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.. Jeneral Guro bu gün şehrimize geliyor. 
Sirkeci istasyonunda askeri merasimlerle karşılanacaktır. 

r•-~n Mes'uliyet hissi 
E 

Mes'uliyet endişesi vicdanlardayer 
Yaptığı ande mu valf akiyetin kendi

si bizi kucaklamış bulunur. 

Haydar Rif at Bey; dün kendi kendine 
hapishaeye~ gitti:! 

H. R. Bey : "Ben. hudut haricine filan çıkmam. pasaport 
istemedim. şimdilik burada görülecek vazifem var!,, diyor 

Haydar Rifat ve diğer vekilim Ferara bey de 
B. dün 1,45 te tetkik ederek hemen beraberce 

kendi kendine namıma bir istida verflmff, zım

Son zamanlarda hükftme
tln ciddi bazı faaliyetlerde 
bulunmak fatedfğf ıörülmek
tedır. Bu hareketlerin mem
leket hesabına faydadan bili 
olmamak llzımgeldiğtnl kay
detmek, doğru bir ıey ola
cakbr. Zararın neresinden 
dönülürse kir hanesine kay
dedilecefl ıüphesizdir. Nitekim 
hatalar da öyledir. 

let banka11 mes' eleıi vardır. 
İıtihıal itlerimlzin tensiki, 
tasnifi lazımdır. Sonra, bunla
rı ıevkedecek piyasalar bul
mak, mübadele eıaalarını kuv 
vetlendirmek zaruretindeyiz. 
"mübadele" kıymetleri üzerinde 

yürünülen bir de~lrdeyiz. Bu 
hakikati, ıumulile kavrayam1t.
dığımız takdirde, çok elim ve 
sıkıcı vaziyetlerle kanlaımak 
mukadder olacaktır. 

adliyeye ve ıaat nında bu yirmi günlGk ilamı 

iptal ettirmek üzı e mümasil mah
kumiyetlerde kanunun en mr nn

ıfp bir surette hele hasta bir 
avukata verebileceği dört ay 
imbat hususunun tatbikini iıte
mfıler ve vaz'ıyetlmin tespiti 
için tabibi adltnin yollanmasını 
iıtemlılerdir. 

Hataları görmesini bilmek, , 
noksan yapılan itlerin itmamı- 1 

na hüsnü niyetle çalıımak, ne · 
llce itibarile tekeır müle, te
kamüle doğru altmek demek
tir. 

Bu itibarla, ismet paıa ka
binesin f n bir kaç senedenberl 
tecrübe vadisindeki hatalarını 
düzeltmeğe çalııma11, iktisat 
\'e..: imar iılerinin ıuurıuz ve 
ıelfti güzel seyrinden kurta
rılmasına uiraıılmaıı, atılacak 

adımları aevıetmemek ıartlle 
ınüımlr olabilecek ahvaldendir. 

Büyük Millet Mecliti bir 
kaç giln sonra daaılacaktır • 
Memleketi birdenbire sarsan 
rnalnm buhran evelinden ıö
rnlmemfı; hl11edilmemlt oldu~ 
ğu f çin bir kerre tabetttrildıtı 
halde tekrar geriye alınan ve 
Yeniden bastırılan 1980 bütçesi 
lastik edilmittir. ismet paıanın, 
rnühim olduğu tlmdlden ıay

lenen nutkundan ıonra mecli
•in tatil edileceii ıüpheaizdir. 

Bundan ıonra, ıelecek dev- ı 
reye kadar, hükQmet kendi 1 
icraatında ıerbeıt kalacaktır· İ 

Bütçe tasdik edildi, prog· 
ramlar kağıtlar üzerine aayet 
albenili cümlelerle teıbtt edil· 
dl, diye tatbiki vadedilen eıa
lar ve maddeler ıeçen ıene 
lerde olduğu ıtbi ihmal edil
nıemelidtr. Önümüzdeki sene-
ıı in, bu seneden çok dar ve ' 
sıkıntılı olacağı ıüphesizdir. 
Borçlar meselesi vardır. Dev-

· Yarın, belki çok ümitlen
diffmlz istikraz itlerinde de 
muvaffaklyetsizliklere maruz 
kalınmak ihtimalleri vardır . 
Bize para verecek adamların 

çok alır ıartlarla kartımıza 

ıeldikleri ve ıelrcekleri anla
tılıyor. Bu tartlar üzerinde 
uyuıulamazsa , müstakbelde 
tebaddüı etmeıi melhuz buh
ranların önilne eeçilmek için 
ıımdiden tedbirler, çareler dü
tünülmek, aranılmak, bulunul
mak zaruretleri vardır. 

Geçen ay para buhranı 

bize dehıet verici bir ibret 
deni olmalıdır. Eter o, •ak
tinde görülmüı, hi11edilmlf 
olsaydı, belki delil, muhakkak 
çok hafif ıartlarla bundan daha 
çok evel ihtiyaç niıbetinden 

fazla para bulabilirdik. 

Bütün bu ihtimaller, aöz 
önünde tutulmalı, vaziyet da
ha ziyade müıkülleımeden evel 
defedici tedbirlerle müıkilat 

karıılanmalıdır. Bu da, ancak ve 
ancak meıuliyet hi111le temin 
edilebilir. Mesullyet enditeıı 

vicdanlarda yer yaptığı ande 
muvaffakiyetln bizzat kendtaı
nln bizi kucaklayacaiına ıüphe 
edilmemelidir. Klğıtlardan ic
raat ve tatbikat sahasına geçt
leceil devreye giriliyor. Vaziyet 
görüldüğünden çok ağır, çok 
ciddi ve daha naziktir. 

Arif Oruç 

!M.Venizelos 
-)""'°"'k-

Azılı bir katil 
bugün asılıyor. 
lzmir, 1 (Hu. Mu. ) lkı feriki 

ile Menemende Sucu Ôınerle üç 
Çocufunu ve karı11nı •e mı .. fır 
hır kadını bai pıçağı ile öldüren 
liüıeyin yarın ( bugün ) idam edi
lecektir. 

Şeriklerinden Süleyman on 
heı ve Mehmet on ıene ağır hap
•e rnahkumdurlar. 

Siyanıettin 

~ 

Dikkata şayan be
yanatta bulundu 

Claryta, 31 (A.A) - M. Ve· 
nizeloı matbuat mümeutllerlni 
nezdine kabul etmitt!r · Baıvekil 
aazetecilere beyanatında Balkan 
hük<kmetleri arasında bir birlik 
•ucuda getlrtl111eıl pek ziyade arzu 
edilecek bir gayei emel oldutu
nu, fakat bu mefkurenin bir kaç 
ıeneden evvel hakikat teklini 
almasına imkan obnadıfını ıöy
lemıttir. balyadan dahi babı 
eden haıvekil M. Moıolinini ha
kiki bir ıulh muhtbi lolduğu ka-

2,15 te hapisa-
neye gitmlttir . 
Haydar Rif at bey 
rah11tsız oldu -
ğu için Hapisane 
hastanesine ya
tırılmııtır. Tıbbı

adli muayene 
::-aporunda: "Hay
dar Rıfat beyin 
hnpiıane hasta
nesinde yatması 

ıartlte tevkifin
de mahzur olma
dı~ı,, zikredilmıok
tedir. 

Haydar Rıfat 

bey dün fU iz~
hatı vermftUr : 

- Mahkümi-
yetim 20 gündür, 

25 değil, Eskl-
ıehirden gelen 

telefonlar, tel- Haydar l~ifat B. Hapishaneye girdi 
graflar ve nihayet 

daveUye de böyle gösteriyor. \ telefon etmtı; ilamı okuduğunu,, l 
Aziz vekilim Hüsnü bey dün bozukluklarını ıaymıı, dökmüt 

Halkın menfaati ile çok alakası 
olan bir avukat• verilmeyüp le 
m6hül kime vc: rilecel<tir! 

- Tabibi adli geldi mi? 
- Genç bir zat geld. Gaze-

lerden ögrendiğlme göre ismi 
Hikmet bey veva Enver bey imiş 
Uzun uzun muayeneler etti. 

En maruf mutahassıslarca m':.1-
aaddak has\alığmı elbette te 

yit eder bir rapor vermiılerdfr. 

Ben muğlak it sevmt"m BJ 
sebeple dün V\'?lcillerim İsmail 
Sıtkı ve Hürnü, Ferara ve irfan 
Emin beylere müıterek bir 
mektup yazdırdım. Her ne hal
de de olıam hapllaneye 1ıide

ceğmi ilam aleyhine kendile
rinin münasip aördüklerl yol-Eillni:Yefi .......................... . 

Umumiye Mithat Pş. nın songünleri 
Muharriri : AYHAN -~ .. -

~1üdürlüğüne 1\1a rdin va) isi 
1'evfik B. tayin ediliyor 

Bir kaç güne kadar 
Emniyeti Sultan << Addülha-

umumiye mü-

dürlüğü ma- mit>> Mithat Paşa-a,. dit er 

müdiri umu- dan kurtulmak icin 
·ı ' mı er maa-

ıatı miktarı- l neler yapmıştı? 
na tenzili do-

layiıile Em- Mı.that Paşa niyeti umu· 
miye müdü-

rü Rifat B. "' ·ı · 
Mardin Valisi in Gaziayın- Hakikaten /ngı ız-

Te1,'fi"k //adi B. tap valiliğine I [ r d _ 
ve Mardin valisi Tevfik Hadi ı ertaraTln an <<ml 
bey'ln de eınnly~ti umumiye mü- J) •k ·ı k • 
dürlüğüne tayınleri tekarrür sır tarı l e açı 
etmtıttr. =-%?•~·---- rılacak mıydı? 

Muhat Paıanın Taife nefyfnde 
Adliye nazırı 
Cevdet Paşa 

Ceneral Guro 
bugün geliyor « Abdülhamide verilen bir jurnal : 

1 << Şevketlu kudretlu mehabetlfı padişahın1ız » 
Ceneral Guro ve maiyeti 1 « efendimizin muhatı ilmü alileridir ki l\lithat » 

Bugünkü ekspresle tehrimlze I 
aeleceklerdır. Kend!lerı askeri 1 << habisi artık bir kolayını bularak lVhsır cani- » 
merasimle istikbal edileceklerdir. · « bine firar hazırlığında bulunınag]a ..... » 

C"e~~bup~~~·~ · ~ı-~~---~~-----------------' naatında bulundu~unu da kaytet
mfı. Yunanistan ile Yogoslavya 
arasında mecut olan iyi müna
sebetlere dikkati celbetmittir. 

pek yakında başlıyoruz! 



- - - -
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Sahife 2 

lstanbul limanı meselesi kangrenleşti 

Bir ithalat tacirimiz feci 
hakikatleri söylüyor 

Limanda işler nasıl görülüyor biliyor
~ 'musun'!_z?~ __ Bir tacirimiz ağzından 

bunun -- · dehşetini~dinleyiniz .. 

Asri veıait ve aıma köprü ninnileri le ıon nef eıini vermek 
üzere bulunan 

l 

YARIN 

Paria 3 l (A. A.) Amerikan 
gczetelertnden biri Bfzerte lima
nında bir Franıız ve bir bal
yan gemisi araıında bir hadiıe 

çıktığına dair bir haber neıret
miıtir. Bahriye nezareti bu ha
dise hakkında ıaat 21' e kadar 
hiç bir malumat alamadığını be
yan etmektedir. 

l\1eclise verilen layihalar 
Ankara, 1 (Telefon) - Veka

letlerden heye~t vekileye gönde
rilmlı olan büt(in kanun layiha
ları mecliıe ıevkedilmiıti.. He
yeti vekilede mGzakere edilme
yen yalnız evkaf laylhaıı ile ıu
rayi devlet kanunlarına ait tadi
lat yardır. 

Gelecek içtimaa kalan 
kanunlar 

yapacağı söyleniyor. 

Demir yolu inşaatı 
Ankara, 1 (Telefon ) Feyzi 

paıa-Dlyarıbekir hattında demir 
yolu tnıaatı 250inci kilometro 
dan 274üncü kilometroya kadar 
olan kıamın intaaı münakasaya 
konmuıtur. 

Kayseri-Ulukııla hattı da bir 
buçuk ıene ıonra bitmit olacak
tır. 

l\lali mütehassıs başve
kille görüştü 

Ankara, ı (Telefon) Hüku
metçe davet edilen mali müte-

1 

ha1111 M. Şa.rl Rlıt bugün Mali
ye vekili tarafından Baıvekil 
lımet Paıaya takdim edilmtıtlr. 

L 

Müthiş bir tren 
kazası 

Montereau, 1 (A.A.) - ~r 
trenin iki vagonu ıaat 22,10 

1 

1 h•" yoldan çıkmıf ve temaml e 
rap olmuıtur. Birinci vagoouO 
enkazı altından ölü olarak 7 •• 
yaralı olmak üzere birçok klor' 
seler çıkarılmııtir. Bu kazaD~ 
toprak çökmeı•nden ileri 18 

dtği söyleniyor. 

Devlet bankası tetkikat 
Ankara, 1 (Telefon) Devlet 

bankasının teıkili hakkındaki 
layihayı tetkik eden muhtelit 
encümen bu gün toplanara1' 
Maliye vekilinin hüzarlle tetkik•" 
tlc.a deam etmiıttr. 

Fas sultanı Fransa ya 
gidiyor 

Rabat, ı ( A .A ) - Faı ıul" 
tanı Franıaya gitmek n.ıer• 
Kazablankadan vapura binmtı.!!!i, 

istanbul lintanuun ağlanacak !tali 
Ankara, 1 (Telefon) Maliye 

müfettiılerinin senelik kongre· 
ıinde müzakere ed,len kaanç, 
münakasa, müzayede harcırah 

Ş. Kaya B. 
• 

ı Verem hastanesi 
Liman f ılerinin fevkalade 

bozuk gltmeıi ıon günlerde had 
dere:ede nazarı dıkkate çarpa
cak bir hale gelmiıttr. Bilha11a 
limanda haftanın bir kaç günün
de remi görmek mümkün olma
maktadır. Bunda içinde yaıadı 
lımız ıenenln buhranı amil 
olduiu kadar diğer bazı sebep
lerde alakadarlar tarafından 

zikredilmektedir. Bu huıuı hak
kında piyasa tacirlerinden ve 
tanınmıı tthalalcılardan H. 8. 
bir muharririmlze ıunları 16yle-
ml1Ur. 

- Bugünkü vaziyetinde li-
manın düzelrneılne imkan yok
tur. Tabiatile bekllyecelimlz 
ıey bu ıekilde lnkiıaf delil li-

lara mliracaat etmelerini. ben 
yirmi gün yattıktan ıonra hükmli 
temyizden dört gün evvel verilip 
tllmı lıtanbula getirilerek neti
cesi bana 29 da tebllf ettirilen 
böyle bir ilim hükmünce yirmi 
gün yattıktan ıonra da onun bo
zuldufunun ıubuti ile de hem 
mahzun hem de müteıeJli olabl
lecetımı beyan ve kendilerine 
veda ettim. 

- Bir gazete pasaport late
dlitnlzi yazıyordu. 

Haydar Rıfat Bey manidar 
bir surette: - Yani dedi ve ilave 
etti : 

- Harice filin çıkmam. Dok
torlarımıza tam bir emniyetim 
•ardır. Hem ıimdlllk burada gö-
rlilecek bir vazifede var. Müte
akiben çok zaman oldufu gibi 
bu aene de gitmeme müıaade 
ederılniz, demlıtlr. 

Adliye vekili ile davası 
Haydar Rtf at Beyle Adliye 

vekili Mahnıut Eaat Beyin 29 
Mayii Perıenıbe e(lnkü mahke
mede Haydar Rıfat beyin bulun· 
mayacafını ıöıteren Doktor Va
ıllyadiıin verdlil yirmi ıünlük 
tıtlrahat raporu Ankarada mnd-

del umumiliğe ıöndertlmfıti. 
M«ıddei umumilik raporu T abtbi 
aclli Enver Beye tevdi etınıı ve 
Tıbbi adilde tetkik edilmeaine 
dair olan ıerhle birlikte raPor 
Tıbbı adliye a6nderllmi1Ur. Tıb
bı adlinin tetkik neUceıinde ver
dili ıerhle birlikte rapor bu
ıDnkü muhakemeye 7•Uıttrll
mek (lsere d6n Ankaraya ıhde
rilmiıtir. Mahekme laeyetl bu 
,...be 1are bir karar verecekUr. 

manın bir az daha eskiden ma
lik oldufu mevkii kaybetmesi 
olmalıdır. Limandaki bozukluğu 

ben kendi fikrimce iki büyük 
noktaya ayırırım: 

1 - Liman tirketinin dofu
rduğu müıkülat. 

2 - Gümrük itlerinin büyük
lüğü ve zorluğu. 
Meselenin daha iyi anlaıılmaıı 
için itin bir az teferrüatına gire
lim. Meseli malınız gelmtıtlr. 

T ahllye için kırk tonluk bir 
kayık iıteraınız. Birde bakar11-
nız gele ııele ne gelıe befenlral-
nf z: Yirmi tonluk iki kayık .. Bu 
ıekilde iki mauna ücreti vermek 
medburfyetideıi~lz. Ma vunaların 
zamanında gelmediğini ıöylemek 
btlce istemiyorum. Bu ücret tabii 
etyanın maliyet flatina biniyor. 
ıenelerdenberl gazetelerde okur 
dururuz. 

Asri vesait! 
- lıtanbul limanının inkiıafı 

için asri vesait alınıyor. Bir türlü 
bu aari vesaitin gelip te lıtanbul 
limanını inkiıaf ettlreceflne benim ' 
gibi kimsenin de kanaatı olmaıa 
gerek .. Bunun gibi Türk kömür
lerinin Pirede lıtacbuldan ucuz 
ıatılmaıı artık bir mütearife 
halinde herkesin dilinde dolaııyor. 
Bu mevzu üzerinde daha faz ta 
ıöz söylemek istemiyorum; yalnız 
bir noktayı daha kaydedeceğim. 

Liman hırsızhğı 
Bütiln bu müıkülatı yetmi-

kanunlarının tadili mecliıln ge
lecek içtima devresine kalmııtır. 

yormuı eibl bir de liman hıraız

lıiı ve ıırketin nıal üzerine ver

dlil zararlar vardır. Liman ıir
ketinin mal üzerine verdiği za· 
rar ıu ıeklldedir. 

Meıeli mavunaya ıeker y6k
letıraenlz, Şirketin maTUna11 ıu 
alır. Mallardan bir kıımı avarya 
olur. 

Şeker gibi ithalat eıyaaı ile 

az karla ıatılır. Birde böyle za

rar gördünü:ımü ıiz ıorun bana 
niçin ticaret yapmlyoraun. 

Liman hıraızlılı da limanda 
ayr1ca muamelat yapmanın önG
ne geçiyor. Çünkü malınız çalın
dı mı, kimi kimden dava ede
ceksiniz. 

Rüsumat işleri 
- Rüsumat tılertne gelince 

bu da bir bayJi müıkülatla dolu
dur. Malı çıkarma gümrük tıle
lerinl bitirmek bir meseledir. 
Muamelenlzi yap'ID memur aç 
kurt ılbi gözilııüze bakar· 

Ben daha fazla ıöylemlyeylm 
Bir çok ıahalarda bize rekabet 
eden Yunanlılar Umanlarının 
inklıafı için her türlü t~dbirt 
alırken lıtanbul limanı bu yazi
yette inkiıaf edebilir mi ? 

Dün vilayete geldi 
Vali ile konuştu 

Bu· gün Ankaraya gidiyor . 
Dahiliye vekili Ş. Kaya B. dün 
vilayette vali Muhiddin peyle 

bir müddet vilayet itleri hakkında , 
konuımuıtur. Bu gün Ankaraya 
gitmeıl muhtemeldir. __ _..., ...... ~ 

Romanya Kraliçesi 
geliyor 

Romanya Kraliçesinin keri
meleri perenıea İblana Mıaır ve 
Suryedeki ıeyahatlarını bitirmiı
lerdir. 

Butün ıehrimtze eeleceklerdir. 

Gülcemal vapur u 
lzmir poıtaıını yapan Giilce

mal vapuru tamir için karaya 
çekilecek ve bir ay içın sefer
leri İzmir vapuru yapacakt1r. 

· I>oJis müdürünün ziyareti 
Polia müdüriyetine tayin e

dilen Ali Rıza bey dün Şehre-
' Dıllnetine giderek Aali Muhiddin 

beyi ziyaret etmııttr . 

Tefviz bitti mi? 
iıkan ve tefvız itleri bittiği 

illn edıldigl halde bazı yerlerden 

henüz itleri bitmemiı olan müba

diller tarafından telegrafla mü
racaatta bulunulmaktadır. 

Tefrika No: 39 2 Haziran 1930 - Kaç gün kadar oluyor? 

( Ankarada bir macera) ı 
' ------------Yazan: Ay HAN 
dem vuruyor. Karli•bat eğlen
celerinden ne suretle iıtifade 

edip zevklenmiı oldufnnu ağzını 
yayarak anlatıyordu. 

Cazibe hanım efendi ile ge
çlrdifi bu bayatı onutmak kabil 
olmadıfında muıırdı. Hele Vene
dikte gondiillerle gezmiıler koyu 
yeıil duru ıular üstünde mehtap 
alemleri yaparak meıhur tarihi 
binaların rıhtımlarında dolaımır 

lardı. 

- Tamam on yedi muazzam 
maden teılıatı projeıile dönme
je nıuvaffak oldum. Diyordu. 
Bunlar hep Cazibe hanımn zekl
um takcllr ettllt zevcinin saye
..... .w. .aıı.ıeu. BroJeleriacl• 

yüz binlerce liralık gayrı melhuz 
meıarlfat keıimi bile varm•t· Ne
den''ıonra Ankaradakilerden •o· 
rup Ankaradaki vaziyeti anla
mak aklına gelmitll· 

- E.' Siz ne alemdesiniz ba
kalım? dedi. ilk olarak Cazibe 
hanımın muhterem zevci aleyhi
ne açılan apartımana kira ver
memek ve sahibinin rızaıı blll
fına meskeni tahliye etmemek 
davasının aldıfı feci ıekll anlattım. 
Gözlerini büyillteıek humur· 
dandı: 

- Netice? 
- Mahkeme marlf ati le açılan 

(4) numaralı daireye Sami bey 
•• alleıi yerleıuler •• 

- On altı giin zannederim 
anıcam Kaıla rını çatarak baıını 
salladı : 

- Ala • . Bunun ehemmiyeti 
yoktur geçelim. Suıtum. Bir 
müddet düıündükten ıonra tek
rar ıordu : 

- Şu bizim küçiik Samiye ne 
alemde? 

- Eyidir amca .. 
- Kaçmadıya? Baıka tarafa 

altmedlya? 
t_ Kısaca ve ıert : - Hayır ! de
dıın. Bir ılgara yaparak diılerl
ııtn knfnnü meydana çıkaran bir 
•ırıtına akibinde ; - lıte bu eyi. 
Diye mırıldandı. Apartımanın 
me111aer merdivenleri üzerinde 
beyaz proıtelalıile Samiye görü
nürıdu. Otomobile koıarak bizi 
karııladı. Kapıcı Mehmet ala 
6zeri ailmrnk etlketlerile yamalı 

l ba•ullara sanlclı •• daireye çık
tık. Salondan yatak odaıına kadar 

• 

ne olacak! 
Verem haıtaneıini n nered• 

tnıa edileceii hakkında vakı bil" 
tün neıriyata rafman henOz bU 
huıuıta ıehremanetlnce kati bit 
karar verilmtı degildir, Şehre" 
mini Muhittin bey bunun Cer" 
rahpaıada inıa11nı t~savvur et111•" 
kdeydt, Eakat sonradan BahrlY' 
haıtaneainin verem haıtane•l 
ittihazı hakkında bır fikir ortay• 
atılmııtır. Bu haıtanenln VereOI 
haıtaneıı olmata ne derece mii" 
ıait olduğu hakkında dün ıahıbl 
salahiyet olarak rey ve fikir der 
miyan edebilecek müteha1111 do" 
ktorlarımızdan bazılarının rey ve 
mütallalarını ıorduk Hemen he" 
pıl böyle bir tasavvurun hiç duırll 
olmayacağı kanaatini izhar etmlf" 
lerdır. Mumaileyhimden biri ez· 
cümle demittlrki: 

- .. Bu huıuıta en ziya de ıa· 
bibi ıelahiyet olarak Operatör 
Cemil paıa bu meale ortaya çık
tılı zaman gayet makul bir fikir 
ve teklif permeyan etmiıtl. Bu 
Şiılı Etfal daıtaneıl civarında 

bir arsada Verem haıtaneal teıiıl 
fikridir. Bilmem emanet bu fi
krin için kabul etmedi ve etme-
yor.,, 

----..,,...,..-,._~----

Eknıek ve fıranca]a 
Ekmek ve fraccala narhları 

bu haftada aynen ipka edilmiıtlr• 
-- ~ 

lıer ıeyi teferruatına kadar birer 
birer tetkik ediyordu. Sonra ba
na dönerek iki elleri pantalonu· 
cebinde olduğu halde dedi ki: 

- Ha, ıabi ıana söylemeli 
unutmuıtum. Macariıtandan bar 
ka lıtlfadelerlm de oldu • Ş0 
benim, (Ağaboz) da teılı ettiftOI 
yeni çiflikten ıana babı etmlf" 
tim değil mi ? lıte burafl 
için ( Sıvanteı ) f abrikalarındall 

yirmi yedi tane (Eberbart) pullar 
iu ıatm aldım. Üç tane harmall 
makineal ılpartı ettim italyaP 
aeklz fiyat traktöril mübaJ_. 
etUm. 

Bunların bedelini Ziraat ., ... 
klleUnden zürraa mua~eoel 
faslından temin edeceltml ooılt 
etmekteyim Feridun ve baYGlla• 
rı aetlren hizmetçiye batırdı : 

- Karnım aç benim. Heaıeo 
telefoD ediniz .• lnönO Jokantaıın• 
tablıdot olduğumuz için ııparlf 

\ 
(Devamı yar)...., 



"-1 İbretler .. h 
~-· Bize de öyle bağırdılar ! · 

- Eczacılar meı' eleıi 
münaıebetile -

Bir kaç genç eczacımız 
Yarın'da, yalnız hak ve hakı
kat ıöylenllmeğe çalııılan Ya
rın' da meıleğin girdiği tehlike
leri, ıırf ilim ve meılek aıkıle 
IÖyledtler. 

Haleti ruhiyeyl dikkatla 
l&ktp ediyoruz : 

Gençlerin hücumu önünde 
Eczacılar cemiyeti evçelA, 
clebtetten büzülD'üt bir mahluk 
libı, ıuıtu. Lal kaldı. 

Sonra kendini toparladı, 
btr lctima akt etti ve bu genç
leri ( meılek dü,manları ) 
olarak ilin ettiler. 

Ve onların bir gazeteıinde 
ceıniyetin reill sıfatile bir meb'
uı ortaya çıktı. ilk hakikatı 
bafran gence, cür'etle ve iı
Uhza ile, ilmi değil, slyaıi ve 
lllanalı bir cevap döıendi. 

Merak ettik, bu genç ec
ıacıların vaziyetlerine baktık. 
Bunlar, tiki.yet ettikleri tah
dit itinde eczaneleri ellerinde 
bırakılmıı, kanunun nimetini 
aörmüı adamlardır. 

Meıleğe çok aıık oldukları 
için çok dnıman ilin edildi
ler, 

Hatırlarız ki dokturlar meı
eleıtnde de böyle oldu. Genç 
hekimler hayılyet dıvanına 
Çekildiler. 

H atırlarızkl , ve nekadar 
hıtımla hatırlarızkl matbuat 
b iirrlyeti meıelealnde de böyle 
oldu; Arif Oruç'a kelepçe vu-
1'\aldufu zaman bize de (hürri
Jet düımanları) diye bağırdı
lar. 

Hep ayru. 
Bu ruh, eskilerdeki ruh, bO· 

liin meıleklerde bu günü elle
rinde tutanlardaki ruh hep aynı 

Hep tepeleıroek, hep tethlf, 
hep hakikat ve hürriyet 
korkuıu,hep aynı. 

hım ve meılt klerin hür 
9'Vladları önünde hep aynı 

ID&navra: 
Afaroz! tepelemek! 
Anlaıılıyorkl iki neıil, bü

tGn cephelerde, bütün ilim ve 
llleıleklerde, bütün hak ve 
hGrriyetlerde, artık kendilerl
lll tutamakıızın bi aman bir 
cldale alrmiılerdir. 

Efendiler! Suıturmak ce
berutu kadar ıuımak ülviyeti 
lllde tatmadanmı göçeceksiniz? 

~~~· ·~--

Katil kim? 
.•• Ol.--

Meçhul kaldı 
Çatalcada Hava hanımı pa

A'b"'• ~ma ederek iki Hasan, 
dart!"-to' ve Süleyman ilminde 

1 '-lııa öldürmütlerdl. Dün bun-
arın "'"L hk qakemeılıie Ağır ceza 

mh ak e"'••lnde bakılmıttır. Mu-
a eme llett d 

ce.ın e Snleymanın 
beratına ilet liaaanla Ali Ba 
idamına karar verili daıonHun 

Yorsa a-
va hanımı 6ld6rea1n bu üç ıa· 
bıadan hangtılı oldup belli ol
aaadıf ından kabili lenıyiz olanak 
Gzre onar ıene ağır baptalertne 
karar verilmlttlr · 

Konyada endişe ! 
k.onyada buğday ftatları pek 

Ziyade diitmiiıtür. Bu hal bug-
• day tacirlerinin ve köyliinün en
... dlfeılnl mucip olmaktadır. 

polis 
müdürü 
--~·· -

İşe başladı Şerif 
B. veda etti 

Jıtanbul poliı müdürlüğüne 
vekaleten tayin edilen Ali Riza 
8. dünden itibareu yeni vazife· 
ıioe baı lamıtlır. 

Mumaileyh dün kenciıioi gören 
bir muharririmize yeni tayin edll
difim lıtanbul polis müdür veka
letini ifaya baıladım. Şimdilik 
bir ıey ıöylemekte mazurum. 
Demittlr. 

Şerif hey vazifesinden 
ayrıldı 

Üç kıenedPnberi İstanbulda 
poliı müdürlüğü eden Erkanı 
harbiye kaymakamı Şerif bey 
ordudan aldığı emir üzerine dün 
vazifesinden ayrılmııtar, 

Şerif bey polis müdlriyetinde 
bulunduğu müddetce inzibat ve 
aıaylfi temin için poliı alaylarını 
yeniden teıkil etmif, poliı moto
ılklet, veloılpet ve muhabere 
bölüklerini ihdas etmiıtlr. 

Ayni zamanda poliıde ıtmdi
ye kadar yapılmıyan sıhhiye teı
kili.tları yaptırmıt Türk polisinin 
fikren terakkiıi için adli hırslar, 
Fransızca, ltalyanca ve Almanca 
dershaneleri açtırmııtır. 

Şerif beyin yaptığı en mühim 
itlerden biride pollı teavun ıan
dıiını ihya eteıiclir. 

Kaymakam Şerif bey namuı
lu ve ciddi bir Türk zabıta oldu
ğu cihetle kimseyi incitmemiı, 

lıtanbulda vukubulan zabıta vu
kuatını günü gününe takıp ederek 
üç ıenelik ıaylle inzibat ve aıa

yiti temin etmittir, 

Polh müdürü Şerif beyin 
İıtanbul merkez kumandanlıiına 
tayin edllmeıl mutuavver oldu
iu iıtihbar kılınmııtır. 

Şerif B.yin son tanıimi 
Şerif B. dün bütün polis tet

kllitına ıu tamimi göndermlttlr. 

"Aldığım emir üzerine vazlfel 
aıliyeme iltihak ediyorum. lıtan
bul zabıtaııla beraber bulundu
ium üç sene zarfında bilumum 
arkadaılarımın u'ldelerlne mev
du vazifemin hüınü lf asında göı
terdiii gayret ve fedakarlığa 
takdlren teıekkür eder ve her 
umuru hayriyenizde muvaffakı
yet dileyerek veda eylerim.,, ____ ........ . 
Otomatik çeşme! 

Samıun beledlyeıi tehir da
hiline yeni bir ıu ıetlrterek hunu 
otomatik çeımelerle ıokaklara 
takı im etmlıtlr · 

Bu çeımelerln huıuıi bir 
mahalline ı kurut atılınça çeı
me akmağa baılayarak tam tki 
teneke ıu vermekte ve tekrar 

kesilmektedir· 

Vakıf akarların yeni şekli 
Evkafın ıılahı hakkındaki ka

nun laylha1ına nazaran vakıf 

akarlar temamen yeni ve atrl 
bir tekilde idare edilecektir. Bu 
f eklin teıktl edilecek bir evkaf 
banka11 ıuretlnde olması muh · ..t 

ltemeldir. 

• 

Murahhasların üçüncü günü 
.... :a1Mtm1 ................... mimnv ......... iiıa .. .... 

Dün Istanbulun şayanı 
yerleri hayret ve zevkle 

ta maşa· 

gezildi 

Kongra dün Galatasarayda içtinıa ve heyeti idareyi 
intihap etti, reis ipka edildi. 

Beynelmilel Turizm ittihadı Sonra Topkapı Sarayına glt-
murahha1ları dan f ehrimizde ü- mitler orasını da uzun uzadıya 
çüncü günlerini yaıamıılardır. 1 gezmiılerdtr. Bilha11a Türk çl-

Mtıafirlerimiz ıaat ı O da Ga- nileri onları teıhir etmtılerdlr · 
l k f 1 d 

i
l. \Ta fltıı· tenez.zt.'ıhu" ataıaray on eranll ıa onun a _· 

toplanmıılardır. Bu toplanıı, Müteakiben gene otomobil-
evvelki gün, küıs d edilen umu· h 

1 lerle Sarayburnu parkı rı tamına 
mi kongrenin ikinci bir celıeıi l 

ı gelerek tahılı edilen "ka amıı,, 
olmuıtur. çtimaa M. "Enberı,, 

vapuruna binmiılerdir. Vapurda 
riya1et etmiıtir' güzel bir büfe ve mükemmel 

Bir buçuk ıaat devam eden 
bu celıede yeni idare heyeti in· 
tihap edilmiı ve riya1ete ittifak
la ve ipkaen eıki reis M. Tem
berg intihap edilmiıtlr. 

Tekrar teşekkür 
Bnndan baıka relı Türkiyede 

görmekte oldukları milafirper
verliğe tekrar tekrar teıek
küre borçlu olduklarını söylemiı
tir. Reıit Saffet B. de güZll bir 
ifade ile cevap verecek Türkle
rin hasailinden bahıetmittir. 

Müteakiben Pazarerteai günü 
içtfmaa devanı edilmek üzre içti
maa nihayet verilmiıtir. 

Badehu Murahhular ıerbeıt 
kalmıılardır. 

l\'lüzelerde: 
Saai: üçe doğru tekrar otelle· 

rinden otomobillerle aıarı atlka 
müzeıine aelmiılerdlr. Kendile
rine burada Mnzeler müdürü 
Halil B. ile Profeıör Monceri 
izahat vermiıtir. Seyyahlar mü
zemizdeki i.ıarı hayretle ve tak
dirle ıeyir etmitlerdir. 

Gayri mübadillerin 
emlaki 

Gayri mübadillerin Yunaniı
tanda bırakmıı oldukları emlak 
ve erazl kıymetlerinin takdiri ile 
meılfUl komisyonun meıalıi ile
• tlemektedir. İıtihkak sahipleri
nin Yunaniıtanda bırakmıı ol
duklar1 ımlik v.e erazi ile bura
daki Yunan emlikt nılktar ve 
kıymetleri hakkında komlıyonca 
kat'ı değllıe hemen yakın bir ka
naat hatıl olmuıtur · Türklyede 
kalmıı :Yunan emlaki gayri mü
badillerimfzln Yunanlstanda bı
ragmıt oldukları emlakten az 
bulunmak la bu iki miktar ve 
kıymet araı•nda bir nilbet bu
lunmağa çalııılmaktadır. 

Bu meıai neticesinde yüzde 
kaç nilbetinde istihkak ıahiple
rlne trdiyat kabil olacakıa bu 
teablt edflecek ve bu nllbete 
göre bonolar verilecektir. Ma
mafih henuz bu bonoların han
gi makam tarafından tediye e
dlleceii tekarrür etınemiıtir. Bu 
bonolar ağlebi f httmal Maliye 
V eki.leli tarafından tediye edl
lecekttr. Fakat bunun hemen 
pek yakın bir atide kabil 
olamayacaiı zannedilmektedir, 

_ __ .... ,-tıoıoı ••• 

Genç çocuklar 
yeni hıfz11hba kanunu muci

bince çocukların münaıebetlız 
yerlere gitmeleri ve geceleri ıeç 
vakit ıokaklarda dolaımaları 
menedllecektir. 

birde cazbant vardır. 

Mürahha1lar program muci
bince bir dnlz gezintlıi yaparak 
Büyükada Yat kulübe çıkmıtlar
dır. Akıam yemeği orada yenil
dikten ıonra 12 ye kadar danı 
edilmif ve sonra koprüye muva

ıalet edilmiıtir. 

Murahha1lardan bazıları ile 
konuıan bir muharririmiz hemen 

hepıinin, gerek l.tanbula, gerek 
Türklere karıı derin duyguları 
olduğunu öfrenmlttir. 

Bugünkü prograın .. 
Beynelmilel murahhaılar bu 

1 gün üçüncü lçtlmalarını yine Ga
lata1arayda aktedeceklerdir. Ser
kldoryanda kongrenin reımi 

azaıı yemek yedikten ıonra 

tekrar kongre müzakerelerine 
devam ediJecek, akıama doiru 
Bentlere kadar bir berri tenez
züh yapılacaktır. Akıam Tarab
yada Tokatlıyanda yemek yeni
lecek ve gece matbuat cemiyeti 
tarafından bir balo verilecektir. 

Taksiler 5 kuruş 
arttı 

Köprü mururiyeıinin kalktığı 

malumdur. Buna ragmen bazı 
ıoförler hala mütterileıinden l O 
kuruı ltöprü paraıı almaktadır
lar . 

Sebep olarakta emanetin oto-
mobillerin belediye aidatına zam 
yaptıklarını ileri ıürmektedirler. 

Halbuki, emanet ıöförlerin 
zarar etmemeli için takıl ücret
lerine beıer kuruı zam yapmıt· 
tır. Binaenaleyh biç bir toför, 
müfteriden köprü parası alma
yacaktır. Talep edenler varsa 
en yakın zabıtal belediyeye ih
bar edebileceklerdir, ---...... .-....-.--

İneboluda çirkin bir 
hadise 

lneboluda feçen Salı günü 
ıabahı itlerine gidenler büyük 
cami duvarlarile Avukat Vehbi 
bey namında bir zatın yazıhane
ıinln bulundugu bina ye yapıf tı
rılmıı bir takım kayıtlar görmüı
ler ve merakla okumuılardır. 
Bu kayıtlarda Avukat Vehbi 
beyin iki evli olduğu halde hiz-
metçbininde hamile olduiu gibi 
hazır münaıibelliz ıeyler yazıl
mııtır. 

İnebolu müddei umumiliği bu 
kayıtları yapıtbranlar hakkında 
tahkikat ve takibata baılanıııtır. 

1~üring sigarası 
inhisar idreıı ıeyyahin kon, 

gare1l münaıebetile Turloa ıiga
raıı imal etmtıttr. 

Hüvelbaki 
fakat .. 
•Jioı0'4.-

Her seferde 30 
para fazla .. 

Evvelki gece saat on ikiden 
itibaren köprü mOrurlyeıinin 
kalktığı malumdur. Müruriyenin 
ıaat on ikide kalkacafını dnyan 
bir kmm halk köprünün ikt ta
rafında toplanarak bu ıaatln 

hululünü beklemiıler ve tam ıa
at on ikide tapkalarını havaya 
atarak ve " Hurra ,, diye 
bağırarak köprüyü kota koıa 

bir baıtan bir baıa geçmiılerdir. 
Evvelki geçe köprünün iki tara
fındaki ıalaı barakalar da orta
dan le aldırılmııtır. 

Diğer taraftan dün ıabah it-
lerine gitmek üzre tramvaylara 
dolan halk tramvay parası verir
ken blletcinin: 

- 30 para daha ! tarzında 
nahoı btr ikazı ile kartılaımıt
lardar. 

Her defa tramvaya biniıte 
verilen bu Gcret bilha11a Şehre
mini, Topkapu ve Edlrnekapu 
ıemtlerinde oturan ve her giln 
bir kaç defa tramvaya binmek 
mecburiyetinde olan fakir halka 
ağır gelmektedir. 

Diğer taraftan müıtacel tı

lari için k11a meıafeler dahilinde 
de tramvaya binenlerin bu defa 
yaya yürümeil tercih edeceği 
ve binnetlce tramvay yolcuları
nın azalacağı tahmin edilmek

tedir. 

Hukuk fakültesi 
• • re ısı 

~rahir B. reis intihap 
edildi 

Dün Darülfünunun hukuk Fa
külteıinde müderriıler mecllıl 
toplanmıı ve Fakülte riyaıet fn
tıhalbı yapılmııtır.İetlhabata bü
tün Fakülte müderrlılerl ittlrlk 
etmiılerdlr. tunifi ara netice
sinde reiı Tahir beyin lttlf akla 
tekrar riyasete intihap edlldlii 
anlaıılmıttır. Tahir B. hukuku 
ceza müderrilldir. 

Darülfilnunun eminlik intihabı 
da temmuzda ·yapılacaktır. Da
rülf6nun mabafilinde emlnliğe 
en kuvvetli namzetlerin Yuıuf 
zıya. Tahir ve Muhittin Adil 
Beylerin olduiu ıöylenmektedir. 

Cenup gün1rükleri teftiş 
edilecek 

Gümrükler umum müdirl lh
ıan Rif at bey bir kaç güne kadar 
ıehrlmize gelecek ve bir hafta 
kadar kaldıktan ıonra cenup 
vilayetleri günırük idarelerini 
teftlt etnıek üzere seyahata 
çıkacaktır. 

San1sunda tahnıil ve 
tahliye 

Sanııun limanında tahmil , e 
t8hliye tıleri için bir gurup te
ıekkül etmlıtlr · 

HamalJar da mı başladı! 
Samıun gümrüğü haricinde .. 

ki hamallar birleıerek gümrük 
nakliyatını inhisara almak iıte· 
miıler ve bir de tarife yapmır 
lardır. Tüccar bund ~n müıteki• 
dır. 

• 



• 
Sahife 4 YARIN 

Sahte tüccarla rnücadele ! Büyükada 
Komisyoncular ; muvazaacıları 
takip için 2 gurup teşkil ettiler! 
Türk ko-

mıiyoncular 

birliği dün 
öğleden ıon

ra toplan· 
mıı, idare 
hey'ettne bir
lik reiıi Ha
san Tahsin 
bey riyaset 
etmittir. 

İçtimada 
Galata ve 
lstanbul güm
rüklerinde 
yolsuzit ya

Komisyoncular Re. 

/ Ja sa u Ta ilsin 
IJ. 

panların takibi için iki gurup 
teıkiline karar vermiılerdir. 

Bu guruplar mütemadi yen 
kontu rol vaztf esi görecekler, 
gümrük komiıyoncuları kanunu 
haricinde muamele yapanları 

meydana çıkaracaklardır. 164 
azası olan komisyoncular [birliği 
bu meseleye 'fevkalade ehemmi
yet vermektedir. Tüccar olmadı
ğı 'halde ticaret adamlarını iğ· 

fal ederek kendilerine tüccar 
süsü verenler mühim bir 

1 
yekun tutmaktadır. Bu sahte 
tüccarlar gümrüklerde muyazaa 
.suretile it yapmaktadırlar. 

Komisyoncular birliği reisi Ha
san Tahsin ı bey, muvazaacılar 
ve komsiyoncular hakkında bir 
muharririmize ıu tözleri söyle
miıtir : 

Muvazaacıların kazançlarına 

mukabil komıiyoncularımızın al
dıkları para hiç meıabeıinde
dlr. Biz muvazaacılarla müca
dele ediyoruz, muvaffak olaca
ğız. Bunları takip ıçın teı

kil ettiğimiz guruplar hile
karların yakasını bırakmayacak
tır. 

Ticaretle alakası olmayan bir 
takım adamların ticaret odala
rından Tüccar vesikaları almala
rı pek fecidir. Bunların kısmıa
zamı tüccr geçinerek binlerce 
lira kazanan gayri müsltmlerdir" 

Konıimentolarda alakadar ol
mayan eıhaea cirolar yapılarak
da gümrükten malların çıkarıldı
ğını haber aldık. Bu tarzda mu
m ele yapan bir Ermeni hakkın
da tahkikat yapılmaktadır. 

Hapishane bir verem ocağıdır! 
eezıw, ~~ .. 

Hapishanede vereme tutularak 
ölenler 40 dan fazla mı ? 

Mahkumlar Adliye Vekaletinin nazarı 
insaniyetine müthiş şeyler ifşa ediyorlar 

Jmzası bf zde mahfuz bir mah

kumdan dün ıu pek ıayanı dik
kat mektubu aldık : 

28-5-930 Tarihli nüshanızda 
öyle bir hakikate temas ettinizki 
f nıan olan bir iman için mevzu 
üzerinde ' ıaatlarce tavakkuf et
mek çokta bir ıey olur. 

Açlıktan intihar eden bedbaht 
arkadatımız 15 seneye mahkum 
PirlepelJ Mustafadır. 

Bu zavallı Manisa hapisha
neainden 100 kiıilik bir [kafile 
ile gelmtıtir. Yalnız bu kafileden 
burada vereme tutularek ölen
lerin mıktarı kırktan fazladır. 

Ve hastanemizde de ölüme 
nöbet bekliyenler çoktur. 

lıtanbul umumi bapiıa-
neıi mevcudu tahmini 5 00 

kiti ilede bunların 400 zü 
taıra haplsanelerinden birer 

vesikayla gelmiıtir. burada tayanı 
dikkat bu noktaya temas etme
den geçmeyelim: Manisadan ge-

len bu ı 00 kiıilik mahkum ka
f ileıinden bir çoklarının an-

lattıklarına nazaran içlerin
den yalınız iki kiti suç
lu, mütebakisl hapishanelt:rde 
adet olduiu üzre ıunun l bunun 

keyf ve tesirlle memleketlerin
den buralara atılmıılardır. Ben-

denizde izmir hapllhanesinde 
1 O ktıilik bir kafile ile geldim. 
içlmizaen 6 kiti hiç ka.bahatsız 
arz ettiğim ıekilde buraya 

aönderilmlıtir. içimizde ömer 
akay namında bir arka 
daıımız vardır, bı:raya geldiit-

mlzde 90 kilo gelir, yüzü kıp 
kırmızı bir insandı. Şimdi malum 
ölüm yuvaaının ratıp ve öldü
rücü duvarları araaında bu za· 
vallı tla solmuı ve yürüyemez 
bir hile gelmiıttr. Bu da ölüm 

nöbetcilerinden ve suçsuz gel

miı ma hkiimlardandır. 

Bu yazılarımdan ittibahı olup
ta b .. unları tahkik etmek ve öğ

renmek isteyen bir makam var 
ise lütfen bu betbahtlar ve zaval-

lılar kafilesine müracaat etsin 
aç mezarı olmaz ve yoktur 

derler. lıte ben bütün inıanhğa 
muhterem gazeteniz vaataaile 

söylüyorum: lstanbul hapilane
siode son zamanlarda 100 den 

fazla vatandaıımız açlıktan öl
müıtür. Heı)imizde öleceğiz ve 
bizlere bir kuru ekmek bile 

çok görülüyor. Bizler biliyoruzki 
mücrimiz, fakat mücrim olduğu
muz kadar menfur değiliz. Bir 

• 
gün gelecek bizlerde bu mem-
lekete faideli olacağız. Çünkl 
Türküz insanız. 

Adliye, vekili beyden rica e

diyoruz, bu zavallıların hayatla
rının kurtarılması için memle-

ketleri hapisanelertne gönderil
melerine müsade edilsin. Türkiye 

cumhuriyetinde kanunlar ve ni

zamlar birdir, burada bir mah-ft 

kümu iılah eden bir hapishane 
nizamnamesi bir baıka memle

kette de islah eder, çünkü aynıdır. 

Bunun tatblkında . aciz gösteren 

bazı hapisane müdürleri maka
matı aliyeyl taciz ve niha

yet içinde bulunduğumuz vazi ye
ti ibdaı etmekten baılra ne ya
parlar. 

Bir vatandaıı Türk kanunları 
ıslahı hal ve nihayet tedip için 
hapis hanelere koyar, ölmek 

için değil. Bu halimizi ait oldu

ğu makama bildiriniz bunu, 
sizden açlıktan ölüm bekleyen 
yüzlerce vatandaıınız namına 
yalvarırım. 

rezaleti 
_,~~-

23 Nisaııdaki rum . 
mektepleri nüma-

yişinde mesul 
yok mu? 

Türkiyenin en dilber yeri olan 
Büyükadada Y 1.lnan hanının 
kiliseler ve mektepler vasltasile 
hala yaıatıldığından ıikayet 
etmeyen yoktur. 

lstanbulun koynundaki bu 
güzel adalarımızın bir Yunan 
kolonisi manzarası göstermesi 
oradaki Türklerin müzmin bir 
yarasıdır. Gençlerin hususi te
ıekküllerJnden mada hiç bir te
ıekkülun bu ecnebi ban ile 
mücadele etmediği de bir hakı
katdır. Son zamanlarda bu 
vaziyetin : _hat bir hale gel
deldiğl anlatılmaktadır. Ora
da kendi harsımızden ziyade 
Yunan harsına mümaıat etmeğe 
bile mecbur kalındığına hükm 
etmek lazım geliyor. 

Geçen 23 Nisan milli bayra-
mımızda bütün adaları dllhun 
eden çirkin bir hadise olmuıtur: 

O gün sanki adalarda mera
sim ve tezahürat yapabilecek 
mektepli evladımız yokmuı gibi 
yalnız bir rum mektebi parlak 
tezahüratla Büyük adanın en ka-
labalık yeri olan Jskeleye geti
rilmiı ve fevkalade bir itina ile 
ıspor oyunları ve nümayiıleri 
yaptırılmııtır. 

Bayram günü iskele meyda-
nına yığılan halk karıısında nü
maytıe hariçten, mektepla hiç 
bir alakası bulunmıyan rum at
letleri ve ısporcuları da ittirak 
ettfrilmif, koıular yaptırılmıttır. 

Böyle pek münasebetsiz ve 
pek manidar bir programla yapı-
lan nümayiıler derhal adalar 
türk mahafiline yayılmıı, ıiddeil 
bir asabiyet ve tee11ürü muçlp 
olmuı; gençler mahfeli tiddetle 

Gizharı tee11ür etnıif ve bu müna
sebetsiz hadiıe bir rezalet ola
rak tavıif edilmiıtfr. Garip ve 
ıayc. nı tee11ürdür ki o günden 
bu güne kadar bu programı, 

bu kadar münasebetsiz bir emri 
vakii hazırlayan ve ıu rezaletin 
meıulu olmaıı lazımgelen, fakat 
bir takım zevatı aliyeye mensu
biyeti iddia edilen adam bütün 
Büyükada gençliğinin intlzarina 
ragmen meı'ul edilememiıUr. 

Buna ne buyur~lur ! _ ~ 

Güreı hey' etinden: 
6-6-930 cum'a günü C. H. 

F. Beyoğlu kaza merkezindeki 
mıntıka idman salonunda tec
rübeli güreıciler arasında mü
him bir musabaka yapılacaktır· 

1 - Kulüpler , [muıabikla
rın iıim ve sicil numaralarını 
muhtevi cetvellerin musabaka
dan evel göndermelidirler· 

2 - Baı hakem Ahmet Fikri 
beydir. Hakemler: ismail Hakkı 
Dürrü, Seyfi, Kemal, Fuat, 
Raıit beylerdir. 

3 - Tartı on ikiden ikiye 
kadardır. Muıabaka tam saat 
iktde baılıyacaktır. 

4 - Tartı müddetinden sonra 
gelenler musabakaya giremez
ler. 

2 Haziran 

Futbol maçı ·! 
- 4 -

Nihal'ın bulduğu fikir ve ver
diği karar ne idi ? .. 

. . Kendi gibi Necmi ve Kami' -
de, sporcu ve a1il ruhlu genç
lerdi.. Nihal. bu iki gençten 
biri ile evlenecekti... Evlenek
ti amrna, onların arasında na
sıl bir tercih intihabı yapabil~

cekti ? . Bu nasıl olacaktı ?! 
Nihal bunu yapmıyacak, ya

pamıyacaktı ! • Bütün bir gece 
düıündükten sonra keıfettiği fi
kir, düıünceyi ve verdiği 

karar çok orijinal, çok romantik 
buluyordu.. Bu dahiyane bir 
keıifti. Eıatiri olmaktan ziyade 
çok asri ve yeni bir buluı idi. 

Şen, kibar bir tenlı maçı ter
tiı-> edilecek ve bu ırüsal:akalı, 

takalı maça Necmi ve Kami 
ile aileleri, kendi ve kendi ba
hası ile anneıi, sabahları bah
çede beraber •por yaptıkları 

genç kızlar. Tanıdık, bildik ki
bar aileler de geleceklerdi. 

Maçta Nihal, Kani He ve 
Necmi de kız kardeıi ile beraber 
karıılaıacak, oyniyacaklardı .. 

Maçı hangi taraf kazanırsa 
Nihal ota raf ta ki genç sporcu 
ile evlenecekti .. 

Bir yaz sabahı idi. 
Nihal, ekseraizlerini bitirmiı, 

küçük beyaz temi'z topları ile 
raketleri almıı, ve otomobile 
atlayıp erkenden maç ıahaıına 
gelmiıti .. 

"Altın ııık" kulübünün )da
reıi altında bulunan geniı temiz 
ıahaıı o gün genç ıevda oyuncu· 
larına tahsis edtlmifti .. 

Nihal otomobilden indikten 
sonra, sahaya geldi.. Topları, 

ra}tetleri "file,,nin önüne bıraktı .. 
Ve etrafına bakındı .. Tel örgüle
rin arkasındaki bir ıhlamur ağa
cının gölgeıinde, felleri keten 
ceketinin cebinde olduğu halde 
gezinen bir sporcu gördü .. 

. . Bu onun spor muallimi 
doktor Necmi idi •• Necmi, genç 
kızdan evvel; kararlaıtırılan aık 
maçının yapılacağı ıahaya gelmiı 

ve ıhlamur ağacının gölgesine, 
çekilmfıti .• 

Nihal onu görünce, fen bir 
kahkaha ile ihlamurun gölgesine 
doğru koıtu,. 

Birden Necmt'ntn karııaına 
çıktı . . Ve onun ellerini, elleri 
arasına alıp sıkarak; 

- Naaılıın Necmi! dedi .. Bu 
sabah benden evvel buraya ge· 
leceğini hl ç te tahmin etmiyor
dum • . Maç hakkında ce düıü
nüyoraun Necmi ? • Beotmle bir 
bahıa tutuıa bllfrmfıin ? . Bu 
Yeni ve modren aık partisini a
caba kim kazanacak!? .. 

Genç doktor. Nihalin mani
kürlü, ince parmaklarını dudak
larına götürdü ve; 

- Seni seviyorum Nihal ! 
dedi. Kami çok kuvvetli, atıli'an 
\re büyük bir sporcudur ! fak at 
hır tenis maçında kaybedecefine 
Yüzde yüz emin bulunuyorum .• 
Bunun böyle olacağına seninle 
ba.hıa tutuıahilirim! .• 

Nihal hafifçe gülümsedi.. 
Necını'nin tekrar elini sıktı . ve ; 

-Şımdilik susmalıyız hocam! 
dedi. Maçlar hakkında, evvelden 
pek kat'i hükümler vermeie 

Yazan : /insan İllu1111i 
gelmez! Sen bu maçta bana 
karıı oyniyacağını unutma! be· 
nim sana olduğu gibi seninde 
bana karıı zaafın olduğunu bl· 
lirim. Ancak kuvvetli bir amatör 

' dediğin Kimi, zaafın maoaamı bf)e] 
anlamiyan bir sporcudur.. Ve bu 
oyunda benimle beraber sana kartı 
oynayacaktır. Onun o müthit, 
emsa)ıfz ıütlurini hatırla. f etbol 
ıahaaında ıampiyon olan Kaninin 
bacakları kadar raketfde kuvvt· 
lidir. 

Onun raketinin de bu ıutlar· 
dan her an için birini yapabil· 
mesi ihitfmali olduğunu dütün! · · 

Nihal ile Necmi, gölgede do· 
laıır ve konuıularken; Necmi'ofO 
kızkarda t• Selma ile iki gencın 

aileleri, dostları, tanıdık ve bild· 
dikleri, spor meraklısı gençle, ki• 
bar aileler ve Nihal'in birlikte ek· 
seniz yaptığı genç kızlar,. 

Bir çok sporcular.. Hatta 
kulüpler ,. takımların, meıhur 
ıporcuların menacer ve antre· 
nörleri.. Denici sporcularda bi· 
rer ikiıer sahaya gelmiılerdi · · 

Bu esnada tel örgülerin ar
kasında, bayrak direğinin ya· 
nında küçük bir oto durdu .. Ve 
sporcu gençlerin alkııları ara11n· 
da bizim meıhur sporcu Top·atall 
Bey de sahaya geldi .. Ve kala· 
balığın içir.de; ıhlamurun gölgesi· 
ne çekilen Nihal ile Necmiyi 
gördü .. Yaularına gitti •. Sami· 
miyetle ellerini sıktı .. Artık ha· 
zırlıklar bitmifti .• 

Nihal'in terltp ettiği bu yeni 
uıul ve modern atk partisi bar 
lıyordu .• 

"Altın ıtık" kulübünün se· 
vimli kaptanı "fila" nin yanında 
tiz bir düdük çaldı.. Bu sporcu 
maçta hakem mevkiini alacak, 
oyunculara iıaret ve ge liplere 
puvan verecekli.. Sporcular. 
davetliler, seyirciler.. Genç kız· 
lar ve bütün kalabalık sahanın 

etrafını kuıatmııtı.. Hatta bir 
kaç fotoğrafçı ve sinamacı da 
enstantane ve film çekmefe 

baılamıılardı .. 
Hakem "file" nin ortaaında 

durmuı oyuncuları ayıran iıaret 

hatları da çekilmıı: Nihal ile top 
atanKami çizginin ıağ cihetinde.ve 
Necmi tle lcardeıı Selmada sol· 
da mevki almıılardı.. Beraber 
ve karı ılıklı oyniyacaklardı .. 
Nihal ile Kami, Necmi ile Sel· 
maya haaim olarak, muhacfrrı 
olarak oyniyorlardi. 

Raketler ellere alındı.. toplar 
çizgilerin önüne · bırakıldı.. O· 
yuncular vaziyet aldı.. Hakelll 
düdüğü öttü.. ve ıert bir iıarel 
verildi.. Maç baılamıftı .• 

İnebolu ka ymakan11 
maznun! 

lnebolu kaymakamı Nuri bef 
de dahil olduğu halde 27 meın&.1' 
maznun bulunan o.·man ıuiiıtin>•11 

davasına Kaatamoni aiır ce~• 
mahkemesinde baılanmııtır. 

Ahşap İnşaat yasak! 
cıyeni belediye kanunu oıu 

bince ıehir hudutları dabtliııcje 
dil-ber nevi ahıap inıaat men e 

mittir" 
Baılanıpta yarıda kalanlarJO .. 

da ikmaline müaaade .,ediJıııiye· 
cektir. 



YARIN 

Asayiş berkema~~!r haşmetmeap ! 
... ~...,r--

Giyotinin yanına basan kol işte budur: 
Yakan, yıkan, ezen, öldüren bir kan ve: ateş seyli 
lbemleketi binbir med~üli) cezirle yıllarca yaladı,F.taradı .• 

-Tefrıka numarası: 3 -
Bu hal daha ne kadar devam 

edebtltrdl? Fransa'nın istımar 
kabllıyetl g(lnden ıGne mahvo
l111or, biçe iniyordu. Halkın so-
111lacak bir poıtu kalmııtı .• Sa
ray, galiba ona· da göz koymuı 
0 nu da almağa nJyet etmltU · 
Acaba memleket buna razı ola· 
c.lc mıydı? 

Hlklm 11nıf, ıenlt halk kit. 
leıtnın menafllyle zerre kadar 
•llkadar delildi. Halkın dertle
rtııe kulak asmak ıöyle dursun, 
halk Ue temaı etmeli bile asale
llnı lekeltyecek bir tenezzül ad-
declt1ordu. 

Sarayın bir eli bir de ma
f&aı vardı. Eli Maliye na
tartyda • Nerde para varsa bu el 

[otaya uzanıyordu. Bir az ayak 
dtreyen bir vaiandaı ise maıayı 
Yalcaııncla buluyurdu. Bu mata 
Poltı nazırıydı. Of bu poliı!. Ôyle 
'tlcdanuz, öyle alçak ve kör bir 
llettt ki, Franaa bunun elinde her 
aCUı en ıenç en zinde ve m6nev
'ter bin uzvunun mahvoldufunu 
16rGyordu. Nefyil tapip, tıkence 
bapıı ve alam.. Genç nealln ka
llıQı kurutmak için poltı elinden 
. ile pllrte ODU yapıyordu. 

Baıtll, mnnevver Franıa'nın 
beJDı GıtGnde kurulmuı bir indi 
lct, bGUln bir memleket onun 
tehdidi altında zanlar zaniır 
lltrtyordu. 

Oneeklzlnci asrin felıefeılne, 
l>tııbır muhalledeılne betik ve tar
la olan Franaa lçln bu eına bir le
lceydı. O franıız flkriyati ki A· 
lllenkadakl mGıtemllkelere bile 
latlklllln tadını tattırmıı, yeni 
dtlnyada zulme lıyan edenlerin 
.,_Jratı olmuıtu ; O franıız 
fdutyatı ki Franıa'dan fenah-
1-rca uzaklarda, Allantlk'tn öbür 
Yakaıında bile hnrrtyet aıkını 
harekete fetlrmtıU ; O fikriyat 
lcı Jep1ent bir idare ve yataY•t 
•lıtemının mimarı ve alemda
rıydı, Partı'te, Franaanın gö· 
hettncle yani bizzat dol
... yerde kırbaçlaniyor to
Zlef Jor menfa menfa zından 

._ ltlrilldenlyordu. 

:::- Baıtll daha ne zama-
na k 
dit 0~: orku ıaçan bir teh-

llrdı? Sarayın mata•• 
yapııtıtı J&lcadan 
k dtıtle , kendiıl nl ve 

en beraber bitGn bir 
ıtıteml alt Gat edecek l d param-

lar tertip eden kudretin karar
ılhıdır. 

Evet.. Kırallık mahkemele
rinde halkın buldutu mana buy
du. 

Burbonların Franıa11nda ada-
let mizanı, yalnız ceza dartan ve 
hakıızlıiı kentli kentli dafıtan 
cehennemi bir mekanizmaydı. 

.. .. .. 
98 te birdenbire lnflllk eden 

lhtllll Franaa'yı bir volkan stbl 
yakb, kavurdu. 

Ayaklanan eıir kitle mabet, 
ıato, ıaray hiçbir fey tanımadı 

Yakan, yıkan, ezer, öldüren 
bir kan ve ateı seli memleketi 
binblr meddü cezirle yıllarca 
yaladı, taradı. 

Sınıf ve 
birbirinden 
leri can 

Poliste 

menfaat tezatlarile 
ayrılan halk kltle

boiaza ıellnce, 

Tabancalı hırsız! 
Y edikulede tramvay cadde

ılnde bakkal Koltlnln kızı Elt 
aanın evine hırıız girmlt, knpı 
arkaıında aıılı bulunan 2 manto
yu çalıp giderken göriilm61Ulr. 

Hüviyeti meçhul olan hırsız; 
yakalanacatını anlayınca kaçmıı 
ve arkasından takip edenlere 
tabanca11nı çekerek ateı etmtı
Ur. 

Teaadüf eaerl olarak taban-
cadan çıkan kurıunlar kimıeye 
isabet etmemlıtfr. Tabancalı 
meçhul hır11zın izi kaybolmuı-
tur. 

J)ayak fasılları 
Galatada maklnlıt Muıtafa 

efendi, amele Şabanı bir kavıa 
eınaıında d6vmnıtür. 

Muallim Muıtafa Kizım bey 
de Kadık6y halk otobGılerl kon
trolu lhaan efendiyi dövm61Ulr. 

her ihUraıın fevkinde mukaddes 
bir ittifak ile, ~1 ele yr '.der. ., ,., 
ve ileriye atıldılar. 

Burbon tacını devirenlerin 
' bir tek hedefleri vardı: 
Yaıamak hakkı .. 

Bir tek ateıle, fakat çok yilkıek 
bir a teıle kaynaımıılardı: 

Müıterek kin .. 
Ve müıterek kia ile birbir· 

lerlne bailananlar, yaıamak 
hakkına doiru yollanırlarken 
hiç bir ıe:r dütihlmediler. 
yalnız bir tek kudretten hızyal-
dılar: 

lnıiyak •• 
Giyotinin yayına baaan kol 

lıte budur. (Devamı var) 
[ mukaddemenln ıonu l 

Dikkat! 
Yanndan itibaren tefrikamı

mızın aııl kıUDını neıre baı h· 
yoruz. 

Hırsızlıklar 
24saattegene 3vak'a oldu 

1 - Yenlköyde lıkele öntln
de ballı bulunan bl!' gemiye 
hırsız glrmlf, Ahmet kaptana 
alt öteberi çalmııtır. 

- Beııktaıta Serence bey 
yokuıunda 1 '.! numaralı evden 
800 lira kıymetinde pırlanta bir 
yOznk taıı çabnmııtır · Kaptan 
Aralan beyin zevceıl Makbule 
hanıma alt olan bu JÜzGtGn 
hizmetçi taraıından çahndıiı 
iddia edllmJttlr. 

3 - Yenlk6yde Ardaıın ga
zinosundan bazı e11a çalan HG
aeyin yakalanaıııtır. 

Usturalı bir kahveci! 

parça e ecele, Jakıp 7Jkacak 
bır kudret fııkıracaa..__ 1 ..... nanı-

Jordu. 
Gayri mübadiller cemiycti 

Gayri milbadiller cemiyeti 
heyeti umumlyeıl önOmüzdekı 
PD&rteıl 6ileden e•vel topla
Dacakbr. 

Beyoilunda Yenlıehlrde kah
veci Karakal lımall; Binnaz 
lımlnde bir hanımı Jaralamııbr. 
Vaka evvelki ıece •aatl yarımda 
ve bir kavıayı m6tea)dp olmuı
tur. Karakat lamall, btr e11a 
meeel•lnden mtlnazaa etUll lz
mlrll Binnaz hanıma uatura çe
kerek Gzerine atılmıı yGzibıG 
keımlttlr. 

Pollı nazırı, her lece onal
tıncı 11.ut'ye ~ümıiyerek tek 
etbalelt bir rapor veriyordu: 

- Alaylı berkemaldir haı-
-.ı.eapl 

V • halk adliye ıara yının 
6-Gnclen ıeçerken baıını önü
ile el•rek t6Jle dGfbiiyordu: 

- a ....... •atandaılara ceza- t 

Malcr11ca, kazaıına tabı Şam
lar kam,•bacle aaman Ye clna ıa
tılık koJUnlarmız yardır. Talip 
olanlar Şunlarda Haaanoilu lı· 
..._ne mlracaatlan rtca olunur. 

HASANOGLU : iSMAIL 

Uıtura yaraıından y(iztı f ecl 
bir !bale ıelen kadın; Beyoilu 
haıtahaneılne yatarılmııtır. 

V akayı m6teakıp kaçan Ka
ralraı lamail aranmaktadır. 

YENt NEŞRiYAT 
imparatoriçe ö jeno 

ve 

Sultan Aziz 
Muharriri : AYHAN 

Kitap halinde çıkmııtır. 
.. Cumhuriyet" kütüphanesinde 

(30) Kuruıa satılır. .. 
Küçük inıla 

Lôgatı 
"Kanaat,, kütOpbaneıinde (50) 

kuruta satılmaktadır. 

Kurban Derileri 
Tayyare Cemiyeti lıtanbul 

ıubeılnden: 184 koyon ve 124 
geçı derlıi Kara mürsel Tayyare 
ıubeılnce müzayedeye konulmuı
tur. Talfplem mahallne müraca
tlarl ilan olunr. 

Gavri menkul malların 
açık artırma ilanı 

lıtanbul 4 cü icra memurluiun· 
dan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne oldu
fu hane araa dükkin 

Gayri menkul6n bulundufu 
mevki mahalleıl sokafı, numaraıı: 
Eyüp Baba haydar m. arpa 
emini so· ve kliıe çıkmazı atik 
38 mü 38,19,21,23 cedit 12.14 
16,17 .ıa.21 takdir olunau kıymet 
1914.162,48 329,60 

artırmanın yapılacaiı yer, gün 
aaat: lıt. 4 Gncü Jcra 23-6-930 

1 - lıbu gayri menkulün ar
tırma ıartnameıl 14·6-980 tari
hinden itibaren 29-113 No.lle lıt: 
4 6Dcil icra dalreılnln muay
yen numaraıında her kealn 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak lıtey,.nler iıbu tartnameye 
ve 29-113 doıya numaraılle 
memurlyetlmlze m6racaat etme
lidir. 

2 - Arbrmaya tıtlrak için 
yukarda yazıb luymeUn yilzde 
yedi teminat göıterilecektlr. 

3 - Hakları tapu sicllile ıabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla 
diler alakadarların V.! irtlf ak 
hakkı aahlplerinln bu haklar1nı 
ve huıuıile faiz ve maaraf A dair 
olan iddialarını lıbu illn tarihin
den itibaren yirmi g(ln içinde 
evrakı müıbltelerlle birlikte me
murlyetlmlze bildirmeleri icap 
eder akıl halde hakları tapu ıld
ltle aablt olmayanlar aabı bede
llnl.:ı payla,maıında hariç kalırlar. 

4: - G6ıterllen günde artır· 

maya tıtlrak edenler artırma 
ıartnameslnl okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmiı ad ve itibar elunurlar. 
Oıtibıde bırakılan gayri menku
liln bedeli zamanında verllmezıe 
ıayrl menkul ikinci bir artırma 
ile aatıbr ve bedel farkı ve mah-
rum kalınan yiizde beı faiz ve 
diler zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memurlyetlmfzce 
alıcıdan tahıll olunur. Beı nu
maralı fıkradaki tart tahakkuk 
etmek kaychle Gç defa bafırıl· 
dıktan aonra sayrl menkul en çok 
artıranın Clltilnde bırakılır· Şart 
tahakkuk etmezae artirJlla seri 
bırakılıp abcı taahhGtJerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmaıına ve ıayrl menku
le tealluk eden kanuni hakka 
ve aatqın tarzına göre diler 
prtlar. 

Artırma 2cldir. en çok artır-

manın üıtGnde bırakıbr ıayrl 

menkul verıl Belediye, verıtıi 
evkaf •erılıl alana aittir. 

Yazılan hane dtlkkln yukarıda 
p.terllen 28-6-930 tarihinde lıt: 

' Gncil icra memurluiu odaııa
da tıbu ilin ve göıterllen artırma 
prtnameal daireılnde ıablacalı 
ilin olunur. 

Sahlf e 5 

İstanbul ikini icra Mem
urluğ·undan: 

Bir borcdan dolayı mahcm 
ve paraya çevlrllmeal mukaner 
styayl betlye 7 Haziran 930 ta-
rihine müıaddlf Cumarteal gilnil 
ıaat 11 ·12 de Büyilkderede Cor
cakl sokağında 34 numaralı ha· 
nade açık artf rma ıuretlyle aatı-
lacaktır. Talip olanlar 930/936 
doıya numrasiyle mezklr gine 
ve ıaatta mahallınde hazır bulu
nacak memuruna müracaatlan 
ilin olunur. 

lstanbuJ biril)cİ ticaret 
mahkemesinden: 

Banka Kommerçyale ltalyaneye 
merhun bulunaaı düyfiynu mübe
ddelel miivahhade istikraz tahvl-
litlle Aralan, Eıklıehlr mGtteblt 
Çimento ve ıu kireci fabrikaları 
T.A.S. h111e ıenedatı tahvflitı 
bllmüzayede ıatılacalından talip 
olanlartn 4 Haziran 930 Çarıanba 
aünO saat 14 de esham ve tahvl· 
lit borıa11nda hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

İat. 4 cü icra memurlufun
dan: Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
oldulu bir bap hane. Gairl men· 
kulun bulunduğu mevki mahal
leıt, ıokağı, numarası: Haıköy 
SatlGce Mahmut ağa mahalleıln· 
de Sütlilce atik 17 No. 14 No. 
takdir olunan kıymet; Y edl y6z 
elli lir4 art1rman1n yapılacaiı, 
yer, 16n ıaat: lıt. 4 cil icra da
iresinde 8·7·930 perıenbe 14 lla 
16 ya kadar. 

1 - lıbu gayrı menkul ar
tırma ıartnamesl 21-6·930 tari
hinden itibaren 930-14:4 No. ile 
lst. 4 cü icra dalreılnln mua11en 
numaraıında herkeıln 16re bll
meıl için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
lıteyenler, tıbu ıartnameye ve 
980-144 doıya numaraılyle me-
muriyetlmize ı müracaat etmeli· 
dır. 

2 - Arttırmaya tıtlrak için 
yukarıda yazılı kıymetin ynzde 
ye dl teminat göıterilecektlr . 

3 - Hakları tapo ıicllllle 
tabii olmayan ipotekli alalacak
lılarla diler allkadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
maırafa dair olan tddalarını lıbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi 
ıün içinde evrakı mOıbltelerile 
birlikte memurlyetlmlze bildiril
meleri icap eder akıl halde ba
kara tapu ılcillile ıabı olmıyanlar 
aatıı bedelinin paylaımaaında 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen sGnde ar
tırmaya ııttrak edenler artırma 
ıartnumealnl okumuı ve luzumlu 
mal6matı almıı bunlan temameın 
kabul etmıı ad ve itibar olunur
lar. Oıuınde barakılan ıayrı 
menkulün bedeli zamanında ve-
rllmezae sayrı menkul ikinci bir 
artbrma ile ıatıbr ve bedel 
farkı ve mahrum halınan yüzde 
bet faiz ve diler zararlar ayrıca 
bakme hacet kalmakıızın me-
murlyetimlzce alıcıdan tahlil 
olunur. Beı numaralı fıkradaki 
ıar tahakkuk etmek kaydlle Gç 
defa bafrddıktan ıonra ıayrl 
menkul en çok arttıranın cıat6Dde 
bırakılır· Şart tahakkuk etmaıe 
artırma geri bırakıbk abcı ta
ahhütlerinden kurtulur ve temi
natta kalkar. 

5 - Artırmaaın birinci veya 
ikinci olmaaına •• sayrl menkule 
tealluk edea kanunt hakka ve 
ıatııın tanma ıöre diler tartlar. 
Verp beMdfye vakif icare ruıu
mGttertJ• aittir. 

Yazılan ahtap hane JUkarıcla 
•6•terllen 3·7·930 tarihinde lıt. 
4 cii icra memurlaiu odaımda 
ltbu illn ve ıöıterllen artırma 
tartnameli dalrealncle aatalacap 
ilin olunur. 



Fabrikası . Türvive n1erkezi umuınisi 
,; .t .J 

Sirkeci - Ankara caddesi numara 11 - 2.( dairei mahsusa 

3 demirli pulluk çeker ve 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müfteile ile aünde vasati 30 

dönüm derin hafriyat yapar 

21 beygir kuvvetinde olan bu 

traktörlet"imiz en son sistem

dir. En yeni, yani 1930 sene

si tipi rinden her boyda har-
man makinelerimiz gelmiıtir. 28 K. markalı mazot traktörü 

Yalnız biçer ve biçer bağlar orak makinelerimiz vardır. 
Makinelerimizin tarzı in§ası basit, idareleri kolaydır. 

Ehven fiat, nıüsait şeraiti tediye 
Türkiyenin hemen her ıehrinde ıube ve açentelerimiz vardır. 

l'EKl..İf İSTEYiNİZ 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . : 
~ DOKTOR ; 

i: AGOP YESSA YAN :J: 
•:• Langada camiıerif sokağında No. 19 lu muayyenehaneslnde ~:• 
••• - k b 1 d ·~ : hergun hasta a u e er. ı y y 
~················~···········•• ........ • yyyyyy~yyyyyy.yyyyyyyy.yyyyy~~ 

Ekme ve gazyağı munakasası: 
~frabzon Hapisane ~tüdürliiğünd~n: 

Trabzon hapisanesinin 930 seneAi Haziran Jptidasından 931 senesi 
Mayıs gayesine kadar bir senelik ekmeği kapalı zarf utiulile ve gaz 
yağı aleni münakasa suretile yirmi beo gün müddetle münakasaya 
çıkarılmı§tır. 

l - İkinci ekmek tabir olunur piyasada olan harcl ekmeğinin 
aynı olacak ve beheri üç yüz dirhem olacaktır . 

2 - Münakasaya iştirak edecek zevat yirmi bet gün zarfında 

yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesi olan 1169 Ura 45 kr. 
ve gazyağı için 45 lira 95 kuruıu malıandığına hitteıltm alınan 

makbuz veya Banka mektuplarını Trabzonda müteıekkil hapisane 
komisyonuna ibraz edecektir. 

3 - lhalei kat'iyeaini müteakip sekiz gün zarfında teminata mu
vakkatesfni yüzde on bef iblağ ile (2338 Ura 86 kurut} taahhüdünü 

ifaya baılayacaktır. Ve i§bu levazım 10 - 6 - 930 tarihine müsadif 

Salı günü saat 15 de müddei umumilik makamında içtima eden 
komisyon mahsusunda ihalei katiyest icra kılınacağı ve ııırtnameyi 
görı ıek arzu edenlerin komisyona müracaatları ilan olunur. 

Defterdarhk ilanı 
• zn -+••>_.'W_llm ______ _ 

SA l"JLIK E\' \ ' 1:-.. J)Ül{l{.\N 
No. 20. 16 istasyon okaiı, imrahor İlyas bey mahallesi, yedlkule, 

4 oda 2 sofa 2 matbah ve sair müştemilat, altmda 23, :!6 numaral• 
1 odalı dükkan, hepsinin tahmin edilen kıymeti 2 sene ve 2 taksitte 
verilmek ıartlle ( 4360 ) lira satış muamelesi aleni müzayede uıulile 
10 haziran 930 salı günü saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

---~~---

Kola Mübayaası 
'fütün inhisarı Un1un1i nıüdürlügündt.·n : 

Siğara makinaları için 10,000, paket makinaları için 30,600, ku
tular ictn 3,fOO kilo kola ile 1,300 libre kazaln kolası pazarlıkla alı

nacaktır. Ctbali fabrikasında mevcut numuneleri evsafında kola ver
mek isteyenlerin numuneleri ve evsafı görmek üzere her gün Cibalt 
Levaztm ambarına müracaatları ve 23-6·t30 Pa:çarteıi günü ıaat 

10,ao da yüzde yedi buçuk teminatı müvakkateleri ile bulunmaları. 

* * 
3100Şişe müre kepmübciyaası 

1\itün inhisarı uınun1i nıüdürlügün<len : 
İdaremiz için yerli mali olarak 1600 tiıe yarım kiloluk ıabit ve 

1500 ti§e çeyrek kiloluk kırmızı mürekkep ı:azarlıkla mübayaa edile· 
ceğinden taliplerin resmi vesaikle mürekkepleı·fn burada imal edil
diğini iabat etnıek ~artile pazarlığının icrası için yüzde yedi buçuk te· 
minatı muvakkatelerile 9-6-9i0 Pazartesi ıünü saat 10,30 da Gala
tada mübayaat komisyonunda bulunmaları 

* * Tahta mübayaası : 
Tütün inhisarı Unn1n1i nıüdürlüğ·ünden: 

İdaremiz için muhtelif eh' atta 11 iO yaprak ıhlamur tahtası pazar
lıkla mübayaa edilece5inden taliplerin her aün eb'adı görmek üzere 
müracaatları ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate
leri ile 9 Haziran 930 Pazartesi &ünü saat 11 de Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

om_. ....... llliıl ....... -
T A VİLZADE VAPURLARI 
Ayvalık İzmir Ekspresi 

Saadet vapuru 
Her Pazartesi akıamı 17 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

Gelibolu, Çanakkale, Edre
mit, Ayvalık, Dikili ve İzmir 
iııkelelerine azimet ve avdetle 
Dikili ve ÇanakkaJeye uğraya· 
rak lstanhula tnüvasalet ede
cektir. 

Dikkat: Edremit yolcularıl 
trene yetiıtlrilir. 

Yemit Tavil zade biraderler 
Telefon lıt. 2210 

... ................... E!i 

B l hattı lüks p ar JD Ekspres ostası 

A\.,DJN vapuru 2 I> t . 
Haziran azar esı 

Sirkeciden hareketle Ereğli 
Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku
rucetile ve Cideye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafailat için: Sirkeci salonu 
karıısında Nizam oğlu han No 2 
Telefon İst: 3n 4: 

İzmir terzihanesinde son 
moda, ehven fiatlarla, son 
derecede suhuletli ıeraftla 
erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
ka.l\r\~ında No. 17. 
. ! .. oŞT AFA ve KEMAL 

-Doktor A. kutiel 
Muaye·nehane ve tedavii elektrlki 

laboratuvarı. Karaköy topçular 
caddesi 34 

JstanbuJ dördüncü icra 
n1en1urluğundan: 

Madam Mari Vartaniıyanın 
madam Hermine zimmetindeki 
alacağından dolayı mahcuz bulu
nan Gedikpaıada Bali paıa Ah
met çelebi mahallesinde Bali 

paıa caddesinde kayden 21 nu
maralı dükkan müıtemil ve 
elyem 47-4:9 numaralı maa hane 
ve dükkan otuz arün müddetle 
müzadeye konmuıtur. Sokaktan 
altı ayak merdivenden ahıap 
kapudan girildikte mermer aralık 
ve aralıktan dört ayak merdi
venle iki yüz ve dolaplı bir sofa 
üzerinde bir oda bir hala ve 
zemini kırmızı çini döıemeJ i ve 
maltız ocaklı ve ıahrınçlı bir 
mutbak, nıutbaktan bir kapı ile 
bahçeye çıkılır. Bahçede iki 
ayva üç erik ağacı bir ahıap 
küçük odunluk mahalli vardır. 
Sofadan ahıap merdivenle tavan 
arasına çıkılır. Tavan arası betik 
örtüıü bir kapı ile zemini çinko 
döteli ve etrafı demir parmak
lıklı bir tarasa vardır.- içinde 
elektı tk vardır. derununda ala
caklı oturuyor. Hanenin altında 
sekiz numaralı dükkan zemini 
çimento ve demir kepenkli ve 
hanenin ıokak merdivenleri al-

tma müsadlf bir mahal vardır. 
Karabet efendi müstecirdir · Hu
dudu bir tarafı Ruhi bey bir 
tnrafı Simyon efendi hane ve 
arsaıı arkaaı Diınitrakl efendi 
kısmen ahara ait hane ve bah
çeleri cebhesi Balf pata yokuıile 
mahduttur. Mesahası tahminen 
iki yüz on üç zürradan hane yüz 
otuz üç miitebakisi bahçedir· 
Kıymeti muhamminesi tamamı 

maa dükkan hane dört bin bet 
yüz liradır. Talip olanların kıy-
meti muhammtnenln yüzde onu 
nispetinde pey akçesini müstas
htben 5-7-30 tarihinde 928· 16393 
dosya numaraıile ıaat on dörtten 
on altıya kadar bizzat ve ya 
bilvekale mnracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

PİYANGOSU 
8. İNCİ TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .• 

Büyük ikramiye 

( 50,000) Liradır 
Her keıldede 

Emlak ve Eytam Ban Kası 
İstanbul Şubesinden 

Esas No. 
13 

Satıhk Depo ve Antrepo 
Mevkii ve Nevi 

Galatada Arapcaml Kalafat 
yeri 92-94-16-18-~0 numa

ralı Antrepo ve Depo 

Senelik kirası Teminat mikd•'' 
1160 lira 265t lira 

Balada muharrer depo ve antrepo peıfn para ile ve kapalı 
zarfla müzayedeye honulmuıtur. ihale muamelesi 19·6·930 tarihine 
müsadif PerıenLe günü saat 16 da Şubemizde mütetekkil hey'et 
tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkürda uat 1 fi el• 
Şubemize müracaatları. 

(ö~v~;t dem_!ryolları ilana~ 
Eııkiıehf r atelyesine muktezi bet tezgahın kapalı zarfla müna· 

kasası 21. Temmuz. 30. Pazartesi günü saat 15 de Ankara Eevlel 
Demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif makbuzlarını ve muvakkat teminatla
rını aynı eünde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna verme· 
leri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinl beıer lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydar paıada idare veznt-.lerfnden tedarik edebilirler. 

• * 
Feyzipaıa hattının 252"' 700 ile 268 kilometreleri arasında 15 el 

ve 268 ile 283 * 300 kilometreleri arasındaki 16 nci kısımlar fnıaatı 
kapalı zarfla münakc.ıaya konmuıtur. 

Münakasa 19.6.930 perıembe günü saat 16 de Ankarada Dev
let Demiryolları idareıinde yapılacaktır. 

Münakaaaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini 40 lira mukabilinda idarenin 
Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * 259 kalem tıbbi e :za ve sairenfn kapalı zarfla münakasası J6 
Haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demfr· 
yolları idaresinde yapılacaktır. 

İıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat· 
larını ayni günde saat 14 30 a kadar Münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır . 

Münakasa ıartnameleri bet lira mukabilinde Ankara'da Maliye 
ve Muhasebe itleri dairesinden, lstanbul'da Haydarpaıa veznesindeP 
tedarik edilebilir. 

* ... 
2730 tane meıe traversfn kapalı zarfla münakasaaı 16 Haziran 

1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet Demiryolları 

idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edenlerin teklif mektuplarnı ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15 kadar münakasa komHyonuna vermeleri lazıo>' 
dır. Münakasa ıartnamelerf bet lira mukabiliude Ankarada Maliyt 
ve muhasebe itleri dairesinden, İstanbulda HaydarpafA veznesinde~ 
tedarik edilebilir. 

* * Travers hariç olmak üzre 29 kilometrelik yol malzemesinin kap•I• 
zarfla münakaıaaı 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da Ankarad' 
Devlet Demlryolları ldareıinde yapılacaktır. 

İttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temfnatlarıo' 
ayni ıünde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Münakasa ıartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada ve Haf" 
darpaıa da idare veznelerinden alınabilir. 

• * 
Bilecik deposunda kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

nınnakaıaın 16-6-30 Pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada De~Jel 
Denıtryolları idaresinde yapılacaktır. 

1 1 rı-tllrak edeceklerin teklif mektuplarını ue muvakkat teminat a 
nı aynı günde ıaat 16 ya kadar münakasa komisyonu katlpliilne 
vermeleri laıımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerfni bir lira mukabilinde idarenin 
Ankara ve Bilecik i•taıyon müdürlüğünden tedarik edebilirler. _ 

Mes'ul müdürü: Süleyman Tevfik 


