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-· Sıra Adliye Vekilinin! .. ,! 
Şahitler söf liy~;,-Tbbarın aslı olma- ' 
dığı sabit olmamıştır. H. Rifat B.in 
nıahkiimiyeti meseleyi halletmedi ! 

_.. ............... -
Dün, bu ıütunlarda Ankara vekiline ilnat olunan cürüm 

Aıltye mahkemeılnln bir ka- çok büyük olmak tabii idi. 
tarından bahıedllmlı, mahke- Cürmün mahiyeti, doğrudan 
menin Teıkllatı eıaılyeye te- dojruya Teıktlatı eaaaiyeye 
maıetmesi lazımgelen bir me- tecavüz !eıkil edeçekti. Ma-
ıeleyi tefsire salahiyeti olma- dam ki Relıi cümhur yemin 
dığı kaydedllmiftl. etmlıtl, pek ala meıul bir me-

Ankara Asliye mahkeme- mur olmadığı halde mektup-
ıinio kararnamesi dikkatle o- ları gene meaiil olmak lazım 
kunacak oluna, H. Rifat B gelenlere tevdi edebilirlerdi. 

muhakemesinde karanlık kal- , Netekim öyle de olmuıtur. 
ınıı, aydınlanoıamıı bazı eıaılı Mektuplar Baıvekile verilmiı, 
noktalarm daha bulunduğu o zat tarafından da Adliye 
göze çarpar. 1 vekiline teıllm edllmlıtir. 

Evvela : Mahkemenin içti- ı Ankara mahkemesinin ih-
hat üzerine verdiği karar ele barname olarak kabul ettiii 
alınacak, Reisi cumhurun bir me- \ mektuplar, reımi bir muame-

Jnur olduğu kabul edilecek o- le görmüıler midir? Hay-
luraa, ortaya Adliye Vekili B. dar Rıfat beyin iftira cürmün-

aleyhine bir takım yeni mua- den mahküm olabilmeaiçin ıh-
ıneleler yapılma11 iktiza ede- bar ettiği JDaddelerin ademi 
cektir. tahakkuku icabetmez miydi ! 

Hüküm veren Hakimlerin Mektuplar mahkemenin en bu-
kararnamede bu vadide teıpit yük me~ur olarak kabul ettiği 
etmiı oldukları esaslar vardır. Refıi Cümhur tarafından, me· 

Evvelki gün Anadolu ajanıı ıül Baıvekile tevdi edildill 
tarafından tebligedilen kararın anden itibaren resmi muamele 
bir yerinde aynen ıöyle yazılı ve takib baılamıı olmıyor mıy-

yordu: dı? Şu halde bu takip mua-
" lıbu ihbarnameler muh- melealnln nctlceıi Ankara Aı-

teviyatında, devletin en mühim liye mahkemesinden mi ahn-
teıekkülü olan Adliyenin yol- m.ür lazımdı ? Vatandaıların 
•uzluğu mevzuubahis olma11na bildiklerine eöre, Ankara aı-
ınebni, Cumhuriyet kanunla- liye mahkemesinde Adliye ve-
larına ve hakimiyeti milliye kili değil, yolaazlugu ihbar 
eıaslarına riayet ve bunları eden H. Rıfat B. muhakeme 

ınüdafaaya yemin etmit olan edilmtılir 
Reisicumhurun bu ihbarname- Gene mahkeme tarafından 
leri Adliyeye tevdi mecburiyeti ifadeleri aldırılmıt olan ma· 

derkirdır.,, lüm ıahttler de, Adliye vekili 

Görülüyor ki, Ankara asliye aleyhine ıehadet etmlılerdir. 
mahkemesi, mahkum H. Rıfat Bu da gösteriyor ki, Reiıi cü-
beyin mektuplarını ıadece ihbar mura takdim edilen mektup

name olarak kabul etmemiı,aynı lardakl itnatlar, salahlyetatz 
zamanda etmif olduğu yemine bir mahkeme huzurunda kıı-
.aadık kalmak mecburiyetinde 
bulunan Reiıicümhur tarafın- men tahakkuk etmiıtir · O hal-

ı de, iftiranın, Adliye vekilinin 
dan Adliyeye tevdi edi mit kavli mücerredinde kaldığı an-
olduğuna da, i•aret etmittir. latılmıı olmıyor mıydı ? 

Tabii Reislcümhur Hz. bu Kaldı ki, ihbar, ıahıtlerhı 
mektupları, mahkeme kararı-
na nazaran da Adliye yolsuz- ifadeleri, Teıkilatı esasiye ka-

luklarını sayıp döken ihbarna- nununun "54,, üncü maddesine 
ıneleri, yüzüne bakılım için temaı ediyor. Adliye veklll de 
Adliyeye tevdi ettlrmemlttl • ıene T eıkilatı eıaaiyenin "61,, 

Çünkü, mektuplarda kayd- ınçı maddeıl emrince, .. vazi-
edılen ı~ylerle, doğrudan dol- feıinden münbaiı huıuıattan,, 
ruya T eıkilatı eıaıiye kanununun Divanı Aliye gitmek lazımdı. 
.. 54,, üncü maddeıinln ihlal Bu davanın aıllye mahke-
edlldlii iddia olunuyordu. metinde ne iti vardı? Ankara 

Teıklli.tı esaılyenfn .. 54 • aıliye mahkemeıl kararını dik-
iincG maddesine gelince : Bu katle okuyan vatandaılar: 
ınd adde, .. Hakimlerin bildlmle - Haydar Rıfat B. iftira et-
avaları h hilk n mu akemealnde ve miı, tehdit de bulunmuı. Belki, 

münde nıüıtekll ve her l tehdit ile kendi iJlni yaptırmak, 
türlü müdahaleden d l i t k aza e o - menfaatini tem n e me lıte-

duklarını, ancak kanunun mit olabilir. Mademki öyle ol-
hükmüne tabi bulunduklarını,, du, cezasını çekıin •. 
te'yld ediyordu. Fakat, bunca ıahttlerin 

Relıi Cümhur Hz.tne gön- yemin ıle tevıik ettikleri ınn-
derllmiı olan mektuplarda da, f l dahale cürmünün al i oldu"u 
doirudan doğruya Adliye ve- a 
kili tarafından Teıkilatı eıa- iddia edilen Adliye vekllı B. 
ılyenin ayni maddesinin ıh- ne olacak? Ona ııra aelmiye-
laledlldiii ıöylenlyordu. Eıer cek mi demiyorlar mı acaba? 

ABONE: 
Dahil için seneliği 1400 

Hariç • ., 2700 

lLAN : T al'if eye tabidir. 

Fiati 5 kuruş 
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Şakir B. 
->~-

yaptığı münase-

Seyrisef ain adam öldürt
meğe mi başlamış? 

betsizlik üzerine 
polisten çıkarıldı! 

Poliı ikinci ıube müdür mua
vini Şakir hey; evvt!'lki gece po
lis ıerefini ihle.1 eden bir ha
dise yapılmııtır. Bir kaç ay ev
vel Sipahi ocağı balosunda bir 
genel tokatladığı için mülkiye 
müfettı tliği tarafından hakkında 
tahkikat yapılan Şakir beyin 
evvelki akıam polbten alaka' • 
kaldırılmııtır. 

Şakir beyin son defa ika et
tiği hadise oudur: Şakir bey; 
Beyoğlundan yanma aldığı bir 
kaç kadınla Arnavutköyünde bir 
gazinoya gltmif, bir hayli müd · 
det içtikten sonra belindeki poliı 
labancaaını çekerek tiavaya atef 
etmeğe baılamııtır. 

Poliste ıube müdür muavini 
olan bu zatın ıu hareketi gazi· 
noda bulunan bütün müıterlleri 
kaçırmııtır. 

Şaki~ beyin bu hareketi Va
li Muhittin ve polia müdürü Ali 
Riza beylere haber verilerek 
hakkında tlddetle takibat ya
pılma11 için emir ahnmııtır. 

Poliıten alaka11 kesilen Şa-
1 kir bey hakkında adli takibat 

baılamııtır. 

13 
1 

•eec;z: 

Aylıklar pazara 
veriliyor! 

On beı ğün kadar geciken 
Eytam, eramil ve mütekaidln 
maaıları önünmüzdeki pazar günü 
tevzi edilecektir. Zat itleri mü
dürlüğünden dün bu haberi öiren
dik. -----·----
Tüyler üpertici 

itiraf! 

Keılk baıın katilleri cinayeti nasıl 
yaptıklarını anlatmaktadırlar. 

Veli efendi çayırı cıvarındaki 
Emlak bankaıına ait bağçelerde 
bağçevanhk eden Ômer Atlı bir 
arna vudu bir alacak yüzünden 
gene Ômer lamimll bir bağçeva
nın ba ita ile öldürdügünü yazmıt 
ve maktulün keılk baıının Bakır
köyünde teıhir edildiğini haber 

vermittlk · 
Dün katil Ômer ile Sinan 

ve iki refifiki tevkifhaneye sevk 
edllmiılerdir. Bunlardan Ömer 
haıtadır. DJgerleri cürmü inkar 
etmektedirler. Cinayet hakkında 
katil ôaıer ile katil esnasında 
hazır bulunan ve katile muavenet 
eden sınanla bir muharrlrfmiz 
görüımüı ve atideki malumatı 

alraııtır: 

Seyrisefain imparatorluğunda sui 
kastlar bir birini takip ediyor ! 

imparator Hz. tara· 
fından meııküp 

edilenlerden eabak 
itletme müdiri 

Nizanıettin B. 

Geçen gün ı 
Seyri s fain 
ida resi n 1 n 1 
işi til me m iş 
bir ,ekilde 
ve bir impa· 
ratorlukmuf· 
çuma hari-
külade garip 
bir emirname 
ill_tar ettiğini l 
v~ 25 sene 
hizmeti gö
rülmüı Ereğli 

suvarbi Fahri 
beyi görül
memiı bir 
hııımla azlet

tiğini yazmıı, Seyriıefalnin için

deki bu hercümerçten tiki.yet 
etmiıtik. 

Halbuki idaredeki bu ıiddetll 
hercümerç vaıi mikyasta mah
kemelere aksetmif bulunmakta
dır. Seyriaefain esbak ltletme 
müdirJ ve ıerkılavuzu Nizamettln 

b~y de bu imparatorluğun hıımı
na uğramıt olanlar arasındadır. 
Bu znt ki tıpkı diğerleri gibi 
idarenin yükıek vazifelerinde 

lradei alisi pek [hı~ımlı ve teh
likeli bir hal alan 

eyri sef ain inıparatoru 
hasn1etlu birinci Sadullah 

~ 

Bey 

pek uzun zaman hizmet etmff, 
Sadullah B. tarafından idarenin 
en müİkül ve vartah zamanla-
rında kendisine müracaat ve 
iltica edllmlt bir emektardır. 
Ezcümle kapotaj hakkı devleti-

(Devamı 2 inci sahif ed~ 

Darülf Ün un küskün! 
~~-----{;OQ~----~~-

Maarif vekilinin tarizli sözlerine 0-;ı-
rülfünun cevabi v:bir beyanname 

hazır .. ladı 
Kadri Raşit Pş. ın beyanatı 

Darülfünunda mühim bir iç
tima akdedildiğini ve diıçl mek
tebine kanunıu:ı: bir surette tayin 
edilen Kazım Esat B. meaeleai
ntnde mevz1.:u baha olduğunu ve 
Darülfünunu müdafaa için müder-

. rislerden mürekkep bir komlsvon 
yapıldığını yazmııtık. 

Dünkü nüshamızda bu huıuı 
hakkında müderris doktor Beh
çet Sabit beyin beyanatını dere 
etmittik. 

Behçet Sabit B. bu beyana
tında Kadri Raıit paıadan babı 
etmekte idi. 

Kadri Ra,ıt pata bir muhar
rlmlze dün bn mesele hakkında 
ıu beyanatta bulunmuıtur. 

hep beraber hareket ettiğimiz pek 
tabiidir . Kazım Esat bey mese
lesi Em~net ile Vekalet arasın-
daki bir meseledir. Benim bildi
ğim fakülte hocalığına tayini 
gayri kanuni olduğundan dolayı 
karar iade edilmi§Ur, tarzmda-

···p~yl··;;;a-;.;;·····ı;i;··· 

' beyanat! 

Japon maslahatgüzarı Türk ma
mulatı 'e Çin hakkında neler 

söyllyor ? 
ihbarın ııhhatı varea, Adliye Arlf Orllç - ( Devamı 2 ine ıahifede ) 

- Ben bu komtıyona dahli de
ğilim. Behcet Sabit bey dahildir 
demtıtlm. Bir de ıtz Kazim Eaat 
bey meıeleıi için ıormuıtunuz. 
Onun için de, adamcağızın bu
raya geldtitnt ve maaııız kaldı
ğını haber aldım. Lakin tefer· 
ruatına vakıf değlltm. Çünkü bu 
huıuılarda idare adamları meı
gul olurlar. Bu teferruat mecli.Ge 
gelmez. Biz yalnız meclise gelen 
meıelelerle me11ul oluruz denııı
tim. Bu yanhı anlaııldığı için 
Behcet Sabit bey bana. cevap 
vermeye mecbur kalmıı. Haki
katen meclise gelen bu itlerle -Tafailatı 5 inci sayfada _ 
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Tüyler ürpertici bir itiraf! 
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Kesik başın katilleri _ _ ___ ...:;::-- ~-;:_;';-~-::"'J 

Katilelrcinayetini gizlemiyorlar. kafayı Adliye vekili lzmir belediyesinin 2 mil-
nasıl uçurup gömdüklerini anlatıyorlar ·-- 1 ı· • t•? 

( 1 inci sahifeden devam) I balta tehdıd! karıı•ında kiitile Gene beyanatta yon ırası nereye gıt ı. 
Ka~tl ömerin arkadaıı Sina- y~rdım etmege m.ecbur oldueunu bulunuyor - s İzmir, 15 (Hu. Mu) - Şehri- zum ı'ılerı· yapm " kalkııtığını nın verdiği malumata göre, ıoylemektedır. manan yardımım aga 

katil Ômerin maktul Ômerde temin eden katil, Sinana yerdeki Ankara, 15 (A.A)- Haydar ' miz belediyeıinin, if bankasından görmekle umumi bir teeaaür ve 

lklyüz lira kadar alacağı ııı.;var

mıı. Cinayet gecesine takaddüm 
eden akıam üzeri katil Ömer 
maktul Ômeri bahçe oda11na 
davet etmiı. Borcu olan ikiyüz 
lirayı vermesini istemtıtir. 

Gece yarm yatarken alacağı 
olan lkiyüz lirayı alamayan katli 
Ömer o esnada ortadan kaybol
muıtur. Maktul Ômerle Sinan 
bahçe kulübeıindeki odada yat
tıkları için gece erkenden ynt
mıılar, oda kapıtımı da bir tel 
ile ıarmıılardır. 

İki arkadaı uykuda iken, 
Sinan baı ucuna dikilen bhfnin 
kendlıinl uyandırdığını görmüı

tür. Henüz çok genç denilecek 
yaıta olan Sinan fena halde kork
muı, yatağından sıçrayıp kalk
tığı zaman, kar1111nda katil Ômeri 
görmüıtür. 

Ömer, elindeki kılağılı bal
tayı göstererek: ., - Suı sesini 
çıkarma. Şu köpeği gebertece
ğim. Oemlı, Sinan ne olduğunu 
anlayıncaya kadar, katil bir balta 
darbeslle bir , şeyden bihaber 
bulunan zavallı Ômerin kafa11nı 
göfdeainden ayırıvermittf r. 

Bana yardın1 et yoksa 
Tabii, borçlu Ômer o anda 

ölmüıtür. Dehıetli ve tOyler 
örperticl cinayet iizerlne, genç 
Sinan odadan kaçmak lltemlf, 
fakat katil elindeki kanlı balta 
ile Siuanın arkasından yetiıerek. 

- Dur, yokta canını yakar, 
seni gebertirim, Buraya gel bana 
yardım et! Demlıtlr. Sinan kanlı 

çapayı iıaret etmif. 
- Haydi, durma, bahçede bir 

çukur kaz! Emrini vermiıttr Si
nan korku f çinde karanlıkta de
rin bir çukur açmıf, ve katille 
birlikte batı göğdesinden ayrılmıı 
olan bi9are Ömeri çukura göm
müılerdir. 

va, ınevdandaki kafa .. 
• ol 

Sinanin söylediğine göre, 
maktulün gövdesi gömüldükten 
sonra, katil ellerini yıkamıf, 

bir sigara yakmıı, cinayetin 
yapıldıAı odaya dönmüıler, fa
kat burada dehıetler içinde 
kalmıılar. 

Maktulün kanlar içinde yü
zen kesik baıı meydanda ve o
danın ortasında duruyordu, Bu
nun üzerine ıaıkınlaıan Ömer 
gene Sınana emir vermif : 

- Haydi, ıu kafayı hendeğe 
at! demiıtir. Katil, nedense 
kafayı gömdürmeği unutmuıtur. 

Sinan kesik baıı hendeğe atmıı, 
bu suretle bulunan kafadan el-
nayet meydana çıkarılmııtır. 

Katil ne diyor? 
Katil Ômer, cinayetini itiraf 

etmektedir. Nf çin öldürdün su
aline ıu cevabı veriyor : 

- Evet alacaAım vardı. Ver
medi. Balta ile kafasını kopar
dım! .. 

Katil ve arkadaıları bu aün 
tekrar isticvap edilecektir. 

Te~kif edilen diğer iki bai
çel'anın cin,yetle alakaları olma
dığı zannediliyor. 

Seyrisef ain adam öldürmeğe başladı? 
1 13irinci sahifeden devan1 l 

mize geçliği zaman gayri Türk 
ve encnebi kılavuzların hükumet 
aleyhine tevcih edilmfı grevl~rl 
zamanında Nizamettln B. bizzat 
Sadullah B. tarafından gece 
talgrafla davet edllmif, idare 
eline teılim olunmuı, mumaileyh 
bu en buhranlı zamanlarda tek 
baıına hükumeti ve idareyi en 
müıkül vaziyetlerden kurtarmıı
tır. Btlahara imparatorluğun 

methur ve meıullyet tanımıyan 
hıımı ona da tevcih edilmif, Sa
dultah B. tarafından ona da 
barut kaçakçılığı iınat edildiği 

için mumaileyh Beyoğlu 1 inci 
ceza mahkemeılne müracaat 
ederek Sadullah bey aleyhine 
dava açmııtır. Mezkur ceza 
mahkemesi Sadullah B. hakkında 
vilayet encümenince lüzumu mu-
hakeme kararı verildikten sonra -
dır, Mama fıb bu mesele mecllae 
attttr. 

BizilD huıuai iıtihbaratımıza 
nazaran : 

Mecliıte kararlaıtırılan mesele 
Maarif vekilinin gazetelere be
yanatına ve lıtanbula ıeldiğl za
man darülfilnunda kendtaine ve
rilen çay ziyafetinde •öylediği 
nutukta darülfünun h:.kkında 
tenkitkir bir llıan kullandıAın-
dan dolayı kakiki vaziyeti ve 
darillfünun hakkının derecesini 
bildirici btr beyanname yapılmıı
tır. Bu beyanname mecl!ıten 
aıeçtlkten ıonra Bat vekalet ve 
Maarif veklletloe gönderilecektir. 

Sadullah Beyi muhakeme ede
cektir. Fakat a11l ıayanı dikkat 
olan elyevm Seyriaefaln müfet
titlerindeo bulunan Kemal B.tn 
açtığı davadır. Kemal B. kendi
sinin öldürülmek istendiği ve ka
til kaıtlle cerh olunduğu hakkın
da müddei umumiliğe müracaat 
etmiıtfr. 

Kemal B. bu çirkin suikaıh 
mart zarfında geçlrmiı, müddei 
umumi muavinlerinden İsmail 
Hakkı B. elan bu meıelenin tah
kikat ve taklbatile meıgul ol
maktadır. Hayatına kast olunan 
Kemal B. müddet umumiliğe ver
diği tikayetnamesinde bu vak'a
nın bazı Seyriaefain ricalı tara
fından tertip edildiği kanaatını 
kayt ve izah etmittlr. 

Dinlenilen fahttlerden bir 
k11mı da bu kanaatı teyit edecek 
mahiyette ifadntta bulunmuılar-
dır. . 

Bunları da kemali hayret ve 
dehıetle ~ördükten sonra Seyri
ıefain imparatorluğu demeye ve 
bu imparatorluğun korkulu bir 
hal aldığını memleket muvacehe
sinde ilin etmeye hakkımız yok
mudur. 

·Bir tavzih 
Ben hapiaanede bulunduğum 

zaınan malumatım hilafına Sey
rilef aln idareıine müracaat edi
lerek Paao iıtenmlı. 

.,Yarın,, gazetesi bu m\le11e-

Rıfat bey davasında müdafaa iki milyon lira iltikraz ettiği ma- hüzün içerfıfnde kalmıılardır. 
lumdur. Yalnız mahalli aarfını M 1 k l a ıahitlerlnden eıbak Adliye müı- em e ette asri banyo ar 

b fimdiye kadar kimse görmemiıtlr. ihtiyaç gösterecek kimıe yoktur. 
teıarı Kenan eyin cümhuriyet batta bunu anlamak ve bı"lmek 

d k Yukarı mahallelerde ve ıehrin 
gazetesin e çı an beyanatına için, memleket a-azeteleri an-

b Adı k 1 M h bir çok yerlerinde bulunan 
ceva en tye Ve i i " mut ketler açmıt1ar, halkın malu- d ve plıliğinden ve çamur an 
Eıat bey bir muharririmfze aıa- malına müracaat etmiılerdi. 

aıeçilmeyecek sokaklar durur-
ğıdaki izahatta bulunmuıtur: bunca tetebbüıata rağmen 

Eıki bir müateıarın efkarı u- kimıe bu ıırrı öğrenememiı ve ken de, düzgün ıoseleri bozup 
parkeye tahvil etmesi kadar ına-

mumiye muvaceheılnde reami belediyede bildirmemekte israr 1 nasız bir ıey olamaz. Bu vapı aP 
muamelata ait ıuallerfnf cevap- ' etmlıUr · bütün yolsuz itler hep eski bele· 
aız bırakmak caiz değildir. Ke- İ Şu günlerde belediyenin ıebir diye reisi doktor Hulusi beye 
nan beyin adliye rnüsteıarlığı 13 1 içerlllnde düzğün ıoselerl bozup matuftur, şehre yeni belediye 

d parkeye tahvil ettlrmeıi, umumi 
aydır. Bu müd et zarfında veka- hayreti mucip olmuıtur. Her refıl olacak beye en gür bir aada 
lelin talebi ile 39 dava nakledil- keı, belediyenin iıtfkraz ettiği ile bağrılmalıdırkl, Memleketin 
mittir. Bu adet baımüddeiumu- para ile, bir darülaceze yapıp Aeri banyoya, plaja ve ıaireye 
millk ve vekalet kayltlerine mu- sokaklarda kimseıiz bulunan ihtiyacı yoktur. Memlekete nafi 
tabıktır. yüzlerce yersiz ve yurtıuz çocuk- hizmet edebilmek için, yukarıda 

Demek ki Kenan Beyin müs- ları himaye altına almaıına, yazıldığı üzel'e en mübrem ihti
yaçlardan olan ıeyler temin edil· 

teıarlığının her ,on gününde bir ktmıeılzlikten ve iııizlikten fu- meli ve bazı mahallelere sene· 
d kl dil ı ti G l hıu ıan'at ittihaz eden kadın-ava na e m f r. örü üyor- lerce süprüntü arabası uğrama· 
k 1 " d k lara ıınai müe11eseler küıat edip i müsteıar ı.ın zamanın a le dığt ve keza hava gazı yanma· 

d 1 bu zallıları kurtarmasına, körler 
bir dava nakle i memiıtlr demeıi dığı halde yolıuz alınan resimle-

ve sakatlar için ayrıca hayırlı 
hilafı hakikattır. Kenan Be!' Kad- re de bir nihayet verilmplidir. - bir müe11eıe açmaıına intizar 
riye hanım aleyhine ıehadette ederken, belediyenin bu bi lü- S(1Janwttin 
bulunmadım bu yalandır Kadriye ~fil == 

han•m davasında ıahn •ıfau1e M. meclisi Sivasi mehaf il 
dinlenen Kenan heyin ifadeleri 'J 

arasında ıu beyanatı vardır. Bu 
kadın dejeneredir. 

Akla gelen her haltı irtikap 
edebilir.,, İzmir ağırceza mah
kemesinde okunıın bu ifade doı
yaıında mahfuz ve mazbuttur. 
Ben bu reami hakikatleri ıöy
lemekle de~Jl, Kenan bey bun
ları telaıla inkar ... tmekle yalan 
ıöylemif tir. 

Görülüyor ki adliye vekilinin 
kafasına giren her haklka t oldu
ğu gibi astl rengi ile çıkar. Haki
katın rengini Kenan bey tabız bu- ' 
luyorsa ve bulacaksa biz ne diye
lim.,, 

Yenikıral 
-·~~---

Ceneral Guroyu 
kabul etti 

Bükreı, 15 (A.A.) Kıral ikin
ci Karol Fransa orta el~isi ile 
Jeneral Gouraud'yu kabul et• 
mitli .. 

Yeni kabine ven1in etti _, 
Bükreı, u ( A.~) - .Kabine 

kırala sadakat yemini etmit ve 
kral dün öğleden ıonra nıeb'usan 
ve ayan mecliılerlnde iabatı vücut 
etmitllr. 

Trakyada bereket 
Edirne, 15 ( A.A ) - Bu ıe

ne Trakyada tütün zerlyatına ıon 
derece ehemmiyet verJlmektedir. 
Geçen ıene yalnız 600 bin kilo 
tütün elde edilmiı olaa bu nıın
takada bu sene iki milyon kilo 
tütün elde edileceği tahmin olun-
nıak tadır. 

ıenln ilanlarını bile kabuletme
nıektedir. Paso meseleıinin tabii 

varit olamıyacaiı ıüpheıizdlr. 
Seyriıefalnden Paıo alnıak her 
gazetenin hakkı ilede, biz böyle 
bir talepten kendimizi ınOstağnl 
addediyoruz. Seyrlıefaio müdi
ranı ıu ciheti katlyeo bilmeli ve 
anlamalıdırlar. 

-+f-~4· •>izO=t•· 

Kibrit inhisarının devrini Roına elçimizle 1\tussulinİ 
ve 1~ n1ilyon dolarl~k is- ' mülakatına ehen1miyet 

tıkraz kabul ettı veriJiyot. 
Ankara, 15 ( A.A) - Büyük Ankara, 15 (A.A.) - Harici· 

Millet mecllıf bu günkü toplana- ye vekiletimlz tarafından nez-
tında aümrnk kanununun ı 2 lncl dinde bulundukları devletlere 
ve 11 O uncu maddelerini ta

dil eden bir kanun kabul et
mittir. Reımf verilmeksizin geçi
rilmit yahut hesap hata11 ıebebile 
noksan alınmıı malların resimleri 
teblig tarihinden iUbaren bir ay 
içinde sahipleri tarafından öde
necektir. V erilmezıe tahıill em
val kanununa tevfikan alına
caktır. Mal ıahiplerine gerek 

gümrükler umum müdürlüğü gerek 
ekıperler heyeti nezdinde onbe
f er günlük itiraz hakkı tanm-
nıııtır. Gümrilk ceza) ı naktileri
nt veremiyenlerin mallarına mü
racaat olunacak malı bulunmı
Yanların cezası hapse çevrilecek
tir. 

Kibrit ve çakmak inhisarı it· 
letıneılnin 25 ıene müddetle A
merikan tlrketine devrine ve mez
kur tirketten on milyon dolarlık 
bir istikraz akdine mezuniyet 
veren kanun layihası da müza
kere ve kabnl olunmuıtur. 

~iuahedeJeri inızalıyorJar! 
Roma, 15 (A. A.) - Franıa 

ile İtalya arasında yapılan muh
telif aıuka ve leler pek yakında 
imza edilecektir. 

malömat verJlmek Qzere Türkf
ye· Yunanlıtan mukavelenamest-
nin imzasından, büyük ve orta 
elçiliklerimiz haberdar edimli ıtır, 
Moskova büyük elçimizin Moı-
kova hükumetine bu mukavele
namentn son ıekl.nl iblağa, Per 
le ve Sofya elçiliklerimizin de 
ayni beyanatı kraya ve Roma 
büyük elçimizin mezkur muka
velenamenin müzakeratının ıaf-
halarında hcar iki tarafa kartı 
hüınü teıtr etmfı olan dostane 
tasavvurlarından dolayı Mu11u
llni cenaplarına teıekküre me
mur edildiği öğrenilmlttir. 

Dün roma elçimizin İtalya 
kükumet reiıi tarafından kabul 
edildiği lıtihbar edilmitllr. Bu 
mülakata ehemmiyet atfolunuyor. ,. 

iktisat meclisi 
l•aaliyetini bitirerek rapo

runu kükun1ete verdi 
Ankara 1 !> (A.A.) - Ali ikti

sat meclisi bugün öğleden evvel 
heyeti umumiye içtimaını yap
mıı ve ruznameye dahil huıu!atı 
milzakere ve intaç ettikten ıonra 
lçtlmalarına nihayet vermlttir.' 
İhzar edilen rapor • hükumete 
takdim edilecektir, 

Ayakkabıcılar ne istiyor 
Mezat yerinde perakende satış 

yapılmamalıdır! 
Ayakkabıcılar esnafı ıon za

IDanlarda glttikce had bir hale 
relen buhrana çareler aramak 
üzere yeniden cemiyete bir mu
racaatta bulunmuılardır. Bu me
yanda. perakende olarak hiç bir 
suretle aatıı yapılmasının temini 
mevcut mezat mahallinin daha 
mükenunellbirhale ifratı.ile bura
da da nıüteaddit ıatıcilar kaldırı-

t lıp bir tnemW"un ıatııla tevzlflnl 

1 ve yine bu mezat mahalindeki 
imalathanelerın kaldırılmaıı ve 
mezeat mahlllnde çalııılmama•• 
istenmektedir eınaflar alılkaaı ol· 
mıyan kooperatiften de paralarınıP 
alınarak bu huıuıa ıarfı talep 
edilmektedir: Bu gün cemiyet 
bir içtima aktdecek va bu me· 
talibat tetkik edilip eınafıll 
müracaatları nazarı ltlbere alı- ' 
nacaktır. 
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paıan•n 

S<ın Sa; nler: 
A'\ubcar: .. ; ~La• 

ŞuMısırmüşkülatında,on
ları biri birine kata bilirdik 
Fransızlar, eğer Alaman müşküla
tından korkmasa/ardı, tahrik ettik
leri donanmayı geri çağırırlarmidi ? 

• Osman bey ıalon kapuıuna 

dce'Jru giderken , Abdülhamit 
t;ze11üm ederek : 

c- Az bana bakarmısıoız 

~0pan bey .. Diye baımabeylnci
~ gı{duiu yerde lutmuıtu. Osman 

l ~durı:llerini kavuıturmuı bekli
Ytulmı· Abdülhamit mabeyincinin 
Yp mı sokulmuf, yavafca föyle 

C$mek ti : 
ilar (fiz tecrübeslzılniz.Bu meı'e

) yolu 1\lelade "Mührü hümayun,, 
il hayatlı maddeıine benzemezler. 
~dir . ı-ıaıa, İngiliz sefirinin mu-
.l'Obidir. Anladınızmı ? Bu dev

leti aliye de, her devlet muaz
zama ıefJri bir Sadrazamla 
hüınü münasebet temin ediyor. 
Ôyleki, Oıman bey.. Sadrazam
ları kendi menafilerlnhı hadim
leri ve kendilerini de; Sadrazam
ların müıavirleri, naaihatcileri 
Yerine koyuyorlar. Bu icat, Reıit, 
Atı ve Fuat pafalarıo devleti aliye 
ve ıaltanatı seniyenln batına 

musallat ettikleri bir ıeydir. 

Bizim Dahiliye nazırımız sa
dakatlu Mohmut Nedim paıa 
dahi, ötekilerin İngiliz ve Fran
ıızcıhğı rağmine "Moıkofculuk,, 

edip durmuıtu. 

Meseli bakınız , ıu Mısır 
müıkülatında All!lancılık ve 
Nemscciliğe dahi ihtiyaç vardı . 
Onları biri birlerine kata , bilir
dik. Netekim Fransızlar, Alman 
müıkülatından korkmasalardı, 
Tulondan tahrik ettikleri do
nanmalarını geriyeml çağırırlar
dı? 

Ben onları çok düt üudüm Oı
IDan bey. Fakat Prens Bismark 
(Mısır) itlerine ııadece bir nasi
hattcı gibi karııdan bakmak is
tedi. Moıkoflar keza, Avusturya 
ve Almanya siyasetinin karıımak 
istemediği meseleye müdahale
den çekiniyorlar. Şu halde, dev
let aliye İngilizlerle kartı karıı
ya bulunuyor, 
Eğer Almanlardan istifade 

memul oha idi, Salt paıanin ye
yerine Berlin ıeff ri Sadullah 
patayı celp etmekle tereddüt 
etmezdim. ingllizlerle "Satt,, 
pasa uyuıabllir. Kamil pafayı, 
ona ihtiyat olarak tutuyok um. 
"Saldin,, ihtilafa düıtüğü yer
den "Kimli,, paıayı baılatmak 
umuru basltedendlr. Yani ihti
laf olsada köpmaz. . Şimdi an
ladınız mı? Burada Muhat pa
t• ıneaeleıı olduğu yerde boğu
lacaktır .• 

Osman bey, Abdül Hami
din fU teytanca düıüncelerlnl 

dikkatle dlnlemııu. Ailayaraktan 
efendisinin ayaklarını öptü. Salt 
pataları mabeyine davet etmek 
için ıer kurena oada11na koıtu. 
Baıkltıp Rıza pataya hilnkirın 
Salt P•ıaları irade ettiğini söyledi. 
Va kıt geçlrıuediler, her ikisi ne 
de ayrı ayrı haberler uçurdular· 
l- ·art el ye nazırı Sait paıa korku 

ve telaı içinde saraya yetfımifti • 
Sabık Sadrazam Şabur Sait paıa 
henüz gelmemffti. Hariciye nazı
rını Baımabeylnci Osman bey 
kar§ıiamııtı : 

- Buyurun, buyurun pafa 
efendimiz.. Demiı, gülümsemlı, 
ıen gorünmeğe çalıımııtı. Lakin 
Hariciye nazırı , kederinden ne 
söyliyeceğini , ne yapacağını , 
bilmiyordu. 

Osman beyin ardına dütmüı· 
tü. Yukarıya çıktılar, Hariciye 
nazırı Sultanhamidin huzuruna 
alınacağını zannetmfıli. 

Osman Bey yaldızlı kapular
dan birini açmıı, kendisini i~e
riye buyur etmitli . Hariciye 
nazırı Sait paıa hünkarı içerde, 
kendisini bekliyor tahmin ettiği 
için, Redtngotunu kavuıturmut
lu. 

Kapudan girerken etrafıoa 
bakmadan odanın ortasına doğ
ru yerden temennalar ediyor
du. Oıman bey de ıaıkın ıatkın 
bakıyordu. Hariciye nazırı Salt 
pafa aklını fllanmı oynatmııtı 
ne idi ? Eöyle boı odadaki kol
tuklara, kanepelere ıelam ıavu
rara.ktan ilerlemekte ne oluyor-
du.? (Devamı var) 

> 

Istanbul süsle-
niyor! 

Emanet İstanbulun imarı için 
evvelce bir plan hazırlamııtı. 

Son belediye kanunu beledi
yelere fmar ıılerlnde kat'i sala
h iyet verdiği için emanet plan 
için yeniden faaliyete geçmek 
üzeredir. 

Plan emanetce yeniden tetkik 
edilmektedir. 

Bu tetkikte planın bazı yer
lerinde bu günün ihtiyacına göre 
tadilat yapılacaktır. 

.......... 
İzınitte afyon ve tütün 

bolluğ·u 
İzmltten aldığımız malfınıata 

göre ötedenberl tütüncülükle uı
raıan Vilayet halkı son zaman
larda tütünün az para etmesin
den dolayı kıamen meıgalelerfni 
afyonculugft ç ~virmtılerdir. 

Geçen ıene l az miktarda 
ekilen ve oldukça intifa hasıl 
eden afyon mahıulünün idrak ve 
iltihıali tütünden daha kolay ve 
daha temiz olmaıına binaen bu 
seneki afyon zeriyatı pek çoktu r. 
Afyon ekiminin çok olınasına 
binaen bu ıenekl tütün zeriyatı 
da diğer senelere göre Pek faz
la dır. Havaların böyle rn" usalt 
gitmesi her iki mahalli için çok 
ümit vericidir. 

Balıkesirde kızıldan 
ölüyorla1· 

Balıkeıirde kızıl ha.ıtalıiı ço
galmı~lır .Haatalık vefıat vermek
tedtr. 

YARJN 16 Haziran 

lizmireytam banka- Kuluçkaya yatan istida 
sındaki suiistimal 

İzmir eytam bankasında bir 
ıuiiıtimal yapıldığını yazmııtık. 

Bankanın umum müdürü ha
kkı Saffet B. hu meselenin tah
kiki fçln 1zmfre gelmııtıtir . Saffet 
B. bankadaki ıuiistimalin pek 
ehemmiyetsiz olduğunu ve ıtmdi
ye kadarda bir ıey teıbit edilme
digini söylemit ve mese'lenin adli
yeye intikal ettlgint ili ve elmittir. ................. --
Bu gün Baroda 

var 
intihap 

Bu gün ıaat üçte Baroda 
mecliıi inzibat azahtından iıtifa 
eden avukat Nazım ve Atım 
beylerin yerine iki izi intihabı 
için heyeU umumiye içtimaı ya
pılacaktır. 

-·-
Eknıek narhı İnmedi! 

Ekmek narhı bu haftada 
ibka edilmııur. Yalnız franca 
ladan otuz para tenzil edilmiıtlr. 
Şehremanetinin naı h tebliği tu· 
dur: 

Haziran on yedt nci Salı gü
nünden itibaren Ekmek on lki 
buçuk ve francala on sekiz buçuk 
kuruıtur. 

.. ··-
Kabahatı ne imiş 

Tophanede Fort fabrJka11 a

melesinden Ebuzeyit, arkadaıı 
İıkenderl dövmüı bıçakla gôzii
nden yaralamııtır, 

••• 

ları idareıinln tetkllit ve vezal· 

fine dair kanuna ıu madde zeyl 
olarak ilave edilmııur. 

M. l - Devlet Demiryolla
rı tarafından cibayet olunan 

varidat ile veıaili nakliye vergi
lerinden, bir kuruıtan az kesirler 
kuruta ihlal edilir. 

. -.ı-~~--

Eınniyeti unıumiye 1\1. 
Ankaraya gitti 

Emniyeti umumiye müdürü 
Rifat bey dün Ankaraya gllmlt-
lir. 

-•)'ıoı-4• 

Bir dava 
Bahriyelt Haıanla arkadatı 

küçük Mustafa Edirne kapıda 
bir gramofoncu dükkanında ka
faları tüt.\iledtkten sonra ara
larında bir münazaa çıkmıt bah
riyeli Hasan küçük Mustafayı 

vurmuttur. 
Muhakemeye dün alır ceza

da devam edllmif, ıahltler din-

' lenmittlr. 
Bahriyeli Hasan cinayetini 

ınklr etmektedir. Diler tahitle· 
rtn celbine karar verilmtıtlr. 

Vilayette bir senedir yatan istidanın 
ikinci son kısmını neşrediyoruz 

Milli Rea11üransın teekilt için 
taali edQen mukavelenin gayri 
kanuni olduğuna dair geçen sene 
mayıs ayında Şurayı devlet riya
setine taktim olunmaka üzre vi
layete verilen istidanın hala 
muameleye konmadığını dün 
yazmıı ve bu iatldanın birinci kıs
mını neıretmittik. Bu gün de iatl
danın ıon kıamını neırediyoruz: 

Hukuki Sebepler 
"1 - Mükerrer ıigorta kanu· 

nunun l biı inci maddesi muci
bince İnhisar, her nevi ılgorta 
ve mıktarlarından Kanunu mah
suıuna tevfikan mükerrer sigor
taya tabi tutulmaıı mecburi ad 
edilen aksamın mükerrer sigor· 
tasına mütedairdlr. Bu han unu 
mahıuı ı ı 7 3 numaralı kanun
dur ki, bu kanunun bir!nci mad
desi mucibince her nevi sigorta 
miktarlarından mükerrer ılıor
taya tabi tutulacak akıamın 
tayini : 

A. - Hüktlmetçe tanzim edi
lecek cetveller mucibince Sigorta 
Şirketlerinin kendi Üzerlerinde 
muhafaza edebilecekleri aksa
mın teıbit edilmesine ; 

B. - Bu cedvellerln tanzimin
de her ıigorla ıirketlnin sermaye 
ve ihtiyat •ermayeıinin nazarı 

dJkkata alınmıf bulunma11na ; 

Her nevi sigorta 
C. - Her nevi ıfgorta hak

kında ayrı bir cedvel tanzim 
olunmaıına mütevakkıftır. Hal
bu ki ... hükumet akt evledfği 
mukavelename ile: 

1. - Şirketlerin akt edecek
leri her nevi sigorta miktarları 

üzerinden aleaseviye yüzde elli
ıini inhiıara tabi tutarak ne 
ıirketlerin mali kudretleri ara
sında ne de ıigorta nevileri bey· 
nlnde:t>ır fark iöllermemittir. 

2. - Hükümet bu 0
/ 9 50 yi 

tayin ederken ı 160 numaralı 

kanunun beıincl maddesine iı

tina t etmiıttr. Halbuki bu mad
de ıigorta envaındao hangileri-

Seyriıef ain idaresi Mısıra se
ferler yapacağını gazetelerde ilan 
edip dururken dün akıauı cere
yan eden fU hadiseye bakın : 

Seyriaef ainln Kadıköy yolcu
ları dün gece 9,5te yandan çarkla 
vapurlarına blnmlıler, hareket 
zamanı olmuı, vapur iskeleden 

ayrılmııtır. 

Fakat ne fayda köprü iıke
leıtnden bir az ayrılınca vapur 
tekrar geri dönmüttür. 

Istanbul sekizinci icra 
dairesinden: 

Bir deynln temini iıttf ası için 

tahtı hacze alınıp satılmasına 

karar verılen bir adet halı, iki 

pamuk ıilte, bir yün tilte, bir 

yorgan dört yaadık tehrl hahn 
22 inci pazar ınnn ıaat anbırde 

Beylerbeyde çartı boyunda satı

lacafından yevmi mezkurde me

muruna müracaat edilmesi tlln 
olunur. 

nin inhisara tabi tutulabileceğini 
ve hangilerinin daimi veya mu-

vakkat bir müddet için serbest 

bırakılacağını mevzubahs etmek
tedir. Nisbetin tayini ile asla 
alakadar değildir. 

a.- l ı 78 numaralı kanun, 
e ,:velemirde, cedvellerin tanzi
mini ve buna göre tirketlere 
bırakılacak kısmın teıbitini is-

tihdaf etmlıken, hükumet yüzde 
elliyi bir kalemde ve seyya-

nen tenzil etlikten sonra müte
baki yüzde elli üzerinden nf speti 
tayin etmek esasını takip ey
lemltllr. 

Ahvali maruza hükumetin 
kanun hükümlerini sarihen ihlal 
eylemekte olduğunu ispat eyler. 

Netice 
Hükumetçe, idari mahiyette 

akdedilen bu İnhsisar mukave
leıile kanuni hükümler ihlal edll
miı ve en çok istikrara muhtaç 
olan ıfgorla muamelatında istik
rar selbolunmuıtur. Cedveller 
tanzim edilmekıizin tespit edilen 
vaziyet ıigorta ıtrketlerl muame
latını teıviı edecek bir mahiyet 
ihdas eylemiıtir. Herılrket aklet
liği ve edeceği mukavelenin 
ileride lcendiıine ne nispette bir 
külfet tahmil edeceğini takdi 
edemiyecek btr vaziyete dütmü 
ve açıkta kalabilecek mlkta 

teahhüdatı bf rleıtirip te muam· 
leyi intaç ve kendi teminatı 

ihzar ve ikmal etmek huıuıunı 
aaaG~.""' ".:JJa~ • - u.ıuau.al 1.111" Jlö U 

kalmağa mahkum bırakılmıtlır . 

Bu itibar ile ıtrketlerimb 

alakadar eden bu gayrı kanun 
aktın iptalini ve istidaname su-

retlerinin Baıvekaleti celileye ve 
Maliye vekaleti celf lesine tebli
ğini ve ıura kanununun 21 inci 

maddesinin ı. numaralı fıkraıı 

mucibince davamın deavi daireıi 
heyeti aleniyesinde tetkik ve 
ı·üyet edilmesini talep ve dava 
eyleriz efendim hazretleri.,, 

T elit içinde kalan yolcular 
bir az sonra vapurun dünıeninin 
b.,zuk olduğunu anlamıılardır. 

Bu ıuretle yolcular vapurdan 
boıaltılmıı ve yarım saat teeh
hürle Ada iskelesinden baıka 
vapura binmitlerdir. 

Pek açıkta olnıayıpta iıke
leye yakınken dümenin bozul
ması hüınü tesadüftür. 

Bu itibarla yolculara geçmiı 
olıun deriz. 

Sultan Ahnıet beşinci 
sulh hukuk hakimliğ·inden: 

Kum kapıda muhıine hatun 
mahallesinde kapu cadeıfnde kain 
22 numarah ve tamamına 1200 
lira kıymrt takdir edilen bir bap 
dükkinın nıaıf hl11eıi açık, arttı
rma ıuretile aatılıga çıkarıldıgın
dan olbapta tanzim edilen mezat 
kal111eıi mucibince iıteyenlerin 

temmuzun on altıncı Çarıanba 
günü öğleden ıonra saat on altı-
da mahkemede hazır bulunmaları 
l<izu ilan olunur. 
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Bugünden Yarına 

Lüks GÜNÜN HABERLE 
.... 

1 -~ c ::ı 

• ~~ 1 • 

Eczacılar 
---.~~-

' Kongra yapacaklar Çok defa belediye ve iktlıat 

itlerlmizln tlerlemeıine .,Lükı,, , 
"Caka., "De.bdebe ve alayif,, me
rakı mani olmaktadır .. Büyük bir iflas daha! ~ C. belediye 

1 

Farmakolok birJiğ·i Av
rupay1a tenıas edecek 

Hele bazı müe11eselerlmlz 
için .,Lüks,, denen nesne bir a
fet, bir hastalık, bir felakettir .. 

• 1 

Şehrimizde bir halı tüccarı da 100 bin- 1928 masraf bütce-
·)I o 14• F armakolok cemiyeti oaınfle 

yeni eczacılardan bir cemiyet 
reıekkül edeceğini evvelce yaz· 
mııtık. Aldığımız habere göre 
cemiyetin müeuialeri 13 kitidir. 

.. 
Taksi otomobilleri ., Lükı,, o

tomobillerdir. Gazete çlkarırız, 
ıeksen sekiz renkli resim bas
maya uğratırız. Vaıati günde 
beı altı bin basan ceride
lere "Lüks,, makinalar getir
tiriz.. Bina yaparız .,Lükse,, 
kaçarız.. .,Himayet Etfal,, albi 

lerce lira açıkla iflasetti. 1 sini kabul etti 
Bu mühim ve yüksek yekun-\ 

lu lflaı hakkında İstanbul mın· 
taka ticaret müdürü Muhsin B. 

"Lüksten,, en uzak olması la
zım gelen bir cemiyetin "Ço
cuk ıarayı,,na bakınız. Riyaıet, 
kitabet, Heyeti idare odalarının 

· .,L<iks,,'ünden geçilmez... \ 

Son aylarda ticari ifllaların 
tayanı dikkat bfr ıekıl aldıtını 
Te oldukça büyQk bir yekılna 
çıktıtJnı bundan evvel yazmııtık. 
Adet itibarile yüksek olan bu 
iflaslar arasında keyfiyet yani 
sermaye geniıliğl itibarile de 
ylkaek olanları da bulunmakta
dlr. Bu ıekilde yüksek bir 
ıermaye ile ıon ıünlerde bir 
hah taciri de iflas etmiıttr. 

Bu ifli.ı çok mnhımdlr ve açık 
yüz binlerce lfralara çıkmaktadır. 
İfl&ı eden halı tacirinin iımi 
ise .,Kanı,,dır •e kendiıi bir Al
mandır. 

bir muharrfrfınlze iflaı hadlseılni 
taatık ederek ıunları söylemiıttr: 

- Bu adaın bir Alman tüccarı-
dır, Bir az dütünceıtz hareket 
ediyordu. Son buhran üzerine 
büsbütün vaziyetini idare edeme
di •e iflasla kartılaıtı. Mamafih 
launda kendi husuru olduğu mu
hakkaktır. ,, 

Ticaret müdürü B. in bu söz
lerine fazla bir ıey ili ve edecek 
deilliz. Yalniz kusur kelimesine 

Cemiyeti belediye dün topla
nmıı ve 928 tetkiki hesabiyle 
masraf b6tçeıfni ikmal ve kabul 
etmlttlr. 

Dünkü içtimada, bu bütçede 
ıöıterilen 10,000 liralık bir se
yat ve tetkik masrafı için azadan 
bir zat demitlir ki. 

.,Haydar paıa garı bala yıkık 1 
damı, sıvaları dütmüt pençere
lerl ile bir harabe gibidir.. Fa
kat bu Ylran, damsız binanın ha- 1 
rap ıuratına elektrik lambaların-
den gerdanlık asarlar... Lükı te
min edlUr. 

hayret ettik. ı 
~--------...~ ..... i~---=--------

-Bu bütçede 10,000 liralık bir 
hesap •ardır. Bu hesap vaktiyle 
lıpanyaya beynelmilel bir kong
raya, bil'ahara avrupaya tetkike 
ıiden bir hey' etin maırafıdll'. Bu 
hey' et geldi fakat btze bir rapor 
vermedi bunu anlamak lazımdır 
demittir. 

Yakında lazım gelen iıtihzaratı 

müteakip bir koogra aktedile
cektlr. Cemiyetin azası kongra
yı müteakip tesplp edilecektir. 
Bilumum diplomalı eczac~lar ce· 
miyetin azası sayılırlar. Eczacı 

cemiyeti ile aralarında biç. bir 
sut tefehhüm olmadığını ıf yle
mektedirler. Bilakiı cemiyeti i· 
zi.ları da farmakolok cem (eti

ne aza alabileceklerdir. Yen l;e
mlyet ilmi, mesleki lılerla le~r 
ğul olacaktır. Avrupa il~r 15~u
haberata glritilecek, gerevlek~te 
ile ve gerek açılacak mes ıair•a
larındaki kitap ve saire !le ~c
zacılığın terekkiıine çalııı•ukarıur· 

Velhasıl, "Lüks,,te .,Lüks,, .•• 
Salda .,L<iks,. solda .,Lüks,. •.. 

G ümrü kt e H. Rıfat B. Bunun üzerine Raıtt B. de M em ti ı· emleketlmizde yetiıen ı 
bunu tetkik etmiıtir. ınevaddın tezyldine, onlınin e:,~ 

llallah ıu "Lüks,, ipttlaaından ar· 
tık be yahu ! .. 

• 
Dftn akıam 7,10 vapuryla Ka

dıköyüne geçiyordum... Vapur 
afzına kadar hıncahınç doluydu •. 
İğne atsan yere düımiyecek .• En 
atağı 80-90 kiti ayakta •. 

Saat (5)den ltlbaren Kadıköy 
vapurları hep böyle, .. Demek-
ki seferlerin arasını daha sık 
} apmak li.zım ki, yorğun ar-
ıın itlerinden dönenler oturacak 
bir yer bulıunlar .. 

• .,.,, a &ecıCaua a....C.• ••• aı.. ... ı..a& ) ... 

rım saat ayakta gitmekten kur
tarmağı düıfinecek yerde, vapor-
ların altında üıtünde "Lükı,, 
mevkiler yapmıt .. 

Altmıt, yetmiı mütteri ala
bilecek yere yirmi, otuz kiti o
turtuyor •. 

Seyri aefain bu ıuretle ken
di Lüksünü temin ediyor. 5 ku· 

•)pO !< -

'. Dahili beyannam
~ eler kalkma1ı mı ? 
1 

Dahili ticaret beyannamele
rinin kaldırılmaıı hakkında tevali 

j eden müracaatlar hakkında dün 
1 gümrük idaresi nezdinde tahki-: 
I katta bulunduk. Bu kusuıta güm

rük idaresi bu gibi müracaatlar
da bulunanların ıümrük kanu
nunu bilmediklerini ve meselenin 
çok uzun düıünalmağe muhtaç 
bir mesele olduiunu söylemek
tedir. İdare bu beyannamelerin 
kaldırılmaımı doAru bulmayıp 

ancak bu suretle kaçakçılığın 

önüne geçilebilmekte olduğu ka
naabnı izah etmektedir. 

Atemnu mıntaka ve 
ecnebiler 

ruıu bayılanlar da cakalı iıtlra- ! 
hatlarını.. l 

Kadıköyünd: oturanların yüz- 1 

de sekıeni, zaten pahalı olan yol r 
parasına, gidip gelme fazladan 

Askeri memnu mıntakalar 

hakkındaki 11 1 O numaralı ka
nunun 7 inci maddeıinln son 
fıkraıı tu ıektlde tadtledllmittlr: 

- • Ecnebiler yalnız memnu 
mıntakalar dahilinden ıeçen tren 
lerle hattı ıeyrl takip eden se
finelerden lltifade ederler. Veya 
kendilerine mabsuı tayin ve tes· 
bit edilmit olan yoldan ıeçerler. 

1 O kuruı verecek halde değildir
ler •• Seyrisef ainln Lüks haıtalıiı 
ve 30, 40 müıterinln 5 kuruıluk 
asalet merakları için bir ylğın 
inıanı ayakta seyahata mecbur 
etmek doğrumudur ? . 

Tabll doğru değildir diyecek
siniz •• diyecekıiniz amma, .,Va-
rakı mihrü vefayı kim okur kim 
dinler!..,, * lf 

-·-383 liranın başına ge
lenler 

Haydarpaıada oturan mani
faturacı Raif ve Hacı Eıref 

efendilerin 383 liraaını yankesi
ciler çarpmııtır. 

Tefrika No: 51 1 Ö Haziran 1930 

( Ankarada ht macera) 

Feridun ıaıırmııtı. Befulur 
•ibl oldulunu hi11ettt. Kalemi 
mahsuı oda11nın haıına yıkıldı
ğını zannetti. Arkaıına bakma
dan odadan çıktı. Yerlere kadar 
kapanan odacıların önünden ıe
çerek merdivenleri indt. Kulak
ları oğulduyordu. O, artık her 
ıeyi anlamağa baılamııtı. BiitGn 
dostluklar, samimiyetler •• nu, 
fallar amcaıının ı~lgestne ballı 
vaziyetlerden ibaretti. O ılUıe 
zail olduktan sonra, me1danda 

r Ferlduna tealluk eden blr mOna· 
sebet kalmaması tabii idi. Ve 
Feridun Ankarada blhbQUln ya
bancı ve kimsesiz kaldıtını acı 

acı anlamıttı. • 

Yazan: AY HAN 
Hariciye binasını dolanırken. 

· (Yaıln) efen dile karıılaıtı. Her 
zaman kendisine fevkalade sa
mimiyet ıöıtermtı olan iri ıöbe
kli Kayseri Mebuıuna dert yan
mak lçln büyük bir fırsat zuhur 
ettifine kani olmuıtu. Eyi kalpli 
ve saf adama biraz evvel baıın
dan geçen hadfıeleri anlatacak, 
yürefindki derdi dökcek, ondan 
ılfalı teselli makaleleri görecekti. 
Fakat, Kayıeri Meb'usu kendisini 
ı6rGr ıörmez karıı kaldırm :ı 
ıeçtrılıtt. Ferldundan tarafa 
bakmıyordu bile.. Feridun belki 
16rmeml1tir. Diye dütOndft. 

Ôyleya ıar~., bile aradan al
tı Hile ıeçmiıti. (Yaıln) efendi-

Cuma günü 
çıkıyor! 

Nihayet bu hey' etten izahat ~re ıeı nıtılm asına çalııılacaktır uğraır e 
alınıp alınmamaaı reye konulmuı timdiye kadar hiç d\) 1,.vanm-
ve Ratlt beyden baıka hiç bir yen bir teavün ıao-~ .. .\ ~ '·J,.l; 
izi el kaldırmamııtır. dilecektir. , d)\ ~ ~ d) 

~ ..... e.. ~,~ - ., ı ~ 
Müatantik Nazım beyin açtıi~ Dün Madenciler : Yur'Ö 6)~ '\ dkÔmetin-

~=~~·::.~:::~nd~:~~~~· 2!ı::D : kongrası toplandı ı er;~ ~;vap yok ! 
avukat Haydar Rifat bey, mah- j ı 

k . Madenciler birliği dün Edip Bitaraf aza tarafından verilip pusiyet müddetini 1 mal etmek 
üzeredir. Haydar Rıfat bey; An- 1 Servet beyin riyaıetlnde ticaret Yunan hükitmetine de tayyare ile 

kara aıliye ma emeıt tarafın-hk 
1 

odaaı salonunda senelik kongra gönderilmiı bulunan mübadfl emlak 
dan verilen karara ait temyiz içtimaını aktetmit, bu içtimaa hakkındaki karar muhtırasına he-
laylhasını eıaı itibarile ihzar İstanbuldaki bütün maden tirket- nüz bir cevap gelmem ittir. Hüku-
etmlttlr. leri ittlrak etmtıUr. içtimada 

1 
metimiz tarafından kabul edllmtı 

Haydar Rıfat bey cuma günü yeni meclisi idare intihabından olan bu karar "Lozan,, muahe-
hnp1.tıauede11 çıkacaktır. •onro. lallan~o tetkik ve kabul 

1 dealnde mevzuubı>ha mübadil --·--u .. _ .. __ edllmit ve madenciliğin inkiıaf 1 
emlak meıeleıinln kat'i surette 

~rramvaydan atlamayın ve iıtikbalt hakkında bazı temen-
1 intacıoı istenmekte takdiri kıymeti 

Dün ıabah ıaat 9 da Maçka- nilerde bulunulmuıtur. fazla zaman ve masrafa muhtaç 
da tramvaydan r.tlıyan Aptülka- Bu meyanda maden ocakla- olan bu mesele üzerinde alaka-
dire, ıoför Ômerin idaresindeki rında kullanılan mevaddı inflla-

1 
dar iki hükümetin de mütekabil 

2 31 7 numaralı otomobil çarpmıt kiye için madencilerin müsa- 1 haklarından vaz geçmeıi talep 
bazı yerlerinden yaralanmasına adata mazhar edilmeleri temen- edilm~ktedir. BHaraf aza mesele-
ıebep olmuıtur. nisiyle hükdmete muracaatta bu- 1 nin kat'i surette netlcelendiril-

- • · • luoulması ıörütülmüıUlr. mesinl ancak bu suretle mümkün 
Tramvay - Oton1obil Müteakiben konıranın tük· görmüıtür. Yunan hükO.metinin 

Vatman Burhanettinin idare- ran ve tazlmatınm telgrafla Gazi de bu kararı kabul edeceği mu-
ıindekt bir tramvay Samatyada, Paıa Hazretlerine, meclis riya- hakkak addedilmektedir. 
Şehremanetinin nezafeti fen· •etine, Baıvekilete ve İktisat 1 __ _.,. .. , ..... ,. .. __ 
niye otomobtllle müsademe etmit, vekaletine arzı tekarrür etmlf ve 1 Tevfik Kamil bey ve bi
tramvay1n bazı yerleri par- müzakerata nihayet verilmlıtir. 1 taraf aza bugün geliyor 
çalanmııtır. ---P*f '" • • • • 1 • , .. Muhtelit mubadele komiayo-

Görünmez kaza 1 Aldanma kannıa nunda Türk heyeti murahhaıaıı 
Emlnönünde Türkiye otelin- Dün sabah saat 8 de Haydar reisi Tevfik Ki.mil bey bitaraf 

de misafir Salih. don Sirkeci- Paıa tıkelesine yanaıan Kınalı aza ile beraber bugün ıehrimize 
den ıeçerken iki kiti yanın• ıo- ada vapurunun yolcularından gelecektir. Heyeti murahhaıamız 
kulmuı 500 lirasını koynundan Kemal bey namında biri denize reisinin vürudundan ıonra mü-
çıkarttırarak mantarcılıkla do- dütmüt ilede derhal kurtarılmıı- badele komisyonunda bazı te-
landırmıılardır. hr. · beddüli.t vukuu muhtemeldir. 

nln kendiıini tanımaması ihti
malide vardı. Gidip keodiılni 
tanıtmalıydı. 

(Yaıın) efendi kartıaına geçip 
dikilen küstah genci baıtan a
t•i• kadar süzdü, mırıldandı : 

- Ben bu ıimayı hatırlıyo
rum ama ..• 

Feri dun gülerek kendiıinl 
tanıtmıya çalıııyordu : 

- İstanbul Meb'usu Ramiz 
beyin blraderzadesi Feridun • 
Bendeniz .. 

- Ha. . Şu bizim merhu111· · 
Feridun tatlı tatlı tebe11üm 

ediyordu. (Y aain) efendiye elini 
uzataııttı. Meb'usun el vereceil
ni sanmııtı. Fakat, eli boıta 
kaldı. ( Yasin ) efendi •adece : 

- Ya •.. Memnun oldum. De
mekle iktifa etti. Çok metgul ol
dufunu söyledi. Görüıelim bile 
demeden arka11nı dönerek yolu
na devam etti. 

Feridun kaldırımın nzerinde ya-

lnız halmıt, yıldırımla vurulmuıa 
dönmüttü. Ve genç adamın du
daklarında asabi bir tebe11ü~ 
görQldü. 

ir 
Caddede dalgın yilrilyerek gi

den Feridunun arkraından, Han-
danın babası Sami bey : \ 
-Feridun bey •• Diye sesleniyordu. 
Ve ıülerek ıenç adamın yanına 1 
koıtu. Ellerini avuçları içine aldı. 
Tebe11üm ediyördu: I 

- Canım beyim. Az daha ta- 1 

nıyatnayacaktım. Sizi dün lokan- 1 
tanın pençeresinden görmüıtum. 
tereddüt ettim. 

Aceba omu değil mi? Diye. 
Fakat bir az evvel sizin oldu
ğunuzu anladım.. Feridun kıp
kırmızı olmuıtu. Bogazına bir 1 

ıeyler tıkanıyordu. Demek onlar 
buradaydılar. Sami bey, candan 
bir ıamhrlyetle ellerinin nzerini 
okıuyor, böyle ansızın aördil· 
iGnden dolayı pek memnun ol-

duğunu izaha çahııyordu. Sami 
beyin çeneıi üzerinde sivri sakalı 
kıamen aklanmıf, gözlerinin et
rafındaki kırıııklıklar eyiden 

eyi ye ıeçilmeğe b aılanmııtı. Bu
nunla beraber yüzünde ve ya
naklarında aıhhat ve neıeye dela
let eden açık bir kırmızılık 

vardı, Feridun bu tesadüften çok 
mütee11ir olmuıtu. Zeynelabidin 
beyin meclisteki muamelesile .. Kay 
ıerJ meb'usunun hariciye vekaleti 
karııaındaki ıoiuk vaziyetinden 
sonra, o her eski dosttan aynı 

muameleye intizar ediyordu. Sa
mi beyin gösterdiği alf\ka ve 
samimiyete naııl mukabele de 
bulunabileceğini kestiremiyordu· 
Handanın babasına hararetle te
ıekknr etti. Sami bey Feridunuıı 
koluna glrmif, onu yavaı yavaf 
geriye döndürmüıtü. Yolda beril 
gidiyorlar, hem de Sami beY 
vaziyetini anlatıyordu. 

( Devamı var ) 



1 6 Haziran YARIN 

Japon maslahatgüzarının beyanatı ..... ~il"llıı'll __ _ 

......................... 
TAVİL ZADE VAPURLARI 
Ayvalık - lzmir postaıı 

Japonyaya neler ihraç 
edebiliriz 

Saadet 
vapuru 

Her pazartesi ıant 1 7 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Edremit, 
Ayvalık, Dikili ve İzmir iskele
lerine azimet ve avdette Diki
li ve Çanakkaleye uğrayarak 
İstanbula muvaaelet edecektir. 

Japonlar Türk mamulatiyle şiddetle 
alakadar oluyorlar 

Çindeki karışıklıkların ne kadat· devanı edeceği 
kestirileınez Çinde kon1ünistlik nıüsait bir 

z"en11n buhnuştur. 
Dikkat : Edremit yolcusu 

trene yetiıtirllir. Yolcu bileti 

sathı meıahaaını ancak 220 bin· 
den ibarettir. lakin bilhassa ce
nup taraflarında esasen bere
ketli olen toprağın kabiliyeti 
zerıyesini ıun'i vesaitle çoğalta 
rak Aynı toprakta senede üç 
ayrı mo.hıul alabtltyo ruz. Ziraat 
usulü bizde çok ilerlemlttlr. Top· 
rağm kalan 280 nini teıkileden 
dağlık arazide tilaleler, nehirler 
muhtelif akar sular elektirik istih
sali için zengin mı: nbalardır. Elek· 

vapurda da verilir. 

1 
Adres : Yemişte Tavil zade 

biraderler. Telefon İıt. 2210 1 
~~,..,. ~ ~ 

oktor A. kutiel 
Muayenehane ve teda vil elektriki 

laboratuvarı. Karaköy 

caddeıi 34 

topçular 

ıD!l--1111-• "i"''PF> ___ , 

Turk Japon ticaret müahedeıinin 
hnzuı münasebetile görüşmek 
latediğimlz Japon maılahatrıüza
rı bizi nezaketle kabul etti. Gir
diğimiz oda döıemellinin koyu 
rengi; içinde iki ldşinin kaybo
!ablleceğl maroken kotuklariyle 
lnglliz konforunun bütün rahat 
\'e ciddiyetini cami. Esasen 
Japonlarda lngilizce bilmeyen 
Yok gibidir. Asırların ağır bu
Y\lnduruğundan bir hamlede 
kurtulmak, otuz sene zarfında 
garp medeniyetinin ön safına 
geçmek harikasını eöıteren Ja
Ponlar (Gazi Türkiyesi de bu gün 
bu yolu takibediyer) anğlo-ıak
ıon hayatım örnek itllhaz etmio

trikle tenvir, teshin edilmeyen ıehir 
kalmnmıı gibidir. İğneden zırh
lıya kadar bütün sınai imalatı 

BELVÜ 
BAHÇESİ 

- HARBiYE -

İıtanbulun cenneti 

Viyolonist ZEKi 8. idaresinde 

ORKESTRA 
lerdir. 

M. HJöci 'Niheiniu beyanatını 
aynen kayt ediyoruz : 

" - Türk Japon ticaret mu- ' 
•hedeıi metni tokyoya gönderil
di. üç' hafta ıon·a mevkii meri
Yete girmit bulunacaktır. Tokya
da. bu ıene bir Türk mamulatı · 
llıetheri açılmııtır. Japonyaya 
hala üzüm ve tütün ihraç edebi- 1 

lirıtniz. Biz tütün istihsal edl
Yoruz· lakin dnıi fena olduğun-, 

kendimiz yapıyoruz, 30)ene ev
vel bütçemiz f!O milyon vendi 
Bu gün 3 milyarı gezmlıtir. 
nüfusumuz her sene 600000~ bir 
milyon arasında artmaktadır. 
Ruı-Japon muharebesi ııraıında 
40 milyon olan Japon nüfusu bu 
gün 60 milyondur. e·zce siyasi 
en son mühim hadise Londra 
konferansında Amerika İngiltere 
Japonya anlaımaaıdır. 

- Çtndeki vaziyeti nasıl gö
rüyorsunuz ? 

- Çinde 1911 denberi, yani 
yirmi senedir isUkra bulmayan 

Taze bira, nefis n1ezelcr 
Kibar aileler mahfeli 

' Jl!5 'fi--' İstanbul ikinci ticaret 
mahken1esinden: 

dan AmerJkadan tütün ahyoruz. 
Tütünlerinizin nefaset itibarile 
tercih edileceği bedihidir. 

bir hercü merç devam ediyor. 
Japonyanın Çinde ticari menafii 

1 vardır, dolayııile aradaki vazi-

Galatada Demirci ıokağında 
8 No. da ıarap Ucaretile ittiial 
etmekte iken 2 0·4· 930 tarihin
de iflasına karar verilen Rf ıar 
Jir efendinin ikinci alacaklılar 
toplanması 5-7-930 tarihine mü
ıadif Cumarte.I günü ıaat 14 de 
mukarrer oldujundan tıbu içti

mada malların sureti taafiyeıi 
ve müfliı tarafından teklif edi
len kongorda tonun müzakereıi 

zımnında masaya alayacağını 

kaydettirmif olan alacaklıların 
ikinci ticaret mahemeıi tflaı 
idareıioe müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Üzüm ve kuru yemiı de böyle. 
Lakin buaün Japonyuda 

llıa.lısulatınıza dair hiç bir fikir 
edinilmit değildir, Üzüm kuru 
Yemıı ve tütün tacirleriniz nü
llıunelerlni Japon piya11aıma 

göndermek için merkezi Osata 
hrnanında bulunan nim resmi 
llıahiyeti haiz Türk - Japon 
ticaret tirkettne müracaat ede
blltrler. 

yetle yakından alakadarız. Çin-
1 deki karıııkhkların ne kadar 

devam edeceği keıtlrilemez. 
Gerek meıaha aerek nüfuı itiba-

Sonra bilirainizki Japonya ve 
Çtnde afyon tiryakileri vardır. 
Birdenbire bu ibtllanın önüne 
geçilmez. Tedrici desintoıication 
Yapılır. Bunun için Japooyada 
bugün afyon kullanmak memnu 
değildir. Afyon istihlaki bir inhi-
•ar idaresinin kontroluna tabidir. 
Demekki Japonya size afyon 
içinde mahreç olabilir. 

Japonyanm baıhça ihracat 
rnalı ipek menıucattır. Ctns iti

bariyle Japon ipeği cihan piya
ıaaanda rekabet kabul etmez bir 
rnevki almııtır. Geçen sene Ja
Ponya ipek ihracatı bir milyar 
Yen raddeıiode idi. 

Borıa ipekleri imalatın tekii-
1'lülü ıuretlle ihracatımızda çok 
llıGhim bir mevki alabilir. Ja-
Ponyadan mutaha1111 celbi ve 
Japonyaya ipek imalathanele-
rinde çahıacak gençler gönder
mek ıureUle iktlıadi büyük ne
ticeler elde edebilininiz. Bugün 
Burıada bir kaç Japon ipek mu
tahasauı vardır, lakin en cezri 
nedbir Japonyaya lpekciliği öğre
tecek gençler göndermektir. 

rile Avrupadan büyük bir ölkede 
birlik teıili kolay değildir. 50 
milyonluk müstakil bir devlet 

l yapılabilir; lakin 300 milyon in
l sanı bir gaye etrafında toplamak 

1 
nıevzuubahs olunca • . . Çinde 
komünistliğin müsait hır zemin 
bulduğu görülüyor. 

Sırası gelnıtıken fiınu da kayt 
edinizki Çinde bizim gibi halı 
ve tütünü Amerikadan ithal edi
yor. Bu keyfiyet ihracat noktai 
nazarından sizi alakadar eder .• . " 

Avni Is nıai[ 

Yeni ne,riyat : 

Sultan Aziz 
• 

lmperatoriçe öjeni 
(Ay Han) beyin bu tarihi eıe 

rlni okuyunuz imperatortçe öje
nl ile Sultan Azizin husuıi hal
vetleri bütün tafailatile tasvir 
edilmittir. fiatı 30 kurut: Cum
huriyet kütüpaneıinde satılır. 

İstanbul 4 ncü 
ınurluğ·un<lan: 

. 
ıcra n1e-

Bakır köyünde muhtelif mev
kilerde borçlu Murat oğlu lbra
him efendin in Baıo oğlu Mehmet 
afaya ipotek irae eylediği halde 
ilim ve ika1.1etgihları meçhul 
tarlalar ve hane hiasedarlarına: 

Baıo ağaya borcundan dolayi 
Murat oğlu İbrahim efendinin 
ipotek irae eylediği büyük hal
kalıda bir bap haneye erbabı 
vukuf tarafından temamına 800 
lira ve muhtelif mevkilerdeki on 
l:ir parça tarlaya min hayıü(mec-
mu 1015 lira 50 kuruı kıymet 
takdir olunmakla haczi zabt va
rakası suretleri yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Na'iıl giyinn1eli İstanbul dordüncü icra 
Harçlye Vekaleti ıabık teıri-~ dairesinden : 

fat umum müdürü merhum Sa- Adalet hanında hiuedar o
ffeti Ziya beyin bu kıymetli eıeri, lan Muhıine, Fatma ve Melek H. 
kadın ve erkeklerin hususi ve Memduh, Hilmi beylerden mada 
resmi hayatlarında naııl giyin- iıim ve ikametgahı meçhul bulu-
meleri icap edeceğini izah eder. 
T C b nan hfııedarlara • 

ayyare emlyeti fU elerinde ve Minas efendinin Mehmet Sa-
kltapcıla rda bir buçuk liraya aa- lt beydeki alacağına mukabil 
tılmaktadır. Haulatı Tayyare ce-
miyetine aittir. birinci derece ipotek göıterilea 

• ~ Galatada vaki Adalet hanı bil-

Sahife 5 

Büyük bir eksiğimiz! 
- -

Çanakkale şehitler abidesi için güzel 
sanatlar akademisi ne diyor? 

Şehitlikleri imar komisyonu 
Çanakkalcde vatan uğrunda çar
pııarak can veren kehranıanlaran 
namını tebcil için abide rekzet
meğe karar verJLittir. Halk fır
kaıı tarafından güzel ıan'atlar 
akademisine bir proje tanzimi 
için müraca.at edilmiıtir. Güzel 
aan'atlar akademiıi müdürü Na
muk İsmail bey bu huıuı hak
kında ıöyle dem ittir. 

- "Çanak kalede Türk ıe
hitleri namına abide rekzl' Şe
hitlikleri imar komiıyonu tara
fından kararlaıtırılmııtır. Zanne-

derim meclisi vilayet varidatın

dan bir defaya mahsus olmak 
üzere yüzde üç verecektir. Abi
de 500,000 lira sarfile vücuda 
gelecektir. Bunun için hnlk fır
kası akademiye bir proje tanzi
mi için müracaat etti. Fakat btz 
yalnız muıabaka ıartlarını tertip 
edip, kazanacak olan milli sanat
karın projeyi tanzim etmesini 
muvafık görmekteyiz. Abide 40-
50 metre irUfaında bir sütun ile 
hitabe kürsüsünden ibaret ola
caktır. Simdilik kat'ı bir ıey 

yoktur". 

HOFHER - SCHRANTZ - GLA YTON S·HUITLEVV ORTH 

Macar ziraat makineleri 
Fabrikası Türkiye nıerkezi umun1isi 

Sirkeci - Ankara caddesi numara 18 - 24 dairei mahsusa 

3 demirli pulluk çeker ve 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müıteile ile günde vasatı 30 

dönüm derin hafriyat yapar 

21 beygir kuvvetinde olan bu 

traktörlerimiz en ıon ıiatem

dir. En yeni, yani 1930 sene

si tiplerinden her boyda har-
man ma\dnelerimiz gelmtıtir. 28 K. markalı mazot traktörü 

Yalnız biçer ve biçer bağlar orak makinelerimiz vardır. 
Makinelerimizin tarzı inıaıı basit, idareleri kolaydır. 

Ehven fiat, nıüsait şeraiti tediye 
Türkiyenin hemen her ıehrlnde ıube ve ac~ntelerimiz vardır. 

TEKLİF iS'T'EYİNIZ 
C6§~§~~§~ ~6§§8 §~§ g~~~~~~~ 

! SELANiK BANKASI § 
~ ~ 
($) 1888 de teala edilmiıtir ıt:J 
~ Merkeri umumi. lstanbul ~ 
ıa SERMA YESI 30,000,000 FRANK fÇ'j 

@) TÜRKiYE ŞUBELERİ ~ 
~ Galata, lstanbui, lzmir, Samsun, Adana, mersin. <IJ 1 Yunanistan Şubeleri : Selinik, Atına, Kavala. 1 
~ Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi (Q) 
• akçe üzerinden heaabatı cariye, çek muamelatı. <IJ 
~ ~ 
-~§6 § ~§ö6§~66~~~@~§§~9~9 §• 

Eminiyet sandığı müdürlüğünden: 
Besim beyin 10029 ikraz numaralı deyn ıenedi mucibince Emniyet 

sandığından iıtikraz eylediil meblağa mukabilinde ıandık namına mer
hun bulunan Erenköyünde İçerenköy mahalleiiıinde Hamam ıokağande 
eıkil 6 ve yeni 27numrab ve yüz on arıın arsa üzerine mebni iki katlan 
ibaret dört oda, bir sofa bir mutfak, bahçe ve müıtemilatı ıafreyi havi 
harap bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden 
dolayı ıatılığa çıkarılarak yüz otuz Ura bedel ile müıtoriıi namına 
kat'i kararı çekilmit iken bukere yüzde on zam i[e müıterl çıkarak 
müzayede bedelini yüz kırk üç liraya ibli.ğ eylemlt olmaıı cihetile 
mezktlr hanenin ti-6·930 tarJhine müıadif önümüzdeki Çar§anba 
günü tekrar ıon müzayedesinin fcraıı ve muamelesinin ikmali muka
rrer bulunduğundan talip olanların mezkür gü~de nihayet saat on 
beıe kadar ıımdık idareıinde hazır bulunmaları luzumu lla~lunnr. 

İstanbul mahkemeyi aılfye kararı mahkeme keyfiyet kanu-
birincl ticaret dair ıinden: nunu ticaretin maddeyi nıahıusaaı 

f d i hamil mucibince ilan olunur 
M. J. Aseo e en in n • 

bulunduğu ve yün ve pamuk B "" ~- - • 
ipllji ve akmiıe ve .. ıre imaline eyog Lı Alemı 
mahıuı Türk anonim ıtrketl ta- 19 Haziran perşeı11be 
rafından mümza ıs-2-930 tarih ·· .. l 

ı N l gunu çı nvoı··. 
ve ı 8-4· 930 vade i ve 4 o. u _, 
ve 3122 lirayı türki ve 94 kuru- Beyoğlu -muhitinin A.ynası, 
fU havi bir kıt'a emre muharrer Beyoğlunun yegane mecmuasıdır. 
ıenet zayi eylediğivden bahisle Heryerdearayıoız ! ! 
iptaline karar itaıı talebile mu- ~ . ' 
maileyhin vekili Jak Yakar r/'EJJ/İıVA rı~ı 1'AA/lllA 7' Her halde İıtanhulda ve Tok

yodaki Türk Japon ıergileri iki 
memleket arasında ümit ve ftrzu 

, edilen iktisadi, ticari münaae

betlere eyi bir baılangıçtır. 

~~ iti zar seıinln paraya çevrilmesi talep 
'f eJtlmit ve mezkur hanın 28-12-929 

~ Münderecatımızın k ~ tarihinde mahallen haciz vaz ve 

efendi tarafından vuku bulan 
müracaat üzerine mezkur ıenedin 
kimin yedinde iıe 45 gün zar-

Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alalı mu
sikiye teminatlı surette tamir 
olunur. Adres : Beyoğlu, tü
nel baıı,Tekke caddeıi, No 464 Japonyanın tabii vaziyeti, 

ıanai ve tüccarı faaliyetine dair 
malimize ıu cevabı aldık. 

- Japonyada kabil zer, arazi 

~ 
" a d l " lço lu- "} tamamına 60000 lira kıymet 
aun an o ayı hulali 4;; ld x... h 
K bi t f ik l ı

'< takdir edilmif o u... aciz za-
e r" e r a arımızı b - k i:? Ô ugun • bıt varakaıı ıureti ma amına 

~ dercedemedik. ı.ür dileriz. kaim olmak nzre ilanen tebllt 
~~.,..~~el·""~ • olunur. 

fında mahkemeye ibrazı ve ibraz 
edilmedtii takdirde iptaline ka
rar verileceli lüzumunun aaze-

" telerlo ilanına mahkemece karar 
vertlmlı oldulundan ber mucibi 

ıJIAKİıYİST RE1hZJ 



asan Diş macunlarının 
DANTOS dit macunu ditleri 100 sene yaıatır, çürümekten Yikaye eder. Dftleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve diılerin araıın· 

da kalan tefessühah ve ufuneti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü 
hastalıkların sirayetine mini olur. Avrupada dalma birinciliil alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve niıanlar aloıııtır. 
Hasnn ecza deposu. Dantoı dit macunu yerine baıka bir marka verirlene almayınız. Çünkü DANTOS dünyanın en enfes mükemmel dit müıtahzarıdır. 20 kuruıtur. 

Lira 
50 atfka 2 Rumeli kavak hisar mahallesinde Hamam soka

ğında eski 4 ve yeni 2 numaralı yüz altmıt üç arım

dan ibaret münhedim hane arsasının tamamı. 

217 
Hatfçe Makbule H. 

221 Anadoluhiıarın'da ibrahlm bey ıoka~ında eıki ve 
yeni 4 numaralı yüz arıın arsa üzerinde ahıap iki 
buçuk katta dört oda iki ıofa bir mutfrk bir kuyu 
ve yüz sekıen arıın bahçeyi havi bir hanenin tama
mı. Mustafa Server B. 

120 297 Galata'da Şehit Mehmet paıa mahallesinde Ustupcu-
lar sokağında eski ve yeni 1 7 numaralı elli cı ltı arıın 

arsa üzerinde kargir bir katta bir dükkanın nmf 
hissesi. Behir Ef. 

160 1095 Ayvansarayda Toklu İbrahimdede mahallesinde İbra
bimdede sokağında eski 20 ve yeni 28 numaralı yüz 
artın arsa üzerinde ahıap iki buçuk katta beı oda üç 
sofa bir antre ve yirmi beı artın arsa üzerinde harapça 
bir mutfağı ve sekiz yüz yirmi arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Fatma ölker, Dürnev Samiha H. lar 

150 16856 Pendikte Catra ıokağında 15 numaralı iki yüz yirmi 
dört arıın arsa üzerinde iki buçuk katta on oda iki 
sofa bir mutfak bir kuyu ve ıekıen artın müıte

milatı ve bin iki yüz yetmiı altı arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Ali Vadi bey 

3580 17632 Göztepede eıki Ali bey yeni Rıdvanpaıa sokağında 
eski 20, 21, 22 ve yeni 14, 14 numaralı altı yüz on bet 
arım arsa üzerinde bir katı kargir diğerleri ahıap 
olmak üzre üç buçuk katta yirmi dokuz oda üç 
salon iki mutfak bir bost.ıtn kuyusu ve iki yüz altmıı 
artın arsa üzerinde kA.rglr arabalık ve uıak odaları 
ve yüz on arım arsa üzerinde ahıap birer katta kü
mesler ve bet dönüm bin üç yüz on altı arım bah

çeyi havi bir lfö~kün tamamı. Reıit paıa 
105 17717 Kumkapı'da Tavaıtsülf;ymanağa mahalleıinda Çetme 

sokağında eski 28 ve yeni 23 numaralı yüz altı arım 
ana üzerinde kirğlr üç katta yedi oda iki sofa bir 
mutfak bir kuyu bir taı koridor ve on dokuz arıın ba
hçeyi havi bir hanenin temamı. Rifat ve 

Mehmet efendilere vaıiyeıl Fatma H. 
665 19365 Beyoğlun'da Hüsevtoağa mahaleıinde eıki Bülbülde

resi ve yeni Viıne sokağında eski 6 mükerrer ve yeni 
24,26 numaralı yüz bir arım arsa üzerinde kargir bir 
katta üç oda ve altında bir dükkanı havi harap bir ha
nenin tamamı Mehmtt ve Veysel Ağalar 

297 19845 Çubuklu'da Cabır ıokağında eski 31 ve yeni 36,30·1 
numaralı elli iki arıın arsa üzerinde ahşap üç katta 
valnız iki odası natamam olmak üzre dört oda bir 
mutfak diğeri elli beı artın ana üzerinde ahıap iki 
katta iki oda bir sofa bir mutfak ve otuz arıın kadar 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı. Mehmet Necıp 8. 

750 19881 Fen erdeTevkiicafer mahallesinde Frenogğlu soka
ğında eski 3 ve yeni 5 numaralı doksan dört arıın 
arsa üzerinde kargir üç katta biri çatı odası olmak 
üzere beı oda biri uf ak olmak üzere iki sofa bir mut
fak ve yedi arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Dlmitri Ef. 
1050 20~33 Emirganda eıki fırın ve mektebi rüıtüye yeni altıncı 

sokağında eski 39 ve yeni 28-30 numaralı yüz seksen 
arım arsa üzerinde ahıap iki katta on iki oda dört 
ıof a bir mutfak bir su haznesini ve iki kuyuyu ve yedi 
yüz altmıı dört arıın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Haltı B. 

425 2034:6 Üsküdarda Muratreis mahallesinde köprülü konak so
kağında eski 10, 10, 10 mükerrer ve · yeni 22, 24, 26 
numaralı yüz otuz iki arıın arta üzerinde ahtap bir 
katta bir küçük olmak üzere üç oda bir sofa bir mut
fak dlğeri yüz dört arım arıa üzerinde ahfap iki katta 
üç oda bir sofa bir mutfak ve altında bir dükkanı ve 
sekiz yüz kırk dört arım bahçeyi havi iki hanenin 
tamamı. Emine, Bedriye ve Necmiye H. lar 

500 20485 Rami'de Boınak mahalleıinde imam ıokağında eski 
1 ve yeni 9,9,1 numaralı yüz on artın arsa üzerinde 
ahıap bir katta üç oda bir avlu bir mutfak ve diğeri 
iki yüz arım arsa üzerinde kısmen kargir ve kısmen 
ahıap bir ahırı ve yedı yijz on dört &r!ID bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Kemal B. 

'Yukarıda cins ve nevlle mevkii ve müıtemilatı yazılı emlak hiza· 
larında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 23 hazh an 930 
tarihine müıadif pazarleıl günü ıaat ikiden ltlbaren müzayedeye 

AKİKİ RADİU 
Tıraş bıçaklarını 

Her Yerde arayınız 
Haliı İsveç çeliğinden mamuldür. Ecnebi bıçaklarından üıtün olduğuna bir tecrübe kafidir. Galata· 
ıaray ve Ankara Milli Sanayi ıerghlnde fevkalade ıöhret ve rağbet bulmuftur. Binaenaleyh kendi 
m f aatlniz noktai nazarından yalnız Hakiki Radi um tıraı bıçaklarını kullanınız. 

D 1 K K A r• • RADlUM MADE iN GERMANY yazılı taklit bıçak· 
e larmdan gakınmız. Çünkü bu bıçakların istimali 

MAHKEME KARARILE MEN'EDILMIŞTIR. 
Hakiki RADİUl\1 tıraş bıçağı fabrikası : 

Galata Ok~·u J\tusa caddesinde No. 104 - 106 
l~ADİUl\1 TiCARETHANESİ 

Yardım Sandığı 
Emli~ üzerJne Para verilir. 
Bahçekaçıı Selamet han 15 
Telefon istanbul 4262 

• • Bartın - Inebolu postası 

Hilal P;i~~t;;i 
Günü akıamı Sirkeci rıhtımından 1 

hareketle (Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Cide, lnebolu, llise Ayan
cık ve Gerze) iskelelerine azi:net 
ve avdet edecektir. Yük ve yol
cu için Sirkecide Yeni handa 
( 1 ) numaralı acentasına müra· 
caat. 

Telefon: lıtanbul 3105 

Barlı nhattı lük• Postası 
Ekspres 

A YD iN vapu.ru 16pazartesi 
Hazır an 

Sirkeciden hareketle Ereğli 
Zonguldak, Bartın, Kurucaıile 
ve Ctdeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 

karıısında Nizam oğlu han No 2 
Telefon lst: 35 !l 

··---
Karabiğa 

l:KSBPRES f>OST.ASI 

TEKİRDAG 
vapuru birinci, ikici sınıf lüks ka
maraları ve güverte yolcularının 

•• •• BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 

(6) ıncı keşide 11 Temmuz 1930 
DADIR 

Büyük ikramiye 

(200,000) Liradır 
Ayrıca : «100,000» Liralık bir n1ükafat ile 

,,5()'000», «40,000», «25,000n, « 10,000» Jirahk 

Büyük ikramiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıı Numaralara "30,, zar Lira teselll mükafatı 

verilecektir. 

Biletler: Bayilerden Tenımuzun yedinci 

akşan1ına kadar talep edilnıelidir. 
1 

Katibe Hanım arıyoruz: 
Yeni harfleri ole ur ve yazar yazıaı güzel Hesap 

ve Daktilo yazııını bilen bir hanıma ihtıyac vardır. 

Anadolu Ajansı llanat ıubeıinde, Nihat beye müracaet. 

hertürlü istirahntı müemmen 14 1 
mil aür' atındedir. Her hafta pazar-

tesi ve pertenbe günleri akıamı • • • • • .~.~.ml.l.~11111~-----------------~.•• ... HH •• H •+ ·~•+ ................... o•+++.++•+++.•+•+••.,._•+++.++'>++•++•++•+••++•+•+.···· 
t 7 d G l h d ha- ~ .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

saa e a ata rı lımın an ~!~ DOKTOR •:• 
reketle doğru Tekirdağ, Mürefte, •;,r• +•• 
Karablğaya azimet ve ayni i ke- (• AGOP YESSAYAN .ı. 
l~leri ~akiben İıt~nbula gelecek~ ::• ~i• 
tır. Yuk ve yolcu ıçin acente, lı ;• .... 

tan bul Yeni postahane karıısında :ı• Langada camiterif ıokağında No. 19 lu muayenehanesinde •:• 
Velora Han, numara 10, ._ı.• hergün hasta kabul eder. ~i• 

G~latada Rıhtım Han karıııında .ı• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • ~ı.-. 
M " "M ü t Hareket •••.••.••+••.••+••.••+••+••.••.••+••+••+••+••+••.••.••.-••+• .. ••·••.••.••+••.••+••+••+••+• uıyu ayona m racaa . -
günleri muamele vapurdadır · , ' 

Telefon 1040 lıtanbul. Veresiye 
iıtanbul 5 el icra ırıeınurlu

ğundan: 
Mahcuz ve furuhtu nıukarrer 

on çift rugan ve gleıeden imal 
edilmlt kadın lıkarpini 6-23 pa
zartesi günü ıaat 12 den 13,5 
kadar Harbiye karımnda 3 No lı 
dükkan önünde bilmüzayede sa-
tılacağından talip olanların yev
mi ınezkurda hazır bulunnıaları 
ilan olunur. 

mübaıeret olunarak saat on altıda kat'i kararlarının çekilmesi mu
karter bulunduğundan talip olanların me:ıkur günde saat on altıya 
kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan 
sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur 
emlake evvelce talip olanların kat'i karar eınaıında hazır bulunma· 
dıkları ve baıka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin 
müzayededen çektlmiı addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

\ 

--"Y ARIN,,IN T AKVİl\'.11 
.....---

Haziran 
Senet PAZARTESi Senet 1 

Resmiye 16 Hicriye I 
1930. 1349 

Namaz vakıtları -
Alafranga 

•. d. 
Güneı 
Ôyle 
lkındi 

4,28 
12,14 
16,15 

ı Akvam 19,42 
~ Yatsı 21,46 
fı imsak 2, os 

Alaturka 
•. d. 
8,45 
4,32 

Güneı 
Ôyle 
ikindi 8,38 
Akıarn ı 2, oo 
Yatsı 2,03 
imsak 6,~ 

t Muh~rrem 

' 18 42 ,_ -------' 
Ruzı Hızır 

Meı'ul Müdürü:Süleymau Tevfik 


