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Şehremaneti okturva müdü
rü Ankarada bulunmaktadır. 
M<ldür Beyin Ankarada lkllıat 
ve Dahiliye veklletlerile tc
maıta bulunduğu, bu temaslar 
neUceılnde, latanbulda çalııan 
milli mensucat fabrikaları ile 
küçük atelyelerdeo fıtenen 

oktruva vergisi meı' eleılnln 

alacafı ıeklin anlaıılacağı ha
ber verilmektedir. 

Bir mnddet evel mlllr Tri
kotaj mileueselerl ile lstanbul 
ıehramanetl araıında 927, 921 
929 senelerine ait müterakim 

okturva vergisi yüzünden ehem· 
mlyetll bir Jhtllaf çıkmııtı. E
manet yeni tarlfeılnde Triko
taj mamulattan "20,, para a
lınmasını tesblt etmlı oldufu 
için, milli f abrlkacılar geç
miı ıenelere alt oktruva ta
hakkukatını eski tarife Qzerin
den vermek illememektedlrler. 
Eıki tarifenin "l O,, kuruı ol
masına ıöre, yeni tarJfe ile 
yüzde iklbin f azlabiı vardır 
demek oluyor. 

Eıaıen üç ıene evvelinden 
beri, tarhedllen oktruva bede
line hemen bütün Trikotajcılar 
tttraz etmf ıler, ll'eıele mahke-
r 11ıelere lntlkaletmlı, nihayet 

•on ıekli almıı bulunuyordu. 
Bir taraftan itirazlar, mü

nakaıa1ar, muhakemeler cere· 
Yan edip dururken, ıehrema
netl de boı durmamıı, zaten 
ıermayeleri kıt, itleri keıat 

olmak dolaylslle buhran geçir· 
mekte olan fabrikalara, müte
madiyen wergl yüklemlf, vergi 
miktarı üatüat~ bine bine fab
rikaların hakiki ıermayelerlle 
denk geldlii g6rülmüıtür. 

Bu günkü vaziyete göre, 
Emanet lehine bir karar veri
lecek olursa, fabrika ve atel
yelerin İstanbul Şehremattne 
devri icabedecektlr. Tabu mal 
ıahlplerl de elleri boı kalacak
lardır. 

Bu gün lıtanbulda ' 30·40,, 
fabrika "100,, kadar da, Trl
kodaj atelyeıl vardır. Şu mii
e11eıelerln tedavül eden ve et
mlyen sermayeleri yekünu 
"1,5,, milyona yaklaımakta
dır. Vaıati bir tahmine ıöre, 
ıenede "3 • buçuk milyonluk 
muamele yapmakta, buna gö· 

1 re de muamele vergiıl ver
mektedirler. 

cc 7 8{)(X) » vatandaıın 
batlı baıana çalııtıiı, ekmek 
parası kazandıiı, çoluk çocuk 
beslediği müe11eıelerin içine dü
ıürülmek iıtendlil çok elim 
vaziyetle yakından alakadar 
olmak icabedtyor. 

İstanbul aehremanet1 hazır 
toplanmıı bir varidatı kaçırmak 
istememekle belki haklı olabi
lirdi. Fakat yedi seki bin va
tandaıın barındığı, Devlet Ha
zinesinin binlerce liralık mu· 
amele vergili istifade ettiği 
vücutlarına' olcadar çok muh
taç bulunulan müe11eseler im
ha edilmek yoluna gidilirken 
de lüzumundan pek ziyade 
düıünülmek lazımdır, 

lhtllAfm had devreye gir· 
mit olduiu anlatılıyor. Ema
net, kanuni vaziyetlerden f ıtl
f ade ederek, eıki toplanmıı 
borçları veremiyen müe11ese
leri hacze hazırlanmaktadır. 
Diğer taraftan, milli Fabrika 
ve atelye ıahfpleri de, kapı· 

larını çekip kapamağa karar 
vermlı bulunuyorlar. 

Tabii, Ankarada alAkadar 
vekaletlerin vereceAI karar : 
ya haciz ve dolayslle tatlll 
faaliyet, yahut eıaıh bir teı
viye, hal çareıt olacaktır. 

Memlekette milli ıanayUn 
lnkfıafı için, esaslı program-

lar haz1rlandıiı ilin edilip 

durulurken, lıtanbulda "7 000,, 
vatandaı barındırmakta olan 
.. 140" mile11eaenln birden gö· 
çürülmeılne meydan verilecek 
midir? 

Zatan çör çöp vaziyetinde 
bulunan milli servetten miihlm 

bir kıımının, böylece göz göre 
göre batıp gitmeline tahammOl 

etmek mümkün olacak mıdır ? 

Halbuki , Millet Mecliıi 
milzakereleri arasında, sana
yiln hıktıafı nam1na " Sanayi 
bankaıı,, ıermayesioe milyon-

lar zammedtldiil söylenmlı, 
telgraf haberlerinde bildirJl
mlt idi ! 

Arif Oruç 
Hamit : Dünk6 makale

mizde müretttp ıehvi olarak 

:menıe ıahadetnameıl,,yerlne: 
Vize ,, kelimesi k 

T h h 1 
onmuıtur. 

aı 1 o unur. 

A. O. 

Vali muavininin 
1 

Katile 
beyanatına rağmen 

işkence yapılClığı 
anlaşılıyor J 

Bakırk6yündeki keılk baıın 
katilinin haplıane haıtaneılnde 

oldufunu dünkü niiıhamızda 
tahlla.Ule yazmııtık. 

Adliyenın tahkikatı mOhlm 

bir afbaya cil'llllttlr. K.aUll ıöy· 
letmek için fena halde döven 

1 tkeace yapan Hoan6 pehlivan 

fıminde bir jandarma ld o utu 
ve elyevm kendtılnlo -. 

•a.ııezunen 
T eklr dafında bulundufu 1 I 
mııtır. an aıı . 

Mamafi daha ziyade tamtkı tah
kıkat için pehliYan telgrafla Teklr
dafından çalırılmııtır. 

Dün bu mes' ele hakkında fl
(DeYamı 2 inci 1ahlfeye) 
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Memleketin bf~şikteki çocuğuna kadar ıztırabını duyduğu 
bu ~müşkül iktisadi buhran günlerinde Istanbul lima

nının mahvına yürüyenlere artık ( yeter! ) diye 
bağırmak vazife olmuştur·~ 

iii7" eQ@ 

Acı h<ıkikatleri ve azim yolsuzlukları birer birer 
milletin f huzuruna arzediyoruz 

/Jh· zanıatllfu~ 

Seyrlaefatnln bat d6ndilrüc6 tsrafabnı, Cum
huriyetin ruhu ve l:a.a ·:ılart fevkindeki icraatını gör
dOkçı gayri ihtiyari bu idareyi bir imperatorluk 
olarak tavılf etmeye mecbur oluyorduk. 

Halbuki lstanbulun alnealnde hakiki manaılle 
ikinci mütereddi bir lmperatorluk vardır ki bu lıtan· 
bulun bel kemlil ve Türkiye hazlne1lnln kapııı me· 
•abeaindeolan lıtanbul limanını çokertmittlr. 

Bu gCln açıkça aöylemek lizımd11 ki memleketin 
ht.r bu caAında tktiaadi hamleler yap maya mecbur 
olan ve her sahada temdin, imar ve asrlle
ımek prenılplerfle tevem olan cumhuriyetin bütün 
cehtt Türklyenln en valtlt bir it cephesi olan lıtan
bul ltmanı önün de matlup olmuıtur. 

Biz memleketin hayır ve nef 1 uğruna haber aldı
iımız ve tedvin ettilimlz haklkatları, limanın bir 
fccayi bilançosu halinde enzarı millete arzediyoruz. 

Hiç bir Türk tasavvur etmiyoruz ki Türk devle
Uoln koca limanını ve milyonlarını üç buçuk kitinin 
keyfine bila me'ıullyet kurban etmeye riza verısin. 

Liman niçin bir na'ı t haline döndü ? Mesuller 
kimdir? Şimdiye kadar memleket menaf H ıe11iz ıa
da11z nasıl kurban edilmlıttr ? 

Bu baklkatları millet huzurunaJçıkarmak zama· 
nı gelmltllr. 

Evveli davamızın devlet hazlneıl davaıı olduğunu 
bir anda lıpat etmit olmak lçln kayt edelim : 

Ah ev Liman şirketi! 
"' (Dev~2 inci ., •sahifede) 

Zü ~eoe · - · . 

Tramvay şirketi 
.. o"4(• 

Bir bacağa 500 
liramı veriyor? 
Şehit yüzba

ıı lbrahlm Na

zif oilu Mu

zaffer Nuret

tin 8. in ıol 

Bntün ömdiııce 

ayalı Samat
yada tramvay 
tarafından ke

ıllmf ıtf • liram-
maldl kalan bed 

"'ay kumpan- baht Muzaffer B. 
yası aleyhine 
açılan davada Ftıh ıulh ceza ha
klınlifl 'tarafından 548 lira kflıur 
kvl'tlftln maaari~ cerrahiye ve te-

(Dev amı 2 ncl 1&hlfede) 

Venizelos bize imzas1tnı 
vermiştir! 

Türk heyeti murahhasası reisi T'evfik 
Kamil 8. 'bu Yunanlıların dahili bir 

siyaset işidir, diyor. 
Dnn muhtelit mübadelede meclisinin tasdik itlndekl hattı 

d6r Qndi bnroda bir içtima akt hareketi bakkmda mütallıaaına 

edilmlt ve buna Tevfik Klmil ıormuıtur. Mumaileyh demlı-
bey~e •ttirak etmlftir. Bu fçtt- tir ki. 
mada yeni teıkllata cazaran - Bu bizi al&kadar etmez. 

komlf.yonun yeni bütçeıt hak- Venfz:eloı hükt\meti ll>lze im%aımı 
landa tetkikat yapılmııtar. vermlı, ttilAfnameyl kabul et-

Bir muhanirimlz muhtelit mittir. 
mubidele komlıyonunda Türk Venizelos meclfute ekseriyeti 

hey'ett murahhaıaıı relıl Tevfik temin etmlı bulunrnaktadır. Ve 
Klmtl beyle ıöriiımüı ve Yunan kabul etmiı olduiuı bir ltillfna-

.. 



Sahife 2 

meyi tasdik ettirmek için her 
türlü tedabiri her halde ittihaz 
edecektir. Esasen bu bizi artık 
fazla alakadar etmez. Bu vazi
yet Yunan hükumetine ait dahili 
bir siyaset itidir. O hükO.met 
o iti kendi halledecektir. Zaten 
buna mecburdur. 

Büro içtimaı ve yeni komis
yon teıkilit hakkında ise : 

- Bugün sade eski evrak 
tetkik edllmittlr. Yeni teıkilata 

dair henüz kabul edilmiş hiç 
bir eıaıat yoktur . . Dem ittir. 

Yunan mecliıinin Hilafname
yi taıtik etmer ıesi gibi bir va
ziyet kartıılnda naatl bir ıek1tn 

hasıl_l olabileceği aualine kartı 
mumaileyh: 

- Ben bu huıusta mutali.a be
yanına salahiyettar değilim. Fa
kat tekrar ediyorum ki böyle bir 
ıeye kat'iyen ihtimal verilemez 
demittir. .. ~~~ 
lkir~ci bir impara-

torluk 
[ Birinci sahifeden devam 1 

Mukadderatına çöken ihmal, 
beceriksizlik ve ataletler yüzün
den bütün milyonları Yunan 
limanlarına bahtedilmif olan İı
tanbul limanının bu gün imparator
luk kuran Uman tlrketfne tesli
minden devl~t ne zarar görmüı· 
tur, bunu tespit ediyoruz. Bu 
inıafıız imparatorluktan evvel 
limanda 1300 muhtelif merakip, 
mauna ve saire, bundan baıka 
da 100 armalı yelkenli kayık 

çalıımakta f di. 
Bunların yalnız Liman idare-

sine ruıumu bahri olarak 
verdiği para 12, 2 00 lira 
dır, Ayrıca tayfa tezkereıl rü
sumu da 1 O,OOo lira, Ayrıca 

Şehremanetlne rüsumu lıgaliye 
olarak 10,000 lira. 

Buna 32,500 lira da kazanç 
ilave edersek hazineye yalnız vergi 
olarak giren miktarın mecmuu 
G4, 700 lira olması icap eder. 

Halbuki Liman tirketinln bu 
seneki bilançosunda umum ka
zanç 129,000 liradır. Kazanç 
kanununun maddei mahauıaıına 
göıe 18,000 lirası hükumete 
verilmektedir. 

Devlet hazinesinin eskiden 
aldtğı 64, 7 00 lira olduğuna göre 
ıdevletin zararı ·16, 7 00 liradır. 

lc;"akat hazinenin zararı yalnız 

hu kadar değildir. 
Liman tirketinln teıekkülile 

be.raber limanda mevcut 40 kalsı 

fat mahallinden 8 kalafat ma
kah,i kalmıttır, ki bunlarda 2 
bin ,kalafatçı ve marangoz çalıt
mak\~a idi. Bunlar kamilen 
'\ergi ile mükellef idi ve 
hükiitnet bir kalafat ma-

halind en - müstahdemin hariç 
olarak-- senevi 200 lira vergi 
alırdı. Binaenaleyh devlet 
bazlneıl senede 8000 lira 
da yalnı:ı kalafat mahalleri ver
ğiıinden mutazarrır olmut tur. 
Buralarda çahıan 2000 amele
nin vergilHrlnden de hazine mah
rum olmuı tur· 

Difer taraftan eskiden lt
mi:nda çahta'n bu 1300 mavunada 
kamilen Kastamoni vilayetinin 
sahil halkı e.kmek kazanıyordu. 
Bu viliyetlmi:ı ziraata elvertılt ol
madıiı için n1avunacıhkla Jaıa
mala mahkum idiler. 

au 1300 mavunada 2500 

mavunacı ve 1000 marangoz ve 
kalafatcı çahııyordu. Bu kadar 
adam memlekete aç dökülmür 
tür. 

Zarar gene yalnız bu ka
dar delildir ! Liman tirketinin 

Hintliler 
->~<-

Nasihat değil 
istiklal istiyorlar 

Londra. 24 (A. A.) Bugün 
Hindistandan varit olan telgraf
lara nazaran Simon komiıyonu 

veıal ası Hint Milli matbuatı ta
rafınban f~na karıılanmıı ve 
diğer Hint farkaları tarafından 
da tenkitler~ uğramııtır. Hatta 
müslümanlar bile bu veıayadan 
yalnız ekalliyetlere aft olanları 
mülleına olmak üzr~, memnun 
kalmıılardır. -----

Grev! 
Tramvay araba
larını taşladılar ! 

Hendey, 24 (A.A.)- Sevilden 
bildirildiğine göre, grevlltler sa
bahleyin tramvayları taıa tut
mutlardır. Tramvaylar depoya 
dönmeğe mecbur olmuılardır. 

Grevcilerle poliı araıanda vukua 
gelen muıademelerde bir çocuk 
ölmüı, bir kadın ve üç erkek ağır 
surette yaralanmııtır. 100 kiti 
tevkif olunmuı ve öğleden sonra 
aükün iade edilmiıtir. 

teıekküllle beraber limanda kö· 
mürcülük de mah~olmuıtur. Çün
kü limandaki Marin Montenıi
yon kömür kumpanyası Midilli
deki Lığre limanına nakletmit 
ve orada muazzam bir kömür 
deposu açmıf, ton baıına i 00-

150 kuruı tenzilat yapmııtır. 
Bu gün hemen bütün ecnebi va
purları kömürlerini oradan al
maktadırlar. 

Binaenaleyh limanda kömür 
alım aatımı öldüğü gibi bu yüzden 
geçinen yüzlerce kömür amelesi de 
peritan olmuılardır. 

Bu gün limanda yalnıu kö
mürcü kaaez yeıane olarak Loit 
Trfyeıtfno kumpanyaıı kömür 
veriyor. Ancak kayıklarını ıir· 

ketten aylık kira ile almakta
dır. Kumpanya kendi iki romor-

körünü bu İf te kullanmak tadır. 
Halbuki liman f irketinln imti
yaznameıl muclbi.'lce bu iti tir
ketln .görmeai lazım iken Li
man ıirketi hakkı imtiyazını 

kumpanyaya devretmiı bulun
maktadır. 

Limanda Hueuttlneı tirketi de 
aynı vaziyette çalıımaktadır. 

Bütün bu zararlara mukabil 
limanı aıri vesaitle techiz edip 
ihya etmek üzere teıktl 
edilen liman tirketi asri vesaf t 
namına bir iki dubadan maada 
hiç bir ıey yapamamııtır. 

Liman böylece göçer ve dev
let hazlneıi ıu . zararlar içinde 
kalırken liman tirketi yüz 
binlerce lirahk fuzuli ve 
mutantan binalar almak , yüz 
binlerce liralık mutantan tefrl
ıat yapmak, bir taraftan harıl 

harıl yanhı istatistlkler çıkar

mak, romorkörlerinl binlerce il 
ra ile tefrit ederek tenezzüla 
muıları haline kalp etmek ve 
teavün sandığının binlerce lirasını 
ötekinin berikinin zimmetine 
geçirmekle meıguldür. 

Bütün bunlardan meı'ul o
lan yokmu dur ? 

YARIN 

Onlar nasıl müzakere ediyor ? 

Büyük gürültüler oldu ! 
İtilafnamenin Yunan meclisinde mü-

1 zakeresi çok şiddetli oldu, fakat 
muhacirler yola geldiler 

Attna 24 (Huıuai) - Mecliıi 
mehuaan bu gece toplanarak 
Türb'\ - Yunan itil.afnamesfnln 
müza.~eresfne baıladı. 

Müzakere daha iptfdada ıtddet- 1 

lenmtı ve misli ıörülmemlt 
hakaret ve tezyifler araaında 

devam etr.l'Jfttlr. 

Meclil R'eill beyhude yere süku 
nu ve lntizaı11ı iadeye çalıııyordu. 1 

Bütün mebual'arda büyük bir asa- 1 

biyel vardı. İtı'lafname aleyhine 
ıöz aöylemeğe kalkııan mebus
lardan Cimden oğlu ıtddetle tah- 1 

kir edilmfttlr. Mebus Hursoğlu j 
da söz söylememiıti~. 

Bu noktada ve Gimden oğlu 
ikinci defa söz alara~'\ kabineyi 
tenkit ve M. Venlzelon'n muha
cirlerin hukukuna ihan.,tle ittf
ham ettiği sırada M. V.entzeloı 

tlddetle müdahale ederek hatibi 

nam~ lehinde rey vereceklerini 
bildiren takrirleri okunmuıtur. 

Bundan ıonra slyaıi fırkalar 
rüeıaıından Kafaııdziı, Çaldarlı 

ve Kondiltı ıöz alarak itilafname 
aleyhinde bulunmutlar, lttlafna
menln umumi ve husuıi Yunan 
menafilnf ihlal ettiğini bir taraflı 
olduğunu ileri ıürerek tadilini 
istemiılerdir. 

Muhacir mebusların ekserisi, 
itili.fname lehinde rey verecek
lerini beyan ettikten sonra itila
fın taıdikt muhakkak görülüyor. 

/tal ya sefiri -- -Parla, 25 ( A.A ) - M. Brt
nad, İtalya sefiri M. Manzonl'yi 
kabul etmittlr. 

T ac merasimi 
' ıantajcılık ve muhacirleri iıtis-

mar etmekle itttham etmi~,tfr. Bükret, 25 ( A.A) - Kralın 
Daha mühim bir hadtıeye taç giyme merasimi ~ 1 eylülde 

ı Alba Julta da yapılacakbr. 
rama kalmıf iken diğer muhacir 
meb'usların oıüdabaleıt üzerh:.\e AVllSlt41'Yll se/iri geldi 
önü ahnmııtır. Daha tiddetlt ba2~1 İstanbul, 25 (A. A,) - Avus-
münakaıalardan ıonra reis salon- turya orta elçisi M. Kral ile 
da biraz süktln temin edebilmit zevcesi Ankaradan lıtanbula 
ve muhacfrJn ekseriyetinin itilaf- gelmiılerdlr. 

fiiiS -~--

· Aclık kurl1anları ! 
' 

Bir facia oldu ! 

26Ha~ 

Bu nasıl 
olur? 

- ,,..,... .. 
Sarı yerde ekmek 

10 kuruşa! 
İıltlyoruzki fırıncılar eınanetiP 

ekmek fiatlarından kestiği 40 
parayı çok buluyorlarmıı ve bu 
yüzden zarar ettiklerini ileri ıü· 
rüyorlarmıı. Bu faraziyeyi ka" 

· bul etmekle beraber bazı yerler 
de ekmeiln okkasının 1 O kuruı• 
kadar satıldığı muhakkaktır. 

Mesela Sarı yerde ekuıek 
hayvanları sokak ıokak gt-zdiri· 
lerek bütün fırınlar bir birlerine 
rekabet ediyormuı gibi 1 O ku· 
ruıa satılmaktadır. 

Mamafl bu ekmekler 11,60 
kuruta satılanlardan çok farkh· 
dır. bunların renkleri esmer 
hali~aıı da karıııktır. 

Aynı zamanda bu ekmekler 
vezin itibarilede daha haffftfr. 

Bunun sıkı bir kontrol al· 
bna alınmaıı lazımdır. Zira bu 
ekmekleri daha ziyade civar köy· 
lüler almaktadırlar. ------- -
Tramvay şirketi 
[ Birinci sahifeden devam J 

davı olmak üzere tahıtline hük· 
molunmuı tur ve para da verilmir 
tir. 

Muzaffer Nurettin B. burada 
bulunmadığından maddi ta~ml· 

nal hakkında dava olunamamır 
tır. Bunun için ayrıca dava i

kame olunacaktır. 
Bu genç ıtramvay tirketinln 

bir kurbanıdır. Bu kazaların de· 
vam ettlflni hepimiz biliriz. 

Memleketin a-enç bir evladı
nın kopmuı bacağına bu tnıan 
mahvına ahımıı tirket ıadaka 

mı verl~or ? 
Bütün ömründe malul gezecek 

Dün Kasımpaşada bir eczacı intihar! olan bu betbaht gencin hakkı 
• • J k d • • • _ı firketten intibah verecek bir ıtd-e ttı, annesı ae en ısını vurau l detle aranmalıdır. 

Dün ıabah saat 9,30 da Ge- ı lar içinde uyumuı, dün sabah ........................................................ . 

dikpaıada Dizdarlye mahallesinde ıaat 9,30 da tabancastle intihar Borsa acentelerı 
Medreıe ıokağında oturan ec- etmlttir. 
zecı Adil bey tabanca ile intihar 1 Müntehir Adil beyin cesedi 
etmtıUr. dün polia müdüriyeti etibbaaı 

Adil beyin intihar ettlginf tarafından muayene edilmtı, in-
gören valideat Reıtde hanım da tthar ettiği anlatıldığından tan-
teeasüründen oğlunun cesedi ya- zlm edilen rapor müddeiumumi-

d d b ·ıhp liğe verllmtıtlr. 
nın a uran ta ancaya • ---~~ ...... ~----
göğıüne sıkm•t taede aa•r surette Vali muavininin 
yaralanarak kanlar içinde yere 

ıerilmittlr. b ~yanatına rağmen 
Gerek Adli beyin intiharı 

ve gerekse valdeıfnln kendi 
kendine ağır ıurette ynralanınası 

polis merkezine haber vertloılt 
müddei umumilikce tahkikata 
baılanılmııtır. 

Reııde hanımın yarası "'ahim 
olduğundan ( Sıhhat yurduna ) 
yatırılmııtır . 

Müntehir Adil bey evelce ec
zacı iken boıta kalmıı, uzun 
müddet kokain ve morfin kulla-

narak aıhbatını ihlal etmiıtfr. A
dil bey kokain çekmiye müptela 

olduiundan sinir · haatalığına 
müptela olmuıtur. 

Adil bey buhranlar f çtnde 
bir kaç ıün evvel cinnet aUUmt 
aöstermııttr. 

Adil beyi tedavi eden dok
torlar kat'iyyen kokain ve merfin 
albl zehirleri kullanmama•• için 
tenblhatta bulunmuılardır • 

Adil b~y evelki ıece yine 
. ılotr hastalıfınıo verdifl buhran 

(Birinci sahife~en devam) 

krinl öğrenmek istediglmiz vali 
muavini Fazlı B. demiıtlr ki: 

- "Kesikbaıın katillerinden olan 
Ômer Haydar filvaki hapiaane 
haatanesinde ölmüıtür. Lakin 
bu ölüm hadtaesf tabii bir va· 
kadır. Merkum eceli mevudlle 
ölmüıtür. Cesette dayak izi gö
rülmemittir. 

Vali muavini Fazlı beyin bu 
beyanatına kartı hayret etmemek 
kabil defildir. Adliye tahkikatı 

mühim bir safhaya glrmlt, Ôme
rln dövüldüğü, tıkence yapıldığı 

a nlaıılll' ııbr. 

Fazlı beye sorabilirmiyiz ki 
eceli mevudlyle vefat eden (!) 
Ôıner hakkındaki adliye tahki· 
katı yanlıtmıdır ? Eceli mevu
diyle ölen Ômer niçin defnedil· 
mendt te morga aönderilmlttlr ? 

Bu dayak ve tıkence hadlaeai 
hakkında yarın mühim tafsilat 
verece~iz. 

Nurullah Esat B. 
haberimyok! diyor 

Boraadaki acentelerden bazı-
larının itsizlik ve buhran dola
ytafle tatili faaliyet ile Partıe 

gideceklerini dünkü nüshamızda 
istihbaratı huıuıiyemlze atfen 
yazmııtık. Dün bu huıusta ken
disiyle görüıen bir muhaı ririmi
ze Nurullah Esat bey demlttlr ki: 

- Benim böyle bir ıeyden 
haperim yok. Yalnız acenteler
den Sadi bey Ankarada memu
riyet kabul etmlı olması dola
ylıtyle acentelikten iatlfa etmlt· 
tir. • 

Bizim istihbaratımıza naza
zaran bu Sadi bey acentesi de 
ayni buhran dolayiıile tatili faa
liyet eden acenteler mtyanına da
hildir. 

Vagonc.la yanğın oJdu 
Dün akıam saat lSde Sirkeci 

istasyonunda bulunan marıandlz 
trenine merbut bir vasondan 
ateı zuhur etmtıtir. 

Ateı yük vaıonunda bulunan 
bir miktar benzinin ateı alma
aından ileri f gelmtıttr • iıtanbul 
etf al ye otomobilleri IDaballi ha
dlıeye yettımtı, ateı diğer va
gonlara ttrayet etmeden söndü· 
rülm6tt0r. 
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r Ekmek Mes' elesi Bugünden yarına 
~ &::I 

ı Emanetin bir tav-İnsanlar ölüyor 
• • • • 

UNUN HABE LERI 
! zihi --~ 

Geçenlerde müthiı bir haber 
okuduk. Bu haber, Zonguldak 
mıntakaundaki dehıetll bir has
talaktan bahsediyordu. 

Bir hastalık ki bir tırpan gi
bi geçtiği yerde baıları koparı

yormuı .. Zonguldak mmtaka
sında ölüm havası eıiyormut .• 

Ticare!_"!_ektebi Mühletf,bitti! Emane_~~~~ barem 

Mektep ve dersler- D t 2·• 0>4k•·. . ld., Emanet varidat m. 
d .. 1 h t ave e ışıge ı. t f d A k e yeni IS a a ya- Asri ahır için zavallı süt- ara ID ~n .... n ~-

Bizim gibi nefes alan, gülen, ız-
tırap çeken insanlar ölüyorlarmıı •• 

Zonguldakta böyle müthiı bir 
haatalığın vücudunu, k11a bir 
telgraf haberi tekzip ettiydi ğa
ltba. 

* Dünkü nüshamızda korkunç 
bir ıerlevha nazarı dikkatimizi 
celbettt Bu serlevha ıöyleydi : 
100 kiti ~ldü. zehirli sıtma İz
mirin bir köyünü kaııp ka vuru
yor .. 

Bu dehıetli serlevhanın altın
daki yazıyı gözlerim yanarak oku
dum. izmirin Bostanlı köyünde 

günde 4·5 köylü ölmekteymif. Şim-
diye kadar ölenlerin yekunu 1 OOe 
baliğ olmaktaymıı .. Şimdi, yani 
•iz bu yazıları okurken 150 kiti 
Bostanlı köyünde yatağa ıeril
miı, ölümü beklemekteymiıler •. 
Bu haberi de belki kısa bir 

telgraf, bir ajanı tebliği filan tek
zip edecektir. 

Ajanslar tekzip etsin, cephe
lerde sükunet var telgraflar çekil
ıin, halk fırkasının gazeteleri 
ortahğı pembe gözlükle görme
kte, bu suretle dertlerimizin me
ydada çıkıp biran evvel deva
nın bulunmuına mani olma
kta devam etıinler .. Muhakkak 
olan bir teY varsa Memlekette si
hhat itleri, sıhhati korumak tef
kilatları hiç te yolunda değildir. 

* Himayeyi etfal diye bir hayır 
lınüesaeseıl vardır.Fakat, kimsesiz 
Çocukları himaye edecektir ıözde. 

Halbuki üstüne aldığı itin 
hinde birini bile baıaramıyor 
Niçin? Çünkü ilk it olarak ... mü
kellef bir ıaray yapıldı! Buranın 
rnüdüri'.)et dairesine, binanın ıü
sllne püsüne yüzbinlerce lira sar· 
fedtldi. Yine bir çolt masrafla 
kimsenin okumadığı ve her nüıha
ıında tuna buna methiyeler yap
makla. ekabir çocuklarının re-
simlerini basmakla uğra~an bir 
mecmua çıkarıyor. 

Saraya verilen paralarla, süs 
ıüz püssüz bir 11ra mütevazi fakat 
müsmir teıebbüslere girltilebilirdi. 
Her ay kimselerin okumadıkları 
rengi.renk mecmuaya yapılan maı
rafla hiç olmazsa yirmi çocu~a 

ıüt verilirdi .. 

c: 

pılıyor çülerin bir teklifi raya goturuldu 
Ticaret mekteplerinde imtl

han lar bitmek üzeredir. 
Ali ticaret mektebi müderrisin 
meclisi önümüzdeki ~ene mek
tepte iılahat ve programda 
bir takım yenilikler yapmak fi
krindedir. Eıaıen İktisat veka 

Şehremaneti ıehrmizde ki 
sütçülere asri ahır yapmaları 

için bir mühlet vermifti. O müh
let bitti. Ahırlar da yapılmıt 
değildir. Şimdi vaziyet ne ola
cak? 

Dün muharrirlerimizden biri 
leli de bu ıslahatın yapılmasına 
taraftar bulunmaktadır. sütcüler cemiyetinde vaziveti tet-

Bizdeki ticaret mektep· kik etmittlr. Cemiyet aza11ndan 
)eri üç kmm üzerine teıiı edil- Hafız Ali efendi ıu ıayanı dik-
mtıtir. Orta ticaret mektep- kat sözleri ıöylemittlr. 
)eri, yüksek ticaret mektebi, Ali - Asri ahırları niçin yapamı-
ticaret mektebi •. , yor uz ? Esnafın hali müıait ol-

Bilhaasa bunlarda önümüzde- madığından yaptırmak imkanı 
ki senelerde yapılacak ıslahat hasıl olmıyor. 
daha fazla lisan dersleri üzerinde Yalnız inekçilere tezkere 
olacaktır. yazdık. Bu hususta kendilerile 

Ticaret mekteplerinde birisi müdavelet efkarda bulunmak 
mecburi, diğerinin intihabı ihti- istedik. Ancak iki kiıt geldt. 
yari olmak üzre iki lisan dersi Biz kendimiz aari ahır yaptıra-
okutulur. mayız. Eğer ıehremaneti ahırlar 

Bu dersler kadroda timdiye yaptırırsa ovakit kira ile tutarız. 
kadar fazla para mevcut olma- Yoksa kendimizin bu ahırları 
dıfından her ıene ders saatleri yaptırması kabil değildir. 
peyderpey artırılıyordu. Önü- Şehremaneti bu ahırları yap-
müzdeki sene liıan dersleri en tırmak için bir mühlet vermlttl 
azami hadde yani haftada sekize o mühlette bitti. Şimdi ne yapa· 
iblağ olunacaktır. Bundan baska cağız bilmiyoruz. 
hesaö ve muhaııbe derslerinin Eıaaen bu ahırların birinin 
de fazlalaıtırılmaaa müderrisler yapılması ancak 30·40 bin lira 
düıünülmektedir. ile olacak bir mes'eledlr ki bunu-

Kadın birliğinde da esnaf bir araya gelae gene 
Kadın birliği idare heyeti dün yaptıramazlar ! 

toplanmııtır. Dünkü içtimada lıidlyoruz ki Şt hremaneti ıe-

Geçen günkü cemiyeti beledi
yede kabul edilen Şehremaneti 
barem kanunu emanet varidat 
m. Nail B. tarafından dün An
karaya götürülmüıtür. 

Adliyede: 

Bir katil yedi se
neye mahkum oldu 

Dün Ağır ceza mahkemesin
de Hüseyin isminde bir ıahsı öl
dürmekle maznun Ramazanın 
muhakemesine bakılmıtlır. 

Maznun kar11ı Zülfiye ile 
Hüseyini, mutadı hilafına değir
mende çahıırken o gece gelmit 
bunları gayrı meıru bir vaziyet· 
te g6rünce odada vurduaunu 
iddia etmittfr. 

Halbuki vak'a ahırda cere
yan etmif ve kast görülmüt ol
duğundan Ramazana yedi ıeoe 
altı ay hapiı cezası verilmtıtir. 

Dayak 
~ 

Telefon şirketine de 111İ 
teşrif buyurdu ! 

Ecnebi ılrketlerden bazıla· 
rında Türk memurlara hakaret 
edildiğini her vakıt yazarız. 
Dünde Mehmet İhsan B. isminde 
telefon tlrketi memurlarından 
biri matbaamıza gelerek kendi-

açılacak olan illan kursları ve bir dahilinde bulunan çöpçülerin 1 
tenezzüh hazırhkları müzakere beyğir ahırları~ı tehir haricinde 
edilmlıtlr. Buodan baıka tenez- yaptıracakmıı. lnekçllere de böyle 

sinin gadre uğradıAını acı lıir 

lisanla anlattı. Bu memııruD 
anlattığına bakılırsa kendisi bun-

züb biletlerin\ tevzi etmek üzere ; bir ahır yaptırmak mümkün de
bir faal komite teıkil edilmiı· ; ğll midir ? 

dan bir ay evvel bir garez neti-

~u=r. ~~====~~~ ·Türk tabiiyetinden ı 
mu:::ah.::ebir V~~n:et:nf~n~:t~;;; ~ iskat edildiler 

ceai olarak tenzili maaıla Kadı
köy santıraline nakledilmtı. 

Buodan iki gün evvel de ıfr

ketln iıletme müdürü M. Gran
do tarafından ıebepıfz olarak 

Bir yığın masraf. Halbuki me· l Evvelce Türk tabiiyetinde iken 
mur efendiler, vekil beyler daha memaliki ecneblyeye firar ede
mütevazi ve daha çok az masraflı rek, tabiiyet kanunu hilafında 
bir binada pek ila çalııabillrler- 1 ecnebi devletler tabiiyetine giren 
di •• Ve lüksten yapılacak olan 

1 
Afyon karahiıarlı Karnik Toroı

lktiıatla köylerde hastalığa karıı ' yan, Mığır Toroıyan ve İıtf n
mücadele bir aralık oh un ıiddet· ' bullu Hlriato oğlu Hiriatonun Tür-
lenlrdi.. k\ye cumhuriyeti tabHyethıden 

"Köylü memleketin efendisi· iskatlarına biyeli vekilece karar 
dir," düsturu hali merl iıe, köy- verilmittir. 

ln efendiler gtbi mütevazı çahı· Nun1aralar asılıyor 
maya ve köylü efendilerimizin yeni harflerle yapılan numa-
sıhhatını korumaya uğraıalım.. ' ralar lavhalarının talikina Eyüp· 

* * ten ve Kumkapıdan baılanmııhr. 

kendisi dövülmüı ve kapı dııarı 
edllmittir. 

Mehmet İhsan B. 1 n bu ifade
sini yazarken alakadarların da 
dikkatlel'lnf celbederiz. 

·Maarif vekili neden 
1 geliyor! 
1 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
bey bir iki güne kadar lstanbu
la gelecek ve Darülfünun me-
selesiyle bizzat meıgul olacaktır. 

Mumaileyhin Darülfünun me
•elealni yakından tetkik ederek 
halledeceği söylenmektedir. 

l'cf rika No: 61 2() Haziran 1930 latılıyordu. Zaten, onun elbise 
namına bir yünlü tayyörü vardı. 
Handanın aeçen seneden kalma 
beyaz keten r.oplarını darlattıra
rak Neyylreye yapmıılardı .•. 

ti. Feridunun eıyaları geldiği gü~ 
Handan aıağı inmemfıti. Nerminl 
uyutmak fstedlil üıt katta ninni 
söylemesinden anlaıılıyordu. Sa
mi beyin köıkü, ( Dikmen ) yolu
nun müntehaıında uçurum gibi dik 
initll yüksek fi tepenin üzerinde 
idi. İki katlı bağ evinin yedi oda 
ve bir salonu vardı. 

( Ankarada h~ı:. macera) 
bir gölğe gibi kuytu kötelerle 1 
göze görünmiyecek yerlere soku· \ 
lu.yordu. Hizmetçilerle birlikte ev 
itlerile ali.kadar oluyor, küçük 
Neriman ile pek meıgul görünü
yordu. Ekser zamanlar nermini 
alarak f(!ftali ve armut ağaçla
rının altında küçük tatlardan 
evcikler yapıyor ve çocuğu 
eğle-ndirip avutmakla vakit ge

çlriyordi. 
Sami B. in bağında Neyyireye 

1ade ve küçük bir oda tahıla 
etlilmlıti. 

Hlzmetcilerle yemek odasının 
arasında •andık odaııı gibi bir 
yerdi. Burası klmııeııiz genç 

Yazan: AY J/Al-.T 
kızın v · azıyett, aile içinde bir 
sıkıntı ve fuzul- bi 1 r angarya 
vaziyeti idi. Onunl k k a pe seyre 
konuşurlardu. 

Suzan tınıarık ve açık lsUb
zalarla Neyyireyt iatiıkal eder 
Sami B. yemeku araıınd l, .. a onuna 
bir kaç kelime teati eder, Han-
danla Safiye H. ona bir d er eceye 
kadar ehernmiyet veriyor 0 .. ü _ 

eOr nu
rlerdi. 

İkide bir, babasından tahsisi 
lazım gelen maaı l!leselealnl 
ileriye sürüyorlardı. Müterakim 
maaılar alınabJlseydl, hiç olmaz· 
ıa Neyylrenin elbiae meıarlfinden 
kurtulacaklarını dütündüklerl an-

ilk günden genç kızın hali 
Ferldunun nazarı dikkatini celp 
etmltti· Köıke ilk gittiği gün, 
Ferlduna Neyyire için sadece: 

- T eyzezademlz , Neyyire • 
Dediler. 

Suzan ince telmihlerle sırıttı: 
- Akrabalığımız uzaksa da, 

kendisi çok yakınımızdır, Feridun 
bey .• 

Feri donun ellerini adı bir 
vaziyette kalçalarına koyarak 

' köıtahça gülen Suzanın imasın
dan bir ıey anlıyamamııtı. Ney
ylrenin mat renğinln sarardığını 
ve slzab aözlerlnfn bulanır gibi 
olduğunu görmüıtü. 

Kızcaiız, Feridunu rikkatle 
ıelamlayarak bir kenara çekilmlı-

Binanın yan tarafından bir de 
tahta arabalık çatılıp kurulmuıtu. 
Y eıil obekli Ozüm küt6kleri ara
sından dolanıp kıvrılan dar pati
kaların izleri kızarıyordu. Bol 
gölgeli ağaçların ince dallarından 
kül rengi çağlalarla yeıil elma
lar sarkıyor, tepeyi sıyıran sert 
rüzglrlar yaprak hıııltı1arına ka.· 
rııarak fasıla vermeyen ugultu· 
larla köık üzerinde do!atıyorlar
dı. Feridun için ikinci katta pen
cereleri uçuruma bakan bol ziya
la bir oda ayırmıılardı. Odanın 

camluı rüzgardan eıneylpS zın· 

·•i a-(-

Buğday flatları dütük oldu-
ğundan ekmek fiatlarının da düı
meıl li'ızımgeldlğlni yazmııtık. 

Bu yazıda bazı noksanlıklara 
da temas etmlıtlk. 

Dün ıehremf ni muavini Şerif 
ve Kemal Ômer Beylerin imza
slle tu mektubu aldık. 

" Efendim. 
• 

Gazetenizin 24-6-930 tarihli 
nüshasında ekmekler hakkında 
yazılan bend münderecatı berveç
hi ati tavzih olunur: 

Ekmek f iatlarının tespiti on 
beı günden onbeı güne papıl
mayıp her hafta muntazamen 
pazar günleri Haftanın pazar 
gününden· cumartesi akıamına 
kadar olan un satııları üzerinden 
teıbit ve salı günlerinden itiba
ren tatbik olunur. Heıabat mu
ayyen ve muntazam usule tabi
dir. Kat'iyen değitmiı değildir. 
Her hafta muntazamen Zahire 
Boreasmdan vurul eden cetvel
ler üzerine yapılır. Son muame
lede ayni ıekilde yapılmııtır. 
Ekmekçilerin buna itirazları me-1 

mul değildir. 
Bu mektubumun ayni sütuna 

dercini rica ederim efendim.,, 

Mektupta heaabatın munta
zam uıule tabi olduğu söyleniyor. 
Borsada bazı malların ffatının 
kaydettirilmediğini biz değil ali.
kadarlar ıöyliyor. Şerif ve Kemal 
Ömer beylere iıterlerae biz bu 
hususta ilimde tasrih edebiliriz. 

Son muamelenin de yani cu
martesi günü fiatlarının da 73 

kiloluk çuvalda bir buçuk lira 
arttığını gene borsa kaydediyor. 
O halde neıriyatımız da haklı 
olduğumuz bilmeyiz meydana 

çıkmaz mı? 

Aktör 
- -•~>44-

Muammer B. tahki-
katı devam etmek

tedir 
İzmir valisi Kizim Paıanın 

kızını kaçıran aktör Muammer 
beyin lzmlr polis M. Ömer B. 
tarafından dövüldüğü iddiası 
tahkikatı devam etmektedir. E
velkl ıün, Muammer beyin İı
tanbula geldiği zaman hanesinde 
ikamet ettiği bir arkadaıının 
malumatına müra :aat olunmuı-

- -~ 

ğırdıyor, güne§ irtifalandıkca pen
cerelerden tatlı bir gölge dolup 
yayılıyordu. 

Feri dunun eıyalarını götürür
lerken dar koridoru üzerine kar
ıılıklı duran oda kapılarından 
alt hattaki açıldı. Baıında etra
fı ipek oyalı deyaz bir ıarp ile 
handanın yuvarlak yüzü ve gü· 
len gözleri göründü. Do14un par
mağını dudağı üzerine götürmilf , 
suı! 1ıarett yapıyordu. Aolaıılan 
küçük Nermin henüz uyumuıtu. 
Handan kumral baııyle Feridvnu 
ıelaınladı. içeri çekildikten biraz 
sonra odaaından yavaıça çıktı. 

Periduna tahıl• edilen odaya gir
di. Anneıi pencereden uçuru
mun alt1Ddaki deremsi yerde ağa 
ran yolu tetkik eden F eriduna 
hatlarının letafetinden, mevkUn 
ha vaıından bahsederek suların 
fenalıfından tiklyet ediyordu: 

( Devamı uar ) 
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l\llerak edilecek şey! 
Zabıtai belediye memurları yalnız 

ceza kesmeğemi memurdur 
20 -

Sultan Azizin intikamını 
almak için 

Mithat paşanın konagını basan, ora
da meşhur Hüseyin Avni paşayı par
çalayan Çerkes Hasanın arkadaşla-

rından 
- Cenabı vacibül vücut haz

retleri, velinimet efendimizin 
ömrü hümayunlarını nıüzdat 
buyursun. Sayei ıahanelerinde 

her bir iradelerini kamalı sada
katle icra ve infaza hasrı vücut 
etmeğe çalııacağımız tünheıızdir. 

Bey efendi.. Dedi .. 
Osman bey, gene bir sırasını 

getirmit: 
- Paıam, zannederim me

muriyeti cedideleri pek mühimdir. 
Padiıahımız efendimiz ha11atan 
o havallye ehemmiyeti mahsusa 
atfediyorlar. Bu itibarla hali
sane tavsiyelerimiz ıu olabilir: 
Maiyeti alilerine sizce sadakatları 
mücerrep zevata intihap buyurunuz 
Erkanı askeriyeden sizce mücerrep 
zevat varmıdır? 

Osman paıa bir müddet dü
ıündükten aonra cevap verdi. 

- Elyevm Gümülcüne redifi 
üzerine ve mayetl acizaneme ta
yin buyurulan iki refik ıefikı ka
dimim vardır. 

- Aman pata hazretleri he· 
men bir derece terfilerile mai
yeti alilerine nasıplarını huzuru 
hbmayuna arz ve iblağ ediniz. 

- Fakat Seraakerllk daire
ıince inhaları icap etmezmi '? 

- Hayır! hayır! Siz mahza bir 
iltifatı mahsuıa olmak üzre 
tarafı eıref hazreti mülükaneden 
memur buyuruluyorsunuz. Şahsen 
efendimize iblağ buyurunuz; babu 
valayı ıeraakerice bilahare icabı 
icra olunur. O cihetleri aala 
dütünmeylnlz efendimiz.. Az 
evvel kendilerinden bahs buyur
du~unuz yevat sadakat 11fatın 
isimlerini bahı buyururmuıunuz? 

Osman paıa: 
- Kaymakam Mehmet bey 

kölenizle, ıol kolağası çerkes 
Bekir efendi kulunuz,. Diye mı

rıldanmıf h. 
Osman bey iki ismi hemen 

defterine not etmitli : 
- Kaymal<am Mehmet bey, 

sol kol ağası Bekir efendi .. Diye 
mırıldandığı ltidildi. Osman paıa 

- Evet beyfendi.. Bunlar 
mücerrep zevattan olmakla .• Dedi. 

Osman bey, iıtediği malumatı 
aldığı için, artık gitmeğe hazır
lanıyordu. Ayağa kalkmıf h : 

- Paıa hazretleri, memuri
yeti cedideniz gayet mahrem tu
tulmak icap eder. Hatta, yevmi 
hareketiniz de bile, devletlü Ser 
aıker paıa hazretleri iıtlfıar 
eylemek iateıeler ketum dav
ranılacaktır. 

Gece Edtrneye ba iradel ıe
nlye bir alay tahriki zımnında 
telgraf keıide edilmlıtir. Asakt
ri tahane üç güne kadar deraa
adete vürut eder. 

Zatı alileri, Mehmet ve Bekir 
efendilerle huıuıi olarak tema• 
buyurunuz •• Bendeniz mumai
leyh efendilerin bir derece ter• 

fllerini §imdiden tekellüf ediyo· 
rum .. 

Şu bir iki gün zarfında te
l . krar huzuru ıahaneye kabul 
buyurulacağımızı tebıir ederim. 

' 

Dedi. Osman paıanın evin
den çıktı. Saraya gitti. Osman 
paıanın bahsettiği Mehmet beyle 
çer kes Bekir efendi hakkına 

tahkikat yapmağa baıladı. Al nan 
netice: Her ikisininde Sultan Aziz 
tarftarı oldukklarını göateriyor
du. Sultan Aziz tarftarı demek 
tabiatı ıle Mlthat paıa aleydarı 
demek oluyordu. 

"Abdülhamit bu gibi adam
ları, daima kendi tarftarı bili
yor, onlardan istifade ediyordu. 

Hele, sol kolağası Bekir efen
di hakkındaki tahkikat, ıon derece 
müsait çıkmııt ı. Bekir efendi, 

' Sultan Azizin intikamını almak 
için Mit hat paıanın konaiını 

ı basan, orada meıhur Hüseyin 
Avni pafayı kamalıyarak parça 
parça eden meıhur çerkes Ha
san beyin arkadaılarından çıkı-

yordu. · 

Baı mabeyind Osman bey 
dakika geçirmeden Sultan Ha
midin yanına koımuıtu: 

- Efendimiz, Oıman paoa ku
lunuzla bu sabah temasedildi. 
lki refikından bahsetti. Bu ze
vat hakkında tnhkikatı huıuıi

yede bulunuldu. İki side efendi
mize merbut, cennetmekan A
muçanız taraftarlığı ile met· 
hurdur. Diye, 11.ıüjdelemııtı. Ab
dülhamit: 

- Cennetmekan amucama 
taraftarlikları ile meıhur., Öyle 
mi ? Diye mırıldandı. Sonra 
sordu : 

- Bunlar ldmlermlf bakalım? 

- Biri Orduyu hümayun kai-
makamlarından Mehmf"t bey, 
diğeri sol kolağası Bekir efendi. 
Çer kes Hasan bey rüf akasından •. 

Abdülhamit Oıman beyin gö· 
zlerf nfn içine bakarak manidar 
ve titrek bi~sesle söylendi: 

- Osman bey bu adamları 
görmek illerim. Siz Kalmakam 
olan Mehmet beyin Miralaylığa, 
Kolağası olanın Blnbatıhğa ter· 
fil beratlarını yazdırmız. Ser
aakerllkten inhaya filan lüzum 
yoktur. Beratlar hazır olsun. 

Edirne aıkerı Davut paıa kıt 

laıına geldiği anda Sirkeci mi
ıaftr hapesine aldırınız. Ser
askerlikten sorarlarsa, iradei 
ıeniye öyledir. Malumatınız yok
tur. Oer•iniz. "Babll,, vapuru 

Sirkeciye yanaımalıdır. O anda 
Oıman patayı bulunuz. İki refi
ki ile ve kimse ile temaslarına 

ıneydan bırakmadan hemen hu
zuruına getiriniz. 

Oıtnan bey, dik~atli dikkatli 
dinliyordu. Abdülhamit terfi et
tirdiği adamlc.rı adeta gizlice 

• 

Otomobiller evler 
soyan haydut bu 

imiş! 
İzmirden yazılıyor: 

Bir kaç gün evvel Kulanın 7 ve 2 

numaralı otomobillerinin Salihli
den lzmlre gelirken Sart harabe
leri civarında haydutlar tarafın
den ıoyulduklarını bildirmiıtim. 

Hadiseyi müteakip bizzat jan
darma kumandanı Nuri beyin 
riyaseti altında bir jandarma 
müfrezesi takibe çıkmıt ve üç 
gün üç gece ıtddetlt takibat ya
pılmııtır. Neticede fail olarak 
Şeytan Mustafa namında biri 
yakalanmııtır. Şeytan Mustafa 
gayet zeki ve çevik bir haydut

tur. 
Geçenlerde Manitada bir ço

banın yanına girerek Mehmet 
müstearından iıtlf ade etmit ve 
zabıtaya izini kaybettlrmlıtir. 
Ayni ıah11, Gördese giderek Şe
rif Ali namiyle kendini tanıtmıt 
ve ıaf bir kızı aldatarak evlen

miıttr. 

Mantsada muallim Kazım be-
yin evinin de ayni ıerir tarafın
dan ıoyulduğu ve kazım beyin 
1500 lira kıymetindeki eıyaamın 
mumaileyh tarafından çalındığı 

tesbit edilmitUı·. Jandarma alay 
kumandanı Nuri beyle jandarma 
efradımızı tebrik ederiz. 

Hukuki bir hadise 
Maruf tabtlerimlzden bir 

zatın tahriri mukavelename ile 
yazdırdığı bir tabın mukave
lede muayen tarihle yetlotirilme
diği, yazmağı deruhte edenin el 
yazm ve imzasiyle ıabit olduğu 
halde iti muğalataya dQsürerek 
haksız yere istifade etmek iste
nilmesi üzerine epeyi zaman ev
vel açılan dava müddei aley-

hin alehine hal olunmakta iken 
ahiren ele geçen ve davayı esa
sından hal ve f aıhnı kafil 
olan vesikada eıerin geciktiği, 

Evvelkigün öğle üstü karaköy 
köprüsü İstanbul cihetinde Karaköy 
tarafından gelmekte olan Pera
pala• otobüslerinden biri hiç ıes 
çıkarmaksızın ve yolunu keamek
ılzln köprü üzerinden daltın 

yürümekte olan bir bisküvltcl 
çocuiun üzerine doğru yürümüt 
ve zavallı çocukcaiızı elindeki 
bisküit kutusiyle yere yuvarla
mııtır. Kutusu gibi kendisi de 
tekerlekler alhna gitmeğe az 
kalan çocukcağızın feryatları 

üzerine köprüden geçmekte olan 
halk ' parçalanmıt tenekesinin 
dökülüp ezilmit pisküitlerintn 
yanında yatan çocukçağızın ba
tına üıüımüıler ve dizinden 
hafifce yaralanmıı yavruyu yer
den kaldırarak teselliye baıla
mıılardır. Buna mukabil bu 
otobüı kazaya hiç ehemmiyet 
vermeyip içindeki aynı otel 

müıtahdemlerlnden bir zatm an
latılmaz sinlrlilikler göstermeıl 
üzerine hiç durmaya ve iılediği 
bu haltlaalakadar olmaya lüzum 
görmeden geçmlt gitmiştir. 

İtin asıl ğarip ve ıayanı dik· 
kat ciheti iki adım ileride bulu
nan köprünün emin önü cihetinde 
saatj batındaki zabıtai belediye 
memurunun bu hadiseye karıı 

tamamen lakayit kalmasıdır. 
Acaba hu memur efendiler yal
nız bazı biçare fakir eınafın ba· 
ıına musallat olup ceza yazmak 
ve anlatılmaz bir gururla olduk
ları yerde put gibi ses~iz ve ha
reketsiz kalmak f çin mi böyle 
mevkilere dikilmltlerdir. Yoksa 
bu Perapalaı otelinin otobüsleri 
önlerine geleni devirip ezip geç
mekte bizim bilmediğimiz bir ıer
bestl imtiyazına mı malik bulu
nuyorlar!? 

Şarktaki komşular ne 
. yapıyorlar? 
Iranda tayyarecilik fevkalade ilerledi 

lranda tömendöfer hemen he- ıurette nakliyatı te'mln eden 
men yok gibidir. Mevcut olan, yegane vaaıta tayyaredir. 
Tibriz'den Culfa'ya kadar 151 Tayyare ılrketl, baılıca dört 
kilometrelik bir hathr. Bu hat, hatt& itletmektedir. 
U i -1- - i d ş ifıa Birinci hat: - Tahran - Pe-

rm ya go u uzer n e er - hlevi - Baku seyyahatın müd-
naya dolru 53 kilometre uzan- d ti - tt Fi t 00 k e o saa ır. a ı 3 ran. 
maktadır· Bu hattın Moıkova - Berlln hat-

iran körfezinde Hor Musa ile iltisakı vardır. 
ıehrini, Bahrlhazer üzerindeki ikinci hat: - Tahran - Butir 
Bende ıehrine raptedecek olan hfahan ve Şırazda tevekkuf edi-
bilyilk demir yolunun in~asına ltr. Seyahat müddeti: 8 saattir. 
bir seneden beri baılanmıı ilede, Fiatı 800 krandır. 
hattın uzunluğu 1700 kilometre Üçiincü hat. - Tahran-Bağ-
oldugundan , hitamına hayli dal-Hamadan ve Kermanıahıda 
zaman var demektir. tevekkuf edilir. Seyahat müddeti 

Yolcu ve emtia nakli için 7 saattir. Bağdada kadar flatı: 
75 dolardır. 

kervanlar ile otomobiller vardı,.. 
Gerçe otomobiller büyük bir te
rakkiyat teıkil eylerler ilede, 
bunlar için muntazam yollar la
ZIDıdır. Halbuki, İranda bu gibi 
yollar enderdir. 

Dördüncü hut. - Tahran 
Meıat. Seyahat müddeti G ıaat 
fiah 550 kıraandır. 

Bir ayda katolunan mesafe 
ı 6.000 kilometrodan 50,000 kilo-
metroya varmııtır. 

vaktnıda yetlftirllemedlği Açık açık 
itiraf olunmakla tabi tarafından 
iadei muhakeme yoluyla ihkak 
olunması z&mnında alt olduğu 
mahkemeye müracaat edilmittlr. 

Binaenaleyh, İranda, seri bir 

Bankadan •• ! 
->JooOıot<·-

0.1\T. 

Dilhıraş bir rica! 
Oğ·lunun naşi bulunan 
bir baba cinayetin n1ey

dana çıkarıln1asını 
istiyor 

Hekmeti hukuk erbabı ' iadei 
muhakeme) yolunun ıahsi ve u-
mumi,hukuki,cezayı, ticari itlerden 

ne kadar mühim btr amili adalet 
olduğunu ~ve böyle bade\ hü
küm ele geçen ıenetler ve vesi· 
kalar ile hak ve adil mefkuresi
nin temin edildiğini binlerce 
emsal ile ıerh ve izah etmiıler

dl r. Binaenaleyh gerek mevzuu 
gerek mahiyeti itibarile bir hadiıel 

hukukiye olan bu iadei mu
hakemede adalet nurunun haklı 
ve hakıızı layıklle göıtcreceği 

' füpheıizdir. 

Muhakemenin meb' de ve 
münteha11 hakkında tabiin 
tuttuğu mühim notların ayrıca 

bir kitap teklinde neıredilece

ğl de müstahberdlr. 

birer tarafa ıürer gibi İstanbul· 
dCLn aıırmak istiyordu ıaliba. Baı 
mabeyinci. 

- Ferman efendimizin. 
Dedi yer öpüp dairealne çekildi. 

J\bdülhamidin söylediği terfi ira
d lerinl Baıkitip Rıza peıadan 
b~e gizli olarak yazdırdı. Koynuna 
ıoJdu. 

( Devamı var ) 

4500 lira calan 
' 

memur firar etti ! 
lzmirden bildiriliyor : 

Dün Osmanlı bankasında yeni 
bir ıui istimal daha bat göıter· 
ıntıttr. Suiistimal me•' ele11i etra

fında geç vakit elde ettiğimiz 

malumat ıu merkezdedir : 

SuUstimali yapan memur Türk
tür ve zimmetine 4500 lira geçi
rerek Konya ya firar etmiıtlr. 

Keyfiyet dün Bankanın ser 
veznedarı M. Oskar Varington 
tarafından polis müdürlüğüne 

bildtrilmiıtir.Bunun üzerine Kon
ya vilayetine de pollı müdürlüğü 
tarafından bir telgraf çek ilmi§ ve 
•ullsUmalin ehemmiyetine binaen 
memurun derhal tevkif edilerek 
lzmire gönderilmeıi bildirilmitUr. 

Suiiıtlmal etrafında buğün 
tahkikata batlanacaktır. 

ac:::seea<== 

l\lüze koınisyonu 
İnkilap müzeıt komiıyonu dün 

loplanmıf ve yeni aıarm tasnifi 
lçin lazım gelen itlerle meıgul 
olmuıtur. 

Aynen dercediyoruz. 
"Mahdumum ıoför Mehmet 

Ziyanın 12-13 mayiı 930 tari
hinde bir sul kaıta maruz kalarak 
Arnavut köyü sahilinde mağru
kan naıi zuhur etmit ve zabıta 

tardından tahkikata baılanmıf 

lsede hala bu güne kadar cina
yetin failleri meydena çıkarıl

mamıı olduğunu dertli bir peder 
ııf alile merci ve makamı aidlnln 
nazarı dikkatine arzeylerim." 

Asnn 

i LAN 
Takılmde Kazancı pafa ma

hallesinin eski mezarlık Yeni 
Öd ağacı sokağında kain ıehrl 
919 ve senevi safi 10,000 Ura 
varidat getiren Vahrat oğlu nanı 
apartımanın tamamı satılıktır. 
Gezmek ve görmek için nıezkQr 
aparlımanın 9 nuınaralı daire
sine müracaat ve fluat huıuıunda 
kat'i olarak görüımek üzere ~a
dıköy (Telefon :327 ) Dvler baı
katibi lz~et beyden randevu alın-
ması. ( 14 ) 
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Muharebe başlamıştı. 
(6) ıncı keşide 11 Temmuz 

DADIR 

Bu, ebediyet kadar daya;ıacağı zannedilen 
mukavemete uğraşıyordu. 

zından Büyük ikramiye 

(200,0 ) Lirad1r - 28-
Bastilin, zulumdan,iatibdattan 

kuvvet alan topları gürüldedi. 
Burçlardan hain tüfekler kurtun 
ıaçtı halkın üstüne. 

Böyle bir karıılanıı, ilanı harp 
demekti. 

Kırallığın, derebeyliğin en 
melun kaleıl halka ilaoı harb 
ediyordu. 

Envalitten alınan toplara in-

sanlar koıuldu. 
Topların tekerleklerini kadın

lar itiyor, çocuklar çeviriyor ve 
erkekler çekiyordu. 

Halkın omuzlarında meydana 
sürüklenen toplar Bastil kalesinin 
kar111ına kuruldu .. 

içeri giren ihtllalcıların elinden 
kurtulmak için kaçmağa bile va· 
kit bulamadan öbür dünyayı 

boylamıth· Fakat zabitlerden 
bir tanesi kulelerden birinin te
pealne çıkmıt ve orda saklanma
ğa çahımıttı. Bir itçi kadını 

tepede saklanmağa uğraıan heri
fi aıağıdan görmüı ve hiç kimse
ye bir ıey söylemeden oraya 
fırlamıth. 

Şimdi üçüncü tabakadan . bir 
genç kadınla, imtiyazlı bir saray 
zabiti kartı karııya dılar. 

Göz göze bakııtılar. 
ikisinden birisi mutlaka öle

cekti. 
Zabit kılıcına sarıldı. Kadın 

bu hareketi gördü ve atıldı üs
tüne. 

Kılıç kandan çıkmadı. ZablUQl 
bileklerinde ıimdi keıkln iki 
ııra ditin acısı vardı. 

Saray zabiti ıtmdiye kadar 
kadınlara, ya ıalonlarda ıalına
rak, tavuı kuıu gibi dolaıırken, 
yahut yatakta çmlçıpla\c kendisi
ni beklerken ıörmüttü. Ve o 

kadınların baılarında kıvır kıvır 

beyaz, pudralı perukalar vardı. 

f Etekleri kabarık, gögüslerl ka-

barık. Memelerinin pempe batla
rı dekoltelerinden görünürdü. 

Halbuki timdi, ditlerıni bi

leğine geçiren kadının baımda 

pudr'1lı, beyaz peruka yoktu. 

Saçları dağınıktı.Kömür gibi sim

siyahtı. Etekliği kabarık dağildi. 

(Devamı var) 

Ayrıca : «100,000» Liralık bir mükafat i]e 
«50'000», «40,000», «25,000», «10,000» liralık 

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

verilecektir. • 
Biletler: Bayilerden Tenınıuzun 

günü akşamına kadar talep edil nıelidir. 

vedinci 
.,/ 

Üçüncü 
ğundan: 

icra n1emurlu-

Kadıköyünde Kutdilinde Gazi 
Osman paıa sokaiında 2 7 nu
marada mukim iken elyevm 

lstanbul n1ahkeı11ei as
liye üçüncü hukuk daire
sinden: 

Topu çekenler çoluk, çocuk, 
kadın, erkek, tıçi ve eınaflardı. 

Yine Butlle ilk mermileri on
lar, üçüncü tabakanın en alt k11-

mı attı .• 

ı - Bomba patladı 1 .. ----•, ikametgahı meçhul'bulunan Kad-

BELVU•• riye hanıma. 
Fatma hanımın zimmetinizde 

Müddei Madam Loiı taraf m
dan müddeiale~h Misak Marıa
lf yan efendi aleyhfne ikame ey
lediği boıanma davası tahkika
tında aralarında tiddetll geçim
sizlik olduğu ve yedi seneden
beri hanesini terk ettiği ve 
Ecnebi memleketine gittiği be
yanile dava arzuhalı müddeialey
hin f kamet ettiği Dolapdere Ye
ntıehtrde İrmak caddesinde 45 
numaralı haneye gönderilmif 
isede mumaileyh müddeialeyh 
Misak efendi yedi ıene mukad
dem çıkıp gltmiı ve semti meç
hul bulunmuı beyan ile iade 

Muharebe batlamııtı .. 
Baatll mukavemet ediyordu. 
Bu, ebediyet kadar dayana-

caıı zannedilen zıodan muka
vemete ufraııyordu •. 

Baatil tutuımaya baıladı. 
Derebeyllğin en müthlı kale

lerinden biri yıkılıyor itte. Pariı
ltler hücumlarını ııklaıtırdılar. 
Toplar daha 11k sık dolup boıal
maya baıladı .. yaralananları ka
dınlar arka sokaklarda tedavi 
ediyorlar' aenç kızlar ıevgilllerl
nt bu huri yet ka vgaıında sonuna 
kadar dövütmeye kendi ellerile 
sevkedlyorlardı. 

Yalnız Baıtllin zaptında değil, 
bütün f ranıız inkılabında halk ka- · 
dınlarının oynadıkları rol cidden 
çok mühimdir. ihtilali kebir mu
vaffakiyetinfn yarısını fakir ka
dınların celadetlne medyundur. 

Baıtflin bir kapısı zaptedtldi. 
Baatll zaptolunuyordu... Pa

rlılilerin hücumu karıııında mu
kavemet edemiceğinl anlıyan 

kumandan Delonay teıllm olu

yordu ... & 
Halk kaleden içeri girdi ... 

Bugüne kadar iniltiler, ahuvah
lar 9 zencir ıakırtılarıyla dolan 
Bnstilin duvarları, ılmdi genç, 
imanlı ihtllalcı naralarıyla ıar

ınlıyordu. 
lhtilalcılardan bir k11mı kale

nin burçlarına çıkarken, diğer 
bir k11mı soluğu kumandanın 
yanında aldılar ve melun herifin 
kafası kesildi ... 

Bastllln muhasaraıı tam beı 
saat ıürmüttü. 

Muhasara edenler doksan ıe
kız ıehit ve yetmit uç yarali 
vermlılcrdl. Halbuki muhaıara 
~dilenler, yani Baıtil kaleıinin 
muhafızlarından yaloız bir kiti 
ölmüıtü. 

Muhaıaraya Gard Fransez kı
taatı da çok yardım etmittl. 

Birden bire indirilen bir köp
rüden içeri giren lhtllalcılar ku
mandanın kellesini koparıp sırıla 
taktıktan sonra,bu melun zındanın 
muhafazasında domuzluklar eden 
üç zabiti ve bir kaç Kral aske
rini de temizlediler. 

Kale kumandanı Delonay, 

Unkapanında Fener caddesin
de hırdavatcı dükkanında dün 
bir bomba patlamıt, o ıırada 

dükkanda bulunan Küçük Muı
taf a paıada oturan Mustafa 
yaralanmıt ve derhal vefat et
mittir. 

BAHÇESİ matlubu olduğu iddia edilen 50 
liranın tesviyesini oatık tarafı-

- HARBiYE - nıza gönderilen ödeme emrinin 
İıtanbulun cenneti zahrına verilen, ıarhta ikametga-

Vlyolonfst ZEKi B. idareıinde hınızın meçhul bulunduğu zikr 
O R K E S TR A edilmesine binaen ilanı tebligat 

Taze bira, nefis mezeler icrasına karar verilnıfttir. Tari-

Kibar aileler mahfeU 

Mustafamo .vefatı müddeiumu
miliğe haber verilerek tahkikata 

batlanmııtır. 

Alacak yüzt'i1ulen .. 
' ':L ,_,_.. , 

lstanbul 4 üncü "icra nıe-

hi ilandan itibaren bir ay zar
fında müracaatla itiraz dermiyan 
edilmediği ve anı takip eden 8 

gün içinde borcu eda ve ya bor- edilmif ve müddeiye vekili tara-Unkapanında Sarıtemlr ma
halleılnde bekçi İshak ile hamal 
Ahmet bir alacak meı' eleılnden 
dün blrbirlerile kavgaya tutuı

muılar her ikiıide ınuhtellf 
yerlerinden alır ıurette yara
lanmJtlardır. 

lıhak ile hamal Ahmedin 
yaraları · tehlikeli olduğundan 
hastaneye ya tırılmıtlardır. 

İstanbul dördüncü icra 
menıurluğ·undan : 

Haılbe, Mediha • ve Hatiçe 
T evflka hanımların mütevefflye 
Zafer hanımın halt hayatında 
Cemile hanımdan borç aldıkları 
180 liraya kartı temlnen Üskü
darda Hace Heama Hatun ma
hallesinde Pavaltmanı caddesinde 
atik t 21 mükerrer cedit 2-14 
No. tevsi intikali bir kıt'a arsa 

1 

30 gün müddetle ihaleyi evvellye 
müzayedesine vaz olunarak 30 
lira bedelle sahibi uhdesinde bu 
def' a yüzde beı zamla ve 1 i gün 
müddetle ihaleyi kat'iye müza
yedesine vaz olunmuıtur. Hudu
du taponun ifraz barltaıı muci-
bince cephesi Patalimanı caddesi 
sağ tarafı ve arkaıı Ayte hanı
mın ıol taraf, senlye hanımın 
kayden müfrez arsal hd 1 arı ma ut-
tur. Ber muctbt ıenet h 
281 zira terblinden ön - k lm 

ve arita 

1 
u yı ı •t 

duvarlı 2i1 lira kıymeti muhaın-
meneli tehi arıadır MezkA 1 . ur ar-
sanın iftirasına talip olanlar ve 
daha ziyade malumat almak lı- ! 
teyenlerin kıymeti muh·- 1 

Ü d 
~~mene-

nin y z e onu nllbetl .. d j .... e pey 
akçesinin ve g26-5258 d 

oıya nu-
maratılle H-7-30 tarihinde latan- ı 
bul dördüncü icra meınurlufuna 
müracaat etmeleri tarihinde ıaat f 
14 ten 16 ya kadar birinci ihalesi 1ı yapılacağı ilan olunur. 

nıurluğundan : 
Kadri efendinin Bayram e

fendi zimmetindeki alacağının 
istifaıı zımnında mahçuz bulu
nan Saraçhanede Dülger zade 
mahalleılnln büyük karaman 
sokaiında atik 27 cedit 20 nu
maralı dükkanın n111f hi11esi 
otuz gün müddetle müzayedeye 
vaz olunarak talibi uhdesinde 
bet yüz lirada olup bu kere 
yüzde bet zamla ve on beı 

gün müddetle ihalet kat'lye mü
zayedeılne vaz olunmuıtur. 

ilk ilana kondu dükkanın 
sokaktan içeriye ıtrildikte, ze
mini çini döıell bir dükkan ma
halli olup camaklnla bölünmüt 
bir merdiven altı ve tahta perde 
bir bölme ahıap merdivenle yu
karıya çıkıldıkta bir küçük ıofa 
üı:erinde bir oda bir hala ıokak 

kısmında demir parmaklık var
dır. Tevfik efendi müıtecirdir 

hududu : Bir tarafı Muharrem 
Raıtt Beye ait apartıman bir 

tarafı Haltt Bey fırını arkası 
gene Halit Bey fırını, bafçeıi ve 

cephesi karaman yokuıu ile 
mahdut meıahaaı temamen yir-

mi altı metre yirmi bet santim 
murabbaıdır. Tamamı kıymeti 

muhammeneıl bin liradır. Talip 

olanların kıymeti muhammene· 

ılnln ht11eye muıip yüzde onu 

niıbet!nde pey akçesini müsteı
hıben 928 ve 11022 doıya tari-

hinde bizzat ve ya bilvekale 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Fınat-ıatıbk eml&k. 
Boyacı köyünde ilkele karıı

aında müceddet 7 odah hane sa
tılıktır. Galatada Bosfor Han No. 
7 müracaat. 

ca yetecek mal ve saire irae fından talep üzerine dava arzu-
eylemediğiniz ıurette gıyabınızda halinin ilanen tebliğine karar 
muamelatı lcraiyeye devam olu- verilmlt olduğundan müddeialeyh 
nacağı mezkur ödeme emrinin Misak efendinin bir ay zarfında 
teblii mekamıoa kaim olmak dava arzuhaline cevap vermek 
üzere ilAn olunur. üzere ilanı keyfiyet olunur· 

·~~~~~~ff.~~~++++++++++++++++++++ 
:~:. • • • • • • • • DOKTOR :~ 

i: AGOP YESSA YAN ! . ~ • h . d •·;+ 
): Langada camiıerif sokağında No. 19 lu muayene aneıın e +:• 
:f hergün haıta kabul eder. +•• 
y • ·········~J ++++++(~>+++(~>v+~++~YYYYYYYYY~~ 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satıhk Hane: 
Edlrnekapıda Kariyel Atik Alipafa mahalleılnde Camliıerif ıoke

ğında atik 21 mükerrer cedit 4:9 numaralı ve bir miktar bahçeyi 
havi harap hanenin bf'dell naklen ve petlnen tediye _ed!lmek üzere 4 00 
lira bedelle 5-7 · 930 tarihine müsadif Cumartesi gunu saat 14 de ale
ni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,50 hesabile teminat 
makbuzlarile lstanbul Milli Emlak müdüriyetine müracaat eylemeleri. 

Beyoğlu ikinci sulh hu
kuk n1uhken1esinden : 

Amprouos veledi Ohanes ef.-

ye Serkll efendi tarafından aley
hinize ikame olunan izalel ouyu 

davasının neticeıinde taylan mu
tasarrıf bulunduğunuz Taksimde 

valde çeımeıincle atik 85 ve cedit 
93 No lı arıanın müzayede ile 
satılarak esmanı haıilealnln his-

sedarana tevdi ve takılmi ıure
tile izalei ıuyuuna 17 Nlıan 930 

tarihinde karar verilmi~ olduğun
dan tarihi ilandan it ibaren ıeklz 

gün zarfında ınüracaatla 
zi da va edileceğinden 

makomına kaim olmak 
keyfiyet ilan olunur. 

temyi
tebJiğ 

üzere 

"), ARIN,,IN T Al{Vİ.l\1İ 
Haziran 

Senet PERŞEMBE Senet 
Reımiye 26 Hicrfye 

1980 1849 

Namaz vakıdarı 
Alafranga 1 

Güneı 
Ôyle 
lkındf 

~. d. I 
4,30 

12,16 1 
16, 17 

Ak~am 19,45 
1 1 Yatııı 21,49 

1 lıntıik 2 ' l o ' 
Muharrem 

28 

Alaturka 
•. d. 
8,45 
4,31 

Güncı 

Öyle 
tkındi 8,32 

Akı m 12,00 
Yatsı 2,04 
imsak 6,25 

Ruzı Hızır 

52 
s= = 

• 



• 

Sahife 6 YARIN 26 Haziran 
:s:s:: 

HASAN ZEYTİN YAGI OKKASI 100 KURUŞ 
Artak yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavlarda, havyarda ve bilha11a mayonezde Haıan zeytin yaiı iıtimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi 

tatlıdır. Hami:z:lyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız flattan daha ucuzdur. Mahlnt yağlardan tevekki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek karı 
akıldır. Bllha11a içmek ıuretil · Haıan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, laf, böbrek ve bilha11a karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında bol bol Hasan 
zeytin yağını içiniz. Kiloluk tltelerde 80, bir ve beı ve daha büyük tenekelerde ıaff okkası 100 kuruıtur. Hasan Ecza deposudur Toptancılara tenzilat . 

...m ........ ._ ............ 

Devlet demiry~llan ilanat? ~~~:~i~'de~i~rdüncü. icra !Emniyet sandıg\J 1 müstak-ıı Supki paıa zade Sa.mı beyin 

1 
ti Mihran Ef, olan borcuı:aan do- e 1 • • 

Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyHI 
pah zarfla müoakaıaya konmuıtur. 

ka- layı furuhtuna karar verilen Ak· rı~ e~ının nazarı Dikkatine : 
ıarayda Baba Hasan ilmi mahal "6J 1. \1 

Münakasa 12 Temmuz cumarteıl günü ıaat lfı da Ankarada lesinde cedit L\ltfl Ef. sokatında 
kAin cedit 1O,12, U, 15 No. ile Devlet demir yolları idaresinde yapılacaklar. 

Jıtirak edeceklerin teklif mektuplarını aynı gilnde ıaat 
kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

15,SOa murakkam maa bahçe bir bap 

Talipler münakua ıartnamelerlnl 5 lira mukabilinde Ankarada 
Ye Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Gayri n1enkul malların ı 
aç k artırma ilfını 

lıtanbu dördüncü icra memur
luiundan: 

Açık artırma ile paraya çev· 
rllecek gayri menkulün ne oldufu: 
Çıflik 

Gayri menkulun bulunduğu ı 
mevki mahalleıl, ıokaAı, numa- 1 
ra11: Beyoğlu, Kemerburgaz ka- ı 
riyeıl, cebeci mevkllnde '4 parça 
erazi ve çiflik ebnlyesini müı- !' 
lemll Çavuıbaıı çiftliği. 

Takdir olunan kıymet: 192.1t4 
liradır. 

Artırmanın yapılacalı, yer 
gün, taat: İ•tanbul 4 üncü icra 
dairesinde 31 • 7 - 930 perıembe 
aünil saat 14 den 16 ya kadar. 

l - lıbu aayri menkulün 

lıtanbul 4 üncü icra memur-

1
. 

luğundan : Açık artırma ile 
paraya çevrilecek gayri men
kulün ne olduiu : Mükaddema 
muhtertk maa bir kıt'a bağ el
yevm maktup tarla ve harap bAğ 
mahalli sırf mülk. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: Üıküdar Bulgurlu elyevm 
azizfye M. Ktreçburnu sok:ak 
7, 7 M. Takdir olunan kıymet: 
üç bin beı yüz Ura. ,. 

Artırmanın yapılacaf1 1 yer, 
ıün, saat : latanbul 4 cü icra 
dairesinde 17/7/930 perıenbe 
ıaat 16 ya kadar. 

1 - lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnamesl 7 /7 /930 ta· 
rlblnden itibaren 930·26 No. ile 
lıtanbul dördüncü icra dalreıl-

artırma ıartnamest 19· 7·930 ta
rHıinden itibaren numara ile lı· 
tanbul 4, ilncü icra dairesinin 
muayyen numarasında her keıln 
görebilmeıl için açıktır. handa 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak llteyenler, iıbu ıartna
meye ve 929-24 1 dosya numara-
11yle memurlyetimfze müracaat 
etmelidir. 

nln muayyen numaraaında her 
kealn ıöre bilmesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
mablmat almak llteyenler, tıbu 
ıartnameye :ve 9 8 0· 26 ,foıya numa-

İ raıile memurlyetlmlze müracaat { 
1 etmelidir. ı 
1 2 - Artırmaya irttrak için 

1 

yukarıda yazılı kıymetin yüzd~ 
yedi teminat gösterilecektir. '2 -Artırmaya tı tir ak için yu • 

karda yazılı kıymetin yüzde üç 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu slclllle sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla 

diğer alakadarların ve trtlf ak 
hakkı ıahlplerlnln bu haklarını 

ve huıuılle faiz ve masrafa dair 
olan ıddtalarmı tıbu ilin terihin-
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müıbltelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder akıl halde hakkları tapu 
ıtcilile sabit olmıyanlar aalıt be
delinin paylaımasında hariç ka
lırlar. 

' - Göıterilen gilnde artır
maya tıUrak edenler artırma 
ıartnameılnl okumuı ve luzumlu 
malumatı almıı bunları tamamen 
kabul etmlı ad ve itibar olunur. 
Üıtünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanıoda verllmezıe 
gayri menkul ikinci bir artırma 
ile ıatıhr ve bedel farkı ve mah
rum kalınan yilzde bet faiz ve 
diğer zararlar ayrıca bükme ha
cet kalmakıızın memuriyetlmlzce 
abcıdan tahsil olunur. Bet nu
maralı fıkradaki ıart tahakkuk 
etmek kaydtle üç defa bağrıldık
tan ıonra gayrı menkul en çok 
artıranın üıtünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezıe artırma aerf 

Lbırakıhp alacı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya 
tktncl olmasına ve gayri nıenkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
satııın tarzına göre di~er tartlar 
artırma btrlncldlr; müterakim 
vergi, belediye, vakıf icarelerl 
müıterlye aittir. 

Yazılan Çavuıbaıı çlftliil yu
karıda göıtertlen 31- 7· 930 .tari
hinde lıtanbul ' üncil icra me· 
murluiu odaıında iıbu llln ve 
ıöaterllen artırma ıartnameıl 
datreılude aatılaoaiı filo olunur 

. ... 3 - Hakları tapu sictllle ıa
bit olmayan ipotekli alacaklılar· 
la diğer alakadarların ve irtlf ak . 
hakkı ıahtplerlnin bu haklarını 
ve husuılle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını lıbu ilan tari
hinden itibaren yirmi giln içinde 
evrakı müıbitelerlle birlikte m e
murlyetlmlze bildirmeleri icap eder 
Akıi halde hakları tapu slcllile 
ıablt olmayanlar satıı bedel inin 
paylaımasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya tıtlrak edenler artırma 

ıartnameıfnl okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmtı ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men· 
kuUin bedeli zamanında veril-
mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile ıatılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde bet 
faiz ve diğer ıararlar ayrıca 

hükme hacet kalmakıızın me· 
muriyetlmlzce alıcıdan tahsil 
olunur. Beı numaralı fıkradaki 

ıart tahakkuk etmek kaydtle 
(iç defa bağırıldıktan ıonra gayri 
menkul en çok artıranın üı· 

tünde bırakılır. Şart ta hakkuk 
etmezıe artırma geri birakulup 
alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 

' teminatta kalkar. 
5 - Artırmanın bf rlncl ve ya 

ikinci olmasına ve gayri menkule 
tellluk eden kanuni hakka ve 
satııın tarzına göre diğer ıartlar. 

Artırma ikincidir. birinci ar
tırmada en çok verilen para bin 
liradır. Müterakim vergi, beledi
ye, evkaf rüıumu müıterfye 
alttfr. Peıln para ile satılacaktır. 

Y azalan ıırf mülk bat yeri 
yukarıda gösterilen 17/7/936 ta-
rihinde lıtanbul ~ üncO. icra me
murlutu oda11nda it bu ilin ve 
ıöaterllen artll'ma tartnameıl 
dalrettnde aatalacatı din olunur. · 

konak ile derunlne carlyedl ma
ıura bir çuvaldız mayi leziz 22 
hlaae ftlbariyle bir bt11esl otuz 
aün müddetle müzayedeye vaz 
oluumuıtur: 

Hududu : Haydar hane tek
kesı ve Horhor caddesi, Mustafa 
Ef. ıokağı, ve Haydarhaue tek· 
keıt, Horhor caddeıt Lütfi bey 
sokağı ile mabdudtur. 

Müıtemelltı : Konaklardan 
birinde bir avlu bir odunluk, bet 
aralık. bir çini •ofa iklıl çini 
döıeli 16 oda bir çini salon ve 
bir mozaytk ıalon bir mermer 
tatlık bir balkon bir ıof a iki ıa
lon iki kiler iki hala üç mutfak 
tekkurnala bir hamam, malta taı
lık, bahçede fkf kuyu, bir ıu 

hazinesi mütaaddlt eıcarı mnıml
re ve ıayrl müımlre vardır. A
lettahmtn konak 535 metre ve 
bağçe dört dönüm mıkdarında 
ve hluedarlaran tahtı itaallnde
dlr. Diğer konak mermer sütun
lu bir mermer aralık bir mer
mer taıhk üç malta döıeli do
kuz oda bir merdiven altı bir 
taı arahk bir hala, maa yalak 
bir muıluk lkl ıahnlı üç set n
zerlne alettahmfn beı dönüm 
mıkdarında bahçede bir havuz 
bir çeıme mevcut olup bahçenin 
etrafı dıvar ile muhattır. Deru
nunda hi11edarlardan Hatibe H . 
muklmedlr. Bahçede ayrıca bir 
uıak odası vardır. Kötkün müı
temelatı biri t ı iki aralık 4 oda 
bir hala bir mutbak ve bir sofa
dan ibaret olup hıuadarlardan 
Hayri beyin tahtı iıgallndedlr. 
Selamlık cihetindeki bahçede eı
çara muımlre ~e aayri müımlre 
mevcuttur. 

Bundan fazla malömat as-44 7 
No. doıya1anda muharrer olup 
müracaat olunabilir. Müzayedeıl 
Ayasofyada Adliye binası dahi· 
ltnde 4. üncü icra dairesinde 28 
7 - 930 tarihinde lhalet evvellyeıl 
tekarrür edeceğinden tıttraya 

talip olanların kıymeti muhaın
mlneıl olan!39,000 liranın hi11eye 
muılp mıktarı yüzde on nlıpettn · 
de pey akçalarını nezneye teı· 

ilmiyle yövmü muayyende bizzat 
ve ya bllveklle hazır bulunma
ları ilan olunur. 

Veresiye 
lzmlr terzihaneıtnde ıon 

moda, ehven ftatlarla, ıon 
derecede ıuhuletli ıeraitl~ 
erkek Ye kadın koıtümler 
,serian Jmal olunur. 

Ankara caddeıl VllAyet 
kar111ında No. 1 7. 

MUS'f AF A ve KEMAL 

Doktor A. kutiel 
Muayenehane ve tedaTil elektrikt 
laboratuvarı. K.arak6y to~lar 
caddeıl 3' 

Sandığı Müdürlüğünden: 
Vadeleri huhllünde tediyeyi deyn edilmemesinden dolayı bllmü

zayede ıatılan emvali gayri menkule borçlularına bir haftalık son bir 

ihbarname gönderileceflne daır ne Sandık nizamnameıinde ne de 
yeni icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müıteriler tarafından 
yilzde on -zam için vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine 

mütedair hır kaylt olmadıAı halde eski icra kanunundan milltebeı 

bir itiyat satkaaile vukua gelen müracaatların fs'afına imkan olma
dıfından alakadarların kat'i karar çekilmezden evvel borçlarına ö
demlt veya yentlemfı bulunmaları llzım geldiği Han olunur. 

Defterdarlık ilanı 
KİI~1 LIK SEYİJ~ A AHALlJ 

l~eylerbeyi sarayı civarinda evvelce lstavruz ça
yırı şin1diki halde seyir n1a ha1Ji, senelik kira~ı 
( 400) liradır. Kiralamak nn1an1elesi pazarlık su
retiyle 29 haziran 930 paza r hünü saat 14/30 <la 
f)efterdarlıkta yapılacaktır. 

~ ~ 

SA TILII( J)ÜKKAN HİSSESİ No 8, Valde 
hanı altı, Çakn1akcılar, 9 da 6 hi sesi. n1ezkur his
senin tahn1in edilen kı) ı11eti bedeli defa ten alın
n1ak şartile 550 lira satış 111uan1elesi a leni ınüzayede 
usulile 28 Haziran 930 cun1artesi saat 14.30 da 
Def terdarhkta yapılacaktır. ( R - 239 ) 

SARAVBURNU PARKI 
Londra birahanesinde icrayı ahenk eden aaz heyetinde lli

veten son hatıra ve ruhumda baharın hakiki bülbülü Hikmet 
Rıza Hanımla Radyoda takdire mazhar olan muganniye Servet 
Hanım ve madam Emin ve gazelhan 1\uman beyler her gün ve 
aece icrayı ahenk etmektedir Ayrıca ıaz zamanına kadar muh
terem halkın eğlenmesi için filipsln ilk defa getırdlll en büyük 
iki hoparlöril maktneıl çahıacaktır. 

Duble bira 20 envaı mezeler ~5 kurut -
Denizli vilayeti 

encümeninden: 
daimi 

Denizlinin Acıpayam kazasında yapılmakta olaa mektebin 
tamamının lntaıı bermucibi keıtf ı 0,000 Ura bedel ile 12 Temmuz 
930 cumartesi gür.Ü aaat 15 ıe kadar kapalı zarf uıullle müna· 
kaıaya konmuıtur. lıttrak etmek isteyen taliplu 800 liralık Türk 

Bankalar1ndan alacakları teminat mektuplartle tekllfnamelerlnl 
yevmü mezkO.rda Denizli vilayetine vermeleri ve keıifname ıartna
nıeılnl görmek isteyenlerin encümen kalemine müracaat etmeleri 
tlln olunur. 

........................ 
TAViL ZADE VAPURLARI 

Munt zam Ayvalık poıtaaı 

~llB... Selamet 
r-- vapuru 

Her perıembe saat 17de Sir
keciden hareketle Gelibolu,Ça· 
nakkale, Küçllkkuyu, Altıno
luk, Edrellilt, Bürhanlye ve 
Ayvabla azimet ve avdet ede· 
cektir. 

Dikkat : Cuma akıamı Ed-
retmlt 1olcuları trene :yetlıti

rillr. Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adreı ı Yemiıte Tayf} zade 
biraderler. Telefon l.t. 2210 

, 

T rabzon I .... üks Postası 

Sulh 26 v8:::r:n Perşen-
b günü saat 20 de Sirkeci e rıhtımından hareketle (Zon-

guldak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gtreıun, Görele, Trabzon, 

Rize, Mapavrl, ve Hopaya azimet 
ve aynı iıkelelerle Sürmene, Vak-

fıkebir, Görele, Fatsa •• Onye-
ye ufrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için nıahallt 

milracaat: Sirkeci aalonu karfı-
ıında Mısaa Oğlu Han No:! 
Telefon letanbul 35( 

Meıı'ul MndürüıSüleyman TeYfik 


