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, ... Cumhuriyette işkence-
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İşkence, eziyet, müsadere ve 

angarya memnu'dur 
rTeşkilatı esasiye: 7a 1 

Geçen gün Bakırköyde bir 
cinayet olmuıtu . Bu cinayetin 
maznunu Ömer atlı biri idi. 
Maznun Ömer İstanbul tevkif
baneaf ne teslim edildikten 
bir kaç gün sonra Hastanede 
vefat etmittlr. 

Evvelki gün intiıareden ga
zetemizde maznu'l Ômerin 
müthlt bir ltkenceye maruz 
kalmaktan mütee11iren öldüğü 
haberi yazılmııtar. Bu adamın 
tevkif aneye yürüyemez halde ' 

mı,tlr. Tabii, morg raporu 
bütün hakikatları meydana 
çıkaracaktır. 

Esas mes'ele : Sadece "Ö
mer,, atlı vatandaıın ölümü 
ve dayak , eziyet hndised 
olarak karıılanmamalıdır. Ta-
bii bir milletdaşın feci akibe
tinden müteessir . olmıyacak 
katı yürekli kimse tasavvur 
edilemezdi. Ortada ise, yalnız 
bir tek vatandatın değil, Tür
kiye Devletinin bütün tab'asım. 
bizzat Türk milletinin medeni ıetlrildfii muhakkaktır. Ken 

dislnin istidası üzerine jan-
darma karakolunda. dayak ye

yip yemediği meıelesi tahkik 
edilmektedir. 

haklnrını koruyup siyanet eden 
ı Türk kanunları meı'elesi var

dı. Çünkü : 

Mesele bir vatandaıın da
yak, eziyet ve iokenceye da
yanamıyarak lerkihayal et
mlı olması iddiası olduğu f çin 
iddia makamının ve alaka
darların harekete gelmeleri, 
kanuni tahkikatın tekemmülü, 
intacı namına elzem idi. 

Netekim, 11 7 " inci iltintak 
dairesi tahkikata vazıyet ey
lemfıtir. Dün vali muavini 
Fazlı beyle Jandarma kuman-
danı beyin, "iıkence,, meıe
leılne dair bazı gazetelere 
beyanatta bulunduiu aıörül
müıtür. 

Fazlı B. : Hadisenin tahkik 
edildiğini, iıkence olmadığını, 

henüz teeyyüt etmif bir 
fey bulunmadığını da söy-
lemektedir. Bir tahkikat ne
tlceıl alınmadan, meseleyi 
kestirip atmanın doğru olup 
olmadıiı anlatılmazsa da, açık 
bir hakikatı te'vil etmenin neye 
faydası olacağını kestirebilmek 
miimkün değil gibi geliyor. 

Jandarma kumandanı bey 
de : meselenin izamedilmiı 
olduğunu söylem ittir. Şu halde 
izamedllen hadlıenin bir eıası 
vardır, Demek olmiyor mu ? 

Bir vatandaıa, kanun hl· 
lafında dayak atılmıı, 'iıkence 
yapılmıf olduğu yanlıı degildlr. 
Ortada izamedilmiı her hangi 
bir hediıe de yoktur.Böyle bir 
haTeketten "yarın,, eazeteıi 

tçln ne fayda tasavvur edtlebi
lirdi? 

Bilakis, "yarın,, ortaya at
mıı oldugu mesele ile, yapıl
dığı muhakkak olarak göıteri
len kanunsuzluk hakkında di
kkatı celbetmek iıtemit idi. 

Hapiaane baıtaneılnde ölen 
Ômer, bakikatan kalp ıekte
ıinden mi vefat etmiıtir? Btlln
diatne göre, bu vatandaıın 
• Sepuaemiden • öldüaü key
fiyeti de nazarı dikkata alın-

Cumhuriyet kanunları, va-~ 
tandaıların hayat, hürriyet ve 
selametlerini her hangi bir 
haks~lağa karııı tekeffül edi
yordu. DJğer taraftan eldıe bir 
de teıkilltı esasiye vardı. Bu
nun: "73,,üncü maddeıl " lı
kence,, "aniarya,, ve "müsa
dereyi,, kat'i surette mene di-
yordu. Gene Türk ceza kanu
nunun "25B,,üncü maddesile 
"~65,,incl maddesi teıkilatı 

eıaıiyenin "73,,üncü maddesi 
müeddasını ml\letin " kaza ,, 
hakkı namına te'yidetmekte 
idi : 

Bu itibarla, Ômerln hapi
ıane haıtanealnde ölmesi key
fiyeti, bir vatandaıın sessiz 
sadaıız göçüp gitmesi f ti değil-
di. Daha evel, kanuna kartı 

yapılan sul kaıtı mündemiç 
bulunuyordu. 

İıtc bizi, Ömer meı'eleıin
de tiddetle alakadar eden bu 
iki cepheli vaziyet olmuştur. 
Bunuola beraber, samimi ve 
açık söylemek lazımgeline, 
Vali muavini Fazlı Beyden: 
Hakikatın dikkatle araıtml

mnkta olduğu, neticenin ta
ayyün edecek ıekline göre, 
kanunu çiğnemek cür' etinde 
bulunanların adaletin hükmü
ne terkedileceklerini söyleme
leri beklenilirdi. 

Halbuki: Fazlı B. beklen
mlyen bir sovuk kanlılıkla; 
henüz resmen aydınlanmamıı 
olan iddiaların vaki olmadıfını 
söylemlttir. Neticelenecek tah· 
kikatın, Fazlı beyi tekzibede
ceii ıüphesfzdir . 

Bir mernur, bir jandarma 
bir hatada bulunabilir. Onun 
hataıı da, tüpheıiz kendisine 
racidir. Fakat, hakikati ıizle
menin, bir kanunıuzluk itini 
halk nazarında rok - h 1. ır ıup e ı ve 
karanlık vaziyetlere d- _ 
nin ıebebi nedir? uıurme-
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= 

ABONE: 
Dahil için eneliğl 110') 

Hariç .. 2700 

iLAN : Tarifeye tabidir . 

Fiati 5 kuruş 

27 Haziran - Cuma 1930 

Limanda bir Montekarlo prensliği ! 
Liman şirketi etrafına, kaşanelerine, 
debdebeli mefruşata ve zevküsef a mu
şlarına nasıl binlerce lira dağıtmış? ---Liman 

darat 
şirketinin Montekarlo prensliğine taş çıkartan 

ve ihtişamını hayretlerle neşrediyoruz. 

Ayda 500 liradan 3 ıene kira
ı ıan n ve peıinen 15 bin lira 

verilen Y ağkapanındakl 

Haydar Hanı 

Dün İstanbul limanının hlıap 
gününün geldtgini ve limandaki 
fecayiin bir bilançosun birere birer 

1 
yazacağımızı bildtrmiı ilk hakikatler 

olarak devlet hazJneginin zarar

larını kaydetmittik. Bugün za

vallı İstanbul, llmapının ölüm 
ve inhitat sebeplerinden haber 

aldıjımız ıayanı hayret huıusatı 
derç ediyoruz. 

Bir defa ilk hayretler vere
cek cihet bol keseden yapılmış 

teıktlattır. Şirket te§kilatı bir 
vekalet kadrosuna faiktir. Mü-

Bununla liman itine kıymet 

ve azamet verilmek istenilmi,
tir. Halbu ki şirketin vaziyeti 
kanuniyesi limanda : (Mes'ul bir 
muhafızın muhafazası tahtmda 
yapılan nakliyecllikten ibarett ir). 
Esasen bu mes'ul muhafız dEı rü
sumat ve muhafaza memurlarıdır. 

K~işa nt: lu- ! 
Liman ş irketi, sırf daülaza

met ve ihtişam iptila ından do
layi yüz binlerce liralık kn§ane
ler alıp durmuıtur. 

Şirket liman hanını 
liraya satın almııtır. 

bir ıey yok! 
Bu hanın yalnız 

300 bin 
Şaıacak 

Şirketin ··20 bin lira sarfile yap
tırdığı iş muşu ve 4 bin lira ile 

muı haline getirdiği 

Kuvvet roınorkôrü 
tertibatına 50 bin lira ıarfedil
mi§tir. 

Mobilya ve mefru§ahna da 
hemen hemen 100 bin liraya 
ya.kın para vuilmfştir. Bunlar 
limanın sırtmdan çıkmaktadır. 

Şirket Liman hanından mada 
Galatada Yağkapanında mahiye 
500 lira üc-retle tuttağu vesant 
hareket şubesine tahsis ettiği 
ayrı bir binayı da elinde tutmak
tadar. Bundan ba§ka da var : 
Galatada salon karıısında ame
le şubesine ücretle kiraladığı 
bir binayı da tahsis etmletir. 

düriyetler, müfettıoler, şubeler Bunlardan hariç olarak ta ücret-
hemen namütenahidir denilebilir. le çok ye rlerde gişeleri vardır : 

Hele ıu ıubesi, amele müfet- S evk memurlukları, su ağızlıkları 
tiıliği, kontrol müdüriyeti, bat gıbi bunlar pek ala t evhit ve 
müfetttılik, tetkilt komisyonu ta sarruf olunabilirken sarf daral 
lüzumsuzluklar o ıah eserlerin- ve i htişam ueurna almmı§lardır. 
dendir. Bunlardan t ariç olarak Hiç birine }üzüm yoktur. 

muamelat ve muhasebe müdfı- Cel I« vfi ın g·el ! 
riyetiyle vesaiti hareket müdü· .1 • 

rlyetl vardır. Hele muamelat Şirketin bol keseden 32 bin lira- Amele müfeti§liği binası müı· 
müdüriyetinde (8) müdür var- ya alarak amele müfettiıllğine temilatiyle emlak bankasınca mü-
dır : Birinci müdür, 2iaci mü- tahılı eltl~i rıhtımdaki zayedeye konmuf, şirket otuz 
dür, Büncü müdür !.. Harap bina t iki bin liraya satın almıı , ve 8 .............. ~ . ...,.......~~~ 

'f ekzip edeccğinizt· ... 

Bir jandarma tev
kif edildi! 

Kesik baş faciası mazını
nu işkence ile ölmüştür. 

1 Dayak Ankaraya da si
rayet etti! 

• 

Tokat ve yumrukla karanlık bir oda
ya soktular, dayak bütün şiddetile 

devam etti ... 

Hükiimet Ararat dağı~; 
kuvvet sevketti ! 

Evvelki günkü nüshamızda 

Keıtkbaı faciasının faili olarak 
yakalanan Ömerf o dayak ve iı
kence neticesi olarak umumi 
hapishanede öldüğünü yazmııtık. 

Bütün iazetelt're takaddOm 
ederek verdiğimiz bu haber, 
havadiı atlamak acmyla muz-

Vak' aJırı karışan m iistautifjP ne .ııapular '! 

Ankara, 16 (Hususi) - Ev· 
velki iece ıaat bir buçukta An
kara Hacı Bayram polis merke-
zinde bir dayak hadisesine ıahit 
oldum. 

1 gördük. Ve orada durduk, hadi
ıeyi ıeyrettlk, aonradan numara
sının 8 2 olduğunu öğrendiğimiz 

ınemur efendi öfkesini alamadı 
ve yardıouna bir poliı arkadafı
nı çağırdı, zavalh genci tokat ve 

Franıız ve alman aazeteleri-
tnln Tahrandan alarak neırettik

lerl bir telgraf haberine nazaran 

prk hududumuzda Ararat dağı
na bir zamandan beri iltica ve 

taha11un etmlı olan firari eıkıya 
döküntülerini kat'ı surette temiz-

lemeye karar veren Türkiye hü
kQmeti bu dağ üzerine •ık ~ h ... erı a -
rekat icra etmektedir. Avrupa 
gazetelerinde f ntiıar eden haber-

lere göre hükumet Ararat dağına 

on bin kitilik bir kuv\'et aevket-
( Devamı bet ine ıahffede ) 

tarip muhbirler tarafından guya 
( Devamı 5 nci sahifede ) 

~---------------------~------
Ta stik edildi! 

AUna 26 (A.A) Mebuıan me
cllıi. Türk yunan itllifmı 19 mu
halif reye kartı 191 reyle kabul 
etmlıttr. 

Bu gece Hacı Bayramda bir 
ahbabın evinden ailem ve konı
ıularımla eve avdet ediyorduk. 
Tam Hacı Bayram poliı merke· 
zlnin önünden aeçerken karako· 
lun ıofaıında bir polis memuru
nun bir efendiyi to'katladığını 

yuınruklarla karanhk bir odaya 
soktular, dayak bütün tlddetile 
devnm elti. 

Merkez serkomiserl ismet 
efendi karakolun penceresinden 

( Devamı beıinci sahifede ) 



Sahife 2 

M. Rist 

ıenede tediye edilmek üzre , 
2000 liralık bir tediyede bulun
muıtur. Bilahare liman tirketi 
müdürü Hamdi beyin teıvlkiyle 

olan bu ittirada binanın heyeti 
umumi yeıinin dahil olmadıfı gö
rülünce meclisi idare karariyle 
reddolunmuı, Hamdi bey binayı 
kendi üzerine almııtır. Parası 

tirketçe tesviye edilmekte, Hamdi Bugün şehrimize 
bey kirasını almakta ve binaya J d 
sahip olmaktadır. avaet e iyor 
Komisyon da nu aln11ş? Ankara 26 (A.A) - İki üç 

Galatada yai kapanında Hay- gündenhert Maliye Vekili Saraç 
dar hanı namiyle maruf bioamn ı oğlu Şükrü beyle, maliye müte-
ahtren kuntrotoıu tecdit edilmit hauııı M. Şarl Riıt araıında ge-
tir. Şirket 3 ıeneliğine kontrat celi gündüzlü devam eden temas 
etmif 3 aylıgını petin vermio ve 1 ve müzakereler nihayet bulmut 
maliye 5 bin liraya ücreti kontrat- ve M. Rist bu akıamki trenle lı
ratta zikredtlmlıtir. Acaba bu ı tanbula hareket etmiıtfr. Mu
taıarruf zamanında buna ne lü· ı maileyhin birkaç güne kadar 
zum vardı? Ştrketlo elinde koca İıtanbuldan müfarekat edecefl 
bir liman hanı var. Bunun gibi müstahberdir 

amele müfettltllğine ne lüzum 1 ı •it 
vardı. Şirketin elindeki han kiıfi ngı ere 
ve vafidir. Eıaıen amele müfettiı- j ~~·-
liğlnin vesaiti hareketin gördüğü J D k 
itlerin muamelat tubeslnce tev- onanmasını ta -
hit ve bir elden idaresi mümkün ol vive edivor 
dulu encümeni müdiranda müte- 'J 'J 

addtt defalar mevzuu bablı olmut, 
takrirler verilmiı, yollar aöste
rilmlt, fuarlar vaki olmuttur. 
Fakat tlrket müdürü bey buna 
muvafakat etmiyerek aallamıt 

ve oyalamııtır. Şirket müdürü, 
Haydar hanının kontrahnı böyle 
yüksek fiatla yapmaıından, peıln 
3 maaı vermesinden kendi nam 
ve hesabına mücerreden bir ko
mlıyon aldıtı da tevatüren söy
lenmektedir. 

Dağıtılan paralar 
Gelelim difer ltinlerce liraya. 

Bu bir faciadır. Liman ıtrketln

de bir teavün aandıiı vardır. 

Sandığın ıermayeıi 50000 liradır. 

Bu para itletilmemiı, memurine 
matlup bir ialifad~ temin olun
mamtttır. 

Sandıiın kaıaıındaki bu pa
radan talimatname mucibince 
bir memur azami S maaı niıbe
tlnde istikraz yapabilir. Halbu
ki tlrket müdürü Hamdi Bey 
kendi mukarriblnine i-6 maaşa 

kadar ita emirleri vermittir. 
Buna rafmen en iciz mev

kide kalan bir memura en miib
rem ve mühim ihtiyaç kartııın
da azami bir maaı niıbetf nde 
para verllmlıtir. Bunu alamayan
lar da olmuıtur. 

Halbuki ıandık lzaıından 

olmayan ve hiç bir hakkı mük
tesebi bulunmıyan meclisi idare 
Azalarına 25 bin lirası verilmit
tir. Y almz 4 bin lira11 Kır zade 
Şevki beye a bin lira11 Etem iz
zet beye mütebakisl diğer zatla
ra verilmittlr. 

Sarıldık hesabatından vani ser-
mayesinden 10000 liran Hamdi be

yin zimmettndealr. (6000) liraıı 
da sandık idare memuru elyevm 
muamelat müdürü Kazım Cemal 
Beyin zimmetine geçmtıttr. Ka
zım Cemal Bey memurlar ve 
mavunacılar namına senet tan
zim ederek bu parayı sandıktan 
almııtır. Sandığın bu defterleri 
de lı: tal edilerek Yeni defterler 
yapılmııtır. 

Şirkette bir de muaveneti ııh· 
hlye faslı vardır. 

Bu faslın parası katiyycn ma
halline sarf edilmeınektcdir. 
Şöyle kl kolu bacağı kırılan 
ameleye verilen 5-10 liraya mu
kabil Hamdi beyin kendisine 
merbut paso ıubesl müdürü 
Mahmut beye 500 lira ve kontrol 
müdürü Naci beye gene 400 lira 
vesait müdürü Ali beye ~00 lira 
veribnlı, Hamdi bey fıtedlilne 

Londra, 25 (A.A.) - Avam 
kamarasında bahriye bahriye 

• birinci lordu, lngllterenln 1930 
seneıine alt bahri f nıaat proa
ramının atideki gemileri ihtiva 
etmekte olduğunu beyan etmiı

tır. 6 kadem toplarla mücehhez 
3 kruvazör, 1 filotilla rehberi 
ile 1 torptto muhribi, 3 tahtel
bahir ve 6 küçük gemiden mü
rekkep bir filotilla. Bu gemilerin 
intaıına müteallik emirler ancak 
mali senenin nihayelfnde •erf
lecektir. Bütün bu ıemller, kad
ro harici brakılmıı olan diğer ge
milerin yerine kaim olacaktır. 

Bu programın dlier milletlerin 
programlarile ne mukayese ve ne 
de rekabet noktaf nazarmdan 
hiçbir alakası yoktur. 

~ Fransa İtalya 
•I c H• 

'fan1 bir itilaf akdına 
çalışıyorlar 

Paris 2i (A.A) Ayan meclisi 
harf .:iye encümeninde M. Brı
and, tam bir ltillf akdi makıa
dtle Fransa ile İtalya ara11nda 
cereyan eden müzakereler hak
kında izahat vermfftir. Mumai
leyh , Franaanın iki millet ara
sında esasla ve devamlı muhade
netkirane münasebatın sür'atle 
tesisi arzusbnda bulunduğunu 

ehemmiyetle kaydettikten sonra 
demlıttr ki : 

Fran'ıa teıadüf olunan veya 
zuhuru muhtemel bulunan ihti
lafları doıtane bir surette hal 
ve taıııvlye etmek ve sulhu ıükft-

nu temin eylemek için : faal su
rette arzı muavenetien bir an 
f arig olmamltbr. 

Bn husus için hene zaman 
teva11ut ve muavenetine müra
caat edlmft ise bu müracaatları 
hüsnü suretle telakki etmıt ve 
icabını icra eyleınittir. 

M. Brinad, bundan ıonra ıo
rulao bir takım ~uallere cevap 
vermJttir. Encümen reisi hariciye 
nazırın' teıckür etmittir. 

Encümen, yakın bir zamanda 
"Sarre,, meieleılle milli müdafaa 
projesinin bazı fasılları hakkkıda 
M. Tardieu 11e alakadar nazarlar
di~lemek arzusudadır. 

bol bol ilteme diğlne ıadaka 

kabilinden bir ıey vermektedir. 
lıte latanhul limanında kuru

lan Monte Karlo prenıllfl } üz 
binlerce lira ıarf ederek bedbaht 
limanımızı bu kabil asri vesaitle 
teçhiz etmitlir ! .. , 

YARIN 

Felaket! 

Sıtma devam ediyor 
lzmirde zehirli sıtmadan günde 

kişi ölmektedir 10 
lzmir, 26 [Hu. Mu] - Karıı J baaları da faaliyet halindedirler. 

yakada bostanlı köyünde zehlrll Tütün inhısarı idaresinden bir 
sıtma devam etmektedir. Gilnde kamyon tütün tozu gönderllmit 
1 O kiti Yeflyat vardır. ve ltu tozlar liızım aelen yerlere 

Bostanlı köyünde zuhur eden serpilmlftir. Valinin talebi üzerine 
bu hastalığın tropika elmadıiı inhiıar idaresi daha üç gün tütün fi 

ve Terslyana denilen 11tma haa- tozu gönderecektir. Yevmiye bi-
tahğı olduğu yapılan fenni tet- rer kamyon olarak gidecek olan 

1 kikat neticesinde anlatıldı. bu tütün tozları da icap eden 
Vilayet lzmir gazetelerıne yerlere dökülecektir. ı 

evvelki gün hastalığın durduğu Temizliğe devam ediliyor. Sıh-
hakında bir teblig vrmf ttir · fil- hlye müdüril ve bir heyet Hacı 
hakıka o gün vefat yoktur Hüıeyinlerle diğer dört köyde 

Nahiye müdürü ve doktor- teftiıatta bulunmuılardır. Civar 
ların nezareti altında Bostanlıda köylerde hiç bir endiıe yoktur. 
7 O Şemiklerde ve Hacıhüseyln-
lerde 4 O kiti bataklık cetvelleri Vali pata. akıam Bostanlı 
açmakla meıguldürler. Beledi- köyde geceyi geçirerek lçraata 
yenin ücretli amelesile tulum- nezaret etmlttir. 

.. ~ ıl 

Hapisane müdürü ı Avusturya alacak- 1 

değiştirildi 1 lılarımız · 1 
lzmir 25 (Huıuıi) - Hakkın- Viyana 26 ( A.A) - Osmanlı 

da ihbarat yapılan İzmir haplaane borçları Avusturya hamillerinin ı 
müdürünün vazifeıl teptfl edil-

1 
dün aktettikleri bir içtimada 

mittir. Kendisi adliye kltipllğine : düyunu umumiye meclisi idare- · 
tayin edllmfıttr. ıine Avusturyanın ittirak ettiril-

.. ) mesi talebini havi bir karar ı 
Kuduste ne er oluyor ıurett kabul edllmiıtir. 
Kudüı, 26 ( A.A ) - Doktor /nf ilô.k 

27 Haziran 

Buhran! 
-)~ 

Piyasa feci bir 
haldedir. 

Son günlerde piyaeada krız 
tlddetlenmtıUr. Bu krizin ıtdde
tini esham kambiyo borsası ace-
ntelerinden biri bir muharririmtze 
tu suretle anlatmıttır: 

Türkiyede buhranı en iyi 
görmek için esham kambiyo bo
rsası bir mi yardır. 

Çünkü Türkiyenin gerek itha
latında ve aerekse ihracatında 
para ıanjı icap eder. 

Bu ıanj muamelesi de doğru
dan doğruya borsada cereyan 
eder. Binaenaleyh Türkiye iktl
ıadlyatı buhran geçiriyor mu, ge
çirmiyor mu, hunu borsadan an
lamak müıııkündür. Halbuki son 
aylarda borsada muamele fevka
lade azalmııtır. Meseli. bundan 
iki üç ıene evvel günde 80 bin 
liralık lnglliz lirası satıf ve ahıı 
olurk1::n bu mikdar bllahere 4:0 
bine düımnıtür. 

Son zamanda borsada lngiliz 
lirası muamelesinin 20 bin ve 
hatta bazı ııünler 1 O bin lira üze
rinden cereyan ettiğini görününüz. 
Bu muamelatın ne derecede dur· 
gun olduğunu göıtermeie kafidir. 

Bu vaziyet kar11&ında acente
ler itlerinden memnun de fildir. 
Çünkü borsa meclisi tarafından 
inha edilip Maliye vekaleti tara
fından taıtik edilerek acente olan
ların iti ıudur. 

Tüccar her biri muayyen bir 
bankayla lf görür, paraıını gö
türür ve çeker. Acentelerde bu 
bankaların ihtiyacına göre it 
aörür. lthalatcı ve lhracatcı tüc
carın iti kalmadı mı bankanın Eliaıh bu gün ağlamağa tnoı 

mes' eleılle lftfgale roemur cemi
yeti akvam komisyonuna bir 
muhtıra vermif tir. Mnmaileyh 
bu muhtırasında Yahudilerin ma-

Chtcago, 21) ( A.A) - Bir in- ı da iti kalmaz. Bankanın iti ol
filak vukua gelen bir yangında , mayınca acente de it yapamaz 
bir çok hangarlarla belediye tay- ve komisyonunu alamaz. Tabii 
yare meydanına mensup 12 kadar buhran olur ve acente iti hıra-
tayyare harap olmuttur. k 

kamatı mukaddeıeye gözdikmlt oldu 
kları ıuretlne Müılüm&nla rda haııl 

olan korku ve endite kartuıında l 12 sene hapis 
musevilerln vazıyetlnl tetrlh et· Bir müddet evvel mezbahada 
mekte ve yahudilerin kattyen kör izzet namında bir ıah11 öl- 1 

aslı eıaıı olmıyan ve ıamimlyet- düren Haıan afır cezada 12 ıene 1 

ten ayrı bulunan bu düıunceyi ı 6 aya mahkum edilmittir. 
tardetmek için ellerinden geleni - --.... ~.__ 1 
yapmıı olduklarmı beyan etmek- Alezat yerindeki İnıakitha-
tedlr. Mumaileyh, ağlama d~- : neler kapanmıyor ı 
varının kime ait oldufu clhetı- 1 A kk b 1 · d _ ya a ıcı ar cemiyetin e me· 
nin munakaıa edilmesinin yahu- ; zat yerlerindeki imalathanelerin 
dllerln arzu etmediklerini yalnız kapatılması fçln talep vukubul
bu mukadde• yerde dini ayinle- 1 nıuıtu. Bu hususta cemiyet nez
rini icra etmek haklarının teslim f dinde tahkikat yaptık. Cem~yetin 
edilmesini talep etmekte bulun- böyle bir tasavvuru oJmadıtını 1 

duklarını ilave eylemektedir. 1 öğrendik. ___ ._..---.. _ ....... __ 
Gayri mübadillere tevziat 
Gayri mübadiller ikinci taksiti alıyorlar 

1 
! 

ır. 

Netekim bir iki ıene evvel 
borsada altmıt acente varken bu 
gün bu 35 e dütmüıtür. Zahiren 
acentaları takyit gibi görülen bu 
itin eaaıını lfsf zllk te ara~ alıdır. 
Bu gldlıle bir takım acentelerin 
daha iti terketmeıl gayet tabii
dir.,, 

'fürk Ocağ·ı balosu 
Türk Ocağından : 

Gayri mübadillere yapılmakta 
olan tevziat devam etmektedir· 
Dün arazi sahiplerine bir zamaD"' 
danberi verilmesi mutasavver 
ikinci takıltln de tevziine baıla-

31 temmuz 930 perıembe 

gunu akıamı Büyük Ada Yat 
kulübiinde Türk Ocağı tarafın

dan verilecek baloyu Büyük 
Millet Meclisi Relıi Kazım Pı. 

himayelerine almıılardır. Her 
sene çok nezih yapılmakta olan 
balonun bu sene de mükemme
liyetini temin için memleketin 
tanınmıt almalarından mürekkep 
bir hey'etl tertlblye teıkil olun-

1

1 ratımıza nazaran gayri müba-
1 muıtur. Hey'eti tertibiyenin ça-

diller ftllafnamenin tasdiki dola- ! htmasına bakılıua bu seneki 
Yiıiyle umumi bir içtima akt ve : balonun da parlak olacağı an-

nılmıttır. Bu ikinci takıit ilk 
taksitin 1·4 rub'u niıbetlnde 
olarak tevzt edilmektedir. Bono
ların tevzii hakkında henüz yeni 
bir ıey yoktur. Bu taktiri kıy· 
met komiıyoounun f aaliyetlnin 
neticesine bağlıdır. Komiıyonda 
İıenüz intac edilecek bir çok 
doıyelar bulunmaktadır. Marna
fih ıtmdiye kadar taktir edilen 
kıymet umum istihkak yekununun 
yü:Ede 75-8() ni raddeılndedfr. 

Ve komlıyon meıailinln in-
1 tacı kuvvet karlbeye gelmİt bu
lunmaktadır. Bonolar tab'edil
meie haılanmııtır. Bono tedl
yatının defterdarlık tarafından 
yapılacağı zannediJmektedlr. 

Difer taraftan huıuıl lstihba-

i hükumete teıekkür edeceklerdir. laıılmaktadır. 

ı----
1 Eczacı mektebi bu sene mezunları 
ı 
1 
1 

Bu sene Darülfünun Tıp fakültesi eczacı tubesınden mezun olan 
ıençlerlmiz dün bir veda müsameresi vermiılerdir · 

Bu münaıebetle mezun olan genç eczacılarım!zın grup halinde 
çekllmlı bir resimlerini dercedlyoruz. 



--- ----

Tekaüt ka nununda 
• • • • er 

NUN HABE L Mağdur kızlarımız 

Kartımda lıtanbulun en bü
yük gazetelerinden birisi duru· 
yor. Tabii bu gazete de Fırka
nın gazetelerinden biridir. 

Gazeteye ıöyle bir göz gezdi
relim : 

Birinci ıayfa : Kocaman, nal 
albi harflerle bir ıerlevha : ZA
YIFLATMA MESELESİ. SPOR 
ERK.ANI NE DİYOR? SIHHiYE 
MÜDÜRÜ KEYFİYETi CÜRÜM 
TELAKKi ETMEDİGiNi SÖY
LÜYOR .•. 

Yine birinci . ıayfa : Yine ko
caman nal gibi harflerle bir ıer
levha daha : JNTiKAM MAÇI •• 
CUMA GÜNÜ MACARLAR 
FENERLE KARŞILAŞACAK . . . 

İkinci ıayfa : Zehirli 11tma. 
endiıe edilecek bir ıey değil.. 

Bu serlevhaya ne buyurur
ıunuz ? Demek bu kadar insanın 
hayatına mal olan zehirli sıtma, 
endiıe edilecek bir ıey değilmlı. 

Gene ikinci ıayfa . Fakat 
küçük bir serlevhacık : Aktör 
Muammer Beyin dayak hadisesi. 

Gene ikinci serlevha. Gene 
•ninlcik bir yazı : Katil Ömer 
dayaktan mı ölmüı ? Görüyorau
nuz ya ? Muammer Bey dayak 
Yemiı mi yememlf mi ? Daha 
mahkemeye çıkmayan bir insan 
dayaktan hapiıanede ölmüı mü, 
ölmemlt mi ? O kadar haizi e
hemmiyet değil . . Amma gü-
zellik kıraliçesi zayıflatılabilir, • 
zayıflatılamaz mes' elesi baıımız
da en büyük dert .. 

ÜçQncü dördüncü sayfalarda 
ıene ayaı zihniyetle karie taktim 
edilen yazılar. Aaıl dertler, 
okunur okunmaz diziliyor:Havai
yat ise tazık kadar harflerle göze 
çarptırılıyor . . . 

* Gazetecilik te bir nevi tlc11-
rett1r Tüccar nasıl istediği ma-
lın reklamını fazla, iıtediğinin
kinl az, hatta biç 'apmazsa, 
aynı suretle gazeteci de istediği 
haberi 'büyültür, lıtediğint küçül
tür •. 

İlk ıörüıte bu fikir doğru 
gibi ııirünür amma, iti biraz 
derinden karııtırırıak mes' ele 
baıkalaıır. 

Dektorluk ta bugün bir ne
vi ticarettir. Yani doktor haa
taıına bakar onu tedavi eder 
ve buna mukabil para alır. Bir 
nevi ahı verit değilmt? Tabii 
evet. Fakat doktorun üstünde 
lllanlf aturacıdan farklı olarak 
bir de içtimai mesuliyet vardır. 
Mesela bir hastadan çağırırlar
sa gitmemezlik edemez. Halbu-
ki bir berber isterse tıraı olmak 
için kendisini evine çağıran 
müıteriye gidebilir. 

Sonra bir doktor niye mal 

• t 

idamı! 
t. 

Baba katilinin 
cezası verildi 
Dün Ağır ceze mahkemesin

de babasını öldüren Süleymanın 
davası neticelendi. 

Şilenin Manıarlı köyünde 
sakin imam oğullarından lbra
him ağa karısı vefat edince oğlu 
Süleymanla birlikte eve 51) ya-
ııdna Şerife hanımı getirnlf ıler
dir. Fakat pek az zaman sonr"l 
kadın ev idaresini eline almıı, 
ağayı memnun etmtı. 

Baba; oğlunun kadına fena 
muamele etmesine hiddetlenerek 
oğlunu kovmağa kalkmıı. Bu 
hadise üzerine babasına düıman 
olmuı. İbrahim ağa Tabakos 
köyüne gitmek üzre yola çıkı-

yor. Oğlu Süleyman ondan ev el 
yolun sık ağaçlı bir yerinde pu-
su kuruyor. Tam İbrahim men
zile gelince arkadan hazırladığı 

balta ile iki darbede babasının 
kafasını uçurmuı, ces.rdi bir 
çukur içine atmııtır. Aradan\ 2 
gün geçtikten sonra mes' ele an
laıılmıı ceıede, ait bir kaç ke
mik ve ıalvar bulunmuıtur. 

Dün beı ıahit dinlendi Hey'
eli hakime bu vahıt baba kati
linin 450 nci maddenin birinci 
ve dördüncü bendine tevfikan 
idamı ile 36 ncı madde mucibin
ce baltanın musaderesine karar 
vermlttlr. 

oluna olsun, hangi karlı teklif 
kar111ında kalırsa kalsın tedavi 
etmeğe mecbur olduğu haıtanın 
tedavisini ihmal edemez. Halbu
ki bir terziye ben: Şu elli lirayı 
al, sana elbise yaptırmak iste
yen Mehmet efendiye elbise yap
ma dersem-biraz acayip olmak
la beraber - bu teklifi ml kabul 
edip Mehmet efendiye elbise 
yapmıyabiltr. Bunda bir cürüm 
yoktur . .. 

Doktorlar veremi, sıtmayı, fi
renglyl ve daha htlmem ne aibi 
haatahkları tedavi ederler. Her 
gün on binlerce balkın karıısına 

çıkan gazeteler, içtimai haatalık
larımızı göstermeğe,bunları mey
dana çıkarıp tedavili yollarını 
aramağa mecbur değil midirler? 

Tabiidir ki mecburdurlar. Fa
kat bu öyle bir mecburiyettir ki, 
icra vasıtası gene halkın elinde
dir. 

Uzun söziin kııaıı ah fU ga
zeteciler ah •. 

l"efrika No: 62 27 Haziran 1930 

( Ankarada bir macera l ' - , 
Yazan: AY //A .. V 

Şehirden zülf adıl veya çebeci 
ıetlrllmezse. bağ kuyusunun ağır 
•uyundan içmf"k iztırarı varmıı. 
Gülerek: 

- Bir ayazmacık ta var ıura
da. (Fakat onun da suyu aiır 
f eridun bey· diye mırıldandı Su
zan.Kehya lbrahtm ağa, iki gün
de ıehirde büyük damacanalar
la eyi ıu &etlrirmlı. Handan ya

•aıca fıaıldadı: 
- Uyuttum anne . . Ve feridu-

na dönerek kızardı: 
- Çok yaramaz oldu bu ıün 

lerde bağda oynamaıını istemi
yorum. Topra\c:lar içinde çocuk 
yuvarlanmasın diyorum. Olmıyor 
bir türlü. Feridun sükünetle 

dinliyordu Neyyı· h el · re anım, 

çantasiyle bavulunu t' 1 d ge ır yor u. 
Genç ndam nezaketle atıldı: 
Aman zahmet buyurdunuz. Pek 
mahcubum. Dedi Dıx 

· · aer eıya-
ları da ahçı kadın( d 
bi hi 

a if er 
r zmetçi kızcağız getiri d 

N 
. _ _ yor u. 

eyyıre onune bakarak od d 
k ·1d· h a an çe ı ı ve ep birden a ax 

indiler. 1 aıya 

s . . 
aml beyle Klmı ( Kırıehlrle 

Keskin) arasında tes\'fyei türa
blyeıl yapılacak olan büyük bir 
ıose hakkındaki son tekliflerini 
Nafia vekaletine götürmüılerdi. 

Tebliğ! Sinemaya 
•tuoutc· 

itilafın tastiki ko- Biletli biletsiz kim-
misiyona bildirildi ler girecek? 

Yunan meclisinin mübadele 
ittlafoameslnl tasdiki üzerine 
dün bir muharririmiz Muhtelit 
mübadele komisyonunda bat 
murahha11mız Tevfik Kimll beyle 
görüımüı ve Yunan mec'liıi tas
dikinin komisyona resmen teb
lti edilip edilmediğini sormuı
tur. Mumaileyh demiıtir ki , 

- Yunan murahhaaı bize bu
gün meclisin tasdikini tebliğ 

etti. Bu hükumetin resmen teb
liği demektir. 

Komisyonun yeni teıkilatı ne 
olacağı hakkındaki suale ceva
ben de : 

- Bu husuıta hf ç yeni ve 
mukarrer bir ıey yok, bu ko
misyon içtimaında görüıülüp ka
rarlaıtırılacaktır, demlıttr. 

Mumaileyh bunden sonra 
baılayacak yeni faaliyet devresi 
ve komisyonun ilk umumi içtimaı 
hakkında da ıunları ıöylemitUr. 

- Komilyon bundan sonraki 
faaliyet itilafnamenin tatbikine 
nezareti ola< aktır. tik seansan ne 
zaman olacnğını reis tayin eder. 
Bu hususta henüz tekarrür et
miı bir ıey yoktur. 

Tensibi ali 
Kurbanının dünkü 

muhakemesi 
Sel risef ain imparatoru Haı

metlii birinci Sadullah Hazret
lerinin itletme müdürleri Bürha
nettln bey aleyhine görülmemit 
bir ıekilde hııma uğrayan ve bir 
"Tensibi ili!,, ile itinden çıkarılan 
Ereğli vapuru su varisi F ahrl bey 
tarafından açılmıı olan hakaret 
dayasana dün ikinci ceza mah
kemesinde devam edilmlttlr. 

1 Müddei mevkilnde Fahri bey 
bulunuyordu. Maznun Bürhanet
tln bey ~ e dinlenilecek ıahltler 

gelmemiılerdi. 

Muhakeme maznun ile ıahit
lere ihbarname gönderilmesi için 
14 temmuza talik edilmiıtir. 

Hicri bey geldi! 

Defterdarlık'la sinemacılar 

meı'eleai bir hayli ilerledt.Ktmle
rln biletıiz glrebileceflni tayin 
ve tesbit etmek üzere dün vila
yette bir komisyon toplan mı ıtır. 
Komiıyona Vali muavini , defter
dar, polh müdfr muavini, mer
kez kumandan muavini iıtirak 

etmiılerdir. 
kanuna nazaran biletsiz gire

bilecekleri için " Ancak mutat 
memurini reımiye ,, kaydı var
dır. Bu memurlar kimlerdir, ko
misyon bunu tesbit etmiıtir. Me
murini resmiye müdeiumumilik 
polis, merkez kumandanlığından 
ancak vazifedar olanlardır. Bun
lar biletsiz girebileceklerdir. 

Bunlardan gayri bazan zabı
taca gösterilen luzum üzerine 
girmeleri icabeden memurlara 
ayıca birer kart verilecektir . 
Verilecek kartlar timdlye kadar 
sinemalar tarafıncan veriliyordu. 
Badema defterdarlık' ca tevzi 

edilecektir. 1 
Sonra kanunda gi rebilecekleri 1 

için yalniz mütat zevat tabirini 
kullanılmııtar. 

Bu ciheti de Maliye Vekaleti 
halletmif, buna "Mutat memuri 
ni resmiye,, demittlr. Gayri res
mi zevat olup ta ıimdiye kadar 
girmeleri teamül halini alan ze
vat için de vekaletten sorulmur 
tur. 

Aldığımız malumata nazaran 
gazetecilerin girmeleri iltimas 
edilmlıtir. Binaenaleyh gazeteci· 'I 
ler, kendilerine verilecek olan 
davetiyelerle her zaman serbestçe . 

girebilec~~ı:___ ı 

Diapanserler ! 
Şehremr.netlnio yeniden ve· 

rem dispanserleri açacaiına dair 
bir takım ıaylalar vardı. halbuki 
emanet yeniden verem dispan
serleri açmıya caktır. Bu hususta 
Şehremaneti sıhhiye ııleri mü
dürü bize : - Ştmdilik böyle 
bir niyetimiz yoktur. Zaten yere 
batanda bir tane var. Sonra 
ceyipte verem cemiyı: ti tarafın
dan açılmıı bir tane daha var. 

insanlık tarihinden: 
•· Cahil kavimlerden bazıla

rında, bilha11a Araplar islamdan 
evvel kız çocukları olursa bunu 
bir felaket addedip o zavallıları 
diri diri gömerler n velhaaıl ifna 
ederlerdi. ( fakat bu kızlardan 
nasılsa sağ kalıp da büyüyenle
rin bi1hasaa 25 yaıından 45 ya
ıana kadar olanlarının öldürül· .ı 
mesine teıebbü& edildiği tarihde 
ıimdiye kadar görülmemiıtir. ) 

Yeni tekaüt kanunu mucibin
ce " 25 yaıından 45 yaıına ka
dar bikir dul, babasından maaf 
alan kızların maafı tasfiyeye ta
bi olduğunu ve binaenaley bun
lara maaı verilmeyeceğini ,, ait 
oiduğu makam ilan ediyor. 

Bu ne demektir? 
Bir taraftan kadınlara idari 

ve ıiyasi hukuk bahıedilmekte 
ve kadınlar bunun f çin yer yer 
mitingler tertip edip kadınlık 
aleminde büyük heyecanlar' bü
yük hazırlıklar yapılmakta bu
lunduğu sırada babasından maaı 
alan 25 yaıından 45 yaıına kadar 
bakir ve dul evladın maaıtan mah
rum olmasına, en sarih hakkının 
ıskatına sebep nedir? 

Kız-evladın 25 yaıından 45 

yaıına kadar bazı guna haklar
dan mahrum edilmesi düstumnu 
bulan bu irJıilmez zeki kimindir? 

Büyük Millet Meclisi azası 

içinde 25 yaıından 45 yaıtna ka
dar bakir ve dul kız evladı olan 
kimse yohmu dur? Bu teklifi 
kanuniyi kabul ederek ekıe
riyeti azlmeıi mihnet içinde 
toprak~ olan ealafın üç beı ku
ruı maaı alan zavallı kız evlat
larını düıünmedtlerse kendi öz 
kız evlatlarını da, kendilerinin de 
bir gün olup kafilei eslafa iltihak 
ederek toprak olacaklarını dü

ıünmediler mi? 
Bu vadide yazacak çok ıey 

var. Fakat vakit dar. lı çok. 
Yazmaia da okumağa da yetiıll
miyor. 

Ancak meraklılara ve ibret 
almak isteyenlere tavıiye eae
riz ki dullar ve~ yetimlerin maaı 
aldıkları: yerleri bir gidip gör
sünler. Belki .. 

Kor Hasan oğlu 
·····················································:··. 
~1uhtelit n1ahken1e reısı 

hasta 
Muhtelit mahkeme reisi hasta 

olduğu için ne bir dava ve ne de 
bir karar verilmiyor ve ancak 
reı e iyi olduktan sonra toplanıla-

Maarif vekaleti ilk tedrisat 
müdürü muavini Hicri B. ıehri
mlze gelmlıtlr. 

Belki sonradan açmak ihti

mali vardır. dem ittir. , caktır. 

Karıılarında rakip guruplar ol
madığı için istedikleri gibi oynı

yabileceklerlnl ümit ediyorlardı . 

Münakaıai kaimelerlni askıd111n 

lndirtmeğe bile muvaffak ol
muılardı. lhalel ~evveliye Sami 
bey ve 1üreki11 namına icra edil
miıti. Onların en büyük arzuları 
nafia idaresiyle akt edilecek olan 
otuz iki maddelik mukavelena
meye istedikleri ıartları derç et
tirmekten ibaretti: Son günlerde 
"Sami bey ve ıürekisı nafta iı
leri türk tirketine,, dahli olan 
Feridun seksen bin Ura serma
ye koymuıtu. Bu itibarla Kaıni 
bey devaırde dört dolaııyor, fai 
deli itler teminine ufraııyordu. 
Şermayeleri kuvvetlenmlıtt. Kar-

ıılarındaki uf ak tefek pul mO
teahhltlerinin il yapmaları im
klnı tamamen kalkıyordu. 

Onlar bir defa küçük serma
yeleri kaçırdıktan ve onlarnı 
kendilerine kartı birleımemelerini 

temin ettikten sonra meydani 
boı bulacaklar ve hükumette di- , 
!edikleri ıerait dairesinde it yap
mağa muvaffak olacaklardı. 

Feri.dun bu itlerden anlaml
yordu. Fakat kendisini hayata 
iade ederek eskisi gibi muntazam 
yaıamaya sevk eden :samı beye 
karıı derin minnettarlık his edi-

yordu. 
Bu aile yuvaıında kendi evi 

gibi sakin ve müsterih yaıamağa 
baılamııtı . Pek çok para kazanıyo· 
rdu. Kimi beyi Feridunun kuvvetli 
sermayesini de ele aldıktan son
sa bir sene zarfında re'sülmatfn 
üç mislini kazanacaklarını te
min etmııu. 

ihtiyar Sami beyin para ka
zanmak milyoner olmak hırsı 

' gün geçtikçe mü7.mln bir maraz 
halini almııh. Feridun , Han
danda da ayni ihtıraaın varlı-

' ğını ıezmlıti. Bu çok temiz ve 
sakin kadının genç kızlık te-

lakkilerile, kadınlık zamanın
daki düıünceleri araıındabariz 
bir ayrılık görüyordu. 

Feridun bunu, maddi olan, 
maddi düı ürıen mühendis Kimi
nin Handan üzerindeki te' sirine 
atfediyordu. 

Handanın eıkt hatlnden mu
hafaza edebildiği, güzelliğiyle ev 
kadınlıiı rabıtaları idi. Yine öy· 
le seesizdl, yine öyle aile muhiti 
haricinde kalan dedi kodularla 
meıiul olamıyordu . Evlendikten 
sonra yüzündeki hutut daha kı
barlaımıf, gözleri , çok a~ır batlı 
bir ev kadını vakarlyle donuklaı-

nıııtı. 
F erfdunla ciddi ve samimi gö-

rüıüyorlardı. Bir aydan lberl bir 
defa yalınız kalmıılardı. Böyle 
bir ıeyden ikisi de çekiniyorlardı. 

Handan Feridunun bulunduiu 
meclislerde Kimiye çok hürmet 
göateriyor,onun her ıeyl ile ala
kadar görüniyordu. (Devamı var) 
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Abdülhamidin vesvesesi 
hafifler gibi olmuştu 

Yeni başvekil hariciye nazırını konfe
ransa sokmuş, bir dalavere çevirmiş .. 

Bu arada Abdülhamidln ves
veıelerl hafifler gibi olmuıtu. 
Fakat Mısır .rürültülerf devam 
edip ğtdlyordu. Yeni baı vekil 
Sait paıa, Hariciye nazırım kon
feransına sokmuı, bir dalavere 
çevirmiı, meıul gibi sorgu altı

na bile aldırmaya muvaffak ol
muttu. Abdülhamtd 0 gelince : 
O, Mithat paıadan baıka bir 
ıey düıünmüyordu. 

Aradan üç gün geçmiıti. Tem
muzun dördüncü pazar günü ak
tama doğru Edirneden celb edilen 
1800 kiıllik piyade alayı ile iki 
batarya topun Davutpaıa kııla
sına gelmiı olduğu haber alın

mııtı. 

Serasker kaymakamı "Alya
nak Mustafa pafa,, kendi haberi 
olmadan Edlrneden ansızın bir 
alay askerin lstanbul kapularına 
dayanmasından ürkmüı, bizzat 
allna binerek Davutpaıaya koı
muıtu. Alay zabıtanından : 

-Bu iradei senlye . . Cevabını 
alınca, etekleri tı .. tuimuıtu. Ne 
oluyordu? 

Nevardı? Yoksa aıker anıızm 
iıyan mı etmiıtf ? Pndtıah, ser
askerliğe malumat vermeden na
ııl aaker celp edebilirdi ? Seras
ker kaimmakamı, zabitlerin ya

lan söylediklerine hükClm etmtıtt. 
Yatsı vaktına doğru saraya koı
muıtu. Baımabeylnci Oıman bey 

kendlıinl karıılamıfll. Muıtafa 

paıa ; 
- Haberiniz var mi beyefen

di hazretleri?. Edlrneden bir pi
yade alayı sıelmif. Biuat tahki
kata gtdildıkte : Ba iradel seni
ye cevabı alındı. 

Haki payi ruerahim ihtivayı 
hazreti ztllullahiye timdi arz bu
yurunuz. Mezkiil' alayın ıu su
retle hareketinde huda etmesin 
bir sut niyet aıarı bulunmak 
ihtimal dahilindedir efendlrr. 
Mahut Alemdar hadisei serkeıa
nesl akıl ve hayale geldikçe ne 
yapacağımızı ıaıırdık efendimiz. 
Dedi. Bir çocuk gibi höngür hön
gür ağlamağa baıladı. 

Baımabeylnci Oıman Bey 
Edirne a1kerinin Da vutpaıaya gel

dlgine ıevinmifti. Fakat, Seraıkere 
malClmatı olmadı~ını anlatmak 
istedi. 

- Allah! Allah! Yallah efen
dimizin malümatları olmaıa 

gerek. Aman paıa hazretleri 
hemen arz edelim. icabı ne suret
le irade buyuruluraa ona göre 
hareket edelim. Dlyerekten "Al 
yanak Muıtafa,, pafayı baı r ıa
beyincllik odasında bıraktı. Ab
dülhamidln huzuruna girince. 

-Efendimiz, Edirne aıkerı ael-
miı. Seraıker katmakamı telaılçinde 
aıaAıda bekliyor. Allah ıöıter
meıin Alemdar hadiaeılnl hatır
ladıkca diyor .. 

Bu ıözler üzerine Sultan Ha
mit kahkaha Jle gülmüıtn. Fakat 
Alemdar kelimeaf Kızıl Sultanın 

büUin veıveıelerinl ayaklandır-

rnıttır. Gizlice fıtanbula getirttffi 
L alay ıunun bunun iğvalarına i,ka
pılarak "Alemdarı,, taklit etmek 
iıteyiverirıe •. 

Abdülhamit telif içinde ba
~ırdı: 

- Alyanak Mustafa paıaya 
ıöyleyiniz. Efendidimiz diılerin

den muztariptir. diyiniz. Aıkerl 
Sirkeci ıevkiyahna aldıram. lra-

1 dei seniye ile celpleri doğru ol
duiunu da anlatınız. Yarın 
gece kendisi bana gelıin. Aılce
rin ne yapılacağı hakkında tali
mat vereceğim .. Dedi. 

Abdülhamit hakikaten kork
muı , ve ürkmüıtü. 'Mithat 
pa~ayı eyıce sardırayım derken, 
kendi elile kendi baıma deh
ıetli bir bela açmak ihtimalleri
de vardı. 

Osman bey, Padişahın ıöyle

diklerini Serıuker kalmakaml 
Mustafa paıaya anlattı. Muıtafa 
paıanın teliıı, heyecanı bir 
dereceye kadar zail o1muıtu. 
Fakat, Paditahın böyle an.ızın 

Edlrneden bir alay birden pi
yade atkerlnl İıtanbula celbet
mesine ne mana vereceğini bil
miyordu. Hem askerin yanında 

ikiJ batarya topta vardı. 

' Oıman Bey Al yanak Muata
f a paıayı saraydan savar ıav
maz, müıahiplerden biri Hünkar 
tarafından lıtendlğfni haber 
verdi. Baımabeyncl tekrar Ab
dülhamidin yanına gitti. Padi
ıah çok endiıeli .rörünüuordu : 

- Osman Bey, Topkapıdan 

Sirkeciye kadar gizil tertibat 
aldırınız. Aıker geçeceği yerler ' 
de bir ıeyler olmasın. Sevkiyata 
girdikleri anda derhal haberdar 
edilmekliğim lazımdır. 

Sizde Osman patayı bulunuz 
" Babil ,. vapuru hümayununun 

lat\m üzerinde olup olmadığını 

tahkik ediniz. Harekete müheyya 
bir halde bulunsun .. Osman pa
ıa iki refikinide alsın. Çabuk 
olunuz. 

(Devamı var) 

Açılmıyor! 
Her sene Erkek muallim mek

tebinde "Muallim kurau,, açılırdı. 
Fakat bu ıene açılmayacaktır. 

Yalnız terblyel bedeniye kursu 
açılacaktır. Bunun hakkında 
henüz Maarif vekllettnden tali
mat ıelmemtıtir. Birde Selçuk 
hatun kız ıanayllnde bir kura 
açılacaktır. Bu kursa Üsküdar 
kız aaayil ile Selçuk hatun mek
tebinden çıkanlar alınacaktır. 

Kura müddeti bir buçuk ay sii
recektir. Mezunlara diktı ,... na
kıı ehliyetnamesi verilecektir. 

-~······ 
'l'ef tişten dönüyor! 
Çatalca ve havaliıinde tefttıte 

bulunan tayyare CemiyU lıtanbul 
ıubeıi miid~!'Ü Hasan Fehmi 8. 
iki aüne kadar avdet edecektir. 
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l ,... ibret alalım: ~-~====~~~ll!'!!l'!ıımCESmsn••~:-•' l Balkanlarda iktısadi hareket~!J Doktor B. 
Çiftlik parkında 
bir hadise çıkardı 

Yu~oslavya iş dünyasın-
Bir kadını evine kapatarak 

dövdüğü iddia edilen ve son 
sıünlerde ismi gazetelerin zahita 
ıütunlarında sık ıık geçen Doktor 
Nizamettin bey evvelki gece kü
çfik çiftlik parkında bir hadiıe 
çıkarmııtır. Nlzamettin bey 
Hafız Yatar bey namında 
bir zat ile parkta çalgı çaldırmak 
meselesinden bir münazaa çıkar
mııtır . • Ağız kavgası ilerlemff 
tokatlar ve yumruklar yekdlğeri
nl takip eylemiftlr. Bahçede otu
ran halk telaıa düımüt ve bu 
aralık lNizamettin beyin panto-

da yürüyor 
_ ................... ~--

lonunun arka cebinden bir tabanca 
çıkararak hasmına hücum etmeıi 
teli.t ve heyecanı bir kat daha 
artırmıttır. Nizamettin bey ta
bancanın kabzaaıla Hafız Yaıar 

beyin baıına ıtddetli bir darba 
indirmfı ve yaralamııtır. 

Hafız Yatar bey de bilmuka
bele Nizamettin beyi katından 

yaralamıı ve hadiseye pollı mü
dahale etmiı •e. takibata bat
lanmııtır. 

c >eee c 

Yugoslavyadak! ıeker fabri
kaları 1929 1930 mevsiminde 118 
569 fi26 kilo teker çıkarmıılardır. 

Yugoılavyanın dahili ıeker 

sarfiyatı tahmlnn 90,000,000 kilo 
olduğundan ihraç edilecek mik
tar 28,000,000 kiloya varmak
tadır. 

191 O ıeneıinde inıa edllmiı 

olan Veliki Beckerek teker 
f abrtkası ıon senelerde faali
yetini fevkalide bir ıurette 

arttırmııtır . 1929-1930 ıeker 
mevsiminde 26,000 vağon pancar 
tılemlıtir. 

İhrac;ı t şirketi 
Yugoslavya Hükümeti, mem

leket mahıulünü ihrac eylemek 
üzre bir imtiyazlı ıirket te' ılı 
eylemiıUr. 

Vergilerden huıule gelen 
50,000,000 Dinarlık fazla teme
ttüat, ıtrketin te'ıisine medar 
olmak üzere, maliye nazırı 

tarafından Ticaret ve Sanayi 
nezaretine tevdi edtlmlıtir. 

Şirketin lastik edtlmlı olan 
dahili nizamnamesine göre, tfr
ket, tüccarlar namına olarak 
memleket mahıullerlni ıatacak 
olduğu gibi, icabında, kendi 
nam ve hesabına dahi alım ıa· 
tımda bulunabilecektir. 

Şirket, tüccara, emtia üze
rine a vanılar muvafakat edecek 
Antrepolar, silolar, fabrikalar, 
ve ıaire inıa edecektir. Silolar 
Tuna limanlarında inıa edile
cektir. 

Şirketin müdürlüğüne mah· 
ıulatı ziraiye müteha11ııı M. de
on Goulleb tayin edilmlıtlr. 

Şirketin meclisi idareainde 
Ticaret ve Sanayi, maliye ve 

münakalat nezaretleri namlarına 
olarak üç yükıek memur bulu
nacatır. 

o. 1\'. 

Bir daha !.:!!!!!..,.. hapishanesinde 

Osman-1ı-~-banka- Mahkômlara tabanca ve 
sını.~~de~~!:~u~!.~yor!I bıçak mı veriliyor ~ 

Osmanlı Ban~aaının lzmir ıü- Hapishane müdürü ı'le ,·an _Jarma 
besinde yapılan uçbln liralık ıui- aı 
istimal ve ıahteklrlık vaka'ıın- kumandanı bu yüzden kavga ettı·;er ·' 
dan hatka yeni bir ıullatimal L 
daha keıfedildifinl ve Polis Mü- lzmlrden btldırlllyor : 1 duran bu hareketten Jandarma 

B . kumandanı Nazmi beyin fena 
halde canı sıkılmııtır. lNazmi 
Bey hapiıane müdürünün odasın
da olduğunu öğrendikten ıonra 

kalkmıt doğruca oraya ıttmit Sı
rrı beyin yanmda bazı arkadaı
ları bulunduğu bir ıırada: 

dürlüğü tarafından bu mühim 1 Dün ıehrimiz umumı haptıa-
ıuliıtlmal hakkında da tahkikata} nesinde jandarma bölük ku-
baılandıfı yazılmııtı. mandanı Nazmi bey ile hapiıane 

Baılanan tahkikat llerllemek mOdür vekili Sırrı Bey ara11nda 
tedlr. bir hadtae olmuıtur. 

Yeni meydana çıkarılmıı olan 
1 

Hapfıanedekl gardiyanlardan 
ıullıtlmal evelkl sullattmalden bir kaçmın mahkcımlara taban-
daha mühimdir. ca, bıçak tedarik ettikleri aöy-

Aıırılan panın Şer afettin bey lenmekte idi · Hatta Kutadalı 
n11mında btr zat tarfından Ban- meıbur ıaki topal lbrahim de 
kadakl (Aile taıarruf aandığı)na gardiyanlardan birlıladen de-
yafırılan para olduğu anlaıılmır mir efe tedarik ederek hapl-
tır. Banka müdürlüğünün ıuiiıtl- ıanenln demir parmakbğını 
mal ve aahtekirlık vak'aııdan keımtı ve bet kiti ile birlikte 

~haberdar olmadığını iddia etuıe- hapiıaneden kaçmııtı, gardi-
ıine rağmen Poltı müdürlüğü yandan lbir de tabanca tedarik 
mea'eleyi ketfetmif ve tahkikata ettiği söylenilen Topal İbrahim 
giriıerek herıeyi meydana çıkar- haplıane duvarından atalı at-
mııtır. larken nobetçl Jandarmaya bir 

Polis müdürlüfünün yaptığı elde ıillh atmııtı. 
tahkikat sayesinde ıahtekirlığı l1apiaane Müdür vekili Sırrı 
yapan banka memuru tesbit Bey vazifeye Batlar baılamaz 
edilmiıtlr. gardiyanları ııkı bfr tara11ut 

altına almıı ve zaman zaman 
Üzerlerinde taharriyat yapmııtır. Bu memur elln bankada ça

Iıımaktadır. 
Yapılan ıuliıtimaldc banka

daki para11 aıırılmıı olan Şe
rafettfn beyin hırarzlıktan henüz 
haberi yoktur. Hayretle öğren
diğimize göre Şerafettin bey e
velki gün bankaya müracaat e
derek aile tasarruf ıandığrodaki 
parasından bir miktarını alınak 
iıtemif ve banka müdürlüğü 
sahtekarlıktan kendiıinl haber· 
dar etmiyerek Şerafettin beye 
istediği parayı vermiıtlr. 

4 ayaklı çocuk 
Bartınde iZeynep iımtnde bir 

kadın vakitsiz olarak ıekfz aylık 
bir gani be dünyaya getlrmittlr · 

Ôlü dof an çocufun tkt yiizü 
vücudu bütün olmak ıartile dört 
ayağı, dört kolu ve dörtte kula-
ğı varmıı. Kafa1ı da kocaman

mıı. j 

Sırrı Bey; bu gibi hadiıele- , 
re tekrar meydan vermemek ı 
için çalııırken hapiıanenln dahi
linde, muhtelif yerlerde nöbet 
bekliyen jandarmaların da mah
kamlarla tema1 ettiklerini nazarı 
dikkate almıı ve bunların Üzer
lerinde mahkumlara verilebile
cek etya, bıçak, ıllih ve aalre 
bulunup bulunmadıfını anlamak 
lstemiıttr. 

Haplıane müdür vekili bunun 
üzerine gardiyanlara emir vere
rek hapiı .. nede n6bet bekllyen 
jandarmaların üzerlerlni taharri 
ettf rınıı fakat bu taharriyat ne
ticeıiude bir ıey bulunmamııtır. 
lıte dibıkü mQe11lf hadise de 

' 
Jandarmaların üzerlerlnkı araı-
tırılmaıı meı' eleıinden çıkmııtır. 

Jandarmaya itimat edilmedi
ffnl gösteren ve Jandarmaları 

alır bir ittiham altmda bulun-

- Sen! Demlt Gardiyanlara 
emir vermlııtn. jandarmaların 

üzerini taharri etmiıler, böyle bir 
emir vermek ıali.hiyetinl nereden 
aldın? 

Nazmi bey bir adım ilerleye
rek yumruğunu Haplsane müd(l
rüne doğru uzatmıf : 

- Soru yorun, bu ıallhlyetl 
sana kim verdi ? 

Diye sualini tekrar etmiıttr. 
Bunun üzerine Sırrı bey büyük 
bir itidalle : 

- Nazmi bey ; beni tahtle ve 
tahkir mi ediyorsunuz ? 

Diye ıormuıtur. 
Nazmi l.ey de : 
- Evet , tahkir ediyorum. 

Ne olur sanki ? Gardiyanlar 
iaterlerse bir daha Jandarmala-
rın üzerini araaınlar, o ~akit 
ııörürler. 

Diyerek çekilip gltmtıtlr. 

Hapisanede dGn ikinci bir vaka 
daha olmuı, Haplsane müdür 
V ekill Sırrı bey; •ardiyanlardan 
Hilmi efendiye mahkfamların 

önünde dayak atmııllr. Hilmi 
efendi dayafı yedikten ıonra 

haptıhaneden çıkarak dofruca 
Adliye daireıine a'itmlt ve mld
delumumi Hidayet beye tlklyette 
bulunmuıtur. Bunun Gzerine 
tahkikata baılanmııtır. Dayak 
vakaıı hakkında aldılımız ma

lumaıudur. 
Elektrik tdlıatile meııul olan 

uıtalar hapiıaneye bazı demir 
allt •• edevat aeUrmfılerdlr. 
Haplaane müdür vekili bu demir 

(Devamı 5 ncl ıablfede) 
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Bastil kumandanının kesik kafası 
Daha dün, atının sırtından Parise ve Parislilere 

magrur baş .... yüksekten bakan bu 
-24 -

Üıtünde kenarları yırtık ancak 
diz kapaklarına çıkan bir eteklik 
\'ardı. Yalnız bunun da göiıü 

YU•arlaktı. 

Fakat bu yuvarlaklık koneyle, 
Yelekle ııkıtlırılıp, kabartılmak
tan relmlyordu. Bu, açık ıöm 
lekten, biltün ıertliğı, dikliği ve 
eınıerliğl ıöranen bir çift 11h
hatıı memenin yuvarlaklığıydı .. 

Zabit, bileğini git glte daha 

kuvvetle ezen diılerln, ac111ndan 

kurtulmak için kadının boia
ıına aarıldı. 

Kadnı zabitin çeneılne 'kuv
\'et)t bir yumruk aık etti. 

İkiıtnden biri mutlaka ölece
kta. 

Birbirlerini öldürmek için 

btrbırlerinln bellerine sarıldılar .. 
Git gide kulenin kenar burç

larına dojrü yaklaıiyorlardı. 
Kadın birden bire yuvar-

landı yere. Zabit onun üllün
deydl ıtmdf. Ve bu altındaki 
kadını burçtan aıağıya yuvar· 
lanıak için bir küçük hare
ket ki.fi gelecekti. Aıaiıdan, bir 
kuyunun dibinden gelir gibi ıeı
ler, uğultular, baykırıımalar yük
•eltyordu. 

l 

Bırdenbire bir ıeı fııkırdı 
Yukarıya. Bu kalın bir erkek 

•eıydl.. ı 
- Jnliyet .. Jüllyet diye baiı-

rıyordu.. 1 
Bu ıeı bir mucize gibi teılr 1 

etti Jüliyete. Birden silkindi. Öyle 
kuvvetle ıllkindl ki, bu ani ham- 1 

leyi beklemlyen zabit diiıtü yere. 
Bir tekme .• 
Sarayın zabiti, yuvarlanan 

bir taı parçası gibi boıluklarda 
kayboldu. 

Kadın baktı arkaaından .. 
Ataiıda bir ıiirCi lnıan, yu

kardan dOıen zabitin etrafına 

toplanmıılardı. Onların ara11nda 
o da vardı. 

Jüliyet, kendiıfni ıeıinin ira
deıiyle ölümden kurtaran deli
kanlıya, gayıünün bütün ıentı

liglle Bastil kaleılnin tepealnden 
cevap verdi. 

- Pler Buradayım!.. 
Bastili zapteden Pariı'liler 

kale kumandan mm kafasını bir 
sırığa geçirerek Belediyeye doğ
ru sür'atle ilerllediler. 

Daha diin takımları altın ve 
gümüı itlemeli atının üzerinde 
bütün Pariı' e ve Pariı'lılere la
kayt nazarlarla yükıekten bakan 
bu mairur bftt, ıımdı İhttlllcı 
Parfs'lilerinu cuna geçirdikleri u
zun bir ıırık üstünde gidiyordu. 
Aradaki fark ıu idi ki, evvelden 
o berkeıe gururla bakıyordu. 

Şimdi iıe bütün Parıa'liler bu 
kesik baıa, nefTet ve gayzla 
ateılt birer nazar fırlatıyorlar

dı .. 
Kafile ve ellerindeki kanları 

akan tJceıik bat, mülhit bir hay 
huy araıında nihayet Belediye 
daireıine varmııtı •.. 

V armıılardı, varmıılardı am
ma, geçtikleri ıokaklarda neler 
yapmıılardı, ne biiyiik bir hızla 

gelmlttl bu adamlar! .. 
Raıt ıeldiklert aıılzade ara

balarına mı hücum etmemlılerdl? 
Önlerine ıelen mafazalarımı yağ-
ma etmemtılerdi ? , 

Görmek lizımdı bu hay huyu. 
Sanki yerinden dünya oynuyor
du.. Sanki yer yarılıp yarılıp 
lnıan çıkıyordu .. 

Kaleden, Baatil'den çıkııla
rında ufacık bir baldırı çıplak 

ıurubu olan bu kafile, bu ihtl· 
lllcı kafileai evlerinden taraaını, 
nacaiını kapıp iltihak edenlerle 
o kadar büyümüttü ki birden.. o 
kadar bnyümilıtü ki ... 

Belediyeye vardıkları zaman, 

ellerinde teneke calan ser1eri· 
lerden tutunuz da birbirlerinin 
omuzları üıtünde nutuk söyliyen 
mahalle horozlarına, cocuklu 
kadınlara, ağİzlarlyle boru ça
lan muzıka takımına kadar her 
cins inaan vardı bu gürühta. Bir 
gürühu il yüfllhun du bu. 

500· 1000 metroluk bir irti
fadan düıen korkunç bir ıel gibi 
hızla, belediye meydanına gelen 
inıin akını bütün ıtddetfyle ka
palı kapıya çarptı •. Kilit falan 
mı dayanırdı buna?. Aylardır, 

aç yatıya yaııya kadltleıen, ade
ta korkunç bir iskelet halt ne 
aelen bu inıanlara ani bir kuvvet, 
demfrleıen, gerilen adelere kor
kunç bir kudret gellvermltti 
ıanki!.. 

Bağırıyorlar, haykırıyorlardı. 
inceli, kalınlı çıkan seslere ba
kılır1a bütün bu hareketlerin 
ıebebi bir baıtı. Bu baı; onlara 

ıllah meı' eleıinde çok acı bir oyun 
oynıyan Flıeıel'in baııydı .. 

Afızlar ıankl btr makfna ile 
ltllyordu. 

- Fleıel.. 'Fleael.. kırtlafanı 
diılerlmlzle sökeceğiz.. Fleıel .. 
Yeyeceflz etini Fleıel,yeyeceiiz •.. 
Pencerefcamları olduğu gibi atılan 
taılarla yere iniyor. Kapılar kı
rılıyor.. Mümanaata yeltenenler 
parça parça ediliyor.. Ve etle
rinin her parçaıı mızraklara ta
kılıyordu •• 

Koca belediye dalreıfnln boı 
ıalonları boru ve teneke ıeaiyle 
inim inim inleyordu .. 

Nihayet Fleıell bir dolapta 
kııtırdılar.. Nihayet fare bir ıü
rü kedinin eline geçmiıU .. 

Ve daklkaıında Fleıelln ka
f aııda kale kumandanının batı 
gibi itte bir mızrafın ucunda 
göründü ..• 

(Devamı var) 

Sahife 5 

Revanş maçı 
Bu gün Fener bahçe ikinci defa ola

rak Macarlarla karşılaşıyor 
İstanbul Şampiyonu Fenerbab-ı 

çe bugün takıfm atadyomunda 
saat 5,30 da Macarlarla Revanı \ 
mahiyetinde olan ikinci maçını 

yapıyor Macar gençler milli takı
mının Cuma pazar günkü oyunla
rını gördükten ıonra bili tereddüt 

bu takımın ıimdiye kadar iehrimize 1 
gelen difar ecnebi takımlardan aıafı 
olduğunu, hatta ıehrimizdekl 
belli batlı kulüplerden teknik iti
barile dun olduğunu ıöyliyebillriz. 

İçlerinde kalecileri ve merkez 
muavinleri müıtesna, layiklyle 
bir oyuncuları yoktur. Bilha11a 
ilk devrede iyi oynıyorlar ikinci 
devrede tek kale vaziyetine gi
rerek 45 dakika bocaladılar. Bu 
noktayı gördüAümüz iki oyun
ları teyf t eder. 

Hal böyle iken latanbul ıam
piyonundan ğaltbf yet beklemek 
makul olur zannındayız. 

Kaldıki Fener bahçe iyi bir 
takım teıkllile ıahaya çıkım. 

Fener bahçe takımı nasıl te
ıekkül edecektir ? Bu hakikaten 
mucibi endtıedir. 

Ffkretln üat üste yediği tek· 

meler bugünlnk kendisini oyna
tamıyacak hale getirmiıtir. Ay
rıca Firuzan ve Sadlnin bozuk 
oyunları nazarı dikkate alınına 
takımın teıkilf çok ıüç olacaktır. 

Mam1fih Fener bahçe müdafaa 
ve muavin hatları, geçen haftaya 
nazaran daha kuvvetli bir surette 
teıkil olunabilir. 

Rıza, Kadri, Ziya 
Şekip, Cevat, Reıat 

Mühaclm hattına gelince : 
Fikretin yerine Beılktaılı Etre
fi koymak, ve yahut ıöyle bir 
tebeddül yapmak tazın geliyor: 

Aliettin, Muzaffer, Zeki 
Şaban, Niyazi. Bu takım, Fe
nerbahçe için hiç ıüpheıiz müı· 
kül vaziyette çıkarabtleceğlen iyi 
bir takımdır. Bu takım hey'etl 
umumiyeıl itibarile iyidir ve f yi bir 
netice alabilecek bir vaziyettedir. 

Macarların ıehrimizden bir 
mağlübiyetle ayrılmamak, ve Fe· 
nerlilerin geçen seferki mağlubi
yetlerini telafi noktasandan maç 
cidden ehemmi yedidir. 

F enerltlere muvaffaklyetler 
temenni ederiz. 

'rekzip edeceğ·inize ... 
{ 1 inci sahifeden devam) 

tekzip edildi. Vali vekf it 
Fazlı beyi alet ederek tek
zip edtlmefe yeltenilen havadi
ılmiz bu ~n reımen te hakkuk 
etmif bulunmaktadır. Bu vaziyet 
karıııında bir hicap duymak icap 

}Dayak Ankaraya 
da sirayet etti 

leder ilmtdtndeyiz. İkide birde 

havadillerimlzi tekzip etmeğe 

yeltenenler evvela meıleilne 

ve meılekdatlarına hürmet et· 
meli öğrenmelidirler. 

Kendi ıazetecillk kuıurlarını 
örtmek için vali vekilinden alel
uıul bir beyanat alarak 11 Yarın,,1 

tekzip edenler hakiki ıazeteci 
ruhile tahkikat yepmalıydılar. 

[Birinci sahifeden devam] 

bizim ailelerimizle hadiıeyl aeyr
ettiğlmizl görünce 82 numaralı 
fedakar memurunu bizim (izerl
mlze gönderdi. Heyecanla Qze

rlmize gelen memur bizi oradan 
koğdu, gitmedik, tarar etti. Git
medik ve (bu halt aördük. ifade
mizi alınız) dedik {almayacalız !) 
dedi. 

~ ....... ~.........,..,...~ .......... ~·-- ... ----~~- -- --~ • ~._.......... ~~I 

lzmır Hükumet kuvvet sevketti ! l 

Bu taktirde hem mahcubi
yetten kurtulurlar hem de 
bir ıazetenin izzeti nefıiyle oy
namak küçüklüiüne dütmezler· 
dl. Tekzip edilen hadilenln ha
kikati ıudur : Kesik bat facla-
11nda fail olarak yakalanan ô- 1 
mer; Bakır köyünde dövülmüı v~ 

1 
ateıte kızdırılmıı demirle ayak 
parmaklarının ara11 dağlanmııtır. 

Ben kucağımdaki çocuiu •al
deılne verdim ve ıehremanetlne 
koıtum. Nöbetçi doktorunu alıp 
dayak yiyen zaTallıyı muayene 
ettirecektim. Doktoru bulama
dım ve derhal pollı mudtriyetlne 
giderek nöbetçi komlıerlne mn
racaat ettim. Zabıta doktorunu 
lıtedim. Meıeleyi izah ettim. 

- Hacı Bayram merkezine 
gidiniz, ifadenizi alsınlar, zabıt 
varaka11 tutulıun, diyerek Hacı 
Bayram merkezine telefon etti. 
Serkomlaerin odauna girdim. 
Yalnız bir kaiıda lf adelerlnılzl 
değil, adrealmizl aldı ve : 

hapisanesinden 1 Birinci sahifeden devam 1 Eğer, Tahrandan Avrupa ga- 1 
( 4 ncl 

18 
hlfeden devam ) zetelerlne çekilen haber doğru 

1

, 
miı ve ilk hamlede eıkıya tenkil~ iıe, bükümet ıarki Anadoluda 

parçalarının ıayılma11nı ve mah- edtlmittlr. Bu eıkıyanın İran ta- kalan bu eıkıya yatağını temizle-
lka.mlar tarafından alınmama11na rafına firar etmderine mani ol- meye muvaffak olmuıtur.(Akıam) j 

dikkat edilmesini ıardiyan Hilmi mak için İran hOkümetl de ken· ,••••••••••••••••••••••••••' 
efendiye teobih etmit ve onu di hududuna asker tahıit etmfıtlr. ; TİYATRO VE SİNEMA ; 1 

ustalara nezarete memur eyle- Avrupa gazetelerinin verdik- =••••••••••••••••••••••••••••= l 
mittir. leri bu haber Ankaradan teyit YenlıehlrMANGASAR Uyatroıunda 

Haplaanede elektirik teılıatı edilmediği için tavzihe mub- Milll daram kumpanyaıı 
yapılmaktadır · t •· M M d açur. amafth Anadolunun her ü ilr Rejisör 

Hilmi efendi bir müddet tarafında oldufu gibi, bllhaHa Aram Elmaı Karakaı 
nezarette bulunduktan ıonra ıark vilayetlerimizde 

1 
t BU GECE 

ıldlp yatmııtar. 1 asay 1 e· B b l h 
mami e terntn edllmtı oldu"u a a ar"' ... ~, gu .. na ı l 

Sırrı Bey tef Ut eınaıında l.'\. d • • • d ma um ur. Yalnız 500 
gar iyanın uyumakta olduğunu irtifaında, ve An d 

1 
O metro 

görmüı ve kendiıini uyandırdıktan ·k k a 0 unun en 
sonra : yu ıe 'ı~ en •arp dağı olan Ararat 

dağına ,,bazı eıkıya dök - t ~ 1 
Sana verilen vazifeyi böyle nln tahaaaun dmiı olmalun u eri· 

mi ifa edersin ? arı muh-temeldi. 8u dai yalçın k 1 

Dıram komedi 4 perde 
Narlıkapu ŞAFAK teyatroıuoda 

BU GÜNDÜZ 

Arşın Mal Alan 
Kafkas opereti 4c perde Dı·yerek tokatlamafa batla- d b ' aya ar-an i aret, yolıuz olduf b 

mıı ve haplıaneden kovmuıtur. katın karlarla muhattır Şu gidi, N f M k 
d N 

. · ura a Sabık ümunel ir an e -
Hapiıane mü ür ekiltnin gızlenen eıkıya, her türlü takt- teblnden aldıfım Şahadetnamem 

Haplıane içindeki dükkanların battan kurtuluyor, fıraa.t bulduk- zayı olmuıtur. Yenlıfnf çıkarta-
icar bedelioden ve ıaireden (800) ça, gizlice civara inerek çapul- cafımdan eıklıinin hnkmü yok-
kOıur lira alarak yediği Müdde- culuk yapıyorlardı. Hatta bir san tur. 
lumumlliie ihbar edilmit ve tah- takibat 11kııınca lran tarafına Fatih INtıanca bakkal zade 
ktkata baılanmııtır. kaçıyorlardı. aokaiı No. ı o da Kemal. 

Ömer umumi haplaane hasta
neainde ayağı kanıran olarak 
ölmütUir. Haplıane ıer tabibi 
Doktor Zati beyin raporu vali 
vekili Fazlı beyin agzmdan ya· 
zılan ıektel kalp efaaneıile taban 
tabana zıttır. Zati bey raporunda 
Ômerln vücudundakı dayak le-

- Biz ıizl iıterlz, timdi gi
diniz ! diyerek atlattı. 

Dayak yiyen zavallının 0 ka-
dar fuarına rağmen onun da ne 
ifadesi alındı ve ne de zabıt va
rakaıı tutuldu. Bu hal ne vakte 
kadar devam edecektir ? insan
lık namına reca ediyorum. Daa 
yak yiyen zat Adliye vekiletf 
memurlarındandır. 

Sabık Ayaı mll•tantllt 
CAHIT SAHiR 

kelerini teıbit etmif, ölümün 
ayağındaki ıitlerden ve kanıı
renden oldulunu zlkretmitUr. 
Cesedi muayene eden tabibi adli 
Enver bey de bu raporu ve irazı 
kendi raporiyle teyit etmfttir. ~~l=~~~~~~~~~~~d~ 

po itin, ne jandarmanın, ne e 
Dlfer taraftan 7inci müatan- hır 1ah11n haddi değildir. Müc-

tlk f'kence Yapan J
0 andarma rinıe ceza vermek hakkı yalnız 

Htlınü pehlivan hakkında tev-
kanunundur. 

klf müzekkeresi keıtfrmlttir. * 
Hadilenin geçfrdlil safha bu- Bakırköy jandarm kuman-

dur. Bu hadlıeyl gizlemekte biç danı Aılan bey dün mnddelunıuml 
bir menfaat yoktur. Blliklı ka- muavinlerinden Raııp bey tara-
nunun vazifeılne tecavüz var- fından iıtlcvap edllmlttlr. 
dır. Kendiıl vaka aünü karakolda 

Mücrimin ceza11nı vermek ne olmadıfını ıöylemlıtlr. 



Sahife 1 YARIN 

1 

1\lUf)ANY A POS'TASt 1 
1 Nefis ve n1ükemn1eJ nıüstahzeratile n1emleke

tiınize büvük hiznıetler eden ve men1aliki ecnebi-
"' yede ınustahzaratımızı tanıtan eczacı Hasan beyin 

san'at sahasında yeni ve büyük muvaffakiyeti: 

Tahtakurusu, Pire, Sinek, Siv
, risinek, Güve,Örümcek, hamam 
böceği ve sair haşaratı yumur
talarile beraber ka'tiyyen imha 
eden 

1 

F A y D A . 
·~ 

Nilüfer ve Asya ı 
vapurları Cumartesi, Pazarteıi, 

Salı, Perıembe günleri sabah 
saat dokuz buçukta Karaköy 
rıhtımından hareket ve ertesi 
günleri latanbul'a avdet ederler, 
Serviı mükemmeldir. Azimet 
ve avdet bileti alanlara yüzde 
yirmi beı tenzilat yapılır. 

Galata' da küçük rıhtım han 
No 4-5 Telefon: Beyoğlu 913. ...... 

1 
SADIKZADE BİRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

Domlu Sınar 
vapuru Pazar 

2g Haziran 
Günü akıamı airkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun , Ordu, 
Giresun , Trabzon, Sürmene, 
ve Rize ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Meyme
net hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon lat. 2134 

Vapurlarımız her pa
zar muntazamen hare
ket edecelderdir. 

Daima blrincilffi kazanmaktadır· 
I~ im~ .. i::'llmli~Slliiira~ ........... 

latanbul l üncü icra memur· 
FAYDA daha müe11ir, dalıa mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. 

Kokuıu latif olup kat'iyyen leke yapmaz. İoıanlara, hayvanlara 
ve nebatata zararı yoktur. FAYDA iımtoe dikkat ediniz. Deva
hl Devlet, müe11eıatı milliye ve huıuıiye Seyrlsefalo, Hılaliahmer, t~ 
mektepler, hastaneler, 11hhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, l1 
vapur kumpanyaları, FAYDA iıtfmal ederler. ·~ 

lujundan: Beyoğlunda hacı Men
sur ıokağında 78 No. lu hanede 
ikamet ve Galatada Jenerali 
hanında mimar ınüteahldliği tf

caretile meıkul ZermaJ ir hamam
cı yan efen dinin lıtanbul mahke-

Şiıeıf 50, tenekesi 75 ıonderece ıağlam ve 10 ıene mel aıliye, birinci ticaret daire 
teminatlı pompalar 75 kuruı ıinde e haziran tarihinde iflaıma 

ti!;;;~-~ .... Haaan Ecza Depoıu - Toptancılara tenzili.t 41 j.;;"ll!!mJ!l,;': . .!: karar verllmiıtir. Müflis muma

Müzayedeye vaz olunan 
emlak 

Vakıf akarlar müdürlüğünden 
- Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın birinci kallnda 2H ve 

ikinci katında 19 No. odalar 
2 - Tophane hacı mimi külhan soka~ında H9 No. hanenin mıfı 
3 ·- ,, tımtım yeniıehır caddesinde l 44 - 138 No. dükkan 
4 - ,, Çavuıbaıı topcularda :rn4 - J86 No. dükkan 

!1 - " " " " 396 - 388 " " 
6 - ,, .. ,, ,, 398 - 390 " ,, 
7 - ,, Süheyil bey ,, 55 ı ,, " 
8 - Kabala§ ÔmerAvni dolmabahçe 197 - 205 ,, ,, 

9 - Kıı.nmpaıa cami kebir türabı baba 7 ,, ,, 

1 O - mercanda harbiye caddeainde 60 - 11 No. dükkan , 
1 l - T ophade ıefer kethüdamahalle ve caddesinde ı N o. b~drum 
12 - ,, Sultan bayezit cami arkasında 1 O - 12 No. ana 
1 a - ,, Kılıç Ali kıreç kuyusunda 4 No. arsa hiıseıi 
14 - Fatihte at pazarında 1 No. kemer aözü 
15 - Üıküdarda mihri mah imareti çıkmazında 7 No. ahır 

Müddeti müzayede: 27 Haziran 9aO dan 19 temmuz 9:l0 cumar
tesi günü 

Balada muharrer emlak kiraye verileceglnden müzayede vazolu
nmuıtur. taliplerin yevmi ihale olan aon günün ıaat on dört bu
çuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede
rek müzayedeye tıttrak etmek üzre İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüfüne müracaatları ilin olur. 

Evlcaf ve müıtemilatı hakkında malömat almak lıteyenler bu
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil 
raporlarını göre bilirler. 

'Devlet demirYollan ilanı 1 
~i'l"llll~~.-a~----~-..--l!ll!Bmmıı--~----' T edrlsatı umumiye dereceleri dahilinde olan reımi ve maarifçe 

musaddak huıusi ilk, orta ve ali mektepler, Darülfünun ıuabatı 
ve liseler talebesinden olup tatil zamanlarmda sılaya 1ıldlp aelecek 
olanlara Mayıs bidayetinden Eylül nihayetine kadar Devlet demir 
yolları üzerinde seyahat ettikleri takdirde azimet ve avdette aene
de bir def aya mahsuı olmak üzre yüzde elli tenzilit yapılacak -.e 
bu baptaki tarife 1 Temmuz 930 tarihinden itibaren mevkii tatbı
ka vaz' edilecektir. 

Tenzilatla seyahat edecek bu ıtbi talebenin menıup bulunduk
ları mektep idarelerinden fotofraflı bir veıl\(a iıtfhsal ederek bilet 
alacakları kiıelere ibraz etmeleri lizımdır. 

Bu husuıta daha ziyade tafıillt almak arzu t:den zevatın ma
halli iata1yonlarına müraeaat eylemeleri ilin olunur. 

lleyhde alacakları olanların ve 

mallarında iatihkak iddtaımda 

bulunanların ilin tarihinden 
ltlbaren bir ay zarfında senet 
ve defterlerinin aalı veya muıad
dak ıuretlerile birlikte iddiaları 
kayıt ettirmek ve müfltıe borçlu 
olanların ve her ne ııfatla olursa 
olsun ellerinde müflisin malı 

bulunanların üzerindeki hakları 

mahfuz kalmak ıartiJe beyan ve 
tevdi etmek üzere gine aynı 

mQddet z ,rfında dairemize mü· 
racaat etmeleri bunları yapma
yanların cezayi meı'uliyete düçar 
olacakları gibi makul mazaret-

1

, leri olmadığı takdirde, rüçhan 
haklarından da mahrum bırakıla

! cakları ve 14-7· 930 tarihinde ilk 
alacaklılar toplanması yapılaca

! ğmdan alac ıklıların mezküı 
günde ıaat 1 O da İstanbul 4: ündi 

1 
icra dairesinde hazır bulunmaları 

1 
ve müıteı·ek borçlular ile borçlu 

1 
kefillerinin ve borçlu tekeffül 
ed~n kimselerin de içtimada bu-

l luomafa hakları, olduğu ilan 
olunur. 

Üsküdar Tapu İdareıiodeo : 
Çekmeköyünde 67 No. lı hane-
nin Tapuda kaydı olmadığından 
usulen Tapuya teıcili Mustafa 
karıaı Hakime tarafından talep 
edilmittlr. 

Bu haneye tasarruf iddfaıın
da bulunanların 1 O Temmuz 930 
tarihine tesadüf eden Perıenbe 
günü mahalline aelecek memu
ra vesaiki taıarrufiyeleriyle mii· 
racaatları ilAn olunur. 

Doktor Feyzi Ahınet 
Cilt, Saç ve zührevi haıtalıklar 

tedavihaneıi • 

Cumadan mada her gün 
ıaat 1O-6 ya kadar haıta ka
bul edilir. 

1 
Adres Ankara Cadde11l N. !3 

Telefon lıtanbul 3899 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

(6) ıncı keşide 11 Temmuz 1930 
DADIR 

Büyük ikramiye 

(200,000) Liradır 
Aynca : «100,000» Liralık bir n1ükc:ifat ile 

«no~ooo», «40,000)), «25.000», « ı 0.000)) Iirahk 

Büyük ikramiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıı Numaralara "ao. zar Lira teaelli mükafatı 

verJlecektir. 

Biletler: l~a yilcrden l'emınuzu n vedinci _, 

akşanuna ,kadar talep edilmeJi<lir. 

' 

a\mak\D 
y o\nız. \!ınnıı.ı 

.:ımba\&hno d~kl<~t 
·,e\cp ~d\n\ı. . 

446•~"~6~6A6~~~~,~~~~~~~~~~~~b~~ ı • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 
X DOKTOR X 

i: AGOP YESSA YAN ~: • • ~ ~ % Langada camiıerif sokağında No. 19 lu muayenehanesinde :. 
·:~ y 
• ~ hergün hasta kabul eder. ..•. 

~~A~b~~.~~~.~.~~b~~~bb~~bbb~bb~~~ .. ~y.~ .. ~· ~~.~.~.~ ...... ~ ..........• 
İstanbul 4cü icra daıreılnden: ~ Novotni bahçesi 4' 

Kadı efendln•n Bayram efendi LOKANTA ve BİRAHANESİ 
zimmetindeki alllcagının iatlfası 
zımnında mahcuz bulunan Saraç 
hanede dülaer zade mahalleılnin 
büyük karaman sokağında atik 
27 cedit 20 numaralı dükkanın 
nmf hi11esi 30 gün müddetle mü
zayedeye vazolunarak talibi uh-
tealnde 500 lirada olup bu kere 
yüzde beı zamla Te on bet gün 
rnüddetle ibalei kat'iyye müzaye
desine vazolunmuıtur. Dükkanın 
ıokaktan içeri girildlkte zemini 
çini döıeli bir dükkan mahalli 
olup camekanla bölünmüı bir 
merdiven altı ve tahta perde bir 
bölme ahıap merdivenle yukarı
ya çıkıldıkta bir küçük sofa üze
rinde bir oda, bir hela sokak 
kısmmda demir parmaklık vardır. 
T evfık efendi müıteciridir. Hu-

ldudu Bir tarafı Muharrem Raıit 
beye ait apartman, bir tarafı 
Halit bey fırını arka11 yine Halit 
bey fırını ve bahçesi, ve cepheıi 
kararnan yokuıu ile mahdut me-
ıahaıı tamamen ylrmf altı 
metre Yirmi bet ıı:mtlm murab
baıdır. Tamamı kıymeti muham
meneıl lOOO liradır. Talip olanla
rın kıymet( muhammeneılnln hta· 
ıeye muılp yüzde onu niıpetln· 
de pey akçeılai müıtahslben 928 
18022 doıya numaraıtle 14-7·980 

Senfonik orkestra ve caz 
sureti daimede icrayı teren
nüm eder. Viya.nah bir ıef 
idaresinde mutfakta yeni teı
kili.t - meze ile beraber rakı 
müfteriler arzu ederse meze
lerini dııardan da getirebilirler. 
Gece yar11mdan sonra saat 
ikiye kadar açıktır. - Ôğle ve 

1 akıam tabi dot - cuma günleri 
saC\t 11,5 ten 13,5 kadar. 

MATiNE- KONSER _ _. , ----

!(~ ARIN,,I~ T AKVİ1\1İ 1 
Hazıran { 

Senet CUMA Sen el 

Reamlye 27 Hicriye ' 
1930 1349 

Namaz vakıtJarı -
1 Alafranga 
i •. d. 
1 Günef 4,81 
I Ôyle 12,17 
j ikindi 1 6, 1 7 

1 Akıam 19,45 
I Yatsı 21 ,48 
ı İmsak 2,10 

Muharrem 

29 

Alaturka 
•. d. 

Güneı 8,-'H 
Ôyle 4,32 
ikindi 8,82 
Akıam 12,0o 
Yataı 2,oa 
İmsak 6 ,26 

Ruzı Hızır 

53 
tarihinde bizzat veya bilveklle ' · -m.--=..-...~-·- _ıl 
müracaat eylemeleri illo olunur. Meı'ul Müdürü:Süleyman Tevfik 


