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vazix;eti .... , ı 
kanun dairesinde bir takyf di 
ıeldi olduju gibi, gene kanun 

ile taayyün etmiı hürriyetleri de 
vardır.Bu hürriyetler, indi mü
talaalarla tahdit edilemiyeceğl 
tabiidir. Türkiyede kanun var
sa, kanunun tayin ettfvf va11f
ları, ıartları haiz her vatan
daı nefir hakkım, yazı yaz
mak salahiyetini m ut h· k ola
rak istimal eder. Etme ı: en 
sarih, en medeni hakkıdır. 

Teıkilatı esasiyenin '86 ,,ncı 
idarei örfiye cari olduğu za
man tetkikedilecek karama· 
menin " 1 ,, inci maddeıi mu
cibince, matbuat ancak "san
sör,, vaz'ı ıuretinde muvakka
ten hüriyetinden uzaklaıtırıla 
bilir. 

Yoksa, bir gazete ceffelka
lem kapablamaz. Gazete seddl 
salahiyeti de , icra vekillerine 
bazı kayitler, ıartlarla veril
miıtir, Matbuat kanununun 
"23,, üncü m~ddeıi çok sarih, 
çok açıktır : 

" DevleUn dahili harici 
emniyeti ihlalet_dildiği zaman ,,bir 

gazete, o da muvakkat olmak 
üue kapanır. Fakat lağv, ıed 
gibi kat'i hallere maruz ka· 
lamaz ! 

Devletin dahili, harici em
niyetini ihlal bahsine gelince: 
Bu da sulh ve ıükün zamanın
da asla tevehhüm edilemiyecek 
bir ıeydir. O halde "23 ,, üncü 
maddedeki muvakkat tatil hakkı: 

" Teıkilitı eıaalyenin "86" 
ıncı maddeılnin tatbikine lüzum 
haııl olduğu zamanlara ait ve 
racidir. n demek olur. 

Matbuat hürriyeti, her önü
ne gelenin her aklına gelen 
ıeyi yazması, çlznıesi demek 
değildir. Şu nokta iyice kav
randıktan, bilindikten ıonra, 
tenkit ile meluf vatandaıların 
vaziyetleri kendiliğinden anla
ıılmıı, taayyün elmit olurdu. 

Ha11aten, hükumeti umacı, 
cebir tiddet müe11iıi görmeğe 
çocukluğundan beri alııtmlmıı 
olan Türkiye halkına, kendile
rini idare edenlerin aene ken
dileri tarafından tutulmuı bi
rer hizmetkar, birer kethüc! 
olduklarını anlatmak, memle
kette doğrudan doğruya Cu 
huriyet idaresini teıfı etmek, 
kökleıtirmek istediği f aziletkar, 
ıuurlu hüriyetl doğuracaktır. 

Ku kıvrak bağlanmak iste
yen bir millet, o bağları kırıp 
ıerbeıtlemek , için eıı t ehlikeli 

bir hürriyet dütkünü olcnak ta· 
biidir. 

"1 O,, Temmuz h riy tıte 
böyle ıuurauz, ... tehlikeli bir hür
riyet tdi-ki : matbuatı tlaraız· 
lığa kadar ıevketmlı, götür
müıtür. Biz lıte bundan kork. 
malı,, 1z ! 

Matbuatın icraatlarını rnu
ahaze etmeıinden, mevkileri 
her.ahına pirelenenler, ni ayet 
r 'uliyet hialerinln kebdilerine 
r fuz ettiğini görebiliyorlar mı? 

lıte bu matbuat hürriyetle
rinin bizzat kendiıidtr. 
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Darülf üoun emini bey! Darülfünunu 
yıkamazsı ı ' 

NeşetÖmerbeyea p kürüliyor 
Tıp fakültesi muallimlerinden as 
kikatlara şehadet ederek Dar ,,, lfünu· 

beyi itham ediyor! 

1 Ali B. bütün ha-
•• 

emini Neşet Omer 

~Ömer bey itimadı ıelbetmiıtlr. Bir kaç gündür Darülfünun
da, bu en yüksek ilim müe11eae
mizde bir buhran e!duğunu taf
ıilitfle millete yazıyoruz. 

Eıaıen bir takım ıahsi ve 
keyfi lhtiraılar alıında kanun 
ezildlil için bu buhran Darülfü· 
nunun hudutlarından çıkmıf, 

efkarı umumiye önüne intikal 
etmiıtir. 

Darülfünundaki buhranın bit 
bir hale geldiğini ve Darülfünun 
müderriılerile Darülfünun Emi
ninin karıı karııya geçtiklerini 
bütün eababı ve amillerile 
kayt ederek hak ve hakikatın 

muzaffer olmasına hizmet etmek 
iıtedik. 

Dün Tıp Fakültesi müderris
lerinden Rasim AU beyden bu 
buhranı tamamen ifade ve fzah 
eden pek mühim bir mektup 
aldık. 

Hlt ve müz~.Jn bir hal alan 
( mea'eleyi bütün jlddetle tepvir 

eden bu mektubu aynen neıredi
yoruz : 

Yarın gazetenizin bügünkü 
(dünkü) nüıhaaında Tıp fakültesi 
müderria ve muallimlerinin Ne
ıet Ômer beye itlmatlarının bu
lunmadığı, kendilerine reımi iç
timalarda bir çok defalar söy
len mittir. Arkadaıları arasında 
hakim olan naate göre aııl 
~~ 

Tasti 

( 

(Darülfünundan çekilirim ama, 
yıkar da çekilirim !) diyen ve 
bütün Darülfünunun aleyhine 

döndüğü 

Darülfünun emini Neş 'et 
()nıer bey 

meı'ul Neıat Ömer beydir. Ma· 
arif vekili beyi de müıkül va· 
zlyete koyan kendidir. ) Denil
mektedir. 

Bu tama mile doğrudur. Neıet 

Çünkü kendisine mevdu vazalfi 
ve ıelahiyeUni hüsnü istimal ede· 
memiıtlr. 

Kendi mevkiinl muhafaza et
mek için herkeal fena göıtermif· 
Ur. Tıp fakülteıi meclidnin son 
fçtimalarından birinde kendisinin 
yanlıt yaptığı itleri Vekil beye 
atfetmiıtir. "Benim bunlardan 
haberim yoktur. Bunları Maarif 
Vekili yapmııtır. Benim ıizler
den ayrı olmama imkan varmıdır · 

Benden naaıl ıüphe edebilir
siniz?" demiıtlr. Bu ıırada arka
daılardan bazıları bu huıusta 

kendilerine itimat edilmediği, 
hiç yoktan bir Darülfünun mes· 
elesi çıkarmıı oldu~u ıöylenmiı
Ur. Gene hiç yoktan bir Kazım 
Eaat bey meı'eleai çıkaran da 
Neıat Ömer beydir. 

Maarif vekili bey nezdinde 
kendi mevkilni te'mln için arka
daılarının aleyhinde hareket 
eden, kendiılne yapılan hücum
ları , Maarif vekili beye ait 

(Devamı 2 inci sahifede) 
-- oQQ·~~--~~-

Haydar Rifat bey diyor ki : 

Layihamda Adliye vekili; 
bir kalebent vaziyetind 

kalacaktır e 
-.- -~....,.-.?'..,.. ______ _ 

ettiler! Hapishaneden şimdi çıktım. Ora~a 
··~·· bir yer bır ktım. O yer dünbana aıt

Y unan meclisi itila- •ti.11 Yarın bir vekile1 ait,9olabilir !~ 
fı kabul etti ,,____·-~ 

İktisadi itilafı da tasvip 
ediyorlar 

Atina 21 (.Hususi ) - Mebu
•an mediıt dün akıam Turk-Yu
nan itif ifını müzakere etmtıtir. 
Meclis birinci kraatında itilafı 
büyü bir ekıerlyetle kabul et
mfıttr. İtilaf pazartesi günü iki· 
nci defa reye konacaktır. 

Atlna 2 1 ( A.A) - Hariciye 
encümeni Türkye ile Yunan11tan 
arasında iktisadi bir itilaf akdine 
datr olan kanun layihaıı hak-

kınc1 maı:batalmuharriri tarafmdan 
• 

verilen izahatı müttefikan taıvıp 
etmfıttr. Encümen hükümetiD 
takip ettiği siyaseti de taıyip ı· 
eylemlıtir · 

Bulgarlarda uyuşuyorlar 1 
Atına 21 (A.A)- M . Venize· 

1 Bulıar orta elç11ini kabul 
e~;;.1, ve tkl memleket arasın~ 

1 muallAk bulunan meıeleler hak· 
kında kendiılle grüımüıtür · 

Dün hapishaneden ç:kan Haydar Rifat bey gazeteciler arasında. 

Müstantik Nazım b eyi tahkir 1 mı yetini ikmal etmif, umumi 
maddesinden 22 gün haptı ce· haplıhaneden çıkmııtır . H aydar 
zatına mahküm olan avukat Rıfat beyi dün hapishane önün-
Haydar Rtfat bey , dün mahk6- de gören bir muharrlrlmiz intlbaatın 



Sahife 2 YARIN 

Ekmek 1. 
Fiatların düşmesi 

lazım l 
Bilhassa buğday fiatları son 

günlerde son derecede düttüğü 
halde ekmek fiatlarında buğday 
fiatlarının icap ettirdiği kadar 
tenezzül görülmemektedir. Ala
kadarlardan bir kısmının ortaya 
attığı iddialara bakılırsa ekmek 

B~~an ) H~~!te 
Meclisi dağıtack .Konferansta neler ı Polis sopalarla 200 

Kabine 

mı? konuşulacak kişi yaraladı ! 

fıatları bugün f çin hl ç olmazsa 
1 O kuruıa inmesi lazımdı.r Çünkü 
Anadoludaki mahıul bolluğu ve 
fiatların dütüklüğü 
ettirmektedir. 

bunu icap 

Diğer taraftan bu ıenenln 

cihan buğday mahsulü de fazla 
olduğundan ihracat yaparak fi
atlarm yükselmesi de mümkün 
değildir. Bu ıertlar dahilinde 
lstanbulda ekmek neden ucuzla
mıyor. alakadarlardan biri bu 
hususta ıunları söylemektedir: 

İstanbulda tnm ve rnüteklmll 
bir ıurtılte ekmek fiyatlarını 
tesbit elmeğe imkan yoktur. 
Misal zlkretmeie luzum yok.· 

İçinde bulunduğumuz senenin 
hali göz önünde duruyor. lıtan
bulda ekmek fiatları na11l teı-
bit edilir. lstanbulda bir emanet 

Kahire 21 ( A.A) - İsmail 
Sıtkı pata kablneıfnln parlAmen
tonun f imdiki içtima devresine 
nıhayet vermeğe karar verdiği 
haber alınmııtır. 

Telsizle mektup 
Parla 21 (A.A.)-Posta nazırı 

Paris (A.A) - Echo de Pariı 
ıazetesf küçilk itilaf hükümet
lerl hariciye nazırları araıında 

yakmda akdolunacak konferanı 
hakkında bir mekale neıretmlt
Ur. Gazete, bu yazmnda konfe
ranıın bilhaua Brinad muhtıra
sına verilecek cevap ve Habıbo
urgs aileıfnio Macıırbtan'da ye-

f niden hükümdarlık mevkllne çı-

Bombay 2 ı (A.A) - Nümayiı 

yapılmasının men'i hakkında 

Yerilen emir hilafına olarak 
konıreye dahil bin kadar gönüllQ 
bir kaç bin ıeylrclnin de lttlra
klle ıehrin talimane meydanı 

denilen kıamında toplaomıılardır. 
Atlı ve piyade poliı efradı 

halkı hezaren sopalarla dağıt-
M. Mallarme denizlerde ıefer 
halinde bulunan gemilere ve yol
culara telıfz vaaıtaslle mektup 
ıönderilmeatnt temin için yeni ' 
bir ıervlı ihdas etmtıtlr. 

• karılması ihtimali ve imkanı 
hakkında tetkikatta bulunacağını 

mııludır. İki yüz kadar kimse 
yaralanmııtır. Bunlarm içinde 
bulunan bet kadın hastaneye 
kaldırılmıılardır. 

Selô:nikte depoları 
yaktılar 

Selanfk 21 (A. A.) - Bir 
Amerikan tütün tirketine ait 
depoları dün yakmıı olmakla 
maznun 1 O kadar komoni&t za
bıta tarafından tevkif edtlmiıtır. 

kaydediyor. Echo de Parlı İtal-
ya kre lanın küçük kızının Artl-
dük otto ile evleneceğine dair 
ıayi olan haberlere de ehemmi
yetle dikkati celhediyor. 

Bombay 29 (A.A) - Vukua 
ıelen bir takım kargaıalıklar 
eınasında ı 6 nOmeyııçı yaralan
mıthr. Üçünün yara11 aiırdır. 

Darülfünun emini bey! Darülfünunu 
yıkamazsınız ! 

[Birinci sahifeden devam l 
teıkllatı ve onun bir iktiıat mü
diriyetl vardır. 

İlıtilrilcilm· m "za/ter 
olu.lJorlar ıibt gösteren de Nqat Ömer arif vekaleti elbette darülfünunu 

Bunun birde ticaret ve zahire 
borsası diye bir borsa vardır. 
Bu borıa fiatları tesblt eder. flat 
cetvellerJ 15 gündenl 5güne borsa 

tarafından iktisat müdüriyetine gön 
deriltr. Buna bakarakta iktisat 

beydir. Diğer taraftan maarif 
Bueneı Ayreı 21 ( A • A ) - vekili beye kartı Darülfünun 

Lapaı razetelerl Bolivya asker- 1 
camiasını yan ıı taoıttırmıı ve 

lerlnln Voli zvn mevkitni yeni- bu günkü halin tabaddüıüne 
den ltıal ettiklerini yazıyorlar. sebep olmuıtur. 
İspanya f~tralt pariste Emeli Darülfünun ve Tıp 

Parfll 20 ( A . A) - İspanya f k l · h larll ıf kili müdüriyeti ekmek narhını yapar. a ü te11 oca e maar ve 
kralı ıaat ı 9,30 de buraya gel- k b I 

Fakat bu borsa da bazı teıek- beyin ara11nı aç~a ve u ıuret e 
küllerin nüfuzu olduğunu kabul mittir. ken diılnin 4 ayLsonra, hitama er-
etmek lazımdır. Çünkü buraya fransız ba.11rafjt yakılmanllş! mekte bulunan Darülfünun ema-
mübaylacı bile alınırken tavsiye Para 20 (A.A) - ltalyan hü- netini her ne bahasına olursa 
iller. Bundan batka burada bir k<imetl bari vukuatının talebe olıun muhafazadır. Neıat Ômer 
takım menfaatlar !'ol oynamak- trafından yapılan alelade bir bey bu meı'eleler yok iken 
tadır. nümayff olduiunu ve bu nümayiı Dnrülfi''üuuulatı çekilirim 

da iÖfsüne alır. Bunların hep
sinin sitkı Neıet Ömer bey oldu
ğunu darülfilnun muhiti pek 
ala bilmektedir. Bu hakikat kar-
1111nda zuhur eden ihtilaf Neıet 
Ömer beye matuftur. 

Her ıubeıinde ilim orduıuna 
adam yetlıtirmekten batka bir 
gaye gütmeyen darülfünunumuz-
da zorla ve mevılmıiz eıtlrilen 
riizglrın hakiki iatlkametlnln ve 
kabahatın kimde oldufunun mey-
dana çıkacafına itminanımız 
çoktur. 

1 
Tıp · fakülteıl mualllmlerinden 

Dr. Rasinı Ali Ftatlar aeçerken bir takım eenaıında htç bir franıız bayra- amnıa, ylfaır da çekilirim 
aarabetler .olur. Mesela bazı ğının yakılmadığını tasrih etmek- ....................................................... . 

kimıeler fU fiattan fU cinı mali tedir. dedii}ı'ni çoğumuz pek eyi Polı.ste 
buhrandan geçirecetiz derler. Hariciye nazırı franıanın Ro- biliriz. 
Fakat mal geçmez. Bu bir ıırdır. madakl ıeflrlne büyük teeıürlerinl Bu gün hakikatte mevcut olan •-----
Borsa konalı bu tekilde bozuk iblağ etmiıttr. ihtilaf l Tıp ~fakülteıi hocalarlle Ha ticenin paraları 
olunca emanetin narhı üzerinde Maarif vekili bey arasında değil Evelki gt ce Haydarpaıa hae-
müesslr olur. Kaldı ki, on beı Nen1urin muhaken1at vazife ve salahiyetini hüınü i•tl- • taneıinln önünden geçen, eskici 

··d ·· J" v •• 1 d -ıt··nunu U- Halil a0anın zevc•ıi Hadice ha-aünden OD bet iÜne alınan n11J UJ" tıgU ma etmeyen Ve aru U ı e " 

h k d k d f - t n ye nımm önüne metgul bir ıahıa çık-
buğday fiat cetvelile ekmek fla- Memurin mu a emat mü ürü ma ıa ın ena ıoı ere 

d t nuı karmanyola etmek ıuretlle 
tı tayin yanlııtır. Aıım beyin müskirat müdürlüğü- bu yüzden hiç bir yer e tt1ma 6 30 kuruıun gaıp etmııtır. 

E kmek gıda maddelerinin ne tayin üzerine, yerine Halil göremeyen Darülfünun emini Ne- 1 Künıür alırken batında gelir. Binaenaleyh haf- Hilmi B. getlrilmlfti. ıat Ömer bevle darülfünunun 
talık buğday fiatı vasaUslle ek- Mumaileyh, me1ıuhyetini ile- hocaları arasındadır. Unkapanında İıkender efendi 

f El'Yer darülfünun olduğu gibi kömür almak için Kere•tecller 
meğin fiatanı tayin etmeyipte 15 rl sürerek filli a etmtıtlr. • 1 bkleıind Şı leli Muıtafanın kayı-
aünlük fiatı vasatlsile tayin etmek Yerine hazine vekillerinden tyi tanıttırılmıı iyi anlatılmıı ~ - aına girmlt, Mustafa, lhrahlm, 
bu da baıka bir sakatlıktır. Eğer Ômer Lütfi B. tayin edilmittir. saydı ve darülfünun aleyhin e Halit bir olarak caketlnln cebin-
emanet iktısat müdüriyeti, itinin • • • 'raet gele yerde idarei kelam edil-

1 
den 150 lirasını çalmıılardır. 

fazlalığım ileri ıürüpte 15 günde Birbirlerine yar<Jını memiı, lüzumsuz fassallığa ıhtt- ı Herğ·ünkü vakalar<lan 
bir ekmek narhı tayin etmesinin ed,~celr]eı· yaç görülmemif olıaydı dar.ülfü- : "' ' d Don saat 14,5 de töför ta-
muvafık olduğuna kani ile bizim Seyrüıefer memurlarının lü- nunun beklediği bir çok fe a- ; cetUn ef. idaresindeki 384 nu-
lıtanbulda ekmekten daha mü- zum ıördüiü takdirde zabıtal karhklardan mahrum edilmezdi. , ınaralı otomobil Tophane cadde-
htm bir iti oldufuna aıla kanaa- belediyeye muavenet etmesi ka- Nesli ati için her yerde oıektep •inden geçerken köfteci Halile 
tiıniz yok. 1 rarlaıtırılmııtır. temelleri artırmaya çalııan ma- ı Çarpmıı bir kaç yerinden yara-
~~~ ............. .._.... ...... ..,..~~-~ lamııtır. Mecruh Cerrahpaıa 
ıu ıuretle anlatmaktadır : - Elbette. Hilrriyetl en iyi Birdenbire bana döndü. Bir l haıtaneılne yatırılmıftır. 

Haydar Rıfat bey; haplıhane anlayanlar, hürriyetleri hapse- rase içinde söylüyordu: 1 18 yaşında bir genç 
önünde akrabaları, dostları ve dilenlerdir. - GördOğüm her kahır az- 1 

l k Dün ıaat 12 de fındıklıda 
gazeteci er tarafından beklenl- Fakat benim yilzüme sevinç mimi artırmak için yeni bir uy 

d 1 oturan 18 yatında Enver efendi 
yor u. hududunu göz bebeklerime mem- vet menbaıı olacaktır, fakat 1 370 numarala poliı Sabri efendiye 

1ıte çıkıyor. Avukat gazete nuniyet ııığını veren kudret, orada bir yer bıraktım. Oyer 1 hakarette bulunduğundan tahkt-
fotofrafcılarının objektifleri kar- hürriyete kavuımam değildir. dün bana aitti, yarın bir "ekile kata baılanılmııtır. 
ıısında durmağa nıecbur oldu. Görüyonunuz müteheyyicim. Fo- aft olabilir. Hakikatları meydana Neyapacakmış 

Bürosundan mlaaftrlerinin ya- toarafçı arkadaılardan rica ede· çıkaracağıın. Kuvvetim bunu kadıköyünde Riza paıa çık· 
nına çıkmıf mühim htr ev ıahibi rim, bu heyecanı teıblt etsinler. temine kafidir. Bana 2 sene 12 Dıazında oturan ahçı Rıza efendi-
haliyle gülüyor. Bana memnuniyet veren kuvvet he hapla cezaıı verildi, bunun ntn oflu 15 yaımda Cemal efen-
Fatoırafcılar ıaselerı çıkarırlar- 1 yecanımdır, mücadele heyecana! ıene olmaıını tercih ederim. diye kaltukcu Selanikli Cemal 
k k 1 ef~ndı tecavüz ettl"Inden hak-en onuıu uyor. Fotoğraflar birer saniye fa- Temyiz layihamı hazırlıyorum. k 15 

G l Ö 
ınd- tahkikata baılanılmııtır. 

eçmtı o ıun ıılayla ııliyor. Re1tmler çekildi. yle bir layiha hazırlıyorum-
- Eyvallah.. Haydar Rıfat bey hapllhanenln ki, onun yanında hiç birınahkd- liayı)İ bir koınşu 
- İnıallah bu sonuncu olur· demir parmaklıkla ikinci kapısın- ıniyet kararının dayanmaıına Bakırköyllnde Sakiz agacında 
- Kısmet. dan çıkıyor Arkaıına hiç bak- imkan yoktur. otoran tüccadan Mubittln beyin 

U - t "ü evvtne dün aece hınız girmlı 
ıtat goz erinfzin içi • - madı. Sordum: Layihanın içinde adliye ve- f ı 

ı nıuıa r odaeından 600 liralık 
ilyor. -Şu anda ne düıiloüyorsunuz. kili Mahmut Eıat Bey; müebbet ö hah çelıntıtlr. 

H«krrtyete kavuttufunuza Sual ta~ zamanındaymıı, bir kalebent vaziyetinde kala- Şüphe cızerlne komıuıu koço 
memnunmuıuauz. bir ıeyler. 16ylemek lstlyormuı. caktır. hakkında t.hklkata baılanmııtlr. 

22 Haz~ 

Urfada 
~-

100,000 çiftci 5 
bin ağanın uşa· 

ğıdır ! 
Urfa muhabirimiz yazıyor: 
Urfa ötedenberl bir zfrelat 

ve lstlbıal merkezidir. Harran 
ovaıı topralarının münbit olma· 
sile methurdur. Geçen ıene ku· 
raklığa rağmen:I 

1,800 Vagon zahlre. 
20,000 Sanıdk yağ ~7-28 okka· 

2,000 Kantar yün 180 okka· 
raç edil mi ıtir. 

Bundan mada mahreç bula· 
mayan 3 milyon kilo kenevir. 
Eğer gayret edtltrae bu kilonun 
on milyona çıkacağı tetkik edi· 
lerek bütün Türkiyeye kifayet 
edecek bir çuval fabrikasının 

yapılmasına hükllmet 300 bin 
lira baılaneıç vadetmlttlr. 

Bundan mada eskiden çıkarı
lıp timdi gene mahrecesizlik yü
zünden terkedileu külliyetlf me
yan kökü vardır. 

Lakin aııl dernin büyüğü bü· 
tiin bu mahsülün köylüye kal· 
maması, köylünün lsUımar edıt
meıidir. Zira burada köylü yok· 
tur. Irgat vardır. Yüzlerce lnıan 
bir beye, bir ağaya ferafatle 
calııır. 

Her arazi ıahibf, kendisine 
kul olan bu adamlara çift hay· 
vanı verir. Giyecek bir iki pa
çavra alır. Tohum, yiyecek bir 
kuru ekmek verir. 

Bütün bunların heıabını fa
izinin falztle temin etmeyi unut· 
maz. 

Bundan ıonra adı köylü .. 
Gece ıündüz demez. Sürer eker 
Tımar ede.. Çektrıeılnin çeue
ılnden kurtarır biçer. Döker. 

Bu zamanda beyler ogul ve 
adamlariyle köylünün araıında 
dolatır. 

Mabıul ıavrulur, ve hazırla
nır. 

Şimdi takılm zamanı gelmlı

Ur. Evveli gayet hakgfi ikiye 
takı im edilir. Aııl dram bundan 
ıonra baılar. 

Bey köylünün payından-bu 
zamanlarda çok düıkün olkn za
hire fiatı üzerinden-bu parasını 
verdiğim öküze mukabil der alır. 
Bu size yaptırdıçım elbiseye 
mukabil der alır. Bu size verdi-

flm tohumluk der alır. Bu size 
verdiğim yiyecek der alır. Bu 
verdiiim verıi bedeli der alır. 

Kalan. 
Köylünün elinde bir azda 

ıafan kaldise allaha ıükreder 
yatar. (Lakin bu zavallılar böyle 
yaıamaia alııdırılmıılar. Aıir

lerin zihniyet ve itiyatları göz-

lerini kapamııtır. Aynı pr~gram 
bir sene ıonra için gene tatbik 
edilir. 

Şimdi burada bazı rakkamlar 
bildiriyorum. 

Urfada. 

1504 köy vardır. Bu köylerde 

106,935 köylO yaıar. Umum nu
fuz 1 7 4 , 12-0 dir. 

Netice. 

Yoz bin köylü bet bin ıahıa 
çalııır. 

Sularınuza talip var I 
Bütün menba sularına satmak 

için bir ıtrket emanete müracaat 
etmlttlr. 

Kabul edildiği taktirde ılrket 
fen datre1fnde ıatıı yapacaktır. 
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Bazı Pollı karakollarında, polis 
dairelerinde iıkence ediyorlar, 
kafa göz patlatıyorlar, dayak 
atıyorlar. daniliyor. 

Gazeteler bile yazıyor bu 
hali, düıünün artık. Polis kara
kolları eski devirleri getiriyor 
yada .. .. 

Adanada bir vatandaıımızın 

kafasını gözünü parçaladıktan 
ıonra, bu faciayı oynıyan pollı
ler bir de zavallı adamcağazı 
ölümle tehdit etmiıler •• 

Dünkü nüshamızda bu, kuı -
tuluı kavgasına lttirak etmit 
ıazl vatandaıımızın ıöyledtklerini 
okuyanlar korkularından titre 
ıniılerdlr herhalde.. Olurya, in
san hali bu, herhangi blr sebeple 
herhangi bir vatandaı karakola 
celbedtltrae orada~ iıkencelere 
maruz kalabilir demektir. 

Po!iıte dayak bir istisna de
ğil bir kaide haline ıelmlt gibi 
gözüküyor .. 

* 
Yangın yerinde: haydutlar, 

yankeıfciler, külhanbeyleri bir 
vatandaıımızın karımna çıkarak 
ona ııkence etseler, ölümle 
tehdit etseler müddeiumumi bu 
haydutların tecziyesini ister .. 

Karakollarda, giydikleri üni· 
formayı, devlet noktayı nazarın
dan ıul lıtlmal eden, kanunları 
çiğniyen bu poliılerin yaptıkları 

if, yangın yerlerindeki haydut
ların yaptıkları iıe nazaran yüz 
bin kat daha fazla cezayı müs
telzim olmalıdır.. Çünkü kanu
nu tatbike vasıta olsun diye ku· 
rulan polh müe11eıeleri, kanunu 
en feci bir surette çlfnerlerae bu 
bir vazifeyi ıui lıtlmal, bir hı
yanettir •. 

ihtilas eden memurları ağır 
cezalara çRrpıyoruz. lyi ediyo
ruz. Fakat Teıkllatı eıaaiye ka
nununda ihtllaı yapan pollılere 
karıı cezri, kuvvetli cezalar ve 
tedbirler tatbik etmiyoruz.Devle-

tin, cemiyetin paraıını ihtilas eden 
memurun tiddetle tecziyesi lazım
dır, amma .. Lakin teıkilatı uaıi-
Ye kanununun vatandaılara ver· 
difl en ıarih haklarda ihtilaı, 
sahtekarlık ve dolandırıcılık 
yapanları, dayak atan polis amir
lerini ve memurlarınıda en ıedit 
cezalara çarpmak içJn müddei 
umumilf ğin ıiddetle harekete geç· 
mesini bekliyoruz. 

* Cümhuriyet müddeiumumiligl 
pollıteki dayak faslının önüne 
geçmek için açtığı cihatta bütün 

e: 

• 
lstihlik 

Verğiye itiraz ede
n1er çok değil ! 
Yeni iltihlak kanununa tev

fikan esnaftan almmalcta olan 
verğiye bJr çok müesaiıe sahibi 
itiraz etmiıtl. 

Defterdarhkta ~ube müdirle· 
rinden bir kısmının ittirakile 
teıkil edilen tetkikı itiraz komlı-
yonu bu mes'ele ile meığul ol· 
makta idi. 

Aldığımız malumata nazaran 
itiraz edenlerin miktarı pek fazla 
laımamııtır. 

Komisyon dün tekrar toplan-
mıı muterizlerin bir kısmının 
itirazlarını kabul ederek verği 
mıktarlarını tenzil etmiı diğer 

bir k11mmın itirazlarını da kabul 
etmiyerek aynen ipka etmiıtir. 

Komisyona Defterdar ıefik 
bey riyaset elmiıtir. 

Tekaut kanunu vi
layete tebliğ edildi 

Epey bir müddettenberi ha
zırlanmakta olan tekaüt kanunu 
ikmal edllmiı ve vilayete tebliğ 

edilmlttlr. 

1\1aznun n1enu1rlar 
ı\1üddeiunıunıiJikçe takip 

edilecek 
irtifa, irtikap ve fhtiliı cü

rümlerile maznun olan memur
ların itleri yeni kanun mucibin
ce müddeiumumilik tarc.fından 
takip edilecektir. 

Nümerotaj 
o)i o U• 

Evlerin veni nunıaraları 
ol 

parasız tevzi · edilecek 
Akıam gazetelerinden biri 

nümerotaj için yeni yapılan lev-
haların 50 ıer kuruı mukabilinde 
tevzi edileceğini yazmııb. 

Bu haber doğru değildir, zira 
Cemiyeti belediye bu levhaların 
paraıını emanet bütçesinden ka-
bul etmifti. Binaenaleyh lavha
lar parasız verilecektir. Bir tern-
muzdan itibaren de takma aıne. 
llyatı baılıyaçaktır. 

milleti kendisiyle ber:ber buta"'.'.'2 
caktır .. 

Poliste dayak, itkence adaletin 
tezahürü için en büyük manialar-
dır. lf- lf-

Tefrika No: 57 22 Haziran 1930 

( Ankclrada h!?:, macera·' 
benimle Suzandan maada bir ü

çt:incQ kardeılmizin sıhhat h::ıbe· 
rtnı almıı albl sevindik. 

Genç kadının kırmızı kıvrık 
dudaklarından bir mırıltı gibi 
dökülüyordu : 

- Sizi temin ederim ki bir 
üçiln c Ü kardeılmlz .. 

Feridun :dizlerinin btbbütün 
keıildiğinl his ediyordu. Handan 
ona belki de bilmiyerek vaziyet
lerlndekt ciddiyeti anlatmıı olu
yordu. Feridun ıadece mırılda
narak : Teıekkür ettiğini söy
ledi. Bir kolayını bulup karıunn
da çok mes'ut tebe11ümlerle ıu
radan buradan bahsedip bir 
"akitler bntnn aönlilnü verdifl 

Yazan: AY JIAN 

l genç ve ıık kadının tesirinden 
kurtul111ak iıttyordu Bı'rd _ · en mu-

1 ıaade alarak ayrılamazdı tabu. 
Onunla aralarındaki münasebet 
altı sene evvel ilk tanııtıkları 
günkünden baılça bir mahiyette 
olamazdı. Hali jYakta duruyor

lardı. Handanın bir~z evvel: 
Nermin diye kovaladığı güzel 
çocuk apneslnin beyaz etekliği 
arasından batını ç&karnı11 utan-
gan bakıılarla Ferlduna ba 
kıyordu. O, tıpkı annesine 
benziyordu: Gözleri onun-

kiler gibiydi. uzun kirpikleri ve 
saçlarında cam kırıkları benek 
lenen gözleri Ferlduna cazip bir 
tatlılıkla bakıyorlardı. Yanakları 

• 

HA 
S. O. Si 

Limanımıza dün 
S. O. S işaretleri 

geldi! 
·)~4·-

Boenosayrese giden bir 
Y nnan vapuru Gelibolu 

açıklarında ... 
Evvelki gün, Karadeniz eden 

gelen ( Dapkovlç ) kumpan
yasmın kereste yüklü{ Dimitrioı 
Batal is ) vapuru Gelibolu önün
de karaya oturmuıtur. 

Vapurun vaziyeti tehlikeli 
olduğundan derhal ( S. O. S.) 
ftareti ve telsizle limanımıza 

malumat vermlttlr. 
Liman dairesi ve kumpanya 

kazazede vapurun imdadına tah
liye göndermittir. 

Mahalli kazaya giden bir 
ıilebe vapurdaki keresteler bo
ıalttırılmaya baılanılmııtır. 

(Dimltriyoı Batakla) vakuru
nun karaya düıtüğü yer tehlikeli 
olduğundan vapurun kurtarılma.
aı güç olacaktır. 

' 

.. 
LE I 
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Selinı Sırrı B. ve kızları 
hakkında doktorlar 

böyle söyJiyor 
Doktorlar1n dünkü lçtimaında 

doktorlardan Oıman Şefik 8. 
bl r takrir vermittlr. Doktor bu 
takririnde Selim Sırrı beyin ve 
kızlarının 1930 güzellik kıralıçe
ılnl zalflettiklerlnl bunun ancak 
doktorların yapacağını ıöylemtı 

ve bu hareketi üfürükçülükle 

tarif etmitlir. 
Etibba odaıı bu meı' ele için 

dava edilmeılne karar vermtıttr. 
Selim Sırrı B. buna gülmekte 
ve neticeyi bekledlğinl ıöylemek
tedlr. 

Sıhhıye müdürü de buna dalr 
henüz bir evrak almadığını ıöy
lemf ıtlr. 

Barut sui istimali 
tahkikatı bitti. 

Kazazede Yunan vapuru 9800 
ton hacminde ve 507 vagon Ro- , 

Barut sui istimali hakkında 
maliye müfettiıleri tarafından 
İstanbul defterdarlığı varidat 
müdürü Kamil ve bat memur 
Edip beyler hakkındaki evrakı 
tahkiklye ikmal edilmiıtfr. Ev
rak barayi tetkik Şurayı devlete 
tstenilmiıtlr. 

manyadan yüklediği kereste 
bulunmaktadır. 

Dimitriyos Bataklı vapuru 
Köıtenceden limanımıza gelmiı 

ve Amerikayı cenubide Buenoı 
ayreıe gitmekte ldl. 

Vapur içindeki kereıte ile 
beraber lt000,000 .franga ılaor
talıdır. 

Rüşvet anlaşıldı! 
~-

Urla cinayetinde rüşvet 
tahkikatı tenevvür etti 

Urla hakimi Ihsan Ziya beyi 
öldürmekle maznun olan Zeynel ~ 
zade Hüseyin l\'e dört arkadaıı
nın muhakemesi dev&m ederken 
ıahitlerin ıfadelerlnl tebdil için 
bin lira rüıvet dağıtmağa teıeb · 
büs edenler hakkında İzmir müı
tantikliğince yapılmakta olan 
tahkikat son safhaya glrmtıttr. 

Rüşvet hadisesi eyice tenevvür 
etmiıtlr. Yalnız bir ıahidin da
ha ifadeıinin alınmaıına lüzum 
görülmüttür. Urla'da bulunan 
bu ıahit te dinlendikten ıonra 
tahkikat evrakı esas mütalaa 
alınmak ıç;n müddeicmumiliğe 
verilecektir. 

Urla' da Ihsan Ziya beyin 

anneıininkiler gibi çukurdu, du
dakları öyle kıvrık ve büküktü. 

Feridun onu kucaklamak ve 
öpüp sevmek arzusunun benliği
ni tırmaladığını duyuyordu. Be
bek etli beyaz yanaklarını anne
sinin eline sürerek yavaıça fml
dadı: 

- Bu kim anne?. 
- Amca Neriman ... Amca .. 

Ya ... 
- Ama ben bu amca) ı rör

memittlm hiç ... Bize gelmedi ki 
o .. 

- Hani cici baban ıöylemir 
ti ya.. lıte o amca bu ... 

- Senin hastalığında seni 
beıliyen amca mı bu?. 

- ..... . 
Ve F eridunun göğıünde hıç

kırıklar körüklenmtıti, 
Altın saçlı Nermlnl kucaklı· 

yarak onun küçük ellerini öpüp 
göz yatlarına boğmak ihtlyaciyle 
yandı. Hcrıeyi onutmuıtu. Cılı:t 

--•+<• ......... ~ .... · - -

Eytam matlubatı 
latanbul vilayetinden : 

Mütekaidin ve eytam ve 
eramilt mülkiye ve aıkerlyeden 
1928 ıenesinden olan matlübla
rının teavlyeıl takarrür eylemlr 
tir, Tekaüt veyahut yetim maaıı 
almakta bulunan maaıatı zatiye 
eıhabından mezkur seneden mat
lubu olanların bulundukları ma-

' hal Mal ıandığıle latanbul Zat 
maaıla.ı muhaaebeclliğine müra
caat eylemeleri ilan olunur. -----------

lstanbul aJbun1i geldi 
Muhaıebei huıuılye lıtanbu

lun inıaatına dair bir albüm 
hazırlatmakta idi. 

Bu albüm nihayet ikmGl edi
lerek vilayete tebliğ edilmtıtir. 

Vilayet bu albümü dün Da-
hiliye vekaletine göndermtıtir. 
~· 
katli hadisesi hakkındaki tahki
katı ikmal et mit olan Kuıadau 
müddelumumiıi Halit bey Urla
dan Kuıadaıına ğitmiıtir. 

1 
ağacın altındaki ıandalya çöktü. 
Nermlni dizleri üzerine aldı: 

- Ben .. Demek iıtedf. Ve 
arkasını getiremedi. Handan 
ayakta kalmııtı. Asabi parmak
lariyle çanta11nın gümüı ıaçakla
rını didikliyordu. Feridun keke-

ledi: 
-Oturmaz m11ınız biraz lutfen. 
Ve genç kadının yüzüne baktı. 

Saz suımuıtu. Beyaz jaltetll 
garıonların ıür'atle gelip geçme
lerinden kumlar hııırdıyordu. 
güneı karııki 11rtlarda kaybolu
yordu. Handanın kumral saçla
rına gurubun kızıllıkları vurmuı
tur. Handan teklifsiz ve ciddJ o
turdu. Zaten Suzanı bekliyordu. 
Suzanın beı dakikaya kadar 
geleceiioi söyledi. Feridun ıaıır
mııtı: 

- Ne Suzan hanım mı dedi
niz? Acaba hüküm vermek te 
yanılıyormuyum? 

(Devamı var) 

Gene o nlesele 
Dün fU mektubu aldık: 
Gazetenizin 17 Haziran 1930 

tarihli ve t 7 8 ıayıh nüshasının 
birinci sahifeslnin sonunda "Mes
ele halledildi n baıhğı altında 
neırettiğiniz fıkranın bazı kmm
ları noksan kalmııtır: 

1 - iıte karar ittihaz eden 
heyet etibba odası haysiyet di
vanı idi . lsmail Kazım beyin, 
hakkında etüt neşrettiği, vakanın 
bana ait olduğuna, buna binaen 
otopıinin yapılması veya yaptı

rılmaıı ıve neıir hakkının bana 
ait bulunduğuna ve otopsi neti
celerinin ancak benim müıa'!ı.
demle neıredllebileceğlne karar 
verildikten sonra vakanın Kazım 
lımail bey tarafından neırf bir 
yanlıılık olmakla beraber bunun 
ıul niyete makrun olmayıp mem
leketimizde henüz bu bapta müı
takir bir anane gayri mevcut ve 
ıahıi içtihat netlceıl olduğu ci
hetle Kuım İımail beyin ademi 
tahtiesl cihetine gldtlmiotlr. 

2 Ben Kğzım lıımall bey hak
kında harfiyyen "Çaldın diye 
bir ıey ıöylemedlm. Eubba oda
ıına gönderilen tezkerede hadi
ıeyl tafıil ettikten sonra bu"çal-
ına" hakkında lazımgelen mua· 
melenin ifasını istedim. Fakülte 
mecmuas1Da yazdığım mektuba 
da Kazını İsmail Beyin hareke-
tinin tıbbi bir çalmadan farkı 
olmadığını ıöyledim. 

S Hayıiyet divanı "Çalma" 
tabirinin mahal "e sureti sarfı 
delaletine nazaren bir kaıdı 
harekete makrun olmayıp tetki
ki ilmi mevzuuna habersizce te
sahup manasında kullanılmıı ol
duğundan benim de bu cihetten 
ademi tahtieme karar vermtıtir. 

4 Kazım Jımall Beyin dava-
11nı kazandığı hakkındaki kana
at ve neıriyatınız doğru olmasa 
ıerekttr, ve mahkeme kararm
dan bahıederken, Kazım lımall 
Beyin hak11z hareketi bu ite se
bebiyet verdiğinden dolayı ce
zanın iakat edildiğini yazmağı 
unutmuııunuz. Mahkeme (vaka-
nın bana alt olduğu · · · · · .) 
yolundaki haysiyet divanı kara
rını kabul ederek ona istinaden 
cezanın ıskatı cihetine gltmiıtlr. 
Zaten aaıl mea'ele Kazım lsmail 
Beyin bu tarzda etüdü neıret
meğe hakkı olup olmadığında 
idi ki bu cihet gerek divan ge
rek mahkeme kararı ile iki defa 
lehimde halledilmit bulunuyor. 

5 Kazım İsmail bey otopsiyi, 
yapmak ve yaptırırak bana ait 
iken, icar etmif flede neıredilen 
neticeler a1iıtanım Fahrettin bey 
tarafından alınarak bana verll
mittlr. Bilahere Fahrettin bey
den Kazım lımail lleyln mezkCı:r 
neticeleri ve kliıeyi isteyerek 
aldıjı mahkemede sabit olmuıtur. 

6 Mahkemeye celbedllen hay
ılyet divanı azaları ve diğer 
meılekdaılar beninı Kazım lımail 
bey hakkında (sizin blldirdfğinfz 
tarzda) çaldı dediğimden asla 
bahıetmemitlerdir. Şah itlerin tfa
deıl meydandadır. 

7 bir genç hekimin yııptı ı 
etüde eski bir hekimin teıı:ahup etti
ği yolundaki tavıifJn(z galattır ve 
belki, nıeıelen!u teferruatını tema
mile bilmemekten ileri gelJyor. 

Or. İhsan fi. i 
Tıp fakültesinde muallim 

Ticaret odası f akirleşnuş! 
Tıcaret odasının varidatı azal

mııtır Oda muhaıebe,l ticaret 
aarayı için tahılı edilen 4000 
liranın ıarfını latemiflir. 

Oda meclisi buna karar ver
mekle beraber keyfiyeti bir 
kere de lkttıat vekaletinden sor
maia karar vermtıttr, 
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te bir tabur asker bu
ğu doğ u değil 1 • 

ır. 

Onla a böyle şeylere dair malumat 
vermek istemiyorum. Emri vaki ya
pılmak lazımdır. Bu hınzırların .. 

- Efendimiz, Talfte bir tabur 1 Mahmut Nedtm pafa, Abdül 
asker bulunduğu devletlu ser Hamldin 'huzurundan çıktıktan 
asker Paşadan eıidilmiıti.. sonra Babıi.llye koımuıtu, Hün-

- S iz ser asker paıayl bir karın kendisine karşı olan iti-

tarafa bırakınız . Onlara böyle madına fevkalade seviniyordu. 
Seraskerlikte bulunan mahrem 

ıeyJere dair malumat vermek . 
adamlarını çağırttı. Bunlar Mah-

iatemiyorum. Emri vaki yapılmak mut Nedim pasanın ser asl{er 
lazımdır. Bu hınzırların hepıl dairesindeki hafiyeleri Jdf. Da-
bir tesbihe dnne olmuı adamlar- , biliye nezareti odaaına kapan-

dır. dılar. Müzakereye baıladılar. 
- Azil ve tcptilleri yeddi Fakat Mahmut Nedim paıa on-

iktidar müliikanelerinde dır. lara niçin bir sadakatli bir ku-
-Şımdi oclhetleri teemül ede-

1 
mandan aradığını söylemiyordu. 

cek zamanda değiliz. Gidiniz Neticede " Osman n pa a adlı 
hafJ tahkikat yapınız. 1 bir zatı seçtiler. Bu Osman paıa 

Sizden emektar ve sadık bir 1 yeni "Livan olmuıtu. Becerikli, 
vali, birde askeri kumandan lı- açık göz bi.r zat idi. 

tiyorum. Taifte bir tabur aıker 1 Mahmut Nedim paıa kuman-
bulunması doğru değildir paıa, danı bulmuı, fakat münasip bir 
Üç saata kadar bana bir liste ile l vali bulamamııtı.Hicaza cerbezeli 
gelmenizi arzu edıyorum. Bir ' eyi bir vali bulmak zaruri idi. 
viili ve bir kumandan intihap Mahmut Nedim paıa en ziyade 
edeceğim. İnha edeceğiniz ze· meıhur~ Erzincanlı Hacı İzzet 

meslek paıayı elverişli gör_iiyor ve bu-
vntın şahıslarına, ve 1 luyordu. Binaenaleyh vokıt geç-
mlıvarlanna d ikkat edin"z. Son~a, meden mabeyin hümayuna lcoıtu. 
onların amal efkar ve hareka- 1 Kendiıini bekletmediler. 
tından bizzat aizl mes'ul ederim. ' ( Devamı v11.r ) 
_..,..._.... .... ~~...........,,..~ 

AJ.iivede: lstanbul 4 üncü icra memur-
'J luğundan : 

16 yaşındakinin n1arifeti 
Dün ağır ceza mahkemeıin

de Galata kulesi yanında vuku 
bulmuı bir cinayetin muhakeme
sine devam edilmiıtir. Müıteki 
Emine H. hukuku ıahıiyeıinln 

tahakkukunu istemittir. 

Vak'a ~u suretle olmuıtur: 
M ktul Hasan maznun Jak'ın 

ustası Ko Uden ç ara istiyor, o da 
yok diyor, münakata uza yor ve 
Jak müdahale ediyor . Hasan 
küfür ediyor. Dükkandan dııa

rı çıkıyorlar, Jak ucu sivri bir 
d emir parçaeile Hnsanı karnın

dan saplıyor. Maklul ağir suret
te m ecruh bir vaziyette Sen Jorj 
hastahanesine naklediliyor ve 
orada vefat ediyor. 

Hadise ıuhudata müsteniden 
teebit edilmiştir. Makamı iddia 
maznunun 148 inci madde mu
cibince tecziyesini fakat c~rmü 

i~ledlğl zaman maznunun 16 ya
şında bulunmasına nazaran 55 
inci madde mucibince cezanın 
hafifletilmeaini istemişt i r. 

Karar 2s temmuz cumarteıi 
günü verilecektir. 

Hacı efendi beraat etti 
Defterdarda Ollakçılarda sa

kin Hacı Ali Ef · handan bir 
müddet evvel hanesinde süt oğlu 
Saim Ef. ile Sebahat Hanımın 
nikahını gizli kıymakla ma.z.nun
dur. 

Dün ikinci ceza mahkeme
sinde bu davaya bıtılanmıştır. 

Olcuma vazma bilmf yen ih
tiyar Hacı efendi nııan yaptığı

nı söylemi~tir. Şahitler dinlen
miv ve heyeti hakime hilafı ka
nun nikah kıyılmadığına kanaat 
getirerek Hacı efendinin beraatı
n karar vermitllr. 

... Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol-
duğu: 2 bap hanenin tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
maraıl: 

Beyoğlu Hüseyin nğa m. Sa
kızağacı s.c. 141, 143 No. Takdir 
olunan kıymet : 2 bap hanenin 
temamına 5829 1. beı bin ~ekiz 
yüz yirmi dokuz 1. 

Artırmanın yapılacağı, yer, 
gün, ıaat : İstanbul 4 cü icra 
dairesi 17 /7 /930 perıenbe 14 ila 
lu ya kadar. 

l - İıbu gayri menkulün 
artırma ıartnanıesf 7 /7 /930 ta
rihinden itibaren 930 11 No. ile 
istanbul dördüncü icra dairesi
nin muayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi içfn açıktır. 
handa yazılı olanlardan fazla 
malüınat almak isteyenler, iıbu 
ıartnameye ve 930· 11 .losya numa-
ra.sile memuriyetlmize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya tetlrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu ılclllle sa
bit olmayan f pot!'kli alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakin sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarım tabu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me-
murlyetfmize bildirmeleri icap eder 
Aksi halde hakları tapu sicillle 
ıabit olmayanlar satıı bedellnin 
paylaımasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
tnaya. iıtirak edenler artırma 
ıartnameıinl okumuı ve lüzumlu 
malunıatı almış bunları temamen 
kabul etnııı ad ve itibar olunur
lar. Oıtünde bırakılan gayri men· 
kulün bedeli zamanmda veril-

• 
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Çuv~l I 
suiistimali 

'Musevi tacirler 
firar etti 
-.~-

21 gün1rük n1en1urile 1ü 
111usevi ni n ınuhakenıesi

ne başlanıyor 
lzmlr gümrügünde yapılmıı 

olan yüz elll bin liralık çuval 
suiislimaline dair vilayet idare 
hey' elince verilen lüzumu muha
keme kararı, eıuiiltimalde alakaH 
görülen memurların asliye ceza 
mahkemesinde muhakemeleri 
kaydile Devlet Şurasınca tasdik 
edilmittir. 

Maamafilı vazifelerinden çı· 

karılmı, olan memurlar muha-. 
keme sonuna kadaı vazifelerine 
alınmıyncaklardır. Açığa çıkarı

lan gümrük memurlarının adedi 
( 21 ) dir. Vilayet i<lare hey'etin
ce itlen el çektirilmesine karar 
verilen sabık İzmir ihracat gürn
rügü müdürü ve timdi lstanbulda 
Sirkeci gümrüğü müdürü Rıfkı 

beyin Devlet Şurasınca vazifesine 
devamı muvafık görülmüştür. 

Fa kat çul'al sulisth:ırnlinde 

alakaları t esbit edilen Musevi 
çuval tüccarlarından bazıları 
İzmir'den firar etmiılerdir. Sui
istlmalde alakaları bulunan 1 () 
çuval tüccarından Bünyamin 
Kohen İtalyaya firar etmişlerdir. 

Çuval tüccarı Muiz Toryel 
efendinin de kaçlığı hakkında 
bir rivayet vardır. 

Vaktile yüzelli bin liralık 
çuvnl suiistimali tahkikatı yapı
lırken çuval tüccarları tevkif 
edilırit ye gümrük idaresine 
borçları olan miktarda kefalet 
verdikten sonra serbest bırnkıl

mıılardı. 

f>olis birinci subc müdür-• 
lügü 

Emr. iyeli umumiye müdür 
mua vinl Cemi beyin polis birinci 
ıube müdürlüğüne tayin mutasa
verdir. -Irakta ecnebi nıennırlar 

Tebayı ecnebiyeden olup 
İrakta hususi suretle bir muka
vele ve kontrotlla müstahdem 
olmayıp her nasıl a bir vazife 
ye geçmlt olan büyük küçük 200 
kadar memurun Irak hükümeti 
tarafından vazifelerine nihayet 
verilmiıtir. 

mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile eatılır ve lledel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beı 
fııtz ve diğer 2.ararlar ayrıca 

hükme hacet kalmak11zın me
murfyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Beı numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın üı
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmaıına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
satışın tarzına göre diğer tartlar. 
Artırma 2ci dir. lci artırmanın 

en son bedE:li 3000 1. dır. Peıin 
para ile satılacaktır. Verg,İ, Be
lediye, icare rüıumu müıteriye 
aittir. 

Y azalan 2 bap hane yukarıda 
gösterilen 17-7-30 tarihinde İs· 
tanbul 4üncü icra memurluğu 
odasında iıbu ilan ve gösterilen 
arttırma ıartnameııl daireıinde 
satılacaiı ilAn olunur • 

22 Haziran 

ikinci maç bugün! 
. 

Genç muhtelit takımımız Macarlarla 
karşılaşıyor. 

Macarlar ikinci maçlarmı bu 
gün saat 18 de Taksim stadyo· 
munda gençlerden mürekkep 
muhtelit takımımızla yapacaklar
dır. Muhtelit takım, aynen on
larınki gibi 24 yaıını ikmal et
meyen oyunculardan Lteıekkül 

edecektir. Ecnebilere kartı ilk 
defa çıkarılacak bu takımın ne 
dereceye kadar muvaffak o
lacağı ve nasıl· netice alacağı 

hakikat merakla takip edilecek 
bir keyfijetttr. 

Mademki Heyeti tertlbiye, 
bir tnkınmı maç yapacağını 

münasip görmüıler. hiç olmazıa 
takımın teıkili hususuoda eldeki 
mevcut kıymetli elmanlanndan 
azami derecede istifade etme
lidir. 

Fikrimize kalırsa, muhtelit 
takım §U 8Uretle tertip olu,..111a
hdır: 

Kaleci : Rıza. 

Müdafiler : Kadri (Bı) , Zıya 
(F.B). 

Muavinler: Şekip (F.B), Ha
san (LS). M. Reıat (F.B) • 

Mühacimler : Niyazi (f .8) • 
Salahattln (İ.S) Nazım (Bı). 

Muzaffer: (F.8) Fikret (F.B). 
Ferden bu oyuncuların ayrı 

ayrı birer kıymeti haiz oldukları 
fakat takım halinde kombine bir 
oyun gö terip gösteremiyecekleri 
ciheti vardırld, İıte bu nokta bir 
az bizi düıündürüyor. 

Eğer genç muhtelit oyuncula
rı, bu ciheti de bir taraf ederek 
güz 1 ve candan bir oyun oyna· 
yabilirlerse, eyi bir netice alma
ları imkan dahilindedir. 

Macarlara gelince, muhakkak 
ki ilk maçlarından daha eyi 
oynayacaklardır. ' 

Genç oyuncularımıza muvaf
fakiyetler temenni ederiz. 

z. /{. 

~ 
5.neklt.r ~ ... n k e 1ı ya ... } ın 

vo besıo ıorı rni0<roı n l ı. nu'e;rvo., hay. 
var.•arJır. 6urı!ar )'et ıekl r niz uı:erinde 
go.-i 11:1ıl'lerı z m. ıı kıı ı v I< ..ır to ekseri· 
ya olümu rl'ucıp ol n h • !ık•urın rnik
ropl rıııı orad l bır,_ kırlJr. ıl nt~i bunlar· 
dan ~iy.:ı ıet tmr le t"to • ..;eni? Flit istimal 
edınl2'. F"lit s nek, s vı ın k, pire, p:uve, 
karınca. tıam<>rn bdcef ve taht<.: kuruları. 
nı imha edör. Tehlıko&• • ve at'lyen leke 
yapma"· F lıti d ger h.ış ... rat oldu ren mayi. 
lorıe kanştırmayınız. Tenekesi sarı vo kıı· 
~agı siyahtır. 

,;Daha _;_çabuk _6ldürür 
Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREt<ASI İstanbul· Galata Voyvoda Harı 

~lüddei un1umilikten 
davetler : 

f _'.'.__'. ARIN,,IN TAKViM!
1 

Haziran / iıtanbul müddei umumiliğlnden : 
1-22 lira maaılı İncesu müa· 

tantikliğine tayin olunan meslek 
.. mektebi mezunlarından ıabık 

Eyup sulh mahkemesi katiplerin· 
den Behram Vehbi beyin, 

2-lstanbulda bulunan ve fa

kat adresi meçhul olan •Samsun 
Müddeiumumi muavini Hüseyin 
Hüsnü beyin, 

3-Çatalca Müddeiumumili
ğine tayin olunan mektebi hukuk 
mezunlarından Ferit Demir beyin 
heman dairemize derhal müra
caat etmeleri. 

Senel PAZAR Senet 

22 Hicriye j 
1930 1349 

Resmiye 

Jan1az vakıtları ! 'I 
Alafranga Alaturka 

s. d. •. d. 
Güneı 4,29 
Ôyle 14, 15 
Ikındı 16,16 
Akıam 19,44 
Yateı 21,48 
lmsak 2,os 

Muharrem 

24 

1 
Güneı 8,44 
Ôyle 4,31 
tkındı 8,32 · 
Aktaın 12,00 
Yatsı 2,04 

İınaah: 69 23 

Ruza Hızır 

48 
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14 temmuz sabahı Pariste 
Bütün gece uyumayan Paris, heyecanla, büyük bir 

zindelikle yeni dogan sabahı karşıladıu 
- 19 -

Bu aık lale rinde Bastil zindanı· 
nın kullamlmaaı büyük memur
lar indinde de gayet merıuptu. 

Nice niıanhlar, hemtlreler, 
analar ve zevceler erkeklerini 
kurtarmak için kendi ayaklarıy
la gidip namu11uz zamparalara 
leılim olmutlardı .. 

Bastile ıon zamanlArda dü
fenlerin en methurlarından biri
de Latüd isminde biriydi. Bu 
adam zamanının kıralına metres
lik eden meıhur madam dö Pom
Padurun, her nedense, botuna 
litmemtıti. 

Kırahn gözdesi kaltak karı 

latüdü tikayet etmit ve herif- ı 
<:eiezl tuttukları gibi Baıtile 
lıkmıtlardı, Latüd Baatilde tam 
otuz beı sene zındandan zında
na dolaıarak mahpus kaldı. Bu 
otuz bea senelik zmdan hayatı

nın beı ıeneıini ellerinde ve 
ayaklarında prangayla geçirdi. 

Baıtilin ıon ıenelerindeki ikin
ci methur mahpusu Bomont'tur. 
Bomont buiday üzerinden ya
Pdan muazzam ihtikarı meydana 
vurmuıtu . Bu bufday ihtikarı 
Yüzbinlerce inıanın açlıktan öl
ltıeıine sebebiyet veriyordu. Fa
kat bu açlık lhtikarıyla bizzat 
kral onbeılnci Lui çok yakın
dan alakadardı. Bu tıten bir 
lllflyon lira kazanıyordu. İıte 
böyle karlı bir itinin meydana 
Yuıulmaıına kızan onbeıfnci Lut 
Bonıoot'u Baatile tıktırmıı ve 
adamcağaz orda tam yirmi iki 
•ene kalmııtır. Onaltıncı Lul 
tahta çıktığı zaman itin fçyü
zünü bildfgi halde Bomont'un 
tahlfyeıi için emir vermemlıti. 

1ıte Baıtil böyle bir yerdi .. 

Ve 13 temmuz nııf ıllelde 14 

- -- ~ 

Mari Antuanet,avığı kont d'Artuadan hadlıeleri duydu~u zaman ıinir 
buhranları iaçlrdi 

temuza geçerken Bastil kaleıl

nin kumandanı Parla tehrlndeki 
gürültülerden korkmuı, içinde 
bir yırtıcı kuı gibi tavattun ettiği 
melun kalenin batı üstünde fır· 

tınalar esmesinden çekindiği için 
nöbetçileri isticvap ediyordu : 

- Demek Parisliler hala uyu
madılar? 

-Uyumadılar .. Çok gürültülü 
ediyorlar bu giçe ... 

Kumandan odasının ortasında 
bir aıağı bir yukarı dolaııyordu. 
Birden kapıyı açarak merdiven· 
lerı tırmanmaya baıladı .. Mer· 
divenler dik 1 karanlık ve 11la· 
ktı. 

Fakat kumandan bu karanlık, 
dik, ıslak merdivenleri sür'atle 
çıkmaktaydı. O buradan kaç 
kerre geçmifti. Kaç mahkumu 
önüne katarak buradan dayak, 
tekme,kılıç darbeleriyle çıl<artmıı 
sağdaki kulenin geniı sahanlı· 
ğında kurıuna dizdirmfı, burçla· 
rınclan birine aallandırmııtı. 

Kumandan, etrafında sanki 

kendisiyle beraber, demir ma .. keH 
adamı, karısı kıralın koynunda 
inliyen bir ıürü zavallıyı görerek 

ı ilerliyor gibiydi. (Devamı var) , ............• ····~········' 
1

: TIYATRO VE SINEMA : 
• • 
·························~···· Üsküdar BEYLEROGLU tiyatroda 1 

Milli dıram kumpanyası 

Müdür Rejiıör 

Aram Elmas Karakat 
BU GECE 

~~ Bühtan ~.,.._ 
, --- ·-------
Beşiktaş ikinci sulh hu
kuk dairesinden: 

Orta köyde portakal oğlu 
sokağında 71 numaralı hanede 
sakin iken vefat eden madam 
Anaatasiyadan alacakları ve bor· 
cu olanlar tarihi Handan itibaren 
bir ay zarfında mahkemeye mu
racaatla tereke düyun defterine 
kayitleri ve akıl taktirde mu
amelei kanuniye ifa kıhnacafı 
ilan olunur. 

' . . ' ··. ~ .. . . ' . ' . , \'., ~ .. " .. " 

Sabtfe 5 

Samsun vilayeti daimi 
encümeninden: 

:ı - Bafra - ıinop vilayeti hududu üzerinde O 1 000 kilometreden 
32 1 300 kilometreye kadar 59919 elli dokuz bin dokuz yüz dokuz 
lira bedeli keıtfli tamiratı eıaıiyeıi 930 ıeneıi Temmuzunun oauncu 
perıembe günü saat 16 da ihale edilmek üzre kapalı zarf uzulile mü· 
na kasaya konulmuıtur. 

2 - Münakasaya iktidarı maliıine ve hüsnü haline itimat edilen
ler Ye evıafı kanmalyeye haiz olanlar ve lnıaatı devamı müddetince 
ya diplomalı mühendiı veyahut liyakat keyfiyeti fenniyeıi nafıa baı 
mühendisliğince muıaddak bir fen memuru iıtihdam edacejini ve
ıaikle temin edenler dahi olabilirler. 

3 - Münakasaya dahil olmek isteyenler nıüzayede münakasa Ye 
ihalat~kanununun 7 inci maddeıluin fıkra! ahireıiene tevfikan teminat 
itasına mecburdurlar. 

4 - Münakasaya iıtirak edecekler yevmi mezkürda saat ı 6 ya 
kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve mıkdarı tenzilat· 
larını aynı zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf derununda pulu ve 
imzalı olarak tahlil ve eıas zarfın üzerine münakasaya dahil olduğu 
it zikredilmek üzre ıahibi tarafından temhir edilmit bulunduiu halde 
imza mukabilinde nafıa bat mühendisliğine teslim eyleyeceklardir. 

5 - miınakaıaya konulan tamiratı eıaaiyenln mukavelenemeai 
ıartname ve evrakı ketfiy.?ıi münderacatına lptlli. haaıl eylemek üzre 
istihdam edecekleri fen memuriyle birlikte müracaatla deruhte ede
cekleri için bilcümle teferruatma vukuf hasıl ettikten sonra münde· 
racatını kabul ve taıtfk etmtı addü tttbar olunacaklarmdan bedeli 
ihale nikül ederlerıe teminat akçesi zapt Ye Irat kayt olunur. 

6 - Encümeni vJliyet ihaleyJ icra edip etmemekte muhtardır. 
7 - Münakasa mukavele vo:evraln ketfiye ıu retlerile lıtaııbl vJli· 

yeti nafıa baı mühendiılifine fraal kılınmııtır. 

8 - Talip olanların daha ziyade tafıilit almak isteyenlerin vilayet 
ve lıtanbul vilayeti nafıa bat mühendiılifine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Dof<tor A. kutiel 1 

iıtanbul asliye mahkemesi 
ikinci ticaret dairesinden : 

Muayenehane ve tedavii elektrlki 
laboratuvarı. Karaköy topçular 
caddeıf 34 
--------------

Satılık hane 

( 
Galatada yeni cami cadde· 

ıinde 12 numaralı mağazada 
ayakkabı ticareti ile müıtegil Di· 
mitri Menevidiı oğlu Zabarya 
efendinin icra dairesine bilmü· 
racaa akteyledfği kengordato ko
mlıerin raporile beraber licelit· 
taıtik mahkememize tevdi kılın-

Kadıköyünün f"n güzel bir 
yeri olan lıkeleye beı dakika 
meıafede Mühürdarda Toprak 
ıokağmda 1 7 numaralı ve aeki z mıt ve bu bapta muhakeme icra-

' ıı 5 temmuz 980 cumartesi günü 
odalı hane ıat•lıktır. Görmek ve saat on dörde tayin kılınmıı oldu· 
eörüımek için Kadıköy ilkele ğundan alikadaran : a malum ol· 
caddesi Kara paıtahaneıi üıtün- mak üzere icra ve iflas kanunu-
deki mal sahibine müracaat. 1 nun 287 inci ı&addesl mucibince 

, ---• •--.. 1 tebliğ makamına kaim olmak üze-
•• ., re ilan olunur. 

BEL VU Üçüncü icra n1ennırJu-
BAHÇESİ ğundan: 

ı Mahcuz ve aatılmaıına karar - HARB YE -

lıtanbulun cenneti 

Viyolonist ZEKi B. idaresinde 

ORKESTRA 

Taze bira, nefis n1ezeJer 
Kibar aileler mahfeli 

verilen 150 lira kıymmetinde 
Berlfye marka bir adet açık 

'--IEllll-.-••"•*mPP•--1 

otomobil ıehrJ halin 25inci hadi
sat günü ıaat ı 7 de Akaarayda 
Tevekkül hamamı karımnda 
dükkanda yevmi vakit mezkürda 
mahallinde bulunacak memuru 
tarafından satılacağı fli.n olunur. 

. 

........................ 
Piyano 

Ailesine payidar bir 
ııeş 'e vernıek isteyen 
muhterenı aile reisle 
rine nıühin1 bir iJa 11• 

Çocuklarına gerek cehız ve 
gerek hediye almak iıtıyen aile 
reillerfne bu fırsatı ka 

çırma-

Rotbarluksuosa 1 

Cildlerinin fartı hassasiyetin- R 
Liitfen dikkat 

ADI UM 
ROTBART 

ları tavsiye olunur . 

Almanyanın en meıhur Pİ 
y ANO fabrikası rnaYDulitından 
MPHILIPPS markalı bfr adet 
piyano kefalet iraesi ıuretile 
satılıktır. İtbu PIY ANO fabri
kanın en ıon siıtea mamula
tından olup 3 pedallf \: e kru
azedtr. Rengi siyah ve Al
lllanyadan henüz ielmiıtir. İı
tanbul'un en muktedir piyano 
nıualUınleri bu piyanonun seda 
ve ahengini tetkik tmlı ler ve 
fevkalade takdir eylemiılerdir. 

den dolayı tıraştan sonra nıus
tarip olanlara büyük bir tebşir! Çihanşünnıl şöhrete nıa]ik ve 
En hassas bir cildi ka'iyen müte- Aln1anya'nın en nıeshur tıraş 
essir etmiyen yegane tıraş bı- biçağı fabrikası bul~aan ROT 
çagı "ROTBAR1"' l .. UKSUOSA,, 13UHN~I~ fabrikası n:aı11u1atının 1 
dır. şaheserı olan «l~ADIUl\1» tıraş 

Fiatı: 1 adedi 20, bicağ·ı her taraf ta satıhuaktadır. 

10 adedi 175 kuruşturı Fiatı: lOadedi 75 kuruş, 

ve 

Mond - EKstra 
Tıraf bıçaklarının yegane ba11aları 

tıraıtan sonra çehreye bir taravet bahıet
meleridir. Bu bıçaklarla tıraı olan bir 
çehrede daimi bi taravet göze çarpar. 

Fiatı: 1 O adedi 
Berlin'de Tempelhof'ta ROTH - BUGHNER 

7 5 kuruştur. 

anonim şirketi 
ltbu PİYANO her gün saat 

Türki e satışını der'uhte eden Piyer Pirinıyan Galatada kürkçü başı Hanınd 4 numa1·ada 1
10,30 dan 12 ve 16 dan 17,SOa 
Galata'da Kürkçübaıı Hanında 
4 numarada Piyer Pirirnlya ta
rafından müıterllere f rae olunur. 



Sahife 6 YARIN 

HASAN KOLONYASI • Limon çiçeklerinden • 
Müstahzar, 90 derecedir. Dünyada mevcut bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnüvaz kokoıu 

karımnda lal ve hayran kalmıı1ar ve bu nefis Şark müstahzarından külliyetli siparif etmektedirler, Memleketimizin ve ecnebilerin en kibnr zevatı Hasan kolonyası 
istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve tifa verir, Baygınlık, sinir, heyecan, bat ağrm, çarpıntı zamanlarında bir 
hayat arkadaııdır. Fiatlarda müthiı tenzilat yapılmııhr. 35, 60, 110, 200 kuruıluk fitelerde satılır. Hasan Ecza deposudur . 

Emniyet:! sandığı müdürlü
ğünden: 

Mücevherat satış ilanı 
ikraz N. Merhunatın cins ve nev'ile miktarı Borçlu ismi 

12203 Bir altın köstek 25,5 dirhem. İımet H. 
12254 İki adet inci. Fatma Vasfiye H. 
12366 Bir çift roza küpe (bir taıı nokıan) yetmiı bet dirhem gü-

müf. Zahide H. 
12373 Bir çift roza gül küpe. Seyfettin B. 
12391 Bir çift roza küpe. Şefika H. 
12406 Bir pırlanta tek taı yüzük bir roza gül yüzük. Fatma H. 
12474: 
12497 
13609 
12665 
12683 
12697 

Bir pırlantalı dal iğne. Kemal B. 
Bir roza hurda dal iğne. Mehmet Yusuf B. 
Yüz doksan beı dirhem gümüı. Ülfet H. 
Sekiz yüz dirhem gümüf. Behire H. 
Bir pırlantalı nal yüzük (bir taıı nokıan), Nazmiye H. 
Bir çift roza küpe. Zehra H. 

12707 Bir çift roza küpe. İsmet H. 
12~17 İki roza iğne, Ayte H. 
12819 Bir çift roza küpe. Suat H. 
12852 Bir altın ıaat Kenan B. 
12 913 Bir çift roza küpe ( ortaaı ıırça) ikf roza pantantff bir altın 

saat bir altın yüzük bir altın fğne. Rüstem B. 
13029 Bir çift roza küpe bir roza yüzük: Fatma H. 
13092 Dokuz milkal inci. Hüınü B. 
13144 Bir çift roza küpe iki roza yüzük (bit taıı noksan) bir 

roza iğne iki altın ıaat bir altın kordon bir altın köstek 
üç altın bilezik 43 dirhem. Naciye H. 

13288 Bir çift roza küpe. Hüsnü B. 
13548 
13584 
13635 

Bir çift roza küpe bir roza iğne bir roza yüzük. Nafia H. 
Bir çift roza küpe. Kadriye H. 
Bir çlf roza gül küpe. Fatma Zehra H. 

13921 Bir roza gül yüzük. Ane Mihri H. 
l 3922 İki altın bilezik 20,5 dirhem bir roza yüzük iki altın 

ıaat biri mineli bir gümüı tabaka. Memduha H. 
14428 Bir altın gerdanlık 21 dirhem. Kamil B. 
14514 Bir çift pırlanta küpe iki taıı noksan ( orta y~rl inci ) 

Fatma Banu H. 
14: 716 Bir çift roza kop~. Binnaz H. 
14:717 Bir pırlantalı bilezik (iki taıı oluan). Mehmet Şevket paıa 
14732 Air roza yüzük. Mehmet Ali B. 
14747 
14850 
14754 

Bir çift roza küpe bir roza' iğne. Mustafa B. 
Bir roza tektaı yüzük. Fatma İhıan H. 
İki altın saat. Ayte Şeh:ıat H. 

14 796 Bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı bilezik 4ki roza yüzük 

14:i25 
U875 
14i94 
14975 
15006 
15011 

bir pırlantalı yüzük. Mm. Mari 
Bir roza tek taı yüzük. Pakize H. 
Bet buçuk mlakal inci. İbrahim ef. 
Bir altın madalya. Hatçe Behiçe H. 
İki roza yüzük (bir tafı nokıan). Süleyman Hilmi B. 
Bir altın ıaat maaıatlen. Faika Nefise H. 
iki çift roza küpe bir elmaılı ıaat (bir taıı noksan) 
blr altın kordon 27 dirhem. Sündüz H. 

1fi 113 Bir altın köıtek. Emine Nazire H. 
15120 Altı gümüt katık. Menekıe H. 
15129 Bir pırlantalı dal iğne bir pırlanta mark yüzük bir roza 

15170 
15277 
15304 
15399 
154:54 
15483 

yüzük bir altın köstek iki altın bilezik ikt altın ıaat Hacer H. 
Bir roza tektaı yüzük. Ayte H. 
iki roza yüzük. Fatma H. 
Bir gümüı çanta roza markalı. c~vdet 8. 
Bir altın sikkeden gerdanlık. İsmet H. 
Bir çift roza küpe. Ayıe H. 
Bfr•çift roza küper Zehra · H. 

15486 Bir pırlanta ağraf. Hikmet B. 
15499 Bir altın saat msaköstek 12 dirhem. Veli Ef. 
15546 Bir yakut yüzük bir .elmaslı saat bir altın ıaat bir 

altın köstek bir altın kolye Fethiye H. 
15690 Bir roza kut iğne bir roza küpe teki iki roza yüzük 

bir altın iğne. Fethiye H. 
15728 Btr çift pırlanta küpe dört pırlantalı yü"Eük iki roza 

Y6zük. · Zare Agya Ef. 
15729 Bir roza menekıe iğne yedi altın bilezik bir altın 

kordon bir altın ıadien 39 dirhem iki altın saat. 
Mehmet Şevki B. 

15810 Bir roza Yüzük bir altın bilezik. Refika H. 
15814 iki roza Yüzük. Abdullah B. 
15887 Üç roza yüziik. Fatma H. 
15970 Bir pırlantalı Yüzük. Şaziye H. 
15976 Bir altın lllat. Hasan Kaıif B. 
15985 Bir altın bilezik ikt çift altın küpe 6 dirhem. Emine H. 
15998 Üü roza yüzük bir çift roza küpe bir roza iine. 

Ahmet Da ruh 8. 
18070 Bir çift roza gül küpe. Emine H. 
16095 Bir roza i~ne. Nesibe H. 
16169 Bir pırlsntalıkıravatifneıibirzümrütyüzük. Muammer B. 
18295 Bir çift roza küpe. Mehmet Ali B. 
16310 
16381 

16425 

Bir gümüı ıaat doksan dirhem aürnüı Fatma Saadet H. 
Bir pırlantalı pantantif ( bir taıı nokıan) altı inci 
noksan. Mehmet Bedri B. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük bf r elma ıh saat ( iki lafı 

__________________ _., 
noksan ) bir altın kolye t 1 dirhem Ayte H. , .... ______ , ___ .... , 

1655!5 Bir roza panbntif. Makbule H. 1 SADIKZADE BİRADERLER 
16567 Bir çift roza küpe bir altın saat bir altın bilezik VAPURLARI 

·" ~ dokuz dirhem. Havva Samiye H. KARADENtz MUNTAZAM 
16588 - Bir çift roza küpe. Veli B. ve LÜKS POSTASI 
16617 Bir roza margiz yüzük. Emine Nazire H. lno··nu·· 
16635 Bir çift roza yüzük. Leman H. 
16640 Bir pırlantalı dal iğne. Halide H. 
1(;676 Bir çift roza küpe. Halil B. 
16713 Bir roza yüzük dört altın madalyon. Nazmiye H. 
167 85 Bir çift ıoza koldüğmasi bir pırlantalı yüzük bir roza kuı 

iğne. Ceylinyar H. 
16831 Bir çift roza küpe, Naciye H. 
16834 Bir pırlanta tektaı yüzük. Makbule H. 

' 16857 B r çift roza küpe bir roza ok iğne bir altın kordon ıürgüıü 
elmaılı Fatma H. 

16868 Bir pırla.talı hurda iğne. Mehmet Muammer B, 
16873 Bir çift roza küpe (bir taıı nokıan ). · Atiye H. 
16932 Bir pırlantu aknr kantantif bir altın saat. Arif B. 
16952 Bir altın kordon 2!5 dirhe~. Mehmet Necati B. 
15985 Bir çift roza küpe. Şaziye H. 
17013 gir roze yarım gerdanlık, Mehmet Muzaffer B. 
17020 Bir roza yıldız iğne. Mehmet Kemal B. 
17172 İki roza yüzük bir incili nazarlık altını. Fitnet H. 
17203 Bir roza pantanttf bir roza yüzük bir altn bilezik Meryem H. 
172 05 Bir çift pırlanta tektaı küpe bir roza madalyon ( parçası 

kağıda sarılı) iki pırlanta çıplak laf bir roza iğne paçaaı 
AYfe Mediha H. 

ı 7209 İki alıtn saat bir altın maoalye. Fatma H. 
17 2 5 7 Bir pırlanta yüzük. Saadet H. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüı ve mücevherat mukabilinde 
Emnf yet Sandığından iıtikraz etmit oldukları mebaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelihul ihb1trname tebliğ 

edildiii halde gene tediyei deyin eylememit olduklarından ecnaıı 
yukarıda gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek miktarı 
Sandık ıatıı amiri ile icra memuru huzurile 24: temmuz 930 perıen
be ve 2 6 inci cumartesi aünlert ıaat t O dan 16 ya kadar ve 2 7 inci 
pazar günü ıo.at 1 O dan 12 ye kadar Sandık satıf amirliğindeki 

camekanda teıhtr ve 28 inci pazarteıl günü ıaat 14 te Şehremaneti 
Sandal Bedesteninde bllmüzayede aatılacaiından talip ol,nların 
teıhtr günleri Sandık aatıı amirli~lne ve ıatıı günü mahalli müzaye
deye ve tediyei deyin veya tecdidi muamele etmek iıtiyen medyun
larm hitamı müzayededen evvel Sandık idaresine müracaat eyleme 
lerJ lüzumu Hin olı.ınur. 

Emniyet sandığı ır üstak
rizlerinin~nazarı Dikkatine= ,1 
Emniyet Saııdığı Müdürlüğünden: 

vapuru O 
22 HaziranF azar 
Günü akıamı sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun , Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon , Sürmene, ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Meyme
net hanı altında acentalığına 
müracaat. Telefon İst. 2134 

''aporlarınuz her pa
zar muntazaınen hare
ket edeceklerdir. 

B l hattı lüks j::> • ·--ar 10 Ekspres ostası 

AYDIN vHapu.ru 23ıJazartesi 
azıran 

Sirkeciden hareketle Ereili 
Zonguldak, Bartın, Kurucaıfle 
ve Cideye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karımnda Nizam oğlu han No 2 
Telefon lst: 35ıl-

Alen1dar Zade vapurlai·1 
Seri ve lükı ka adeniz postası 

nillet vapuru 
Ha;.!an Pazartesi 
8Ünü akıam ıaat 18 de Str
~eci rıhtımından ( Zonguldak 
lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson, Trabzon, Rize, 

iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Müracaat mahalli: 

İstanbul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Tolefon: İstanbul 1154 

,... ·~ . 
,. i ;m ; -::---~ 

y eJkenci vapurları 
KARADENIZ POS'I1ASI 

Vatan vapuru 

Ha!ı~an Çarşanba 

Vadeleri hululünde tediyeyi deyn edilmemesinden dolayı btlmü
zayede ıatılan emvali gayri menkule borçlularına bir haftalık son bir 
ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de 
yeni icra k~nununda bir sara.hat olmadığı gibi müıterller tarafından 
yüzde on zam için vuku bulacak nıüracaatlar da kabul edileceğine günü alcıamı (Sirkeci) rıhtımın 
mütedair bir kayit olmadığı halde eski icra kanunundan mültebeı dan hareketle (Zonguldak, 
bir itiyat saikaıile vukua gelen müracaatların is' afma imkan olma- İnebolu, Sams1;1n, Ordu, Gire-
dığından alakadarların kat'i karar çekilmtzden evvel borçlarını ö- ıun, Trabzon, Sürmene ve Rize) 
demfı veya yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilin olunur. 1 ye azimet ve avdet edecektir. 

flDevletdem·ıry.olları ı·la" nat'ıı 1 (Ye~~~~1a; h:!::~a ~~:~~:~de~ 1 vapurları) acenteliğine müra-

,~--~lıJdlS!iRl:-=-ı.- elllll._11!111~~11121!~~---mzı•rl ~at. Telefon: is: (1515) il 
Münakasa11 14. temmuz pazartesi gUnü için ilan edilmif olan 29 g İstanbul ikinci icra memurlu-

kilometre malzemei fertiye ile 23 haziran pazartesi günü jçin tJan ğundan : Bir deyinden dolayı 
edilmlı olan Kayseri tezgahları nıünakaaaları neıroJunacak yeni bir mahcuz ve paraya çevirllme1i mu-
tlana kadar tehir edilmittir. karrer olan eıyayl beytiye 29 ffa .. * * ziJan 930 tarihine müsadif pazar 

Derince limanına gelecek ,..ınalze~nin tahmil va tahliyoeıi ka- iiÜnü s11at 12 le 13 aras nda Be-
palı zarfla müoakaıayf konmuıtur. yoğlunda Yükıek kaldırımda eı-

Münakasa 12 Temmuz cumarteaı günü saat 16 da Ankarada ki Roıl elycvm Konstantfnldeı 
Devlet demir yolJarı idaresinde yapılacaktır. hanı önünde açık artırma ıureUy-

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını'· aynı günde saat t 5, 30a le satılacağından talip olanların 
kadar münakasa komisyonu klllpliğine vefmelerl lazımdır. yevm ve vakti mezkürde satıı 

Talipleri münakasa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada mahallinde hazır bulunacak me-
ve Haydarpa,ada idare veınelertnden tedarik edebilirler. muruna !>30· fi7 B. S. dosya nu-

T .. ccar ve Banka memuru olmak için 
lııfz efendilere mahsus Pazartesi ve Perıembe günleri saat do

kuzdan öyleye kadar bir ıınıf açılmıthr, Malümah tüccariye, ilmi 
hesabı tüccari, usulü dçfteri Basita, Muzaafa, Pakradomar Amerikan 
usulü ve banka muamelatı 3 ay zarfında ~&milen tedriı olu ur. Son 
imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci Şehadetnamesi verilir ve 
it tedarikinde muavenet edilir. Dersler 3 Temmuz fer embe günü 
baılar. Programı meccanen almak ve kayıt olmak için Beyo~l~nda 
Amerikan Sefarethanesi yanında No. 42 Amerikan Lllan ve Tiçaret 
deraaneıine müracaat. 

Müdürü : AGOP PAK.RADUNI 

marası ile müra.caalları ilin olunur. 
-----~·~-------------------------'~' iıtanbul 2 inci icra memurlu· 
ğundan : Mahcuz ve füruhtu mu 
karrer Overland markalı 342~ 
numaralı bir adet kapalı otomo
bil 26-6-980 tarihine müıadif 
perıembe gijnü aat 19 de JıtJı· J 
ıim meydanında ıatılacafıodaP 
talip olanların hazır buluna< a8' 
memuruna müracaatları illn olu-
nur. 

Meeı'ul Müdürü:Süley~n Tedlk 
' 


