaaırıaıile aaratı. 
lzmf r'I candan seven her İzmirli 
ıtbl sevindik •. .. 

izmirde f ehir lf lerl, dört se
nedenberi fena halde bozuk dü
zen ıldlyordu. 

Hele son aylar içinde bu tıler 
adamakıllı çıirından çıkmıı , 
arap eaçı aibi karma karııık 
olmuıtu. 

Yollar bozuktu. Tamir için 
kaldırılan taılar, aylar ıeçiyor, 
yer lerlne konulamıyordu. 

Sinemacılar müıtektydi. Key
fi emirlerle keıip biçtiii beledi 
mükellefat, bilhıuıa büyük ıi-

nemaları pek mütkül vaziyetlere 
ıokuyordu. 

Tanzifat itleri berbattı. Kor
don ve Göztepe aibl yerlerden 
en kenu mahallelere kadar ıo· 
kaklar, birer batakhia dönmüıtü. 

Tenvirat çok fenalaımlflı. 
Velhasıl berbattı, berbattı, ber-
baat! .. 

Belki doiru, belki yanht ; 
belki haklı belki hakıız, herkeı 
bu tezepzübü "Zatı alil rlyaat. t-
penabt"ye yükletıyordu. Ve mil
temadly~n bekliyorlardı: 

Acep ıu zatı Ali ne zaman bizi 

kendinden kurtaracak.· 
Ve nihayet iıte bu if te oldu .. 
Artık Hulusi bey Avrupa pa-

ytahtlarında lstedljl albl ıezip 
tozabilir . . "Yahu ! nereye ••dı-
yonun, ne yapıyoraun? " deyen 
olmaz . . "Belediyeden de her ay 
bukadar alıyor .. n deye kazan
cında kimıentn ıözü kalmaz:.· 
Dilediği gibi ve dilediil kadar 
Adada yan 1ıelip kalbinin yaila-

lunan bir ihtiram kıt'ası tarafın
dan ıelamlanmııtır. 

Ceneral Yuıoılavyada Vt
koviski ıehrlnde bir ıece kala
cak oradan Romanyaya 1ıeçecek 
Bükref 'te de bir iki aıün kala
caktır. Oradan Viyanaya geçe
cek ve badehu Pariı'e avdet e
decektir. 

umumi müfettlıl M. yurt umumi 
katip Ligalar ve sair mue11eıatı 
maliye müdürleri hazır bulun
muılardır. 

Reıml kabul esnaıında "Cene
ral Guro" kıyam ederek bir hita
bede bulunmuı ezcümle demtıtlr 
ki: 

~1uhtelit mahkeme bugün 
karar veriyor 

rını eritebilir .. "Gözüniln Qıtiin
de kaııo var deyen bulunmaz:.· 

Serbeıl vatandaılıiın hürri
yet ve f aıtletleri üstünüze olsun 
Huluıl bey! Fakat nettlnıe b8 ... 

na ettin .. 

Ceneralıu memleketimizde ika-

- Türklyeye olan ziyaretim
den dolayı fevkarlAde memnu
num. Güzel memleketiniz akılla
ra hayret verecek derecede terakki 

Gayri menkul emlaklerinin 
iadeıl T6rk Yunan muhtelit ha
kem mahkemeıinde Yunan tabii
yetinde bulundukları iddlaıile 
Türkiye hüktlmetl '.aleyhine ika
me edilmif olan davalardan mü
rafaaları icra edilen on iki dava
ya ait kararlar bugün tefhim edi-

Evet, lıtlfanızdan memnun ol
dum. Fakat aab ne olurdu? Bu iti 
iki 1rün ıonra yapsaydınız ! 

C6nahtır, yazıktır.i, iııtenbul 
tehrı bugün öyle bir halde dir 
kt tiyatro biaaıı yapmak için 
0 n para veremez.. Eğer Şebre
'-ıanetinin fazla parası varsa, 
haıtane açsın, yol yapııo, köpril 
Parasını kaldırdığı halde vesaiti ' 
nakliyeye ilave ettiği kuruıları
blze bırak11n,. Eğer bütün bun-
ları mOke111melen icra ettlflne 
ve edeceltne kani iıe, bu buh
ran zamanında, belediye rüıum· 
larını tndlraln, tehir vergilerini 
azaltsın ki hayat ucudaıın ea
nafm beli dolrulıun biraz.'. 

meti esnasında mihmandarlık etıntı 
olan erkanı harp binba1111 Faılh 
bey bir muharrlrimize tunları 

ıöylemittlr . 

- Bir abide için olmaktan 
ziyade türk ve Franıız doıtluiu
nu takviye mak1adila memleke
timizi ziyaret etmlı olan ceneral 
her fırsatta türklerde gördüfü 
azim terakkı ve derin ıamlmiye
tin kendilerinde çok yükıek intt-

eylemektedir. Her sahada faaliyet 
1ıöze çarpıyor. Gazı Hazretlerile 
Ankarnda görüıtüm. Fevkalade 
büvük, emıalıiz, tarihi bir zat, 
Tarihin nadiren kaytettifi büyük 
kumandanlardan biri. Gazi, TOr
kiyeyl, her sahada c' ev adımları la 
zafere dogru koıturmaktadır. Bir 
kaç ıene zarf mda Ankara tanın-

lecektir. 

Poliate tebdiller 
Galata ıaray poliı merkez 

memurlufuna Anrnavutköy me
rkez memuru Yunuı V~hbl, Ar
navutköy merkez memurlufuna 
da Kara k<Smrük poliı merkez 
memuru Şükrü beyler naklen ta

yin edllmtılerdir. 

Çünkü o zaman ben Vakıt'te· 
ki meıhur beyanatı tahlilde de
vam edecek ve faraza en ıon 
cümlelerinizi ele alıp ıöyle deye
bilecekUm: 

- A ef endtm ! Dok< or arka
daılarınız tavılye eder Avrupa
ya gtderılnlz. Gene onlar tavsi
ye ede iıtlrahata çekiliratnlz 
Ne olur! Şu nıübar<k zevatm bir 
eyi tarafına 1elıe de ıize ıöyle 
bir tavılyede bulunsalar: 

Tiyatro binası mı yapnıak iı
tfyoraunuz? •. 

istemeyiz, yapmayın .. Bizden 
tlyalroya ıarfedeceğimlz para 
kadar nokıan rüıum ve vergi 
alını:ı .• 

Şehremini, ıehlrde bitaraf 
•nket Yaparsa, halkın ekıeriyetl 
ona böyle diyecektir, lf- * 

balar haııl ettlilni tekrar etnılı· 1 
lerdtr ve ayrılırken de çok müta-

1 

haaa11 olarak ayrılmıılardır. i 

~ ı 
Gelibolu tiblh cezlreılndekı 

Franıız mezarlıiını ziyaret için 
Ceneral Gronun riyaıeU altında 
ıehrimlze aelen hey' •t ıereflne 
olarak evvelki ann Franıa aef a-
rethaneatnde yapılan resmi ka-

bul pek parlak olmuıtur. 

1 

mayacak bir hale gelmıı, her 
banal bir Avrupa ıehrinden far
k11z olmuıtur. Memleketlnfzl çok 
ıevdfm. Tilrkler cidden büyük bir 
mtllettlr. Bunu her zaman ve 
her fırsatta tekrar ediyorum ve 

edece~ım.,, 
Bundan sonra Akdeniz: fllo-

ıu komandanı Amiral "Guep
•at bir nutuk söylemlt ve balo , . " ' seç vakte kadar nete ile de-
vam etmlttlr. 

................. ~ ............ ~~ 
Katibe arayoruz4 -Matbaamızda iatihdam edi-
lecek bir kltibeye ihtiyaç var
dır. Ameli hayat mektebinden 
yahut o derecede tahıll aar· 
milt olanların idaremize mn · 
racaatları. 

Bırak ıu lz:mlr'ln yakasını a 
Hul&lıl bey! 

-- • * Her ne hal fıe •. Biz bu zevkten 
mahrum kaldık ame, lzmfr kur
tuldu ya • . 

Bu da bir tesellidir. 

E11saı·i BiUenl 
• 
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Sui istimal 
af paıan•n 
=~Scın 9; .. ler; 

salgını! 
- . "~"""~-

Adana da sahte tah \ 
- Ö -

T aifte ıbulunan Mithat 
sil müzekkerele
rile hapisane bo

şalmış! 
· ~_şa1ihabisinin firarından Adanada içki •nhlsar idare

sinde yo)ıuz bir muamele olmuı 
hilafı hakikat tahıilit müzekke-

Ce vdet paşa : Nasıl, nasıl? firarmı ? re•i kesilmek sureuyıe bazı ce-

d 
• k l b zah kimseler hapisten çıkarılmıı-
ıyere e indeki ÇOT a kaşığını dü- tır . İnhisar memurlarından Ham-

ŞÜrmÜŞfÜ • dı efendi ilminde biri muhtelif 
zamanlarda kaçak .rakı ile tulu-

Mithat pa§anın Loni rada çekilmiı 
bir reııni 1 

Pata ile Oııman bey lrnrşı kar
ııya yemek yerlerken, mabeyin
cilerden Rağıp beyin : 

- Buyurunuz, buyurunuı: pa
ıa efendimiz. ... 

Diye bir zate }Ol göııtermeğe 

çahıtığı görülmöı, Jtidilmifti. 
Mahmut Nedim paıa, gelen ada
man kim olduğunu anlamak için 
föyle bir göz ucuyla açılan kapı

ya bakmııta. Eğer gelen, Baıve
kll Abdurrahman paıa lıe, çok 
fena bir tesadüf olacaktı. Bir ıey 
değil, Baıvekil ile araları açıla

caktı. Halbuki içeriye giren meı
hur Cevdet pafa idi. Abdülha
midin Adliye nazaretinde kul
landığı Cevdet pafa ... 

Cevdet paıa Mahmut Nedim 
pafayı görünce : 

- Vay , pata efendimiz .. 
Devlctlü Be ık&.tip pafa hazret
leri tarafından tetrlfi fahima
nelerlne tıaret buyurulmuıtu. 

- Diye gülerekten teklifsiz· 
ce Mahmut Nedim paıanın alt 
baıına ilfıivermi§ti. Koca hazret, 
oralarda değildl ... Cevdf't paoanın 
Sadarette filan gözü olmadığı 

için, aaraya davetini bir komis
yon, bir istl§are itlnden baıka 

bir ınakaada istinat edemiyece
ğinl biliyordu. Bu itibarla da, 
Hünkara yaranmak, ondan bol 
bol atıye almaklı\D mada dütün
cesl olamazdı. 

Bat mabeynci Oıma.n bey 
paıaların görüıecekleri • ıeylere 
kulak vermiıtl. 

Mahmut Nedlın Pata yavaıça : 
-Daveti ıeniye üa:.ertne mi pa

ta hazretleri ? 
Diye fmldadı. 

Oıman beye iyice 
bir ıesle : 

Cevdet paıa, 
ffittlrebllecek 

- Saadetlü Oıman bey efen
di hazretlerinden bazı temenni
lerimiz vardı. Beıtktaı canibine 
aelinmiıti, Hazır fırıat ve veıile 
elvermltken sarayı ıevket lhti
vayı mülCakAneyl taciz edelim. 
Oıman beyefendiyi ıöyle bir zi

yaret edelim, dedik. Zatı münl-

manelerJle taamda bulundukları lup ta tahakkuk elmiı olan para 
haberi üzerine . . cezasını vermediklerinden dolayı 

Mahmut Nedim paıa ikinci hapse konmuo bazt kimseler bu 
bir süal ıormaktan vazgeçmitti. ceza~ı vermif gibi tahsilat mü-
y ehut Cevdet patanın ıöyledlk- zekkereai keserek hapiıten tah-
lerine inanır gibi görünmek iı- liye ettirmittlr. 
tcmiştl. Halbuki hakilrat Cevdet Söylendiğine nazaran Hamdi 
pafamn ıöyledfği gibi değildi. efendt daire müdürünün haberi 
Cevdet paıa da Baıkatip Rıza pa- olmadan tahıili.t müzekkere-
ıanm hususi tezkeresi üzerine lerini keımif ve reımi tam-
ıaraya hoımuştu, fakat hakikati gayı bastıktan ıonra da mü-
oöylemiyordu. dür namma kendisi imza etmiıttr. 

Yemekte öteden beriden gÖ" Mea'ele anlaııldıktan ıonra 
rüttüler. Bat n abeyinci Oıman tahkikat baılamıı ve Mersinde 
bey son günleıde hünkarın pek oturan merkez müdürüde Ada 
ziyade ıı ı kıldığından bahsetti; Cev- naya gelmittir. 
det paıa da Mahmut Nedim pa- Şimdiki halde bu suretle ha-
tada gayet tetik duruyorlar; ke- piıten çıkarılmıı olanların ade-
limeleri tartarak söyliyorlardı. d ı yle kimler olduiu anlaıılama-
Çünkü ı ofra batında söylenecek mııtır. İçki inhisarı müdürü bey. 
her kelimenin Sultan Hamide oku- - Filhakika böyle bir mea-
nacağını biliyorlardı. Mahmut Ne- ele vardır. Henüz tahkikat ıaf
dim paıa. haeındadır. Şimdilik bir tey 

- Ya .. Devletlu Baıkalip paıa söylenmez demittir. 
hazretlerinden de duyulmuıtu. .ı11111.ı.--=m;;;=w;;::;~~--==-===;;;;;;;::; 

Devri dilarayı hazreti Ab-
V allahi cihan batımıza du gt>.ldt. dülhamit hanide , nice bin 
Allah devletlerine ve tıaltanatla-
rına bagıılasın. Şu tahh ~llye efen- Mıaır madde•t halledilmek ca-
d imiz Jib i dureııdit bir padiıahı heldJr . H emen iftlfet ve ferman 

neTcah ve hadırdan naaıp ola- buyursunlar . 
mamııta. Ruzu ıep iltirahatı Dedi. Cevdet paıa bıyık al-
humayunlarını feda ediyorlar. tından gülümsüyordu. Mahmut 

Nedim paıa ıu ıözlerllt•, açık 
BüyUk böyle haı:,eket buyurur-
sa, biz naciz abitlere ne yolda açık baıvekalete namzetliğini 
ve ne derece fa• tı aedakatle ça- koyduğunu ima ediyordu. 
lıtmak terettüp eder, taktir Oıman bey- paıa efendimiz, 
buyurunuz efendimiz ! Taifte bulunan Mithat pata 

Dedi .. Cevdet paıa: habiıinin firarı raporundan ha-
- Huda ömrü ıenlyelerlni berdar bulunuyorlar mı? 

müzdat, ıaltanatlarında daim ve Cevdet pata - Nasıl, nasıl! 
firar mı?. 

ber karar buyursun, amin ' Vü· 
cudu humayunları ıu ümmeti Diye elindeki çorba katığını 
merhumeye mevhibei Rabbani- düıürmüttü. Oımaıı bey: Firar 
dir. Neden endfıe buyuruyorlar. teıebbüıü raporundan diyecek yer 
Şükürler olıun ıayef veliyün de: Firar raporunda demitti· 

ıında hak ve kakikat diye fer
niamtde memallkt tahanelerlnfn 

yadınız bana ıizin Arif Oruc bey 
her koıesinde emin ve aıayıı 

olduğunuzu ogretti. lıttklali fik
ber kemal bulunuyor. 

Osman bey: - Mahut Mııır rlyenin, huriyeti ıahıiyenln, ce-
meıeleıl münasebettle . . ıareti medenfyenin, doğruluğun 

kurbanı ve onun meclubu oldu-
Diye mmldandı. Mahmut 

Nedim pafa derhal atıldı : ğumdan benim gibi efradı 111illet 
- Aman beyfendi hazretle-' arasından çıkarak müdahane ve 

riyakarlığı iatlhkar edenlerin 
ri, Meclisi hası vükelalar ne gü-
ne duruyor. Artık kulların endi- daima takdirlerinde bulundu1P 0 

Babam bulunan Mttbat pa
ıe etmesi lizım gelen ahvalde 
dahi, efendileri mi ııkılsınlar ! ıanın idamını yazmakta bulun-

duğumuzdan ıureti idamın tafsi-
Elbet bir kavli leyyin ve 
tedbiri muıip ile hadiseler lata hakkında Şeyhüliılim mer-
bertaraf edilmek mümkündür. hum Hasan Hayrullah efendinin 

(Devamı var) mektubunu elde etmitıiniz müla-* hazasına istinaden anı gönder-
meğe lüzum iÖrmeyerek tabbet-

B ir iltifat _mekte olduiumuz Mtthat paıanın 
birinci havadlıt reımi yerine 
Londrada çıkarthiım merhumun 
en ıon resmini taktim ediyorum. 

Yarın aıazeteıi sermuharriri 
ve sahibi Arif Oruç Beyefendiye 

lıı Haziran 930 
Azizim efendim, 

Alenen yazdığım tu satırlar: 

arasında arzetmek latedim ki bir 
ara.lak lıtanbul matbuatında Mit
kat paıa hakkında, velev hiklye 
ta rzlle olıun hakikate en ziyade 
makrun Ayhan imzasile yazılan 
Mtthat paıa muha.kemeıl idi. 
"Unlform,, bir matbuat ara-

Ali Jlaydar 11/itlıat 
YARIN : Alt Haydar Mtthat 

Beyin kıymetli iltifatlarıoa teıek
kürler ederiz. Yalnız, merhuma 
ait bazı vesikaların kendilerinde 
bulunduklarmı öğrendik. Bunla
rın birer ıuretini lutfederlerse 
bizi minnettar bırakacaklardır. 

AYHAN 

.. 

12 Haziran 

Hareket-Herman davası 
Dün devam edilen muhakem ~ pek 

şayanı dikkat. bir safhaya girdi 
Hareket gazetesi ıahibi Suat Hikrr.et efendi afalladı. Ve : 

Tahıin ve Türk Tütünleri mec- - Zabıtlar ekılk tutulınuı 
muası ıahlbt Salt beyler aley· olacak diye kekeledi. 
hine Herman ıtrketi tarafından Bilahare ıahitlerden Ali efen· 
açılan dava oetlceıinde lkincl di ça~ırıldı. Bu zavallının hali 
cezaca verilen mahkumiyet ka- görülecek bir haldi. 
rarı Temyiz mahkemesince nakz
edilmffti. Davaya nakzen dün 
devam edildi. Methur Kohen e
fendi, adamları Bakkalbatızade 
Hikmet ve tellal Ali efendilerile 
birlikte mahkemeye getlrmit lerdi. 

Evvela sorguya Kohen efendi 
çekildi. Şirketin nasıl teh
dit edildiğini anlattı, Suat Ta.h
ain bey bir çok noktalarda 
Kohen efendinin sözünü keıerek 
ıüaller irat etti. Verdiği cevap
ların bir çoklarının uydurma oldu
ğuna ltaretle meselenin iç yü2ü
nü ve Koh en efendinin ıetrü Jhf a 
etmek iltedl41 cihetleri ifta ve 
tevzih ile : 

- Yalan ıöyllyor.. haki kat
ları inkar ediyor, diye bağırdı. 

Bil ahara ıahit Hikmet ef eni 
dinledi. Bakkalbaıızade bir alay 
sözlerden sonra içinden çıkılmaz 
tenakuzlara düttü. 

Tehdidin ya1 nız ıpahut pa
raya inhisar etmediğini ve ve
raset itlerile de tehdit edildik
lerine dair evvelce tahadet et
tiklerini söyledi. Suat Tahsin 
beyin vekillerinden Sami bey 
itiraz ile : 

- Evvelce böyle ıeyler 
ı3ylenmf f değildir , itin çıkmaza 
girdiğini anladıkları için yeni 
yeni vaziyetler thdaa etmek btl· 
yorlar. Zabıtlar okunıun, yalan-

ları meydana çıkım . . . Dedi • 

Refa H amit bey zabıta okuttu. 
Hakikaten zabıtta veraıet itleri
ne dair hiç bir ıehadet yoktu. 

Temyiz mahkemeıl bu zatın 

ifadelerinin baıtan aıağı mütena· 
kiz olduğunu söyliyordu. Haki· 
katen Ali efendi bu ıon celsede 
okadar yeni tenakuzlara düıtil 
ki gerek ıuçlu taraf avukatları, 

gerek reiı ve gerek müddeiuınu· 

mi bu yalancı ıahide ıual ıorın· 

aktan uıaomıt görünüyorlar, 
fakat Ali efendi her tevH için ye· 
aıi tenakuzlar!\ düıüyordu. 

En ıon olarak bir mikrofonla 
dört k :ıtnln tehdit muha vereılnl iti· 
tip, ıahadet etmelerinin kabil olup 
olmadığı hakkındaki meı'ele mev· 
zuu babı edildi. Azadan Şevki 

bey naip ııfattyle ehli vukuf ta
yin etmiı, telefon tirketinden 
mütehauıılar celbetmit ve tec· 
rübeyi yapmııtı. Raporda bir mik· 
rofonla dört kitinin ititmeıinln 

kabil olmadığı bildiriliyordu. 

Vekil Sadi Rıza bey.-Bu fen· 
ni garibe hakkında ıöyleyecekle· 
rlmiz var amma daha hazırlan· 

mad•k, dedi. Ve diğer tirket ve· 
kilt : 

- Bu para keyfiyetinin iç 
yüzü pek firaklıdır. Müddei umu· 
milfge de vvziyeU iblağ edeceğiz. 
diyerek mahkeme az!sından Na
ip Şevki bey hakkında bazı ima 
ve ihıaslarda bulunmak istediler• 

Vekil Nuri bey ıiddetli ce
vaplar verdi . Ve ıahitlerin ifa
delerindeki tenakuzları izah etti. 
Muhakeme l6 haziran pazartesi 
gününe talik edildi. 

Gümrük idaresi kanun
dan anlamıyormu! 

Bir yanlış anlayışta israr yüzünden 
mallar gümrükte kalıyor 

Gümrük komisyonları ğilm- üıUlndeki muamelemiz bu mad-
rüte maruz kaldıkları mütkllat de böyle yan hı anlatılıp yanlıı 
ve YOisuz muamelelerden tiki- tatbik edilmek istendiğinden do-
yet etmektedirler. Dün bu hu- layı henüz intaç edilmemiıtlr. 
•usta komisyonculardan Riza B. Gümrük k'-1miayoncular birliği 

matbaamıza tu meelde bir ıtkayet- Azasından 
naıne gör.dermittir: Riza 

Şikayetnameyi naklettik. Gü
mrük idaresinin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celp ve bu yan
lıt anlayıı ta isrardan vaz geçe
rek bir ao evvel bir çare bul-

Tarife kanun nun 136 ıncı 
nıaddeıini n altındaki 3 null'rolu 
ihtarda aynen ıöyle denilmekte
dir. "ipek mensucattaki madeni 
teller ve elyaftan gayrı ıalr me
vat ipek addolunur,.. Bu kanun 
da tamamen muıarrah olduğu maaını tavsiye ederiz. 

halde lıtanbul Gümrnk idareleri ı·zmı·r Os_m_a_n_l_ı._b_a_n_
ınadeni telleri ipek addederek 

bizden fazla gümrük istemekle k d d b• h 
beraber ceza da almak istemekte l asın a a ır sa -
dtr.Çünkü mağdent telleri ipeğe tekarlık 
zammederek ipek miktarını yük
seltmekte ve ceza istemektedir. 

Halbuki kanun madeni telleri 
f Pek addetmemektedlr ve bu 
aayct sarihtir. Şayet vazn kanun 
madeni telleri ipek addelmek 
iıteıeydi bu ihtarı ıöyle yazardı : 

"İpekli mensucattaki elyaftan 
gayrı olan madeni teller ve ıair 
mevat ipek addolunur ,. derdi. 
Ve tarifeyi yaparken yapanlar 
böyle bir hat~ya düımezlerdl. 

Bu meı'ele iıtanbul paket 
ınmrülfinde hadiı olmuı 3 mayıa 

tarihinde baılayan bir ipekli 

~·-

Oıır.anlı bankasının iz mir 
tubeıinde banka memurları tara· 
fından bir sahtekarlık yapılmır 
tar. 

Bayın'darlı ihtiyar bir zatın 

bankaya yatırdığı (3000) lira 
ıahte bir mühür istimali ıuretile 
vezneden çe.kilmiıtir. Sahteklr
hğın heaabi cari katibi tarafından 
yapıldığı anlaıılmıı iıede vak'a
dan beri bir kaç ki.tip deiiımif 
olduiundan bunlardaıı hangiılniP 
sahtekar olduğu tahkik edilmek· 

. ' tedlr. 
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Dün piyanko çekildi Uçtumu? , Taşyüzünden 
ı Bir adanı bir çocugun 

- ··- 1 kolunu kırdı 

• 
icra memuru 

Evine giren bir hırsız 
tarafından soyuldu Kazanan numaraları neşrediyoruz Yakalanan dolan- ı' Beıiktaıta Rum kilfseıl soka· 

gında İımall Besim paıanın ev- Beyazıtta Feyziye caddesinde 

Feyziye aparhmanında olunan 

icra memuru Hayri bevln dai

resine hırsız girmtı 50 lira.sıla, 

btr tabanca, bir saat, bir us

tura, üç gümü§ zarf çalmıştır. 

Şüphe üzerine evelce yanlarında 

çalııan ıoför Mehmet maznu

nen yakalanmııtır. 

Dün Tayyare piyankosu bü- ı 44486 32895 46438 5e611 
~ük bir kalabalık huzurunda çe· 26033 54893 9412 53565 dlTlCl fiı·rar etti/ l inde Hüıeyin Hilmi beyin oğlu 

ı 
9 yaıında Adnan, arkadaılarile 

ihniıtlr. Bugün de devam olu- a4177 28601 19861 58268 -+Jıooııı<<- ıokakta oynarlarken attığı bir 
nacaktır. Dün çekfltp kazanan 59589 2!>033 59490 38843 Bu suretle Eytam ı ta,, •okaktan geçen Şerif aga

ı nın batına raıt gelmiıtir . nuınaraları yazıyoruz: 34675 5633 3828lı 23415 
• • t• ı· ) Bundan muğber olan Şerif 

.20,000 
Lira kazanan nunıara 

2044 
10,000 

Lira kazanan numara 

2599 
4500 lira kazanan 

4920ü 
3500 lira kazananlar 
31148 26156 

1000 lira kazananlar 
37913 :~5556 
11050 21842 

14081 
27782 

38976 f>1250 
4nO Lira kazananlar 

57573 36148 14390 26931 
~0949 35925 53212 52104 
36943 43863 3l403 
13935 56559 44235 26976 

512 41H48 17115 13382 
46989 41115 43833 29134 
53711 59408 

150 I....ira kazananlar 
33577 

7597 
27402 
52949 
59017 
50159 
5ss13 
24910 
27244 
25265 

1393 
53178 
27636 

40199 
15842 
il7056 
15769 
53821 
14444 
9807 

58912 
43691 

9744 
14891 
20952 
43722 
53374 
16583 
32509 
47154 
18117 

2666 
30210 

9099 
n6081 
42744 

7529 
15722 
43742 

100 
37300 
50414 
28758 
29138 
49837 
48886 
18709 
54332 
56510 

3547 
27680 
11842 

8190 39509 58188 
40332 2463 58945 
31038 24986 7f>57 
31588 10723 2799 
25183 29919 15495 , 

32 39202 36236 
20357 4184 43843 

413 3174 58548 
48726 43446 48940 
46344 37635 9942 
48874 45859 7216 

9443 54710 35831 
6773 912 57590 

37296 46070 45502 
47704 36360 10305 

4095 4734 20913 
16123 34933 34655 
20851 10163 21785 
11320 39394 21314 
13909 51560 11061 

3502 9428 25146 
28620 24611 6156 

9453 
18033 

21547 
40831 
52925 
26H39 
32317 
57034 
48243 

50075 
7784 
1043 
4·387 

50907 
49053 
16393 

1842 
55797 
16371 
56464 
24925 

4610 47051 54119 
13409 8560 52795 
25932 · 24682 14777 
40876 48283 9233 

8772 24544 
46948 
13491 

289 

4331 
3979 32203 
6260 29672 

52471 46946 
17315 272 20409 
25888 16232 

lira kazananlar 
45977 
43120 
86414 
43989 

57201 
44417 
27503 
55676 
36178 
46833 
31695 
58380 

12383 
, 4:990 
11172 
88745 
22400 
38477 

10489 

12285 
47135 

18905 

56369 
50620 
19843 

3339 
44004 
43405 
27337 
20934 
38785 

7817 

16503 34946 
35907 49146 

29744 27022 13679 56315 
28242 15461 56546 8539 
23970 32228 35197 612 
25550 12533 38621 4009 
43955 56530 57578 56516 
22941 9160 48622 38295 
18963 18161 8204 18051 
38693 y1S75 47426 58948 
12742 32562 9493 55863 

6369 10826 31626 30157 
4247 13162 32892 19090 
4480 59307 42445 58284 
2050 301ı3 18944 3346 

33i98 41236 
36487 13383 

5526 26669 
6616 39357 

58025 12891 

37067 
15517 
32919 

6292 
32835 
39264 
52591 
54015 

56~99 

2093 
21817 

9678 
41825 
36490 
18509 

SUı ıs ıma 1 esrara A dneom sag kolunu büküp kır-

bu•• ru·· ndu·· 1 dığı gibi batından ve yüzünden 
ehemmiyetli bir surtte yaralamıttır. 

Şerif aga hakkında zabıtaca 
tahkikata baılanilmııtır. Sahte veraset ilamı tanılmi 

ıuretiyle Emlak ve Eytam ban
kaıından para dolandıranlar ha
kkındaki tahkikat tamamen ka
ranlık bir ı~kle girmittlr. Dün 
tevkif edilen maznunlardan Ha
zim ef endintn tekrar isticvabına 
lüzum görülmüt ve birinci lıtin· 

~~~~~=~g~~~ 
Nefis bir musiki refaketin<le 6ii 

tak hakimliğince lfadeıl alınmı

ıtır. 

Sut latlmal hadisesinde allkaaı 
görülen ve bankadan paraları alan 
Ramazan namındaki ıahıı, evelkl 
gün adliyeye tealim edilmit olduğu 
halde adliye koridorundan firar ~ 
etmlt ve derhal firardan btl'umum 
polis karakolları haberdar edll
mtıUr. Bundan maada tahıırrl 
memurları da ıabahlara kadar 
çahıarak Ramazanı aramıılarsa 
da Ramazanın en ufak bir izine 

Güzel bir ses dinlemek 
Fmsalsiz bir zevk teşkil eder, değil n1i ? 

Halbuki, bu sesin sahibi 
yüzlerce güzelin içinde birinci 
olarak ıeçllmit olursa bunu 
dinlemekten hasılolacah: zev-
kin hududuna payan olmaz. 

f u zevkten kendinizi mah
rum etmek istemezseniz : 

f !}30 Türkiye 
Gü:ellik Kraliçesi 
ı\1ÜBECCEL 

NA~llK HANlı\llN 

1200a 54695 
17117 5i447 
40072 36133 
17568 23489 
59719 27514 
25066 39992 
36407 15253 

7177 32292 
12339 46841 

5500 
23963 
29778 
29123 
18925 
8493 

38462 19274 7863 
36427 11838 47187 

5574 
62438 
18421 
40230 
17322 
10795 
54860 
20277 

, bile teıadüf edilmemlf ve bu 
ıuretle banka ıuiistlmal hadlseal 
esrar lçerlılnden kurtarılmamıt
tır. 

COLUMBi 
• -

1 icin okuduğu 17160 numaralı 

"MÜBECCELİM, BEN,, 
9081 27990 7265 

13480 20245 2868 
33048 44189 21958 

8995 
35348 
2755r5 
38094 

5238 10177 29430 41450 
40540 59035 39741 12698 

8908 7185 7792 5735 
55938 37115 52389 22571 

70 lira kazananlar 
6790 56190 49655 30911 

52487 
50654 
26294 
37955 
55720 
39992 

43297 
42765 
26783 

7933 1869 37467 
42079 58467 11450 
27956 28846 10227 
69402 43835 11921 

6639 48989 504 
6123 9419 39605 

25343 14443 465i4 
23808 

3696 
1436 56504 

52038 43795 

4452 10977 
220 49192 

35653 12662 
21660 .!8388 

20931 
51683 
27547 
ı 1401 

54270 58032 34977 
6700 46949 42263 

29056 1047 46627 
13253 13166 1557 

a1s5o 23166 248 
54163 4497 45743 

6743 
2430 

32283 49229 6896 32223 
17635 24777 43253 38410 
17576 23011 11151 2777 

8994 13492 5048 27215 
37834 

8599 
28054 

143 
28548 
46700 
32412 
39210 
23086 

53136 44451 
17503 5149 
29223 226y3 
58297 8713 
37585 
40554 
47581 
25728 

5960 

19256 
46845 
53287 
54792 
22115 

56192 24096 26195 
34380 53096 58553 
56020 9212 18979 
31875 31099 52666 
16438 37147 46713 

1525 14488 6136 
4726 40326 4948 

54758 57787 34101 
6122 16106 28047 

5699 
24370 
22765 
27289 

3262 
10440 
27916 
8733 

48113 
10181 
51516 
45843 
11284 
53283 
37176 
38222 
38524 

376 
------=~ 

r~ İtizar '"""'" 
t3 Münderecatımızın çoklu- ~ 
~ iundan dolayı .. Anka- ~ 
~ rada bir nıacera,, ve .. lhttlali Et 

l Kebir,, tefrıkalarımızı bugün ~ 
dercedemedik. Ô3'.ür dllertz. tJ 
r!W~V""~~,.S"~Jl,'";z~!~~· 

Ramazanın Fethlyeye firar 
ettiği hakkında, dün akıam çı
kan bir ıayıa üzerine, tahkikat 
yaptık bu f.aberin sıhhatından 
ademi malumat beyan ettiler. Üç 
taharri memuru Ramazanı ara
mağa memur edilmiıtir. 

Adliye koridorunda güpegün
düz. kaçan mücrimin izinin bile 
bulunamayııi hayli gariptir. 

Poliste 
karanıayola yok diyorlar! 

Evelki akıam Akıarayda Ce
llat Çeımeıindeo geçe~ sütcü 
Y orgloin önüne üç kiti çıkmıt 
karmanyola yaparak 40 lirasını 

çarpmıt lardır. 

Bir mektep soyuldu 
Beyoğl unda ağa hamamı 

caddesinde Sen miıel mektebine 
hırsızlar glrmlt Çekmeceğl kıra
rak 191 lira ile 40 çift çorap, 

lastlk,lıkarpin ve ıaire çalmıtlar\ır. 
Zabıtaca meçhul hırsızların 

taharrisine baılanılmııtır. 
' Bu da başka bir çeşit 

Akaarayda Haseki haatane
ıine kazını yatırmak için giden 
Bigalı Hüıeyln ağanın 55 lira11· 
nı yanına yaklaıan iki meçhul 
ıah11 mantarcılıkla dolandır
mıttır. 

'"franıvay kazası 
Evelkl gece ıaat 21 de Sul

tanahmetten geçen vatman Hü
seyintn idareıindeki 1ramvay Af-
yonkarahiıarlı Cemal Ahmede 
çarpmıt bileğinden yaralamııtır. 
Mecruh Cerrahpaıa haıtaneılne 
yatırılmııtır. 

Bir kadının n1arif eti 
Üıküdarda Dolap .aokaiında. 

oturan Şerifa hanımla ev sahibi 
İbrahim efendi araıında ıu al
mak mes'elealnden kavga çık· 
mıı, Şerife hanım ko~a ile İb
rahim eğanın batını yarmııtır. 

Davit mi j yaptı 
Sütlücede M11ırlı01n yahıında 

oturan Şer af ettin ef emltnin evine 
hırsız glrmit manto ve sair eıya 
çalmıthr. 

Sirkatin faili 'Olmak üzere 
ıabıkalı Davtt ıüphe ıüzerlne 

yakalanmııtır. 

Pli.kından bir tane olsun almağı ihmal etmeyiniz. 
COLUMBIA 

plakları satan umum gramofon mağazalarında arayınız 

~~~~g:ggg~gg~.~~~ 

Gayrı nıenkul nıalların 
açık artırn1a ilanı 

İstanbul -4: üncü icra memur· 
luğundan : 

AçJk artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: Maa bahçe bir .bap harap 
kahvehane. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahalleıi, sokağı, nu-
maras: 

Beıiktaf yeni mahalle ıhlamur 
meydam eaki 3 No. 

Takdir olunan kıymet : Yirmi 
bir bin yirmi beı lira. 

Artırmanın yapılacaAı, yer, 
gün, aaat : !İstanbul 4 cü icra 
U/7/980 öileden sonra saat 14 
1 t). 

ı - İıbu gayri menkulün 
artırma.Q ıartnameıi 2/7 /930 ta
rihinden itibaren 30/113 No ile 
lstanbul dördüncü icra dairesi-

hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me-

murlyetimlze bildirmeleri icap eder. 
Akıl halde hakları tapu ııctlile 
sabit olmayanlar satış bedellnfn 
paylaımasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya itlirak edenler artırma 
ıartn~meslnl okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmlt ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men· 
kulün bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde bet 
faiz ve diğer :ıararlar ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın me
murlyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Beı numaralı f ıkradakl 
ıart tahakkuk etmek kaydile 
ilç defa bağmldıktan sonra ga!ri 
menkul en çok artıranın u•· 
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 

nio muayyen numarasında her etmezse artırma geri bırakılıp 
kesin göre bilmesi için açıktır. alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ilanda yazılı olanlardan fazla ve teminatta kalkar. 
malumat almak isteyenler, tıbu 0 - Arttırmanın birinci veya 
ıartnameye ve 30/113 ,loıya nu- ikinci olmaıına ve gayrı menkule 
maraıile memuriyetimlze müra· tealluk eden kanuni hakka ve 
caat etmelidir. aatııın tarzına göre diğer tartlar. 

2 - Artırmaya ictlrak için Artırma birincidir bilcümle 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde müterakim rüsum ve tekalif müş· 
yedi teminat gösterilecehtlr. teriye aittir. 

3 - Hakları tapu elcillle sa- Y azılanj emlak yukarıda 
bit olmayan ipotekli alacaklılar- aöeterilen 14-7-30 tarihinde lıtan-
la dfier alakadarların ve irtifak bul 4üncü icra memurluğu odaıın-
hakkı aahlplerinin bu haklarını da ııbu ilan ve gösterilen arttırma 
..-e huauaile faiz ve maırafa dair ıartnamesl dairesinde satılacağı 
ot.an iddialarını ıthu ilan tari· ilan oİunur. 

,'!""'_.. 1929 ıene•i:de • ' , •·--iTI:r::ı•-•ıııtıı 

lstanbul hmanı BEL Vü 
Türkçe ve Franıızca ilk defa HÇEsı· 
olarak oeıredilmlf en mükem- BA · 
mel bir -tatatlıtiktir. İktisatçı· _ HARBİYE _ 
lara, tüccara, vaporculara ve 
herkese lazımdır. lıtanbul Lt- ietanbulun cenneti 
man Şirketinde ve bilyük kitap- Viyolonist ZEKi B. idaresinde 

çılarda bulunmaktadır. •-I O R K E 5 T R A 

eDoktor A. kutief ı-·aze bira, nefis mezeler 
Muayenehane ve tedavH elektrlki Ktbar aileler mahfeli 
laboratuvarı. Karaköy topçular , ______ .,,, ..... .__ 
caddesi 34 
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~~~~~~~.. FAYDA daima b · rinciligi kazanır 
f AYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kurusu, ılnek ve sair haıaratı yumurtalarile imha eder. Kokuıu hafif ve leke yapmaz. insanlara, 

hayvanlara ve nebatata zaarı yoktur, FAYDA ilmine dikkat ediniz. Bütün devalr ve müesseseler FAYDA iltlmaleder. Hasan ecza deposu. 

66'666 adet torba imali : ı 
Tütün İnhisarı 
ğünden: 

umum müdürlü-

idare için mevcut nümunesl veçhile bezi idare tarafından veril
mek şartiyle (66,666) adet torba dtktlrllecektlr. T,aliplerin her gün 
gelüp nümuneyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkatelerl He 16-6-930 pazartesi günü saat 11 de Galatada müba· 
yaat komisyonunda bulunmaları. 

• ir 

Bandırmada rnuhterik fabrika 
binası tamiratr: 

,..fütün İnhisan un1un1 nıüdiirlüğünden: 

Karabiğa 
EKSBPRES POST ASI 

TEKİRDAÖ 
vapuru birinci, ikici ıınıf lüks lca
maraları ve güverte yolcularının 
hertürlü istirahatı müemmen 14 
mil sür'atındedir. Her hafta pazar
tesi \re perıenbe günleri akıamı 
saat 7 de Galata rıhtımından ha
reketle doğru Tekirdağ, Mürefte, 
Karabiğaya azimet ve ayni iske
leleri takiben İstanbula gelecek
tir. Yük ve yolcu için acente, İs
tanbul Yeni postahane karıısında 
Velora Han, numara 1 O, 1 

İSTANBUL 

U. Hapisane Matbaası 
Ucuzluk ve süra't 

1Jlallkiindnin san'at saltibi obualru·1, için tesis 
olıınınllŞ ıuw türlü 11esaiti /mmi!Je ile nıiicelilwz lıay
trlt bir nıüessesedir. 

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

İstanbul Sultan Ahmet U. Haplsane 
Telefon: lst. 1853 

Bandırmadaki muhterik fabrika binasının depoya tahvili için ev
velce iJnn edllüp bilahara feıhedllen münakasaya tıtirak eden taliple
rin idarei merkeziye Mimari ıubesinde hazırlanmıa olan ıartnameyf 
müzeyyeleyi ahz ile inıaat mahallini gidip gördükten sonra 18-6·930 
Çarıanba günü saat 10,30 a kadar yeni teklifnamelerfni kapalı zarf 
la Gala tada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Galata da Rıhtrm Han karıuında 
Müsyü Mayona müracaat. Hareket I ~~~=~~g~~~~~~~;g~ 
gfinlerl ~ua~ele vapurdadır. ,~~~~~~~~~ 
Telefon 1040 İstanbul. aiJ 

TAVlL ZADE VAPURL: (U) E A İK BANKA 1 . .. 

200 çuval nışasta 
T'ütiin inhisarı u111un1i n1üdürlüğüuden : 

Cibali fabrikası kulu imalathanesi için yerli mala olarak 200 çuval 
nııasta pazarlıkla alınacağından itaya talip olanların nümunelerl ile 

birlikte pazarlığı için 16-6-9 30 pazartesi günü ıaat 10,30 da yüzde 
yedi bLJçuk teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyo
nunda bulunmaları. 

* 
Bandırmada müdiriyet binası 

inşaatı: 
1.,ütün İnhisarı un1un1i n1üdürlüğünden : 

Muntazam Ayvalık postası 

Selamet 
vapuru 

Her Peraenbe ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük
kapı, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalık iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Dikkat : Cuma akıamı Ed
remit, yolcusu trene yetfıtirf

llr ve AyYalık yolcuları gu
rupta karaya çıkaralar. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemiıte Tavil zade ı 
bıradt!rler. 1 ele ton lst. 2 21 O Bandırmada müdüriyet binaaı kaptllı zarfla müna asaya 

muıtur. Mezkur inıaata ait reıim, ıartname ve aaireıi üç lira muka
bilinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye Mimari ıubesine mü- rrra bzon Lüks ı~ostası 
racaatla almaları ve 21-6·930 cumartesi günü saat 10,30 a kadar s Ih vapuru p 
zarflarını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. U 12 Haziran erşen-

ucuz SAT AN ç-OK SA TAR _, be ~~~:ke~~\~!n;~~~~-;::n~:~ 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun. 
Görele, Trabzon, Sürmene, Rize, 
Mdpavrl, Atına V•çe ve Hopaya 
azimet ve aynı iskelelerle Sürme
ne, Vakfıkebir, Görele Fatsa ve 
Ünyeye uğrayarak avdet edecektir 

fstanbulda : Eminönünde Ankarada: Kooperatif katıuında 

KAZ~iil~Ci ALİ l~İZA 
KADIN MANTOLARI 
TRENÇKOTLAR 

13 

i\1 üessesa tı 
Liradan itibaren 

" " 
KAŞA PANTALONLAR 
ÇOCUK ELBiSELERi 

13 
5 
3 

" 
" 

Ismarlama kostümler 25 liradan itibaren 

" 
" l Yük ve yolcu için mahalli 

müracaat: Sirkeci salonu karıı
ıında Mizan Oğlu Han No: 2 

~~~~~~~~~h~h~hh~h~~~~~~~.~~.~+++++ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ı DOKTOR ı • • l: AGOP YESSA YAN :!: • . ~ .... Langadn camfıcrif sokağında No. 19 lu muayenehanesinde : 
••• - h l d .... ı hergun asta kabu e er. ••• 
y ı 
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~ . URI ve ŞERiKi ~ ı 
~ Bilcünıle Günırük n1uan1elatı ve nakliyat j~Jeri ~ 

1 ken1alı sürat ve cn1nivet1e ifa olunur. ~. 
~ ~ 

MALI ve 1DAR1 iŞLER DAHi TAKIP EDtLlR .... 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
~ 

~ Telefon: Beyoğlu 4515 • ı 

DTV Y ••VTTTT•tTTT•VTTTVYYTYT~ 
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:~ O MANLI BANKASI ::: 
h h • . ı <• SER1'1A )7}~Sl : 10,000,000 İngiliz lirası •·• 
~ ~ •!• istanbul açenteliği - Telefon; tsta!lbul J 948 .. :. 
(• Beyoğlu dail'esi - Tel fon Beyoğlu 1303 .. ı. 
~i• Senedat ve poliça mukabilinaııe muayyen ve vadeli veya •!• •t hesabı cari ıureUle avanılar, poliça ve lıkontosu. •:• 
Y Tk + (• ür iye cümhurlyetinin baısi·<a 1ehirlerine ve memaliki ••• 
.... ecnebiyeye ıenedat, çek, ıubar mektupları ve telgraf : 
: emirnameleri lraalatı. •.-. .. .. .. .. .. . . . . . . . ~ . . . ~·~.-..~-~ ,. 
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Telefon lstanbul 354 

Yugosla vy~ula ernlaki 
olanlara 

İstanbul vilayetinden: 
Yuğoalavyada emlaki olan 

tebaamızın elinde mevcut eski 
tapolarmın hertürlü rüsumdan 
muaf olarak mezkôr hükumetçe 
gelecek Kanunuevvelin 16 sına 
kadar tecdidi mukarrer bulundu
ğundan bu ıuretle tapuları olan
ların tıbu mühlet zarfında tebdil 
ettirmeleri ilan olunur. 

.. ir 

Bosna da enıla ki olanlar 
İstanbul vilayetinden: 
Boına Hersek havalisinde bu

lunup hükumet tarafından ıçin
deki çiftliklere tevzi edilınit olan 
beylik at azlnfn ol baptaki kanunu 
mahsusuna tevfikln tazmini ka
rargir olmasına nazaran Bosna 
Heraekte beylik arazisi bulunan 
tebaamızın tayin edecekleri ve~ll- 1 ler rnarifetlle hukuku taıarrufı
yelerini ispat ve mahkemei aide
sinden fıtihıall lazım gelen evrakı 
bir an evvel tedarik etmeleri I 
zaruri bulunduiundan muamelei ı 
nıezhurenln ifası için alakadaranın 1 

icabı hale teve11ül eylemeleri lü· 1 
zumu ilan olunur, 

1888 de teıfa edilmiıtfr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, İstanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelatı. 

Sultanahınet 2 inci sulh 
n1ahken1esi11den: 

Müddei Tortop oğlu Y orgi 
•fendinin -Küçük pazarda 112 
No. lu hallaç Mustafa efendi a-

leyhine 46 liranın tahsili hak

kında ikame eylediği da Yanın 
cereyanı esnasında müddei aley
he ilanen tebligat yapıldığı hal
de gelmemiı olduğundan ve müd-

dei vekili bir kıt'a konturat ve 
elektirik nıakbuzu ibraz eylemiı 
ve indel inkar istiktap ve yemin 
teklif eylemiı ve gıyap kararının 
da ilanen tebliğini istemi ı oldu
gundan bir mah müddetle ilanen 
teblliat icrasına karar verilmh 

olduğundan yevmi muhakeme 
olan 1 7 - 7 - 930 perıembe saat 
1 S buçnkta mahkemede isbatı 
vvcut eylemeniz aksi takdirde 
nıüddei tarafından dermeyan e
dilen vakıaları kabul ve yemin
den nıümteni ad edileceğiniz ve 
nıüddeti muayyenesl dahilinde 
itiraz eylemediğiniz takdirde mah
kemeye kabul edilmiyeceğinlz 
ilan olunur. 

İstanbul n1ahkeınei as
liye 6 ıncı hukuk daire
sinden: 

Ziya bey karısı Çarıambada 

Beyceğiz mahallesinde Nizamet· 
tin beyin haneılnde sakine bala 
ikametgahı meçhul Nebiye ha
nım binli Ahmet ıükrü meya
nelerinde mütekevvin boıanma 

davasında müddaaleyhln fka
rnetgahıoın meçhullyetine bina
en hakkında gıyaben cereyan e
den muhakeme neticeıinde ka
nunu medeninin 134:üncü mad· 
deıi nıucibince boıanmaya dair 
•adar olan 18 mart 930 tarihli 
hükınü ha vl ilanın bir nüshası 
divanhaneye talik edilmiı oldu
ğundan tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında ilamı mezk6re 
itiraz edilmediği taktirde mua
melel hanuniye ifaolunacaiı ilin 
olunur. 

İıı tanbul mahkemei aıUye Bi· 
rlncl ticaret odasından: Madam 
Aıpasya tarafından Hriıovelooi 
Banka,ına terhin edilen 1 O adet 
Kredi Fonıiye 9 adedi birincJ 
tertip , 1 adedi ikinci tertip 45 
adet 19 22 tarihli ve 25 adet 1926 
tarihli ve 1 O adet 1920 tarihli 
Yunan istikrazı dahili tahvilatı· 
nın bilmüzayede furuhtuna Mah· 
kemece karar verilmiı olmakla 
talip olanlanlarm 18 - 6 - 930 ta· 
rihine müsadif Çarıamba güniİ 
ıaat r:14 de Dördüncü vakıf ha· 
nında Boraa daireainde hazır bu· 
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

Beşiktaş ikinci sulh hu' 
kuk ınahkemesinden: 

Beıtktaı Muradiye mahallesi 
Bayır sokak 13 numaralı hanede 
vefat eden Hüseyin efendlniP 
etyaıı 15 Hazhan 930 pazar aaat 
12 de n-ahaUen bil müzayede 
satılacağı ilan olunur: 

Eatih icra dairesinden 
Bir deyinden dolayı mahcuı 

olup satılmasına karar verilen 
bir adet singer makinesi ıehrf 

halin ( 15 ) nci Pazar günü ıaat 
on beıde FaUht~ malta çarı1110· 
da ıatılacağından yevmi me-ı:· 
kurda memuruna müracaat e· 
dilmeıl ilan olunur. 

SAAl)ET YUl?DU~ 
.. ! .............. . 

Emlak terhinini üzerine 
ehven ıerait ve ıür' atle 
para verilir . Beyoflunda 
ıaAlam, ucuz satılık apart· 
manlarımız verdır. Galata 
köpru baıı Bosfor han No 7 

..... tSMAIL ..ııll 

Darüttalimi 
Musiki : Her cuma güoO 

ÇUBUKLUDA 
T erennümıaz ohnaktadır 

ı==::=========:::=::::::::=======~ 
Mes'ul Müdiirü:Süleyman Tevfik 


