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Baş muharririmiz Arif Oruç B. ve avukatı bu gün 
Ankaraya hareket ediyorlar. 

Ankaradaki muhakememizde hazır bulunacaklardır . 
• ,..... iktisat programı 

..................................... 
ismet Pş. kabinesi meşhurprogra-
1>1ı Meclise verdi. Mes' elenin şid
detle münakasaya değeri vardır 

lk 1ımet :paıa ve çalııma ar-
adaıları tarafından hazırlan-

'llııı !olan fktısat programı 
llihayet büyük millet mecllıine 
be•kedilmlttir. Uzun zamandan-
erı dedikoduları yapılan bu 

Program "66,, maddeden ibaret 
~bulunuyor. Programın, memle
·~etfn hayatı ve varlığı ile çok 

erinden alAkaıı olduğunu kay-
da lüzum yoktur. Bu itibarla 
Proaramın Millet Meclisi umu
llıi heyetine sevlcedilmezden 
'"ve), alakadar olduiu encü-FJ 
llık enlerde inceden inceye tet-

ikf fcabediyor. Halbuki, 

Samimi kanaatlerimizi daha 
açık ıöylemek lcabedene, tik 
tanzimi anlarındaki cazip gelen 
neıelerle fırkanın programı 
olarak kabul edileceği dan 
edilmft olan "66" maddelik 
program, Millet Meclisinden 
evvel, encümenler hey'ctince 
lüzumundan fazla bir dikkat 
ve itinaya mühtaç buluniyor. 

Maddelerin kaiıt üzerinde 
ifade ettiği manalar tatbiki Pn 
baılt görülen husu.at ta bile 
umulmadık mütkülatı davet 
edebılir. 

Programın ıasnlf ve tanzi
mi ile yazılıtı cidden parlak
tır. lımet paaayı ve muhterem 

lfte yeni bir zarar ! 

Maliye ve Ticaret vekaletlerinin tah
kikata vaziyet etmelerini bekliyoruz. 

~~ ........ -==-=------
-Milli iktisat prensiplerine mugayir i sigortalar 

memlekete yeni bir darbeCvurdu. 
Haber aldıtımıza göre sigorta 

kompanyalarından bir gurup 
namına bf r Türk sigorta komlı
yoncusu tütün inhisarı idareılne 
müracaat ederek idarenin ıigor
talarını yapmağa talip olmuf 
ve bir hizmeti mahsuıa olmak 
üzre ıahsına ait komisyonun kısmı 
azamıuı idare lehine terkedece-
ğinl bildirmittir. l 

Sigorta it le rinde bir trllst 
vucuda getiren milli rean111üranı 
sigorta §irketlle Ünyon g--ıırubu, 
sigortacılar ıindikası vasJtaıila, 

tröstü 

Program yalnız bir encümenin 
tetkikınden geçecek gibi ma · 
~lYett yoktur. lktıaat, Zıraat, 

af ıa, Maliye itlerine tiddetle 
taalluku, lttıbatı vardır. 

itte bunun içindir ki: Proı
tanı bu encllmenlerde en 

maıai arkadaılarını edebiyat 
ıahaıında de muvaffak adde
dilebllinecek mazharlyetlerJn
den dolayı tebrik etmemeyi 
lnıafıızhk addederiz. 

1 
tütün inhisarına teklff attc.. bulu
uan kompanyaları aralarında 
munakit mukavele mucibince 
gerek tellalların ıahıi komis-

Bir ıtgorta 1\rketine - 10,000 lira zararına İf yaptıran 

'JVitün İnhisar İdaresi 
fazlalıkla ünyon gurubuna sigor· 
talarının yaptırmağa mecbur 
kalmııtır. Sigortacılar tröstünün 
bu tekilde müdahalesi hem ha
zineyi hem de ıfgorta komiıyon
culuiu IJe geçinen Türkleri muta
zarrır etmektedir. 

muhalif bfr tekilde vücuda geti
rilmlt olan ıfgortacılar tröstü 
ahkamı kanunlyeyl yanlıı tefsir 
ederek ılgorta komiıyoncularmın 
menafi ve hukuku ıahılyelerlnl 
baltalamaktadır. 

ehemmiyetsiz teferrnatına va
rıncaya kadar ıozden aeçl-
rUrnea ı, tahlte edilmesi lazım
dır, 

Bundan sonrada, Ali mec
lis huzuruna ıevkı icab•dlyor. 

Tabtt iktisat encnmenlerlnin 
ıtıilıtereken mütalaa etmeleri 
ıarurı bulunan bu program, 
lnemlekettn halde ve ne 
11likbalde terakkisine, inkltafı
na. yarayacak mıdır? 

Programın; ötedenberl ik
llıat ve maliye politikasını be-
bhnıemediilmiz, son bir kaç 
•enellk matıet vasıtalarını alt
tlkçe darlatmıı olan ismet P. 
ka.bineal tarafından yapılmıı 
0lrnaaı bizi endiıeye sevk et
llılyor. Yeter ki, hastalık te
da.\'f edllmlı, teıfiyeye doiru 
lattdat gösterilmlı olaun. 

O zaman ismet Paıa ile 
lheıal arkadatlarının büylik-
Iüklerl, uzaiı görmek kudret
leri karımnda bizler küçüldü
lünıüzü &örmekle mübahl ol
ınuı bulunurduk ! . 

Hakikaten, kabine hazırla
mıt olduğu program ile millete 
ve meclise kartı tarıht bir me
suliyet daha tekabbül etmekte
dir. Yalnız uzun münakaıalara 
tahammülü olan programın, 
meclisin taliline pek yaklaııl
dıfı ııralarda müzakeresine 
batlanmamalı tdt. 

Mamaafih, muhterem Mebus
larımızın, fcabeder ve lüzum 
hasıl oluna, istirahat ve tatil 
günlerinden fedakarlık yapa
caklarına milletin tam bir iti-
madı vardıc. Bu cihetten de, 
Millet Meclisinden kamil bir 
progra·m çıkacağı f üphealzdir. 

Sonra : programda serbest 
mıntaka, Devlet Bankaıı, ihra
cat itleri. gümrük tarifeleri, 

inhisarlar, ziraat, orman ve maa
dtn itleri gibi bazı maddeler 
bulunuyor ,ki bunların seneler
den beri fmhalindekf sebepler 

fde kanaat bahıolacak ıekilde 
araıtırılmak lcabeder. 

"Memleketin, milletin bek
ledfif de bunlardan ibarettir. 

Ari( Orl4ç 

Evrakımız iade edildi! 
... 

ikinci ~ezadan ~i;; .. ~ezaya sevkedil
mış olan dosyalar iade edildi 

Arif Oruç B. ye att da- 1 d h k "'a ar
an üçüne alt mu a eQıe evrakı 

e\'velce ikinci ceza mabkeıneatn-
den afır ceza mahkemeılne lrÖn
derllrnf t, ve aiır cezada garüien 
llıalcım dava ile tevhidi isten
llıtıu. 

d Dün ağır ceza mahkemesin-
e bu meseleler için muhakeme

llıiz aörülmüı tür. 

t 
Müddeiumumi Cemil beyin 

-lehı .. ._ :uzerlne evrak ve doıya-
"tııa ld o ufu aibl ikinci ceza 

mahkemesine iadesine karar 
verllmlttlr. 

Baı muharririmiz Arif Oruç 
Bey de vekilimiz Nuri beyle 
beraber bu günkü trenle Anka
raya hareket edecektir. 

Mal~ındurkt, Maliye vekili 
Saracoflu Şükrü Beyin Arif Oruç 
8. aleyhine Ankarad lf a aı ye ce-
za mahkemesinde açmıı olduiu 
hakaret davasına, önfünüzdekl 
pazar a{inü baılanacaktır. 

yonlarını terk ve gerek kom
panyaların fiatlardan tenzilat 
icra edemiyeceklerint ileri süre
rek tekliflerini geri almağa ic

bar etmfttlr. Bu vaziyet karıı
ıında tütün lnhlıar idaresi a-eçen 
aeneye niıbetle (70,000) lira bir Milli iktiıat prenıtplerlne 

Ticaret ve Maliye vekaletinin 
bu mes' ele üzerinde tahkikat 
yapmaımı bekleriz. 

25 Polis Merkezi 
11 e mi indiriliyor? 

Halkı düşünen yok mu? __ .... _..._... . 
lıtihbaratımıza nazaran Is- ı 

tanbul yllAyeU dnhtlinde mevcut 1 
bulunan poltı merkez memurluk
larının on bire tenzil edilmeli 
D. V. tarefından tasavvur edi
lmektedir. 

Şekere zam edilen muamele vergisin
de hakikati dinleyelim! 

Bu haber henüz resmen tah
akkuk etmemif hede D. Veka
letinin buna dair yeni bir projesi 
olduğu söylenmektedir. 

Bu gıdaya vurulan zamdan dolayi 
hükumete müracaatta bulunuldu 

Elyevm lıtanbul pollı müdfrl
yett kadrosunda 25 Polis merkez 
memurluiu bulunmaktadır. 

Projeye nazaran bu 25 P. 
merkez memurluiu 11 mıntıkaya 
ayrılarak dllerlelr Polis serko
miıerlikleri tarafından idare 
edilecektir. 

Sanat aşıkı ·gen<; 

Şeker tnhiaarının lagvı mu
karrerdir. Bundan sonra ıeker 
ithalatının nasıl bir muameleye 
tabi olacağı hakkmda tahkikat 
yaptık. inhisar reımi namı ile 

· alınan verğl lnhisarın lağvl ile 
aümrük tarife kanunu mucibince 
hemen aynen gümrük resmi 
olarak alınacaktır. Bu huıuıta 

kendlıl ile görüten bir muharri
rlmize ıeker tüccarlarımızdao 
biri tunları aöylemtıttr: 

Jlfeşh1'r Jlobespi!J JI' 
ilminde ateıin 
zekalı bir ııenç Büyük Fransız ihtilali 
ıehrfmlze gel- 1 nasıl hazırlandı? 
mit.bütün mat- } d ? N } 
baaıarı ve bu N aşıl baş a ı . ası 
meyanda bizim ti d ? 
matbaamızı da pa a 1 • 

Rahmi Ef. gezmiştir. Rah-
1 

Büyük ihtilalin içinde dönen 
(Devamı 2 inci sahifede) 1 entrikalar ••. 

........................................................ 'cki,kadınve kumar 
Haydar Rif at Beyin l 4

, 

Dikkat . Yeni tefrikamız 1\1 iiddeiunıumiye ceva p)a rı 
1 

- 4 üncn ıahlfemlzde -
• ne bir romandır, 

ne de btr maıal ••• 

-lnhiıar kalkacak aynı verğl
yf rüsumat alacak. Buna zam 
olarak birde yüzde 6 muamele 
vergisi ve oktruva reıml bine
cektir. Bunu bittabi tüccar ver
meyecek bu te~amen müsteh
liklerhıi cebinden çıkacak bir 

1eydir. Tüccar arada mütevauıt 
vaziyettedir. Alınacak muamele 
vergfıi: 

Beher vagonda (240) liradır! 



Millet meclisinin son müza
kereleri içinde şerh edilmeğe 

layık mes' eleler vardırki bunlar
dan biri Türk gençlerinin me· 
muriyetten ziyade husuıi teıeb
büslere girişmek havesini uyan 
dırmak mes'elesidir. Bu haki 
katen bizim için pek mühim, 
pek hayatı bir mes'eledir. 

Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse demeliyiz ki Türklerde 
ayhkcıhk havesi hiç gönmeyor. 
Bunun sebepleri yok değildir. ilk 
sebep an'anadır. Tanzimatın 
iliinından sonra Türkler memuri· 
yete pek fazla sarılmıılardır. 

Bilhassa Hırlstiyanlarda iktisadi 
meslekler çok feyiz görmüıtür. 

B , sayede hlrlstlyanlar serbest 
meydan bularak Türkiye ile Av-
rupa arasında ticcari ve ~iktisadi 
müna ebat tesis ederek büyük 
vehirlerde idarelde açmıılardır. 

Hiriatiyanlar bu teıebbüılerile 
memleketimizde hizmet etmiıler
dlr. ihracat işte o zeman meydan 
almağa baılamııtır. Kendlleride 
vakıa büyük . servetlere sahip ol
muılardır amma buda bihakkın· 
dır. 

Türkler men•uriyetlere heves 
etmek sayesinde fakir olmuılar· 

-
Şehiremaneti namına okturva 
( 5 O ) liradır. Bunun mecmuu 
(290) lira beher vagun için güm
rük resmine ilave edilecek mik
tardadır. 

Gümrük resmi fiimdiye kadar 
1880 lira beher vagon için idi. 
Şimdi : 850 lira beher vagon 
için inhisar bedeli, vekeza; 290 
lira beher vagon muamele ve 

Yazan: Ahmet Cevdet 
l Cdır, Bu yüzden türk milletinin isyan! 

~~{+-

Tuz mücadelesi 
devam ediyor 

Dharasana, 21 (A.A.) - 2000 
kadar gönüllü ıaat I 8 de tuz de
poıuna yeni bir akın yapmıılar
dır. Bu hücum o kadar şiddetli 
ve anudane olmuıtur ki gönüllü
lerden 300 kadarı yaralanmı§tır, 

Bombay, 22 (A.A.) - 100 ka
dar gönüllü bu sabah dünkü a
kınlarına devam etınek üzre Va
dala tuz an barına gelmtılerdir. 
Polis bunların üzerine opalarla 
hücum ederek cümlesini tevkif 
etmiştir. Bu esnada r> gönüllü 
yaralanmııtır. Baıka bir 30 kt
,ilfk gönüllü grupu tuz anbarına 
hücum ettikleri eınada bunlar
dan 1 s'i t~vkif edilmirtir. Bir
çokları kapabildikleri tuzlarla 
kaçmağa muvaffak olmutlardır. 

1 çektiği felaketleri tasvire hacet 
yoktur. Türkler heplmemuriyete 
yapıımak yüzünden Avrupaile ün
dyet peyda edemeyüp oraya ya
banci kalmıılardır. Hıristiyanlar 
ise münaıebatı liccariye ııayealnde 
Avrapahlara kendilerini sevdir
miıler ve onların medeniyetlerini 
de pek kolayca almıılardır. O 
yüzden A vrupanın mazharı hi
mayesi olmuılardır. Yine anun 
neticesidir ki Türkler emretmeyi 
yani mafevk olmayı severler ! 
Bu onlarda eskiden beri temer
küz ctmittir. Dikkat etmezmisi· 
niz ki bu amiriyetf n lisanımızda 

da tesirleri henüz vardır. (Bu
yurmak) maıtarı bizde azıcık yük
sekçe bir amirin her dürlü efal ve 
harekatına yatıp kalkmasına 

kadar izafe edilir! Gazeteleri
mizin her giınkü nüshalarında 
bir kaç fıkrada bu edebiyat ıui 
istimaline tesadüf edilir. Temel
luk ve tabasbus tablrleride o 
amiriyet hevesinin tevlit etti~l 
fenalıklardandır. kezalik habbeyi 
kubbe yapmak mübaliga cılığıda 
o sayede ahlakımıza hakim ol-

Altın harf l 
albümü hazırlandı 1 

muıtur. İkinci sebep Türk genç- Ankara, 22 (Telefon) - Millet 
lerlni marifetle yetlıttrmemek meclisi yeni harfler kanununu 
ve terbiye etmemekte de münde- . kabul ederken Gazi hazretlerine 
miçtir. Biz bu marifet mektep- altından mamul olmak ıartıla 
lerfnin nasıl teofs olunduğunu harflerden mürekkep bir albüm 
bilmeyiz. Ona benzer mek- takdimine karar vermııli. Bu al-
teplarde okuyanlarda doğruca büm ikmal edilmiı olup· Gazi haz-

1 
l 

memuriyete koşarlar. Bir küçük retlerine takdim edilmek üzredir. 

ite girip te mesai ve tecrübeler 1 G • H M ı · 
sayesinde iktisadi malumat sa- azı z. ec ıste . 

lngiliz kabinasında 
buhran! 

Müşkil vaziyete düŞen Mak Donald. 
itimat reyi alamazsa kraldan meclı· 

· sin feshini isteyecek 
Londra 21 (A. A.) Avam 

kamzra111 koridorlarında söylen· 
diğine göre hükumet pek müı
kül bir vaziyete düımüıtür. Baı 
vekilin yarın toplanacak olan 
amele fırkası içtimaanda bu fır· 

kanın sol cenahı tarafından vuku 
bulan hücumlara bir nihayet 
vermeğe karar verdiği haber 
ahnmııtır. 

Aglebi ihtimale göre M. Mac 
Donald her türlü kayit ve ıart· 

tan arı bir itimat reyi talep 
edecek kendiıine bu suretle 
itimat beyan edilmediği takdirde 
parlamentonun feshini ve yeniden 
umumi intihabat yapılmasını 

l kırala tavsiye edeceğini fırkeY' 
bildirecektir. 

Zfraat bütçesinin nıü:ıakere-
kfr ıi vesilesile muhafazakarlar 

kômetin zirai siyasetine tfddetle 
hücum etmtılcrdir. 

Lortlar kanıarası 
harekette 

Londra, 21 (A.A) - Hüku
metin zirai siyaseti lortlar ks
marasında tiddetle tenkit edtl
mittir. Bu siyasetin neticeıi 
olarak zirai ıanatlarda görülen 
inhitatın ve günden güne artan 
itılzliğin büyük endlteler uyan
dırdığına dair meclise verilen 
bir karar sureti 25 muhalif reye 
kartı 103 rey. ile kabul edılmtıtlr· 

Askeri ceza kanunu ve seyrisefain 
bütçesi mecliste kabul edildi 

Ankara, 22 (Telefon) Büyük 
millet mecliai bu günkü içtima
ında askeri ceza ve askeri usulü 
muhakeme kanunları müzakere 
ve kül halinde kabul edilmfıtir. 

Bundan ıonra Türkiye Al
manya konsolosluk mukavelesi 
tasdik edilmitUr. 

layihaıı ve müteakiben seyrise· 
f ain bütçesi müzakere ve kabul 
edilmittlr. 

Badehu devlet demir yolları 
bütçesi müzakere edi imi ı ve 
Nafia vekili Recep bey demir 
yollarımızın vaziyetleri hakkın
da beyanatta bulunmuttur. 

okturva, mecmuu ( 3020 ) lira 'ı 
resim a\macaktır. Bu suretle ıe-

Muhteİit hakem mahkemele-hibi olmayı kendimize yedire- Ankara, 22 (Telefon) \ 
meyiz. Bir az okuyup yazması Gaz.i Hazretleri bugün mec- j rintn hükümleı·inin ıurett infazı lanacaktır, 
olanlar küçük! metguliyeleri lise gelerek dairel mahausala- * * * 

Meclis Cumartesi günü top· 

ker §imdiye kadnr 35 kr. ken 
şimdi 39 kr. olacaktır. Halbuki ı 
ıekerin maliyet fiatı 12 lrnruıtur. ı' 
Ve müstehlikler bu 39 lrnruıu 

yalnız vergi olarok vermektedir- ı 
ler. Bu yeni vaziyette tüccarın 

istifadesi ~nhisar kalkmadan ev- 1 
vel memlekete ithal edip depo 
edecekleri stok olacaktır. bu ' 
ıuretle elindeki stok malın · 
muamele ve oktruvasından Jsti-

istihkar ederler ve onun ıçın rında bir saat kalrnıılar ve ba- A •k J ı•k • 
iktisadiyatta büyük adam ola- dehu Gazi çifliğini teşrif etmiı- merı a 1 tayyare· flSaf programı 
mazıar, isterler kı derhaı ma- ıerdır. cileri Ankarada heyeti vekilede 
roken koltuklara otursunlar. z ) } f 

Meslek mektepleri Avrupada · f ze e. Ankara; 22 (AA.) - Amer\- Ankara, 22 {Telefon)-Heyeti 
ne mükemmeliyete ermfftfr. Kudüs, 21 ( A . A) - saat kan tayyarecilerinden ikisi bu- vekile bu gün toplanarak tktiıat 

O mekteplerden çıkanlar, 
1 

12,45 te kudüsta hafif bir zelzele gün ıaat 11,30 da Eskitehirden programını müzakere etmit ve 
bilahara tecrübe devresine gir· olmu~tur. şehrimize gelmişler "'ve tayyare İktisat Vekilinin bu husustaki 
dikleri zaman hizmet ettikleri = cemiyeti reiıl ıehremtni polis mü- izahatını dtnlemiıtfr. 
yerlerde makbule geçerler, he'e nayi teessüs edemedi.Mithat paıa dürü ve daha bir çok zevat ve -= • 

f ade etmif olacaktır. 
Bu hususta ticaret odası tara-

ıonraları, tecrübenin devamlle merhum ki memleketin dahili halk tarafından karıılanmıılardır Aleni teşekkür 
r belli baılı birer adam olurlar. idaresini tanzim emrinde Türk· Tayyareciler Ankarapalasa müsa· Aydın mebusu Tahsin beyefendiye 

Bu mekteplerden çıkanlar aranır yede elyevm yegane yüksek bir ffr edilmiılerdir. İstanbul limanının iktlsadiya-
fından mekamı aidine müracaat sorulur. mertebededir, 11ektebi sanayii LJ l tını felce ogratan liman ıtrketinio 
vaki olmuı ve ıeker ithalatının Size bir misal göstereyim. yani (Kılinç haneyi) nekadnr te· nacı arın Vapuru luzumsuzluguna ve Mavunacılar 
ehali nef'ine muamele ve oktru- • Lozan ticaret mektebinden ça- kemmül ettirdi ve oradan çıknan- hakkında büyük millet mecliıinde 
va vergilerinden muafiyeti hak- ; Iııarak çıkanları Amerika- ların istikbaline ne mertebe le· tutuştu himayekar beyanatı alinize Ma-
kında kükmetin nazarı dikkati ı hibl M · 1 

ya bile alup eötürürler. min etti. Sabah gazetes sa arsllya, 22 (A.A) - 15000 vunacılar namına arzı tetaklcür 
:li.ne!i~::::ıdik~i:te batl:~a~~t~: Çünkü rnlar iki üç türlü def- Mihran efendi o mektebin ta- hacıyı hamil olan "Aıya,, vapuru ederim efendim. 
naatlndeyiz. Çünkü şeker hava- ter tutmak usulüne vakıf olduk- lebesinden biridirkf matb~acılığ• Cidde limanında ateı almııtır. Galatada Mustafa Hilıni 
yici zaruriye mesabesinde bir lan aibi her halde üç lisana da ve mürettipliği orada öğrenmit· Ceınıde bulunanların cümleıi Hanında " 3• 6 numaralı 
gıdadır, Bu gıda üzerine zam sahiptirler. Ur· başka vapurlara nakledilmitler- yazıhanede : Oıman 
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olup olmadığını sormuf. Biz görü· 
türken Handan dalmağa baıla
mıth, usulca baıını yaıtığa koy· 
duk annesi Jpek bir nıendil ile 
onun solgun yüzünü ıineklerken 
ayaklarıınıa burnuna basarak ya

rın aralıklarından başları uza
nıyor ve her gün sabahları gider 
akşamları dönerken aynı deyiş
meyen manzaralarla karıı

laııyorum, bazı defa gurup
tan çok rsonralara kalıyorum be
raber yemek yiyoruz onu uyu
lunca ya kadar batında bekliyo· 
ruz ve karanlıklarda dolana do· 
lana geriye dönüyorum. 

Sanat aşıkı genç 

( Ankarada bi.!_ macera) 

diğl için üzülüyordum. Belki ben ı 
onları aörüp tıltecektlm,onlar beni 

görmiyeceklerdi ne fena Feridun 

bey düıününüz blrkere birde ha
vayı neıimiye karııınıısınız gözle 

görülüyor elle tutul:myoraunuz 
görüyorsunuz his ediyorsunuz fa-

kat ıöylemekten kendinizi bildir
mekten memnuıunuz her ıeyl 

hatırlıyor ,muhakeme ediyorsunuz 
dütüne biliyorsunuz, bunlar bana 
pek ağır aelmtıu tıte. 

Ellerini okıadım böyle mana
sız teyler dütünmeyinlz olmazmı, 

dedim. Dermansızlığını aöıteren 
bir tebessümle cevap verdi. 

_ Düıünmiyeyim diyorum dl-

Yazan: AY l/AıY 
yorum olmıyorki yapamıyorumkl 
elimde değil. · 

Valideıi girerken mevzuu de
ğiıtlrdik, ben Safiye hanıma ıor· 
dum. 

- Çorbaya mesela köfte mu
hallebi etbi ıeylere müsaade el
timi doktor hanım efendi. 

Annesi dündenberl çorba ver· 
diklerini bu aktamdan itib~ren 
de köfte muhallebi vermiye baı· 
layacaklarını ıöyledi. 

Sami beyin vekaletten her 
lıaat telefonla Handanın ııhhati· 
ne dair muntazam hal>erler aldı
ğını öğrendim, bir azevvel benim 
zlyareUmide ıöylel':'ltler memnun 
olmuı amcamdan yeni bir haber 

vaşça ~veda edip ayrıldım. 
Sabahları tefakla beraber kal

karak giyinerek otobllle Keçi Ö· 

rene ona koıuyorum, her sabah 
erkenden ıehre inenler akıl isti
kamete giden bir otomobilde dal
gın bir adam görüp merak eder
lerse tıte o benim, sabahları 
erkenden sakin köıklerln taı ba· 
ınmaklarını yıkayan çıplak ba
caklı genç hizmetçi kızlar kuva
ları ile süpürgelerini bir tarafa 
çekerek kayıp oluncuya kadar 
arkamdan bakıyorlar, itlerine er
ken gitmek mutadı olanların yüz
lerinde bir tebessüm beliriyor 
uyku uyuyamayarak pencerele
rinde ıabahı eden kadın ve kız 
hayaletleri varki yetil pancurla-

Artık Cyardıma muhtaç kal
maksızın kendi kendine ayağa 
kalka biliyor güneı yeııl ağaçla
rın dugruğuna yükselirken köık 
kapısı . önündeki çakıllar üzerine 
bir fezlone koyuyoruz. 

Handan buradl\ güneı banyosu 
alıyor· Bir sandalya ~ karıısı
na geçerek banyo vaktini geçi
rinclye kadar avut~ağa çalıtıyo
rum. Bütün bunları anlıyor, ıol
gun yanakları belirsiz kızararak: 

- Sız çok eyi kalpliılnlz. 
Feridun bey diyor. Ve gözlerini 

( Devamı var ) 

[Birinci ıahif eden devam 1 
DJi efendinin gösterdiği dikkat, 
teceasüs ve öğrenmek aıkı ıana
yici gençlermfzin yetlıltl hakkın
da bizi çok mutahassiı eden ü- • 
mitler bırakmııtır. 

Şimdiye kadar kendi baıına 
samimi bir alakadarlıkla matbu· 
atı ve matbuat sanayiinl öğren
mek orzusunu gfütermiı eencl 
miz yoktur. 

Bu; yetiıen neılin kof olma· 
yacaiına ve ilimden baıka 
bir ıeye pabuç bırakmayacafına 
ulvi bir iıarettir. Böyle gençleri 
yetlıtiren Edirne sanayi mektebi· 
ni tebrik ederiz. 

Fener yangınında kast 
eseri görüldü 

Evvelki gün vukua aelen fe· 
ner yangınında kaıt eseri Q'Ö
rülmüıtür. 

Tahkikat devam etmektedir. 
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Hüsnü 
HamitB. 

Fen f akÜitesinde 
neden istifa etti ? 
ı.ı_ Fen fakültesi reisi Hüsnü 
d tnlt beyin istifa ettiği malum-
ur. 

btr Bu mes' ele hakkında esaslı 
k,d malumat almak, ve timdiye 
d" ar Yazılan müphem havadiıleri 

., YARIN 

Büyük doktorlar 1büy .. k 
ücret almalı mı? 

Mazhar Osman B.in fikirlerine D. 
Muhip Nurettin B. ·ne diyor ? 

Sahife 8 ·. 

Hudut haricine atılıyor ! 
Esrar, 

---·· .. ~···-
afyon, kokayin kaçakcısı 

emir geldi. · 

• • 
ıçın 

ofrulaınak için dün Hüsnü Ha
"1lt beyi ziyaret ettik: 

1 - İstifa ettiğim doğrudur. 
•llfa dı naınem V ekatete taktim edil-
. lakın henüz bir cevap gel

l!ıedt, 

D. Muhip B. (Yarın) daki makalelerin 
den dolayı haysiyet divanına veriliyor 

Ötedenberl f stanbul limanın
da esrar, afyon ve kokain ka
çakcılığı yapan yunanlı Arabaki 

Nıkonun dahHtye vekaleti tara
fmdan milli hudutlar haricine 
çıkarılması emredilmitUr. Bu a
dam ; bircok vak'alarından ma
da geçenlerde Beyo~lunda Fi-

ruzağadaki evinden İskenderlye
ye kaçırılmak üzere 35 kıyye es
rar, 10 kilo afyon yakalanmı§br. 

Dahiliye vekaleti kararı is
lanbul polis müdiriyetine tebliğ 

edildiğinden Ntkonun pasaportu 
yaptırılacak ve polis nezaretfle 
hudut haricine cıkarılacaktır. 

- istifanızın sebebi nedir? 
n - Hiç bir sebep yoktur, yal
ıı fazla yoruldum, Avrupayada 

~itn:ıek iıteyorum. Esasen müd
ettnı de Elülde bitiyor. bir an 

:,~•el Yerime baıka bf risinin in
lp edilmesi için latif a etltiD" • 

l - Ya gene sizi intihap eder
erıe? 

- Ben namzetlifimi vazet
lntdlnı, Hem Vekaletten bu hu
•uıta müıbet menfi bir cevap 
aelrnedt. Ona ınttzar ediyorum. 

- Namzetler kimlerdir? 

1 
- Bilmiyorum; ben de gazete

erde bir iki ilim okudum. 

Fen fakültesinde 
Fen fakültesi meclisi müder

tlatni dün mutat ictlmalarından 
bttlnl akt et mittir. 

liüınu Hamit beyin riyaset 
:tlltı bir ictlmada, bir haziranda 

•tlayacak olan imtihanlar icin 
!!llleyylzler intihap e~~iıttr. 

Yeni sergi 
Sanayi bi;İiğinin kadrosu 

bir kişi inıiş! 
Sanayi birliği tarafından bu 

•ene de Galatasarayda agustosta 
~etli mallar ıereisl açılacaktır· 

lcaret odası ıereiye S bin lira 
1-hıiıat verirken serginin tanzl
lnatana ve ıdaresloe odanında 
1flita.kini teklif etmlt ve bu 
~eldıf lıanayl birliği tarafından 
it lhul edilmiıtir. Sanayi birlili 
l lt,bı umumlıl Nazmi beyin ıöy-

• 

ediilne nazaıan sanayi blzliğl-
~ll b<itün kadrosu bir kitiden 

ltet olduğundan serginin tan
~~lnde fahriyen çahıacak zeva
fl lhtıyaç vardır. Odadın iıttrakl 

e Oda memurlarından istifade 
•ut t \ tıı ~ l e buda temin edilmiı ol-
tktadır. 

l' . --+f'-•lf<f-4• .. · --

llrıng kulüpler kongrası 
toplanıyor 

Turlng kulüpler ttlibadı kon
Rraıı bu •ene S 1 mayısta ıebri
llllzde D lm t l 0 abahçe sarayında 
bop anacaktır. İlk celsesi Dolma-
S:~çe •arayında Dahiliye vekili 

"'K."7& b lacak ol ey tarafından açı-
a.n ko 

ltıesi salon d nara Galatasaray 
un a. dört ü d 

edecektir. Kon g n evam 
ara aza.sa 30 

Jıı cüma günQ linıa ma-
T 

nınuza gele-
cek elan evere vapurıl e tehrl-
llıfze geleceklerdir. Konı.r .,. • a azau 
~aradeniz boğazında vilay t e ve 
•ınanet erkanı tarafından ıattk-
haı edilecektir. 

Kongranın küıadından sonra 
'ıa otomobillerle Ayasofya, Sul
lanahınet, Süleymanlye camileri 
11• Evkafı tslfımiye müzesini ge
~•cekttr. Ertesi aün akıam To-
"'tlı d f d Yan a Şehremaneti tara ın-
v:nb~zalar ıerefine bir ziyafet 

r ıuvare verilecektir. 

\ mmiyetll ise o doktor hastaya 
rahat olur onu profesörin hususi 
muayene hanesine bu mümkün 
değilse bulunduğu umumi haıta- Cerh! \ Boğuldu! 

Mazhar Osman B. in (latan· 
bul serlrlyatı) ilimli mecmu
ada çıkan son yazısı münasebe
ttle doktor Muhip Nurettin B. le 
dün bir muharririmlz görüımüı
tür. Doktor B. bu yazı için 
dfyorkt : 

- Mazhar Osman B. maddi 
bir yol bulmuı. Yüksek doktor
lar küçük doktorlardan çok faz
la ücret alırlarsa halk bu suret
le tasfiyeye uğramıı olur Simdi 
doktorlara müracaat etmek isteyen 
bir hasta düt unüyor. ( Verece
ğim iki liranın üıtüne bir lira 
daha kor, bir profesör tabibe 
giderim ) diyor. Ve buda küçük 
dolctorların tısız kalmasını mucip 
oluyor. 

haneye yatırır. Bu suretle hiç 
bir hasta tedaviden mahrum 

kalmaz. Bu maddi bf r tarzı hal 
olduğu gibi, birde manen idrak 
mes' eleıi vardırkf biz bunun hal-

•)lr<JnC-t-- ·>~-<-

Para, arkadaşlığa' Müddei umumi 
galip geldı. 1 tahkikata başladı 

halbuki arada çok farklı bir 
ücret fazla lığı bulunu na o ze
m an bu fazlalığı veremiyecekler 
orta doktora müracaat mecbur 
kalacaklardır. Fakat eğer hastalık 

cidden bir prof esörln müdahale
sini istilzam eder derecede ehe-

Taksi artıyor! 
->~•--

Encün1en fiatlarım tcz-
yidini kabul etti 

Takıl ücretlerinin bir mıktar 
tezyidi için töferler cemiyetinin 
emanet nezdindekl teıebbüıü 
semere vermtı ve taksilerin tez
yidi kararlaıtırılmııtır. Yalnız 

büyük ve küçük taksilerin ne 
miktar artacağı kat'ı olarak tes
bit edllmiıtlr. Bir kaç güne 
kadar bu cihette tayin edile
cektir. 

3 ınilyon liralık buğday 
ihraç eaeceğiz 

Yapılan tetkikata nazaran 
Türkiye bu sene en çok buğday 
istihsal edecek memleketlerden 
biridir. Diğer Yunanistan gibi 
bazı memleketlerde bu sene 
buiday mahsulünün fena vazi

yette olma11 memleketimizden 
buralara ihracat vukuunu intaç 
edecektir. Yapılan tahminlere 
nazaran bu sene buğday, arpa 
ve snlre ihracatı memleketimize 
S milyon lnailiz lirası girmesine 
sebep olacaktır. 

Genç ressamlar sergisi 
Genç re11amlarımız bu sene 

Ankarada Türk ocağı salonunda 
ikinci bir resim ıergisi açacak-

lardır. 

İzınir ziraat ınektebi 
İzmir ziraat mektebi müdür

lüğüne mezkur mektep muallim
lerinden Hikmet bey tayin olun
nıuıtur. 

Kanhkavak su,1u 
" 

Balta limanına kadar indiril· 
mit olan Kanlıkavak suyunun 
bir sahibi hayrın da yardımı ile 
emanetçe Rumelihtsarına kadar 
isalesi takarrür etmlttir. 

l<a telldninl defaatle tekrar ettik 
Orta doktorlarında ıayanı itimat 

olduğunun halka öğretilmesini 

temenni ettik. Mazhar Osman B. 
de aynı fikirleri tekit ve takviye 
etmektedir. 

Hakıkatı söylen1ek ya
sak nıı ? 

Küçük ve yükıek doktorların 

tedavi ücretleri mes'elesi hakkın

da yazdığı yazılardan dolayı 

doktor Muhip Nurettin B. mayı
aın 28 inci Çarıamba günü Etıb
ba Odası divanı haysiyetine 
çıkacaktır. 

Geceli gündüzlü 
ViJa yet encümeni de 

Yal ova ile n1eşgul ! 
Vilayet encümeni dün top

lanmıştır. Yalova iskelesinden 
hamamlara kadar Orman f çinden 
giden yolun bir an evvel ikmali 
ve bunun bedeli keıfı olan 400 
bin lira kabul edilmtıttr. 28 ma
y11ta ihale edilecektir. 

Yalova inıaatının bir an ev
vel f km ali için geceli gündüzlü 
çahıılmaktadır. 

Y nlova kaynıakanu 
Yalova kaymakamı dün ls

tanbula gelmiı ve valiyi ziyaret 

etmiıtir. 

Safa kavıkları vazifede 
.1 

rüsumat motörleri Deniz mu-

hafaza müdiriyeUnin gösterdiği 

lüzum üzerine Adalar denizine 
hareket et~iılerdir · Motorlar o
ralarda kaçak takibi için bir iki 
hafta kalncaklardır. 

İşl<an n1üdürlügü 
İskan umum müdürlüğünün 

lağv edileceği malumdur. Ma
h za müdürü umumi muavinliği 
ipka edilecek ve yeni teıkilat 

nu( us müdürlügüne rapt edile
cektir. 

Samıun, İzmit ve İstanbul 
teıkilatı aynen ipka edilecektir. 

Evlere nun1ara 
Evlere vaz edilecek olan n11-

maralar ikmal edllmiı, yalnız 
bunların tasnifi kalmııtır. 

Taslnlf içinde lazım olan ge
nlf saha bulunamamaktadir. 

Halk konseri 
Halk birliği tarafından ya

kında bir konser verilecektir. Bu 
konserde geçen sene Anadoluda 
toplanan l)alk ıarkıları okuna
caktır. 

Dün limanımıza gelen Gere- Oüıl Büyükdereye Fener mek-
ze vapuru yolcularından Kemal, tebi talebeshıi getiren Haliç ıtr-
arkadafı Macitle bir alacak meı'- ketinin 15 numaralı vapurunda 

gemici Şevket banyo yapmak 
elesinden kavga etmişler, bun- için denize girmif, yüzme bllme-
lardan Macit Kemal tarafından dlğinden boğulmuıtur. 
çakı ile yaralanmış, hastaneye Şevketin cesedi denizden çı-
yalırılmııtır. karılmıı, ne suretle boğulduğu 

Carih Kemal hakkında tahki- anlatılmak üzere müddei umu-

P:i;;•;:lmııtn. 1 ;:~~;:;;;·;~;•ıtır. 
Hırsızlık 

Evvelki gün ıehrlmlzln muh
telif yerlerinde üç hırsızlık va

kası olmuıtur : 

1 Arkadaşını yara
layan 

1-Kayterili Vahramın Sultan 
Selim avlusundaki manifatura ' 
sergisinden bir top lıumaı çalan · 
Mehmet Nuri yakalanmııtır. 

2 - Üsküdarda Şemaipaıa 
medresesi kubbelerinin kurıunla- , 
rını aöküp bir ıandala nakleden 
Asım yakalanmı§hr. 

3 - Şirketihnyriyenin 72 No.h 
vapurunda tayfa Hatanın palto
sunu çalan Süleyman kaçarken 

yakalanmıttır. 

Bir sandal battı 
Dün sabah yemiıte meyva

hoıa gelen bir motöre yüklü 
meyvayJ almak il.zere bir çok ha
mal ve lrnbzemalların motöre gir~ 
meleri üzerine motöre bağlı bir 
sandal devrilerek batmıt isede 
zayıat olmamııtır. 

Balıkpazarı ıandalcılarından \ 
Eminle ibrahim mütteri almak 
meselesinden kavga etmitler Emin 
İbrahiml batından :yaralamıatır • 
Emin yakalanmııtır 

· Bu ne cüret! 
Kumkapıde oturan seyyar 

satıcı Mehmet; 8.ilealle birlikte 
Ntıanca caddesinden geçerken 
bir taruza uğramııtır. lranlı ls
mallle arkadaşı Reıat; Mehmedfn 
Ailesine ıarkıntılık etmfıler' 
Mehmedln pek haklı ve tiddetli 
mümanatı üzerine kavga çıkmııtır. 

lsmaille Reıat; adamcağızı 
ikisi bir olarak dövmüıler ve 
elinden yaralamıılardır. 

Mütecavizler tutularak adli 
yeye verilmişlerdir. 

Su çeknıek yüzünden 
Koca Mustafa paıada aynı 

evde oturan AYte ve Şükriye 
hanımlar kuyudan ıu çekmek 
meselesinden kavga etrniıler; 
Ane ŞükrOye hanımı dövmüıtür 

Bu dayak esnasında hamile 
bulunan Şükriye hanım 3 aylık 
çocuğunu düşürmüıtür. Şükriye 

hanım yakalanmııtır. 

•).-ı IC• 

6 seneye n1ahkun1 edildi 
Çatalcada Rifat isminde bi

rlıl arkadaıı lsmailt vurmuı, 
dün ağır cezada muhakemesine 
baılanarak Rif at 6 ıeneye mah
kum olmuı tur. 

Resinıli Ay davası 
Reılmli Ay mecmuası ıahibl 

Sabiha H. tashihi karar talebin
de bulunmuıtur. Bu talep kabul 
olunarak müddeiumumili&e gön
derilmittlr. 

Hayvanat kongrasına 
n1ürahhasınuz 

Bu sene Pragda toplanacak 
olan Hayvanat kongraıına mü
derris Ali Vehbi Beyin iıtlrakı 

tekarrür etmiıtir. 

Nazar değdi 
Vatman faik efendinin idare 

ettiği tramvay; Üaküdarın Tofan
cılar caddesinde Raılde lıminde 
70 yaıında bir hanıma çapmıı, 
batından yaralamııtır. 

Yangın! 
Fenerde Tekke soka~ında Ha

kim Cemal efendinin tekkesin
den kazaen ateı çıkmıı tekke bi
nası kamilen yandıiı halde sön
diirülmüıtür. 

Ateş edemedi l 
Anadolu Hisarında oturan Nı

~azi ile bekci Kasım aralarında 
çıkan kavga üzerine, bunlardan 
hckci Kasım taııdığı rovelverlnl 
çekerek Niyaziye tehdit etmit 

isede ateı etmeılne meydan kal
madan yetiıen zabıta memurları 
tarafından yakalanmııtır. 

Üç sarhoş 
Aptullah, Vehap, Dursun 

ilminde 3 arkadat Galatada sar
hoı olarak bekçı,Hııkkı efendiye 
bıçak çekmiıler ve yakalanmır 
lardır. 
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Bu işler bir lisanı gayip 
ile mi anlaşılacak ? 

Benim anket yapmağa hakkım oldu
ğu· hangi kanunda, hangi kitapla 

görülmüştür ! 
Haydar Rifat B. in müddei 

umumiye verdiği cevapları da 
aynen neır ediyoruz " Müddei 
umumi beyin sözlerine birer bi
rer olarak cevap veriyorum : 

ı. - (Burada vekil Haydar 
Rifat Bey diyor: Mahmut 
Eıat B.in muhaıebei amali gö
rülemez) diyorlar. Ala! Mahmut 
Esat B. dava edecek, mahke
me de hüki'ım verecek öylemi ? 
Bir kerre iftira için dava aça
mazlardı. Layiham ihbarname 
addedilince Mahmut Esat B. 
aleyhine takibat icrası için tabı-

atile o ihbarname meclise gitmek 
lazım gelirdi... Müddei umumi 
Beyin fena neticelerle dolu azim 
hatası buradan baı\ıyor. 

Davayı açtılar, bizde koyun
muyuz? mudafaamızı yapma
yalımmı? Mahmut Esat B. hak
kında ne yazmıısam hemen hepsi 
memuriyeti vazifesine tealluk 
ediyor. Zaten iddea n:ımede bu 
ıuretle musarrah değllmi? Ceza 
kanununun (431) inci :naddesl 
böyle bir memurun vazlf esine 
tealluk eden hususatı maznuna 
ispat hakkı verllmlyorm u? ispat 
edebilirsem davaları düıeceğini 

yazmıyormu? Mahmut Esat beyi 
bu mahkeme mahkum etmeye
cek, benim kendi hesabıma mü
dafaamı yapmamı da menml 
ediyor? bilakis kanun aynen 
"mütecavizin - yani benfm -
i•nat ettiği fiil sakit olur. Yahut 
bundan dolayi aleyhine isnat 
olunan ıahıs - l ani Mahmut 
Esat B. - muhakeme edilirse 
isnat eden ıahıı hakkmda dava 
ve ceza sakit olur,, demiyor mu? 

Hükün1 giyecek kin1 
Burada Mahmut Esat beyin 

muhasebei ameline bakılacak 

yalınız o "tahakkuk edecek cü
rümlerinden dolayi burada hü
küm giyimiyecektir. Fakat onun 
cürümlerinin tahakkuku netice
sinde benim aleyhimdeki davası
nın düımeai hakkından beni niye 
binaen mahrum tutmak tsteyor? 
Lütfen bir madde gösterirler mi? 
Kendilerinin hiç bir zaman kanun 
maddesile ihticac ettiklerini gör

miyorum. 

{ 485, 480, 482 ) inci mad
delerde yazılı cürümlerde müte
cavizi aley - yani ıMahmut Esat 
6. kendi haksız hareketile ıebe
biyet vermif ise failin cezası ıu 
kadar indirilir ,, demiyorum? Ve
kilin haksız hareketleri mühase
bel ameline bakmadan, ıahitler 
dinlenip deliller getirilmeden ha
tlfden gelecek bir lisanı gayplle
mi anlatılacak?yoksa ıahıi dava· 
larını bu iki maddrye istinat et
tirdiklerini müddeiumumi bey u
nutmuılarmıdır? 

Anket n1eselesi 
2. - Mühasebei amale bu

rada bakılamaz tanıdığı bir 
meb'us olur anket yapmaAa 
hakkı vardır diyor. 

Feaüphanallahl tanımadığım 
bir meb'uata olur, hiçte olmaz, 
böyle hak ve adalet meselesi, 
tanıtma f timidir? Sonra benim 
anket yapmağa hakkım olduiu 
hangi kanunda, hangi kitapta 
görülmüıtür. Ben avukatım, be-

nim anketim itte kanunun ver
diği müsaadeleli" dahilinde ıahit 
dinletmek, delil göstermektir. 

An1n1e şahitleri 
8, - Amme davasına dair 

ıahitlerin istlmaı~kabil olur. A1a! 
fakat amme davasına dair ıa
hitlerin iıtimaı~kabil olurda ıahıı 
davaya karıı olmaz mı? Lütfen 
fU (355) inci maddeyi okumaları 
münasip olur. 

Mahkeme reisi ıahltleri ev
velden tayin eder. Maznun doğ
rudan doğruya ıahit celp ve da
vet ettirmek hakkını aynı dere
cede haizdir. 

4. - İzmir-Aydın ıimendüfer 
f lrketi müdirinin istimaına lüzum 
yoktur, çünkü dava yoktur, di-· 
yor. Mahmut Esat Beye "mev
kiint, nüfuzunu sui istimal etmiı
tir,, dememiımtyim ? Müddei 
umumi kendi iddianamelinde 
bunları ıoylemiyormu ? lıte ıtr
ket müdürü hunu ispat edecek
tir. Hem onun dinlenmesi, farzı 
muhal, kanunsuz da olsa mah
keme kararına kartı, müddei 
umumi tarafından söz söylemek 
ne demektir ? 

~1ahken1e kararına 
itirazlar 

5 - Bilecikte avukat lbra
l im B.in dinlenmesini lllemlr 
Um. Mahkeme karar vermlıti. 

Bu zat bu gün Sandıklıda ka
kim fmiı, evvela mahkeme ta

lebimi kabul etti, Bileciğe bir 
istinabe yazdı, sonra deyiıtir
mfı, bir daha yazmıı, yanlış 
bir ibrahim bey dinlenmif, bu 
bilmem diyor, bizim ıahidimiz 
o değil, Sandıklıya hakim tayin 
olunandır diyoruz. Müddei umu
mi dava yoktur dinlenmesin di
yor. Y anlıı ibrahim beyin dtn-
1 enmesine itiraz edtlmemiı, doğ

ruıunamı itiraz ediliyor ? Hem 
mahkeme kararına harıı itiraz
ları biz bu kadar sık ğörmiye 

alıımadık. 

G - Avukat, aabık müddei 
umumi Neıet beyin istlna
besi Mudanyaya yazıld, mı 1 

Neıet Bey Buruıada imtı. Mu· 
danyn mahkemesi de kendi tara
fından Buraya iade etmfıtir. Bu
na hakkı yoktur .Çünkü kendisine 
Ankera bu salahiyeti vermem!§tir. 
Müddei umumi Mudanya bunu 
yapabilir diyor. madde göstersin. 
yapamaz. böyle bir hakkı yoktur 
diyorum. Madde isterim ... 

'fe]egraf sureti 
7 - Bir telgraf sureti istiyoruz 

Çünkü kanun bu hakkı veriyor. 
Müddei umumi Kadriye hanımın 
beraetioe maaruf he peki, diyor. 
hayır, bu irtifa itine müdahaleye 

dairdir, ve bunu .Muddei umumi 
bilir. Kadriye hanımın beraetine 
müdahaleye ait olunca peki, irti
faya ait olunca hayır, bu naıil ka
nun, naııl adalet olur ? 

8 - Müddeiumumi Hikmet 
bey meselesi mevz.ubahis değil
dir diyor. Süall .erelinde de hem 
mesele var, hem sorulmasına 

karar verilmiı, hem de ıorulmuı
tur. Fakat Hikmet beyin batının 
taıtan taıa vurulmasına mütedair 
olan bu aüal o darbe ile hiç ali-

YARIN 

Kibrit 
Adam başına se

nevi 1220 çop ! 
Kibrit inhisar idaresi tarafın

dan bir sene zarfında bu kibrit 
fabrikası inıası için Bursa ve 
İzmitte tetkikat yapan heyetler 
mesaikrlni ikmal etmitlerdlr. 
Fabrikanın İzmit vilayeti dahilinde 
Çeıme köyünde yapılması hak
kındaki rapor ve karar Maliye 
vekaletindedir • Vekalet bu ka
rarı lastik ettikten sonra fabrika 

yapılacaJdır • 
Diğer taraftan yapılan ista

tistiklere nazaran ıenevi kibrit 
sarfiyatı lıtanbulda adam baıına 
1220' lzmirde 1100 Edirnede 800 
Mersiude 750, çöp isabet et
mektedir. 

Avrupaya nazaran memleke
timizde kibrit sarfiyatı azdır. 

Turnig kulüp ve 
gazeteciler 

Turnig kulüp dün matbuat 
cemiyetine bir tezkere yazarak 
30 may11ta gelecek olan murah
hasların istikbali merasiminde 
gazete müme11illerlnin bulunmA
ıının teminini rica etmiıttr. 

Hoş bir manzara ! 
Bir kaç gün evvel yağmurlu 

bir havada Şehremini Muhiddin 
bey otomobil ile Beyoğlundan 
geçerken kendisini gören bir 
zabıtai belediye memuru derhal 
bir kenara çekilerek ıelam 
durmuıtur. Fakat tam memu
run durdugu noktaya tepesin
deki bir oluktan ıarll ıarıl yai
mur auları akıyormuf. Bu va
ziyeti gören Muhittin bey me
muru çagırarak büyük caddeye 

ıarıl varıl akan bir olugu tim
diye kadar görüp görmedlgini 
sormuı, fakat makul bir cevap 
alamamıı ve emanete avdetin
de vazifelerinl layıklle yapma
yan bu memurlar hakkında tah
kikat yapılmasını emretmiı ve 
neticede vazif edar olan bir kaç 
memur böyle oluklara dikkat 
etmediklerinden tecziye edilmiı
lerdir. 

Evlere nuı11ara konuyor 
Şehremaneti tarafından tabiri 

nüfus için hazırlanan yeni ev 
numara tabelaları hazırlanmııtır. 
B r haftaya kadar bunların evle
re talikına baılanacaktır. 

Patlak boru 
Çukur bostan civarında pat

layan T erkoı ana borularından 
biri ikmal edllmiıtir. 

Eınanet nıuavini gelnıedi 
Bir müddettenberl Ankara

da bulunan emanet muavinlerin
den Hamit B. henüz avdet etrne
mtıtir. 

İ<ln1an şenliği 
Bu gü~ statyüınde yapılıyoP'& 

Maarif emini Muzaffer Beyin 
riyasetinde dün umum Jimnastik 
hocaları içtima t derek bugünkü 
idman hakkında konuımuılar ve 

bir çok esaslar kararlaıtırmıılardır. 
Eksik ekn1eklcr 

Evvelki gün Fatih belediye 
dairesi mıntakasında yapılan 
teftiıat neticesinde kilodan eksik 
250 ekmek müsadere edilmlıtlr. 

kadar olmıyanlara ıorulmuıtur • 
Vaziyeti tavzih ediyoruz. Müd
deiumumi bey yanlıt yere ıoru
lurken suıuyor, doğruya göste
rilince olmaz diyor. Taktiri mah
kemeye aittir. 
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YASAK! 
Halk hikttycsi -

.. Yava§ Mehmet, "Kocapı

nar,, köyünün tek katlı, basık 

ve kerpiç bir evinde doğmuı, o
rada yetiımit ve büyümüıtü. 

On yedi yaıını da bitirmif, yiğit 

bir delikanlı olmuıtu.. Bir az 
saf ca ve sakin huylu olduğun

dan köyde ona Ya vaı Mehmet 
diye "lakap" koymuılar, takmıı
lardı .. ! 

O, sabahleyin gün "ııırken,, 
evden çıkar,davar damında inek
lere kepek götürür.. Sonra da 
boı eıeğe palan vurup değir· 
mene mısır üğütmeğe giderdi. 
Yavaı Mehmet'ln Ayte ismin

de aaf ve güzel bir yavuklusu 
da vardı ... Güzel Ane de Meh

met gibi gün ııığında evden 
yeıil bahçeye çıkar, kümesin 
kap111nı açar, tavuklara, kaz
lara, ördeklere yulaf karııık 
mısır atardı. Bu iti bitirince 
heybeleri hayvana yükleyip 
"Bentbaıın bahçelerine elma 
devıirmeye giderdi... yavaı 

Mhemetin bir kız kardeıı ile 
bir ninesi, güzel Ayteoien de 
sıtma kıranından yatalak ol
muı bir anaaı ~vardı •.• 

Ane,. köyün yokarı ma-
hallesinde oturuyor, ya vukluıu 
dağ doğru cihetinde "eyleniyor
du n. Mehmet ve Ayte artık erip 
yetitmf ı olduklarından yakında 
onları birbi rlerlle evereceklerdi 
Büyük bir düiün yapılacak, mı
aır aıı ve pekmezli gözleme ile 
ziyafetler verilecek ve ,,Koca •pı
nar,, köyü baıtan bata 1ma vzer 

ıeılerile inliyecektf •.• 

* Yavaı Mehmet, bir cuma günü 
çarıı kahvesine çıkmııtı ..• Bir az 
gezip eylenmtıti. Mehmet bir ara
lık. bazı sözler duyar gibi olmuıtu. 
Çarııda " bir rivayetler ,, dönüp 
dolaııyordu. Nahiye müdürünün 
" candarma ,, ıı yeıil dağlarda 
el uıakları, yalancı • askeri ,, 
göründuğünü " hükumetin ,, mil· 
letin pek bir savaıa girdiğini 

ıö lemit dört buca~a haber sal
mııtı. Bu haber bir saat sürme
den koca köyü döndü dolaıtı. 

Sradı Delikanlılar yaılılar ,ve kız
lar ee.vaı hazırlığl görmeğe, 

baıladılar. 

Aradan bir hafta geçmeden 
"koca pınar,, köyünün bütün 
delikanlıları gibi Mehmet'te 
dağarcığmı beline, çifteyi, mav
zeri omuzuna takmıı, "askere 
ıitmiıti .. "car,,ını baıına çeken 
nineler, ıenç kızlar; kadınlar 

ihtiyarlar delikanlılar "iğdelik,, 

yolundan ıoıaya kadar götürü
vermiı, selametlemiı ve onlar 
davulun ardına katılıp gözden 
ırak olunca köylerine döomüı
lerdi •. 

On güne varmamııtı •. 
Delikanlılardan sonra kızlar, 

• 
kadınlarda davarları kağnılura 

çekmiı, sarp geçitlerden, tepe
lerden, coıkun derelerden ve 
dağ yollarından aııp yaralı bezi 
ile "cephanelik,, taıımaya, ulaı
lırnıafa baılamıılardı. 

it 
Kızğın bir gün dağları, yer

leri ve bayırları tutuıduruyordu. 
Hava, dönen yuvarlanan, hu· 

. murdıyan ağır, sert uiultularla, 
infilaklarla ıaraılıyordu.. Gök •e 
yer cehenneme dönmOtUl. Etraf 

·Yazan : //asan /t!lami 
bir ateı, duman alev ve ıeı 111ah• 

ıeri halinde idi. 

Y avaf Mehmet'in alayı bir aS 
geriye ahnmıı; koca tepeler: 
ardındaki ormanlık ve kaya 
ğeçitte b!r iki bölük birakıl111ıtlı· 

Bu çetin geçidin sağ ctbetlO" 
de iki çelik damar gibi delll

1! 
-:ıh• yolu uzaanlyordu.. Tunç yu dl 

bir mülazım yavaı Mehıııe 
hattın yamacına götürdü .. 0°• 
demir yolunu gösterdi ve; 

1 
" - Buradan klmıeyl geçlrtlle' 

dedi. 

Yavaı Mehmet, hattı bekli" 
yordt.. 

Bölügün, arkadaılarının, tuoÇ 
yüzlü mülazımın da ne yaptıklarıOI 
Neriye gittiklerini bilmiyordu··~ 

İki üç ıaattenberi hattın or 
tasma dikllmlı, bakıyordu.. su 
sırada kayalık dağın altındall 
bir katar dönüp gelmlı, ıoluY• 
soluya ilerileyordu .. Yavaı Meh
met silahını ııkı ııkı ellerinlO 
arasına aldı, hattın ortaıınd• 
irkildi kaldı ve bekledi.. Katar 
yaklaımıı nöbetçi yerinden aY" 
rılmamıfti.. Bu hafif yaralıları 
yerine götüren bir ııhhiye poıta11 

idi •. Mehmet katarın durmadıfı
nı görünce onu düıman ıandı 'fe 

tüfeğini çevirdi .. "Köyünde da· 
ğdan dağa haber ulaıtıran haf .. 
kırıtı ile "yasak!,, diye bağırdı· 
Trenden bu ıeı itltllmeuıltı 
katar gene durmamııtı .. 

Mehmet "ieçemen ! yasak!,, 
diye bir daha bağırdı,. Loko
motif gittikçe yaklaııyor.. Nö· 
betçi yerimden ayrılmıyordu • · 
Nihayet yavaı Mehmet in bit 
metre kadar yanına gediği all .. 
da durmuı; durdurabllmiı •. Nö
betçi olduğu yerden gene ayrıl· 
mamııtı .. Bu esnada bir mall .. 
ıa "asker,, ile tunç yüzlü gen(: 
mülazım da oraya gelmiıti .• 

Mülazım Mehmede yaklaıtı·· 

Ona treni geçirmemekle hat• 
ettiğini; "yaıak,, ın buna ıumulil 
olmıyacağını anlatmak onu bir 
az azarlamak latiyordu .. Birden· 
bire bir motoılklet ıeıi itttildl· 
Bir fen çavuıu çıkağeldt .• ~e 

tiren hattının bir kilometre ılr 

riıindeki karğlr köprünün dina
mitle uçurulduğunu; hattın ka .. 
panmıı olduğunu telaılı telath 

söyledi .• yaralı götüren katarını 
yayaı Mehmet'in beklediği ma .. 

kasta durmasa idi, yoluna de
vam etse idi, o dinamitle atılan 

taı köprüden uçuruma uçacal1 

anlaıılmııtı •.• 

Genç m6llzim, nöbetçi Meb00 

met' in yanına gitti ••• Muhabbetle 
ellerini ııktı ..• 

~ 

• •• Savaı bitmiftl .• yavaı Meh .. 
met "gayrık,, köyüne dönüyor-

du... O kolunun birini cephed• 
blrakmıı; göıOne bir madalya t• .. 
kalmııtı .•• 

,,Koca pınar" köynnnn ifdell" 
bahçelerinden doiru ıuaya baktı 
ve bir kadınla, bir erkef Pn ıu,. .. 

dan geçtiklerini, yürüdüklerini 

ıördü .•• Birinin omuzunda bir <Y' 

rak; birinin elinde bir çekiç 9ardı 
••. Savat bitmiıti ••• 

. . . Biri demir döfmeie, öbilr4 
batak biçmeğe aldiyorlardı ••• . 
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Bu günkü müsabakalar 
mühimdir! 

Fener-Beşiktaş J. Spor- Vefa 
liaftalardau beri teeh'hura 

d Ufrayan Lik Maçlarına bu gün 
'"jrn edilecektir.Fikstür mucibln
~e · Sporla Vefa, Fenerbahçe ile 
etiktaı kartılaıacaklardır. 

Bu iki müsabakanın da hara-
retli h h k ve eyecanh olacağı mu-

t\ kak olduğundan , Futbol 
~traklıları için haylı zevklı bir 
aun olacaktır. 
~ 1. Spor- Vefa maçı galibini 
b Yinden ziyade bu iki l klübün 
u günkü vaziyetlerini biraz izah 

tdeltrn : 

l Genç istidatlardan mürekkep 
d Spor her nedense ıimdiye ka-
ar !Yapılan Lik maçlarında an

cak Beykoza bir galibiyetlle mu
~:ffakıyet göıtermlt ve diğer ku
b Plere mağlup olmuıtur. Fakat 

\l maçlarda hasımlarına güzel 
0 YUnlarla mukabele etmif, ıırf 
~uha.chn hattının goİ atmak ka .. 

1 
lliyeu olmamasından neticeler 

l\ 'Yhine olmuıtur. Maamafih takım 
lnaneviyatı bu mağlubiyetlerden 
in .. l Uleeaaır olmamıı bilakis oyuo-
l\tında mahsus terakkiler görül

tb .. 
uıtür. Herhalde Vefaya yenil-

lnernek ve Küme harici olmak
tan kurtulmak için çok çalı
llca.ktır. 

Vefa takımına gelince İlk 
devrenin iptidaıında kuvvetli bir 
ltıanzara arzedeo bu takım bu 
~ün Fener Galatasaray bilha11a 
eıtktaıa tevali eden maglubi

Yetlerı yüzünden maneviyatı çok 
•arıılnııttır dördıincülüğü kaybet
ltıernek için bu maçta galip gel
lneıı lazım gelir. Aksi taktirde 
"'ziyet çok mühimdir. 

Fenerbahçe-Beıiktaı günün 
en rn .. b. ı ~ u ım maçı ..• 

Her iki takım da haftalardan 
berJ bu musabaka f çin hazırlanı
yor. Yalnız işittik ki son Ekser
sizde Fenerin en iyi müdafaa oyun
cusu Cevadın ayağı ıakatlanmıı 

ve maalesef bu günkü maça ittirak 
edemiyecek vaziyete gelmittir. 

Tablatile Cevadın yokluğu, 

zaten ıon zamanlarda bozuk 
oynıyan Fener müdalfaıını bir 
kat daha zafiyete duçar edile
cektir. 

iıte bu noktadandır ki fener
Beşikt.11.ı maçı ehemmiyet keıbet
mektedir. 

Betiktaı takımı ise ilk devre
ye nazaren daha iyi mevkidedir. 
Galibiyeti muhtemeldir. Yeter ki 
ilk maçındaki gibi asabiyete ka
pılup ıuurauz bir oyun tarzına 

ıapmaıın ... 
Eğer Betiktaf bu ıf'ferde 

mağlup olursa ikincilik kuvveti 
ihtimal dahilinde Galataıaray

dadır. 
Bunu '1iç ıupheıiz idrak 

eden Beıtktaı bu gün temiz ve 
ıuurlu bir oyun oynamağn ve 
neticeyi kendi lehine çevirmeğe 
uğraıacak tır. 

Kolejde Atletizm 
ınüsabakları 

Bu gün ayrıca Kolejde de 
Atletizm müsabakaları icra edi
cektir. 

Bu müsabakaya bilumum reı
mi ve gayri resmi kulüplar ve 
1924-28 olempiya dlarında üçün
cülükler kazanmıt üç Amerıkalı 
atlette ittirak edeceğinden mü
sabakalar çok hararetli olacaktır. 
Atletlerimize muvaff akiyetler te
menni ederiz. 

~ . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbuJ İcra Riyaseti Enkaz altinda 
2000 ceset? 

l l'ahran, 21. (A,A.) - Geçen
ttde vuku bulan zelzeleler eına-

~llda harap olan yerlerde 2000 

1 
'-dar ceıet bulunduğu tayyare-

'" "aaıtasile yapılan tahkikattan 
•rılaıılmııtır. 

E:dgar kine kuınandanı 
ınaklını oldu 

8re11e, 21. (A.A.) - Bahriye 

~lvanı üarbl geçenlerde Oran' da 
lr kayaya çarparak "ikfye ayrı· 

lan b ve atan "Edgar Kine kru· 
"&.ı.ör- " " ' unun kumandanı Benoiıt yi 

lkurnandanlıktan 2 sene müddet
e rnah 
tir. rurnıyete mahküm etmiı-

-------1
,,. 
ıcaret n1ek t--l . 

•. '" )J nıezun-
Jarı nuısan1,,,. • 

'"resı 
Ticaret mektebi hu 

ıeneki 
lrıezunları ıerefine dün T· k 

t r u-
\razda bir danslı çay verilrntıur, 

Koıniserliğinden : 
Beyoğlunda T epebatmda" 23" 

numaı alı Yeni Asır Amerikan 
terzihanesinde icrayı tf caret eden 

terzi Aıım beyin alacaklarına 

konkordato teklifi hakkında vaki 
olan talebi İstanbul icra riyase-

tinden kabul edllmit olduğundan 

mumaileyh zimmetinde :alacakla
rı olanların tarihi ~ilandan itiba
ren yirmi gün içinde perıembe 

günleri saat ondan on iki ye ka

dar vesaiki sübutiyeleriyle birlik
te istanbulda Bağçekapıda Sadı
kıye hanında on bet numaralı 
Naci beyin yazıhanesinde icrayı 
vazife eden komiser Tevfik Bey 

nezdinde ıapatı vücut etmeleri ve 
bu müddet zarfında gelmeyen 

alacaklılar konkordato müzake
resinden hariç birakılacakları ve 
matlubatı bilmüracaat kayt ettlr
mtı olanların dahi konkordato 

müzakeresi için tayin olunan bin 
dokuz yüz otuz ıedeıi Haziranın 
yirmi dördüncü Salı aünü ıaat 
onda mezkur Sadıkıye hanındaki 

YARIN 

Kaza ~··•••••a•••••••••••••••···~I 
: TİYATRO VE SİNEMA : 
• 
························~ .... 

Bir talebe makin~ 
arasında ezildı 
Edirne •enayi mektebinde ı 

feci bir kaza olmuıtur. 
Emin cemil efendi isminde 

bir genç; mektep atelyeıinde 
çahtırlten kolunu makine kayı
ıına kaptırmıt, vücudu çarklar 
arasında 15 defa dönüş, bacak
larının bütün kemikleri kırılmış
tır. Edirne senayi mektebi mü
diri Hakkı Ali bey; bu biçare 
talebeyi muallim Aziz beyin ne
zareti altında dün lstanbula gon
dermit ve çocuk Gülhane has
tahanesine yatırılmııtır. 

Kartal ve Adalar 
elektiriği 

Elektirik tlrketi müdürü na
f ia vekaleti ile temasını hüınü 
neticeye raptetmek üzredir. 

Mukavele imza edildiği tak
tirde Kartal tarafı ile Anadolu 
cihetinin tebeke tertibatı tevsi 
edilecektir. 

Bakırköy icra nıemur
luğundan:· 

Ayıe Dilber hanımın Pakize 
ve Zehra ve Şükriye hanımla 
Hazım ,beyin ıayıan mutasarrıf 
oldukları balıklı kurbunda ayaz
ma soka~ında ~tarlfao merkez 
efendi caddesi ğarben tepe bağı 
caddesi timalen bllci oğlu tarlası 
cenuben ermeni mezarlığı bey
ninde sultan tarlası hudutlarile 

mahdut: 4 7 numaralı altı oda 
bir taıbk bir ıofa bir kömürlük 
bir mutbak bir ıarnıç iki hela 
ve ayrıca yine iki oda bir hela 
ve bir ahır ile samanlığı muhtevi 
müıtemilatı ıatre ile on iki dö
nüm bağ yerinin izalei tuyuı 

zımnında açık artırma ile ihalel 
evveliyesi icrıı. kılınacağından 

talip ohmların kıymeti muham
meneai olan 3500 liranın yüzde 
onu nisbettnde pey peralarile 15 
haziran 930 pazar günü saat on 
bette Bakırköy icraıına müra
caatları ilan olunur. 

Fatih icra ınemurluğun
dan: 

1zalei ıuyuı zımn nda bilmüza
yede füruhtu karargir olan Par-

makkapıda Okçular baı ı Mum
cular sokağında ki.in 30-32 No.lu 

Yaz sezonu münasebetlle 
Mangasar teyatroıu Yeni Şehir 

Milli daram kumpanyası 
Müdür Rejisör 

Aram Elmas Karakaı 
BU GECE 

İlk müsamere 

Komedi 3 perde 
Duhuliye : 30, 60. 75 

Gayri nıenkul nıalların 
açık artırnıa ilanı 

lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: Açık artırma ile para-
ya çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu:hane maa bostanın n11ıf 

hi11esl. 
Gayri menkulün bulundu~u 

mevki mahallesi ıokağı, numarası: 
Mevlevi hane knpmnda merkez 
efendi mahallesinde tekke soka
ğındal6 numaralı Takdir olunan 
kıymet: tamamı 650 lira 

artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: lıt. 4 üncü icra dalreıinde 
26-6-930perıenbe s; l 4 ili 16 ya 
kadar. 

1 - İtbu gayri menkulün ar-
tırma ıartnameıi 14-6-930 tarihin
den itibaren 930 - 59 No. ile 
İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istey,.nler itbu tarlnameye 
ve 93Ô - 69 doıya numarasile 
memuriyetimize müracaat etme-
lidir. 

2 - Artırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 

1 

yedi teminat gösterilecektir. 
3 - Hakları tapu sicillle sabit 

olmıyan ipotekli alacaklılarla 
1 diğer alakadarların v~ irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve huıuıile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder akıl halde hakları tapu sici
ille ıablt olmıyanlar ıatıı bede
lini '1 paylaımasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 1 
ve beheri bin üç yüz lira kıymeti maya l~tirak edenler artırma 
muhammeneli iki dükkanın maa tartnameısinl okumuı ve lüzumlu 

oda izalei tuyuu zımnında füruh
tu tekarrür etmiı ve birinci ar-

tırmada kıymeti muhammeneyi 
bulmamıı olduğundan yirmi gün 
müddetle ikinci artırmaya karar 
verilmif olduğundan 15 Haziran 

malumatı almıt bunları temamen ' 
kabul et mit ad ve itibar olunurlar. 
Üstünde bırakılan gayri menku· 
lün bedeli zamanında verilmezse 
gayri menkul ikinci bir artırma 
ile satılır ''e bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde bet faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme ha-

93o Pazar aünü ıaat on bette cet kalmaksızın memurfyetimlzce 
en çok artıranın üzerinde bıra- alıcıdan tahıil olunur. Bet nu-
kılmaıı icra kılınacağındrn talip maralı fıkradaki ıart tahakkuk 
olanların kıymeti muhammene- etmek kaydile üç aefa bağırıl-
lerinin yüzde onu niıbetfnde dıktan ıonra gayri menkul en çok 

artıranın üstünde bırakılır. Şart 
pey akçesini müıtaıhıben müra tahakkuk etmezıe artarma geri 
caat eylemeleri ilan olunur. bırakılıp alıcı taahhütlerinden 

Sabite ı:; 

Her yerde arayınız 
Şitelerlmiz 23 83 numerolu 
alameti farika olarak tescil 

edilmiştir. 

İstanbul l\iüddei un1u
ıniHğinden 

ı - İstanbul Adliyesine müba
tir alınacağından evsaf ve Şera
iti matlubeyi haiz ve mübaıirlik 
için müracaat ve evrakı müıbi-
teyi Resmiyelerinl ibraz elmlt 
olanlarla yeniden talip olacakla-
rın kezi ıeraltl if aederek imti
hanları icra kılınmak üzere 
24/5/930 tarihine müıadif Cumar
tesi günü ıaat 14: te Adliye en
cümeni kalemine müracaat eyle
meleri. 

2 - Şeraiti matlubei kanuni
yeyl haiz olup ta iılaobul Adli
yesinde Daktilo olarak bir vazı
feye tiyini talebiyle müracaat 
etmlı ve evrakı müıbltei Resmi
yelerini ibraz etmit olanların im
tihanları icra kılınmak üzere 
2/6/930 tarihine müsedif pazar
tesi günü Saat 14 te Adliye en
cümeni kalemine müracaat eyle
meleri. 

lıtanbul dördücü icrasından : 
Yuıuf Ziyaeddin beyin Fatma 

hanımdan borç aldıiı 350 liraya 
kartı merhun olan Molla Gürani 
mahalleıioin Hayreddinpafa so-
kağında atik 12 cedit 57 ili 41 
numaralı elyevm ananın nmf 
hl11eıl birinci ihaleıl yapılmak 
üzere otuz rüo müzayedeye ko
nulmuıtur. 

Hududu : Çap mucebince Ema
net mali arsa ve 4666 ve 4568 
harita numaralı mahaller ve 
Hayreddinpaşa sokağıyla mahdut 
üçyüz otuz dört metro iki deıi
metro tertlbindedtr. Ananın dört 
tarafı divarla muhat derununda 
iki kuyu, harap su hazinesi ve 
çetme mahalli ~e temel enkazı 
ve bir incir altı meyvaıı vardır. 

Fazla malumat 926/4:991 T. 
doıyeıindedir. Taliplerin tema
mının kıymeti muhammenesl olan 
beıyüz bir liradan hiueye musip 
miktarın yüzde onu nispetinde 
pey akçesini vezneye yatırmaları 
ve 30/ô/930 tarihinde ıaat on
beıe ,,kadar ihalesi yapılacaAı 
ilan olunur. 

1 "Y ARIN,,IN T AKVin11 1 

l\iayıs 
Sen el CUMA Sen el 

Resmiye 23 H ki'lye 
1930 1348 

Namaz vakıtları -
Alafranga Alaturka 

•. d. s. d . 

, Gtj.666686 .,... kurtulur ve teminatta kalkar. 
~ 5 - Artırmanın birinci veya 

~ Veresiye ! ikinci olmaıına ve gayrı menku-
..,, W le tealluk eden kanuni haltka 
f4a lzmir terzihanesinde ıon • •ıe ıatıtın tarzına göre diğer Günet 4,35 Haydarpaşa köprüsü 

yapılıyor 
Geçen ıene yapılamıyan Hay

dar Pata eeçit köprüsünün ha-

Yazıhaneye gelmeleri ve alacak
lılardan arzu edenlerin yevmi 
mezkaru takaddüm eden on gün / 

içinde bu b b _ 

1 moda, ehven fiatlarla, son • tartlar. Ôyle 12,10 
~ derecede suhuletli feraitla tO Vergi, Belediye, icaresi müıte- İkindi 16,09 

erkek ve kadın kostümler • riye aittir. Akıam 19,26 
• ıerlan imal olunur. ~ ; Yazı lan lhane maa boıtan yu- Yatıı 21, 2 o 

Gün et 
Ôyle 
ikindi 

9,05 
4,44 
8,43 

Akıam 12,00 
Yatsı 1,54 

lmıak 7,00 ~ltandan itıbaren inıasına baı
lnacaktır. Bu köprünün altından 
:::n ve üstünden de Kadıköy 

lll\'a.yı geçecektir. 

a takı vesaiki gor~-
bilec."ekleri icra. ifl• k " •e aı anunun 

288,, üncü maddesine istinaden 
ilan olunur. 

Komiser T evfık 

• Ankara c~ddesi Vilayet • karıda $Österilen 26-6·930 tari- İmıak 2,27 
• karıısında No. 1 7. • hinde latanbul 4 üncü icra me- Zilhicce 
tŞ) MUSTAFA ve KEMAL G murluğu odaıında itbu ilin ve 24 a..__ , ~ gösterilen artarma ıartnameıl 18 
.. §99899888... dairesinde satılacağı ilan olunur, 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•# 

Ruzı Hızır 
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Sahife 6 
YARIN 

Doktor A. kutiel 
İngilterede kazanmıı oldukları birinci 

mükafattan sonra 

FILIPS (Philips) 

Radyoları 

Gizli ve cilt hastalıkları mütehaısııı 
Karaköy börekçi fırını sırasındaN.34 

Çekoslovakyada daha iKl parlak mu
vaffaluyet kazanarak 200 kiıiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dünyanın en ınüken1111el · 
.t • 

RADYOLARI 
olarak tasnif edilmiştir. 

İşJetnıek için : 
Fişi <·ercyana takmak, bir 

tfk dii!J111esi11i çm1h·11wk 
l{AFİDİI~ 

Umumi vekilleri : 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han, No. 14, 

kutusu Galata 400 

Tütün inhisar1 
Samsun başmüdürlüğünden : 
İdaremiz depolarında mevcut takriben (20,000) yirmi bin kilo 

miktarınde mefsuh reji ılrketi zamanına ait müstamel ve gayri
müstamel matbu defter ve evrak.n kilo ile gayrı saff mikdar üzerin
den berveçhl zir ıerait dairesinde satılacaktır. 

1 - Mevcut evrak ve defatirden hiç kullanılmamıı olanların 
sureti istihlak ve istimali serbest ve ietlmal edilmiı olanları dahilde 
istihlak edilmeyerek idaremizin kontrolu altında harice sevk ve ih-

raç edilecektir. 
2 - Müzayedeye tıtirak edecek oJanlar (150) yüz elli lfra depo-

zito akça&1oın makbuz mukabili vezneye yatıracaklardır. Ve ihaleyi 
müteakip bedeli ihaleye nazaran teminat miktarı li:anunlsfne kafi 
gelmedi~i surette müddeti kanunıyeai zarfında haddi kanuniye ib
lağ olunacak ve müzayede ve münakasa kanunu ahkamına tatbik 
muamele olunacaktır. 

a - Verilen fiyatlar dun görülürse tdare daha bir hafta temdit 

selahiyetini muhafaza edecektir. 
4 - Vezin masarifi ve her türlü hammaliye ve nakliye masari

fJyle tasdik harcı ve dellaliye ve pul masrafları mütteriye ait ola

caktır. 
5 - ihaleyi müteakip nihayet on gün zarfında mez1.:ıı levazım 

tartılıp ve bedeli vezneye yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. 
Talibi bu müddet zarfında kn.ldırmadı~ı takdirde bir hafta için 

günde bet bin lira tazminat vermekle mükellef olacak ve bu bir 
haf ta zarfında da teslim muameleılni ifa etmeyecek oluua teminat 
Irat kayt olunacaiı gibi hakkında da müzaye~e ve münakas.ı ka
nununun maddei mahsuıaaı tatbik olunacaktır.Bu hususta daha fazla 
malumat almak isteyenlerin Samsun baımüdürlüğüne müracaatları. 

Üsküdar ikinci Sulh 
ınahkemesinden: 
· Üıküdarda valdeyi atik ma

hallesinde ballar batı sokağında 
11 numaralı hanede mütasarrı
f an sakin iken ahiren vefat eden 
AYfe hanım binli ~üleyman hali 
hayatında emvali menkule ve gay
rı menkulesi noterce tanzim et
UrJlmtı bir kıt'a vaılyetname ile 
ıahaı ahara vasiyet etmtı olduğu 

anlaıılmıı olmakla mütevefflye
den alacaklı olanlarla borçluların 
bir mah ve veraset 1ddia11nda 
bulunanların da üç mah za f ında 
üsküdar sulh tkfnd hukuk mah
kemeıine müracaat eylemeleri 
ve akıl lakttrde kanunu medeni· 
nln mevaddı mahıuaaaı ahkamı 
tatbik olunacağı llln olunur. 

İstanbul birinci ticaret 
ına h kenıesindcn: 

Banka komerçlyale italyana
ya merhun bulunan düyunu mü
beedeleyl muvahhade istikrazı 
tahvllatlle aralan ve. eski ıehır 
miittehtt çimento ve su kiract 
fabrikaları T .A.S. hiue aenedatı 
bilmüzayede •atılacafından talip 
olanların ao-ı aı Maylı sao Cü
marteıi günü saat 1 o-ao da ea· 
bam ve tahvilat boraaıında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Beyoğlu Beşinci Sulh 
Hukuk Hakin1liğinden: 

Madam Pinelopinin Madam 
Alckeandıra ile taylan ve müı
tereken mutasarrıf olduklbrı Be· 
yoğlunda Kamer hatun mahal
lesinde Karanlık Karnavula so-
kağında 28 - 30 numaralı ve a
tik Budak sokağında 1 numara
lı dört katta dört odadan ve 
bir bodrumdan ve iki heladan ve 
bir kilerden ibaret olan birbap 
ahıap hanenin açık arttırma ile 
furuhtuna karar verilmtıtir. 

Kıymetl muhammtnesl 1250 
liradır. Arttırma ve ıatma ıart
namesl herkesin görebileceği su
rette mahkemenin 80 - 554 nu
marasına mukayyet ve açıktır. 
Fazla malumat almak isteyen 
mahkemeye mürac~al edebilirler. 
Aritırmaya içtirak için yüzde on 
teminat gösterilmek lazımdır. 
Tapoda müseccel ve gayrı mü
seccel sahiplerinin tarihi ilandan 
itibaren bir ay Hnde enakı müı 
bltelerlle müracaat etmeleri la-
zımdır. Akıl takdiade satıt be
delinin paylatmasından hariç tu
tulacaklardır. İtbu gayrı menkul 
arttırma ve kıymeti muhammi
nesi üzerinden satılar. ·Gayrı men 
kulun tamamı iıbu ilan ve ıart-

' namede muharre kuyut ve ıu
rut dairesinde 26 haziran tari
hine müsadif perıembe gilnü 
aaat on beıte Beyoğlu ıulh mah- \ 
kemeılnde ıatılaoı:!liından talip 
olanlarm mllracaatları ll&n olunur 

İstanbul İkinci İcra 
dairesi 

Gayrı menkul malların açık 
arttırma ilin• latanbul ikinci 
icra memurlugundan açık art
tırma ile paraya çevrilecek 
gayrı menkulun ne oldugu -
61 hamule tonluk ve derunun
da 7 kilit zenciri, 3 adet de
miri ile iki direkde PROÇOLA 
prova ve Grandı yelken ile 2 
adet Floko havi ve sudan yu
karı aksamında muhtacı tamir 
bir vaziyet olmayup S, G 75, 
17 5, 54 ebadmda bulunan 
ceylanı bahri nam çekdirmenin 
temamı - gayri menkulun bu
lundugu mevkı mahallesi sokağı 
numarası - Fenerde Ali usta
nın 280 numaralı kalafat mahal
linde olup takdir olunan kiy
meti l 920 liradır, arttırmanın 
yapılacağı yer ve gün ve saat. 
Haliç Fenerinde Alt ustanın 280 
numaralı Kalafat mahallinde 7 
Haziran 1930 tarihine musadıf 
Cumartesi günü stutt lam 1 O da. 

Madde 1 - İtbu gayri men
kulun arttırma tartnameai 
20/4/1930 tarihinden itibaren 
İstanbul ikinci icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır, ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
alma.k isteyenler ve itbu ıart-

namenin ~ dosya numara-
1279 

sına müracaat eylemeleri. 
M. 2 - Arttırmaga tıtlrak 

i9in yukarıda yazıla kıymetin 

yüzde onu teminat göatertlecek
tir • 

M. 3 - Hakları tapo ıtcllıle 
sabit olmayan ipotekli alacak

larla diğer alacaklıların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin ve hu· 
sualle faiz ve ma•arife dair 
olan iddialarının iıbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetlmize bildirmeleri icap 
eder, akıl halde hakları tapo 
ılcilile sabit olmayanlar ıatıı be
delinin paylaımasından hariç ka
lırlar. 

M. 4 - Gösterilen günde art-
tırmaya ittirak edenler larttırma 
ıartnamestnin okumuf ve lü
zumlu malumatı almıf, bunları 
tamamen kabul etmlt ad ve iti
bar olunur: üstünde bırakılan 
gayri menkulun bedeli 2.amanın
da verilmezse gayri menkul i
kinci bir arttırma ıle satılır ve 
bedeli farkı ve mahrum kılınan 
yüzde beı ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmakaızın 
memuriyetimızce alıcıdan tahsil 
olunur. 

M. 5 - Fıkradaki ıart tabak· 
kuk etmek kaydile üç defa baf
rıldıktan sonra gayrı menkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılır' 
tart tahakkuk etmez•e arttırma 
ğeri bırakılup alıcı tahüdrınden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

M. 6 - Arttırmanın birinci 
veya ikinci olmasına ve gayri 
menkule tealluk eden kanuni 
hakka ve satııın tarzına göre di
ger ıartlar: arttırma ikincidir· 
Birinci artdirmanın en son bedeli 
505 lira talibi uhdesinde olup, 
bilcümle tekalif mutterlye attdlr 
yazılan Ceylanı bahri nam çek
dirme yukarıda gösterilen 7/6/ 
1930 tarihine musadıf Cumartesi 
günü saat onda Halaç Fenerinde 
Alı ustanın 280 numaralı kala
f athaneıinde tıbu ilin ve gösteri
len a~ırma tartnamesl dairesin
de aatılacatı illn olunur. 

Türk yalan söylemez 
Ben Türküm; 

•• BAK US 
Senelerce tecrübe ve ihtisas neticesi meydana ge)mf§ ve a· 
zami bin litreyi geç mi yen rakıya mahsus kazandan çek ilmi 1 
elli derecelik (19, 1/~ grado) ıekerslz kokusuz tabii bir rakıdır 

Son zamanlarda çıkan elli derecelik 
rakılar da dahil olduğu halde 

Baküsten daha nefis rakı 
Bugüne kadar iıtanbulda yapılmamııtır. Tecrübe etmek 

isteyenler Beyoğlu 2723 telefon ederler, adreslerini 
bildirirlerse parasız nümune gönderilir. 

J/Ell IJ1lKKALDA1Y VE 11~,ll GAZİı\70lJA1V 
ıJJUŞİRRELV ( /JAKlİS) 1'AL~1P EJJİi\TİZ 

CEl\1AL BAKÜS 
. ~ ... ·. . - . ·~ . ..~ . . . . . . . 

.. • • • • • • • • • t • • ~ 

Evkaf umum müdürlüğünden 
Guraba hastanesine liizumu olan eczayı tıbbi yenin icra edilen 

münakasasmda talip zuhur etmediğinden Mayısın yirmi dördüncil 
Cumartesi günü ıaat on dörtte pazarlık ıuretil~ ihalesi icra edile· 
cektir. Şeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale 
günüde tdare encümenine müracaatları . , _, 
lDevlet dem~y?llar1 i~~~at~ 

Muhtelif ebadda 5550 kllo bakır borunun münakasaıı 23 Haziran 
1930 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankara Devlet demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. 

İttirak edenlerin teklif mektuplarını muvakkat teminatlarını a)ı.H 
günde saat 14 e kadar Münakasa Komisyonvna vermeleri lazımoır· 

Taliplerin münakasa ıartnamelerini üç lira mukabilinde Mali:Ye 
ve muhasebe itleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaıa vezne· 
•inden tedarik edilebilirler. 

... « 
10000 Buraj kazmasının kapalı zarfla münakaaaaı 28 Hazlr1a11 

1930 pazartesi günü ıaat 16 da Ankarada Devlet demir yolla~ 

f da resinde yapılacaktır. 
İttirak edeceklerJn teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla· 

rlm aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonuna verme

leri lazımdır. 
Talipler münakasa sartnamelerini beı lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasP.be itleri dairesinde, İslanbulda Haydarpafa vez· 
nesinden tedarik edebilirler. 

il' il' 
Eğeler markalı çelik ve kaynak malzemesi kapalı zarfla müna· 

kasası 23 Haziran l 930 pazartesi günü saat 16 de ankarada Dev· 
let Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatları · 
ni aynı günde saat 14,30 kadar Münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinl üç lira mukabilinde Ankaıada
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa veı.· 
nesinden tedarik edebilirler. 

il' « 
Muhtelif demirler-kapalı zarfla münakasası 23 Haziran 1930 

pazartesi günü ıaat 15,30 da Ankarada Devlet Demhyolları ida

resinde yapılacaktır. 
Münakasaya lttirak edeceklerin teklif mektuplarını v., muvak

kat teminatını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komııyonuııa 

vermeleri lazımdır, 
Talipler münakasa ıartnameslni beı lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasebe itleri dairesinden ve lstanbulda Hayda. paıa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

----~~~--------------------------------~·--------~------------------------~------------

Alen1dar Zade vapurları 
Seri ve lükı karadeniz postaıı 

Millet vapuru 
Pazartesi 26 

Mayıs 

Kaçırmayın ! 
Fotoğrafcıların ve fotoğraf 

malzemesi ticareti yapanlarıo 

kaçırmamaları lizımgelen bir 

fırıat çıktı: Bütün teferruatı 

ile yeni ve mükemmel bit 

Agrantlisuıan 11ıaldnesi •e 
Tomson markalı yeni bir 

Vantilatör pek acele ve yarı 

fiatlarına satılıktır. 

isteyenlerin hergiin ıaat dört· 

ten sonra idaremizde "N,, beye 

aünü akıam saat 18 de Sir
keci rıbbmından ( Zonguldak 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gfre
•on, Trabzon, Rize, Mepavrl, 
Pazar, Ardeıen, Vtçe ve Hopey 
azlmet ve ayni iskeleler ile 
Görele Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinob) a uirayarak avdet ede-

ktl M ı müracaatlerl • 
ce r · üracaat mahalli: s- ı 
tanbul meymenet haDl altındaki MI!!!!!~, !!!!l!!!!'l\!!!!•!!!!-!!!!d~n~-!!.~~~!!!m~T~·f~ik 

e• u ··u ru Süleyman ev 
h ı bl 

,.,. - . 
yazı ane Telefon: atan u 1154: 


