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~ n EM OKRA T TÜRK CUMHURİYETİNDE KELEPÇE OLMAZ! 
Muharrir··;e-kelepçe ,r Vall;i~==o;;üifiin~~daki vaziyet 

Bir beraat daha ~andık. Hakimle- hakkı yok! hid bir hale geldi ! 
rimize1eşekkür ederiz.Yazık kiŞem- -~-...... -·---

seddine gene kel{.pçe vurulmuştu. Gazete kapatıla- İstifa eden Süreyya B.in yerine müsta-
maz, matbuat ka- celen ve iradei milliye ile tasvip olun-Ağır ceza mahkemesi kara

rile üç sene on güne mahkum 
edilmfı olao bedbaht arkada
ıımız ŞemsedA_ln tarafından 

"lzmltten,, bildirilmit olan bir 
haberin hesabı, dün ikinci ceza 
mahkemesinde verilmittir. 

olunmuıtu. Kenan Beyin ıu 

ricayı bir defa iı'afettiji hatı
rada kalmııtır. 

1 nunu vardır ! maksızın bütün D~rülfünunun aleyhine 
J:::' l B ,. 0 1

" d' ? döndüğü Neşet Ömer B. tayin edildi Mariz ve çok haasaa olan 
Şemse Uf n , nihayet adi bir r az ı . ne ıyor . 1 -

"Hadisen isminde ıehrlmtzde .1 Müderrisler Başvekalete bir muhtra 
Tş.kriben dört ay kadar evvel 

~ahküm arkadaıımız "Yavuz,, 
ztrhbıının lıtaQbula geleceiini 

mücrim değildi. Okumuı, tah
sil görmüı, oldukça münevver 

bir vatan evladı idi. Suçu da, 
bizim ellerimize kelepçe vurul
duğunu görmekten doğan sa
mimi ve pek haklı bir heye
canla, bir kaç satır yaza yaz
mıı olmaktan ibaret bulunu
yordu. 

aıençler tarafından neıredilen 

bir gazetenin vilayet tarafından 1 veriyorlar 
ıeddedildiilni dünki nüshamızda 

. l)~b~ vermitti· Bu haber as
keri esrarın f fıa11 suretinde 
telakki edilmiı, mahkemeye 
verilmittik. 

lstanbul ıkici ceza mahke-
mesf, haberi ceza kanununda 
muıarrah cürümlerle münase
ba,,ttar görmediğinden beraati
mlze ~Clr-ar v.-dı. Hıl.k ve ada
leti ılar, kanunu rehper bil
diklerini bir kerre daha ispat 
etmtı ol'-n muhterem Türk 
Hakimlerine Bahri Muhiti At
laıl •lgaları kadar teıekkiir 

ederiz. 

Dün mahkeme salonu dı-

Zaif omuzlarına yç sene 
on gijn gibi ağır ceu yüklenen 
ıu vatan evladının ızbrabını 

birde soğuk kelepçelerle teıdit 
etmekten, artırmaktan ne çı· 
kabilirdi? 

Dün sararmıı ve fakat çok 
nurlu çok pak naıiyesile elle
rinde kelepçeler olduğu halde 

ezici bir hicap duydu~u bezgin 
bakıtlı gözlerinden anlaıılan 

ıında, Adliye binası koridor- çocuk, kaza ve kader sevkile 
cinayet itlemlı bahtsız vatan
daılar kadar utanıyordu. 

larında bulunan vatandaılar, 
btlveıile kendilerini müteessir 
eden elim bir manzara karı•· 
ıında kalmıılardır. 

Muharrir Şemıeddin ~ey 
tevkif aneden Adliye binasına 
getirilirken, gene ellerine ağır 
kelepçeler vurulmuıtu. Şem
ıeddini muhakeme eden muh
terem hakimlerimizin ıu na
hoı hadiseden malumatları 
yoktu. Olmamakta pek tabii 
idi. Çünkü kelepçe meıe

leıl doğrudan doğruya İstan
bul müddeiumumiliğinin tah
tı emir ve idaresinde bulu-

Nlhayeıt bu çocuk kaçacak 

firar edecek korkunç bir maz

nun da değildi. Bir gazete 
muharl'iri idi. Açıkca11 bir 
ıiyaai maznun idi. Hüküm 

henuz temyizce de taıdtk edll
memlfti. 

Kelepçe bahıi nizamname
ıinde "iktldari,, siyaıile taa!ih 

edilmiıti, Demek lüzum görü
lenler latenlrae vurulabilecek 
bir ıeydi. Bu lüzum ve iktid u 
bahsi her halde münevver bir 
gazeleci için olamazdı, ol· 

nan muhafız jandarma kara- mamalıydı. 
koluna alt bulunu)·ordu. Bu 
itibarla bir kaç zaman evvel Evet, Şemııetttn bir isnat 

ve blr zandan beraat etu. 
iddia makamına müracaat 

k " Fakat elleri kelepçeli geldi, 
edilmif, temiz bir Tür çocuau kelepçeli gitti. 
olan bedbaht gencin elledne .• 

yazmittık. Vakıa Hadiıe gaze
tesinin imtiyazı yalnız edebidir. 
Neıriyatında siyasi yazılar neıri 
iddiaaile kapatılmııtır. Halbuki 
matbuat kanununun maddei 
mahsusa sına göre imtiyazı 

haricinde yazı neıreden gazete 
25 lira ceza i.e 200 lira depo
zito yatırır, kapatmak hakkı 

nereden alınmııtır ? Bu hadise 
hakkında dün vali muavinl Fazlı 
B. demlttir ki : 

- Hadile &azeteıi imtiyazı 

haricinde nefriyatta buluomuı
. tur. Buna mukabil yatırılma11 

lazım gelen depozitoyu vermedi
ğinden gazel~ a. d edilmııtir. 

1 
1 
1 

l 
Buhran 

--·-
Nihayet istifa 

kabul edildi 
Kahire, 19 (A.A) - Ayan 

ve meb'usan meclisleri reisleri 
kral ile görüımüıler ve ~ müıarün 
ileyhe fimdiki kabineye müza 
heret etmeıini tavslüe eylemiı· 
lerdtr. Buhranın yarından evvel 
hall.dllebUeceğine ihtimal veril
memektedir. Ztra kral bugün 
baıka zavat ile de müıaverelerde 
bulunmuıtur. 

Üç buçuk ıaat devm eden bir 
içtima esnasında müatafa baıve
kilio rlyaıeti altında bulunan 
Vaft fırkaıının icra komitesi ka
binenin çekilmesi yüzünden ta-

• 
haddüı eden vaziyeti ve baıve-kelepçe vurdurulmamuı rica Arı/ Ortıç 

.. I;{ğilterede misli iii~iil-... 
memiş bir fırtına oldu 
Demiryola, tıramvay, otomobil 

münkatidir. Bir cok 

ktlin tatifaıı kabul edlldiğı tak
dirde takip edilecek ılyaseti mü· 
nakaı a ve müzakere etmiıttr. 
Kıraldan baıvekilin istifasını ka
bul etmemeıini talep eylemek 
makaadtle yarın için bilyük bir 
nümaytı tertip edllmtıtlr. 

Kahire, 19 (A.A) - Kıral 

Fuat Nahaı paıa kabinesinin 
iıtif aıını kabul etmittir. seferleri t 

kimselere yıldırım isabet etti 
mittir. Bir çok sokaklar geçll-

Londra, 18 (A. A.) - Lond
rada bugOn ötleden sonra birkaç 
aeneden bert mlılı görülmemlt 
derecede ıiddetlı bir fırtına çık
mııtır. Bu fırtına, memleketin 
hemen hemen sair kıaımlarıada 
da tahribat yapmııtır. Münhat 
arazi ıu altınt'\f kalmıf ve so
kaklar birer ıel hA}inl almııtır. 
~rar ve buar çok büyü\tlür · 

Aacot't' at yar.ııJa.-ı Yı\P.ıl
dıtı eınada tkı ktıty~ yddırıw, i-

ıabet etmtıttr. B1ı1 yarıılarda. mez bir hale gelmiıttr. Müta-
kıral ve kıraliçe dahi hazır bu- addit kimıeler yıldırım taabeUle 

lunmakta idi. Son moda elbi- ı yaralan11U1tır. 
•elerile yarıı mahalline aelnıı, lıtanbul, ı 8 (A.A) - Londra 
olea bir çok genç ye ~lf kız- ' telm telıraf merkuinden alınan 
lar lliklerit\e k4'dar ıılan~lar ı bir habere ıöre İngllte• ede ıim-

vebu taraftaıı ıu blrlkintlle..,ı içinde diye kadar misli ıörüMıoemif 
k.-,..lArd•r. Maocester civ.arında 1 derecede 1a.ldetli bir fırbaa hük-
3 kiti derenia t•ıan ıuI...,1 ara- 1 mü •\Mlllektedir. Merkez verdiiJ 
sıoda boıulup öiPJ.\\flerdtr. Lon- ı bu ~e telaiz telgrafların ~ 
dra demiryolu tramvay Ve o~ ıari ıiiratle söncledlcliilnl de 
büı seferleri intizamını kaybet· l il&ve etmif&;r. 

il a ı 

Memleket için hiç hayırlı olmayan elim ihtiraslara sahne olan 

En büyük iJim ınüessesen1iz Darülfünun 
Darülfünunda had bir vaziyet 1 

vardır, Dünkü nüshamızda bu 
vaziyetin elim olan bir cihetini bütün 
tafsilğtlle yazdık. Tıp fakültesi re-

iıi Süreyya Ali beyin istif asının 

ne gibi ftmiller altınd1t vukua 
geldiğini uzun nzadıya kaydettik. 

Dün hadiseler cidden ıayanı 
hayret bir sür'atle inkitaf et
miotlr. (Devamı 2 inci sahifede) 

Macarlar geldi! 
Macarlar ilk maçlarını bu gün Fener 

bahçe ile yapacaklar 

Dün Sirkeci istasyonunda futbolcularımız tarafmdan karıılanan 
Macar takımı 

Diln Macar fütbol takımı ıeh
rimlze gelmit ve Sirkeci istas
yonunda sporcularımız tarafın
dan karıılanıaıılardır. 

Dün gelen Macar futbolcula-

b Ün Taksim atadyunıunda 
rı, ue 
Fenerbahçe ile kartılaıacaktır • 

Fenerbahçe takımı, bir iki 
haftadan beri bu müsabaka için 

Kadıköy sahasında muntazam 
antremanlar yaparak hazırlan
mıı ve anf;,rm vaziyete gelmlı

Ur. Fenerbahçe takımının ne ıe

ktlde ıahaya çıkacağını kat'i 

surette ıöyl tevekkill edeceğini 

kuvvetle ümit ederiz. 

Riza Kedri Fıruzan 

Cevat Sadi M. Reıat 
Niyazi Ala Zeki Muzaffer Fikret 
Fener b4hçe formüler takımının 1 

haf. bek hattında yapılacak u- ! 

fak bir tebeddülat takımımızın 

lehinde olacaktır. 

Sadinln son zamanlardaki bo

zuk oyunu nazarı itibara. ahnıraa 

muavin hattının ıu tekilde teı

kilini makul görmek icap eder 
zannedivoruz: 

M. Reı::tt Cevat Zıya 

Bu muavin hattı UJuhakkak 

ki oyun üzerinde daha müsmir 

olacak ve niıbeten zalf bulunan 
müdafaa hattı da müıkil vazi

yetlere ıokınaktan kurtulacaktır. 

Açıklarda daha ziyade oy

uayan •e ıayyal bir oyun tar 

zına 111alik bulunan genç macar 

nıfJIJ takımı oyunlarının ,kıyme· 

tinden baasetmeğl zait addedi· 

yoruz. 

Oyunlarını görmekle daha 



Sahife 2 -
Darülfünun-1 
daki vaziyet 
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Soruluyor! 

l Birinci sahifeden devam J Yakınlaştı mı ? 1 Kacakcı Yunanlı 
1 ' kactı 

Kayzer ölüyordu ! 
Gümrükte ne ka· 
dar1 kaçak teşya 

var? Darülfünun müderrfıleri son 
zamanlarda esasen vurulan dar
belerden çok mütee11ir bir ha· 
va içindedirler. Darülfünun e
mini Neı'et Ömer 8. aleyhinde 
bu yüzden hasıl olan t ıtddetli 

aleyhtar cereyanı müteaddit mü
nasebetlerle de kayıt etmtıtlk. 

Darülfünunda Baremede ithal 
edilmemek suretile vaziyetleri 
düıünülmeyen hocaları emin Ne
ıet Umer Beyin hiçe sayar bir 
vazf yet almasından mütee11lren 
müderrisler darülfünunda mü· 
taaddit içtimalar aktdetmiı· 
lerdir. 

Tıp fakültesi müderrisleri de 
ayrıca müttefikan tıp fakültesi
nin milli tehlükeler zamanla
rındaki hizmetlerini müdafaa ve 
izah ettikleri 8 sahifelik uzun 
bir muhtra hazirlamıılardır. 

Bu muhtıra da evelki günki 
içtimada müderrlıin mecllalnden 
Baıvekalete verilmek üzre tastik 
olunarak çıkmııtır. Muhtra İsmet 
Pı.ya gönderilecektir. Vaziyet 
böyle had ve miizebzep bir halde 
iken diıçi fakültesine bir mual
limin usul ve kanun çlfnenerek 
tayini meıeleaf çıkmıf ve bu yüz
den artan teıevvüı üzerine Tıp 
fakültesi reisi iatlfaaını vermlı

tlr. Fakat fakülte refıi Süreyya 
Alt B. in evelkt gün yüksek ted
risat müdürü Şükrü B. bir mek
tupla rica ettiği istifa keyfiyeti 
üzerine dün birden bire latif a
ımın kabul edildili ve Darül
fünun emini Neıet Ômer B. in 
Süreyya beyin yerine Tıp fakül
teıi riyasetine vekaleten tayin 
edildiii bildi rilmittf r. 

Neıet Ömer B. riyasete gel
mek ıuretile tıp fakültesi ınü

derrislerlnin önümüzdeki pazar 
günü mukarrer olan ve nihai bir 
karar verilecek olan içtlmaın ö
nüne geçilmlı oluyor. Bu manev
ralar ve usulsüz ha rekatta Israr 
bir darillfünun emine yakıı

tırılabıUr mi? 
Aleyhindeki haklı ceryana 

karıı evveli kanun ve en bü
yük ilim müe11eıemizin düıü

nülmesl ve iskemle aıkından 
feraıat olunması lazım gelmez
mı? Bahusus ki bunun için ıayet 
aarip bir muamele ika olunmuıtur. 

lradel milliye ile tayin olun
muı bir fakülte relıinin latifaıı 
iradei milliye ile tastik olunma
dan muamele yapılmııtır. 

Darülfünunda cereyan etmek
le olan bu hal yalmz Darülf ü
nun muhitinideğil bütün milleti 
mütee11lr etmektedir. 

---~----
Ekrem bey 

D. V. kalemi mahıuı müdü
rü Ekrena bey Ankaradan ıehri
mize gelnıııttr, -·-

Yeni bir duba 
Tahlisiye idaresi Boğaz hari

cıne yeni ve zatulhareke bir du
ba koyacaktır· 

iyi bir fikir edineblltrız. 
Fener bahçeden te11a1z ve 

muvaffak bir oyun beklel'lz. 

Zeki bey ne diyor? 
Fener bahçe kaptanı Zeki B. 

naaç hakkıuda ıunları ıöyleoılı
tlr. "En kuvvetli ıeklimizle ıa

haya çıkacağız güzel bir oyun 
göıterecelimlze eminim, takı

mımın iyi oynayacalından Gmlt 
varım •• 

Prağ, 19 (A.A) - Küçük ltl

laf konferan11nın 25 haziranda 
toplanacaiı rivayet edilmektedir. 

Fedakarlık vergisine iti-
raz edivorla r ., 

Berlin, 1.8 (A.A.) - Gazete
lerde görülen bazı haberlere na
zaran Brunlng kabineıi çok müı
kül bir mevkiye dütmüıtür. M. 
Moldenhauer'in fedaklrlık vergi
si hakkında Reiıchtağ mecliıinde 
tevdi ettiği kanun layıhaıı parla
mentodaki muhtelif fırkaların 

itirazını mucip olmuıtur. Sakson
ya hükümeti bu layıhaya aleyhtar 
olduğunu bildirmiıtır. 

Borçlar mes'elesi 
Londıa, 18 (Ar A.)- BorÇlar 

meselesi hakkında İngiltere ile 
Ruıya arasında baılıyacak mü

zakeratın teahhüre u~ramıı ol
maıı meıeleıi hakkında avam 
kamarasında sorulan bir ıüale 
verdiği cevapta M . Henderaon, 
bu mesele ile uğraımak üzre 
müteha1111lardan mürekkek bir 
miet ve birkaç tali komite teı
kil edilmek üzre olduğunu ıöy
lemiıttr. 

İşlerine gelmedi 
Cenevre, 18 (A.A)- Mecburi 

çal1ıma meseleaile metgul olan 
komisyon madenlerde her gün 
7 ,5 saat çalaıılmaaı esasının ka
bulü hakkında-İngiliz murahhas
ları tarafından dermeyan edilen 
teklifi 13 muhalif ve 8 müsten
kif reye karıı 27 rey ile reddet
mtıur. 

1'1üthiş bir kadın 
Parla, 19 (A.A) - Müstemlc:

nlt ameleıiie ecenbi ameleye 
birtakım seiaileler ve gazete ma
kaleleri yazan bir raa kacmı te
vkif edilmıı ~e hudut haricine 
çıkarılmııtır. Bu kadın lıpanyaya 
İtalvaya ve Fransaın Aıya ve 
Afrkadaki bütün arasine propa
ıanda reisleri göndermeği taa
hhüt etmlıtl. 

An1erika gümrük tarife
sine itirazlar oluyor! 
Bruksel, 18 ( A . A ) - Yeni 

Amerikan tarife kanunun parla
mentoca babnl edilmeıl üzerine, 
Belçfkanın Vaıfngton seferi bu 
tedablrine vahameti hakkında 
Ameriga hükimetl nezdinde ıon 
bir teıebbüıte bulunmağa memur 
edilmtıttr. 

Roma, 18 (A.A)- Gazeteler, 
hükiimetln yeni Amerikan güm
rük tarifelerine karıı mukavemet 
tertibatı alması lAzım ıeldi1ıini 
yazmaktadır. 

Bir transatlantik karaya 
oturdu! 

Nevyork, 18 (A . A) - Preal
dent Rooıevelt,, iamlndekl Ame
rikan poıta vapuru bu gün Nev
york limanında Robbins Reef 
mevkiinde karaya dütmüstür. 
Vapurun içinde Hamboura'tan 
ve Southampton' den gelmekte 
olan 350 kadar yolcu vardır. 

Krala sadakat 
Bükret 18 (A. A.) Mebuıan 

meclisinde azadan M. georaea 
Bratlao liberal fırkası namına 

kırala ıedıt.kat bey~n etmlıtir. 

Akim kaldı 
Bueuoı Ayreı, ( A.A ) - Bo

llvyanın cenubundakl isyan te· 
ıebbüıCl akim kalmııtır. 

' 
Ayvalık, 19 (Hu. Mu.) - Bir 

müddet evvel ayvalıkta gümrük 
molörü tarafından Çeıme açık
larında bir Yunan kaçakçı kayığı 
yakalanarak buraya getlrilmiıtl. 

Kaçakçı yunanla dün gece bir 
kayık çalarak Midilli're firar 
etmiıtir. 

Amlterdam, 19 (A.A.) - Sa
bık Kayserle Prenses Hermine 
bir Felemenkli aile tarafından 

vukubnlan davde icapetle Leydi 
yakınında klin Kaag gölü üzerin
de motörlü sandalla 1ıezlnti yap· 
maktalar iken bunlardan birinde 
bir infilak vukua gelmlt davetli 
lerinden 4 kiti ile makinist ağır 
surette yaralanmııtır. Sabık kay
serle refikası diğer aemide bu
lunmakta idiler. 

Rüsumat umum mOdürlüfiln· 
den İstanbul rüsumat baımüdiir
lüğüne bir tezkere gönderilmir 
Ur.I 

Ayvalığa ruınlar gidiyor 
Ayvalık, 19 (Hu. Mu.) - Ec

nebi tabiiyetinde tumlar Ayvalı
ğa gelmeğe baılanııılardır. 

K cn1 onistlerle sosyaıisthr ı 

Rüsumat umum müdürlüfilne 
Malive ~ekAletinin Rüsumat u· 
umum müdürlüğüne ihıaıtle 
gönderildiği zannedilen bu tah
riratta gümrük anbar ve depa
larında ne kadar sahipsiz eıY• 
oldn&u ve ne kadar kaçak yaka· 
lanarak depolara atılmıı olduiU 
sorulmaktadır. 

Ayvalıkta bir cinayet 
Ayvalık, 19 (Hu.Mu.) - Dnn 

gece Sakarya mıı.hal\esi muhtarı 
Hayrullah B yeğeni fotografçı 

Esat tarafından kama ile vurul
muıtur. Caıih yakalanmııtır. 
Mecruh tahtı tedaviye almmııtır. 

Bir oton1obiJ kaça k 
siğara kağıdı 

Ayvahk, 19 (Hu Mu.)- Ber
gamadan Edr~mite sevk edilen 
kaçak sigara kağıdı dolu bir oto· 
mobil Ayvalık polisi tarafırıdan 
Ayvalığa girerken yakalanmıı
tır. 

Japonlar Çekleri yendiler 
Prag, 18 (A.A) - Davis ku

pası için yapı'an tenis maçında 

Japonya Çekoslovakyayi ikiye 
kartı üç ile mağlup etmittlr. 

Avrupa ınıntakasına ait final 
maçında Avusturalya takımını 

yenmlı olan italran takımı ile 
ile Janpon eklpt karıılaıacak

lardır. 

ça rpışt1lar 
Berlin, 19 (A.A.)- Srksonya da
hilinde bulunan Jlaucben' de ko
munistlerle milliyetçi ıoıyaliatler 
arasında bir çarpııma olmuıtur. 

Bir komoniıt ölmüı, müfrit 
milliyetçilerden da iki alır su
retle yaralanmııtır. 

V ei11enf ela' de n üfrit milli
yetçilerle komoniıtler arasında 

çıkan bir arbedede 8 kiti ai•r 
yaralanmııtır, 

Neye istifa etmiş 
Paris, 19 ( A.A J ·- Berlln

den bildirildiğine göre maliye 
nazırı M. Molden haverin istifası 
fedakarlık vergisine karıı göste
rilen muhalefetten münbaistir. 

Kont 13ethlen 
Londrada, 18 ( A.A ) - Kont 

Bethlen kıral ve kıraUçe tarafla
rından kabul edilmiıttr. 

Romanya orta elçisi 
Paril, 17 ( A.A ) - M. Dou· 

mergue ile M. Tardieu kendile
rine veda etmele gen Romanya 
orta elçisini kabul etmiılerdlr. 

Ne vakıt tastik edecekler 
Yeııi itiiafname Yunan meclisinde 

pazartesiye bırakıldı 
Mübadele itilafnamesfnin Yunen meclisinde tasdiki pazartesi gü

nü aktedilecek celseye kalmııtır. Pazartesi günk6 celsede bu itilaf· 
namenin tasdik edileceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Tatbik hazırlığına devam ediliyor! 
Türk - Yunnn itllafnamesinln kabul ve tasdiki her iki hükiimet 

tarafından resmen komlıyona teblır vakı olduktan sonra itilafnAme · 
nln tatbikına baılanacaktır. 

----~---~_, z 

Hiddetle kalkan ziyanla oturur! 
Ortaköyde Mecidiye mahal

lesinde ! Değirmen sokafında 
oturan kapıcı Emin ef. evinde 
it ıracı Ülviye ve Melahat hanım
ların kira borcu olduğundan 
kendilerinden para lıtemtıtir. 

Ev sahibi Emin efendinin kira 
istemesi Melahat ve Ülviye ha

nımları canlarını ııkmıı, bu yüzden 
aralarında ağız kavgesı batlamıı
tır. 

Kavga arasında Emin efendi 
hiddetlendiği nden eline bir bıçak 
almıt iki kadının üzerine hücum 
etmlıtlr. 

Ülviye ve Melahat hanımlar 
Emin efendinin bıçak çekıneıln
den korkmuılar, feryat ederek 
pollı çağırma fa baılamıılardır · 

Kadınların feryadını duyan 
Ortaköy polis 1 merkezi mü
rettebatından Halit efendi koıa
rak gelmlı , elinde bıçakla 
höcum eden Emin efendinin 
elindeki bıçalı alarak k1&olı bir 
hadlıeyl menetmek lıtemtıtir · 

Emin efendi poliı Halil efen
dinin müdalıaleıine kızmıı, ha
kar,.t ederek bıçakla üzerine 
hücum etmlı, elinden kolundan 
ve aalr yerlerinden biçareyi 
Yaralamııtır. 

Poliı Halit efendi Emin efen· 
dinin elindeki bıçağı almafa 
uğraıırken bir kaza olmuı Emin 
efendi bacafınJan ehemmiyetli 
bir surette yaralanmııtır. 

Beılktaı pollı merkezi gerek 
carih Emin ef endinln ve gerekse 
Poliı Halit ef. hakkında tahki
kata baılamıtbr. 

Yeni belediye meclisi 
intahabatı yapılacak 

Belediye cemiyetinin intihap 
miiddet1 ofuıtosun sonunda bit
mektedır. Eylfilde yeni intihabat 
yapılacaktır. Şekli değlıttrllmiı 
olan hu defaki intihaba kadınlar 
da itllrak edecektir. intihabat 
hazırlıklarına ıtmdlden baılan
mııttr. 

Bittabi istenilen cevap tab· 
mfnata istimal edecektir. 

Bundan evvel de yazdıiımıs 
veçhile 1ıümrük usullerimizlD 
berbatlığı yüzünden mil) onlarca 
liralık kaçak ve sahipsiz etY• 
senelerce yüz üstü kalmıı ~e 

hatta bunlardan bir çoğu çüril· 
müı ve harap olmuıtur. Bittabi 
bu yüzden hazinede zarar gör 

müıtür. Bu tahrirat dolayiıtle 

lıtanbul ruıümat baımüdfirlyeti 
ıahipıiz ve kaçak eıyanın teıbf U
baılıyaca k ve neticeyi bir rapola 
bildirecektir. 

··········································-········· ... 

Çok geç! 
" --...~ 

ihracatımızın re· 
• • 

vacı ıçın rapor 
hazırlanıyor. 

Ticaret Üdaaı ihracat etyamı
zın Avrupada revacfnl i temin 
için yeniden bir rapor yapmala 
baı lamııtır. Bu rapor bundan 
evvel yapılan raporlardan tema
mil ayrı olacak ve daha fazla 

ihracat eıyamızın ayrı ayrı etüt
lerini taııyacaktır. Meıell bu 
cümleden olarak 1925 ıeneıin
deki herhangi bir ihraç madde· 
ılnde istihsal vaziyetimiz, ihraç 
pazarlarımız, 1925 le 1930 ara-

sında bu maddenin 1ıeçirdiff 
safahat ve bu madde üzerine 
çıkan rakipler, ıayet bu r:ıklp· 
lerle rekabet edemiyorsak bu
nun sebepleri tetkik edebHecek
tir. Bu raporda tütün, uzum, 
incir, afyon, pamuk ve müma-

sili maddeler tetkik edilecektir. 
Bu tetkıkatın kuvvetli olmaıı 
ve ıağlam eaaılara istinat etme
si için lıtanbul ticaret odaların
dan iıtatiıtik ve maliimat telep 
edecektir. 

ihracat eşyası nasıl kont
rol edilecek ? · 

Meıcllaten yeni çıkan ihracat 
etyamızı koruma kanununun 
tatbikına baılanmak üzeredir. 
Bu kanun mucibince lktiıat ve
kaleti baılıca ihracat merkezle
rinde kontrol için daireler teıiı 
edecektir. ihraç edilecek mallar 
tüccar tarafından bu merkezler
deki eksperlere muayene ettiri
lecektir. Karııık mal aöndermel• 
teıebbüı edenlerden betbin lira· 
ya kadar ceza alınacaktır. 

Emanet kadrosu tesbit 
edildi 

Emanet kadrosunda vukubd· 
lacak tebeddülat teıbtt edılmlıd'• 
Yeni kadronun ı teırinl evveld• 
tatbika baılanacaktır. 
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Bugünden Yarma 

Kapatılan Hadise 
VE 

Feci bir hadise 

Bir müddetten beri §ehrimtz
de haftada bir defa intiıar et
ınekte olan "Hadise" gazetesi 
dün vilayetin bir emrile kapatıl
rrıııtır .•. 

* "Hadise,, bir ilim, sanat ve 
edebiyat gazetesil dl. 

YARIN 

1111 • • • 

HAB 

Ol.. ' um. Düşüyor! 
1 yüzbaşı ve 1 . St~klar satıldıkça 

amele can verdi buğday ucuzluyor 
Dün biri Üıkiidarda, diğeri I Buğday fiatlarıoın ıoo gün· 

Eyupla 2 ölüm vakası olmuıtur. lerdekl tenezzülii eıbabı bakkın-
Üskiidarda Boyacı sokağında da dün Ticaret ve Zahire bor-

oturan yüzbaıı mütekaidi Mus- ıa11ndao tahkikatta bulunduk. 

L 

Bu kim? 
•)I o I(• 

Meçhul bir adam 
kendini denize 

attı! 

Sahife~ 

'Olur şeymi? 
Tramvaydan dü
şüp dili tutulan 

bir cocuk 
t 

'•Jo:ıool-t-

K arak o I da 30 saat hapis-
n1i ediJnıiş ? 

Dün matbaamıza ıu aıarip 
vak'a birdirilmiıtir. 

Şikayet eden zat Yeni kapı 
Basmacılar mahallesinde Ali 
efendidir : Bu ilim, ıaoat ve edebiyat 

gazetesinin kapatılmasına sebep, 
llbtiyazının ; edebi ve içtimai 
olmaaına rağmen siyasi makale
leı· yazması imit. ·. 

· lafa efendi evine giderken düı- Bu hususta Borsa kltibl umu-

Dün Üsküdardan Beıiktaıa 
hareket eden ıirketi hayriye va
purundan hüviyeti meçhul bir 
ıahis kendini denize atmıı,ıuların 
ceryanına kapılarak bugulmuıtur. 

Vapur derhal durdurularak de-

- "Kardaıım Mahmut hazi
ranın 140ncü günü saat altı rad
delerinde Ştıliden tramvAya bi
nerek T akılme gitmekte idi. 
Aynı ğiln akıami avdet etmeyin
ce ertesi günü kardaıımı aradım, 

.. 
Farzedelim ki hakikaten, Ha

dise gazetesi aldığı imtiyazın 
cinsi ve nevi hilafına ıiyasi ma
kaleler neıretmiı olsun. Bu itin 
sureti halli gayet basittir. Mat
buat kanununun maddei mah
susunda ıerahat vardır.· 

İmtiyazları edebi filan olduğu 
halde slyaıi yazılar yazan ga
zete ve mecmualardan 2 5 lira 
ceza alınır, 2 00 lira depozito 
Yatırılması talep edilir. 

Demek oluyorki. Hadise ga
zetesinden 25 lira ceza almak ve 
200 lira kadar mı ne depozitv 
talep etmek lazım gelirdi •. Hal

buki ••. 
Halbuki Vilayetin emriyle 

gazete kapatılıyor •• Polisler mat
baa matbaa dolaıarak imza 

topluyorlar ••• 
Şimdi soruyoruz : Halk fır

ka sına mensup olmıyan aazeie
cller , neıriyatlarında, miyar, 
mihenk olarak kanunu mu ala
caklardır, yokıa Vali bey efen

diyi mi? ... 

* 
Hadise gazeteıtnl okuduk ... 

Birinci nüıhasında, ılyaıetle 
alakası filan katiyen olmıyan 
bir baımakale, hikayeler ede
biyat tenkitleri ve bir anket var •• 
İkinci nüshada keza bir baıma
kale, hikayeler ve anket .. 

İkinci nüshadaki baımakale 
"tehyici efkar"dan bahsediyor. 
Ve bu mefhumun ilmi bir suretle 
tahliline giriıiyor.. Kanundaki 
' tehyici efkar,, maddasinden bir 
ilim gazetesi pekala bahıedebtllr. 

Bu kanun maddesini tahlil 
etmek ilmin salahiyeti dahilin
dedir.. Belki siyasi makaleden 

kasıt bu yazıdır •• 
Eier mesele buysa vali beye

fendi verdiği kapatma emrinde 
yanılmıtlır, yaıadıiımız aıırda 
her mefhum, bizza!_ vali beyin 
~ ==ı:::::z 9 --

müı vefat etmiıtir. miıi Nizamettin bey bir muhar-
Zabıta tabibi muayene etmtı rirhntze ıunları söylemtıttr : 

kalp hastalığından öldüğü anla- - Tüccar mevsim ıonu mü-
ıılmııtır · naıibeUle geçen ıeneden elinde 

ikinci vaka ıudur: Eyupta Fes- kalma stokları ıatmak, elinden 
hane fabrikasında amele Recep çıkartmak istemektedir ve bu 1 
efendi kalp sektesinden vefat yüzden fiatlar düımektedir. 
etmif, muayene edilerek defnine Mumaileyh bu sene harice i 
ruhsat veri~~~ı::_ _ _ __ _ ,,. ihracat yapıp yapmayacaiımız \ 

~ ~ hakkındaki süale cevabende : l 
Baren1 ! - Bu ancak yeni rekolteden 

Emanette barem tatbikatına ! sonra mevzuu babı olunabilir, 
ağuıtoı "1,, de baılanacaktır. ( demiıtir. 

- ----8QlıJ 1 -

l\1üzedeki sarnıç açılıyor Fransanın Tahran ataşesi 
Askeri müzedeki sarnıç haf- ı şehrimizde 

riyalı ilerlemektedir. Sarnıç kü- Fransanın Tahran ataıe ko-
ıat edilince 10 kuruı duhuliye mersiyali M. (Vernadıa)dün ıeh-
ile ve sandalla gezllebilecektir · rimlze a-elmiı ve Kontinantal o-

•' - 1 teline inmlılfr. 
Tevfik KL!n1iJ bey geln1edi Muhtelit mübadele komisyonu bat 

; 

Ankaradan dün geleceği ıayl katibi M. "Vurfein,, dün 15 gün 
olan Tevfik Kamil bey gelme- mezüniyetle Cenevreye aitmiıtfr. 
mittir. Mumaileyhln daha bir kaç Mumaileyhi Nebil bey, M. En-
gün bazı itler dolayiaile Anka-

1 
deraon ve bazı zevat teıyl et-

rada kalacağı anlaıılmaktadır. mitlerdir. 

aelahiyetlerl mefhumu da içtima
iyatın hududu dahilindedir. 

Yok eier siyasi makaleden 
kast bu değilde Halk fırkaıının 

cemiyetlere müdahele elmeğe 
hakkı var mıdır? ismi alhnda 
açılan anket ise. Ne diyelim, bir 1 

fırkanın halk ve ıan'at birlikle
rine müdahalesi mesele&i de, ilmi, 
içtimaiyat ilmini alakadar et
mezse neyi eder acaba? 

Bir fırkanın cemiyetlere birlik

lere müdahalesinden çıkacak 
mazarratların içtimai veçhesi si
yasi veçhesinden çok daha 
kuvvetlidir. 

Neteklm kanundaki sarahtte 
rağmen, kanunun maddesini tu
bik elmeyipte, sellemehü11el2m 
bir gazetenin aeddi de fçlinei 
bir meseledir. Kanunların tatb k 
ed!lememesi içtimai f elakethr 
doğurur ... 

* Tevfik Fikret hmlnde bir ıaı-
vardı. Bu ıairin bir mısraın 

(2azetemlzin imtiyazı aiyasidlr 
amma edebiyattan bahsedebiliriz) 
hatırladım: 

Kanı'n diye kanutı diye 
kan i4n tepelendi ! ! 

Güzel, edebi bir mıara olan 
bu satır, galiba böyledir. Vezin
de hata filan ettiysek, Ftkretln 
vereseleri edebi miraslarını tah
rif ettik diye bizi dava edebilir
ler ... Bu edebiyat ıahasına alt 
bir meıeledtr ••• .. 

Vali beyefendi Matbuat ka
nununu bir daha gözden aeçirere 
Cümhurlyet devrinde Tevfik Ftk
retin eserlerini bir kerre daha 
hatırlamaktan ve siyasi bir gaze
teyi edebiyatla ufraımaktan'" kur
tarır inıallah ! .. 

* .. Hadlaenyi kapatmak için 
kanunsuz hadiseler çıkarmıya

lım efendiler. 

** 

~nizde taharriyat yapılmıı iaede, , 
hiç bir eser bulunmamııtır. • 

Nihayet akoam saat 6 buçukta ----
Bir katil davası 

Bir müddet evvel İsmail 
isminde bir ıahıı Cemal namın
da birini katletmiıti. 

Muhakeme neliceıinde lımall 
beı ıene hapse mahköm .edilmiı 
ve Karar temyiz edilmiıU. Dün 
tekrar muhakeme cereyan etmiı
tlr. Makamı iddia lsmaile evvel
ce verilen beı senenin on beı 

seneye iblağını istemlıttr. Hük
mün tebliği baıka bir güne talik 
edllmiftlr. 

----ıJ••··· 

Yeni ilk mektepler yapı
lıyor 

Bu ıene İstanbul llk mektep
lerinden 3000 talebe mezun ol· 
muıtur. \''ali.yel mekteplere vu
ku bulan fazla rağbet ve teha
cümü nazarı dikkate alarak bu 
sene yeni 5 3 tik mektep lnıa et
tirmektedir. 

İnıaatın hitamından ıonra 
ilk tahsilin mecburiyeti hakkın
daki kanunun talbikına geçilecek 
ve mahallelerde ilk tahsil çağın
da okumamıı çocuk bırakılmıya
caktır. 

••• 
Def terdarlıkdaki mesele 

Maliye müfetiıi Nazım Rag!p 
bey defterdarlıkta ki tahkikata 
devam etmektedir. 

Verilen malumata nazaran 
fuzuli sarfiyattan maada bazı 

sahte senetler de buluomuıtür . 
Bunların mesullerinln tesbitine 
çalııılmaktadır. .... 

Emanette bir aylık bütçe 
Cemiyeti belediye; emanetin 

yalnız temmuz ayı içinde mu
vakkat bir bütçe ihzar etmeğe 

baılamııtır. 

\ 

Pangaltı Polis merkezi boduru
munda kafası gözü yaralar içeri
sinde, bihuı, dili tutulmu§ ve ko
nuıamaz bir vaziyette buldum. 

Polisten kardaı ımın vaziye-
tini öğrenmek istediğim zaman 
dediler ki 24 saat evvel birade-
rim tramvaydan düomüı ve bu
nun için Merkeze getirilmif. 

Bunu bir an için kabul ede-
lim. Ancak kardaıım aynı Mer
kezde 24 saat kalıyor ve bu 
vaziyet dahilinde ne bir polis 
tabibi ve ne de hariçten bir 
doktor tarafından muayene et
tirilmiyor. Kardaoımın üs~ünde 
hüviyyetini gösterecek vesaik ol-
duğu halde bizlere malumat ve
rilmiyor! 

Nihayet bu vaziyet dahilinde 
hariçten bir Doktor bularak kar· 
deıimin \ aziyeti tehlikeli oldu
ğunu anlayarak Beyoğlu Zük ür 
hastahane!ine kaldırmağa mec
bur oldum. 

Ve i§te polis vak'adan 30 saat 
sonra poliı tabibini haberdar 
ederek hastaneye gönderip rapor 
tanzim olunuyor. 

Ölüm derecesinde bulunan 
kardetim vak'anın akabinde 
lazım gelen tedaviyi görmüş ol
saydı tablidirki bu vaziyete düı
mezdi. 

Esasen kardeıim konuıamı
yacak derecede kendisine malik 
olmadığından hakikaten tram
vaydan sukut neticesi olduğunu 
anlıyamadık. Yalnız tramvay ka
zasına maruz kalan bir vatan-

' daıın merkezde bf r cani gibi 
26 saat bapla edildiğine taaccüp 
etmekteyiz. 

Bu vak'a hakkında tahkikat 
yapılması için müddeiumumilik 
makamının nazarı dikkatini celp 
ederiz. 

Yeni kapı basmacılar mahalle
ıfnde numara 6-11 

Ali 

Tefrika No: 55 20 Haziran 1930 müıtü. Hava çok 11caktı. 
kayna bir kazan eibi 
üzerine basmıı, hararet 
rüyordu. 

Gnneı 
ıehrln 

p6fk6· 

Feridun bastonuna dayanarak 
bahçeye girdi. Ve büyük yaprak
lar, ıarmaııklarla koytulaıan 
kameriyler içinde tek tük lılirahat 
edenlerin gölgeleri karaııyordu. 

1 lıyorlardı. Daha uzaklarda, çıp

lak tepeler aüneı altında kavrulup 
kurumuı meralara benziyorlardı ( Ankarada ht macera) 

lerlni otelde, güneı görmiyen 
duvarları örümcekli odada yatak 
ilzerine uzanarak sinirlerini din
lendirmekle geçiriyordu. Sabah
ları mahkemeye oğruyor, a vu
katını &örüyor, arkasından otele 
çekiliyordu. 

Bir gün Sanıi beyi uzaktan ti
caret mahkemeıi koridorunda 
aörmÜf, tıtni bırakarak kaçmııtı. 
Sokakta tanıdık birine tesadüf 
ederse durup konuımak ve 
•ellm vermek mecburiyetinde 
kalmanıak için yolunu deilıll
rlyordu. 

Feridun bu aün çok yorulmuı
tu. Mahkemeye uğramıı, baıki.
tlbe btr doıya aratabllmek için 

Yazan: AY HA1V 
saatlerce ayakta durmuı, mah
kemeden arğın ve bezgin banka
ya giderek amcasının heıabı ca .. 
riline alt bir liste çıkratmıı, 
asabı berbat olmuıtu. Mahkeme
deki füzuh ıualler, banka me
murlarının titizlik getiren ince 
nezaketleri sinirlerine dokun
muıtu. Her gün, aynı muamele 
aynı adamlara dert anlatmak 
mecburiyeti ve nihayet asabi
yetten uykusuz geçen bir gece .• 
Ve bu hep böyle tevali edip 
gidiyordu. 

Meclis ~önünden geçerken, 
yüksek duvarları üstünde ruz
girdan yaprakları hıııldayıp kı
pırdaıao belediye bahçesini eör-

Feridun sıcakta bunalmııtı. 

Gömleği terden ıırtına yapıımıt 
vücudu ılık yapııkan ve yağlı 

bir su banyosu içinde lmlı gibi 
izaç eden bir sıkıntı veriyordu. 
Belediye bahçesinde hisar üze· 

Bol ıulanmaktan kuvvet alll
rak ıür bir kudretle fııkıran taze 
çimler ve çiçekli tarhların arala
rından dolanarak ta nlhayetlere 
auu. Orada set kenarında zaif 
ve yaprakları solgun bir agaç 

rinden yapılan bir ruzglr akıntı- vardı ki safdaki büyük kameriye-
••, sıcaktan yaprakları kavrulan nln gölgesine sığmmııtı. O ince 
ağaçların dallarını eınetlyordu. vücutlu ağacın altına oturdu ıır-
Oraya gidip bir köıeye çekilerek tını bagçeye verdi. Soguk bir llmo-
biraz serinlemek her yorgun nata ısmarladı. Buradan istasyon 
adamın arzu edeceil bir ıeydl. görünüyor, Herdeki fabrikalara 
Bahçenin müntehaıındakl yükıek dogru zinclrlenerak dalgalanıp ka-

set üzerinde koytuca bir afaç \• ılyan dekovlllerln arkalarına beyaz 
ıölğeıinde oturarak baıını açmak I duman köpükleri savurarak tarla 
re ıaçlarlyle 11rt1nı esinli safnak· içlerinde kızaklandıkları ıeçlltyor-
arına vermek ne eyi olacaktı du. Fabrikaların çinko bacaların-
ltr saat sonra günetin kızgınlıfı dan siyah dumanlar fııkırıyor 
18 ilerde Polatlı sırtlarında eriyip ve bir kaç yüz metre yukarda 
atılacaktı. ııcaktan uyuıarak bulutlaı•P ka-

Günef Ankara önündeki ovayı 
11yırarak o sırtlar üzerine çeki

liyordu: Akıam oluyordu. Mfllet 

bahçesinde gürültülü bir saz alemi 
baılamııtı. Genç adamın sami
aaını tırmalıyan saz vızıltıları 
sinirlerini geriyordu •. 

Şen insanlarla olgun vücutlu 
dilber kadınlar ınasalara hal ca
lanıyorlar narin kızlarla genç 

delikanlıiar, kol kola tarhlar ara
aında dolaııyorlardı. Annelerinin 

ellerinden kurtulan iri gözlü ay 
yüzlü bebeler a vuçladıkları kum
ları sala sola ıa vururken cürmü 
meıhut halinde yakalanıp aef
katll azarlara maruz kalıyorlar
dı. 

Feridun dalgındı. Arkası bah
çeye dönük olduğu için gelip 

(Devamı var) 
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Bitti ... Her şeyler bitti ... 
Amiral Iskenderiyeyi to

pa tutuyormuş ! __ .......... ..._ 

Hariciye nazırı: - Aman! kulunuz şi
mdi ne yapayım? Efendimizin huzu
runa nasıl çıkabilirim? diye oda 

• 
içinde dolaşıyordu 

Hariciye nazırı Salt pafa, 
Sefire veda etti. Rıhtımda bek
ltyen istimbota gitti. Sefirin tel
ğrafını yanandaki yaverlerden 
birine verdi: 

- Bey efendi oğlum, bu 
telğrafı ıimdl çektirinlz. Dakika 
tehiri maazallahutaala tiddetle 
meıuliyeti daidir. dedi. kendisi 
lıtimoottakl kamaraya girdi. 

Yaver telğrafı Trabya telğraf
hanesine götürdü. Memurlara 
hemen lıkenderlyeye çekmelerini 
söyledi. Kendili de istimbotla bek
llyen Hariciye nazırının yanına 

döndü. istimbot Betiktaıa yollan
dı. İskeleye aeldikleri zaman, 
vakit epeyce ilerlemiıtt. 

Hariciye nazırı Salt paıa ile 
yaverler, lakelede bekllyen ıaray 
arabaıma bindiler, ıaraya ye
tittiler. Eıbak Baıvekll Salt paıa, 
kendilerini bekliyordu. Hariciye 
nazırını görünce : 

- lnıallah muvaffak oldu-

nuz, paıa hazretleri. Pek beıuı 
teırlf buyuruldu. 

- Sefir cenapları telarafı 
derhal imza ile çakerlnlze tevdi 
ettiler. Amirala yazılan telgraf
name, ıu saat keıtde edllmlı 
olacaktir. Sait pafa ayakta bek· 
llyen Baımabeyincl Oıman beye 
dönmüf, gurur içinde : 

- Bey efendi, itte de• letlu 
nazır paıa hazretlerinin buyur
duklarını itlUiniz, velinimet efen
dimize böylece iblağ buyur 
manızı rica ederim. Artık ça
ker mahıuılarınca görülecek va
zife ve yapı1acak muamele kal
madığı zannındayım. Dadi. Baı 
mabeyinci Osman bey : - Arzı 
mıtlumat edelim. Müııadelerlnlzi 
istirham eylerim paıa efendi
miz. Diye, odadan dlıarıya fır-
lamıı, hala yatmamıı olan Sul
tan Hamide haber göndermlıtl. 
Haremden: - Halvettir, gelıin
ler, iradesi gel mitti. 

Osman bey padiıahın huzu
runa girer kirmez, ayaklarına 
kapanmııtı. 

- Velinimet efendimize tepfire 
curetyap olurum. İngiliz sefiri İı· 
kenderlye limanı piıgahında 
lengerendane bulunan Filü A· 
mlralına telgraf keıide eylemlı· 
tir efendiınlz. · Demiıti. Abdül
hamit 

_ Telgrafı Seftrrnı çekmtı? 
- :>eflr cenapları yazmıılar, 

Hariciye nazırı pata kulunuz bil
zat Trabya telgraıhaneılnden 
keılde eylemiıler .• 

- Osman bey, ben telgrafın 
Amtralın yedine vaııl olacalnı" 
kani defilim, hkenderiyede tel-
ıraf tatulmazıa çok eyi .. Abdül
hamit, böyle ıöylemiı ıuımuıtu. 
Baı mabeyinci Oıman bey bir 
ıey söyleyecek vaziyette deilldi. 
V eı veseli Hünklr tekrar etli: 

- Me1ele mt'ıhim ve naziktir. 

Sait paıa bu eece ııarayda 

kalacaktır. Hariciye nazırı da 
bir yere gitmesin. Kendilerini 
iğzaz ediniz. Efendimizin misa
firi bulunuyorsunuz, ale11abab 
huzuru hümayunda müzakere de 
bulunulacaktır. Deyiniz .. 

Abdülhamit, ne olur ne olmaz 
Sait paıayı kaçırmak iatemediil 
zanoedilebillrdl. Osman bey Sait 
pafaların lklıioe de padlıahın 

mfıaflri olduklarinı tebliA' etti. 
Salt paıalar tebliğden pek mem
nun olmadılar, Geceyi ıarayda 
aeçlrmek mecburiyetinde kaldı
lar. 

Ertesi ıabah, hazıranın otu
zuncu çarıamba ıabahı idi. Trab-
yadan Yıldız telarafhaneıine 
ıeametll bir haber verilmiftl. Bu 
haberde, İngiliz sefirinin çektiil 
tlbell telgrafın İıkenderlyeye 
verilemediği blldlrfliyordu. Sebe
bıde, lnailiz Amiralınan daha 
evvel donanma ile ıehlr arasın

daki münatebetlerl keımlt olma11 
idi. 

Yıldız telgrafhaneıl memur
lah T rabya merkezinin verdiği 

haberi Baıkatip Rıza paıaya 
bildirmfılerdi. Rıza pafa da Baı
mabeylnci Oıman beye malumat 
vernıifti. Bu haber, padlıahı 

pek ziyade kızdıracak, küplere 
bindirecek bir haberdi. Oıman 
bey de, Rıza pafa da, haberi Sul
tan Hamide arzetmeie ceıaret 
edemiyorlardı. Rıza paıa : 

- Efendim, bir defada Salt 
pafa hazretlerinin mütalealarına 
müracaat edelim. Belki bir ıu
reti tesviye bulurlar. Teklifinde 
bulundu. Evet itin en kestirme 
ve çıkar yolu da bu idi. 
lkialde Salt paıanın bulunduğu 
odaya ıgittiler. Meseleyi çekine· 
rekten ıöyledtler. Salt paıa soğuk 
kanlılığını metanetini ada kayp 
etmemtıtl. 

- T elit buyurmayınız ef endlm 
Elbet te bir çare dütünülur Evvel 
emirde Sefir Lord Düf rinin mu· 
vafakatı alınmıı olduğu için Ami
ral kendi baıına bir ıeyler yap
mıı olsa da ehemmiyeti yoktur. 
Tamiri kabil olur. yalnız meıe-

leyl efendimize arzda inııak buyur
manızı rica ederim Bir defa telgraf 
haneye ıu cihet dahi sorulsun vaaı· 

amerkezi nedlyor? lıkenderlyede 
muhaıamayı andırır bir hareket 
oluyor mu imif? Rıza paıa haz
retleri zata 6.llleri burada kalınız 
Baı mabeyinci bey efendi haz
retleri ıarayı hümayun telaraf
haneılnden tahkiki keyfiyet bu· 
yura bilirler. Dedi. -

Rıza paıa Salt paıanın tek

lif( üzerine yerinde kalmııtı 
Baı mabeyinci o,man bey de 
Yıldız telgrafanealne ıltmlı, me
murlara: 

-Çabuk Trabya telaraf mer-

YARIN 
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Hemşirelerini 27 
yerinden vurdular! 

lzmtrden bildiriliyor: 
Mehmet ve Şevkı ilminde 

iki kardeı feci bir cinayet ika 
etmiıler hemtirelerini 27 yerin
den cerh ve katletmıılerdlr. 

Hadiıe şu suretle olmuıtur: 
İki kardef ıon zamanlarda 

hemıirderinln ahvalindan ıüphe· 
lenerek kendisinin ıık sık ıehre 
gelmemeıint tenbih etmiıler ve ; 

- Sözümüzü tutmazsan seni 
keıerlz. 

Demlılerdir · Bedriye buna 
rağmen evvelki gün gine ıehre 
gelmiı ve an'leslnin israrı üzerine, 
ağabeylerine görünmemek içirı Mu
harrem ağt1nın bahçesine gitmlı 
ve ertesi gün buradan oturmak
ta bulunduğu köye avdet etme· 
ği düıünmüttür. Fakat Şevketle 
Mehmet bunu derhal duymuılar 
ve gece yarııı Bedriyeyi incir 
bahçeılode baııtırmıılardır. Bed
riye kardeılerinin ayaklarına ka
panarak. 

- Yapmayın. Bir daha ıeh
re gelmem yazıktır, kardetlni
zlm. 

Diye yalvarmıı aglamıı, fakat 
alındiran olmamııtır. katiller bü
yük bir itidal içinde pıçaklarını 
çekerek hemıfreler ini feci bir ıe
kilde öldürmüılerdir. Bunu müte· 
aklp ıehre kaçmıılar ve bıçak
ları tarlalar arasına f ırlatmıılar
dır. 

Keyffyetten haberdar olan 
karakol kumandaDı Ziya 

efendi hemen hadise mahalline 
yetlımtı fakat canileri bulamamıı 
Ödemtıe avdet ehniıUr. Bu ınra- 1 
da polis de meı' eleden haberdar 1 
edilmit ve Ziya efendi poliı me· 
murlarından Sedat efendi ile ta
harrlyata geçerek katilleri kanlı 
elbileleriyle beraber yakalamağa 
muyaffak olmuılardır. Katill~r 
cürümlerini tamamiyle itiraf et~ 
miılerdir. 

kezlni bulunuz. Aradaki vaı ta
merkezlerinden keyfiyeti tahkik 
etsinler. 

lskenderiye de dtlhah a
liye mu gayir bir hal ve hareket 
vaki midir? Diye emirler verdi. 
Mem~lar Trabya merkezini 
buldular . Meıeley! ıordular · 
Trebiye merkezi ıu cevabı veri· 
yordu 

- Amiral bir kaç ıaat evvel, 
ıehlrle donanma arasındaki lrtl
ba tı kat etmlıtlr. Telğraf lıken
derlye telgrafhanesinde kaldı. Bu 
itibarla donanmaya teıllmi kabil 
olamarnııtır. Çünkü •.. İngiliz do
nanmaıı limanı topa tutuyor··· 

Oıman bey bir deli gibi ye
rinden aıçıramıı, telğrafhaneden 
dııarıya farlamııtı. Aman yarabbi. 
Şımdl Sultan Hamide ne cevap 
verecekler, Padlıahın karıısına 

naııl çıkabilecekler, ne söyUye
ceklerdı? 

Oıman bey Satt paıalarla Rtza 
panıaın bulundukları odaya girer 
girmez: 

- Bitti • . Herıeyler bitti · • 
Amiral ıu ıaat limanı topa tutu
yormuı .. Diye haykırdı. Salt pata 
olduau yerde dona kalmııh· itte 
bu haber, cidden korkunçtu. 
Hariciye nazırı: 

- Aman kulunuz ıimdi ne 
yaparım. Efendimizin huzuruna 
naııl çıkabiltrlm? Diyerekten oda 
içinde dolaımağa ve ıaçma ıapan 
ıöylenmete baılamııtı. Baıkitip 
Rıza paıaya sellnce: Onun alzını 
bıçaklar açmıyordu, 

(Devamı var) 
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Urla cinayeti muhakemesin,fe 

Şahitleri hali tethiş ve 
tehtit ediyorlar ! 

Mahkemede şehrimiz doktorlarını da 
alakadar edecek bir mesele : 

(Patagon) öldürür mü ? 
İzmir Ağırceza mahkemesin

de Urla hakimi lhıan Ziya B. in 
katillerinin muhakemesine de
vam edilmlt ve mühim bir celıe 
aktedllmiıtir. Geçen celsede 
dayaktan ıonra hakimi tedavi 
eden doktor isticvap edllmiıtlr. 
Doktoran hadileyi müteakip zerk 
ettiği (Pantafon) ilmindeki ilacın 
hakim beyin aıabi ve cılız bün
yeılnde menfi teıir yaptığı iddia 
edilmekte idi. 

iıte bu mesele için mahke
me doktorlardan mürekkep bir 
ehli vakuf celp ederek, meıele
nln fenni cihetlerini tahkik et
miıtlr. 

Doktorlar ilacın teılrl 12 
saat olduğunu, halbuki bakimin 
12 gün ıonra vefat ettiğini ıoy
lemtılerdir. 

Yalnız doktor Kadri B. ilacın 
fena teıir ettiğini iddia etmlttir. 

l\lorgta ne görülmüş ? 
Bunun üzerine bu doktor, ila· 

cın f ennen fena tesir etmeye
ceğini ıöyleyen doktor Feridun 
B. ile müvacehe edllmtılerdir. 

Reil ( doktor Kadri beye ) 
Doğru ıöyliyeceğlnlze fen ve vic
dan namına yemin veriniz. 

Doktor Kadri bey namuıu .ü-
2erıne yemrn ettlkteo aonra ,un
ları ıöyledl. 

- Dayak hadiıeıinin erteıi 
günü ıaat 15 le İhıan Ziya beyi 
evinde ziyazet ettim. Kendisinde 
neaf idimağı neticesi sağ veya ıol 
tarafında zaman geçtiğinden ta
mam hatırhyamıyorum felç asarı 
aördüm Bilahara eczaneye git
tim, Eczacı Hilmi beye: 

- Ben lhıan Ziya beyin va
ziyetini iyi bulmıyorum dedim. 

Ortada bir ıayıa deveran edt
yo ·du. O sabah erkenden doktor 

Kcınal bey lbıan Ziya beyin evi
ne giderek pantafon zerketmlı. 
Ben 'Pantofonun zerkedtlmesinl 
fEne muvafık bulmadım. 

Reiı ( Kadri beye ) - bu vak' -
ad•n evel maznunlardan Mutıar
l'elll efendiyi tedavi ettiniz mt? 

Kadri B. - Muharrem efen· 
tinin evinde baıtaıı vardı. Onu 
~davı ediyordum. Muharreme
fendi enıeainde çıban olduğundan 
)abısle bir tedavi uıulü lıtedi. 
tendiline bazı tavıiyelerde bu
ıundum. 

Reiı - Enıeılnde çıban bu
lunan bir adam ıokağa çıkabi
lir mi? 

Doktor - Tedavi etmek iı
terıe çıkmaz. Fakat çıkmak lı
tedtkten ıonra pek 'ili çıkabilir. 

Doktor Feridun 8. - Kadri 
bey beyanatında, bu ıtbf veka
Yide Pan ta fon ya~lmaıı dofru 
olrnadıiıoı ıöylüyor. Vakıa bir 
inıanın birdenbire bir dimağ ih
tikanına düçar olduğu ve bunun 
üzerine damarının çatladliı va
kidir. llu halde pantafon yapıl
maz. Fakat ibıan Ziya bey darp 
teılrile lhtillca düçar olmuıtur. 
Binaenaleyh morfin zaruridir. 
Fen bunu lmlrdlr. 

maği oldu~na lsrar etti. Mor· 
flnln teıiratının fenalıfıoı tekrar· 
ladı. 

Kadri bey otopsi raporında netf ceyi 
bilmiyorlar. Otopıtde, lhıan Zıya 
beyde Demoraji aaarı görülmür 
tür. Ağzında maddi tağayyürat 
vardı. Alelade bir nezf olarak 

l kabul edemlyeceğiz. Kadri bey 
I otopıl amellyeılnd~ bulunmut 

olsalardı bu iddialarını, o zaman 
etmezlerdi. 

Doktor Kemal B. - Bu gibi 
arazm derhal huıule gelmesi icaP 
etmez, Araz 6-16 saat araıında 
meydana çıkar. Hakim beyde 
araz baılamııtı. Faka kuvvetli 
değildi. Hadisenin erteıi ıabahı 

erkenden ihıan Ziya beyin uıafı 
Kamil geldi, beni uyandırdı: 

- Hakim B. fenalaıtı, ken· 
dtalnt bilmiyor, yetiıln! .• 

Dedi. 
Derhal Jiakim beyin e•ine 

ı 
gittim. Kendiılnde tlddetll lhti
lacat vardı. Kalbi takviye için 
fennin emrettiği ilacı tatbik ettim· 
Ve kendisine Pantafon zerkettim· 

Doktor Feridun B. - Evet 
Panlafon kalbi takviye eder. 
Kalp ve teneffüs merkezi de 
ayni telkihiyetten lıtlf ade eder. 

Doktor Kadri 8. - Evveli 
takviye eder, ıonra be aete 
ıevkeder. 

Doktor Kemal B. - Morfini 
tatbik ettikten ıonra kalp hali 
tabii ye avdet etmit ve tabii ha
linde harelcet etmeğe baılamııtır. 

Hala tehdit! 
Bundan sonra Haıtmln zev

cesi Hatice hanımın ıahadetlne 
müracaat edilmiı ıu ıözlerl ıöy
lemlıttr. 

Hadiıe geceıi babamın evine 
gitmiıtlm, geç vakıt kardeıim 

İbrahimle avdet ederken yolda 
bir dayak ıeıl ve)eryatlar lıtttik. 

Acı bir ıeı: - Ôldür{iyor, 
yandım!.. 

Diye bağırıyordu. Bu eınada 
iki ıahıt ıür'atle koıarak önü
müzden geçiyordu. Bunların el
lerinde kalın ıopalar vardı. 

Yüzlerini aöremedim. Fakat 

bayılmak derecesine Kelmlıtim. 
Bunlar iklıl de tiımandı. Bu eı
nada kocam Haıim geldi: 

- Korkmayın, dedi. Korka· 
cak ne var!.. 

Sonra arka ıokaklardan evimi· 
ze avdet ettik., 

Erteıi günü hakim beyi döğ
düklerlnl haber aldık. Erteıl 

gece evde kocam Hatimle otu
rurken bu meı'ele mevzuu babı 
oldu. Hatim bana : 

- Kaçanlar değirmenci oilu 
Mehmet ile Muharram tdl. Baka
lım bu meı' ele ne olacak ? 

dedi. Değirmenci oğlu Meh
metle Muharrem kocamı bu ha
dlıeden ıoora tehdit etınete 

baı ladılar : 
- Kimıeye bir ıey ıöyleml

yecekıin dediler. Bu adamlar 
hail bizi rahat bırakmıyor v•J 
tehdit ediyorlar. 

Doktor Kadri 8. lhıan Ziya 
beyde m6teehhlr bir nezfi dı- 1 

Şahitlerden Heıtmin karı•• 
Nefise hanım da : 

- Bir aün kocam bana (HA-



20 Haziran 

kimi değirmenci Mehmetle Mu
harrem döğdü. Belasını baıkala rı 
Çekiyor ! ) dedi. Demiıtlr. 

.r•m •••••••••••• •• ••••• • 
: TİYATRO VE SİNEMA : • • ••••••••••••••••••••••••~na• • 

~ieyhanede geçen sözler : 
MANGASAR teyatrosu Yeni Şehir 

Şahit Yaıar çavuı demlılir 
ki : - Hadise gecesi Boınaklar 
meyhanede rakı içiyorlardı. 

Milli dıram kumpanyası 

Müdür Rejisör 
Aram Elmas Karakaı 

BU GECE 

Köylüye şehirli gelin 
Dıram komedi 5 perde 

Bu gündüz NARLI KAPU 
ŞAFAK tiyatrosunda 

Osman çavuı bana d edi ki : 
- Jandarma kumandanı Ha

lit beyin çevirdiği intrlkaları ben 
bilirim. Şahitlere istediği gibi ıa
hadet ettiriyor. 

Türkce konuş meselesi 
Şahitlerden müskirat inhisar 

idaresi memurlarından Muzaffer 
efendinin ifadesi: 

Fakir deJikanhnın hikayesi 

- 4 veya 5 nisanda Urlaya 
geldim. Hilmi efendi ile Türk
ocağında oturuyorduk. Ocakta 
Rumca konuıuyorlardı. Ihsan 
Ztya bey Rumca konuıanlara: 

- Türkçe konuiun!.. 
Dedi. Muharrem hakim be

Yin bu ıözlerloe hiddetlenerek 
dıvarda bu ihtarı havi bulunan 
lavhayı parçaladı. Bu esnada 
Muharremin yanında Zeynel za
de Hüıeyin efendi de vardı. Ih
san Ziya bey bu vaziyetten mü
teessir olarak kalkıp ocaktan 
gitti. ihsan Ziya bey çıkar çık
maz Muharrem, Hüseyin efendi 
ve arkadaıları bakim beyin ar
kasından söğdüler · 

Muhakeme gelmeyen ıahlt
lerln celbi için talik edilmtıttr. - --------

Kaçak et kesiıui çoğalıyor 
Şehrimizde kaçak olarak ke

ıtlen koyunların adedi çogalmır 
tır. Bu hal mezbaha varidabnın 
azalmasını intaç ettiğinden mez
baha meclisi idareıl bu meseleyi 
tetklka baılamııtır. Mecllı mez
baha reıminl azaltmağı dütün-

mektedir. ...... 
Çocuk sinen1aları açılacak 

Yeni hıfzıaaıhha knoununda 

küçük çocuklar için bazı güzel 

madeeler vardır. 

Dıram 7 perde 

İstanbul 5 inci icra n1e-
111urluğundan: 

Çakmakcılarda V alde hanında 
No. 33 odada mukim iken elyevm 
ikametgahı meçhul (lranlı Ahmet 
Rahmi Ef. 

Murat efendinin 929-10658 
No. dosya ile Han Basan efendi 
zimmetindeki (80) l ira matluba
tının temini istifası için borçlu-

nun eıyaıı l\aciz edllmitdl. Eı
yayı mezkfırun kendinize ayfdi
yeti hakkındaki iddianız üzeri-

ne yalınız mahkemei ayldesine 
müracaat edildiğine mütedair 

vesika ibrazı icranın taliki için 
kafi olmayup. Yedi gün içinde 

mahkemeye müracaatla talik 

emri getirmeniz lüzumuna dair 
taıtir edilen ve tarafınıza tebliği 

icap eden muhtarada ibraza 
gltdiğlnizden dolayi tebelluğ 

edilmediği anla§ılmıı olması ha
ıeblle muhtaranın (30) gün müd-

detle tarafınıza ilanen tebliğine 

karar verllmiı oldujundan tarihi 

ilandan itibaren (23) günün mü
rurunden itibaren iıliyecek 8 eün 
içinde mahkemeyi ayldeıindeo 

icranın talikine mütedair talik 
emri götürülmediği takdirde 
mahcuz emval hakkında icraya 
devam edileceği malum ve tebliğ 
makamına kayim olmak üzere 
ilan olunur. 

Meıela küçükler umumi sine- !l·-----•&.11'.J ____ ım-.-.w 
malara gidemeycekler, 18 yaıını 
doldurmıyanlarda içkili ve ahlakı 
bozacak yerde bulunamiyacak-

lardır. 
Y aıaga riayet etmeyenler ceza 

landırılacaklardır. 
Talebenin tatil zamanlaından 

latif ade etmeleri için terbiyevi 
ahlaki fllimler göıterilmeıl teuıi&ı 

edllecektır. 

Odun ve kömür 
münakasası 

Daru11afaka müdürlügünden: 
Mektep için alınacakk (7oo) 

çeki odunla (70) ton kok ve (3000) 
kilo kömürün hazıranın 24 üncü 

salı gönü ıaat (1 O)da DIÜDakaıa
ıı icra edileceiinden talip olan-

ların Nuruoımaf yede cemiyeti 
tedriılyeye müracaatları. 

lıtanbul asliye mahkemesi 
ikinci ticaret dalreıinden: ls

tanbulda ıaray burnunda rüıu

nıat idaresinin 7 numaralı an
barında mevcut kangal halinde 
galvanize ve çivi tellerinin lcrn 

kılınan açık artırma neticesinde 
müıteriler tarafından verilen 
bedel haddi layikını bulmamıı 
olduğundan ikinci defa açık 
artırma uıullle ve Lbllc\imle rü
•um müıterlye alt olmak üzre 

•atılmaıına karar verllmit oldu
iundan talip olanların 25- 6·980 

tarihine nıilıadif çarıamba günü 
ıaat 1 o da pey akçelertle beraber 
mezklr anbara müracaatları ilan 
olunur. 

Doktor Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar 

teda vihanesl 

Cumadan mada her gün 
saat 1O-6 ya kadar hasta ka
bul edilir. 

Adreı Ankara Caddesıi N. 43 
Telefon iıtanbul 3899 

Üıküdarda iıtanbul 6 ıncı 
icra memurluğundan: Bir mah
kiimbih deynin teminin latif aıı 

zımnıoda mahcuz ve furuhtu mu
kerrer kanape, Ayna, Halı Aya, 

Soba ve ıalre etya Kadiköyünde 
Mühüdar caddesinde (88) numa

ralı hanede 23/6/930 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 11-

de satılacağından talip olanların 
furuhtu muayyeninde hazır bu-

lundurulacak memuruna müra
caatları ilan olunur. 

Adalar ıulh icrasından: Fort 

fabrikasında lokantacı sim on efen
di ile Ahmet Muhtar beyin yek-

diğerloe kefili müteıelıll olmak 
üzere Koıtantin Papadopolo ve 

ıürekaıına maa masarif borçlu 
bulundukları iklyüz elli dört lira 

ıekaen beı kuruıuo temini isti
fası zımnında tahtı hacze alınan 
bir adet buz maklnaıı 26 _ 6 _ 

980 perıenbe günü •aat 00 iki

de ıatılacağından talip olanların 
mezkQr fabrikada hazır buluna-

cak memuruna müra~atları Hl.o 
olunur efendim. 

YARIN 

lzmir terzihanesinde 
moda, ehven fiatlarla, son 
derecede ıuhuletli ıeraitla 
erkek ve kadın koılümler 
serf an imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karımnda No. 17. 

M UST AF A ve KEMAL 

Sekizinci icra memurluğundan: 
Mahcuz sandalye ve masa 22 
haziran 930 pazar günü saat 9da 
Şehzadebaıı Halk kıraatbaneıi 
önünde satılacağı ilan olunur. 

lı'.AGiC HIJllS 

Mtijde 
·--SABIRSIZLIKLA BEl\:LENEN 

l\!ERKIS N. f • ve LALEL, 1. HANIMLAR TARAFINDAN okunan 

İndim Yarin Bahçesine 
ve 

diğer yeni COLUMBİA plakları vürut etml§tlr. Umum 
COLUMBİA gramofon ve plak bayile riodeo arayınız. 

1 - ~ . . . . 
; 1 ı . . . 

a!Denizli vilayeti daim 
encümeninden: 

BELVU•• \ Denizlinin Acıpayam kazaıında yapılmakta olan mektebin 
· tamamının inıası bermucibi keııf 10,000 lira bedel ile 12 Temmuz 

BAHÇESİ 930 cumartesi günü saat 15 ıe kadar kapalı zarf usullle müna-
' kasaya konmuıtur. iıtirak etmek isteyen talipler 800 liralık Türk 
- HARBiYE - Bankalarından alacakları teminat mektuplarJle teklf fnamelerlni 

İstanbulun cenneti yevmü mezkurda Denizli vilayetine vermeleri ve keıifname ıartna-
Viyolonist ZEKi B. idaresinde • meslnl görmek isteyenlerin encümen kalemine müracaat etmeleri 

O R K E S T R A \ ilan olunur. - ___________ .., __ 
Taze bira, nefis mezeler ı ~ Sarayb" urnu Parkı 

Kibar aileler mahfeli .,....... 
... iiallmil ... ISlllıı.lmlll~,...., 

oktor A. kutiel 
Muayenehane ve tedavli elektrlki 

laboratuvarı. Karaköy topçular 

caddesi 34 

ı~EKABE'r il\tKANI 
OJmıyan 

Londra Birahanesinde lcral akenk eden ıaz heyetinde ila
veten ıoo hatıra ve ruhumda baharın kakiki bülbülü Hikmet 
Riza Hanımla Radyoda takdire mazhar olan muganniye Servet 
Hanım ve Madam Emin ve gazelhan Numan Beyler hergün 
ve gece lcrayi ahenk etmektedir. Ayrıca saz zamanına kadar 
muhterem halkın eğlenmesi için Filipafn ilk defa getirdiği en 

büyük iki hoparlörü makinesi çalııacakhr. 

Duble bira 20 envaı:mezeler 26 kurut 

Yalnız kefir değildir 
Seraoti çıftllli mamulatın

dan 

BİR BAI~DAI{ SÜl' 
Huıuıi ılıelerde vapurlarda 

bile isteyiniz. 

Defterdarhk ilanı 
KiRALIK TARLA l Kayııdağı caddesi, Tuğlacı baıı Muıtafa efendi mahallesi Kur

' bağlıdere kadıköy, 70 dönüm, senelik kirası 120 lira kiralamak açık 
Her yerde arayınız. arttırma 1 o - Temmuz - 980 perfenbe 14,30 defterdarlıkta ( H - 24'7 ) 

-:~::~m:;:ı::::~::~:ı;lk:a:23:!::ar:a~:um:t:::::::: , BÜYÜK TA yy ARE 
SADIKZADE BİRADERLER 

KARAD~fil~~AZAM PİYANGOSU 
ve Ll~ü~OÜTASI (6) ıncı keşide 11 Temmuz 

DADIR 
vapura Pazar 

22 Haziran 
Günü akıamı sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıun , Gör.ele, Vakfıkebir, 
Trabzon , Sürmene , ve Rize ) 
lıkelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Meyme
net hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon lıt. 2184 

\Taporlarımız her pa
zar muntazamen hare
ket edeceklerdir. 

Yeni n eırlyat : 1 

~oltan . .J\.~İ~ 1 
Imperatorıçe 01enı 1 

(Ay Han) beyJn bu tarihi ese· 
rlnl okuyunuz. lmperatorlçe öje
ni ıle Sultan Azizin huıuıi hal· 
vetleri bütün tafsil&tile tasvir 
edilınittlr. flatı 80 kurut : Cum· 
huri yet kütüpaneıtnde satılır. 

Büyük ikramiye 

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

«50'000», «40,000», «25,000», «10,000» liralık 

Büyük ·ikramiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıt Numaralara "30n zar Ltra teselli mükafatı 

verilecektir. 

Biletler: Bayilerden T emnnızun yedinci 
günü akşanuna kadar talep ediln1elidir. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia•==:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Devlet demiry0Har1 ilanı 
Münakaıası 14 temm:":azarteıl günü için ilan edllmıı olan 

29 kilometre malzemel ferılye fle 23 haziran Pazartesi günü için 
ilan edilmiı olan Kayseri tezsahlari münakasaları neırolunacak ye
ni bir ilana kadar tehir eciilmfttir 



Sahife 6 YARIN 

( HASAN KOLONYASI • • Limon çiçeklerinden 
Müıtahzar, 90 derec dır. Dünyada mevcut bütün mütemeddtn memleketlerin ıtriyat müteha1111lar.ı eıans fabrikaları Haıan kolonyaıanın enfes ve ruhnüvaz koko•U 

karııaında lal ve hayran kalmıılar ve bu nefiı Şark müıtahzarım külliyetli ılpartı etmektedirler, Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kol on l atı 
iıtlmal etmekte olup dq.ima sahibini tebrik etmektedirler. Hutalara hayat ve tifa verir, Baygınlık, ıinir, heyecan, baı airm, çarpıntı zamanlarında bir hayat 
arkadaııdır. Fi~tlvda ıqüthit tenzili.t yapılmııttr. 35, 60, 110, 200 kuruıluk tiıelerde satılır. Haaao Ecza depoıudur. 

-.&.-................ 1111:1111!~ ............ ,,. Wi 
________ .__.._ ..... zmrz 

Emniyet Sandığı ez~~~~~?-
625 138 15202 Haydarpaıada' Oımar.ağa mahesinde eski 

Hüdaverdi ve yeniKöscoğlu sok.ağında eakt 12 
mükerrer ve yene 1 H numaralı dokıan iki arım 
arsa üzerinde ahıap iki katta dört oda bir mut
fak olarak kullanılmakta olan bir odayı bir 
malta taılik ve müıterak kuyuyu ve yüz otuz 
dokuz arıın bahçeyi havi eskice bir hanenin 

215 

281 

325 

255 

355 

385 

192 

490 

1020 

lli5 

Kat'ı karar ilanı 
Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 

ile mevki v müıtemilitı iııni 
Üıküdar' da Selami Allef endi mahalleMnde Kereı
tecimaniyel sokağında eıkf ve yeni 2 numaralı 

dört yüz aroındr.n ibırel ınuht.erJk hane araa
ıının tamamı. Mm. Diktanahl 

650 Haıköy'de Hahcıoğlun'da Turıucu mahallesinde 

1 

t 
! 

I 

eski Kumbarkane ve yeni fabrika ıokağında 

eski 131 mükerrer ve yent 8 elyevm 6 numa
ralı yüz beı arıın arsa üzerinde bodrumdaki 
oda ile beı oda iki sofa bir çini taılık bir 
sarnıç bir kuyu bir mutoak ve on beı aqın ) 
aralığı havi ve tamire muhtaç bir hanenin J 
tamamı. Haça tor Ef. varisleri Haykanuı 

Sima von ve Mahiye! 

1020 10888 Lllelt Kızılta§ mahallesinde Eıbe ıokağında ,ı 
eski 1 o No. lı altmıı arım arsa üzerinde kar-~ 
gir iki buçuk katta zemin katında bir yemek 
odası bir mutfak bir kuyu bir merdiven altı 

birinci katta mukaddema dükkan elyevm sofa 
teklinde bir mahal olup önü tahta kepenk
lidir. Arkada bir ufak ıofa üzerinde bir oda 
bir hali üıtkatta iki oda bir ıofa bir hala 
ve on beı arıın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Liızari Ef. 

751 16814 Kanlıcada Fıstıklı ıokağında eıki 18 mükerrer 
ve yeni 1 ! numaralı yüz elli arım arsa üzerinde 
ahJap üç katta biri ufak ve biri sandık odası ol
mak üzere ıekiz oda iki sofa bir malta taıhk ve 
avluda bir kuyu ve kırk arfın üzerinde harap 
bir mutf ağ' ve ıekıen arıın üzerinde bir katlı bir 
oda bir ıofa ve dört yüz altmıı altı arım bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Nazife H. 

1 li9 17079 Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebl mahallesinde 
Asmalı sokakta eskl 7 ve yeni 9 numaralı elll 
dokuz arım arsa üzerinde kargir üç buçuk katta 
birinci katta bir mermer avlu bir mutfak bir 
ıarniç oda içinde iki dolap ikinci üçüncü kat
larda birer oda birer sofa birer hala ikinci ka
tın bir odaJında üçüncü katın ıofaıında birer 
yük dolap üçüncü katta bir ıahnlı en üıt katta 
bir tavan ara11 çir sofa sofada yük bir balkon 
bir daraçalı bir haaenin n111f hisaeıi. Cabir B. 

38& 17150 Uzun çarıı Yavaıçaıahin mahallesinde Gaznevi 
Mehmet efendi sokağmda eski 11 ve yeni 19 nu
maralı doksan üç arım· arsa üzerinde kirglr bir 
katta iki oda bir mutfnk gibi kullanılan ocak11z 
mahal ve on üç arım bahçeyi havi bazı akıamı 
bar._p,a bir hanenin nıııf ht11esi. Fatma H. 

981 17929 Sarıyer'de eski KUllretullah ef~ndi ve yeni 
Türb• sokağın_da eski 1 O ve 12 yeni 68 ve 7 O 
numaralı yüz ıekiz arıın arsa üzerinde ah ıap 
üç katta altı oda üç gof a ve yirmi iki arıın 
araa üzerinde bir mutfak ve 220 arım bah
çeyi havi eski bir hanenin tamamı. Haıan 

Tahsin 8. Nudiye ve Seniha Haıınnlar 
9i8 18782 İstinye'de Mahmutçavuı sokağında eıki 99 ve 

yeni 100, 105 numaralı yüz on dört arıın arsa 
üzerinde ahıap üç katta altı oda iki sofayı ve 
karı11mda beı yüz altı arıın bahçeyi havi ha
rap bir sahilhanenin tamamı. Ali Nuri 8. 

500i 18965 Kasımpaıa'da Camiikebir mahall"tnde eski 
Nalbant ve yeni Selkapıaı ıokaiında eski 6, 8 
ve yeni 2 Nalbant 84, 36 5,.lliap111 numaralı 
yüz on artın arıa üzednde biri sandık odası 
olmak üzere altı oda çini lastik ikisi ufak ol
mak üzre üç sofa bir daraça bir mutfak zemin 
katında kömürlük olarak müstamel ufak dük
kan mahalli ve yüz ylrl)li arnq üıerlJ\de el
yevm bir dükkan olarak kullanılmakta olan 

1000 

iki dükkanı ve yüz altmıı dokuz arıın bahçe
yi havi bir hanenin tamamı. Cevd~t 8. 

Hatçe Halel ve Ayte Hikmet Hanımlar 
4:77 Vezneciler'de Camcıali mahallelil\de Vtzneci-

105!) 3000 

205 250 

456 1839 

263 739 

2355 5240 

.. 

105 350 

925 8430 

tamamı Azize H. 
1640 Uıkudar'a tabi Maltepe' de eıki vapuriıkelesi 

sokağında eıki 519-1 yeni 339-13, 8J2-19 nu
maralı yüz yetmiı iki artın araa üzerinde beı 
odayı ve yüz bir arıın bahçeyi havi beı dük-
kanın tamamı. Hüseyin Ef. 

2034 Çarııyıkebir' de Keıeciler sokağında eıki ve 
yeni 3 numaralı kırk arıın araa üzerinde kar· 
gir bir kattan ibaret bir dükkanın sülüı 

hiıaeıi Haıene Şerif H. 
2045 Sariyerde Atabey aQkağında eski on iki ve yeoJ 

elli iki numaralı yüz yirmi arım ana üzerinde 
ahısp iki katta altı oda bir sofa bir mutfak bir 
taıbk ve yüz doksan dokuz arım bahçeyi havi 
yeni bir hanenin tamamı. Refika H. 

2183 Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebi mahallesinde 
Balipaıa caddesinde eıki 51, 53 ve yeni 71, 77 
numaralı kırk arıın arsa üzerinde yarım kargir 
iki oda iki ıofa ev altı ocak mahalli ve kırk ıkl 
arıın bahçeyi havi seneden 51 numaralı mukad
dema tahtında dükkan elyevm hanenin berber 
gediğinden müokalip muayyen mahalli ile 51 
numaralı hanenin taıpamı. Leon Ef · 

2422 Kumkapıda Muhainehatun mahallesinde İbra
him paıa ıokajında eıkl 3 üç defa mükerrer 3 

ve 5 ve yeni ı, 3, 5, 7, 9 o umu ah yüz otuz 
arıın arsa üzerınde kargir dört katta ve bir çatı 
atlında olup bJrinci katta üç dükkan zeminleri 
abıap altlarında bodrumu üstlerinde önleri de
mir kapılıdır 7 numaralı hanenin zemin katı 
mermer avlu bir ocak ikinci katı dükkanların 
kaaına müıa4'if ufak adi oda üçüncü ve dör
düncü katlarda ikiıer oda birer 10fa üstünde 
daraça 9 num ralı hane hapıdan girince aralık 

nihayetinde bir tulumbalı kuyu bir mermer taı
lık bir ocak tkJnci kat bir ıof a bir dolap üçün
cü ve dördüncü katlarda ikiıer oda birer ıofa 
üzerinde daraçayı dört arım kadar aralığı havi 
iki hanenin tamamı 

21)25 

2957 

Mehmet Halit Ef. Aliye H. 
Kartal' da Maltepe karyesinde karye clvarındtt 
41 S-1 numaralı seksen arım arsa üzerinde kirğlr 
bir katta muhtacı tamir bir demirci dükka-
nının tamşmı. Cavidan H. 

Cerrahpe.ıa'da Aiunetkahya mahallesinde Cer
rahpaıa caddesinde eski 50 ve yeni 80 numaralı 
üç yüz on arıın arıa üzerinde birinci katı karğir 
diğerleri ahıap olınak üzere üç buçuk katto ikiıi 
taı oda ve biri Çatı odası olmak üzere on Cç 
oda. tki mermer taıhk kömür ve odunluk dört 
ıalon bir balkon ve otuz arıın üzerinde bir mut
fifık ve yüz arıın ü~erinde arabalık ve dör yüz 
elli arfıD bahçeyi havi bir haneo!n tamamı. 

Zehra H. 

61 O t 253 17359 Çarıamba'da Beyceğız mahalleıinde Mehmet ağa 
hat:".amı ıokaiında eıki 20, 20 k<1.lp ve yeni 20, 
22 numarab yüz altmıı arım arse üzerinde abıap 
iki katta altı oda iki sofa bir kiler bir taıhk . 
bir kuyu ve yetıntı arım bahçeyi havi muhtacı 
tamir bir hanenin tamamı. Fatma Cazibe H. 

Yukarıda cins ve nevll~ ıne.vkil \re müıtemilitı yazılı emlak hiza
larında ıöstttt.leıt bedellerle taliP-lert üzerinde olup 28 hazlı an 930 
tarihine IQütadlf cana.art••• ıünü •aat ikiden itibaren müzayedeye 
mübaıeret olunıuak (muhşQlfTI'~ kıymetlerini} geçtiği takdirde kat'i 
kararlarının çektlmeai mukar er bulunduğundan talip olanların mez
kur günde ıaat dörde kadar tandık idaresine müracaat eylemeleri ve 
saat dörtten ıonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmtyeceği ve 
mezkftr emlake evvelce talip olanların kat'i karar eıınaıında hazır 
bulunmadıkları ve bıtıka talip ~uhur eylediği takdirde evvelki 
taliJ>lerin ınüzayededen ç~ilınit ıddol~•cakları lüzumu ili.o olı,wqr. ler caddesinde eski ve yeni 113 numaralı yir

mi bir arım arıa üzerinde kiırgir iki katta ü

zerinde blr odayı havi bili gedik mahalli ha
vi bir dükk&.nın tamamı. · Hatçe Cemile H. 

2310 1150 Anadolukavağında İıkelemeydanı sokağında es
ki 91, S9, 93, 9,5 ve l2, 12, 14, 13-\, 13-2, 13·3 
numaralı yüz altnııı beı arıın arsa üzerinde 
biri üç oda bir küçüa koridor ve hariçte kü
çQk hala önünde adı btr balkon ve altında ka -
yıkhane diler hane Yent olup iki oda bir hala 

~~·~··~·~A~~•tt.++•6A~~6~~6~6+6 ;::~~~ ~ wv, TOKTOR~~~~~~~~~~.) 

ı ? 

bir küçük avluyu ve iki dükktnı havi kayık· 
hanenen tamamı Haıan Ef. 

1; AGOP YESSA YAN f 
~l Langada camiferif ıokaiında No. 19 lu muayenehanesinde f 
~ı: bergüu haıta kabul eder. =~= 
ı+++++++++•>+·~>•·~>+++++++·~>•·~>+ 

-
işte Elastiki 

Kemerle· 
rin Şaheseri 

Mt'liii" ve hususi l>ır lrikodan ma· 
t 
mul

1
gayct şık lfoussrl kcmC'rl halı 

j hazıı nıodıısı ınucıhincC' sı.:c mat· 
f lup tcnasul>u.kalçanııa Jc:tıı(d ve 
znralt•t, nıcuduııu1a )Umu~aklık 
ve CC'\ \'ııliyc:t V<"rdiği -gibi do~ru 

t durmıınız ı do tcnıın eder. l\fağııza· 
l:ırımızı ııy:ıret \ 'C musavvrr ka· 

taloğumuzu talC"n.•cdiniz 
- .-u.,. 

Yegane sataş mahalli: 
Paristeki 

- ,.~, 
l\tanhul ~ubt'ltrı. 'I.. 

Bryoğlundıı · 
Hinci nıcydıııunda No n 

u İsliklıU caddciındc No :.18~ 
# , 

Fiatı 6 !ıradan ıtıbarco 

-----~-

İstanbul dördüncü icra 
men1urluğundan : 

Aleko efendi Lieor efendiden 
borç aldığı ikiyüz liraya kartı ve
faen mefruğ Büyük adada Nizam 
caddeıfnde 21-22 atik 23 cedit 
numaralı maa ahır hane otuz güo 
müddetle ihalel evveliye müza
yedesine vaz olunarak elli Ura be· 
delle talibi uhdeainde olup b\1 
kerre yüzde beı Z&"1mile ve on· 
bet gün müddetle ihalei kat'tye 
müzayedeıtne vaz olunmuıtur. 

Hududu: Şarkakan tarihi has 
garben kokulu haneıl ve bdhçesl 
ıimalen arakil araaaı cenuben 
naynonun müfrez arsası meıaha11 
hilha11a unumi mesahaaı lkiyüz 
metro terbiinde olup bindan elif 
ıekiz n: etro otuz ıekiz aaııtim 
ıataıı harap kıremit cam ve çer· 
çevesi gayri mevcut ve önünde 
kuvuyu havi bir ahır ve kap111a 
hanenin diıar111ndadır df fu bir 
ahır üı t kata bir ıof a üzerinde 
dört oda ikt dolap zemini çimen 
to ve derununda heli bul\lQAD 
maltız ocaklı mutfak ve ön ta
rafınd4 harap balkon ve iki ta
rafta aralık ve bir tarafta ara
lık üstünde taracayı havi v.e a
ralığın sağ tarafında çam ağe-

cını havi ahıap ve bununla ef
ıa11 umumiyetle muhtacı tamir 
ahıap hane olup derununda em-
vali metrukeden iltlcaren 9 ıu

bat 930 dan itibaren bir sene 
müddetle ve ayda on bet lira 
ile · Emrullah efendi ıakindir. 

Kıymeti muhammenesinin yü~de 
beı nisbetlnde pey akçalarını a-
larak 927 - 782 dosya numaraslle 
7 - 7 - 30 tarihinde ıaat 14 den 
16 ya kadar İstanbul 4 iincü 
icra m~murluğuqı bizzat veya 
bilvekale mürac~f!tl.arı HiD olunur. , . " 

ıl: ''Y ARIN,,IN TAl(Vl~11 
Haziran 

Senel CUMA Senel 
Reımiye 20 Hicriye J 

1980 1849 1 
Namaz vakıtJarı -

Alafranaa 
s. d. 

Gi:neı 4,28 
Ôyle 12, 15 
bıındl 16, 16 
Akıam 19,44 
Yataı 21,48 
lq\JAI, 2,07 

Muharrem 

22 

Alaturka 
•• el. 

Gün• 8,4.4 
Ôyle 4,81 
İkindi 8,32 

AkfAID 12,00 
YatM 2,0, 
tıı.~k a,~a 

Ruzı H.rM 

46 
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··- ==: ~ Mndürü:Süle~;n Tevfffl 

• 


