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~ Şark hududunda çapulcu ar yeni bir hadise çıkardı ! 
Hükômet kat'i tedbir almıştır ! 

. - . • . • • 1 •• • • ' • . .. 

~·Mühim bir mes' ele""'~. 
Vagonculuk zihniyeti ihya 

edilmemelidir. 

Lima şirketine Montekarlo prensliği 
demekte hakkımız yok mu? 

----.r:..~-Memleketimizden fhrace
dilen malların cinsleri itibari
le karıtık ve bozuk olarak 
gönderildiği iddiaları vardır. 
Bir çok Türk mahıülleri bu 
yüzden tehlikeye maruz kal
maktadır. 

olur. Bu da ıyı, tatbiki 
kolay tedbirler ile te'min edil
mek pek mümkündür. Hatta : 
büyük ihraç müesseselerinin 
biz.zat yaptıkları, yapacakları 
ıeydf. Kendi menfaatleri de 
böylece hareketi amir idi. 

işe gelmeyen 200 memur nasıl kapı dışarı edilmiş, 
kalemi mahsusa niçin el sürülmemiş ? --

Bunun muhtelif sebepleri 
olduğuna ıüphe edilmemelidir. 
Türk istlhıal eıyaaı, hakika
ten ıon senelerde bir çok mah
reçlerini kaybelmlı, gene bir 
çok rakipler karıısında kıy
met ve nefaıet itlbarilede rağ
betten düımütlür. 

, 

iş romorkörleri binlerce lirayla döşenerek mehtap 
Şimdi yapılacak kontrol t•ı

killtları arasına bir vakitler 
Rusyaya ihracedilen mallere 
benziyen bir "vesika,, iti karı
ıacak oluna, Türkiye ihracat 
eıyaaı üzerine muamele yapan
ların uiramaları melhuz ve pek 
muhtemel müıkülattan mem1eke· 

saf alarına tahsis edilmiş ! 

Şu muvaff akiyetafzll~in se
bepleri nedir? Türk mahıulü
nün raibellen düımeıl, haki
katen Türkiyede taiıiıedlmit 
olmalarından mı ileri aeliyor? 
Son zamanda ayni meselenin 
Hükümetin de dikkatini cel
bettlilne ıahit olunulıyor. Bir 
tedbir olmak üzre de, Türk ihraç 
eıyaaının kontrola tabi tutul
ması dütilnülmü§tOr. T abli 
mevzu bahis kontrol bazı yeni 
teıkilAtlara ihtiyaç arzedecektlr. 
Yapılacak kontrol teıktlihnın 
mahiyeti ne oluna olsun, alı
nacak tedbirler iyi tatbike· 
dilmedift, hatır aönül meıelesl 
cari olduiu taktirde, netice 
itlbarıle umumi l arpteki veılka 
ve vaaonculuk zihniyetine dol
ru taze bir kapı açılmasına 
sebebiyet verllmfı olacaktır. 

Alakadarların ıu noktayı 
ıtmdiden mülahaza etmeler , 
ona göre vaziyet almaları za
rureti takdiredllmek icabeder. 

Şu meselede dahilde taiılt 
ihtimalleri varit olamaz gibi
dir. Çünkü: Harice satılan her 
hangi bir mahsul mevcut nü

munesine göre satılmak mec
buriyeti en basit ahı verit 
kaidelerinden madut fdi. Bir 
defa her hangi bir nümune 
üzerine taahhüt edilen bir ma
lın yerine baıka bir clnıinl 
vermek büyük ihracat müeı
ıeıelerinln k&rı olamazdı. Bu 
itibarla Türkiye mahıulleri için 
tafıiı maddesinden ziyade, bir 
"taınlf,, mes' eleıi mevzuu babı 
olabilir. Bir malan cinai, nevi 
ve ıınıfı tayin ve tahdit edil
diklcaten ıonra, taltif ihtimali 

e fa ide ae1mesi beklenebilir ml? 
Harici ticaret iti, kaytlar, 

tattlar altına ahndıiı t~ktlrde,~ 
esasen müıkülattan kaçman ... 
müeueseleri bütün bUtün müs- P' 
tajni vaziyete ıokmuı olacak
tır. 

Törk İhracat it \erinde tak
yidattan ziyade, birinci derece
de : Propagandaya, Türk tica
reti hariciye mümessillerinin 
meıailel'ini ialah ve tanzime 
ihtiyaç deraAr idi. 

Yunanlıların bütün muvaf
fakıyet sırları evveli buradadır. 
Daha ıonra da, Türk ihraç eıyaıı 
rakip piyasalardan ucuza satıl
mak için fuzuli rüsumdan muaf 
tutulmalı, azami himaye gör
meli idi. Dünya alam satım 
buhranı nef aaetten evvel ucuz
luia, düıgünlü~ünü göstermek
tedJr. 

Halbu&..t: Türk ihraç eıyası 
hem pahahlık hem de nefaıet
çe rakiplerine mağlup olmak
tadır. Bunlar basit şeyler ol
makla beraber. hükümetin 
"tağılf,, ihtimallerine kartı 
kontrol koymayı dütünürken 
daha çok mühim bir esasa da 
dikkat edilmeli idi. 

Türkiyede "Tedavül,, Ban
kaları pek güzel bildikleri ih
raç Piyaıa&larına kasten karııık 
Türk mali ıevkettlremezler mi
ldi? Aynı itle me11ul olan her 
hanıi bir Banka gene kasten 
Türk ihraç eıyaaını dnıürmek 
için, latok yapamaz mı idi? 
Acaba Türkiye bu gün ıu ıul

kaıt karııaında bulunmiyor mu? 
Şu ihtimallere kartı ne ted

birler alınmııtır? Yahut alı
nıyor? 

kendiliğinden bertaraf edilmtı An/' Oruç 
~~~..,,~--~~~..JJ 

Denizde bir hadise! 

Btr kaç gü den berl istanbul 
limanının nasıl katti ve heder 
oldu~u hakkında aldığımız ma· 
lfimah neırediycruz. 

Bir taraftan liman ölürken 
öbür taraftan yapılan iarafatı 

gördükçe hayretlerlt: ıoPUyorduk: 
Limanda bir Montekarlo pı

renıliğimi kurulmuı ? 
Dün liman memurlarından. 

biri tarafır:ıdan Çok ıayanı dik
kat bir mektup aldık. Bu mek

rtup kaydettiğimiz elim hakikat
ları daha elim bir tekilde can· 
landırmaktadır 

Bu gün hiç bir mutalia ılave 

etmeksizin bu mühim mektubu 
derç ile iktifa ediyoruz : 

20 bin lira ile vücuda getirilip 
mehtap ıaf alarma tahsis edilen 

İş nluşu 

Şiket dört sene bir müddet 
memurinin hayatlarını ve mu
kadderatlarını elinde bir oyuncak 
yapmııhr. Bunların terfi, tefylz 
ve tarzı istihdamları, takdir, tal
tif ve tecziyeleri hakkında bir 
talimatname vucuda getirmemiı
tlr. lıtediği memrun flıtedlği za· 
man, letedigl kadar maaıına 

zam yapar, iltemediAlni istediıi 
yere atar, kapı diıarı eder, ma
ğdur bırakır tirketl terkedüp gJt
meae mecbur eder, ye!e, inklıa

ra düıürür' at derdi. 

RUslar bir Japon gemisini topa tut
tular. Japonlar torpito sevketti 

Tokyo, 28 (A . .A) Kam9atka 
sularından balak tutmak hakkı-

Son zamanlarda yapılan ta-
~~~........,...... ................... 

Emanette barem 
Dahiliye vekaleti 

tastik etti 
mn aidiyeti meselesinden dolayı 
Japon balıkcılarile Sovyet m,.-

murları araunda uzun müddet
ten beri devam eden ihtilaf ye-

ni bir hadiseye ıebep olmuıtur. 
Kamçatka sularında. kol 1ıe

zen bir Rıı aemiıi kamçatkanan 

aarp •ahili açıaında Mıkuni Ma
ru isminde bir Japon vapuruna 
24 Hziranda evelce haber ver
mekıizin ateı açmııtır. 'fayfa- 1 
dan biri mühlik ıurette yaralao
mııtır. Mürettebatın geri kalan 
kıımı Ruılar tarafından tevkif 
edilmittir. Bir Japon torpito mu
harribi 26 Hazira.ntla Amçat- 1 
kaya gimlttir. 1 

Geçenlerde lhzaredilip Anka
rayaDahlliye vekaletine tasdiki
ne göUlrülen emanet barem ka
nunu ahiren tasdik edilerek ıeh
remanetine iade edllmiıtir. Barem 
bir temmuzdan itibaren tatbike
dilecekllr. 

Bedbaht limanımızdaki Monte Karlo perensliğinin tenezzüh 
sandallarından biri 

neıı.rettlği talimatname ahkamına limatname ıtrket imtiyazname· Y 

tamamen mutavaat edeceklerine sinin bahıettigi memurin hak-
af t bir senet almıştır. Memurin kına lecavuz ederek kadro 
lztirar kartmnda bunu vermiıtfr. harid kalan memurlara a.ltı ma-

Bi.ıtiln bu kurnazlıklar tirket 
aı verilmesi iktıza ederken 

memurlnine huzur ve emniyet bunu asgari bir hadde indlrmlt 
d vermemiş, altı ayda bir kadro ve işi kendi keyfine göre uy u- ) 

rarak memurların ellerinden (Devamı 2 inci sahifede 
...-....-...-..-....~---.... ............ ..-.-....-....-.,,.... ...... -----~----~...,.._.~ 

Şarkta bir hadise! 

Çapulc~lar bir irtica ha
reketi. kaldıracaklardı 

Iranda teçhiz edilen eşkiya hudu~u-
miıza girerek Zilan etrafındakı 

köylere taarruz etti. 
Van 26 (A. A.) - lran da

hilinde Yekma köyiinde hazar
lanan ı t O atlı kuvvetinde bir 
çete, maktul Kör Hüseyin ojul- • 
ları ile Yuıuf aptal gibi takiba
tımızdan lrana illl<a etmlt olan 
maliim rüeıanın ideresinde ola
rak 19 . 20 geceıi Gevirftaman 
clvarmda hududu geçmltler ve 
menıup oldukları Haydaranlı a-

tekrar lrana ilticasına mahul 
bırakmıyacak maksat ve mahi
yette alınmakt.dır. 

Agrı hadisesi na ıl oldu 
Bayezit, 27 ( A.A ) - Gaze

telerde intiıar eadn Airı vukua
tı havadiılnln aıh ıudur. 

iretinin Türkiyede bulunan ak
!abaları nezdlne kadar tlerile-
mitlerdlr. lranda yapılan terti
bata göre rergerdelerln Zllan etra
fında bir irticai hareket kaldmp 
tevsi etmeli düıündükleri elde 
edilen vuaikten anlatılıyor. 

" Bazı eıkıya çetelerinin fır
ıa t buldugça iranda teçhiz ve ih
zar olunarak vakit vakit Ağrı
rıya geldikleri ve hudut uzerin
deki köylerin sürülerini İrana 

· silrmeğe çahıtıkları malumdur. 
Bu çeteler Ağrıda ta yareleri
miz tarafından 1 O hazirandan 
itibaren bir tkf gün anuzın ya
kalanıp boubalanmıılardır. Bunun 

Bir haftadanberi eıkiya Ztlan 
etrafında harice yayıhnıılu ve 
jandarmadan rast geldikleri kar-
akollar karııaında amuvaffakiyet J 
elde edemfyerek jandarmanın ve 
kıto.atın bulunmadığı köylere ser 
kantıhk ve cebren taraftar tedariki-

• 
ne tevesaül etmiılerdir. İttihaz olu- . 
nan takip ve tertibat ~tkfyanm 

üzerine eıkıya tekrar Irana iltf ca 

etmlıtfr. 

Hudut kö) Jeı·inc tararuz 
Van (Geclkmtıtir) 23 (A.A)

İrandan gelen,eıkiya 19 haziran
da hudut üzerinde klin Hinik 
köyüne taarruz elmiıler ve geri 
püskürtülerek frana kaçmıılar
dır. 



Salıtfe 2 

Zehirli sıtma 
salgını 

Belediye Reisi ha
kkında takibat 

yapılacak 
lzmlrde Bostanlıda zuhur 

eden zehirli sıtma hakkıoda mu
habirimizin telegraf haberlerini 
blldlrmfttik . Dün aldığımız 

mütemmim malumata nazuan 
Busefer de izmır cfvuında Bay
rakla ve Balçovada zehirli sıtma 
baıladı. Bayraklılar yüz kiti bir
den bir {bu :ıfete yakalanmııtır. 

Mersinli ve Balçovadada haı
t alık tehlikeli bir ıekil aldığan

dan havaltde tetkikata [ baı
lanmııtır. 

Bostanlı halkının ııhhatlni 

ihmal ederek bataklıkları ku
rutmamak ve balkın haıtalana · 
rak bet çocuğunun ölümüne 
sebebiyet vermek ıuçlarından 

dolayı Müddeiumumilik tarafıodan 
Karııyaka belediye relalf ğl aley
hine dava ikame edileceği ıöy

lenmektedfr. 

yaparak bütün memur ve aile 
hayatlarını endiıelere, haklı in-
fiallere sevketmlttir. Başını kal
dıran memurun baıına vurulmuı 
ve suıturulmuı ve daha ileri 
gidilerek terkın olunmuıtur. lıim 
dercini lüzum görmedik. Bun· 
ların miktarı bir, bir kaç değildir. 
Bundan baıka ıtrket bir memuru 

bugün müt'ir olarak istihdameder, 
yaran en ba11t bir memurun göre 
bileceii iıe vererek onu kaçır
maia çalııır. Hikmeti idare tir· 
kette aıla anlatılmamııtır. 

Bir iki zat lıtiına ediline 
denlleblllrki tirket tamamen müp
tedi ellerin idareıindedlr. Ne 
dahli memnundur, ne hariç. Ve 
ne de olabilir. Liman bu tarzı 

hareketle ve bu ellerle feyz bu · 
lablllrml? Bunlardan hariç ol
arak ta tirket müdürü her ıey
den evvel ehil olmadığı, mevki
inin verJtği endite ile ona rasa
net verebilmek f çin memur kad
rosunu l&tedtği tekle ıokarak 

taıırmıı ve bu kerre iki yüze 
yakın memur ve müıtahdeme 
yol vermiıtlr., 

Kadro harici bırakılanlar ara
sında tirkeUn bidayetfndenberi 
namuskirane çahıanlar, çoluk 
çocuk ıahiplerJ, memlekete cep
helerde hizmet edenler elyak me· 
mukabil ekseriyet teıkileder.Buna 
rafmen kızlardan teıekkül eden 
kalemi mahıuıa el ıürülmemiıtir. 
Şirkette kadın mevkii erkeğe te
kaddüm edip geçmiıtlr. Yapılan 

kadroda iıtikamet, kıdem,ehliyet 
ve mezktir huıuıat asla nazarı 
dikkate a.lınmamııtır. 

Şirketin romörkörlerinln hı

dematı aıliyeıi gündüz ve gece 
r.sabablara kadar kadıo taııdığın 

tenezzüh ve tef errüçlere haue
dildiilnl ve ekıerlyetle de bu ka
bil seferlerden ya nmf derece ve 

yahut hiç ücret alınmadıfıaıı bilirml 
ıinlz ? . Bunlar af edilir gider. 

Vesait ve hareket ıubesinln 
romorkör ıeyr cehelleri ve buna 
mukabil tarife üzerinden alınan 
para miktarı hesap ve tetkik 
olunurıa ve affa mazhar olan 
milzekkereler ele r..lınırsa doıya
larından çıkarılına hakikat aü
neı af bl meydana çıkar ! 

Limanda tlrketln müe11lr 
zevat taııyan muıunu bilmeyen 
ve ıörmeyen yoktur. Bu muf 
beyaz boyalıdır. Bundan baıka 
bu ıube emrinde üç motör mn
teaddtt kayıklar vardırkt bunlar 
11rf tenezzüh ve tef errllc için 

s 

Mardin 27 (A.A) - Türkiye· 
Irak daimi hudut komlıyonu mü-
zakera tmı bitirmiıtir. Bu müna
sebetle belediye tarafınden mem
leket namına Irak heyeti ıereffne 
kırk kiıilik bir ziyafet verllmfıtlr. 

Irak baımurhası, belediye re
isinin Irat elliği nutukta cevaben 
verdiği nutukta türkleri terakki 
ve taali bayrağı altındA toplıyan 
Gaziyi tazim ve hürmetle yadet-
mit ve heyete kartı gösterilen 
mihmannuvazlıktan dolayi te-
fekkür eylemiıtir. 

Irak heyetine Türk ocağında 
220 kitilik bir çay ziyafeti ve vi
layet konağında 50 kiıllik bir 
aktam ziyafeti verilmfıtir Heyet 
bugün Musula müteveccihen ha
reket etmittfr. 

10 senelik/er veri
liyor 

Ankara 28 (A.A) - 1929 ıe
nel maliyeıi gayeıine kadar 
tahılı edilmlt olan mütekaidin ve 
eytam ve eramil maatlarının yüz 
kuruıa kadar olanları tabılıatı 
fevkaladeıJle 1 O ıeneliğl defa ten 
ita edilmek ıuretlle tasfiye edi-
lecektir. Ancak bu taıfiye mu
amelatı Cumhuriyet hududu da
hilinde bulunan memleketlerde 
ikamet etmekte bulunan bilu
mum eıhabı maaı hakkında aynı 
zamanda tatbik edilebilmek 
üzere evvelemirde maaıları 20 
kuruıa kadar olanların on aene
llğlnin itaıile alakadarlarının kat'i 
d efterdalıklara tebliğ edimiftfr. 

Liste! 
' 

Tabiiyetimizden 

Hapishane mi, 
< naz 

s~/istimc:l yeri mi~ 

29 HazJran -· l Kumser muavini 
J delirdi! 
i Kadıköy cinayeti 
1 tahkikatı mühim 

safhaya girdi ! 
Kadıköyünde kurbağlı derede 

komiler muavini Bican ve Siiler 
man efendiler tarafından derdeıtt 
eınaıında evinde tabanca ıle 
öldürülen aabıkalı "jandarma,, 
namile maruf Cemalin katli 
hakkında müddeiumumilik ve 

ne giden kadın mahpuslardan polis müdüriyetince yapılan tah-: 
birine tecavüz ettlii de, kadın- kikat netfceıinde komlaer muavin• 
cafızın müddeiumumiliğe verdi- lerikden Bican ve Süleyman 1 
ği istidadan anlatılıyor. il efendiler tevkif edilmitlerdir. 

I 800 zü müteceviz mahpuıa ha Yapılan tahkikatta sabıkalı 
mu rekmek yediren ve müteahhidi Cemali , katil etmekle maznnD 

ı himaye eden müdür, ıer gardıya- iki komlıer muavininin aarhof 
1 f nıda bu:hakikatı ihbar ettiğinden oldukları anlaıılmııtır. Ayni za· 

1 döğüyor ve iılifa etmeğe mecbur manda Cemalin derdestine giden 
ettiff de, ıer gardf yanın gene iki komiıer muavinini maktulun 1 müddeiumumiliğe verdf "i iıtlda-

& kendilerine silah iıtimal ettiiini 
dan anlatılıyor. iddia etmiıleraede mahalli hadi-

Tadat ediltn bunca yolıuzluk- ıede: yapılatn tahkikat ve tabar-
lar kafi gelmemiı gibi müdür, 

rümlerile mevkilerinden uzak- müddeiumumilik makamının da 1 
rfyatta Cemalin cesedi yanında 

ı tabanca bulunmamııtır. 
laıtırılmıtlardı. nezahatinl ihlal ederek yani "ben 1 Kezalik Cemal adi bir cürüm-

Henüz bir aydır vazifeye ba- müddeiumuminin adamıyım. Bana 
ı le bir ıeneye mahkum olup ha-ılıyan yeni müdür hakkında da, kimse bir fey yapamaz, ben ilte-
kkıoda mahkemece veri len karar müddeimumillğe mühim ihbarlar difimi yaparım ve ilah ... ,, demiı 

, cünha dereceılnde bir cürümden vaki olmutlur. I olduğu da ,jandarma yüzba111ının b 
i arettir. Bu ihbarlara nezaran müdir verdiği ifadeden anlatılmıtlır. 

tarafıodan, mahkümlar b~rer ve- 1 İzmir hap11haneılnde vaki bu Bu maktul Cemal hakkında 
ıile ile hanelerine iıtediklerl za- çirkin vaziyetlerin halk ara11nda (ahzi ğirift) müzekkeresi yoktur. 
man gide bilmekte ve müdürün ıuyu bulmaıı pek fena teıirler Böyle olduğu halde komaer 
refakatinde umumi gazinolara bırakmıttır. kimsenin hapllaneye muavinllerinden Bicftn ve Snley· 
giderek tıret etmekte fmiıler; itimadı kalmamııtır. man efendiler, maktulün bulun-
müdir hapilhanenin inzibatını 

1 

800 Ü mütecavl~ mahpuıun duğu haneyi taharri etmlıler, 
temin eden Jandarmalardan hayatları nazarı dikkate alına- ve Cemalin yattığı oda kap11ın- . 
bili b 1 t ht d rak tevali etmekte olan bu re- dan ateı ederek uyudufu ııra-· nemeyen •e ep er a ın a I 
ıüphe etmekte ve onları da yok- zaletlerln kat't ıurette önü da öldürdükleri iddia edilmek·-
) b k d D 1 alınmak llzımdır. tedlr. amaya ta i ttma ta ır, enil-

1 
mektedir. lzmlr haplıaneaf, haplıane- Tahkikat tamik edilerek mar&:-

Bfr ay gibi kısa bir mfiddet ı mi, kahve ocağımı , suiistimal tul Cemalin filhakika poliı mtl-
zarfında bir çok tikayet toplayan yuvası mı ? Nedir ? İzah buyu- diriyeti parmak izi ıubesinde bir 
mildir ,mahkumlara hane hizmeti '. rulıunda bari her keı bilıin..... çok ıirkat ve sair cürümlerden 
de yaptırmayı unutmiyor ve evi- 1 Siyamettin ıabıka kaydı olduiu anlaıılınııbr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aynı zamanda tahkikat neUce~n-

Denizlerİmİzde heba olan servet 
iskat edilenler 
Türk tabiiyetinde oldukları 

halde yeni tabiiyet kanununa 
mugayir bir ıuretle ecnebi mem-

9llllmıı.ımm .. -. ............ m&t1Eum ....... .,.IMl ........ imm 

i Hata Maliye vekaletinde! 
de rraktul Cemal4n ko111iıer mua
vinlerine karıı f aeldiflne dair hiç 
bir emare de bulunamamııtır. 

Bilakiı yapılan tahkikat ve 
Cemalin kaUI edlldlil odanın 
haricinden kurıunlarıo atıldıfı 
anlaıılmııtır. leketlerine aiderek Türkiye Cum

h uriyeli aleyhinde çalıttıkla rından 
hey' eti vekllece Türk vatandaı
hğından iekat edilenlerin llıteıi 
berveçhi alidir : 

Afyonkarahilarli Avadiı oğlu 
Artln canbaziyan, mülga Oı
manlı hükumeti nafia .rıazırı İı· 
tanbullu Peraeh oğlu Bedros 
11allaçyan, Eıkiıehirll Yusuf oğ
lu Apli, Cülyo Cemali namı 
diğeri ltalyan Cemil Muglalı A-
ron oğlu Yako Firidman Türk 
vatantatlık kununu mucibince 
tabiiyetimizden iıkatına karar 
verllmiı D. VekAletinden lıtan
bul vilayetine teblig edllmiıtfr. 

tahılı olunmuı, telvin edllmif, 
hayla para ıarf edilmiıtlr. 

Cuma günleri ve eyyamı 
ıairede uzaklardan meccanen 
eıref mahlOkat taıırlar. 

Bilha11a ılrket müdiran ve 
güzideganının ayaklerı bunlarsız 

gitmez. Şirket bir it ıirketi olmak 
lazımgt;llrken ıeyahat ve tenez-
züh tirketi haline dökülmüılilr. 
Bir taraftan ay!ıkla Rumların 
romorkörlerini ite alırlar . Dl fer 
taraftan Türklerinkini çıkarırlar. 
Motörlerin kendi malı olanlarını 
da tenezzühe tahıiı ederek da-
hillnin tadil ve tef rfffne binlerce 
lira ıartederler,,. 

Yarın - Yarınki nüıhamızda 
bedba \t limanımızda tahmil ve 
tahliye lılerinin feceylini enzarı 
millete arzedeceflz. 

Balık mütahassısı çalışıyor, fak at 
balıkcılarımız konserve cıkaracak • • 

kooperatif istiyorlar. 

Bakın1sız ve harap bir halde olan IstanbuJ -
balıkhanesi 

Tüık deniz ıer\·etınden iıtlfa
de kararlaıtırılmııtır. Malum ol
duiu üzere bunun Jçln bir müte
ha111s getirilmfıtlr. Müteha11ıs 

tetkikatına devam ediyor. Bu tet
kikat bitince Marmarada da bir 
balıkçılık mektebi açılacaktır. Bu 
münaıebetle bir muhllfrirlmiz dün 
balıkçılar cemiyetine uframııtır. 

Muharririmizin bu it hakkında 
aldıfı malnmat ıudur: 

- TOrk ıularında ıenlı bir 
ıervet yatıyor. Birçok servet me
n balarından olduiu albi bu ser
vet menbaından da lıtlfade ede
miyoruz. Daha evvelce mar-

mara da ve baıka taraflarda ru
mlar tarafından iılettlen dalyan-
lardan bir çokları ltletmiliyor. 

Buna sebep Maliye vekaleti 
nin bir hata11dır. Bu dalyanlar 
baıkaaı tarafından itletilmek 
fetenıe vekalete yükıek bir vergi 
vermek lazımdır. Bu vaziyette 
bu dalyanları klmıe ltletemlyor, 

Fakat bunda kayıp hem 
bunlar ltlemedimi maliye ve· 
klleu verfı alamadıiı aıbt balık
cılıiımız da inktıaf etmiyor. 
Halbuki, Aeki.let tarafından ıa
tıln>amak ıuretıle milnaıip görü· 
lecek teıekküllere bu dalyen 
yerleri verilebilir. 

Guek poliı mildilrü Alt Rıza 
bey ve gerekse müddeiumumilik 
bu mühim mea' elede haklkatın 
meydana çıkarılması için tahkı-J 
katı en ince noktasına kadar 
tamik etmektedirler. 

İıtthbaratımıza nazaran mak
tul Cemali katletmekle meznun 
kurbalıdere komiser mua•lnl 
Bican efendi tevkifhanede ala
imi cinnet göıtermia tahtı neza
rete alıomııtır. 

Bu takdirde hükiimet vergi
den fetif ade etti fi gibi bir çok 
kimseler de çalııır ve balıkçılı· 

fımız lnkiıaf eder. Bundan istifade 
mali ye vekaletinin hem balıkcılı
fimizındır. 

ikinci bir nokta da fazla ba
lık ta tutulıa asri veıaite ihtiyaç 
var. Fazla çıkarılıp satılmayınca. 
tekre r denize dökiilecek olduktan 
ıoora neye yarar? Hilkdmet için 

bir takım kooperatifler tesis ede
rek fazla balıklardan konaer•• 
yapmak ve bu ıuretle t.Ufade 
etmek lazımdır. 

Üçüncü bir noktada da tebre
manetfni balıkcalara musallat ol

maktan kurtarmabdır. 
Balıkcılık bankında lll6teba-

1111a tetkikat yaptırılırken balık-. 
cıların ileri ıürdülderl baıbca~ 
noktalar bunlardır. 

' 



2 fi Hu.fırın 

CJa \Bu da salğın ! Çok f!Y.anı dik~at ! 
paıa;:" 

1 
• tzmir kB°ylerinde Bul~aristanda litin _harf-

S., n " u 0 er• l • • • k b l d• ? A 1.- bekaretdüşmanlı- efllll ffil a U e lYOf • 
M"" 0 "'; .. ; ~ g"'ırnı var? _ _,,.,, Bulgarlar latin harflerini kabulden 

M• f• }erı·n yanına do··n izmırden o havalideki ıu çok d I ısa ır - garip vak'alar blldlriltyoı. evvel pek ince hususları üşünüyor ar 
- 23 -

d d 
•• •• • d• 1 - Kınık nahiyesine tabi ügv ün e yuzu sa_ p sarı } } Örtülü köyünde iılek Hüseyin 

ağanın 18 yaıındaki kızı Ayte 

h l 
. R r k dağda hayvanlarını güderken aynı 

l~ulgaristan ınuhahirimizin nıektubu -' . . .. 
(Hu. Mu) - 25· 6·930 Sofya- · cut bulunduğuna kanidirler. 

da Bulgar münevverleri tarafın- Sırpların Balkanlarda büyük 

Osman paşa azret erı. . . Üı a ayi köyden Hüıeylo ıaklandıA• or· 

kiramınız ile derhal ve devlethaneye mandan birdenbire kızın önüne 

dan "Bulgar kitabın unvanlı bir bir (Cenubi lılavlar devleti) teı-
ilim ve san' at mecmuası çıkarıl· kil etmek iatemeleri ve böylelikle 
maktadır. Bu mecmua son nüs- Sırplığı hakim kılmak hususun-çıkmıı, Anenin ağzına mendil 

uğramaksızın Babil vapuru hümayu· tıkayarak cebren bikrını ızal• hasından birinde bütün Bulgar daki emelleri de malumdur. Ma-

r. etmitlir. 

nunu teşriı iniz. . . . 2 - Ödemtıe tabi Çamlıca 
efkarı umumlyeıini alakadar kedonya meselesi bu iki mlllet 
eden mühim bir anket açmııtır. araaında ebedi bir kara çalıdır. 
Anket, Bulgar harflerinin ipkaıı 1 

Bulgarlar her hususla Sırplardan 
Diyerekten salondan kaybol

muı, gltmittl. Çerkes Mehmet 
bey adeta sersemlemiı gibidt. 

köyünde Hasanın kızı Fatmanın 
mı yokıa latin harflerinin kabu- ayrı bulunmak ve ayrı bir Bul-

Abdülhamit Osman paıanın ' 
iki ıadık arkadaıını görmek aı -

1 
zu ediyordu. lkisinide huzuruna 
istedi .!Baımabeylnci Osman bey, 
Oıman paıanın arkadaılarını aldı. 
Yukarıya çıkardı.Abdülhamit bu 
efendileri büyük ıalonda kabul 
etmlıtl. Kendiıi ayakta duru
yordu. Osman bey önde, çerkeı 
Mehmet bey arkasında, Bekir 

efendi daha geride idi. 

geceleyin cebren ırzına geçen 
lımail jandarmalar tarafından 
yakalanmııtır. 

lümü daha iyi olacaktır ? Mahi- gar harsı yaıatmak isteyorlar. Gü-
yetindedir. Bu ıüal maruf Bul- nün birinde müıterek yazılarla 
gar profesörlerine, muharrirlere, yazan bu iki milletten Hırvat ve 3 - Kınık nahiyesine mer-Fakat Bekir efendi aldırıı 

etmemlıti: Hep birden Oıman 
paıanın bulunduğu salona indi
ler. Osman paıa Baıkitip Rıza 
paıa ile aJak üzerinde konuıur
ken buldular. 

but İbrahim oğlu köyünde oturan 
Alinin kızı Düriye H. üç aün 
evvel evinde yalmz otururken 
niıanlısı, Malik oğlu Meh
met tarafından zorla kızlığı bo-

ve Bulgar matbaacılarına sorul- 1 Slavlar sayesinde Balkanlara Sırp-
muıtur. \ \arın akim olmasını hiçbir Bulgar 

Ankete gerek lehte ve gerek kafau alamaz. Asıl mea'ele budur. 

aleyhte çok iyi cevaplar veril- ' Yani Sırplardan mutlaka ayrı ol-
mektedir. mak ve her hangi bir Sırp siya-

Latin harflerinin kabulü taraf- setine Bulgar harsile mukabele Baıkatip Rıza pafa, Osman 
paıaya kapalı bir zarf vermifti. 
Bu zarf Hicaz valisi Saffet pa
ıaya memuriyetinden azledildi

ğini bildiren emirdi. 

zuJmuıtur. 

tarı olanlar lalav milletinden olan \ 
Ruslarla Sırpların tıbu harfleri \ 
kabul ettiklerini ileri sürerek 
bugünkü harflerin ipkaaile 1 
bulgarlığın bütün medeni dün- ı1 yadan ayrı ve uzak kalmala

4 - Demir oğlu Nazmi, iz- etmektir. 

Abdülhamit iki kolunu arkaaı
na baglamıf, dikkatle bakıyordu. 
Osman bey: 

- Kaymakam Mehmet bey 
kulunuz •. diye ç~rkeı Mehmet beyi 
gösterdi. Mehmet bey Abdülha- \ 
midin ayaklarına kapanmııtı. Ab-

Bir aralık Baımabeytnci Os
man bey yine ortadan kaybol
muıtu. Az sonra misafirlerin ya
nlarına döndüğü zaman yüzü 
sap ıarı idi: 

divaç vadi ile Na!lıdere Köyün
de oturan Süleymanın Kızı 18 
yaıındaki Fikriye Hanımın bik

rlni izale etmiıtlr. 

Bulgar münevverleri ile bu 
ankete karııan Bulgar gazeteleri 
bu siyasi sebepten bahıetmedi
ler. Buna rağmen bu bir haki-

5 - Karaburun kazasının 

d\ilbamit:l 1 

Tepe boz köyünde Ahmet, aynı 
köyden lbrahimin kızı İffet ha
nımı kaçırarak bikrini izale et-

rı demek alacağını söyliyor ve 1 
bunun ise bulgarlık için feci bir \ 
tereddi olacağını ilave ediyorlar. \ 

kattır. 

Zira sakıt hükumet zamanan
da Bulgar alfabesinde bazı tadi
lat yapılmııtır. Elyevm Bulgar 

- Hazzettim Mehmet bey .•• -Efendimiz irade bııyurdular .. mlıUr. 
Bu lzalei bikfr kahramanla· 

Latin harflerinin aleyhdarların
dan maruf bir profesör tıe bu
günkü bulgar harflerinin büyük , 
bir hizmeti tarihiyeye malik [bu- 1 

lunduğunu, bulgar münevverleri
nin esasen Latin harflerini tanı-

alfabesinde lflzumsuz olarak bu
lunan iki, üç harfin o devirde 
atılması, Bulgar yazısının Sırp 
yazHından farkı olmadığı, ol
mayacağı ileri sürülerek büyük 
münakaıalar olmuıtu. Likin o 

zaman hüküır.et dediiini yapa
rak bu harfleri attı ve Bulgar 

Miralay oldunuz ... 
Dedi Elinde tuttuğu terfi ferma-

Aıakirl ıahane ıu saat Babil 
vapuru hümayununa nakledili
yor. Osman paıa hazretleri •. Rü
fekayı klramınız ile derhal ve 
devlethanelerine uğramakıızm 
Babil vapuru hümayununa teı
rifiniz iradei ıeniyel hazreti Pa
diıahi cümlesindendir. 

rının hepıi adliyeye teılim edil-

nını uzattı. Mehmet bey iradeyi alıp . 
öperek baıına kozduktan sonra \ 
gerilemtıU. Bu sefer Bat mabe
yinci Osman bey Bekir efendiyi 

miılerdir. 

arzetti. 
- Sol kol alası Bekir efendi 

bendeleri asdıkayı bendegan• 

hazreti mülukaneden. 
Abdülhamit Mehmet beye 

söylediklerini, Bekir efendi için
de tekrar etti. Bekir efendinin 
eline binbatılık fermanını tutuı

turdular. 
Baımabeyinci Osman bey 

Mehmet beyi ve Bekir efendiyi 
huzurdan çıkarmak iltiyordu. 

Abdülhamit: 

Hatta, çamaıır ve ufak 
tefek ihtiyacınız ıarayı hümayun 
ca temin edilmiıtit. Ştmdl bir 
mabeyin arabasile Betlklaf iske
lesine inilecek, iskelede hazır 
bulunan istimpot ile Babll ıefi
nesine teırif edecekıiniz. Vaputu 
hümayun fecirden evvel hareket 1 

edecektir. 
ı Dedi. Osman paıa ile iki ar· 

- Efendilere iki yüz elliıer 

1 
ı kadaıınm önüne düıtü, yol gös-

terdi. 
l (Devamı var) 1 

Yerli mallar ser- . 3,000 liraya verile~ · 
lira atiye veriniz. 

ı.:!~~~!a~::.i:!den: 1 ı!u?.2 '?.~e~e y~~r=n lira \ 
11 Ağustosta Galatasaray lise-ıinde ikinci yerli mallar sergisi 1 kıymetinde bina ve tesisata malik 

açılacaktır. olan Emvali metrukeden Prina 
Gerek latanbulda gere!ue taı- ı fabrikası 32oo lira aibi cüz'i bir 

rada bulunan sanayi müesseselerin 
d S 1 i ti k t k i l 

bedel mukabilinde bir mübadile 
en erg ye f ra e me s eyen

lerin 7 Temmuz 930 tarihine ka· 
dar blrlige müracaatları lazım 
gelen lzhatı almaları ve 15 Tem
muz 930 tarihinden itibaren ser
gideki yerlerini tanzime baılama

teffiz edilmittir. 

ları rica olunur. 

Sanayi birligi bu 
gün toplaniyor 

Bugün Sanayi btrllgl hey'eti 
idaresi mühim bir içtima akte
decek ikinci yerli mallar sergisi 
için bir ıergl hey' eti intihap ile 
sergideki meıal hakkında görü
ıülecek ve bir program tanzim 
edilecektir. aır zamandan beri 
beklemekte olan \ahsisat emrl 

l i 
.-.aarif vekaleti de Galata 

gem,, au 
Saray liıentn 1~rgiye tahsisi ha-
kkında emir vertnittir. 

Bugünkü tçttmada sergiye 
alt bilc<lmle huıusa\ müzakere 

Keyfiyet maliye vekaletine 

yazllmıı teffiz muamelesinin boz

durulması için Dahiliye vekaleti 

nezdinde teıebbüste bulunulması 

rica edilmiıtir. ---·· .. ·-ı ... --
T arhediliyor ! 

•)I o U• 

l\~c~hut Herman vergısı 
ıçın Defterdar Bey ne 

diyor? 
Defterdar Şefik B. dün ken

diılni ziyaret eden bir muharri

rimize demittlr ki : 
- He'rman Splrerin tabak 

kuk ettirilen veraıet vergiılnln 

tarhı artık glbı ıneı' eleıi halı-

ni almııtır. 
ve bilfiil istlhu.rata baılana-caktlr. kar1111nda bulunacaksıAız •• 

Nazillide 
~ 

Feci bir cinayet 
dığı cihetle Ruıçayı gene oku- 1 

yabtleceklerinl ye halkın ise zil.ten • 
bugünkü harflerle de okumaya 1 

vuku buldu 
Nazilliden bildiriliyor: 
Nazillinin Mersin kırı mevki

inde çok feci bir cinayet olmuı 
ve elli yaılarında Nazillinin Ka
raçay mahalleıinde Osman ağa 
demir ve sopa darbelerile öldü· 

rülmüıtür. 
Vak'adan Müddeiumumilik 

haberdar edilmit ve müddeiumu
mi ile jandarma kumandanı ha
dile mahalline giderek tahkikat 
yapmıılardır. Malumatına mü
racaat edilmek istenen Gereniz 
muhtarı vak'adan ıonra ortadan 

kaybolmuıtur. 
Kemerin muhtara ait olduğu 

anlaıılmııtır. 
Cinayetin Gereniz 

nın kardt=ti tarafından 
zannedilmektedir. 

muhtarı

iılendlği 

Yonca bitince ! 
İstin1lftk bitince Eyip Un
kapanına tran1vay yapı

lacak 
Eyip - Unkapanı tramvay 

mes' elesl geçenlerde yazdıAımız 
gibi henüz halledilecek bir mes
ele değildir. Senelerden beri 
emanet bu ıemte tramvay yap
mak için tramvay kumpanya•• 

ile hali müzakerede idi. 
Hatta bazı binaların da tsUm-

llki ozaman yapılmııtır. Binaen· 
aleyh son zamanlarda yeniden 
ta%elenen bu bat iti için emanet 
Eyiplilerin maracaatı nzerlne 
faaliyetini ziyadeleıtlrmlıtlr · Şu
balde isUmllk itlerine yeniden 
baılanmııtır. lstimlik biter bit· 
mez hattın in,asına baılanacak-
tır. 

' 
lktısadi vaziyat dolayısile mey- j 
dan bulamadığını söyliyor. ( 

Bulgar matbaacıları cemiyeti \ 
reisi de hemen hemen ayni mü- ı I 
taleaları serdettikten sonra yeni 
alınacak olan harflerin bütün 

matbaaları durduracağını ve ye
niden dökümhanelerin meydana 
gelmesi icabedeceğini bunun 
ise esasen fakir olan mil-
letin :milyonlarca parasının 

beyhude yere sarfedilmeıi 
demek olduğunu yazıyor. Bir 
diğeri mevcut bütün asarın da 

yeni harflere nakli huıusunda 
nazarı dikkati celbederek bul
garlık için tarihi ve kutti bir 
kıymeti haiz bulunan bulgar 
harflerinin tebdili meı' eleıinin 
bile mevzuu bahsolmamaaı 1.a
zımgeldtğlni ileri sürerek bu 
bahıın bir daha açılmamak üze-
re kapanmasını talebediyor. 

Alınan cevaplar ekseriyetle 
li.tin harflerinin aleyhindedir. 
Fakat ıösterilen ıebepler asıl 
sebep değildir. Bunu her neden
se hiç bir bulgar kalemi yazma
ia kıyamamıt ve (Kirilos) (Me
todiyes) kardeılerln buldukları 
ialav harfleri hakkında hi11i ce

vaplar vermiılerdlr. 
Malamdur ki aslan Selaotk' -

U olan bu iki kardeti bulgarlar 

benimsemiılerdir · 

yazııını muhakkak bir ıuubetten 
kurtardı. Yeni hükümet gelince 
bu harfleri tekrar aldılar. lıte 
bu hadiıelerl bilenler bu gün 

latin harfleri alf"yhinde bulunan
ların hakiki makıatlarıoı derhal 

anlarlar. 
Bununla beraber Bulgar mü-

nevverleri arasında ıatiıı harfle
ri için çok kuvvetli bir cereyan 

vardır. 

Bu sene yapılacak yollaJ· 
Bu ıene zarfında yeni yapı

lacak yolların projeleri emanet 
fen heyetince hazırlanmııtır. Bu
na nazaran Şehremaneti mer
kez teıkilatı bu yollarla me11ul 
olacak ve mahalle aralarındaki 
sokakların tamiratı ile de mın
takalarına göre belediye daire
leri uğraıacaktır. 

Bu sene Kadıköy - Acıba
dem, Yeniköyden Tarabya-Bü
yükdere caddesinin sahil kısan, 
Şiıli - Hacıoıman bayırı, Ka
yıı dağı ve koıuyolu yolları ya-

pılacaktır. 
======~=-

İLAN 

Bunların miUlyetleri ne olursa 
olıun bu adamlar elhak bulgu 
har11na büyük yardımlarda. bu
lunmuılardır. Bulgarlar bu iki 
kardeıin bulduğu ialaT yazısında 
kendilerine göre bazı ta' dillt 
yapmıılardır ki bu, Ruılar ve Sırp 

Taksimde KaZAncı paıa ma
hallesinin eıki mezarlık Yeni 
Öd ağacı ıokafında kain ıehrl 
919 ve senevi safi 10,000 Ura 
varidat getiren Vahrat oğlu nam 
apartıınanın tamamı satılıktır. 
GeZJDek ve görmek için mezkar 
apartımanın 9 numaralı daire
ııne müracaat Ve fluat hususunda 
kat'i olarak görüımek üzere Ka
dıköy (Telefon :327 ) nvter baı· 
katlbi izzet beyden randevu alın· 

\arda yoktur. Bövlelikle Bulgar
lar ayrı bir bulgar yaz11ı mev-

maıı. ( 13 ) 
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Tekzip hastalığı 
--.p.oı.f<·-

ÜNÜN H,ABERLERİ 
Blr katilde methaldar olmak 

cürmüyle tevkif edilen, fakat 
mahkemeye henüz çıkmadıiı 
için, katilliği kanunen tahakkuk 
etmlyen bir vatandaı öldü. 

Bu ölüm, mevzuu babı vatan· 
daıın jandarma karakolunda 
maruz kaldığı iıkencelerin netl
ceıidlr, diye yazdık. 

Sabah gazeteleri ertesi gün bu 
haberi tekzip ettiler .. 

Vali vekili , bu yeka vaz 

tekzip bando muzlkaıına iıtirak 
etti ve ölenin "ECELİ MEVU
DUYLA" öldüfünü "RESMEN" 
ıöyleydl. 

Miiddelumumilik tahkikat 
yapta, jandarma karakolundaki 
tıkence tabit oldu. lki jandarma 
evklf edildi. 

* Daha, katil olduğu mahke-
mece teıblt edilemiyen bir va
tandaı maruz kaldıiı iıkenceler 

netlceıl ölüyor. Bu ıuretle ikinci 
bir cinayet ve katil meıeleıi 

mevzuubabiltlr.. Ztra para için 
k11kançlık dolayiliyle ve daha 
bilmem ne gizli ıebeplerle bir 
vatandaıın kafa11nı keımek na11l 
bir cinayetle; itirafatta bulun· 
durmak için bir inıana iıkence 
yapmak bir cinayet, ve bu ıı

kenceler neticeılnde o inıanın 
ölOmüne ıeb.biyet vermek bir 
katlidir. Katilliktir ..• 

&irinci ııkta, kafa keıen ka
tilin bu cürmü mahkemede lıabit 
elunca aiır bir cezaya çarpılır. 

ikinci ııkta, reımi "bir dairede 
yani karakolda, ölüme sebebiyet 
vermek, lıkence yapmak cürmü 
tahakkuk edene, bu cinayeti 
yapanlar iki mitli alır cezaya 
çarpılırlar. 

Çünkü bu tıte bir taraftan 
bir inıan vücudunun imhaıı, di
ğer taraftan teıkili.tı eıaaiye 

kanununu thli.l cürümleri vardır. 

* Bir jandarma kerekolunda 
böyl6 müthtı bir cinayet yapı\
dıfı yazılıyor. Vali vekili cef
felkalem bunu tekzip ediyor. 

Vali vekili, artık adliyece de 
sabit olan, bir ııkence filini, bi
lltahklk mi tekzip etmiıtir ? E
ler bu tekzip böyle yapılmıııa 

burada iki cürilm vardır : Bt
rinclıi : Vali vekilinin vazife ve 
mea'uliyetlni ıul istimal etmeıl

dlr -ki. bu tahkikat yapmadan, 
adl ye tahkikatmı beklemeden, 
bir cinayet ve tıkencenin vu· 
kuunu resmen tekziote tezahur 
ediyor,.. 

Enver Pş.nın do
muzları 

Bakırköy köylerini 
haraca kesiyor ! 

Bakarköy ve civarındaki di
ler köylerin ziraati tehlike için
dedir. Bunu matbaamıza gele
rek anlatan o clvar köylülerinin 
bir k111mlaranın ifadelerinden öğ

reniyoruz. Bunun sebebi ıudur : 
İttihadı Terakkı zamanında 

Enver Pı. tehcir edilen Rumla
rın domuzlarmdan altı yedi yüz 
kadar ehliıini alarak çlfllğinde 
beslemek fltemiftl. Bunlar aon
radan dailara dağalmııtı. 

Domuz çabuk tekeHÜr ed~n 
bir mahlüktur. Buolar bu su
retle, yi.ni her sene her biri 
on, ontkl yavru yapmııtır. Ta-
bii bu ıuretle p civarda yüzler
ce domuz peyda oJmuıtur. Bu 
gün bunlarm elinden ziraat mah
sulünü tarlalarda muhafaza et· 
menin imkanı kalmamııtır. Bun· 
dan batka tarla f areat de ikinci 
bir afettir. Bu afet için o civ~r 
köylüleri muhtelif defalar ala
kadar makamlara müracaat et-

Mübadele 
-:..sz<.~<- -

Komisyon dün 
toplandı 

Yeni itilclf naınenin tatbiJ<i 
raporu tetkik edildi 
Muhtelit mübadele komisyo· ] 

nu dün M. Rıvasın riyasetin· 
de içtima etmiı ve bu içUmaa 
Türk müıavirl olarak Mtthat bey 
Yunan müıavlri olarak da M. 
Tatara.kıs tıttrak etmltlerdtr. Bu 
içtimada yeni iti)afname mucibin
ce tatbiki komiıyonuo ukdeıine 
terettüp eden teknik mesainin 
sureti tatbiki hakkındaki rapor 
müzakere edilmlı ve aerek türk 
ıerekıe Yunan murahhaalarının 

talebi üzerine raporunu birer •u
retinin kendilerine ltaıı ve müza
kerenin yevmi ahara talikı kabul 
ediJmlıtlr. Yeni itilafname tatbi
kine henilı baılanmamııtır. Bu 
tatbikat iki hükdmet tarafından 
muahedenin taattıinden ıonra 

baılayacaktır. 

Yasak! 
miıleraede bir netice alınama-

mııtır. 1 
Doktorlar yeni bir ce111iyet 

daha yapıyorlar 

Gazetecilere ha
vadis yok! 

Aldıiımıı haberlere nazaran 
ııöz kulak ve burun rmnteha11111'ları 
bir cemiyet teıis etmeye karar 
vermlılerdir. Bunun içln münasip 
zamanlarda toplanarak müı:akere 
etmektedirler. 

Valf vekilinin bflA tahkik 
yaptığı tekztpteki ikinci cürüm, 
bir nevi, .. çürmü ıetretmek " 
efkarı umumiyeyi :yanlıı haher
lerle aldatmak cürmüdür .. 

Ve bu iki veçhel cürmü 
Vali vekili, ıade bir vatandaı 
eibi defli ayuı :ı:amand~ reımi 

bir ıehsiyet gibf icra etmitUr. 

* 
Müddeiumumilik tıkence ya· 

pan jandarmaları tevkif ettirdi. 
Çok iyi etti. Fakat ceffelkalem 
btr cinayet c6rmünü tekzip eden
lere bu ne için sorulmuyor. 
tahkik edllmtyecek mt? 

« 
T ekzfp hastalığının onune 

geçmeden bir çok hastalıkların 1 

önüne ıeçm~k kabil değildir. ... 

CQn asri ahır hakkında mi\· 
lümat almak ve bu huıu•ta mu
avin ıer!f beyle görüımek üzre 
Şehremanatine ıideh bir muhar .. 
rirlmize Şerif boy ~emlf U ki -
Bize emir verildi, artak bundan 
ıonra gazetelerin ıormuı olduk
ları ıu allere cevap Yermek bfzJm 
için yaıaktır, Bu Şehremini Mu
hittin beyin emrldtı-. 

Y ok•:l biz ılzlere bir iki ke-
lime söyleyeceııtz de bize bir ıeyml 
olacak! haylr .•• acaba neden bu 
emir verildi suallnede: boyaunu 
bilkmüıUir. 

lstanbul nü:f us 
müdürü 

Mektebi Mülkiye mezunla
rından bulunan latan bul nilfuı 
müdfirü .Hilmi 8. Dahil\ye veka
leti nüfuı itleri umum müdürlü
ğü üçüncü ıube müd(lriyetine ta
yin edllmlıttr. Hilmi B. uzun 
müddet ten beri nüfuı Iılerlnde 
çalııtaiınden bu tayinde Hilmi 
B. in ihtha11 nazarı itibare alın· 
mııtır . 

Katil çocuk mah
kum oldu 

Dün mahkeme mu
sevilerle dolu idi f 

Dün ağır ceza mahkemeıinde 
marangoz Hasanı öldüren Jak 
ilmindeki çocuğun mahkemeıl 
intaç edllmiıUr. 

Vak'a takriben dört, bet ay 
evvel Galata kulesi dibinde ol
muıtur. Me11' ele tudur: Hasan 
Jakın uıtaıı koıtlye bir lira mu
kabilinde bir pulanya aleti ıat
mııtır. Bir kaç gün sonra Hasan 
aletini bir lira mukabilinde tek· 
rar almak iltemiı, onlar bir bu· 
çuk lira iltemlılerdlr. Aralarında 
münakaıa çıkmıı, çırak Jak müda 

hale etmit, Haıan ağır bir küfür 
ıa vurmuı tur. Sonra da dııarıya 

çıkarak kavra etmııler' Jak 
elindeki marangoz aletlerinden 
bir çelik kalemle Haıana vur
muı, mecruh hastahanede vefat 
etmııu. 

Dün maznun m6daf aa11nı 
yapmııtır. Bu münasebetle dün 
keıif bir muıevl kitlesi talonu 
hınca hınç doldurmuıtur. Heyeti 
hakime bir buçuk ıaatlik bir iç
timadan ıonra Hükmünü bildir· 
miıttr. 

Maznunun filinde kast rörül
medtfinden ceza kanununun 452 

ncl maddeılne tvfikan bet ıene 
hapsine, fakat yaıı on beıi 

aeçmedlilnden 67 maddeye aöre 
2 sene 6 ay hapsine ve 2 000 lira 
tazminat verme•hae karar ver
miıtir. 

Muhtelis mahkum 
oldu! 

Dün ağar cezada ihttla& 
yapan Hidayet efendinin malıke· 
meıl de netlcelenmiıttr. 

Maznun Şehremaneti Beyoğlu 
ıubesiııde muvakkat tahıl!dar 
iken :aiuımetlne 1199 lira geçlr
miıtfr. Bunu makbuzlara ve ko-
çanlara hakiki rekkamları ge
çirmemek ve yazmamak ıuretlle 
lrtiklp etmlı. 

Dünkil muhakemesinde .. Haa
taydım; bunu llaç paraıı olarak 
yavaı yavat yedim!,. demittlr, 

Hey'etl hakime 103 ncü mad
de mucibince 5 ıene hapaine, zi· 
mmeUne geçirdiği: 1t99 liranın 

ı tazminine ve bir miıli ce-za ver-
meılne, 3 ıene devlet hizmetinde 
kullanılmama11na karar vermiflir 

~· 

Tefrika No : 64 29 Haziı;an 1930 

( Ankarada ht macera) 
açmıılardı. Ferldunun biraz evvel f 
yolda itlttill ıramofon hmltııı ı 
ruzglrla birlikte ıainaklanayor, ! 
arada bir ıakrak kahkahalar kör 

Şimdi balım alt batındaki 
küçük meydanlıkta danıederek 
zevkleniyorlarmıı. Köıktekl eakt 
ve Yeni erkek elbiselerini topla
yarak ıenç kıdara giydiren 
Suzan, ıüael da vetltlerine yapma 

- Nermlne ev yapıyordumda,. ' 
Diye mırıldanarak izahat verme
ge baıladı. Onlar her jiin bu 

afaç altında evcik yaparlarmıı. 
Nermlnin kırmızı l eı!l boyalı 

araba oyuncaklarını bu kutular 

araıına yerleıttrir, kurıundan 
aıkerlerfni kapılara muhafız ko
yarlarmıı. Feridun ıordu Neyyl
reye: 

- Sıkılıyormuıunuz Neyyire 
hanım? 

Haıta ıtbi bulanık bakıtlı 
ıeaç kızın ıözlerl güld6 : 

- Oh! btlaklı onunla vakit
lerimi öldürüyorum. 

Neyylrenln üzerinde ince bir 

Yazan : Ar //,LV 

büluz vardı. Rüzgar çok sert eıi
yordu. Feridun. 

- Bir atkı alaaydanız omuz
larınıza Neyyire hanım . • Dedi. 
Sonra ağaçların üzerinde baıı 

boı dolaıan ruzıirlara baıını 
kaldırdı, mırıldandı. 

- Oıüyecekıiniz . 
Neyyire ıözleri inik olduiu 

halde bir kaç teıekkür kelimesi 

mırıldandı. Feridun köıke yürü
dn, Handan makine batında Ner· 

mln için bir kombinezon diki
yordu. Anneıl Sami beyin yeni 
aldığı gömleklere ibritlm!e ( S ) 
harfini iıliyordu. Feridunu tebeı
ıilmle karııladılar. Pençereleri 

ke kadar geliyordu . feri dun 
gramofon ıesiyle kahkahaların 
ııeldiğl tarafa kulak vermiıtt. 

flandan dikit makineılnln 
üzerine et.len gözlerini kaldırdı: 

- lıtdlyormuıunuz bizimki
nin deliliklet'İni . 

- Bir ıeyler oluyor glbl .Ben
d~ onu düıünüyordum. 

Safiye hanım aiildü. Handan 
yan pencereye ilerledi: 

- Suzanın buııün açık ha va 
1nuıabaha11 var. Bir ıörmeliıi

nlz Feridun bey. Bütün arka
daıları orada. Beybabamın el
bfıelerfnlml giymediler. Sizin is

mokinlnlzlnimi almadılar •• 
Ve uzun boylutafıilat vermefe 

baıladı: 

Böyle bir kaç arkadat bir 
araya geldllerml türlü tuhaflık· 
lar icat ederlermit. 

kavalyerler temin etmtıtt. 
Bunca elim ıergüzettlere rag

men •uzan hali uılanmamııh . 

Mine tek baıana barlara de
vam ediyor, meçhul yerlerde çok 
def' a ıabahladıfı oluyormuı . 
Çirkin vaziyetini bir az oltun ta· 
ıhih etıneıi ihtarlarana karıı 
Jiyan ederek: 

- lıteraeniz kuzum. 
Deyip baıanı alarak çıkıp gl· 

diyor' bir kaç gün de köıke uğ
ramıyormuı. Handan: 

- Baıedenıeyecefimizf anla
yınca kendi haline bırktık Feri

dun bey. 

Dedi. Safiye hanım pencere
den dikkatle bakıyordu. Uzaktan 

( Devamı var ) 

Mahut Kamanto meseleıi : 

Bir idda! 
-•ı-o-c..-

Dün ıöyle bir mektup aldık: 
" Muhterem Bey efendi, 
Gazetenizin dünkü nüıhasında 

( Yahudi dolabıyla evkafın para
ları nasıl çalındı?) , ( aahtekarlaı 
Karaköypalaaa çolandılar) lnvanı 
altındaki yazıları okuduk ve lı
tlhbar menbaınazın sizi yanıltmıt 
olduğunu görerek ıevkı alaka ile 
zirdeki tavzıhatın arzına lüzüm 
ve zaruret hi11ettik. 

Evvela kaydedelim, ki Kara
köy palu hananda ne mevzuu-
bahsedtlen Kamantonun, ne de 
bu aileye menıup diger herhan
gi bir ıahım asla hak ve ala· 
kaıı yoktur. Han , malumu ali-
niz olduğu üzre meıhur Karaköy 
hamamı ve müıtemllatının ar· 
1a11 üzerine bina edilmlttlr. Ka
raköy hamamiyla müıtemilatı, 
bundan yüzyirmlbeı ıene evvel 
Ceddimiz merhum Hacı Hasan 
ağa tarafından satın alınmıı ve 
vefatı üzerine evladı abfadana 
lntikaletmlıtlr. Karaköy Börek
cilerinin tasarrufu vereaeden bi· 
rtnln ıeraen :almıı olmalarından 
neı'et eder. 

Hamamın kal'tle yerine, ken
di taraflarından inıa ve ıurutu 
mukarrere daireılnde yirmi bet 
ıene intifa edilerek badehu biz 
sahiplerine bırakılmak ıartıyla 
Mimar Na um ve Alber ef endllerle 
akdeyledigimlz bir mukavelename 
mucibince bugün görülen Kara
köy palaı hanı yapılmıı ve masa· 
rifi lntaiyesl , arsa ve bina karıı 
lak gösterilmek suretile temamen 
Banka kommerçiyale ve Felemenk 
bankasından istikraz olunmuıtur. 
Bilahere Naum ve Alber efendi
lerin ahkamı mukaveleye r ıuııa
ylr hareketlerinden naoi aleyhle
rinde ikame eylediğimiz davanın 
senelerce ıüren muhakemesi ne
ticeıinde hakkımız tezahür ve 
hükme raptedildlii gibi muma
ileyhlma tarafandan hakkımızda 
açılan hakıız zararuzlyan dava
ıı da redle netlcelenmlıUr. 

Blnaenaley, hukuku evkafı 
sıyanete ma'tuf bulunan yazıla
rınızın berveçht bal/\ sebeplerden 
naıi muvafıkı nefıelemir olma· 
dığmı arz ve tashihi keyfiyet 
zımnında iıbu maruzatımızın da 
muhterem gazetenizle neırinl 
rica veıiyleılyle takdim hürmet 
eyleriz efendim. 

Karaköy palas hanı 
mutasarrıflarından 

ADii ATIF 
Yarın - Bfz bu mektubu 

yazdıktan ıonra ıu noktayı ili
veyl luzumlu bulduk. Karaköy 
palasın Kamantoya veya ahfa
dına ıcçmesini bir tarafa bıra
kalım. Han baıkalarına alt ola· 
bilir. Fakat mektupta da ıöyle
nlldiği veçhile Naum ve Alber 
efendilerle bir mukavele yapıla
rak han lnıa edllmiıtir. Bu 
mektup sahibi tarafından kabul 
ve itiraf ediliyor. Masarifi tnıa· 
iye kıımen bunlar tarafandan 
görülmüıtür. Bu adamlar ayna 
zamanda Kamantonun emlakini 
ıatmıılardır. Bu itibarla bunlnran 
Kamantonun paraaile maaarift 
inıaiyeye lıtf rak etmeleri çok 
varit görülebilir. bu da nihayet 
bize itin içinde bir kombinezon 
olmadıfını lf ade edemez. Yoksa 
Karaköy palaaın ıahlbl kanuni 
ve muhik olarak bunları bilemez. 
~~~~~------~--~~---

E 1 ek tiri k sirketinde 
~ 

imtihan 
Elektirlk ıtrketinde çafııan 

daktiloların tmtlbanı icra edilmiı• 
tir. Daktiloların hepsi muvaUak
l•lmuıtur . 
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İntihar Hırsızlık • 
~ 

Senelerce hocalık eden 
bir f ransız intihar etti. 

Dün saat 14 de Küçükpazarda 
Dolap sokağında oturan Ayte 
hanımın kilidini kırarak, mavuna
cı Abdullahın kızı Emine eve glr
mlt elli lira ile, bir beti blryerde 
çalmııtır. 

Bütün sarayı umumi bir korku 
kaplamıştı ! ... 

Büyük Adada Kalfa sokağın
da oturan 76 yatında, Fransız 
tabaasından M. Benuva üç sene
denberi duçar olduğu hastalıktan 
kurtulamaeıığı lçln dün sabah 
pencereden kendisini ataya ata
rak intihar etmtıtir. 

Zabıtaca Emine .hakkında 
maznunen tahkikata batlanılmıı
tır. 

Henı ke1 henı fodul 
Evvelki gün Gedikpaıada 

Fenerli kaçakçı Uzun Yorgi ta
rafandan bir hamalın sırtında 
nakledilen iki sandık ilpirto müs
kirat inhisarı memurlarandan biri 
tarafından yakalanmıı , hamal 
memura tabanca atarak kaçmıt· 
tır. 

Kral elleri arkrsındn sarayın uşun ve baş salonla
rını bir .. baştan bir başa asabi asabi dolaşıyor .. 

Onüne gelene bağırıyor çağırıyor ! .. 

Mösyö Benuva uzun müddet 
mekteplerde hocalık etmlt ve sin
ninln ilerlemesine mebni tekaüt 
edilmitdlr. Mösyö Benuva Türk 
muhibbi olup Türk mekteplerinde 
de bir çok seneler muallimlik etmif, 
binlerce Türke Fransızca öğret- Uzun Yorgl yakalanmıt, Haliç 

Fenerindeki evi aranıp dört san
dık knçak ispirto bulunarak müsa
dere edllmtıtir. 

mitti. 
Bu da bir intihar 

- 25-
Versavda ., 

Pariste bütün bu kanlı hadi
seler devam ederken Veraay 
çılgın bir heyecan ve teli.t içinde 
idi. .. 

Artık itin, vaziyetin lamı 

Bu muntazam giyinmit baı- \ 
ları miğferler, ve vücutları bat 
tan aıağı z1rhlarla donanmıı u
keri hattı müstaklminn kartıaında 
hallerinden her halde yeni 1 

toplanan serseri gurubu 
olduğu anlatılan ve 11raya kon
mağa çalııılan karma karııık 
bir kalabalık var . .. 

yüzünde mevkii tehlikede, olan
larm hüznü vardı . . . Tıpkı ba
basının yüzü gibi • . .. 

Miskin, müptezel bir ifade 
vardı bu gelenlerin hepılnln 

yüzünde .. Arbk iyiden iyiye gel
miılerdi. Kumandan en önde 
dimdik duruyordu. 

Haydarpaıada, 4 7 numaralı 
evde oturan, 70 yaımda Halil 
oğlu Halil efendi, dün duçar 
olduğu hastalıktan me'yuı olmuı 
oturduğu evin üst katından ken
disini pencereden atarak intihar 
etmek latemtıttr. 

Uzun Yorgl tahkikat esnasın
da SO lira rüıvet vermek iatemiı 
laede memur kabul etmemlıtlr. 

Kaçakcihk 
Dün Çenberll taı cıvarında 

Emin efendinin mahallebeci dü
kanında (1790) numrah oton::obil 
( 4) sandık kaçak ispirto götürür
ken cürmü meıhut halinde yaka
lanmııtır. 

cımı kalmamııtı •• 
Bütün Sarayı umumi bir Bir türlü ııreya girmiyorlar .• 

Haylaz, batarı mektep ço
cukları gibi • • . 

Bütün sağ 11ranın askerleri 
de öyle ... 

Fakat tu sol sıra sinirlendi
riyordu inıanı... Ne biçimsiz 
vaziyetti öyle. 

korku kıplamıttı. l Humma nö
betleri içinde yanan bir hastanın 
üzerine çöken korkukç bir kabus 
aılbiydi bu korku •. 

Kral elleri ~arkasanda Sarayın 
uzun ve bot ıalonlarını bir baı
tan bir bata asabi aıabi dolaıı
yor .• Önüne ıelene bağmyor •• 
Çaiırıyor.. Hiç yoktan kavga 
edilecek itler çıkarıyordu .. 

Ne ile 1-.! saatlik daimi bir 
uğratmadan sonra biraz 11raya 
koyabildiler bu yaramazları .•• 

Hele tükür . • • Hele tükür .. 

Kimi sağa bakıyor kimi sola 
ı kimi ise daha bitiremediği çubu
ğunu f çmekle meıa-ul. 

Yoksa if felaketti. Çünkü iıte 
karııdan, önde kral ve salonda 
kraliçe ve arkalarında bir çok 
saraya mensup asılzadeler ol
duğu halde sökün ettiler ... 

Kimi hafif hafif bir ıarkı 

mırıldanmakta ... , Ktmi gazel 
söyllyor ... 

Hatta yaklaımıtlardı bile ••. ! 
Kraliçenin yanında çocukları da 
vardı ••. 

Müıtakbel kral 1 7 inci Luinln 

Kimi ilahi okuyor. 
Kral bermutat ıordu: 
- Naıılıımz evlatlar? 
Hep bf r aiazdan: 
- Çok yafa devletli!. •. 

(Devamı var) 

Kraliçenin o güzel ve müte
beaılm yüzü artık gü\miyordu. 
Gülemlyordu.. O kadar çok sev· 
dili çıldırasıya sevdiği ölesiye 
ıevdf ğl kont Dartuaya bile iltifat 
edemiyordu artık bu Avusturyalı 
karı ••• Yeni kibrit şirketi Dikkat etmelisiniz! ....... -~._ Ne olduk!arını, ne olacakla 
tını ıa11ran aaılzadelerln ile gözle
rinde karanhk manalar okunu
yordu. Her ıeyden ümidi keamlt 
sehpa önünde gözleri bağh bo
yunlarına geçecek bir ipi bekliyen 
idam mahkumlarının bitkin hali 
vardı büUin bu adamlarda. 

Bayilerle muka
veleler yapılıyor 

Emanet S. Müdiri 

Sanki daha ölmeden ölmüı
lerdl Fransanın uzun değil dünkü 
bu kahraman aaılzadelerl. 

Bakıtlarmda bile ölülerin ala
bildiğine açık gözlerinin ıabit 
ve keskin hali vardı. 

Dahp dalap gidiyordu bütün 
nazarlar. Dalıp dalıp gidiyordu. 

Çepe çevre oturdukları odada 
bir mezar sessizliği vardı. Hiç 
konuımuyorlar, biç kıpırdamı
yorlardı. Sanki bilinmeyen, gizli 
bir kuvvet hepsini oldukları 
yere mıhlamıı, ağızlarına da birer 1 
paslı ve ağar kilit vurmuıtu. 

Nihayet kıral kapıdan görün
tü. Gene elleri arkasında, gene 
auratı asıktı. 

Ayni bir maklnaoın aynı bir 
kolulay ıılfyorlarmıı gibi hep 
beraber (kalktılar , ve yine 
hep beraber oturdular ... 

Çok tükür biraz ağızlar oy
nadı,.. Şimlli görüt6P konuıu
yorlardı •.•. 

• . . . . . . . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . 
Nihayet hep beraber - Krali

çe ve çocukları da dahil ol-

Bir Amerikan ıtrketlnin 26 
sene müddetle hükömete ( 16 ) 
milyon dolar ikraz suretiyle 
kibrit tnhilarını aldığı malümdur. 
Bu yeni tlrket elyevm teıktlatını 
yapmakla metguldür. Bu mak
ıatla memleket dahilindeki bil
umum acentalar ve bayilerle yeni 
tirket namına mukaveleler akdi 
için memurlar tavzif ~dilmlttlr. 
Her taraftaki bayilerle mukavele 
yapmak üzere tavzif edilen bu 
memurların teftlt makıadiyle gön 
derildlği hakkmda bazı gazeteler 
tarafından yapılan netriyathl yan
lıı olduğu yeni tirket idareıl 
tarafından beyan edilmektedir. 
Haber aldığımıza nazaran yeni 
tirket eski idarenin hemen bü
tün memurlarını bu vazifeyle tav-
zif etmekte ve bu suretle bir an 
evvel bayilikler mes' elesinin hal
lini temin etmek istemektedir. 

Y ~lan hikayesi 
şirketi 

Radyo şirketinin ınüza
keratı müsaiti safha ya 
girn1iş fakat yaz geçti! 

nıak ilzre - ıtdilip bassa asker- 1 
lerlne, ve öteden beriden pek 1 
aüçlükle toplanan çapulcu ve aer 
aeri güruhuna hediyeler veril
mesine, karar verildi .• 

Bir zamanlardanberi bazı ec
nebi gruplarla temas ve müza
ker-:tta bulunan Radyo ıirketl
nln müzakeratı ıon günlerde 
hayli llerlemiı ve müsait bir saf
haya atrmtıttr. Son günlerde tir· 
ketle ve müzakerede bulu-
nan bir Amerikan ırubunun 
bir murahhası da ıehrlmlze gel
mlı ve burada tetkikata baıla
mııtır. Müzakeratın pek yakında 
lntac edlleceil ve radyo faali
yetinin baılayacaaı muhakkak 
addedilmektedir. Radyo yeniden 

* Genlt ve nıuntazam bir mey 
dan .. Bu, baleti nezideki muhte-
fem Franıa kırallığının husa 
.askerlerine mahıuı karargahtır •. 

86Uln aıkerler, muntazam 
bir bat halinde boydan boya 
dlzilmit ler ••• 

b 

neırlyata baıladılı zaman hafta
da bir de bir amatörler geceıl 

tertip edecek ve muıtkl amatör
lerini bu suretle teıct edecektir. 

halka ne diyor ? 
Son zamanlarda 11cakların 

artması yüzünden mevılm has
talıkları halkı üzmeye baılamıı
lardır. Bu sebepten Diyara Sıt
ma gibi mühimleri daha ziya
dedir. 

Şehremaneti Sıhhiye müdürü 
Net'et Osman B. dün bu mevzu 
üzerinde epey malümat vermlt 
ezcümle demlttir ki : 

- "Mevsim baltalığı kendine 
dikkat eden insana bir ıey ya
pmaz. Buna tutulmamak için 
ham ve çürük meyva yememe-

lidir. 
BtlhaHa vakıtsız yemek doğ-

ru değildir. Mevsim hastalıkları 
daha ziyade çocuklardn olur, ıe· 
bebi de çocukların obur obur 
vakitli vakitsiz yemeleridir. Ye
mlf taze olmalı ve yemeklerden 
sonra yemelidir. ,, demlttir. - ........ ~-·--

Polislikten tart! 
Epeyzaman evvel Kadıköyün

de bir polis memuru muavinini 
tabanca ile vurmuıtur. 

Yapılan tahkikat ve muha
kemeden sonra bu memur polis· 
ltkten tardedilmiıttr. 

Da ha bildirilmedi 
Eczacıların ettbba odasına 

ıtrmelerl için mOracaat ettikleri 
malumdur. Sıhhıye vekaleti de 
bu hususta tetkikat yapıyordu. 
haber aldıfımıza ıöre buna dair 
olan k~oun vlllyetlere blldirllmir 
ur. Fakat daha bu kanun ııhbıye 
mndüriyetlne bildlrilmemlıtlr. 

Bu buıuıta ııhhıye mndnrü 
bey btr 1DUharririmlze demittlr 
ki: - Bize hentlz böyle bir 
tamim eel1Dedt.Ben de bazı saze
telerde sördillD ve p.ıbm. 

Halil efendinin yaraları e
hemmiyetli olduğundan Cerrah 
paıa baataoesine yatırılmııtır. 

Biri daha boğuldu 
Yeni köyde lıUnye caddeain

de oturan Tartor efendi, yıkan
mak üzere denize girmlı lsede 
yüzme bilmediğinden akmtıya 
kapılarak boğulmuıtur. 

Filimden ders alınış 
Dün saat 11,5de Beyoğlunda 

isuklil caddeıinde Alkazar sine
masında mtıatahdem Yaıar efendi 
ile koltukçu Elgazar, bir alacak 
meıelesinden ka~gaya tutuımuı

lar, bunlardan Yaıar ıustah çakı 
ile Elgazarı yaralamııtır. 

Kaçakçıhgın meni hakandaki 
kanun mucibince ( 4800 ) lira 

kıymetindeki lüks otomu bil musa
dere edilmlt kaçakcılar hakkında 
tahkikta baılıınılmııtır. 

İrtihal 
Evelkl gün feci bir kazaya 

uğrayan müretltp Recep efendi 
dün ıabah aaat dörtte vefat et· 
mittir. Cenazeıi bu gün ıaat ıtde 
Aksarayda sofular bozacı soka
ğındaki hanesinden kaldırılaca-

ktır. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

(6) ıncı keşide 11 Temmuz 
DADIR 

Büyük ikramiye 

{200,000) Lirad1r 
Aynca : «100,000n Liralık bir n1ükafat ile 

« 50'000», «40,000», «25,000», «10,000» liralık 
Büyük ikramiyeler vardır ... 

Hiç kazanmamıı Numaralara 4' 30,, zar Ura tescili mükafatı 
verilecektir. 

vedinci 
ol Biletler: Bayilerden Teınn1uzun 

ak;anuna kadar talep edilnıelidir. 

\ 7 üksek n1ektepler nıu
ba yaa t koınisyonu rıya-

setinden: 
Pervantorlyomun münakasuı 

l)i.n edilen eczayı tıbblyeıi için 
verilen ftatlar komlıyonca haddi 
itidalde görülmedliinden ihale 
edl1memif bir ay zarfında pazar
lıkla alınmasına karar verilmtıtir. 
Pazarhia tıtirak etmek isteyen
lerin bu pazartesi günü ıaat on 
beıte güzel san'atlar akademe-
ıtndekl komisyona müracaat 

etmeleri. 

Doktor A. kutiel 
Muayenehane ve tedavll elektrikl 

,.!...=-- ' "Y ARIN,,IN 1''AKVİA1İ - Haziran 

\ 

Sen~I 
Reımiye 

1 1930 

PAZAR Senet 

29 Hicriye 
1349 

vakalarl-\ ı 1amaz 

\ 

Alafranga 
ı. d. 

Güneı 4,a2 

1 Ôyle ı Z, ı 7 1 
1 ·ikindi 16,18 

Akıalll l 9,45 1 
yata• 21. 4 8 \ 

ı lmıi.k 2, 11 1 -

Alaturka 
•. d . 

Güneı 8,47 
Ôylc 4,32 
ikindi 8,33 
Akıam 12,00 
Yatsı 2,03 
imsak 6,2~ 

Ruzı Hızır 

55 1 

s
2
afer 
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Sahife i YARIN 29 Hazlr••. 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. 

romatizma, ııraca, kemtk, damar, aöiüı, ademt iktidar, verem, ılnlr, haıtalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar ve dellkanhlar haıtalıkh Zaafı umumi, kanıızlık, 
çocuklar, ihtiyarlar, bdyükler her mevılmde lıtfmal edebilirler. 60 kuruıtur. Haıan Ecza depoıu. ' 

4 

•• 
O/üm hayalı 

Mikroplarla dolu, 
hastalık nakil i si· 
nokler sizin ve ço· 
cuklarınız için bi· 
ı er ölüm hayalidir 
Onları Flit ile ol
dürunüz. 

•• I -

:Paha __:çabuk _jldürür 
Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKlSI istanbul ·Galata Voyvoda Han 

Devlet demir;olları ilanı l 
----··-------------------------# Yüz otuz bet bin ton maden kömürilniin kapah zarfla münaka1a-

11 ö temmuz cumarteıl giinü ıaat 15.30 da Ankarada Devlet Demir
yolları ldareıinde yapılacaktır . 

İıtlrak edeceklerin tekUf mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde ıaat l 5 e kadar mtinakasa kltlpliğlne vermeleri lazım
dır. 

Talipler münakasa tartnamelerlnt 25 lira mukabilinde Ankara ve 
İıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Tüccar ve Banka memuru olmak için 
ltılz efendilere mahıuı Pazartesi ve Perıembe günleri ıaat do

kuzdan öyleye kadar bir 11nıf açılmıttır, Malümah tüccarlye, timi 
heıabı tüccari, usulü d~fterl Baalta, Muzaafa, Pakradomar Amerikan 
uıulü ve banka muamelatı 3 ay zarfında kimllen tedrtı olunur. Son 
imtihanda muvaffak olanlara muhaıebecl Şehadetnamesi verilir ve 
it tedarikinde muavenet edilir. Derıler 3 Temmuz Perıembe günü 
baılar. Programı meccanen almak ve kayıt olmak için Beyoflunda 
Ameıtkan Sefarethaneıi yanında No. 42 Amerikan Lisan ve Tiçaret 
deraaneılne müracaat. 

Müdürü : AGOP PAKRADUNİ 

Evkaf Levazım 
Müdürlüğünden: 

Mık tarı Cınıl 
3000 Ktlo Kuru faıulya 
1000 " Zeyttnyafı · 
ırno " Sade yağı 

2000 ,, Pirinç 
Fukara imaretlerine lnzumu olan ballda miktarları muharrer 

d6rt kalem erzak ayrı ayrı aleni m6naka1a7a vazedtlerek Tem
muıun yirmi birinci Pazartesi aünü ıaat onbette ihaleleri icra 
edlleceilnden talip olanların ıeralU anlamak ve mGmuneleri 16r
mek üzere her gün levazım ıdareılne ve ihale s'1nü de idare en
cümenine müracaatları. 

Sinop müstantikliğinden : 
Corıım taınU maddeılnden maznun olup meıkenl bulunamama

ııadan dolayı kaybolan Haydar Paıa emrazı aarlye haıtane1l anbar 
memuru aabıkı ve Sinop vlliyetl ile Urla kazaıı tehaffuzhan~ tep· 
hır memuru sabıkı Gaziayıntepll Faik efendinin tebllfat ıallh lka
metılhı memuriyetlmlze bildlrmeıl ceza mahkemeleri uıulQ kanu-
nunun ~81 inci maddeıl mucibince illaen ihtar olunur. 

Hendek icrasından: 1 o • ı· ·ı A t• 
Kara beyler .. Ortaköy pınarı. enız 1 VI aye 1 

ErazU milliye .. Tarla 2 dönüm .• j 
daimi 

Şarkan dere rarben manav oğlu encu·· men·ınden· 
Muıtafa, tlmalen Nuhlar ve ce- 1 

• 

nuben keza Manav oğluAli tar- 1 D ı . A k d ı bl _ . eniz tnın cıpayam azaaın a yapı makta olan mekte D 

laıı Turkiye cumhurıyeti tebaa- ı tamamının tnıaıı bermucibl ketif ı 0,000 lira bedel ile 12 Temmuz 
11ndan 8 hiHe itibarile bet hlHesl-

1 
930 cumarteıi gürıü saat 15 te kadar kapalı zarf uıulile müoa· 

ne akboyun oilu hacı Hüıeyln kaıaya konmuıtur. İttlrak etmek lıteyen talipler 800 liralık Tilrk 
damadıAli bey Haziran 13 21 No. 3 ki f 1 ı ı 

b 
Bankalarından alacakları teminat mektuplarile te t name er D 

2 - Kara eyler Mtntl or- yevmQ mezkurda Denizli vilayetine vermeleri ve keıifname ıartna· 
manı.. Erazii milliye .• Tarla.. 8 k l ı meılni görme isteyen erin encümen kalemine mibacaat etmeler 
dön Om tar kan Stııl6 Muıtaf a ilan olunur. 
garben akboyun otlu tarla11. Şar 
kan çalılık cenuben ada cadde
ılle mahduttur. Bu dahi Haziran 
1821 No. 4 

3 - Kara beyler .. eaelerde .. 
erazU mllliye.. tarla 1 döntim 2 
evlek •. Şarkan ayancı ojlu Ah
met ıarben keza imam oflu Ah
met tlmalen deli Hüıeyln oflu 
lımail cenuben ıene lımall tar
la11. TOrklye cümhurlyett taba-
11ndan ıeklz hine tubartle beı 

htneıine akboyun oflu Hacı Hü
aeyln damadı Ali bey Haziran 
1321 No. 6 

A1UDANYA POS'fASI 

ı Nilüfer ve Asya 
vapurları Cumarteıf, Paznteıl, 
Salı, Pertembe günleri ıabah 
ıaat dokuz buçukta Karaköy 
rıhtımından hareket ve erteıi 

günleri İıtanbul'a avdet ederler, 
Servis mükemmeldir. Azimet 
ve avdet bileti alanlara yüzde 
yirmi bet tenzili.t yapılır. 

Galata'da küçük rıhtım han 
1 
ı No 4· 5 Telefon: Beyoğlu 91 a. 
ı--~-----------------------------------------

- 4 Kara beyler.. Çarııda ı Zayi milhür-: Fatma Nüvlre j 
11rf mllk .. Tahtanı bir bap ek- ! ismindeki yeni ve eıkl harflerle j 
mekcl furunu .. Yemini hacı hafız \ iki adet mührümü zayi ettim 1 
Halim kahvehanesi yeıari dere yenlılnl kazdıracafımdan zaylto 

1 
ve ıokak arkaıı kibar efendi ve ' hükmG yoktur. 
cephesi meydan çarım ıokalı.. Bakır köy Cumhurlyf' t 
N111f iktyüz elli alta ıehim ittba- ' caddesi 93 No. 1 
rlle yüz yirmi ıeklz ıehimlt dt- • FATMA NÜVİRE 1 
ier nılfına Akboyun oflu dama- İ b ] · 1 
dı Alı bey bini molla Yuıuf Ha- stan U ıcra riyasetinden: 1 
ztran 1328 No. 28 Haziran ı 32 ı Beyoflunda lıtiklal caddeılnda I 
No.10 Mart 1324 No. 121. Dey- 419 numaralı mafazada Kürkçn 
nJnden merhun 2 ıubat 1~28 ı P. Gold efendinin Kongurdato ı 

ı:: K b 1 ç d talebi vuku bulan müracaatı üze-., - ara ey er.. arıı a,. 1 
S1rf milk.. Tahtanı bir bap.. rhıe icra kılınan tetkikat netice-
Manifaturacı dükkinı. Yemini •inde Kongurdato talebinin na· 
ekmekcl fırını .. Yeıarı tenekeci zarı itibara alınma11na ve icra ve 
dnkkanı .. Arka11 kibar efendi iflas kanununun 278 ve 279 uncu 
haneıl havlusu cephesi dere ve maddeleri mucibince iki ay müh· 
çarıı sokatı. Bu dahi Haziran let verllmealne ve Hananyacllı i 
1328 No. 27 Haziran ıa21 No. 11 Hanında Avukat Halit Arif beyin 
Mart 1824 No. :ı 20 bu dahi i- komiser tayinine ve tıbu ilanla be· 1 

cradan merhun. f beraber icra ve Tapu Sicil me· 1 
6 - Karabeyler •. Sırf milk. murluklarına bildirilmesine ka· 1 

T ahtanl bir bab kunduraM dük- rar verilmft o)duiu cihetle teb- lı 
klnı.. Yemini odacı ollu Oı- liğ olunur. 
man.. Yeıarı ıahibi ıenet arka- ~~~=--~==~~~-~"'"'!""~-:!Ps 
camii ıerlf vakfı cepheıl çarı• 9 - Mahmut bey·· Yeni çarıı 
ıokaiı ile merbuttur. Bu dahi ya~ · · Sırf · · Mülk · · Müfrez 
nıııf fkiy6z elli altı ıehim itiba- arsa zira 1200 tarkan müfrez 
rlyle yüz yirmi aekiz ıebimlt dl- muhaaebei huıuıiye ana11 tlma-
ier mlfına Akboyun oflu da- len cami tariki ve cenuben tart- ' 
madı Alı bey bini molla Yuıuf ki am ile mahdutdur. Kalıfır ' 
Haziran 1321 No. 12 Haziran Mehmet ef. hane ve bahçesi gar-

1 

1328 No. ben bu dahi n11ıf iki yQz elli altı 
- 7 Kara beyler.. Çarııda ıeblm itibarile yiiz yirmi ıekiz 

11rf milk .• Tahtanı bir bab kundu- ıehlmll dlier nıdına akboyun ollu 
racı dükkanı yemini sahibi senet.. damadı Ali bey bini moll~ Yuıuf. 
Y eıarl abaza Sait arka ciheti 1 O - Çit kör 10kak.. Erazlyl 
camii terlf vakfı ve cephesi çarıı ınllllye.. Tarla iki dön(im .. 
ıokafı ile mahduttur. N11fına bu Evlek 2 dönOm tarkan MnkiyJm 
dahi n11ıf iki yilz elli altı ıehim iti- ollu Ali bey tlmalen tarik gar-
barlle yüz yirmi sekla ıehlmli ben Hacı iımall tarlaıile mah- 1 

lıtanbul 4 Oncü icra memur· 
luğundan : Açık artırma ile 
paraya çevrilecek gayri men· 
kulün ne olduiu : Onbeı döntbll 
mıktarında maa bahçe hane 
(dört tarafı yel) 

Gayri menkuliln bulunduiU 
mevki, mahalleıl, ıokaiı, nu
maraıı : Erenköy boıtancı M. 
eski tüccar tariki yeni Alfpaıa 
sokak eski 8-9 yeni 5· 5 
Takdir oluoad kıymet: 6790 Ura 

Artırmanın yapılacafı, yer, 
ıün, ıaat : İstanbul 4" cil icra 
dairesinde 4:/8/930 °paza7teıl 
ıaat 16 ya kadar. 

1 - itbu gayri menkulün 
artırma ıartnameıl 20/7/980 ta· 
rlhinden itibaren 29·228 No. ile 
lıtanbul dördüncü icra daireıl-
nln muayyen numarasında her 
kesin göre bllmeıl için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
maliimat almak tıteyenler, lıbu 

ıartnameye ve 29·2~8 t"loıya numa· 
raılle memurlyetlmlze milracaat 
etmelidir. 

2 - Artarma7a lrttrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzd,,. 
yedi teminat göıterilecektlr. 

3 - Hakları tapu ıicilile sa-
bit olmayan ipotekli alacaklılar
la dlier alakadarların ve irtifak 
hakkı ıahlplerinln bu haklarını 
ve huıuılle faiz ve maarafa -dair 
olan iddialarını itbu ilin tari
hinden itibaren yirmi giin içinde 
evrakı müıbltelertle birlikte me
murlyettmtze bildirmeleri icap eder 
Akıl halde hakları tapu siclllle 
ıabit olmayanlar ıatıt bedellnln 
paylaıma11nda hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde artır-
maya iıtırak edenler artırma 

tartnameslnl okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temameo 
kabul etmit ad ve itibar olunur
lar. Üıtünde bırakılan gayri men· 
kulün bedeli zamanında verll
meZle gayri menkul ikinci bir 
artırma ile ıatılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde bet 
faiz ve diğer a.ararlar ayrıca 

hükme hacet kalmakıızın me
murlyetlmizce alıcıdan tahıil 
olunur. Bet numaralı fıkradaki 

f&rt tahakkuk etmek kaydlle 
üç defa batırıldıktan ıonra aayrl 
menkul en çok artıranın iiı
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezıe artırma ıerl bırakılıp 

alıcı taahhütlerinden kurtulur ve diğer nıafına akboyun oflu da- dutdur. Cerah Hacı Muıtafa 
madı Alt bey bini molla Yuıuf · tarlaıı cenubeo kavaıın .. Rub'u 

. teminatta kalkar. 

Haziran 1321 No. 13 üç hine itibarile diğer bir hl11eıl 
8 - Hancı Ali .• Çarı• civarı. rene 6ç hine itibarile iki hlneıi-

ıırf mülk,. Fevkani üç oda tah- ne müllzım ollu Hacı Yuıufun 
tanı iki oda ve ahır ve ittlıa- ' oflu Ali bey. 
lınde ıamanbane ve bir evlek Hendek lcraıından : 

5 - Artırmanın birinci ve ya 

1 ikinci olmaıına ve gayri menkule 
teilluk eden kanuni hakka Ye 
ıatıtın tarzına göre diler ıartlar. 

Artırma birincidir. Müterakim 
vergi, evkaf belediye, rG•umu~ 
müttertye aittir. araayl mliıtemil bir itap hane Berveçhl bala emvali ıayrı 

zemini lb Mehmet efendi Y eıarı meokulenin bir borcun temini 
1 Petin para ile satıbktır. 

Y azalan maa bahçe hane yu-ıahlbi ıenet dlier haoeıt arkaıı lıtlfaaı için bilmüzayede birinci 
Haıan uıta arsaıı cephHl • tariki artırmaya çıkarılmıı olmakla 
am. Tamamına bu dahi nıaıf iki tarihi ilandan bir ay zarfında 
yily elli altt aebim itibarile yüz mezkiir ıayrı menkule talip olan· 
yirmi ıeklz aehimlt diler nııfına ların Hendek lcıraıına mliracaatla 
akboyun oflu damadı Ali bey keyfiyeti taleplerini 929·479 No. 
bini molla Yuaf. Haziran l 32i lu doıyeyl teıblt eylemeleri llln 
No. 79 olunur. 

karıda şöıtertlen 4/8/930 ta
rihinde lltanbul 4 fincü icra me

' murluğu odaıında ltbu ilin Ye 
' göıtertlen artırnıa ıartnameel 

datr .. ınde salılacaiı ilin olunur. 

Me•'ul Miidürü:Silleyman TeTfilı 


