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d Progra n1sızlı k yüzün
b~n n1ekteplerdeki talebe 
ırşey öğreııenıiyor. Ço

cukiarınuzın istikbali ka
ranlıktır. 

Ihsan Ziya beyi öldürenlerin istihdaf Tekaütler 
kanunu ettikleri menfaat ne 

1 

olabilir? 
-

D" r d un \'e evvelld gün Anka-
Urla' da yaşayan Cumhurjyet vatandaşları mallarından 

canlarından ve hürriyetlerinden mahrum mudurlar 
Bir cinai filim seyreder gibi 

müzakere ve ka
bul edildi a. an l f "ek· Be en haberlerde, Maari 

1 afetinin yeni bazı taıavvur-
a.rınd d 8 h b an bahsediliyor u. u 
b a erler arasında maarif vekili 

eyfn bir de beyanatı vardı. 
Maarif vekili talebeıinl ıaif 

YettıUren mektep müdir ve mu
allırnteı ini ıiddetle cezalandıra
~lından bahsediyordu. 
h Bundan baıka Cemal Hüsnü 
eyfn beyanatı ara11nda nazarı 

dikkate çarpan baıka noktalar 
da Yok de~fldi. Ezcümle bun
lardan biri gençlerin ahlaki te
~ 8.Yüllerinden çok maC:::di olma~ 
drından fikiiyet edildiği, kay-

ini ihtiva ediyordu. 
Vekil beyin, üzerinde tevak

kuf ettiği ıu nokta üzerinde 
lfddetle durmak, düıünmek za
l'Ureu vardır. Gençlerin maddt 
düıünmeleri bahsi, aarm icaba
lfndandir. Biz bu maddi tabi
tlnı, gençlerimizin hayat adamı 
0lrnak için hayalden ziyade ha
ktkate mut.emayll olmaları ıure
Urıde tefsir etmek isteyoruzr. .. 

Hayat adamı olmak. o surette 
0 lihniyetle hayat mücadeleıine 

Urla hakimi ihıan Ziya B.yin 
ölümü etrafındaki eırarengiz 
perde bir türlü açılamıyor. 

Gazetelerin en göze çapmaz 
sütunlarmda ancak yer bulabi
len bu hadisenin dikkate §ayan 
yükıek bir hususiyeti olduğu 
muhakkaktır. Adli tahkıkatın 
ıeyrl mütemadi manialarla kar
ıılaııyor, tahkikat hakiminin el 
attığı her hangi bir ip ucu der
hal ortadan kaldırıla veriyor. 

Aylardanberi uzayıp giden 
bir tahkikat bir türlü müıbet 
bir neticeye varamadı. 

Şahitler tehdit olunuyor, ha
disenin iç yüzünü meydana vu
rabilecek bir adam, birdenbire 
korkuyor, belki de korkudan 
tecennün ederek Jntlhar edive
riyor. Hemde nasıl? Müddeiu
mumi bat muavininin gözü önün-
de, kendini pencereden atıyor, 
beyni patlıyor da öyle ölüyor .. 

Bu hadisenin safahatını o-

seyrediyormuıuz •gibi tüylerimiz 
tiken tiken olmağa baıladı. 

Ortada f smi dönen bir maz-
nun var: 

Giritli i Zeynelzade .. 
Bu adamın mo.verai bir kud

reti mi var ne? 
Kendiıi mevkuf.. Gelen ıa-

hitler korkularından intihar 
ediyorlar .• 

Dahası var .. Bir gün bakıyo
rum gelen bir telgraf kayma
kamdan bahsediyor. 

Bir gün bakıyor uz jandar
manın, belediyenin hatta mute
medin ismi, · bu çok iğrenç itler
le muvazi bir hat reımediyor •• 

Ya bu adamlar bu iıte ala
kadardırlar .. Yahut değil.. Bu 
ciheti, ne fırka ne de vekalet 
tetkik ve izaha lüzum görmiyor •. 

Bize kalırsa 

Çog kıymetli bir hakimin 
kanh aktbetinbe lıml geçenler 
derhal fcrayf , idari ve beledi 
salahlyetlerinden uzaklaıtınlma-
lıdırlar. · 

lllalabllmek gayelerinin lltihdaf et- kurken cinai bir sergüzett filimi 
lt~ı rnaddillk ıekil ve ıuretinde ... 

Hiç §Üpheıiz kat'i suretle 

Eğer vekil bey ıu noktada, 
baıka ıeyler kasdetmtıae tabii 
kanaatler va telakkiler değlıir · 

Fakat Maarif vekilinin 
•ö2Ierı tasında, bir de "ahlaki 
leıneyyül, meselesi vardır ki 
1 ıte bu, maaleıef memleket 
maarifi namma yürekleri 11zla
dacak acı bir hakikatten ibaret 
bulunuyor. Mekteplerde ekseriyet
le denilmese bile bir k11ım gençlerin 
"atanan beklediği ıekilde yetiıti
rllınedlkleri muhakkaktır. Genç 
lalebP. derslerine çahomak yeri
ne kendilerine, tecrübesizlikleri
ne, gençlik hislerine çok mu
layım ve cazip gelen hu•usata 
lnhımak göıtermektedirler. 

Herman veraset tahkikatı 

Defterdarlık bekliyor 

Veraset itlerine 4 seneden heri 
ı mütemadiyen hukuki bahaneler 

icat eden Herman tlrketl müdürü 
Koh en 

Herman Spirer Tütün kum-
panyasının veraset vergisi meae
leıine dair uzun müddettenberi 
yeniden tetkikat yupılmakta ol
duğu malumdur. 

Evelce miras vergili :natrah
larında esaslı tetkikat yapılıyor
du. 

Hatta Hermanın lzmir ıam-
sum Adapazarı ve saire mahal
lerdeki Emlak 've Emvah hak
kında mahallerinden malumat 
iıtemifh. 

Dün meselenin alrnıı oldugu 
son ıekil hakkında yeni battan 
tahkikat yaptık. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Mithat Pş.nın Sonj?Ünleri 

Bunun sebebini dogrudan dog
tuya son zamanlardaki çirkin neı
rıyata atfetmek ~çok clogru ola
caktu. Hayal ve his arasında ya
lamak çağında bulunan genç ta
lebenin okuması, okumak zevkini 
tatmin etmesi lazımgelen kitaplar, 
onların henuz neıvünemabulan 
körpe varhkla;ını tahrik edecek l\1uharriri : {AY HAN 1 
~~Yler olursa tabiatlle, kendi- ) · 
e~lrıın "AblAka t All . b (AYHAN Beyin ( Mlthat Paıanın ıon seneleri) namı altın-

zula a ı emayu erı,, o- 1 ( C h f k 
~"-ktı. da beıaltı ay evve um urtyet ) refikımızda te ri a edilmtı olan 

1 
f Son btr kaç seneden beri, tarihi tefrikanm zeylidir. 

~lt::ıa.vre nıaarif namına basılan (AYHAN) Beyin bu Yeni eıerlni 7 Haziran (Cumarteıi) günü 
medeni Türkiye cum- (Y ARIN)da tefrika etmeğe baılayacağız ! 

huriyett i 1 L (S 
ç n o icap duyulacak (AYHAN) Beyin. onıaat), (Vakit), (Cumhuriyet) gazetele-

blr mahiyettedir. rinde ııra tle çıkmıt olan : 

Maarif ve1'nı bey, gençlerın (Sultan Aziz), (Sultan l\lunıt) , ( Hürriyetpcr-
ahlakları bozulınnıını mazur göı- k k ] S ( 1 :> ) 
termeğe çahşacak, talebesini za- verlere arşı iZi ultan) ' Sü eyn1~n ı a.şa ' 
ıf yeu,uren müdür ve ınualleri (Çırağan baskını v_e Ali Suavi hadı~e~ı): (~lıthat 
ıtddetlecezalaodıracaAını tamım · 1 r>asanın sonsene1erı) ni takiben (Ab<lulazız, Sultan 
etuğtni söyleyecek yerde, bu •ene i\1u~at ve Abdülha nıit ) ıertsıni tamaınıamıı oıa caktır. 
ıu kadar_eser bastıracağım deıeı~r ' Abdülhamit Mı·ıhat Paşayı Taif te 
di, bu sozlerl alkıılarla karıı 1 ı 
lanınıı olurdu. nasıl boğdurdu ? 

Maarif vekaletinin mektep- ! c • 
~:rdekı acıklı vaziyeti ve iç yü- 1 umartesı 
unQ, en salahiyettar makam 

(Devamı 2 inci ıahtfede) 

başlıy~ruz. 
--"""""'."~~::::::::::~~==~~--~~~~~~. 

.... 
değil. Çünkü böyle kökten bir 
tarama ancak adli tahkikatın 
ve nihai bir hükmün neticesi 
olabilir. 

2 - Bu meıele öyle basit 
bir iıede pek benzemiyor. Küı
tahhklarını Türk adliyeıinin kıy
meti yükıek ye genç bir uzvunu 
katletmeğe kadar yükıeltebilen
ler, ancak mahallinde yapılacak 
çok genff ye ıamil bir anketle 
tıynetlerini meydana vurabilirler. 

Şahit Ferhat niçin intihar 
etti ? Bunu anlıyamayacak ne 
var? 

Muhakkak Urlaya avdet ede
mlyeceği için ve gene muhak
kak ki, kendiılnin ve ailesinin 
hayatını tehlikede gördügü için.. ' 

Aceba bu cinayeti yapanla
rıu iliihdaf ettikleri esrarengiz 
menfaat ne olabilir ? 

Bir Cumhuriyet vatandatı 
Urla'da malından canından ve 
hürriyetinden mahrum mudur ? 

İzmir gazetelerinde bu mese
le etrafında yapılan son neıriyat 
dördüncü sayfamızdadır. 

Ankara 3 (A. A.) Büyük 
millet meclisinde askeri ev mül
ki tekaüt kanunu layıhası mü
~kere edtlmi§tir. 

Kanun müzakeresi esnasında 
Türkiye B. M. Meclisinin tees
süsünden itibaren B. M. Meclisi 
retıliğtnden bulunan ve icra ve
killeri heyetine dahil olupta 

1 bilfiil vekillik etmi§ olanların 
tekaüt müddetini ikmal etme
mit olsalar bilç kendilerine 
birinci derece üzerinde teka
üt maaıı tahsisine mütedair 
yirmi be§inci maddesine bir 
fıkra ilaveli için Baıvekil ismet 
pa§a hazratleri tarafından ve
rilan takrir kabul edilmittir. Bu
na nazaran lstikHi.l harbı esna
ınnda orduya veya kolordudan 
büyük cepheye filan kumanda 
etmemit olanlardan tekaüt olm U§ 
bulunanların almakta oldukları 
tekaüt tahsinatların ayda yüz 
elli lira zammolunacaktır. 

Bunlardan vekillik yapmıı 
olanlar iki cihetten tahsisat 
almayıp yalnız fazla olan cihet
ten tahsisat alabileceklerdir. Ka
nun hey'eti umumiyeslnin müza 
keresi ikmal ve kabul edilerek 
yarın toplanmak üzere içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Avrupaya giden Sporcularımız 

, Galatasaraylılar dün gitti 

Dün ıehrimizden A vrupaya hareket eden 
Galatnsara,11 sporcuları 

Galatasaray birinci futbol takımı Romanya, Almanya ve A
vusturyada maç yapmak üzere Romanya vapuru ile dün sabah --
lzmir şampiyonluğunu gim alıyor ? 

Şanıpiyonlufjtt ltazanacağı anlaşllan Sakarya talana 
- Y azıaı 3 üncü ıahif ede -
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Sahife 2 YARIN 

H. Rif at B. le müddei umumi arasında 
• '8& 

Müddei umumi reddetti Mil. 8 

~~~f;~~~======::.=::::::::~_~::::~::::-::::::==-=~~~...:___;::~~,.,,.,,.==:--~ ~ 
Hapsin tehirine imkan olmadığını Yunanla Demir kaburgaltl,ar! 

bildirdi H. Rif at B. de yeni 
bir istida verdi uyuşuyoruz Hindiçinde de muharebeler oluyor, 

demir kaburgalılar şehirlere doğ· Haydar Rıfat beyin fstanbul ı 
müddeiumumi lifine tahlf ye si hak
kında evvelki gün verdi ğl istida t 
müddeiumumilikçe tetkik edil
mek üzre ilanat müdüriyetine fU 
cevap gönd,.rilmitllr: 

"Usulün 400 üncü maddesi 
m ucibince cezanın tehiri infazı 
mahkumiyet gayeıl haricin-
deki zararla meırut olması 

hapsedildim. ilk saatten beri 
malümatınız var. Şahsi hüriyete 
bu aiır sui kastten dolayı müd
deiumumi Kenan B. aleyhine 
dava tahrikini talep ederim ıöy
leki : 

28/9/929 tarihli bir istidada 
hakaret ettiğim farzolunmakla 20 
gün hapse mahkum edilmittim. 
(488) inci madde mucibince bu 
davaya tikiyetnamesfz bakıla

maz. (490) ıncı madde muci
bince tiklyetname hakaretten 
nihayet üç ay ıonra olmazsa 
hadtıe mururu zamana uirar. 

Atina ~ (Huıuıi)- Mübadil
lerin emlakine ve Yunanlıların 
tetkiki tabiiyetine dair olan 
maddeler M. Venizelosun avdeti 
üzerine süratle tetkik edilmek
tedir. 

Su tetkikat neUceıinde itilaf 
ha11l olacağı ve Yunan ıeflrine 
f lllifnameyi imzalamak f çin 
süratle talimat gönderileceği 
ümit edilmektedir. 

Mekteplerin hali 
(Ba, makaled@n devam) 

olmak itiberile, daha eyi bilmesi 
takdir etmesi lazımdır. 

Bugün mekteplerdeki vaz'i
yet, yalnız ahlak meıeleıi de
ğildir. Şikayet edilen cihetler 

ru ilerliyorlar 
Chang Sha, 3 (A .A) Honan 

kıtaUle (demir kaburgalılar) de
nilen ve Kangsi' den Hankov 
üzerine yürümekte olan komo 
nistler arasında Chang Sha'nın 
garbında ve cenubunda çarpıtma
lar bailamııtir. Komuniıtler mt
lliyetcl hükümete ve Chfang Ka
ichek' e aleyhtar olan Chang Su
ehlingenf n müttefjk bulunan hı
ristiyan Jeneral Feng yuh Siang 

a yardım etmek Jçfn harekete 

geçmiılerlır. Demir (kaburkalalal 
ın glrittikleri bu hareketin ka· 
raraızlık içinde bulunan vıızıyet 
üzerinde büyük bir teıir yapa· 
cağı tahmin oluniyor. Çüak'1 
milllyetciler hükumeti Hon•11 

eyalttinin ıtmalinde vakayil ta• 
eli edecek vazf yelle bulunı:na· 
ktadır. 

~~-------~ ....... -....~--------

Bulgar - Macar 
muahedeleri 

Sui kast 

ve müıtedi tarafından istidada~ 

zlkr ve tatrlh edilen hnsusta 
ile bu tarzda bir zarar tev
lit edecek mahiyette bulun
mamaıına mebmi ıeraiti kanu
nıyeye tevafuk etmeyen talebin 
bu cihetle terviclne imkanı ka. 
nuni görülmediğinin kendlllne 
tefhimi llamat. 

Haydar Rıfat B. müddei umu
mllikten aldıgı bu cevap üzerine 
Kenan B. aleyhine 186 inci 
madde hilkmünce teczlyelendiril
meııl için dava ikame etmfttir. 
ve dbn iıtanbul müddei umuml
llgine aıağıdaki istidayı ıönder
mittir. 

Nazım B.in ıikayeti 29/1/930 
tarihlidir. Arada dört ay bir gün 
vardır. imdi mahkumiyetin değil 
dava bile mesmu olamaz. Kenan 
B. cea.a kanununun [1851 inci 
maddesine ' temamen muğayir 

olarak 2/6/930 tarihli iıtidamı 
red ıuretile suçludur. aleyhine 
lazım gelen takibatın icrasına 
mütedair muamele ifasını talep 
ederim. 

pek çoktur. 
Bunda muallimlerin, müdür- l 

lerin zaıflari, taksirleri yoktur. j 
Kendilerini mesleklerine vak

feden talim heyeti ve erkanı, iki- f 
de birde bozulan, değittirilen 
te limatnameler, kitaplar, progra
mlar kar1111nda tamamen aciz 

Ankara 3 (A.A) Büyük millet 
meclf ıi bugün Ref ı Kazım Paıa 
Hazretlerinin rlyaıetlnde toplan
mıt tır. Bulgariıtan ve macarlı
tau hükumetlerile aktedilen tic
aret ve ıeyri sef ain muahede 
lerlnin tastiki hakkındaki kanun 
lAylhaları ait oldukları encilme
nlere tevdi edtlmiıtir. 

Nevyork, 2 (A.A) - Sall 
Domfngo' dan bildirJldtğtne göre 
eıki refılcumhur M. Vaıquez'ill 
katibi M. Mertino Rena ile karı•• 
öldürülmüıtür. 

iıtanbul müddeiumumiliğine: 
"Efendim, 

ilk ıaa tten beri kanunıuz 

Mezkflr istidamı ilanat dairesi 
930-327 numara ile hapisaneye 
göndermittlr efendim.,, 

lla.l/dar ili/at 

bir vaziyette kalmıtlardır. 
Mekteplerde, brrbirfnl tut

mayan, Bir kaç ktıtye inhisar 
ettirilen kitaplar okutturuluyor. 
Bu kitapların bir sene yapılanı 

Edirnedeki tarihi 
köprü yapıldı erteıl ıene batka bir ı eki ide de

iltiyor. Eaaılı bir proğram yok-
köıtenceye mütevecıhen hare- Herman veraset tur. 1 
ket etmltllr. Kafileye kulilp reisi Programlar idare müdir lerinin 
Daver bey riyl!.set etmektedir. f hk •k f arzularına göre renkten renıe 1 

Edirne 3 (A. A.) Uzunkökrü 
kazasının 12~0 metre uzunlu
ğundkl köprü aıfalt olarak yenl
lettirllmittir. Bugün Edirne va
ltıl tarafından kütat resmi icra 
edllmltUr. Bu mGnaaebetle halk 
ıenllkler yapmııtır. 

Dün ofleyin Bükret tarlktle Q l a ı girmektedir. Mekteplerde tale- 1 
hareket eden Galatasaray bi- (Birinci ıahifeden d~.!..am) benin bir iki seneden beri bir ıey 
rlnci futbol takımı tik marını öir~nmedlğl iddia edilirse, çok 

Y Alakadar makamlardan ve- b ~ d ı 1 Romanyada Yilventrlı namın- iıa et e 1 mit o uı. 
rllen malumata göre, kendilerin- H ' k ki i dakl profeıyonel külOpte yapa- a11atan san at me te er n-
den haber beklenen vilayetlerden d t ktb d 'l )) h ·· caktır. Bundan sonra Alman- e a e 1 en usu er, er mu-

yaya geçerek burada iki takımla hala müabet bir cevap gelme- dür değfetikce, baıka bir renğe 
mittir. giriyor. Talebe de, okuduğunu, kartılatacak ve Viyanada da okuyacağını ıaıırıyor. Ôğrendı-

ayrlca iki maç Yapacaktır Di,,er taraftan Herman tir-
. • ğlni unutuyor. Tabiattlede, öi-iıtanbula avdet ederlerken ketlne menıup bazı adamların 

Buleariıtanda bir müsabaka yap- Haznenin ıarlk hakkının " mü- renecefinl bilmiyor. 1 
maları muhtemeldir. Hararetli ve ateıli Maarif vekili 1 

ruru zamana ,, tabi oldugunu bir birini taklbeden tamimlerden 
Seyahata lttirak eden oyun- ıddiA eylemek istedikleri , nlatıl- bahsederken bütiln tU memnu-

cular tun le rdır : d D f d 1 k niyeti mucip olmamak lazım ıe-mıtıa a, e ter ar ı ça " milru-
Avnl, Milat, Aıım, Mekmet, & len vaziyetlere nu"(uzetmlı olsa-

E K l N h R b ru zaman " meıeleılnln katiyen 
rcüment ema ı i at, e U, lardı refiklerimizden birinde dün 

S h R h V d H varit olamıyacagı te'mtnedllmek-
Rlza, up 1, aıl , e at, üaeyin lntitar eden beyanatlarını çok 
Burhan, babasının rabataızlı- tedlr. baıka cephelerden yürütmek 
fından dolayı bu takıma iltihak Dört ıeneden beri bir türlQ mecburiyetinde olduklarını hia-
edememlttlr. Bir kaç gi\ne kadar tahakkuk edemeyen tu itin hala ıederlerdi. 
ıitmeıl bekleniyor. bltlrilememit olması tee11ürle Talebelerin " Ahlaki tema-

Yapılacak maçlarda Antrenör kartılanmak lazımgelen haller- yzllerl ,, meıeleılni mazur göı-

Mahalli tahsili o1nıayan 
borçlar 

Ankara, 3 (A.A.) - Mecliste 
mahalli tahıili olmayan ~borcların 
terkine ait mazbata kabul edil
mittir. 

-~ .. ·-·--
Zabıtlar yeni harflerle 

tutuluyor 
1 Hazirandan beri adliyedeki 

bütün zabıtlar ve muamelat te
mamen yeni harflerle tutulmak
tadır. 

Adanada sıcaklar 
Adanada hararet timdiden 

gölgede (32) dereceyi bulmuttur. merkez muhacim oynayacak. dendir. termege çalıtmak doğru değildi. 
Viyanadakl maçlarda, Avrupada Vilayetlerin kendilerine so- Bunun önüne eeçici tetbirler Ukbali namına bunları bekliyor: 
geçen ıenedenberl bulunan bazı almak, hatta, alınmamıııa alma- Eyi kitap, kuvveti ve devamlı, 
Galatasaraylı oyuncular ltllrak rulan ıüallere hala cevap ver- ga çahıınak memleket ve mille- her önüne gelenin keyfine göre 
edeceklerdir. memelerinin ıebebl nedir ? yokıa tin ıelameti, ıeadetf namına en 

Galatasaraya, büyük muvaf- oralarda da pürüzlü neticelerle biiyük faziletkirlık olurdu. ~ozulml'.yan bir program, ve." 
fakiyetler temenni ederiz. mi karıılaıılmaktadır. Vatandaılar, evlatlarının Is- nzıbat... Arl( Uruç 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tefrika No : 40 4 Haziran 1930 

( Ankarada bir macera) 

edilen Je1neklerin miktarı yarım 
saat evvelden telefon edilirdi. 
Akıama kadar telefone Ramiz 

amcayı arayıp "Hot ıeldın?,. 

diyenlerin sayıaı meçkul idi. Gece 
bizde toplanılacak, amcamın te
reflne tampanyalar Pİltlablıp ıo-
dah flskller çekdecektt. Huıuıl 
mezeler kazırlanııuf, salondaki 
uzun ceYlz masaya, üzerinde bu
ıuıl J•Uttlrtlmlı laleler klzaraıa 
1akıılar konulmuıtu. Bu laleler 
mecllıl mlllt idare mtıdürünün 
muvafalıatlle mecltala huausf çl
çekltiinden bir sece lçlD iare edil
mlftl. Kenarda kö~de kalank 
tozlanmıt ıramofon plaktan ••· 
camın emri n. bulunuyor ,mahalli 

Yazan: AY //AN 
mahsusuna istif ediliyordu· Danı 
da edilecek,has5aten Rukzan H. 
efendi ile arkadatları fevkalAde 
tuvaletle ziyafete itttrak edecek
lerdi. Kayıeri mebusu Yaıin efen
di Hazretleri resmi elblıe ile itti- I 
rak edllup edtlmeyeceilnl tele
fonla soruyordu. Amcam telefon
da 16rleyerek haykırıyordu. 

- iran ıeflrinin ziyafetine ı 
g6ıterlt yapmaya ııtmlyorıunya 1 
a mubarekl ben ıana kadınlar I 
ll'an tuvalet ittirak edecekler 1 
dedtm;lsttklAl madalyasını ıöfıQ- ı 
ne takıp Relal cumhura tebrlke 
gider eıbı frak ve silindir fapka l 
ile teırlf buyur demedlmya;nasıl ı 
lıten.a 67le ••'· 

8 u gürültülü gece, banada 
misafirleri iıtikbal ve tetyl dü
tüyordu. Amcam bir ıaat için 
yatak odasına iıtirahata çekildi. 

Handanla dünden okuma11nı 
ya~ıda bıraktığımız bir eseri 
tamamlamağa gittim. Giizel ço
cuk odasının etiğinde beni ıö-J 
rünce koıtu,ellerimi tuttu : 

- Nasıl amcanız gelnıf f öy
le mi Feridun B. 

Gülerek: - Geldi dedim ... 
anneıine ıeslendi. 

- Sahlymlt anne, dedi·· 
Ramız B. eelmitler. Safiye H. 
Handanın hastahfından beri ta
kaklarında af aran ıaçlarının 
beyaz tellerini parma"larlla ta
rayarak kapudan girdi ve ıüldQ. 

- Şuhalde bir zfyatet lıte· 
rim .. 

Elleri ve parmaklarila itaret 
ederek : 

-Amma bir ziyafet Feridun B. 
- Amma mGkemmel bir ziya-

fet •• Feridun be,. 

Nasıl arzu ederse, o suretle 
harekete amade oldufumu s6y
ledtm. Latife ettiğini ima etti. 
Aktamdan bir saat evvel Han
danla kendisini otomobille iıtas
Yona götürdüm, Handan kala
babktan sıkılıyordu : 

- Dönelim diye ısrar etti. 
Cebeciden Kalenin arka tarafına 
dolattık. Yeni diktirdiği koyu 
renkteki elbiıelerl bugün ona 
Pek yakıtmı•tı. Anneal olmasay
dı Yavaıça kilçak ellerini avu-

. cumun yanan ayası içine alarak 
kulaaına : Çok latif oldufunu 
f ••ıldıyacaktım. 

- Bugün, çok sevimlisiniz, 
Han~ hanım diyecektim. Saf 
ela le>alerlle önQne bakarak kı
zaracaktı. Çantasının gilmilt pQs
küllerile oynayacaktı. 

Ak, lilzel bir kadının ıüzel
liğlnl bafkalarının lisanından 
duyması kadar ,Ozelllllnl okta· 
yan ne Yardır? (Devamı var) 

___ .., __ 
''Y avuz,, 

geliyor mu? 
Gazi Hz. nin iatanbula ter 

rifleri münaaebetile filomuzuO 
bir kısmının bugünlerde limanı· 
mıza geleceği haber alınmııtır· 

Bu meyanda Yavuz zıhlıw 
nın da gelmeıi muhtemeldir. 

Ertuğrul ve Söğütlü yatları 
Dolmabehçe önünde demirlr 

, mııur. 
- -.. ................ __ 

Adliye kadrosu geldi 
Dün adli yenin yeni kadroıu 

ııelmiıtir, yeni gelen kadroda 
biç bir defitlklik yoktur. ........................................................ 

Fatih Sulh üçüncü hu ... 
kuk hakin1liğinden 

Müteveffa telemak Nazaretyall 
efendi terekeılnin reımen Taı· 

. flyeıi zımnında Vaz'ı yelleri 
J icra edilen çartuyu kebirde Be· 
lzestanı atik mahalle terzi batı 
ıokağında bir tarafı Mahmut 
celalettln ef. dük anı ve bir 
tarafı Tahir ef. dükkanı ve iki 
tarafı(tarlkim Am de mahdut aırf 
mülk dükkana ehli hlbrece Ye· 
di yüz lira ve Bakır köyQnde 
Sakız aiaçında Sabık leon ve 
lahik istiklal ıokaiında 15 No. 
haneye iki taı merdi ven çlkıl
dıktan ve bir miktar çini taıh
tı geçtikten sona ıokak kapu
ıundan girilince yine Çini dö· 

ıell küçük bir antre ve came-
\. kanla bölünmüı bir sofa ve ao

kaia nazır bir oda ve bir hala 
ve mutfak dahilinde bir kuyu 
ve bodrum katında kömilrlilk 
ve odun ilk ve ıofadan merdiveo 

ile ikinci kata çıkılınca came
lle bölmebir sofa ve karıılıklı bi· 
ri küçük ve digerl büyDk iki o· 
da ve bir tavan araıı ve dara· 
çadan ibaret ve dlvarladrı çiçekli 
ve yağlı boya ve kaamen mutam" 

ba daıell ve elektrik teılaatıol 
havi olup 1500 lira kıymete mi" 
tahammil bulundufu beyan edl" 
lmit olmakle 5-7 980 cuınar 
lesi ıünü aaa t 14 den 1 i ya ka" 
dar açık artırma ıureUle aatıla" 
caiından talip olanların •• bu 
huıuıta fasla malumat almak 
lıteyenlerln mahkeme-ye ve mu· 
azyen ıünilnde artırmaya ,.ı
m elerl ilin olunur. 

' 



~aziran 

Esnafa yeni 
nıükelle

fiyet ! 
~ ---- C. Guro j 
c.snaf cemiyetlere -.~·-
girmeye mecbur Dün Ankara ya gitti 

Evvelki gün ıehrimize gelen 

Fakat cen1iy;tJer hiç bir fran11z ceneralı Guro §ereflne 
ş Vali Muhiddin B. dün Serklı 
eye mecbur değil Doryan'da 12 kitilik bir ziyafet 

Btı dulu umum esnafın mensup ol- vermittir. Ziyafette kolordu ku-
b cemiyetlere girmesi mec- mandanı ile bazı erkinı askeri-
Utiyeti bı·r kanunla teyı't · olu- F f 

11 
yemiz ve ransız se areti erkanı 

llluıtu. hazır bulunmuılardır. 

0 
Bu nıecburiyet dolayısiyle Ceneral, dün akıam, saat 7 de 

rtaya bir takım noktalar çık- Ankaraya haraket etmitlir. Ken-
::ıhr~ Bu noktalardan biri ve diline sefaret ataıemiliteri refa-

lnuhiml ıehrimizde bulunan kat etmektedir. 
'•naf 
t f cemiyetlerine bir takım Ceoeral Mujen de bueün Pa-

" u eylilerin toplanmıt olmasıdır· riae hareket ede çektir. 
d Bu vaziyatten esnafta gizli 
e ola acı acı ıikayet etmektedir· 

Her ay cemiyet kasalarından 
)"' 1 b ~ erce lira :eken bu tufeyliler 
&kkında ekmek yapıcılardan 
~ehınet efendi ıunları ıöylemek· 
tedır. 

Eınaf cemiyetlerinin maksadı 
teıktlini ıize ben söyliyecek de

. filhn. Bizim bildiğimize göre 
l •e ltlttlğimize nazaran esnaf 
teıekküllerinden en kuvvetlisi 
Alınanyadadır. 

Esasen esnaf teıekküllerine 
kuvvet verilmeıtde küçük ıer
lnayenin büyüyebilmesini ve daha 
fazla gelir getirebilmesini temin 
içindir Bunları kendilerine göre 
1•Uh-al, istihlak, kredi koope· 
taUfleri vardır. 

Bu kadar güzel bir fikir 
bizede alınmıı fakat maksat 
kaybedilerek berbat bir hale 

--------
Fındıkcılar 

' lıtanbul ticaret odasının ge-
çen haftaki içtfmaında dinlenil
mek için davet edilen fındık tüc
carları dfnlenmemiı ve yalınız 
hafi aktedilen bu celsede fındık 
tüccarlarının son vaziyeti heyeti 
umumiyeye izah edilmiı ve bu 
husustaki müzakerat hafi olarak 
cereyan etmifti. Yarınki oda iç
timaına fındık tüccarları yeniden 
davet edilmiılerdir. Bunların ya
rın diıılenflmelerl mukarrerdir. 

~lezarlıklar kon1siyonu 
Mezarlıkların tarzı idareıl iç

in bir talimatname hazırlaması 

için emanette bir komilyon tef
kil edilmittfr. .... 

Kadrolar geliyor 
Devair kadroları peyderpey 

gelmektedir. Kadroları gelen de
vairlerln maaıları da verilmek
tedir. 

YARIN 

Turistler 
->iıaoıı4<-

" Yalova ,, yı çok 
hegendiler! 

Beynelmilel Turizm klüpleri 
murahhasları dün hususi bir 
vapurla Yalova ya gitmiılerdlr. 
Vapurda güzel hır büfe ve mu
kemmel birde cazbıınt vardı. 

Saat tam üçte Yalova iske
lesine çıkılmıı ve evvelce ih
zar edilen otomobillerle yalova
ya gidtlmiıtir. 

Murahhaslar bu güzel yerin 
her tarafını gezmiıler ve bllha11a 
banyolarla çok meıgul olmuılardır, 
bazıları Avrupadaki kaplıcaların 
bu teıktlat yanında pek iptidai 
kaldığını iddia etmlılerdir. 

Üç saattan fazla kalınan bu 
yerde zf yaretctlerin bir kısmı 
banyoya glrmlttlr. ' 

Seyriaef ain umum müdürü 
Sadullah B. uzun izahat vermiı
Ur . 

Saat 6,30 da tekrar iskeleye 
avdet olunmuı ve 7 de vapur 
hareket ederek gene Tophane 
rıhtımınına çıkılmııtır. 

Akıam reımi bir program 
olmadıiı için misafirler serbest 
bırakılmıılardır. 

Bugünkü program : 
Bugün 1 O da Galatasarayda 

' kongra müzekeratının son celceıl 
1 aktedilecektir. Ôğle yemeği ser

besttir . 
Kapalı çarıı ziyaret edilecek 

Saat 3 te Darülfünunda çay ve
rilecektir. 

Gece Turkuazda veda ziyafe
ti badehu bir suvare veı ilecektir. 

•okulmuıtur. İtin içine bir takım 
tufeylller airmit ve bu teıek
kuUer manasını kaybetmiıtir. 
Bunu ıu ıekilde göruraünüz. 
NQfuz sahibi herhangi bir adamın 
kendi yakın adamlardan biri iısiz 
kaldımı müracaat edilen uıul 
IUdur. Eline bir kart vermek 
•e her hangi bir cemiyete yol
laınak. Kartta yazılı olan ıudur. 
Bu adamı katip diye ıu kadar 
tnaaıla cemiyetimizde istihdam 
edın. Bir taneyle iki taneyle 
kalıa iyi.. Kimıe durupta dü~ 
f\inmez ki bu cemiyetin azasın
dan toplanan para aceba bun
ların tah111atına kifayet eder 
mı ? Bu vaziyet dahilinde tabii 
cemiyetler kuvvetlenemlyor ve 
beklenilen neti :e de elde edile

Şeker ucuzluyacak! 

hliyor. 
Bu tekilde baz-. cemiyetlerde 

bir takım kıpırdanıılar görürüz. 
Fakat fayda11z. Bütün esna

fın menıup olduğu cemiyetlere 
ılrmeıl bir kanuula mecburi tu
tulduğu ıu zamanda bu nokta-
tldd ti \ ı~ e e nazarı lttcara alınması · 

11bdır. 

ku 'i olcaa esnaf teıekkülleri ne 
••ett tice 

1 
enır ne de bek leni len ne-

-· Y~rmıı olur." 

Mııahecİ~ ~eye 
yaradı? 

Vaıhiogton, 2 (A.A) _ Bah
riye müsteıarı. M. Adanıı bahri 
konf eranıının ıçtlmaından evvel 
lnıaatı tatil edilmfı olan ı o bin 
tonluk 3 yeni kruyazörün yakın
da tezaahlara vazedileceğini be

Yan etmlıtıı. 

Fas sultanı 
Marallya. 3 (A.A) FRt sultanı 

maiyettle birlikte Marsilyaya gel
mtıtfr 

-~ ..... ·--
Şekerden muam .Je vergisi 

alınmamalıdır 
Şeker inhiıarının bugün taı

fiyeıine baılandığı malumdur. 
Muamele vergisinin alınıp alın-

mıyacağı hakkında dün yine 
gümrük ve ticaret odasından 
tahkikasta bulunduk. İıtanbul 
gümrügü muamele vergisinin a-
lınmaması hakkındv bir t.-bltğ 
gelmemiıtf r. Bununla beraber 
ıekerin muamele vergistnden 
muafiyeti için tfcaretodaıı ta
rafından hnk<\mete vaki olan 
müracaat ve temennilerin hükn
met ve ır.ecllı nezdinde tayanı 
kabul görüldüğü aıı laıılmııtar. 
Dün kendine bu husustaki te
ıebbüslerinin neticeıini ıoran 

bir muharririmizt;; lstanbul tica
ret odası katibi nmumial Tevfik 
bey demiıtirki: 

- Şekerden muamele vergisi 
alınmak için yaptıgımız teıeb
büs ıayan tetkik görülmüı ye 
hususi bir komisyon tarafından 

tetkik edilerek encümençe ka
bul edllmiıtir · Ve ençümenın 
kararı bir kanun ıeklinde ka
bulü için bugün meclise arz ede· 
miıtter. Bunun meclilce de ka
bulüne muhakkak nazarile ba
kılabilir. Ve bu takdirde ıeke-
rhı -dh ~.5 kr. tezayu \ille sebep 
olmıvacaktır. Encümen tekerden 
muamele vergisi alınmaması fa
kat tekerli ma111ulattan alınma
aını kabul etmif ve bunun da 
tki kere yüzde 6 olarak delil 

ıekerin tüccara maliyet fiatı 

üzerinden alınmasını teklif et
miıtir. Meclisin perıenbe günü 
tatil edilecegl haberleri üzerine 
bugün açil bir tçtima yapmak 
ve ıeker meselesinin müzakere 
edildiği bu günlerde hu ıekerrli 
mamulat hakkında da oda tara
fından temenniyatta bulunmak 
istedik. Fakat maaleııef bu kabil 
olamadi. Ve yarınki içtimada 
bu hususun konuılmaıı ve oda 
tarafından meclise temenniyatı
mızın arzı muhtemeldir. 

Ticaret odasındaki kanaata 
göre ıeker fiatları ümit hilafına 
tezayüt değil belki tenakus ede· 
cektir. Çünkü son zamanlarda 
hep ihtikar maksadi Jle bir kı
sım tüccarlar muamele vereili
nin farkından istifade ümidHe 
pek çok ithalatta bulunmuılar
dır. Bittabi bu vaziyet ıekerin 
ucuzlamasına sebep olabilecek
tır. Aynı zamanda bu suretle 
harf çten fazla talep ve ithalatta 
bulunarak İngiliz parasının teref
fuunda da amil olan hu kabil 
tüccarlar oda tarafından tecziye 
de enilmeleri muhtemeldir. --- __...,.~~.._ ____ _ 

Ocakta konser 
Bu cuma Türkocağında piya

nilt Ömer Refik, violonist İzzet 
Nezih beyler bir konser verecek
lerdir. 

Şoförler 
taksi zammını az 

buluyorlar! 
Şehf r emanetince taksılere 

bet kuruı zam edilmesini ıoför
lerce itirazı mucıp:olmaktatır . 

Şoförler cemiyeti emanete 
bu huıuata müracaatta bulunduğu 
zaman 10-15 zam talebinde hu
lunmuıtu emanet ise yalnız 5 

fikuruı zammı kabul etmittlr. 
Şoförler bunun haksızlık insaf
sızlık olduğunu eskiden 450 kr · 
olan tabela parasının köprü pa
rasının kalkması üzerine r 750 

kr. fa çıkarıldıgından bahisle 
bu zammm buna bile takabül 
etmiyeceğini söylemekte ve ıtka-

Sahife~ 3 

Istanbul 
Ankara 

Valileri 1000er li-
1 ra maaş alacaklar 

vilayetle emanetin tevhidin
den sonra emanet memurları da 
devlet memurları sırasına geçe· 
cektlr, 

İstanbul ve Ankara valileri 
ıimdikl almıı oldukları maaılar

dan maada ıehlr temıili maaıı 
olmak üzre ayrıca dört yüzer 
lira alacaklardır. 

Bu suretle her iki valinin de 
maaıları 1000 er lira olacaktır. __ _._.,___ 
Polis müdürü iş başında! 

yet etmektedirler. 1 

Yeni polis müdürü Ali Riza 8. 
dün bazı merkezleri teftlı etmlttir. 

inhisarda tasfiye başladı! 
Petrol ve şeker inhisarlarındaki 
memurlar açıkta kalmıyacaklar 

Petrol ve ıeker inhisarlarından taaviye muamelesine bugün 
baılanmııtır. Tasriye muameleıil bitinceye kadar bir komiıyon 
faaliyette bulunacaktır. Şeker ve petrol inhiıarlarındaki memur
ların tütün ve müskirat inhisarlarına ~erleıtirilmesll içl altı ay 
evvelden müranaatta bulunulmuı ve bu idarenin münhal vukuunda 

~ kimıenin alınmamaaı heyeti vekilece kabul ve hu idarelere teblii 
edilmlttlr. Elyevm tütün inhiıarınaa 20 münhal bulunduğu Miiıkirat 
inhisarında iıe münhal oımadığı ıeker petrol ve inhisar idareıine 
bildirilmtıtir. 

İzmir şampiyonluk maçları 
....... ,,._4~-

Sakarya takımının şampiyonluğu 
muhtemeldir 

İzmir muhabirimizden : 30 
mayıs 930 cuma günü Şampi

yonluk maçlarına deıvam edil
mittfr. Alsancak Stadyomunda 
yirmi bine yakın seyirci huzu
runda senenin en mühim mü-

. ıabakaları olan ALTAY - K. S. K. 
ve SAKARYA - ALTINORDU 
takımları çarpııtıla r. Saat tam 
on bet buçukta Sakarya ve Al
tınordu müsabakasına baılandı. 
Bu her ikisi de mütesanit kuv
vetlere malik takımlarıo müıa

bakaıı son derece heyecanlı ve 
güzel oldu. Neticede ıür'at ve 

tahammül itibarile hasmına' faik 
bulunan Sakaryalılar bir gol ata
rak galibiyeti kazandı. 

Altay - K. S. K maçına ıaat 
on yedide haıla11~ ı. Bu iki ta
kımın senelerden beri birbiri ne 
rakip bulunmaıı ve K. S. K 
takımının İıtanbuldan getirdiği 
eıki oyuncusu Fenerli Nevzat 
beyin takıma iltihak ettirilmesi 
maç hakkmhaylıca dedi kodyu 
mucip oluyordU: Oyuna Altayın 
hücumile baılandı. 

Top beı on dakika K. S. K 
kalesi önünde :dolaotı. Bundan 
sonra mukabil hücumlara geçen 
K. S. K tam yetmtı bet daki
ka hakim bir oyun oynadıktan 
sonra bire karıı üçle galip gel
di. 030 ıenes! tampfyonJuğu Al
tay'ın mağlubiyetinden ıonra 
povanı yükselen Sakaryaya ge
çeceği kuvvetle muhtemeldir. 

Kollejde büyük .idman 
bayranu 

Her seneki gibi bu aenecie 

lzmir lnternaayonal kolleji mek
tebinde idman bayramı yapılmıt 
ve bayrama medu bulunan bin
lerce kiti tıtirak etmiıtir. Bay
ramda atletizme ait bütün oyunlar 
müsabaka ıekllnde icra edilmit 
ve çok tatlı bir aün geçmiıllr • 
Neticede ay ve yıldız namlarına 
tefrik edilen guruplardan ay 
gurubu mektebin ıampiyonluk 
kupasını kazanmıttır. Atlet genç
lerimiz halk üzerinde aüzel 
tesirler yakmııtır. 

Vazgeçti 
Aldığınız bir malumata na

zaran Şehremaneti Bursa nıüd
deiuı ıumilfğine aönderdiği bir 
tabriratta Cumhuriyet ve Poli
tika gazeteleri aleyhindeki dava 
larındau vazgeçtıgint l:illdirmtıtlr. ---. ---
Şehremaneti dakti)olarını 

toplıyor! 
Şehremaneti kaleminde çalı

ıan bütün daktilo hanımları bir 
arada vazifelerini yapacaklardır. 
Bunun için bir oda tahılı ndfl
miıtir. Hammların batında bir 
tef bulunacak ve herıeylerind•n 
mes'ul olacaktır. 

....... -
En1anet 700.000 lira 

alacak 
KQprü parasının llğvından 

ı nra vesaiti nakliyenin emanete 
temin edecagt meblağ 700,000 
liradan fazla tahMin eailmekte
dir. Bu tahmin Gazı kapanın 
eıaı ittihaz edilerek yapıljor. 



Sahtfe 4 

(iiindi:;a~ ihtilalinin ruhu J 

Hint mücahidi 

YARIN 

işte rakkamlar ! 
->toOOIC• 

Menemende bir cinayet 
Anasına taaruz ettiği için bir adattd 

Gandi kimdir ? Şirketi Ha yriyeden şikayet öldüren katilin muhakemesi 
mek iıtemif. İnanmazıan dl~ 
gidelim anama soralıın. De " -2 -

!~rk~ye ~lürse,A~ya ölür. ~fü~kiyeyi yaşatmak 
ıçın bız Hındular ıslan1larla bırleşrneliyiz. 

Ga1ulinin sözlerinden 
Bugünkü hareketin esas pro· 

gramı ıudur. 

lngtlfzlere mensup olan her 
teye kartı boykot. 

Hintlilerden inglliz ntıan , 
rütbe ve elkabını haiz olanların 
bunlerdan tecerrüt etmeleri. 

Bütün Hintli avukatlar İngiliz 
mahaklminde dava kabul etme· 
yecekler. 

İngiliz mahkemelerine harç 
vermemek için, ahali araların

daki ihtilafları hakem uıulile 
doıtane ve mütekabllen fedaklr
lık yaparak halletmek. 

istikrazlara ittlrak etmemek. 
Evlatlarını hük6met mektep 

ve darülfünunlarına koymamak. 

İngiltere. Hindiıtanı terakki 
ettirdiğini ıöyliyor, halbuki ha
kikatte İngiltereyi Hindistan te
lakki ettirmif tir. 

Bir gün Gandtye "büyük bir 
zenğin olduğu halde ne için böyle 
fakir ve zaruret içinde, mahrum 
bir halde yaııyorsunuz ? 

Bir karllmlz yazıyor : 
Bundan bir kaç ay evvel 

Şirketi Hayriye merhamete ge
lerek on beı dakikalık bir sey
yahat ücretinin yani Üsküdar 
Köprü fçfn birinci mevki 25, 50 
kurut fazlalığı dolayısile ücret
lerden mübinı tenzilat yapaca
iını ve bilet esmanının yarı ya· 
rıya indireceği tayf olmağa baı
lamıı zavallı halkta ümide düı
müıtü. Çıka çıka birde ne göre
lim birinci m~vki gidüp gelme 
eımanı 26,iO dan 24 de 16tfen 
tenzil edilmlı 60 para köprü 
zammile 25,50 kurut olmuıtur. 
Dojrusu tam tlrketl, Hayrlyeden 
beklenilecek bir tenzilat. 

Menamen'de Aliyi öldürmek
le maznun Veli oğlu Ahmedin 
muhakemeılne dün izmır afır
ceza mahkemesinde devam edıl
mlıttr. Cinayetin ıebebi dayak 
meselesidir. Maktuh'.in kardatı 
Sadık; katil Ahmet tarafından 
dövülmüt ve bunnn üzerine Ali 
giderek Ahmede çatmıı, Ahmet 
te mavzerini atet etmit, Aliyi 
öldürmüıtü. 

Şahit sıfatlle dinlenmit olan 
köylülerden Hüseyin ilminde 
blrlıl vak'ayı tu suretle anlat-
mııtır: 

- Kahvehanede Ahmetle 
oturuyorduk. Birdenbire maktul 
Ali geldi: 

- Sen benim kardatımı nasıl 
dövüyoraun? 

Diyerek Ahmede çattı, Ah
mette: 

- Benim anamın ırzına geç-

Ali kfifredlyordu. Ka•P ,.
kacağını anladım. Arala p· 
girmek istedim. Oıırada ,dJ· 
medin elinde bir ıopa •• 
Bunu Alinin ayaklarının 1.o; 
attı, maktul Ali ıopayı k fi• 
ve Ahmedin üzerine atıldı, 
kat Ahmet geriye doğru ki; 
mııtı. Keçileri güttüğü ıır• • 
kullandığı mavzerile nlf&D •1 

ateı etti. Kurıun Alinin gtJtl 
ğine isabet etti. arkadan çıldl• 

Ali yere düıtfi, bu sırad• lı# 
kaya arkasında saklı du~ 
Sadık ile Mehmet te çıkıp r" 
diler. Ali: 

- Of yandım Sadık! 
Diyebildi, baıka söz J6Jli' 

yemedi ve ıon nefesini •e~ 
Baıka ıahitlerin dinlen.....

için muhakeme talik e~ 

Aıkerl ve sivil bütün Hintli 
memurlar memuriyetten it Ufa 
etmek. 

Diye ıormuılar, oda: Hemıe· 
rilerimden milyonlarcaıını fakir 
ve zaruret içinde yaıayor gör
dükçe, lngilizlerln onları, mesa
ilerini semereıf nden memleketle
rinin menafiinden soyduklarını 
gördükçe ben onlardan daha eyi 
bir halde yaıamağa kadir onl
mıyorum. Kardetlerim her türlü 
mahrumiyet, en ufak bir rahata 
hasret içinde bulundukları halde 
ben rcf ah ve servet ile nasıl 
telezzüz edebilirim. cevabını 
vermlıtır. 

Dünyanın her tarafında ıir
ketler daimi mütterilertne ıuhu
let ve mühim tenzilitlı abone
manlar verirlerken, Şirket za
vallı yolculardan bunu da çok 
görmüf, Oıküdar-~öprü 50 bi
letlik 584: kurutluk abonman 
defterini, yapnııt olduju feda
karlığı telafi için 7 00 kuruta 
çıbarmıthr · Bu suretle ahali her 
gün bilet almaia mecbur edile
rek gitelerde izdihamdan bir 
çok yolsuzluklar yücude ıele
cektlr. Bir de Üıküdardan al
mak ıartile 2 6 günlük bir kart 
620 kuruı, aynı kart Köprüden 
alındığı takdirde 663 kuruıa 
kartlar çıkarmııtır. Bu kartlar 
köprüden alındıfı için bala ten
ztla t, Osküdardan alınana 42 
kuruı bir fark vanada bir haı
talık ve aalre dolayıaile seyya
hat etmediğiniz gün yandığı 

için bu kartıda alacak bir kimse 
bulunmiyacakhr. 

Tutuldular ! 'Urla 
lnıdlz mali almamak, yiyecek 

ve giyecek 1eyle1 i bizzat vücuda 
getlmefe gayret etmek. 

Vergi vermemek. 
Aıker bulunan hlntlf ler aa

kerllkten çekilmek ve yeniden 
askere yazılmamak. 

Gandlnln kanaatine göre bu 
program temamlle tatbik edilirse 
İngtllzler Hindlıtanı terke mec· 
bur lralacaktır. 

Gandl Hindin en bnyUk zen
ginlerinden biridir. Vatandaıla
rınm davalarına meccanen ba
kar. Hayatı baıtan lbaıa bir 
kudslyet ve fazilet hayatı oldu
fundan beynelbalk kendisine 
peygamber, aziz, mukaddes ma
naıına olan Mahatma namı ve
rllmittlr. 

Servetini emvalinl bayır itle· 
re vatanına muavenete vakfet
mittir. O daima insanlığın ke
ma llni tepılr eden Hafif 
mugaddi ıeyler yemeii öğredir 
ve der ki : " Ancak bu sayede 
cisim ılhhat bulur, ciamin sıh
hatide aklın 11hhatini badi olur. 
Perhiz ve oruç hl11I ve kanı 
tathir eder. 

Gandlnln birçok vecizeleri 
vardır ki burada bunlar en büyük 
zevatın kelamı gibi halkın ihti
ramla karııladığı sözlerdir. Bun
lardan bir kaçını yazıyorum : 

Bana iki sene lttihadı temin 
edin, ıize iki ayda Hint tıtiklilini 
temin edeyim. 

lkuıadi harp ıilihlı harpten 
daha ziyade tealrlidir. 

Tiirkiye ölürse Asya ölür. 
Türkiyeyi yaıatmak için biz 

Hindular iallmlarla hırleımeliyiz. 
Çünkil Avrupalılar Avrupayı 
yaıatmak için blrleıiyorlar. 

Tarlblnala beyaz sabifelerdir. 
Siz ona ne Jazaraanız evlat ve 
ahfadfoiz onu okuyacak ve ona 
16re hükmedeceklerdir. 

Brltanya lmPftatorlufu bu 
a6n kalcbrabflecett Y6kten fazla 
hamule almıı bir ıefineye benzer, 
kaçak bir fırtına karı111nda yalp 
atar •eya yiikünü azaltın.ta 
mecbur olur. 

lıtlklll au dolu bir kadehdtr 
ki ılz onu tekmt\ lçebllinl oiz. 
lnatltzler. Bundan bir damla ı çfn 
ve kalanını bize verin diJorlar. 
Artık ne yapacafınaza 11& dGta
nOn. 

lıte bu gün vatanının istiklali 
tçin dördüncü defe zindana giren 
ve bunu kendi için bir zevk te
lakki eden Gandi böyle bir 
adamdır. 

,. 

idamı duyunca 
ağlamaya başladı 

KGç6k pazarda aebze halinde 
kabzımal Rıza ile Sellnılyi öldü
ren Sabri hakkında idam kararı 
verllmiıUr. Ağırceza mahkemeıi 
Sabriye ait kararnameyi dün 
sabah temyiz mahkemıine ğön
dermiıtlr. Kararnamede reis 
Hasan Lutfi, ha Asım beyler 
Sabrtntn adam öldürdüğünü na
zarı itibara alaı ak idamını iıte
miılerdir. 

Aza Nusrat bey Sabrinln hem 
ilci adam öldürdüğü hemde te
ammütle öldürdüfQ kanaatını 
izhar ederek 2 cihetten idamını 
talep etmlttlr. 

Sabri mahkemede karar tef· 
hfm edildiği vakit anlamamıı 
haplıhanede kararı öğrenince 

ağlamafa ve dövünmeğe baıla
mııtır. 

Şehir tiyatrosu 
yapılıyor 

M. Zltman ve ıeriklerinln 
inıaat itleri için ıehremanetfne 
müracaat ettiğini yazmııtık. Şir-
ketin bu projesi eğer emanetce 
kabul edllmiyeçek olursa ıehir 

tlyatroıunun lnıaıına yalnız M. Ztt
man nezaret edecektlı·. Zira pro-

jeafnl kendlıl tanzim etmlıtir. 
Bundan baıka ayrıca nezaret 

hakkı için belediy~ ihalenin yüz
de iiç buçuğu nlsbetlnde bir 
para verecektir. 

Tiyatronun Takılmde yapıl

ması muhtemeldir. lnıaat pro

jeıl nl tetkik eden komisyon 

timdillk fırınla değirmenin lnta

ıından aarfı nazar etmittlr. Hal
buki Emanet deiirmen tnıa
ıından vaz geçllmeılnf arzu 

•tmemektedir. Ayrıca yer altında 
bir hail ile münaıip görülecek 
bir Jerde de betond~n bir deniz 

hamamı yapılmaıını projeye ilive 
etmek arzuıundadar. 

Trakya demlryolları üç aylık 
ziyadeaile ehven flatla kartlar 
yüzünden Zeytinburnu ve Y eıil
köyde bir takım fabrikalar açıl
ma11na yardım etmlttlr. Boiaz
içinde bu gibi fabrikalar açıl

ma11na imkan yoktur. Haydar· 
paıa-Kadıköyden Üsküdara 25,50 
dır. Bittabi Üıkildarın yukarı 
semtlerinde oturanlar tranvay
la Haydarpaıa tarikmı ihtiyar 
edeceklerdir. 
ÜskGdar Poıta yolu caddesi : 

Nurettin 

Korku! 
Dün ıaat tfi de Kadıköyün

de çevizlik güneı sokağında l 3No
lu gramofoncu Vasilin kızı 16 ya
tında Arglni bir kaç komıu kızı 
ile beraber gramofon çalarken 
plak kırılmıı ve kızcafız baba
sının darılmasından ikorkarak ten
dördlyot içip kendini öldürmek 
iltemiıttr. 

--............... ..-
Şeker fabrikası yapılıyor 

Haliçte bir ıeker ve alıkos 
fabrikası lnıasına baılanmııtır. 

Bakkallar Kooperatifi 
Bir çok tlrket ve cemiyetler 

gibi bakkallar kooperatifi de 
ıon zamanlarda ticaret odasına 
bl r müracaatta bulunmuı ve 
ıermayeslnln asıarl miktarının 

250 binden 50 bin lira olarak 
tesbit ve kabulünü lstemlıtlr. 

Konyada sıcaklar 
Konyadan bildfrlldlfine göre 

bu hava(lde sıcaklar tlddetle art
mııtır. Hararet gölıede (29) de
receye çıkmııtır. 

~ 

Eytam bankası 
sahtekarları yaka

landı 
İzmirde Emlak ve Eytam ban

kasının Eytam ıubeslnde yapılan 
ıuUstlmal ve sahtekarlıiı yaz
mıttık, tahkikatına birinci istin
tak daireılnde devam edilmiı
tlr. SullıUmal Ye aahtek&rlık 
vak'aıı fevkallde ehemmiyeti 
haiz bir ıektlde olduğundan İz
mir poliı müdlrlyetf de faaU
yette bulunmaktadır. Taharri 
serkomlserl de dahil oldufu hal
de bütün memurlar bu mes' e
lede allkadar olanları yakala
makla metaul olmuılardir. 

Yakalanan sahte senetler dört 
tanedir. Suiistimal edilen para 
miktarının 300 lira raddesinde 
olduğu söylenmekte ile de bu· 
nun binlerce lira raddesinde ol
dufu da ifade edilmektedir. 

Bankanın Eytam ıubesinde 
vazife gören sabık eytam mü
dürü Baha bey ile Hacı Ali 
Paıa otelinde muamele muakkıp · 
lığı ile meıgul olan Hazım efendi 
tekrar ittiçvap edilmtılerdir. 

Tahkıkat neticasinde Hayatta 
bulunmıyan bir . Eytam namına 
sahte ilam tamzim edilerek Ban
kadaki paranın alındılı anlaııl
ınııtır. hamda tahlt ııfatlle im
zaıı bulunan Mehmet oilu Ke
mal Efendi isminde bine• de 
isticvap edilmiıtlr. 

ilamın tanziminde aııl allka 
dar olan karakaı Kemal Efendi 
isminde bir muamele muakkıbı 
daha varmıı ki taharri memur
ları dün bütün giln kendisini 
aramıılarsa da bulamamıtlardır. 

Bazı eıhaı daha yakalanm11 
iıede iki üç saat karakolda tu
tulduktan sonra ıerbest birakıl
~larcbr. ___ ...,.,,...,....,,,.. __ _ 
lf :.ysiyet divani kararını 

henüz bildirmedi 
kGçnk ve büynk hekimler 

mea'elesınden dolayı etıbbaodası 
divanı bayılyettne 28 mayıı çar
ıamba g(lnG çafırılan doktor 
Muhip Nurettin~ B. hakkında 
dıyan heniz karaı ı tefhim et
memlıttr. 

' HadisesJ 
Başı 1 inci sahifede 
izmlrdeo bildfrilfyor: 
Urla'da hi.kım ihıan Zlf' 

Beyi öldürmekle maznun Giritli 
Zeynelzade Hüseyin ile del',. 
menci Mehmet ve arkadaılat' 
aleyhinde ıahitlik ' etmemeletf 
için bazı kimselere bin Ura rüfft' 
vermeie teıebbüı ettikleri ff 
teıir yaptıkları iddia olunan tJ,. 
la'nın bazı daire amfrJerJ ıll 
makam sahipleri hakkında ya· 
pılmakta olan tahkikata dün dl 
üçüncü müıtantiklii dairesındl 
devam edflmlttlr. 

Dün Urla'dan celbedllaolf 
olan bazı ıahitlerln lf adeleıi 
alınmıttır. Mahkeme zabıt ki .. 
tlbl ile muhtar Kazım efendi 
ve daha birkaç ki ıl dinlenmlıtlr• 

Aldığımız mah'.imata gör' 
muhtar Kazım efendi mnhlJI' 
ifade vermlttlr. Bilhassa bu b• .. 
diıe münasebetlle intihar ede' 
uncu Ferhat efendi hakkındl 
verdiii malumata çok ehelll" 
mi yet verilmektedir. Uncu Fer 
hat efendi, cinayet hakkındı 
bazı izahat vermek üzere geçeo .. 
lerde ıehrimlze gelmiıtl. Fakat 
bazı teılrler altında kalarak ad
liye dairesinin üst katından aıaıa 
atılmıt, vefat etmifti. 

Muhtar Kazım efendi, kendt
ıile konutan bir muharrJrimiz• 
müntehir Ferhat efendinin 111 
bir adam oldufunu ıöyledikte• 
ıonra demlttlrki: 

- Unculuk iıttgal eden Fer' 
hat efendinin bin lira için ketti 
olması isteniyordu. Bazı klmsele' 
bu parayı almak için Ferh•* 
efendiye teıir yapıyorlardı, fak•* 
Ferhat efendinJn bu para içti 
kefil olup olmadığını ve yablls 
bu parayı Yerip vermedtitnl btl .. 
mi yorum. 

Tahkikat 'hakimi, uncu f.r 
hat efendinin ticari defterlen' 
celbine karar vermlttir. Defterl•r 
tetkik edilecektir. 

---u ...... -
Cemiyeti belediyede 

Bugün cemiyet beledly• tor 
lanacaktı. lctlmada ıebrfn in,.
atı hakkında emanete bir pro.Je 
veren alman grupunun tekUfatJ 
konuıulacaktır. 
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işte bir Aııa.. kimbilir 
beri ağzına bir lokma 

kaç günden 
ekmek 

• 
mıyen yavrusunun ... 

----------~~---~~~~======~ .. 
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eker .. Parlatekl imtiyazsız zengin 
burjuvaların adamı olan 

Bir kwal naztrt 

Kralın (Eta jenero) deni
len "Üçüncü tabakaya" (Tten
Etat) ya yani burjuva, esnaf 
ltçl ve köylülerden mürekkep 
olan 1MTIY ASSIZ sınıflar bü
yük bir heyecana düıürdü. 
Kıralın ve hükumetinin Eta je

neroyu toplanmaktan maksat
ları (Üçüncü tabakayı) avut
nıak, yaldızlı bir hapla halkın 
ıöziinn boyamaktı. 

Halbuki ihtiyatıızlar bu ite 
büyük bir alakayla sarıldılar. 
Franaanın her yerinde intiha
bat baıladı. Bir taraftan halk 
•e burjuva 6çüncü tabakanın 
nıeb'uslarını aeçmek için faa-

jlyet ıöıterlyor diler taraftan ,.. ......................... ~, 
1 TİYATRO VE SİNEMA E 1 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
'1ANGASAR teyatroıu Y enl Şehir 

Milli dıram kumpanyaıı 
Mtıdnr Rejisör 

Aranı Elmaı Karakaı 
YARIN GECE 

Arşın Mal Alan 
Kavkas ope-retl 4 perde 

CUMA GECE 

~ Otello ~ 
Dram 5 perde 

ilan 
Bir deylnden dolayı mahcuz 

•e Tarla batında çukur ıokakta 
~o. 8 hanede mukıme Celal 
bey yeddi J emanetine mevdu 
bır aynalı dolap bir büfe bir 
laaıana üç perde ıehrl halin be
tlncı ıGnü saat ı 2 de mahalU 
lllezkQrede arttırma ıuretile sa-
~catı ilan olunur. 

d G.cü icra l\iemurluğun
an: 

bTti"-P• haricinde Takyecl 
madda 8

1
1111de Giimütçü maltepe 

ca eı ııd k 
ikameta&b mu im iken elyövm 

M h ı meçhul Meryem H. 
a , lllut Adil efendi ye olan 

1130 bra borcunuzdan dolayı 
haczedilen Takyecı maballeaınde 
Giınnııuyunda Gç d6nibn bir 
••lek tarla ile 2,3 diler tarlalar 
Mithatpap ve Gümiltıuyu 10ka-
luada 26 No, lu tarla ve kötkan 
7 • 5 - 980 tarihinde mahallen 
hacta ve arazinin beher döoü
llltlne elliıer lira ve maa köık 
t&rlaya 280 lira kıymet takdir 
::lldtft haciz zabıt mucibince 
l rilyettn tbbarı makamına kaım 0 llaak Cizre illa olunur. 

Mağazanın 
üzereydi. 

yağması bitmek 
Birdenbire ... --' Kadının yüzü cam kırıkiarile parça parça olmuş kan 

içindedir. Fakat o, bu acıyı duymiyordu ! Kadın, erkek, 
çoluk, çocuk .. Yüzleriaclıktan sapsarı bir yığın insan! .. 

dlkkatU. Çoluk çocuk, kadın, 1 
erkek, yüzleri açlıktan sapıarı 
bir yıgın insan ellerinde sopa
lar kırık tahta iskemle parça
ları kocaman demir balyozlar 
süpürge sapları lçt tıkhm tık

lım erzak ve etya dolu koca
man bir mağazanın camlarını 
kırıyor, kepenklerini parçalıy
ordu. 

1 

1 
l 
1 
1 

ı 

1 

hükumet kuvvetlerine dayanan 
imtiyazlı tabakalar yanı yük

sek rü~beli papaslar ve asilza
deler kendi namzetlerini inti
hap ettirmek için iıe glriıi
yordu. Kıral hükumeti intiha-

·batta her vasıtaya müracaat 
ederek müdahaleden çekinmi
yordu. Parlste, halkın ve bur
juvazinin devam ettiği birçok 
kulüpler, ve kıraathaneler ka
patalmıı tevkifat yapılmııtı. 
Vilayetlerde halkın intihap 
ettiği meb'uslardan bazı,arı 
hük6met tarafından yakalana
rak hapse atılmıtlardı. Buna 
mukabil (üçüncü tabaka) da 
asilzadelere karı ı harekete 
geçmiıtl. 

' 

1789 ıeneıf 27 ve 28 Nlıanında Reveillon mafazaıını yağma 
eden f ııtz amelelerin 

Ateş ve kanla tenkili 

lıte bir ana, kim bilir kaç 
gilnden beri ağzına bir lokma 
ekmek girmlyen yavrusucıu 
kucağına almıı, mağazadan 
kopardığı bir domuz sucuiuyla 
doyurmağa çalıtıyor. Kadının 
yüzü gözü cam kırıklarile par
ça parça olmut kan içindedir. 
Fakat o bu acıyı duymuyor. 
Aç evladının bir an olsun doy
ması her ısdırabı unutturacak 
bir ıaadeltir onun için. İıte bir 
delikanlı: Baıına raftan düıen 
kocaman bir yağ tenekesinin 
altında ezilmfı, kamı bir gün 
olıun adam akıllı bir insan gibi 
doyamadan ıon nefesini veri-
yor. Ve lıte ejlıyan çocuklar, 
haykıran erkekler, tarkı aC>y
liyen kadınlar ve Utrek elle
riyle titrek dizleri üıtilnde 
uzun fırancllalar kırmaya ça
lıtan ihtiyarlar. Calıtmak lıU
yen fakat it bulamıyan, aç 

imtiyazlıların '. kapılarına 
küfiirlü ve alaylı yaftalar a11-
lıyor, pençereleri tatlanıyor ve 
ıaraylarından çıktıkları zaman 
sokaklarda arabaları yuhalarla 
karıılanıyordu. Hatta parlste 
halk okadar cotmilıtü )d pont 
Neufteld (iyi kral dördGncn 
Hanrlnln) heykeli etrafında 

toplanıp ordan geçen aslzade
leri durduruyor ve heykeli zo
rla selamtatıyordu. 

kalan insanların ilk feveranıy-
etti. 1789 senesi nisanında d b 1 u •• 
ltsiz ilkten kırılan parisli ame Mağazanın yağmaıı bitmek 
telerl Reveilon ismindeki bii- üzerevdl. Blrd6n bire yolun 

intihabat böyle bir ha va 
içinde yapdırken parJate mü
him bir vaka daha cereyan 

erek yatmamaya bqlamıtl ar- uzun gilmrah kuyruklu atlara 
dı. Manzara cidden ıayanı (Devamı var) 

yilk bır: malazaya hilcum ed- iki afzından tltman iri yanj 

........................... 
İstanbul 4 üncü lcra menkulun bedeli zamanında ve- lstanbul 4 ci icra memurlulun-

memurluğundan : rilmezse gayrı menkul ikinci bir dan : 
arttırma ile ıatılır ve bedel Açık artırma ile paraya çev-Açık 11 rttırma ile paraya çev farkı merhun kalan yilzde beı rllecek gayri menkulün ne oldu-

rllecek gayrı menkulun ne ol- f 1 d x. 1 .ır.u •• Elye- maa dGkkin 
4 

bap dulu: Oç bap hanenin 16 da az ve lger zarar ar ayrıca .• ..... 
13 hlHeıl hükme hacet kalmak11zın me- 1 hane ve fırın araaıının 38 reı 

G ı b murtyetlmlzce alıcıdan tahsil o- ltlbarlle 23 barglr 12 mib hi11e· 
ayr& menku ün ulundniu lunur. Beı numaralı fıkradaki ıinln tekrar 4 hl11e itibarile 1 hlı· mevki mahalleıi, aokağı, numa-

ra11 : Bakırköy Kartaltepe Bal- tart tahakkuk etmek kaydile aeıl. 
var ve Gülıen ıokaklarında eıkt üç defa bağırdıktan ıonra gayrı Gayri menkulWı bulundufu 
ve yeni 3, 41, 43 No. lu menkul en çok arttıranın üstün- ' mevklmahalleılaokafı, numaraıı: 

de bırakılır. Şart tahakkuk et- Haıköy kiremitçi Abmetçelebl 
Takdir olunac kıy~et: Te- m. Kalaycı b. ve Kırk merdiven 

mamı ıeklz bin betyüz ylrmı mezse arttırma geri bırakılıp a- d f' 
2 10 26 lıcı taahhütlerinden kurtulur ve 1 • bet e a 2 ,24 c. ' • 

dört liradır. j temlnnt ta kalkar. 28, 30, 82, 34 No. 
Arttırmanın yapılacaiı yer IÜD Takdir olunan kıymet: Ta-

t ı t b l 4 - .n. ı 1 5 - Arttırmanın birinci ve ve saa : ı an u uncu cra mamına 4,000 l. 
14 il 16 ya ikinci olmasına ve gayrı men-

26 - 6 - 930 saat a Ja 1 k artırmanın yapılaca.>:.ı yer, aün kule tealldk eden anuni hakka • • 
kadar. 1 saat: lıt. 4 üncü icra dairesi 

ı - lıbu gayri menkulun 1 ve ıatııın t•rzına göre diler 30-6-930 pazarteıi 14 ila 16 ya 
arttırma tarlnamesi 14 - 6 - 980 ıartıar. ftlemit vergi, belediye, kadar. 
tarihinden~rn0-34 No. ile fstanbul 1 evkaf ruıumu müıterlye aittir. ı - ftbu gayri menkulün ar· 
4 üncü icra dalreıinin muayyen l fıbu haneler hi11esl birinci art- tırma ıartnameıl 19-6-930 tarl-
numaraıında her kesin &lire- hrmada (27 00) lira bedelle talibi binden itibaren 929-33 No.lle lst: 
bilmeıi için açıktır. İlanda ya-

1

1 uhdeıinde olup kıymeti muham- 4 ilncü icra dairesinin muay-
zıb olanlardan fazla malumat ! mineyi bulamadığından ikinci art yen numara11nda her ketin 
almak isteyenler, itbu ıartna- tırmaya kanulmuttur. görebllmeıi için açıktır. filoda 
meye ve 930-34 doıvd numaraıile ı Yazılan üç bap hane hlt1eı yazılı olanlardan fazla malumat 
memuriyetlmlze milraccat etmeli yukarıda gösterilen 26 - 6 _ 939 almak lstey,.nler itbu ıartnameye 
dir. ı tarlhinbe fıtanbul 4 üncü icra ve 929-33 doıya nwnaraılle 

2 - Arttırmaya lttirlk için memurlufu odaıında tıbu llln memuriyetimlze milracaat etme-
yukarda yazılı kiJllletln yüzde ve göıterllen arttırma ırrtname-!l ildir. ak 
Y_..1. teminat ıöıterllecekllr. 2 - Artırmaya ittir için 
euı si dair•ılnde sat•lacaxı ilin olu- d lı Ju ti yilzde 3 - Hakları ıapo ıicillince "" • yukar a yazı yme n 

ki 1 ki la nur· yedi teminat ıöıterllecekUr • 
sabit olmayan lpote ia aca 

1 
r- =------,.. 3 _Haklan tapu ıicillle ıabit 

la dtfer alikadarların ve irtlf ak , , BELVU.. olmıyan ipotekli alacaklılarla 
hakkı ıahlplerinin bu haklarını diler allkadarlann v~ irtifak 
ve buıuılle faiz ve maeraf a dair hakkı sahiplerinin bu haklarını 
olan iddialarını ltbu i!in tarı- BAHÇESİ ve huıuılle faiz ve maerafa dair 
binden itibaren yirmi l1ID içinde olan ıddıalannı lıbu llln tarlhln-
••rakı müıbetelerile birlikte me- - HARBiYE - den IUbaren yirmi sin içinde 
murlyetlmtze bildirmeleri icap evrakı müıbitelerile birlikte me-
ecler, akıl halde baklan tapo ıt- fıtanbulun cenneti murlyetlmtze bildirmeleri kap 
edile tablt olmayanlar •atıı be- ' Viyolonlıt ZEKi B. idareılnde eder akıl halde hakları tapu •ici-
dellntn paylaımaımda bartç kalır. Jile ıabf t olmıyanlar ıatıı bede-

4 - Gaıteıllen filnde arttır- ' ORKESTRA llnl!ı paylatmasında hariç kalırlar. 
maya lttlrak edenler arttırma Taze bira, nefis mezeler 4 - Göıterilen günde artır· 
tartnameılnı okumuı ve lGzumu maya fttirak edenler artırma 
lu malumatı almıı bunları ta- Beyoflu Şubeıl : BOSTON ıartnameslnl okumuı ve l6zumlu 
mamen kabul etmlt ad ve:ıubar Blrabaneıi : TEPEBAŞI malumatı almıı bunları temamen 
olunur. Oıtünde bırakılan aayn kabul etmtı ad ve tUbar olunurlar. 

Oıtünde bırakılan ıayri menku
liln bedeli zamanında verllmeue 
gayri menkul ikinci bir artırma 
tle satılır ve bedel farkı ve mah-
rum kalınan yilzde beı faiz ve 
difer zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmaksızın memurlyetimlzce 
alıcıdan tahıil olunur. '91 nu
maralı fıkradaki tart tahakkuk 
etmek kaydlle üç defa batırıl
dıktan aonra gayri menkul en çok 
artıranın üıtilnde bırakılır. Şart 

tahakkuk etmezse artırma •eri 
bırakılıp alıcı taahhiltlerlnden 
kurtulur ve teminatta kllkar. 

5 - Artırmanm birinci veya 
ikinci olmaıına ve sayrl menku
le tealluk eden kanuni hakka 
ve satııın tarzına söre dlfer 
tartlar. 

Artırma 2cldir 1 el artırnıada 
verilen en ıon bedel 100 1. dır. 
vergi Belediye, icare nıilıterfye 
aittir. 

Y azalan emllk hlııeıl yukarıda 
saıterllen 30-6· 930 tarihinde lıt: 

4 Qncil icra memurluxu od 
d b 1 .. • aıın

a it u i ln ve goıterilen artırma 
ıartnameıl daireıinde ıatılacafı 
llln olunur. 

Istanbul 8 ci icra me
n1urluğundan : 

Bir deyn nıabkum bilıln te
mini iltifaıı zımnında talata hac
ze alınup fnruhtu mukarrer 
bulunan Kırfıtal camla, kapla
ma bir yazı mauıı, ve Ameri
kan ıiıtemtnd• btr kanepe, ıkı 
koltuk; •• bir Avrupa dlvar 
halısı, •• meıtamel ceviz. kap-
lamalı 1asıbane, ve miiıtamel 
maroken kanape, iki koltuk 
Haziranın 8 inci pazar aünii ye: 
mitte Tütün ıümrGfii ıokafanda 
8-10 nunıaralı mafaza 6nGnde 
aaat 12 de bil müzayede fOruht 
edilecellnden talip olanların 
vaktı muayyende memuruna m6• 
racaatlan tlln olunur. 



4 Haziran_ 

KIRTASİYE 
VE 

ITRİYAT Ti C A RET H·A NESİ 
Toptan ve perakende 

kırtasiye, Avrupanın en 
meşhur ve maruf mar
ka dolma kalemleri, lü
küs vefantazi cep def
terleri, f otograf maki -
neleri ve levazimi, Re
mington !'daktilo maki
neleri, Ev.liya zade Nu-

~ 
i 

cw m1 

~ 

(U) 

~ ~ 

~ ~ 

Matbuat Cemiyeti azai muhte
remesile gazeteci arkadaşlarıma: 
~·B•~tFEPllllln·~·~,··• .. ua .... IBllEllimll ............. m ...... llia ............ ~. 

Bu. defa açmış oıduğum 
kırtasiye ve ıtriyat tica
rethanesinde kıy m e f 1 i 
arkadaşlanma naçiz bir 
hızmet olmak11üzere ma-. 
liyet fiyatı üzerinden yüz 
de on beş ka·rıa satış ya
pacağımı arzeylerim. rettin mustahzeratı, gı

ramla esans ve kolon
yalar. 1 ' 

/Jaha tiçaretluıuesi saltibi 
ve .ıJ/aıb11nt. Cenziyeti azastndan 

Sahavettin 
•••

7 

... ._..mrıı .. mımw:omwm.man~•m• ..................................... . 

Bahçe kapu, Hamidiye türbesi, dördüncü Vakıf hanıkarşısında numara 68 
:;.. 7 • _" 'ı . . . . '· ·.- ' ;. _;.,, • 

-- ---

D aAra~rah~e~~~~ıyı ~:~~~ •• ::\ Ma,lam Emin ve Şükran hanımlarla Nu- ~ 
man Beyin tıtirakile 6 Haziran Cuma ğününden itibaren hergün ~ 

A gazinomuzda icray ahenk edecektir, 6 
~ Düble bira 20 envai mezeler 25 kuru§. ~~" 

Muğla Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden : 

Yerli mamulatından 25 adet Çadırın pazarlık guretile mübayası 
teka!rür etmiıtlr. ihalesinin 27 haziran 930 tarihinde icra kılınacağı 
ilan olunur. 

---1~~~~--------------------~------~~~~~-

2. . O. SA. AL. komisyo
nundan: 

Balıkesir Garnizon efradına Ağustos gayesine kadar Ekmeklik 
altmıf bin kılo üç yıldız Un kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Evıaf ve şeraiti !komisyonda mevcuttur. Taliplerin 18 Haziran 930 
Çarıamba güaü saat 12 de teminatlarile komisyona müracaatları. 

hh6~hh~~~hhh~~~ •• ~ •• ~~.··~~··~ •• ~ •• ~ •• ++++ :i: ••••••.••• ·oöKTOR :?: 

t AGOP YESSA YAN :J: 
• Q. 

•:• Langada camtıerif sokağında No. 19 lu muayyenehanesinde •ı.• 
~ y 
ı bergün hasta kabul eder. ..•. •• • ~~~h~~~·~~bh~b~ ... ~~ •• ~ •• ~~ •• 6~ ..... ~+++++++ ••• o ~ ... • • • • • "" ... .... 
, z&% - -, 

Devlet demiryollan ilanı J 
f eyzlpaşa hattının 252 * 700 ile 268 kilometreleri arasında 15 ncl 

ve 268 He 283 * 300 kilometreleri arasındaki 16 nci kıaımlar lnıaatı 
kapalı zarfla münakcsaya konmuıtur. 

Münakasa H).6.930 per§embe günü saat 15 de Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar komisyon katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa oartnamelertnt 40 ltra mukabtlinda ıdarentn 
Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden tedarik edebilirler. 

1 !?u~~!~~ vet;da~i~l!k~i~i Marangoz T utkatı, PirinçKapsoı, 
laboratuvarı. Karaköy topçular damga kUfŞUnU kalay mübayaaSI 
caddesi 34 r ve 
em-.ım 1929 senesinde•• _, 'Iütün inhisarı unıum n1üdürlüğ·ünden: 

1 • 
1 

,. İdaremiz ambarında mevcut numunelerine göre 400 kilo ma-
lstanbU ımanı rangoz tutkalı, 250 paket pirtnç kapsül, 500 kilo damga kur,unu 
Türkçe ve Fransızca ilk defa , ve 250 kilo kalay pazarlıkla mübayaa edileceğinden itaya talip olan-
olarak neşredilmi~ en ınükem- ların her gün am'- ara gidup nümuneleri görmeleri ve 11-6-930 
mel bir istatisti~tir. İktisatçl · Çarşamba günü saat 1 ı de Galatada mübayaat komisyonunda hu-
lara tüccara vaporculara ve lunmaları. 
herkese lazır:ıdır. Istanbul Li
man Şirketinde ve büyük kitap· ı 
• çılnrda bulunmaktadır. •r 

İstanbul dördüncü icra daire
sinden: 

Lütfiye hanıma 
Ali Riza beyin uhtesind .. e 

olup Hayrı beyden borç aldıgı 
ban altı yüz liraya mukabil b_lrin~l 
derece ipotek gösterilen Üsku
darda Bulgurlu elyüvm ürnr~niye 
karyesinde Ktreç fırını sokagında 
atik 7 , 7 mü. No. lu bilfı kötk 
bir kıt'a bağ mahallinin beteli 
vefa fazlasına tarafınızdan Su ta-
nahmet mahkemesinin 18 NMa~t 
929 tarih ve 929-5305 °· 1 

dosyasile haciz vazedtlınif ve 
Hayrı beyde gayri menkul re
hinin, 930-26 No. ile paraya 

l · oldu-çeviri mesini talep etınıt k 
1 ğundan mezkur gayrı ıııen u e 

3500 lira kıymet takdir olunmak 

ıuretile 10 Nisan 930 tarihin~~ 
haciz vazedildığı haçız za 1 

varakaıı tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ------ ---- dl i İstanbul V ereın müca e es 
cemiyetinden: Cemiyetin naıiri 
efkarı olan " Y aıamak yolu " 
mecmuasına abone olup her han
gi bir ıebeple gazete almayan 
muhterem azanın veya adresi 
değiıen zevatın mufasıal adres
lerini zirdeki mahalle lütfen bildir 
meleri ehemmiyetle reca olunur: 

lıtaııbul Verem mücadelesi 
cemiyeti Cafaloğlu. Hllaliahmer 
merkezi dahilinde. 

• * 
lOton motorin mübayaası: 

'fütün inhisarı unıunı nıüdürlüğünden: 
Azapkapu ambarına teslim ıartile on ton motorin pazarlıkla mü

bayaa edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate
leri ile 11-6-930 Çarıamba günü saat 10.30 da Gala tada müba
yaat komisyonunda bulunmaları. 

- -
Her yerele arayııuz 
Şlıelerimlz 2383 numara ile 
alameti farika olarak tescilT 

edilmlttir. 

İstanbul nıahkenıei asliye 
6 ıncı hukuk dairesinden: 

Fatih civarında Sinan ağa 
mahallesinde imaret sokağında 

28 numaralı ~anede mukime 

Halide hanım kocası aynı ma

hallede mukim lhıan efendi aley-

bine ikame eylediği boıanma 

davasının gıyaben cereyan edeıı 

muhakemesi netlcestnde 24-5.930 

tarih ve 929-155!1 numaralı der 
ya ile boıaomalarına karar ve

rilmiı ve olbapta ilam ıadır ol

muı olduğundan bir sureti 
mahkeme divanhanesine talflı 
edilen ilam mezkur suretine bfr 

a-
ay zarfında mahkemeye mürac 

atla temyizi dava edilrnedlli 

takdirde ilamı mezkur ıktııabı 
l u· 

kat'iyet edeceği hukuk us\l Dl 

hakemeleri kanunun ıarab•ll 
veçhi le keyfiyet ilan olun~ 

1 Mes'ul Müdürü: Süle~ Tevfik 
; 


