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Korkunç bir haber ! inhisarı! ~ I~~f 
Maliye vekaleti orman meselesini de Yunanlılar kararı Zonguldak ha valisinde 20,000 köylü 
halletmişse muvaff akiyeti takdir edilir bir heyete tetkik korkunç bir hastalıktan inlemektedir! 

ettiriyorlar ! istimdat ediyorlar . Doktor yok ! Yeni ki brlt fnhfaarı muka ve
lesi evelkl gün Büyük Mlllet 
Meclisi tarafından tasdik edil-
miıtir. Yeni mukaveleye göre, 
ılrket iki ay içinde hükumete 
"1 O,, milyon Dolar verecektir. 

Maliye vekili beyin mecliste 
verdiği izahata göre de, bu 
para Devlet Bankası sermaye
sine tahsis edilecektir. Şu halde 
müstakbel devlet Bankasının 

sırf"Dolar olarak,, "10,,milyonu 
temin edllmittir. demektir. 

Yapılan mukavelenin mad
deleri neıredilmemff olduau 
için, yeni lnhtsarın Hükumetle 
olacak münasebetleıf ve vazi
yeti etraflıca malum değildir. 
Bu hususta maliye · vekilinin 
vermiş olduğu izahata göre 
mütalaa beyan etmek zarureti 
vardır. Şirketin yeni bir fab
rika yapacağına, aradaki ihti
lafların hal mercii olarak fs
tanbul mahkemeleri kabul edll
mıı olmasına nazaran, vekalet 

, üç esaslı noktada muvaffak 
olmuı, sabık firketten alacağı 
olan "400,, bin liranın henuz 
tahsil edilmlyen "100,,bin lira
sından da feragat etmi§tir. 
Bununla ber b r ıırltettn teıkll 
edeceği ıubeler.de ve yeni fab
rikada çalııacak memur, müs
tahdem, ve saire hakkında 
ne ıekil daireslnda uyuıulmut 
olduğu da malüm değildlr.Eger 
bunlara dair mukaveleye esas
lı kayıtlar konmamıısa, mese
lenin lastikten evvel düıünül
mesl, temin edllmeıi lazım 
gelirdi. 

Diğer taraftan ıtrketln hü-

• 

knmete ikraz edeceği "1 O,, 
milyon doların f alzi biraz ağır· 
dır. Şirket vereceği "1 O,, mil
yonu "16,, sene içinde yalnız 
f alzinden alacaktır. 

Şirkete verilecek f afz ıu 
cihetten ağır olmakla beraber 
komisyon, masraf ve saire na
mlle hiç bir ıey verilmemesinin 
lemin edilmeıi de ayrıca takdir 

1 

edilecek bir ıeydir. Komisyon 
ve saire gibi teamül haline 
giren masrafların hazfedilme-
sl, tabii faiz miktarını bir parça 
hafifletmit addolunabilir. Nede 
olsa, şu buhran zamanında 
Devlet Bankaıı için "20,, mil-
yon Türk lirasını "Dolar ola
rak" temin etmek, yabana 
atılmamak lazım gelen bir 
ıeydir. 

Lakin Evelce Hük(imetle 
mukaveleye girdiği halde ken
dini tasfiye mecburi)etinde lta
lan ffrketle Hük(imet arasında 
bir orman ihtilafı olacaktır. Ke
reste piyasasına nazaran sabık 
firkete yüzde üçyüz noksanına 
verilmiı olan milyonlarca met
re mikaplık orman iti ne ol· 
muıtur? Şirkete kibrit imali ıar
Ule verilen ormanlar piyasa 
tutarile birltaç yüz milyon değe
rinde olacaktı. Şirket yok ba
hasına aldığı ormanlardan ke-
reste yapmıyor mu, bunları pi
yasada ıatmak istemiyor mıydı? 

Maliye vekili Beyin orman 
meselesine temas etmedikleri 
görülmüıtür. Meclisteki beya-
nat ta kibrit çöplerinin yerli 

mal olması temlnedildiğl zik
red liyor , bir yerde de eski 
mukavelenin ve yahut imtiya
zın bazı tadilatla ıtrkete 
iade edlldi~i kaydediliyordu. 

Bu tadilat uasında orman 
meıelesl tabii olarak ihmal e
dilmemfı olacaktır. Fakat, es
ki tlrket infiaahından bert 
vaziyet etmlt olduğu orman
lardan kereıte satmıı olacak
tır. Kibrit yapılmadığına göre, 
aradaki fark ne olacak, sine
ye mi çekilecektir? Maliye ve
kaletinin ıu cihetten hazine 
hukukunu takibetmesl, ararnaıı 
icap eder. 

Esastaki muvaffakıyete gelin
ce: Onu zaten inkar eden yoktur. 
İyi tarafları iyi, sakat taraf.ları 
düıük görmek daima hakikate 
doğru gitmek ve koımaktır. 

Arif Oruç 
ncı a 

Prenses heana dün şehrimize geldi 

Roınanya kraliçesinin kızı Prenses ileana dün lskenderiyeden 
ıehrimb.e aelmit ve Romen konsoloslufu erkanı tarafından karıı
lanınııbr. Yeniden kurulan saltanat yuvasına avdet etmekte olan 
Prenıeı bu sabah köıtenceye hareket edecektir. 

Prenıeı reılnıde (X ) ip.retle sösterilmtıtlr. 

Dün muhtelit mübadele ko
misyonu bitaraf azaları Anka
radan ıehrimlze gelmiılerdir. Bi· 
taraf aza ile birlikte g~lmesl 

beklenen Türk heyetl murahha
sası reisi T evffk Karotl bey gel
memlıtir. Mumaileyh bir kaç gün 
daha hareketini tehir etmit 

bulunmaktadır. Tevfjk Kamil beyin 
meclisin &on müzakerPtına içtl
rak etmek ve bazı tılerf gör
mek üzre bir kaç gün daha An
karada kalmak istediği zan e
dilm ektedlr. Bitaraf aza eimdl
llk intizar vaziyetinde olup Yu
nan hükumetinin cevabını bek· 
lemektedir. Bitaraflar kararının 
elye\'·m Yunan hükumeti tara-
fından hususi bir divanda tetkik 
edilmekte olduğu ve ancak bir 
kaç gün sonra cevabın gelebile
ceği anlaıılmaktad.,. Bu ceva
bın vürudundan sonra ltllafna
menln tatbikatına baılanacak 
ve komisyon itlerine bu tatbikat 
nl!zaret edecek ve etabli vesi· 
kalarını tevzi eyleyecektir. 

Bir Paşa 
-·~· 

Defterdarlıkta açı-
lan müsabakaya 

giriyor! 
Malt ye vekaleti 100 lira maktu 

ücretli iki memur almak için 
defterdarlıkta bir müsabaka ilin 
etmlftl. Aldığımız malumata na
zaran ilan müddeti zamanında 
bu memuriyete 25 kiti müra
caat etmlttir. 

Bunlardan biri de mütekait 
bir paıadır. Daha neler ftf lece
ğiz? 

-·-~ ... --
Mecliste 

Ankara belediye 
istikraz kabul 

edildi 
Ankara: 1~ (H. M.) Millet 

Meclisi bugün toplanmııtır. An
kara ıehremanetl tarafından ha
zinece tahsil edilmekte olan be
lediye hissesi harıılık göıterfl
mek suretile bir milyon liraya 
kadar 11ktedilecek istikraza Ma-
liye Vekiletl tarafından kefalet 
edilme•i hakkındaki kanun la
yıhası müzakere ve kabul epfl
mittfr. ----.... ----

Aleyhimizdeki da-

... 

valar bitmedi! 
Dün ikinci ceza rrahkeme· 

sinde, müheyyiç neşriyattan do-
layı baf muharrlmlz Arif Oruç 
beyin muhakemesine devam edtl
miıttr. Bat muharririmiz rahat
sız oldufuna dair. mahkemeye 
bir rapor göndemtı, muhakeme 
perıenbe aününe kalm11tır .Oğün 
karar verilecektir, 

Dehşetli bir sa1gın köylerini isti]a eden 
Zongu]dağın limanı 

Zonguldak, 16 (tHusuıi~) - Ka
radeniz ıahtlf nde Zonguldak ci- . 
varında anadolunun en tirin ve 
büyük kazalarından 600,000 nu
fuslu ( Devrek ) ka&abası büyük 
bir afetle mahvolmak tehlikesine 
maruzdur. 

Bu havalide halk hatta üç ay
lık çocuklar frengi hastalı~ından 
kırılmaktadır. 

Hükümetce mukaayet haıta· 
ları dedi ~n hine baliğ olmakta 
bir okadarda kay<leClilmemfı haa- "r 
ta bulunmaktadır. 

Haylı zamandanberl reımi ve 1 
husuıi doktor mevcut olmamasın
dan dolayi tedavisizlik ;üzünden i 
frengi afeti dairei sirayetini tevsi 1 
eylemekte, zenginler hastalarını ! 
Zonguldakla İıtanbula göndere- I 
rek büyük masraflar thtlyarile 
tedavi ettirebilmekte laelerde bu- l 
na kudreti klfi eelmeyenlerle 
zevalh köylüler ecelelz ölmekte

dirler. 
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Ahali Baıvekalete müracaatla 
vazı yetfn v:ehametlni anlatarak 
bir tabip izamını istirham eyle
dikleri gibi Meb'uı Celal Sahir 
bey ae keyfiyeti telgrafla tekit 
dtiklerl halde henüz bir netice 
hasıl olmamııtır. 

Ahalinin ilrarla doktor tale

bine ve fenni tababete gösterdiği 
ltlmat ve lttlyaka karıı elan 
klmsento gönderilmemesi, para 

kazanmak heveslle olsun serbest 
etibbadan hiç birinin gelmemesi 
cidden ıayanı dikkat ve elim bir 

meseledir. Bu sebepten bir buçuk 
ıene evvel açılan asri ve güzel 
eczahanenin de kapanmak tehlü
keslne maruz kaldığını gören 
ahali mütee111if ve mütee19lr ol-

maktadır. 
Pek mühim ve ıayanı ehem· 

mtyet gördüğümüz bu meıele 
hakkında hükümetln nazarı dik

katini celbederiz. 

Mes'ele halledildi ! 
Dün mahkeme bana ait hakkı çaldı 

diyen doktoru mahkôm etti 
Bir müd-

det evvel et· 
fal hastane-
&inde müta-
lea edilen 
bir haıtanın 
ilmi mütale-
asını neıre

den doktor 
KazJm ls
ma il bey 
eserini neı· 

re ttf k ten 
ıonra aynı 

Haklı çıkan doktor 
Kazıı11 lsmaiJ 

13. 
hastane ettbba11ndan İhsan bey 
Kazım bey aleyhine etJbba odası
na müracaat etmittl· 

Etlbba odası Kazım beyin 
beraetfne karar verdi. Fakat 
İhsan bey K&zım bey hakkında 
bana alt bir hakkı çaldı diye . 
iıaatta bulundu~undan operatör 

Kazım lımail bey mahkemeye 

mürncaat etmlıtl •. Beyoğlu ıkJn
ci sulh ceza mahkemesinde rü
yet edilen ve uzun zamandan 

1 beri etibba arasında dedi kodu
lara ıebep olan bu hadise niha
yet mahkemenin kararile dun 
kapanmııtır, Mahkeme verdiği 
hükümde İhsan Beyin hakaret 
kas tile el fazı harf ettiğini te bf t 
ederek Ihsan Beyi ı 00 Ura 
nakli tazminata mahkum etmfıtlr. 

Bu suretle·Kazım bey Davayı ka
zanmıı oluyor. 

Bu hadıae bir genç heldm1n 
yaptığı etüde eski bir hekimin 
teıahup iddia etmeıfr.den çıkmı-

ıtır • Filhakika b1.1 vakayı mütalea 
eden, otopıfyl yapan Kazım 
beydir, hastahane sertabibi de 

bu vakanın kendi emrlle Kazım 
bey tarafından mütalea edtldi
glnf ifade el mittir. 

Jhıan beg elfazl tahkiri 
yeyJ muhtelif meslekdaılar hu-

zurunda kullandığı için Kazım 

ismail bey bütün bunları mah

kemeye ıahlt göıtermıı ve ıahlt
ler ifadelerinde Ihsan beyin J 
Kazım bey için (çaldı) dedlilnl 
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Sahife 2 

Hakikaten! 
Mübaşir ücreti için 
bir talimatname 

yapılmalıdır 
. 
Izn1ir n1ektubu 

İzmir ( Huıuıi muhabirimiz
den) - Adliye dairelerinde, mü
baıir üçreti namile alınmakta 
olan ücretlerden, ashabı meıa

llhin bütün itleri akim kalmak· 
tadır. Bu huıuıta en fazla tenkide 
ıayan icra dairelerindir. Şehir 

dahilinde ve veıafti nakliyesi ol
mayan kaza ve nevahide bu üc-

retin alınmaıı gayrı caiz olduğu 
halde maalesef verilmeyen (10) 
kuruı gibi cüz'i bir ücretten bin
lerle liralık itler geri kalmakta
dır. Verilecek ücretin ney~ is
tinaden verileceğini bilmeyen 

aıhabı meıalih kabahathlar meya· 

nına ithal edilmez. Çünkü; kaba· 
hat, adliye daireıinindir. Veka
letin bu ücretlerin ahnmaıı hak
kında bir emir, ve ne suretle 
alınacağı hakkında keza talimat
name ve cedveli olmad{ğı halde, 
alınmasının kanuna ne derece 
uygun olduğu meçhuldür. 8ir 

esasa iıtlnat etmeyen ıu ücret 
meıeleıi bazen pek acıklı sah-

neler ibdaı etmekte, iti haddinden 
fazla uzatmakta ve aıhabı meıa
lihin canını yakmaktadır. 

lıin garibi iıe, mahkemeler 
mübaıirleri vesaiti nakliye ihti-

yacı olmıyan mevakie ücretsiz 
tebligat yaptıkları halde, icra 
daireıf, mübaıirlerlnin ücretle 
tebligat yapmalarıdır. Taıra mü-

baıirlerl} e de ücreti gönderilmeyen 
ihbarname, davetiye ve ıaireyi 

bila tebliğ iade etmektedirler. 
Bir kazada 1 O kuruı ücreti mü
baılrlnin neye ıarf edileceğin,. 

hiç füpheıiz akıl erdirilemez. 
Şimdiye kadar bu pek gülünç ve 
o kadar da acıklı itlerin müddei 

umumilik makamının nazarı dik
tatini celp etmeyiıl cidden taac
cübe ıayandır. Bu hakikat icra 
daireılndeki dosyalarla sabittir. 
Bu itlerde yalnız bir nokta mem
nunirati callptir. Bu da Zabıta 
vasıtaaile yapılan tebliğattır. 

Bir çok vatandatların, itleri
nin bu ıekilde geri hlrakılmuı 

Adalet mefhumuna mugayir ve 
uıulıüzdür. Vekalet, şayet 

böyle bir ücret verilmeli lazımıa 
bir talimatname yapmalı ve halk 
da ona göre vereceği paranın 

nereye gidecegini bilmelldir.İılerln 
uzamasına ve akametlne sebe
biyet veren bu kanun harici 

itlerin ııkı bir tetbirle önünün 
alınmaıı zamanı gelmiı ,-e hatta 
geçmektedir. 

Siyanwtt in . 
--~ ... -----
Ticari kara liste 

iıtanbul ve lzmir ticaret oda
lan yakında bazı firmalar için 

bir kara liste neıredeceklerdir. 
Bu listede evvelce mal sipa

riı ettikleri halde fimdt almaktan 

imtina edenler zikredilecektir. 
Bu ıuretle bu gibilerin harici 
ticaretleri ıekteye uğratılacaktır. 
ıs _ _ 

ifade etmiılerdlr. Dün ıabah iklncı 
ceza mahkemeılnde Kazım beyin 

vekili Oıman Nuri bey uzun bJr 
iddianame yapmıı ve mahkeme 

ceza kanunun 485 inci maddesi 
mucibince İhıan Hilmi beyi 
mahkiim etmiıttr. 

Romanya da 
Yeni hükumetin si
yaseti değişmeye

cek 
Bükreı, 16 (A.A)-M. Paniu, 

ecnebi gazeteleri kabul etmit ve 
kendilerine bazı beyanatta bu
lunduğu ıırada Romanyanın ha
rici siyasetinde hiç bir değlıiklik 
olmıyacağını söylemiıtlr. 

Bükreı, 15 ( A. A) - Kıral, 
ceneral Preıan ile Federal Ave
resco'yu mareıal tayin etmittir. 

Bükreı, 15 (A.A)- Rom,nya 
killıesi kıral Karol He Prenseı 

Elen arasındaki talak kararını 

f eıhetmiıtir. 

Bükreı, 1!5 ( A.A ) - Kabi
ne meb'uıan meclisinin huzuru
na çıkmııtır. 

M. Maniu daimi ıulh siyase
tine devam edeceğini beyan et
mittir. 

Mütenıadiyen yeniliyor! 
Viyana 15 - Galataıaray 

takımı Vtyanadaki son maçını 
yapmıf ve Hakova takımına 1-0 

mağlup olmuıtur. Takım bir kaç 
gün ıonra avdet ediyor. 

Boguşma devam 
ediyor! 

Bombay, lfi (A . A) - Avru
palılarla meskun mahalledeki 
Avrupalılara ve Hintlilere alt dü
kkan ve mağazaların önünde ec· 
nebi kumatları satılmasına mani 

olmak için nöbet bekleyen 26 

gönüllü tevkif edilmiıtir. 

Bunlar-, ıatıcıları kurtarmağa 
matuf teıebbüılere dair olan emir
namenin bir maddesi mucibince 

·1 ay hapse mahkum edilmi,ler
dir, . 

42 Kadın olmak üzre 45 ka
dar erkek Bombaydan 1 O mil 
uzakta bulunan Bandera' da yer-

YARIN 

Heyecanlı oldu! 
İzmir lik maçlarında iki ezeli rakip 

Altay ve Göztepe çarpıştılar 
İzmir 14 (H. Mu) - dünkü golü ııkı bir ıütle Altay kaleıi 

Cuma günü lik maçlarının en ağlarına takarak takımınıD ga-
mühimlerl icra edildi. Saat tam hblyet ve ıeref golünü kaydetti. 
onbeı buçukta K. S. K - Altın Bundan ıonra ekıeriya hakim 
Ordu takımları karıılaıtılar. Irk oynayan Göztepe baıka gol at-
haftayim 35 dakika haımına faik tırmağa meydan vermemit ve 
oynayan K. 5. K lılar rüzgar altay 0-1 galip gelmiıtir. 
lehlerine olduğu halde ancak .._..,'iyanzeltin 

1 

Nevzat beyin gayretile bir Gol --·-• .. r ı-··-
atabildiler. . A .k k 

· İkinci haftayımde Altın Ordu- merı aya mu a-
lar vaziyete hakim olarak daha 

1 ~b l b ·ı • •} f 
haftayim baılarken ıağ açıkları 1 e e l mısıı. 
vaııtaıtle yaptıkları iki tehlikeli 1 Paris, 16 (A.A) - Amerikan 
akında K. S. K. hlara 2 gol at- gümrük tarifelerinin reiıicümhur 
tılar, oyun Altın Orduluların ha- M. Hoover tarafından imzası 

, kimiyeti altında cereyan edi- meıeleıine temas eden '"Echo de 
yordu. oyunun bitmesine iki da- Parlı,, i'azeteıl mukabele bil-
kika kalmıttı· ki K. S. K. ıon miıll tedbirlerine müracaat lüzu-
bir gayretle beraberlik golünü mundan bahsettikten sonra di-
yapmıı ve oyun beraberlikle yor ki : 
hitama ermiıti. Amerikan ihracatının hemen 

l\'laç nasıl oldu? yar11ını ıanayi mamulatı (teıkll 
Altı ıenedenberl Altaya ye- etmektedir, Bundan dolayı lüzum 

nilmekte olan lzmirin en güzide gürdüğümüz tedbirler alınacak 
takımı olan Göztepelilerle üç olursa Amerika ehemmiyetli za-
senedfr İzmir ıampiyonluğunu rarlara uğratılmıı olur. Amerikan 
mu haf aza eden ve çok kıymetli otomobilleri amilleri Fransa da 
elemanlara malik olan Altay- dantelacılık ıan'atını kurmak 
lırala çarpııınaları bütün lzmir için daha fimdiden tava11utta 
halkını alakadar etıniı ve ıtad- bulunmuılardır. Herhalde güm-
yum hınca hınç dolmuıtu. Oyun rük caıusluğu teıkilatının her tü-
aaat on yedide baılanacaktı. hır.- rlü faaliyet ve hareketine artık 
kemin davet düdüğünü müteakip biran evvel kat'ı aurette nihayet 
bu iki kıymetli takımlar alkıı vermek icap etmektedir. 

tufanı araıında sahaya çıktılar. Bitbin başi hudut haricine 
İlk hücum Göz tepe tarafından Viyana, 16 {A.A) Binbaıı Pa-
yapıldı. bıt hudut haricine çıkarılmiıtır. 
Altay kalesine kadar bu tehlikeli 

hücum hatalı bir ofıayit yüzünden Feci bir kaza 
gole tahvil edilemedi. Bu hafta 
ymda görülüyordu kl Göztepe 
daha canlı oynıyor ve hasmına 
ağır bauyordu. Göztepenln haki-

miyeti altında devam eden oyunun 
daha onuncu Ldakikada Sağ a
çıktan güzel bir paı alan İzmi
rln küçük Gol kralı Abbaı ilk 

Ullano, 16 (A.A.) Tayyare- ' 
reler tarafından havada yapılan 
hareketleri seyretmek için topla
nan halk\an bir kısmının ifgal 
ettiği bir tribün yıkılmıı ve üı
t~ndekilerin hep!! yere dütmüı
tur · Bir çoğu ağır olmak üzre 
80 kiti yaralanmııtır. lilerin içki satılan ve kullanılan 

yerlere girmelerine mani olmak 
için bu yerleri tara11ut etmekte
dir. 

l Köprü hulyası! 
~5mo-;t-

Gene hekimler 
t 

Valiyi yere 
yığdılar 

Kanton, 16 (A.A)- Kantonu 
ziyarete gelmiı olan l.iu • Huan
Y en' Kvvantoug valiıile bir mü
ddet gorüıtükten sonra odasına 

çekllereh lıtirahat ettiği ıırada 
muhafızlarınden biri birden bire 
içeriye glrmlt ve gayet yakından 
kendisine ateı etmtıtir. Liu-

Huan-Y en, olduğu yere yıfılmıı 
ve hastaneye g~türülürken yolda 
ölmüıtür Katil, hemen ıokağa 
kaçmıı, fakat biraz ıonra poliı
ler tarafından yakalanmııtır. 

Mutaarrız, zabitaya verdiği 

ifadede K vvangıi-dekt aıi kuv-
vetler kumandanının Liu.Huvan

y en'i öldürmeğe muvaffak oldu
ğu takdirde kendisine 1 O bin do-

lar vermeği ve ayqı zamau da 
kendfıini miralay yapmağı va de
ttığlni söylem ittir. 

Bir tayyare kazası 
Mtlano, 1~ ( A. A) - Bir 

tayvare yere tnecefl ıırada ka
paklanmııtar. Pilot telef olmur 
tur. 

I Emanetle ticaret 
odası imtihan 

oluyor! 

1 
1 

Ticaret odası bundan bir rnüd · 

det evvel yaptığı bir fçtirnada 

İıtanbul limanı hakkında bazı 
kararlar vermiıtf. Ticaret odaıı 
raporunda diyorki: 

'" İstanbulun bir limana kat'i 
ihtiyacı vardır. En ~abli Umanda 
haliçtlr. 

Burasını asri bir Uman 
haline getirmekteki manı Galata 

Un kapanı köprüleridir. J(öprü

leri kaldırmak naklıyab feribot
larla yapınak lazımdır . . 

Ticaret odasının bu raporuna 
emanet bir cevap hazırlaınııtır' 

Emanet ezcümle ıunu ileri sür
mektedir ki oda ıehir tktiıadi
yatının yalnız liman faatfyetin
den ibaret olmadığıdır Emanet 

liman için uzun mütalaalar ıer .. 
detmektedir. Ve en ıon noktai
nazar olarakta köprülerin kal
dırılmaıına ıtddetle mümanat et-
mektedir. ı 

Ayrı bir birlik yapmak
tan vaz geçtiler 

Ettbba Odasının genç hekim

ler hakkında tevbih kararı ver

diğine dair olan ıö2ler hakkında 
doktor Muhip Nurettin bey de

hlfıtirki : 

- Ebbba Odaıı tevbih kara

rı vermemlı bizim .. neıriyatımızı 

taıvip etmemittir. Genç hekim

ler birliif namında bir teıekkül 
için hiç btr arkadaı tarafından 

teıebbüı vaki olmamııtır. 

----· ....... , ,...._ -
Kudurmuş bir kasap 
Evelkı gece Şehzade baıında 

Sadık efendinin meyhaneılnde 
oturan kaıap lımail bir aralık 

bıçafını çıkarmıf ve: 

- Artık ıen yaıama beyahu 

diye kar1111nda oturan ıoför 
Ahmedı baıından yaralamaıtır. 

Azıııı kaıap bir aralık ken

diıini tutmak lıteyen Oıman 
lıminde btrtnl de kolundan yara

lamıı ve yakalanmııtır. 

ı 7 Haziran 
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1 n hisar masrafını 
kim almış! 

Şeker ve gaz inhisarlarınıD 

lağvı ve bunlardan alınan Jnhl· 
sar reıim ve masrafın gümrük-

lerde cibayeti ortaya yeniden 
çok mühim bir meı' ele çıkarmW 
tır. 

Bu meı'ele hiç yok yere bazı 
kim,elerin cebine külliyetli par• 
girdiğini göstermtıtlr. 

Bittabi bu para ıeker gibi gı
da maddderi üzerinde olduğun· 
dan fakir ve paraıız halkın 

cebinden ve ıırtından çıkmıf 
demektir. Bu meseleyi kııaca 
hülaıa edelim. 

Şeker ve gaz inhiıarları te· 
ıis edildiil zaman bunlardan ki
lo batına 8 kuruı inhiıar reımi 
ve yirmi para da inhiıar maı· 

rafı alınması kanun ve talimat
name mucibince tekarrür et
mittir. 

Aradan zaman geçince en 
ağır ıanayiden bulunan ıeker 
ıanaylinin biz de teıiıine gidil· 

mit ve bu maksatla biri Alpullu· 
da diğeri Uıakta olmak üzre 
iki fabrika açılmııtır. 

Bunlar bittabi milli ıanayi 
himaye dolay11ile inhiıar reı
minden ve inhisar masrafından 
muaf tutulmuılardır. 

İnhiıarın lağvı dolayııile yeni 
gümrük tarifesi yapılırken ıe
kere 27 kuruı gümrük vazedtl

miıttr. Yalnız bu zam yapılır

ken kanuni olmayup ta bir ta· 

ltmatname ile alınan inhiıar 
masrafı da bunun içine sehven 
ithal edilmiftir. 

Alakadarların ve teker tüc
carlarının ıöylediklerine nazaran 

eaaıen bu inhisar masrafı hiç bir 
kanun yokken bazı kimselerin 
cebine girmiıtir. 

Şözleki inhiıar reımi ecnebi 
tekerlerden kanunla alınmııtır. 
Halbuki inhiıar masrafı kanunla 
değil talimatname ile cibayet edil-

mittir. yerli ıeker sanayii himaye 
edilirken yalnız inhiıar reıminin 
alınmaması lazımdır. 

Kilo baıına 20 para inhisar 
masrafı da alınmadığı takdirde 
bu devletin cebine girmeyeceği 

gibi eaaıen rekabete çok meıafe 
bırakan yerli ve ecnebi ıekerleri 

araıında da büyük bir fark yap
mııtır. 

Şeker tüccarları bu husus için 
Ankaraya müracaat ederek key-

fiyetin nazarı itibare alınmasını 
ve gümrük kanununda hiç olmaz
ıa bunun tenzilini iıt lyeceklerdir. 

Küçük şanayi erbabı 
Ticaret odaıı, küçük ıanayl 

erbabının tf'tviki sanayi kanu

nundan iıtifadeleri için tetkika

ta baılamııtır. Ald°ığı neticelere 

köre kGçilk ıenaylln de teıvtki 

ıanayifn bahıettlii haklardao 

iıtifadeıiçfn grup grup kopetlf

ler yapılmaıı tazım oldufu ka
naatindedir. 

-·-
H. Fahri beyin <la vası 

Bu gün öğleden ıonra Sulta
nahmet birinci ıulh ceza mab-... 
kemeıtnde, Halit Fahri 8. tar•·.., 
fından Darülbedayf rejlaöril aleY .. 

hine açılan darb ve hakaret da· 
vaıına devam edilecekUr. 

• 



• 

17 Haziran 
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Tuhaf bir tevzih! 1 
>lıaO"t ... -

YAlUN 

lİNÜN HABE 
1 

Sahife a --
ı Ne doğru değilmi? • 

LERI -·~--
Dün bir muallim kariimizden 

Dünkü nushamızda Seyrisa
fainin garip ve ıayan teessür 
icraatını l<ayt ettiğimiz sırada 
idare müfettiılerinden Kemal 
Beyin müddeiumumillkte ki me
ıeleıinden de bahsetmiştik. 

1 

Feci bir kaza\ Keyf için Yerli mal 
Sergisi 

ou pek haklı mektupları aldık . 
Hiç bir kelime ilavesine lüzum 
görmeden aynen dere ediyoruz: 

" Maarif idaresinden mek
teplere gönderilen tamimlerde 
Maarif müdlriyeti ayn~n vekaleti 
celileden irsal, emaneti aliyeden 
tamim buyrulmakla .. tebliğ olunur 
diyor! Bu hale nazaran maarif 
müdüriyetine adliyede olduğu 

gibi "Maarif tebligat müdiriyeti,, 
dense muvafık olma:urı? Çünkü 
emanet teıkllatından sonra Ma
arif müdirlerlnfn esaslı vazifeleri 
alınmıı; vekaleti celile, emirleri
ni daktilolara tekrar ettirtip mek
teplere göndermekten ibaret kal
mıı gibidir! Her hangi bir tamimin 
bir mektebe yollanması için ve
kaletten emanete emanetten ma
arif müdiriyetlne maarif müdiri
yetlnden de mektebe gelmesi ne 
demektir'? cumhuriyet devrinde 
yarınki nesli yetiıtirmekle mükel
lef olan biz muallimlere eski de
virleri hatırlatan " celHei aliye! ,, 
tabirleri ne vakte kadar devam 
edecek Maarif tamimlerinde gö· 
rülen bu hal bir azda ıeyrlsef ai
nin Tensibi aliye iktiran sözleri
ne benzemiyormu? artık bu gi
bi tabirleri görmemek iste· 
mekte herkesin ve hele biz-

İdarede bu hadiseden sonra 
el6.n müfettiı olarak alı konul
IDUf olan Kemal Beyden dün ıu 
mektubu alıyoruz : 

1 

: oldu 
-~-

Havayasıkılan kur-

YARIN gazetesi Müdüriyet 
Aliyesine 

Bir kız sokağa 
düşerek öldii 
Dün saat 15 de Galatada 

şun mes'elesi 
--»-1<-

Hazırlıklar sü-
ratle bitirilecek 

Gazetenizin bu günkü nus-
hasında Seyrisef ain idaresi al ey- Beyzade sokağında Baki efendi-
hindeki neıriyata ismimin de ' nln ev!nde oturan Neziha hanı- ' 

Dünkü nüıhamızda pollı ikin
ci ıube müdür muavini Şakir be
ye, bir gazinoda silah atmak 
vak'aaından dolayi itlen el çek
tirildiğini tafsılatile yazmııtık. 

Sanayi birliği fabrikalara ye
ni bir tamim göndermlı, 11 A· 
ğuıtos 930 tarihinde Galataıa
ray liıeıinde açıladak olan 2 in
ci yerli mallar sergisinde teıhtr 
edecekleri eı yanın ihzarına ger
mi verilmesini ve 15 Temmuz
dan itibaren yerlerini tanzime 
baılamalarıoı teblil etmiıttr. 
Aynı zamanda Birlik Milli İkti
sat ve Taıarruf Cemiyeti tara
fından Ankarada 20nbanda açıl· 
mıı olan sanai ıergiıinde teı· 
hir edilen ııoayi grafikleri de 
istemittir. Memleket ıanayiinin 
ıenelere niıbetle taha vvülatını 
gölle ren bu grafikler de •ergide 
ziyaretctlere teıhir edilecektir. 

karaıtırıldığını hayret ve esefle mın yanında müıafir gelen 18 
okudum, 17 Mart 1930 tarihinde yaıında Suzan H., evin 4 üncü 

Aldığımız mütemmim malu
mata nazaran mes' ele mülkiye 
müfetttıliğlne akıetmiıtir. baııma gelen hadise bir zabıta katındaki pencereıinden battanl- ' 

Yak' asından ibarettir. ya silkerken sokağa düımüı, Müfetttıler tahkikata baıla
mıılardır. Bu bapta idare müdiran ve 

1 
vücudunun muhtelif yerlerinden 

erkanından her hangi biri aley- yaralanmııtır · 
hine ikame edil mit bir davam 1 Suzan ağır surette yaralandı-
Yoktur. • ğından bir sedye ile Senjorj 

Barita iknıal edikli 
Vilayet taksimatı mülkiye ha

ratı ikmal edilerek Ankaraya 
gönderilmittlr. 

Bittabi ıuikast mütecaıirinin hastanesine götürülürken vefat 

d d hh- - 1 etmiıtir. "' 
er est ve esbabının taza uru 

t8Q8C7Z nıakamı aidtnden talep ve dava 1 

edilmlıtir. oıu·· m 
Binaenaleyh, her hangi bir Kredi lizım! 

ma~~~leri! 
1
sanayicii;;- veki: 

Yak'anın bu ıekilde tehiri gay
retinde bulunarak Gazetenize 
bu ayarda malumat verenlere 
havalei sem'i itibar etmemenizi 
rica ile bu cevabımın aynen 
neırlni matbuat kanununun ba
na bahı ettiği haktan istiane 
etmekliğime meydan bırakmıya
cağınızı ümit ederim, Efendim.,, 

_ _..., .. ~··· 

Bir senede kac lete muracaat ettı Taksim meydanı 
k 

. d ' Sanayi birliği tarafından ge- 1 
işı ez i çenleı de aktedilen aenelik kon- ~leydan 24 Ian1ba ile ay-

Morning Poıt gazetesinin gra içtimaında hükumet nezdinde dınla tılacaktır 
Londra muhabiri Avrupa ve erbabı aanayie kredi temini için Taksim meydanının ikmali 
Amerikada 1929 seneıi içinde müracaat ve temenniyatta bulu· bitmtıUr. Yalnız etrafının te-
vukua gelen otomobil kazaları- nulmaaı kararlaıtırılmııtı. Dün mizlenmeıi kalmııtır. 

Yarın - Kemal Beyin mek
tubunu aynen neırediyoruz, Biz 
hldiseyi vaka zamanında müddei 
umumlliğe aksettirildiği ıekilde 
kayt ettik. Evrak müddeiumumi
likte 30-3473 numara ile bulun
maktadır. Polis ikinci ıubesinede 
de failin her halde derdesti emri 
22-5-930 tarihile verilmittir. 

Seyriıef ain idareıi ' 
Müfettiılerinden 

KEMAL ndan ölen ve yaralananların kor- b l Talimhane meydanının etra· ir ik tarafından bu husuıta baı 
ı kunç bir yekun tutan listeılni vekaletle iktisat vekaletine birer fındaki duvarların da çirkin ıeklt dlzelttlecektir . Abidenin de 

Kemal B. ıahsan dava etme
yebilir. fakat bizim kayt ettiği
miz huıuılar polis tahkıkatı, 
dosyalar ve ryüddeiumumlliğln 
bizzat yaptığı tahkikat neticesi 

ne müstenittir. 
An,aııhyorki müfettlt Kemal 

Be-ye bu tavzih yazdmlmııtır. 

yapmııtır • . 
Bu liıteye nazaran 1929 ıe· 

neıi içinde lngilterede 6696 ve
fat (170,917) yaralı, Fransada 
(3267) vefat, 27159 yaralı, Ber
linle italyade ise (209) kazalar
dan ölen (1234) yaralı vardır . 
Portekizde (205) vefat f 2553) 
yaralı vardır. 

Kanadada iıe (1170) ktıi 

ctlllanmaaı bltmlıttr. 

Abidenin etrafına çekilen 

nayi ve Maadin bankaaına v~ri· parkelere halkın tstlrahatı için 
len ( 3 ) milyon liranın kredi ihti- kanapeler konacaktır. Bundan 

istida gönderilmiıtir. Bu iattdalar
da iktisat programı mucibince Sa· 

baıka meydanın etrafına 1500 
yacına karıılık olmak üzre erba· mumluk 24 tane elektlrik lam-
bı fanayle tahılıi istenilmektedir. ba11 konmaıı tekarrür etmlttir. ----·----- _____ .,._ 

Baro intihabı Kız ne oldu? 
·•l-0-lt• 

kazadan ölmüıtür. 
Ayni zamanda otomobil ka- Onbeş gün sonra yapıl- Despina isn1inde bir kız 

zalarından Amerikada ölen- n1asına karar verildi 3 
lerln yekunu (33060) yarala- gündür kayboldu ! 
danların mtktatı (1200000) klıi- Baro hey'eti idaresinden iıtl- Aynalı Çeımede oturan Ma-

dir. İıtanbul ve Türkiyede 1929 ' fa eden Nazmi \'e A11m beylerin dam Elenlnln kızı 15 yaıında 
Düıünülememittir kl bu hıç bir 

1 ıeneıl zarfında 98 kiti ölmüı ve \ yerine yeni ad. intihap edilece- Deıplna, üç gün ev.-el danı ıa-
feyi ispat etmez. 588 kiti yaralanmııtır. jini yazmııtık. 

d 

d lonuna gideceiinl validealne ıöy-

Bır ıey ispat e iyorsa 0 a Dün ıaat 3 de içtima yapı-ınüfettıı Kemal Beyin de elim sibl hiç kimıenin teılrl altında lemlı, evden çıkmıı bir daha 

sergüzeıtini naklettiğimiz Ereğ i yazı yazdırılır kimselerden değiliz av et etmemiıtlr. 

lerin hakkımız yokmu? Gaze
tenizde bahsettiginiz "Sivas 
Maarif Emini,, beyin teftlı ıey-
yahatlarında sureti istikbal ve 
tef yii hakkında verdij'iniz tafıi
lata gelince; Bunu bendeniz ta· 
bii buldum ! . cünkii mirimuma
tleyh vekaleti Celilenin memuru 
olmuı oldugunu iıbat etmlyo-1 
rmu?... Gazetenizin hürmetkar 
karilerinzinde bir muallim Ha
mlı: Seyı ilefainde oldugu gibi 
ıünün birinde "Vücudunuzdan 
lıtifade edilmedigi için vazlnize 
nihayet verllmııtir ,,meelinde bir 
azllname almamız mühtemel 
oldugundan imzamızın mahfuz 
kalması ayrıca rJca olunur! .. 

13ir deli kendini soağa 
atb 

Ü ıküdarda Paıa Umanı cad
desinde oturan boyacı Mehmet 
Tahir efendi duçar olduğu hasta
lıkı neticeıl aklını kaçırmıf, evin 
üat katından kendiaini aokağa 
atmı1,ba11&1dan, yüzünden ve eair 
yerlerinden ağır surette yaralan
mıı, Tıp Fakültesine yatırılmııtır. .. ....-1 

• 1 lacaktı, fakat ekseriyet ancak d 

ıuvarisi Fahrettiu Beyin uğratıl- Matbuat kanununun madde- dörtte toplanmııtır. Bir ıaatten Oeıplnamn avdet etmemesi 

d
1
x

1 
akibete uğratılmamak için tinden iltiane etmeıinden de böy- j fazla devam eden içtima neli· IS 

1 
ailesinin endiıeainl mucip ol- l 

Haımetlu imparator hazretlerin- le aılklir bir iıte pervamız yoktur. ceılz ka mııtır. Yeni iziların Hareket - Hermaıı ( avası 
H ı ı olmuı ve keyfiyet polise ihbar 

den duyulan ihtlrazdır. a dkat önünde mparatorlu- onbeı gün ıo:ıra tekrar toplanı· Dün ikinci ceza mahkeme-

d 
·· ı ğun Ha t• d h l k edilmiıtir. Zabıtace her tarafta H d 

Kemal Beye ıuou a ıoy eye- ıme ı a i yer ere apa- larak intihap edilmesine karar sinde Hareket - erman ava-
lim ki biz kendisine yazdırıldığı nır. yerllmittir. teharriyata baılanmııtır. ıına devam edllmlttir. ~ == ~*~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~;;;;~~:!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~;;~~~~~~~~~~~~ 

Tefrika No: 52 17 Haziran 1930 l 

( Ankarada hİ!_ maCera) 

Dört sene evvel memurlye
Unden nasıl çekildiğini anlattı. 
Merhum ıebep oldu buna Diye 
devam etu.- Bir gün mecliste bir 
btizah yapılmıı. Vekili fena hal
de ııkııtırmıılar, vekil de hıncını 
müsteıar olmak itibariyle Sami 
beyden çıkarmak iatemif. 

Sami bey, teeaaür içinde t. vi
ne dönmüı, o gece yemek yeme
miı. Hatta zevceılni olmıyacak 
bir ıeyden rencide etmif. Derken 
Feridunun merhum amcası ziya
retlerine gelmif. Vaziyetten ha
kiki bir doıt ııf ati le mütee&1ir 
görünmüı, Sami beye iarar ile 
lıtlfaaını verdirmı1 . Ertesi günde 
lı Bankasından mühim bir kredi 

Yazan: AY //AN 

l temin ederek ıabık müıteıarı 
ticaret hayatına ıokmuı. 

Sami bey ltütün bunları hır 
hamlede hülaıa ederken elint 
gö~süne bastırarak diyordu ki: 

- Bilmezsin azizim. Az za-
manda çok para yaptım. Merhu
mun insaniyeti beni rneınu 1 r yet 
hayatından kurtardı. Vefa.tını öğ· 
rcndlğimlz zaman çok kederlen· 
dik. Handan üç gün od asına 
kapanarak ailadı. Bilirsiniz ki, 
Handana muhabbeti vardı mer
humun .• 

Feridun, Handanın ismi aıe
çerken , Sami beyin kolunda 
rağıeler geçiriyordu. Dudakları 
titriyerek dinliyordu. Sami bey 

elleriyle iıaretler yaparak müte
madiyen anlatıyordu : 

- Sahi, bilmezıinlz tabii. 
Handanın Qç buçuk yaıında bir 
kızı da vardır. 

Feridun az daha boiulacaktı. 
N"ııl, Handan evlendi ha? Diye 

haykıracaktı. Gözleri kararmaya 
baılaaıııtı. Cebr ile boiula boğu

la dedi: 
- Çok memnun oldum. 
Sami bey, damadına dair 

uzun boylu tafsilata glrfımemtı
tl. Sadece: 

- Nafta müteahhltliil yap
tıfım için: damadı da milhendlı 
olarak intihap ettik. Mal6111 

amca merhumun nafiada nüfuzu 
pek büyüktü. Zaten bu sayede 
tıl ynrüterek büyüttük. ihtiyarın 
ıöylediklerl feridunun kulakla
rında bir ugultu aksi ve tesiri 
bırakıyordu. Demek Handan bir 
miihendlıle evlenmlı ondan bir 

de çocuğu olmuıtu. Feridun az 

daha: 
Naııl arzuıuylamı vardı ona? 

Diye Sami beyin ellerine sarıla
caktı. Üzerlerine dojru gelen 
bir otomobilden sakınmak için 
bir lahza birbirlerinden ayrıl
masa mecbur olrouılardı. Bu 

hareket Feridunun içinden taıan 
tuğyanı bogazı ile dudakları ara-

ıına düğümledi Sami bey yazı
hanesinin ıuracıkta oldufundan 
bahille f erıdunu bir limonata 
lçmeie teıvlk ediyor gülerek 
Feridunun gözlerinin içine bakı
yordu : 

- Bir limonata içeriz, heın 

de yazıhanemizlde gürmOı olur
sunuz. iılerimiz iyicedlr beyim 
Ş6yle sizin görüp geçtrdtklerl
nlzden de konuıurduk. 

Feridun düıünecek, muhake
me edecek halde deilldl. Sami 
bey ısrarla kolundan çekiyordu. 

~ 

Büyük bir hanın kapısından 
airdiler, Dolaıık merdivenlerden 
çıktılar. Löt bir koridora bakan 
bir odaya girdiler. Kapunun iç 
tarafına koyu kırmızı canfesten 
bir paravana konulınuıtu. 

Paravananın arkasında ma
roken koltuklarla ceviz ılgara
lıklar görünüyordu. Saroi bey, 
büyük bir yazıhanenin önüne o
turdu. Feridun karf&Dla geçmiı, 
pek dalgın durwyordu. 
Handanın babası ellerini uğuı

turarak mtsaf Jrine sıgara verdi 

V• kibrit çakarken: 
_ Böyle daha eyi. Dedi. Ve 

tafsilata giriıti: Birbirine mutta
tıl üç oda tutuyormuf. Yan böl
mede damadı ile bir veznedar .d 

oturuyormuı. Sami beyinde bir 
kaç ıaat uğrayarak itleri tan
zlmettiğlni tebeasüm ederek nakl 
ediyordu. Feridun amcasının aon ' 
vaziyetine dair malumat rica etU. 

(Devamı var) 
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Nasıl h •fi • •k• • d rap aşiretini soydu Adl. . b b 1. . ., . k zı 
erı erın ) ısı e lzmlrde Sucanın Sarnıç çift- ıyenın a asına tes ım etftgl l 

ıd·ı . ? liği civarında çadırkurmuı olan cadde ortasında hücum ederek ge ı er mı . : bir arap a{ireti iki gün evvel l k ., k lk l ' 
1 gece yarıaı Rizeli dört taki ta- naSl açırmaga a lŞtl ar• 

Fakat, ne 
kendisini 

midi 

l l S . l o ursa o sun, aıt paşa 

naza çekmeğe, Abdülha- ~ 
karar vermişti. 

.. ., uzmege 
Oıman bey: 

- Aman pasa hazretleri .• 
halvet bulunuyoruz.. İstirahat ' 
buyurunuz.. Dedi. Şaıkın Hari
ciye Nazırının koltuğuna gtrdi. 
fıte o zaman Salt pafa Padita
hın odada bulunmadığını gör
müı, mahcubiyetinden, utancı

dan kekelemeğe baılamıttı. o,. 
man bey: 

- lıtırahat buyurunuz, Veli
niymet efendimize arzı malu
mat edelim. Diye, Hariciye na
zırının yanından ıavuımuıtu. 

Hariciye nazırı ıu teırifatı 

hiçte beğenmemifti. Bir defa 
kendisini vükela intizar odasına 
almamıılardı. Halbuki adet öy
le idi. Nazırlar, vükela odasına 

alınırlardı. 

Oıman bey, Salt paıayı o
daya kapadıktan sonra, baıka

Up odasına oğramadan aıağıya 

enmiıtt. Öteki Sait paıanın gel
mesini bekliyordu. 

Sabık Baıvekll cerbezeli bir 
adam olduiu için sarayda 
yüksek itibarı vaıd?. 

Osman bey kendilinf ditme!'· 
diven baıından karıılamak mec· 
burlyetinl hiuediyordu. Çünkü, 
bu zatm belkide yarım ıaat ıon
ra "Mührü hümayuna" nail ol
ması ihtimalleri vardı. 

olsun, Sait paıa kendiaini naza 
çekmeğe, Abdülhamidi üzmeğe 
karar vermlıti. 

- Aman beyfendt •• Efendi
mize arz buyurunuz. Bendeniz 
Baıvekaletten ayrılalı haylı zaman 
oldu. Meseleye etrafJle vakıf 
bulunmuyorum. 

Baıvekil Abdurrahman paıa 
hazretleri dahi hazır bulunmalı
dırlar. 

Cevabını verdi. Sait paıa 
belki de bu cevabı ile, Baı vekale
te arzulu olmadığını anlatmak iıte
mifti. Yahut kurmazca bir manavra 
ile baı vekil Abdurahman paıa
nın sarayda olup olmadığını öğ
renmek istiyordu. Tabii Abdur
rahman paıada ıarnya davet 
edllmiı ise Sait paıanın çağrıl
masının komisyon gibi bir ıey 
için olacağını anlamıı olacaktı. 

Osman bey:-FakatAbdurah
man paıa hazretleri davet edil
medi. 

Diye ağzından kağırıver-

miftl. Salt pata lararetti: 
- Bey efendi oğlumuz,devlet 

lu Baıvekil paıa hazretlerinin 
huzurları ıarttır. Hem Hariciye 
N~zırı Salt paıa fU anda ıarayı 

hümayunda bulunuyorlar. Yokıa 
Huzuru mülükanedemidirler? 

Osman bey: - Vallah pata 
efendimiz, zatııahane Abdurrah
man paıa hazretlerinin davetleri 
hususunda ıakkıtefe buyurmadı
lar. Hariciye nazırı paıa haz
retlerine gelince: Gendileri ma
beni hümayunda bulunuyorlar. 
Şu saat huzuru ıahanede değil-
dirler.. (Devamı var) 

rafından basılmıı ve aıtret reiıl ir Jt ir 

ile oğlu ağır ıurette yaralana- A d J d y 
rak 124 altın ııoo kağıt lira , - na o u a " arın,, .... , 
gasp olunmuıtur, Şakilerden 1 
biri mecruh olarak yakalanmıt "YARIN,, Anadolnmuzda da hak ve haklkatı aksettirmek üzere 
lıe de paraları alan diğerleri teıebbüsatta bulunduğunu muhterem kartlerine ilan eder. Bu 
kaçmııtır. cümleden olmak üzere Çarıamba muhabirimiz Emin B. Samsun 

----- ve ha valisinde bir tetkik seyahatına çıkmıthr. 

Eşkıya otomobil
leri soyuyor 

Salihliden lzmtre gelmek üzre 
hareket eden Salihli iki ve yedi 
numaralı otomobiller, Sart mev
kiine yaklattıkları sırada önlerine 
dört ıilalı ıaki çıkmıı ve yolcu
lara, 

Dur! emri vertlmiıttr. Otom
obil müıkül ve kurtulması imkan
sız vaziyet karı111nda durmuı 

ve ıaktlarden biri : 

- Eller yukarı 1 

Diye bağırmııhr. Şakiler, yol
cuları ellerinde tabancalar oldu
iu halde ölümle tehdit etmitler ve 
ceplerini aramağa baılamıılardır. 
Otomobillerin içerisinde bulun
makta olan İzmirli musevi tüccar
lardan A vram efendinin cebinden 
200 lira11 ile ceketini, İlyas efen
di namında bir zatın altın kor
donlu ıaatı ile bir ltraaım, Kulalı 
lsmail efendinin 12 lirasını, Ah-
met namında bir çocuğun iki 
liraslyle ayak baplarını, Süley
man efendi namında bir zatın 5 O 

Mehmet bey namında birinin 7 O 
lirasiyle bir saat, tapka, ceket ve 
sairesini, ıoför Recebin üıtün

deki elbiselerini almıılar ve itle
rini bitirdikten ıoora yolcuların 
gözleriyle el ve ayaklarını sıkı 
11kıya bağlıyarak kaçmıılardır. 
Yolcular bir saat bu vaziyette 
kalmıılardır. Manl&a jandarma 
kumandanlığı tahkikata baılamır 
tır. 

Karilerimiz yakında hak ve hakikatı aksettiren mektuplarını 
okuyacaklardır. Muhabirimizin birinci mektubunu bugün neıredi-

1 yoruz. 
Q WHM• W#NW'Rf"M ttnsy-- =n 

Sn.maun muhabirimiz yazıyor: 

. Telgraf haberi olarak Çar
ıanbanın Terme caddesinde ( 9 

6 - 940 ( Pazarteıi günü akıamı 
alafıranğa ıaat dört raddelerin
de tam Şehirln ortasında kız ka
çırmağa yeltenen mutearrızların 
bu çirkin hareketlerini bildirmiı 
ve neticeyide yazacağımı tla ve 
etmittim. 

Bu çirkin hadise etrafında 

tahkıkat yaptım. Çıkardığım ne
ticeyi yazıyorum. 

Vak'a nasıl oldu 
Kızın pederi bulunan Hasan 

makamı aidlne müracaat ederek 
kanunu muamelenin icraılnı ta
lep etmeıl üzerine derhal lakı
batı kanuniyeye teveuül edili
yor: 

[akıllar icra etmekte, Bilhassa 
rüıtünu iabat etmeyen kızlara 

nikah kıyılmakta lmit. 
Bunlardan bir kısmıda evli 

olan erkeklere birden fazla ni· 
kah kıyrlmakta imlı: Bu ıayıala
rın nederece haklkata mutabık 
olduğu tahkik edilmeli ve müıe
bibleri cezalandırılmalıdır. 

Bu nevi ıaylaların önü alın
malıdır. 

Son zamanlarda aıayif Qar
ıanbada memnuniyeti mucip ola
cak derecede tee11üs etmiıtır. 

Çarıanbada telefon teslaatı 
ikmal edilmekte ve bilcümle 
karakolarla irtibat teıiıine mu
vaffak olmaktadır. 

Euıin ........................................................ .. 
iş bankası 

Beyoğlu şubesi dün 111e

rasinıle açıldı 
lı Banka11 Beyoğlu ıubesinin 

küıadı dün merasimle yapılmıı
tır. Banka bu yeni tubesiyle bir 
lnkitaf adımı daha atmıı bu
lunmaktadır, Yeni tubenin bü
yük camakinları önünde kum
baralar muntazam dizilerle tet
hir edilmektedir. Şube dün der· 
hal faaliyete girlımlı ve mua
meleye baılamııtır, 

Çok fgeçmeden mabeyinciler 
soluk soluğa geldiler. Şaburi za
de Salt paıanın teırlf etmekte 
olduğunu haber verdiler. Baıma
beyincl Oıman bey redingotunun ....a 

önünü kavuıturup tllkliyerek 
merdivenleri dörder dörder 
atlamağa baıladı. Hakikat, Salt 
paıa gelmtıtt. Arabasından eni. 
yordu. Oıman bey hemen paıayı 
etekledi. Paıanın yanında çanta-
11m taııyan bir utağıda' vardı. 
Uıaiı' ağalarm mabeyin kapıaı 

yanmd:!iki odaıına aldılar. Salt 
paıa ile Osman bey yukarıya do
landılar. 

Bir boynuz yüzünden! 

Kız, rütliinli lıpat etmedllln

den kanun ahklmına tevflkan 
hadisenin olduğu gün adliyece 
pederine teılim ediliyor. Pederi
de adliyede kızını alarak götü
rürken Şahabil köyünden olan 
dört kiti mutaarrızlar tarafından 
kasabanın tam ortası denecek 
kaymakam beyin hanesinin ya

nında önüne çıkıyorlar. Ve kızı 
zorla pederinin elinden almak 
için hucum etmeleri üzerine, ko
fUfarak toplatan ve büyük bir 
kalabalık arzeden halk tarafmdan 
bu çirkin hadiseye mani olun
muı, faal karakol kumandanı 

baıçavuı Emin bey, jandarma 
kuvvetile bunları tlddetle takip 
ederek, aynı aktam derhal ya
kalamağa muvaffak olmuıtur. 
Vücuden derhal adliyeye teslim 
edllmtıtir. 

Tren kazası 
~ 

J)eniz)i posta treni yoklan 
çıktı. --..-~--

Şehzadebaşında bir meyhanede ka
! nlı bir cinayet oldu bir adam öld'ii 

Salt paıa, vükela odaNna 
buyur edildi. Osman bey: 

- Ef endlmiz bir nebze isti

rahat buyurunuz . Hakipayi hü
mayuna arzedelim. Dedi Şabu
ri zadenin yanından ayrıldı. Ab
dül Haınidln bulunduğu hususi 
daireye gttu. Padiıah orada ken
disini bekliyordu. 
-Nasıl heriflerin ikiside geldt

mı? diye sordu. 
- Evet efendtınlz cevabını 

alınca Osman beyin yanına ka
dar ileriledl. 

- Osman bey·•• Salt Pata) a: 
Efendimiz ferman buyururlar, 
Hariciye nazırı Salt paıa ile Mı
ıır meaeleılnl müzakere etmenı
zl lıtlyorlar. Oiylnlz . • Dedi· 

Oıman bey, Salt paıanın yaL 
nına koıtu. Sait paıa kahve 
içiyordu. Çok zeki bir zat olan 
eıbak Batvekil, Padııahın kendi 
ılnl ne lçln davet ettlllnl anla- ı 
mıyor delildi. Fakat, ne olurıa 

Evvelki gece saraçhane baıındal 
bir birahanede kanlı bir vak'a 
olmuıtur. ı 

Kürt Hanefi ve Arap Kadri 
isminde iki arkadaı Aziz efen
dinin meyhanesinde içerlerken 
Talat isminde bir arkadat
ları yanlarına glmtı oturmuı

tur. Yeni gelen Talat ayni 
zamanda kartı ma~ada otutao bir 
ıahıa ıeli.m vermlttlr. Arap kadri 
ıelAm verdiği bu adamın kim ol-
du~unu arkadaıı Talattan sormuı 
o da: 

- Tanıyamadın mı yahu .• 
Arnavut Hamdi ... Demiı ve 
Kadri de: 

- Boynuzları çıkmıt da ta
nıyamadım, cevabını vermiıtlr. 

lıte bu söz üzerine müthlt 
btr havga baılamıı, masalar 
devrilmif, kadehler, çatallar ha
vada uçmuı ve bir aralık · elek
tf rik larnbaıı da bir tabak dar
besiyle •öndürülrnüıtür. 

Ztfir karanlık içinde kalan 

dükkanda müthlt naralarla kanlı 
ve korkunç bir boğuıma baıla
mııtır. 

Feryatlara yetlten polisler 
derhal ııık getlrmııler ve Arna
vut Hamdiyi elinde ucundan 
kanlar damlayan bir kama oldu
ğu halde yakalamıılardır. Arap 
Kadrinin bitap bir halde yerde 
yattığı görülmüı ve ıorulaıı sü
allere Hamdiyi göstererek; 

- Beni bu vurdu,. Cevabını 
vermlttir. 

Arap Kadri hastaneye nak
ledilirken yolda ölmüıtür. 

Batından yaralı olan katil 
Hamdi yakelanmıttır. Maktul 
Kadr! ile katil Hamdi arasında 
eıki bir münaferet olduğu zanne
dilmektedir. 

- .............. ..... , ..... ~.--
Az evleniyoruz ! 

Evlenenler gittikçe azalnıak· 
tadır. Geçen ıene 660 nikaha 
mukabil bu ıene ancak 50 kiti 
evlenmlttf r. 

Bu huıusta tahkikata devam 
ediliyor. 

İskan işleri 
Çartanba da lakin itlerinin 

boıuk ve karııık olduğunu ve bir 
çok beyanname sahibi mübadil
lerin uzun uzun zamandanberi 
henüz muamelelerinin tamamiyle 
bittrflmediğlni acıklı bir haklka
tta olıa itiraf etmek lazımdır. 
bilakis mübadele ile alakaıı ol
tnayan bir çok eıhasa pek ucuz . 
olarak arazi, ve emlak temin 
edildiği Çarıanba halkı arasında 
tayi olmaktadır. 

Bu meselenin kat'i bir ıekilde 
tetkik ve teftltlni ait olduğu ma
kanıdan bekleriz. 

llaJa eski nikah 111? 

Çarıanbaya merbut köylerin 
çoğunda medeni kanunun tat
bik edllnıedlfinl görmekteyız , 
elyevim bazı köy imam , 

. ve muhtarları medeniyet mef
humunun Btr hulasası olan medeni 
kanunumUZlln hilafına bir çok 

Üç gün evvel Denizliden iz
mire gelmekte olan posta treni 
Germencik istasyonundan kalk
tığı ıırada makasın araıına gi

ren bir taıtan dolayı anıızın 

yoldan çıkmııtır. Yolcular teli- • 
dütmüı fakat nüfusca zayiat ol
mamııtır. 

Beşiktaşta çocuklara 
meydan 

Beıiktaıta Kılıçali mahalleıin
dekl çocukların mektep dönü
ıünde mahalledeki çöplük ittihaz 
edilen meydanda oynadıklarını 
gören Çapa marka sahibi Nuri 
bey namında bir zat mezkür mey
danı çocukların oynaması için 
teıvlye ve tanzim ettlrmittlr. Al· 
dığımız bir mektupta mumafleyhe 
mahalle namına teıekkür ed!l
mektedlr. 

- .. ,...__ 

En1anet muavini bütçeyi 
Ankaraya götürdü 
Şehremaneti muavini Hamit 

bey emanet bütçeılnl hamilen 
Ankaraya gitmfftlr. 
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Silah başına ! Silah başına ! 
-------~--

Silahci mağazaları yağma ediliyor, camlar kırılıyor, 
kepenkler parçalanıyor ... 

- 16 -
"Tüvilerin katliamı bir yıldı

rıın ıüratıyla Pariı ıehrinin 

içinde yayıldı. 
Biraz evvel Kıralın ıuvari

leri karıısında dağılan halk, 
thndı daha büyük kümeler 
halinde toplanıyordu. 

Pale Ruvayalın bir ande 
nıeıhur olan genç hatibi Kamil 
Dömulen halkı silaha sarılmağa 
davet etmtıti .. Halk artık sila
ha sarılmanın vakti geldiğini 
anladı .. 

Parla ıehri sanki haykıran 
bir tek ağızmıt gibi: 

- Silah baıma ! Silah batı
na ! n Diye avaz, avaz bağırı
Yordu •. 

Silahı nerden bulmak kabil
di? 

Binlerce insan silahlanmak 
için nasıl bir çare bulabilirlerdi? 

- "Silahı neıden bulacağız? 
Kıral askerini darmadağın et
lllek için kurıun lazımdır. Kur
ıunu, süngüyü, •ilahı naıd te
darik etmeli ? ,, 

iıte, " TüvHeri n katliamının 

üstünden yarım saat geçmemiı
U ki, kaleyan içinde çırpınan 
Pariılilerin kafasında bu sualler 
kıvranıp duruyordu : 

Birden, kim olduğu anlaııla
blıyan bir kadın : 

- "Silah mağazalarına, Tü-
f ekçi dükkanlarına ! ,, 

Diye bağırdı . . 
Bu bir emirdi • . 
Bu emir, halkın içinden, 

ebediyen meçhul kalacak olan 
bir halk kadınının ağzından çıkan 
bu feryat, derhal teılrini göller
di .. 

Parisliler akın akın, küme 
küme, bağrııa çağrııa tüfekçi 
dükkanlarına, silah depolarına 

hücum ediyorlar itte . . 
Silahçı mağazaları yağma 

ediliyor. 
Camlar kırılıyor .• 
Kepenkler parçalanıyor.· 
Av tüfenkleri, ağızdan dolma 

tabancalar, tüfenkler, hançerler, 
kılınçlar, meçler .. Velhasıl ölüm
den koruyabilecek ve öldürecek 
ne kadar vasıta vana halkan 
ellerine geçmektedir .. 

Çocuklar dükkanların önü
"e dökülen ff ıeklerl, kurıunları 
}'erden toplıyorlar .. 

Partain halk yavruları artık 
kilçilk bir kurıun parçaımın, bir 
torba altından daha kıymetli 
oldufu 1 nu an amıılardı. 

lerin evleri de soyuluyor . . . 
Velhasıl Parla halkı ilk defa 

olarak " 12 Temmuz ,, da sili.hı 

eline almııtır iıte . . . 
Şehrin muhafazasına memur 

eciilen, ecnebi askerlerden mü
rekkep kıtaat, bu coıkunluk 

kartısında ne yapacağını ıaıırdı. 
Zabitler emir veriyor, din

leyen yok ... 

"Gard Franıez " taburları 
halkın bu ilk isyanına ilk önce
leri müzahirdi •. 

Onların içinde bir çokları 
Pariain çocuklarıdır. Kardeıleri
ne, babalarına, analarına karı• 
nasıl kurıun atarlar. 

Gard Franıezin mtzahareti 
git gide kuvvetleniyor. 

Nihayet bu kıtaat isyan eden 
halkın tarafına geçti. 

• Paris lhtilalcıların elindedir 
artık. 

* BeyğJri köpük içinde, üni-
forması yırtılmıt bir zabit sarayın 
kapııından airdt. Pencereden 
bahçeye bakan Kıraliçenin atılı 
kont d'Artua Pariıten gelen bu 
ıuvariyi gordü .. Kaıları çabldı .. 
Anladı ki Parfıte mühim itler 
cereyan etmittlr .. 

Pariıten gelen zabit kont 
d'Artua'nın karııaındadır .. 

Kont ıoruyor: 
Ne haber? 
Parlıte lıyan var. 
İıyan baatırılmadı mı? 
Şimdilik hayır .. 

Askerler?. 

Bir kısmı emre itaat et

miyorlar .• "Gard Fransez,, tabur
ları lhtilalcılara iltihak ediyor
lı.r •. 

Kont d' Artua fazla dlnle
me4e lüzum görmedi. • Vaziyeti 
kavramııtı .. ilk taarruzları çok 
kuvvetli bir mukavemet görmüı
tü .. Hattl düıman mukabil taar
ruza geçmlıti .. 

Kont, vaziyeti Mari Antuanete 
1 bildirmek jçln Kıraliçenln daire

sine girdiği zaman, onu, nedime
leriyle ıöhbet ederken buldu. 

Kontun yüzünden mühim 

hadiselerin cereyan ettifinf anlı

yan Mari Antuanet nedimelerini 
bir bat itaretfyle dııarı çıkarttı 

ve: 

- Ne var ! Ne oluyor, çok 
telaılıaın d' Artua ! . 

Kont kıaa cümlelerle ParJste 
olan itleri anlattı.. Sözünü daha 

bitirmemiıti ki, Kraliçe sarardı, 
ıoldu, gözleri büyüdü, açık de

koltesinin içinde pembe beyaz 

dik memeleri ıarıılmaya baıladı 
ve •.. 

Ve aııiının kucağına düıüp 
bayıldı .. 

Bu Kraliçe Mart AntuanetJn, 
halk kuvveti, halk korkusu kar
tıaında ilk bayılıııydı •. 

Bu ilk bayılmanın tarihi 12 
temmuzdur .. 

(Devamı var) 

Sühulet kütüphanesinin 
YENi NEŞRİYATI 

Türk edebiyatınınkıymetli bir eseri 

~~3. S Ö N E N 1 S 1 K ;~ 
Türkün hassas edibeıi .1/ebrure llurşit H. E. nin ibdak'r 

dehaıınan yarattığı bu güzide eser, Türk edebiyatına kazandı-
rılan çok kıymetli milli bir eıerdtr. ~ 

,Jfeln·ure llurşit H. E. bu güzide eıerde hillerin bütiin 
inceliklerini sanatkar kalemtle tahlil ve ayni zamanda içtimai 
hayatın yaralarını netterlemfıtfr. 

Sönen Işık 
Edebiyat m ki b-t- h era ısı u un a11aı kalplere hıtap eden edebi 

içtimai, milli bir romandır. ' 

Fiatı: 125. Ciltlisi 150 kuruş. 
Taşraya 20 kuruş zan1mo]unur. 

KIRLANGIÇLAR 
Çulluk, Aksaçlı gen k l _ 

d 
ç ız ve ıair eserleri e Turk karilerlne 

kendilinl sev fren güzide edip M h t y · b b i 
l d 

a mu eıarı eyin u eıer 
netr o un u. 

Fiatı 50 kuruştur 

Ayıptır bu! 
•U ~-

Bir nıalul gaziye bu cefa 
kafi değil mi ? 

..: 

1ıte ıüründürülen 
bir Çanakkale 

gaztıl 

Matbaamıza 
üıtii batı pa-
çavraya dön-
müı, bitkin ve 
bir eli horkunç 
ıekilde ıakat 

bir adan geldi. 
Bu adam yük-
sek bir münev· 
ver kadar bela-
gatla nasıl bo
ğazlaıdığlnı an
lattı. Sonra hün-
gür hünaür ağ-

ladı: 
- Kendim I· 

çin değil, ço
çuklarım için ! 

diye milletinin merhametinin 
tahrik edilmesini istedi • 

Bu korkunç elli adam Adliye 
mübaıirliğinden sakatlığından a
tılmıı, 9 aydır açtır. Adliye ve
klleti bu adamcağızın dosyala
rını ve hizmetlerini tetkik etmİf. 
iki defa İstanbul Adliyeılnln ıef
katını celp için emir vermiıtlr. 
Curadaki intihap encümeni bir 
defa verdiği kararı bozmak uıul· 
ıüzlüiünü yapamamııtır. Ve 9 

ay bu yüzden ıüründürülmüıtür. 

Bir kenarda üç buçuk kuruı maaı 
esirgenen bu Mehmet İzzet efen
di ye niçin böyle çocuklar gibi 
ağladığını, kendini tutamadııım 
ıorduk. O vakit cebinden bir ve
sika çıkarıp önümüze açtı : 

- Çanakkalede bu aciz hale 
geldim de ondan ! 

Dedi ve gene ağlaya ağla.ya 
gitti. 

Sevgilisinin kulağını kesti! 
Dün F erldiyede irfanın umum

haneıinde ıerml\ye Adevfyenin 
doıtu ıoför Feyzi ıarhoı olarak: 
"Sen baıkaılle dalga yapıyorsun 
beni ıevmiyoraun,. diye ıuıtalı 

çakıyı çekerek ıevailiıinln ku
laiını keımit flede yakalanmıı
tır. 

Rakı şişelerine su doldu
rup satanlar 

Beyoflunda Dolap derede Ec· 
zacı .sokaiında oturan Melek ha
nım, Agop, Y oral lımtnde iki 
kiti bir olarak bot rakı ıitelerine 

Sahife 5 

Dikkat! -
İatanbulda (Yarın) gazeteıl 

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka vesilc:lerle herkim herhangi 
bir müesseseye müracaat ederse 
müracaatının katiyen nazarı 

itibara alınmaması lazımdır. 
Aynı zamanda hemen İs

tanbul (4243)e telefon edilmesi 
rica olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmııtır. 

Bu gibi müracaatlar tdare-

1 
ye yahut polise haber veril
mezse idaremiz hiçbir mesu'liye 
kabul etmiyecektir. 

• svrr: 'ti·•• 
İnşaat çoğaldıkca ev ki

raları düşüyor 
Son zamanlarda İstanbul ve 

Beyoğlunun muhtelif semtlerin
de inıaat itleri çoğalmıttır. 

8eyoğlunda yer yer yeni a
partımanlar yükselmektedir. 

Bu yüzden ev kiralarında 

yüde 25-40 nisbetinde bir düş
künlük vaki olmuıtur. 

Af yon fia tları çok düştü 
Alınan malumata göre buıene 

afyon mahıulümüz Trakya ile 
beraber 6·1 bin ıandığı bulacaktır. 

Bununla beraber fiatlar düıük
tür. lkl aene evvel kilosu 45 

liraya satılan afyonlarımız bu gün 
1325 kurut verilmektedir. Yeni 
mahsulden sonra fiatların daha 
ziyade düıeceğl tahmin olunmak
tadır. 

... .. 
15 günde 1 ü3 polis va kası 

Haziranın birinden itibaren 
15 aün zarfında 163 polis vak' sı 
olmuıtur. Bu vak'alar arasında 
4: taarruz, 32 cerh, 11 yangın, 1 O 

kaza, 1 cinayet, 7 dayak, 6 intihar 
vardır. Ayrıca 7 6 tane yankesi
cilik, mantarcılık, karmanyola 
ve hırsızlık vak'a11 olmuıtur. 
7 6 hırsızın bir kumı tutulmuı, 
bir kısmı meçhul kalmııtır. 

Beyoğlu Alemi 
doldurdukları ıuları mühürliyerek 19 Haziran perşeın be 
İnhisar rakısı diye sattıklarından 
cürmü meıhut halinde yakalan- günü çıkıyor: 
mıtlardır. Beyoğlu muhitinin aynası, 

Bu üç sahtekAr miiddeiumu- Beyoğlun~n yegane mecmuasıdır· 
mlye teslim edilmiıttr. Heryerdearayınız ! ! 
GG§§~il§9§9~§~§~§6~~~§§§~~9~~ıj' 
~ ~ 

~ SELANiK BANKASI ~ 
~ ~ 
~ 1888 de teıis edilmittir ~ 
t6.J Merkc?l umumi. İstanbul '1> = SERMAYESi 30,000,000 FRANK ~ 
~ TÜRKiYE ŞUBELERİ 
....,., Galata, latanbui, fzmir, Samsun, Adana, mersin. (#J 

1 Yunanistan Şubeleri : Selinik, Atına, Kavala. ~ 
: Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nev! ~ 
~ akçe nzerinden heıabatı cariye, çek mua.ınelatı. ~} 
~ ~ 
•§§~§~-~~6G§~G~§S ~ ~ §§ • 
......... ~••••!AAA&A.AAAAAAAA• 
~ . . ..... 

Silah mağazaları, tüfekçi dük
kanları yağma edilirken, tehrin 
zengin mahallelerindeki erzak, 
elbise, yiyecek, içecek, giyecek 
mağazaları da soyguna uğruyor
lar ... 

Silah kullanacak olan halkın 
karnı actır. Ölmeden evvel bir 
defa olıun ağzına kadar doymak 
istiyor ... 

ALENEN TEŞEKKÜR - Kıy
metli etibbamızdan Haıeki has
tanesi operatörü Bahri lsınet B. 
tarafından validemin lllGhtm a
meliyatını ikmal ettiğinden arzı 

~ M. NURi ve ŞERİKi ~ 
~~ Biicün1le Gü~~rük n1uaınelatı ve nakliyat işleri ~ 

kemah surat ve emniyetle jf a olunur. ..... 

Dıı mahallelerden ıebze, yük, 
elarabaları zenaın sokaklara doğru 
akın etmektedir . • Bazı zenain-

teıekkGr ederim. 
Haplıhanei umuıntde ikinci 
kovuıda Rizeli Yunuı kapdan 

MALI ~e İDARi iŞLER DAHİ TAKİP EDiLiR ~ 
~ Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ..... ..... j Telefon: Beyoğlu 4515 ..... 

iTT••··~···~T•t••••TT•TTT••TT~ 
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~~~~~3~.. FAYDA daima birinciligi kazanır 
FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kuruıu, ıinek ve •alr haıaratı yumurtalartle imha eder. Kokuıu hafif ve leke yapmaz. lnıanlar•, 

hayvanlara ve nebatata zararı yoktur, FAYDA ismine dikkat ediniz. Bütün devalr ve müe11eıeler FAYDA iatimaleder. Hasan ecza deposu . 

Yeni neşriyat : 

Sultan Aziz 
İmperatoriçe öjeni 

(Ay Ban) beyin bu tarihi e&e· 
rini okuyunuz. İmperatortçe öje
nt ile Sultan Azizin husuıi hal
vetleri bütün tafsilitile tasvir 
edilmiştir. fiatı 30 kuruı : Cum
hurJyet kütüpanesinde satılır. .. .. 
Resimli Ay çıktı 

Resimli Ayın haziran nüshası 
fevkalade zenğin mündericat ile 
çıkmıştır. İçtimai dertlerimizi teı- 1 

rlh eden, edebi ve fikri cereyan
lara tercüman olan Resimli Ayı 
karilerimlze tavsiye ederiz. 

Bu nüıhada poliste dayak, 
lnkilap ve kültür, roman nedir, 
Dünyanın en büyük adamı nasıl 1 

yaıar, yazıları ile hikayeler, ıiirler 
fevkalade lezzetle okunacak yazı
lardır. 

* * Beyoğlu alenıi 
19 haziran Perıenbe günü çıkı

yor. Her yerde arayınız. 

.. * 
Nasıl Giyinn1eJi 

Hariciye Vekaleti sabık teırifat 
umum müdürü merhum .!>affetf 
Ziya Beyin bu kıymetli ese rl, 
kadın ve erkeklerin hususi ve 
resmi hayatlarında na11l giyinme 
lerl icap edeceğini izah eder. 
Tayyare Cemiyeti ıubelerlnde 

ve kitapcilarda bir buçuk liraya 
satılmaktadır. Hasılatı Tayyare 
Cemiyetine aittir. 

* * 
"Uyanış,, 

Kıymetli bir münderecatla 
intiıar etmlftlr. Okumak ihtiyacı 
nı tatmin eden bu mecmuayı tav
sf ye ederiz. 

-f( * 
" Sıhhi " malumatın 6 ıncı nu-

marası da fntiıar etmlttir. ,_ 
Veresiye 

lzmir terzihanesinde 
moda, ehven ftatlarla, son 
derecede suhuletli ıe rattla 
erkek ve kadın kostümler 
ıerian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL _, 
İstanbul ikinci ticaret 

n1ahken1esinden: 
Madam Rulanın Beyoğlunda 

aürp agopta Atıf paıahanında 1 
numarada Hayim efendi aleyhi
ne ikame eylediği senede kartı 
teslimat davaaının esnayı tahkl- l 

katında ınüddetaleyhe gönderi· l 
len layihanın ikaınetgahımn meç
huliyeti hasebile lehliğ edilme
diği mubaıiri tarafından verilen l 
meıruhattan anlaıılmaaına bina-
en vaki olan talep üzerine mez
kür layihanın bir ay müddetle ı 
ilanen tebliğine ve arzuhal ve 

vesaik suretlerinin divanhaneye ' 
talikine karar verilmtı olduğun· 
dan tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında cevap vermediği takdir-
de hakkında muamelel gıyabi
yenin ifa olunacağı hukuk uıulü 
muhakemeleri kanunun 141 ve 
142 inci maddeleri mucibince llln 

olunur. 

LESSIV ÇAı\1AŞIR 
Suyu: Haıan Ecza Deposunda 

Doktor Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi haıtahklar 

tedavihanesi 

Cumadan mada her gün 
aaat 10-6 ya kadar hasta ka-

l 
bul edilir. 

Adreı Ankara Caddessi N . 48 
Telefon lstanbul 3899 

Ettibba odası 
Riyasetinden 
20 Haziran 1930 Guma gü

nü ıaat 2 de Darülfünun Kon· 
feranı aalonunda umumi içtima. 

İstanbul dördüncü icra 
dairesinden : 

Fatma Muhsine Hanımın 
Mehmet Niyazi beyden 7 teırlni 
ıani 336 tarihinde 8931 No. 
ile iatıkraz eltili 15000 kurut 
mukabili ipotek ettiği Koskada 
Çoban Çavuı Mahallesinde Alçı 
Hane ıokağında 9 No· Muhterik 
hane anaıının 8 hl11e itibarile 
7 hl11eıiuf 45 gün müddetle mü
zayedeye Ckonularak 100 lirada 
talibi uhdelinde olup bedeli 
müzayede haddi layikında gö
rülemediğinden bu kerre tecdi
den yirmi giln müddetle müza
yedeye konulmuıtur· Hududu 
bir tarafı 701 No. araa ve bir 
tarafı 446 No. arsa. ve bir tarafı 
Emanet malı arsa ve cephesi 
tariki am fle mahdut ve mesahai 
sathiyesi tahminen '1 metro mu
rabbaı olup elyeVm boıtur. Kıy
meti muhammenesi beher metro 
murabbaı dört lirad1r. Talip olan· 
la:rın yüzde on ntabetinde pey 
akçelerile 929·5076 doıya No. ıı 
ile l 0-7-930 tarihine müıadif 
Cumarteıi günü saat 12 den 16 
ya kadar latanbul dördüncü icra 
daireıine müracaatları ilan olu· , 
nur. 

İstanbui Asliye üçüncü 
hukuk n1ahken1esinden 

Ferah hanım tarafından ko
cası Osman efendi aleyhine ika
me edilen j'&lpllk dava'&ının 

cereyan eden muhakemesi neti
ceıinde mulJ!.aileyh Oıman efen
dinin ğaipliğine 19 Mayii 930 
tarihinde karar verilmlt l'lduğu 
hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 407 inci maddesine tev
fikan ilanen tebliğ olunur. 

lıtanbul mahkemeyi asliye 
birinci ticaret dair" sinden: 

M . J. Aseo efendinin hamil 
bulunduğu ve ;yün ve pamuk 
ipliği ve akmlıe ve saire imaline 
mahıuı Türk anonim ıirketl ta
rafından mümza 18-2-930 tarih 
ve 18·4· 980 vadeli ve 4 No. lu 
ve 8122 lirayı türki ve 94 kuru-
fU havi bir kıt'a emre muharrer · 
ıenet zayi eyledfğivden bahisle 
iptaline karar itası taleblle mu
maileyhtn vekili Jak Yakar 
efendi tarafından vuku bulan 
müracaat üzerine mezkür ıenedin 
kimin yedinde ile 45 gün zar
fında mahkemeye ibrazı ve ibraz 
edilmediği takdirde iptaline ka
ra" verlleceil lüzumunun gaze
telerle ılAnına mahkemece karar 
verllmtı olduğundan ber mucibi 
kararı mahkeme keyfiyet kanu
nunu ticaretin maddeyi mabıuıaıı 
mucibince ilin olunur. 

.._ ................................ ... ,, ....................................... , 
l.~e~~:t der:ıiryolla~~ıanı J ,, y!~~~ v::;:ı 

Yüz otuz bet bin ton maden kömürünün kapalı zarfla münakasa- Samsun vapuru 
ıı 5 temmuz cumartesi günü ıaat 15.30 da Ankarada Devlet Demir- 18 Ç 
yolları idaresinde yapılacaktır. Haziran arşanba 

lıurak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını günü akıamı (Sirkeci) rıhtımın 
ayni günde saat 15 e kadar münakasa kAttpltilne vermeleri lazım- 1 dan hareketle (Zonguldak, 
dır. J 

Talipler münakasa ıartnamelerlni 25 lira mukabilinde Ankara ve nebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
1astanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. aun, Trabzon, Sürmene ve Rize) 

ye azimet ve avdet edecektir. 

..... filurya aile bahçesİ4m Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine müra-

Açılmııtır. TeırJfedecek muhterem müıterilerimlzin her 

ıuretle tatirahatleri temin edildiği glbl meırubat fiatlarımız 
dahi hayret edilecek derecede ehvendir. Bahçemiz, kulüp ve 
cemiyetler menfaatine yapılacak tenezzühlere bila ücret ser
besttir. Ayrıca kendilerine Büfe ftatlarından °/0 30 tenzilat 
yapılır. Bu hususta fazla tafsilat için Sultan hamam Saidlye 
han No. 12 gömlek f abrikaıı sahibi Yani Ef. müracaat. 

Saat 1 O dan 12 ye kader 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

(6) ıncı keşide 11 Temmuz 
DADIR 

Büyük ikramiye 

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

«50'000», «40,000», «25,000», «l0,000» liralık 

Büyük ikramiyeler vardır .•. 
Hiç kazanmamıı Numaralara "30" zar Lira teselli mükafatı 

verilecektir. 

Biletler: Bayilerden en1n1uzun yedinci 

a kşanıına kadar talep ediln1elidir. 

1 . . ' ' . . •. 
• ~ .ı ~ . , • . ... • 1 • .,. .. : • • ' • 

Defterdarhk ilanlar1 
............................................. r 

SA1
1

1LII{ 'EV 
NumaTa 75·21, Ruı'lokalr, F~rJlcöy, iki katta üç oda, iki hela, 

bir sarnıç, bir mutbah, yük, dolap, aydınlık mahalli, elektrik, bir 
evlek mıktarırda barçeyl ha~ldir. Tahmin edilen kıymeti bir ıenede 
iki takıitte tediye edilmek ıartlle 2500 liradır, ıatıı muameleıl 17-6 
930 ta ibine müıadif salı .ıünü •aat l 7dc Beyoğlu malmüdürlügünde 
pazarlık auretile yapılacaktır. (R) 

* * SATILIK E'' 
Numara 21, imam ıokefinda, Hnıeyln ağa mahallesinde, Beyoğlu, 

Zemin katta iki mağaza, kömürlük, odunluk, hela, çamaıırlık, ıar~ 
ntç, elektrik, terkoz, blrJnci kat ikl oda, bir koridor, ikinci kat iki 
oda bir küçük koridor ve sokaia nazır balkon, üçüncü kat iki oda bir 
koridor, dördüncü kat üç oda, hela, aydınlık mahallt, beılnci kat iki 
oda, baraça, \Çatı, doll\p ve mutbalıdcn lbaretdir. Mahiye icarı 85 li
radır. Tehmin edilen kiynıeti dört senede ve dört takıitde verilmek 
prUle 9000 liradır, satıf nıuameleıı 17-6-930 tarihine müıadıf ıalı 
günü saat 17de Beyoğlu ıualmüdürlügiinde pazarlık suretile yapıla-
caktır. (R) 

f 
Katibe Hanım arıyoruz: 

Yeni harfleri okur ve yazar yaz111 güzel Hesap 
ve Daktilo yazısını bilen bir hanaaıa ıhtıyac vardır. 
Anadolu Ajan11 ilaoat ıubeıfnde, Nihat beye mGracaet. 

..:at. Telefon: Is: (1515) 

i - İstanbul ikinci icra memurlu

fundan : Bir borçtan dolayı mah· 

cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

olan ıtrıyata mütaallik emval 24-

6· 980 talihine müıadif ıalı günil 

ıaat 17 6uçukta Galatada Karn· 

muıtaf a paıa ıokağında 21 nu-

' maralı ecza deposunda açık ar-

tırma sureUle satılacaktır. talip 

olanların 980-1343 doıya numa

rasını müstaslıiben mahallinde 

he.zır bulunacak memuruna mü

racaatları tlan olunur. 
,~·ppp ' .. liiiiıl 

TEA/İArA TLJ ·TAA/İllA T 
Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alitı mu
af kiye teminatlı surette tamir 
olunur. Adreı : Beyoğlu, tü
nel batı, Tekke caddesi, No 464 

'-~ ıJIAKİiYİST RE"'ıJfZi 

İstandul ikinci icra memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 
paraya çevrilmesi mukarrer mah-

cuz eıyayi tüccariye 22 haziran 
930 tarihine müsadif pazar günil 

saat 17 buçukta Tophanede Bo
ğazkesende 28 numaralı kalycı 

dükkanında açık artırma ıuretlle 

•atılacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte mahallinde 

hazır bulunacak memuruna mü
racantleri ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan:Bir borçtan dolayı paraya 

çevrilmesi mukarrer mahcuz 

eıyayı beytiye 22-6-930 t;rihine 

müıadif Pazar günü saat 12 de 
Beyoğlunda tarla batında keres

teci sokağında Fatma hanın 

hanında 3 numaralı dairede açık 
artırma ıurelfle satılacağından 

talip olanların mezkur gün ve 

saatta hazır bulunacak memuru 

na müracaatları ilan olunur. 

1 r~y A'RiN.:iN T AKvu; 1 
\ \ Haziran I ' Senei SALI SeneJ 

1 
\ Resmiye 17 Hicriye 

1 

\ 

1930 1849 1 

\ - 11amaz vakıtları -
1 1 Alafranga Alaturka 
1 l e. d. ı. d. 

Güneı 4,28 Giinet 8,45 

l Öyle 12, 14 Ôyle 4,32 
ikindi 16,15 ikindi 8,32 

1 Akıam 19,43 Akıaın 12,00 
1 Yat11 21,47 Yatsı 2,0• 
'lmıik 2,08 lınsak 6,~ 

Ruzı Hızır l 
43 1 

Muharrem 

19 
-- ~ ____ ı __________________ _. Meı'ul M'iidükı.:SGle~n Te.ttk 


