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• ..- İzmir muavenet bekliyor ! 
Binlerce liralık bir yer sekiz liraya nasıl verilir? 

Cumartesi günü Haydar Rifat B.hakkında hüküm verilecek 
• 

r;:-----~... insaf lizım! ... lidmli- · ~-""~' 

~IJah Amerikaya gitti. Burada yok ! 

H. Rifat B. 
Ankara da bugün 
davaya devam 

edilecek 

Hibe mi edilmiş ! 
.... ır:ım ............... .. 

Sekiz liraya verilen bin-
' lerce liralık bir yer ! Kendini denize at, ne yaparsan 

. yap. Satıcılıktan vaz geç ! ? 
( .. Bir zabitai belediye 1Jwınurwno1 sözlerinden .. ·ı 

Ankara 28 (Telefon) Adliye D vl t J • ll b .. r l . k ·mı·n ıı vekili tarafından Avukat Hay-
1 

e e aemır yo QTl UI e erı 1 
dar Rifal bey aleyhine laçılmıı ı' h b • ı · f 

Dünkü nüshamızda potin 
bağı ıatarak kazanabildiği üç 
beı kuruıla çoluk çocuk ge
çindiren bir seyyar satıcının 
§lkayetf vardı. Okuyucularımız 
f\ipheılz o tlkayetln sebeble
rlne çok dikkat etmit olacak
lardır. 

Potin hafı ıatan üstü baıı 
Yırtık, ayakları pabuçsuz va
landaı, ıon on bet gün zarfında 
Z&bıtai belt diye memurlarının 

Yağmur gibi yaidırdıkları ceza 
lhbariyeleri karımnda kalmıt 
hr. On bet aünde tamam 44: 
liralık ı 6 ceza lhbariyeıi ... 

Hayretlere ıayan olan bu 
ceza fıl, cidden ehemmiyet
lidir. lıtanbulda, seyyar ayak 
•atıcılığı ile geçinen, vergi 

1 
leri biçareler ceza - vere vere 
bir gün elbet veremez olacak
lar, neticede de ıerserilige, 

h1r11zhga, yankeıicilige baı

lamak mecburiyeti altında ka-
17 caklardır. Tabli fU fena ne· 
Uceden zarar görecek olan· 
hükumet, hem de cemi~ et o· 
lacaktır. 

Bir defaDevlet tergi varida· 
tından •z çok bir 1ey kaybe
decek, Cemiyet te kendi ızh

rabı yetiımtyormuı gibi, ya-

Vermek suretile vatana nafi 
olmafa çalııan, nihayet çoluk 

Çocuklannın nafakalannı te'mtn 
edebtlen binlerce Sermayesiz va· : 
tandaı vardır. Bu adamlar, 

ralı ıinednde, zorla fenalığa 

ıevkedtlmlı bir zümre daha 
görmekle müteeılr olacaktır. 
V azlyet itte bu merkezde bu
lunuyor. Hal böyle iken, na
muıile yaıamağa cahıanları 

zorla felakete ıevketmek gü
nahtır. 

Onbet günde (44) liralık 
bir ceza yükft cılız omuzlarına 
yüklenen bir ayak ıatıc11ı ne 
yapar ? itini terketmezmi ? aç 
le almaz mı ? aç kalınca da 
hırıız, ufunuz olmaz mı ? 

cemiyete muzur olmaktansa, 
ekmek parası çıkaracak kadar 
kıt bir kazanç ile iktifa et· 
hlektedlrler. Hatta, güçleri 
Yettiği kadar da umumt biz· 
illetlere yardım ed cek vergi 
~e ıalre veriyorlar. 

itte bu ıınıf öteden beri 
Belediye memurlarından tika
Yet etmektedirler. 

Şikayetler insafla tahlil 
edilecek oluna, kabahatin Be
lediye memurlarından ziyade 
belediye nizamlarında oldufu 
anlaıılır. 

Y aloız belediye memurları
nın çok defa ellerindeki ni· 
zamname hfllf ına hareket et
llklerı, mevzuu bahtı küçük 
eınafı lüzumundan çok fazla 
:~lllekte oldukları da baıkaca 

r hakikattir. 
lialhukı. O d 

Para · rta a açık bir 
~e ah 

11 buhranı 1 •ertı kesadı, bir 
•arken - d .n. 

bet kurut naf a • gun e uç 
ka karıılıfı ka

zanmaia çalııan 
l zavallıların 

vaziyet eri çoktan k 
1 

d 
arar aıtırıl-

malı i t. • 

Belediye memurlarının •a
tıcılıktan men etmek lıtedtk-

Netekim bunlardan biri, bir 
Belediye me'muruna : aç mı 
kalayım? lnsafedirı ! Diye yal

ı varclfı halde : 

- Allah Amerlkaya aitti. 
Şimdi burada yok! kendini 
denize at, yahut ıeyyar satı
cılıktan vaz geç !? dcmtıttr. 

Evveli: Şu cevap bir me
mur apına yakııacak ,bir ce
vap değildir. Memur kendi
ılne müracaat edenlerin dert
lerini dinlemeğe, iılerlni ko· 

laylaıtırmağa mecburdur. Çün
kü, o istiıkaletttği adamların 
alın terinden damlıyan vergi 
blrlkintllerile karnını doyur
maktadır. Bu, muhakkak böy· 
ledlr. 

Sonra Şehremanetinin böyle 
aç kalmamak için namuıki
rane çabtan adamlara reva 
görülen muameleyi taaddi 
dereceılne çıkartması aıla do
aru olamaz .. 

Şu vatanın hakiki direk
leri lıte o yalınayak, baıı ka
bak yırtık caketlilerdfr. 

Ar1r Oruç 

inhisar 
Meclisi idareleri kaldırılıyor 

Ankara, 28 (Telefon) - Ya
tın (b - ) edn ugun mecliıte müzakere 

16 
ecek inhisarlar kanununa 

re badema lnhfıar idarelerin-

1 den meclfıi idareler kaldırıla
cak ve her f nhilar idaresinde 

[hükdmelin bir mürakibl buluna
caktır. 

olan davaya yarın ıabeh ıaat esa ına ış ıyor . 
onda asliye ceza mahkemesinde Hayretlere ıe-
devam edilecektir. 1 

1 za bir meseleye 
Muhakemede evvela fıtinabe 

ıuretile alınan ıahlt ifadeleri o· : muttali oluyo-
kunacaktır. Bundan sonra Adliye 1 ruz: Btz bundan 
vekili Mahmut Esat beyin bu ı bir müddet ev-
ifadelcre cevap vermesi ve mü- vt>l Devlet De-
teakiben de müddeiumuminin mir yollarına ait 
iddianamesini serd etmesi muh- ve Pendtğe ka-
temeldir. 

Bu suretle Haydar Rıfat be
yin ıon müdafaası Cumarteıi 
günü dinlenerek davanın karara 
raptedilece~i tahmin olunmakta
dır. 

dar olan bta-

.. 

' ı ... " l Dahiliye vekili ya
rın geliyor 

Ankara 28 (Telefon) Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya bey fıtanbul
da toplanacak Türlnig kulüpler 
kongresine riyaset etmek üzre 

ıyonlardakf bü
felerin cüz'i bir 
icar bedeU mu
kabilinde garip 
bir surette.bira

dama ihale e
dildiği nl haber 
almıı, tahkik et· 
mek üzere mü

Pek garip bir ihale muameleılne sahne olan 

llaydarpaşa isla~çyon u 

refakatinde kalemi m ahıuı mil-
. dürü Ekrem ve yaveri Arif bey-

ler olduğu halde yarın İstanbula 
hareket edecektir. Vekil i•tan
bulda bir bafta kalacaktır. 

·Kadın 
birliği 

Menafii umumi
yeye hadım mi? 

Kadın birliği namın-. bir 
hey' et dün vilayete gelerek Vali 
muavini Fazlı beyi ziyaret etmir 
tir. 

Bu ziyaretten makıat birllfln 
menafii umumlyeye hadim cemi
yetlerden addedilecek yapılacak 
müıamere ve tenezzühler biletle
rinden vergi alınmamaıını rica 
etmfılerdir 

BirllAin menafii umumiyeye 
hadi mcemlyetler ııraıına eeçebll
mesl için ancak hey' etl vekilenin 
karar vermeıf lizımdır. Vilayet bu 
ciheti tetktka karar vermlıtir. 

Birlik intihabat için de azami 
gayretini ıarf etmektedir. 

Yapılacak belediye intihaba
tında birlik üç namzet göstere· 
cektir.B 

Bu namzetler Latife Bekir, 
Efzayiı sual, ve Lamia Refik 
hanımlardır. Birlik yakınlarda 
bir konferanı daha verecek bu 
bahıt tazeleyecek ve kendi nam
zetlerinin kazanması için propa
ganda yapacaktır. Mamafl kon· 
f eranıın kimin tarafından vert
lece~i henüz tekarrür etmemfıtir. 
Kadın birliği yakın bir zaman

da birde deniz gezintlıl tertip 
edecek ve bu lenezzühün ıtmdiye 
kadar olanlardan çok dah!l cazlp'1 

racaat ettiğimiz ııletme kalemi 
böyle bir ıey olmadıfını beyan 
etmltli· 

Devlet Demir yolları büfe
lerJnfn ihale ve icarında ıadece 
uıulıüzlük defli, idare zararına 
pek aarlp ve pek ehemmiyetlt 
binlerce liralık bir himaye ve 
ıahabet de varmıı! 

Haber aldıaımıza aöre Hay
darpaıa istasyonu dahilindeki 
merkez büfeıl ıuyu, alektri§l ve 
mefruıatı idareye ait olmak üze
re itletme müfettltfnln biraderi 
olan Mehmet Ali bey ilminde 
birine ayda sekiz on lira gibi bir 
para mukabilinde icar edilmlıtirl 
istasyonun merkez bzf esinden 
baıka manena hatları arasında 
bulunan piyazcı dükkanlle vapur 
takeleıindcki ıütçü ve tütüncü 
dükkAnları, fıtaayon dahilinde 
çukulata ve paıta ıatan ıeyyar 
bir büfe de caba olarak verllmlı. 

Binaenaleyh bütün bu 
dükkanların topuna sekiz veya 
on lira kira veren Mehmet Ali _ 
bey buna mukabil yalnız piyazcı 
dükkanın danı ... o, ıütcüden 80 
tütüncüden 40 lira ve istasyon 
dahilindeki diğer seyyar satıcılar· 
dan da muhtelif miktarlarda 
kira almakta fmiı. 

Bundan baıka Mehmet Ali 
bey namındaki bu zata Haydar
paıadan ta Mardfne kadar uza
nan Devlet demir yollarının er-
zak müteahhitliği de verilmiıtlr. 
Bu zatın bu ıayede ve emrinde 
kullandıAı bet on vagon yüzün
den üç dört sene f çinde bir kaç 
ya~ f abrikaıı sahibi oldugu söy
lenmektedir. 

Binlerce liralık bir yerin ıe
klz liraya verilmesi pek ıarip 
ve fnanılamıyacak bir hadllle -
dir. MüdlrJ umumi Hatim beyin 
ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbederi z. 

İzmir bağcıları heyecan içinde y-~ 
Yağmur selleri hazırlıkları mahvetti 

Perişan bir halde ~üstacel !muavenet 
beklıyorlar 

çok daha eflencelt olmaıını temin Y eglne serveti olan bağları tehlikede bulunan lzmlrden bir manzara 
edecektir. - Y az11ı 2 inci aahtfemlzde -



Sahife 2 -· .. -... = • - Terbiye müsahabeleri _J 
Maarif ve Ordu 

Cumhuriyeti, halkın kendi 
kendini idaresini ve bunda ye
gane iradesi biliyoruz. Yukar
dan, aıağıdan, ıağdan veya ıol
dan, içten vey~ dııtan gelmiı 
veya gelecek her türlü ittipda
da, her çeıit tahakküme karıı, 
onu zayıfların bir el birliği gö
rüyoruz. 

Zaif ile kuvvetin bu çarpıı
ması olmasaydı, beıerlyet §im
diye kadar yaıadığı muhtelif 
hükumet ıekillerinden geçmezdi. 

Nihayet büyük fert kütleleri
nin lehine olarak ve onlardan 
alınmıı kuvvetle, bizzat cumhu
riyet teeaaüz etmezdi. insana 
bu büyük dersi veren bizzat or· 
tasında yaıadığı milli hadiıeler
dir. Onun ta ~öklerinden baıla

ya rak geçi rdiğf ve geçmekte 
olduğu derin tahavvüllerdir, genif 
sarsıntılardır. Bılha11a beynelmi
lel hayat araıında pek ııkı olan 
münasebetlerdir. 

Delile ne hacet! Türk orduın 
GaliÇyada, Romanyada dolaımaıa 
Kafkularda, İraklarda, Slnalarda 
gezmeee, Gellholu ve Çanakka
lede dünyanın bin bir milletile 
çarpıımasaydı kendisini Cumhu· 
riyete götüren yola girmemi§ 
olurdu. Onun ilk temeli, içinde 
yaıadığımız bayat itibarile or
dunun bu görgüsündedf r. Bu 
çok canlı m iıahedelerle Meh
metcigfn gözü açılmaıaydl, hi
lafet ordusunun bir İngiliz ileri 

lzmir bağcıları 
İzmir: 28 (Huıuıi Muhabiri

mizden) 
lzmlr ve mülhakatı iktısadi 

mmhkada ıon yağan yağmurlar 
zürraı mühim zararlara duçar 
etmfıtfr. Bllha11a bağcılar yiye
ceklerinden, giyeceklerinden ta
sarruf ederek bağlarını hasta· 
lıklardan korumak için döktük-

l 

1 
karakolu olduğunu anlamak o
nun için mümkun olur mu Jdi? 
Milli mücadele en kuvvetli lı
tihkAmını onun sinesinden, en 
büyük müdafaa cephesinı onun 
kollarından, en geniı taaruz 
hattını onun bacaklarından teı
kil edebilirmi idi ? 

Binaenaleyh bu içtimai ha
disenin tabii neticeshıden, ordu 
kütleıinin ruhunda hu6ule gelen 
bu derin tahavvülden, göz ve 
kulağın aldığı bu fala terbiyeden 
maarif yolunda da azami Jstffa· 
de çaresine bakmalıdır. Köyünde 
mektep bulamayan mehmetcik, 
baıının müıadt:ılle, yeni Türk 
harflerinin kolaylığıla ıehlr ve 
kasabayı yakından görüı ve an
layııiyla oraya döndüğü vakit o
nun en tabii bir muaalhmi va· 
zlyetine gelmelidir. Zaten Ana· 
dolunun gobeğinde ordudan on
ba~ı ve çavuı dönmüt aıkerler 
her zaman köy ve mahalleleri 
için bir mürebbi hizmetini 
görmüılerdir. 

Türk halkının bu hiui seli
mile zabitlerimizin daha ıuurJu 
Vt: daha sarih bir programı ve 
tatbikatı, bugün her köyde halka 
kapmm açamayan maarifimizin 
boıluklarını k11men doldura bıJ

mek imkanını verecektir. ilk 
garp ilmini ve terbiyesini Tür
kiyeye ıokan ordu, bu suretle 
cumhuriyet ruhunun en izbe, 
köylüye kadar bütün damarlarda 
devranına en layıklı ve liya
katli rehber olacaktır. 

heyecan icinde! ,. 

edip zürraa kükürt ve gök taıı 
vermek ıuretile muavenet etmeal 
ileride vukuu melhuz felaketle
rin önünü alabilir. 

Tevziat bir kararla ve 
: uzun uzadiye muhabere ve me
raıime tabi tutulmamalıdır. 
Çünkü merasim ve muhabere !le 

leri kükürt ve gök ll\fı. yağ· 
murların ıtddetli akınlarile sili
nip gltmlı ve za valh yoksul 
bağcılara kan ağlatmııtır. 

Bu vaz.iyet bir kaç gün evvel 
buradan müf areka t eden ziraat 
bankası erkanından Cevdet Na
suhi bey tarafından da görül
mnı, Fakat ziraat bankasının 

§imdiye kadar pek feci bir va· 
ziyette bulunan bağcılara mua- . 

vakit kaybedilecek oluna m v
ı m geçecek ve o zaman vukuu 
muhtemel felaketler baı göste
ı e cek ve bu arada verilecek 
kükürtlere Gök taıl e. ll faidel 

' zaidedeo olacaktır. 

ver et ve merhamet kolunun 
uzandığı maales~f görülmcmietir. 

iktisadi mı.1hkanın ba~hca 

Bağcılarımız bu vaziyet kar
ımnda kolları açık f eriıan bir 

' vaziyette bankanın muavenetine 
intizar etmekdedlr. 

Yağmurların Afyonlarada 
bailar kadar zararı dokunmuı· 
tur. Afyon pfyuası düıkün 

olduğundan vaki olan ani felaket 
afyon piyasasını biraz canlan
dırmııtır. Bu suretle yağmurun 

ika ettiği zarar zail olmuıtur. 
Sebzecllerde zarar görmüı

lerdfr. Tütün fidanları yağmur 
ıellerıie akıp gitmiıtfr. 

YARIN 

Bergamada 
Bir kadın ırzını tabanca 

ile kurtardı 
İzmir. 2 8 (Huıuıi Mu.) Ber

gamanın Ayaz köyünde Akibe 
namında bir kadın ıuına tecavüz 
etmek üzre odasına giren Re· 
cep namında bir ıah11 tabanca 
ile ağır surette yaralamıı ve 
mütaarrızın menfur emeline 
mani olmuı tur. 

Amele hükumeti
ni sıkıştırdılar 

Londra, 28 ( A.A ) - Avam 
kamaraıı gece celıeıini temamen 
mali kanun layihasının ilk kıs
mının tetkik ve müzakereıine 
haaretmiıtir, Muhafazakarlar o· 
pıtrükıiyon müzakereyi terket
mek yaptıklarından ve M. Snov· 
den bu bapta gayet ıert ve 111rıçı 
tabirlerle tefıiratta bulunduğun
dan kamara bir takım hiddet 
ve tehevvür sahnelerine ıahit ol
muıtur. 

Nihayet M. Snovden kanun 
layihaeının ilk kıımına aft mü
zakere ve tetkiklerin gece celıe· 
sinin hitamından evvel ikmal 
edilmesi suretinde bidayeten ser-
detmlt olduğu talebi geri aldı· 
ğındantbrr itilaf elde edilmlıtır. 

Nihayet, muhafazakarları ve
miı oldukları takrir 7 O reye 
karıı 172 rey ile reddedildikten 
sonra müzakerata nihayet ve-
rilmiı ve celse ıaat sekizi biraz 
geç tadil edilmiftir. 

13akkaliye n1ağazasıııı 
soydular! 

Evvelki gece sabaha karıı 

Fatihte Macar kardeşler cadde
ıinde nefaset bakkaliye mağaza · 
sına hınız glrmiı, bir çuval 
eeker' çay ' kahve bir miktar 
para çalmııtır. 

Zabitaca hırsızların izi takip 
edilmlf, soför muavini sabıkalı 
küçük Hüseyin Fuat ve arkadaı
ları olduğundan haklarında maz
nunen tahkikata baılanılmııtır. 

Sopa ile yaraladı 
Mavnacı Mahmut oğlu Os

man ile aeyyar manav Mustafa 
bir kadın mes'eleslnderı birbir -
t le kavga f'tmiıler, bunlardan 
Mustafa ıopa ile Osmanın bur
nundan ve elinden yaralamıstır · 

91 lira çaldılar! 
Dün Unkapanı köprüsünden 

geçen Ali oğlu Zekeriyanın ya
nına sokulan iki kiti mantarçı

lıkla 91 lira11nı dolandırnuılar

- - - ....... - - -- -05 .. --· - - - - -

_._.. . - -_ -

Büyük bir 
yaııgın 

-->~...-

Oklahoma-Sity, 27 (A.A.)
lçinde 200 otomobil bulunan bir 
antrepo büyük bir yangın esna-

11nda harap olmuıtur. Antrepo
nun dıvarları yıkılmıı, 5 kiti 
enkaz altında kalmııtır. Bun
lardan ikisi ölmüıtur. 

Bir şehir daha isyan et ti 
Londra 28 (A. A.) Bombay

dan Dail Mail'e bildlri{iyör: 

Dün Hindiatanın muhtelff 
yerlerinde vukua gelen azçok 

ciddi karıııkhklar Luknuvva dahi 
sirayet eylemittir. Bu ıehfr 1857 
ı 8 58 iıyanı eınnsındaki muha-

sara sebebile büyük bir oöhret 
kazanmıftır.Zabıtıı burada Gan
ler tarafından idare olunan nü-

mayJıçt ler üzeffne atef etmeğe 
mecbur kalmıı ve iğtiıaoçılardan 
dördünü öldürmüf, otuzunu yara· 

lamııtır. Dündenberi Bombayın 

muhtelif mahalleriude karııık
lar olmaktadır. Burada dört ölü 
ve 53 yaralı vardır. 

Lehistan Alman-
• 

yayı protesto ettı 
Berlin, 2 l (A.A.) - Leh orta 

elçisi Neuhoefen' de çıkan hadi
selerden dolayı protestoda bu
lunmu§lur. Sefir, Lehi tanın be 
mesele liakkınc: aki naktaf na
zarını izah etmiıtir. Harici Ye 
ııezaretile sefirin noktai nazar

ları arasında zıddiyet olduğun

dan muhtelil bir tahkikat ko· 
misyonu teıkil edilmesi düıü
nülmektedir. 

Meclise verilen 
laihalar 

Ankara, 28 (Telefon) Heyeti 
vekile bu gün toplanarak bazı 

1 
müstacel layihaları intaç ve 
meclise evketmf§tfr. 

ı~~~===~~~~ 
j'l"ef viz n1uan1elesi nihayet 
ı bitiyor nıu ? 
I Tefviz munmelesi bir iki gi:ne 

kadar ikmal ediledektir. 
Bir iki itiraz vardır, bunlar da 

ancak hazirandan sonra tetkik 
edilecektir. 

Mithat Pş.nın so -
Muharriri : 1 A YJ/A i\TI 

( A Y//A1V) Beyin ( Mtthat Patanın son seneleri ) namı altın
da beıaltı ay evvel (Cumhuriyet ) refikımızda tefrika edil ff olan 
tarihi tefrikanın zeylidir. 

( 1\ YH1\N) Beyin bu yeni eserini birkaç güne kadar (YARIN)d& 
tefrika etmeğe baılayacağız ! 

(AYHAN) Beyin (Sonsnnt), 
(Vakit), (Cumhuriyet) gazetele
rinde sira ile çıkmış olan : 

(~ultan Aziz), (Sultan 
i\lura t), ( Hürriyetper
verlere kar:; ı kızıl Sul
tan), (SüJeynıcın Pa~a), 
((:ırağan basl<1111 ve AJi 
Suavi hadisesi), (~1itha t 
J>aşanın soıısen le ri) ıı i 
takiben (Abdülüziz, Sul
tan ı\1urat ve Abdülha-
n1i.t ) seriıini tamarnlamış ole.· 
cnklır. 

Abdülhamit Mit
hat Paşayı T aifte 
nasıl boğdurdu ? ~1İTHAT PAŞı\ 

servetlerinden biri bulunan üzüm· 
cülüğün müstah11llarını bu fena : 
vaziyetten kurtarma!< lazımdır. ı 

Ztraal bankası müdüriyeti umu-
1
l 

miyeılnin derhal bir karar ittihaz 

Tefrika No: 36 

dır. 

Bunlar için tasavvurlarım 
var. Biraz evvel mecllı ı eili haz
retle rlni ıöyledim. Bendenfzf teş· 
ci ettiler, dedi. 

bT AF Si LA T YARIN! S(ııaıı1edtli11 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ankarada bir macera 
~ ...... lll!ll!l!llil!ilimsm11E1Bim ... _.m __ ı .. -. ......... . 

alakadar olduğumu goster· 
mek iltiyordum . Boıbogaz 
bir adamın sactnalarına tutul
mak kadar ııkıcı bir ıey yoktur. 
Bunu bilip takdir edenler, en
ıeıl üç kat katmerleımiı, tık 
nefes beygirler gibi sık ve hırıltı 
ile soluyan, çopur yüzlü, kalın 
ıeıll Kayseri meb'uıunun karıı
sında kaç kilo ter döktülürnü 
kolayca tahmin ederler. Muttasıl 
ıöylUyor, bir lafı biterken diğe
rine baılıyordu: 

- Erclyat dagı üzerine bir 
Sanatoryom yapılma11nı düıünü
yormuı. Buraya, alp daglarında 
oldufu gibi yükıeklere tırmana 

bilen kontrfreoll tlmendifer ıe· 

Yazan : A Y l/AiV 

tfrmek çok eyi bir fey olacakmıa: 
Amcamla görüıtükten ıonra bunu 
bir tekltf halinde mecltıe vere- ! 
ceğtm. diyordu. 1 

- Muvafık olur. dedim.. ; 
1 

i - Siz Ercıyazımızı görme
diniz, bilmezıiniz dedi .. Bu altı 
saatlık meıafeden kolayca gö· 1 
rünür, bani ağuıtosun on beılntie 

1 
bile tepeılnden kar ekılk olmaz. 

1 
Biraz çam yetııilrmek, biraz tan- 1 
zlnıat ıeye kafi gellrmtı. (1925) 
te huıuıi heyetler vaııtaaıla zir- j 
vesine çıkılabildiiinl söylemeyi 1 

de ihmal etmedi. Ercıyaı etekle- 1 

rinde vuı ıütcülük ve paıtırma
cılık tealıatı yapılah!leçeğinl ila
ve etli. 

- Canım hele bir muhterem 
amcan gelıin, hepsi kolaylaıır 
diyerekten sırıtıyordu. Kendile
rini yol üzerinde uzun boylu 
rahataız ettiğimden dolayı afleri
ni rica ettim. Laüball kahkaha
lar ıavurarak elimi tuttu. Şoför 
lıltmeıin diye okaca kulağıma 
eyildi, hırıltılı nefesi ekti paı· 
tırma kokuyordu, ya vaıça dedi ' 
ki: 

- Sami beylere de uğrama
yl ihmal etmedira. 

Kıpkırmızı kesilmiotim, kmk 
ıeeile devam ediyordu. 1 

-İki ay varkl evlerine ufrayıp 
bir kahvelerini lçmemlatlm ev- 1 
lal kibar ailedir onlar. Arife 

1 
tarif gerekmez. Büyük kerime- 1 
sinin hastalığını da itltmlıtfm 

hani. Cevap vermiyor. ıadece l 

dinliyordum. Kulağıma daha so· 
kuldu. Nefsinin harareti terli 
ıakakları mı ısırıyordu. 

- Aman evlat kıza hasta
lık yaramıı adeta görmelisin bir 
kere. Güzelleımff, tombulla§mıı, 
haıpa. Elinden keyifli bir kah
vede çekiıtirdim. Memnun oldu· 
lar. Beyazlaımıı, tombulla§mıf, 
derken 11k ıık soluyor, kıllı elle
rtle bir takım ııaretler yapıyordu 
lyrentyordum bu adamdan. Tas
dik etmek müsaades!le ayrıldım. 
Keçi örene dolanan yokuıun üst 
baıında geniıce bir nefes nlabll
diın. Bu ne adamdı yarabbi? Tam 
manaslle beyni sulanmı§, öyle 
( ldtyo) lara dönmüıtü. Kırmızı 
topraklı bağ yolu üstünde Han
danla valldeılne rastl11dım. 

Biraz hava almaia çıktıkla
rını ıöyledller. Beraberce köıke 
doğru yürüdük. Kelemeliklerde 
yeıll otlar ıararmağa yüz tut
muılardı. Annesi 6nden yürüyor, 

ayaklarımıza aks eden gölğesi 
üzerinde yürüyerek susuyoruz, 
Hanife hanım birdenbire arkası
na dönerek güldü : 

- Sahi, azd ha unutuyor· 
dum Feridun bey. On dakika 
evvel (Yasin) efendiyi tefyi et· 
mifti. Hem biraz ıöyle sonbahar 
güne§inden istifade ederiz de 

' demiıtik . • 
Handan iğrendiğini ıaklama· 

yan dudak burunlusu ile onu 
kesti. 

- Aman iğreniyorum o ada· 
mdan a nne! 

Koluma asılarak sordu : 
- Kuzum Feridun bey, man· 

daya benzemiyormu allah af kı· 
na,. Güldüm. 

Handan büyük bir tehlike 
atlatmıılaran heyecanda elini yu
varlak göğsüne baıtırm'lf tane 
tane anlatıyor ona ikram olsuD 
için elile nasıl kahve verdiğini 

( Devamı var ) 
' 
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Sahife 3 

Aşkolsun ! 

Eczacılar birliğin 
garip bir tebligi ! 
~ 

Bidil .. eczacıla ra hiç bir 
şeye aldırına)1acağın1 

bildiriyor ! 
Dün, Farkoloğ gibi gayet ga-

rip olan yeni ismi derhal al 
edın 1 i lll f olan Eczaneler birli-
inden (tavzihname) tabirile 

,- l 
d
oy e oldukça garip bir tebliğ al-
ık : 

" Meslekdaılarımıza 
Muhterem gazeteler~mlzde he

illi en her gün meslek etrafında 
nt· F •ıar eden beyanat dolayııile 

h llrtnakolog birltği atideki lza
atı vermek mecburiyetini hlı 

etrntıur. 

Programı tamamen ilmi, fenni 
"e içtimai olan bi rliııinlz res
men teıekkül etrnit olup yakın
da kongresini aktedecektlr, bu 
RÜne kadar gazetelerde intııar 
etrniı gerek ıah'Si gerek zümre
lere ait beyanatla birliğin ala
kaaı olmadığı gibi bundan son
rada idare heyetinin kararile 
reıtnt müracaatl olmadıkça intl
lar edecek beyanatlada alaka
dar olmayacağını muhterem mea
lekdaıla? ımıza arz ve bilveaile 
takurnı lhllramat eyleriz. ,, 

Stadyomda 
-Y.ı-0<-<-

idman şenlikluin-
deki yenilik 

Geçen Cuma günü Stadyomda 
Yapılan spor bayramında hazır 

bulunan 20.000 kiti, vücuda ge
tirilen kuvvetli hoparlörlerin te
•lıatı sayesinde nutukları ve 
ltıusikllerl pek mükemmel dlnll
Yecek vaziyette bulunmuılardır. 

YARlN 

Cemiyeti belediye toplandı 

Yeni bütçe yapılamadı 
•-P•• .. i>-l ,__. -

Türing kulüp misafirlerine 5000, Da
rülbedayie 1500, Konservatuara 100 
bin, Cera~paşa pavyonuna 22,000 

lıra kabul edildi 
Cemiyeti beledi ye dün içtima 

etmtı ve ou kararları verilmi ıttr. 
1 - Türlng klüp azalarının 

burada kaldıkları müddetce ihti
yaçlarına sarfedllmek üzere ve
rilen 5000 liranın 29 bütçeılnde 
yeri olmadığından 30 bütçesine 
devri. 

2 - Yeni ıene bütçesi yapıla
madığından bir aylık haziran büt
çesinin eski ıene bütçesinin on
ikide biri olarak kabulü 

3 - J(" öprü memurlarının ter
flhi hakkında emanetin noktai 
nazarı kabul. 

4 - Emanet haziranda ha-

rem kanununun tatbik edeme
yeceği için ikramiyeli maaıın 
tevzii kararı. 

5 - Bir çok münakaıalar
dan sonra Darülbedayie haziran 
içinde 1,500 lira verilmeıl 

6 - Darülacezenin bir aylık 
bütçeıi aynen kabulu. 

7 - Konservatuvar blnaıı 

için geçen sene bütçesine vaz 
olunan yüzbin, Cerrahpeıa pavi
yonu için vazolunan 22 bin lira· 
nın yeni sene bütçesine devri 
kabul edilmtı ve bugün ıaat iki· 
buçukta tekrar toplanılmak üzre 
içtf maa nihayet verilmiıttr. 

Polis futbol takımları 
_ ..... w ı .. oı••• .. \ 

lstanbulda, Beyoğlunda, Usküdarda 
1 

3 futbol takımı teşkil ediliyor 1 
Polis müdiirü Şerif beyin kolları kırmızı renkte olacaktır. 

tenıibile lstanbul poltı müdiri- Kezalik gögüslerlnde (P.) tıaretli 
yeti kadroıunda mukayyet resmi bulunarak beyaz pantolon giye-

ve sivil memurlardan futbol ceklerdlr. 
oyunlarına meraklı memurlardan 
mürekkep olmak üzre lıtanbul, 
Oıküdar ve Beyoğlu polis futbol 
takımları teıkil edilecektir. 

Polis futbol takımının elbise· 
lerlnln yakaları gümütü ve 

Ne oluyor! 

Poliı futbol takımı teıktlatı 
itmam edildikten sonra her 

takımdan kabiliyetli futbolcular 
birle§Urilerek poliı muhtelit ta
ktmı namile maçlara ııttrak 
edeceklerdir. 

Verem hastanesi 
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Bu da yeni bir iş! 

Modern rıhtım! 
Ticaret odası dünkü ictimaında , 

~ 

asrı 

rıhtım meslesi görüşüldü 
Dün Ticaret odası fevkalade 

bir içtima yapmıı ve bu içtlmaa ali 
iktııat mecliıine aza intihabı, Fın
dık tüccarlarının son vaziyetleri 1 
ve Liman inıasıla köprünün kalk
maaı meseleleri mevzu bahaolmuı- 1 
tur. Ali ıkttaat meaeleıine'Oda tara-

1 
f ından göıterilen aılı ve yedek 1 
aza namzetleri aynen ve ittifak
la kabul odllmittir. Bunlar itha
lat ticaretine ıeref Süreyya aalı 
KantarJyye tüccarı Hayrettin B. 
yedek ve vapurcular için Kır 

zade Şevki aslı Mustafa Faik 
B. yedek olarak intihap edil

hakkında bir rapor hazırlanmak 
üzre tefrik edilmlı komisyonun 
bu bapta hazı rladıfı rapor tetkik 
edtlmiı; bu hayli münakaıata ıebep 
olmuıtur. Raporda bllha11a üç 

mühim esas heyetin nazarı müta
laa ve tasvibine arzedllmekte 
idi. 1 - İıtanbul mevkii cografi 
itibarile çok mühJm bir liman 
ve transit merkezi olabfllr. 2 -

Bunun için behemhal modun 
bir rıhtım ve liman teallatına 

ihtiyaç vardır. 8 - İstanbulda 
böyle bir liman fçf n en mil salt 
mahal HaJiçtf r ve binaenaleyh 

mtılerdir. 

Fındık tol: 

' j liman ve rıhtım içfn ycpılacak 
1 tealıatın doarudan doğrnya Ha-

Badehu fındın tüccarlarının 

vaziyeti ve bu hususta verilecek 
kararın '.nıektum tutulması her 
nedense katibi umumilik tara- 1 

liçte yapılmaaı en mu1'afık olur. 
j lıte bu ıon ve esaa m• dde 

köprünün kalkmasını istilzam et
tiğinden bunun üzerinde müna· 
kaıalar hararetli olrr.uıtur. Ne-f ından talep edilmiı ve bu me

gele üzerindeki müzakerat hafi 
olarak cereyan etmtı Ur. Huıusl 

istihbaratımıza nazaran odaca 
bu tüccarların ~eçen seneki 
mahsuUln beklenilmez fıkdanl 
dolayısfle düımüı oldukları ırüı
kül vazıyet heyeti umumlyeye 

arzedllmf ı ve bu huıuata hüku

metten yeniden bu tüccarlara 
müzaherat ve muavenet talebi 
kararlaıtmlmıtllr. 

l{öprü ve liman ıneselesi 
Bunu müteakip celıe tekrar 

aleni olarak ceryan etmtı ve 
oda tarafından bu meıele 

ticede heyeti vekile ve iktisat 
; vekaletine ıu mealde bir tabrlratla 
' raporun arzı heyeti umumlyece 
1 ıayanı kabul görülmüıtur. "lstan-

bulun .modern bir limana fhtl· 
~yacı pek tabiidir. f'u huıusta 

komisyonu mahsuıun tetkikatı 

neticesinde tanzim etUfl rapor 
odamızca mütalaa ve ıayanı tet
kik görülerek ıehir ve liman 
inıaıı tnaavvurları esnasında 

vekaleti celile tarafından nazarı 
dikkat ve ehemmiyete alınması 

mutalaasıla taktim kılındı ve 
müteakiben iclfmaa nihavet veC 
rilmtıtlr. 

ee11 s 

Poliste 
Bu tesisatın ayni zamanda 

idrnan muallimlerinin emirlerini 
talebelerine güzelce eılttlrebll
lnek imkanını bahıetmlıtlr. lnaan 
•eda11nın hatta musikinin kala
balık arasında uzaklara kadar 
hıtııar edemedill kolayca kabul 
olunur. 

Bir kadın yüzünden 3 kişi 
yaralanır mı ? 

~--

Bahriye hastanesi veren1 ·Polis sandığı 
Hırsızlıklar 

24 Snatta gene 4 
vak'a oldu 

1 - Karai'ümrükte Keleboyu 
caddeılnde 89 numaralı evo hır
sız girmlıttr. Hütiyetl meçhul 
olan bu hırsız; 1 manto, 1 gramo
fon, 12 pılak ve diğer bazı e11• 
çalmııtır . 

Bu nokıanı teli.fi lçln hatibin 
"eya orkestranın yanı baıına bir 
lnlkrofon vaz'olunur. Ve mütead
dit hoparlörlere ve amplikatörle
re raptolunan bu mikrofon musl
kt \'eya nutukları kuvvetle tekrar 
~e neı reder. 

lkı seneden fazla bir mftd
dettenberl Avrupa ıpor sahaları 
uınumt bahçeler gazinolar ve 
hatta bir takım kliaeler bu teıl
•atla mücehhez kmnmıılardır. 

Bizim Stadyom mahalli Fllps 
Radyo maklneal aiyeainde ııeçen 
Cuma aünn ilk defa olarak buna 
ID' •zhar oldu. bu tertibat saye
• •de a 
cihetle 8\l rmekaizln ltidllebildiğl 
luoan b lrluıni bir mahiyette bu-

\l atbı t h liklerln b eza urat ve ıen-
Undau b6 1 d h f 

la takip •edile Y e a a az. 
btleceilne ı üphe 

yoktur. 

Bu aibl mahallerde 1 d 
( 

b t m iye 
kadar iyi lr Yer ) tutmak id-
dlaaında bulunanların bu hnu
yazı da kaybolur. 

Deniz han1amları 
Hu ıene bütün deniz hamam

larının bir müteahhide verll
lrıeılne emanetçe düıünülmek
ledır , 

Mamaf ıh hennz kimseye ve
rllınenıııttr • 

Evvelki gece Pangeltıda "Bel· 
vü,, gazlnoıunda kıskançlık yü
zünden feci bir hadise olmuıtur. 

Feriköyünde oturan izzet e
fendi isminde biri gece ıaat 14 
de gazinoya gltmlı ve ondan ya
rım ıaa t kadar sonrada evvelce 
kendisinin metresi olan Şüküre 
isminde bir kadın yanında bir 
komlıyoncu ile beraber 1ıazlnoya 
gelmtıtır. 

izzet efendi eski metresinin 
baıka bir erkekle beraber 
ellenmesine tahammül edeme
yerek ani bir buhrana tutulmuı 
ve derhal tabancaaını çekerek 
ateı etmeğe baılamııtır. izzet 
efendin in tabança çektiğini ııö· 
ren Şnkiire hanım mülhit çığlık
larla bağırmağa haılayınca bir 
birine glrmiıtlr. Aynı zama
nda izzet efendinin mütemadiyen 
ateı etmeıi gazino) u bir harp 
yerine döndürmüıtür. 

Şükure hanım; baıinda ve 
vücudunun 4 yerinden komlıyon
cu Reıat efendi elinden, gazino 
müıterilertnden Saraflm omuzun
dan yaralanmııtır' 

Yaralılar 8P.yoğlu haıtahan~
slne yatırırılmııtır. izzet efendi 
polise teılim olunmuıtur. 

Maaş emri 
l)ünde bir en1İr gelmc

n1iştir. 
Maaı hakkında vll&yet ve 

defterdarlıia dünde bir malö.mat 
ıelmemlıttr. 

hastanesi oluyor 
Bahriye hastanesinin verem 

hastanesi yapılması hakkındaki 
noktaf nazar emanetcede taıvlp 
edilmlttir. Yalnız hastanenin el
yevm bahrfye hastanesi olarak 
lc:ullanılması manidir. Tahliyeıl 

1 lüzumu cüıünülmektedir. 

'Sovan denıeti içinde esrar 
Acem Hüseyin namında bir 

mahkumu ziyarete gelen bir 
meçhul 1ah11 sovan demedi için
de esrar getlrmlttir. 

Sonradan öğrenilen bu me
ıele hakkında tahkiket yapıl
makt11dır. 

Yunan takımı 
_.,.~ 

J)ün şehrimize geldi ve 
Atinaya gitti 

Dedi koduıu epiyizamandır 
devam eden Yunan mtlli takımı 
nihayet ıehrimfze geldiler. 

Köatenceden ıelen Yunanlı 
lıporcular vapurun bir kaç sa
atlık tevekkufundan latif ade ede
rek ı ehrioılzln ;ayanı temaıa 

yerlerini gezmiılerdir. 
Bu meyanda Beyoilu Rum 

klübüne giderek bir müddet ııö
rüımüılerdir. Vapur dün akıam 
ıabaha kartı Pireye mftteveccl
hen hareket etmtıttr. 

85 bin lira acık mı • 
var 

Polis müdiriyeti tarafından 
teıktl edilen teavün sandığı he
yeti idaresinin ıon fçtlmamda 
hararetli bir münakaıa olmuı tur. ı 

ı 
Sandığın idare heyeti A.zasından 
bir komtıer Bir çok hatalar ya
pıldıfını pllançoda polislere ikraz 
edilmiı olarak aöıterilen 85' 000 
liranın kimlere verildiğinin meç
hul bırakıldıiını muhasebeciye 
kırtasiye için 200 lfra sarfına ru
hıat verildiği halde 740 lira ıar
fettlğini hf uelerln sermayeleri 
yanlıı taksim edildlfini ıöylemlt 
idare heyetlle muhaaebeclntn 
meıullyetlerlnl fıtemfıtf r • 

Müzakere netfceıJnde sandık 
heyeti teftlıiyeai ve defterdar
lık tan bir muhaıebecfnln lttira
raklle heıabatın tetkikine karar 
verilmtıtir. içtimada komilere 
cevap veren ve ıandık heyeti 
idare reisi olan polis beılaei fU· 
be müdürü Kenan bey ıu izaha
tı ver mittir. 

- " Komiler efendi uaulü 
muhaaebeye itiraz etti. Biz: ban
ka vsulü nzerfne muamele yap
tığımızı söyledik. Sandığımızın 
muamelltı hcrkeıe açıktır. Pa
ramız ziraat bankaaındadır. Ora
dan çekle para alınır. Sandıkta 

i paralık ıultıtlmal yoktur. " 

Eıyası çalına Ayte hanım, 
iki klıiden ıüpheıt olduğunu 
söylemiı, bunlar polise çağırıla
r&k tahkikata baılanmııtır. 

2 - Vefada medrese ıoka· 
iında 13 numaralı evden bazı 
etya çalınmııtır. 

8 - Üıküdarda Ag&hpaıa 
ıokafında 2 numaralı evden 
muhtelif odaların kilitleri kırı
larak bi; f çok el)'a çalınnnıtır. 

4: - eyoilunda Aılan ıoka
fında 13 numarah evden bazı 
etya ve 24 lira çalınmııtır. 

Erenköyünde yangın 
Dün sabah ıaat 4 buçukta 

İç Erenköyünde doktor Galip 
beyin evinden, ocaktan ııçrayan 
bir kıvılcım yüzünden, yangın 
çıkmıı v-e ev klmilen yanmııtır. 

Genıicinin aşkı 
Beyoflunda Glavsnt sokağın

da bir kadın yüzünden bir cerh 
vakası olmuıtur. 

Gemici Durmuı, Glavanl ıo
kafında sevdiği bir kadınla ka
ıap Ahmet efendf nln münase
bette bulunmasını kukanmıı, ra
kibini çakı tle yaralayıp kaç· 
nuıtır. Firari aranmak tadır . 
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§l : 

lran lrak .. arasında tayya
re postaları yapıldı 

Tahrandan: - Iranda mühim memleketler araıında ve lranla 
Irak beyninde yolcu ve poıta nakleden tayyare filolarına, mezkur 
muvualatın imtiyazını haiz olan yunkera tirketl üç teyyare daha 

ilave etmfıtir. 

İranda denıir yolu 
Tahrandan - Hü\n)met Baı· 

ra körfezinden Kazvine kadar,20 
milyon lira ıarfile vücude gele· 

cek büyük bir demlryolu hattı
nın fmUyazını İngiliz, Amerika 
Franıa ve Almanya ıermaye

darlarıodan mürekkep bir tir kete 

Termlıttr. 

Mezkur tirketin mukavele· 
namedeki ıeraiti muhafaza et
mekten aciz bnlunmasma mebni 
hukümet mezkur imtiyazı feıh· 

etmJıtir. 

~11sırda tıbbi panuık 
fabrikası 

Kahireden - Mısır baukası
nın tes iı ettiği, eczalı pamuk 
imaline mahsus büyük fabrika
nın küıat resmi, pek parlak su
rette icra olunmuıtur. 

İrak - Suriye arasında 
Beruttan : 
Surlyeden lraka olacak ihra

cata gösterilecek gümrük teshi
latına mukabele olarak lraktan 
Suriyeye ithal edilecek bezı em
tia gümrük rüsumunun tenzili 
tekarrür etmiıtir. 

Filistinin istekleri 
Loudradan : 

Filiıtinin mata l ibini bildir
mek ve bu l\.ususta müzakeratta 
bulunmak için buraya gelmiı 

o'an Ftlfstfn heyetinden bahıey 
lediği sırada Mornlng poste ga-

zetest : 

Lord Basf ilt Filtıtln heyeti 
matalibini ceffelkalem reddet
mekle Siyonistlerin menafllnl 
İngiltere menafilne tercih etmiı
tlr diyor. 

Cenup viliyetlerimiz çe
kirge tufanı altında ! 

.................. -
Milyonluk bulutlar haliı,deki cekir-• 
geler Sudan çekirgeleridir. Hükumet 
evvelce haberdar edildiği halde ted

bir almamıştır .. 
Cebelibereket 27, {Hu. Mu)- -Bu sene yağmurlar vaktında 

Mmrdan uçuıu esnasında mil- yağmadığından kıtlık zer'iyat 
yonlarca ton tahmin edilen çe- kurumuı çifçl büyük bir emek 
ktrğe bir afet bulutu halinde sarf ederek ektiği buğdayını söküp 
on gün evTel cenup vilAyetlerl · yerine pamuk, susam gibi yazlık 
miz.ln semasını kaplamııti, Bütün ekmifli. 
memleket halkını haldı bir endi· 
oey• düıüren bu hadiııeyi telgraf 
hab~rlle btldirmfıtfm. 

Toprağa düıtüğü günden ftf
baren azami ou dokuz günde 
ioficar eden çekirğe yumurtaları 
bir kaç 2ün sonra yüzlerce mil
yon çekirie halinde mahsullta 
saldıracak ve çok zayıf olan 
tlmdiki mücadele kuvvetlendlril
mezse tabiatlledir kf mahvede· 
cektir. 

Suriye ııazetelerf nin verdlAi 
haberlere aöre M111rdan kalkan 
:müthtı uçliun Süveytten geçtik
ten ıonra çıplak Şamçölünde 1 
yiyecek bir ıey bu\amadıfınclan 1 

ikiye ayrılmıf 1 bır kıımı İraktan 1 
aeçmiı, mühim denebilecek olan ı 1\1 · , 1 
ve ~iidan cinsinden bulunan bir ücauele ıulidürü ne 
k11mı da Suriye istikametinde l diyor! 
ilerleyerek Kiltı ve lıkenderun 1 Cenup mıntakası umum mü-
hududundan TOrklyeye ılrmiıtlr. 1 cadefe müdürü beyle görüıtüD). 

Her geçtiği memleket mahıu-
1 

Mücadele f aallyeti hakkında ıun 
lltnu blUrdtkten ıoora baıka 1 lan söyledi; 
bir diyara aeçen uçgun halinde- • A t K ı a yın ap, 1 is ve Behlsni 
ki çektrie memleketimize tok kazalarını iıtili. ederek tohum 
olarak rlrdlff için fazla haaar bırakan çekirğelerln hafrlyahna 
yapmanııııa da ıürfelerinl top- baılanmıı ve timdi ye kadar ıü-
rak larınuza gömmek suretlle rülen arazi nıtkdarı 85 bin dö . 
Jaha büytık felaket, dolayııile nümü bulmuıtur. Maraf, Pazar-
tehlike ıaçmııtır. cık, Elbiıtanda bulunan yumurtalı 
Bir çekirğe bir n1iJyon sahanın hafriyatın& devam edi-

oluyor yoruz. lılahiye, Cebelibereket, 

Sudan 
Dörtyol, Ceyhanda da hafriyata 

cinsinden olan bu 
h d 

- ü baıhyacafız. Yalınız bazı yerlerde 
aıere aene e uç s rfe bırakıyor. 

Beher def'asıoda 80-100 yumurta lnficar baıladıfı için çinko ile 
bıraktıaına göre bir çektrfe bir ı mücadele mecburiyeti vardır. 
•ene zarfında bir milyona Yakın çinko ıiparlı ettik, her halde 
çofalıyor demektir. yakında gelecektir. Mücadele 
lıte halkı endlıeye dütüren teh- memurları az olduğu için bü· 

like çekfrfenln ı\irf• b k d ı tün ziraat memurlarını bu Jı ... ıra ma e•-
resini memleketimizde 1 1 l için taTzlf ettik .• ,, aeç rmeı 
ve topraklarımıza 116mdcı1cı yu-

1
Dain1a nu höylenıidir bu ? 

murtaların ıu günlerde lnftcare 
baılamasıdır. Çekirgenin aelmekte oldufu 

daha ••lmezdea on b\!t liin 

YARIN 

Şoför-Vali 
-·>~<· ,. 

Davası lzmite mi 
naklediliyor? 
Bir ıoförün vali aleyhine 

açtığı davada Beyoğlu mahke
mesi ademi salahiyet kararı 

vermiı ve en yakın vilayet mer
kezine göndermek üzere evrakı 
müddei_ umumiliğe göndermeğe 
karar vermioli: Evrak henüz 
müddei uıoumiliğe gelmemittir. 
Maamafih bu davanın İzmftte 
rüyet edileceği zennedilmektedlr. 

Çıkarıldı! 
-t~ 

Kaçakcı rum 
vapura bindirildi. 

Bir kaç vakittenberl lıtanbul 
limanından lskenderiyeye afyon, 
esrar, kezalik ecnebi vapurların· 
dan da ınemleketimfze kokain 
ve heroin kaçakcılığı eden yu
nanlı (Niko Protopapanın) mü· 
kerreren polis müdiriyeti tarafın
dan muzır maddeler kaç1fırken 
cürmümeıhut halinde yakalandı
ğından Dahiliye vekaletinden 
gelen emir üzerine memleketi
mizin sıhhat ve ahlakı umumiye
ıini ifsad ettiğinden dün polis 
nezareti altında vapurla hudut 
haricine çıkarılmııtır. 

- ........ .... ,.4114••·--

Veba! 
·~ 

Mısırda veba si
rayete başladı 

~~-

Hudut sıhhiyen1jzİn tc
da bir aJnıası laz ınıdır. 

Kahlreden bildiriliyor : 
Bize kazasına tabi Talibiye 

nahiyesinde zuhurunu evvelce 
bildirdiğim veba hastalığı mez· 
kur nahiyenin bazı köyleri~e de 
sirayet etmittir. Hükumetin itti
haz etliği tedabire rağmen has
talığın önü alınamamııtır. Mayı
aın 18 inci gününe kadar Talibi
yeden 40 musap ve üç vefat vu

ku bulmuıtur. 
->~--

BeynelmilelMade- . 
nciler kongrasi 

Beynelmilel ınadenciler kon
ıeraıı Polonyanın Karakov ıeh
rlnde akdedllmiıtlr. İngiliz heyeti 
murahasası 44 Alınan heyeti 21, 
Çekoslovakya ı G, Polönya 1 G, 
Fransa ı ı Balçika 9 Lükıen
burg 2 Te Avuıtrya, Yugoılavya 
ve isveç, birer aza ıle ittirak et
miıleı dir. Kongrada fenni ve 
mesleki meselelerden mada harp 

aleyhine ittihazı mukarrer tedbirler 
görüıülmüıtür. MurahhaılarPolon
yanın baılıca ıınai merkezlerinin 
ve meıhur Vieliozka ınenılehasını 
ziyaret etmiılerdır. 

evel iakenderundan btldirlldiil, 
tedabfr alınması yapıldığı halde 
maal eıef hiç bir ıeY yapılma
mıı ve çekirge memlekete ge
lip ıürfe bıraktıktan ıonra çin
ko uparit etmlıtfr. Tabiatlyle 
dir ki üç gün baıladıktan sonra 
hiü bir mania çekirge tahriba
tının önüne dnramayacaktır. 

R. Atila 

Safıjfe 4 =-

Tenis maçı 
-1 

Nihal sporcu bıı 15enç kızdı. 
Her ıabah erkenden yataktan 

kalkı) or 88nyosunu alıyoı dut 
yapıyor ve iyi bir kahve altı
dan sonra pencereleri açık oda
sında beden terbiyesi hareketle
rine baılıyordu. Ve bu kısa hare· 
ketleri de bitiyor müteakf ben 
köıklerinln gentı ve ağaçlık bah
çeline iniyor Orada da ip atla
ma tırmanma alçak mania yarıı ~ 
ve teni• tecrübeleri eksersizleri 1 
yapıyordu. 

Babaaı zenign bir tekerleme 
tüccarı idi.. iki hizmetçiden baıka 
kimıeleri yoktu .• Rahat, mes'ut 
ve müreffeh bir hayat geçfrlyor-

Yazan : //asan lt!uuni 
mi de yarı açık pancurlann ar • 
kasında henç kızın çevik .,e 
fettan har~ketlerini gözetliyor·· 
Sonra da perdeyi büsbütün kal· 
dırıp açık penceresinin önünde 
genç kızı hürmetle selamlıyordu!. 
Nihal' de büyük bir ıöhrel •• 
muvaffakiyet kazanmıı olan bll 
maruf sporcu ile alakadar olıni· 
yor değildi.. Fakat bu al&k• 
onun yalnız spordaki muvaffaki· 
yelleri için uyanıyor.. ve genç 
kızın aıkı, kalbi kendisinin •P"' 
muallimi doktor Necmi'ye alt 
bulunuyor .. Yalnız ve yalnız on• 
münhasır kalıyordu •• 

lard .. Nihal'in ailesi yakin akra- Nihal bir gün, sabah aazr 
badan Necmi isminde genç bir lelerini açtığı vakit, "genç ıpor-
hocaııda vardı,. Neçmi, genç bir cular" kulubü ile milli muhte· 
doktor, aynı zamanda iyi bir lit takım arasında büyük bir 
sporcu idi.. maç yapılacağını ve muhtelit 

ihtiyar bir annesi ve kız kar· takımin karıııında büyük sporcll 
daıı ile biTlikte yaııyorlardı .. Nec- Top-atan beyinde oynuyacafını 
mi, haftanın muayyen günlerJnde memnuniyetle okudu .. Gazeteler 
Niha'lin küıküne geliyor ve genç 1 bu mühim maçın galibine verd· 
kıza sıhhi, beden terbiyesi ders- 1 mek üzere "Bozkurt,, federasyooll 
leri veriyordu.. ı tarafından " Hergülün vazoıu 

Köıkün bahçeılnde yapılan ' namı ile kıymetli bir kflpada ko-
tecrübe, mümarise, beden ha· nulduiunu ili.ve ediyorlardı. 86· 
reketleri, jimnaılik numaraları tün gazeteler ıpor mecmuaları 
ve ekıeralzlere, civarlarında o· ' en büyük punto ile tertip edılmlt 
turan tanıdıkları bazı kibar ai- ' baılıklar altında bu enlere.an 
lelerin ğenç kızlarıda iıtirak maçtan etrafile bahsetmif ve toP 
ediyor ve Nihal ile müsahakala- atan beyin fotograflarını kari· 
~ra glrlıiyorlardı. . katürlerinl netretmtılerdi • 

Nihal ile muallimi Necmi B. Nihal rr erak ve telat içinde 
arasında derin ve çok ıamimi hazırlandı eabahları açık pancur" 
bJr atkın ilk heyecanları da baı- ların önünde kendisini hllrmetle 
lamıttı . . Necmi genç kızı kal- · ıelamhyan adaleli sporcuyu ıa· 
binin bütün temayülleri ile ıe- 1 hada oynarken de görmek 
vlyor ve Nihal de Necmiye kar- ve onun spordaki muvaffakl-
ıı aynı muhabbeti, aynı aıkı yeli lle yakından alakadar olmak 
duyuyordu •• Onu gördüğü va- üzere hemen Stadiyoma koıtu •. 
kıt tuhaf bir heyecanın, bir za- , Hava güzel ve maça da çok 
afın esiri olduğunu anlıyor ve müsait idı.. Sporcular ve maç
sevdiğini, sevildiğini hissediyor- ı larda ıörülmemit bir kalabalık 
du . . bütün trlbünlerı, aahanın etra· 

Fakat ııe Nihal ve ne de fını doldurmuı ; al•nan tedbir 
Necmi bu ıenç, temtz aıklarını ' lere ve inzibata, takayyüdaP 
birblrlerıne itiraf edemiyor • . rağmen ağaçlarda, damlarda ve 
Sevdiklerini, sevildiklerini açık- sahayı kuıatan maniaların, du-
ça söylemekten adeta korkuyor.. varların üzerinde bile iğne dii· 
Çekiniyorlardı.. ıecek yer kalmamıı gibi idi.· 
. . . . Maç baıltyordu . • . . . . . . . . . . . .. . 

Nihal'in köıklerfnln karıııın: 
daki be) az boyalı evde Karni 
Bey isminde genç ve tanınmıı 

~------...~~----------
___ _.... 

bir sporcu oturuyordu.. 1 
Gazeteler hemen her hafta 1 

Kanıi'nin yeni bir muvaffaki· i 
yetinden, ıpor sütunlarında si- J 
taytıle bahıediyo.. Spo1' mec- 1 
muaları, onun hayatını ve hatıra
larını yazıyorlardı.. Kaml'nin 
ınaç yaptığı günler stadiyom 
alkıılar, haykırıılar ile sarılıyor 
ve genç ıpurcu hemen her itli· 
rak elliği maçlardan, müıaba • , 
kalardan çelenkler, kupalar, ma
dalyalar, ile dönüyordu.. Spor
cu genç Kini ye paslarının, tüt
lertnin, ve yaptıft aollerln ıtd
detine hızına karıı 11Top - atan,, 
Bey! diye unvan vermiılerdl .• 
Top - atan Beyin ltlirak eltili 
beraber oynadığı takımlar· büyük 
b• 1 
ır sayı farkı ile maçı kazanıyor 

Şimdi lrakia ka-
pitülasyon 

Baidattan -frakta tebaal ec· 
nebi yenin haiz oldukları imli· 
yazalın ilgası hakkında lngtltere 
f le Irak hükumeti arasındaki 
müzakerat hitam bulmuıtur. 

Yeni tanzim edilecek mua
hede mucibince lraktaki ecnebi
ler yerliler gibi muamele gör~
cek lerdir. 

- ===-
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l\lavıs 
.J 

Sen"I PERŞEMBE Senel 
Reımiye 29 Hicriye 

1980 13~ 

Namaz vakıtları 
Alafranga 1 

•. d. 1 
4,32 Güneı 

1 Ôyle 12, 11 1 

Alaturka 
•. d . 

Ve h ıenç sporcu sa adan gali 
biyetle çekilen takımınada ıeref 

1 ! : İkiodl 16,10 

!
; Akıam 19,81 

r Yatsı 21,28 

f 

Güneı 9,00 
Ôyle 4,•0 
İkindi s,as 
Akıam 12,00 
Yatsı ı,57 
lmıak 6,4!_ 

veriyordu T .. 
k op - atan beyin yalnız bir 

1 
ı 

Zilhicce Ruzı Hızır 

24 l 

uıuru vardı .. Nihal hanım ıa
bahleyın karyolasından kalkıp ta 
pencereleri açık odasında aabah 
idmanlarına baıladıfl vakit, Kl-

j'. lı' lmıik 2,19 

30 

' z-1 
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Cııma günkü mac; 
30 1'1ayıs Curna güııü 
Yapılacak Kupa ve lig 

maçları 
Futbol Heyetinden: 

1\ Takıım Stadyomunda: Beıiktaı 
N Uınlc:apı Topkapı saat 11 hakem 

1Yaıı Milliyet Kupaıı latanbul 
'Por-Beykoz saat 12,15 hakem 

~dat B. ikinci tvkımlar Beıtktaı 
N alataıaray saat 13,30 hakem 
b ecını B. ikinci takımdan İstan
N ul 1Por-Beykoz saat l i hakem 
ecnıı B. btrinci takımlar Beıik

te.ı-Galataıaray saat 17 hakem 
~eınaı Halim B. birinci takımlar 
adıköy Stadyomda: Altınordu 

~Hll-i(asımpaıa saat 11,15 ha
F eın Baıri B. Ml11iyet Kupafi 
enerbahçe-Vefa saat 12, 15 ha-

~~yet Kupaıı 

Yıldız 
-..f-Oıııl4;--

D ava s ı yeni bir 
ıafhaya girdi! 
Yıldızın sabık mülleeiri Ma

rfyo Serra hakkında ikinci ticaret 
lne.hkemesi evvelce iflas kararı 
•erıniıtl. Bu karardan evvel 

~e.rı yo Serra emanet aleyhine 
(5) ınllyon liralık bir tazminat 
de.•a11 açmıı bilmukabele ema
llet tarafından da mumaileyh 
e.leyhıne ikamet dava edilmiıtt. 
Sunun bir mzddet uzamasından 
•e hır tabım ıafahat takibinden 
'
0nra. emanetle Mariyo Serra 
'"'alarında her naıılsa uyuımuı
le.r ve bf r ıulhname aktetmJtler
dt. Marlyo Serra emanetten 
(ao,ooo) lira alarak sulh olmuı-
tu. Sonradan lflaıı kararı verll
dı. Bu ilk dava neticesinde ema
lletle merkumun araaındaki Sulh
lle.ıneyf calibi tıtibah bulan iflaı 
bnroau bu ıon iflas kararı üze
"1ne yeniden hesabatını tetkik 
~derken bu sulhnamenln ibtaHni 
lıteaıı f ve yeniden tetkik icrası 
lçın ınahkemeye müracaat et
~lttir. 

Şakir B. 
ÖQyak-;;;~elesin

den muhakeme 
edilecek 

Gecenlerde poliı müdiriyetl 
2 

el ıube m. muavini Sakir bey 
81Pahı ocafı önünde mOhendiı 

lbektebı talebaslnden birini dovmüt 
•e hakkında mülkiye müfettitliil 
tahkikat yapma§a baılamııh. 

Şakır bey hakkındaki evrakı 
tahktkı 1 

Ye •tanbul vilayeti memuriyn llluh le 
tetkik edıı • emat encümenince 

lblı. Şakır beyin lü
zumu muhakenı 
rilmfıtir. eılne karar ve-

Macar takımı 
gelmiyor 

Macariataoın amatör ta1ııpı
)onu olan (Tevrek vet) takınu 
Ue •lporcularımızın maç yapma
le.tı nıevzu bahiıdl. 

Aldıiımız malumata nazaran_ 
lııezkfir takım arzu edilen tarihte 
lıı-çı olduiunu •öıleyerek bu 

l-""
2
unun • ıtmdiltk imkan dahi-

hıd . 
e obnadıfını blldirmitUr. 

Buz 
-~H 

Busene çok sarfe. 
dileceği tahmin 

edilmektedir 
İıtanbulun buz ihtiyacını te

mine kafJ gelmeyen timdikl 
fabrikaya yeni bir kmm ilave 
edilecektir. 

Bu k11mm inıası kabil ol
mayacağmdan fazla buz imal 
ettirilmektedir. Fazla buzlar sak
lanacak ve sıcaklar bastığı za
man ıarf olunacaktır. 

Esrar 
•)io0ı4(--

Beylerbeyi sara 
yında ne yapacak

lardı? 
Evvelki gece sabaha kartı 

Beyler beyinde euarengiz bir 
vaka olmuıtur. 

Dört kiti bir sandalla saba
hın alaca karanlığında sarayın 

rıhtımına yanaıırken poliı ve 
bekct taraf~ndan görülerek dur· 
maları ihtar edf lmf ttir. 

Bu esrarengiz gece yolcuları, 
bu emir üzerine derhal sandala 
atlayarak küreklere sarılmıılar 
ve polis yeliıtnciye kadar denize 
ayrılmıılardır. 

Veıait lmkansızlıiı içinde 
kalan devri ye mütemadi ateı 
yağmuru ile ıandalı tehdit etmiı 
ne çareki bu meçhul adamlar bir 
an içinde gözden kaybolmuılar
dır. 

Ne karıı ıahile edHen telefon 
nede müteaddit taharriyat hiç bir 
netice vermemtıttr. Bu adamlar 
kimlerdi, gece yarısı Beylerbeyi 
sarayında ne yapmak istiyorlardı. 

Bir dava daha 
Gol gazetesi sahibi Muhtarl 

B. ilminde bir gençte vali Mu
hiddin bey aleyhine bir tazminat 
dava111 ikame etmittir. Sebep 
olarak Kadıköy spor çayırında 

bir maçta düıüp yaralanması ve 
tetanıu aım yaptırdığı ve 15 gün 
hasta yattığıdır. Çayırda emane
tin hayvanları otlamakta ve 
yerlerde gübre bulunmakta hnif. 

Cıkmaz sokaklar 
t 

Şehrimizin bir çok ıemtle
rinde mevcut olan çıkmaz ıokak
lar yüzünden yanğın vukuunda 
itfaiyenin maruz kaldığı müıkl

litı nazarı dikkate alan ıehre
manell bu ıokaklardn tetkikat 
yapmaya karar vermiıttr. Bu 
ıokaklar tlmdilik aıeniıletılecek 
ve bili.hara da bütün ortadan 
kaldırılacaktır. 

Karaya oturdu, 
kurtarıldı 

Karadenfzde Köstenceden lı
manımıza gelen Yunan bandıralı 
Marya vapuru evvelki gece Kara
burun e çıklarına geldiği ıırada 
ıiıten karaya oturmuıtur. Ma
riya vapu. unun latimdat etmesi 
üzerine (Ter koz) civarına kömür 

nakil eden Rnatem beyin (Ga
zal) vapuru tarafından görülmüı
Ur. 

K.a:&azede Marlya vapurunu 
Gazal •apuru çekerek kurtardılı 
gibi hanıuleıınıde bot altmııtır. 

Mariya vaporu kazadan kur
tuldugundan darı akıam limanı
mıza gelmittlr. 

YARIN 
Sahife 5 
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Milli dıram kumpanyası 

Müdür Rejisör 
Aram Elmas Karakaı Dikkat 

LBU GECE 

Ekiz kızkardaşlar 31 Mayıs Cumartesi başlıyoruz! 
Dıram 6 perde 
YARIN GiCE 

Korrado 
Dram 5 perde 

Yarın gündüz NARLI KAPU 
ŞAFAK tiyatraaunda 

Fahişenin kızı 
* Beyoğlu MULENRUJ salonunda 

Bu gede san' atki.r Naıtt beyin 
veda müıamereıi, umum mu

kallitlerin tıtlrakile gala musa- ' 
mere. Arzuı umumi üzre bi· 

rincl defa olarak 

ÇİF1~E HA1'1A~1LAR 
iki saat mütemadi kahkaha 

* iNKILAP tiyatroıu temsilleri 
BU GECE 

Şehzade baıı Millet tiyatrosunda 

KİRLİ Ç~Al\1AŞIRLAR 
Vodvil 3 perde 

) arın gündüz 

CANAVAR 
Milli facia 3 perde 

(Kılıbık) komedi 3 perde 

~fashih 
Yarın gazete•l 28 May11 ta

rih 158 numaralı nuıhaunda 
6 ncı tahif e 3 üncü sütununda 
4 O kuruıa haıır sandalya Hanın
da Beyoğlunda Y eniıehirde Na -
zif reise müracaat edileceği 
yazılacak iken sehven V aaıf reia 
yazılmit olduğu taıhthen ilin 
olunur. 

Mevlevihane kapusunda Mer
kez efendi mahallesinin tekke 
ıokeğında G No. lu maa hane 
bostanın nmf hiaaeıine sahip 
Nedelko veledi Yorgi 1293 Ta
rihinde bulgariıtanda vefat edip 
ikametgahları meçhul ve melhuz 
bulunan varislere 

Hıaaedar olduğunuz yokarıda 

yazılı emlakin n11fı diğeri müte
veffa Pctro kızı Maryenıo bor
cundan dolayı mahallen haciz ve 
temamına altı yüz elli lira kıy

met takdir edilmiıtlr. Birinci 

açık arttırma 26 /Haziran/ 930 

Tarihindedir alakadar olmak do

layısile bir dtyeceilniz varsa 926-

59 dosya numarasile lıtanbul 4: 

üncü icra memurluğuna müraca

at etmeniz lüzumu tebliğ olunur. 

ilan 
Beyoğlu - Tophane - Topcular 

caddesi No. 324 

Beyoğlu -, Tophane - Medreıe 
ıokagı No. 4 

31 Mayi• 930 senesinde kon

turatları hitam bulacaktır. 
Mezkur günde ıaat 14 de ev

kafı mülhaka mü dürt yetine arzu 

edenlerin müracaatları. 

Satıhk Piyano 
Alman markalı bir piyano 

acele satılıktır· 
Talip olanlar atideki adreıe 

müracaat etmeleri. 
ADRES: Tarla baıı tulumba 

ıokağı No. 3 ikinci kat 

Doktor A. kutiel 
Gizli ve cilt haıtalıkları m6teha11111 

Karaköy barekçl fırını ııra11ndaN.S4 

Yeni tefrikamızın pürheyecan 
sahnelerinden biri ,t:BB __ m!Diö __ ._. ___ • ______ r.mm _______ ı 

Gayri n1enkul n1aJJarın 
açık artırn1a ilanı 

İstanbul 4 cü icra memurluğun
dan: 

Açık artırma ile para ya çev-
rilecek gayri menkulün ne oldu
ğu aynı mahalde 15 dönüm 2 ev
lek 211 arıın t, 19 kıt'a arazi =============== 

Gayri menkulün bulunduğu İstanbul n1üddei unnı-
mevki mahallesi sokağı, numarası: ıniliğinden: 

Tarabya Ayakiryahi ayazma i~tanbulda bulunan ve fakat 
caddesi ve Oıman b. \ e Mecfdf- adreıi Meçhul olan Hayrebolu 
ye ve Nıkoli S.larında No 64/6m Müddei umumisi Hamdi beyin 
64/ 7 m 64/8 m 64/9 m 94/ıı m derhal vazifesi batına avdet et-
64/10 m 64/12 m 65/8 m 65/1 Om mesi lüzumu Adliye Veklleti 
65/12 m fl5!11 m 65/14 m 65/l3m celilestnden bildirtlmtıtir. 
7 m 67 m 67 m 67 m 67 m 67 m ._ lstanbnlda bulunan ve fa-

Takdir olunan kıymet: Beher kat adresi meçhul olan Manyas 
dönümü 5 L. ıulh hakimi Nabi beyln hemen 

arllrmamn yapılacağı yer, gün 
saat: Ist. 4 üncü icra dairesi 
3-7-980 Perıenbe 

1 - lıbu gayri menkulün ar
tırma 'ıartnameıl 2 .1 -6- O 3 O tari
hinden itibaren No. ile İstanbul 
4 üncü icra dairesinin muay
yen numarasında he" kesin 
görebllmeıi için açıkbr. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak iatey,.nler iıbu ıartnameye 
ve 929-10 dosya numaraıile 

memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 _ Artırmaya tıttrak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sictlile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların V.? irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa: dair 
olan iddialarını itbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gfin içinde 
evrakı müıbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri fcap 

eder akıl halde hakları tapu ıici
lile sabit olmıyanlar talıf bede
lini 'l paylaımaıında harJç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır-
i Urak edenler artırma 

maya f lüzumlu 
ıartoameslni okumuı ve 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmif ad ve 1ttbar elunurlar. 
Oıtünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verilmezse 
gayri menkul ikinci bir artırma 
ile satılır ,.e bedel farkı ve mah-

. -;.um kalınan yüzde beı faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memurlyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Beı nu
maralı fıkradaki ıart tahP-kkuk 
etmek kaydile üç defe. bağırıl
dıktan ıonra gayri menkul en çok 
artıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezıe artırma geri 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

dairemize müracaat etmeıl 

lüzumn. 
._ lstanbulda bulunan ve fa

kat adresi meçhul olan Söke 
müstantikl All Şerif beyin hemen 
dairemize müracaat etmesi lüzumu 

Terekesinin tasviyeslne karar 
verilen müteveffa Ayte Hamide 
H. mın uhtel tasarrufunda bulu
nan Beyazıtta Soğan ala ma
balteıinde mektep sokağında 26 
No. ile murakkam dört kat 
üzerine mebni birinci katd bod
rum ikinci ve üçüncü ve dördün
cü katlarında ikisi biiyük iklıi 
küçük dört oda tkl ıof a iki hala 
bir mutbah ve ufok bir bağçeyl 

h i h Ve eıaılı tamire muh-
1 av a ıap 

h nl·o nmf hisıeFi açık taç &De' 

usulile fcra kılınan arhrmn 
_ edesınde verilen bedel kıy-muzay 
ti'muhammeneyl bulrnadığınme • 

dan ıkJncf artırmaya karar ve-
rilmff olmakla talip olanların 
kıymeti muhammene olan dokuz 
yüz liranın yüzde onu nlsbetinde 
pey akçesini müıtaahibenl ikinci 
artırma için 29 Haziran 930 Pa
zar günü saat 14 de Sultan 
Ahmet 5 inci ıulh hukuk mah
kemeıine rn(' racaatları ilan olu-
nur. 

5 - Artırmanm birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri menku
le tealluk eden kanuni h kka 
ve eatııın tarzına göre diler 
tartlar. 

Verg'i, Belediye, vakıf icare 
rüsumu nıüıteriye aittir. 

Yazılan arazi yukarıda göste

rilen 8·7· 930 tarihinde lstanbul 
4 üncü icra memurlutu odasın

da tobu ilan ve göıterllen artırma 
ıarlnamesf dairesinde ıatılacajı 

llln olunur. 



Sahife 6 .-

ef er arl k ilanları 
'•--miiım!iltliBi~--Dllml:1:;JIC!..., ______ m3 ____ __ 

K.irahk Bağ. 13ahçe, Alnr, ve Odalar 
No. 11, 5 ı Arabacı Sokağı Boııtancı batı Abdullah ağa mahal

lesi beylerbeyi üstü 3 odaıı 2 ahır, kuyu, Havuz, çiçek camekanı 
ve ( 2000 ) gütük bağ ve 182 meyvalı 4:17 Meyvasız Agacı bulunan 
bahçe ıeraitl dairesinde 1 sene müddetle kiraya verilecektir. Se
nelik kirası ( 500 ) liradır kiralemak muamelesi temdiden 5 hazi
ran 930 perıembe günü saat 14,30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

* * Kiralık oda 
No. 47 Mehmet Ali paıa hanının üat katı kara köy senelik ki· 

rası ( 360 ) lira kiralamak muamelesi aleni n.üzayede usuliyle tem
diden 5 /Haziran/ 930 Perşenbe günü saat 14/30 da Defterdarlıkta 
yapılecaktu. , 

2730 tane meşe traverain kapalı zarfla münakaeaaı 16 Haziran 
1930 pazartesi günü saat 15,30 da Aokarada devlet Demiryolları 

idaresinde yapılacaktır. 

lvtirlik edenlerin teklif mektuplarnı ve muvakkat teminatlarinı 
ayni günde saat 15 kadar mün kasa komısyonuna vermeleri lazım
dır. Münakasa ıartnameleri beo lira mukabfliude Ankarada MalJye 
Ye muhasebe itleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa vezneııinden 
tedarik edilebilir. .... 

Btleclkdeposunda kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 16-6-30 Pazartesi günü saat 16,30 da Anlcarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

lılirak edeceklerin teklif mektuplarını ue muvakkat teminatlar
ını ayni günde saat 16 ya kadar münakasa komisyonu katipliğine 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıarlnamelerinl bir lira mukabilinde idarenin 

Ankara ve Bilecik istasyon müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

* * 259 kalem tıbbi e.:.za ve salrenin kapalı zarfla münakasası 16 

Haziran 1930 pazarteaj giinü aaat 15 de Ankarada Devlet Demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde aao.l 14 30 a kadar Münakaaa konılayonuno. 

vermeleri l&zımdır . 
Münakasa ıartnamelerJ bet lira mukabJlinde Ankara'da Maliye 

ve Muhasebe itleri dairesinden, İstanbul'da Haydarpaıa veznesinden 
tedarik edilebilir. 

nıniyet üdürlüğ .. de 
Hacı Şükrü Beyin 11458 ikraz numaralı dey • &encdl mucibince 

Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde San· 
dık n mına merhun bulunan Yeni kapıda Çakır a~a mahalleılnde 
Langa caddesinde eski 40 ve yeni 61l numaralı üstünde odayı havi 
bili.hava bir dükkanın tamamı vadesi hitamında müzayedeye Çlka
rılarak icra kılınan aleni müzayede neticesinde iki yiiz yetmiş 
lira bedel ile taJtbi üzerinde takarrür etmlf ise de mezkQr bedel 
haddi layıkında görülmediğinden ihalesi on bet gün müddetle tehir 
edllmlı ve 14 Haziran 930 tarihine müsa<lif Cumartesi gü.nü kat'i 
kararının çekilmesi mu\carrer bulunmuı olduğundan talip olanlarm 
yevmi mezkurda saat on bete kadar Sandık satıı amirliğine müra
racaat eylemeleri ilan olunur. 

• 
• 
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iAGOP YE SAVAN~: 
:~:Lavta ve Dahili }{adın Hastalıkları nıütehassısı ~: 
J... Langada camtıerif aoknğında No. 19 Hususi kabinesinde .:. 

~.Her gün Çocuk, Erkek ve l(adın hasta kabul eder.+!• 
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E mek ve gazyağı münakasası: 
Trabzon Hapisane ı\1üdür1üğünden: 

Trabzon hapfsanesinin 930 sened Haziran iptidasından 931 senesi 
Mayıs gayesine kadar bir senelik ekmeği kapalı zarf usulile ve gaz 
yağı aleni münakasa suretile yirmi bet gün müddetle. münakasaya 
çıknrılmııtır. 

1 - İkinci el:.:ınek tabir olunur piyasada olan harci ekmeğinin 
aynı olacak ve beheri üç yüz dirhem olacaktır. 

2 - Münakasaya ltttrftk edecek zevat yirmi bet giln zarfında 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesi olan 11 i9 lira 46 kr. 
ve gazyağı için 45 lira 95 kuruıu malaandığına bitteelim alınan 
makbuz veya Banka mektuplarım Trabzonda müte§ekktl haplsane 
kombyonuna ibraz edecektir. 

3 - lhaleı kat'iyeıılni müteakip sekiz gün zarfında teminatı mu
v kkateıinl yüzde on beı iblağ tle (2338 lira 86 kuruı) taahhüdünil 
ifaya baılayacaktır. Ve lebu levazım 10 - 6 - 930 tarihine müsadtf 
Salı günü gaat 15 de müddei umumilik makamında içtima eden 
komlayon mahııusunda lhalel kattyesl icra kılmacaği ve ıe.rtnameyl 
örr ıek arzu edenlerin komiııyona müracaatları ilan olunur. 

·-·--- - -__ ...._.... .._. 

YARIN 29 Mayı~ 

rn 
~1.akinelerle çekilen 

~UCUZ SATAN ÇOKSATAR~ 
1stanbulda : Emfnönün-le Ankarada : Kooperatif kartısında 

KAZlVlİl~Cİ AIJ RIZA 1\1üessesatı 
KADIN MANTOLARI ıs Liradan itibaren 
TRENÇKOTLAR 13 n n 

KAŞA PANTALONLAR 5 n " 
ÇOCUK ELBiSELERi 3 " " 

lsmarlama kös tümler 25 liradan 

Ben 
•• BAK US 

Senelerce tecrübe ve ihtisas neticesi meydana gelmif ve a
zami bin litreyi geçmfyen rakıya mahsus kazandan çekJlmi§ 
elli derecelik (19,1/2 grado) ıekersiz kokusuz tabii bir rakıdır 

Her yerde ar-ayınız 
Şişelerimiz 23 83 numerolu 
alameti farika olarak tescil 

Son zan1anlarda çıkan elli derecelik 
rakılar da dahil olduğu halde 

edilnıiıUr. Baküsten daha nefis rakı 

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

Bugüne kadar 1stanbulda yapılmamıtllr. Tecrübe etmek 
isteyenler Beyoğlu 2723 telefon ederler, adreslerini 

bildirirlerse parasız nümune gönderJlir. 

KARADENiZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

llE/l BAKKALOAıV VE llE/l GAZİ1VODA1\1 
ıJtl!SİllllE1V ( llAKÜS) TALJ)P .HDİlVİZ 

CEl\1AL BAl{ÜS 

İnönü 
a vapurU 

1 Haziran ar 
Günü akfamı sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun , Trabzon , Rize ) 
iııkelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Aylık abonman kartlarına fotograf ilsak edflmiyecektlr. 
Haziran 1930 aylık mahsus kartların bogaziçi ve köprü tske• 

lelerinde satılmakta olduğu Han olunur. 

Tafsilat tçin Sirkecide Mca'a
det hanı altmdo. acenlalığına 
müracaat. Telefon 1st. 2134 

TA VİLZADE VAPURLARI 

Muntazam İzmf r Ekspresi 

Selamet vapuru 
Her perıenbe akıamı 1 7 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

Gelibolu, Çanakkale, Küçük 
kuyu, Altınoluk ,Edremit, Bur-

haniye, Ayvalık, hkelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 

Dikkat: Edremit yolcuları 
trene yeti~tfrilir. 

Yemiı Tavil zade biraderler 
Telefon 1st. 221 O 

Terekesinin tasfiyesi karar
ğir olan Cmüteveffa Ayte Ha
mide H. mm uhtf'i tasarrufunda 
bulunan Eyüple Gümüı auyunda 

Üsküdar Hukuk hakin1-
liğ·inden 

Üsküdar iskele camii arka
aında 7 numr.ralı hanede ıakfn 
Zeynep hanımın kocaH Bakır
köyünde akliye ve asabiye has
tahanesinde hademe Mehmet 
efendi aleyhine ikame eylediği 
ihtnr ve aksi halde boıanına 
dava ının yevmi muhakemesin
de müddei aleyhin ikametgahı
nın meçhuliyetlne binaen ila
nen tebligfne rağmen gelmedi
ğinden hakkında gıyap karari 
ittihazına ve müddelyenin bo
ıanma sebebi olarak göıterdlğil 
hadiseleri fsbat etm si lüzumu- J 

na karar verilerek muhake!De 1 

. Zeynep hatun mahallesinde Hü
sameddin sokağında kain 1 O ve 

ı 12 No. larlıı murakkam ve ufak 

ı bir aralıkla yekdiğerinden ay
rılmıı ve on No. lunun iki kat 
üzerine mebni nim kargir ve üç 
oda bir sofa ile ahiren matbah 
ittihaz edilen aralık mahal
lini ve bağçesfnde bir lrnyuyu 
havi harapça ve 12 No. lununda 
keza iki kat üzerine mebni 
ahıap üç oda ve bir hela ve 
bir mutbah ve bir bodrum ve 
yirmi beı artın terbiinde bir bah
çeyi müıtemil nf speten müced
det iki bap hanenin sülüs his
seıini açık arttırma usulile icra 
kılınan müzayedesinde verilen 
bed~l kıymeti muhammeneyl bu
lamadığından ikinci arttırmaya 
karar verilmiı olmakla talip o
lanların on No. lunun kıymeti 
ınuhammenesl olan 275 ve 12 
No. lununda kıymeti muhamme
nesi olan dört yüz liranın sü
lüsünün yüzde on nisbetinde 
pey akçasını müstashlben ikinci 
arttırma için 22 Haziran 930 
tarihine müsadif Pazar günü ıaat 
14 de Sultanahmet 5 inci Sulh 
hukuk mahkemesine müracaatla
rı ;lan olunur. 

Fatih icra dairesinden: 
Mahcuz ve satılma11na karar 

vrilen bir adet singM _ markalı 

dikit makinaai hazırantn 2 inci 
Pazartesi [günü saat 14 rade
lerinde Sandal bedestenınde sa
tılacağı ilan olunr. 

7 temmuz 930 pazartesi günü ----~~~~~~-=-~~~ .... 
saat on dörttf' tayin kılınmıf ol- Kiralık köşk 
duğundan mezkur celsede yine Göztepe Bahriye caddeslncll! 
gelmiyecek olur ise müdd inin istasyona beı dakika mesafede 
beyftnatının gıyabında istfma kıt ve yaz oturmağa elveritli, 
edileceği tebliğ makamına kalın terkos suyunu havi köık ehven 
olmak üzre tastir kılınan gıyap f iatla senelik veya altı aylık 
kararı mahkeme divanhanesine kiraya~vertlecektır. 
talik edilmlt oldugundan key- Pa2arlık içln derunundaklle-
fiyet gazete ile de ilan olunur. re müracaat edilmesi. 

İstanbul dördüncü icr8 
ıncınurluğundan: 

Varna muba::hlerinden Hii· 
seyln eğu bin Ômerln Ahmet 
Nuri beyden f stikraz eylediği iki 
yüz otuz bir Ih aya mukabil ve· 
f aen ferağ eyledi~l Karagümrük 
Atik Ali paıa mahatleslnde ki· 
liııe sokağında atik ve cedid 38 
numaralı hane otuz gün müd· 
detle fhalei evvellye müzayede· 
sine vaz olunmuıtur. Hududu 
bir tarafı bahriye yüzbavıların· 
dan Halil efendi arsası diğer ta· 
rafı Ermeni milletinden Azarın 
arkası Şeyh Hakkı efen dl hane 
bahçesi He mahdut yilz yiroıl 

bit arım terbiinde araziden tah· 
mimen 94 artın murabbağı hane 
bakiyyesi arka cihette derununda 
kuyusu bulunan kısmen gayrı 

mahfuz bahçedir. Haneye çifte 
kanatlı kapudan gfrildlkte zemini 
kırmızı karı kadim tuğla döıelf 
ev altı bir hela, bir ocak, ahıaP 
salat merdivenle üst kata çık· 

hkta birisi ocakla iki oda bir ıo· 
fa, daha üst katta bir sofa üze· 
rinde yüklü dolaplı bir oda var· 
Hane derunündeki odalardan bi" 
rinde Feyzullah eff'ndi, dfğerio· 
de Sadriye hanım mahiye dör 
deı lira ile bila kunturat sakin· 
dir. Hane ahıap ve mühtaçı ta· 
mirdtr. Kıymeti muhammeneıl 
tamamı dörtyüz on lira olup ta• 
lip olanlar kıymeti muhammene· 
sinin yüzde onu nlsbetlnde pe'/ 
akçalarını alarak 929-1326 do•· 
yanın numaraslyle 30-6-30 tari· 
hinde saat on dörtten on altıY8 

kadar lııtanbul dördüncü icrıı 
memurluiuna bizz t veya bl(~e
kale müracaat eylemeleri ilaP 
olunur. 

Kırk kuruşa hasır 
sandaJya 

500 hasır aandalya 40 kurur 
t~n satılıktır. lstlyenler Beyoğ
lunda Yeni fehtrde Vaııf reJıtı 
müracaat etsinler. ,,,,,,_, 

Meıı'ul MüdürO.: Süleyman Tevfik 


