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---.. Asliye mahkeme~!~! ___ t~f-~!! ______ ~~. !!.~i1~!! __ ~!.~~-~~l 
R. Cumhur memurmu?' Maaş yok! Tuttuğu tuttuk astığı 

N: 176 

Mahkemenin kararı teşkilah esa- Şarkta -s;ydır mu- astık mı ? 
siy~nin te~siri mahiyetindedir: 1:ef- alli~lere ?1aa~ ;e- İzmirde Fırka mutemedinin oğlu zavallı 
sır Meclısce yap.!.!mak zararıdır. ~!!a~~<~~u~ıı.m!.; ay- fakir kızı nasıl tethişle kaçırmış? 

danberi mualltmlerin maaılar• Anası agu la yarak adalet kapularına düştü 
Haydar Rıfat B. mahk-am ı lelin en büyük bir memuru oldu

olnıuıtur. Bu mahkumiyet kararı iuna karar verilclğl görülmüıtür. 
hır noktada efkarı alakadar et- Bir defa, Türk teıkilatı esast
lllitUr: Reisi cumhur Hz. ine ye kanunu, diğ~r kanunların fev
aönderilmit olan bir kaç ıtkayet kinde idi. Ona münaff, mugayir 
lllektubunun ihbarname mahi- ve muhalif hlç bir kanun ola
Yelinde olup olmadığı, iddia- mazdı. Reisicümhurun, memur 
hırı, nihayet Ankara Asliye olup olmadığı kaziyeainde de, 
mahkeme.sini teıkilatı esasiye memurin kanununun yeri olma
kanununun' "32,, inci maddesi- mak lazımdı. 

terakümdedir. Her akama ya- ~ • ,.... ,._.""' -~ 
palan müracaatlar hükümsüz kal
mııtır. Ancak garbe giden arka
daılara dört maaı verildi. Şark
taki muallimlere bir maaf yok. 
Ayni bütçeden maat alanların 
btr kısmına dört, diğerlerine hiç
bir ıey vermemek dolrumudur ? 

nin tefsirine mecbur bırakmıttır. Bu iddia, ileriye sürüldüğü 
Şu hukuki hadise Türk tarihinde anda, memurin kanununun bl
ilk defa görülmüt olan bir ıeydir. rinci maddesinln,teıkilah esasiye 

Bazı ecnebi memleketlerde bir kanununun "7,, "32,, "37,, "38,, 
lnahkeme teıkili.tı esasiye kanu- "4 ı,, "44,, "4 6,, ıncı maddeleri
nunu tefsir edebilir. Etmesi li.- nln "mana ve medlullerile,, deh
ıııngelir. Bizim teıkilatı esasiye ıet\i bir tearuza dütülecekti. Bu 
kanununun tefsiri ancak kanu- 1 itibarla da, tefsir hakkının As· 
nun, ı 02-103üncü maddeleri muci- \ liye mahkemesinden ziyade, ge

bınce, diğer kanunlarla taaruz et- I ne teıkilatı esasiye kanununun 
tlği anlatıldığı takdirde tevessül 1 "102,, ve "l 03,, üncü maddeleri 
edilacek bir tedbir olabilirdi. 0- I mucibince, ancak Büyük Millet 
zaman da tef ıir hakkı Millet Meclisine ait ve raci olması za-

vekil~~ri m.eclistnin ol~rdu · \ ruri bulunacaktı. 
Tetkılatı esası} e kanunu de&iıme- Ankara mahkemesi kendt-

BU ne.iş! 
> -~ 

iz mir telgarf ha-
nesı ticari sırları 

ifşa ediyor 
Dün gelen İzmir gazeteleri 

ticaret alemini derin bir hayret 
ve telaıa düsüren bir hadiseden 
bahset mektedtrler. 

lzmirin maruf tüccarlarından 
bir zat evelki gün İzmir valisine 
giderek hüsusi ve çok gizli kal
ması lazımgelen ticari eırarı ha
vi te\aralarının T~lr.arfhane, tara· 
kiplerine tfıa edılGtğıaden ıtlrayet 

izmir, 14 [Hu. Mu.)- Cuma 
günü akıamı lkt çeımellk mahal
leıi büyük bir heyecan içinde 
kalmııtır. Herkesin ağzından ma
hallenin f aklr ve fakat, en güzel 
kızı olan Leman hanımın kaçı
rıldığı söylenmek isteniyor, fakat 
meçhul bir sebep buna mani o

luyor, Bu müphemiyet günlerce 
değil tam bir hafta sürdü. En 
nihayet kızın biraderi Hafız e
fendinin yaptığı sıkı takibat ve 
tahkikat esrar perdesini yırtunıtı · 
Fail kimdi ? Reıit olmıyan ve 
henüz on altı yaıında bulunan 
bu kızı kaçırmaia nasıl cür'et et· 
mitti'! Hayret ve sabursuzlukla 
beklenen bu hav•dis Leman ha
nımın valdeıtnin adalet kapıaına 
müracaattle anlaıılmııtı. lzmlr 
Fırka mutemedinin oğlu Necati 
efendi, hadisenin kahramanı 
olduAu memleketin her tarafında 
bomba glbl pa t.ladı, 

fzmtrde Fırka mutemedinin 
oğlu tarafından fakir ailesi ne 

korku salınarak kaçırılan 
Leman H. dikçe, bu böyledir, kat'idir. sini ıu tefsirde salahiyetli 

Eğer mesele sadece bir tefsir görmOt olıa bile, mes'eleyi 
rnabiyetinde olursa , bu haıf- teıkilatı esasiye noktai naza
ta "Devlet fU rası,,nın olabilirdi. rından mütalaa etmesi icabe· 

• etmit ve ıddiıını vesaik ve delil
lerle tsbat edeceğini söylemittlr. 

Bu haberler İzmir ticaret 
aleminde telaı uyandırmıı ve 
tüccar sırlarının keıf edileceglnden 
endiıeye baılamııtır. 

Bu namemul hadise O.Zerine: 
kızın biraderi, gazPtemlz namına hemıtremi iğfal için bir çok va-
bana müracaatında ha'aheyi fU sıtalarla evimize girmeğe ugra-

Hadisenin tahkıkına baılan· 

Halbuki, ortadaki ehemmi- derdi. Daha ziyade teıktlatı 
Yetli mes'ele, tetkilatı esasiye- esaılyedekl « manaya ta
Ye muhalif olduğu iddia edilen bira ta » çok dikat edilmek 
h k - d • ..._ mı ıtır. ' erhangl bir anunun vucu u mecburi idl. Bu gibi tefairler,asla,. ~ e-
ınea' elesi değildir. H. Rtfat ıahsi mütalaalara, ıahsi kanaat ve ıekllo Reisidirler. y alnı~ Am 
Beyin Reriıicümbura gönder-, içtihatlara tahammül edemezdi. ı rika,, bazı istisnaları haızdlr., 
ıniı olduğu ıtkayet mektupları· M hk 1 k d << 1 Her memur, kanunen mes ul _ a emen n ararın a nıa-
nın bir "suç tetkil edip etme l . d k d h ı olan emir almıı, ma fevkinden al-

, na<. an zıya e» en i içtl adı- 1 

dlği keyfiyeti, ceza kanununun ı dığı emri kanun ve nizamına tev-
"480nlnci maddesi müeddasına na dayandıgı, memurin kanunun- ı fikan tatbik ile mükellef tutulmuı 
aykırı düımemek için, evvel e· un birinci meddesindeki, :«ken- ~ adama derler. Meı'ul olmıyan 
nıirde Reiaicümhur Hz. inin disine Devlet Hizmeti tev- \ adam resen icra ile muvazzaf 

rnemur olup olmadığının h~küm di olunan, sicilli mahsu- değildir. 
ve karar altına alınmasına tuzum O icra ve tetri hey' etleri ara-
aörülmütlür. Şayet Retaicümhu~- sunda nıukayyet olarak sında: yani milletle Hükumet be
luk, bir Vali, bir Polis amirı, un1umi ve husui Bütçe- ynlnde bir birlik te'sis ve tevzin 
bir Jandarma kumandanı ve lerden maaş alan kimseye edici bitaraf bir kudrettir. Görü-
llh. gibi mes'ul bir memuriyet d · f liyor ki Reisi cumhurlar, dogru· 
ınakamı olarak kabul edl- nıeınur enır .» dan d~gruya, bizzat teıkllatı esa-
lebllirse,Haydarillifat beyin suçlu Kaydi, Türkiye Reisi cümhu- styenin "Ruhu,,durlar, 
olması lazım gelecekti.Yok,Reisl· runu iatihdaf edemezdi, etmemek lıte teıkllatı esaaiyenln "32,, 
cümhur,memurdeğilıe,mektuplar lazımdı. Reisi cümhurun kendisi, ve "3inlncl maddelerinde tasrih 
ihbarname telakki edilemiyecek, ne, Devletin riyaseti mesuliyetalz edilen " vazife icabatının " "ta· 
Haydar Rıfat beyin de iftira bir ıekilde verllmiıU.Kendill Türk bir,. v~"manaları,,da ancak yuka
•uçundan ademi meaullyettne milletinin kurmuı olduğu Türkiye rda sayılan tekilleri i~a etmek-
lcarar verilmek zarureti kanuniye- Devletinin Millet Meclisi tarafın, d te ir. 
ıt hasıl olacaktı. dan «intihap edilmiş» Retai, Ankara aıllye mahkemeıinln 

lıte: Ankara mahkemesi Ad- d h l k harice ve a le arıı mümessili ortaya çıkarmıı oldugu memurin 
llye vekili beyin açtıiı iftira l d k h 
d idi. EAer Dev et için e l Okümet kanununun birinci maddesi, teı· 
avaıına bakabilmek için, evel emı d b ıdareılnde blr hizmet almıı olsay- klla" tı eıaslye ile karıılaıtırılınak, 

r e U· cihetin halli iktiza ) 
ediyordu. Haydar Rlfat beyin dı, «mansup O ması» lazını- tehir edilmek lazımsa, bu hakkın 

surette nak mittir: ııyordu. Ben bundan hab~rdar 
- Necati efendi öteden beri (Devamı 2 inci sahıfede) 

~~~--....-.~·-Q...-;;----~~-

Darülfünunda mühim bir içtima 

ı Kadri Raşit paşaya ce-
\ vap veriliyor ! 

Dün Darülfununda mühim bir 
içtima akdedilmlftir. Bu ictima 
hakkında malumatına müracaat 
ettiğimiz Tıp fakülteli müderris 
}erinden doktor Behcet Sabit 
bey bize ıu sözleri ıöylemtıtir. 
............ ..,.,,. ... ~~......,,......, 

Neyzen 
\ f evfik 
• l 
1 

~ 

Mısıra konserler 
• • 

vermeğe gıttı 

_ Bu e-ünkü dün "Yarınn da 
gördüğüm yazılar nazarı hayreti.mi 
celbettl. Bir defa fakültenin ıç
Umai ve komisyonun mesaisi 
doğrudan doğruya Kazım Eıat 
bey meı' elesl değildir . 

Tıp fakültesi dit el mektebine 
bir muallim tayin edilmittir. Bu 
muallim bey maaı olmak için 
mektep kadrosunda para bula.· 

mamııtır. 

Muallim beye para vermek için 
Maasif vekaleti kendi içtihadına 
göre bir yol bulmuı ve it malum 
ıektlde hal edilmiıttr. 

Fakat bu meseleden tahaddüs 
eden bir nokta vardır ki, od 
bu güne alt değil, daha evvelki 
zamanlara aittir. Oda fakültenin 
ve [darülfununnn fılahı me~e)e .. 
sidir. Her memlekette olduğu 
gibi htzde de dafrna terakki ve 
teali tılAhat ıte kaimdir. Fakat 
bu ialahat yapılacağı esnada da-

Adliye vekiline yazdığı diğer ielirdi. Halbuki kendisini naıbe· 
1 
münhaııran Millet Meclisine al· 

mektupların tehdit mııhiyettnde, den bir makam olmadığı aıbı, Azil I diyeti düıünülmek,takdir edilmek 
olup oJuıadıiı ciheti, ayrı ve de edilemez. Bilakis Hükümet, ya- çok lazımdı. 
bu uıevzu haricinde ldt. Bura- ni Kabine reilinl, kendisi tayin Türkiye Retalcumhurluğu ' I 
da o noktalarla meıgul oluna- eder. Devlet Bütçesinden nıaaı al- vazli kanunun ceza kanununun 
cak deAildtr. maıt, Türk milletini& ve Türkiye "480ninci maddesi ile kasdetmek 

1 ima haktan ayrılmamak icap 
eder. Bir tarafı yapalım ve yük-
ıelteliın derken, senelerden 
beri büyük bir feragati 

nefisle ve pek büyük enerji ile 
yalnız bu memleket ve milletin 

Evvelki gün gelen telgraflar' Devletinin reiıl olmak itibarile latedlği makamlardan biri değil
Ankara Asliye mahkemesinin ka- dir. Netektm, Hükünıdarlar da dir, Orası, Türk milletinin ve 
rarını tebli~ ediyordu. Kararın maaı ahrlar. Yalnız onlar, son Türkiye devletinin Riyaseti ma-

k 
l d t H kamıdır· Devlet Reisleri kabine 

' 

en baıında teıkllatı esasiye anu- zaman ar a meıru en ükiimdar- d ki Hük\imet Reisleri 

1 
N T f'k sıhhat ve saadetine çalıoanları 

nunun"32nlnci,ve memurin kanu- dırlar. Dünyanın her tarafında manasın a eyzen ev l ve meşhur\ tstilıfaf etmemeli, vatan evlat-
nunun da" 1,,inci maddesı'ne lali· Reisicumhurlar daha genit halk- gibi mes'ul memurlardan olamaz! • Ari( Or1tf. neyı tarının tekemmülü tçtn uğraıan 
naden Reiaicümhur Hz. inin Dev- çtlık esaslarma istinat eden btr • ' - (Yazısı 2 inci ıahlfede) (Devamı 2 inci sahifede) 



_.:. - :_-: -- - -_:=-:.,__ __ =-:--=---~-.:-=-----=-- _:_-:-_-:__--:-_~-.--=-:~-=~-::..~--- ~ -- - -=-------_:::_--------__ -""'- - . ~ . 
--~------ ---- --- -- - - --------- ------------· - - - --

Sahıfa 2 YARIN 
• ~-- aac::_ -- -- $5 1 

Serbest 
Mıntıka 

l 

Yılan hikdyesi gi- 1 Mecliste 
bi uzadıkça uzadı ! Hapis~";.; kanunu 

İktisat programının tatbikı ı 
1 

. • 
dolayiılle lıtanbulda ıerbeıt mın- dün kabu edıldı 
taka teıill hakkında yeniden bir 
cereyan haııl olmuıtur. 

Bu meıele ıon ıenelerde 
mevzuu bahıolmuı, komlıyonlar 
toplanmıt hatta Avrupayll tet
kikat için bir heyet bile gttmit 
Bu İf te yüz binlerce lira havaya 
rittikten ıonra bir çok itler 
ıtbl unutulmuı gitmlıtir. 

Hutta bu huıuı hakkında 
alAkadarlardan bazılarının ver· 
dikle.l malümat çok dikkate ıa
yan ve o kadar acıdır. Bize ve
rilen malumata kısaca yazalım : 

Bundan iki ıene et:vel hü
kumet bu mevzuu bir komlıyona 
tetkik ettirdikten ıonra Avrupada 

bulunan ıerbeıt mıntakaları da tet
kik ettirmek içtn bir hey' et ı5nder• 

mittir. Hey'et muhtelif mahaller-
de tetkikatını ikmal etmf f ve 
buraya döndükten ıonra bunu 
bir raporla lktiıat vekaletine 
btldirmlttir. 

O zamana kadar bu mevzuun 
daha evvel tetkik edllmedlfl 
znnnedilfrken o arada bf r gün 
gayet garip bir vaziyet haııl 

olnıuıtur. 
Bu da bu mevzuu daha evvel 

tetkf k edilmeıidlr. 

Yani lkttaat veklletlne bu 
itin bundan 15-2 O ıene evvel 
bir kere daha tetkik edlldıli bll
dirilmtıtlr. 

Bu tetkikatın raporlarının eıki 
Ticaret nazareU hazine evrakında 
bulunduiu da bu meyanda blldi
rilmlıtlr. 

lktiıat vekiletl nede olıa bu 
yeni bir tetkiktir ve buna daha 
fazla ehemmiyet vermek icap 
eder kanaat baılamıı .. 

Bu ıuretle ıon heyetin rapor 
ve tetkikatı da büyük bir itina 
ile cereyan etmlttfr. 

Bu raporlar da ıerbeı mınta
ka teılıatının büyük bir paraya 

mütevekklf oldugu görnlmüıriir, 
Bunun Gzerlne hükdmet yani 

iktlaat veklletl bu teılıata ecnebi 

bir grupla. müıtereken yapmalı 

dütünmüıtür. 

lıte bu arada vekalete iki 
ayrı grup müracaata bulunmuı

tur. 

Tetkikat, müzakerat, tetkikat 
müzakerat, derken bu if o kadar 

uzamııtır ki, grup müme11illerl 
buraya gele gide itlen bıkmıı
lardır. 

Bu arada da Ankara da bazı 
zevat bu ırup ve ıermaye oyun
ları iti •raıına girmek lıtemtı 

fakat ya anap müm11illerile uyu
ıamadıklarnıdan veya baıka ıbep
lerden arada bir açıklık haııl olmuı
tur. Bunu un üzerine birbirleriyle x-e-

kabet yapmafa utratan Ameri
kan ve franuz ıernıayedar gu
ruplan ortadan kaybolnıuılardır. 

Şimdi yeniden bu itin Japal
ma11na doiru bir temayill haııl 
olurken söylenecek ıöz ancak 
ıu olabtllr. Ne ticaret nezareti 
zamanında ve ne de bundan iki 
ıene evel olduiu ıtbı tetkik edi
lip it barakılacak1a beyhude 
komiıyon .,. talre paran vermek 
manasızdır. 

I 

Ankara, 14 ( Hu. Mu)~ Millet 
meelbl bu gün toplanmıf ve ha
plaane ve tevkif anelerln ldareıi 

hakkındaki kanun liylhaıının mü 
zakereıinl itmam ve kabul etmlı
tir. Bu kanuna nazaran Adliye 
vekaletince göıtertlecek lüzum 
üzerine hapiıanelerde it yurtları 
ve haıtane teıfıl için hükumetçe 
bütçeye lüzumu kadar tahıilat 

konunca, mıntaka hapiıanelerinln 
f ı yurtlarının idare ve:teıiai büt
çeye konacak mütedavil sermaye 
ile temin olunacak ve·: Adliye 
vekilhıin izntle kabul edilen 
teberrular bu mütedavil strma
yeye ilave edilecektir. 

Mahpuıların bir hapilaneden 
diğer bir haplıaneye naktlleri 
adliye vekaletinin müıaadeılle 
caiz olacaktır. Kanunda ayrıca 
haplıane müdür, memur ve 
müıtahdemlerfnln haplsanenin 
emniyet ve muhafazaaınan temini 
ne gib ı ıilah kullanmaia ıalahl
yettar olabilecekleri hakkında 

bazı maddeler vardır J 
Mecliı yarın toplanacaktır. 

" AJi iktisat ıneclisi 
Ankara, 14 (Hu. Mu. ).- Ali 

iktisat mecliıl bugün heyeti umu
miye lçtimaında zirai kredi koo
peratifleri hakkındaki raporu 
m6zakere etmlttlr. Yarın tekrar 
toplanacak ve tediye muvazene-
leri raporunu müzakere edecek

Ur. 

Yeni kabine 
- ·>~ 

Nihavet Romanya 
kabinesi teşkil 

edildi 
Bükref, 13 •A. A.,, Reımi 

gazete kıralın bir beyannameıinl 
neıretmektedir. Bu beyanname· 
de parlementonun 1926 ıeoeıin
den ıonrakt b itün mukarreratı 

feahetmealne ve bu tarihte i ıe 
kıralın prenıes Elen ile nikahları 
feıhedtlmemf f olmasına binaen 
karalın prenıeıe •Haımetmaap,, 

unvanını taıımak hakkını bahıet

Uğl zikredilmektedir. 
Yani kabinayı teıkile memur 

edilen ceneral Perzan bu vazife- J 
yl tfadan imtina eyledlğtnden M. 
Maniu'yu bu vazifeye memer 

etmtı ve mumaileyh te kabul et· 
mittir. 

Baıvekil: M: Manlu 
Hariciye nazırı: M. Mtroeıco 

Dahiliye nazırı: M Mioai popovlc 

Bombaya asker 
sevkediliyor! 

Bobay, 14 (A.A) - Poona'dan 
gönderilen 500 kitllik tabur bu 
ıabah Bombaya gelmtıtlr. Şim

diki halde Bombayda 1000 ka
dar aıker bulunmaktadır. 

Afet İspanya ya da ge1di 
Madtd, 14 ( A.A) - bir çok 

~llyetlerde fırtına, yalumr •• dO"' 
lu h6küm ıürmektedfr. Şehirler-
de büyGk haaarat vardır. 
Medtae dal Campo da mahıulat 
harap obnuı, birçok evler yı
kılmıtbr. 

Çinde _ecnebiler kaçıyor! 
• 

Komünistler bir liman daha ellerinej 
geçirdiler, ecnebiler gemilere kaçtılar 

Şanghay, 14 (A.A) - Hvvng 
Shih·Kang limanı komüniıtlerln 
eline geçnıittir. Btr çok Japon 
Amerikan ve Belçikalı mlıyo
nerler Keoıan Maru ilmindeki 
Japon geoıiıine iltica etmif ler
dh . Limanda bulunan ecnebi 
tebaaıı da bir Japon gambotu
na alınmııtır. 

Suikast kimlerin eseri ? 
Pariı, 13 (A.A.) Müıtemle

kat nazırı Y enbeg ıul kastının 
ikinci enternaıyonal tarafından 

müzaheret gören komünlıtler 

tarafından tertip edilmif vaıi 

duğunu ve fakat ak&-nete uğra
tıldığını beyan etmiıtlr Nazır, 

kargaıalıkları tenkil huıuıunda 

valilerin göıtermit oldukları gay-

ret ve faaliyeti kaydettikten ıon
ra tahrikatçılara karıı ıayet tid-

delil ve halka karıı gayet ıabırlı 

davranmanın hükumetin düıturu 
oldufunu ilave etmtıtlr. 

Mecliete bu gün Hındiçini 

meı' elelertnln müzakereılne de

vam edilmtıUr. Komünfıtlerden 

M. Berthon, bir takım Hinçinli
lerln tevkif ve neft edilmelerini 

bir hareketin mukaddemcıl ol- protesto ~ tmııttr. 

* * * 
Cenubi Amerika- ı Meşhur otomobil 

da bir af et ! yarışçısı parçalandı 
Santiyago. 14 (A.A.). - Dün 

Şjlinin cenup k11mında ıon dere
cede tiddetll bir fırtına çıkmııtır. 
Birçok ıehirlerde ve köylerde 
gayet büyük zarar ve haıar vuku 
buldufu bildirilmektedir. Lagu
naı vapuru bütün tayfaılyle be
raber batmııtır. 

Selanikteki boykot 
Selinik, 14 ( A.A) - Selini

kte ki ticaret ve ıanayi teıkllltı 
ve müe11e1elerl Franıa hilkt\me-
tinin Yunan farpaları hakkında 

geçenlerde neıretmit olduğu ka- , 
nunu protesto etmek üzre Fran- . 
11z mamulatana karıı boykot ila
nına karar vermfılerdir. 

İ tal yada koı11 unistleri n 
n1ahkumiyeti 

Mllano, 14 (A,A) Komuniıt 

fırkaıını yeniden teıktle kalkıı
makla maznun komunlıtlerden 
1 ı 'ı bir ve 5 ıene arasında ta
halüf eden haplı cezalarına ınah
ktim edilmlılerdir. Bir çok ko
munbt te 3 ıene müddetle neza
ret altına alınacaklardır. Maz
nunlardan, diler 3 kiti hakkında 
beraat kararı verilmltti· 

Kömür oldular 
Parpignao, 14- (A.A.) Mont

pellier'ye giden hava filoıuna 
menıup bır aıkerl tayyarenin 
motörü ıakatlanmııtır. Tayyare 
yere inmege çalııtıfı ıırada çı
kan tlddetlı bir rüzgarın teıirile 
dütmüı ve parçalanmııtır. Pilot 
ile raııt kömür haline gelmtıler
df r. 

13 İtalyan casusu 
Par11, 14 ( A. A) - Malin 

gazeteıinln Nlı'ten ııtıhbarına 
göre ahiren sahte paıaport imal 
ettiklerinden dolayı tevkif edilmiı 
olan 13 İtalyanın caıuı oldukları 
rtvayeit edilmektedir 

Tayyare kongrası bitti 
Parlı, 14 (A.A) Beynelnıtlel 

tayyarecilik . federaıyonu! kon
greıi itlerini bitlrmiıtır. 

Takviye kıtatı istiyor}ar 
Pooona, ı4 (A. A.).- Bom

baydaki aıkeri makamların der
hal takviye kıtaatı göndertlmeıl
nl iıtemeıt lzerine dGn Bombaya 
huıuıt bir trenle Mahrattaı ala
yına menıup 509 ktıilık bir tabur 
nvkedtlmtıUr. 

Londra 13 (A.A) - Meıhur 
otomobil yaraıçııı Segrave'ntn, 
uğradığı kazada, bir kolu kırılmıı 
kalçalarından biri parçalanmıı ve 
kaburgaları btrbi rtne girmiıttr. 
Mumaileyh, kazadan ıonra fazla 
yaıamamııtır. Otomobil rakiple
rinden blriılnin boğulduğu teey
yüt ediyor. 

Reımen blldirlldtfine göre ka
zadan evvel Searave yapmıı ol
duğu iki ıeferle bir cihan rekoru 
kırmııtır. Birinci seferinde 96,41 
mil, ikinci 1efertnde 1 O ı, ıı mil 
ve ıu heaaba nazaran aaatte 98,76 
mil katetmlttlr. bundı.n evvelki 
Gravvuod Amerikan rı"koru 96 25 
idi. ' 

Kalkı öldürüyorlar 
Kharagpur, 13 (A.A) • Kbaira 

kaıabaıında ahali ıilahıız ttaat
ıtzlikte bulunan gönüllülerin 
tevkifine mani olmak iltedlğfn
den poliı hücum mecburiyetinde 
kalmıı ve fakat ahali ıopalarla 
mukabil taarruza geçtiklerinden 
zabıta memurları mutat lhtarat
tan ıonra ateı açmıı ve neticede 
13 kiti ölmüt bir çok kitide 
Yaralanmııtır. 

Gizli ınuhaceret çetesi 
Napoli, 14 (A.A.). - Gazete· 

lerın verdiil bir habere nazaran 
halkı ıahte paaaportlarla gizli
den gizliye muhacerete ıevke
den bir çete tevkif edilmlttlr. 
·····•·················································· 
Darülfünunda 

mühim bir içtima 
1 Birinci sahifeden devam J 

bir ilim kttleılnl rencide etme
ınell. onları biçe ı.,mak bu kit
leyi pek ziyade bakir görmek 
dirki tıte toplanmamızın en b6-
Yük ıalki budur. 

Kadri Raıtt pafa arkaclaıı
ınızın buyurdukları gibi kendi
leri ite karıımamak defli itin 
içinde beraber olmaktan zevk 
alanlar ııraıında ıörülmektedir. 

Gazetenize olan ıözlertni hiç 
bir vakıt muhik ve muılp bula
mam. Filhakika bu lçtma Jçin 
çalaıan bf'nim, fakat bu benim 
arkadaılarımla beraber olan te
eııGrler araıında bir nokta ha
lihndedtr. Naçiz mevcudiyetim bir 

ak tçln bütiln arkadaılarımın 
hi11lyatına terceman oluyorea bu 
benim için vatani ve vazlfe"fi bir 
ıerefttr. 

lçtı11ıa olmuıtur. Tıp fakill
teıl ko11ıı1yonu baıvekllete ve 
maarif Veklletlne arlzaıını hazır
lamııtır, Yakında mecllıten seç
tikten sonra takdim edecekttr. 

15 Ha~ 

Tuttuğu tuttuk 
astığı astık mı ? 

( Birinci sahifeden deva'!-1 

olunca evi, ııkı tara11ut altında 
bulundurmağa baıladım. Ve bir 
müddet bu çirkin halleri ne ınaol 
olmaja çahıtam. Fakat, baz•..
bepler ,yani pederinin Halk Fırka'" 
ıı mütemedi bulunması beni ~ 
korkutuyor ve daha fazla aill 
baımama mani oluyordu. Necad 
efendi evimize gönderdiği haber• 
lerde, babaaının tuttuğu tuttuk 
ve aıtıjı aıtıkmıı. Böyle bir çalı 
tehdidataJ maruz kaldıktan 90nr• 
artık kendiıini takipten sarfı 
nazar ettim. 

Bu defa aahayı müaait bulaJI 
CNeca ti efendi daha erteıi poO 

yani 6 haziran cuma günü bellr 
tiremi ortadan kaldırmıı v• 
meçhul bir yere ıevketmfıti- o~ 
dört gün korkudan aeıimlzi ÇI'" 

karamadık. 
Tagayyübün haftaıı oluyor 

du ki henuz hemıtreden btr 
haber almamııtık? ihtiyar ya• ., 
dem gece gündüz göz yaıı d&-' 
küyordu. Bütün ıüphcmiz Necati 
efendide idi. Fakat, malüm eebeP" 
lerden taharri edemiyorduk. Eo 
nehayet dün akıam bazı kadıo· 
lardan aldığım malumattan helll'" 
ıtremln, Necati efendi nezdtnd• 
olduful\u ve onun tarafında• 
kaçırıldıiunı öğrendim.Bu g(ln d• 
annemle beraber iadeıl için, ad'" 
liyeye müracaat etUk. Adalet 
kapuıundan, adaletin tecelliıiol 
bekliyoruz. 

Dedi. 
Kızın henuz nerede oldufU 

belli deilldir. Şiklyet üzerin• 
Müddeiumumilik tahkikatın ıeri• 
an lcraaı için evrakı poltıe göo· 
~ dermf f tir. 

1..~'iyaınelli11 

Neyzen Tevfik 
Neyzen Tevfik B. bu iıaİJ 

lıtanbulda tanımıyan hemen, he
men ktmıe yok gibi dl r. 

Hayatını neyi ile, meyi ile 
baıbaıa geçiren bu kalender, 
dün Mıaıra konıer vermek üzre 
Romanyanın Daçya vapurJla ha· 
reket etmtıttr. Neyzen Tevfik, 
bir ıeneye yakın bir zamandanberl 
Mazhar Oıman Beyin tedavfıio
de idi. 

Dokuz aydan beri de alkol 
yüzü görmemiıttr. 

Sinirleri· bü•bütün düzelmtıtir• 
Neyzen adeta koouıturdufu 

kamıılyle ıüpheıiz mmrda çok 
alkıılanacaktır. 

Dün kendlıinl vapurda 16r
dük ıeyyabatı hakkında malClmat 
istedik. dedi ki: 

-Güzel lıtanbuldan fıtlrabati 
kalple ayrılıyorum ... btlpdatta bir 
kere Mıııra kaçmııtım. Şimdi 
çok eyiyim. Bir milddette mubi· 
timi, ve lneanları deiltUrmek 
fıtlyorum. Düdüklertml bir par· 
çada orada üflemek iıtlyorum, 
yakında tekrar vatanıma dönr 
ceflm. 

T evlik beye eyi· bir yolculuk 
bayırlı bir muvaffakıyet temen
ni ederiz 

------~-~-----~~ 
ismi değifti! 
İktiıat miidirlyeUntn lif.,eclJ• 

lecefi hakkında ev•elce bir ta• 
aavvur vardı. 

Son verilen karara 16re 
mezkClr mOdtrlyetln : 

14lktlaat tdareıt,, nama altında 
11M11&lılae devamı kabul edtlmtt· 
Ur. 
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Q1 idam. 

isteriz! 
patan•n 
Jc:ın S;; nler: 

- Ü- Al."bcar;_.; A~L..-

Abdülhamit hiddetle 
ayağa kalkmıştı 

Haydi gidiniz, bana <<iki Saitleri>> 
buldurunuz. Yalnız dikkat edilsin .. 
Biri ötekinin Vücudundan haber-

dar olmayacaktır. 
Sultanhamit de, mabeyinci 

Oıman beyin dönmesini bekli
Yordu. Osman bey : 

- Mutayyeben gettiler efen
dimiz •. 

Dedi. Abdülhamit, sıkıntı, 
Veıveıe içindeydi, eğer, ıu gaile
yi tatlılıkla batından savAcak 
oluraa, cidden rahatlayacak, key
fi, nefesi yerine gelebilecekti. 

Bütün gecesini roman okut
hlakla geçlrmif, sabaha kartı 
derin bir uykuya dalmııtı. 

Ertesi salı günü 1299 senesi 
tabanının 25 nci ıah günüydü. 

Sultan Hamit ö~leden sonra 
Uyanmıı, akıama kadr haremden 
çıkmamııtı. Akıam üzeri ser 
kurena Osman beyi iatemtıti. 
A.bdülhamldin haremdeki hususi 
datresı, büyük kapudan girilir 
Rlrllmez ıağ kolda ayrı bır bi
na idi. Burası da mabeyin dal· 
reıt gibiydi. Kadın efendilerlle 
daireleri bu binanın kar1111nda 
haıka baıka müstakil binalardan 
ibaretti. Bu itibarla, Kızıl Sul-

ltan tıtediğl zaman haremdeki 
huıuıi dairesine hariçten adam 
kabul ede bilirdi. 

Hatta, bir sene evvel Mtthat 
Paıa muhakemesi tahkikatını 
hu daireden idare etmiıti. 

Baımabeylnci Osman beyi 
Sultan Hamidin odasına götür
düler. Abdülhamldl çok muztarip 
Ve endi ıell görünüyordü. Bütün 
leceyt uykusuzlukla geclrmiı 
oldufu yüzünden, gözlerinden 
anlaııhyordu: 

- Osman bey, dedi.. Baı 
katip paıayı görünüz, zannım 
lnglliz ıef irinin verdiği dört 
IÜnlük mühlet bu gece bitecektir. 
Babıalıden bir f ıar var mı yok
ınu? Bunu anlamak istiyorum. 
Sonra Bat vekil Abdurrahman 
Paıanm hala Babaliye uirayıp 
Uiramadığmıda etrafhcu tahkik 
ediniz. 

Oıman bey, baı katıp Rıza 
Paıaoın odaıına gelmif, Abdul
hanıidin söylediklerini tahkik 
.,trnı,u. Babaliden yeni bir haber 
>'oktu. Baı vekil Abdurrahman 
Pllıa Meclisi Vükelaya "Namlzaaç,, 

haberini göndermlıtı. Baımabeyincl 
tahkikat neticesinde haremde bek
llyen Abdülhamid! ıaniye ıöyledl. 
Abdnlharntt : 

- Hali namizaç öylemi ? 
zaten fU mızmız adamın bir mu
vaffakiyet eseri göıteremlyeceiinl 
bana evvelden söylemıılerdl. Sal
tanatı ıenlyemiz bu gece muhata
raya maruz bulunuyor, bu adam
lar hail uyuyorlar Osman bey ... 
Dunnayınız , Hariciye Nazırı 
Salt paıayı •araya davet ettlri· 
iliz. Kendlılnt kimsenin görmiye
cetı bir odaya aldırınız. Oıman 
hey: 

- Naaıl efendtmız, kimsenin 

görmiyeceğl dairemi ferman bu
yuruluyor? .. 

Abdül Hamit görülmemlıti. 
Zeki mabeyinci, Padiıahın sözle
rinden Sait Paıanın bapsedilmtl
istendiğİol zannetmiıti. Çünkü 
sarayda "\yrı bir daire vardiki 
buraya, padiıahm bir kaç gün 
mevkuf bulundurmak, hakkında 
h\ceden inceye tahkikat yaptır
mak iıtediğl adamları, gizlice ka
parlar, hapsederlerdi. Baımabe
yinci Osman bey de hariciye na
zırının baıından böyle bir kaza 
geçeceğini tahmin etmiıti. Ab
dülhamit : 

- Hayır, kendisini mabeyin 
dairesinin üst katıodaki odalar
dan birine buyur etsinler, izzet 
ve ikramda zerre kadar kusur 
edilmesin. Anlıyormusınız Oı

man bey? 
Osman bey yerden temenna . , 

etmıı : 
- Ferman velinimet efendi

mizin .. 
Diye mırıldamııtı. 
Sultau Hamit iri ıürmeli göz

lerini açarak tekrar irade etti: 
- Osman bey, öteki Saidi de 

iıterlm ..• 
O.sınan bey, vesveseli Padi

ıahın ne yapmak iıtediğlnl anla
makta geçikmemlttl· Sultan Ha
mit İngiliz polatikaıına düıkün 
olan eski baıvekil Salt Paıayı 
tekrar)Jaıvokalete getirmek lıti
yordu. Halbuki, Salt P•t• .. Mısra 
asker ıevketmek iltedlil için 
Bat vekaletten çt kilmifti. Oıınan 
bey Sait paıadan hoılanmıyordu. 
Daha ziyade Kamil paıanın ge
tirilmesini arzu ediyordu. Hemen 
Padiıahın azaklarına kapanmııtı. 

- Merhamet buyurunuz efen
dimiz. Kulunuz mtngayrl haddin 
Salt paıa bendelerinfn Baı ~e

kaletl ulya makamına iadeleri 
irade buyurulur endiıeainl hakı 

payl merahim ihtivayı mülükane
lerfne arz ve lblağa içtisar ede
rim. Bu zat, saltanat seniyelerfne 
sadakattan ziyade ... 

Abdül Hamit Oıma beyin çok 
samimiyetle ağzından kaçırdıj1 
sözler üzerine hiddetle ayaia. 
kalkmııtı. Osman bey, nasılsa 
farkına varmıyarak ettiği boı 
boğazlığın uğrayacağı akıbetten 

ürkmüt, bitmltll· Abdül Hamide 
böyle ıeyler söylenemezdi. Baı 
mabeyinci hemen kendini top
lamıf, tekrar hünlcirın ayaklarına 
kapanmııtı.! 

- Efendimiz, farlı sadakat 
ve ubudiyetten nasılıa lçUıar 
eylediilm bi edebane tavrı ve 
hareketin af ve safhını niyaz 
eylerim. 

Diye kekeleye bildi. Abdül
Hamit: 

-Hazz·etlln Oıman bey. Siz 
eyi kalpli bir zatsınız.Zatı huma
yumuma kartı sadakatınıza emi-

•)I ııaC«• 

Kaynanasını vuran 
için bağrışmışlar 

İzmirde karııyakada kayın 
validesini öldüren ve karııını ya
ralayan Usturumçalı Alinin mu· 
hakemeaı' bitmek üzeredir. Ali bir .. 
kaç gün sonra müdafaasını yapa-
cak ve İzmir ağırceza mahkemeıi 
kararını verecektir. Davaoın 

evvelki günkü celıeıtnde maktu
lün ve katilin bütün ailesi ve 
çocukları hep bir ağızdan "idam,, 
isteriz diye bağırmıılardır. 

Konyaya balını 
yağıyormuş? 
Konyada ıaıılacak bir hadile 

olmuıtur. Bildirildiğine göre Kon 
ya poliı komiserlerinden Muıtafa 
efendi isminde bir zatın evinin 
hahçeıindeki pelit aiaçlarının 
yapraklarına tatlı yağıyormuı!Bu 
hal komıu ağaçlarında da görül
müı. 

Şebnem gibi yapraklar üzeri
ne yalan bu tatlı, ağaç diple
rine düıerek onları da tatlılan
dırmakta lmlf .. 

Mustafa bey, tatlılı yaprak
lardan birisini bir mektup yaza
rak ziraat memurlarından Tev
fik beye göndermiı, mumaileyh 
te cevaben ağacı ıörüp muaye
ne etmeyince bu hususta bir ıey 
söyleyemeyeceğini blldlrmlıtir, 

Yapraklar üzerinde toplanan 
bu madde bal gibi tatlıdır. 

_. ....... , .......... __ 
Balık kudurur mu? 
İzmlrin Karııyakaaında bir 

köpek kudurmuı, bir çok hay
vanları ve bir çocuğu uırdık
tan sonra tabanca kurıunu ile 
vurularak denize atılmııtır. Bazı 
kimseler kuduz köpegi yiyecek 
balıkların da kuduracağını ve 
bu balıkları yemenin tehlikeli 
olduğunu ıöylemitler, bu fikir 
hayli endfıe uyandırmııtır. ... ,.., 

İznıir<lede otoma tik telef on 
lzmir telefon ıirkell; 1 Tem

muzdan itibaren Karıı yaka te
lefonlarını otomatik yapacaktır. 

Şirket timdiden hazırlık yap
maktadır. 

••• 

l\lev lut ve teşekkür 
Refikamın vefatında cenaze· 

sine btzzet gelenlere, taziyette 
bulunan zevata tefekkür ederim, 

Reflkamın ruhuna ithaf edil
mek üzre haziranın on altıncı 
Pazarteıi günü Kızıltoprakta Züh
tü pafa camiinde mevludu ıerlf 
okutturulacağından arzu eden 
zevatın golmelerinl rica ederim. 

Poliı müdirlyeti 
bat memurlarından 

Sactullalt 

nim. Haydı gidiniz. Bana iki 

Salllerl buldurunuz. Yalnız dik

kat edhıin biri, diğerinin vncu· 

dundan haberdar olmıyacaklartır • 
Mes' eleyi ben buradan idare 
edeceftm. Bekliyorum. 

Dedi Osman bey kanter içine 
batmııtı. O, artık baı mabe
ylnctllkten atılacağını ümit eder

ken tekrar mevkilnl kurtardılına 
ıevlnlyordu. 

( Devamı var ) 

,. 

lstidalar da kuluçkaya yatar mı? 

Viliyete verilip 1 senedir 
yatan hiristida! 

Sebebi çünkü bu istida sigor.ta reasü
ransının gayrı kanuni olduğunu 

· ispat eder 
Bazı ıirketlerle birlikte Milli 

Reasüransın vücude getirdiği 
Tröstün memlekete yaptığı fena
lıklardan bahıetmiı ve hükumetin 
nazarı dikkatini celbetmlttlk. 

Bu kere Milli Reftlüranıın 

sureti teıklline dair tanzim ve 
teati olunan mukavelenin de gay
ri kanuni olduğunu öğrendik. 

Bu bapta sigorta kumpanya
larından mürekkep bir gurup 
tarafından geçen ıene mayi-in 
on dokuzunda ıurayl devlet ri
yaıetlne taktim olunmak üzere 
7665 kayit numaraıile iatanbul 
vilayetine verilip henüz mevkii 
muameleye vazedilmemiı olan 
lıtidanın bir suretini neırediyo• 
ruz. Mezkur istldanın ıimdlye 

kadar nazarı dikkate alınmamaıı 
ve mevkii muameleye konulma.
ması sebeplerinin izahını makamı 
aldeslnden bekliyoruz. Ancak 
istida bir az uzun olduiu için 
iatldanın ikinci kısmını yarinki 
nüshamızda neıredeceğlz. 

Davanın n1evzuu istida 
sureti şudur: 

1 - 25 Haziran 1927 tarihli 
ve 1160 numralı kanun mucibince 
hükumet, sigorta tlrketlerine akt 
edilen sigorta miktarlardan mü
kerrer sigortaya tabi tutulmasi 
mecburi ad edilen aksamının mü
kerrer sigortasını kıımen ve ya 
temamen inhisar altına almak ve 
dilene bu inbiıarları bir Türk 
Anonim ılrketlne devretmek ha
kkını haizdir. 

26 Haziran 1927 tarihli ve 
1173 numaralı kanunda hükume
tin mükerrer sigorta mecburiye- j 
tine tabi tutulacağı sigorta mi- 1 
ktarları tayin edilmiıtlr. Bu ka
nunun birinci maddesinde" Türkl- I 
yede ifayi muamele eden her ı 

~sigorta ıirketinin sermaye ve ih- : 
tlyt akçeıine göre Türki} ede akt · 
eylediği her nevi sigorta meka-

dirinden hükU.metçe muıaddak 
cedveller mucibince kendi Üzer
lerinde mu haf aza edebilecekleri 
aksamdan mütebakfsinl kumeo 
ya temamen mükerrer sigorta 
mecburiyetine tabi tutmağa icra 
vaktHeri heyetinin selahiyetdar,, 
olduğu tasrih edilmlttir. 

Bilahara heyeti Veklleyl Ce
lilenin kararına müsteniden Tü
rkiye CümhurJyeli namına Ma
liye Vekili aliıi Bey efendi haz
retlerile iı Bankasa arsında mil
nakil mukavelename mucibince 
mükerrer sigortaya müteallık 
inhisar hakkı-tetkill karargir o
lan "Milli Reasürans Türk Ano
nim Şirketine,, deviedildiğlve bu 
karara lttlla hasıl olmuıtur. 

Mezkur mukavelenamenin 
üçüncü maddesi mucibince Si
gorta tirketlerinl aktettikleri her 
nevi sigorta miktarlarını yüzde 
ellisi mükener sigorta ınhiaa
rına tabi tutulduğu gibi 1173 
numaralı kanuna tev:fikan hüku
metçe tanzim edilecek cedvel
lere göre her Şirketin mükerrer 
sigorta mecburiyetine tabi tutu
lacak mıktarı yüzde elliden fazla 
olduğu taktirde bu fazlanında ta
bi olup olmayacaiı hususunda 
hükumet bilahara kararı ittiha
zı hakkını muhafaza eylemlttlr. 

2 - Bu vaziyete nazaran ma
rülarz ı 165 numaralı kanun hö
kümlerl ihlll edilmlf bulunmak
tadır. Talahiyet. Şekil, esas ve 
maksat cihetlerinden kanuna 
muhalefeti aılkar olan tıbu ida
rii mukarreret ile Türkiyede mu
htelif ıf gara muamelatile iftlgal 
etmekte olan Şirketlerimiz ali
kadar bulnmaktadır. 

lmdi ıurayı Devlet kanununun 
t n uncu maddesinin (D) fırkası 
nın bahıettiii ıalahlyete binaen 
mezkür kararın iptalini talep ve 

dava eyleriz. 

Berberler 'ğaı;y;~da! 
Cemiyetleri aleyhinde vil8!.~te, t~~aret 
odasına ve müddeiumumılıge mura

caat ettiler. 
istanbul berberleri arasında 1 

bir ihtilaf çıktıfını ve berberler 1 
cemiyetinden memnun olmıyan 
bir kmm berberlerin cenıiyetten 
bazı ıualler ıormakta olduklarını 
yazmııtık. 

Berberler cemiyetinin gazete
lerde bir çok dedi koduları mu-
cip olan maruf tırat tarif ealle aç
tığı .gairp yolda yürümekte devam 
ettiği anlatılıyor· 

Nitekim bu vaziyet çok de
vam etmemff ve cemiyet heyeti 
tdareıinln bir çok tılerinl eına-

fın menfaatleriyle telif edemi yen 
beıyüz kadar berber bir istida 

tle dün Vilayete ticaret müdür
lügüne, Emanet ve müddetmu
nıllige muraaat etmtılerdtr. 

Berberler bu iltidalarında 
evvelce 25 kuruı olan ııhhat 

cazdaların timdi bütün ıenellii 
peıin olarak 5 liraya verildiğini 
ve üç ıene evvel bütün esnaftan 
ehliyetname bedeli alındığı halde 

hala ehliyetname verilmedijlni 

ve hey' eti idarenin esnafın reyile 
intihap edilmediğinden yeni bir 
hey'eti idare intihabı lizım ıel
dtğlni yazmaktadırlar. 

- - -~ 

Mübadiller topla
namadı! 

Dnn Tiirk ocağında içtimaı 
mukarrer olan mübadiller kon
graıı ekıeriyetln toplanmaması 

dolayiılle bir içtima akdedeme

den dağılmıı ve toplantıyı baıka 

bir güne talik etmittir. Yeni 
lçtimaın günü tekarrür etmemtı
tir. 
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Bugünden Yarına 
~ 

Cezaları ağır 
olmalıdır! 

GÜNÜN HABERLERİ 
T atavla a.leğil 
Kurtuluş 

Dün bir kariimizden bir 
mektup aldık, içinde de bir 
tramvay bileti vardı. Urlada bir hakimi gece yol

da giderken ıopayla dövmüıler. 
Hakinı ölmüt, Sopayla öldürü
len blr hakim .. Çok feci blr it .. .. 

Urla cjnayelinin İzmirde 
muhakemesi yapılıyor . Cinayet 
çok karanlık sebeple yapılmıı 
her halde .. Şahitlerden bir ta
nesi korkudan kendini pencere
den atıp intihar etti. Bu korku
nun ıalki cinayetle alakadar o
lanlardır. Bu auretle caniler 
ikinci bf r cinayet ika etmit olu· 
yorlar. Hakimi sopayla öldür
düler, tahidi tehditlerinin kor
kuıuy\a intihara sevkettiler .... 

* Urla cinayetinin muhakemeıi 
ilerledikçe, bu faciada Urla kay
makamı, fırka mutemedi, jan
darma kumandanı da kendilerini 
ıöıteriyorlar. Urlanın bu yük
aek memurları ve ıiyaai ıahıiyet
lerl canilerle alakadar ıtbl ıö
rünüyor. lntlhar eden ıahldin 
tfadeal4e nazaran, kendisine 
ıuımaaı içiu para teklif edenle
rin arasında, kaymakam, fırka 
mutemedi ve jandarma kuman
danı da varmıt . . . 

* Adananın Çotlu köyünde 
ıöyle bb hadise cereyan etmit. 
Keaer namında bir ıahıı baıına 
bir . kaç ıerserfyl toplayarak kö
yün suyunu keamiı. Köylüler 
vilayete tiki.yet etmltler bu iti .. 
Villyet tahkikat için jandarma 
kumandanına emir vermlt. 

Jandarma kumandanı k6yi1n 

auyunu keıen Keıer ismindeki 
herifin doıtuymut, ahbabıymıı. 
Jandarma kumandanı ahbabı 
Keaerfn itini ört baa etmit· Daha 
bir çok marifetler de yapmtı .. 

* Urla cinayeti... itin içinde 

... 

Viliyet 
bütçesi 

4 Milyon 5 ÔO bin 
lirayı buluyor 
Bir aydan beri Ankarada bu

lunan Vilayet muhaıebei huıu

ılye müdürü Cemal B. avdet 
etmiıtir, Vilayet bütçeıf döt t 
milyon dört yüz bin küıur ola
rak kabul ve tevezzün etmlttlr. 
ilk tedrlaat muallimlerinin hare· 
me tevfikan maat almaları için 
tanzim edilen cetvel heyeti v:.!
klleye verllmittlr. Bu bütçede 
bütün muallimlerin ıükna bedel
leri, makam maatları muhafaza 
olunmaktadır. 

Cemal1 B, ayrıca ldabtliyede 
müteıekkil komisyona da ittlrak 
etmittlr. Yeni belediye kanunu
nun tatbiki ile alakadar komis
yonda meıalıinl ikmal etmittlr. 

Talimatname heyeti vekilede 
nizamnameler de turayı devlette 
taatlk edilecektir. 

Defterdar teftişte!! 
lıtanbul Defterdarı Şefik B. 

dün, maliye tahsil ıubelerinin 1 

bir kıamını teftit etmlttir. / 
Defterdar B. bu hafta içinde lj 

teflltlne devam edecektir. 

--···-·~ ... -- \ 

Gene mi? Dahiliye 
kadrosuı 
-~-

Kariimiz hükümetin TatavlaY1 

Kurtuluta tebdil ettiil halde 
kumpanyanın hali biletlerini 
defittirmediğlnl tikayet ediyor. Dayak! Dayak! 

Sonu ne olacak? 
Dün tof ör T evf ık Ef. dl is

minde biri, ayaklarına telefon 
teli baflanarak Ernirğan pollı 
merkezinde dövüldüğiinü iddia 
ederek Müddei umumilife bir lı· 
Uda ile müracaat etmlıtlr. T ev
Uk efendi fatfdaalle berayl mua
ayene tabibi adliye ıönderilmlttlr. 

Nazarı dikkati celbetmemizi 
latlyordu. 

/){ln akşam vilci- Şirketler komilerinin bu iti 

bl 
. ., d •ı' J • 11 takip edeceğini ümit ederiz 

yete te ıg e ı aı. I . ---~ 
Dahiliye vekaleti kadrosu dün Mektepler kamp· 

Kim bu? 
Yüzlerce lira ve 
mücevher caldı? 

1 

Dün KadıköyOnde Rıza paıa 
çetmeıfnde oturan Madam Ver
jin evinden çıktılı sırada, evine 
hırsız ıtrmit,ıandıfında aakladıfı 
(80) altın lira, (350) evrakı nak
liye, (3) pırlanta yüzük, bir al
tın ıaat kordon, (12) gümilt ka
tık, üç top kumaıını çalmııtır. \ 

Hırsız Madam Verjinln eda- \ 
larını aoydukta4 aonra üıtkatta 
oturan Madam Nazlının odaaına da 
elrerek konsolunu kırmıt 8 lnılllz 1 
liraaı •70 liralık yüzük ve 12 16- j 
mDt katığını çalarak kaçmıttır. l 

Zabıtaca meçhul hınız aran
maya baılanmıttır. 

~---

3 Aylıklardan ha-

aktam villyete tebliğ edilmlttf r. l •d • l 
.Gelen kadroda nüfuı umuru hu- ara gl ıyor or. 
kukiye, mülhakat kaymakamlık- Bugün umum reımi oı ta mek-
larının ki dahildir. tep ve ltıelerin imtihanları bit-

Kadro ile bir ıenelik havale- mektedir. Ekalliyet mektepleri-
lerde geldlil için, maatlarda nln de ekaerili bugün fmtihanla-
tedlye edilmektedir. lkt11at ve-

1 rını bitirmektedirler. Bunlardan 
kaleli de kadrosunu teblti etmtı- bir kıamının imtihanları daha 
tir. , bir kaç gün devam edecektir· 

Eylülden itibaren tatbik edl- Bugün imtihanlarını bitiren mek-
lecek olan bu kadrolarda bazı teplerden bir kısmı bu aene kam-
t«!beddülAt olacaktır. Aynı za- ' pa çıkacaklardır. İstanbul erkek 
manda yeni teıktllt tatbik e dl- ' muallim mektebi, lıtanbul erkek 
lecektlr. ' ltaeal, Galatasaray, Kabatat, lı-

_ ___ ,.., ...... - llklal, Feyzi Au, Feyziye liıele-

Kazanç vergisi alınıyor! rile Şttli Terakki mektebi kampa 

Kazanç mükelleflerinden ka- çıkacaklar meyanına dahildirler. 
zanç verglıl alınmaya batlanmıt- , Yarından itibaren bu mektepler 
tır. ikinci kmmlarında temmuzda kampa çıkmağa batlayacaklar-

tatbiki kararlattırılmıttır, 
~ .... = 

Atlar iirktü ! 
Unkapanında Atlania tatın

da oturan Muharremin arabaıı

nın atları caddeden ıeçen etfai
ye otomobilinin çan aeılerlnden 
ürkmüt, Hayvanlar arabayı 
ıur'atle 16Ulrürkeu Muharrem, 
tekerleklerin altında kalarak 

1 dır. 

Aferin kadına 
Dün aaat 7 ,5 te Kaıımpatada 

Hacı Husrev mahalleainde Ce
mil~ hanımın evine sabıkalı hır-

ı aızlardan Sarı Muıtaf a glrmlt 
Cemile hanımın hemılreal Hu
berra hanım tarafından cürmü 
meıhut halinde yakalanarak 
pollıe teıllm edtlmlıtlr. Hile yapan esnaflar 

hapsedilecek! 
Yeni belediye ceza kanunu· 

nun tatbiki için hazırlık yapılma-
' 1 her yok 

batından ve ayaiından yaralan
mııtır. 

Muharrem Cerrahpaıa haa
taneılne yabrılmıttır. 

Okturuva müdürü geldi! 

ıı takarrnr etmltlf r. 
itam eramfl ve tekaütlerin 

üçer aylık verilen maaıları hak
kında henüz tediye emri gelme
mittir. Tekaüt kanunu ile birlik
te Salı ıünü emrin ıelmeıl bek
lenmektedir. 

. ..... ,..,. ... __ 
2 ~tilyon sarf edildi! 
ElekUrik tirketf, Silihdardaki 

aantralının lıtlbaal kudretini 2 mi-

T eıpit edilen muaddel Oktu
ruva IAyibaaını berayı taatik An
karaya ıötüren Şehremaneti 
Okturuva müdürü Oıman bey 
dün ıabah Ankaradan gelmf t ve 
doiruca emanete ıttmitUr. 

- ... kaymakanı, jandarma kumanda
nı, fırka mutemedi. Adananın 
Çotlu köyündeki au keamek ıe· 
kavetl ... itin içinde jandarma 
kumandanı. 

... Yeni kanunda belediye mü
dürlerine dofrudan doğruya ceza 
vermeleri için ıali.hlyet verilmit
tir. Cezanın ıon dereceıl elli 
liradır. Hile ve ihtikar yapan 1 

1 _ ................ --
esnaf için de hapla cezaaı veri- ı 
lecektir. 1 Nevyork ticaret sergisine 

' ıllne lblaatçln yatırdıfı teılıat 
ikmal edilmlttir. Bu yeni teılaat Başını yardıhu· ! 

* 
• · • 1 iştirak ediyoruz 

Ya1ovada havuz yapılıyor I 
Yalova ya plaj tarzında 100 

kitilik bir havuz infall tekarrQr 1 

etmlttfr. 1 

2 millyan lira sa af edtlmfttfr. 
••• 

l\luallim kursu açılacak 
İıtanbulda bu aene.de mual

lim muavinleri için bir kura a
çılacaktır. 

Yeniıehirde kahveci acem 
iamail Kalyoncu İranlı Velinin 
kabveıinde otururken Zare, Klr
kor ve Artln isminde 3 kiti üze
rine hücum ederek bir temiz 
dövdilkten ıonra batını yarıp 
gözünü titirmlılerdlr. 

Kadıdan davacı olunan itin 
ahrete kalır, derler hani .. Onun 
ıtbl böyle cinayetlerin, tekavet
lerln içinde kaymakamla jandar-

-19!!' ___ _ 

Nevyorkta açılacak olan Uca-

1 ret aerflılne türk ihracat malla· 
rından nümuneler gönderllmealne 

1 
karar verilmittlr, ..... ••• -- -ma kumandanı oluna, elbette itinde jandarma kumandanının 

it ahrete kalmaz, hakıkııt mey- tltimaıı meydana çıkarsa, bu ıa- ÇaJdı kaçtı ! Anüara düştü yaralandı En1anet bütçe encün1eni 
dana çıkar amma .. Çıkana ka- hıılar evveli bir vatandat eibl, Beyoilunda İıtiklll caddeıinde Dnn ıaat 15 de limanımızda toplandı 
dar da halkın canı çıkar.. saniyen mevkilerinin ıallhiyetini 279 numaralı seyyahat Acenteti bulunan Bulıar bandıralı Caudı- ş h b e remanetl ütçe encümeni 

-tc aul istimal eden bir mes'ul tah- ıahibi Hayri beyin yazıhanealne 1 auı vapurunun 3 numaralı an- d M h dd b nn u l in eyin riyasetinde 
itte bundan dolayı, Urla el- alyet gibi iki miıli tecziye ~il- klmae yokken hınız girmlt yüz 1 barında çalıtan "deniz ameleıin-

1 1 d içtima etmittir. 
nayetlnln de mevzuu bahı me- melidir kanaatındeyiz. liraıl e bir yazı makinesini ça ıp I enAlimet kazaen aabara dnımzıı " Dünkü toplanmada yeni sene 

.=urlarm ittlraki ve Çotlu k~ ~~~~~~~~~~~~*~*~~!!!k;:,"~ç!!m!!ı~tt!!ı~r '~!!!!!!!~!!!!!!!!!:!!!!!~!!!!!~~~~bııiı!!rk~a~ç~y;e;.;rl;n~d:e:n!!!ly~a~r~a~la~n:m::Jıt~t~ır~.-.:b:n~tç~e~ı~i ~k~o~n~u~ı~u~lm~u~ıt~u~r~, ~~~ 
Tefrika No: 50 15 Haziran 1930 1 kat batka bir sün için de bir 

1 
Mecliaten hariciyeye 1itt1. 1 dumanlarını pencereye do;u 

( ) 

teY ıöylemediler mi? Vekil amcaıının çok teYlttlli bir aavuruyordu. 

A k d b• t' -Söyledlkya, beyim. Me11u- za.ttı. Şu, kendlılni altı ıene 
n ara a ır macera 1 

Feridun müdüriln bir ıey ıöy-

-

m
lümedid .. edi. Batka bir teY töY e- evvel bin tOrln iltifatlarla (K•-- • lemeainden vekil beyin ztyaıetlni 

btl)e tayin edip ıöntieren zat. kabul edecefini zannetmfftl. Ve 

Feridun pencereye yakın kol
tuklardan birine oturmut, Zey
nelabldf n beyden bir haber 
bekliyordu. Tabi lzınır meb'uıu 
kartını alır almaz daha koıacak, 
ksndlıinl teselli edecek, lllerbuma 
dair ne oluna tevauut elllaeie 
hazır olduğunu ıöyUyecektı. Da-

kikalar geçiyordu. İntizar salo
nundaki zevattan çofu itlerini 

l görmtqler ıitmitlerdi. Tetrifatcı 
her ıeldlitnde bir kaç kitiye 

ı içerden cevap getiriyordu. Bun- -
lardan klmlıl ıönderllen tavalye 
mektuplarını cebine yerleıtlrerek 
ıevinçle odayı terk ediyorlar, 
klmiıi de yanlarına ıelen meb· 
uılara tdert yanıyorlardı. Yarım . 

Yazan: AY HAN - Hiç bir tey mi? Kalemi mahıuı müdürilnQ ıördO. bekliyordu. Neden aonra kalemi 
- Hiç bir teY • • · Vekil beyefendiyi ıörmek lıte- mahıuı müdGrü Ferldunun yüzüne 

saatten ziyade geçtifl halde, 
Zeynelabidin beyden henüz bir 

haber çıkmamııtı. ~eden ıonra 
Feridun tetrlfatcıya teklif etti. 

T etrlf atçı bezgin bir ıeıle 
katlarını çattı. 

- Verdim efendim . . 

- Peki ne dediler 7 • 
- Me11ulüm dediler. 

Feridun bu cevaptan mQteeı
air olmuttu. Salondakilerin k4'n
diıine bakarak fltih.za ile tebeı

ıüm ettılderlnl bir anda zan et
mitti 0 Alnından frl ter damlaları 
yuvarlanıyordu. Teırlfatçıyı tek
rar koridorda önledi: 

- Meısullyetlerl olablllr ,(fa-

Bu ıükut ve fnkiıarı hayal dl"f ı l d K baktı·. • n aöy e i. artını verdi. 
genç adamı çok ıarartmıttı. Da-

h 
Kartln arkaıına merhum am- - Zatı aliniz hlli bekliyor-

ha düne kadar amcaaının are-
minden ayrılmıyan Zeynelabidin cama olan niıbeUni de yazdı. muıunuz? dedi.. 
beyin bu hareketlerine bir tOrlü Kalemi mabıuı müdüril Anıar- - Bendenize vekil beyefen· 

Ç k ıya bir it yapıyormuı ıtbl kaı- dinin emirleri teblf" buyurulma· 
verecek mana bulamıyordu. 0 1 • 
feci bir vaziyetle kartılatınıtlı· arını alnına dofru kaldırıp çıktı mııtı. 

Dltlerlnl sıkarak dalfan ve iki dakika ıonra ıeri ıeldt. Fert- - Kabul buyuraırıyacaklar 
ltatı önüne diltnk olduiu halde dunun yüzüne bile bakmadan efendim .. 
ayaklarının aürüklendlflni hi11e· maaaıuun batına ıeçtt. Yarım - Buıün için mi müdür be· 
diyordu. Metıuliyet olablltrdt. •aat telefonla görOttü. ÔnOnde· yefendi? 
Fakat bu zat herhangi bir ,ön ki evrak ile ittlıal etti. Feridun Kalemi mahıua müdürü o-
için de kendialne bir aöz vere- ıabıraızlaıuyordu. Kalemi mabıuı muzlarını ıllktl: 
mezmlydi?. Şu halde Zeyaelabidln miidürü baıını kaldırıp yözilne - Kabul edemem miiıtetar 
beyin bu hareketinden dofrudan bile bakmamııtı. Bir ıiıara yaktı beyi ıörsünler · Dedller. 
dofruya bir ademi teneuOl ma· Zile baaarak bir tabla ıeUrtU Dedi .. 
naıı çıkıyordu. Evet ademi te- koltufu ilzerlne yan ıelmlt kah- Qzerindekl 

nezzal, mClhlauememelc ve lıtiıkal. vealnl h6p6rdetlyor, 11ıara11nın 

Ve baıını maıanın 
evraka efdt. 

' (Devamı var) 
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• 
~ 
Başlarındaki asılzade Kumandan 

emir verdi. 
Çoluk çocuk, Kadın erkek, genç 

lanan halk kılıçtan geçirildi, 
ihtiyar, meydana top· 
süngülendi, ezildi 

~~~~~---~~~...:""~...:""~+, ____ ~~~~~ 

_ 15 ·- genç, uzun kıvırcık ıaçlı hatibin 1.J temmuzda Parlı ilk defa ola-

İıte bu ıebeplerden dolayı etrafında toplanıyordu .• Deltkan- rak kuvvetle kaynadı. Bu,ikl gün 
.,. lının bir elinde tabanca vardı. ıonra Basttl zındanın duvarlarını 
l\.tral Nekeri azledince Parlste 
bır kıyamettir koptu. Bu, Paris Tabanca tutan elini havaya kal- devirecek olan bir kaynanıaydı. 
halkının ilk mühim günü oldu. dırarak haykırdı itte yine: "Va- Bu ilk kaynayııa karıı dur-

Milli Meclis Nekerln azlini tandaılar, kaybedeçek bir daki- mak fçfn Kıral askerleri derhal 
kamız yoktur. Nekerin azledtl- b k C Proteıto etti, fakat kendini çok are ete geçirildi.. addelerde, 

lcu l b meai,halkı buiazlamanın mukad- ıuvarller mızrak ve kılıç darbe-vvet 1 zanneden ıaray u pro-
teıtoya kulak asmadı. Halbuki demeıidir... Bu akıam ecnebi lerile nümayiıcileri dağıtmaya 
d taburlar bizi parçalamak için 1 l •Yandıfı aıkeri kuvvetlerin' bir ça ıııyor ar, çığlıklar, küfürler ... 
lll6hım kıımı, yukarda da söyle- üıtümüze ıönderilecektir.. Bir İıte, Kıralın ıuvarileri halkı 
dtfhnt:ı. aibi pekte güvenilecek tek çaremiz kalmııtar. Silaha kovahya kovalaya Tüleri sarayının 
btr halde delildi. •arılmak •• Silaha . sarılalım va- meydanına kadar geldiler .. Bu-

Pariıliler, Nekerin azledildiil- tandaılar ·'" radan da bir irtica klbuıu gibi 
nt erteıl günil, yani temmuzun Bu hitap halka ne yapmak heçeceklerdir.. Fakat.. Fakat, 
12 ıtnde haber aldılar. Şehrin lazım ıeldtilnt anlatmııtı. Tüvlylerl sarayının meydanında 
dört bir tarafına yerleıtf rilmiı Pale RuYayal bahçesi binler- toplanan halk bu azğın ölüm ıu-
olan aıkerl kuvvetlere rajmen, ce göfüaten kopana vazelerle dol- varflerlni, ıarayın askerlerini, 
Yeryer içtimalar, toplantıfar ya- du. "Silaha ıaralmak lazımdır. Kıraliçe ile kont d'Artua komite-
Palaıaıa baılandı. Bilha11a Pale Silah batıaa. Silah batına." ıfnln icra ve intikam vasıtalarını, 
Ruvayal bahçesi aörülecek bir Halkın bu coıfunluğunu fır- taılıyor iıte . . Taılar, ıopalar, bar-
haldeydt.~ Çin kahveılnin önü ıat bilen Dük d'Orlean taraftar- daklar, tabaklar, yağmur gibi 
kıyamet ıibi kalabahk, baiıran- ları derhal harekete ıeçttler. yağıyor ıuvarllerin üıtüne .. 
lar, ıöz söyliyenler, coıanlar. Ortaya Dükün ve Nekerfn küçük TüvilerJ meydanındaki bu mu-

Pale Ruvayal da heyecan ıon heykelleri çikıverdi. Halk bu kavemet ve böyle bir tarzda iı-
haddine aelmitti ki birden bire heykelleri ellerine alarak Parisln tikbal, Kıral suvarllerfni fena 
aenç ve yakıııklı bir hatip iskem en kalabalık caddelerinde dolaı· halde iğzap etti.. Baelarındaki 
lelerden birinin üstüne çıktı ve mafa baıladı. asilzade kumandan emir VHdi .. 

K üçük sivrisinekler yalııız başlarına bütün 
vah~i hayvanattan daha büyük mazarrat ya. 
parlar. He!' geçtikleri yerde ısıtma ve sair 
öldü r üc ü hastalıkların tohumlarını saçar
lar. Onları aziz efradı ailnizden uznklaştırı· 
nız v e bunun için Flit 1 istimal ediniz. 
Flit sinek, sivri sinek, pire, güve, karınca, 
hamam böceği, tahta kuruları öldürür ve 
yumu rtaların ı imha eder . T ehlikesizdir . 
Kat iyc:ın leke yap maz. Flitl hacaarat öldürü· 
CÜdf~ T • ger ~1 ayllerle karıştırmayınız. Sarı te· 
n ek eye sıya h kuşağa d i k kat edin iz. 

iT 
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Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKASI .İstanbul-Galata Voyvoda ff~'n 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden 
Satıhk Depo ve Antrepo 

h k Çoluk çocuk, kadın erkek, aenç 
•y ırmaia baıladı. Bu ıencln Parlı o zam•na kadar b6yle Mevkii ve Nevi Senelik kiraıı h , ihtiyar, meydana toplanan halk 
1111 Kamil Deamulen dı.. bir gün yaıamamııtı. 12 temmuz, kılıçtan geçirJldi. Süngülendi.. Galatada Arapcaml Kalafat U60 lira 

Eıaa No. 
13 

Teminat mikdarı 
265t lira 

Kamil Desmulen büyük bir Puiı halkının tehlrde kendini Ezildi .. Çiğnendi... yeri 92-94-16-18-20 numa-
-teıle konutuyordu. Ahali bu ıösterdiii ilk mühim gündür. (Devamı var ) ralı Antrepo ve Depo ~~~~~~~ Ba~da muharrer depo ve antrepo pefin para ik ve kapalı 

~~~ 

LESSIV ÇA~1AŞIR Kurban Derisi ~1üzayedesi zarfla müzayedeye honulmuıtur. İhale muamE:leıi t9~ 6· 930 tarihine Emanet 
1 senede 52 bin lira 

ikran1iye vern1iş 
. Emniyeti belediye tetkiki 
Lheıap encümeni 928 ıeneaine 
•lt heıabı kat'ı raporunu heyeti 
U11ıumfyeye vermtıtir. Bu rapora 
16re emanetin bir senelik masrafı 
71083,582 liradır. Aynı ıene 
~rfında ikramiye olarak 51 ,968 
lra 1&rfetmlttlr. ............... --
İhtilas değil mi 
lıtanbul defterliğl mubaıebe· 

tlıt Ahmet beyin 240 lira kadar 
bır parayı ihtlli.ı ettiği ıayl ol
tııuıtur. Hadisenin "fU ıekilde 
oldafu anlaıılmııtar. 

Bu para. müteferrika için 
~~fı lizım gelen bir meblai 
0 .qufu halde mumaileyh müsta
~l bir ihtiyaç için baıka f aaıl
ı.l_d.n ıarfetmlıtlr. Bu mes' ele 

lctk edilmektedir. 

Düyunu ~ımiycde 
· tasfiye kaJdı 

~Ybnu umumlyede bir buçuk 
ay kn •rl f aaltyette bulunan ve 
evra ın taıf 1 Ye itlerile me11ul 
olan maliye heyeti tlmdllik tatili 
f.aaliyet etmııur. Bu tetkikatın 
6 ay sonraya kaldıfı e.nlaıılmak
tadır . 

SarhoşJuk ! 
Dnn rece Beıiktaıta Yahya 

efendinin etki dergi.hı öntınde 
MClntır lımlnde biri ıarhoılukla 
Jere düımüı baıı yarılmııtır · 

Kendlılnl bllmlyecek derece
~e l sızmıı ve Çe.murların içine 

'U anmıı olan bu adam hakkın
da takibat yapılmaktad 

ır. 

Suyu: Haıan Ecza Deposunda Tayyare Cemiyeti latanbul müsadlf Perıenbe günü ıaat 16 da Şubemizde müteıekkil hey'et 
tubesinden : tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkurda uat ln da 

İkinci Ticaret mahkemaılnden: Tuzlanmıı, kurutulmuı 1113 Şubemize müracaatları. 

Sarayburnu Antreposunun 7 koyun ve 1016 keçi ve 32 ııfır ----------•-•••• ' 
numaralı ambarında mevcut 90 derlıl haziranın yirmi beılne D ı t d • il • ı A t f I 
:::~~::·!~!~~:~~~~~~~~~~!: ;:~~.~1:::~:i:I;~;:~~~!:~1~;~ eve em.ıryo _a~~na_~ 
ğmdan 19 haziran 930 tarihine Sultanahı;;-;t~uahkemesı· 12500 kilo delikli bak1r antertuvaz çubuklarının kapah zarfla mü-
mü.adif perıembe günü •aat k naka.aıı 7 Temmuz 1930 pazarteıi günü saat 15 te Ankarada Dev-
onda mezk<kr ambara müracaat 2 ci hu ·uk dairesinden : let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
edllmeıi ilin olunur. Alb i b d . __...,..._ , era yon ve ira eri ıirke- İttirak edeceklerin teklif mektuplarını '\e muvakkat teminatlarını 
lstanbul mahkeıneİ asliye tinin Mohran görpeyan ve Ane aynı aünde ıaat 14,30 a kadar münakaıa komisyonuna vermeleri li-

b
. . . . Muadlle hanım ve 1&ire hakkında zımdır. 
ırıncı tıcaret dairesinden: ikame eylediği lzaleı ıuyu dava-

M. J. Aıeo efendininin he.- ıının muhakemesinde ikametııa- Talipler münakasa ıartnamelerinl bet lira ınukablllnde Ankarada 
mil bulundufu ve yün ve pamuk hının meçhul olduğu anlatılan ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
ipliii ve akmlıe ve ıaire imaline Müddeialeyhlerden Kadıköyünde « « 
mahıuı Türk anonim tirketi ta.- cevlzlikte Şevkı beyin 26 numa- Eıkiıehir atelyeıine muktezi beı tezgihm kapalı zarfla müna-
rafından mümza 18-2· 930 tarib ralı haneıinde mukime Refik kasası 2 ı. Temmuz. 30. Pazartesigünü saat t 5 de Ankara Devlet 
18-4· 930 vadeli ve 4 No. lu ve beyin zevcesi Ane Muadtle ha- Demir yolla11 idareıinde yapılacaktır. 
3122 lirayı türki ve 94 kuruıu nam hakktnda illnen tebliğat le- lıttrak edeceklerin tekltf makbuzlarını ve muvakkat teminatla-
havi bir kıt'a emre muharrer raaına karar verilerek muhake- rını aynı günde ıaat 14,30 a kadar m{inakasa komisyonuna verme-
senet zayi eylediftnden bahlıle meal 19·7-930 Cumarteıi saat leri lazımdır. 
iptaline karar itası talebile mu- 14 de talik kılınmıı olmakla Talipler münakasa tartnamelerlnl beter lira mukabilinde Anka-
maileyhin vekili Jak Yakar efen- yevmi mezkQrda mahkemede rada ve Haydar paıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
di tarafından vuku bulan müra- tapalı vücut etmesi için daveti- « lf-
caat üzerine mezkur ıenedtn ye makamında ilan olunur. 
kimin yedinde iıe 45 gün zar- Yüz otuz beı bin ton maden kömürüniln kapala zarfla münakaaa-

ZA Yİ. - Koca Muıtaf a Paıa 11 0- temmuz cumarteıi gllnil sa&t 15 . 3 o da Ankarada Devlet De-ır-
fında mahkemeye ibrazı ve ibraz b d ••· edilmediği takdirde iptaline ka- aıkerUk ıu esin en almıı oldu- yolları fdareıinde yapılacaktır . 
rar verileceil lüzumunun gaze- ğum askeri vesikamı zayettlm. lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 

Y enlılnl alacafımdan zayllnin ayni sfinde ıaat t 15 e kadar mün•kaıa katipliğine ver-elerl li~ım-
teterle illnına mahkemece ka- hükmii yoktur. d ... 
rar verilmlı oldufundan her mu- k d d T ır • 

k Uı il ar a, oygar. Durball Talipler münakasa tartnamelerlnl 25 lira -uk b·Jınd• Ankara ve 
ctbi karar mahkeme eyffyet b il · 23 ..... a ı ... m• a eıı. numaralı ha- istanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
k~u~ntiur~nma~dmah- n~e317~ft~tlüHü~yin-----------7--~--~~==~-------

;u1~:a-sı _mu-c1b.ın.ce-i1a .. n -:•u.nu-r. ----oğ-•u s_ü•e-ym-an-, Bergama belediyesinden : 
lstanbul Lıman şirketinden : Beraama Şehir ıuyunun mevcut deposundan alanarak tehire isale 

4· 6-930 tarihli ıazetelerle yapılan ilin mucibince Pınar ve tevzii için ihzar edilen bonı ve iltiaak akıamınm (52915) elli iki 
vapurunun bilnıüzayede furuhtu için kapalı zarfla teklif kabul bin dokuz yüz on beı lira ~5 kuruı bedeli ketiflt ıartnamel fenniye 
m<iddeti 17 haziran salı aünii ıaat 14 te tehir edilmlftlr. •e ~etif~~meıi ~ucib~nce vaz ve teıi•I yirmi 1ıün müddetle ve kapalı 

. Talipler mezk<kr IÜn ve ıaatte. tekllflerlle beraber firket zar uıu 1 e mev it munakaıaya vazedllmlttir . Talipler ıeraiti fenni• 
mildlrlyeti umumiy"ılne llliiracaatları. yeyl anlamak üzere Bergama Beledlyeıi Fen memurluiuna ınüra• t 

UMUM MÜDÜRLO"tiu.•r caatları ve teklifnaınelertnl haziranın 29 uncu pazar günü saat 14 e 
-- kadar vermeleri ilin olunur. 

• 
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Hasan Kolonyası • • Limon çiçeklerin.den 
Müıtahzar 90 derecedir. Dünyada mevcut bütün mütemeddtn memleketlerin ıtrıyat müteha11ısları, esanı fabrikaları Haıan kolonyaıının enfeı ve ruhnuvaz kokuıu karıııın· 

da lal ve hayran kalmıılar ve bu nefiı Şark müıtahzarıodan külliyelli ılparit etmektedirler .Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Haıan kolonyası lıtimal etmekte olup da· 
ima ve daima ıahiblni tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve fifa verir. Baygınlık, ıinfr, heyecan, baıağr111, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadrııdn. Fiatlarda müthit ten· 
zilat yapılmııtır. 35, 60, 110, 200 kuruıluk tiıelerde satılır. Hasan Ecza deposudur • 

..................................................... I .................... _, ....................... _ ... ______________ • 

E · t S d \J emlak mü
mnıye an ıgı zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede Borçlunun 

Bedeli Muhammen ikraz 

Merhunatın cins ve nev'i 
ile mevki ve müıtemilatı ismi 

Lira kıymeti No 
1000 17132 Haydarpaıa'da Hasan pafa mahalleıinde Kurba-

317 

lıdere birinci sokağında eski 25,6 mükerrer ve 
yeni 7 4: numaralı yüz artın ana üzerinde ahıap 
üç katta yedi oda üç sofa bir mutfak bir kuyu 
bir su haznesini ve iki yüz doksen artın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Alaettin B. 

177 3 3 Y enibahçe' de Ôrdekkaaap mahallesinde leni-
bahçe caddesinde 39 eski ve yeni 61,63-1 numa
ralı doksan artın arta üzerinde kargir bir katta 
iki oda taı ant. e bir mutfak bir hamam ve bah
çede elli bet artın arsa üzerinde ahıap bir katta 
harap bir oda bir sofa ve rubu masura tatlı suyu 
ve bin iki yüz bet arıın bahçeyi bayi müfrez bir 
hanenin tamamı. Mehmet Halit Ef. 

Münime ve Ayte Muazzez Hanımlar 

1230 2865 18754 Süleymanl; e'de Taıodalar sokağında eski 11,11 
mükerrer ve yeni 19, 21, 23 numaralı üç yüz 
arıın arsa üzerinde biri ahıap iki katta üç oda 
bir ıofa bir mutfak diğeri dört oda bir sofa 
mutfak ve müıterek bir kuyuyu ve yüz on 
arıın bahçeyi havi mukaddema iki elyevm üç 
hanenin tamamı. Halit irfan Ef. 

ı 

' 

6!) 

i15g ı 0030 19183 Beyoğlunda Alacameıçit mahallesinde Buğluca 
sokeğında eski 12 ve yeni 8 numaralı ikiyüz 
altmıı arıın arsa üzerinde istihmam mahallini 
ve ikiyüz elli artın üzerinde soğukluk kısmını 
(camakin) mahallini ve yüz yetmlf arıın üzerin 
de külhan mahallini ve yüz onbeı arıın üzerin 
de odunluk mahallini havi (Builuca hamam)na
mile muruf bir hamamın tamamı. Vasfiye H. 

1 
1 3005 

1 

i 
\ 

655 6301 20473 Yeniköy'de Güzelce Alipafa mahallesinde Köy
baıı caddesinde eski 350 ve yeni 336, 336 • 1 
numaralı yüz ıeksen yedi arıın arsa üzerinde 
kirğir bir katta iki oda bir mutfakve bahçede 
kuyuyu ve on bin beıyüz kırk beı arıın bahçe
yi ve derununda cari birmasura mailezlz havi 
eskice bir hanenin tamamı. 

Hayriye Feleksu H. 
107 7 25 35 20i 92 Üıküdarda Bulgurluda lmraniye mahallesinde Yal

nızselvi sokağında eski 1 O ve yeni 6, 8 numaralı 
yüz seksen artın arsa üzerinde bir katı karğlr 
bir katı ahıap olmak üzere iki katta sekiz oda 
iki salon bir mutfak ve ikiyüz yetmiı üç arıın 
arsa üzerinde ayrı ayrı birer katta duvar taıın
dan mutfak ve ahır ve yirmibir dönüm bin yüz 

135 

1070 

1815 

1820 

810 

kırk yedi arıın araziyi havi bir köıkün tamamı. 
Mehmet Hakkı Bey Hatice Fitnat H. 

9159 Büyükada'da Niz«'m mahalle ve sokağında eski 
17 ve yeni 1 O numaralı yüz yirmi artın arsa üze
rinde kargir ikl buçuk katta altı oda bir ufak sofa 
bir mutfak ve doksan arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tam :ımı. :Mm. Aryadini 

498 16195 Samatya'da BeyAzlt cedit.mahallesinde Samatya 
caddesinde eski 165 mükerrer yeni 209 numaralı 
seksen dört artın ana üzeainde kargir iki buçuk 
katta üç oda bir ta ılık bir sofa bir mutfak ve 
yirmi dört artın bahçeyi havi bir hanenin tama-

mı. Bodoıaki Ef. 

2250 16636 Lalelide Mımar Kemalettin mahallesinde Laleli 
tramvay caddesinde eski 84, 50, 52 ve yeni 56, 
58,60,62 numaralı yetmif arıın arsa üzerinde 
kargir üç buçuk katta biri dört oda biri ufak 
olmak üzre iki ıofa bir mutfak bir taılık dijeri 
birli sandık odası olmak üzre beı oda bir sofa 
bir kiler bir taılığı ve iki dükkanı havi iki ha
nenin tamamı. Nahit ve Bedrettln beyler 

6994 12289 K.adıköyünde tuğlacı batı mahalleılnde Yaver 
ağa aokajında eski 1,1,1,1,1,1, ve yeni 58, 581 
~2,54,56,60 numaralı iki yüz altmıı altı arıın J 
arsa üzerinde bir katı klrılr iki buçuk katı j 
ahıap olınak üzre üç buçuk katta on iki oda iki 1 
sofa bir kuyu ve iki yüz yedi artın araa üzerinde 
kirgir dört dükkanı ve iki yüz altmıt dört arıın- ~ 
dan fbaret ahıap bir dükkanı ve arkadan harap ~ 
müıtemilatı ve lkt bin iki yüz doksan dokuz arııo ı' 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Reıkı Melek h. 

7800 1!203 Beyoflunda Kamerhatun mahallesinde Şerbet
hane sokağında eski 38,38 :nükerrer ve yeni 36 1 
38 numaralı yüz doksan artın arsa üzerinde tlst 1 
kattan daraçaya çıkan merdivenler ahıap diğer 

430 

195 

855 

128 

135 

1100 

8222 

1808 

510 

2750 

500 

546 

merdivenler ki.rgir olmak üzre bina kirgir 
olup kapıdan girince bir mozayik antre bir 
kapıcı odaıı ve bu katta bir numaralı dairestle bir 
dükkan ve bu katın altındaki katta ıahanlık 

üzarinde iki daire vardır, bu dairelerden 9 nu
maralısının sokağa penceresi olup bodrum ıek
lınde kullanılmaktadır, karıısındaki 8 numaralı 
dairenin üç odası bir hala bir mutfağı en alt ka
tta ıabit kazanlı mermer yalaklı zemini çimento 
çamaıırhane ve yedi kömürlük ve ara(ığa çıkacak 
kapm vardır. 1 numaralı daire iki oda bir hala 
bir mutfak bu katın üstündeki üç katın üstünde
ki üç katta evvela birer iken bilahare aradan 
tahtaperde ile ayrılmıı ikiıer daire ve arkaya 
nazır olanlar ikiıer oda birer koridor birer bala 
birer mutfağı ve ön tarafa nazır olanlar ikiıer 
oda birer koridor ve ıof anın mezkur tahta perde 
ile bölünmesinden hasıl olan ve oda halini iktisap 
edecek birer mahal ve birer hala bırer mutfağı 
ve üstünde zemini çini bir antre duvarla muhat 
bir daraça ve darçaya çıkacak 7irg1r mahal ve 
on arıın aydınlığı havi bir apartmanın nuıf 
hilesi . Ali Vefik B. 

1748 Büyükdere'de Camiiıerif sokağında eıki 7 ve 
yeni 13 numralı yüz otuz arıın üzerinde ahıap 
iki katta birinci katı zemini çini döıemeli taılık 

ve küçük sofa üzerinde iki oda bir hala bir mutfak 
ikinci katta iki oda bir sofa bir hala bodrum katı 
odun ve kömürlük ve elli arım bahçeyi havi yeni 
hir hanenin tamani Ermenuhi H, 

1825 Şehzadebaıın'da Fevziye mahalle ve caddesinde 
eıki 2 ve dokuz defa iki mükerrer ve yeni 107, 
107 - 1, 109, 1, 1- 1, 3, 5. 7, 9, 11, 13, 15 numa
ralı iki yüz yetmiı iki arım arsa üzerinde tramvay 
caddesine nazır iki dükkan elyevm maklüp bir 
dükkan üzerinde üç odayı havi olup iki katlıdır. 
Odaların methali çarıı içindeki diikkanlardan bi
rinin tahta ile kapatılmak suretile yapılmıttır. 

Çarıı derunünde elyevm yedi dükkanı ve diğer 
dükkanlar odalara kalp ve mutfak methal halinde 
kullanılmaktadır, mezkur dükkanlar birer katlı 
zeminleri çimento önleri camekandır, caddedeki 
dükklnın astör kebenği vardır ve yüz elli bir 
arıın kadar çarıı içinde gezinti mahallini havi 
emlakin tamamı. Bedri Cemal H. 

917 Unkapanı'nda Hızırbey mahallesinde icadiye ve 
Hacıkadın sokağmda eski 67, 69, ve yeni 48, 50, 
7 5 numaralı yüz arıın arsa üzerinde kısmen ah
ıap kısmen yaram kirğir olup . ahıap kısım üç kat 
karğir k11ım ikf katlıdır. Zemin katında bir 
zemini çimento önü ca~ekin ve tahta kepenkli 
dükkan malta ta ılık bir mutfak ufak kömürlük 
merdivenden çıkınca uma sofa bir oda ikinci 
katta birinde Yük dolap mevcut iki oda ufak 
sofa bir h~li üçüncü katta ikinci katın ayni 
olup bir muıterek kuyuyu ve yirmi altı arıın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Ahmet ve Nuri Efendiler. 
1045 Ayvanıarayda Mustafa paıa mahallesinde Lonca 

caddesinde eskı 72, 74 ve yeni 82, 84 numaralı 
altmıt arıın arsa üzerinde yarım kargtr iki katta 
birinci katında önü demir kepenkli ve haneden 
adi bir tahta ile ayrılmıı bir dükkan bir toprak 
avlu arkada bir ocak ahıap merdivenle yukarı 
çıkıldıkta bir oda bir sofa bir hala odada yük ve 
dolabı havi harapça blr hanenin tamamı. Naz-

miye H. 
1419 Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde Ayaz

ma caddeıinde Otluk sokağında eski 2, 2 müker
rer 4, 568, 568 ve yeni 208, 2, 4, 6 numaralı 
yü~ on aııın arsa üzerinde ki.rgir üç katta zemin 
katında üç dükkan bir' methal mezkür dükkln
ların ikisinde zeminleri çimento birinin tahta 
hepsinin tavan tahtası gayri mevcut önleri demir 
kepenkli ikinci katta bir oda bir sofa bir hali 
bir ocak üçüncü katında iki oda bir daraçayı 
havi ınukadderna iki elyevm üç dükkanın ta
mam•· Hüseyin Ef. 

1675 Çeogelköyün'de eıkı Telgraf ve yeni aralık so
kaiında eski 16 ve yeni 3 numaralı altmıı 
yedi arıın arsa üzerinde ahıap iki katta dört 
oda bir küçük sofa bir avlu bir kömürlük ve 
otuz üç arıın bahçeyi ve bahçede harap bir 
mutfağı havi yenice bir hanenin tamamı. ismet H. 

1696 Haıköy'de Turıucu mahallesinde Sıvacıahmet 
sokağında eski 6 ve yeni 8 numaralı yetmit ıeklz 
arıın arsa üzerinde maabodrum ki.rair bir buçuk 

katta f ki oda bir ufak 
sofa bir camekanla 
bölünmüı mutf'f ~e 
üç yüz doksan f ki 
arım bahçeyi ha ~f 
bir hanenin tamaırll· 

• Yusuf ça vuı 
Yukarıda cins ve nev'lle mevld 

müıtemilatı yazılı emlak hiza· 
larında gösterilen bedellerle talf p· 
leri üzerinde olup 21 haziran 930 
tarihine müsadif cumartesi güoii 
saat ikiden itibaren müzayedeye 
mübaıeret olunarak (muhammen 
kıymetlerini geçtiği takdirde) kat'i 
kararlarının çekilmeai mukarrer 
bulunduğundan talip olanların 

mezkur günde saat on altıya 

kadar sandık idaresil'e müracaat 
eylemeleri ve saat on altıdan 

ıonra vuku bulacak müracaatların 
kabul edilmiyeceğl ve mezkQr 
emlake evvelce talip olanların 

kat'i karar esnasında hazır bu
lunmaları ve baıka talip zuhur 
eyledigi takdirde evvelki tallplerfO 
müzayededen çekilmit addoluna· 
cakları ilan olunur. ,E._._._._. ........ 

1 
SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

ı• 

DomluPınar 
vapuru Pazar 

15 Haziran 
Günü akıamı sirkeci rıhtı

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

müracaat. Telefon ist. 2134 

Vaporlarımız her pa
zar muntazan1en hare
ket edeceklerdir. 

yelkenci vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

Anadolu vapuru 
16 

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

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra-

~at. Telefon: is: (1515) , 

r - . ~• 
' "Y ARIN,,IN T AKVIi\11_ 

Haziran 
Senei PAZAR Senel 

Resmiye 15 Hicriye 
1930 13~ 

Namaz vakıtJarı 
1 

1 

Alafranga 
s. d. 

Alaturka I 
•. d· 

Glinet 4,28 
Ôyle 12, 14 
ikindi 16, 15 
Akıam 19,42 

j Yatsı 21,45 
imsak 2,08 

Muharrem 

Güneı 8,,6 
Öyle 4,az 
lkindt s,a3 
Akıam 12,00 
Yattı 2,os 
imıak ~_$-

Ruz• Hızır 

17 41 , ____ - --~"' 
M;;çf Müdürü~Süley_.:~D Tevfik 


