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r·TENSİBiALİİE~IÜ 
!!uzihniyetdeğişmeli! ., Kömür işi l Bravo Seyrisefaine ! 

--.~-

Seyrisefain işletme müdürü hakkını Kuru çeşme kömür Müdürlerle davası olan bir kaptan 
anyan emektar bir kaptanı nasıl depoları neden kal- nasıl hışma uğrar ? 

vazifesinden atıyor ? dırılmıyor? F ermanvari bir emirle azledilerek ! 
Evvelki gün Seyrisefaln 

idaresinde Abdülhamit devrin
de bile sebkelmemiı olan usul
süz, kanunsuz bir azil, açığa 

çıkarma muamelesi yapı\mııtır. 
Muameleyi yapan tabiatile 
umum müdiriyet, tebliğ eden de 
ayni dairenin iıletme müdiri
Yetldlr. 

Hukuku ihlal edilfmif olan 
va.tandıt "Ereili vapuru,, ıü· 
varisidir. Bu :ıat ev-.elki gün 
bir miktar avans almak ümidi 
ile, Seyrisefaln idaresine ut
ramıı, çocuklarının iaıeıi için 

üçbet kurut ümit ederken, 
eline kapalı bir zarf tutuıtu
rulmuıtur. "Ereğ'll., süvarisinin 
eline verilen zarfta aynen ıu 
cümleler ıörülmüıtür. 

"Vücudunuzdan iıtffade edi
lemediğinden, hizmetten affinlz 

tensibi Atiye iktiran ey/,e
nıiştir.Tebltğ olunur efendim!., 

Şu garip emri tebliğ eden 
lılelme müdürudür. Aslı eli
mizde bulunan emrin, yazıl11 

tarzı Devletin bir idare ıube
ıindekl sakat zihniyeti ifıa 
etmek itibarile çok dikkate 

tayan idi. 
Bir kerre, koca ıeyriıefain 

idaresinin tıletme itleri meı'u
liyellnl deruhte eden bir zatın 
Türkiye cumhuriyeti idaresinde 

eski ı:altanat ve saray yadigarı 
üslupların, uıullerin çoktan 
"mülga" olduğunu iyice bil
mesi 18.zımgellrdi. 

Türkiye cumhuriyetinde 
milli mecliıten geçen, millet 
vekillerinin taavibine ograyan 
kanunlara, milli iradeye iktiran 
etli, denebilir. Bir de Türkiye 
Devletinin ve Türk milletinin 
relıi bulunan ıccumhur Riya
seti., makamının tasdiki ve laı
vlbini haiz olan kanunlara, ka
rar namelere : "iradeye iktiran 
etti,, denebilir. Fakat o en yük· 
ıek makam için bile "tenıibi 
Aliye iktiran eltin cümlesi kul
lanılmamaktadır. 

Okuyanların ve görenlerin 
hthakkln ılnirlerini tahrikeden 
tezkere bu noktalardan, Seyri
ıefatn id arestnde hüküm ıür
mekte olan aclp ve aakat zihni· 
yet hakkında açık fikirlrr ve
rebilecek mahi tt d " l ye e u. 

fte Devletin resmi bir dal-

resinde ansızın atılan bir me
m urun, hotbehot koğulmaaının 
en büyilk amillerinden biri, ıu 
yakıııksız gurur ve azamr..Uen 
baıkası deiildir. Baıka türlü 
olmasına da, zaten ihtimal ve
rilemezdi·. 

Türkiye Cumhuriyetinde en 
medeni bir idare tarzı, en 
mütekamil bir hak ve hukuk 
esaaları takibine çahııhrken, bir 
memurun hiç bir sebep ve be
hane göıterilmiyerek, ıadece : 

"Bir tensibi Ali,, ile vazif esin 
den af fi yoluna gidilmesini 

görmek, hatta tıltmek bile 
vatandaılara afır gelecektır ! 

Daha açıkçası, seyriıefain i
dareıinde yapılan indi hareket, 

bütün Devlet memurlarının 

hallerinden, htikballerinden e
min olmamalarını, olamamala· 
rını icabettirlrae, haksız bir 
endiıeye mi kapıhnmıt olur ? 

Diger taraftan, Ereğli süvari

sinin durup dururken "1 ~m!bi 
Aliye iktira.neden,, açıga çıkarıl-

ması hadisesinin, ıırf iıletme 

müdürü ile aralarında geçen 
§ahsi bir "muhakeme,, yüzün
den oldugu te'yit ve tevılk edi
liyor. 

Şu halde Ereğli ıüvarlsfnln 

bütün kabiliyetılzliginl, cum
huriyet adltyeıine müracaat e
derek hakkını aramasında ara-

mak zarureti vardır. 1ıte mese· 
lenin böyle ıabıi ve huıuıi 
bir cepheai olmaıı yapılan 

hakıızhğın mantıkıızlığını, ka
nunsuzluğunu meydana çıkar

maktadır. 

Bundan bir müddet evvel 
gene buna benziyen bazı indi 
muamelat üzerine ıeyriıefain 

idaresine tartzlarda, daha bü
yük makamlara kartı şikayet
lerde bulunulmuı idi. 

Milli ve nim resmi bir lda-
I reyi muahı ze ederken çok derin 

elemler duyulmamııta deilldt. 

Seyrilefain idaresini ondan 
sonrası için olıun milli bir 

idareden beklenen intizama 
gfrmif zannederken, ıon hak-

ıız muamele o ümitlerin de 
yerine ve yoluna masruf ol-

madıjını bir kerre daha is

pat etmlf oldu. 

Arif' Ort1ç 

Emanetle vilayetin tevhidi etrafında 
münakaşalar oluyor 

Dün ıehremanetinde bütün ıube müdürleri muavin Hanıtt beyin 
rlyaıetinde içtima etmitlerdtr. 

Bu içtimada emanete ait huıuıat görültümüt b1İha11a Vilayetle 

emneun tevhidindeo sonra alaceğı tekil uzun uzadıya müzakere 

ve münakaıa edilmittir. 

Kuruçeıme ve Arnavut köy 
civarında oturanların ~ömür de· 
polarından tiddetle ıtkayet et· 
mekte olduklanna yazmıı, alaka· 
dar makamların n zarı dikkatlerini 
celbetmlttlk. 

Dün civaıda otiı~·an okuyucu
larımızdan bir çokl ıtdarehane
mfze kadar ihtiyarı zahmet 
eylemlılerdir. 

Seyrilef ainle 
dahilindeki bs zı 
memurları ara
aında bir müca
dele vardır. Bu 
mücadele ıüphe 
yok ki Seyrlse
f ainin hayrını 

isteyen eıkl e
mek tarla rm aç
tığı bir mücade-
ledır. Hntta bu 
yüzden mahk~
'lnelere dahi in
tikal edilmlıtir. 

Bu yüzden bir 
çok keyfi aziller 
olmaktadır. lda-
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Bu zevat, kömür depolarından 
savrulan toz bulutları i.çinde 
Evlerinin penderelerlnl açama· 
dıkleranı, yatak odalarının sim
siyah keıildiğlnl, çoluk çoc kla· · 
ranın temiz hava almaktan 
mahrum kaldıklarını yana yakıla 
anlatmıılardır. · Şehremaneti bu 
mesele ile ciddi surette mefAu\ 
olme dıfı takdirde Emanei:l protes· 
to edeceklarlni ıöylem~ktedirler. 

renin eski ve .. • . 
ıneıleklerinde ıh- Seyrise/(ıinin gülunç lnr /ernunnnuı re.çmı 

Şehremanetine ıorabtllrmiyiz? tisaa sahibi memurları bu halden lçok ınüıtekidirler. 
.. Fakat~ ahiren r bu makule ic-

Birkaç kömür deposunun nakle
dHmemeai yüzünden binlerce 
vatandatın hayal ve 11hhat1le 
oynanmaaımn manası var mıdır? 

---- --------... , _...__.. - -

1 

raattan . bir hadise olmuttur ki 

açıramadı~ 
Neşriyatımız üze
rine nekadarverği 

alınacak? 

cidden elim ve şayanı hayrettir. 
Ereğli vapuru tım~arld F~!.. 

B. isminde eski 6ır suverlnln i· 
kinci ceza mahkemef asliye• nde 

Mahut Herman Spirer tütün 
ıirketinin geçen sene tahakkuk 
eden matrahı GQı) ,000 küsur lira 
idi. Bizim mütemadi ne~riyat ve 
ikazımız üzerine yeniden tahkikat 
yapıldı ve bu yekuna 200,000 
~üıur lira daha ilave edilerek 
840,000 küsur Urayı buldu. Şu 
hale nazaran ılrketin verglıl bu 
miktar üzeıioden alınacaktır. 

Seyrilefainin icraat (!) 
terinden 

Seyrisefainln i§letme müdirl Bür· 
hanettin beyle bir davn. ve mu
hakemesi vardır. Fahri B. geçen 
gün bir it münasebetile Topane
deki Seyrieefain binasına u~ra
mıı, koridora girdi~i zaman ida
re hademelerinden biri mumai · 
leyhln ar~asından - Fahri Bey ! 
Fahri Bey 1 diye seslenmlt ve ev
rakta bir kağıdı olduğunu söyle
mittir. Bunun üzerine evrak me· 
murunu gören mumaileyhe maz
ruf bir kağıt vermiılerdir. 

Bu kağıdın bir fotografmı 
• neıredlyoruz.Bu kağıtta garip bri 

kazazede- liıanla ve muhakemeıf bulundufu 
müdlrin ımzasile ıöyle son dere-

Ereğli suvarisi Fahri B. 
ce mütekebbirane bir emir vardır. 

- 11 Vücudunuzdan lıtifade 

Mutemedin oğlu Ankaradaki dav,;z bitti 

Kız k;çırdı! Haydar Rifat B.in 2 sene 
Kızın bikri izale hapsine karar verildi ! 

edilmiştir Mahkeme Reisicumhurun 
İzmir, 12 (Hu. mu) Bir hafta- k 

danberi lkiçeımelikte oturan bir memur olduğuna arar 
en büyük 
vermiştir. 

ailenin genç ve çok güzel olan Ankara, 12 (H. M.) - Adliye 
kızının tegayyöp ettiği bir ıayıa vekili Mahmut Eıat beyin avukat 
halinde ağızdan ağıza dolaııyor- h t x Haydar Rtfal bey aley ine aç 15 1 

du. Kızın anası, bnbaıı bir kaç 1 davaya alt karar buıün al iye 
gün evvel polise müracaat etmlt d fhl dil 

1 d 
ceza mahkemesin e te m e • 

evlatlarının ö ümünden en ite 
ettiklerini ıöylemlılerdir. mlıtlr · 

Poliı derhal ite girftmff ve Kararın Haydar Rlfat bey 
hem o anda, meselenin bertarafı tarafından yapılmıı suçları hu-
anlaıılmııtır. laıu eden kıamında imzasız ola-

( Devamı 2 net sahifede ) rak umumi katip Tevfik "beye 
..................... ~ b 

Pı·yanko gönderilmtı olan mektu un dn 
1 P 4•' maznun Haydar Rıfat bey tara.-

Dün kazanan numara- fından yazılmıt olduğuna mah
kemece kanaati tamme haııl 1 

lan 4 üncü sahif en1izde edilmtı olduğu zıkrolunmaktadır. 
neşrediyoruz. Mahkeme kararında dentll· 

yorkt:"lhbarnamenln behemehal 

fkl tene hapse mahkum edilen 

llaytlar /lif at B. 
pullu olmaıı iktiza f etmeyip pul 
( Devamı telgraf haberlerinde ) 



Sabtfa 2 

Gümrükte 1 

Dahili eşya işleri 
gecikiyor 

Giımrük komi~yoncuları tfca
retl dnhiliye beyanne melerinin 
kaldırılmaıı için ticaret oda11na 
müıacant etmtılerdi. Ticaret oda· 
sı da bu husuıta gümrük idareıi 
nezdinde teşebbüıatta bulunmuı
tu. Bundan henüz hiç bir neti-

ce alınamamııtır. Dün komlıyoncu
lar birltı,l azasından biri bir 
muharrirlmlze bu hususta demit· 
lir ki: 

" Gümrük kanununu sekizinci 
faslının münakalatı dahiliyeye 
aft altıncı maddesinde "mahıullt 
ve mamu1at ve yahut g6mrük 
reıml ahnmıı efYayı ecnebiye 
bir Turk limanından diğerine 
deniz veya nehirden naklolunu
rken gümrük resminden müs-
tcanadır. Fakat mahreç limanın · 
dan verilmf ı bir vesika bulun
ması ıartbr. ,,Deniliyorr 
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y en! .... ~ıral lffaydar Rif at B.in 2 sene 
Kabin__eyi teşkile hapsine karar verildi 

ugraşıyor 
Bükref, ı 1 ( A.A ) - Knal yapııtırılmaınıı olması mezktir 1 bulunmuıtur. Maznun Haydar 

istfıarekrine devam etmhtir. varakaları ihbarname mahiye- Rifat Bey tarafından Adliye Ve-
Kablnenln teıktline M. Manıu'yu tinden çıkaramaz. Reisicumhur kili aleyhine ikame olundu-
memur etmesi kuvvetle muhte· Hazretleri memurin kanununun iundan bahsedilen hakaret da-
meldtr. Kara), kendisini Roman- birinci maddeıfndeki memurun vaımın Vekil Bey tarafından 
yaya ıetlren Fransız tayyarecili tarifinde mevcut ıartları temamen maznun aleyhine ikame edilip 
Lalouette'te bir niıan vermfttlr. haiz en büyük bir memurdur. mevzuu muhakeme olan hakaret 

Sefirlere tebliğat Çünkü teıkilatı eıuiye kanu- ve sövme cürümlerlle zaman ve 
Bükret, 11 ( A.A ) _ Kıral nunun 32lnct maddesi mucibince mek&n itibarile kat'tyyen taeluk 

d l ti i i Olup -t ki d ve irtibatı bulunmamaaile mu-te-
iklncl Karol'un Romanya tahtına ev e n re s mu ea P me -

d 1 · d d "f d 1 kabll dava ıeklinde addedilme· 
çtktığı Bükreı'tekl sefirler hey- e erın e e vazı eıi tayin e 1 -

1 ti R i · h H l 1 mekle beraber maznun Hayar 
etine resmen tebliğ edilmittir. m 1 r. e sıcum ur azret er 

I~ b k · Cümhuriyet kanunlarına riayet Rıfat bey aleyhindeki dava ıahıi 
~on1anva aş un1andanı d 11 l h k BükreıJ, 

12 
(A.A) _ Jeneral ve müdafaaya hanınefsetmekten j ava yo u açı mıf a aret ve 

ayrılmayacağına yemin etmit ol· 'övme davası olmayıp mumaileyh 
Cihoıki Romanya orduları baı- maıma .röre kendisine devlet biz- aleyhinde doğrudan doğruya hu· 
kumandanlığına tayin edilmittlr. meli tevdi olunmuıtur. Devletin kuku amme davaıı olan iftira ve 

H J umumi bütçesinden maaf dahi tehdit suçları ile beraber Adliye arp e alırlar. Baıkatipleri mevcuttur. Vekili beye hakaret ve sövme 
~ Binaenaleyh memurin kanunu- suçlarından dolayi hukku amme 

Bu muamele yalnız bir vesika 
itası auretilc bitmemekte denk
lerin möhürlenmeıi eıyanın mua
yenesi .gibi huıhıi birçok muamele
ler esbabı mesalihe zaman kaybet
tirmekte ve bir çok mütkülata 
maruz bırakmaktadır. Bunun 
kaçakçılığa mani olmak için ya
pıldığı varitsede kendi binala-

1
Demir 

lar 

k b ., l nun birinci maddeıfndekl evsaf davaıı ikame edilmit olmaila 
a urga ı- ve ıeraiti tamamen haiz en bü- birlikte rüyeti dava olunma11 

ilerlivor yük memurdur, ve memuriyeti huıuıundaki nirazı dahi yaril 
'J dolayislle ihbarnameyi kabul 

1 
ve muv&fikı kanun görülmeme-

rımız dahilinde vaki olan mü
nakaliıtta " Formalite ,, ve bu 
tekayyüdat tamamen lüzumıuz 
bulJnmaktadır. Çünkü tranılt 

ıureUle giden eıya muayene ve 
gittiği limanda ııkı bir takibe 
maruz kaldığı ıçm transit 
ef yayı gömrügü VP.rllmiı eıya 
aibi göndermeğe imkan yok
tur. ikinci bir ıey olarak ecnebi 
memleketlerine göndermege ge· 
lince Türk Umanları dahilinde 
elyövm temamen Türk ge-
nı1lerı itlemckte 'Ve hiç bir ec· 
nebi vapurıyla Türk limanları 
dahilinde ticari münakalat yapıl
mamaktadır.,, -
2 vapur çarptı! 

Dün limarımızda demirli bu
lunan Türk bandıralı Biga vapu
runun üzerine İngiliz bandaralı 
(Otov,ne) vapuru suların tidde
tinden salıpazarı önünde bindir
mittir. Musademenln tiddelinden 
Bigii vapurunun baı tarafı haıa
ra ugramııtır. Biga vapurunun 
zararı 1000 lira kadar tahmin 
edilmektedir. 

_:::u:ıı 

edılemedlğl cihetle hizmetiniz
den affınız tensibi aliye iktiran(!) 
etmlıttr. ,, 

Şanghay, 12 ( A.A) - Alı- eder. 1ıbu ihbarnameler muh- ttir. 
n1tn bir habere göre Amoydakl teviyatında devletin en mühim Etbabı müıeddede; Mahkeme 
lnailiz konıoloıu Fouteheou clva- ift' b k .. • teıekkülü olan adliyenin yolsuz- ıra, a aret ve sovme ıuç-
rında milliyetçi kuvvetler ile 1 - t ddit k l l luiu mevzuubahı olmasına meb-

1 
arınıoın mu ea vera a ar a 

komüniıtler arasinda ~uku bulan "t dd·t d f l ~ 1 nl cümhuriyet kanunlarına ve mu ea ı e a ar ve a5ır e -
son ~ müsademeler üzerine İnatliz f l ik d l i l • • haklnıfyeti milliye esaıla'rına rl· az a a e ı m f o maaını mez-
tebadıını himaye etmek için A- kr.. fi'l! b k'- d b b .. ayet ve bunları müdafaaya yemin , ur ı er a Kın a etı a ı muı-
moy' a bir go.mbot gönderilmeıi- ddid t t kdi t d dd t i ti etmlt olan Retai cumhurun bu e ey a r ye en a e m f r. 
ni lıtemtıttr, itimada ıayan dl- ı F k h k d " ihbarnameleri adliyeye tevdi mec- ı rai ü mlye e maznunun 
fer bir habere nazaran milliyet- dd d h b l buriyetl dergirdır. Ve bu husuıta taa ü ü cü·mü aae 1 e cürüm 
çl kuvvetler Kan - •: eyalell da- l k d me•'ul olup olmama .. nın haizi ve ceza arın içtimaı al eıl mu-
htllndeld lcan nehri aahlllnde bu- b ehemmiyet olq,ı,adı.1'ı aıllrardır. el ince ve 69 uncu madde hOk-
lunan Nanchanğ ıehrini tabltye • f k Tehdit suçuna aelince munun müne tev i an sövme, tehdit, 
etmektedirler. e mumaileyh aleyhinde müıtantlki iftira cürümlerinden hükmedllen 

tahkirden dolayf açılan dava haplı cezası mecmunun yarıaına 
durdurulmadığı takdirde evvelce muadil olan on ay haplı cezası-

" Demir kabırgalılar " deni
len komünistlerin relıl ve ku
mantla nı Chana Fah Kveh Nac
hang tehrlne doiru ilerlemekte
dir. Bu ıehrin tıgall Ktu Kinaa 
Hang Chov Sangihay ve Nankln 
ıehirlerfnin ele geçİrilm~slnl la

tihdam eden cür' etkarane bt r 
teıebbüsüo mukaddimesi olacak 
gibi göriinmektedlr. 

Gazi Hazretlerine takdim etmlt nın zammlle iki ıene hapsine ve 
• old ığu lhbarnanıeler miıllli diğer 76 ıncı maddede irtlkAp olunan 

3 - 4 - 5 numarala ve vekil- her fiil için muayyen olan ağır 

• isyan 
Muhtelif yerlerde· 

devam ediyor 

lin itibarını kesredecek ma- ve hafif cezayı nakli en ağırının 
hiyette olan Jhbunamele- azami haddina tecavüz etmemek 
ri göndereceğini beyan ile üzre ve tamamile hukmolunur,, 
hakkındaki ceza davasını dur- diye muıarrah olmasına ve 480 
durmak menfaatini iatlhıal zım· inci maddenin son fıkrasında 

nında Mahmut Eaat Beyin ıttba- ağır cezayı nakdinin ıon haddi 
rını kıracak mevat ilnadile teh- muayyen olmasına mebni tayin 
dit etmiı olmasında tehdit ıuçu- ve takdirine kabili temyiz olmak 
nun anasırı lıanuniyeıi mevcut üzre ittifakla karar verllmlıtlr. - __ ....., ........... .....,~ -- --

Hapisaneler 

18 Hazlıd_, 

Et buhranı . ~·- -
Sarfiyat az, kasap 

cok! 
' Şehrimizde et fiatları nıub· 

telif semtlerde bat ka batkadır· 
Bazı kasaplAr ile et fiatlarını tb· 
tıkar derecesinde yükıeltrnekt•· 
dtrler, Bunun sebebini anlamak 
üzre dün bir muharrirlmlz bazı 
celepleıJe görüımüllür. Bunlar 
bu tereffüe ıebep olarak ıunları 
zikretmektedirler. 

- Mezbahada koyun eti (60) 
kuruıtur. Bu ıehrin muhtelif 
yerlerinde 80 90 kuraıa kadar 
çıkıyor. Bu cidden lhllkirdır. 
Fakat bu ihtikarı yapan kasap· 
lar gene paraaızlıktan kıvran· 

maktadırlar. Bu memleketimizde 
et sarfiyatının azalmıı kasaplar 
miktarıoın ise çogalmıf olmaıın· 

dan ileri gelmektedir. Bir dü'<· 
kanın her gün açılma11 1 O liraya 
bakar. Bu günlerde he günde 
" 2 " koyun ıata bilen kaıap na· 
dirdir. 2 koyun en fazla 50 okka 
gelir. Okka da l O kuruı kir 
olıa 2 koyundan ( 13 ) lira " 2 O " 
kuruı karla ancak " ı O ,, lira a· 
lıyor ki bu da çırakları kalfala· 
rıyla bir dükkanın an< ak masrıı· 
fana tekabül etmektedir. Şehre· 
maneti kati bir narh koymadı· 
ğı takdirde de bu vaziyet bittabi 
böyle devam edecektir. 

Mutemedin oğla 
( Birinci sahifeden devam ) 

Kızın ismi Leman hanımdır. 
Leman hanım, henüz onaltıncı 

yafını ikmal etmif, çok güzel bir 
kızdır. lzmir Halk fırkaıı mute
medi Salih beyin oflu, azun za· 
man kendisine mülazemet et· 
mekte imiı. LA.kin Leman h. her 
defasında gence ret cevabı ver· 
mit, günde bet defa gelen reoği· 
renk mektupları yırtıp atmııtır. 

Bunun üzerine aıık genç bir 
pılan kurmuı, bir gece sokakta 
yalnız yakaladığı kızı bir otomo
bile atıp kaçırmıthr. 

Zabıta genç kızı küstah aıı
kın elinden alıp ailesine tealirn 
etmiıttr. Kızın bikri izale edll
mlıtir Leman h. reıit olrradığı 

için hadise cezayı mucip bir cü
rümdür. Ailesi kanuni takibata 
baılamııtır. 

işsizler! 
-~--Dün diger himmetli arkadaı

ları arkasından bu hııım ve bu 
darbeye uğrayan emektar suvari 
ıu ıözlerl söylemtıtir: 

Ka\küta, l 1 (A.A.) - Kalku
taya 40 kilometre kadar mesa
fede kain Panchla haaabasında 
müılümanlar ile hinduler araıın
da çıkan hır ttillf üzerine pollı 

komlıeri, polisleri taılamak fite· 
yen müılüman ahali üzerine iki 
el r .. volver atmııtır. Bir müılü
man ölmüıtür. 6 kiti tevkif edil
miıtir. Bunlardan bir müslUman 
bir polisi bıçaklamakla mütte-

ı Dün mecliste müzakeresine başlandı İzmir' e her taraftan 

-"Nekdar ıayanı dikkat ve 
hayretlere sezadır ki bu kiiıdın 
altındaki imza @ahiblle muha ke-
memlz vardır. Şeref ve haysiye
timi akran ve emsalim arasında 
ıul telakkiye maruz bırakacak 

bir tekilde tah11ma tecavüz ve 
hakaretten dolayl tarafımdan 
mahkemeye tlkayet ve hakkında 
ceza talep edilmiı bir zattır. 
Seyriıefain 20 25 ıene hizmet 
ifa etmif kimseleri sokaklarda 
dilendirecek ve sefaletin pen
çeııine atacak kadar keyif ve 
garzkirhğı ileri götürmnıtür. 

Bu hadiıe bütün ua.mualu 
arkadaılarımı dilhun eden ve 
idarenin ıon zamanlarda çok 

ahıd•I• idam kararlarından bı
rtdlr. Tabu hakkımı an~yacağım 
Seyrlıefaln cumhuriyet vatanında 
bir idarei mutlaka olamayacaktı!,, 

Bizce bu (tensibi Ali değil , 
keyfi aliye iktiran ) icraatından 
heıap ıoracak bir makam bulun
malıdır. 

Ankara, 12 ( Hu. Mu ) -
, Millet meclisi bugün yeni kabul 

edilen tütün kanununun birinci 

himdlr. l 
Dakadan bildirildiğine göre, 

Nayebburf köyünd~ bir binduya J 

alt olan kereste depoıunda çıkan f 
yanğın üzerine hindulerle müılü- ,. 
manlar ara11nda dögüıler olmuı- , 
tur. Birkaç yaralı vardır. 

Dolu yağı yor 

maddesi, lnhlıarın müddetle mu

kayyet olmayarak tee11üıüsünü 
amir bulunması dol!ylalle bu hu
susta ayrıca bir kanun tedvtnlne 

ihtiyaç bulunmadığı hakkındaki 
bütçe encümeni mazbatası kabul 

edtlmittlr. 
HAplsaneler idaresi hakkın

daki kanunun dördüncü madde

sine kadar müzakereıi yapılmıı 
ve milteakıp maddelerin adliye 

vekilinin buzurlle müzakeresi 

takarrür etmittlr. 
Atlna, 12 ( A. A ) ·- Bozuk 

havalar devam etmektedir. Bazı 
yerlere dolu yajmıı, mühim 
zarar ve hasara sebep olmuıtur. 

Türkiye dahilindeki fabrika
' lardan latihıal edilecek ıeker, 

İspanyada siyasi müla-
katlar 

M, drtt, 11 (A.A) - Hariciye 
nazırı Romanya ve Yusoslavya 
elçllerf ni kabul etmlıUr. 

petrol va muıtakkatından alına
cak fatihlik versl•I miktarını 

tayin ve teablt eden kanun li.
ylhastle Fenlendiye hüktiınetile 
aktedilen ticaret ve seyriıefaln 

muahedeıinin taıdiki hakktndaki 
kanun liyibaaı müzakere ve ka
bul olunmuıtur. 

Sahte doktor 
d sene hapse mahkum 

edildi 
Ankara, 12 (AA)- Günanda 

doktor Tahıln ismi altında dok-
1 torluk eden lstanköylü Şevketin 

sahte diploma ile doktorluk et
tiği anlatılarak sıhhiye vekale
tince adliyeye tevdi >lunmut 
ve cürmü sabit olduğundan ıahte 
doktor Günan mahkemeıince 3 

•ene 9 ay 10 gün hapse ve 75 

lira •lır cezayı nakliye mahkfim 
edilmııur 

Halkın silahlarıııı 
toplayacaklar 

Viyana, 12 (A.A) Mtllt mec
llı adliye encümeni ahalinin 
ılllhlarının toplanması hakkın· 

daki kanunları kabul etmlıllr. 

üşüşüyorlar ! 
lzmır. 12 (Hu. Mu.)-Şehirde 

ltıizlik mahsus derecede artmıt· 
tır. Sokaklarda baııbot dolaıan
lar zabıta tarafından hüviyetleri 
tespit edildikten ıoalra memle· 
ketleri ne iade edilmektedir. 

Civar köylerden ıehre it ara
mağa gelenler burada ltılz kal· 
mağa mahktimdurlar. ÇünkO 
üzüm incir ve tOtün imalathane· 
lerl, henüz faaliyete baılama

mııtır.~ 

Aınerikanın istikraza 
iştiraki 

Nevyor,k 12 ( A. A) - J. p. 
Morgan bankaıı yüzde 5,5 fatı:ll 
ve 90 ihraç flatlı beynelmilel Yo
ung iıtikrazına Amerikanın ııtl· 
ttrak hlsıesl olan 98 milyon 269 
bin dolarlık tahviller tein mor 
teri kaydedilmeler.lni bu aün hal· 
ka teklif etmittlr. 
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Bir vatandaş inti
har etti! 

Bir vatandat intihar etti. Za
ten ıon ıeoelerde intihar eden 
edene .. İntihar vak'alarının ço
ğalması bilhaasa iktisadi buhran 
devrelerine teıadüf eder •. 

İktisadi buhranlar kendilerini 
kuvvetle ıehirlerde hi11ettirirler .. 
Köylerde aç kalanların iltica et
tikleri son kapu ıehlrlerdir. Şe
hirlerdeki açların melcel olüm
dür. 

İtte bundan dolayıdır ki, bü
yük ıehirlerimizde refah ve ıefa
let kutupları birlbirinden ayrıl
dıkça intihar vak'aları da çoğa
lıyor. 

ir 
Üıküdarda bir vatandat inti

har etmtı.. intiharının ıebebi, 
evinin belediye tarafından mü
hürlenmeaiymiı. 

Sahife 9 

ÜNÜN HABERLERİ Osmanlı 
Bankası 

Kesik baş! Abide ;Hcidise tJ;;;;p edi-

İstanb~cfoyama- Katiller "};kalandı. Cilaland;,"'"ıneydan 1 lemiyor. A 

dan gitti! Başsız gövdeyi bitiyor 
1 Zabıtara ın~Iu_;nat 

Meıbur fran11z edibi ve bü- buldular! Taksim meydanının ikmali V ~rılıneIDIŞ • 
yük tqrk doıtu "Klod Farer,, için ıon ufak tefek bir kaç it izmfr Oımanlı Bankaıında 
dün akıam " Lamartin,, vapurile Dün tafsilA.ttle yazdığımız 1 kalmııtır. bir ıahtekArlık olduğunu haber 
Marailyaya müteveccihen ıehri- Bakırköyündeki keılk baı katil- Bunların da azami bir hafta- vermlttlk . 
mizden müfarekat etmiıtir. Dün lerl tutulmuıtur. ya kadar ikmali ümit edilmek- lzmiz ikinci müdürü M. Jemll 
Pera Palastan ayrıldığı eınada Bu canavarlar Bakırköyüne tedir. Abidenin de kaidesi tema- sahtekarlık hakkında ıu izahatı 
bir muharririmiz kendiıini gör- tabi Tifoı karyesinde, Hazine- men cllalaumııtır. iki üç güne vermittir. 
müt ve memleketimizden ayrı- dar çifliğinde çalııan Şaban, kadar abidenin tamiri bite- - Btrıey bilmiyorum. Böyle 
hrken ıon ihtiıaalarını öğren- kardeıi Sinan ve küçük Ômer cektir. Badehu abide koh1ilyo- meı'ele yok. 
mek iltemltler. Mumaileh de- iımtnde üç vahıidir. nu toplanarak tetkikatta bulu- Fakat sahtekarlık yapılmıı ol-
miıtir ki: Cinayet bir k11kançlık ıai- nacaktır. duğunda, hatta bu meı'ele et-

- "Güzel lıtanbula doyma- kaslle yapılmıttır. .-..--· rafında banka tarafından tah-
dan ayrılmak mecburiyetinde Baıın sahibi ômer ağa diye ~1aarif emini Ankara ya kikat yapıldığında ısrar edilince 

bulunuyorum. Bu ıon gelltimde tanılan bir Arnavuttur. 6 ay gidiyor M. Daher : 
bu güzel ıark cennetini daha evvel memleketinden lstanbula İstanbul Maarif emini bu gün - Rica ederim beni mazur 
çok güzelleımiı, dah çok değiı- aelmlt ve Tifoı köyüne yerleı- Ankaraya gitmektedir. Orada görünüz. Size bu husuıta cevap 

M.Farer 

Olabilir, bu vatandaıın evi 
belki de çok haraptı, üıtüne üıt
lük açılacak bir ıokağın üzerin
deydi, falan filandı da .. ve bu 
•ebepten dolayı evin mühürlen
ıneıl, yıkılmaıı lcabediyordu. 
Sonra, gene olablllrki, beledtye 
kanununun muayyen maddeleri
ne tevfikan, bu evi mühürlenen 
Ve yıkılacak olan vatandaıa taz
tninat ta vermek icap etmiyordu. 

mit buldum ve çok zengin ih- mittir. Orada epeyce it yapan 
1 

vekaletle temasta bulunacak ve 
1 

vermemek zaruretindeylm. Bu 
, tisaılarım var. yeni bir eıeı de,ya- merhum, ayni köyden bir kızlada Maarif itleri hakkında görüıe- bir prensip meı'eleıldir. 
zacağim, Aziz ve dost Türklere 1 ntıanlanmak üzere ıöz de ver· cekttr. Dün kendisini gören bir Diyerek bankaca bu itin gizli 
samimi ıelamlar ... ,, mlf. İıte bu günlerde de bu muharririmize emin bey: tululmak iltendiğlni ihıaı eylemiı 

Müteakilen büyük edip kati- cinayet ika edilmiıtir. Yakala- - İıler _için temaı etmek ve bu suretle vak'ayı tekzip ede-

biyle birlikte otelin hazır bulu- nan üç kitinin, ıırf, kt1kançlık üzere gidiyorum. Maarif eminle- 1 memtıtir. 
b 1 

yüzünden Ômer ağayı öldür- rl kongraıı gibi bir ıey henüz Muharrı·rımız, M. Daher'den 
nan oto üsüne at amıf ve vapu- düklerl tahmin ediliyor. yoktur. Avdetinde izahat veririm Polise veya Müddeiumumili"e 
ra gitmittlr. ıs 

Ev kanuna istinaden mühür
lendi ve kanuna istinaden yıkı
lacaktır . •• 

-- _ _ __,..._,.__ Katillerden birinin , Ömer demittlr. 1 malumat verilip verilmediğini 

3 aylıkların tediye :,t:.~·:e :~::ıı;~~~d::~~:;.a~a:: • İtfaiyed;;eni işler : 
10

·~· a:en1:;un:,~!::; 1~~:::.'. 
emrİ bekleniyor 1 dırarak bu habaseti ika ettiği l ) f ı Size bir ıey ıöyliyemlyeceğim. 

Bütün bunlar olabilir, bütün 
bunlar kanunidir, fakat ... 

Fakat bir vatandaı intihar etti, 
bir inaan öldü efendiler !.. 

« 

Qzerinden tahkikata devam edil- yapı ıyor • \ Demekle iktifa eylemitUr. 

Üç aylıkların henuz tediyesine ı mektedlr. İtfaiye için geçen ıenenin I Yapılan husuıi tahkikata 
baılanmamııtır. Keılk baıı Bakırköyünde teı- bütçesine konulan para bu ıene nazaran parası sahte bir imza 

Dr.n zat itleri müdürlüıünden hir edildiği zaman niıanlııı da aarfedtlecekti. ile alınan zat Bayındır ılıcaları 

hk k 
görmüt ve tanımııtır. Bu para ile yeni teçhizat ge- 1 ıah ibl Ahmet Efendı·dır. Mu-

yaptıgımız ta l ata nazaran ay· ti ttl k t h ı -f l t Jandarma ve pollıin derin r ece ' a r p mu reze er lıkların cumarerteıiye tedtyeıi teıktl edilecek, ıu depoları ya- ' maileyhln Maarif Müdürü Ahmet 
tahkikatı üzerine hesik baıa alt pılac•ktır. En büyu-k depo Bakır Naili Beyle karabet ve münaae-

ümlt edilmektedir. a d d b ) "" ı 
Bizim kanaatımıza göre, her 

ne olursa, her ne t ekilde yapılır
•a yapılım, bir vatandaıı ölüme 
ınecbur etmemeliyiz... Bunun 
için, bu ıahada, vatandaıların 

elinden ıon kazanç ve barınma 
Vaııtalarını alırken mutlaka ve 
ınutlaka tazminat verilmelidir. 

1 v e e u :1~~r_. _ köyünde. ola~~:~..:. ı beti vardır. 

Etem Pertev ihtifali. 14 maznunlu bir Feci bir kaza , Ko-.p-r_ü_liı~. n-iı~. n~eş. yası 
Dün Eczacılar cemiyeti tara- d b } d f fından tertip edilen Etem Per- ava aş a 1. Üsküdarda Medreıe ıokaiın- 1 bulundu 

icap ederse bunun için, bele
diye kanununun maddelerini tadil 
Ve tevai etmek lazımdır. 

h T h 1 
da Müıtantlk meılek mektebi 

tev i Ufall yapılmııtır. Sabah a ıi at kuponlarını tahrif Geçenlerde Akbıyıkta Köprillü 

t d k
- - - r 1 madelerinde tahtı muhakeme- müd\lrQ ıabıkı ~Ali bey evinin ıaa on a oprunun ,halir tıke- d F b · b i d T ye alınan Çatalca maliye tahıil ıoba borularını temizlerken ıo- za e uat eyın aneı 

0 

en 
leaindan huıuıi motörlerle Eyu- bi k k t dil 1 ti · memurlarından on dört kiıtnin mu- ka"a düımüt baıından ve ıalr r ço e11a tir a e m 1 · 
be gidilmtı Etem Pertevtn ka- 1 • b ! hakemeılne ağır ceza mahkeme- yerlerinden yaralanmııtır. Polis mübürlyetl ikinci ıu e 
brine çelenk vazedilmiı ve nu- d d b 

k 1

, tin e ün aılanmııtır. Şahit o- Ali beyin yaraları vahim ol- müdüriyeti ıivll memurları tara· 
tu lar ıöylenmiıtir. l k t hklk 

Mı 
ara a at ye.pan müfetttı de du"undan Tıp fakülteılne ya tırıl- fından tahkikat yapılmıt ıirkat 

ht l -·.-ı 14~-- 1 çağırılacbktır. • u arı soyan ar Hilaliahn1erin 'Yalova Defterdarlık vekili gelmediği mııtır. failleri tamamile meydana çıka-

yakalandılar tenezzühü için reis defterdarlığın nazarı _ _................... rıldığı ~bl çalınan mallar iltlr-
dikkatinin celbine mevkuf- Yaraladı kaçtı! dat edilmiıtir. 

Üıküdara tabi Kocurlu köyü Bu gün Hillllahmerin Yalo- lardan Rıza, Nuri, Oıman Sirkecide Hikmetin kahveıi 
llluhtarının, aileslle beraber yol- va geziotlıi vardır. Sabah •aat Namığın mevkufen diğerlerinin önünde arabaaıla duran Muıta- Hırsızlık 

- -·P"fl'-•..C ......... -

da aoyuldux.unu yazmııtık. Aldı- 9 da Köprüden Şirketi Hayriye- gayri mevkuf muhakemelerine f I H k ıs karar verildi. a i e l met arasında kayga Tophanede Karabat mah'.ll-
iımız maliimata nazaran yol keıen- ni~ 71 numaralı vapurile hare- ---·•• .... ___ çıkmıı, bunlardan Hikmet hl- leılnde 89 numaralı evde otu-
lerln kara dere köyünden Haaan re et edilecektir· Vapurda caz- ~ DOLU - Adanaya yumurta kl M f d h 

b d 
~ ça a uıta ayı vurmuı firar ran Aptl efen inin evine ırıız 

oğlu lılam ile aynı köyden Rahmet ant var ır. b kl 1 ı üyü üğünde do u yağmııtır. 

1 
etmlıtir. girmit 7f> Uraıila bir fotograf 

oğlu lımafl olduğu anlaıılmııtır. Gidenlerin ekserisini mual- Dolu Konyaya da du·ımu·ı ve M h i 1 ık 1 l k 1 
ecru tedavi için Cerrah- makinesi "e ıa r eıya ça ın-

""'- lıldederdeıt edilmiıtir. __ .ec~t~m~er~t~et~l~e~t=m~e~k~te;d;i;r~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o:::::ıı = ço zarar vermlıtir. pafa haataneıine kaldırılmııtır. · mııtır. 
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( d b ) 
savurduğu karlı ve dumanlı bir Ve adreıtoi Handana bildirmedi. ) vaua, bunları yetimler hesabına 

Ankara a ı•r macera I kıt gününde yazmııtı. Artık Hayattan tecerrüt etmit btr vazı- hOkQmete terk edecek,(Agaboz) 

-

, 
1
, mektüplerlnl bir kaç ıatırla bağ- t t ı d k köyündeki çiftlik duruyorıa , bunu ye e glrmiıtt: nıan ar an açı- j 

layan Handana acı ıitem- yor, kadınlardan ürküyordu. Bir da eraziye emekleri geçtiil 
Yazan : A Y il AiV terde bulunmuı, Çan kaya defa seftrin de ibramı1ıe kendı- ıüphesız bulunan köylüye bai•ı-

Feridun üıt katta küçük bir 
oda açtırdı. Burada odanın tek 
pe11cereılyle kapıaı arasında cib
lnllkaız. bir karyola vardi. 

Pencered -en rengi guneıten 

ıolan bir perde sarkıyor' küçük 
bir mata ller •athi t 1 oz anmıı 
bir ayna, bir •ilrahı, iki bardak 
ıöze çarpıyordu ... 

Zaten ankarada beı on ailn 
kalmak nlyetindeydf • Amcaaının 
heaabatını tasfiye ettikten •onra 
baıını alıp gidecek, artık mad
di a\lkaaı kalmadığı memleketi 
için hariçte çalııarak hayatını 
ılir6klemeie ufraıacaktı. Son 
dört buçuk ıenedenberi büıbü
tün münzevi Y•tamıı, yadellerde 

kimıeıiz ve çok bedbaht bir 
ömür geçirmifti. Ramiz amca
ıiyle ayda yılda bir mektup te
ati ediyordu. Selamet ve •lhhat 
heberinden baıka bir ıey thu 
va etmiyen bu mektuplar, ihti
yar amcaıının kaç defa ıerzt
niılerinl celp etmitti: O, kaç de
fa " ne oluyorıun Feri dun , 
diye uzun mektuplar yaznııı, k~; 
defa kendlıioi Ankaraya davet 
etmlıtl ... 

Feridun Ki.bile gittiği zaman 
altı ay kadar ınüıterlh ve meı'ut 
yaıamııtı. 

Bu k11a yaman Handanla 
muntazaman muharebe ettttı 
anlardır . Son mektubunu, fırtı• 

arkalarındakt baida ceviz yap· ılnl evlendirmek tstemiılerc.U. hyacaktı. Ankarada daha ziya-
rakları ruzaardan hıııldarken Teklif edilen kız çok latif de ellemeden çekilip itinin 
ıeyr ettikleri gurubu hatırlata- bir çecuktu. Sakin ve mahcup baıına avdet edecekti ... 
rak: bir hali vardı: Bu bir htntll atıl- Feridun Ankaraya ıeldlii 

- "Hatırlıyormuaun Handan? zadenin tatlı renkli (lçüncü kızı- I güu otelden d k d E ııarı çı ma ı. r-
Keçi örende kırmızı tblflol ol- ydı. Feridun muvafakat etmemiı ı teıi ıabah mecliıteki tanıdıklara 
neılne açan yavru kuılar ıtbi, ti: Handanın hatırasını onulma- 1 ofrayacak, amcasannı ıon vazı-
küçük aizını bana açtığını ha· dığı lçlnmi? Belki de öyleydi. yetine dair malumat latiyecekti. 
tırhyormuıun? Ne kadar yalını- Muhtemel delildi. Gün aeçtikce Geceyi bn tenha odada mazinin 
zım. Kenarı yoıunlu ırmak ke· cemiyetten ve insanlardan bir hatıraların• aft kabuslarla ge-
narından ayaklarını ıallıyarak: az daha uzaklaıan Feridun, am- çirdi. Ktmbilir Handan nerdeydi? 
- Söyletene Feridun.. Dedifin caıının vefatı] haberini aldığı Belkide Ankarada dejlllerdı . Q. 
demler nerede? Şimdi ıuauyo- aüne kadar (Şıkaıo) da kon solo- zerinden uzun seneler geçen An· 
yoraun ... ,, ıbanedeki odasında kapanıp kal- kara hayatı, lbayaltnde tazele-

Oiye yazmııtı... Bu Fertdu- mııtı. niyordu: 
nun yazdıfı ıoo mektup oldu. Elim haber ayın zamanda Al 

Aradan 
aylar 0eçmtıtı. Seneler kıı.l ti d b l k tı ıene •v•el, taze çirek • ve cı e n e eı ay ı mezuniyet- ~ l .,. 

onun hatıratana bir yığın iztlrap lyle beraber gelmtıtt. açan ••aç ara ıUrtünen ıerın Nı-
tahmıl etmlılerdi , A h ıan rüzglrlarıyle yüzil ve ıaçları 

mcaıının eıabatını taafiye (Devamı Yar) 
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• 
lngiliz konsolosu Mithatı 
kaçırmak istiyormuş! .. 

Hüda göstermesin... Bir gailt.i azim 
olurdu .. Bu sözleri Cevdet pş. söyledi .. 

İTİZAR : Dünkü tefrikamızla 
Ali Hadar beyin mektubu biri 
birine kaıımı' ı. 

Karııan tefrika kısmının bu 
gün aynen tefrikamızın baımda 
neıredlyoruz : 

Devri dilarayı hazreti Abdü
hamit hanide, nice bin Mısır 

maddesi haledilmek eıheldir. 

Hemen iıaret ve ferman buyur
stmlar. 

Dedi. Cevdet pafa bıyık al
tından gülümııüyordu. Mahmut 
Nedim paıa ıu ıözlerile, aç1k açık 
baıvekileıe namzetliğini koydu
innu ima ediyordu. 

Oıman bey - Paıa efendimiz, 
Taifte bulunan Mitahat paıa ha
biainin firari raporundan haber
dar bulunuyorlar mı? 

Cevdet paıa - Naail, nasıl! 
firaı· mı?. 

Diye elindeki çorba kaııiını 
düıürmüıtü. Osman bey: Firar 
teıehbüıü raporundan diyecek 
yarde: Firar rauorunu demiftl. 

binaen sarfı nazar kıhnmııtı. 

Cevdet paıanın ödü patlamıı
tı. Kendlııl Adliye nazırı, Mah

mut I\edim pafada Dahiliye na
zırı idi . Şüphesiz f kiıf nede meı
uliyet gelecekti. Çok zeki olan 
Adliye Nazırı, böyle anııızın 

ıaraya davet edilmesinin ıebe
blnl ancak timdi anlıya bilmiıti: 

- Aman beyefendi hazret
leri, na11l olur? Daha dünkü 
pazar günü Hicaz vilayeti ce
llleılnden telgraf alındı. Yoksa 
atebei ıenlyeye ayrıca fifremi 
var? Dedi, yerinden sıçradı. 

Osman bey : - Evet, evet 
efendimiz, huıuıi mahiyette ve 
mahrem bir haber .. 

Mahmut Nedim ve Cevdet 
paıalar : - Ya! ... 

Diye baılarını önlerine f'gmiı
lerdl. Şimdi, ıaraya niçin da
vet edilrrif olduklarınm ıç yü
zünün anlıyor gibiydiler. Çok 
geçmeden bir mabeyinci daha 
geldi: 

- Efendimiz intizar buyuru
yorlar ... 

Dedi .. paıaları alelacele Sul
tan Hamidin bulunduğu odaya 
götürüldüler. Abdili Hamit: 

- Geliniz paıalar... Baıve

kil paıa iki günden beri Mecliıl 
vükelaya gelmiyormuı, öylemi? 

Diye oturmalarını itaret etti. 
Fakat ne Cevdet,ne de Mahmud 
Nedim pata oturmadılar. Padiıah 
da ısrar etınemııu. Mahmut Ne
dim paıa. 

- Efendimiz, Baıvekll paıa 
kulunuzun namfzaÇ bulundukları 
iııtihbar kılınmııtı. 

Cevabını verdi. Cevdet Paıa, 
bir ıey ıöylememlttf· Abdülha
mit ilk ağızdan Baıvekilden ıt
kfı.yet ediyordu. Bununla bera
ber, kurnaz 1 adamın ıözlerine 
tnanmağa, kapılmağa gelmezdi. 
Çok defa a~ız aramak için, en 
ıevdiji adamları çektıUrdtii va
kitdi. lıte, Cf'vdet paıa da bu 1 

• 

mülahaza üzerine Abdürrahman 
paıa hakkında bi! ıey ıöyleme
meyf tercih etmiıti. 

Abdülhamit bir parça düıün
dükten sonra : 

- Efendim, ıu adam M11ırda 
tevkif edilen bir kaç zabıt meıe
leıini bir gaile ıekline ıokmaga 

ıebebiyet verdi. İrademiz inzi
mam etmedikçe zabıtlar aleyhi
ne hüküm ve karar verilemez 
diyorduk. Me;eleyi idare edeme
diği anlatılıyor. Geçen niıanın 
26 cı günü Hidiv Tevfl~ paoaya 
keti de eylediği bir telgraf ,Mısır· 
da bir müdahale zihabı uyandır
mıı. Tabii biliyorıunuz,Mmr erka
nı Hfdivi tanımamak huıuıunda 

ittifak haııl eylemtıler Bu, ne 
demek oluyor. ,Hidiv Tevfik 
hinzırıda, kendiıini kurtarmak 
emelile Abdurrahman paıanın 

telğrafını İngiliz ve Fransız kon· 
ıoloılarıoa bJldfrmlfr. İki devlet 
fırsatı ganimet bilmiıler. Mısır 

üzerine donama tahrik eyle
miıler. 

Franıız donanması yarı yol
dan geriye çevrilmtı. lıte lnai
ltzler iki aydan beri lakenderye 
Umanı önünde bulunuyorlar. Ne 
buyruraunuz? 

Mahmut Nedim paıa: 
- Herhalde rey ve irade 

efendimizindir. Bizler kendileri nln 
kullarıyız:. Arzı mutalaadan 
aciziz. ( D•:vamı yer) ................................ , -····················· 
Otomobili kacırdı! 

t 

Fatl1' Sulh maılıkemeıi tcra 
klttbi Şevki efendl:ı tahtı hacze 
alınan 1624 numaralı otomobili 
y~di emin ıurelile Fatih Sulh 
mahkemeıinin arkasııııdaki graja 
teslim edileceği sırada meçhul 
bir ıahıı otomobilin makfneılni 

ıür'at\e ftletmiı, kaçırmııtır. 
Şevki efendi ne olduğunu an

lamadan otomobilin içinde kal
mıı bir de kendisini Çukurboı

tan önünde bulmuıtur. 
Otomobili kaçıran meçhul 

ıahıs bağırarak iıtimd'a1 eden 
Şevki efendiyi indirmiı bfr temiz 
dövdükten ıonra bayğın bir hal
de yere ıermlıtir. 

Otom .... bilt_ boıaltan me.çhul 
ıahıs tekrar tahrik ede.rek ka,;up 
ortadan gaip olmuıtur. 

Şevki efendi arbftde emaıın
da ayağı yaralandığından tahtı 
tedaviye alınmııtır. 

Duble İsn1ail yeniden nıu
hakeme ediliyor 

Divanyolunda Cemal lımlnde 
bir çocuğu kama ile öldüren 
Duble İımall evvelce fAğırceza 
mahkemesinde kazaen katil mad · 
deıinden beı ıene hapse mahkum 
edilmifti. Ahiren ltbu karar 
mahkeme! temyizce nakzedilmtı, 
da~aya yeniden Ağırceza mah
kemesinde baılanmııtırr 

Karar baıka gftne tehir edil
mlttlr. 

En büyük ikramiye olan 50,000 lira 8440 numaraya 
çıktı! Diğer mütebaki numaraları da kamilen neşrediyoruz 

Tayyare piyangosunun ikinci 
kıaım numaraları de dün çekil
miıllr. Kazanan numaraları ka· 
milen neırediyoruz: 

50000 
Lira kazanan nunıara 

8440 
4500 lira kazananlar 

36087 
3500 lira kazananlar 

42185 11706 
11997 

1000 lira kazananlar 

58274 50221 
32985 30531 
34296 5841 
20065 43613 
19934 53911 

194 53130 
450 lira kazananlar 

23678 ~0992 55986 27241 
&2841 46618 6560 57330 

4219 29032 12628 4948 
5,846 19826 445'3 14191 
11626 27792 44534 51538 
5919• 42176 55264 41917 

150 Lira kazananlar 
6580 

19490 
37318 
41572 
54539 
1920 

48840 
4764 
5747 

9144 
36274 
11866 

18373 
31890 
22836 
30225 
49528 
57649 

27867 
58763 
52995 
41700 
12656 
4$00 

12807 25895 43071 48009 
20120 66039 49633 9045 
43372 35688 30020 2193 
50857 15339 44404 2409 

3026 37351 28366 49981 
34701 32663 35371 
20382 29017 44450 
14043 51889 32555 

26665 
2797 

18450 

2137 
13553 

5355 
27650 

15210 48227 5359 
5602 25161 42905 

38454 38485 59670 
18840 54565 37301 

59847 . 36494 37737 21821 
16874 ~ 43816 54990 1718 
59G52 14094 16866 36806 
31555 39602 19315 34279 
33689 10213 26733 7684 
21311 28587 27977 40203 
51564 47253 55229 53510 
11445 33859 19414 54703 
36878 45610 46107 52425 
25578 57818 30957 7028 
44008 52772 20815 6365 
16504 4795 27284 44180 
36217 54798 1278 35882 

1746 28992 5071 21658 
56535 12104 40943 38024 
46134 39740 24576 25941 

7247 
48744 
12634 

304H 23673 
392 28431 

7006 472 
23905 8334 29467 

6062 30683 51831 

45351 
25868 
55777 
18824 

100 Lira kazananlar 
54776 30046 51958 28217 

7223 32820 10809 17426 
33621 15615 45982 7475 
29Q43 58346 35336 48014 
50381 20498 27524 25799 
40742 49298 7100 46876 
19033 9159 46417 42954 
54432 47630 16865 46966 
21582 15267 29031 54407 
41334 55607 39261 5473 

Büyük ikramiyeyi kazanönlcırdan 

llüseyitı e/endi 
17216 32030 53058 52988 

1925 58776 10217 262~ 

26977 43792 11845 27953 
27651 26029 23045 51731 

119 19143 36641 6541 
293 51180 11432 53228 

19139 27110 41283 4Ç760 
27918 17206 16942 55543 

3013 10833 36594 54259 
33832 50467 18340 55252 

712 25199 17696 43729~ 
24553 13203 35095 34130 
26045 48887 2248 57928 
13456 22503 ~8496 42832 
42415 41540 59111 13236 
18897 52317 
40868 36657 
33796 57172 

8335 49297 

45f)20 53223 
50533 39890 
26250 59503 

4026 5005 
562 

3714 
lOH, 45461 
2090 9107 

49525 
40343 

~0896 10474 222H4 ~218 

17858 55827 57458 5489 
5329 45397 57455 28254 

11949 47972 4713 11751 
38503 30806 39201 39107 
24273 4422 59783 18130 
48161 29978 46469 41 181 
31223 2344 11435 42866 
24822 36662 24462 19707 

9099 36847 55258 42903 
33804 16565 i»96 21609 
50353 56903 56781 22732 
40454 38599 22656 53830 
14685 

70 Lira kazananlar 
19338 38660 41775 33512 
6089 40324 14146 51155 

14756 346 18015 31380 
5226 14533 35597 2793 

18787 19862 38382 4939 
21949 47198 31216 5022 

8498 23601 3854 12•12 
30113 30908 11918 54067 
14906 59438 
10593 48486 
5197 6127 

3H796 17174 
45662 50902 
51347 36644 

30ı11 

2501 
50732 
37842 

86039 32948 
7492 47876 
9601 36473 

10144 31092 
46763 35916 37878 55924 
30680 35038 11157 35665 

917 58307 31737 5553 
2266 43414 49808 35753 

49026 59883 59311 47255 
4790• 61552 41310 5877 
10438 20350 4683 43618 
21647 96032 25812 20722 
57172 1936 54305 5105• 

• 
49545 23197 9009 39533 
•6806 21583 53845 28977 

9680 17727 53108 56078 
35510 20861 85404 40793 
26659 19531 10045 5831i 
14800 3972 28822 3494 
21081 39931 13839 18634 

2487 25780 42906 1089 
18273 24247 15011 38886 

166 33206 934 
12023 44999 24433 

57547 
9074 

17196 40062 28265 37234 
10444 45719 31325 48749 
46519 52073 22929 29915 

6201 44154 45561 51278 
37008 12444 4417 444~ 
~787 12099 44841 54799 

30934 41355 50102 1772J 
47133 47322 56399 14427 
22328 46456 20856 19522 
43499 ~6117 9755 51287 
34986 59S33 924 22953 
2334 17654 26207 29666 

51419 8611 40627 13191 
14307 27847 13643 37648 
18718 9434 39389 622 
51765 9376 129 25236 
35463 58272 22626 4930 
51511 56330 1880 29072 

2722 27124 20838 5237 
59863 47007 31163 36761 
42587 3859 46574 6679 
47889 43383 32508 1~160 

18498 58295 53316 35256 
40547 32681 2078 19299 
17936 19199 5433 12001 
46951 551272 34911 51544 
44355 38373 22304 3284, 
56641 45386 34222 51807 
13314 40125 53379 50437 
48194 42963 15683 14607 
21755 58641 52175 15936 
21471 6632 34880 29078 
23fi44 • 40705 48074 36549 
27041 19737 53963 836 
44446 

267 
30864 
30955 

3084 49554 22992 
14026 12358 14260 
55414 

2141 
48535 48047 
22326 40889 

28091 344 30131 •8491 
12895 30868 37726 14738 
30220 3701 59532 48780 
28499 30962 29285 
29659 36910 46165 10738 
30135 57019 29039 56791 
14636 14476 53171 16559 
47252 S0972 27988 13907 
29411 26926 3698 38742 
39630 3305 57826 ,5501 
21367 8997 6894 54361 
29909 20700 7452 67101 
31490 47335 29069 68806 
5Q623 40083 59794 52139 
57046 40633 26645 26707 

8326 27149 32996 25824 
12611 22339 55908 7411 
38401 34269 19849 54764 
49012 23263 21712 19052 
33873 32650 52~91 40693 
48193 32590 52691 40693 
43893 5563 37238 4116 
16080 20240 40580 55342 
20060 10698 24002 44295 
11394 5~222 41312 
25776 23771 14071 34663 
12806 55170 7167 48526 
38046 16985 6332 31801 
27220 50304 40502 50885 

2049 41822 39995 44065 
30704 32303 53800 37410 
17840 26061 41412 88922 
28090 34952 16552 32949 
24516 11982 7660 1,,71 
34716 55141 7224 12209 
43166 22748 27013 53409 
36387 40471 29070 36191 
36113 8030 41698 41956 
18458 29750 53148 

595 15691 733 
25849 8159 54956 
56187 27272 13137 
59888 8159 49607 

3653 
22210 
40963 
50684 

5230 34363 56936 8992g 
12115 29779 32338 56160 
3i302 8525 13188 674i8 
51253 48142 5284 48781 

(Devamı 5 tncl sahifede) 



Sarayın irticaı başlamıştı ! 
Paris civarına Versaya tahşit edilen asker yolları, 

köprüleri tutmuştu. Bundan halk 
pek ziyade sinirleniyordu 

-13 - Haziranda Versaya alh tabur rezaill toplıyan bir ev " diye ta-
aıker getirJldf. 1 Temmuuzda bu vılf olunuy d 

Kıral, ric'atı yaptı ve 27 or u. 
kuvvetlere on tabur daha tlave B" .. h lk b 1 te11ırnuzda, tekmil Meb'uıların ır gun, a ın ir ~op an-

bır d l k edildi. Bu kuvvetlerin kumandası tısını menetmek iıteyen bir po-yer e top anara reıen rey , 
Mare•al Brogli ye verilml .. tl.. lı"ti b ı d ı b· \'errnelerJnJ bizzat emretti. ır ır n 8 1 n an gar P ır macra 
Mare11al Brogli halkın sevmedlgi, geçmf t H lk f l ı k k Bu suretle üçündi tabaka ır 1 1• a • fer ne arııma 

ille nefret ~ttiği nobran , zalim \'e isteyen polisi yakRlamıı , bir te· 
zaferini knzanmıı oluyordu. 

kendini beyenmif bir aailza- mfz dövdükten ıonra, havuza 
Şimdi görülecek bir manzara d d sokmu•tu. Hauzdan islanmıı ke· \' d k ey l. · ... 

ar 1 doğrusu. Aıilzadelerin e - p d b dl aibi sırılsıklam çıkan polis 
1 arlıe gl en ütün lcöprülerl, e 
erı.i kıraldan aldıkları emirle l tekrar pataklflndı. Tekrar suya t yo .Jarı, sevkülceyf noktalarını ke-
Çliına ıalonunda hazır bulunu- sokuldu. Bu Jı bir kaç defa tek-

)' 1 l ıen ve ifgal eden bu ıaray kuv-
or ardı. Fakat oturmuyor ar, 1 rrür itikten sonra kendisinden 

vet eri, hr lkı fena halde fizap 
ayakta duruyorlardı. Ve bu ıu- geçmit bir halde bulunan Poltı 

· etmekteydi. 
retle ıözde, bu iti proteosto et- efendi sokaklarda baeafıUdan 
tlkl 1 ı cJ ı Milli mecliste ayakta durarak erini ima ey iyor ar ı. • sürüklenmeğe baılandı •. Kafası 

O b k M b' 1 ı 1 lçtimaları protesto eden asilzade çüncü ta a a e us ar Y e, taılara çarpa çarpa, çamurların 
a 1 d k ı d Mebusları artık küstnhlıiı bfü bü-

11 zadelerin ayakta 1 i i uran içinde tam beı saat süreklenen 
rn- ı 1 l tün artırmıılardı •. Üçüncü taba-uıneuilleri birbir eriy e a ay polisi, bir kere daha adam akılı 
edı ı B b l ı kayı tehdit ediyorlar , halkın Yor ardı. azen u a ay ar patlandıktan sonra bıraktılar •. 
küfre ve hafif tertip tokatlaı- Mebuslarıyla açıktan açıga alay- Doğrusunu isterseniz polis efendi 
Gıaia kadar da varıyordu. dan çekinmiyorlardı.. bu cefayı hak etmltti.. Nene 

Sokaklarda halk bu zaferi Padşte kargaşalıklar gerek ıenin, zalimlerine kar,ı 
leıit ediyor, kulüplerde genif Sarayın böyle apaıılcir Jrtl- isyan eden halkın itine müda-
içtınıalar tertip olunuyordu. hale etmek. Ne aailzadeıin, ne caa tetebbüs etmeıl, Parlsl adeta 
Sarayın irtica t~şebbüsü muhasara altına almaaı, ıehrln ıerveti saman ıahlbı?asllzadelere, 

halkını coıturmuıtu, zahmlere karıı ayaklanan halka ı 
Saray hazırlanıyordu. Kıra- ne derneğe müdahale edenin ? . 

hçeyle kont d'Artuanın komlteıi Sokaldarda hatipler açıktan Her neyse pöliı efendi halktan 
bGyük bir faaliyete gfrlttl· açığa haykırıyorlardı. KıraUça böyle bir temiz sopa yedikten 

Sarayını intikam ııaatları ya- Marl Antuantln rezaletleri yine ıonra herhalde bir daha zalimi 
lı:la.ııyordu .. Pariı civarına asker dillerde dolaııyordur Kıralın ıa- müdefaa etmeğ kalkıımamııtır. 
lahııt edilme~e baılandı .• 26 rayı: "Fuhuı, kumar ve envaı (Devamı var) j --- --------.... ~~·~~---.. -~~-, ~ .. _...__ 

Avrupa birliği 1 sı·gorta Tayyare I 
Paria, 12 (A.A) - Petit _P~- Piyangosu ı 

t'hıyen gazetesi, Avrupa huku- ...,po.ı;+- .. .. 

illetleri arasında bir birlik vü- T •• •• • b• 1 (4 uncu sahifeden devam) 
CUde getirilmesi tasavvuruna rostun yenı }f 5904 49779 46032 41076 
tahıls ttfğl uzun bir tetkik ma- •{ 1. d h 57681 8769G 28621 27507 
k e u marı e 1 a a 18976 82060 12741 26889 

alesinln sonunda diyor ki: B 13119 10901 21172 6658 
taıa.vvurla alakadar olan mem· E,hası malümenln vücuda ge- 37563 2598 42055 15858 
lelcetlerden alınan nimresmi ha- tirdiklerJ tröıtün memlekete, ha- 32006 50518 6847 32821 
berlerden ve gazetalerde serde- zincyc verdiği zararlar yetiımemiı 43785 57232 10834 
dilen mütalealardan hasıl olan gibi Sındıkanın evvelki günkü 26095 l 7243 5854 
hıUba bu tasavvurun tahakkuk içtimaında para darh~ı yüzünden 28082 55041 1117 
~ltı il i i tle müsait sigorta ücretlerini vaktında öde- 4:8884 12094 3l027 

51346 
35616 

4541 
r meı ne umum ye 9727 22273 824 

bulunmaktadır. yememi§ olaln ahalinin diğer JO OOO 1 · [ k b •• 
Bahri nnıahedenin sıaortatalarının kabul edilmemeıt , ıra ı u-

nJuhaJif ]eri ılgorta ıirketlerine teklif edilmı, yu"k müka"' rat 
ve bazı itiraza ta rağmen aynen T j 

Londra, 11 (A.A) - Mornıng kabul edilmiıttr. En aon çekilen 10,000 liralık 
Post gazetesi Amerika meclisi İntifa malcsadiyle halk ve tir- büyük mükafatı atideki 1 O nu-
lya.nında bahri muahedeye karıı mara kazanmııtır : 

d ketleri bir teıkili.ta tabi tutarak 4~'\4l1) 46288 
lnuhalefetln büyümekte ol uAunu -1 u 
kaydediyor. her arzusunu kabul ettlrmeğe 

37359 8890 
2245 

32370 
5997 

'Lı Jd f kalkııan ve alemin menaflile 
"1avaJarın akordu bzoz u. oynamak küstahlığında bulunan :3762 34037 

Parla, 12 ( A • A) - Savoie bu töratün kimlerden cesaret al- 53075 
~Yaletinde tiddetll bir fırtına hü- dığı muhtacı tetkik gördük * it' 

'künı ıürmektedır. Birçok yollar Ticaret vekaletin nazarı dikkatini "azanan numa-
toPrak çöküntüleri içinde kapan- celbederiz. ı\ı.ı 
ltıııtır. l l -1 ? 

~1iras _ ........ *·---- - ra ar 11ere erae . 
Brukael, ı ı (A.A.) - Meclisi 

meb'uaan 70 muhalif ve müsten
kif reye karıı 94 rey il~ mlraı 
meıeleıf hakkındaki hükumet 
teklifini 1kabul etmııur. Meclis 
hükumetin itimat nıeıeleılnl or
taya sürmesi üzerine liberallerin 
bu husustaki tadil tekliflerini 
reddetmlıtir. 

Hava konferansı 
Parlı, 11 (A.A) - Relsicüm-

hur M. Doumergue öğleden 
ıonra halen Parlate içtima etmek
te olan beynelnıllel hava ittihadı 
konf eı anıı murahhaslarını kabul 
et111ııttr. 

J 2 Dava 50,000 lfra kazanan "8440" 
numaralı biletin 4 parçası İst'an
bulda, bir parçası Konyadadır. 

Karar dün ,·rerilecel<ti, 
tehir edildi. 

Türk-Yunan mnhtelit mahke
meıtnde Yunan tabiiyetinde bu
lundukları iddiaıile Türkiye hü
kumeti aleyhine ikame edilip, 
mürafaaları icra edilen on iki 
davaya ait kararlar dün tefhim 
edilecekti. Relı M. .. Boeg "ntn 
rahateızlığı dolaylllle karar 
teehhur etmııtır-Yeniden gün ta
yin edllf p celpnameler aönderi
lecektir. 

Birer karçaıı İzmir, Eskiıehlrden, 
iki parçası Adana, ve bir parça
sı da bayilerden iade edtlmiıtır. 

30,000 lira kazanan "2044" 
numaralı biletin 3 parça11 lstan
bulda, bir pa~çası Ankaradadır. 
Birer parçaıı lzmlr ve Samsun
dan, 4 parçaaı bayilerden iade 
edllmiıtir. 

10,000 lira kazanan "2599,, 
numaralı biletin 4 parçası lstan
bulda, birer parçası Adana ve 
Eıkiıehirdedfr. Bir parçaaı İzmir· 
den, ve 3 parçası bayilerden iade 
edılmiıtlr. 

Urla cinayeti açılıyor! 
"İhsan Ziya B. çırpınıp duruyordu 
Müddeiumumiyi çağırttık, şüphele

rimizi söyledik, kulak asmadı!.,, 

Urla ciuayeti 1naz1uınlrn·ı. mahkemeden liapisaneye 
sevk edilirken 

Urlada bir gece kafasına sopa I lhıan bey, hastalığı esnasın-
vurarak Hakimi öldüren kaUllerin da gene bir gün: 
İzmir Ağır ceza mahkemeıinde - Beni takip ediyorlardı 
muhakeme edildikleri malum- Dedi. 
dur. Bu cinayet şon derece eerar 
f çindedir. Bir hakimin kimler 
tarafından ve ne sebeple öldü
rüldüğü meydana çıkerılacaktır. 

Şahitlerin bazı adamlar ta
rafından tazyik edildiklerini, bir 
ıahidin tehtıtler yüzünden inti
har ettiğini de yazdık. Geçen 
.rün Urla fırka mutemedi ile 
Jandarma kumandanının da maz
nun ııffttile muhakemeye ithal 
edildikleri bildiriliyordu. 

Bu muhakemeye lzmirde de
vam deilmlı ve bu celsede ıahit
lerdcn bir k11mı gene pek mühim 
Jf ıaatta bulunmuılardır : 

Doktor un n1ühin1 sözleri 
Reis, Urla hükumet tabibi 

olan Nebil Beye ıu suali ıormuı-
tur: 

Reis - Bir gece bir toplantı 
esnaıında lhsan Ziya beyle Es
ma hanım na mınd11 bir kadın 
ara11nda bir meı' ele cereyan et
mtı, bundan haberiniz var mı? 

Doktor. - Evet, böyle bir 
meı'eleden maliimattarım. Bir 
gece bJr toplantı esnuında Ihsan 
Zfyo. bey dans esnasında Eıma 

hanımı alnından ve omuzundan 
öptü. Bu öpme hadisebi Urlada 
halk arasında aAızdan ağıza do
laıarak müzmin bir dedikodu 
kalfne geldi. 

Bundan ıonra Nebil bey aa· 
keri doktorlarından Kemal beyle 
muvacehe edildi. 

Reis - Siz Ihsan beye hadi· 
ıenin ertesi günü enjeksiyon 
yapmıısınız. Bu hususta hey'etf 
haklmeyl tenvir ediniz ? 

Doktor Kemal B · - hidfıentn 
erteıf sabahı İhıan Ziya beyi 
evinde muayene etmeğe glttfm. 

Hakim beyin vaziyeti çok 
fena, aıabı bozuk, vücudu ateı 
içerisinde idi Kendisine bir en
jekıiyon yaparak fcap eden ted
birleri ittihaz ettim. 

thıan ziya bey bu esnada 
yatakları parçalıyor, gayri f radi 
vaziyetler içerisinde, vecala çır
pınıp duruyordu. 

Hadise gecesi müddeiumumi 
Şevket beyi ça~ırttık. Kendisine 

1rphelerlmlzi ıöyledlk, Fakat 
Şevket bey bunlara kulak aı
madı. Urlada efkarı umumlyenln 
temerküz ettiği nokta acaba rıe
de11 Şevket beyi ali.kadar etmi
yordu? • 

Cinayet meçhul kalmaya 
mahl<iim 1 

Şahitlerden Şevki kaplan fU 

pek ıayanı dikkat sözleri söyle
mittir: 

- Yüzbaıı Cemal bey, ha
kim beyin ifadesini almak üzre 
hastaneye gitmif. Ben kahvede 
idim. Cemal l:ey gelerek ıun

ları anlattı : 
- ihsan Ziya beyi hastane

de gördüm, kendlsne: 
- Zfya bey, bu vak'ayı çı

karanlar kimdi ? 
Diye ıordum, bana aıabi bir 

surette ıu cevabı verdi: 
- "Reni mazur gör birader, 

ben iyi olayım. Beni bu hale so
kanların baıını kendim ezece
ğlm.,, 

Cemal bey, yukarıdaki mu
havereyi anlattıktan sonra bize: 

- Eger hakim bev ölürse bu 
sır da ölecektir. Zaten yaıasa 

da bu mesele örtülme~e mah

kumdur demlttir. 

Kavn1akan1da biliyor-
nnvdı? 

Şahit keresteci Salih ef · de 
gene pek ıayam dikkat olan 
fU sözleri söylemiıUr: 

_ Ben hadise gecesi hakimle 
tiyatroya gittim. Tiyatrodan çık
tıktan ıonra ben mağazam önün
de ayrılarak evime girdim. Er
teıi sabah hadiseden haberdar 
oldum. lhıan Ziya beyin vaziyeti 
çok fena idi. Kendisile konu~a
madım. Yanlız Ihsan Ziya beyin 
pederi be na: 

- Fırka mutemedi Hüseyin 
beyi fa.rka müfettiılne tlkayet 
ettlm. 

Diye ıöyledı . 

Hadlıeden hır müddet evvel 
de bir akıanı mağazada hakim 
beyle beraber oturuyorduk. Biri 
pençereden bizi gözetlemeğe 

bagladı. Çıkarak baktım. Biri kö
feyi kıvrılarok kaçtı. Bunu 
haktrn beye ıöyledım: 

- Beni her zaman takip edi
yorlar, dedi· 

Hadfıeden üç dört gün evvel 
kaymakamla lzmirden Urlaya 
gelıyordum. Otomobilde kayma
kamdan baıka dava vekili Fehmi 
bey vardı. Kaymakam diyordu 
ki ; 

- Hakim beyin baıtna bir 
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bela gelecek, onu öldürecekler ! 
Ve bu ıözler daha unütulma

dan, yani bundan üç gün ıonra 
hadile oldu. 

Reis - Stz hadlte gecesl Ztya 
beyi tiyatroya gitmeğe teıvik et
mtııtolz? 

Şahit - Hadiıe akıamı İhıan 
bey mağazama geldi. Beni bera
berce alarak tiyatroya götürdu. 
Ben baıka bir ıey bilmiyorum. 

Mahkeme diger ıahitlerin de 
dinlenmesi için muhakemeyi baı · 
ka bir güne bırakmııtır. ------·---
~1ardinde bir kaçakcılık 

Mardlnde bir kaçakcılık vak' -
aıı olmuı Ve hududumuzun ha
ricine çıkacak olan trende btr 
hirlıtlyan kadının vaziyeti calibi 
ıilphe görülerek üzeri teharri 
edilmfı ve lıkarpinlerinln içinde 
19 türk altını bulunmuı ve bu 
altın kaçakcm kadın hakkında 
tahkikata baılanmııhr. 

Eyip]i Halidin yeni davası 
Geçenlerde dolandırıcılıktan 

1 O seneye mahkum olan Eyi pli 
Halit aleyhine Madam Allı il
minde bir kadın dava açmııtır. 
Madam Halldln bir gQn evine 
geldiğini ve kendiılnt Ankara 
poliı m, diye taktim ederek 
yüzüğünü aıırdığını idda etmiı
ttr. 

Çalarken yakalandılar 
Beyoğlunda Yeni yolda Şebek 

sokağında oturan madam Mari
nin paralarıDI Agop namında bir 
sabıkalı çalarken cürmümeıhut 
halinde yakalanmııtır. 

* Akıarayda İsmail ağa so
kağında eczaci Nafiz beyin evine 
hıraız glrmıı, bazı eıya çalarken 
yakalanmııtır. 

Kadınlar çalışıyor 
Kadınları çahıtırma yurdunun 

kulu imal eden kıımı daha ziya
de tevsii edilmiıtir. Müesdse bir
de çorap daireıl açmlıtır gittikçe 
faaliyeti artan bu yurtta elyevm , 
100 kadar dul, kimıealz kadın 
çalıımaktadır. 

Ron1anyanın yeni ~iyaseti 
Bükref, 12 (A.A)- Kraç i

kinci Karol, nez:: ine kabul el
lili matbuat müntesiplerine Ro
manya'nın harici ıiyaıetinin u

mumi hatlarını izah etmtı Yu· 
goılouya'ya karıı besledl~l dost
luktan, İtalya'ya olan muhabbe
tinden, Macaristan ve Romanya 
arasındaki iyi komıuluk müna
sebetinden bahsetmlt ve bilhaa· 
•a derin bir muhabbet ve ıük-
ran hialerlle ıahıan merbut bu
lunduğu Franıa'nın Romanya'da 
haiz olduğu imtiyazlı mevkle tıa
ret elmtıttr. 

An1erikada tahriri nüfus 
Vaıington, 12 (A.A.)- 1930 

nufuı tahriri ~ ikago ıehri 3 mil
yon 874 bin nufuıa baliğ olan 
ahaliılni kesreti ilibarile Ameri
kanın lkınci ıehrl addolunmuı
tur · Bu netice Şikago ahaliıi
geçen on •ene zarfında yüzde 25 
nisbetlnde arttığını göstermekte
dir. Buna nıukabil Manhatten 
lsland ıehrlnln nufuıu yüzde 18 
betinde ekıilmlttir. Bu tena
bu ıebır ahaliıhıln Nev-York'un 
diğer kazalarına nakletmekte 
olmasından ileri ge\mııur. Nev-
York'uo ıarkındaki •taiı ma
hallerin ahalisi de aynı devre 
zarfında 200 bin raddeılnde 

YARIN 
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Bu günkü maçlar 
Şilt maç 

Fener -- Beşiktaş 
Bugün karşılaşıyorlar 

İstanbul ıampiyonu Fener bu 
gün Beılktaıla Şild müıabaka
larının nihai maçını yapacak
lardır. Maçın çok hararetli ve 
heycanlı olacağı muhakkaktır. 

Her iki takımada muvaffakiyet 

MANGASAR teyatroıu Yeni Şehir 
Milli dıram kumpanyaıı 

Müdür Rejisör 
Aram Elmas Karakaı 

BU GECE 

~~ Bühtan ~~ 
8 perde 

Bu gündü:ı: NARLI KAPU 
ŞAFAK tiyatrosunda 

Bühtan 
8 perde 

temenni ederiz. 1. t b I l I . s an u rna 1 <:eıneı as-

Grandi-~;;;,~s/arı-1 Ii.ye ü ıncı hukuk daire
sınden: 

na devam ediyor Zehra hanımın kocası mukad-

V arıova, 12 (A.A) Pl'.t ajan
sı neırettiği bir tebliğde M. Za
leıki ile İt al ya hariciye nazırı 
M. Grandi' nin umumi vaziyeti 
siyasiye ve ita lya ile Lehiatanı 
alakadar eden belli baılı muh
telif meseleler hakkında tetki- I 
katta bulunduktan sonra iki 

milletin menfaatleri arasında 1 
hiç bir ayrılı~ı olmadığı netice- 1 
ıine va11l olduklarını bildirmek-

dema Sultanahmet de bin bir 
1 direkte uzun ıecaatUn mahalle-

! 

• 

ılnde boyacı hanında Mehmet 
t:fendinin mutasarrıfı olan 6 No. 
hanede ıakin hala ikametgahı 
meçhul Hüseyin oğlu Mustafa 
efendi meyanelerinde mütekevvin 
boıanma da vaıında müddeialey

hin ikametgahının meçhullyetfne 
binaen hakkmda gıyaben ceryan 
eden muhakeme neticesinde ka
nunu medeninin 134 üncü JDad-

tedir. f 

Sosyalistler ı 
deıl mucibince böıanmava dair 

sadır olan 12 teırinlsani 929 ta
rihli hükmü havi ilamın bir Reisicun1hur nan1zedi 

gösteriyorhı r 
nushası divanhaneye talik edll
miı olduğundan ta rlhi ilin dan 

itibaren bir ay zarfında ilamı 
mezkure itiraz edilmediği tak
tirde hakkınızda muamelei kanu-

Bordeaukı· 11 (A.A) Sosya
list konhrarı, ntlhabatın büyük 
bir hürriyet içinde cereyan et
mest hakkındaki raporu ittfakla 
kabul ettikten ıonra r&eaataine 
nihayet vermlıttr. Bu karar ıon 

kıımı intihabatta Soıyalilt itti
hadı tarafından ra~ tkallere karıı 
takip edilen intihap tabiyesini 

tasvip etmektedir. 

• niye ifa edileceği ilin olunur. 

Kongre bundan sonra parla

mentodaki sosyalist grupuna riya

seti cumhur için tam bir •~rbeı
tile namzet göstermek huıusunda 
tan'i bir ıalahiyet veren takrir 
ile M. Renaudel'i hava itleri ko
mtayonundaki mazbata muhar
rirliğini ifada devama ıalahlyet
tar kılan taeriri kabul etmltllr. 

<:ihan irtifa rekoru 
. kırıldı 

VVaehingtoo, 11 ( A.A) -
Amerika tayyarecilerinden müla
zım Appolon Soucek'in cihan 
irtifa rekorunu 13.150 metreye 
yükselmek ıuretile kırmıt oldu
ğu reımen kaydedilmiıtlr. Bun
dan evvelki rekor 12. 739 metre
ye çıkmak suretile Alman tayya
reci Neuhoefen tarafından iaUh

ıal edilmittir. 

Büyük elçinin ziyafeti 
Parla, 11 (A.A) İApanya bü

yük elçili reisicumhur M. Dou
mergue ıerefine ıef arethanede 
büyük bir akıam ziyafeti ver
mltlf r: Nüteaddit ıefaretler er
kanı Franıız ve ecnebi bir çok 
rical ziyafette hazır bulunmuılar. 

l\1üddeiunıumilikten davet 
İstanbul Müddeiumumiliğlnden: 

Çatalca Müddeiumumiliğine tayin 
olunan mektebi hukuk mezun
larından Ferit Demir beyin he
men dairemize müracaatı. 

LESSIV ÇA~1AŞIR 

En son 
~lakinelerJe 

sistem· 
çekilen 

Her yerde arayınız. 
Şiıelerimlz 2383 numara ile 

alameti farika olarak tescil 

edihnittir. 

4 üncü icra nıennırlu
ğundan: 

Beyoğlunda Kamerhatun ma
halleıinde Topcılar sokağında 
c.edit 7 numaralı hanede sakin 
iken ikametgahı meçhul Ojeni 

azalmııtır. Suyu: Haıan Ecza Deposunda ________________ ..... _ 

hanım. Lokıandranın halı haya
tında bemılrenizle borçlandığınız 
3800 liradan rub'u hl11entze 
mustp 950 liraya karıı vefaen 
ferağ olunan balada adreıl ya
zılan hanenin rub'u hiueıine 
1750 lira kıymet konulrnuıtur. 
İcra ve ifliı kanünunun ı 37,..incl 
meddeılne tevfikan üç gün zar
fında borcunuzu vermediğiniz 
taktirde açık artırma suretile 
929 148 numaralı doıya ile satı
lacağı ilanen ihtar olunur. 

ı 3 Hazlr!,!! . 

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

Balıkesir Garnizon efradına Ağuıtos gayesine kadar Ekmeklik 
altmıı bin kilo üç yıldız Un kapalı zarf usulile satın alınacaktır· 
Evıaf ve ıeralti komisyonda mevcuttur. Taliplerin 18 Haziran 930 
Çarıamba günü saat 12 de teminatlarlle komisyona müracaatlar•· , - ., 
l Devlet de~iryollar~~:an~J 

12500 l<ilo delikli bakır antertuvaz çubuklarının kapalı zarfla mü· 
nakaıaaı 7 Temmuz 1930 pazarteıi günü ıaat 15 te Ankarada Dev· 
let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İttirak edeceklerin teklif mektuplarını 'e muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komlıyonuna vermeleri ı;.-

Czımdır. 
Talipler münakaıa ıartnamelerini bet lira mukabilinde Ankarad• 

ve Haydarpaıada fdttre veznelerinden tedarik edebilirler. 

bbbA~ff~A~bbbb~~b~6bb~b~~~AAbbb. 
:~ ...•..••.. ôöKtöR •• '' .... ~, •.• S 

! AGOP YESSA YAN i 
+••L d · f d .'!t ı anga a camııerl ıokağın a No. 19 lu muayenehanesinde 1. .. .,, 
.~. hergün haıta kabul eder. A 

~+++++~+++++++++++++++++++++•• 
,_ . 'I"; IADIKZADE BiRADERLER 

Veresıye KARAD~r.11~~~AZAM 
İzmir terzihanesinde ve LÜKS POSTASI 

moda, ehven fiatlarla, ıon D } p 
derecede ıuhuletli ıeraltl.. om u ınar 
erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

-Sultanahmet beşinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Vef ati le terekesine ma'hke
memizce vaziyet edilen komla~ 

yoncu Setrak Dilzlzyan efen-

dinin İıtanbulda Çakmakcılar 
yokuıunda Hacı köçek mahal· 
leıinde kain Aaupyan hanında 
müıtecir olduğu 3 numaralı oda 
derununda mevcut beı levanta 
ve kolonya tiıelerile kundura
cılığa müteallık malzeme hazi
ranın 15 inci günü ıaat 9 da açık 
artırma ıuretile satılacağından 
talip olanların yevmü mezkOrda 
hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

Doktor Feyzi Ahn1ct 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar 

teda vihaneai 

vapuru p 
15 Haziran azar 
GünQ akıamı sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun , Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon , Sürmene , ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Meyme
net hanı altında acenlahğına 

müracaat. Telefon lıt. 2134 

Vaporların1ız her pa
zar muntazan1en hare
ket edecekJerdir. ·-
yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Anadolu vapuru 

Haziran Pazartesi 16 

günü akıamı (Sirkeci) rıhtımın· 
dan hareketle ( Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Vakfıkebir, Trabzon, Sür· 
mene, Of, ve Rize) ye azimet 

Cumadan mada her gün ve avdet edecektir. 
ıaat ıo- 6 ya kadar haıta ka- Tafsilat için: Sirkecide 
bul edilir. (Yelkenci ) hanında (Y elkencl 

Ad A k C dd N 

1 
vapurları) acentelltine müra-

res n ara a e11l . 43 T ı j ( ) 
T 1 f ı &. caat. e efon: s: 1511> 

e e on stanbul 3899 '•!!!=!!!!!!!!!!!!!!il!.!!!!!!!!!!!!!: , 
Fatih icra dairesinden: · "Y ~RIN.,IN 1~AKVİi\11 

1 

Haziran Bir borcun ödenmesi için 
mahcuz ve satılmasına karar ve
rilen bir adet piyano 3 adet 
halı ayna ve konsol kadife oda 
takımı 17·6-930 ıalı günü saat 
10 raddelerinde Üsküdarda pa
zar mahallinde satılacağı ilan 
olunur. 

SAAl)El' YUl~DU ................. 
Emlak terhtnfnl üzerine 

ehven ıerait ve ıür' atle 
para verilir . Beyoilunda 
•ailam, ucuz satılık apart
manlarımız vardır. Galata 
köpru batı Boıfor han No 7 

ISMAIL 

1 

Sent!I CUMA SeneJ 
Resmiye 13 Hicriye 

1930 1349 -Nan1aı vak1tları 
Alafranga 1 

•. d. 
4,28 

12, 14 
Gün et 
Ôyle 
lkindi 16, 14 
Akıam 19,41 
Yatsı 21,44 

lmıak 2,os 
Muharrem 

Alaturka 
•. d. 
8,47 
4,32 

Güneı 

Ôyle 
İkindi 8,33 
Akıam 12,00 
Yatsı 2,Q3 

lmıak 6,2~ 
Ruzı Hızır 

15 ' -=- ;::;I Mes'ul Müdürü:Süleyman Te•fflı - -
~~~~;::i~r FAYDA daima birinciligi kazanır 

~AYDA daha m\leHtr, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kurusu, ıinek Te ıair haıaratı yumurtalarlle imha eder. Kokusu hafif ve leke yapmaz. insanlar•• 

· hayvanlara ve nebatata zararı y«>ktur, FAYDA amine dikkat ediniz. Batan devalr ve müeıaeıeler FAYDA iıttmaleder. Hasan ecza deposu. 


