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Hesap sorulmıyaca~mı ?I Darülfünunda vahamet zail olmadı! 
~-.:.t.: ,.,,.. ~ ....... ~~ ..,. • 

Memleketi milyon /arca zarara so
kanlardan ne zaman hesap 

sorulacaktır. 

A .. ~film ............ .. 

Uzun zamanlardanberi Tür
kiyede yapmıı olduğu dikkati 
calip muamelelerinden bahıet
tmiı olduğumuz bir tirket 
vardır. Bu ıtrket memleketi· 
tnlzde Tütün it lerf yapmakta 
doirudan doğruya .bu me:;'ele
lerle meı gul olmaktadır. 

\ Herman ıtrketlnin mümea-

.Tıp fakültesindeki kararların ikincisi 
i tah if edilerek tebliğ olunmuştur 
\Doktor Behçet Sabit B. dif;ki: "Vekiletle Emanet ara-
1 sında yapılan yolsuz muamelenin hiç tevil götürece.k"tarafı 

ılli, yahut müdürü olduiu an
i laıılan "Kohen,, efendi adlı 

1 
bir adam, heyeti hakf me hu
zurunda kendisinin menıe ıe

hadetnameleri almadıklarını 

sadece bir "Vize,, muameleıi 

yaptırmıı olduklarını söyllyecek 
kadar hakikatten ayrılmııtır. 

'\ yoktur. Vekiletin kabahatı yokmuş, buna kani değilim ! ,, 
mat da yarıda bırakarak karara 
iıUrak etmedim. Bu yolsuz ve 
müderrisleri hieç sayan bir vazi
yette vekiletle Emanet arasında 
yapılan muarnelenln hfç te'vil 
götürecek bir tarafı olabileceğine 

kani değilim. Bilmem, vekaletin 
bu itte kabahatı yokmuı diyor

Bu iddia üzerine, muhterem 
ikinci ceza hakimleri lıtanbul 
meb'uıu Hüseyin beyi dinle-
mitle r, meb'uı bey de, "Tir
yeste,, konsolosunun böyle bir 

Dört senedenberi veraset 
verğtsi etrafında milli (hazneyi 
atlatmaıa çalııan Herman Spl
rer ılrketinin, lstanbul Defter
darlığmın uzun boylu tetkikatı 
neticesinde, verii matrahına 
esas teıkll eden bir kaç yüz bin 
liralık emvali daha bulunduğu 
hshakkuk etmft idi. Dört sene
lik karııık bir muameleyi hal
lettikleri için alakadarlara 
teıekkür olunur. 

"Vize,, salahiyeti olmadığını, ol
mıyacağını te'ytdeylemittlr. 

Fakat, bizim Herman ıtr

keU hakkındaki neıriyatımız 

ve iddialarımız yalnız "veraaet 
verfiıl ,, meıelesi değildir. Şir
ketin bazı karııık itleri daha 
vardır ki, asıl onlar milli mena
fii tarümar etmiı, Türk tütün
lerinin Ecnebi memleketler 
nezdindekl ıereffni, ltlbarını 
kırmııtır. Senelerdenberi Türk 
Uitünleri yüzünden milyonlar 
kazanmıı olan Herman Splrer 
tlrketinfn Tiryestede yapmaya 
cür'et etmiı olduğu, hatta reı· 
men yaptığı muamele, menıe 
ıehadetnamelerl alarak, Ttryea
tede ltalyan ve saire ecnebi Tü
tünlerini Türk Tütünlerfle karıı
hrmak, bu karııık Tülünleri 

« halis Türk maJi » 
diye " Mı11r ,, ıtbi zenğln 
piyasalarda aıümrük tarifeıl 
nokıanından istifade ederek, 
babalı ya ıatmaktır. 

Şirket, nasılsa "Tlryeate,, 
deki Türk konıolosundan 
"Türk menfe,, ıehadetname
leri de almağa muvaffak ol
muı , mesele " lıkencerlye 
Türk konıoloıunun,, dikkatini 
celbedlnceye kadar devam et
mııtir. Şu menıe ıehadetna
melerl keyfiyeti " Tiryeate ,, 
konsolosunun Hariciye vekl
letine 3 azmıf olduğu resmi 
rapor ile de sabit bulunuyor
du. Ortada bir cürüm olup 
olmadıfı, milli ve umumi hu
kuk namına cumhuriyet müd
delumumillğinln takdirine terk-
edilir. 
Şu kadar var, ki : evelkt 

ınn ikinci ceza mahkemeıln-

de ı<>rülen bir davada, mev
zuubahis menıe ı~hadetname
lerl de tasrih edilmittir. 

Kral Faysal 
-4Jı-o-1<-

1~ayyare seyyahate çıktı 
Bağdat, 23 ( A . A ) - Kral 

Fayıal, bava tarikile lskenderJye'
ye gltmtıtir, Kral, oradan A vru
pa'ya geçerek doktorlarının tav
ılyelerlne te•flkan bir kaç ay av
rupa kaplıcalarında kalacaktır· 
lnaıiltere'yl ziya.ret etmeıl muh
temeldir, 

Halbuki, Tiryeıte Tütün ıe

hadetnamel rJ meselesinde Hü· 
seyin beyden maHimat almağa 
lüzum y, ktu . Sabık Tiryelle 
konıoloıu "Nüzhet Hatim,, 
tmzah uzun bir rapor, verilmtı 
olan menıe ıehadetnamelerinin 
kendial tarafından ita edildi-
iinl resmen Hariciye vekaleti
ne bildiriyordu. Artık ıu itiraf 
ve resmi veıika karımnda 

"ıalAhiyet,, meseleıi ikinci, 
hatta, üçüncü derecede kai
m k tabii id\. 

ikinci ceza mahkemeılnde 
rüyet edilen du·anın mevzuu 
baıkadır. Fakat, mahkeme hu
zuruna çok mühim bir meı'ele 
de arzedtlmtıtlr. Ortada: 

"Türk tütünlerini karııtır
mak, bunlara Türk menıe ıe
hadetnameıi almak, ecnebi 
piyaıalarda Türk tütünü diye 
yabancı tütünler satmak, milli 
mahıulümüzün itibarını kırmak . ,, 

Fıilleri vardır. Şu muamele
lerin her biri, bu ıremleket 
zararına ve Herman ıtrketi 
faydasına milyonlara oturmuı 

bulunuyor. 
Tütün inhisar idaresinin ge

çenlerde aym meseleden bi
zim hakkımızda dava ikame 
ettiğini hatırlıyoruz, Neteklm, 
dava] beraatfmizle netlcelen
miıtt. 

Ne kader yazık ki, mahke
me huzuruna giderek heıap 
vermeğe davet olunan gene 
bizler olmuıtuk. Hakikatte 
mücrim ve maznun olma11 li· 
zımgelenler baıkaları idi. 

Memleket meıelelerlnde çok 
haHaa olduğu muıirren temin 
ed~len lıtanbul cumhuriyet 
muddelumumiıl "Kenan,, be-
yin, ikinci cezadaki muha
kemenin ne gibi ıafhalara gir
dfglni gördüklerini zannetmek 
vatandaıların haklarıdır. · ' 

Arif Or11ç 

Sıcaktan öleııler 
--»-=o-t•-

H arar et gö]gede 36 ! 
Ştkago 24 (A . A) - Middlv

vest'te bir ııcak dalguı hüküm 

sürmektedir. Hararet dereceıl 

diln Şlkago ıehrlnde iölgede a6 yı 

bulmuıtur. 6 ktıi ııcafın teıtrile 

ölmllıtilr. 

Dr. Beh!·et Sabit IJ. 
Biz darülfünun meselesinin 

haUedilmemlı Glduğunu ve ört
~A$ -edtlmeıin!n de dogru olma
yacağını dün ya:tdık.Bütün meıu
liyetin omuzlarında kaldığı Da
rülfünun emini Neıet Ömer B. in 
tıp fakültesi fçtlmaında eöyledi
ff ıözleri de kayit ettik. 

lar, ben buna kani olmadım.Verilen 
ikinci karar zannıma kahraa yan
hı veya tahrif edllmit bir tarzda 
teblig edilmııttr. 

Bunu müteakip müıteıar be-
yin vürudu ve bazı tözler söyle
mesi üzerine bütün müderriılerin 
aynı suretle sükutu ihtiyar etmft 
oldukları kendisine söylenmeıl 
üzerine mumaileyh tekrar de
miıtirki: 

- Benim üzerimde kfmıe a
mil olamadı ve zannederlmkf o
olamaz. Ben bir bak v kanun 
biliyorum, Cümhurlyette adalet 
ve kanun mefhumudur. Keyfi 
itler Cümhüriyet evladımn dü
ıünceılnde dahil değildir. 

Son ıöz olarak ıöyliyeyf m ki 
biz darülfünun hocaları bu mem 

/Jr. Kadri Jlaşı·ı Pş. 

lekette millet ve vatanın sıhhat 
ve afiyeti için bir aralık ıerefli 
bir mazi içinde çalııan ve her an 
mütekamil bir ıekilde eıerlerlyle 
mesallile gendlnl yalnız memle
kette değll bütün dünyada, ta 
Amerika muhitlerinde tanıttıran 
Darülfünunun sırf ilmi itleri l çin 
uğraımaya azm etmit adamlarız. 

( Devaar.ı 2 ncl sahifede ) Meselenin asla halledilmemlı 
olduğuna 'namütenahi deliller 
vardır. Bu neiş? 

Vaziyetin eıaalı olarak halle
dilmesi, bukadar elim hakikat
ler efkarı umumiyeye döküldük
ten ıonı·a daha büyük bir cid
diyet v.e meıuliyet hissi ile ha-

reket edilmesi lazımdır. 
Darülfünundaki meselenin he· 

nüz zati olmadığmı daha canlı 

ıöstermek için dün bazı müder
riılerimizle de görüıtük. Behçet 
Sabit B. dün gazetemize ıu beya 
natta buluomuıtur. 

- Biliyorsunuz ki ben bu son 
kararda müstenkif kaldım. İçti-

Borsa 
İş buhranı! 

- ,. o ••• 

Bir çok acenteler 
kapaniyor 

Borsa Acentelerindeu bazı-
ları devam eden buhran ve ltılz
llk dolayisile son zamanlarda fa
liyetlerinl tatil etmek mecburi
yetinde kalmıılardır. Ezcümle 
bunlardan iki üçü Parlsc gitmek 
üzre burada Acentelekinl kapa
mağa hazırlanmaktadırlar. 

Diln bir Muharrlrimiz bu Ace
ntelerden bazılarile ıörüımüıUir. I' 
Bunlar buhran ve ltslzlik Kar
ıuıunda zaten pek az kalan büailo 
Acentelerin heman hepsininde 1 
aynı vaziyette kalacaklarını ve I 
Acentelerin hapsini kapanmak 
tehlıkealne maruz bulundularlnı 1 
söylemiılerdlr. 

Kesik baş katili öldü! 
Ömerin ayağı ateşte kızdırılmış 
demirle dağlanmış, kangran ol
muş ve' facıa ölümlet'"bitmiştir! 

Katil (Jmcr ve <1ldii,<jii luıpisune 
Diln feci bir hadllenln tüyler } 

ürpertici tafsilatına muttali ol
duk. lııttlğimlz zaman inanmadık, 1 

tahkik ettik. Vardığımız ıayanı t 
hayret neticeyi lıte naklediyoruz. 

"Bir hafta evvel Bakırköyünde ' 
bahçivan ÔmerJn kaf aaı balta ile 
kesllmit ve evvela keıik baıı sonra 
vücudu bir l orla içinde toprağa 
gömülü bulunmuıtu. 

Yapılan tahkikat üzerine bir 
alacak 411es'eleılnden ba~çıvana 
kJnl olan Ömer Haydarı ve Jkl 
arkadaımm bu cinayeti yaptık
larını meydana çıkarmııtır. 

Bakırköyü jandarınaıı, tahkı
kat eınaaında cürmünü inkar 
eden Ömer Haydar saatlerce, 
akla gelmeyecek tarzda döv
müıtür. 

Taı Qzerine yatırılan ve da
yak izlerini kaybettirmek için 
baırndan ayağına kadar bir fil
le altına alınan Ömer Haydar ; 
bütün vücudu slyahlanıncaya 
kadar dövülmüıtür. Bununla da 
iktifa edilmeyerek ateıte kızdı
rılmıı tüfek harbialle ayak par• 
maklarının ara11 dailanmııtır. 

( Deva mı 2 nci ıahtfede ) 



Sahife 2 

Beşaretli haberler! 

---B~iÇinde 
bulunan 

İzmir kalkınıyor 
İzmir muhabirimiz bildirJyor: 
Bu sene iktisadi mıntakada, 

Tütün, Üzüm ve Zeytin pek 
mebzuldür. Tütünlerimiz, 926·927 
928 ıenelerinde ha1talıklı yetiı· 

Uği ve kumpanyaların rağbet 

aöıtermemeaHe, para etmemif ve 
bu yüzden bir çok tütün züraı 
tütüncülüğü terk etmek mecbu· 
rlyetlnde kalmıılardı. 

Sukuta saik iıe, na ehil el
lerin, Tütün yetittlrmesi ve hü
kumetin satıılarda tedbir alma
ma11 ve binnetlce Tütün fnhisa
rımn dütkün fiatlerle piyaıa 

küıat etmeıioden ileri gelmittir. 
Bu vaziyet tam üç ıene devam 
etmlı ve ancak geçen ıene pi
yasaya arz edilen temiz mal, 
piyasa)'• biraz doğrultabilmiıtir. 

Bu sene mahsul mebzul, her 
türlü hastalıktan azade ve bütün 
mana1iyle tütüncülük evsafını 

haız kimıeler tarafından yetiıtl

rilmtıtır. Mahsulün idrak zamanı 
hulul ettiğine nazaran da, hasta
lık korkusu kalmamııtır. Ancak 
müstahsil ve memleket namına 
Tütün inhisarına bazı tavsiyeler 
de bulunmak zaruridir. 

ı - Piyaıanın küıadında ihti· 
yatlı davranmak ve kumpanya
ları kuıkulandırmamak. 

~ - Mübayaalta lnrtaeiyecili
ii terk ederek zürraı uzun mera
ıime tabi tutmamak. 

3 - Azami fedakarlık aöste
rerek kumpanyalara rakip olmak. 

~ - Evvela timendifer aü
zeraahına uzak mahallerden mil
bayaa t yapılarak, bu gibi mahal 
lerde fiatların sukutuna meydan 
vermemek. 

5 - Mübayaatı müteakip zür· 
ra' a hakkı tediye edilmek. 

6 - Muhtekir komisyoncula
rın igfalki.r hareketleri hükumet
çe menedilmek. 

Gibi faidell tedbirlerin ittihazı 
satıılar üzerinde matlup tesiri 
icra eder. 

Üzün1 n1ahsulü1nüz 
Memleketimizin batlıca ser

vetlerinden birinin de Üzüm oldu
ğu cümlece malömdur. Bu kıy· 
metli mahsulümüz de, Tütünün 
kaldıiı akıbete maruz kalmııtı. 

Hatta, 929 aeneılnde de kendisini 
toplayamamış, yaimur afeti gibi 
ilahi foı:!laketlere duçar olarak 
mahvolup gltmiıU. 

Üzüm için bütün ümitler bu ıe· 
neye baglıdır. Hali hazır vazi
yet teı, rekolte ve ha&talık itibarile 
çok iyidir. Yağmur gibi afetlere 
ogramazsa bu seneki ihracatın 

memleket için en mühim karları 

temin edecefl ıüpheslzdlr. Üzü

mün ıatııı hakkında bir ıey söy
lenemez. İzmir Ticaret ve Sanayi 
Odası denebilir ki Türkiyenin nu
müne odaaıdır, 

Zeytin buhranı 
iktisadi mıntakanın her tara

fını bürüyen bu kıymetli mahıu · 
lümüz, 929 ıeneat gayesine kadar 
plya1adaki mevkilnl muhafaza 
etmlı, bu ıene ümit edilmeyecek 
derecede tenezzüle maruz kal
mıı•ır : Bunun aebebühikmeUne 
gelince : 

Toptancı bazı muhtekirlerin, 
buhranclan ialifade ederek yok 
baha1ına mübayaa ettiklerinden 
mali depo eder k birdenbire pi
yasaya arz etmeleri ve 929 seneıl 
de, lıpanya ve ltalyanın dünya 
plyaeaıına fazla miktarda sevki-

Zorla!. 
Meclis binasında 
ictima yaptılar 

t , 

Kahire 23 (A.A) - Meb uıan 
mecliıinde her türlü içtimaı me
netmtı olan yeni hükumetin bu 
kararına rağmen 1 00 kadar 
meb'usan ve ayan azası parla
mentoyu muhafazaye memur po
lis kuvvetlerile vuku bulan bir 
musademeden sonra parlamento 
sarayına girmitler ve bir içtima 
akdetmiılerdir. Bu içtima 26 da
kika devam etmtıtir. Nahaa paıa 
hazır bulunanlardan meırutiyeti 

muhafaza edeceklerine yemin 
etmelerini talep etmiıUr. Bir müd
det sonra sükun ve intizamı iade 
etmek ve baıka meb'uaların 

parlamento sarayına glrmel oı rt
ne mani olmak için diğer poliı 

kıtaatı saray önüne gelmittlr. 

Feci kaza 
(Ankara 21, (A. A.) - Bu 

gün öğleden evvel saat l 8 rad
delerinde Anafartalar caddesin
de Kınacı zade apartmanının lt
liıalinde yeni yapılmakta olan 
bir apartman yıkılmiıtır. Enkaz 
altında kaldığı tahmin edilen 4 

ameleden biri yaralı ve üçü ölü 
olarak çıkartılmııtır. Baıka za-
yiat olup olmadıAı devam et
mekte olan hafriyat neticesinde 
anlaıılacaktır. Meseleye müddi 
umumilik vaz'tyet etmlı ve uıta 
baıı tevkif edilmiıttr. 

Ticaret kongrası 
fzmir 24, (Hu. Mu) - İzmir 

ticaret ve ıanayi odasının bu 
seneye ait kongrası bu gün açıl-
mııtır. Gazi hazretlerine kongre
nin tazimatını arz için bir telgraf 
çekilmesine karar verllmlf ve 
encümenler intihap edilmimiıtir. 

Çankın nıaarif nıüdürü 
Ankara ( Hu. Mu ) - Münhal 

bulunan Çankm Marif müdürlü
ğüne Kütahya Hk tedrisat mü
fettiılerinden Fadıl bey tayin 
edilmlıtir . 

Efendileri ne diyor 
Londra 23 ( A.A ) - Mısırm 

ılyaai vaziyetini tetkike haaret
miı olduğu makalede Taymiı 
gazf'teıl ayan ve mebueen mec-
lislerinin muzaharetlne istinat et
meyen bir hükümetin ıtmdikl 

iktisadi ve mali müıküllerl hal
letmeğe muvaffak olmaaının muh
temel olmadığını yazmakt1?-dır. 
Yeni hühümetin meırutlyetin 

himayesini temin etmek makıa
dile kral Fuat ile Nahas paıa 

arasında cereyan etmekte olan 
müzakeratın neticeıfne intizar 
etmesi muhtemeldir. 

İtalya ile harp nıi? 
Roma 24 (A.A) - Atı mek

tepler talebeılni bir içtfmaında 
M. Turatlnin Franıa ile İtalya 
arumda harp çıkmasının zaruri 
olduğunu söyledlline dair ecnebi 
memleketlerde ortaya çıkan ha
berler kat'i surette tekzip edil
mektedir, 

yatl~rıdır. Mamafth bu ıene de 
plyaıamızda esaslı hareketler 

baılamııtır. Rekolte aeçen ıene· 
kine yakındır. Vaziyete nazaran 
geçen seneler aıbı bu ıenede va
ziyetini mu haf azı\ edecetı Cimlt 
edilmektedir. 

Siyant!llin 

YARIN 25 HazJran 

Darülfünunda ve· 
1 ham et zail olmadı 

[ Birinci sahifeden devam ] 

Elastiki bünyesi olan bir kabine 
teşkil edecekler!.. 

Bir takım ueulsüz hareketler
le bu dedi koduya sebep olanların 
bulunmaıını göı üp iıittikçe dil· 
bun olmaktayız. Bundao dolayı 
"Kabahat Darülfünun eminin
deymfı; Maarif vekaleti kanunıuı 
it yapmamıı." Diye düıünmeğe 

artık kendimizi salahiyettar gör· 
miyoruz. Londra, 23 (A.A.) - Simon 

komisyonunun nibai raporu müt
tefikan Hlndiıtan'ın federasyon 
esuına istinaden tensiklni ve 
vasi mikyasta meırutı iılahat 

icrasını tavsiye etmektedır. Ra
porda münderiç teklifler eyalet
lerin muhtarlyellnt, eyalet teırll 
meclislerine kartı tamamen mesul 
eyalet kabin.elerl thdaıını ihtiva 1 
etmektedir. intihap hakkı ehalinin 
yüzde yirmlaine tetmtl edilmek ıu- 1 
retile bu meclislerdeki temıJl 1 
nlsbetl arttırılacaktır. Meri-ezi 
hükümetln bünyesi daha ziyade 
elastiki olacak fakat, idara mec
lisi henüz merkezı teırll meclis
lere karıı kabul lutulmıyacaktır. 
Merkezdeki fedral teırii büyQk 
mecllılerln azası niıbi temsil 
prensibine tev fıkan eyalet teı
rii meclisi azaları tarafın

Küçük mecliıin aza11 260 dan 
280 büyük meclisin azası da 14 
ten 20 ye iblağ edildcektir. Si- Kadri Rnşit f>ş. ne diyor 

Kadrl Raıit Paıa iıe bütün bu 
hadfleyl bir gençlik hareketi ola
rak tavsif ettiğini ve kendi na

r zarında meselenin halledilmiı bu

mon raporu, Birmanya'ın hemen • 
ıimdiden Hf ndiatanda tefrik edi
lmesini talep etmektedir. Hindi-

atan her lkiıi de fnparatorluk 
memuru olan va lii umumi ile 

ıimali garbi hududunun mndafa
asına memur baıkumandanın 

doğrudan doğruya hakimiyetleri 
altında bulunacaktır. 

Ordunun Hintlileıtirilmeıtne 
devam edilecektir. Rapor İngi· 
Uz Hidtata ni ile yerli devletler
den mürekkep bir fedaraayonun 

ıhtaıınV dofru bir hatve olmak 
üzere umuma müteallik bü
tün meseleler hakkında kendi
sile iatftare edilecek bir Hint 
ittihadı mecliıinin teıkilini teklif 

lunduğunu söylemit ve: 
Bu meselede hangi tarafın 

kıabahatı olduğu hakkında so
rulan bir süale ıu cevabı veı:'· 
mittir : 

- N~ı' et Ömer bey ufak 
tefek zaaflar göıtermlı, vekiletl 
memnun etmek için bazı eskiden 
kalma ltiyatlara tebiyetle hare· 
ket etmiıtlr. Dediğim iibi bun
da gerek vekil beyin, gerek ba
zı arkadaıların da bir parça genç
lik harekatı vaziyetin husulüne 
sebebiyet verdi. Mamafih ben 
hepsinin hüsnü niyetine kani im. 

den intihap olunacaktır. 1 eylemektedir. 
~~--.....--...~••.+e-..-=----~~~ 

Rasin1 Ali B. in mt'ktubu 
Dün Doktor RaeimAli B. den 

ıu mektubu aldık: 

Fransızlar Yarın gazeteıi tahrir he' eti l Şevket bey 
_...tııoıl<- -~·-

müdürlüğüne 

' Sah günü intftar eden 24 

haziran 1930 tarih 4427 numaralı 
Vakit gazetesinin Sve(üncü sütu
nlarında " Mektubumda yazılan
ların hepsi doğrudur. Hatta Da- ıJ 
rülfünunu yıkarım cümlesl .. de 

Birden bire karar- Ankarada dün ta-
· ıarını degiştirdiler hliye edildi 

Paris 24 (A.A) - Eko de pari 
gazetesinin aldığı bir habere göre 
Franıa hükumeti, İtalya ile Fran
ıa ara1ındakl muallak meseleler, 
btlhaaaa Tunuı'ta ve Binaazi'nin 
cenubundakt h•tdut mıntakaıında 
bulunan İtalyan'l ~ rın hukuki vazi
yeti halledilmeden Fransız-İtalyan 
deniz kuvvetleri meselesinin mü
zakereıfne tekrar baılamamala 
karar vermiıtlr. 

- == Bu ne iş? 
( Btrind sahifeden devam ) 

Ömer Haydar bitap bir 
halde tevkifhaneye ve ağır su· 
rette haatalandıiı için haplshanel 
umumt haıtahaneıine gönderil· 
mittir. Hastahanede günden güne 
fenalaıan Ômerin vücudu tiımif 
ayağı kanrıran olmuıtur. Kan-
1ııran ameliyatı yapılamıyan Ömer 
nihayet dün ölmüttür. 

Ömer, ölüm döteiine yatma
dan evvel bir lıUda yazdırarak 
batından geçeni mübdeiumunıiye 
bildirmtıtir. 

Hadise nöbetçi müddetumu

miıi Rağıp beye tefhim edilmlt 
Raaıp bey facıanın tahkikına 
batlamııtır. Ayni zamanda tabi~I 
adli Enver bey; cesette 1ıördu-
ğü lrbı bir raporla tesbit etmit· 
Ur. Ceıet elyevm morata bulun-

maktadır. Morg buiün yahut 
yarın kat'ı raporunu verecektir. 

Ölüm hldisealne ıebeblyet 
veren jandarmalar hakkında 
müddeiumumilikçe tevkif kararı 

verllmeıl beklenmektedir. Nakil 

ettiğimiz hadlıe hakkında ıtmdl
lik hfç bir mutalaa dermeyan et
miyoruz. Faciayı adliyeınizln 

tahkikatına terkedlyoruz. 

Yalova plajları bu tunıa 
açılıyor 

Önümüzdeki cuma günü Ya-
lovadaki pilajların açılması 

tekarr(ir etmlttlr. 

Ankara, 24 ( A.A) - Bu gün 
alırceza mahkemesinde Şeyh 
Saidin oğlu Salahaddin ve arka
daılarının muhakemesine devam 

edtlmtıtlr. Mahkeme, maznunlar· 
dan eıbak Bayeztt meb'usu Şev-
ket beyin gayri mevkuf olarak 
muhakemesine) ve batka ıebeple ' 
mevkufiyett yokıa tahli yeıine 
karar vermiıtir. Muhakeme, 8 
temmuza brrakılmııtır. 

doğrudur. Neıet Ömer bey yine 
iarar ederse o zaman verilecek 
cevabımız vardır " . cümleılnden 
mada bana matuf beyanat tara· 
fımdan vaki olmamııtır. Binaen
aleyh " Cürüm ve ona müteallik 
af ve ceza ,, kelimelerile ifade 
ve beyanatta bulunmacım. Tıp 
Fakültesi meclisinde geç~ n hu
ıusata ait hiç bir ıuretle hiç 
bir gazeteye beyanatta bulunmafa 

Vali -teftiştef ~ •elahiyeuar bulunmadığını ve 
Vali Muhiddin B. dün ıabah ' Tıp Fakültesince bir tebliğ neıre-

Beykoza eıtmiı, akıam üzeri av- dildiğini söyledim. Bundan bar 
d,. t etmittlr. ka bana atfen hiç bir ıey yaz-

Muhiddtn B. yapılan yolları mağa mezun bulunmadıklarının 
teftlı etmtı ve bir an evvel ikmal ve bana atfen neırlyat yapıldığı 
edilmesi için mütaahhide emir 1 takdirde tekzip edeceiiml ayrı-
vermltti~----- ı ca ilave etmekliilme rağm.en 
'f evkifhaneden firar mu- vaki neıriyatın muhterem gaze-

hakcn1esi j tenizle tashih edilmek üzere iıbu 
mektubumun neırini rica ederim Dün birinci cezada tevldfha-
efendim. 

neden firar eden Ahmet bin Tıp Fokültesi Muallimlerinden 
Hüıeylnln muhakemesi ol mut- D r. il a N int 4 r l i 
tur. Bu muhakemede gardiyan-
lar ve jandarma baı çavuıu Meh- l\la<l rif vt:kiJj geliyor! 
met Ali ef. ile beraber 23 maz- Alman bir habere göre Ma-
nun hazır bulunmuıtur. Şa bit-
lerden Rıza ve iardiyen Nuri e- arif vekili Cemal Hüınü B. ya-
fendl bulunmadığından muhake- rın Ankaradan ıehrlmlze gele-
me diğer btr güne talik edllmlıttr. cektir. 

-----------~----~-Bir kaza savuşturuldu : K.arn1anvolacıhk 
Beyoğlunda mimar sokağında 

13·1() numaralı madam Anjel 
ıucuk fabrikasında, sucuk ma
kinesinin amonyak boruıu 
patlamııtır. 

Makinede çalııan makinist 
Macar tebaaaından Yülyof tara
fından tedablri lazıma ittihaz 
edilerek büyük bir kazaya mey
dan vermeden makine durdurul
muıtur. 

Ayvansarayda Atik Mustafa 
paıa caddeılnde deyfrmen ıoka
ğında oturan Acem Ali alanın 
önüne, aynı mahalde qturan Laz 
Alt ile iki arkadaıı, çıkmıılardır. 

Loz Ali ile arkadaıları acem 
Alı ağayı bir temiz dövdükten 
sonra karmanyola ıuretile, bir 
brovnik tabancaıile beı lirasını 
aaapetmitlerdir. 

1 MüteKaidin, itam ve eramil il\ 
.• • . ~.. : •. ,. . • .... :, . '· • . . 1 : ,. •, 

~- .·~ . ., . .· 

Ticaretllanenti;iu tas/iyesi nıiiıuısebetile 11ditekaidi11 
ue itann errunife nuıllsus olarak luıziraum 25 inden 
itibaren 011 gün ınücldetle esa.ı;;en ıeuzildtll {iatlaı· üze
rinde kasada güzde on iskonto etliler·ekth· · A 
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25 -Hazlran 

Bugünden yarına 
~ 

imam bildiğini 
okur 

YARIN 

LER 
Sahife lJ 
5 ~ 

Gadr 8karomnda -

Vicdanlar sus
mamalı 

Ne hikmettir bilinmez, bazen 
bir müeaseıenin baıına bir zat 
geçer. Müdür, Emin, reiı vekili 
filan ünvanlarını alır. İcraat ya· 
par. Seyriıefainde fıe "vücudun
dan latif ade edilmiyor" diye bir 
kulp takarak emektar kaptanları 
ceffelkalem kolundan tutup ıo
kafa atar. Yahut müdürlerden 
birinin menıublnin Gülcemal 
vapurunun bordaımda. babala
rının malıymıı gibi geminin 
elektriklerini yakarak, bilmem 
nelerini kullanarak tabeaabah 
keyif çatarlar. Seyriaefainde ça
hıaolar müdürden, müdürlerden 
miiıtekldir. Gazeteler müdürlerin 
icraatındaki foyalan meydana 
çıkarırlar. Fakat müdür taı gi-

İhbarname büt~n Bir sabıkalı \Ba~o-~n~~~~batıpek 
fabrikalarafCla gon ~..- 1 gurultulu olacak 

Aldığımız malumata göre ma· 
hut "tensibi Afi!,, Kararı tle ga
dre uğrayan Ereğli.ıuvarlsi Fahri 
B. bu mesele hakkında ıeyriaefain 
idareıi meclisine müracaat etmif, 
meclisi idare heyeti Fahri B. in 
menıup olduğu ıubeden tahkikat 
yapmak üz.re ıube müd irünün 
celbetmek istemlıtlr. 

derildi. Dün polisle müsa- \ 
Şehrimizdeki mensucat fab- demede öldü ! 

Baro mecliıi inzibatından is
tifa eden Nazım ve Asım bey
lerden inhilal eden azalığa ye
niden aza intihabı için bir 
hafta evvel yapılan içtima 

bidir. Yerinde sabittir. Babadan 
menkul bir çiftlik aılbl, tenkitle-
re kulak bile asmadan icraatında 
devam buyurur. 

Bakaramız, aynı vaziyette, 
fakat baıka bir iıim altında 
böyle bir ıahılyete Darülfüııunda 
raalaraınız. Seyriaefainde müdür, 
müdürler Darülfünunda Emin, 
reli vekili. Müderrlılerln ekıerlıi 
ondan memnun deiildir. Talebe 
indinde pek le nüfuzu kalmamıı
tır. 

Uıulıuz icraatındau , hoccı 
tayininden bahsediliyor. Bu hu
ıuıta Darülfünun koridorlarından 
gazete idarehanelerine kadar 
heryerde dedikodular yapılmak

ta .• 
Bütün bunlara rağmen Emin 

yerindedir. Yerinde durmak bir 
tarafa, üıtüne üıtlük Darülfünunun , 

en tecrübeli ve muktedir hoca.la- ( 

rından biri bu yüzden istifaya 1 
mecbur kaldıktan ıonra, onun 
yerine vekaleten geçmiıtir.. . 

Demek ki cemaat ne dene 
1 

rikalarının oktruva yüzünden 
haciz tehlikeıine maruz kaldık-
larını ve mütkül vaziyete düı
tüklerlni yazmııtık. Dün Sa
nayi Birliği nezdinde tahkikat 
yaptık. 

Birliğin verdiği malumata na-
zaran : Emanet tarafından men
sucat fabrikalarına henüz haciz 
vaz edilmemif, yalnız ihbarname 
gönderllmiıtir. ihbarname yal
nız mensucat fabrikalarına de
ğil, bilumum fabrikalara gönde
rllmiıtir. Bu husuıta f abrtkalar 
namına Sanayi Btrliii Emanete 
müracaat etmiı ve haklarındaki 
takibat ta durmuıtur. 

Birlik birikmit oktruva borç
larının yakında meriyete vaz 
edilmesi takarrür eden yeni ok-
truva tarifest üzerinden alınma-
11nı talep etmlıtlr. ___ ,.. ... ...----

A vrupaya tetkik sevahati! 
Ziraat bankaıı müdlrl umu

mi muaavini Salahattin ve hukuk 
müp viri Mazhar Nedim bey
ler bugünkü ekıpresle Avrupaya 
gitmektedirler Mumaileyhfma Av
rupada bir tetkik ıeyahatt yapa
caklardır. 

Ekmek çok 
ucuzlayacak 

Buğday 9 kuruşa düştü 
Bufday flatları borsada mü

temadiyen düıüyor. Buna ıebep 

bu aenenln mahıul bolluğu ve 
Ana doludan fazla miktarda bu
ğday gelmeıfdir. 

Mahsulün bolluğu flatları dü
ıürmektedir. Bun8an baıka bo-

deıln imam bJldlilnl okur. Fakat 
böyle imamların bildiklerini oku
makta devam etmesi cemaatı 
çok mutazarrır etmektir. Zira 
dünyaya mütealhk itlerde zarar
lar gene dünyada görüldüğü için 
ahreti beklemeden, yani okadar 
uzun ıürmeden çabucak kendile· 
rini gösteriyorlar .. 

r~ada alu ılar flatların daha fazla 

1 düıecegini tahmim ettiklerinden 
lüzumundan çok mal almamakta
dırlar. .. 

Katil ve ıair mes'elerden 
mahkumiyeti olan " Jandarma " 
namlle maruf Cemal bir müddet
tenberl zabıtaca aranmakta idi. 
Dün Kadıköyünde lkbaliye soka
ğında 12 numarah İımet hanı
mın evinde bulunduğu haber 
alınmııtır. 

Cemalin derdeıtlne giden 
memurlar kapıyı çalarak kanun 
namıua teslim olmasını teklif, 
etmiıleraede, ıerir ıilahla me-
murların üzerine hücum etmiıtlr. 

Memurlar da bilmukabele ailah 
atmıılar atılan kurıunlar Cemale 
isabet etmiı meyiten elde edil
mtıtlr. 

Cemalin meyiten elde edil
meıl üzerine derhal. Üsküdar 
müddeiumumiliğine habt'r verll
miıttr. 

Mahalli hadiıeye gelen müd
deiumumi muavini Oıman Şük
rü bey tarafından tahkikata baı

lanılmııtır. 

Adliyede: 
""Y 

:neticeılz kalmıı ve onbeı gün 
ıonraya tehir edilmiıti.Bu intihap 
meıeleıl aza tarafından büyllk 
bir alaka ile takip edilmektedir. 
Çünkü nizamnameye muhalif ha
reket vaki olmaktadır. Baro ni· 
zamnameaine göre meclil azalık
larında her hangi bir sebeple 
vaki olacak münhali.ta evvelce 
intahap edilen ihtiyat azanın ge
çirilmeıl lazımdır. Bu böyle oldu
ğu halde meclisi inzibata ye.nf
den aza intihap edilmek isteniyor. 
Bu hattı harekete karıı dün "67" 
Az& tarafından lmzalanmıı bir 
takrir baro riyasetine verilmlttlr. 
Bu hkrirde münhal olan azalığa 
thtiyat lzanın intihabı lazım 1ıel
diği hariçten intihap yapılma
ımın Baro nizamnamesine mu
gayir olduğu beyan edilmekte
dir. Takrir baro riyaseti tarafın· 
dan tetkik edilecektir. 

Bir Temmuz da icra edilecek 
olan intihabın pek ıiddetll müna
kaıalara ıel:ep olacağı zanne
dilmektedir. 

Cumhuriyet aleyh- Şerif B. -;Partmanı 
inde dava başJadı iade etti 

Dün ikinci cezada Hareket 
gazetesi ıahibleri Suat Tahsin ve 
Fahri kf'mal beyler tarafından 
Cümhurlyet ıazeteıl meıul mü
dürü Ağab bey aleyhine açılan 

ıahıi hakaret davasına bakıl

mııtır . 

Sabık poli• müdürü Şerif bey 
emvali metrukeden olan l Tncu
yan apartmanını bir müddetten
berl lıaıal etmekte idi. Mumai
leyh apartmanın eıaaen ikamet 
etmedlii k11mını iade etmlttir. 

--·-••-•MI-••--
Diğer bir dava 

lıletme müdürü Burhanettin 
bey bu davete gitmemif, mua~ 

vlnl Zekeriya beyi göndermlıtir. 
T emlü bir vicdan sahibi olan 
mumatleyhin bu meıele hakkın
da meclisi idare heyetine ver· 
diği izahattan dahi anlaıılmııtır 
ki, orta da bir cürüm yokken 
Cumhuriyet kanunlarının tahtı 
tekeffül ve zamanında olan bir 
memur ve bir aile çlğnenmlttlr. 
Madam ki, idare ile aralarında 
tekaüdiye vermek ıureUle zımni 
bir mukavele vardır. 

Bu mukaveleyi feshedecek 
yeğane kuvvet gene Cumhuriyet 
kanunlarıdır. İıletme müdürü 
Burhanettin B. hakkında Fahri 
B. kaptanın actığı dava ayrı ve 
ıahai bir ıeref ve haysiyet meale
ıidlr. 

Ne bu ve ne de Fahri B. in 
idare müdlranı hakkında güya 
ıurada burada tenkıdatta bulun
duğu ve gazeteleri tahr!k etli 
ği hakkındakı hasıl olan batıl his 
ve zanların, bu yuva yıkan "ten
sibi Ali,, kararında yeğine amıl 
alan bu ıaçma ıeylerc zamanı

mızda el'an yer veren ıeyrlıe

f'lln idaresini görüyoruz. 

Davaya ıehep Cumhuriyet 
gazeteıinde "ıantajcılık yapanlar,. 
serlevhalı yazman lntlıarıdır. Bu 
yazıda Hareketcllerln bazı ıtrket
leri tehdit ellerek para aldık-

Burhanettln bey tarafından 
Hareket aıazeteıl ıahfplerlnden 
Suat Ta hain bey aleyhine açılan , 

1 

Seyriıefain idaresinin elinde 
dahili bir nizamname vardır. 
Bu nizamname ıtmdlye kadar 
aceba neden Cumhuriyet kükü
metimizin medeni kanunları ile 
telif edilecek bir ıektlde taıhlh 
edilmedi 1 Zira bu dahili ni
zamnameye aıöre idare mecliıl 
hlareılnln ıalihiyetl yalnız mü· 
dürlerln azlı naabına münhaıır-
dır. Memurin ve müatahdemlııln 
azh nasbında hakkı müdahele-

'ı larını bu hareketin dolandırıcı-
lık oldu'u a-lbi, ağır isnatlar var-

hakaret da vaıl da dün üçüncü l 
cezadan diier davalarla tevhi
den bakılmak üzre ikinci cezaya 

lerl yoktur. 
Bu eaer aahih ile müdürlerJn 

Biz deve kuıu muyuz yoksa 
1 

Borsada ıoo buiday fiyatları 
9 kuruıtur. Bu bolluktan dolayı 
ali.kabarlar bu ıene ekmeiln bir 
kaç kuruı daha düıeceilnl tah
min etmektedirler. Bu tabıi bir 

l dır . 
ı Müddeiumumi tarafından ma-

aönderllmlıtir. 
1 

hakaızhklarının inilne geçmek 
imkanı bırakılmamıı demek olur. 

DJier devairde olduAu aibl 
memurin kanununa aıöre muamele 

demokrat mı? Eier demokrasi 
varsa Darülfünun müderrisleri, 
taleb~leri ve Seyrüıefalnde çalı
ıanla r arasında bir umumi an
ket y~pmak, bu iki müe11eaede 
imamların vaziyetlerini teıbit 
ederek, sade bildiklerini okumı
yanların it baıına gelmeılnl te-
min etmek l&zimd;r ... 

1 tahmini geçmedlAi için müspet 
bir rakkama istinat etmiyor. _ __... ............. "' ..... - -
Fuat B. Yalovaya gitti 

Tayyare cemiyeti reisi Fuat 
B. Yalovaya 1ıitmt1Ur. 

l 
\ 

1 
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ediyor, Sami beyin yanında çok 
magrur bir tavur alıyordu : timi
ne ve ihtlıaıma güvenen bir 
gurur. 
Klmı bey, Feriduna nezaketle 

111uamelede bulunuyordu. Akıam 
üzerler! '·Dıkmen,. yollarında, 
feriduna tlmendlferlerden, köprü 
ve tünellerden bahseder, f ennl 
noktaları, teferruatına kadar 
izah ile, Türkiyenln müıtakbel 
terakkıyatından \ıayalf bir fikir 

vermeye ulraıırdı. 
Feridun bu tllaı ve fen ada

mına karıı samimi bir incfzap 
hlseedtyordu. Kamlnln kaba ya
pılı c\i11esinln ilk nazarda inıan 
üzerine bıraktıf1 fena intibalar 

ı azan : A Y HAN ' 
hamuieıinden yorulan zekiıının 
kudreti karıııında erfyfp daiıh- il 
yordu. Aile içinde Feridunun rik
katini celbeden biri vardı : Ôk
ıüz beyzadeleri Neylre hanım. 1 
Onblr aylık iken valldeılnden 
yetim kalmıı, Qç ıene evvel te- 1 
verrüm ederek ölen ablasının el
leri arasında yokıul bir hayat 
yaıadığını anlatıyordu. Neyyire· 

nln validesi vefat ettifl zamaa 
ablaıı dokuz yaıındaynııı. Aıker 
babaları bir daha evlenmemiı 
ve bütün ev hizmetleri dokuz 
yaıındakl büyük kız kardeılnin 
zalf omuzlarına yük olmuıtu. 
Babası cephelerde dolaıırken iki 
ökıüz yavrusu için tahıl• eıtlit 

kale mündericatı ıumullü görül
müı, ve Herman tirketinden 
mada direr tehditle para alınan 
ıtrketler hakkında malumat ia

tenmiıtlr. Agah beyin bu suale 
cevap vermeıi diler celseye kal· 
mııtır. 

Mahkeme 26 temmuza talik 
edilmitllr. 

cQzt sipariı maaılle geçinerek 
uzun muztarlp ve klmıeılz sene
ler geçlrmiılerdf. Uzak akraba 
bir ihtiyar halaları varmıf ki, 
Neyyireclk ile ablaaına kendi evin
de bir odacık vermifti. İki kar
deı bayramları izinli gelerek on 
beı gün oturduktan ıonra yfne 

1 

kıtaıının baıına koıan aıker ba- , 
balarını seneden ıeneye görürler 
onun dizlerine tırmcmp Jri elle
rini yüzlerine ıürerlermiı. Kim- l 
ıeılz ve hi~ayeılz ıeneler gelöp 1 
aeçmlf. Neyyire büyümüı, iki kar
deı aıker babalarının doatların
Jao biri tarafından bir mektebe 
verllmlı. Mektepten haftada bir 
gün ihtiyar halayı ıörmeie ge
lirler, cüzi maaılariyla ekıikle
rinl tamamlıyarak avdet ederler
mfı Bir ıün halaların da göz
lelni kapamıt ve onlar bu 
aGnden ıonra temamen klmaeıiz 
kalmıılar. iıtanbula izinli ıelen 
babaları mektebin ziyaret ma-

Gayri n1übadiller 
cemiyetinde 

Gayri mübadiller cemiyetinde 
dün fevkalade bir içtima akt o
lunmuı ve bonolar meı' eleıtle 
tevziat meıeleıl hakkında ıörü
tülmüı, ve tevziat müdürü tara
fından baz~ izahat verilmiıUr. - - --
hallinde ökıüzlerlnl dizlerine 
oturtaro k ıevfp okıayabflirmlf. 

Bir kaç zamanda böyle geç
miı ablaıı mektepten çıkacağı 
ıene hastalanarak hastaneye ya
tırılmıf Neyyirenln JDektebl ik
mal etmek için daha iki ıeneıl 
varmıf. Bir sabah haıtaneye nak
ledilen büyük kardeı bir daha 
geriye dönmemf t. Neyyire büs
bütün yalnız kalm•t· Mektebi 
bitireceği zaman da babasının 
ıehadet haberi gel mit· 

Ü5l üıte cılız ve içli umuzlarıoa 
yıkılan fe1aket ve ıztırap yükleri 
NeyyJreyi beri-at etmif. 

On altı yaıında iken mektep 
fdareıl Sami B. e müracaat e
derek : Kızcağızı yanına aldır

maıını latemlf. 
Ve o böylelikle Sami 8, ai

leıl içlnt! aığmabtlmiıtt. Ôyle u
zun ~e narin boyu, kederli göz
leri, bir gün 11tıraplı dudaklarla 

( Devamı var ) 

yapılmaz. ~ 
Eldeki nizamnameye gore me-

cllıl idare müdurlyetin memurin 
ve müstahdemin hakkında ki hot
ıerane icraatlna müdahale;e 
ıalahlyettar bulunmazsaa hayat
ları idarenin eline tevdi edilmit 
olan vatandaılarm vay haline! 

Acaba bu nizamname kanunun 
fevkıodamıdır? 

Bu itibarla haklı olarak 
denebilirki Fahri B. hakkındt 
müdürü umuminin " tensibi Ali ,, 
kararı iade edimelidir. 

Bu huıuata idare meclisi 
idaresinin vicdanı harekete geç
melidir. 

Bu na11l ittir? Aiır 'muame
leler irtikap edildfli :z;aman mec
lisi idare ıiner ,;e ıuaar mı? ka
nunlarımıza raa-men ortada çii
nenen hak yalnız Fahri B. in 
değildir. bütün idarenin ~akkı-

dır. 
························································ 

Oton1obil kazası 
fvvelkl gün Fındıklı camfıl

nin önünden 1912 numaralı ıoför 
Mustaf anın otomobili Gedikli kü
çük zabit mektebi talebe!inden 
Sami efendiye çarpmıı elinden 
ve burnundan ağır ıurette yara· 
lamııtır. 
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[Balkanlarda iktisadi hareketler] 

pa!an•n 
_SCJn 9;nler: 

Banka! 
memuru Yunanisianda ne oluyor? 

- 19 - a.,h ca .; .. : A~&.... J . -;.,.,,_,,._ k 
zmıraen actı, Yunanlılar Emlak bankası kuruyor 

Lüzum yok, benim istedi- buradayakal~ndı. 
w • • b• t b • k d • Oımanlı Bankasının İzmir 

1 8 Kaziran tarihli nüshamızda 1 Sultaniye Ozümü 2. 5 2 6 
Yunaniıtan Emlak bankasının teıek Harnup 3.665 

ı.478 
2.926 
2.644 
8.710 gım gı ı am ır as er ır tubesinde bir ıui iıtimal ve 

ıahtekarlık vak'aıı oldufunu, 

Çok vesveseli olmakla beraber makul 
sözlere itibar etmekle meşhur idi 
Osman bey Padiıahın yanın

dan ayrılarak, mabeyin daireıine 
koıtu. Mahmut Nedim paıayı , 

vükela intizar odasında Osman 
paıaya bir ıeyler anlatırken bul
du. Sultan Hamidin hediyelerini 
verdi. Misafirleri ıarayın dıı ka
pmna kadar geçirdi. Geri dön
düiü zaman Habdülbamidi ken
dlıfnl bekllyor buldu. Abdülhamıt 
yavaıça: 

- Geliniz Oıman bey, ıu Os- J 
man paıayı oaııl buldunuz? Dedi, 
ıordu. Baı mabeyinci 0sman bey: 

- Vallah efendimiz zahirde 
harlı ikbal bir zata benziyor. 

- KlfJ, kafi .. Haris ikbal . . 
Diye, mırıldandığı iıidildi. 

Oıman bey bir pot kırmaktan 

korkmuı, ürkmüıtü: 
- Mahrem ve hafi tahkikat 

icra etmekliğe müıade buyurunuz 
~efendimiz. 

Dedi, Abdülhamit: 
- Lüziim yok. Benim lıtediğlm 

af bi bir aıkerdir Oaman bey .. 
Şimdi ıiz yarından itibaren ba
na yükıekce rütbeli iki aadık 
zabit bulacakıınız. Bu adamları 
Oıman paıanın maiyetine vere

cefim ... 
O.man bey - Efendimiz, 

haıbeuadaka bazı maruzatta 
bulunmak köıtahlığnı farlı ubu
dlyetme babı buyursunlar .. Ma
damki Oıman pafa kullari Hi
caz fırkaıı kumandanlığına ter
fi buyuruluyor. Mayell efra
dını kendileri arz ve inha eder
lerse, daha emniyetle çalıımıı 
olabilirlerdi aibi varidi hatır o
luyoraada . . . İrade efendiml
zindtr. 

Dedi. Abdülhamit, çok veı

veıell olmakla beraber, makul 
ıözlere itibar etm"kle meıhur 
idt. 

- O halde, dedi, kendiıl tle 
mOzakere ve ta•ııare ediniz. 
alacalı adamlar~ ıarayca ahval-

leri mucerrep olan za vattan madut 
olmalıdırlar. Siz Oıman paıanın 
adreılni aldınızmı? 

Aldım ef endimlz .. 
- Mahmut Nedim hiaaettlmi? 
- Hayır efendim .. 
- O halde ıtmdt gidiniz, 

aleııabah Oıman paıanın ika
metglhına aldecekıiniz. O zatı 
buraya ıık ıık davet etmeniz 
timdilik doiru olamaz. 

Kendiıine vazifeıinin çok 
ehemmiyetli olduiunu bilveılle 
ıöyleylnlz. Ona göre en emin 
arkadaılar ıeçmelldtr. Sonra 
Mahmut Nedim paıayı da görür· 
ıünüz. Efendimiz selam buyuru
yorlar. Hicaz valiıi Saffet P•ıanın 
azlini hemen mabeyine arzeta&n
ler. Meı'ele aayet mahrem tutul
malıdır. Baıvekll paıanın bile 
maili.matı olmamalıdır, anladı
nız mı? 

Oıman bay anladıiını anlat
mak için yerden bfr temenna ıa
vurdu. 

AbdiUhamlt dedi ki: 
-Edirne piyade nizamiye alayı 

ve iki baltariya topin iltanbula 
harektl için Seraıker paıaya timdi 
verilen te)ğraf emri üzerine, 
Seraskerin aleuabab ıizl görme11 
ihtimali vardir. Bilmiyorm, efen
dimiz tensip buyurmuılar. Dersi-

niz.Beni görmek iıtene diılerin

den rahatsız olduğumu ıoyleral
nız. Şimdi gidiniz, yarın sabah 
Oıman paıayı görmeyi unutma
yınız. Neticeyi bekliyorum. 

Dedi Osmen bey, Abdillha
midin huzurundan çıktı. Ortada 
döndürülen itlerden baımabeyin
ci de esasli bir ıey anlamiyordu. 
Hicaz fırkasına Osman paıa ta
yin edilmiıti. Vali Saffet paıa 
azlediliyordu. Telgrafla Edirne
den bir piyade alayı ile iki bat
arya top celp ediliyordu. Niha
yet Oıman paıaya maiyeti er
kıinmı gayet ıadık, ıırtular, em
nlyt-tli adamlardan ıntlhap etme
ıi tavıiye edilecekti. Netice hakD 
kındada padltaha malumat veri
lecekti. 

Baımabeyincl Osman bey 
Sultan Hamidin tasavvurlarını 

dalma gizil tuttu tunu blldlil lçln 
yakanda dehıetll bir takım ic-

raat baıhyacağını kestiriyordu. 
Amma ne alacaktı? Ne bitecekti? 
fıte oraıını anlıyamıyordu. 

'Yalnız bütün ıu hazırlıkların 
Mlthat paıa için yapılmak isten
diğine ıüphesi yoktu. 

Baımabeylnci Oıman bey, Ab
dnlhamidin yanından ayrıldı. Er
tesi gün yeni Hicaz fırkaıı ku
mandanı Osman paıanın evine 
gitti. Oıman pata adat• Oıman 
beyi ıokak kapmndan karııla

mıı, ne yapacağını, ne diyece
ğini, ne yolda ikrarlarda bulu
nacağını ıa ıırmııtr. 

Osman bey,kahve alırlarken: 
- Paıa hazretleri, padlıa

hımız efendimizin zatı alileri 
hakkında ki hüınü n ~ zarlarını 

arzedebilmek imkan hariclnfledlr. 
Bu zatın nasiyel halinden pek 
hoıJandık, buyuruyorlar. Allah 
afi yet versin efendim. 1nıallah 
yakında mütürlükle taltif buyu
ruluraunuz. Dedi. . 

Oıman paıa henüz yapacaiı 
f tin ve vazifenin ne derce mühim 
olduiunu bilmiyordu. Y almz o da 
Abdnlhamidln bu derece iltifatına 

mazhar olmaıının . iç yüzüne akıl 
erdlrememlfti. Hele Baımabe
yincl Oıman beyin, böyle evine, 
ayağına kadar gelmeıfnf düıün
dükçe, aururundan kabına ıığa
maz oluyordu. 

( Devamı var ) 

l"ütünden başka şey 
satanlar 

Simdtye kadar tütün ıatan 

dCikkinlardan iatihlikl vergiıl 
alınmıyordu. 

Y enl bir tedbire göre badema 
tntilnden baıka ıeyler ıatanlar 
lıtthllk verıtsine tabi olacaklar
dır. 

Baymdır ılıcaları !müıtectri ve 
ıabık mahkeme batkatiplerinden 
Ahmet efendi ile zevceıi Bin
naz Hanıma alt üçbin liranın 
ıahte ıenet tanzimi ıuretlle 
bankadan alındıiını yazmııtık. 
Banka müdürlüiünün meı' eleyl 
kapatmak ye bankada bir ıah
tekirlık yapıldıiını ortaya çıka
rtmamak hakkındaki arzuıuna 
raimen Pollı Müdürlüiü bu mü
him sahtekarlık meıeleeinl mey
dana çıkarmııtır. 

Bayındırda ılıcaları iıleten 
Ahmet efendi ile zevcesi Bin
naz hanımın evelki aün ifade
leri alındıktan ve bankadaki üç 
bin liranın naııl atırıldıiı anla
tıldıktan ıonra tahkikat tamik 

edilmittir. Sahte evrak tanzimi 
suretile bankadan paraları atırı
lan Ahmet efendi ile zeceıl Bin
naz hanım vakayı tU ıuretle an
latmıılardır. 

- Üçbin liramız vardı , he
ıabı cari ıuretlle Bankaya ya
tırmııtık, uzun zaman ıeçtlk
ten ıonra müracaat ettik, pa-• 
ramızı almak lıtedik. Fakat 
sahte evrak tanzim edilmek ıu
retlle paramızın alındıfını anla
dık. Banka Direktörü; batka11 
tarafından alınmıı ola1> l)Aramı
zın bize verllecellne ~ teminat 

verdi. 
Poliı müdürlüğü taharri baı 

komiıerl Tefik bey; bankadaki 
memurlardan bazılarının lfc! de
lerine müracaat etmlt ve Pollı 
müdürlüğü ıahte ıenetlerl banka 
müdürlüiünden latemlttir. 

Evrakın tetklkından ve tah
kikatın tamikından ıonra üçbln 
ltranm Oımanlı bankası memur
larından Celil Bey tarafından 

aııraldıiı sabit o im ut tur. 
Polis [Müdürlüğü bunu teablt 

edince Celal Beyin timdi nerede 
olduğunu tahklka batlamıı ve 
evveli Ankara'ya ıittlğfnf, ora
dan da istanbul'a ıeçttğlnl teıblt 
etmf ıtlr. Şimdi iıtanbul' da olan 
Celal Beyin derdeıt edilerek 
izmır' e aönderllmeıı için latan bul 
Poltı Müdürlüğüne telaraf çekil
mlıUr. Celal Bey 1ıtanbu1'da 
derhal 1 tevkif edilerek lzmir'e 
gönderilecektir. 

-c 

'Türkocağı binası müza
yedede ! 

Ankarada bir mllyon lira sar
ftle yapılan muazzam Türkocaiı 
binası kiraya verilecekti. Bunun 
içinde bir müzayede açılmııtı. 

Müza~ede mGddetl bltmlt ve 
ancak bir talip çıkmııtır. Bu 
zatta 15,000 lira vermek lıte· 

mektedir. Halbu ki mndtriyet 
70,000 Ura istemektedir. Onun 
içln müzayede müddeti temdit 
edilmektedir, ··-l\1ahaHe kavgası 

Lalelide franlı Alfnin kahve
ıine Samıun kıraathaneatnde a
cem Haıtm ıelmlt alacafını lı
terken Alinin çiralı 17 yaıında 
Arttnle ka11a etmiıler Artln 
mat rapa ile Hatim in batını yar
mııtır. 

kül etmek üzere bulunduğunu bildi- Zımpara tozu 4.171 
10.536 riyorduk. Bu kere alınan maliima- incir 

ta nazaran, Atina Banka11 umu- Şarap 54,495 
kilo 

26,681 
kilo mi müdürlüjü, Emlak bankaıı ı 

nın dahili nizamnameılnf, berayı Zeytinyağı 9,45i,562 1,311,783 

taatlk Boaovede l'Unlen Parl- Zeytin kü
ıienne ,,e göndermlıttr. Bu lastik spesl yağı 
keyfiyetinden sonra dahili nl- Konyak 
zamname milli fkttıat nazare- Halı 

1,001,202 
248,696 

21,061 

583,819 
170,052 

1 O,i80 

tine tevdi edilecektir. Terebenti 
Bnkanın ıermayeıl her ne 

kadar 50 milyon lirahmi ile de, 
bu meblaf, tahvlllt ihracı ıure· 
tile 250 milyona iblai edilebile
cektir. 

1 
eıanıı 637,417 515,634 

l 
1 

Kron 
Mağnezil 

ton 
6,680 
1,950 

ton 
2,521 
1,310 

512 
1 
Simli kurt un 1,245 

Mezkür Bankanın umumi 
müdürlüğüne bir Franıız maliye
cld ıetlrilecektlr. 

Yunanistanın ihracatı 
Yunanillanın ihracat ticare

tinde bir kaç vaklttanberf huıule 
gelen nokıanlık sür'atle tezayüt 
eylemektedir. 

1 

Bu keyfiyet aerek Yunan 
Hükıl.metlnl ve gerek bil'umum 
tüccarları endlte içinde bırak- i 
maktadır. 1~30 aeneılnln ilk İ 
dört ayındaki ihracat miktarı ile 1 
1929 ıeneıfnin aynı müddete alt 
mukayueli cetveli aıağıdadır. 

ihraç edilen 1929 1630 
mevat ilk -4: ayı ilk 4, ayı 

ton ton j 
Korent üzümü 
Tnuııı 

10.413 8.530 1 
22.470 l 5.350 

== ·-

Yunanista nda sivil 
tayyarecilik 

Tayyare ile nezareti 11 lkaroı,. 
Yunan tayyare ılrkeU · araıında 
imzalanan ve mecllıl meb'uaan 
tarafından taıtlk edilmek üzre 
bulunan mukavelenameye nazaran 

azami 6 ay zarfında : 

Attna-Sellnlk araıında ve A
Una-Patraı-Y anya araıında mun
tazam tayyare ıeferlerl te'ıiı 
edtlmfı olacaktır. Atina-Selanik 
hattı bilihara Belarad ve So-
fyaya. Atina-Patraı-Yanya hattı 
iıe Corfou· Brindlzi'ye femdlt e
dilecektir .t 

Tayyareler yolcu, poıta ve 
etyayı tüccarlye tatıyacaklardır. 

O. N. 

100 kişi öldu ! ___ _.., ....... --

Zehirli sıtma 
kasıp 

lzmirin bir köyünü 
kavuruyor! 

• 
• lzmlrfn Boıtanlı kiyünde 1 

müthit bir facia baı ıöstermlıtir. 
Müthit bir hastalık köyü kaııp 
kavurmakta, günde4· 5 köylü öl
mektedir. Şimdiye kadar ölen
lerin yekunu 100 e italil olmak
tadır. 

lzmlrden bildirilen bu facia
nın tafıilatını naklediyoruz ! 

Karıı yakanın ' Bostanlı köyü 
fnıan mezbahası haline gelmltllr. 
Şu dakikada köyde tam 150 kiti 
haıta yatmaktadır. Dün bermutat 
dört kiti ölmüıtür. Bu f aclanın 
ıebebi zehirli ııtmadır. Karııyaka 
belediyeaf, belediye doktorunu~ 
haıtalığın ıonuna kadar köyde 
oturması emrini vermtıse de Kar
fıyaka ıilprüntülerlnl de Boatanlı 
köye dökmrkte berdevamdır. Hal
buki ıüprüntülerfn yakılmaıı fırka 
konıraları kararı icabından idi. 

• 
Boıtanlı köyün ıthhatlle değil, 

hayatiyle derhal allka bekleriz. 
Köylü elden ıidiyor. Evlere ılvri 
•inekten ilrllmlyor. Vaziyet çok 
ağırdır. Bll aleti derhal ıöndür
melfylz ... 

Yangın saçağı ıarmıı ve niha
yet vilayet te haberdar edimiı ki 
dün vali paıa ile Karııyaka be
lediye reiıl Fikri Bey Boı
tanlıya ıtderek tahkikat yap
mıılardır. Haıtalık Şemiller 
ve Çıtlı k6ylerine de ıarmııtır. 
Dün oralarda da vukuat teıblt 
edilmlıtlr. Bütün it karııyaka 
beledlyeıinln fırka konıraıı ka
rarına rağmen ıilprüntilleri yak
mıyarak oralara dölcmeılnden 
çıkmııtır. 

Bu tamiri kabil olmıyan ölüm 
felaketini belediye naııl ve ne 
ıuretle ödlyecektlr ? Kartıyaka 

beledtyeılnden bu husuau 6fren
mek iıtlyoruz. 

Sahte nlemur 
kadıköyünde Moda caddeıinde 

70 numaralı kaaap dkükinına diln 
meçhul bir ıahıı gelmit,kendiıine 
icra memuru ıüıü vererek 4 lira 
dolandırmııtır. ---

Katip o1acakmış 
Eevvelki gün Sirkeciden ıeçe :ı 

Aıım beyin yanına ıokulan aabı
ka lı Sabri mürekkepli kalemini 
çarparken curmü meıhut halinde 
yakalanmııtır. ... .. 

Çabuk söndü 
Dolapdarede Kurtuluı cadde

ılnde bakkal Lazartnin dukki
nından, evvelki ıece ateı çık
mıt iıede etrafa ılrayet etUrll
mekıf zln ıöndürülmüıtır. 

i LAN 
Takıimde Kazancı pafa ma

halleılnin eıki mezarlık Yeni 
Ôd ağacı aokağında klln .. hri 
919 ve ıenevi ıafi 10,000 Ura 
varidat getiren Vabrat oilu nam 
apartımanın tamamı .. bhktır. 
Gezmek ve ıörmek i~ mezkar 
apartımanın 9 namaralı daire
ıine müracaat •• fiyat huıuaun
da kat'ı olarak rörüımek üzere 
Kadık6y ( Telefon : 3 2 7 ) noter 
ba,kAtibl izzet beydm randevu 
abnma11. (15) 
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Böyle bir karşılanış, ilinı ~harp demekti 
::;_~~~~~~~~ 

Krallığın, derebeyliğin en mel'un kalesi halka ilanı 
harp ediyordu. 

Yalnız, kimsesiz bir çöl orta
ınıdaydım. Her taraf karanhktı. 
Gök yüzünde bir tek yıldız yok
tu, bırden, uzaklardan bir ses 
ltittlm. Seı yaklastı, yaklaıtı. 
Yanımda elinde balta tutan iri 
yarı bir adam peyda oldu. Elin
de senin keılk baıın saUanmak
ta ydı. Bu adam üstüme atıldı ve 
ensemde müthi~ bir acı hisset
tim. Kafam toprağa düımüıtü .. 

Morl Antuanetin üstünde bu 
kısa htkiıye müthit bir tesir icra 
etti. Baıını yorganın altına sok
tu. Orda büzülmüt duran aııaı 
Kont d' Artua ile ıözgöze geldi
ler... Kraliçe batını dııarı çı
kardığı zaman Kral odaden çık
ınııtı. 

lıte On dört Temmuz sabahı 
Kraliçe Mari Antuanetin daire
sinde bu korkulu rüya anlatılır
ken ve korkulu rüyalar görülür
ken Parilte daha mühim itler 
cereyan ediyordu. 

l~astilin zaptı ... 
1 a tammuzda Parlı müntehlp

lerlnln toplanarak hendilertnl 
muvakkat belediye olarak ilan 
ettiklerini söylemittik.Halkın hare
ketini bu muvakkat belediye idare 

etmeie çalıııyordu. Belediyenin 
baımda Fleıel isminde zengin 
ve kallet bir herif bulunuyordu. 
Ba herif halkı yürüdüiü yoldan 
ıatırtmak iatıyordu. Halk 14 
temmuzda artık F eleıeli dinle
memeğe ve bildiği ıibl hareket 
edip herçi batabat adam akıllı 
ıtlahlanmağa karar verdi. 

Şehir dahtltnde Envaltt namı 
verilen mahalde ıili.h depoları 
vardi. Tabii bu depolar kırat 
hükümetine aitti. 

Parialller büyük bir kalabalık 
halinde Envallde doiru yürüdü
ler. Silah depolarının zaptı ıiiç 

İst. icra riyasetinden: 
Sirkecide Latafet hanında 5 

numarada Kollektif terik olarak 
kantariye ticaretiyle lttlaal eden 
Çehreli zade Arif Hikmet mah
tumları Ali ve Ferhat efendi
lerin konkordato için mühlet i
tası talebiyle lstanbul icra itiraz 
ve ıikayet mercllne vuku bulan 
müracaatları üzerine icra kılınan 
tetkikat neticesinde konkordato 
talebinin nazarı itibara almma11-
na ve icra ve tfli.ı kanununun 
278 ve 279 uncu maddeleri mu
cibince borçluya iki ay mühlet 
verilmeılne ve Galatada Adalet 
hanında avukat Ahmet Refik 
beyin komt er tayinine ve tıbu 
mühletin Haniyle beraber icra 
ve tapo ıicil memurluklarına 

bildlrilmeıine karar verilmit ol
duiu ilin olunur. 15 - 6 - 930 

lstaobul Üçuncü icra dalre
ılnden: Mahcuz ve 1atılacak o
lan beı kaleın yirmi dokuz par· 
ça dörtyüz otuz bet lira kıyme
tinde yorean takımları 29 6 930 
pazar ıünü saat 13 te Sandal 
bedeatanında satılacağından tA

lip olanların ınemuruna müra
caatları ilin olunur. 

olmadı. 28,000 tüfenk ve 20 top 
ihtllalcıların eline geçti .. 

Halk artık adamakıllı ıilih

la1Jm1fb. Belediyenin azllarımlan 1 

mühim bir k11mı bu müıelllh 
halkın lradeıfne karıı aelemiye-
ceklertnl an}amıılardı. Yalnız 
Flesel kalleıllkte berdevamdı .. 

Envalitten 2i,OOO tüfek ve 20 
top alan halk belediye önüne 
giderek Baatll kalesinin teılim 
olmaıı için oraya bir heyeti mu
rahhaıa gönderilmesini talep et
ti. 

· · lhttlilcıların mühim bir: kıa
t mı da Baatllin yüksek duvar· 
1. )arı, eflake sererken kule· 

lerl dibinde toplu bulunuyorlardı. 
Hey' etl murahhaıa Bastilden 

içeri airdi, fakat kalenin kuman
danı Delonay Bastlll ihtilalcnlara 
teslim etmlyeceğinl ıöyledt. Çün
kü aktama kadar dayanmak için 
emir almıth. 

Hey' eti murahbaıa bu keyfi
yeti, kalenin teslim olmak iate
mediğini halka bildirince, Pari"
liler duvarlara doiru yaklaımaia, 
batırıp çağırmaya baıladılar. 

Baatil kumantlanı bu cuıu 
huruta ıelen balkı bf r iki top ve 
tOfek ateıiyle dağıtacaiını zan
netti. Atet emrini verdi. 

(Devamı var) 

. " 

Uykuları etsnasındn himayen i~ ~.u ! t.."ı _,_
uklar' muhllk hadtalı:<larırı tohuml~ .. ın ı 
nakleden sivrisineklerin şikarı olurlar. ce. 
ce basar basmaz yat.~ğı istlla edaı iar. O
nun için yatağa girrneı:den evel Flit ı ıstı· 
mal edinl:.ı.. 

Flit sinek, sivri siııt)k, plro, güve, karınca, 
hamam böceği tahta kurus•.J ve emsali ha
şar.rı.tı öldürür ve yumurtalarını imha eder. 
Tehlikesiz ve kat 'iyen leke yapmaz. 
Flit 1 haşarat oldüren diğer mayilerle ka
~ıştı~mayınız. sarı tenekeye - siyah kuta-

' qa dıkkat ediniz. 
_a.a::.p;ıı...... , ... 

SARAVBURNU PARKI 
Londra birah~nealnde icrayı ahenk eden saz heyetinde ill

veten ıon hatıra ve ruhumda baharın hakiki bülbüln Hikmet 
Rıza Hanımla Radyoda takdire mazhar olan muganniye Servet 
Hanım ve madam Emin ve gazelhan fi. uman beyler her aün ve 
gece icrayı ahenk etmektedir. Ayrıca aaz zamanına kadar muh· 
terem halkın eğlenmesi için Flllpsin ilk defa ıetlrdlil en böyilk 
iki hoparlöril makineıl çalııacaktır. 

Duble bira 20 envaı mezeler 25 kurut 

Tüccar ve Banka memuru olmak için 
lıılz efendilere mahsus Pazartesi ve Perı"mbe gilnlerl 1aat do

kuzdan öyleye kadar bir ıınıf açılmııtır Maldmatı Uiccariye, timi 
he1a~ı tüccari, uıulü d~fterl Baılta, Muz~afa, Pakradomar Amerikan 
uıulu ve banka muamelitı 3 ay zarfında kamtlen tedrlı olunur. Son 
imtihanda muvaffak olanlara muhaıebecl Şebadetnameıl •erilir ve 
it tedarikinde muavenet edilir. Dersler 3 Temmuz Perıembe annn 
baılar. Proaramı meccanen almak ve kayıt olmak için Beyojlunda 
Amerikan Sefarethaneıl yanında No. -42 Amerikan Liıan ve Tlçarel 
deraaneslne müracaat. 

Madara : AGOP PAKRADUNI 
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( Defterdarhk ilan;=J 
Duhuliye ile girilen oyun ve eğlen
ce ıııahalleri sahiplerinin nazarı 

dikkatine 
1 - Eğlence ve huıuıi lltihlak vergisi kanununun birinci mad

desinin (D) fıkrasında yazılı oyun ve eğlence yerlerine giren her 
müıteri kanunun 9 uncu maddeainde tekil ve evsafı yazılı matbu 
damaayı hevi duhuliye biletini hamil olacaktır. Yalnız kanuni ve 
reami vazifelerinin icabatından olarak oyun ve eğlence mahallerine 
duhuliye vermekıizin ıirmeleri ve icabı halinde seans nihayetine 
kadar kalmaları mecaz ve mutat olan reımi memurlar ücretsiz gire
bileceklerinden bu takdirde kendilerinden bilet aranılamaz. 

2 - Mnıteriler, biletlerinin bedeli fevkindeki mevkilere oturtu-

lamaz. 
3 - Biletler, dip koçanlı ve defter halinde olmak üzere üç par-

çadan mürekkep olacaktır. fatihlik veraıiıf pulları yarm dipten bi
rinci parçada ve difer yarm buna merbut ikinci parçada ve dam
ga pulları da yarm ikinci ve diğer yarısı üçüncü parçada bulunmak 
üzere matb'.1 damaıa suretinde mevzu bulunacaktır. Bu parçalardan 
orta parça (ki bir tarafında istihlak vere-ili pulunun ve diğer ta
rafta dama-a pulunun yarısını muhtevidir) Kalıplnrda maliye veya 
darülaceze kontrol memurları tarafından alınacaktır. Üçüncü parça 
müıteride kalarak ıeanı nihayetine kadar muhafaza olunacaktır. 
Dip parça da cilde merbut olarak müessesede kalacaktır· 

4 - Biletlerin ıeanı nihayetine kadar muhafazaaı ve her talep 
vukuunda maliye ve darnlaceze kontrol memurlarına ıbrazı mec· 
huri olduifu, biletlerin müıterlye alt kısımlarına matbu olarak der-

cedllecektlr. 
5 - Biletlerde müe11eaenin lıml, (fırması), bilet bedeli ve te-

ıelıül numaraları kezalik matbu olarak yazılı olacaktır. 
Duhuliye, mevki, loca biletleri, ve bunlarda 11nıflara ayrılmıt 

ve ücretleri mütefavlt ise her ıınıf a ait biletler ayrı cilt olacak va 
bunların her biri Jçin birden batl"yarak ayrı teselsül numarası ta
kip edilecektir. lledellerde tebeddnl vaki olmadıkça veya müeı
ıeıe faaliyetini tatil etmedikçe numaralardaki teselsül, her takvim 

ıeneıi nihayetine kadar devam edecektir. 
Y ukardakl tasnif veçbile her bilet ayrı renkle kağıtlardan~ 

tabedilecektlr. 
6 - Biletler iıtlhllk veriistle damla reımlnln tf a edildiğine 

dair behemhal matbu damiayı havi olacak ve hiç bir sebep ve 
ıuretle iıtthlak ve damla pulu yapııtırılmıı bilet kullanılrr ıyacaktır. 
Damğaeız biletlere iıtihllk ve damğa pulu yapııtırılmıt olsa bile 
bu tarzı muamele kanunen bir kıymeti haiz olmadığı için alakadan 
kanunun onuncu maddesinde yazılı •akdi cezadan kurtaramıyacaktır. 

7 - Yukarda tavzih olunan mevaddı kanuniye ahkamına mu
halif her hanil bir muameleye meydan veren müesaeseler hakkında 
kanunun C1nuncu maddeıi ahklmı tatbik olunacaktır. 

Aıtına mutabıktır. 2-i 6·930 
V. Katibi Mümeyyiz 

Suat S(ulik 

Samsun viliyeti daimi 
encümeninden: 

ı - Bafra - slnop vilayeti hududu üzerinde O 1 000 kilometreden 
32 1 300 kilometreye kadar 50919 elli dokuz bin dokuz yfiz dokuz 

lira bedeli keıifll tamiratı esaaiyesi 930 ıeneıi Temmuzunun onuncu 
perıembe gilnü ıaat 1 a da ihale edilmek üzre kapalı zarf u:ı:ulile mü

nakaıaya konulmuıtur. 
2 - Münakasaya iktidarı maltılne ve hüınü haline itimat edilen-

ler ve evsafı kanunlyeye haiz olanlar ve lntaah devamı müddetince 
ya diplomalı m(ihendil veyahut liyakat keyfiyeti fennlyeıi nafıa ba.ı 
mühendflltğince musaddak bir fen memuru istihdam edaceğint ve
ıaikle temin edenler dahi olabilirler. 

3 _ Münakaıaya dahil olmek isteyenler müzayede münakasa ve 

lhali.t kanununun 7 inci maddeıluln f ıkrat ahlreıiene tevfikan teminat 

itasına mecburdurlar. 

4 
_ Münakasaya iıtirak edecekler yevmi mezkftrda saat ı 6 ya 

kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve mıkdarı teozllit

larını aynı zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf derununda pulu ve 

imzalı olarak tahlil ve eıaı zarfın üzerine münakasa.ya. dahli olduğu 
f zikredilmek üzre sahibi tarafından temhir edilmtı bulunduğu halde 
i~za mukablltnd• nafıa bat mühendtıliğine teı\im eyleyecekl~rdir. 

5 - mf,nakasaya konulan tamiratı esaıiyenin muknvelenemesi 

tartname --e evrakı keıfiy ?ıl münderacatına iptila haııl eylemek üzre 

istihdam edecekleri fen memuriyle birlikte müracaatla deruhte ede

cekleri için bildimle teferruatu•a vukuf haııl ettikten ıonra münde

racatıoı kabul ve ta1tlk etmlt addü itibar 0Junacaklarından bedeli 

ihale nikül ederlerse teminat akçesi zapt ve ırat kayt olunur. 
6 - Encümeni vilayet 1haleyt icra edip etmemekte muhtardır. 

7 - Münakasa mukavele vo evralcı ketfiye ıu •etlerile İıtanbl vila

yeti nafıa bat milhendisliilne irsal kılınmııtır. 

8 ;_ Talip olanların daha ziyade tafsilat almak lıteyenlerln vtllyet 

ve lıt&nbul vilayeti nafıa baı mühendisltAlne müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 
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ASA 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavlarda, havyarda ve bilha11a mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi 

tatlıdır. Hamlziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlut yağlardan tevekki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek karı 
akıldır. Bilhaua içmek suretil · Hıısan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taı, böbrek ve bilha11a karaciğer, safra, sarılık haıtalıklarında bol bol Hasan 
zeytin ya~ını içiniz. Kiloluk tiıelerde 80, bir ve bet ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruıtur. Toptancılara tenzilat. 

E · t S d \,,1 em ak mü
mnıy e an ıgı zayedesi 

280 

20 

125 

386 

840 

120 

100 

700 

250 

685 

4.09 

1400 

4.ôO 

Kat'i karar ilanı iii 
-= N ., 

~ a Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 
..:ı:: - E ile mevki ve müştemilatı iımi 

32 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Rasimağa sn
kağıdda e ki 12 mükerrer ve yeni 16-1 , 16 2 numaralı 
elli altı e.rım arsa üzerinde ahıap bir buçuk katta iki 
oda ve dokeen altı arşın arsa üzerinde bir buçnk katta 
duvar taıından bir fırını havi bir hanenin tamamı 

Abdülkadir Ağa 
122 ı 8 Eyüpsultanda Kızılmescit mahatleıinde Kızılmeıclt cad- f 

desinde eski 86,86 mükerrer ve yeni 42, 4:4, 44- 1 ı 

numaralı iki yüz onbeı u~ın areadan ibaret yalnız f 
yan duvarları mevcut münhedlm hane arsasmın ta- ı 

mamı. Fuat Ef. f 
13552 Hasköyde Keçeci piri mabelleılnde Halil bey soka- j 

' ğmda eski 11 veyenl 31 numaralı elli alh artından ı 
ibaret ve bet aroın aralığı havi münhedlm hane ar- 1 
asının tamamı Raf all Ef. 

13874 Hasköyde sütlüce mahallesinde Tekke sokağmda 

eski 22 ve yeni 26 numaralı y(iz dört arım üzerinde 
bodrum kah kargir diğerleri ahıap olmak üzre iki 
buçuk katta bet oda bir ıofa bir taılık bir mutfak 
bir kuyu ve yetmlt altı ar§m bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı. Salih ve Mehmet Efendilerle 

Zeliha H. 
14064 Kandillide Kepamacımeydanı elyevm iskele cadde-

sinde eski 19 ve yeni 51, 6 3 numaralı biri yüz alt
mıo arıın üzerinde eskice ahıap üç katta altı oda 
iki sofa bir mutfak bir tatlık diğeri yüz artın üze· 
rinde tamire muhtaç ahıap iki katta iki oda bir sofa 
bir mutfak ve iki yüz kırk arıın bahçeyi havi iki ha
nenin tamamı. Salih Efendi ve Fatma H. 

1330ö Hasköyde Kiremitçi Ahmetçeleb! mahallesinde Sinn
go sokağında eski 28 ve yeni 22, 24: numaralı biri 
yetmiı yedi arıın üzerinde ahıap bir katta iki oda 
bir koridoru ha vJ olup cam ve çerçeveleri ıökülmüf 
dileri iki yüz altmıo rtın üzerinde ahfap iki katta 
dokuz oda ve bin iki yüz altmıı üç arım bahçeyi havi 
tamire muhtaç iki hanenin tamamı. lsmatl Ata ... 

15648 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Çamlıca cad
desinde eski 2 mükerrer ve yeni 22 numaralı yetmit 
sekiz arom üzerinde biri karglr biğeri e.hıap olmak 
üzere iki katta biri sandık odası olmak üzere dört 
oda ikl sofa bir kuyu ve elli artın üzdrinde adi tatlık 
bir mutfak bir ahır ve üç dönüm iki yüz bir arım 
bahçeyi hnvi bir hanenin tamamı. İsmail Vefa Ef. 

Hatice Hadiye ve Şaziment Hanımlar 
16709 Kasımpaıada Kulaksız Ahmetkaptan mahallesinde 

Kulakııız caddesinde eski 82, 84, 84 mükerrer seksen 
dört ve yeni 148, 150, 154, 1 numaralı yirmi ikişer 
buçuk ar§ından kırk bef ar§ID üzerinde mebni olup 
kırk aroın üzerinde bir oda ile türbe ittihnz kılınan 

bir mahalli havi dükkanın tamamı. Emine Lütfiye H. 
19274 Atpaznrın'cia Mağniıınh Mehmet paşa mahallesinde 

eski Sarraf ve yeni Bakk l sokağında eski 2, 4, 6 
ve yeni 2 numaralı yüz yetmlt artın üzerinde karglr 
bfr kattan ibaret hlr gttrajm tamamı. Mustafa Ağa 

164 7 a Halıcıoğlu'nda Abdüsaelam mahallesinde Kumbaracı 
sokağında eski 163 ve yeni 151 numaralı elli y~di 
aroın üzerinde dört duvar üzeri kiremitsiz adi tahta 
ile örtülmüı bir hanenfn tamamı. 

Zehra ve Fatma Destine hanımlar 
17141 Eyüpsultan'da Emirbuhari mahallesinde kıtla cadde

sinde eski 53 ve yeni 11 numaralı dört yüz bet nrıın 
ana üzerinde ahoap bir kattan ibaret moloz taıın
dan adi bir asma odayı ve yediyüz altmıı beı arom 
bahçeyi havi bir ot mağazasınm tam~mı. Mehmet ağa 

17286 Yentbahçe'de Defterdar Ahmetçelebl mahrllesinde 
Kazaskercamif sokağında eski 5 ve y.eni 7, 9 numa
ralı doksan arım arsa üzerinde kargir bir katta üç 
oda bir ufak antre bir mutfak ve üçyüz kırk ıekfz 
artın bahçeyi havi na lamam bir hanenin tamamı 

Hacer hanım 
18200 Şahzadebaoın'dıt Hoıkadem mahalleıinde kırıktulumba 

sokağında eski 6, 8 kalp ve yeni 8, 10 numaralı üç 
-yüz otuz altı aroın ana üzerinde ahıap üç buçuk kat
tan ibaret bir bölüğü dokuz oda üç sofa bir mutfak 
diğer bölüğü keza dokuz oda üç ıofa bir mutfak ve 
dört yüz elli dört artın bahçeytlhayi tamire muhtaç 
iki bölüklü bir hanenin tamamı. Bed!a H. 

19440 Pa abahçeslnde Sultaniye sokağında eııkl 21 ve yeni 
28, 28-1 numaralı üç yüz otuz arıın arsa 6zerlnde 
ahıap iki katta on üç oda bir ıofa bir kuyu ve yedi 
yüz elif arım bahçeyi havi harap bir hanenin ta
mamı Zi hnl U. 

158 

352 

500 

907 

930 

8659 

880 

1710 

595 

420 

18214 Edfrnekap111nda Çakır ağa mahalleıinde Hançerli ki-
lise eokağında eski 22 ve yeni 28 numaralı altmıt altı 
artın arsa üzerinde mukaddema kargir iki buçuk 
katta dört odayı havi iken üıt katı yıkılmıt yalnız 
lkl oda bir bodrum ve harap bir mutfağı havi bir 
hanenin tamamı. Nesim Ef. 

ı 9346 Ayvansarayda Atik Mustafapaıa mahallesinde eski 
fırın ve yeni fırın sokağında eski 13 ve yeni 14,52 
numarala seksen bet -ırıın arsa üzerinde kargir iki 
katta dört oda bir mutfak bir kuyu ve on bet artın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı . Halil ağa 

19611'5 Çengelkövünde Köprülü sokağında eıki 5 ve yeni 
S numarah yüz Y"tmit sekiz arım arsa üzerinde ah
ıap iki katta tkiıi hüçük olmak üzere altı oda bir 
mutfak bir tatlık ve iki yüz elli dokuz arıın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Müzeyyen H. 

19777 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağında 
cıkl 18 ve veni 8 numaralı doksan aroın ana ü
zerinde karğir bir kattan ibaret müfrez bir dük-
kanın tamamı. Muharrem 8. 

19779 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant ıokafında 
eakf 20 ve yeni 15 numaralı dokean beo artın arsa 
üzerinde karğlr bir kattan ibaret müfrez bir dük
kanın tamamı. Muharrem 8. 

19791 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağında 
eski 23, 25, 27 , 29 ve yeni 15, 15 -1,15- 2 17, 19 
numaralı üç yüz aroın arsa üzerinde kArğir iki 
katta beıerden on oda bir sofa birer mutfak birer 
sarnıç birer taohk altında iki dükkan mukaddema 
yüz yirmi aroın arsa üzerinde salhane ve odalar 
ve elyevm iki yüz elli artın arsa özerinde karilr 
üç katta altı oda altı sofa ve dört yüz sekiz ar~ın 
bahçevi havi iki hanenin tamamı. 

Muharrem B. Fatma H. 
20013 Fetih'te, Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka

ğında eski 16 ve yeni 6 numaralı doksan artın 
ana üzerinde ka• ğlr bir kattan ibaret müfrez bir 
dükanın tamamı Nazım B. 

20014 Fatlh'te, dülgeazade mahallesinde, Nalbant ve Ça
maıırcı sokağında eski 14, 22, 5 ve yeni 4, 4:-1 
numaralı doksan beı arıın ana üzerinde kirğir bir 
buçuk kattan ibaret kotreyi havi bir dükkanın ta
mamı Nazım 8. 

2'0036 ÜskOdar'da, Rum Mehmetpaoa mahallesinde, Uncu- ' 
lar sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 ndmaralı biri 
yüz otuz Jki artın arsa üzerinde ahıap üç buçuk 

katta altı oda, bir ıofa, bir tatlık, bir mutfak ve 
diğeri ıekıen tekiz arım arsa üzerinde ahıap iki 
katta üç oda, bir küçük eofa, bir mutfak ve üç 
yüz arıın bahçeyi ha vl iki hanenin tamamı (Mez
kür altı odalı hane eıklcedir) 
Şf!rifeHürrem ve ŞerifeFatma ve FatmaHazlme H.lar 

20147 Unkapanın'da, Hızırbey mahalleeinde, Mağaz• lar 1 

sokağında eski 1, 1 rnükerrer ve yeni 1, 3 numa
ralı iki yüz yirmi ik{ arıın arsa üzerinde yan yana 
kargir iki ahırın tamamı. 

Fevziye ve Hediye Hamı ılar 
Yukarıda cinı ve nev'Jle semti ve numaraları muharrer em

vali gayrimenkulenln icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müıterlleri üzerinde takarrür etmiı 
ise de mezkiir bedeller haddi 18.yikmda görülmediğinden tekrar 
on bet gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmf 1 ve 7 
temmuz 930 tarihine milıadif pazartesi günü kat'i kararlarının çe
kilmesi takarrür e_ylemit olduğundan yevmi mezk<irda ıaat on dörtten 
on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 

.... -..;ımm ..... .-........................ ~ 

Devlet demiryolları ilanatı 
'&Bll ...... Eas .. ~~~31İemKjMmmElllil11Emm&# 
Eıkiıehfr atelyesine muktezi beı tezgahın kapalı zarfla müna

kasaaı 21. Temmuz. 30. Pazartesi günü aaat 15 de Ankara Devlet 
Demir yolla~ı idaresinde yapılaeaktır. 

lotirak edeceklerin teklif makbuzlarını ve muvakkat teminatla
rını aynı günde ıaat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna verme
leri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelcrlnl beoer lira mukabilinde Anka
rada ve Haydar paıada idare vezntlerlnden tedarik edebilirler. 

* * Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesi ka
palı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakaıa 12 Temmuz cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet demir yolları f dareıinde yapılacaktır. 

İttlrak edeceklerin teklif mektuplarını aynı günde ıaat t5,30a 
kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Veresiye 
lzmlr terzihanesinde 

moda, ehven ffatlarla, ıon 
derecede ıuhuletll ıerattla 
erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Viliyet 
karıısında No. 17. 

İstanbul 4 üncü icra memur
luğundan : Açık artırma il• 
paraya çevrilecek l'ayri men
kulün ne olduğu : Arsanın ta-
mama. 

Gayri menkuliln bulunduiu 
mevki, mahallesi, eokağı, nu
mara11: Çenberlttaı civarında 
Binbirdirek s. 11 No. Takdir 
olunan kıymet: 4640 lira. 

Artırmanın yapılacağı, yer, 
gün, ıaat : lstanbul 4 cü icra 

dairesinde 28/7 /930 pazartesi 
14: ili 16 ya kadar. 

1 - lıbu gayri menkulOn 
artır~a ıartnameıi 17/7/930 ta
rihinden itibaren 930·136 No. ile 
İstanbul dördüncü f cra dairesi· 
nin muayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi için açıktır. 

lıtında yazılı olanlardan fazla 
malümat nlmak i teyenler, tıbu 
ıartnameye ve 930-186.loıya numa· 
rasile memuriyetlmlze müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya lrttrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzdfl! 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu elcilile sa
bit olmayan ipotekli alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve huıusile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını lıbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbltelerile birlikte me
muriyetf mlze bildirmeleri icap eder 
Akıl halde haldarı tapu slcilile 
sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaomasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya fftlrak edenler artırma 
ıartnamesini olcumuı ve liizumlu 
malümatı almıı bunları temamen 
kabul etmlt ad ve itibar •lunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men
kuliln bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul- ikinci bir 
artırma ile ıatılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beı 
faiz ve df ğer :ı.ararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın me
murJyeUmtzce alıcıdan tahsil 
olunur. Bet numaralı fıkradaki 
tart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa ba~ırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın (b

tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre diğer tartlar. 
Artırma 1 ci dir. müterakim 

vergi, Belediye, icare mütterlye 
aittir. 

Yazılan arsanın tenıanıı yu
karıda gösterilen 28-7-930 tari
hinde İıtanbul 4üocü icra me
murluğu oda11nda •ıbu ilan ve 
gösterilen arttırma ıartnamesl 

dairesinde etılacafı ve ikamet
gihı meçhul Sadiye h. teblii m. 
k. olmak üzere ilan olunur. 

Talipler münakas ıartnamelerinl 6 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

c:Meı'ul Müdürü:Süleym=;:;'tevftk 
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