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Faizden sonra- ver~! 4'! Bir darbe ! l Sanayi de berbat! 
Prens k;:c;ı yeni '. Dün sanayi birliği kongrası muamele 
f Romanya kıralı vergisi için hükiimete müracaata 

Bankası, 
insafsız 
ettiren 

T Ühumluğu veren ziraat 
faizle kredi yapanlar , 
nıuhtekirler, vergi tahakkuk 

resmi memurlar! 
Hükiimetln memleket için 

en fazla teıebbüılerinden biri 
zırat kooperatifler teıebbüıü 
idi. Bu hareketi takdirle kar
tılamamak fnıaf11zlık olacak
tır. Fakat bizde her teıebbü
•lln baı1anğıcında olduğu gibi 
•anılmi bfr hevesle Jıe baılanıldı. 
Gene her tıte oldufu ve olaıeldlii 
Yeçhtle, bazı açık gözler o gü
zelim teıekküllere ıokulmanın 
yolunu buldular, faaliyetler 
baıladı . Gallbada, baıladıfı 
Yerde kaldı aitti. 

Maraz çok iyi teıhil edil
bllf, bütün ıervet ve kudretini 
bir ziraat memleketi olmaıına 
medyun bulunan Türkiye köy
lüsünün bu ıayede kurtulabile
ceğine kat'i kanaatlar bani olm
uıtu. ÇünkQ:Bu memlekette ekip 
biçmekle uaraıan bilyük bir züm
re, muazzam bir kütle vardı ki: 
Bizzat büyük ıehirler, orta ka
ıabalar bütün onların kanaatklr 
meıatlerinden geçlnlyorlat'dı. 

Memur maaıını &:onlardan 
alıyor, Ordu onların vergilerlle 
techfz edllf yor, aıaylf aene on
ların yardımiyle te'mln olunu
yordu. Nihayet, çamur ııvalı, 
karanlık kulübeler içinde fe-
rihf fahur yapnılan muazzam 
aparhmanları yapıyordu. 

Bu itibarla, Devletin kud
reUnl temıll eden ıınıfın thtt
yaçlarını dütünmek, onları 
tatmin etmek Hükiimetln yük
ıek menfaatlerinden en ilerde 
ııeleni idi. Köylü nasıl yaııyor, 
naaıl çalıııyordu 1 Onun Dev
let bütçeılnl denk ıetlren 
alın teri naııl iltlhıal edill
yordu 7 

Hnkdmet, temıll ettiği Dev 
lelin, Demokrat olmak itibari
le de, ılneılnden ayrıldıiı~ 
mllletln refahını, ııkıntı çek-
memeılnl dütünmeye mecbur
du. 

Henüz ıiyaıt irade kabill
Yetlnl ı ehirlerden kurtarama -

· Yan Türk köylüıü; kendinden 
lltenen herıeyl, her fedaklr
lığı yapmaya katlanıyordu. 

Büt<ln bir ıene çalıtıyor, bü
tGn bir ıene kızlın gtinet al
tında yanarak kara topraklar· 
dan damla damla "ter pahaıı. 
biçiyordu. Bunca eziyet ve me
ıakkatten ıonra elinde kendi 
öz canı için ne kalıyordu? İt
te en canlı nokta da bu idi. 
Köylerde atalar, muhtarlar, 
kaıabalarda açık aözler, bü
yük ıehirlerde baztralnlar ve 
arkalarınde ıağla1n l>üyGk ser
IDayeler, köylüyü müteselsilen 
yiyor, bitiriyorlardı. 

Sonra . . Vergiler babıı 
ıellyordu. Köylü Azaya veriyor, 
koınlıyoncuya veriyor, aarraf a 
~eriyor, tüccara veriyor bankaya 
ödlyor, veralye dayanıyordu. 

Vergi ıüphE ıi z zaruri ve 
mecburi ~ bir mükellefiyet idi. 
Lakin ona gelinceye kadar el
den ele ıeçen koca bir meıa
tden tufeyli olarak enıelerlni 
ıitirenlerin içtimai bir dolan
dırıcılıktan hiç farkı olmıyan 
faaliyetlerini kırmak, dağıt
makta hükO.metln vazlfeıi idi. 
Hükumet köylüyü himaye et
meli, ona kredi yolları ıöıter
meli hatta bulmalı vermeli, 
arkaıından iıtlyeceiini lıte
mell, almalı idi, 

Görüliyor, ki: kooperatif 
teıekküllerl ıu clhetlerden çok 
elzemdir. Şu hayırlı ite her 
menfaat kokuıu alan tufeyli 
tırtılların üıüımemeıi ıartlle ... 

Buıiln Türk köylüsü çok 
elim vaziyette bulunmaktadır. 
hele "Trakya,,da vaziyet pek 
elimdir: Ziraat bankaıından 

bir okka tohumluk kızılcayı 
•29. kuruta alarak borç içine 
dalan muhtaç k6ylüler kızılca
nın ., 12,. kurut tutması kartı

ıında nasıl aciz kalmazlar! 
Türkiyede bir çift "öküzle,. 

çalııan bir "rençper. her ıene 
lalkal •20,. Iha arpa, •46,. ,.bui
day,. .,12,. .,çavdar,, "'60,.ltralık ta 
muhtelif tohumluk tedarikine 
mecburdur. Bu zlraatten feyk
alade bereket oluraa, ancak 
"680,, lira alabiliyor. Halbu 
ki : ıu varidata mükabil : 120 
Ura tohum, 200 yemekltk ve 
ıalre, 100 Ura hayvan yemek-
liıi vardır. Bunların yeldinu, 
'20 lira tutar. 

Sıra Hükumetin aldılı muh
telif vergilere gelir ki : bu da 
., 7 5,, ile "15 O,, arasındadır. 

Yüz kuruıluk zahire ıatııından 
bir kurut Tayyare bt11eıi Ye 
20 para Dellaliye ayrıcadl:'. 
Şu hesaba göre fevkalade 

bereket ıeneıinde bir çiftle 
çalııan köylüye bütiin btr ıe
nede "185,. lira kir kalmaıı 
lazımdır ki buda ayda on beı 
Ura otuz beı kuruı yani bir 
ıehirltnln btr akıam tıret maı
rafından fazla değildir. 

Fakat, Tohumluk faizi, 
orak faizi harmana alınap para 
faizi, elblıe, çarık, tuz, aaa:, 
yai, ıeker ve ilh .. ve tlh ... 

Bütün bunlardan ıonra "lfo
ca öküz,. ölecek olursa, alt 
tarafı heıabedtlıtn! •• 

Türk köylüıil, etrafını aa.-
ran zehirli ıebeke içine bu 

·elim prtlarla düıürülmüı bu-
lunuyor. 

HiikQmet yiiz milyona çıka-
racaiı ziraat bankası ıermaye
•lnl ziraat mıotakalarında köy 
kooperatıflerl tetktltne has
retmelidtr. Akıl takdirde "pay-
doı,.boruıuyla kulaklarunızı tı
kamıya hazırlanmalıyız! 

Arif' Oruç 

1 
ilin edildi · .. 1 karar verdi. 

Pariı. 7 . (A.A) - Bükreıten] 
1 

Dün Sanayi blrlill azim bir dan münhasıran kendi 4 müe11e-
.. A .. ooiated Pre11,.e aönderilen ekıeriyet buzuriyle ıenelik ikinci ıeılne tahılı edilmiıtt. Bunlar-
ve.Tempı gazetesinde tntfıar eden kongreılnl yaptı. dan gayrı hiç bir ıınat müeı-

~.blr telgrafa g5re milli mecliı Heyeti idarenin ıenellk rapo- ıeıeye kredi açı\mamııken ıon 
Carol'u Romanya kıralı illn et- ru okundu. Sonra eıki ıeoe zamanlarda çogaltılan banka 
mittir. hesabatı tetkik ve kabul edildi ve ıermayeıi de yine kendi (4:) 

Partı aazetelert Romanyada yeni ıene bütçeıı de kabul edile- müeHeıeıine haaredflmlttlr. Ve 
cereyan eden vak'alara uzun rek yeni heyeti idare intihap memleket ıanayli bu 4 müe11eıe 
ıütunlar tahıtı etmekte ve preoı edildi. yel münhaıar kalmıyacağından 
Carol'un Romanyaya uzun müd- İntihapta eıki heyeti idare bu muavenet ve krediden banka 
detten beri hazırlanan avdetinin aynen ipka edllmlttlr. mOeHeseleri gibi bütün amal 
köylü fırkaıının vaziyetini kuv- Heyeti idare intihabından ıon- müeHelerln de seyyanen hl11edar 
vetlendireceği mutaleaıında bu- ra 80 imzalı iki takrir okundu. edilmesinin mekamatı allyeden 
lunmaktadır. TakrJrlerfn birinde İııanbul ıa- lıtfrhamına karar verllmlıtfr. Bu-

--.-. ••n naylfnln geçirdiği müıktl iktlıadl hususta hat vekaletle İktisat veka-

Kaza.J vaziyetten dolayı hükumete mü- leline birer ariza ve layiha tak-

1 Mavna battı 3 
kişi boğuldu ! 

racaat ve erbabı ıanayle muave· dim edilecektir. Kongra Riyaıetl 
neti lazıma fcraıının temennisi cümhur, Baıvekalet, Mecliı rl-
ve bu meyanda pek ağır olan yaıetl ve vekaletlere erbabı ıa-
muamele verglıfnden ıanayi er- nayiin 'tazimatını telgrafla arza 
babının afvı için teıebbüıat le- karar vererek fçtimaın nihayet 

Dün Kartalda feci bir kaza ol- raıı talep ediliyordu. 2incl tak- vermtıllr. 
muı, 3 kiti ölmüıtür. Hadlıe ıu
dur : Kartal ıahlltnden kumluk
tan motörlü bir mavna hareket 
ettikten ıonra açıkta ıu almafa 
batlamıı, bir az ıonra devrllmlı
Ur. Motörde bulunan makinist 
Neıet, Saim ve lbrahim kapak
lanan mavnanın altında kalarak 
boiulmuı lardır. 
---~ 

C.Guro 
• •• 

Dün Çanakkaleye 
gitti 

Şehrimizde bulunan Ceneral Gu
ro dün akıam Franıız ıefaretl 
erkanlle birlikte "Adnan,, va
purile Çanakkaleye hareket et
mlttlr. Ceneral harbıumumide 
ölen Franıız aıkerlerlnin mezar
larını ziyaret edecekttr. 

••• • 
istihlak! 

-~~..._ 

Vergi yeni şekilde 
nasıl alınacak 
lıtthllk verglıt eıktden bir 

ıenellk kazancın yüzde onu üze
rine alınmaktaydı. Yeni olarak 
bu huıuıtakl kanunda tadtllt 
icra edtlmlttir · Bu yeni tadtlAt 
iıtihllk ~ergiılnin bir senelik 
kazançtan değil, kazanç verai
ıfne eıaı olan varidatı ıayrl 
safiye üzerinden tahıtlini Amir 
bulunmaktadır· 

Mithat Paşanın 
son günleri ... 

4üncli sahifemiz
de devam ediyor 

~.,,..... ... ...,......~ 
rırde ile : Memleket ıanayUne • 

muavenet için Ankara büyük ıa- lzmı•rde 
nayı kongraaında kabul edllmıı 
oldufu veçhile ıanayi ve maadtn 
bankaıı ıermayeılnln tezyidi ve 
bundan tiyle fabrikatorların maz- ' 
harı muavenet olmalerına dairdi. 
Son zamanlarda hükllmet tara
F.ndan bu huıuıun temini lçfn 
Sanayı babkaıın; (3) milyon lrıa 
verilmtıtl. (929) ıeneıt muamele 
veraiılnl beıinen vermiı olan 
ıınai müe11eıeler için biltçe ka
nuniyle verilen (1) milyon lira 
prim iae mezkO.r banka tarafın-

-

)l>Ml it 

2 Vapur çarpıştı! 
lzmir, 8 (Hu. Mu.) - Atene 

ve Ekıelılyor vapurları limanda 
çarpııtılar. Ekıelıiyor: karadanda 
rıhtima bat vurdu ve bir gümrük 
barakaıını Parçaladı. Halk hadl
aeyl heyecanla ıeyretmitlir. 

Her iki vapurun yaraıı ve baıar 
mühlmdlrr. 

Siyam ettin 

Adliye Vekili ŞahitJeri 
ittiham ediyor 

Vekil B. Haydar Rifat beyin 
arkasıııda bir takım maskeli 

adamlardan bahsediyor 
Ankara 8 (Telefon) - Hay

dar Rıfat beyin ıabab ıaat onda 
aallye mahkemeıinde muhake
ıneılne devam ~dildi. Mahkeme 
çok kalabalık oldu, bir çok meb
uılar hazır bulunuyordu. 

Adliye •ekili Mahmut Eıat B. 
mahkemeye geldi ve Haydar 
Rıfat 8. in müdafaa ıahtılerl 
hakkında ıu beyanatta bulundu: 

- Ceza ilimlerinden Garo 
ıahttlerin ifadelerindeki kıymeti 
6lçebilmek için ahllkını bilmek 
lazımdır der. Müsaade buyuru
luraa Haydar Rifat beyin müda
faa ıahttlerinden bazıları hak
kındaki müllhazalarımı arzede
ylm. 

Cevat bey. Cevst B. daınat 
Ferit hükiimetl müddeiunıumt
ıiydt. Bizler tıtiklat için çalı
,1ır ken o bizl takibe memur 
divani harpte vazife kabul 
etmff, ayni bük O.metin muh
telif adliye hizmetlerini de-

Ankara[Aıltye mahkemesi reisi : 

Ken1al B. 

ruhte etmfıtır. Bir kaç sene 
evvel Abdürrahman Münip beyle 
birlikte takip eltili 63 numaralı 
ocak da~asını kaybetti. Her iklıl 

(Devamı 2 inci ıahlfede) 

• 
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YARIN 
Sahtfa 2 

~ HaziraJ!. 

1 

Adliye Vekili şahitleri ittiham ediyor. 
l Birinci Sahifeden devam l 

Telraf~ :haberlerimiz 
hükmü veren mahkemeyi tahkire 
kad11 r ceıaret ettiler, hey' eti 
hakime hakaret davası açtı. Bu
nu benden bilirler. Halbuki dava 
esnasında lstanbul~ müddeiumu
miliği bunlar hakku. da kafi delil 
elde edemediğinden mahkumi
yetlerini talebe imkan görmedi
ğini ıayet vekaletçe baıka malü 
mat varııa bildirilmeııini iıtedi. 

imzamla cevapla dava görülürken 
direktif vermeyi.,, münasip gör

mediğimi, vicdani kanaati daire
sinde hueketini bildirdim. Mah 
keme ademi mea'uliyetlerine 
karar verdi . Kararı cez.ı iıleri 
müdüriyetine ietkik ettirdin'. 
Nefan bilkanun temyiz ettirdim. 
Temyiz ıebepleri doğru gördü, 
ilamı bozdu, ben vazifemi yaptım 
Ceva t bey, Haydar RifAt 
beyin Reisicumhura yazdığı thbar 
nameleri dava oçılmndft n evel 
darülfünun koridorlarında otumuı 
yükıek müderrtılik vazi fesile bu 
rolü telif etmittir, bu bana gay· 
zının dereceıini gösterir. Beni 
müdahale ile itham eden Cevat 
bey bazı davalarda benim de 
ıehadette bulunmaklığımı iatedi, 
reddeltim, Cevat beyin bir çok 
idare ıubatında vekil olmasını 

muvafık aörmemlıttm. Menfaati 
lehinde olmıyan bu müdahaleden 
haberdardır· 

MÜNIP B. iÇiN 
Abdurrahman Münip bey 

verglılni gizlemek suçundan 1 O 
bin küıur lira cezalandırılmıı 

hukuk f ıleri müdürü bunu bir 
avukatın ıerefile mütenasf p ıör
mediilnden hakkında lazımgelen 
muamele yapılmak üzre it 
iıtanbul barosuna aöndertldi 
meıele henüz bitmemlıtfr, bu 
cihetten bana gücenmittir. Bir 
Türk köylüıü ılgara kağıdı kaçır
dıimdan takip edilirken hazine
den vergi kaçıran bir profeıör 
bir avukat inzibati muameleden 
naıd illitna edilebilir ? 

KENAN B. lÇIN 
Eıbak adliye müsteıarı Kenan 

bey kendisini adliye vekili oldu
jum ğün tanıdım, beni müdür
lerle tebrlke gelmittir. Adliyenin 
eıaılı 11laha muhtaç olduiunu 
söyledim. Vakia hukuk tahııl et
tim, fakat çffçilikten ieldim, 
yardımınızı lııterlm dedim. Ke
nan bey yorgunluğundan ba
hııle illi fa edeceğini aöyledf. 
Diıer bazı müdürler de bu ha
rekete uydular istifanız doğru 

deiildlr, hep berabe r çaliıalım 
dedim. Kenan bey mümkün ol
madıiını beni barice kartı müt· 
kül vaziyette bırakmamak için 

yon bir it görmeden dağıldı. Hu
kuk fa1'ulteıi reisi Tahir beyin \ 
riyoaetinde mümtaz hukukcuları
mız toplanarak yeni kanun ha
zırladılar. Kenan beyin yerineM 
nıüııteıarhğa gel~n Kazım beye 
"sen· bu makamda oturamazıan, 
bu sandalyeler iğnelldir.,, gibi 
sözler ıöyledi . Bunu o ıırada İı· 
tan bul müddeiumumi ıi Esat beye 
de söyledi, bana haber verdiler. 
"Makamınızda böyle muamele 
eden kim olursa olıun poltıe ve
rin ! ,, Dedim, Gene b ir gün Ke
nan beyin hain Ferit divanı har
binde bazı vatandatlar aleyhinde 
ıahltliğini ltittlm. Bunu do~ru 
bulmadığımı haber verenlere ııöy
ledim. Cevat ve Kenan beylerin 
darülfünun müderrlıhklerlne ta
yinini itfdince isabet olmadıtını 
merhum Nt: cati beye ıöyledim. 
Çünkü her ikisi bu gibi kanunla
rın alındıkları memleketlerin li
sanlarını bilmezler. Hiçbir ec
nebi dili bilmezler. 

Yalnız Cevat 8. Arnavutça 
bilir. Bu da ilim sahaıında ite 
yaramaz.Cevat B.kanunu medeni 
hazırlanırken "Hükumet ıeria tı 

terkediyor. Yatolik oluyor" demit 
Ben evelki fikrimde gene muıar-
rım . 

Bu ıahitler mahkemede tevdi 
edilmit ıehadet mevzularına ce· 
vap veremeyince bunun haricine 
çıkarak gayretk~tlik göıtermlr 

lerdir, Yüksek mahkemenin bu 
ifabelerdeki gayreti görmek için 
zorluk çekmf yeceğine ıüphem 

yoktur. 
SlTK.l B. lÇlN 

İımail Sıtkı beyin maruf ltl

)lfçilardan bfrJ olduğunu itidir· 

dlm. Da mat Ferit kabinesinde 
adliye nezaretini kabul ettiğini 
Selçuk dağlarında Yunanlılarla 

göğüa göiüıe çarpııtımğım ıırada 

itittlm, ı••madım. O zamanlar 
dtıımanın müdahaleıine ıuıan bu 
zat gazeteciler davalarının Bur
ıaya naklinden çok mütee111ir
mi1. H ürriyeti matbuata bu ka
dar ır.ec{ôp olan ve Türk gaze
tecileri nezareti zamanında ıllr

günlere gönderilen bu ihtiyar ıa
hlt bu hırııa o kadar kapılmııki 
mahkemede mevzu haricinde 
çıkıyor. 

Diie.. ıahitlerin ıahadetl~ri 

hakkında söyltyecek bir ıeyim 

yoktur. Bu ıahitlerln söyledikle
rine gelince şabadelin mevzuu 
vak'anın naklidir. 

Yoksa ıahldin efkarını bildir
mesi değildir Cevat bey, "mat
buat davalarının nakit mesele
ıinde malumatım yok" demekle 

ı ıahitlik vazifesini yapmıftır. Alt 

1 tarafta söylediği ıeyler mevzu 
harici gayretkeıltktir. 

OD &ÜD kalabileceğini söyledi. 
B6yle iıtifadan mütkül vaziyete 
düımtyeceilml ıöyledim. Bazı 
müdürlerle istifa etti, ıonra ha
ber aldım ki istifa tertip eıeri 
lmlt ıücenmedlm hatta eytamın 
dafnık paraıını toplayacak ko-

1 

misyona Kenan beyi relt yaptım 
altı ay çalııtıktan sonrn mecli
sin tatiline Yirmi gün kala bu 
itin yapılrnayacaı11u ıöyledl çok ' 
mtııkül vaziyette kaldım, çünkü 
Relılcumbura, meclise eytam 
bankasının tef kıl edlleceltnl bll
dtrmlıttm, ıözü yerine l•llreme
mek tehlikesi vardı. İt baakaaı 
müdnrn Celal beye rice ettim, 
onun relallainde toplanan heyet 
derhal kanun projealni hazırladı 
gene kızmadım. Uıul mubakemata 
cezaiye komlıyonuna relı yap- 1 

tım. 

IGNELl SANDAL YEi 

Senelerce uiratan bu komle-

Kenan be) den ıorulan ıuale 
Cevat bey gibi ademi ma1ümat 
beyan ediyor. Cevat beyin hi111i 
ıahadetine mukabil fikri taha
dette bulunuyor. Bu kabil ıaha-
det caiz değtldir. 

Garonun ıahadetı hakkında 
llmf mütalaalarında yukarıda. 
bahıetUğim ıebepler dolayıııyle 
bihaber bulunan bu Darülfünun 
müderriıfnin afzından bunları 
itilmek acı bir ıeydir. 

Abdurrahman Münip de ka
nun ve ilim ıahftliil deiil fikir 
.-hıtllği yapıyor. 

Yeni ıahadet etmf yor, bu mü
tallalar hiffetten bunalmıt bir 
adamın gayrı ıuuri ıözlerldlr 

Türk kakimf Abdurrahman 
MOnlp beyden tuetl neflı deral 

Anadolu kurumadan olmckta n çok müstagnidir. M uı
taf a Hayri Bey: wBuraaya nakit 
dava hüküm hakimden ıüphe
ı~nemez. ıüpheli ehvalde nakli 
dava hükümden eve\ olur. 

İsmail Sıtkı bey, 
Gazeteciler dava11nan Bur-

Sıhıye V. bu sene en ziyade bataklıkla-· 
rın kurutulmasına ehemmiyet verecek 

ıaya naUnden mütee11irfm) di
yor. Niçin, anlayamadım. Ma
mafih taeasür ve mtmnuniyet 
hel:jteain hakkıdır. 

Şahitler diğer suallerin he pıi 
hakkında .ııdemi malumat beyan 
etmlı1er, yalnız ıadet harici bazı 
ıeyler, söylemiılerdir. 

Şimdi yalnız maznunun mü

dafa111 kalmııtır. Suçlarına te
maı etmezden evel söylemek is
terim ki: 

" Hadar Rıfat yalnız değildir. 
Aakuında gizlenenler ve yanı 
batında maskeli duranlar vardır. 
Almals ta olduğum malumat bunu 
müeyyittir. Onlar namuslu 
adamlarııa benimle millet mah
kemesi huzurunda yüz yüze gel
melerini, benden hesap ıorma
larım, Türk milleti mevacehe
ıındc kendilerine teklıf ediyorum. 
Vatanlarını seviyorlarsa vazife
lerini yapımlar. Bu davetten ka
çanların hükmünü millete bırakı-
yoıum,, 

Öğ·le<len sonra 
Öğleden ııonrada muhakeme

Y~ devam edilmlt ve Mahmut 
Eıat B.ln avukatları müekkil
lerinin davalarını uzun uzadıya 
teırib etmiılerdir. 

Müteakiben Müddei umumi 
Ekmel B. iddiananıesini okumuı
tur. 

Müddeiumumi talepnamede 
bilhas!a ' hakaret k11mına ehem
miyet vererek, Mahmut Eaat 
beyin yaln,z ıahaımn tahkire utra
dığını değil fakat Mahmut Eıat 
beyin mevkii dolayuile devlet 
otoriterisinin de hakarete uğra

dığını iddia ederek, maznun a
vukatın ceza11nın eıbabı müıed
dede nazara dikkate alınarak 
verilme•ini taiep elmiıtir. 

H. Rifat B.in nıahkenıeve 
J 

telgrnfı 
Haydar Rifat B. dün ıabah 

Ankara Aıliye ceza mahkemeıi 
rlyuetine ıu telgrafı çekmlttir : 

Hastalığıma dair rapor tıbbı 
adliye tetkik ettirilmek mütalea
sile talik olundu. Ondan ıonra 

bana kendtm gelmeme veya ve
kil aöndermeme dair teblf ğat 
yapılmıı olduğu hakkında müd
dei umuminin timdi Milliyet te 
okuduğum mahkemedeki if adeıi 
hilaftır. 

Böyle bir tebligat ancak mah
kemeden yapılabileceğinden ha
kikat dosyanın tetkikinden anla-
tılır. Tebelluğ olmadığından dün
kü celıe kanunsuz inikat etmfı
tir. Miıter Manitinin dinlenme
meııide e1as karara münafJdir. 

Aıkerllkten firar gibi haka-
retler lap&.t olunamaz ıuretfndekl 

mütalea da 485 fnçl madde ile 
mecruh tur. Çünk6 bu hakaret ıse 
buna kt.ndi hakıız ve kanunıuz 
haraketlerile ıebebiyet verdiğini 
ispat etmek hakkını kanun kabul 
etmııtir. Şahttler buna ballian 
kafi idi. Mahkemeden tarafıma 
tebliğat olmadan dünkü muhak
eme kanunıuz cereyan etmittlr. 

Çünkü benim hazır bulunma
dan vareste tutulmam hakkındaki 
talebim okunduiu celıede lrabul 
edilmediğinden rapora binaen ba
na müteakıp celıe için gönderil
meıi zarureti a;tkardır. 

Ameliyat gibi bir arıza müı· 
teına olarak 26 ıncı perıembe 
gunu müdafaamı yapabilirim. 
Buna müsade adalete hOrmet olur 
efendim.,, 

Umumi haplsane haıtanesinde 
Jlayda,· Ri/aı 

Ankara, 8 (A. A.) - Haber aldıfımıza nazaran Sıhhat ve İçtiJll•l 
muavenet vekaleti bu sene en ziyade arazi ıılahatına ve batakbklarıD 
kurutulmasına ehemmiyet verecektir. Silifke, Manisa, Salihli ve Es
kiıebir mıntakalarında birçok bataklıklarm kurutulmasına devalll 
edilecektir. 

Sihbat ve içtimai muavenet vekaletince bu aene ııtma mücade· 
leııi için Manisa mıntakasına Aliıehir, mıntaka11na inevi, An· 
kua mıntal<asına, Kalecik ve Çiçekda~ı ıubeleri ilhak edilecek, 
Silifkenin de Adana mıntakasına ilıiveıine çalııılacaktır. Ayrıca 
Menemenin de mücadele sahasına ilhakı için tetkikat yapıtmak· 
tadır. 

Fr~ngi mücadeleıi için Zonguldak vilayetinde teıkilit yapılacak 
ayrıca İzmirde de bir dispanser açılacaktır. 

Trahom mücadeleııi için mevcut Malatya, Adıyaman, Behiıni, 
Gaziayintap ve Kiltı mücadele teıkilatına ayrıca ııeyyar teıkilit 
dahil edilmiıttr. 

* * * 
Portekizde Alman sefirini vurdular 
reisicümhurlar telgraflar taati ettiler 

Llzbon, 7 ( A.A) - Alm&nya 
orta elçiıi revolver kurıunlle 
afır surette yaralanmııtır. Sefir, 
aldığı yaraların teıirlle vefat 
etmittir. 

Katil kin1? 

amirah ziyaret ettikten sonra 
avdet etmek üzre otomobil• 
bineceği ıırada vulıu bulmuıtur. 
Sefire iki kurıun iııabet etaıfr 

tir. Mumaileyh kendine gelaıe· 
den vefa. t etmittir. 

Katil bu cinayeti ith:dikten 
ıonra elinde! tuttuğu revolveri Lizbon 7 (A.A) - Almanya

nın portekız orta elçisini öldü
ren ıahıın Piechvıkl iıminde 
Danzıkh ııabık bir alman bahriye 
neferi olduğu rivayet olunuyor. 
Alınan mütemmim malümata 
göre katil iki ıene Alman ttmar
hanelerinden birinde tedavi a.1-
tına abnmıı, fakat •on ailnler
de Madrite kaçmağa muvaffak 

1 otomobilin içine atmıt ve 
ı tevkifi eınasında hiçbir mukave

met eıerl göstermemlttlr. 

olmuı ve her hangi bir yüksek 

ıa isiyeti öldürmek mab.sadile 
Madridten Lizbona gelmtıtlı. 

Katil öldürdüğü zatın kim ol
duğunu öğrenince kendlıinden 

bahse vesile olacak böyle bir 
el na yetin faili oldutundan dolayı 
çok memnun olduğunu ıöyle
mlttir. Cinayet Alman ıefirlntn 
Koeniıhera zırhhıı ıuvarill olan 

Devlet matbaası 
tensik ediliyor 
Devlet matbaasının yeni büt

çeııl gelmiıtfr. 

Mevııukan habt-r aldığımıza 
göre bu seneki devlet matbaası
nın bütçeıinde Maarif vekaleti
nin neıriyatı için 40,000 liralık 
bir tabsiıat vardır. 

Halbuki matbaanın oimdlye 
kadar iılenen kitap ücretleri ve 
saireden 35000 lirayı mütecaviz 
borcu vardır. Bu para ancak 
tlmdiye kadar tılenen kitap 
bedellerinin paraııdır. 

Yeni tahııiıatla yeni ıene 

1 çfnde matbaanın çalıımaıı mnm- ' 
kün değildir. Devlet matbaaaı ' 
Yeni bütçenin gelmesi üzerine 
azemt lktııada baılamııtır, 

Dün Devlet matbaaıı k11men 
laUl edtlmiı ve müstahdemine 
gündelik vermemlıtlr. Matbaa 
hundan böyle haftada iki gün 
fıleyecek ve bu ıurette gündelik 
ve masraftan tasarruf edllecek
tır. 

Yeni müdür 
Devlet matbaası müd6rü 

FaiklS"brı B. Gazi tnıtitüıü mn
dürlyetlne tayin edilmiıtlr. 

Devlet matbaaıı mild6rUllO
ne de Ha.,.dı Emin B. tayin 
edllmitUr. 

l{eisicümhur 
Llzbone 8 (A. A.) RelılcOm· 

Almanya Reiıfcümburu Htnden
borga gönderdiil bir telgrafta 
Almanya elçtıl Baron Fon 
Baligandın maruz kaldı~ı ıui
kaıttan dolayı gerek Portekiz 
milleti ve gerek \(endi namına 
tee11ür ve taziyet htılerinl bll
dirmittlr. 

Sefirler heyeti azaıı Brezil
ya ıefirinin rlyaıetlnde topla
narak müleveffa ıeflrin zevce
ıine taziyette bulunulmasına ve 
bayrakların yarıya indirllmeıloe 
karar vermittir. 

Sakat bir şoför 
_,......,.,<S<_ . 

Bir za va]Jı şoföre cen1iyet 
niçin yardıın etn1i yoı? 

Dün koltuk deineklerile yil
rüyen genç ve alil bir ıoför 

matbaamıza geldi. ilk kelimeıin· 
den ıon kelimesine kadar göz 
yaıı içinde tunları ıöylemlttl : 

"Ben dokuz sene aıkerllk et
tim. Aıkerliğimi tahtalbabir ku1· 
sunda yaptıfım müddet haricinde 
hiç ayrılmadım. 11 ay evvel , 
bir otomobil kazası netice· 
ıinde ııağ kalçamdan ıakat kal· 
dım. Mübterem cemiyetim bana 
bir defaya mabıuıı olarak 5 Ura 

yardımda bulundu. Meılettm• 

ıenelerce verdiğim emeğe muka
bil 2 yavrumla timdi ıefll bir 
halde bulunuyorum. CemlyetiD 
ve ıoför arkadaılarım bana yar 
dım etmezse ben ne yapabllirl111? 
biçare çocuklarımla bana yol 
a6ıtertn,. 

Bufiin direkıiyonu baıın
otomobillerlnl ıehrln aokaklarıll"' 

da ıürüp götüren tof6rlerln cOlll"' 
lesl bu alilin akıbetine uıaru• 

kalabilir. 
Şoförler cemiyetinin bu aakat 

kalm•t uzvuna göıterecelt bayır 
Ye aıerhamete bir nillllUDe ola• 
caktır. 
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GÜNÜN HABERLERİ 
Diinde.:ı bugüne ,....,.._...__ 

Kaza ve tesadüf! 
- )1 ııCJ1i(• 

-~-

Hanı bir ıarkı vardır, eski bir 
farkı: 

Üıküdardan geçer iken aldıda bir 
1\ yağmur 

Kadınlar Berberler Bakkallar 
->~<-

-~<-
i.ttbimin aetresl uzun eteği çamur. 

Geçen yağmurlarda Üıküdar 
dan geçiyordum. Katip değilim 
Utun etekli setrem de yok. Fakat 
&ene çamur içinde kaldım .. Bah-

Senelik kongırala- Bugünkü cemiyeti Dahiliye vekaletine 

lnglliz gazetelerinde okudum 
Yugoılavya kıraliçeıl hazret

leri, geçenlerde bir gün, Bel
gırat sarayının bahçeye nazır 

büyük balkonunda geziyorlar
mıı .. 

Bu sırada bir alman mü
rebbiye öğle uykusundan yeni 
yeni uyanan veliaht hazretlerini 
validelerinin yanına getlrmfı .. 

rını yaptılar ! istemiyorlar! müracaat eittiler 
ri Balçıkmıaın be mübarek,., 

Zavallı Üsküdar.. lstanbul 
tehrtnın, en çalııkan, mütevazi 

Kadınlar bit liği kongıraıı dün 
toplandılar. Reıide hanım riya1et 
mevkıinde bulunuyurdu. Senelik 
rapor okundu. Raporda belediye 
intlhabatına tıtirak etmelP.ri do
l•yısiyle yapılan mitingle gazete
lerin yaptığı neıriyat mevzuubahs 
edilmiıt' . 

Berberlerin cemiyetlerine kar
tı hoınutıuzlukları devam et
mekte ve günden güne artmak-

Bir zamandan beri ıehrimizdeki 
bakkallar mesai aaatlerinin tahdidi . Kıraliçe hazretleri, dördüncü 

yaıını henüz ikmal etmlt olan 
mini mini veliahtl, kucaklarına 
almak iltemlttlr. Fakat akıl ve 
mel'un tesadüf, tam bu anda, 
güzel kıraliçenin [•] zarif bacak
larına çelme atacak derecede 
küstah olmuı .. 

hıkını alnının teriyle çıkaran 
alkımn mühim bir kısmını top-

tadır. Bir çok berberler ıon za
manlarda müteaddit müracaat-

l,dığı halde bakımsız, harap.·· 
Kitnbilir hangi ıehremtnin za

ltlanıncia, caka olıun, diye bir 
r•rk yapmıılar' kapm kapalıydı 
Çtri gireyim dedim.. Maymun-

larla cemiyet heyeti idaresini 
bu ite daha layık ve berberlere 
daha hadim olacak kimıelere 

cuk kullanmasam bilmediğim için 
kapının kilidini açamadım. Ya- ' 
nınhla eğem yo~tu ki, kapının 

ıfncirlerlni kırayım.. Bu park 
herzaman böyle mapuıane ka
Pııı gibi midir, bilmiyorum .. 

Latife-Bekir hanım; "Miting
le az kadın çok erkek bulundu
ğu ileri aürülerek gazeteler 
tarafından yapılan alaylı neıriya
tın ıenelik rapora derç edilme
sine itiraz etmiıtir. 

Mekteplerine gittim. Sarı 

Lattte Bekir hanım matbua
tın muzaherctinl sltayiıkarane 

ı bir lisanla izah ettikten sonra 
heyeti idare tntihabauna bar 
lanmııtır. Heyeti idare için ıös· 

, terilen 15 namizetten Latife Be
. kir, Aliye Eıat, Efzayiı Suat. 
ı Halide Nuarat hanımlarm da 

Yii:dü zalf, yırtık elbiseli çocuk
lar, köhne aıraların üstüne otur
ınuılar ders yapıyorlar. Mektep 
btna11 kalubeladan kalma aalaı 
Rlbt, balık pazarındaki karpuz 
ltrgllerl ıibi bir yer.. Eğer mu
aUJmlerln htmmeU de olmasa, 
bina bir gün çocukların baıına 1 

Yıkılacak galiba .• 

dahil olduğu 11 kiıllik bir ida
re heyeti intihap edllmiıttr. Bu 
11 kiti aralarında bir reis inli

Tramvayına bindim, pis ber
bat arabalar•. Bilet parası diye 
aııaıının nikahını alıyorlar •. 

' hap edeceklerdir. 

Sokaklarında dolaıtım .. Dolaı
lllll delil, çamura bata çıka, 
Janaın yerlerinde canbazlık yap

tıın ıanki .. 
Zavallı .Üsküdar .. Sen böyle 

11:11 olacaktın ? Bu halde mi ka
lacaktın ?? Vergi vermiyor m11ın 
~erlyoraun . . Belediye rüsumu 
•lınıyorlar mı .enden ? 

Ahyorlar .. Halkın çalııkan mı 
defli ?? Hayır iıtanbulun en ça
lııkan fakat fakir halkının mü
lıtm bir k11mını aen barıadırıyor
•un .. 

Ôyleyae nedir bu halin Üıkü-
dar ? Şehremaneti ne zamana 
le.dar ŞlşLlLERE, MAÇKALARA, 
8EYoGLULARINA, daha bilmem 1 
nerelere. ıımarık evlat gibi ba
kacak?? Ve ne zamana kadar 
ÜSKODARLAR, KASIMP AŞA
lAR, VEFALAR, YEDi KULE
LER., üvey evlat, beslem~ mua
lllelesl görecekler ? ? 

Belediye varidatının esasını 
bu "ÜVEY EVLATLAR,. temin 
ediyor. Fakat onların alın terin
den artırıp verdikleri paralarla 
"ŞIMARIK EVLATLAR,, aüılenlp 

~ıleniyor .. Bu halin önüne 

Kadınlar birlijinin yegane 
erkek azası olan T ahıin Bey 
birlikte lngilizce ve franaızca 
gece derıleri verilmesi için bir 
teklifte bulunmuı, teklif kabul 
edilmitllr. _____ ,... 

İmtihanlar bitti 
latanbul ilk mekteplerinden 

bir kıımın1n imtihanları dün blt
mif ve tatil edtlmiılerdlr. Bir 

k111m ilk mekteplerin imtihanla
rı da bugün bitecektir. Bu me
yanda ekalliyet ilk mekteplerlde 
dahildir. 

geçmek için : HER SEMTiN 
KENDi BELEDiYE V ARIDATIY
LA GEÇiNMESİ eaaıını kabul 
etmek lazımdır. Bakın ozaman 
OSKÜDAR temizlikte, rahatta 
Şiıllye taı çıkarır mı çıkarmaz 

mı? 

HAMiŞ 
mize: 

.ıJ/urat 
Üsküdar karileri-

Bu aütunda Üaküdarlı karlle
rlmlztn tikayetlerfnl ve Üsküda
rın imarı hakkındaki fikir ve 
tekliflerini neıre vasıta olmatı 
bir vazife biliriz.. M. 

terk etmeılni iararla istemekte
dirler. Dün gine bir muharrirl
mlz maruf berberlerle ğörüı
müıtür. 

Bunların fikirleri hülaaatan 
ıudur. 

" Berb .. rler cemiyetinin 
kurulmaaı berberlerin lüzum ve ıh- ' 
tiyaç anlarında yardım görebilme
leri ve her itlerinin bir cemiyet itti
hadı içinde sühuletle teaviye edile
bilmesi esaaına müstenittir. 

Cemiyet itılz kalanlara it 
bulacak ve boı kaldıkları müd
det yardım edecektir. Sırf bu 
huaua için eanaf cemiyete bir 
miktar aylık aidat vermektedir. 
Ve gene berberlerin tahaili ve 
kadın ıaçı keımekte yettıttrll
meleri için mektep açılmaaı 
husuıuda ,bu cemiyetin cümlel 
vezalftndendir. Cemiyete aidatı· 
nı da berberler ıırf bu maksatların 
temini için vermektedirler. Ce
miyet heyeU Jdareaindekl mev
kileri elde edip kuvvetle tutına-
ia çalııan ve hiç ayrılmak niye
tinde bulunmıyan bu adamlar 
bu gibi icraata hiç yakla11namıı
lar ve ıtmdiye kadar berberlere 

[nafi ve hadim olacak bir tek ha
reket eaeri göatermemiılerdir. 

Bu, altı ıenedenberi böyle 
devam ediyor, ve etmektedir. 
Beı altı ay evvel bir içtima yap-
tık, bunlardan he1ap aorduk. 
Ortada ne bir para ne de bir 
icraat eaeri var. Bu vaziyet 
karıııında bunların çekilmesini 
lıtedik. Hayır biz çekilmeyiz 
diyor ve çekiluıemekte iarar ,inat 
ediyorlar. Bilmeyiz bu vaziyet 
ne zamana kadar devam edecek 
ve acaba kiuı eanafı, haraca ke
ıen bu heyetin elinden kurtara
cak? 

__ f ......... .._ __ 

Kaçarken yakalandı 
Beyollunda Tünel civarında 

yankeıicl Mehmet madam Zoi
nln çantasını kapup kaçarken 
yakalanmııtır. 

Tefrika No: 45 9 Haziran 1930 

(Ank~rada ht macera) 1 

Yazan: AY HA1Y 

mııtık. Seai titrlyerek tekrarladı: 
- Demek böyle ... 
- Gidiyorum, •öz verdim 

Handan hanım·· 
- Sizin için belki iyi olur 

diyorum. Feridun bey, gençsiniz. 
istikbalinizi temin etmek zaru
retlndestoız. Yalınız, uzaklara, 
hem de çok uzaklara gldiyorau
nuz. Kımbllir belki de bir daha 
bir birimizi gönniyeceğiz. Tabii 
bizi unutacaksınız. İhtimal aylar, 
seneler geçecek· 

fzah etti. Muvaffak oluraam, 
memlekete büyük hizmet ede
cekthn. 

k l Amc.m •iaara11nden sararan 
a ın parmaklarıyla çeneılni 

aıkııtırıyor' aabıt nazari l - -
b k 

ara yu 
züme a ıyordu. Beni mahcup 
etme.. Demek iater albi bir 
'Vaziyet almııtı. Yavaıç.: 

- Kabul ediyorum beyefendi. 

Declim .. 
Ne oldu, naııl oldu? Bllmiyo

nua. BUlp htsettijlaı birıey var" 
lQQn yollardan dolaıarak dumanlı 
dallar qacatım. Yabancı mem
leketlerde ülfet etmedtğtm tnıan-

b laıı.. tinılyete laecbur olacağım •• 
Ya bütün ae•lp ıainmala batla-

dıiım Ankaraya -veda edecelhn. 
Ona da, onlara da tabii ... 

* - Demek öyle Feridun bey, 
Artak bizleri uzaklarda bıraka
cakıınız .. 

Aziın fırtınalar ıaçaklarda 
kızgın kediler gibi haykırıyordu. 
Beyaz yüzü sararan Handan 
önüne bakıp dudakları Utrtye.
rek söyllyordu. Cevap ver11aedtm. 
Sobadan ılık bir hararet yayı
lıyordu. Yanında oturmuıtum. 
Saatlerce bir ıeY •ôylemedik. 
Annesi ~rııya ıttmiıtl. Handa
nın yüzn çok sarıydı. Birbiri 
arkasına yakıp ıöndürd0i6m 

ılıara dumanları arasında kal-

Tltriyen ellerimle uçları ao
iuyan ince parmaklar1m okıa-

dım: 
Beni müteeaslr edlyorau-

nuz, Handan hanım. 
- Dfitünüyorum. Şurada, ıu 

salonda ne hatıralarımız var. 

Diyorum. 
Ah, doiru söylüyordu. Afır 

yeıll perdeleri kapalı duran ıu 
kit• pencereıi a:ımı kitap oku
yarak lztlraplı saatler öldürmüı-

için bakkallar cemiyetine müracaat 
etmektedirler. Tevali eden bu mü- 1 
racaatlara rağmen elyevm bu hu
ıuata Bakkallar cemiyeti hiç bir 
icraatta bulunınağa ve meıat ıaat
lerınl tesblt huıusunda bir varlık 
göstermeye muvaffak olamamıı
tır. Ve patronlar bildikleri iste
dikleri gibi kendi menfaat ve 
arzularına göre mesai aaatını 
teıbit etmekte bulunmaktadır
lar. 

Bu vaziyete garıı Cemiyetin 
ne ıöyleyec•finl anlamak üzre 
diin bir mubarririmiz Bakkallar 
cemiyetine de uframıı •e ka
tibi umumi Fethi beyden ıu iza
hatı almııtır : 

- Biz kerek patron, ıerek 
müstahdimlerln bu huıoataki mu
racaatlarını ehemmiyetle nazarı 
itibara aldık ve gerek vekalet, 
gerekae emanetten mesai aaat
larıoın tahdidini reca ettik. Ve
kalatten de emanetten de aldığı· 
mız cevapta bu hususun telkik 
edilmekte olduiu ve meıai ka
nuniyle bunun tesblt edtleceii 
mesai kanunu çıkıncaya ka
dar tıe herkeıio mesai saatini 
kendi teıblt etmesi lüzumu tıar 

edildi. Vaziyet bu merkezdedir. 
Bizde mesai kanununun çıkmasına 
intlzardayız. 

Fıransız seyyah
ları yarın gliyor 
Yarın Franıız Masajerı vapu

rlle 450 Franaız ıeyyahı Çanak· 
kaleden limanımıza ıelecektlr. 

Franaız ıeyyahları Çanakka
lede harbi umumide ölen Pran
aız efrat ve zabitlerinin mezar-
larını ziyarat ettikten ıonra 

lstanbula ıelecekllr. 
Fransa tarafından Çanakka

lede ölen Franıız aıkerlerl için 
bir abide yapılmııtır. 

Bu ıene lstanbula takriben 
•OOOO aeyyah ıelmlıtır. 

Bu aeyyahlaran 30000 kadar 
lnglliz ve Amerikalıdır. 

1980 Seyyabat mevsiminde 36 
büyük Transatlatık vapuru Uma
nlmıza ıelmiıtir. 

Bu sene Haziran nihayetine 
kadar ıeyyah mevsimi bitmittlr. 

tük. Şu kilçük aedef kakmalı çay 

masası baı;nda kiiçük Mertylt 
çayıma ıeker koyar, ıonra, ya
nıma aokulup mecmuaları karır 
tırırdı. ipek 1açların11ı yiizüm•, 
ıöz kapaklarıma aürtiindOiildel 
olurdu. Bir kaç ay içinde onların 
en' mahrem huıuılyetlerlni bile 
öfrenmtıttuı. Sabahları birleılr, 
akıamları yan yana ıezintller 
yapardık. Düıiindükçe gurbette 
kimıealz kalmıı hastalar gibi 
allamak ihtiyacı hiı ediyordum. 
Daha bir ıececik hakkı huzurum 
vardı buralarda. Sabah, ıafak 
aökUp tan yeri aiarırken çıkıp 
aJdecekUID. KlmbilJr belkide 
onun dedlil gibi bir daha sen'!
lerce blrblrlmizl ıörmiyecektlk. 

ihtimal atttiltm uzek ellerden 
bir daha avdetle naıip olmaya
caktı. Susmuıtuk : 

Ben 111ıara içiyordum okoçnk 
iıkarpinlerlnln sivri burnunu ye

(Devamı var) 

Kırallçe hazretleri aendele-
mlıler .. 

Çöznlen dekolte kollar ara 
11ndan mini mini veliaht kurtu
luvermiı nrp hırvat ve sloven tah
tının müstakbel varisi hazretleri 
balkondan aıalı palas pandsraa 
yuvarlanıvermlıler .. 

Madam cenaplar1 bittabi deh
haı bir çığlıkla ortalığı birbirine 

katmıılar .. 
Altsn düğmeli mabeyinciler 

a1rma kordonlu yaverler, gerıln 
gögüılü nedimeler birbirine glr
mtıler .. 

Fakat, az sonra 
ve heyecanın pek 
olduiu anlaıılmıı .• 

bu telaı 

beyhude 

Bahçede nöbet bekllyen iri
yarı bir ha11a neferi, kollarmı 
tam zamanmda açarak mini mi· 
ni prenıln mermerlere beyn
illlü düımestne manl olmuı. Da
ha doirusu veliahtı muhakkak 

bir ölümden kurtarmıf • 

Yuaoslavyanın karallyet ta
raftarı i•zeteleri bunu ilahi bir 
mucrze addediyorlarm•t· 

Buna biz de tıUrak ederiz .. 
Hiç ınphe yok, ha11a neferinin 
kollar1nı tahrik eden kudret 
"ruhiilkutaün,, tam zamanında 

tezahftr eden, rabbani bir mucf-

zeıidlr(!) 

Gene ayni 1ıazete ıu tafatlah 

veriyordu: 
- Karat hazretleri, bu fe

dakar kullarına "30,000" dinar 
ikramiye vermlılerdlr. 

2 - Kıral hazretleri fedaklr 
kullarınan mütebakı hlzuıetl mu
vazzaf aaını derhal affetmııler. 

3 _ Kıral hazretleri bu fe
dakar kullarına ayrıca, kaydi 
hayat 1artiyle mühim bir maaı 
tahıll etmiılerdir · 

* Btliihtlyar düıündüm ? 
Tarihin içinde kaç bin kafa 

vardır ki, çocukluklarında eler, 
ölümle biten birer kazanın kur
banı olmuı olıalardı, beıer her 
biri yıllarca süren kaç bin bela
nın kahru yelsinden hallı olur, 
azade kalırdı ! 

Ktmbllir kaç bin ! 

Ensari BiUenı 
~-----it] E u muhaklc&ktır. Romanya 

haııedanına 18e0ıup prenıeılerln 
herbirl hayrete ,.yan bir aüzel
lik abideıldir. ........................................................ 

Vuran kim? 
Şehremlnnide .;turan manav 

Yusuf dün gece ıarhoı olarak 
Beyojlunda Bülbül derealne iit· 
mlt, tanımadığı bir ıahıı tara
fından üç yerinden ehemmiyetli 
surette yaralanmııtır. 
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Nun1ara . ) -u 

Abdülhamit, birdenbire iç 
cebinden Şerıf Abdülmultalibln 
uzun jurnalını çıkarmışh. Kor
kak adamın elleri titriyordu. 

- Hmzırlar ! diye diılerini 
gicırdattığı. boğuk boğuk aöy-

A bt/11/ha mil 

lendiği görüldü. Başkatip Rıza 
paşa Kı:1.1) Sultanın karşısmda 

hareketsiz duruyordu. Abdülha
mit, Başkatibin üzerine yürüye
rek iri gözlerini onun gözlerinin 
içine aaplamııtı : 

-- Şimdi ne yapahm pafn ? 
Diye sorduğu itidildi. Her 

kesin ayaklarına kapakland•ğım 
görmekten zevk aldığı methur 
olan padi~ahın sesi bile titriyor
du. 

Baıkfı.lip Rıza paıa, Abdül
hamidin peh: ziyade evhamlı bir 
zat olduğunu eyice bildiği için. 
mutalaasını söylemekten çekini

yordu. 

- Her halde irade efendi
mizin . . . Diye mırıldanmıştı. 

Sultan Hamit Mmr meselesinden 
iyiden ıyiye ürküyordu. Aylar· 
danberi devam eden hadise , 
İngilizlerin Mısırı istila maksa
diyle tahrik etlikleri bir teydi. 
Fakat hnddi zntında Mısır asker
lerinin Hidiv Tevfik patanın 

nazırlarına karşı yaptıkları bt r 
isyan hareketi gibi görünüysrdu. 
Bunun altından bir Mitha t pata 
gailesi çıkmayacağı neden ma
lumdu?. 

Evet, Baıvekll Abdurrahman 
paşanın beceriksizliği yfü:ünden 
devam edip giden buhrana ni· 
hay et vermek çok iyi olacaktı. 
Fakat nasıl ? İşte yedi sekiz ay
danberi Mısıra asker ve 
donanma sevki üzerinde müna-
kaı lar cereyan ediyor. 

Mecl derin biri toplanip 
öteki bozuluyordu.Balbuki, İngi
liz donanması çoktan İsicenderi
ye önüne demirlemişti. Şimdi 

gürültüyü tatlılıkla geçirmek la
zımdı. 

Sultan Hamit uzun uzun dü
şündiıkten ıonra. gözlerinin içi 
gülerek baıkattbinin yOzüne bak
mıttı, Hünkarın tabiatı böyle 
idi. Şeytanca bir plan bulduğu, 
tasarladığı zaman böyle 

1 
sinsi ıln

ai sırıtırdı: 
- Paşa dedi: Ben biraz fs

tireh ta muhtacıın. Bu akıl\m 
Mahmut Nedim ve Cevdet paıa· 
ları davet ediniz. Fakat davetin 
şeklini ida1e etmelisiniz. Benim 
tn ra fımd n değllmtı gibi hare
ket edınlz .. · Sizin tarafınızdan 
anlıyorsunuz. Siz.. Bu tekilden 
bCyük ümitlere kapılmaladırlar. 

Riza Paıa - Ferman efen- 1 
dimlzin ..• diye temenna etti. 

. 
YARIN 9 .. Hazt_::.. 

Mahmut Nedim paşa, Sultan Abdü- IJ~;:·1~::a~:u:~~::~ ~:~::1°
1

::~ 
ı 

Mithat pata aleyhindeki JIJef" 

)azizi yelesiz ars ana çeviren sadra- hur istintak itlerini idare eden 
erkan arasına karıtmıt. bir çok 

zamdı. Abdülazize elleriyle rüşvet-
1 

'ı ent~~;~arp:::··::~~~ut NediıD 
paıaya kendi ağzından buıuıi 

)er Sunan bu bir tezkere yazdı. 
paşa • •!• Devletlu, Ebhetlu efeodllll 

Abdülhamit bir ,ey söyleme- ı kendi ~tarafından hazretleri 
den yan kapılHrda n birine doğ-

1 

saraya dn veli ne Husus atı çakeraneme ait bir 
ru yürüdü. Kaybolup gilt:. Riza he mana v....recc~- mes'ele hakkmda haklpayi de~-
pafa, Padişahın zatına mahsul' 1 ğini kestiremiyor, lctlerile sureli mahreınanec:le 
çalııma odasının O"tar.ında yap bılemiyordu. Sul- istişareye ihtiyaç ha11l olmakla 
yalnız kalmıştı. (an Hamit, pafa- her ne kadar ıahilhanel aaınıle-

- Ev<>t, biçare Abdürrah- lardan bi rini sad- rini taciz ile arzı hal mülahaıa 
ımrn paş ı gid·yor diye mınldan- rıazan mı yepmak olunmuş isede çakerl mahauıla· 
dı. Sonra kt>ncli mırıltıları baş- istiyordu, yoksa rının devlethanei aseftye vürudu 
kal Hl tarafından içidilmiş gibi Mmr meselesine baisi kılükal olacağı mütalaaııla 
f r 'lü. Abdülhamidln yazıhane- dair mütalaalerını efendimizin bu akıam sarayı bil" 
sınt· doğru yerden temennalar almak niyetinderni mayuna teırlfleri niyaz olunur• 

ederek geri geri çekilip odadan idi? Burası bell~ Olbapta. k Abdulhamid selamlımğa giderken 
çı tı. degildi. Mahmut Diye, Mahmut Nedim paı•Y1 

Baıkatip odasına gitti. Mah- Nedım patanın' geçen seneden hat paıayı vurmak için "Mt- büstütün meraka düıürecek 
mut Nedim ve Cevdet pa- beri Hünkarın gözdesi oldugu dillinde menkup oturan Mah- cümleler kullandı.Tezkerenin bit 
ıaların hususi s ırette kendi malumdu. Abdülhamit han, Mit- mut Nedim pafayı dahiliye ne- (Devamı var) 

--------------------------------------- ------ --~---------------------------------·--------------......:_------------~--il 

Beyoğlu Alemi 1 

19 Haziran perşenbe günü 
çıkıyor: 

Beyoğlu muhitinin aynası, 

Beyoğlunun yegane mecmuasıd1r. 
Her yerde arayınız ! ! .... 

'l"ercünıanlara n1ühiın 
bir tebliğ 

lah.nbul rehber ~e tercüman
lar cemiyetinden : 

Cemiyetler yeni talimatnamui 
3 cü maddesine tevfikan bilu-

mum rehber ve tercümanların 
1- Temmuz 930 tarihine kadar 
ce~iyet merkezine müracaatle 
hüviyet varakalarım almaları, 
aksi halde icrayı faaliyetten 
men edileceği ilan olunur. ..... 
l\lüddeiunuın1iliğin teb
Jj<Heri b . 

İstanbul müddeiumumlliğin-
den: 

1 - lstanbulda bulunan ve 
fakat adresi meçhul olan Manyas 
ıulh hakimi Nabi beyin herren 
dairemize müracaat etmesi. 

2 - İstanbulda bulunan ve 
fakat adresi meçhul olan Söke 
müstantiki Ali Şefik beyin hemen 
dairemize müracaat etmeli. .. .... 
İstanbul ~1ahken1ei As

liye G ıncı Hukuk daire
sindt'n : 

Adile hanımın kocaai Kadı 
çetmesl kurbunda yarhisar Mus-
tafa muılahattin mahallesinde 
mukim Mehrnet Şevki efendinin 
meyanelerlnde mütekevvin 'boıa
ma da va11nda ikametgahının 

meçhuliye~ine binaen hakkında 
. gıyaben ceryan eden muha\ceme 
neticesinde kanunu medeninin 
134 ücü maddesi maddesi muci
bince botanmanıze · dair olan 19 

Haziran 930 tarihli hühmü havi 
ilanın bir nushası mahalle muh
tarma teblig edilmif olduğundan 1 

tarihi ilandan itibaren bir mah 
zarfında ilamı mezkure itiraz 
edilmediği takdirde muamelei ka
nuniye ifa edileceği ilan olunur. ...... 
Fatih icra dairesinden : 

Mahcuz ve satılmasına karar 
verilen kanape takımı, mangal, 
ayna, vazo, kilim, seccade, ve 
saf r enayı beyti ye Haziranın 
on dördüncü Cumartesi günü 
•aat 14 de Sandcl bedeıtanında 
aatılacaiı illn olunur. 

Yüzlerce işsiz! _ _. ...... _,,.. .... _ 
Fabrikalardan yüzlerce işci çıkarıldı, 
Seyrisef ainde bir nevi işçi kabulul 

murabahacılığı mı var ? 
Seyriıefainden çlkarılan iıçi\er 

matbaamıza çok ıayanı dikkat 
lfıaatı ihtiva eden bir tikavet
namc gönderdiler. Bu tikayeti 

ehemmiyetine binaen aynen neır 
ediyoruz : 

Tersane fabrikalarından bir 
kaç postadır 900 kiıfye yakın 
amele iıten çıka.ılmııtır. Bun
lar aenelerdenberit orada çahtıp: 
geçinmekteidiler. Seyri sefrin 
de buna yakın bir miktarda çı
karmııtır. Sair fabrikalarda 
çıkarmııtır. nıaiıetini fabrikalar
da tedarik eden yüzlerce 
amele açıkta kalırsa bu darlıkta 
biz nereye gidip ne İf yapalım 
nereden ekmeğimizi çıkaralım '? 
Bizleri dütünen yok tur. Biz bu 
milletin efradı degilmiylz! 

Bu gün binlerce insan sefil 
ve aç dolaııyor ! ,, 

"Bizler Seyrisefain fabrikası 

kazanhanesinde çahımakta iken 
bir gün akşam paydosunda tah
taya beı on kitinin ismini ya
zarak bunlardan hariç olanlara 
(it yoktur) dediler -ve yüzlerce a
meleyi itten çıkardılar, meydan
da bir tey yok iken it bitmeden, 
bizleri çıkarmalarına bir mana 
veremedik ne için çıkardılarını 
sual ettiğimizde (beıon kiti çıkara- rı·re 
cak idik ekseri af ta valye f{e ahndık- n 
larmdan münferiden hiç birisini R ht k d 
çıkarmağa cesaret edemedik ) ı ıma a ar tem-
d.ediler' aradan bir iki gün g~ç: dit ediliyor 
tı, fabrikaya gündeliklerimızı 
almağa gittik, birde gördük ki Zahire tüccarlar1 Trakyadan 
çıka,rdan arkadaılarımız hep gelmekte olan mallarmm Sirkeci 
çahfıyor, meselenin rç yüyünü hta.yonundan rıhtıma kadar 
söyleyelim : Ustabaıılarımız iı- naklinde bir çok mütkilat ve zi· 
ler~n kesatlığından istifade ede- Yaa uğradıklarmdan hattın rıh-
rek aldıkları amelelerden onar brna kadar temdidi için oda va-
yirmiıer lira alarak kaydetmek- aıtasiyle demir yolları idaresine: 
tedirler. dııarda it bulaınıyacağı- müracaat etmltler ve bu talep 

kumpanyaca kabul edilmiıtlr. 
nı bilen amele dolgun yevmi ye ___ __ 

alarak verdikleri parayı çıkar- Kalbi durdu ! 
maktadırlar. 

Arada seyriaef ain ziyan görü
yor. Para iatemege cesaret ede
medikleri yabancı ameleleri lıe 
kayt etmemektedirler. Esasen 
ustanın biri firketihayrlye fabri
kasında iken rüıvet me 'eleain
den tartedilme bir usta batıdır· 
Amele tehacümü karııaında kalan 
usta batılar havadan para alına
ğa kendilerinde bir hak ğör
mektedirler. Zaten amele para 
vermeden glremiyeceklerini bil
diklerinden bir vasata bularak 

lıtemeğe meydan vermeden ken
dileri vermektedirler. Fabrika 
müdiri hey ameleyi kendi al· 
malı, it bittigi zamanıkendi çı
karmalıdır. 

Çarıı içinde münadi 115 ya
tında Kerim ef. Aksaray cadde-
sinde birdenbire dütüp ölmüıtür. 

İnek çalındı 
Ortaköyde portakal yoku

tunda sabık hanedandan Mediha 
hanımın kötkünde müstecir Al
man tabaaaından mösyö Forka
dın ahırına dün gece bıraız gir· 

_!'it, bir inek çalmııtır. 
Zayi: 

. dSüleymaniye 1ıakerJtk ıübe
ıın en almıı olduğum askeri 
veslkanı ile nüfus kağıdımı zayi 

he~Um. Yenilini alacağımdan 
ukmn Yoktur. 

Galatada Y ağkapanı Kelebek 
sokağı 4 numaralı Mehmet ef. 

kahvesinde lneblulu 
Kaymakçı oilu Abdullah 

Barl 1 nhattı lüks }-> tası 
Ekspres OS 

A'rDIN vai>u.ru 9 Jlaza rtesi 
· 1 Hazıran ~ 

Sirkeciden hareketle Erefli 
Zonguldak, Bartın, Kurucaıtle 
ve Cideye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karıısında Nizam oğlu han No 2 
Telefon lst: 35! 

-·-
Kara biga hattı 
TEI\:İR DAG vapuru 

Müceddeden tamir edilerek 
lüks bir hale kalbedllmııur. Bi-
rinci ve ikinci sınıf kamaraları 
havidir. ' 

Bu günkü Pazartesi akıamı 
saat 7 de Galata rıhtımmdaD 
hareketle doğru Tekirdağ. Mil-
refte, Kar<abfgaya azimet ye 

aynı iskelelere uğrayarak latan" 
bula avdet edecektir. 

Yük ve yolcu biletleri tçlD 
vapurda muamele yapılm11kta· 
dır. 

---~----------------------------
ıstanbul Asliye mahkemeıf 

birinci ticaret dairesinden : Mah· 
kemece iJanı lflesına karar 
verilen Çarııyı kebirde ıaraflar 
caddesinde Halı ticaretiyle mür 
tegil Abdül oğlu Haydar efendi
nin iflas muamelesinin ünyoD 
suretiyle tecvlrine karar verllmlt 
olmakla ünyon sindiği intihap et· 
mek üz~re alacaklıların 16 Ha
ziran 980 pazartesi saat 14 te if-
las masasına müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

Fatih sulh "icra dafreılnden : 
Bir deynin temini istifası zımnın
da mahçuz dört adet berber kol· 
tuğu, dört adet kıriatal berber 
aynası dör1 adet Komldin bir 

' 
adet Camekan mahıhalin' onuncu 
ıalı günü sac. t on üç buçukta 
Beyoğlunda lngiliz sefareti clva· 
rında tramvay caddesinde Dimlt" 
rl Mengoı efendin in perük&r 
dükki.nrnda arttırma ıuretile ıa· 
tılacağı ilan olunur. 

btanbul 3 üncü ıcraaındaD : 
Mahcuz ve satılmaaına karar ,,e
rilen 150 lira fiat takdir edileD 
Berliye marka açık bir oto111obtl 
Akaaray'da Tevekküf Ha111a111• 
kar111ında bili numaralı dilkkP 
önünde perıenbe ıünü saat 8 ill 
ı o da açık artırma ile mahal
linde hazır bulunacak memurlar 
tarafından satdacafı" 

1 ... 
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. . . ihtiyar kocalı genç kadınla, 
karısının evinden kovulan sabık 
zabit . .. 

10·. 
Bu sözler, mebusları coıtuı-

du.. Biz buradan ayrılmamaia 

Mirabo hapisaneden çıkar çıkmaz, İ 
siyaset _kavg~~_ın __ a_dalmıştı. 1 

lazımdı . . Yalı: ız asılzadelik 
te kafi değildi, birazda paralı 
olmalıydı . . Arandı tarandı 
nihayet Mirabonun koynuna 
ve kesesine glıecek gelin ha
nım bulundu , . 

yemin ett-

ik... diye 

baArıımaya 

patladılar • 
Holanda'nın mavi gökü altında üç aydanberi hatıraları 1 

unutulmaz bir hayat yaşı yan bir çift... 1 

Miraboya bulunan zevce 
Provanaın en asıl ve kadim a
ilelerinden birinin varisi olan 
Matmazel dö Marignan' dı . 

• Tetrifa(na 

zırı bu vezi

y et karıısı

nda kuyru-

ğunu k11ıp l 
tüymekten 
baıka çare 
bulamamır 

tı.. Meclis 
ittifakla iç· 

damdı. Kendini beğenmiı mağ
rur bir ıahlyetti. Karısını dö
ver, çocuklarını her vesilede 
hırpalardı .. 

Mlraboya daha küçük yaı
tan beri, yegane fazilet ola
rak ıerefini muhafaza etmeği 
talim etmitlerdl. Fakat o ne 

' 
babasının anladığı aaılzade ıe-

timaa deva- refinf, ne de ihtilale kar1ıtık-
••ı b ı ğ tan sonra, inkilapçı namusu-
ın ra onun ıev- m etme e 

ili ı nu mu haf aza edemem itti. 0-
g s arar ver-

1Jf. dit 1ffoniye di.. nun ahlakındaki yegane husu-
ıiyet, kendini gödermek, ıiv-

~1İra bo kin1dir? rilmek, nefsini düıünmek ihti-

lhulali kebir tarihinde çok rasıydı. 
karııık ve karanhk "bir rol oy- Mtrabo genç yaıta aaker-
nayan Mirabo'nun hayatını kı- ltk meıleğıne girdi. Fakat bu-
ıaca anlatmak faideden half rnda zamparalıkla ve kumar 
d"ğildlr.. oynamakla vakit geçlriyodu. 

Mırabo, Provanıta eıki bir Fılhakike o zamanlar Fransa 
aıll aileden dünyaya gelmfı- ordusu zabitlerinin en büyük 
ti. Ailesi aslen ltalyalıydı. mefgalelerl kadın ve kumardı. Mirabo'nun karı11 

falarınıj yazıyordu. Ve niha
yet kadın ve kumar destancı
lığında o kadar ileri gitti ki, 
onu hapsetmek mecburiyetin
de kaldılar. Hapıaten çıktı. 
Tekrar mesaisine devam etti. 
Hapse girdi yine .. Yine çıktı.· 
Velhasıl Mirobonun delikanlı
lık çağı: orospuların kucağın

dan, kumar maıaıına, kumar 
maaa11ndan ha pil hanelere gi
rip çıkmakla geçti.~ 

Fakat böyle mütemadiyen 
hapıe girip çıkmak onu, far
kına varmakıızın, hükiimete 
düıman yapıyordu. Ve bu 
düımanhk hiui onda kuvvet
lettikçe alabildiğine sefahate 
bırakıyordu kendini .. 

Matmazel dö Marlgnan güzeldi, 
zengindi. . Zenginliğine diye
cek yoktu, fakat güzelliği, 

\

1 Nirabo gibi binbir kadın, bin 
bir fahlıe tanımıt bir erkeğin 

1 pek te ho~lanacağı cinsten de
\ ğitdi •. Bu ıaf, sllkln,fakat bir 
ı miktar budalaca bir CJilberlikti. 

E11ki zampara, kumarbaz ve 
ayaı zabiti bu saf dilberlik le,ai· 
le ocağına bağlamak mümkün 
olmıyacakta . • Netekim, ev· 
lendlğinden çok geçmedi, Mi
rabo gene kendisini bir tnrnf
tan iradına ve kumara verdi, 
diğer taraftan muhttindeki 
ıiya.et mücadelelerine karııtı . . 

Şimdi artık Mirabonun ye
ni bir ihtira111 vardı : Siyaset .. 

Mirabo, bu yeni sahada , 
hlle,ceıaret, ıöz, hareket gibi 
zeka ve ahlakının bütün ka
bitlyetlerini kullanarak muvaf-

Mtrabo ço;ukluğunda gayet Aıılzade evlatlarından intihap 
ciddi, ıoiuk bir terbiye al- edilen kıral zabitlerinin reza- zaten. Mtrl'ho bu destanın en 
nuıtı. Babası çok ıert bir a- Jetleri dillere destan olmuıtu hayaııy, en ıeffh ve rezil aay-

Nihayet Mirabonun babası 
iıe müdahale etti. Ve oğ1unu 
evlendirmeğe karar verdi. 
V erdl ama, böyle bir adama 
kız bulmak o kadar da kolay 
bir it değildi. Ôyle ya, her 
halde kızın aaılzade olmaıı 
ii• waaa;~'l!W!ft 

fak olmaya çalıııyordu . Tam 
da muvaffak oluyordu kf, ye
niden kodeıi boyladı . . 

(Devamı var) _ ...... 
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o Hasan Kuvvet Surubu 
Avrupada birinciliği diplomalarla rnusaddaktır. 

Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, 11raca, kemik, damar, göi\iı, ademl iktidar, verem, sinir hastalıklarına nafidir, Solgun aenç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, 

ihtiyarlar, büyükler her mevsimde lıtimal edebJltrler. 60 kuruıtur. Haıan ecza deposu. 

İstanbul 4 üncü icra 
dairesinden: 

Deyin ilmühaberi 
Arnavut köyünde akıntı bur· 

llunda köık caddeılr de atik 3 
Cedtt 5 numaralı setler üzerinde 
latlıl ıuyu havi iki bap hanenin 
bıııf hlaaeıl merhum Aıaf bey 
\'ereseleri zevcesi Gülsüm hanım 
\'e saf renin d~yninden dolayı 
ihaleyi evveliyeıinin lcraaı için 
ilk pey bin lirnyi geçmek ıartlyle 
0tuı. KÜn müddetle müzayedeye 
\'az olarak bin on lirada talibi 
Uhdesinde olup bu kere yüzde 
heı zamla on beı gün müddetle 
lhalet kaUyeıl müzayedeıine 
"az olunmuıtur mezkur gayri 
ltıenkul arnavut köyünde camt't 
terlf arkasında kötk caddel!tnde 
ltıürtefı mnbalde setler üzerinde 
h1.1dudu bir tarafı köık caddesi 
Yokuıu diler tarafı arnavut köy 
caınu ıerffl imamına. 

Meıruta hane ve bazen bir 
itaretli müfrez kısım dlier tarafı 
a\~ı Parmak anası diğer tarafı 
munevver hanımın gayri menku
lile müfrez ınahdut her mucibi 
kayt olup 2oo arıın küıür parmak 
terbeyoinde gayri ınahfuz bah
çeıinde tatlı ıuyu havi ağzı 
aarnıcimıi demir kapaklı kuyu 
atbi kar ikadlm ma.hzen olup 
daldan ıuyu gelmektedir bahçe
de camlı kapıdan girildlkte bir 
aralık bir oda hala denize nazır 
nez.arett fevkal'adeli tlup med
yun merhum Aıaf beyin zevceıl 
Gülı6n hanım ikamet etmektedir 

lıtanbul Balıkpazar Makıudt

ye han No. 35 Dervlı 

Tel. 3397 

bahçede on yedi baıamak taı 
merdivende entldlkte tunuı kub
beli bir oda ikinci ıette müdhalt 
vardır mezk(ir odada altı lira 
icarla lclal hanım sakindir keza 
on basamak taı merdivenle inil
dikte t~ hmlneo yirmi arıın vü
ıatında tunuz kubbeli olup bir 
tarafı dlvarla inıa edilmiı bir 
hali vardır İclal hanımın ikamet \ 
ettiği teferrüatiyle Gülıün hanı- ,. 
mın ikamet ettiği ahıap hanenin 
tRhtından mesahası 60 arıın ı 
vüıatında üç ayak taı merdivenle 
alt sete çıkıldıktan tahtında 68 
artın teybeyninde bir kt.t müced-
det bir hane olup üatü taı döteli 
gezinti mahalli haneye ıirildtkte 
bir ıofa üzerinde nezareti f ev-

1 

kal' adeli iki oda hali keza iki 
basamak merdivenle mutbah ve 
aydınlıklı bodrum vardır mezkikr 
kııımda ı i lira icarla Sabri bey 
ıakindir haneye kurıun borularla& 
ıu ıelmektedir kıymeti muham
mineıi temamı 3653 liradır nıez
kiir hiaaeye talip olanların nıüd-
detl müzayede esnaıında kıynıeU 
muhammlneıt yüzde onu ntape
tlnde pey akçesi taliplerin fazla 
malumat almak lıtiyenlerln 38 
1888 numarayı mibteıhiben 26 
6-930 tarihinde ıaat 14 den 
16 ya kadar dairemize müraca
atları ilin olunur. 

~ Sirkecide işi olan tüccara 
İstanbul l ... inıan Şirketinden : 

Sirkeci sevk merkezinin kapatılmaıı üzerine bu merkeze ait 
itler Sirkecide Liman hanında Şirketin muamellt ıubesine ka
bul edilmekte olduğu alakadarlara ilan olunur. (Tel. İıt.418i) 

- ' . :.. . ... ~ 
. . ..... . . . .. ~ Uınuın 1\Jüdürlük ~ 

!mi ......................................... . 

Devlet demiryollan ilanı 1 
cw; aaz;# A Wi E 

Münakasaıı fe11holunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla 

tekrar münakaıası 16 haziran pazarteıi günü ıaat 19 da Ankara

.la Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. lıttri.k edeceklerin 
1 

AJenı<lar Zade vapurları 
Seri ve lükı karadeniz postası 

Millet vapuru 
9 

Haziran Pazartesi 
günü ~kıam ıaat 18 de Sir
keci rıhtımmdan ( Zonguldak 
lnebolu,Ayancik,Samsun,Ordu 
Gireıon,Trabzon,Rize,MepavrJ, 
Pazar, Ardeıen, Viçe ve Hopeye 
azimet ve ayni iskeleler He 
Görele Vakfıkebir ve Ünye ve 
Slnob) a uğrayarak avdet ede-

teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde aaat 

15,30 a kadar münakaaa katipliiine vermeleri lazımdır. Münakasa 

ıartnameleri bf!f lira mukabilinde Anaarada, muhasebat dalreıfn
den lıtanbulda Haydarp&f!i veznesinden tedarik edilebilir. 

cektir. Müracaat mahalli: la
tanbul meymenet hanı altındaki' 
yauhane Telefon: İstanbul 1154 

ı,-~~~2'Eial'lm-
TA VlL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk - İzmir 

* * 12500 kilo delikli bakar antertuvaz çubuklarının kapalı zarfla mü-

nakaıası 7 Temmuz 1930 pazarteıl günü saat 15 te Ankarada Dev

let demlryolları idaresinde yapılacaktır. 
lıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 

aynı günde ıaat 14,30 a kadar münakaıa komisyonuna vermeleri la-

zımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini bei lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpaıada idare veznelerind~n tedarik edebilirler. -----___ . _______ .... _______ _ 
Gişe memuru aranıyor 
Moda deniz banyoları için iki glfe memuruna ihtiyaç \'ardır. 

Hanım veya erkek olması ve kefaleti nakdlyede bulunulması ve 

Almanca bilmeıi ıarttır. Moda' da banyolar müdüriyetine müracaat. 

posta11 

Saadet 
vapuru 

Her Pazarteıi ıaat 1 7 de 
Sirkeci rıhtımından har,.ketle 
Gelibolu, Çanakkale, ~dre
mlt, Ayvalık, Dıkill .. ·e lzmir 
bkelelerine azJnıet ve a vdette 
Dikili, Çanakkaleye ugraya· 
rak istanbula muvasalat ede
cektir. 

DJkkat : Edremit, yolcusu 
trene yetlttirilir. Yolcu bileti 
vapurda da verilir. 

Adres; Yemlıte Tavil zade 
biraderler. Telefon lııt. 2210 
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İstanbul 4üncü icra 01e-

E • t d \,,/ Emlak mü
mnıy e san ıgı zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede ikraz Merhunatın cinı ve nev'i ile Borçlunun 
bedeli L. "'lo. mevki ve müıtemili.tı ilmi 

465 ,Ş2 Beylerbeyin'de Bürhaniye mahallesinde Raıimağa so-
kağında eıki 12 mükerrer ve yeni 16-1, 16-2 numaralı 
elli altı artın arsa üzerinde ahıap bir buçuk katta 
iki oda ve dokıBn altı artın arsa üzerinde bir buçuk 
icatta duvar taıından bir farını havi bir hanenin tam
amı. Abdülkadir ağa 

280 12218 Eyüpsultan'da Kızılmeıçit mahallesinde Kızılmeaçit 
cadde•inde eıki 86, 86 mükerrer ve yeni 42, 44 
44 - 1 numaralı iki yüz on beı arım arsadan ibaret 
münhedim hane arsasının tamamı. (Yalnız yan du· 
varları mevcuttur) Fuat Ef · 

7g 15258 Avvanıaray'da Atik Muıtafapaıa mahalleıfnde Bostan 
• ıokağında eıki 36 ve yeni 52 numaralı ıeksen bir 

artın anr üzerinde ahıep iki katta üç oda bir ıofa 
bir mutfak bir kuyuyu havi bir henenin tamamı. 

Mustafa Ef. 
340 15306 Haaköy'de Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesinde 

Sinago sokağında eıki 28 ve yeui 22, 24 numaralı biri 
yetmiı yedi arıın üzerinde ahıap bir katta iki oda 
bir koridorv havi olup cam ve çerçeveleri sökülmüı 
diğeri iki yüz altmıı üç arıın üzerinde ahıap iki 
katta dokuz oda ve bin iki yüz altmıı üç arıın 
bahçeyi havi tamire muhtaç iki hanenin tamamı. 

lsmail ağa 
120 15648 Beylerbeyin'de Bürhaniye mahallesinde Çamlıca cad· 

desinde eski 2 mükerrer ve yeni 22 numaralı yetmlt 
ıekiz arım üzerinde biri kariir diğeri ahıap olmak 
üzere iki katta biri sandık oda11 olmak üzere dört 
oda iki sofa bir kuyu ve elli artın üzerinde adi taılık 
bir mutfak bir ahır ve üç dönüm iki yüz bir arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. lsmafl Vefa Ef. 

Hatiçe Hadiye ve Şaziment Hanımlar 
100 15 7 09 Kaaımpaıa' da Kulaksız Ahmetkaptan mahallesinde 

Kulakaız caddesinde eıki 82,84,84 mükerrer 84 ve 
yeni 148, 150, 154, 1 numaralı yirmi ikiıer buçuk ar· 
tın kırk beı arımdan üzerinde mebni olup kırk arıın 
üzerinde bir oda ile türbe ittihaz kılınan bir mahalli 
havi iki dükkanın tamamı. Emine Lutfiye H. 

14:5 15962 Mevlevlhanekapmn'da Aydinkethüda mahallesinde 
Keresteciler sokağında eıki 3 nıükerrer ve yeni 3-2 
numaralı yetmlı alta artın üzerinde ahıap bir buçuk 
katta altında bodrumu havi iki oda bir ufak ıofa 
bir mutfak ve yetınit dört arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Necmettin Ef. Hediye H. 

700 16274 Atpazarında Mağniaalı Melimet paıa mahallesinde eı· 
ki saray ve yeni bakkal sokağında eski 2, 4, 6 ve 
yeni 2 numaralı yüz yetmfı arım üzerinde karglr bir 
kattan ibaret bir garajın tamamı Mustafa ağa 

250 16473 Halıcıoğlunda Abdüsselam mahallesinde kumbaracı 
sokağında eıki 16 3 ve yeni 151 numaralı elli yedi 
arıın araa üzerinde dört duvar üzeri kiremitsiz adi 
tahta ile örtülü bir hanenin tamamı. Zehra ve 
Fatma Deliline H. lar 

685 17141 Eyüpsultanda Emirbuhari mıthallesindc kııla cadde
ılr de eski 58 ve yeni 11 numaralı dört yüz beı arıın 
arsa üzerinde ahfap bir kattan ibaret moloz taıından 
adi bir asma odayı ve yedi yüz altını§ bet arım bah· 
çeyi havi bir ot mağazasının tamamı. Ahmet ağa 

409 17236 Yenibahçede defterdar Ahmet çelebi mahatlesinde 
Kazasker en mit sokağında eski 5 ve yeni 7, 9 numaralı 
doksan e.rıın ana üzerinde karglr bir katta üç oda 
bir uf ak antre bir mutfak ve üç yüz kırk sekiz arıın 

• bahçeyi havi natamam bir hanenin tamamı. Hacer H. 
565 17311 Kaaımpaşada kazasker civarında Gazi Haıan paıa 

mahnllesinde atik Teraane kapısı sıra berb~rler cedit 
Tersane sokağında eski 17, 19 ve yeni 37, 39 numaralı 
yüz on arıın arsa üzerinde karglr üç katta iki odaıı 
adi tahta ile bölünmüı olmak üzre ıeklz oda bir 
mutfak bir kuyuyu ve altında adi tahta ile bölünmüı 
üç dukkanı havJ bir hanenin tamamı. Mehmet ve 

Hasan efendiler 
1400 18200 Şehzadebaıında Hoıkadem mahallesinde kırık tulumba 

sokağında eski G,8 kalp ve yeni 8, 10 numaralı üç 
yüz otuz altı arım araa üzerinde ahıap üç buçuk 
kattan ibaret bir bölüğü dokuz oda üç .. ofa bir mut· 
fak ve dört yüz elli dört artın bahçeyi ve diğer 
hölüğü keza dokuz oda üç sofa bir motf ağı havi Jki 
bölüklü tamire muhtaç bir hanenin tamamı Bedia H. 

ı 58 18214 Edlrnekapıaınrla Çakırağa mahallesinde hançerli kilise 
ıokaiında eıkl 22 ve yeni 28 numaralı altmıı altı arıın 
arsa üzerinde mukaddema kargir iki buçuk katta dört 
odayı havı iken üıt katı yıkılmıı yalnız iki oda bir 
bodrumu ve harap bir mutfağı havi bir hanenin 
tamamı. Nesim Ef. 

352 19346 Ayvanıarayda atik muıtafapofa mahallesinde eıki 
fırın ve yeni firın sokağında eski 13 VEI yeni 17, 52 
numaralı geksen beı arıın ana üzerinde karglr iki 
katta aart oda bir mutfa.k bir kuyu ve OD bet &rfln 
bahçeyi ha-vt bir hanenin tamamı. Halil ağa 

~10 1Q418 Fatihte Pirlnççlslnan mahalleılnde kalaycı ıokağında 
eıki 1 ve yeni 11 numaralı seksen (iç artın arsa üze-

~., 
Nevralji 

As piri' n 
., · komprimeleri / 

saytsinde sür'atle tedovi olunur. ~ 
Yalnıı. kırmızı bondırollu hakiki •• ~-. 

ombaJiJınn dikkat ve bu markayı musırrea. 
talep edtnlı. 

~ 

f~-D-e-ft-er_d_a r-lık-ila .... nmllii::~::3B'Ei~---ı 
, ..................... ı ______________ , 

Satılık dükkan 
No ı 2 Valde hanı altında çakmakcılar tahmin edilen kıymeti bedeli 

defaten alınmak ıartlle 800 lira satıt muamelesi pazarlık suretile 
21 Haziran 930 cumarteel iÜDÜ ıaat 14,30 .. da Defterdarlıkta yapıla
caktır. ( R - 37) 

• • 
Satılık ev 

No62.64, Hacımanol sokağı, İmrahor iıyas bey mahallesi, yedikule 
2 katta 6 oda 1 Matbah ve ıaireyi müıtemildir. Tahmin edilen kiy
mett bedeli defa.ten alınmak ıartlle 2000 lira , satıı muamelesi 
pazarlık suretile· 21 Haziran 930 cumarteıl günü saat 14,80 de Def
terdarlıkta yapılacaktir; ( R - 69 ) 

rinde kargir bir buçnk katta biri yemek odası olmak 
üzrn üç oda bir antrepo bir koridor bir mutfak ve elli 
altı a.rıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Rıza Ef. 

4:30 1944:0 Paıabahçeıi'nde Sultaoıye ıokağınea eıki 21 ve yeni 
28, 28-1 numaralı üç yüz otuz arım arsa üzerinde ah· 
ıap iki katta on uç oda bir sofa hır kuyu ve yedt y6z 
elli arıan bahçeyi havi harap bir hanenin tamamı 

Zthnl B. 
320 19615 Çengelköyün'de Köprülü sokağında eski 6 ve yeni a 

numaralı yüz yetmit sekiz arım ana üzerinde ahıap 
iki krı.tta ikili küçük oln•ak üzere altı oda bir mutfak 
bir taılık ve iki yüz elli dokuz arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Müzeyyen H. 

1035 ı 9776 Fatih'te Dülgerzade ~ahalleılnde ada 29 ve herita 
764 mevktlnde eski 1 !>, 15 mükerrer ve yeni 12, 14 
numaralı doksan ıeklz arıın arıa üzerinde karglr maa
daraça üç buçuk katta üç oda bir mutfak ve altında 
bir dükkanı havi bir hanenin nmf hiuesl. Muharrem B 

' 
907 19777 Fatlh'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağında 

eski 18 ve yeni 8 numaralı doksan areın ar(a üzerinde 
kargır bir kattan ibaret müfrez bir dükkanın tamamı. 

Muharrem 8. 
980 ı 9779 Fatth'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağında 

eıkf 20 ve yeni 15 nbmaralı doksan beı arım arsa. 
üzerinde kirglr bir katta müfrez bir dükkanın ta
mamı Muharrem B. 

8659 19791 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant' sokağında 
eski 23 25, 27' 29 ve yeni 15, 15, 1, 15 - 2, 

l " • l 7, 19 nuaıara 1 uç. yüz arıın arsa üzerinde kargi. 
iki katta beıerden on oda btrer ıof a birer mutfak 
birer sarnıç birer taıhk altında iki dükkan mukad
dema yüz yirmi arım arsa üzerinde salhane ve o
dalar ve elyevm lkiyüz elli arım rrıa üzerinde kar
gir üç katla altı oda altı sofa ve dört yüz ıekiz 
arım bahçeyi havı iki hanenin tamamı. 

Muharrem B. ve Fatma H. 
880 20013 Fauh'te Dülgarzade nıahalleıinde Nalbant ıogağında 

eıkl 16 ve yeni 6 numaralı d~ksan arım ar5a üze
rinde kirğlr blrkattan ibaret müfrez bir dükkinan 
tamamı. Nazım B. 

171 O 20014 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve Çama· 
ıırcı sokağında eski 14, 22, 5, ve yeni 4, 4, 1, numa
ralı dokııan beı arıın arıa üzerinde kirglr bir buçuk 
kattan ibaret kotreyı havi bir dükkanın tamamı. 

Nazım B. 
Yukarıda cin• ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emlak 

hizalarında gösterilen bdellerle taliplert üzerinde olup ı 4 Hazi
ran 930 tarihine müsadif Cumarteaı günü saat ikiden itibaren 
müzayedeye mübaıeret olunarak •aat on altıda kat'ı kararlarının 

çekilmesi mukarrer bulundujundan talip olanların mezkur ıünde 
saat on altıya kadar Sandık idareıine Dıüracaat eylemeleri ve saat 
on altıdan ıonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmlyeceğl 
ve mezkur emlike evvelce talip olanların kat'i karar eınaaada 
hazır bulunmadıkları ve baıka talip zuhur eylediği takdirde 
evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı addolunacakları lüzumu tlln 
olunur. 

n1urluğundan: •' 
Açık a rltırma ile paraya ç ol· 

rilecek gayrı menkulün ne 
h bahçe 

duğu : Bostan ve ane l b 
ahır kahvehane ve müıtem~• IU 

Gayrı menkulün bulun ° 
111•· mevki mahallesi, sokağı, nu 

ra11 : Kadıköy lbvahim ai• ~; 
Pilavcı bayırı 1 O kagı eıkt 
M. ve 1 M. B 

Takdir olunan kıymet: :: 
dönüm bir evlek 892 arıın 
parmak bostanın bir dönüaıOD' 
150 lira hane ve ıairenln ıneC" 
muuna 10662 lira 

Artırmanın yapılacağı yer 160 

ıaat: lstanbuı 4 üncü icra dair~ 
ıinde 2-7-930 çarıanba gün6 aa• 
16 ya kadar. 

1 - İıbu gayri menkul~ 
arttırma ıartnamesi 20 - 6 - 93 

tarihinden itibaren 929-101 N:;., 
ile İstanbul 4 üncü icra de.lreıl 
muayyen numarasında herketiO 
görebilmesi için açıktır. JllDdJ 
yazılı olanlardan fazla mal~llla~ 
almak isteyenler, iıbu ıarto• 
meye ve 929-101 doıya numar•; 
aile memuriyetlmlze müracc• 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya ııttrAk fçiO 
yukarda yazılı kıymetin ynsd• 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Haklara tapo ıiclltl• 
ıabit olmayan ipotekli alacaklılar-
la diğer alakadarların ve irtifalı 
hakkı ıahiplerlnfn bu haklarıOI 
ve hususile faiz ve mauaf a dair 
olan iddialarını ııbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün lçfod• 
evrakı müıbetelerile birlikte 1111" 
muriyelimlze bildirmeleri ıcaP 
eder, akıt halde hakları tapo .ı· 
cilile sabit olmayanlar ıatıı b• .. 
delinin paylatmaıında hariç ~alır· 

4 - Gösteı ilen günde arttır 
maya tıtirak edenler arttırlll• 
ıartnamesinl okumuı ve lnzulll .. 
lu malumatı almıf bunları' ta .. 
mamen kabul etmlı ad veJtib•' 
olunur. Üstünde bırakılan ı•ff' 
menkulün bedeli zamananda .,, .. 
rilmezse gayrı menkul ikinci bit 
arttırma ile ıatılır ve bed•l 
farkı merhun kalan yüzde bet 
faiz ve diğer zararlar ayrı~ 

hükme hacet kalmaksızın ıne"' 
muriyellmtzce alıcıdan tahı!l o· 
lunur. Beı numaralı fıkradaki 
·ıart tahakkuk etmek kaydtl• 
üç defa bağırdıktan ıonra ıayrı 
menkul en çok arttıranın üstün• 
de bırakılır. Şart tahakkuk et· 
mezse arttırma aeri birakılıP 
alıcı taahhütlerinden kurtulur "' 
teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci v•f' 
ikinci olmasına ve gayri menkul• 
tealluk eden kanuni hakka ve 

ıatıtın tarzına göre diğer ıartlar• 
Artırma 2 el pefin para ile sabi· 
maktadır 1 el arttırmada boıı.
nın bir dönümünen 7 5 lira diler 
emlakin tamamına 4400 lir• 
verilmittlr. Müterakim verti 
ve evkaf ve Belediye rüıumU 
müıteriye aittir. 

Yazılan bostan ve maa mili' 
temtlat emlak yukarıda gösterile" 
2-7-930 tarihinde lıt. 4 cü fer• 
memurluğu odasında iıbu iliu .,, 
gösterilen arttırma ıartnameıl 
dairesinde ıatılacaiı ilin olunur• , --
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