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- Efen diler ! 300,000 lira zarar az mı ? 
Maafif Vekilinin de keyfi bir ~uamele~i büyük dedikodu- 1 

lara sebep olu 

iktisadi 300 bin lira ! ~roj{ram - [ 
Umumi muvazeneye dahil vergiler Ef d J b Gaım::~lllllillllll_..--b• J 
cığırdeğildir,bunlarıağırlatan tarh en i er, uzararıazmı u uyorsunuz ___ ._ ____ ---
Ve tahsil usulleridir. En evvel kal- Zarar eden bu memleketin hazinesidir, bütün 
dırılması elzem olan, dahili sa- Sigorta şirketleri kapanmak üzredir ! 

yerli 

nayii öldüren oktUrUVadır. Evvelki gunkü nuıhamızda j fatile berabere kaldıkları tak- 1 
sigorta ıılnden tütün inhisarının dirde hakkı ruchana haiz olma1' 

Dünkü bat mekalemlzde deli icarı tetedikleri gibi artı-
ikttıadi programın vergilere ramazlar. Her semtin, her 1 70,000 liradan fazla mutazarrır ıartıla, ANADOLU namında bl:-
ait 16 ıncı maddesi en mühim yerin muayyen bir kiymeti olduğunu yazmıı . ve dairei aide- sigorta ıirketi letkil edildiği ma-
ve müstacel maddelerindııı:n vardır, yan yana ıki dükkan- sinin nazarı dikkatini celbet- lumdur. 
biridir demlf ve bunu bugün dan, bizde olduğu gibi, birini miıtik. Bu ıirket haiz olduğu imti-
tnevzuu bahıedeceğlmlzi söy- yirmi, digerini elli liraya icar Bu mesele hakkındaki tahki- yazdan ve hükumete büyük bir 
tniı tik. eden bulunmaz. Binaenaleyh katımızı tevsi ettik. faide temin edeceği zannile 

Mezkür maddede:"Vergiler bedeli icarın vergiye matrah Bazı eıhas ve mueHeseler ta- hakkında gösterilen teshilattan 
llıllli istihsal ve satııa hazan olması iki tarafa da zararı rafından varidatı safiyesinin bilistifade hükumete ve hüku-
tnuhim teslratı haizdirler. lk- müeddi olmaz. yüzde 25 ini hükumete vermek metle al!kadar bir çok müeııse-
tlııat ve iııtihııal noktai naza- İıte bu aibl, varidatı devle-

o b k bil h-k·"' t it ıelere aft fıleri yüksek fiatla tından menfi teıiratı olanların tin bir ferdin keyfine tabi ol- ve una mu a u ume e a 
t d 1 ı d folerde diğer tıigortaların tekli- ıigorta ettiği halde beı senede a il ve hatta i gası azım ır,. maıı gibi adalete munafi ve 

hazineye ancak 55 ,000 lira ğibi 
az bir para verebilmiıttr. 

Buna mukabil ahali ve hu-
tıuıi müP.ıeııeler tarife fiatlarmdan 
yüzde elli, yetmtı beı nisbetinde 
yapılan tenzilattan istifade et
ttikleri halde devairi devlete ya-
zılan tamimlerden dolayı hüku
met tenzilattan istifade edememlı 

ve 300000 liradan fazla mutazarrır 
olmuı tur. Beı senede hükumete 
ancak 55000 lira verebilen bu 
ıirket ayni müddet zdrfında yal-

deniliyor. ticareti öldürilcü hallere karı• 
Burada, ıu ve fU vergilerin bir tedbir ittihazı icabeder. 

ıu ıuretle tadili, fU ve fU ver- Birde tahsil yolııuzlukların-
gilerin de ilgası denilmek yani dan bir misal zikredelim : Bü-

j t !Maarif vekilinin keyfi bir muamelesi 
sme ,paşa s·· ... k d d.k d ı tnenfi teılratı olan vergiler tün ıermayesi bir iki yüz llra-

evvelden tayin edilerek Mec- nan içinde bulunan ve bedeli 
liııe öyle verilip taıdik ettiril- tcarına niabeten elll lira vergi 
dikten tıonra hemen mevkii vermeıi lazırngelcn bir esnaf, 
latbika konulmak lazım idi. bu verginin nısfı olan ilk tak-
Vaktln darlığı ve itin ehem-
miyeti bunu lcabederdt. siti defaten veremez, kazandıiı 

para ile aileılni beslemeye muh 
Zannediyoruz ki umumi mu-

taçtır. Hayatta görülen bir takım 
vazeneye dahil olan vergile- mecburiyetler dolayıaile yirmi 
rlmizden hiç blrlıl, tarh ve . 
cib t il 1 l h dil k beı lırayı biriktirmesi, çok defa, 

aye usu er 11 a e me 1 k. d f t b d Ik 

' 
til ... d ğlldi b l d n m ansız ır. f e u a am i ar e, agu e r; un ar a 

itidilen tikayetler, ancak ve an- 1 taksiti veremeyeceginden,zamm 
cak tarh ve cıbayetl hakkındadır. olunan cezayi naktl ile borcu 
Binaenaleyh bunların, ciheti daha yükselir, o sırada ikinci 
tarh ve tevzlinde adalet ve ıe- taksitte gelir çatar. 
lamel ve tahsilinde küçük tak- T ahslldarın tazyiki üzerine 
•İtlere takaım suretlle temini malini ya kendiıi ucuz pahalı 
•ühulet kabul edilmek ıartile ıatarak vergiye verir ve yahut 
hiç birini tenzil ve iliaya lü- tahsil ıubeıl malı satup icra 
zum yoktur. masrafile beraber tahsil eder. 

Burada misal olorak kazanç Bu ıuretle sermayesı elin-
\'erglsfnin bedeli icar üzerin- den giden eınaf da terki sanat 
den tarhındakı hatayı zikrede- etmeğe mecbur kalır, 1ıeçln-
rız : Mesela bir tüccar, bir eı- mek icin bakıa çareler arama-
na( bir dükkan tutuyor, içine ğa hatlar, hazanda zaruret 
bır çok masraf ihtiyar ederek ve ihtiyaç yüzünden fena yol-
lüzumu olan itleri yapıyor, lara ıaparak cemiyeti beıeri-
tlanlar ve reklamlar ile ken- yeye bir çıban olur. 
diıine müıterl temin ediyor. Halbuki ... bu elli lira ufak 

Sene baıında,konturatın hı- taksitlere takıim edilmlt olsa 
tamından biraz evvel dükkan bu daim eline para geçtikçe 
bahibt gelerek bedeli icarı, vergi borcunu öderdi 
d azan yüzde iki yüz zamme- Bu gün memleketimizde 
.:::ğ~nl ıöyliyor. Müstecir ya kapalı gördüğümüz yüzlerce 
ettııı anımını kabul veyahut dükkanların, mağazaların ekse-
müıter~~arafı ve kazandığı risl bu tahsil yolsuzlulu neti-
liye fıkı terk ile dükklnı tah-

arınd b cesidir. Hazinenin de bundan 
da kalıyor v an iri karıılsın çok zarar gürdüğünü düıünen, 
ren bedeli i e ekıerlya mecliu-

car za belki anlayan yoktur. Elli 
ediyor· nımını kabul lira vergi borcu bilicra tah-

Fakat yent kont sil olunarak kapanıyor, fakat 
Cibince verobf d- lkıurat mu- d 

• "" veya üç defterdeki küDye e beraber 
kat oluyor yani vertı dükkan kapanıyor, her sene alınacak 
ıahlbinin keyfine tlbi olarak elif liralar artık alınmaz 1 
artıyor yahut mucir ile müı- oluyor. Eski bir darbı mesel ı 
teclr arasında yapılan bir mu- vardır: Altın yumurtlayan 
vazaa neticeıl olarak eksiliyor tavuk keıiliyor. 
ki bu dünyanın hiç bir tara- Binaenaleyh tahsil ve ciba-
Fında yoktur. yet tarzının da, mükellefe ko-

Filvaki Avrupada bedeli lay gelecek bir ıekle isali la-
lcar kazanç vergisi için bir zımdır • 
eıaıdır. Fakat oralarda bizde Yarın bu mevzua gene av-

tzq olduğu gibi mal sahipl;ri be- · det edeceğiz. it 
$ ......................... . 

dün uçtu uyu e ı o u ara 
sebebiyet veriyor? Ankı.ra, 2:1 (Telefon) Baıve

kil lıımet pafa refikası ve çocuk
ları ile birlikte bu gün burada 
buluaan Amerikan tayyarelerin
den birine binerek tehir üzerin
de bir cev~lan yapmııtır. 

Ankaradaki dava 
Ankara, 24 (Telefon) Maliye 

vekili Saraçoğlu Şükrü beyin 
Arif Oruç bey aleyhine açtığı 
hakaret davasının rüyetine yarın 
(bugün)aıltye mahkemesinde saat 
on dörtte baılanacaktır. 

::>e'" 11 G;;tr 

Belediye memur
ları dayak atıyor! 

Bir ıehit 

zabitin mem
lekete vedia 
olarak bırak
tığı Ahmet 
Nuri ilminde 
ve aile ço
cuğu olduğu 

vaziyetinden 
derhal anla· 
ıılan bir ya\f· 
ru dün yüzü D . 
. . h l- ayak yiyen ıehıt 
ııımıı bir a yavrusu 
de matbaa- • ., • 
mıza geldi. Altmet 1\111,n .b/. 
Bu yavru 
tahtı himayesinde bulunduğu bir 
malulden satmak üzere aldığı 
fki sepet çileği dün ıaat bir 
raddelerinde Emlnönünde balık
pazarında satmaya çalııırken bir 
zabıtal belediye memurunun 
taarruzuna maruz kalmıı tır. 
Memur ef eadi çileklerin çürük 
olduğunu ileri sürerek iki sepeti 
alıp bir yere boıaltmıı ve se
petlerin üst kısımlarına yerleoti
rllmit olan irice çilekleri ayırıp 

mektebine usulsüz olarak 
edilen muallim jkim? 

Dişçi 
tayin 

Ahiren diıçi mektebine Ka
zım Eııat B. namında bir müd
detten beri Avrupada bulunan 
bir zat muallim olarak tayin 
edilmiıttr. Haber aldığımıza na
zaran bu zat Lozandan Cemal 
Hüınü beyin arkadaııdır. Darül
fünun ıılahatında inhilal edecek 
muallimliklerden birisi için celbi 
mumailcyhce takarrür etmiı ve 
hakkında darülfünun divanından 
bir karar alınmııtır. Halbuki 
ıslahat kaldığına rağmen bu zat 
vekaletin arzusile celbedildi. 
Münhal yer yoktur. Fakültede 
münhal mebadii Emrazı dahiliye 

müderrisliğinin maaıı olan altı 
bin kuruıun mumaileyhe veril
mesi tekarrür etmiıtir · 

Halbuki diıçi mektebinde 
münhal ders olmadığını ögren
dik. Bir kere darülfünun nizam
nameıi mucibince inhilal eden 
bir kürsü için böyle hotbehot ························ .-~;·~·ti~""lıi;i:;·":i"~ıdurmuı ve o 

aırada çilek almak isteyen genç 
bir kadına 60 kuruıa seçtiği bu 
bir sepet çileği ıatmııtır. Arzu
ıu hilafına vaki olan bu ııAtıfa 

itiraz eden yavruya da memur 
efendi dört kuvvetli tokat at
mıf ve çekilmittir. 

Şehremini Muhiddin beyden 
ıoruyoruz : Bu memurlar herke
ıin malını bildikleri gibi ıatmak 
ve onüne gelenin tablasını de
virmek, dayak atmak cür'etinl 
nerdE"n alıyorlar ve bu çirkin 
hadiseler nezaman nihayet bula
cak! 

Maarif vekili 

Cmnal lliisuü B. 

dııarıdan muallim alınamaz. Yi
ne bu nizamname muctbince 
Asittan ve bilimtthan muavin 
olmak ve müddetini ikmal etmek 
lazımdır, muavinlik müddetini ik
mal etmeye~ bir zat bulunmadan 
bir dera inhilal ederse o zaman 
hariçten muallim alınabilir. 

Fakat bir ıartla: Eserleri ve 
tezleri divanca tetkik edilip 
kabul olunmalı. 

Halbuki bu :zatın esPri d e tet
kik edilmif değildir. Görülüyor
ki bu muamele temanıile indi 
ve keyfidir. Diğer taraftan in
hilal eden bir künü bulunsa bile 
mektepte o küniye namzet genç
ler vardır. Bir nokta da bu zata 
verilecek .. maaıın pek fazla olu
ıudur. Halen mektepte en kı· 
demli muallim dört bin kuruo 
almaktadır, Bu meıı'ele Darültü
nun muhitinde büyük bir dedi 
koduyu mucip olmaktadır. 
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Sakallar cemiyeti kitibi 
şimdi de ne diyor? 

Bizim bildiğimiz hiç bir bakkala 
yardım edildiği yok tur 

Bakkallar cemiyetinin 4000 
il ra ile Bakkallar Kooperatifine 
iıtırak ettiği yazılıyordu. Bu 
hususta bir muharrirlmiz cemi
yet katibi umumisi Fethi B.le 
gorüımüıtür. Fethi 8. ıunları 
şöylemiıtir : 

- "Ortada böyle bir mes'ele 
yoktur, ve zaten böyle bir ıey 
olmasına da inkan mevcut de
ğildir. Çünkü Bakkallar Ce
miyeti bakkalların olduğu gi
bi Kooperatifte bakkallarındır. 

\ 
yapmaktadır. Zaten bunun sebe· 
bi tcıekkülü bakkallara yardım
dan baıke. bir ıey değildir. 

Yarın - Bizim bildiğimize 

göre Sakallar cemiyeti Koopera
tife 4000 hra sermaye ile tıtlrak 
eltili gibi Kahveciler cemiyeti
nin de 1000 lira ile ittiralunı te
min etmiıtir. Bu bapta Cemiyet
ler Murakiplarindan (birinin ra
por verdtgi söylenmektedir. Bun
dan baıka Kooperatif müessis
lerinin kanunen almaları lazım
gelen aksiyonları olmamaları yü
zünden Kooperatifin teıekkülüne 
ticaret müdüriyetince müdahale 
edlldigi ve bunun üzerine mües
siderin kanuni ittiraklerine çare 

Cemiyet heyeti idaresi koopa
ratif müessisleridir. Kooparatif 
ve cemiyet ayrı ayrı teıeküller 
değildir. Her iki heyeti idarede 
bu sene nihayetine kadar birdir, 
yalnız kanunen ve talimatname 

ara nmıtllr. 
mucibince mileaalslerl tarafından 

Bakallar cemiyetinin dört bin 
ahnmasi lazım gelen hine alın-

lira ile lttiraldne rağmen hiç 
mııtır. Mesele bundan :ibarettir. 

bir bakkala kıredi açılmamııtır. 
4000 lira vererek ittirak filan 
yoktur. Ve bugün Kooperatif bir top-

Bakkalların kredi ile alıt tancı bakkal gibi tedarikatıoa, 
veriıine gelince: Kooparatif tev- 1 bakkal bakkal dölaıarak mahreç 
zlat yaptıkca hlaaedarlarına kredi 1 aramaktadır. 

----~--~ ..... .-.~....--=~~ 

Belediye reisinin marifeti __ .,...,,...... __ _ 
Seydiköy belediye reisi para ile 

şoför vesikası mı dağıtmıf! 
İzmirde münteıir " Hizmet " 

refikimizde ıu ıayanı ibret fıkra
yı okuduk: 

J 3 - Milli emlak idaresine afi 
bulunan baıı arsaları hak sahibi 

"Seydlköyünde bele~lye reisi 
Tımreılı Hasan Selim efendi 
hakkrnda mühim miktarda bir 
suiistimal yapıldığı vilayete ihbar 
edilmiı ve tahkikata vilayet 
mektupcusu Şevket bey memur 
edilmlıtir. 

Şevket bey Seydiköye giderek 

olmıyan köy!ülere tevzi etmiıtir · 
, 4 - Bayramın arife gunu, 

Seydiköylü Bayram ağaya, bir 
tanzifat arabasını 20 liraya sat-

mııtır. 

Yukarıda yazdıklarımız iddia 
halludedir. Henüz bunlar kati
yetle tesblt edilmit olmadıirndan 
sui istimalin miktarı hakktle 
anlaıılmamııtır. Fakat sut istimal 
mikdarının 10 bin lirayı tecavuz 
etmekte olduğu zannedilmektedir. 

1 O gün kadar bu itle meıgul ol· 
muıtur. Belediye reisi Hasan Se
lim efendinin suiistimali hakkın
daki iddia ıudur : 

1 - Hasan Selim efendi acemi 
ıoförlere muayyen bir para mu
kabilinde ehliyetnameler vermlt· 

1 
Mektupçu Şevket bey, beledi· 

ye reiıi Hasan Selim efendi hak-

' kındakı tahkikatını ikmal etmit 

\
ve sui istimal etrafında hazırladıiı 

raporu vilayete vermlıttr . 
tir. 

2 - Bakkal ve sair esnafı ce- l 
Haıan Selim efendiye evelkl zalarla tehdit ederek rakı,zeyUn 

yagı ve saire almııtır. 1 gün itten el çektlrilmiıtir. , 

nız mümeaaillerine H2,600 lira 

'\ erm l ıtir. 
Meclisi idare azalarile hisse· 

darlara verilen hakkı huzur te

mettü ve saire bu huaptan ha
riçtir 

Bunlar vaziyetten bilistifade 
kolayca para ka?nmak yolunu 

buldukları için meıru rekabet

lerden m6tee11ir olmala baı

lamıılar, Uirlü çarelere baı 

vurmuılanada bir faide te'min 
etmeyince iktisadi kaideleri nazarı 

itibara almıyarak bir sigorta 
tr üstü vücuda getirmele baıl

amıılardır. 

Anadolu sigortasının 1929 se
neıl bilançosunda yazılı mecll•l 
idare raporunu •e Mili Reassürans 
ıtrketlnin fen müıa•lri tarafından 

sigorta tirketlerlne ·7azılan mek
tubun mütalaasından •nlaıılacaiı 
üzere kendilerile rekabete llrt
ıenleri ezmek için aııorta trilsttma 

yaparak memleketin sigortacılık 
sanatlni öldürmüılerdir. 

Bu •ebeple yerli firketlerin 
k11mı azamı kapanmak dereeel~ · 
rlne gelmit ve s!gorta komlsyon
culuğıle geçinen ve kumpanyaların 

ellerindeki portföylerin sahibi ha
kikisi bulunan bir çok Türk ailesi
nin elleri bögiirlerinde kalmııtır. 

Paramızın harice gitmesine 
mani olmak ve halkı zarar.lan 
vikaye etmek maksaalla tesis 

olunan MiLLi REASSÜRANSIN 
faaliyeti az zaman içinde bunun 
temamen aksini göstermlı hükfi-

met alacalı 200, 000 liraya mu
kabil bu sene 300,000 liradan 
fazla sigorta \icretl vermek 

mecburiyetinde bulunmuıtur. A
hali erbabı, ticaret ve 11anat ise 

· geçen seneye nisbetle üç misli 
fazla sigorta ücreti vermek lztl

rarında kalmııtır. 

Memleket hakkında pek u.-

Mecliste 
•)P,.ıo«- -

Dün müzakere 
edilen işler 

Ankara; 24 {Telefon) 
Meclisin bugünkü içlimaında 
Devlet demir yolları bütçesi 
ve hariçten getirilecek tohumluk
larlnı güınrük resınlnden istlsrıa
sı hakkındaki layiha kabul edil-

mittir. 
Bundan sonra inikat edecek 

olan beynelmilel parlamentolar 
ticaret kongresine meclis namına 
lbrahim Alaeddin ve Nahit bey
lerin murahhas olarak gitmeleri , 

kararlaıtı, 

İktisat meclisi 
~ 

ı. 
Bombay sokaklarında 
mmsif ili"t iQSUiMi•-

200 bin ihtilalci! 
- -. ........... -

Hint ihtilali için sonuna kadar müca
deleye k~rar verdi 

Madam Naydu da 9 ay hapJ• 
cezasına mahkiim olmuıtur. 

Bombay 23, (A. A.) Takri
ben 200 000 kitlden mürekkep 
bir halk kitlesi bu akıam Bom
bayın ME"cusilerle meskün olan 
mahallesinde dolaımııtır. 400 ka 
dar polis numayifçileri Avrupa
lıların oturdukları mahalleye gir-
mekten men'etmeğe çalıımıılar
dır. Nümayifçller 3 saaten
beri polisler tarafından adeta 
abloka altına alınmıı bir vazi
yette ve yol, kenarlarınai çome
lüp oturmuı bir vaziyette b -
)anmaktadır. Nümaylıçiler 4 sa-

...\nkarada bir cerh 
Ankara, 24 ( Telefon ) - Sll 

p.te· 
sabah Çangırılı Altındtı 
lek ismindeki kadını dostu ıof6r 
Rahmi kıskançlık yüzünden bl

bU· çakla bir çok yerlerinden te 
keli surette yaralanmııtır. 

Rahmi yakalanmııtır. Me1eii0 

J ayalı tehlikededir. 

Anıt:rikah tayyareciler 
nıanevra Y<lptıJar lleyeti vekile n1ünhallere 

yeni e:\za seçti 
Ankara, 24 (A.A) AH iktisat 

meclisinin geçen son içtimaında 

kura neticesinde meclisten ay
rılmıı olan a:ıalar yerine hey'eU 
vekilece fU zevat intihap edil

miır: 

Kütahya ıneb'usu Niyazi 

1 at kadar bu vaziyetle beklemiı

ler ve mahalli hükO.met nezdin
de müteaddit teıebbüsle.ıde bu
lunmuılardır. Hükümet bu 200 
bin kitilik alayın cebir ve ıtd
dete müstenit hareketlere kalkıı
mamaııı ıartile yoluna devam 
etmesine müsaade etmlıtir. Nü
mayf ıçiler Büyük bir caddeden 

~ ... 
Ankara, ?4 (Telefon ) - şe 

rimizde bulunan Amerikan taf· 
yarecileri bu sabah Ankara oı· 
tünde muhtelif manavralar yaY' 
tılar. 

Beyaz kadın tacirleri 
Buenos - Ayres, 23 ( A.A) ..,. 

Beyaz kadın ticareti yapan gisll 
cemiyetin reislerinin evlerinde 
yapılan tahrriyat esnasinda bif 
takım vesikalar elde edilmlf, 30 
kimse tevkif olunmuıtur. Bunla· 
rın cürüm ortakları olmakla za· 
nnaltında bulunan 409 ktıtninde 
tevkifi emredilmittlr. BunlardaO 
bir çoğu kaçmıt yahut saklan· 
mııtır. 

Saim bey, İstanbul ticaret odası 
katibi umumisi Mehmet Vehbi, 
Ziraat bankası ~mum müdür 
muavini Salahettin, sabık ticaret 
müdürü Hüseyin Münir, İstan
bul Sanayi ve Maadin bankası 
müdürü Sadettin, İstanbul Darül
fünun Coğrfya muallimlerinden 
Sadi beyler. 

geçtikten sonra genlt bir saha
ya gelmiıler ve rada bir içtima 
yapmıılardır. Bu ictima esna
sında kabul edilen bir karar 
suretinde zabıtanın Gandl ve 
taraftarları tarafından glritilen 
hareket ve möcadeleye kartı 
gösterdlil tlddetli mukabeleler 
takbih edtlmtı ve istiklal elde 
dilinceye kadar ayni ıekilde 

mücadeleye devam edilmesi ka
rarlaıtırılmııtır. 

Malta başvekilini 
öldiirüyorlard~_ _.; 

Ankara,' 24 (AA.)-Ali iktisat 
meclisi bir Hazirana müsad ff pa

zar günü saat 15 de beıinci içti
ma devresi müzakerelerine baı

lıyacaktır. 

~iadam Naydu n1ahki1111 
Malta, 23 (A.A) - Maili 

nazırlar meclisi reisi lort Strl· 
ckland' a adliye binası koridor 
larında revolverle taaruz edil .. 
mittir. Baıvekile bir ıey olın• .. 
mııtır. ,Mütaarrız tevkif edJI• 
mittir. 

Meclisin ruz.namel müzakeratı 
1 - Haziran 927 ve 928 tediye 
muvazeneleri 2 - Zt rai kredi-

dir. 

Devlet bankası 
l\1ütehassıs dün raporunu 

vekf1lete yerdi 
Ankara,24 (Telefon) - Müte

hassıs M. Morf devlet bankası hak
kındaki tetkikatını bitirdi ve rapo
runu Maliye vekaletine vererek 
lstaubula gitti. Vekil, Baıvekil is
met paıayı ziyaret ederek bu ra
por hakkında malumat vermitUr. 

l"avuk lavıhası bir 
nıüddet kaldı 

Ankara, 2a ( Hususi ) - Mem
lekette tavuk cinsinin ıslahı ta
vuklarımızan hastalıktan vikayesi 

ve teksiri hakkında iktısal veka 
letince hazırlanan kanun layiha
sanın müzakeresi bir müddet için 

tehir edilmiıtf r. 

rarlı olan bu müessese bununlada 
iktifa etmeyerek iktisadi buhran 

dolayisile el<mek parasını güç 
tedarik eden halkı sigorta ücret
lerini bir ayda ödeıneğe mecbur 

etmittlr. 
Diier taraftan Milli Reaısüranı 

bir Türk anoniın tirketi oldufu 
halde kanun hilafında bazı kuyu
dat ve muhaberatı fransızca yap-

maktadır. 

Millet ve devlet zararına ha
reket eden bu sigortacılar trüs
tü hakkında dev .. lrl aideıi ve 

edildi 
Bombay, 23 (A.A) Gandinin 

oğlu Mailal Gandl ile katibi Pya-

1 
relal birer sene hapse mahkum 
edilmı1ur. , _______________ ..... _.~wz===-· 

Yakında başlıyoruz! 

iuTfLAii KEBİR! 

Yeni tefrikamızdan bir sahne 

1\1ukaddes bir yangın gibi yıllarca yeryüzün~ 
yakan, kasıp kavuran Büyük Fransız ihtilafı 

nasıl hazırlandı ? 

Nasıl patlak verdi ? 
Büyük ihtilalden doğan muazzam 

inkilap ! 
Dl• KKAT • Yeni tefrikamız ne bir romandır 

• ne de bir maıal 

• 

• 
Ihtilili Kebir ! 

mnddeı nmumililln nazarı dik- Pek yakında 

katini ehemmiyetle celp ediyoruz. ••••----·---====-====•••••••••-' 
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E' eza ı · · 
..::.... 

4 cı aı· cen1ıyetıne cevap 

Eczacılar 
-------·-

ilmi cemiyet isti-
yorlar! 

B --•~<-
üyükada eczanesi sahi-

binin bi r nıektubu 
Evvelki günkü nüshamızda 

ecıacılarımızdan bi rfnin mesleği 
'thdıt eden tehlikeler hakkında 
açıkca söylediği sözleri dere et
llllttlk, Eczacılar cemiyeti aza
••ndan ismini bildirmeyen bir 
ıat di"' b b b ger ir gazeteye eyanatta 
d uluoınuı, genç eczacının söyle-
lğt hakikatleri inkar edeme

lllfıtfr. 

d Dün evelki gün beyanatını 
dere ettiğimiz eczacı Mehmet B 
ben cemiyet azasına cevap veren 
it nıektubunu aldık, Bu mek

tubu da aynen dercediyoruz: 

"Efendim, 

Bir arkadaıım eczacılar ce
lbi Yeti hakkındaki bir çok makul 
lenkftlerimi kabul etmlf, fakat en 
"1ühfınlerinf atlatmak suretile 
illeharet gösterdikten sonra ıunu 
... 1 oy lyor: 

" Cemiyet nizamnamesinde il
~i trıeıaille meığul olacağına dair 
it kayıt yokmuı.,, 

Bu ne demektir? berberle cemi
>'etı nizamnamesi bile ilmi bir 
lnecrayı takip ediyor. Halbuki 
bır defa ilmin bir kaylt veya 
111l6trınameye tabi olduğunu hiç 
hır akli selim kabul etmez. Eğer 
hakikaten arkadaıımızın dediği 
tlbı, cemiyetin ilmi bir vaziyeti 
>'0kıa cemiyet ne makıat ve ne 
taye ile duruyor? 

Bizim vasiye ihtiyacımız yok· 
tur, btze heyeti idare intihabı 
dean heyeti fenniye intihabı la
ııındır. Avrupa ilim ve fen ocak
ları mesleğin terakkisine amil 
olup dururken bizler banka ar
kaıında kavrulup duruyoruz. 

Yaldızlı hap yutturmak zema-
111 çoktan geçmiıtir. 

Hiç olmazsa onlara yakın bir 
tarzda çalıımak ve bu suretle 
tlerleınck isteriz. Doktorlarımızın 
bııe nazaran daimi surette te
tlkkı etmesi, ilmi konferans ve 
~••hehallere, muntazam kllinik-
tr 'Ve mühim laboratuvarlara 
~lp olması ile kabil olmuıtur. 
f ktorlar her günkü terakkıyatı 
'lllteyi labaratuvar dürbinile 

1•~ıp etmekte va bu suretle 
ıa-.,llı kalan eczacılık alemine 
>'Ükıekten bakarak haklı bir 
~tte tefevvuk etmektedir. 

d Cemiyetin dar çizğileri arasın
a llıahıur kalan genç eczacılar, 

Unu faaliyete dogru yürümek ih
tiyacı ve azmindedir. 

Büyükada eczahanesi snhibi 

Alelund VeNlet ----
Nasıı girdi? 

Iki a)1dan 1, -,. • • 
uerı aranan hır 

kadın dün Yakalandı 
Evelce hudut harici k ne çı a-

rıldı~ı halde gene hır k 1 o ayını 
bulup memleketimize giren ve 
iki aydanberi zabıtaca aranan 
randevucu Madam Malama tı
llllnde bir kadın dün Erenköyün-

' de bir köıkte yakalanmıı ve tek
ra.r hudut haricine çıkarılmak 
~re nezaret altına ahnmııtır · 

Bu kadının hududumuzdan 
l'laııl girdiği ehemmiyetle tahkik 
olun11ıaktadır. 

Ne saadet! 
Türing kulüp 
şerefine İstanbul 

süsleniyor ! 
Köprü parasının kalkması 

henüz mevzubahs değilken ema
net yepyeni birer glıe yaptır
mııtır. 

Son karardan ıonra bu ku
lübelerin ne olacağı bir meıele 
olmuıtu. Tayyare cemiyeti niha
yet bunlardan istifadeyi düıündü. 

Halbuki ıehremaneti yine 
bu barakalarda bir gün olsun 
çahımak suretile hevesini almıt 
olacaktır. 

Yeni ve bir günlük karara 
nazaran emanet bu yeni kulu
belerden istifade edecektir. 

Türing kulüp azaları 31 
Mayıs sabahı ıekrimize gelecek
leri cihetle, çirkin duran eıkl 
kulubeler hemen yıkılarak bir 
gün, yeni barakalarda muamele 
görülecektir. 

Allah Türing kulüp murah
haılarından razı olsun. 

Ne eyi ettilerde 1atanbula 
gelmeğe karar verdiler. Bari bize 
bir eyilik etseler de hf ç olmazsa 
daha evel gelseydiler.. Bizde 
hu köhne barakalardan bir an 
evvel kurtulmuı olsaydık .. 

YARIN 

, 

ldarei ürfiyeye lüzum var mı ? 

Bir çok lokantacılar 
dükkanlarını kapatıyor ! 

;Yaz 
i 

üzeri halkın ve esnafın iki aya-\ 
ğı bir pabuca sokuldu 

f 

1 

ı 
Lokantacılara saatlerin temdi

di için \'erilen müsaadenin ne ne
tice verdiğini öğrenmek üzere dün 
bir muharririmiz lokantacılar ce
miyetf katibi umumiıi Ehil oğlu 
Zeki B. le görüımüıtür. Zeki B. 
ıon vaziyet hakkında demif tir ki: 

-
11 Esnafın kısmı külliıi hala 

on da kapatmaktadırlar. Filha-
kika bir kısım esnaf için bu 
ıaat uzatlmıı iaede; bunlar 
müracaatımız üzerine Sirkeci
deki bazı lokantalardır. Diğır 
mintakalar henüz eskisi gibi 
kapatmaktadırlar. Kendilerine 
müıaada verilmezse sanatta 

devam etmelerine imkan yoktur. 
Bir çok esnaf varki hakikat iti
barile bunların vaziyeti sirkeci 
lokantalarından farklı değildir· 
Müsaadenin daha uzun olmasına 1 
intizar etmektelerdir. Bahçe 
mahiyetinde olan yerlere gelince 
umumiyetle talimatname muci
bince saat 1 e kadar açık kala
bilmek müsaadesini haizdirler, 
yalnız bir mahallin ba "ıçe adde-
dilebilmesi ıçin binanın akalli 
iki milli sahaya malik olmaaı 

ıarttır. iki mislinden noksan ise 
bu müsaadeden istifade edemez.,, 

31 Mayıs gece yarısı __ .,_....._ __ _ 
Köprü memurları Üzerlerinden 

gömlekleri boyunlarından 
kutuları atacaklar 

Salilfe 3 

Yavaş! 
•U o 1«• 

Bütün memurlar 
bu işe memur! 
Otomobillerin 20 k. den faz

la gitmemeleri kararlaıtığı halde 
emre riayet edenler hemen hiç 
yok gibidir. Türing kulüp murah
haslarının şehrimize gelmeleri 
münasebeti ile emir tekit edil
miıtir .~eyrisefer idaresi memur
larının haftalık izinlerini keıilmiı
tir. 

Bütün seyrisef er memurları 
bu sebeple azami faaliyete geçe
cekler vesaiti nakliyeyi kontorol 
edeceklerdir. ..... .. ,.,.... __ _ 
Yapı ·malzemesi 
Binaların sağlanı oln1ası 

için en1anet tetkik edecek 
Bazı inıaat müteahhitleri 

ucuza mal olsun diye çürük mal
zeme kullanıyorlar ve yapılan 

lnıaat sağlam olmuyordu. 

Şimdiye kadar belediye dai
releri yalnız inıaat planını telkik 
ve tasdik ediyordu. Bundan son
ra yapılarda kullanılacak mal
zemenin cins ve evsefının da 
tetkiki muvafık görülmüıtür. 

A 1 k 
iıtanbullular çok sevinecek Fakat köprü memuru, hasır iı-

İICI 1 oldukları bir müjdenin arifesin- kemlesinde önünde mangal gene Polisler için 
P ]. l b deler. Köprü parası kalkıyor, bu- kahvesini pifirecek .. o ıs er ta anca atış 

nu hep biliyoruz. Hatta ta rihini Heyhatki 12. vakti meı'um 
Ecnebi lisan kursları 

açıldı n1üsabakası yapacak gününü de ezberledik ı Haziran gelince tası tabağı toplayıp ge-
Mayısinın 26 ci Pazartesi günü değilmi. Mes'ut gün çani o gün cenin karanlığında kalkacak .. lstanbul poliı müdürü ŞerifB. 

tarafından polis memurini için 
bir İtalyanca derahanesl açıl
mıştır. Polis efendilere İtalyanca 
öğretmek için Heybeli ada 
deniz liıesi italyanca muallimi 
Adnan bey tayin edilmittir. 

lıtanbul polis müdürüyeti kadro- çalacak değilmi bunu hep öyle Şu halde, aziz İstanbullular, 
sunda bulunan umumu polis M. biliyoruz. s ı Mayıı ı 980 günü ve akıamını 
memuru, komiler muavini ve Hayır 1 Haziran değil 31 Ma- sevinçle beklemelidir. 
polis memurlarının atış talimleri I yıa tam gece yarısı bütün saatlerin Ne ise köprü memurları has-
Topkapuda hazırlanan mahalde ' akrebi ve yelkavanı tam 12 nin üı- ret ve fıtiyakla, yapılııını seyret-

_y;..a...;p-.ı::"la_c_a_k_t_ır_.________ tüne geldiği zaman bu beliyeden tikleri yeni barakalarda bir gün 
Bu atıı müsabakasında hazır 1 kurtaracağız. olsun gururla, para toplaya bi- halyanca kursu haf tada iki 

bulunmak üzere bir çok zevat 1 İıte gecenin tam bu saatinde lecekler .• Zira bir iki güne ka- gü· dür. İtalyancadan baıka polis 
memurları için lngilizce,Fran11zca 
ve Almanca derahanelerl de 
vardır. 

advet edllmiıtir. ıenelerdenberi emanet namıoa dar eskiler ıökülüyormuı. 

Tokat davası 
Şekerci n1idesinden hasta 

oldugu ıçin gelnıedi . 
Tok at meselesinden dolayı 

Hüseyin Suat bey tarfından Hacı 
Bekir zade ıekercl Ali Mühittln 
bey aleyhine ikame edilmiş olan 
davanın rüyetine dün sabahBeyo
glu ııulh ceza makemsinde baı
lanmı§tır. 

Hüeyin Suat bey mahkemede 
bizzat hazır bulunuyordu,Ali Mu
hiddin bey Avukat Benson 
efendi isminde bir vekil ve bir 
rapor göndermiıti. 

Doktor lzeet Kamil bey tara
fından verilen bu raporda Alt 
Muhiddin beyin mide sui hazmın
dan rahatsız olduğu bildiriliyor-

du. 
Hüseyin Suat bey ıeyrisefain 

merkez etibbasından olduğunu 62 
yatında bulunduğunu ıöledikten 
ıonra dedik: 

- Ben doktorm, mide sui 
hazmı mahkemede bulunmağa 
mani değildir. 

Mahkeme keyfiyeti müzakere 
ett, ortada bir rapor olduğundan 
bunun kabulüne ve mahkemenin 
31 mayııa talikine karar verdi. 
Ali Muhiddin bey 0 gün gelmezıe 
mevkuf en mahkemeye getirile
cektir. 

avuç avuç para toplayanlar artık İnsan gayrı ihtiyari bu adam-
üzerinden gömlekleri boyunların- ları düıünüyor. Senelerden beri ............... 
dan kutuları atacaklar. Bizde, avuç açmağa alııım bu zavallı-

bu sırat köprüsünden, kolları- ıar ne olacak. Kumarbazlar 
mızı sallayarak geçeceğiz. yoksa her gün köprü baıında 

Belki gecenin o saatinde köp- dolaııp gene böyle avuçlarını Hazirandan itibaren şid-
rüden pek az kimse geçecek.. açacaklar mı? Olur ya alııgınlık detle takip edilecek 

1 Belki de hiç bulunmayacak.. bu. Haziran iptida11ndan itibaren 

1
~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, eniliblrı~tl•taili~~ ~~ 

Alahalihi terk ! ı Taksim m~ydanı ı ıanacak olan fuhuı talimatna-

1 1 

meai fuhuıla beraber hayat ve 
Asar atika encümeni böyle Üç güne kadar yeni ahlakı umumtyeyı ifsat eden 

ka rar verıniş ! ı şeklini ah)'Or kumar, kokain ve esrar gibi 
muzır mevadı kaçıranlar, isti-

Salkımsöğütte Babıalinln cad- Taksim abidesinin kaide kıs- malini itiyat edenler, kaçırma-
deye çıkmıı bir yeri vardı. Ema- mı da tıla edilmiıtir. ya vaııta olanlar , kaçakçıları 
net burasını yıkar ak caddeye l Meydanın havuz yapılacak himaye edenler hakkında taki-
bir düzgünlük vermek iatemiıti. 1 olan yeri tespit edilmiı, bağçe bata beılanılmasını amirdir. 
Halbuki Asarı Atika encümeni ~olacak yer, çiçek ekilebilecek Aynı zamanda kumarla me-

l luf olan kumarbazlar da lddetle 
buna itiraz etmtı orasının eıki hale gelmiıtir. takip edilecektir. 1 

ld ğu d ı Park kısmının etrafına mer- K f bir kıymeti o u n an (Asarı ki k umar' uhuı, kaçakçılıkla-
h l mer sütunlarla zarif parma ı 1 l tarlhiyyenin ala a lbi terkü ip- ri e me uf olan sabıkalı kaçak-

çevrJlmektedir. Yola kalan kı- 1 h 
kası) kaydtyle mümanaat et- l k b çı ar ududu milli haricine çı-

sım beton olarak yapı aca ' u- karılacaklardır. 
mittir. 

Ada]ar belediye nıüdürü ı 
Adalar dairei belediye mü- 1 

dürü Yaver bey bir ay mezlınf- 1 
yet almııtır. Müfettiılerden Nec- ~ 
mi B. vekalet edecektir. 

İstanbul güzeJJeşiyorI 
Veznecilerde Fen fakultesi 

karı111nda iki yıkık yer vardır. 

Emanet buralarının birer k11-
mını yola alacak kalan kmmlar
da bağçe haline ifrağ edilecektir. 

nu da Tramvay ıtrketi deruhte 
etmiıtfr . 

Tak:ıim meydanı azami iki 
üç gün içinde istenilen ıekli al
mıı olacaktır. 

Oiger kısımlar, havuz peyder 
pey ikmal edilecektir. 

Pusuya düşmüş 
Ömerliden Beykoza gitmekte 

olan Mehmet isminde biri puıuya 
ugramıı üç yerinden yaralanmıı
tır. Carlh Ahmet yakalanmııtır. 

- --......----
Artık yeter! 

S7yyar esnaf Ankara ya 
şıkayete karar verdi! 

Zabıtal belediye memurları 
hakkında seyyar ve ıabit esnaf 
tarafından vuku bulan ılkayetler 
son zamanlarda artmııtır .Seyyar 
esnaf caddeleri iıgal eyledikleri 
bahıile serbeıtU ticaret hakkının 
selp ve ihlal edildiğini tiklyetle 
Ankaraya bir murahhas gönder· 
meae karar vermiılerdir. 
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MEKTUPLAR 
\

7 azan : llasan İl/u,mi 
-- J 

ı· - Büyük kadından genç kıza 
mektup: - 1 

" .. Sevgili Pervin! 
Son aldığım mektubunda, 

sevdiğin bir genç ile yakında 
niıanlaoacağını yazıyor ve ben- ' 
den izdivaç hakkındaki fikirle
rimi soruyorsun.. Niıanın içiı{ 
seni tebrik eder ve saadetler 
dilerim kızım! 

. . Bana bundan yirmi sene 
evvel nasıl evlendiğimi ve aile 
hayatı ile izdivaç hakkındaki 
fikirlerimi sorma yavrucuğum! 

dünün kadınlarından nasıl bir fikir 
alabilirafn Pervin! Bu bir vodvil 
bir trajedi, belki de bir opera 
komiktir! O zamanlar evlenme
nin genç kızlar üzerinde husule 
getirdiği tesirler bilsen ne garip 
ne tuhaf teılrlerdi. Bunun en 
saadetli glniinü gelinlik günü 
en §Üpheli merak veren gecesini 
de zifaf gecesi teşkil ederdi. Da
kikaları tatlı bir heyecan içinde 
duyulmadan geçen bu 24 saat 
henüz ilk evlenme çagını idrak 
eden bir genç kız için ne sevinç
li bir gün ne bahtıyarlık teıktl 

ederdi. 
Ya o dokuma perdelerle kapa

ne:.n kupa arabasından damat evine 
geçmeler koltukta merdivenden 
çıkmalar yaldız suyuna batırılmıf 
para serpmeleri " allah nazardan 
hem gözden saklasın, maıallah 
kızıma • ! ,, sesleri . . Yüz gö
riimlüğü, paça günü, Al gaz 
boyamasına sarılan gelin yemişi 

• yenge öğütleri • . Gizli fısıltılar, 
açılan kapılar . . Ve bütün bu 
merasim . • Aile hayatına yeni 
adım atan bir genç kızın mu
hayyelesinde ne eararli bir husu
siyetle yaıardı •. ! 

Kına gecelerininde a:; rı bir 
zevki vardı . • O genç kızlar 

için, zevcin tahayyül edilen pe
ri masallarındaki genç şehzade
ye benzemesi ve ; 

Katip, benim; ben kati-
bin 

El ne karışır ! ? 
Katibime kolalı da ·göm

lek. , 
. . Ne güzel yaraıır . . 

Diye övünülecek bir "kalem 
efendisi; olması hemen büyük 
bir baht ve talih eseri sayılırdı. 
Eski düğünlerde birde "uğurdur!,, 
diye gelinden tel koparılır.. ve 
çocuklara takılırdı .. bir an'ana 

I 
hükmüne geçen bu adet ne iti-

yada göre; güya o, tel parçası 

cocuğun baıJDa, yakasına takı
lırsa onunda düğünler dernekler 
göreceğine delalet ederdi •• 
vakitler, yaımın ilerlemesine 
rağmen kısmeti! çıkmayan genç 
kızlarada takılan bu gelin teli 
adeti bu itikat hastalığı idi.. biz 
gelin olduğumuz zaman utancı
mızdan, az biri yüzümüze dik
katlimi bakıyor endiıesl ile gözü
müzü kaldırmazdık!. Görücüye 
çıktığımız vakit ulanarak çıkar •. 
validelerimizin ibram ve ısrarına 
hiddetlenir .. Ağlar dık .. İlle hiç 
unutmam. Daha dünkü gibi hatı
rımdadır .. Genç kızlığımda .. Bir 
gün bana, tavsiye üzerine bir 
kaç h".lınm; görücü gelmitlerdi. 
Validem beni' çağırdı ve; haydi 
kızıml dedi. Y cnl e\biaelerlnt 
ğiylo; saçını.. Baıını top\a .. 

d ıt ı Kendine bir az çeki, üze ·, 

düzen ver! kabilse azacık podra
da sür.. Gerçi gözlerin güzeldir 
amma .. Kirpiklerin bir az seyrek 
Sürmede çeksen fena olmaz .. 
Kendi elinle, bir de kahve plıirde 
gelir bakayım.. Göreyim seni 
haydi kızım .. Beni misafirlerin 
yanında mahçüp etme!,, 

Ben validemin bir sözleri 
üzerine iti anlamıı ve çıkma
mak için.. ağlayıp sızlamııtım .. 
Nihayet validem iısrar etti .. Ben 
de görücülerin bir an evvel çe
kilip gitmeleri için gözlerime 
verdim sürmeyi.. verdim sür
meyi.. Sim siyah boyadım ve 
aynaya baktım.. yanaklarımda 
allık ile düzgün ve podrayı par
ça karça sürerek bir acaiplik, 
bir biçimsizlik verdim .. Kaıları
mı rastık ile japon kızları gibi 
yokarı doğru çektikten sonra 
tatsız bir kahve pifirdim ve iki 
tarafıma topal, yahut aksak imi
ıim gibi sallana sallana görücii
lerin yanına gittim.. Kahveyi 
ellerine verir vermez.. tepsiyi 
masanın üzerine bırakıp dııarı 

kaçtım .. Odama giderek yastığın 
üzerine kapandım . . Yaptığım 

oyuna kendi' kendime güldüm .. 
Ben zannediyordum ki hötün bu 
hallere karıı görücü hanımlar 
sonra gene gelip söz keseceklerini 
söyliyerek gide :ekler ve uzun 
boylu, ltumral saçlı, badem gözlü, 
keman katlı, halık etinde, penbe 
beyaz ve hokka ağızla muhayyel 
gelinlerini aramak üzere diger 
kısmet! kapılarına müracaat ede
ceklerdi.. Lakin mes'ele böyle 
olmarnııtı .. Aksi tesadüf bu ya!. 
Görücü hanımlar nedense beni 
begenerek memnun kalmıılar ve 
validem ile ıöz keslvermiılerdi.. 
validem, benim reyimi blle sormağa . 

lüzum görmedi .. 
Çünkü bizim zamanımızda 

evlenmek arzusuna bakılmazdı .. 
Kızı kendine bırakırsan ya da
vulcuya varır. Ya zurnacıye!.. 

Denilirdi. Damat ile ömrünün 
nihayetine kadar yaıayacak olan 
genç kızın sözüne, fikrine, gön
lüne ehemmiyet verilmez ve ni· 
kah kararı erkek tarafının ailesi 
ile kızın ebeveyni arasınd:t ka
rarlaıtırıhr .. O zavallı kızcağızda 
satılık bir ticaret matahı veya 
bir cariye gibi, hakkında veri
len karara kör körüne itaate 
mecbur tutulurdu .. Valide pe
derime açmıı pedek·imde muvafık 
göriince nikah olup bltmiıti .. ! 
Biz itte böyle gördük.. Böyle 
geçirdik .. Ve böyle yagadık ... 
O vakit görücülerin karımnda 

ayak üstüne atıp bülbüller gibi 
ıakıyan tazeler ile yukarı öyle 
bir çıkıılar yardıki görmeğe seza 
idi. Gelin ile güvey yukarı 
çıktıktan sonra odaya kapanırlar 
dı.. Ve seyircilerin beklemeden 
dizlerine ağrı gelirdi.- "Ah yay
rum zamane kızları ne olacak!.,, 
derlerdi .. 

İlk zevcim ile tıte böyle dü
ğün yapmıı, evlenmiıtik. O va
kitler çaya, davete gidilmez .• 
Komıularla dedi kodu yapmağa 
gidilirdi .• 

O gelmiı; beni evde bulama
mıı; hizmetçimiz, aıçımız da ol
madığından kapıda kalmıı; dö
nup hiddetle kahveye gitti. Ben 
komıudan avdetle bir az erkan 

YARIN 

Poliste 

Kaza mı? 
Gene Sultan ınahaHesinde 

bir kadın vuru1du 
Evvelki gün Karagümrükte, 

bir kadm; tabanca kurıunile 

ölmüıtür. Karagümrük polis 
merkezinin verdiği rapora göre 
hadise bir kaza eseridir. Kara
gümrüğün Sultan mahaleatnde 
oturan bahçıvan Arslanın amca 
çocuğu hacı Cemal; tabancasını 
karııtırtrken silah ateı almıı, 
çıkan kurıun Arslanın zevcesi 
Kamile hanımı sağ böğründen 

yarnlamııtır. Kurıun kadının sol 
bögründen çıkmıı ve derhal 
ölümüne sebep olmuıtur. 

Tahkikata müddeiumumi Hik
met Ley v.az'ıyet etmtıtir. Bu 
hadisede bir kast ve bir cina· 

f 

yet olup olmadığı tahkik edile- l 

...-- __ ..a...ı.________ ·--
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~ Hakiki metinleri neşrediyoruz 

ı Haydar Rif atB.in Sadet
tin Ferl .ye cevapları! 

-~.,,...,...,,....___ 

Benim davam doğrudur ve yolun
dadır. Yakın bir atide bu görülür!~ 

geldi, bunlar soruldu fakat b~~; 
açmamiıım da EÖyme davası aç- lar bu itleri rüyasında 1 

mııım. Her ikisini de açtım ve görmeyen şahitlere soruld~~ 
her ikisi hakkında kanunun bük- lıte Sadeddin Ferit beyin tesb~ 
mü bu davalarımın adliye vekili- buyrulduğundan bahsettiği no 
nin benim aleyhime açtığı dava talar bu suallerdir ve artık so' 

ile birlikte hükmolunması mer- rulmasın diyor. 
kezinde dir. Birlikte hükmolu- Sonra mahkemenin karsr~ 
nacaktır. Bunun için de bit mad- İzmir-Aydın ıimendiferi direk~::: 
de isterlermi (357) inci maddeyi Mıstır Maniıenin bir ilanı ı 01 

edilmeme!! hakkındaki malüınatı 
okusunlar. Onun maıuniyetti teg- • r: at 

müracaat ta icraya Mahmul ı:-5 
riiyesi ref olunup iki davaya bir- da· 

Beyin müdafaalerinin ve mü 

14. - Ben hakaret davası 

likte hükmolunmak anı gelme- faasındeki haksızlığın dere· 
Hecı Cemal yakalanmıı, dikçe benim aleyhime onun da- ceıinin anlaıılmasına oıs· 

tabancası alınmııtır. vası da görülemez. Burada mud- tufdu. Her ıene dokuz sf 

cektir. 

l d . del umumi B. yalnız dav:alarını Londrada. oturan bu ingiUze d! 
Oc a a ne ışi var ? tahfif veya iskat fikrile açmıı- Nazım beyin maaıına zam oluP 
Avram isminde biri kendisile larsa diyor. her ne fikrle açmıs olmadığını ve Hikmet beyin bat• 

aynı evde oturan ahçı Hazaro- olursam olayım kanunun bük- nereye vurulduğu soruldu. sile· 
sun odasına girmek lstemiı, bu mü birdır. ciktekl sahidimiz Sandıklıya ha· 
yüzden aralarında ltavga çık- Sadeddin Ferit B. e cevap kim olmuı, mahkeme yanlıt bir 
mııtır. 16 yaıında bir genç olan 

1 

diyorkt: Mahkemei devletiniz İbrahim bey dinlemio. Şuouıı 
Hazarosun; zorla odasına giren iftira davamızın unsurlarını doğrusu filan zattır o, dinleosiO 
36 yaıındaki Çörekçi Avramı teıkil eden bilcümle nokatı birer diyoruz. Saadettin Ferit bey, sır. 
kafasına rakı fi§esi atarak yara- J birer tesbit buyurdu, madde ha- lüzum var efendim, cevabıı>' 
lamııtır. 1 line girdi, soruldu. Muhterem veriyor. Bunlar müdafaa dei.l-

Kumkapı polis merkezi tah- mahkemeniz benim ıahitlerime, dir, bunlar cevap değildir. 
kikat yapmaktadır. Mahmut Esat Beyin vazife· benim soracağım süaller yerine 

An"ı bı' ı· o" ıu·· n1 sini sui istimallerine misal ots· tertip buyurdu. Sormak, hatta 
rak Baaatın tahliyesine müdahs· 

M kk lı. Ah t Ab'd.i takattümen sormak hakkı:n iken e e nıe ı n is- le ettiğini söyliyoruz. Baıatıı:> 
minde bir ıahıı : Üsküdarda Bül- İstanbul mahkemesi Ankaradan k d 1 d k d .. el ar a af arın an ne a ar ev .. 
bülderede kalp ıektestnden öl- ft'ar yok diye kanunun emri çıktığı soruluyor. Sorulacak nolc· 
müıtür. sarihine rağmen tek bir kelime ta tahliyenin müdahale t•e oluP 

Ka)rık iskelesinde Aoramıyacağımı evvelden bildirdi, 

] 
? beni bir taraf olarak da mah- olmadıgıdır • • 

ne O muş . kemeye, kendi muhakememe Diyor ki: Böyle bir talepleri 
Cemal isminde biri ; Eyiple almadı. Benden hiçbir fazla varsa kanuni yol vardır. Bir ıh· 

kayık iskelesinde polis memur- hakkı olmıyan müddei umu- baraname verirler, olur biter. sır 
larına hakaret, hükumeti tah- miyi hem aldi hem söz vardı. taraftan bizim layihaları ıhbar 
ki l d .., bb- name addederler, bizi burafarıı r, po isi övmege teıe us Benim süallerimi benim yeri-
etmiı, yakalanmııtır. Cemalin me muhterem mahkemeniz] ter- getirirler, sonra dönerler, bir ıb· 
bu iti ıarhoolukla yaptığı anla- tip buyurunca ne oldu? Nazım barname vermemiz lazımdır det? 

1 ler. Layıhamızda bu yokmu 
ıı maktadır. beye zam oldumu? Mahmut Esat Fsaıen mahkeme kendi kartı• 

Bek~·i böyle olursa... B sırf ıahsi ıgbırarına binaen mi rım kendi bozabilir mi? ""e 
Koca Mustafapaıada oturan dava açtırdı? Hikmet beyin baıı hatta ilk istinabeler bu mel"' 

beğçi Ali ile Pozant; bir çuval taıtan taıa vuruldumu? Mahmut kezde. Yani adliye· vekilinin ka· 
meselesinden kavga etmiıler, Esat B. vaitlerde bulunmak su- nunsuz, haksız hareketleri var· 
birbirlerini yumrukla darp ve retile vazifei memuresinin sui mıı blliyormuısunuz nelerdtr1 
cerhetmiılerdir. istimal. edermıı öylemi? süalleri vazifei memuriyetini ıui isti· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mal etmit herelerde? suretinde 

sedirinin üzerine yaslanmııtım. · bildirdim .. O, ufak tefek sebep- değllmidir? İıte böyle bir sual 
Birden sokak kapııı çalındı. · O ferden maada, benim ev kadını karııaında ıahitlerimiz onun yol· 
geldi •. Hiddetten coıtu · · Ba- olmadığımı da söyliyor.. Tahkir ı ;:suzluklarını sıralayacaklardır• 
ğırdı, çağırdı • . ediyordu .. Bunun üzerine nikah, Mahkeme yalnız iftlrayamı bakı• 

bahaha kadar kavgadan ba- nafaka davaları açıldı .. Ve neti- yor? (485) inci madde kanunsuı 
ıımıza haller geldi .. Bizim kav- cede tabiı ayrılmııtık .. Evde ye- haksız, hareketlerin isbatı ha1'' 
galarımızda böyle baılar, böyle nıek, bulasık, urtahk süpürme, kını vermiyormu? bu maddeyi 
geçerdi kızım . . hatta çamaşır i~leri de benim hangi İtalya ıerhi ile kasrediyo( 

O akıama eve gelir, bana elimded geçer .. Buna rağmen o lar~ filanın kanunsuz harekettrıl 
evden hariçte geçen bir günlük söyler, ve ben susardım!. bilen varsa gelsin! demiyorul11' 
hayatını anlatır . • Ben de ona Sevğili Pervinciğim! Bizi öyle kelime eyunlarına getir" 
gelen komıularm maceralarını, İşte sana istediğin izahatı ve- meyecelderini çok mükerrer hıı· 
mahallede olup biten havadisleri, diselerle bilirler. 

gürülteri, nikah ye dedikoduları rebildim zannediyorum .. Dedele- Filan filan ve filan Mahmut 
lerimiz; "izdivaç saadet tevlit eder!,, 

anlatı d Esat Bin yolııuzluklarına, kaou· 
r ım · · diye bir söz söylemişler .. Evet am- ır 

Gene bir yaz akıamı o, bah- nu çiynediklerine, Adliye daire' 
ma araya mahut çaçaron kaynana-

çe üstündeki odamızda pencere- lerine tasallut teıebb&ısleriode 
lar ile haminneler .. Keçi boynuzu 

Yi açmı• marul salataslle hazır- bulunduğuna, vazife ve mevkii• 
ır müteahhitleri.. Eski iksirler ve 

ladıgım meze tepsisini önüne almıı ni sui istimal ettiğine oahittff 
yeni "orangtan,, aıısından bek- f 

içiyordu. Ben de onu bir harem dal· diyoruz, bunu müddei umurt' 
kavuğu bir soytarı gibi eylendir- lenen kerametler.. isterik ispaz- duymiyormu? lstanbulda müd' 

hı al mozları .. Genç hizmetçı kızlar.. del umumi lsmaı"l Sıtkı B. ef•JJ' mek için elime utile aıızra mıı. ... 
Haydindi hoplada gel. Fakır iken yarım düzineyi geçen diyi istinabe varaka1111d~ 
Şalvarını toplada gel! heıik kolleksiyonu.. Adliye vekilinin mesela kanılıı· 
Şarkısını çalıyordum. O buna Eski bohçacı kadınlar ve yeni suz hareketlerine dair vazifeıl-

itiraz etti. Bu ıarkıyı kendisini bohçacı kadınlar .. Çocuğuu ma- ni sui istimaline dair mutlak bir 
tahkir makııadı ile çaldığımı be- nıasını çilingir sofasında unut- ıual olmayıp mücerret iJ.dı>cJ 
nim kaba bir kadın olduğumu. turan iptilalar.. İtiyatlar.. ve ceza heyetinden iki zatı teırJY~ 
Artık tahammül edemiyeceğinl elindeki hesap faturaaı ile her ze terfi etmek suretile ıreebl~if 
söyledi. Bende onu bu sözlerinin gün kapı aıındıran terzi, ekme- vaitlerine atfen terfi ve ta 
hakaret olduğunu söylediu1. Ni- kcı ve bakkal tahsildarları araya vadile sul tatfmalde bulunW~~ 

ki t ı· girmezlerse! ... IRte böyle yavru- ıuretlnde maksur bir süııl o 
hayet bu geçimsizll er eva ı cuğurnt ır ğundan varit görmemiıtir, on~ 
etti Ben ailemin yanma giderek reddetmiye gelince müddef umut• 
ona nikahımızın feshedilmesini İmza: Şu/tende .. » mide esasen böyle bir hak yoktu 
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Ankarada ikinci 
at koşusu 

Ankara , 23 (A.A) - ilkbahar 
at koıularının ikincisi bugün 
Yapılmııtır. Bin metrelik mesafeli 
erkek tay koıusunda Settar 
efendinin Latif isimli tayı birinci 
Ali heyin Hadidi ikinci gel
llıitlerdir. 

Dört halla kanlı İngiliz atları 
arasindaki 1200 metrelik bu ko
ftıda birinciligi Celal ve Nafiz 
beylerin Vari Gaııcen, ikinciliği 
Baban zade Fuat beyin Rejane'ı 
k !Qanmııtır. 

l 000 metre mesafeli diti tay 
deneme kuıuıına 3 hayvan ittirak 
etrniıtir. M. Binns ve Seferaff'ın 
birinci çıkmııtır. 

Haliskan 3 lngiltz atının girdi
il 2000 metre mesafeli Çankaya 
kuıusunu Akif beyin Androni
cuı'ü kazanmııtır. 4 ve daha yu
karı Yaıtaki haliskan arap at ve 
kiaraklara mahsus handikap ko
ıuıuna 5 hayvan lttirak etmiıtir. 
Mesafesi 2000 metre olup Kemal 
efendtuln Zaferi'i birinci, Akif 
efendinin Yavuzu ikinci Ahmet 
efendinin Tayyarı üçüncü gelmiı
lerdır. 

Çinde haydutluk 
Pekin, 24 ( A.A ) İngiliz me· 

lrıurları Sarı nehrin cenubundaki 
bütün Honan arazisile Hupeb ve 
J\.iangsi eyaletlerinin tehlikeli 
llııntakalar olduğunu ve havai 
taarruzlar ve haydutluk korku
•undan dolayı oralarda otur
tnanın ecnebiler için muhataralı 
bulunduğunu beyan etmektedir
ler. 

Şimdiye kadar bunları ter
ketmeleri için ecnebilere kat'i 
bir emir verilmif değildir. Çünkü 
buralarda seyahat etmek olduğu 
Yerde kalmaktan belki daha 
ıtyade tehlikelidir. Hankeou için 
böyle bir tehlike varit ~eğildir. 

A.rnavuutluga ltalyan 
askeri mi gönderilmiş 

Paris, 23 (A.A) - Jurnal ga
zetesinin verdiği bir habere göre 
İtalyanın parla sefareti lıkodraya 
2 bin İtalyan askeri çıkarıldığına 
datr ıayi olan haberi resmen te
kı.ıp etmııtlr. 

Parlstekl salahiyettar Fransız 
"''Yugoslav muhafili Arnavutluga 
İtalyan askeri kıtaatı gönderildi
~lne dair olan ıayia hakkında 
hiç bir malfımatları olmadığını 
~Yan etmektedirler. 

Aln1anlann borçlan 
Vnııngton, 2 8 (A.A) - Meb'

Uıan meclisl Almanların tamirat 
borcuna müteallik tesviye suretini 
kabul etmiıtir. 

Zeplin dönüyor 
Pernanbouc, 24 (A.A) - Ze

plin dün ak•am saat " 5 32 de R· ' ~ ... , 
ıo Ya ınüteveccihen hareket et

mtıttr. 

Emlaki milliye 
müdürü 

Gayri mübadillere verilecek 
olan bonolara nezaret etmek üze
re şehrimize gelen emlaki milliye 
müdürü dün Ankaraya gltmf§tlr. 

Pembe hanınıın tavuk 
n1erakı 

Sultan Selimde bir bahçe içer
ııinde ayrı ayrı kulübelerde otu-

ran Gülbahar ile Pembe isminde 
iki kadın arasında bir kavga 
çıkmııtır. 

Biri clç~k yetiılirmek, diğeri 
tavuk beslemek merakında olan 
iki kadın arzularını bir türlü bir
leı Urememfılerdir. 

Tavuklar, bütün takayyüde 
rağmen bahçedeki bütün çiçek
leri yemtıler, çiçekleri zahmetle 
yetiştiren kadın da tavuklara 

elinden gelen fenahğı yapmı§tır. 
Bu yüzden tekerrür eden kavga; 
feci bir hal almıı, iki kadın to-

kat lokata , saç saça gelmiıler
dir. Bir aralık eline bir sopa ge
çiren Gülbahar; bütün kuvvetile 
Pembenin kafasına vurarak ka-

dının bı.ıını yarmttlır. Yarası 
mühim olan Pembe Balat hasta
hanesine yatırılmııtır. 

Gündüzleri de ... 
Dün Beıiktvıta kaptan İbra

him ağa mahallesinde 34 numa
ralı eve sabıkalı hırsızlardan 

Mustafa girmıı, bazı eıya calar
ken yakalanmııtır. 

İranın yeni parası 
Tahran - lran hükumeti yeni 

darbedecegi meııkükat için karıı
lık olan üç milyon altın İngiliz lira· 

ııını bankaya te~dl etmiıtlr. Yeni 
mesk<ikat Tahrandaki lran darp
hanesinde yapılacaktır. Banko· 
notlar ise Almauyada tabedile

cektir. 

Eııki paranın altın riyal ile teb
dili tarzına ·dair bir talimatname 
tanzim edtlecegl gibi altın ithaline 
ruhııat verilecek ve gümüı ancak 
tılenmlı olduğu halde ithal edile
bilecektir. 

Elektrik saatleri 
lskenderiycden - Bura be

lediyeııi oehrin meydanlarlle bü
yük caddelerine elektrikle itler 
saat vazına karar vermiıtir. 

Nanızetlik 
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Bakırköy nı illi sineınada 
Bu gere san'atkar Neıit bey, ko

mik Şevkı b~y lcumpanyaları, 
iki büyük kum.,anya birden 

Birinci defa olarak 

KADINDAN 
KORKANLAR 

Komedi 3 perde 
Duhuliye 30 kuruş 

il 
Yaz sezonu münaııebetile 

Mangaıar teyatrosu Yeni Şehir 
Milli dıram kumpanyası 

Müdür Rejisör 
Aram Elmas Karakaı 

BU GECE 
ilk müsamere 

DİI~SİZ ONBAŞI 
Dıram 5 perde 

İstanbul dördüncü ic
ra 111en1urluğundan: 

Fatma hanımın bilesale ve 
bilvesaye Saadet hanımdan is

tikraz eylediği mebaliğln temini 
lııtifası için Kadıköyünde Ca· 

Esbak Selanik valisi Nazım 
paıenm hafidesi ve esbak mat
buat müdürü Hikmet Nazım B. 
kerimeleri Hamiye H. ile Kazasker 
zade Kadri B. in mahtumu genç 
elektrik mühendislerimizden Şey
da Riza B. in namzetlikleri dün 
bir çok kibar ailelerin if tirakile 

teııit edilmiıtir. ,. ~-~-~~~-~-~-~~. ~, 

Anlerika günırük tarif esi 
- Vaııngton 24 ( AA ) -

Gumrük t ' • 

ı "YARIN,,IN TAKVIl\11 - l\iayıs 
Senet PAZAR Senet 

f erağa mahallesinde Moda cad
deııinde atik 4 2 ye cedit 44 
numaralı zemini karglr ve maa
dası ahıap ve zemini hariç ol
mak üzre iki kattan ve birde ta
van arasından ibarettir. Hane
nin sekiz hiaae itibarile beı his
sesi ihalel evveliye müzayede
sine konarak dört bin lira be· 
delle talibi uhdetinde olup kati 
ihale müzayedesinde mezkur be
del dört bin beı yüz liraya ba
liğ olmuı iaede, bu defaki kıy
met itibarile sülüsanı bulamamıı 
olduğundan kati ihaleııi icra kı
lınmak üzre yüzde bet zam ile 
ve otuz gün müddetle müzayede 
temdit edilmiıtir. Hane haricen 
boyalıdır, cadd~ye olan kmm 
boyalıdır, üstü parmaklıdır, so
kağa iki demir kapısı vardır, 

her kapı iki küçük bir toprak a
ralığa açılır ve aaıl hanenin ka
pısına çıkılacak mermer baııa
maklı merdivene gidildiği gibi 
baıdaki kapıdan ve binanın al
tındaki boıluktan mutbak ve bah
çey~ geçilir. Mezkur çift dör . er 
basamaklı dörder ayak mermer 
merdlvt'nden taılığa çıkılır. Bu
radaki kapı demirdir, içeride ah
ıap ve camlı bir kapı daha var· 
dır, Buradan haneye zeminin 
fevkindaki bırinci kata glrildikte 
zamini mermer geniı sofası bir 
methal ve yine caınlı bölme ile 
zemini ahıep bir salona girilir ve 
o salondan darasaya çıkılır bir 
camekanlı kapı da vardır. Kapı
ları mermer rnethal ve bölme •a· 
lona açılan dört oda ve bir hela 
vardır. ayrıca ahıap raflı ve mus
luklu bir kilerde mevcuttur, sa
londan renkli camlı kapı ile ge
çildikte ufak aralık üzerinde bir 
dolap ve mezkür kısımdan ahıap 
merdivenle aıağı kata inildikte 
bir merdiven altı ve bahçe ka
pısı vardır. Sağda zemini malta 
taılı ve ocaklı ve bahçeye kapısı 
olan tavanı beton yeraltı salonu 
ve iki odayı havi ve fırını harap 

kanun la 1~rlfeaını tadil eden 
Y aıı hakkında bu la

yihaıı ın kabulünü 
için müzakeratta h teni etmek 

ulunmuı olan 
iki mecliıı murahhaslar d 

ı arasın a 
tam bir itilaf hanı olın t 

uı ur. 
Önümüzdeki hafta zarfında .. - k ayan 
meçlisinde muza ere edilecektir. 

- = 
Yanğın çıktı -

Aksarayda Millet caddeeinde 
elbise boyaclııi Nuri efendinin 

dükkanından elektırlk tellerinin 
it 0 ntak olmasından atef çıkmıt, 
llleı teveaaü etmeden söndüriil
llıiiıttr. 

Resmiye 25 Hicriye 
1930 1348 

Namaz vakıtlan--
Alafranga Alaturka 

s. d. s. d. 

Güneı 4,34 Güneı 9,06 

Ôyle 12,11 Ôyle 4,43 

ikindi 16,09 ikindi 8,4: ı 

1 

Akıam 19,28 Akıam 12,00 
Yatsı 21,22 Yatsı 1,55 

1 

lmı&k 2,23 İmsak 6,55 
Zilhicce Ruza Hızır 

1 26 20 

" 1 

bir hamam ınahalli ve çamaıırhk 
ve helayı havi kıamın dahi bahçe 
kapm vardır, zemin katında ah
ıap merdivenle birinci kata çı
kıldıkta ufak bir aydınlık mahalli 
ve üç pençereli sahanlık v~ mer
blvenle çıkıldıkta camlı kapılar
dan ikinci kata girilir, ikinci ka
tın zemini ahıap olup birinci ka

lın aynıdır. 
ayrıca bu katta bahçe üze-

rinde bir çıkma vardır hanenin 
alelumum tavanları ve ~divarları 
kısmen yallı boya ve kıamen 

ahıap ve bazende kari kadim 
ıııvadır ve ikinci kata bir ııalon 
fazladır üçüncü katta yani tavan 
araıi katına ahıap merdivenle 
çıkıldıkta merdiven ortasında 
üç pencereli ııahanlık mevcut 
ve gene merdivenle üçüncü kata 
çıkıldıkta a hvap bir ııofa iki oda 
dört sandık odası ve blrirl çift 
kapılı olmak üzere dört dolap 
ve musluğu havi bir kiler mev
cuttur. Hanenin ikinci katına 
kadar salon ve merdivenler 
fersude muıamba ile döıelidir 
sokağa ve bahçeye müteveccih 
pencereler boyalı ı:anjurludur 

birinci kat salondan ahıap camlı 
kapı ile zemini mermer ve kıa
men malta döıeli bir darasaya 
çıkılar burada bir tarafı demir 
parmaklıklı bir kamerya vardır 
mermer merdivenden bahçeye 
inildikte sol tarafla ve kamer
yanm altında iki gözlü odun ve 
kömürlük ve bahçe derznunda 
üç adet büyük çam kırk kadar 
defne ve bundan baıka lhtamur 
ve at kcııtanesi vardır kıamen 

bozuk çakıl teıı ile mefruı ma
halde ve birde büyük havuz 
vardır bahçenin etrafı harap 
divarlıdır bahçede ayrıca armut 
erik dut ağaçiarıda vardır ha
nenin müıtemilatından ve bah
çenin nihayetinde vaki ahir 
mahalline gldildikte mukaddema 
ahır elyevm iskana mahııus 
iç içe üç oda görülmüt tür bundan 
mada bir kargir harap çama
ıırlık ve birde kömürlük vardır 
bnrada bila ücret Mehmet Ali 
efendi namında biri ikamet 
etmektedir arkadaki arsaya çı
kılır iaede kapı ve yol yoktur 
hane elyevm boıtur hanede 
elmalı suyu ve elektirlk 

tesisata mevcuttur mesahaıı kar
gir bina 192, 64 ve kat gir harap 
mutbak 19,43 ve ahıap bina 
46,5 ve kargir harap bina 9,00 
ahıap kümesin 9,00 ki ceman 
binalar 277 ,57 ve bahçe 883,28 
den ibaret olup ceman 10160,85 
metredir hududu bermucibi se
nettir bu defaki kıymeti mu
hammineııl bina ve müıtemlliıtı 

on bin ve bahçe ve teferrüah 
sekiz bin dört yüz küsür lllradır 
talip olanların kıymeti muham
mlneıinln yüzde 1 O nisbetinde 
pey akçesini alarak 26 - 6 - 930 
tarihinde 929 - 2415 numaralı 
dosya ile ıaat on dörtten on 
altıya kadar lstanbul dördüncü 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekale müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 
-~~----~--~----------

İstanbul nJahkenıei asli-
yesi ikinci hukuk daire

sinden 
Kesire hanım tarafından Ça

pada ıaraç doğan mahallesinde 
19 numaralı hanede sakin ıoför 
Nurettin efendi aleyhine ikame 
eylediği bin altı yüz lira alacak 
davasından dolayı mumaileyh 
Nurettin efendinin ikametgahı
nın meçhuliyeii hasebile da va 
arzuhali suretiuin onbef gün zar
fında ca vap vermek üzere ilanen 
icra kılınan tebligata rağmen 
cevap ita etmediğinden müddei 
vekilinin muvafık1 kanun görülen 
talebi veçhile mumaileyh Nuret-

lttn efendi hakkında gıyap kara· 
rı ittihazına ve kararı mezkurun 
alelusul ilanen tebliğine tahkike.t 
hakimliğince karar verilmiş ol
duğundan kararı gıyabiyl havi 
davetiyede muharrer 5 Haziran 
930 Perıenbe günü ıaat on üç 

buçukta Hecelil tahkik tahkikat 
haklmltğl huzurunda hazır bulu

nu\maıı ilin olunur. 

Sabite 5 

Sultan Ahn1et sulh n1ah
ken1esi hukuk hakin1li
ğieden: 

Müddei Bağçevan Alt Riza 
efendinin Bağçevan Dimitri efen
di aleyhine ikame eylediği 267 
iki yüz altmıı yedi lira alacak da
vasının cereyan eden muhakeme
sinde Müddeialeyhin filhal ikamet
gahı meçhul bulunmuı oldtığu 

anlaıılmasına mebni ilanen tebli
gat icra kılımaaına ve Müddeiden 
Dimitri ve saire namına maliye 
Tahakkuk Şubesince haczen tah
sil kılınan mebalığdan meddeia
leyhin hiııaeııine 90 lira isabet el
liği indettahkik nümayan olmasına 
mebni bu babdaki muameleli gı
yap kararının 20 gün müddetle 
ilanen müddeialeyhe tebliA"ıne 

karar verilerek muhakemenin 1 G 

Haziran 930 Pazartesi günü saat 
11 re muallak bulunduğunean 

Müddeialeyhin yevm mezkurda 
bizzat gelmediği veya bir vekili 
musaddaa göndermediği takdirde 
bütün vakaaları habul etmlt ad 
edllaceği ilan olunur. 

İıtanbul dördüncü icra memur
luğundan: Onnik Parmak· 
ııızyan efendinin Arıak ef. zim
metinde alacağı olan ve Ktrkor 
Pembeyan efendiye temlik eyle
diği bin liraya mukabil dain öh
deslne ipotek irae edilen Sa
matyada Koca Muııtafa mahal
lesinin Leblebici köıeal ııokağın
da atik 56 cedit 50 numalalı ha
ne otuz gün müddetle thalei ev
veliye müzayedesine vaz oluna
rak bet yüz lirada talibi uhde
sinde olup bu kere ~ üzde beı 
zamla ve on bet gün müddetle 
ihalei katlye müzayedesine vaz 
olunmuıtur. Sokaktan ahıap 
kapu ile içeriye glrlldikte zemini 
mermer döteli bir havlı üzerinde 
bir oda, bir ıahrlnç olup ahıap 
merdivenle aıağı bodrem katına 
inildikte zemini malta tat dö
ıeli maltiz ocaklı ve bir halayı 
muhtevi olup merdiven altı var 
dır. Havlıdan ahıap merdivenle 

(;yukarıya çıkılırken merdiven 
üzerinde bir hala mevcuttur. 

• Hanenin kargir ve muhtacl ta
mirdir. Hanenin bodrum ve bi
rinci kat pencereleri demir psr
maklık vardır. Derununda on 
lira mahiye bedeli icarla ve ay
da peılnen verilmek üzre maa 
aile lsmail Bey sakindir. Kontra
tın tarihi ile muddeti hakkında 
malumat olunamamııtır. Hudu
du sağ tarafı hanm arsası, ar· 
kaııı Donik arsaııı, ıol tarafı de
mirci Oıkiyan sokağı, cephesi 
Leblebici köıesi sokağı ile mah
duttur. Meııahaııı, bllmesaha 
altmıt bir arım terbünde olduğu 
görülerek hali hazır emlak piya
sa ve binanın muhtacı tamiri 
nazarı dikkata alınarak ve tram
vaya uzaklığı hasebile kıymeti 
muhamminesi tamamı bin yüz 
seksen lira olup talip olanlar 
kıymeti muhamminesinin yüzde 
onu nisbetınde pey akçelerinl 
alarak 929 - 5976 dosya numa 
rasile 14-6- 30 tarihinde aaal 
on dörtten on altıya kadar İstan
bul Dördüncü icra memurlu~una 
bizzat veya biivekile müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 
,-~.-..--~:Jllııil ... 

1'Eıf!İA1A TL/ TAAJİRA rp 
Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alitı mu
sikiye teminatlı surette tamir 
olunur. Adres : Beyoğlu, tü
nel baıı,Tekke caddesi, No 4:64 

11/AKil\TİST llEılıZİ 
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yavrunuzun sıhhati için ! 
Çocuğun hayat ı m iistekreh haşarat taraf. 
ından tehl i keye lika ed il i r. Onlar ço~~ğf n 
mukavemet kab ıl iyeti nl azaltarak mu r a 
asız 'küçük v ücud u na hastalık aşfı~~d~r. 
Haşarat Ufullyeti ~. ~n __ korkunç a e 1 r • 
Onları Flit ile ôldurunu.z . . 
Flit sinek, sivrı sı ,.. -=ı k. pıre. güve, karınca, 
hamam boceg i v e tahta kurularını l tl~f ye 
yumurtalarını imha eder . Tehllkesızdır . 
Kat'iyen leke y a pm<!:Z· .. .. •. . 
Flit ı diğer haşarat oldurucu mayılerle ka· 
rı,tırmayınız. Sar ı tentıkeye - siyah ku· 
tağa dikka~ edir.iz. 

· :!)aha -çabuk 6ldürür 
~ .r ::'" -

Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul- Galata Voyvoda Han_ 

200 Çadır münakasası : 
Ankara Nafia baş nıühedisliğinden : 

10 adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 dilimli mahruti 
çadır kapalı zadla miinakaaaya konduiu halde talip zuhur etme
diğinden müddeti münakasa ve ihale 15/Haziran/930 tarihine 
müsadif Pazar gününe kadar temdit edilmittir. Teminat mektubu 
veya depozito bin liradır. Talipler Ankara ve İstanbul haf mühen
disliklerindeki ıartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mek
tuplarını yevmi ihalede saat on dörtte , Ankara encümeni daimi 
riyasetine yetiıtirmeleri ve zamanında yetiımeyen mektup kabul 
edilmiyeceği ilin olunur. 

Ekmek ve gazyağı münakasası: 
Trabzon Hapisane ı\1iidürlüğünden: 

Trabzon hapisanesinfn 930 'eneai Haziran iptidasından 931 senesi 
Mayıs gayesine kadar bir senelik ekmeği kapalı zarf uaulile ve gaz 
yağı aleni münakua suretile yirmi bet gün müddetle münakasaya 
çıkarılmııtır. 

1 - ikinci ekmek tabir olunur piyasada ofan harcı ekmeğinin 
aynı olacak ve beheri üç yüz dirhem olacaktır. 

2 - Münakasaya ittirak edecek zevat yirmi beı gün zarfında 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçeıi olan 11 i9 lira 45 kr. 
ve gazyağı için 45 lira 95 kuruıu malsandığına bitteslim alınan 

makbuz veya Banka mektuplarını Trabzonda müteıekkil hapis"ne 
komisyonuna ibraz edecektir. 

3 - lhalel kat'iyeıini müteakip ıekiz gün zarfında teminatı mu
vakkateainl yüzde on beı iblağ ile (2338 lira 86 kuruı) taahhüdünü 
ifaya baılayacaktır. Ve iıbu levazım 10 - 6 - 930 tarihine müıadif 

Salı günü caat 15 de müddei umumilik makamında içtima eden 
komlıyon mahıuıunda ihalei katiyesi icra kılınacağı vt; ıartnameyi 
görı ıek arzu edenlerin komiıyona müracaatları ilan olunur. 
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TENZİLATLI YAZ TARİFESİ . 
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POI~~f A'fİF GH.A1'10FON (SİY i\H) 77 Lİl~A 
..ü.ı~oR·r Al'İE GRA~lOFON (LÜKS) 85 Liı~A 
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Mükemmeı bir 
kasık baQı 

J ROUSSEL Kasık 
bağı bütün tıp lle
mince aıim takdir· 
lert' mazhar olmu' 
tur. Zira ancak bu 
ba~ ilt emniyet ve 
rahatı ıamme elde 
edilir. 

ö'ağın kusursuz olarak tatbikini 
temin için 

Yalnız Parıat:ekl 

lstanbul şubeleri : 
8eyo3Junda Tunel meydanında No. 12 

H lstikl41 caddesinde No. 386 
Mağazalanmızı ziyaret veyahut kul· 

. runuzu bildirmek süretile siparlşlnlzf 
posta vasıtasile icra ediniz. 

Fl•tlar : Adi bal: T. l . 5 • çm ••D T. L : • 
lllb kuwntll b-0: • ıo • • D 15 
lOb ••ıı,.. kunetll ıı 12 • • • I it 
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IAlcnular Zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz postaaı 

Millet vapuru 
M!~ı• Pazartesi 

günü akıam ıaat 18 de Sir
keci rıhtımından ( Zonguldak 
İnebolu, Samıun, Ordu, Gire
ıon, Trabzon, Rize, Mepavri, 
Pazar, Ardeıen, Viçe ve Hopeye 
azimet ve aynt iskeleler ile 
Görele Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinob) a uğrayarak avdet ede
cektir. Müracaat mahallf: iı
tanbul meymenet hanı altındak 
yazıhane Telefon: İstanbul 1154 

DAKTiI.JO ARANl)rOR 
Eski yazı ile yazalmıı Tıbbi bir 

,i Devlet demiryollan ilanı J 
'- ~= •· a m&N , .. -ew* w • w ewz 

Kayseri lokomctif deposuna muktazi makineler kapalı zarfla 
mi.1nakasaya konmuıtur. 

Münakaıa 23 Haziran 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaıaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde !aat 15,30 kadar Münakasa komiıyonu 

katipliğine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa ıarlnamelerinin 15 lira mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muhasebe itleri reiıliğinden, iatanbulda Hay
darpaıa veznesinden alabilirler. . .. 

Münakasası feıholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfl• 
tekrar münakaıası 16 haziran przarteıf günü saat 19 da Ankara
da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. lıtirak edeceklerto 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
15,30 a kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. Münaka.
ıartnaıneleri beı lira mukabilinde Anaarada, muhasebat daireıio

den İıtanbnlda Haydarpaıa vezneıinden tedarik edilebilir. 

* * 2730 tane meıe traversin kapalı zarfla münakaeaıı 16 Haziran 
1930 pazartesi günü saat 15 ,30 da Ankarada devlet Demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

İıtirak edenlerin teklif mektuplarnı ve muvakkat teminatlarin• 
ayni günde ıaat 15 kadar münakasa komıayonuna vermeleri lazım
dır· Münakasa ıartnameleri bet lira mukabiliude Ankarada Maliye 
ve muhasebe itleri daireılnden, lıtanbulda Haydarpaıa veznesinden 
tedarik edilebilir. 

259 kalem tıbbi e .;za ve aairenin kapalı zarfla münakasaaı 15 
Haziran 1930 pazarteıi günü ıaat 15 de Ankarada Devlet Demir
Yolları idaresinde yapıfacaktır. 

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

Münakasa ıartnameleri beı lira mukabilinde Ankara'da Maliye 
ve Muhasebe itleri dairesinden, İıtanbul'da Haydarpaıa veznesinden 
tedarik edilebilir. 

--- eseri ıür'atli ve hatasız yeni Defterdarlık ilanı 
İstanbul 2 inci NoterJiğine 

Efendim: 
Alaca hamamında Kalifidfı ha

nında 7 8 numaralı mağazada 
mevcut f pek ve ipekciliğe ait 
malların kaffeıinl A. Çiçekçiyan 
ve J. Balyan Şirketine sattığımın 
ve alacak ve borçlarımı ve dük
kandaki kalan hakkı inttfağımı 
ıtrkeU mezkiireye devr ve terk 
ve temlik eylediğimin uıulen ila
nını rica ederim efendim. 

ıh·anı /Ju11cı)Jan 
Dairede mahfuz suretine mu

tabık olan tıbu ilan badettaadik 
be;ayı nefir Yarın gazetesi idare
haneıine takdim kılındı. 

İkinci Noterin m6hr6 
22 Mayıs 1930 

Doktor A. kutiel harflerle yaza bilecek oldukça 
tahsil görmüı bir daktiloya ihti~ 

Gizli ve cilt hastalıkları müteba11ııı yaç vardır. 
Karaköy börekçi fırını sırasındaN. 34 

1••••&••••~6' 
1 Veresiye 1 = İzmir terzihaneıinde ıon : 
• moda, ehven fiatlarla, son ~ 

1l qt derecede suhuletli ıeraitla • 
Qt erkek ye kadın kostümler '9 
W. serian imal olunur. ~ 

• Ankara caddesi Vilayet • 
8 karıısında No. 17. tO 
8 MUSTAFA ve KEMAL • 

\~9999 • .., 

Beyoğlu Miı sokak No 11 

Rontken Radyo mütehaıım Dr · 

Kenan Hasan 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıoğukluğu, cilt, 

tedr. vihanesi 

Cumadan mada her ~n 
saat 10-G ya kadar haıta ka-

bul edilirr 1 
Adres Ankara Cadde11i N · 4 3 

Telefon lstanbul 3899 

Satılık ev ve dükkan 

Yedi kitilik yarım kapalı FIAT marka az kullanılmıt 
ve elyevm Takıide çalıımakta olan Otomobil acele 
salılıktır. Görmek ve görülmek için Anadolu Ajansı 

ilanat ıubesinde Nihat Beye müracaat: Tel. Is. 2735 


