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~ icra tadilatı layihası Meclisten geri alındı! 
H. Rif at B. Adli e vekili aleyhine yeni bir dava daha açtı. 

"!!ir kanun münasebetile \Haydar Rif at bey Adliye vekili aley
Haklı te:kitlere tehammül etme- hine Maliye ve Maarif vekillerini şahit 

sini bilelim: Tekaüt .kanunu 1 göstererek yeni bir dava açtı 
umumı olmalıdır ! 

•Türk hakimleri, o karııık dev
relerde adliye müe11eselerlni 
idare etmlıler, adaletin tev
zii itlerinde çalıımıılardı. İda
re memurları da orduya yi
yecek içecek tedarik etmif, 
milli Hazneye en zıyade la
zım olan Para tılerfnt tedvire 
çahımak gibi hizmetlerde bu
lunmuılardı. Bunlar da maliye 
memurlarıdır 

Huf aaa, milli mücadele de
nince : Btıtün bir "kül,, ba
tıra gelmemek kabil değildir. 

Görülüyorkt, Hükumet mil· 

yeni askeri tekaüt kanununa 
gare tadil etmemekl ~ büyük 
bir hatada daha bulunmuıtur. 

Yeni tadillt teklifi yapıl

mak tlaha ta1avvur halinde 
iken, lımet paıa kabineıinln 
aynı n•evzuu ıamil bir ıekilde 
düıünmeal zarureti takdir edil
meli idi. Netekim askeri beaap 
memurları için de, aynı dik
kat tiddetle varit bulunuyordu. 

Ôtedenberl iddia ettlğiıriz 
gibi, HQkO.metçe hazırlanacak 
kanunlarda, umumi menfaat
ler ve ıene umumi zararlar 
tkl cepheli olarak teemmiil 
edilmek lhımdır. Bir kanun 
yapılırken, O kanunun temas 
ettlil gelmlt geçmlt nizamlar 
göz öni1nde bulundurulmalıdır. 

Ancak o zaman ıu tekaüt 
meı'eleslnde oldugu atbi tena
kuzlara düıülmekten uzakla
ıılmıı bulunulurdu. 

Binaenaleyh, Hüktimetin &•
kert kıama ait olan teklifini, 
yerinde ve pek mustp bulu-

Siyanıettiu 

Haydar Rifat bey hasta olduğu için Ankarada dünkü 
muhakemede bulunamamıştır. Mahkeme mumaileyhin 

tıbbı adlice muayene.sine karar verdi 

Adliye vekili p.leyhlne yeni 
bir dava açan 

Haydar Rif'at /J. 

Ankara, ~9 {Hu. Mu) - Bu 
sabnb aaa~ ondc.. rı.sliye ceza 
mahkemesinde Adliye vekili 
Muhmut Eıat - Haydar Rtfat 

Türing _ ......................... ,,..._ ___ 
Murahhaslar bu
gün öğleden evvel 

geliyorlar 
~··-

Dahili ve vel<ilide bekle-
"' . 

nıyor 

Türlng klüp reisi koca eli mebuıu 
Jle~il Saf /et JJ. 

Bu sene ıehrimizde toplana
cak olan beynelmilel Türing 
klüp murahhasları bu aabah lı
tanbula geleceklerdir. Azayı vi
layet ve emanet namına bir 
heyet kavaklardan istikbal ede
ceklerdir. 

Konıreye riyaset edecek olan 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
de bu ıabah Ankaradan aele
cektlr. 

beylerin davasına devam edildi 
Adliye vekilinin vekfllert yer
lerini tıgal etmlılerdt. Ahnan 
tertibat ıayeıinde salonda tz
dıham olmamıı, herkes rahatca 
yerine yerleımlttir. 

Mübaılr, reisin emrlle korido
ra çıkarak: "Haydar Rifat bey .. ,, 
diye bağırdı. Bu sırada mumai· 
leyhln akrabalarından olduğu 
anlaıılan bir zat muhakeme ıl\

lonuna girerek relae doğru iler
ledi ve elinde tuttuğu bir istida 
ile bir raporu hAklme yerdi. Hay
dar Rıfat bey gelmemifti. 

Reli bu istida ile raporu oku
duktan sonra müddeiumumiye 
h itaben: 

- Haydar Rıfat bey baıta
oldufunu ayrıca apandlaitten 
muztarip bulundufunu bildiri
yor. Tabip raporu da musaddak· 
tır. Dedi. 

Haydar Rlfat beyin muayenesine 
karar veren 

Ankara (•eza heyeti haldnıesi 

bildiriyordu . Doktor V asil imza

sını taııyan raporda da rahat

sızlık enfloenza olarak tevıtf e

dilmekte ve 20 gün iatlrahate 
Haydar Rıfat bey okunan ls

Udaıın ~·a burnundan ve apan
dllltten muztarıp oldugundan 
dolayi mahkemeye gelemediflnl 1 

Jüzum ıöıterJlmekte idi. 

~lüddeiumuıninin talebi 
Bunun Qzerine mnddetumumi 

Hükumet tedbir alıyor 

Neşriyatımız beklenen 
· tesiri hisıl etti 

Sigorfa Trüstü ş !hremanetini de 10 
bin liradan fazla zarara sokmuştur! 
Eıhası malumenfn yardım ve 

delalellle bazı ıiıortalar tarafan
dan vücuda getirilen Tröıtün 

memlekete yaptığı zararlardan 
bnhıetmiı Maliye Vekaletinin 
nazarı dikkatini celbetmitUk. Neı
riyatı vakıa üzerine Malil e Ve
kaletince mu11p kararlar ittihaz 
olunmakta olduğunu memnuni
yet le haber aldık. 

Bu cümleden olarak Şehir 
Emanetinin uğradığı zararlardan 
da bir az bahıe lüzum ıördük. 

\i Şehremaneti 26 Teırini ıanl 
1929 tarihinde 2230 numaralı 
bir ılrkülerle ıtıorta kumpanya
larını tenzilat icraıına davet 
ediyor devairl reımiyeye alt tılerl 
almıyacaklannı bu ıtrkülerl imza 
eden Hamit Bey kadar ıl2orta 
kumpanyalarının mümeııillerı de 
blldtklertaden TrösUin huıume
tlnl celbetmek için htç btr kum
panya müracaatta bulunmıyor 

yalnı:ı bir Türk sigorta komuı

yoncuıu Türkiye Mtlli ıiaortaaı 
(namına Şehremanetlne tekllfatla 

bulunuyor •• itlerin Türkiye 

.. 

Sa.racoğ/14 Şükrü bey 

Milliye vertlmeılne karar alını
yor. Şehremaneti tarafından mez
kur firkete ••aortaların yapılma-
11 hakkında tezkere yazılıyor 
Ye poltıler tanzim olunarak Şeh
remanetlne verillyorsa da Şeh
remanetlnde bulunan büyük Trös
tiln efradından biri keyfiyeti 
trüı erklnına haber veriyor. 
Derhal aağb •ollu müracaatlar 
baılıyor. Tröıtün kodamanların
dan biri ta uzaklardan telefonla 
Şehremanetlne m6racaat ediyor 

(Devamı i fncl sahifede) 



Tüccarlarımız elaman çekiyor ! 

Rıhtım şirketile ihtilf bit 
bir şekle girdi 

Bu şirket saltanat devrinde yapılan 
bir mukavele İf e saltanat sürmektedir 

Rıhtım ıirketi ile tüccarımız 
araıındakl ihtflaf ve gerginlik 
hat bir ıekle girmitUr. 
Rıhtım tirketi saltanat devrin

den kalmıı bir mukavele ile 
tücCJlrlarımızm boğazını 11ka 
ııka rıhtım verglıl almaktadır. 

Tüccarlarımızın, anbar sahip
lerinin rıhtım ıtrketinden tlka
yetlerinl tetkik ettik. Dün bir 
muharririmlz belli baılı anbar 
ıahlplerile temaı edip dertlerini 
dinledi. Muharririmiz bütün ti· 
kiyetleri tevhit • ederek, bir a
ğızdan ıu ıuretle anlatmaktadır. 

- "Rıhtım ıirketi ile Osmanlı 
hOkOmeti arasında akdedilen 
mukaveleye temaı etmek maa· 
leıef imkinıızdır. Bu mukavele
de deniz bir çenber içindedir, 
ve oraya nüfuz etmek için ya
pılan her teıebbüı ademi muvaf· 
fakıyetle neticelenir. 

Geçenlerde Antalya anbarı 
ıahlplerl tarafından rıhtım tir
keti aleyhine ikame edilen çok 
haklı bir dava saltanat devrinde 
yapılan mahut mukavele yüzün
den kaybedllmtıtir. 

Bu mukavele ahkamının 

mer'i olabi1mesi için tirketin 
rıhtım yapması icap eder. 

Limanımızda öyle bir rıhtım 
varki 4 vapur yanaıaa beıincl
ıinin açıkta kalmaıı muhakkatır. 

Şirket mevcut rıhtımdan iıtedifi 
gibi vergi alıın bizim bir diye
ceğimiz yoktur. Fakat Saray
burnu ile Sirkeci araıında tren j 
tirketine ait olan yerden de"pala-

ı 
mar,, namile ıirketiha"Yriye tara- 1 
fından bir vergi alındığı halde ' 
rıhtım ıtrketf nin bu iki yerden 
vergi iıtemeıi doğru değildir. 

Gümrük buralardan yapılan ıev-
1 kıyat beyannamelerinde "tıhtım 1 
J ücreti verilmiftir,, kaydı olmadan ; 
j hiç bir muamele yapmamak-

tadır. Halbuki yalnız muamele

' lerl rıhtımdan geçen ıevkıyat 

I 
için vergi alınmamalıdır. 

Gümrük rıhtım olmayan yer-

i lerden vapılan nakllyat için rıh
tım ıirketi namına ne münase-

1 betle vergi alıyor ! Gümrük rıh-
tım tirketinin vekili mi. Bu iti 
b ir türlG anlnyamadık. Sonra 
rıhtım tirketinln mahut mukave
lede yazmağı vadettiği rıhtımlar 
ne oldu? 

Hilaliahmerin 
lrana yardımı 
Ankara, 29 (A.A) - Salmaı 

kazaıındaki zelzele dolayııile 
felaketzedelere bir yardım olmak 
üzere Hflaliahmer cemiyeti tara
fından Şir Hurıidt Tur İran ce
miyetine gönderilınek üzre An
karadaki İran meılahatgüzarına 
dört Biu lira tevdi edllmittir. 
Cemiyet ayni zamand gönderdi
ği bir mektupla Talmaı kazası
nın muuz kaldığı felaketten do
layı Türk milletinin teasüratına 
f crcuman olmuıtur. 

Yeni resim sergisi 
açıliyor 

Ankara. 29 (Telefon)- Muı
takil genç re11am ve heykeltraı
ların sergiıi Hazıranın birinci 
günü ıaat on altıda Türk ocagın
da açılacaktır. 

Dahiliye vekili 
bu gün geliyor 
Ankara, 20 (Telefon) - Da

hiliye vekili Şükrü Kaya bey 
Türlnfler kongreılne riyaıet et
mek üzre bu gün Poıta trenlle 
lıtanbula harket ettı· 
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Ekmel bey ıöz alarak ıu ta leple 
bulundu: 

- Maznun bulunan Haydar 
Kif at bey davayı tekir ettirmek 
ve talikten talika uaratmak lçtn 
her vantaya müracaattan hali 
kalmıyor. ÔtedenberJ meılck ve 

1iya1etinde takip ettigi bu ıa
kim ftlyadından bir türlü vaz ge
çemiyor. 
Rdı bey ! Bu dava yalmz 

iki vatandaı araıında cerayan 
eden bir da va mahiyetinde de
lildir. Haydar Rtfat beyin Re
lılcumhur hazretlerine takdim 
etllil ıhbaı:namelerden bilha11a 
Uçüncüıünde Türkiye cumhuriyeti 
adliyesinin ıerefini, nezahet ve 
kuvvetini lıllhfaf etmlıtlr. Büh
tana maruz kalan Tfirk mües
aeıel adliyeıinln bu bühtana 
atmak ve ehemmiyet keıbeden 
v"' hük6metln ıiyaaeline taalluk 
eden ve artık müzminleıen bu 
davayı biran evvel söküp atmak 
mahkemenin vazifei kanuniyeıi 
icabındandır. 

Haydar Rifat beyin gönder
dlii rapor, müeddaaına kani ol
mamakla beraber maznun tarafın
dan bir rapor gönderilmlf olmaıana 
binaen maznunun tıbbi adli mü

eıaeıeıl tarafından muayenesi 
için lıtanbul müddetumumi
liiine telıraf çekilmek üzere 
memurlyettmfze m ü z e k k e re 
yazılma11nı ve muhakemenin pek 
yakın bir ıüue talikini ehemmi
yetle talep ederim ve mahkeme
ye ihzaren celbini rica ederim. 

i\Ialıkemenin kararı 
Bundan ıonra heyeti haki

me mQzakereye çeklldı. On da
kika mOzakereden ıonra ı.\lona 
avdet ederek kararı teblti etti. 
lcabı dilfünüldii diye baılaya0 
bu karar ittifakla veri imi ıttr. 

edildiğini ve muhakemenin 2 
haziran pazarebi günü ıaat ona 
talik edildiği bildiriliyordu. 

lsta nbula telgraf çekildi 
Muhakemeden ı onra müddet 

umumilik tarafından ııtanbul 
müddeiumumiliğine derhal bir 

telırkf çekilmit ve mahkeme 
kararına mülleniden Haydar 
Rtfat beyin tıbbı adilce muayene 
ettirilerek neticenin ıür'atle it· 
arı bildirilmiıUr. 

Tasdık olunan nıah
kunıivet 

ol 

Diler · taraftan Haydar Rtfat 
B. hakkında .-vvelce verilaıit 
olan üç ay haplı kararı temyiz 
mahkemeıince 25 güne tenzil 
edilerek taıdık olunmuıtur. Tu
dik olunan evrakı hükmiye lıtan
bul müddeiumumiliğine gönde
rtlmiıtir. Müddeiumumilik tebli
ğat müdürlüğü vaaıtasile keyfiyeti 
Haydar Rifot beye tebliğ ederek 
hükmün i . ıfazı iç:n çağıracaktır. 
Ha vdar Rıfat bey bu da vele icap 
etmezse polis vau tnslle tevkif ve 
hükum ~nfaz olunacaktır. 

Bu 25 günlük mahkumiyet eİ
naaanda Haydar Rıfat be) fn An
karadaki davada bulunmak üze
re uıulen mevkuf olarak Anka
raya sevki icap edecektir. 

rf ehliğat yapıldı 1111? 

Dün akıam bir mubarrirlmiz 
evinde hasta yatan. Haydar Rı
fat beyle bilvasıta görüfRJÜf ve 
temyiz kararının kendiıine tebliğ 
edilip edilmediğini ıormuıtur. 

Haydar Rifat bey bu huıuıta 

henüz kendiıine tebliğat yapıl
madıiını ıöy)erolıtir. 

Yeni bir dava 

Karar Hakimliği \ ' azif e
sini de ifa buyuran Muh

terem Ankara ~'lüsta n
tikligine 

Davacı : Galatada Ômer Ablt 
hanında avukat Haydar Rifat 
bey. 

Maznun : Ankarada Adliye ve
kili Mahmut Eaat Bey. 

Maznun tarihten on bet gün 
kadar evvel afağıda ilimleri ya-
zılı ıahitler huzurunda aleyhi111de 
ceza kanununun 482 inci mad
desi ıumulür. e girecek ıurette 
küfürler etmittlr. Bundan dolayı 
t okibi ve tecziye edilmeıini ve 
itıal t:debildigi mevki' dolayı iyle 
terbiye ve nezahet vadlıinde pi
tiva olmah lazım gelirken gıyab
da bu hale mükerreren cfü·' etin
den dolayı manevi zarar olarak 
bir tazminat ile mahküm edflme
ıini isterim. 

Mumaileyh tarafından aley
hime açıhnıt ve An kara Ceza 
mahkemesinde görülmelcte bu
lunmuı olan davalar ar asanda 
bir de ıahıi dava vardır. Bu 
davayı ona karıılık olmak üze
re açıyorum. 

Uıulün 357 inci ınaddeıi bu 
kabil davaların birlikte hükmo
lunmasını amir olduğu ve diler 
taraftan Mahmut Eıat bey aley
hine bundan evvel açtığım mü· 
maıil iki hakaret da vaıından 
biri Jnecliıe ıevkolun11rak mec
liıce maıı.1niyetlnin ref'i terviç 
edilmediği cihetle mc?zkiir ınadde 
hükmü mahfuz tutulmak ve hak
ıız ve kanunıuz bir surette hük-
üm ıuduruna mahal kalmamak 
ftzere keyfiyetten evvelbe evvel 
mezktlr mahkeme haberdar edi-
lerek badehu iktiza•• muamele 
ifa buy"1rulmak huıuslarını ma-
althttram iıtlt'& ederim efendim. 

Şahitler : 
Haydar /lif.at 

bütçesi 
Dün kabul edildi. Devlet bankası 
layihası encümenlerde müstacelen 

tetkik edilecek 
Ankara, 29 (Telefon) M ecli

ıin bu günkü içtlmaında Devlet 
bankası teıkili hakkındaki layi
hayı tetkik ebecek olan encü
menlerin müıtereken toplanarak 
bu layihayı bir an evvel intaç et
meleri kararlaımııtır. 

Bundan sonrada bütçede ba
zı münakale liylhalarfle Evkaf 
ve Darülfünun bütçeleri bili mü
zakere kabul edilmittlr. 

Müteakiben erazinin timdilik 
tecrübe mahiyetinde basit bir 
ıurette tahriri hakkındaki liyih a 
müzakere edilmit ve Maliye ve
kili Saraç oğlu Şükrü bey bu 
layiha hakkında söz söyleyen 

Romanya sefirinin 
itimatname si 
Ankara, 29 (Telefon) - Ro

manya ıefiri bu gün saat üçte 
iUmatnamesini mutat m~raıimle 
Gazı hazretlerine takdim etti. 

~1emur1arın tasfiyesi 
Ankara, 29 (Telefon)- Yeni 

kanuna göre memurların tasfJye 
müddeti 932 ıeneıi haziranına 
temdit edilecektir. 

Alman n1eclisi 
·bütçeyi kabul etmedi 
Berlin, 29 (A.A.l - Relchıtag 

meclili bütçeyi kabul etmeden 
içtima devresini tatil etmiılir . 

Banka nnı rahlıasJarı 
Paris, 28 (A.A) - Belçika, 

Felemenk, ltalya, iaveç ve Js
viçre huıuıi bankalarının mü
müme11illeri akıam üzeri mem
leketlerine gitmek üzere Pariıten 
hareket eb:nitlerdlr. 

.. 

hatiplere cevaben ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

- " Erazinin tahririnde haki· 
kati bulmak için mümkün Jllerte·J 
be halh mümeuillerini bu itle 
teırik ettik. Bu kanunun dlfer 
kanunlardan farkı çoktur. Mev· 
cut kanunda hükumet hikiJll 
halk müıteki vaziyetinde idi· 
Yeni kanunda halk hakim vazi· 
yelle, hi·kumet müıteki mevld· 
indedir. Binaenaleyh, mecliıiD 

bu kar.unu m üstacelen müzakere 
edeceğini ümit ediyorum.,, 

Bunun üzerine layiha kabul 
edilerek cumartesi toplanılmak 
üzere celse tadil edildi. 

Hikmet Bey 
Bursa 

den 

•)"'"°'1(-

n1 ah k eınesi İzn1ir ... 
ına h1n1at istedi 

İzmir, 29 (Hu. Mu. ) Burs• 
ağır ceza !mahkemesi Kadriye 
hanım davası doıyaundan mü•· 
tanlik Hikmet beye ait tahkikat 
noktaları hakkında buradan 
malümat istemiıUr 

ilk kurşun 
İzmir, 29 (Hu. Mu.) - Yann 

ödemiıte Yunanlıların arkaııo· 
dan ahlan Uk kurıun günü tuit 
edllec:ektlr. 

T'reves ta hliye ediliyor 
Bertin, 26 r(A.A) - Treveıin 

Fransız aıkerleri tarafından tah
liyelline baılanmııtır. 

Fransa ba hriye nazırı 
Paris , 29 ( A. A.) - Bahriye 

nazırı M.Dume•n l cebeluttarik'e 
1 vasıl olmuıtur. 

Mithat Pş.nın son günler! 
Muharriri : 1 Jl }7/JAN1 

Pek 
yakında 

(AYHAN) bey ta· 
rfhin karanlık hı · 
raktığı bir hakika• 
la vazac:aktır. 811 
tefrika kadar h~
yecanlı bir tefrika 
takip etmediniz ! 

Mithat Pa. 
şayıAbdül
hamit mi 
h•Jğdurmuş 

tu? ! 
Abdülha

mit metru
katında: 

Hayır, ben yaptırmadım ! Karar Haydar Rıfat beyin ıe
rtan tabibi adilce muayenesi için 
mOddetnmumlltk makamına mü
zekkere yazılma11 hakkmclakt 
müddeiumumilik t.leblnln kabul 

Haydar Rif at bey tarafından 
Adliye vekili Mahmut Eaat bey 
aleyhine yeni bir da va ikame 
edilmtıur. Haydar Rıfat beyin 
Aakara müıtantikliiine bu bu
ıuıta verdiği dava arzuhab ıu
retinl berveçhl ati aynen neı
ncltyoruz : 

Saraçoilu Şnkril Beyefendi, 
Meartf vekili CemaJ HnınG 

Beyefendi, 

Diyor. Acaba bu bir Hakikat mı dır? En mühim m,.,ı'ele de butiur. 
Yeni t f k e rt amız tıfn iç yüzünü, karan,ık ıafhalarını aydınlatacaktır. 

Meb'uı Falih Rıfkı Beyefendi. Pek yakında tefrika edeceğiz! 
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Çok karanlık bir cinayet! 'Yasak 
BÖzuldu! 

Adanada Dörtyolda 
Hakim İhsan Ziya B. ka- müthiş bir • 

cınayet 

tillerinin muhakemesi . Tütü;Tnhisarı Kafasını keserle parçalamışlar. Cina-

ş h ·ıl . .. J.••kı . .. . kara/ lzmirde ekine mü- ,yet bir kalp dinlenerek meydana çıktı! 
a ı erın gorau erı uc ınsan • d tt• 1 

f . " • • r J l • • Sa e e 1 1 Dörtyoldan yazılıyor: , karyesinden olan bir ıahıın 
ısı .. - Mahkeme şahıtlerın lTaae erını lzmirden bildirili)Or : Vak- 24-25 Mayii gecesi saat 15de ı halbini dinlemit ve o ıah11 is-

cü "f k • • Jeden[er hak- tiyle gelen emir üzerine tütün-
1 

Azizli kariyeıinden Ali çoban tlcvaba baılamııhr. K11a bir 
' TU me lCln para Va cülükle ittigal eden müstah;;ıl- oğlu Mustafa namındaki genç tahkikattan ıonra caniler hak-

kı; ıda karar verdi larin Mayıs ortalarına kadar feci bir ıurette öldürülmüıtür. kında malumat elde ederek ru-
l ruhsatiye almaları ve bu tarih- Vak'a ıu suretle olmuıtur: bat karyesine gitmit ve ıabaha 

Urla hakimi İhıan Ziya beyi çiğnemiı. Hakim İhsan beyle ten ıonra zeriyata müıaade e- Gece Muıtafanın kapm ça- kadar beş kiti olan caniler der-
öldürınekle maznun Giritli Zey- ahımıılar. dilmemeıi hakkında tütün inhi- hnmıt, mumaileyh cevap verme- dest edilmittir. 
bel ıade Hu-ıeyin bey ı"le değir- Mahkame reisi; maznun de- ıarı dairelerine tebliğat eapıl- d l Mahalli vak d . ib i ... mıı ve ılmdiye kadar bu emir mit bir kaç dakika için e taı a a an 1t aren z 
lbencı Mahmut, muharem ve ğlrmenci Mehmede sordu: d ' k l k 'l r ı"çeri gi- takip eden jandarma kumanda-airestnde alakadarlara ruhaa- kapı ırı mıı ve ıa ı e , 
Ariftn dün ıehrimiz Ağır ceza - Ne diyorsun? tiye verilmifti. rerek Mustafayı yakalamıılardır. n~ ~old~ caniler tarafından dü-
lbahkemesinde muhakemelerine - Bu ıahitliği kabul etaıi- Halbuki son ya~murlar ve Al b 1 t' - -nce evin ıurulmuı olan bazı etyalar bu-
d B d 

s i esi u vaz ye ı goru lunmuıtur. 
e\'am edilmiıtir. yorum. ana üımanhğı vardır. bazı yerlerde çıkan Bozkurt na- b" t f n gizlenmit caniler 

Muhakeme selonu fevkalade \ Halil B. - Ben bir jandar- mındaki haıere, taze fidanları ır ara 
1 

a ' l" k Beı cani muayene edildiğln-
kalabalıktı. Maktul Ihsan Ziya f ma zabitiyim, ıerefim vardır. mahvetmif ve yeniden zeriyat tarafından Mustafa evve a a-

1 

de birisinin caketinde yıkanmıı 
B ô yalan ıo-ylemem. yapmak ıztırarında kalan bazı malanmıı, ıonra göğsünden kur- kan lekeleri görülmektedir. Tah-
eyın vekilleri avukat mer l d h ı d baıı 

N E müıtahıilin eli kolu bag"lı kalmıı- ıun anmıı, a a onra a kikat J'andarma kumandanı Ab-
ecınettin, Şakir, Mustafa nver Of' f f d ş k 1 b •·• erya 1 tır. Çünkü idare. telakki ettiği keserle parçalanmııtır. a 1 ere dullah ve muddeiumuml Hadi 
eyler mahkeme ıalonunda idiler · k l " s d" k 

ı Bundan senra ıahit arabacı emir üzerine yeniden ruhsatname ma tu ey ı canıma ıyma, b l t f d · dil k 
ıtanbul a vukatlarmdan Hayrettin 1 , D ey er ara m an ıcra e me -

Nail efendi dinlendi. Nail efen- vermemittir. Ruhsatnameıiz zer- paramı ve sairemi a · " emit tedir. 
hey ielememitti Maznunların ve- d ld ğ 1 f d di hadise gece saat ikide yan- lyat yapacak olanlar için e o u u at esi tara ın an rivayet Kanlı adanl kinl ? 
killeri de yerlerinde idiler. dönüm batına 2 buçuk lira ceza edilmektedir. / 

S 

1 

ğın yerinde ki evinde otururken 1... d ı ( i ı 
Mahkeme heyeti; Haıan a- alınması kararlaıtırılmııtır. Mustafa haluk ve kendi itile Uerdeıt e i en car.i erin ç n-

ff kk l bir gürültü duydug"unu ve bir of d b d l 
ettin beyin riyaıetinde teıe ü . Vaziyet ve zaruret ahiren meıgul bir adam olduğnndan j de Seydi namın a un an evve 

etınlftl, iddia m3kamında mü- Sesi itiltiğini söyliyerek de· inhisar idaresi umum müdürlü- 1 yol kesme cürmünden üc se-
d mittir ki : ld evinde silah taıııl_!ayormuı Muı-

det umumi muavini Fuat B. ğüne hl irllıı;iıtir. Gelen cevap- k 1 neye mahküm olmuı ve yeni 
P · t olu- b k b ı laf anın koınıuları va a esnasın - encereyı aç ım, ne ta, u a i müstahaılara yeniden ı hapisten çıkmıı bir adam bu-\'ardı. 

Urla' da jandarma yüzbaım 
Halil B. ıahit sıfatile dinlendi. 
ltıa~nunları tanıdığını söyleyen 
Halil Beye mahkeme reisi : 

-Zeynel zade Hüseyin efendi 
arkadaılarını teıvik etmiı, İhıan 
Ziya beyi dövdürmüı, bu mes
eleye dair bildiğinizi söyleyiniz. 

Dedi. 

Ü<s~ insan karaltısı 
Halil bey cevaben, bir gece 

arkadaılarile beraber yangın 
Yerlerinden geçerken üç insan 
karaltııı gördüğünü ve geç vakit 
oradan yalnız geçmek kabil 
olmadığından bunların kim ol
duklarını öğrenmek için üzerle
tine yürüdüğünü söylemiş ve 
deınııurki: 

-Arkadaılarımdan ayrıldım, 
karaltıların bulunduğu yere doğru 
llttim bir ses: 

- Merhaba Yüzbaıını! 
Dedi. 
Bu ses değirmenci Mehmedin 

•eıi idi. 
- Senmisin Mehmet ? 
Diye ıordum. 
- Benim Yüzhaıım. 
Dedi. Karııkarııya daha bir 

lltı keUme görüıtük, arkadaıla
rıının yanına avdet ettim Ve yct
lllınuza gittik. Ertesi sabah bu 
ı.aahalde İhsan Ziya Beyin dö
~ülmüı olduğunu duydum. Fakat 
deiirmenci Mehmetle bu hadiıe 
ara11nda hiç bir alaka bulunaca
ğına intikal edemedim. 

Daha evvel Hakim 1hıan Ziya 
:ey ile konuıuyordum. Hakim 
~: 

acab Beni tara11ut ediyorlar, 
; lleden? 

l)ordq, 

~1erhuın ·ı b' 1 e ır münakaşa 
Mahkenıe r 

. H l"l B elıinin suali üze-
rıne a ı ey bır m- k , 

d h una aıa meı -
elesin en abetı old i y~ 

R u unu, ur-
kocağında umc, ve Tu- k k , r çe o-
n uı ma k meı eleılnden z 1 1 ey ne 
zade ile Hakim hıan Bey ara-
11nda bir müoakaıa geçdlitnı 

' fakat bunu kendisi görmedıtını, 
Yalnız itlttlğlni ıöylemlttir · Halil 
bey ıözüne deva:n ederek de
lllltllr ki : 

- Bu münakaıa da Muhar
reın ( Vatandaı! türkçe konut! ) 
llvhaıını yırtmıı, yere atarak 

d. b kt U" i ··ı ı t btl · · · M da uyanmıı ise de sılah11z olduk-yor ıye a ım. ç ntan go - zer ya yapa meaı ıçın ayıs lunmaktadır ki maktulun (kıy-
geai kaçıyordu. Sonra beni ka- sonuna kadar ruhıatname ve- larından korkularından seı çı- ı 
rakola çağırldılar. ifademi al· rilmesi blldirtlmiıtir. Emir mül- karmadıkları gibi evlerindende l ma bana .Seydi) dediği adamın 

hakata tebliğ edilmittir. Bu ıu- d k 1 d \ bu olduğuna ıüphe edilmemek-
dılar, oradaki ifademde: 1 •tarı çı mamıı ar ır. tedir. 

- Arif, Muharrem ve daha retle bazı tütüncülerimizi tehdit ı \'aka nasıl me~1dana çıktı t Muıtafanın d 1 
eden vaziyet te atlatıhıuı de- para için eği ' 

bir kiti ; dövdüler, kaçarken mektlr. ı Caniler gittikten sonra uzak canilere menıup bir kadın için 
gördüm. ----------- I komıuların malumatı olmuı ve ı1 öldürüldüğü rivayet edilmekte-

Maznun değirmenci Mehmet: y alovada ı ıehre jandarma kumandanlığına dir. Halk en fazla buna ihtimal 
- Yalan söyliyor,. Vak'ayı ! malumat verllmiıtir. Jandarma ı vermektedir. 

Nail ile Hamit yapmıılardır · ~- 1 kumandanı Abdullah bey heman \ Muıtaf anın canilere menıup 
Hamit bunu anlatırken Kara İtfaiye teşki]atı, asfalt 1 mahalli vak'aya gitmiı ve köydeki , bir kadına (Ben senin kocanı 
feryeli iımail oğlu Behzat duy- yolun ihaJesİ yapıldı adamları toplayarak her kese \ öldürür ve seni alırım) dediği 

Qmuıtur. Mahkemeye çağırır- Yalovadaki iskeleden itibaren dikkatle baktıktan ıoura rübat , söylenmektedir. 
sanız anlatacaktır. hamamlara kadar olan ana cad- : - - e~Q~----- --..-----

(Hamit hadisede tkinct dere- denin asfalt olarak inıası te- ! Maaş 1 • 
cede alakadar maznunlardandır. karrur etmiı ve 4 00,000 liraya /zmirde 
Şahit ınüddei uınun1i keıfedilmiıtir. h ·ı 

n1uavını 

Bundan sonra maznun vekili · 
müdafaa ıahidi olarak izmir 
Müddeiumumi Baımuavini Hay
dar Naki Beyin müda( aa ıahidi 
ııfatile istimaını istemiıttr. 

Haydar Naki Bey tahlif edil-
dikten ıonra maznunlara tanı-

lmadığı ilk tahkikatı kendisi yap
tıiını leh ve aleyhlerinde hiçbir 
kanaat haııl etrrediğini ıöyle-1 

mittir. 
Maznun vekili tüccardan M. 

Soları nezdinde çalııan Ahmet 
Bey ilminde bir zatın müdafaa 
vahidi olarak dinlenmeılni iste
mittir. 

Fakat Miiddeiumumi kalka
rak hiçbir malümatı olmıyan 
müdafaa ıahitlerinin dinlenmeıi 
mahkemenin vazifeıini lfgal e
deceğini göıterilen her ıahldln 

dinlenmesi do&ru olmıyacağını söy
lemiıtir. 

Mahkeme Heyeti müzakere 
etmit ve tahidin celbine karar 

vermiıtir. 
Gene maznunların müdafaa 

ıahidi olarak istimaını istedik
leri İzmir Poliı müdürü Ömer 
Bey ile Cümhuriyet Halk Fır
kaıı Mutemedi Salih Beyin Ek
rem Efendi ilmindeki ıahidin 
bilahara lüzumu halinde dinlen
meıine karar vermiıtir · 

Reiı maznunlara ıormuı ve 
lllGdaf aa tahitlerinin iıimlerinl 
bildirmelerini söylemi ıttr. Maz· 
nunlar pek Çl>k isim ıaymıılardır. 

l">ara vadi nıeselesi 
Müddeiumumi Fuat bey Urla 

• kaymakamı Talat, Fırka mute-

Mezkur caddenin ihalesi icra Dün de bir haber çıkn1adı umum anecı er 
edilmiıtir. Cadde bedeli keıfe- 1 Haziran maaıı hakkında henüz -~.- -
dilen yüzde on yedi buçuk nok- defterdarlığa emir gelmemittir. \l · l' f ) • • • 
sanma ihale edilmiıtir. ( . l ergı vercn1et ı \ erı ıçın 

Cadde ancak bir ıenede ik- :enlıyete <ayt olunacak tevkif edilecekler 
mal edilebilecektir. Bütün eınafın mensup oldukla-

y al ovaya itfaiye teıkt latıda rı cemiyetlere kayt olmaları lüzu· 
teımil edilmiıtir · mu emanetçe kararlaıtırılmııtır · 

medi Hüseyin Avni, Nakkaı 
Mehmet, j~ndarma Zabiti mua
vini Cemal beylerin müdafaa 
ıahidi olarak dinlenmesi iıtenil
diği, fakat bazı zevatın mah
kemedeki ıahitlerln ifadelerini: 

• darma kumandanı, Nihat bey, 
tahkikatını ikmal ederek avdet 

çürütmek için para vadettikle
rini ıöyliyerek: 

- Göıterilen müdafaa ıahit
lerlnln dinlenmelerine imkan 
göremiyorum. 

Demlıtir. 

Mahkeme heyeti tekrar mü
zakeratta bulunmuı ve hukuku 
amme phidi olarak 1 7 ıahidin 
celplerine, hukuku amme ıahit
lerini ıehadetlerlnden rücu et
tirmek için çalıfan bazı kimıeler 
hakkında takibat yapıldıiı id
dia olundujundan böyle bir id
dianın doğru olup olmadığı 
anlatılmak üzre keyfiyetin müd
dei umumilikten tahkikine, celp
name gönderildifi halde mah
kemeye gelmeyen ıahitlerin zorla 
getirilmeıine karar verilmiıtir. ı 

Mahke111eye 3 Haziran Sah 
günii devam edilecekti .. 

Şahit~ öldü! 
"Hizmet,, refikimiz yazıyer :: 
Urlada ihsan Ziya beyin ka

til hadiseıl hakkındaki tahkikat 
bitmek üzredir. Üç-dört gün ev
vel bu hadiıe etrafında tahkikat 
yapmak üzre Urlaya giden jan-

etmittlr. 
Evelki gün ihbaratta bulun

mak üzre Urladan ıehrimlze ge
len ve intihar kaıdiyle kendi
sini müddei umumilif in odasın
dan aıağıya atan Ferhat efen
diye dün memleket haıtaneıin

de ameliyat yapılmııtır.Ameliyat 
muvaff akiyetle neticelenmiıse de 
Ferhat efendi, dün ıaat Hl su

larında vefat etmittir. 
Adliye erkanı, Ferhat efendi

nin ölümü ile bir çok hakikatla
rın örtbaı edildiği kanaatını izhar 
etmektedir. 

Bugün bu mühim hadiıenin 
muhakemeılne afırcezada devam 
edilecektir. Urladan celbedilen 
ıahiilerin ifadeleriyle muhakemel 
safahatının büsbütün değiıeceği 
tahmin edilmektedir 

Poliı müdürü Ömer bey Urla 
hakimi Ihsan Ziya beyin katli 
hadhesinde, maznun bulunanlar 
tarafından müdafaa ıahidi olarak 
göıteı limittir. Bugün Ômer be
yin de ifadesine müracaat edt
lecektlr. Poliı müdiirü Ömer 
bey: 

- Ben maznunlardan hiç 
birini taoımıyoram. Hadiıe hak
kında da en~ iptidai bir malü
matım bile yoktur. 

Demektedir. 

Kazanç ve istihlak vergiıi 

olarak namlarına 2000 liradan 
4000 liraya kadar verği tarh edi
len ve verğf borçlarını vereml
yen umumhane çaçaları (Aydın 
lehçesinde umumhane sahiplerine 
tabir olunur) tevkif edilmiflerdlr. 
Tahıilat komiıyonu tarafından 

çaçaiar hakkında çıkarılan tevkif 
müzekereleri polis müdülüğüne 
tevdi edilmiıti. Polisler, çaçaları 
yakalamıı ve def terdarılia götür
müıtür. Vergiyi vermediklerin
den çaçalar hapisaneye gönderil
miıtir. Vergiye mahıuGen elliter 
lira vermeleri ve serbest bıralu~ 

lacakları söylenmit isede çaçalar 
bu parayı bile verınemişlerdir, 

Eski n13Jısul kfın1i)en 
satıldı 

Bu senenin ilk buyday mahıulil 
ıehrimize gelecekti!'. yeni mah
sul idrak edildiğinden ,köylü -
linde kalan geçen aene mahsulünü 
kamil en elinden çıkarmııtır. Bun
dan dolayi son hafta zarfında 
ıehrimize külUyetli mıktarda bua
day gelmittir. 

En1anet serınaye arıyor 
Şehremaneti Tophaneden Ka

raköye uzanan caddeyi ıeyruae
ferde görülen müıkülatı nazarı 
dili kate alarak bu caddeyi ıe
nitletmeğe karar vermiıtfr. An
cak emanet bunun için ıern aye 
aramaktadır. 

·' 

. 
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Esnaf 
- -~-<--

Hüviyet varakası 
almağa mecbur! 

Esnaf cemiyetleri talimatna
mesinin 2, 3, 4 , 7, ve 12 inci 
maddeleri aıağıdaki tek ilde 
tadil edil mittir. 

Madde 1 - Esnafın her biri 
ayrı ayrı bir cemiyet teıkil ede
bilir. Azasının azlığı dolayısile 

ayrı bir cemiyet tetkil edemt
yen esnaf mıntıka ticaret veya 
lktııat müdürlüğünün kararila 
alaka münaıebetl olan diğer 
bir cemiyete ilhak olunabilecek
leri gibi keza meılek cihetinden 
alaka ve münasebeti olan muh
telif esnafın da müıterek bir ce
miyet teıisine müsaade edilir. 

Madde 2 - Esnaf cemiyetle
rinin ticaret ve sanayi odası 

bulunan yerlerde odalarca tica
ret ve sanayi odası bulunmıyan 

mahallelerde belediyelerce mu
kayyet v~ muayyen bir lçtima
gihı olacaktır. Bütün eanaf men
sup oldukları cemiyetlere kayt 
olunmağa ve senelik hüviyet 
varekalarını almağa mecburdur
lar. 

Madde 4,. - Esnaf cemiyeti es
nafın kesreti adede göre altıdan 
on ikiye kadar fahri azadan 
terekküp eder. Her cemiyetin 
iktisat vekaletince manaup bir 
umumi katibi bulunacaktır. Umu
mi katiplere cemiyetin mali 
iltltaatına göre keza vekaletçe 
takdir olunacak miktarde ücret 
verilir. 

Umumi ki.tipler cemiyetle 
hükümet arasında va.ıtai irti
battır. 

Madde 7 - Cemiyetler mali 
istitaatı dairesinde ve uhdelerfn
deki vezaifini icap ettiği mik
tarda memur istihdam edecekler. 
Memur kadroları mıotıka tica
ret veya iktisat müdürlüklerince 
bulunmıyan mahallerde ticaret 
odalarınca ve oda bulunmayan 
mahallerde belediyelerce taadik 
edilecektir. 

Madde 12.- Cemiyetlerin va
ridat ve masarifini havi bir büt-

çeıi bulunur. , Bütçeler mmtıka 
müdürleri, bulunmayan mahal
lerde ticaret odaları ve oda bu
lunmıyan mahallerde belediye-

ler tarafından tastlk edilerek bir 
ıureti iktisat vekaletine gönderi
lir, vekalet bu bütçelerde tadi-

. lat icrasına ıalahiyettardır. Büt
çelerin varidatı esnafıo her sene 
verdiği cüz't miktarda aidattan 

ibarettir. Bu meblağın mık tarı 
cemiyet heyeti umumlyesl tara-

fından tayin olunur. Bunun hari
cinde her ne nam ile olursa ol
sun para toplanması memnudur. 

Tadil edilen bu maddelerin 
tatbikma batlandığını ticaret mü
düriy~tinden öğrenilmiıtir. 

İskindan aÇıkt~ 
kalan yok 

Lağvına karar verilen İskan 

müdüriyetinin depolarında bulu
nan efYa temamile Defterdar
hga devredilecektir. 

Bunun için bir komiıyon teı

kil edi\mlıtlr. 

Bundan baıka iskan müdiri

yeti memurlarından kimse a 
çıkta kalmıyacaktır. 

Yalnız on bir ücretli memur 
çıkarılacaktır. 

YARIN Sahife 3 

Mahkeme Hareket Her
man davasında nakza 

ittifakla ittiba etti 

Zifiri karanlıkta!. 

Mahkeme perde arkasında oynayan 
(Kohen) efendiyi huzuru adalete 

celbe karar verdi. 

Karaca Ahmet mezarlığında 70 
kişi, birbir/erile neden kavga 

ediyorlardı ? .. 

Geçen günkü nüshamızda 

Hareket Herman davaamın ikinci 
ceza mahkemesinde nakzen rüyeti
ne batlandığım yazmııtık. Mahke

mede hayli münakaıat olmuş, 
ezcümle tfrket vekili Sadi Riza 
B. mahkemei temyize tecavüz 
isnat etmit ve temyiz mahke
meıinln kanuni ve müdellel ver
mft olduğu nakz kararına iza
fetle temyiz mahkemesi, mu
kaddema verilen kararı (cart !) ı 
diye hozmuttur cümlesini iltimal 
etmlıtlr ve bflba11a ıtrketin dai
mi vekili Celal Dervit B. İkinci 
cezaya hitaben: 

- Eğer bunları beraet ettirine
m!l tbuatın eline öyle bir silah 
ve: miı olursunuz ki hiçbir ı Jrketi 
bundan sonra taaruzdan masun 
kalmaz. 

Suat Tahsin Te Salt beylerle 
görüten bir muharririmize bu 
huıuı hakkmda: 

- Biz ne demek iıtediklerini 
anhyorız. Huzuru adalette ceva
binı vereceğiz demiılerdir. 

Mahkeme nakız kararına 

ittlba edilip edilmemesine kara! 
vermek üzre muhakemeyi dün
kii perıenbe gününe talik etmfftf. 
Dün saat li te muhakeme baı- f 
ladi. ·Rıyaıette Hamit, azalardan 1 
Hayrettin ve Şevki beyler bulu- 1 
nuyordu. Makamı iddiayı Muhlis ' 

B. ttgal etmitti· Hareket gaze
tesi sahibi Suat Tahsin ve Türk 
tütünleri mecmuası sahibi Sait 
beyler vekilleri Sami, Bahir, 
Fuat beylerle birlikte yerlerine 
oturdular. 

1 

Şirket vekillerinden yalnız 
Sadi Rıza bey hazır bulunuyor
du. 

Reiı evvela taraf ey ne nakz 
kararına ittiba husuıunda ilAve 
edilecek bir cihet olup olmadığı

nı ıordu, Sonra mahkemenin 
nakz kararına ittifakla ittiba 
ettiğini tefhim ederek muhake
meyi yeniden icraya batladı. 

Bazı hususab Suat Tahsin ve 
Sait beylerden sorduktan sonra 
mahkeme heyeti bugüne kadar 

perde arkasında oyun oynamakla 
töhret kazanmıı olan met bur 
(Kohen) efendinin mahkemeye 

celbine, tirket müstahdemlerin
den Bakkalbatı Hikmet efendiyi 
ve Alı efendiyi celbıne, mebuı 
Hüseyin ve Cevat beylerin mah
kemeye celbine telefon muha

veresfnin kabil olup olmadığı 

hakkında yapılacak azadan Şevki 
B. in naipliğine karar verildi. 

Ve muhakeme 11 haziran çar
tamba günü saat 14 c talik 
olundu. 

----;;;;;;;;;-GQW...,__... ____ _ 

Üsküdarda feci bir kaza! 

Pek eski zamanlarda görülen 
1?.ir semt kavgası evvelki gece 
Usködarın Karacahmet mezar-
lığında sabaha kartı alaca ka
ranlıklar arasında cereyan et
miıtlr. Bu oldukça hecanlı ve 
silahlı gürültüye bir muharriri-
mizde tesadüf etmittir. Bu iti
barla hadiseyi muharririmizin 
tahkikatma atfen yazıyoruz. 

Kadıköyde oturan muharrir
lerimizden biri evvelki gece 
Üsküdarda oturan bir ahbabına 
misafirliğe gider. Misafir gittigi 
dastu o gece için Üıküdarda 
tiyatro oynadığını tayet gitmek 
isterıe beraber gideceklerini 
bildirir. Tek lif muvafık görül
düğünden giderler. 

Vakta ki, tiyatro paydos o· 
lur. Muhorririmiz de ağır ağır 
gecenin ıerinliginde Kadiköye 
gelmek için yola çıkar. Tiyat-
rodan bir az ayrıldıktan sonra 
ileride bir kalabalık görür. Bu 
kalabalık tahminen otuz kiıiden 
fazladir. 

Bu kalabalığın bet on adım 

ötesinde de iki kiti münakaıa 
etmektedirler. Tam bu esnada 
arkadan gene kırka yakın bat
ka hır kalabalak peyda olur ve 
bir anda iki kafile birbirine 
küfürlerle karıtır. Sonradan ge
len kalabalık ellerinde kesilmit 
sopalar bulundugu halde ilk ka
filflnin üzerine hücum ederler. 
Esasen dar ve karanlık olan bu 
ıokakta iki kafile de sola sapa
rak kaybolurlar. 

Muharririmiz bittabi bu ha
diseden bir fey anlaıılmamakla be-

Hatır 
-·~ .... -·----

Otomobil parçalandı, 7 kişi yaralandı ı ,S?ÖnÜI 
Dün saat 11 de Kısıklıdan ıında Htkmet. 8 yaıında Saadet, F k h J d 

Üsküdara giden 115 numaralı Sultan tepe.inde oturan Ahmet lr a anım ar an 
vatman Tahir ef. idareıindekl beyin kerimesi 17 yatında Kad- ı Daınzet gösterecek 
18 numarala tramvay, ıoför Muh- riye, Kadıköyünde oturan Sa-
tar ef, 2320 numarala otomobl- hibe, gümrük anbar memuru Bir müddettenberi Ankarada 
ille F11tıklıda müsademe etmiı- Rifat beyin kızı 15 yaıında Me- bulunan Hakkı Şinasi paıa dün 
l dl avdet etmittlr. 
er r. lahat hanımler muhtelif yerlerln-

M- d i idd i d Hakkı Şinasi Paıa btr mu-usa emen n ı et n en o- den yaralanmıtlar, Tıp fakülte- h 
tomobil parçalanmıı, içinde bu- siue yatırılmıılardır. ar~irimizio kadınların intihabı 
lunan mütterilerden Dorbah M Sa nıeı elesine dair sordugu suale 

üddei umumi muavini - denılıtir ki : 
mahallesinde oturan 45 yaıında · l h tt• b b 1 a a ın ey tahkikata ao a- - Kadınla erkek arasında 
Hidayet hanım kerimesi 18 ya- mııtı.r. 

,.. ~ * 
At~ş_~ldı Kaçakcılar 

iki otomobi! kdmi- Vildyethudutları 
len yandı haricine 'cıkarıla-

Dün saat 9,4:5 de Beyoglunda 'k 
İtalya ıefarethaneıinin yanındaki ca 
otomobil garajında töför Mar- lstanbul vilayeti sahillerinde 
yo, Sefire ait otomobili tamir daima kaçakçılık yeparak mem-
ederken birdenbiı e otomobilin lekete ispirto kaçak içki ve ıair 
benzin deposu ateı almıf, ayna kaçak inhisar etyası sokan ka-
garajda bulunan sefarete alt çakcılarm kaçakcıhğmı men ve 
iki otomobilin makine aksamı takibi hakkındaki kanun mucı-
kamilen yanmıttır. Etfaiye ma- hince haklarında takibatta bulu-
halli harika yettımtı ateıin nulmak üzere ıabıkalılarm def-
teve11uune meydan Yermemlıttr. terleri tanzim edilmittlr. 

Hırsızlık ! Datmahazinel mllltyenln za-
Beııktaıla Noman Vehbı rarına çalııan sabıkalı kaçakcılar 

beyin evine ıabıkalı Kerim gir- hakkında mazannei su muame-
mıı bazı etya çalarken yaka- lesi icra edilerek hidemah na,ta-
\anmııtır. da kullanılmak üzere vilayet hu-

fark yoktur. Fırkada hepıi ya-
zılıdır. Daha bir çok hanımlar
da fırkaya yazılmak için mü
racaat etmlılerdir. Arada bi
rincilik, ikincilik, dedi kodusu 
olmamak için hepsinin birden 
kayıtlarını icra edecegiz. Bu sa
yede hatır ve gönule bakılma
mıı olur. 

Yeni intihapta fırka hanım
lardan da namzet göeterecektlr. 

Vali :vlovada 
..t 

B Vali ve Şehremini Muhiddin 
· dün Yalova ya gitmiştir. Bu 

akıanı ıaat 8 de avdet edecektir. 

f ~aliye Nafia mühendiıide 
;.,e ~ at etmektedir. 

dutla~ariclne çıkarılacakl~r-"= 
lardır. 

IAfynı zamanda kaçakçılıkla 
me u olan ecnebi tabaaıı ka
çakçılarda hududu milli haricine 
çıkarılacaklardır .. 

raber bir kavga batlangıcı oldu
ğuna da ıuphe etmez. Bu suretle 
yolunu değittirmek suretfle de
vam eder; ağır ağır tıp f akultesi
oin önüne gelir. 

Saat te ıece üçü bulmuıtur. 

Tam bu sırada gecenin alacaka
ranlığı içinde etraftan bir taktın 
sesler ve küfürler itidilir. 
-Kabadayı ilenlz çıkın mey-

dana ... Bize Üeküdar İhsaniyeli 
derler. 

- Size Üıküdarh derlarse 
bızede Kadıköylü derler. Cesur 
olun saklanmayın. 

Tam bu sırada iki el de ıllih 
patlar. Muharririmiz itin birazda 
dddiyet peyda ettiğinini anl;;
ve yol değittlrmek suretlle Hay
dar pataya iner. 

Fakat bu gecenin zifiri ka
ranlığı araamda iki yeı de cere
yan eden hadiseler neydi acap ? 
Muharririmiz bunu merak eder. 

Bereket venin üzerinden çok 
geçmez; Mes'ele anlatılır. 

Çünkü Haydarpaıaya doğru 
bir grup sökün eder. 

Merak saikasıla muharriri
miz bunlardan birine yaklaıarak 
keyfiyeti ıorar. Aldığı cevap 
ıudur : 

Bundan bir kaç gün eTvel 
Üıküdar dellkanlılarıla Kadıköy 
delikanlıları arasında bir kaba
dayılık yüzünden arbede baılan
ğıcı olmuıtur. 

Bundan dolayı toplu bir halde 
Kadıköylüler Üıküdara gltmittlr. 
lt le o gece muhtelif yerlerde 
kapıımalarda bundan çıkmııtır. 

!Poliste 
ı---IEC' •11111•m 

Bir çocuk tabanca ile 
oynarken vuruldu 

Beyof lunda Bogazkesende o
turan ltalya tabaaıından Gazpa-
lıkalo efendinin 5 yatındaki kı
zı Gıraçtalya küçük bir tabanca 
ile oynarken silah ateı al
mıt kalbinden vurulan çocuk 
derhal ölmüıtür. 

~iotosiklet l<azası 
Kadıköyünde Memduh efen

dinin bindiği motosiklet Alt is
minde bir çocuğa çarpmıt ıol 
ayağını kırmııtır. Çocuk haıta-

haneye ya tırılmıı Memduh hak
kında adli takibata baılanmııtır. 

Voyvo yüzünden 
Sarhoı olarak bir arkadaoile 

birlikte Ayaıof aadan geçen Ni
yazi kendisine " Moyvo " diye 
bağıran Cemil iımlnde 8 yaıında 
bir çocuiu dövmüı yakalanmııtır. 

İtalya. sefaretinin gara-
Jinda yanğın 

Dün sabah saat onu çeyrek 
geçe hal ya sef aretlnin • garajın
dan yanğın çıkmıı hr. 

Hemen yetlıen itfaiye yaniJ .. 
oı söndürmüıtür. Garajda buluna" 
iki otomobil yanmııtır. 

Oyunda aranmaz 
Krddıköyünde Mıaırlr oflurı· 

da Melih ve Nazmi isminde iki 
çocuk top oynarken Nazmi tara· 
fından itilen Melih yere dilsınilt 
••i kolu kırılmııtır. 
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Bugünkü lik maçları 
o:-=ızLMDa •llmel.tB~ ~2'.:.a..~ 

Galatasaray zaif bir kadro 
ile sahaya çıkıyor. 

Birinci takımlar arasında, nasebetfle oyuncuların·, bu maç-
~k lllaç ıaat 15 te L Spor-Bey- ta ıakatlanmak gibi vukuu mel-
h oı arasındadır. Bu maçın çok buz ahvalden tevakki etmek için 
Llare.retli olacağı muhakkaktır. Federasyona müracaat ederek 
qer iki takım da ilk devreye maçın avdetlerine tahrini iste 
ll•ı mitlerdir. 
b aran daha iyi bir vaziyette Federasyon mezkftr teklifi 
l ulunnıaları ve bilhaua Beykoz- kabul etmediğinden G .ı. bilmec-
uların geten defaki mağlubiyeti huriye natamam bir kadro ile 
lellfı etmek için çok fazla uğ- ıahada lıbatı vücut edecekti. 
raıacakları bu maçın ehemmi-

F ederaayonun G. S. gibi kıy-YtUnı bir kat daha artırmakta- ı k b 
dır met 1 ulü ümüze takındığı tarzı 

hareket hakikaten gayri makul-
G. 5. -Beıiktaı maçı saat dür. 

17
de icra edilecektir. Bu maçlardan evvel, ikinci 
Galatuarayın herkesce ma- takımlar karıılacaklardir. 

luın olan Avrupa seyahati mü- ı z. K. 

~~~~===-====~~~==~~~~~~=::~========~~ 
Hükumet tedbir alıyor 

(Birinci ıahifeden devam) ı 
Ünıon gurubundan bulunan Ana
dolu sigortaaı kendi kendine po
lisler tanzim edip Şehremanetine 
aönderlyor bu vaziyet karıııında 
Şehremaneti müıkül mevkie dü
tGyor, Karar mucibince itleri Tür: 
kiye MClliye verıe olmıyor, ver
nıeıe karar var. Bu kararıızlık 
içinde meı' ele dört bet aydan 
herı bir neticeye raptedilmeyerek 
kalıyor. 

İşin tuhafı 
itin tuhafı bir ay içinde pa

~aıı \'erilmeyen ıigortalerın iptali 
•çın terter tepinen Milli Rea11ü· 
""nı bu iki taraflı ıigorta için 
hıç ıeılnl çıkarmıyor. Çünkü üç 
aydan ıonra iptal edildiği tak
dirde it lem it günlere ait ücu· 
'atı Şehremanetinden parayı 
alıa da almasada Türkiye Mil
liden alacak. Bu da trüstün sa
~ip çıktığı itlere el uzattığı için 
ir ceza makamına geçecek. 

Pekila, bu arada, bir yangın 
'11ku bulmuı olıaydı Şehrema
'-etıne tazminatı hangi tirket 
"erecekti? lkı f irk ette hi11elerl 
~helinde vereceklerdi denilirse 
~ 1'a inanmamalıdır. Çünkü 
~•üranı suretile yapılmıı ol
")dı uıulen poliçalarda bunun j 
~ktedilmesl lazımdı. Bu it inad 
Çin lki kumpanya taraf andan 
~'P•ldığı ve bittabi poliçalarda 
h 0••ürörler yazılı olmadığı için 
er iki tarafında tazmınat ver

ltaeıneıi i .:ap eder. Tröstün fU 
"-'retle kendi kendine polisça tan
~m etnıeıl Şehremaneline El it 
e~ikı t '"hlikede bırakmııtır. 

~ncıJık bukn dar 011 ? 
bund:aı Tröıtün yaptığı fenalıklar 
remanet~• ibaret değildir. Şeh-

nı •ened 1 O l" d fazla zar e ,000 ıra an 
"'ad-. •olt Ş h maneti tl ıııdı rnuıtuı. e re-

kumpanyala Yde kadar ılgorta 
rnı a.n 1 

l 0,000 liradan f a:ıt Eıcr sene 
• tfaiye · d.tı alıyordu. Hnku aı-

oıete pul 
Paraıı bile vermemek için d 1 l _ _ o ap-
llr çeviren buyuk Tröat ite baı-
ladıktan ıonra Şehremeneu bu -1 

•idattan da mahrum kaldığı gibi 
•lıortacılar dairei merkeziyeal 
lllz.nınamel dahtlisinin (11) on 
bırıuc1 maddeıi nıucibince tarlf e 

~e lalinıatnameye kartı vuku 
ula,. rlayetaizliklerden alınan 

ceıaların İtfaiye efradı muave-

net ıandığına verilmesi lazım 

gelirken sigortacılar daireıi mer
keziyeaİnin 133 numaralı ve 19 

Mayra 1930 tarihli kararından 
da anlatılacağı üzere ıehrema

netinin bu hakkı da ketmediJe
rek alınan cezalar Tröste veril
mittir. Sigortacılar dairei mer
kezlyesinin bir mahkeme gibi 
ceza kararları vermeıi de nazarı 
dlkkate alınacak bir meseledir. 
Velhaııl baıtan haıa yolauzluk
larla mali olan, halk ve hüku
metin zararına çahıan bu mües
ıesenin ika ettiği zararların tah
didini hükumetten bekleriz. 

YARIN : Maliy vekaletinin 
bu alakaıı takdirlere ıayandır. 

lıte matbu" tın bu gibi meıele
deki faydası ıu müdahale ile 
tahakkuk etmlıtlr. Meseleyi yaz
mamıı olıaydık, tabii hazne zarar 
edecekti. Bizim bütün emelleri
miz itlerin düzelmeıi, mtlli me
na'iin te'minidlr. Maliye veka
letini baıka meselelerde naııl 
tenkit ettiysek bu meselede de 
bütün mevcudiyetimizle takdir 
etmeğl meılek tiarı biliriz. 

Mısır seferleri 
başlıyor 

Seyrtıef ain idaresi taraf andan 
iskend~rlye ye seferlt>r tertip 
edileceğini yazrnııtık. Seferlere 
haziranın son haftasında baıla
nacaktır. ilk ıeferi idarenin An
kara vaporu yapacaktır. İdarenin 
lıkenderiyc acentalığı bir ecne
biye verilmiılir. Ankt.ra vapuru 
dahilinde bu seferler için bazı 

tadilat yapılmaktadır. 

Cerrah p«iŞ<1 pcn·yonu 
yakında açıhvor 

Cerrah pclfa hastanesine ila
veten yapılan 200 yataklı pav
yonun inıaah ikmal edilmiıttr. 

yakında ıehremaneti tara

fından açılacak bir münakasa ile 
pavyonun mefrutatıda ikmal e
dilecek ve Eylül bidayetinde 
reımi küıat yapılacaktır. 

AJn1aıı nıuvarıdatı 
Hazirandan tttbaren tatbik 

edilecek olan Türk - Alman ti
caret ınuabedeıi mucibince Al
man mu•arıdatına kartı en 
ziyade mazharı ınüaaade nıillet 
muamele•i tatbik edilecektir. 

YARIN 

Ceneral 
Guro 

Hükumetimizin 
mis af iri olacak 

Paris, 28 (A.A) - Ceneral 
Goraud yarın İstanbula gitmek 
üzre hareket edecekdir. Cenaral 
oradan Ankaraya 1gidecek ve 
orada Türkiye hükumetine mi
ıafir olacak ve Türkiye reis' 
cumhuru tarafından kabul rdi
lecaktir. Ceneral Gouraud, Ge
libolu da yapılan abidenin 9 

haziranda açılıf resmini yapa
caklar. 

(~eneral Ankarada 
bir gece kalacak 

Ankara, 29 (A.A) - Jeneral 
Gouraud Cenapları haziranın 

dördüncü günü sabahı iıtanbul
dan ıehrimlze gelecek ve betinci 
günü avdet edecektirr 

Beyndmilel banka 
Berne, 28 (A.A) Milli banka 

umnmi heyeti milli bankanın 

beynelmilel tediyat bankasının 
sermayesine ve hiaae senetlerine 
lttlrakl hakkında idare mecli
sine verilen kararı ittifakla tas
dik etmittir. 

Kon1ite reisi tevkif edjJdj 
Surat, 29 ( A.A) - Mahalli 

konAreler komitesi reisi Chiman· 
lal Chinoy, llhaliyi Dharsana 
tuz fabrikasına bir akın yapmağa 
tahrik ettiğinden dolayi tevkif 
edilmtıtlr. Bombay eyaletinin 
mühim bir ticaret merkezi olan. 
Surat tehrinde bugün bir matem 
günü yapılmaktadır. 

Magbur, 29 (A.A) -Merkezi 
eyaletler kongresi komiteıl reisi 
Abbayankar ifıadat ve tahrikatta 
bulunduğundım dolayi tevkif 
edilmiıtir. 

1.,ra bzonda konıonistler 
ınahkün1 oldular 

Trabzonda muhakeme edil
mekte olan komoniıtlerden biri 
beraat etmlı ve diğerleri dör
der seneye nıahküm olmuılardır. 

y· alovada yeni bir pos-
ta ne yapılacak 

Y alovada yeni ve ani tekilde 
bir posta ve telgraf binaıı inıaıı 
tekarrür etmfıtir. Bunun için 
hemen bir münakaıa açılacaktır. 

~·~•••••••••••s•••~•••••••m-. 
: TİYATRO VE SINEMA : 
• D 

························~····· 
MANGASAR teyatrosu Yeni Şehir 

Milli dıram kuır. panya11 
Müdür Rejisör 

Aram Elmaı Karakaı 
BU GECE 

Korrado 
Dram 5 perde 

Bugün gündüz NARLI KAPU 
ŞAFAK tiyatrosunda 

Fahişenin kızı 
* Beyoğlu MULENRUJ ftalonunda 

Bu gece ıan'atkiir Naııt bey ve 
kumpanyası birinci defa olarak 

aala ınusamere 

SEFAl-IATIN EN<~Ai\11 
komedi 3 perde 

Meırubat ınecburi değildir 

* iNKILAP Uyatroıu trrnsilleri 
IŞehzade batı Millet tlyatroıunda 

Uugün aüııdüz 

CANAVAR 
Mılli facia a perde 

Tayyare plyankoıu) komedt 1 perde 
(Akıam (Kılıbık) komedi 3 perde 

Sahife fı 

İngtlterede kazanmıı oldukları birinci 
mükafattan sonra 

FILIPS (Philips) 

Radyoları 
Çekoslovakyada daha İKi parlak mu
vaffakıyet kaz.anarak 200 kitiden mü

rekkep bir hak~m heyetince 

Dünyan1n en nıükeınn1el 

RADYOLARI 
olarak tasnif edilmiıttr. 

İşletnıek için : 
"' Fişi <·ereyana takınak, bi1· 
~ tek'f. diijjmesiui çevirnwk 

ı ~KAFİDİR 
, '"' l Umumi vekilleri : 

Helios: müessesatıı 
Ga\at;:Hezaran Han,~No. 14/ Poıta 

kutusu Galata 400 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Satıhk Eşyayı Beytiye: 
Büyükada da Maadende 63 numaralı hanede mevçut eıyayı 

beytiye 1-fHl30 tarihine müıadif Pazar günü saat 11 ce mahallen 
bllmüzayede ıatılacaktır. Tallplerin ıatıf komisyonuna müracaat 
eylemeleri. ______ , - ·-----·- -----------------
Gayri n1enkul n1aUarın 

açık artır111a iJanı 
lstanbul 4 cü icra memurluğun
dan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri m~nkuliin ne oldu
ğu hane 

Gayri menkul6n bulunduğu 

mevki mahallesi ıokağı, numarası: 
T opkapı Beyazit ağa m. lopkapı 
caddeıi a. 31 c. 45 No. Takdir 
olunan kıymet: 1400 L. 

artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: lııt. 4 üncü icra dairesinde 
2G-f.H)30 Perıenbe 14 ili J 6 ya 
kadar. 

1 - İıbu gayri menkulün ar
tırma'ıartnameıl J 2-6-930 tari
hinden itibaren 929-150 No.ile Ist: 
4 üncü icra daireıinin muay
yen numarasında heT kesin 
görebilmeıl için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istey,. nler itbu ıartnamcye 
ve 929-150 dosya numaraıile 
memuriyetlmize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya lttirak için 
yukarda yaz.ılı kıymetin yüzde 
yedi teminat göıterilecektir. 

3 - Hakları tapu ıicilile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılaria 
dıter alakadarların v~ irtifak 
hakkı ıahlplerinin bu haklarını 
ve huıuıile faiz ve maarafa. dair 
olan iddialarını iıbu ilin tarihin
den itibaren yirıııi gün içinde 
evrakı müıbitelerile birlikte me
murlyetimlze bildirmeleri icap 

eder akıl halde hakları tapu ıicl
lile sabit olmıyanlar ıatıı bede
lini 1 paylaımasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya ittlrak edenler artırma 
ıartnamesinl okumut ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmft ad ve itibar olunurlar. 
Üstünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verilmezse 
gayri menkul ikjnci bir arhrrna 
ile ıatılır ve bedel farkı ve mah-
rum kalınan yüzde beı faiz ve 
diğer zar"rlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın meınuriyethnizce 
alıcıdan tahsil olunur Beı · nu-
maralı fıkradaki fart tahakk k 
etmek kaydile üç defa bağır~l
dıktan sonra gayri m~nkul en çok 
artıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahaklrnk elmezae t rı· ar ırma ae 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırnıanın birinci veya 
lkfnci olına.ıına ve gayri menku
le tealluk eden kanuni hakka 
ve satııın tarzına göre diğer 
ıartlar. 

Artırma 2cfdir. ı el artırmanın 
en tıon bedeli 800 L. dır. Pedn 
para ile .atılmaktadır. Vergi, 
Belediye, lcare nıüıteriya aittir. 

yazılan ha.ne yukarıda göste
rilen 26·6· 930 tarihinde lıtanbul 
4 üncü icra. memurlufu odaaın-

da ftbu ilan Ve iÖlterilen artırma 
ıartnamesi dairesinde ıatdacalı 
ili.n olunur. 



Se.htfe 6 YARIN 

Emniyet sandığı müdürlü - 1 • •• •• 
ğünden: 

Mücevherat satış ilanı 
İkraz N. Merhunatın cin• ve nev'ile miktarı Borçlu ilmi 

178651 Bir roza yiirek iğne bir roza yiiziik bir roza bilezik bir 
elmaslı saat (dört taı noksan) bir altın saat ve bir altın 
kordon bir altın köstek (26) dirhem. Hamdi B. 

181736 Bir roza pantantff Lütfiye H. 
181990 İki roza yüzük. Lutfiye H. 
li2920 Bir roza el bir pırlanta tektat kıravat ıtnesi. Ahmet 

Sabri B. 
ı 85627 Bir altın saat bir altın kordon ( ıürgüsü elmaslı ) 48 

dirhem! • Ali Hikmet B. 
189261 Bir roza madalyon maakolye üç roza yiizük Lütfiye H. 

190 Bir çift pırlantah küpe Saime H. 
~11 Bir altın bilezik ıaatl. Saime H. 

106 7 Bir altın köstek. Nadire H . 
1316 Bir pırlanlalı ağraf bl r altın mineli zarf bir pırlantalı 

saat maakordon flyago ijne bir pırlantalı yüzük ( altı 
taıı noksan) bir pır)antah bilt>zik bır roza iğne. İbrahim 

17~8 Bir altın kordon 15,5 dirhem 
~221 Bir roza tek taf yüzük bir gümüı kemer. 
315 7 Bir roza yüzük iğne. 
3293 Bir altın ıaat bir altın kordon bir altın 

Ethem B. 
Abdülaziz B. 
Esedullah B. 

Fahriye H. 

köıteka bir altın madı.lya 36 dirhem. Fatma Zehra H. 
48~1 Bir çift roza köpe iki roz kelebek iğne Hatçe Leman H. 
6106 Bir roza gerdanlık Habibe Hesene H. 
6~30 İki altın saat Fatma Bedriye H._ 
7275 Bir çift roza küpe Seher H. 
7570 Bir roza marka yüzük Nuritup H. 
8009 Bir çift roza küpe bir roza yüzük Şerife H. 
8153 Bir çift roza gül küpe Ane Huriye H. 
8558 Bir roza arma iğne Bir pırlantalı saat kolu yok Nüzhet H. 
8687 Bir pırlantalı vüzük Felekı Şadan H. 
8728 Bir pırlantalı dal iğne Ali ef 
fl747 Bir roza pat yüzük Seher H. 
~H8S Bir roza markiz yüzük Şerife H. 
9254 Bfr roza iğne Felekı Şadan H. 
~41 7 Bir altın yüzük bir çift altın lncllt küpe bir 

altın incili mataJlah Hanife H. 
g4~3 Bir altın ıaat bir altın kordon t8 dirhem .t< eıat B. 
9676 Bir pırlantalı gerdanlık Fuat B. 
971 7 Bir pırlantalı llne iki taıı noksan bir taıı kAtıda sarılı Zeliha 
9721 Bir çift pırlanta tektaı kilpe Aziz H. 
9727 Bir elmaılı saat bir roza Jfne Nebihe H. 
9844 Bir pırlanta tektaı yüzük Emine Nesibe H. 
ggıg Bir roza markiz yüzük bir ro;.:a yürek yüzük bir altin saat 

maakordon 16,5 dirhem. , Mm. Anna 
9924- Bir pırlantd madalyon bir altın çalar ıaat bir altın saat 

bir elmaılı bilezik saati bir bir pırlantalı yüzük bir çift 
altın bilezik bir pırlantalı kıravat iğneıi bir elmaslı kttlem. 

Fatma Müzeyyen H. 
10046 Bir roza yüzük ortası sırça · 
1 001 e Bir pırlantah yüzük bir roza yüzük. 
10061 Btr çift roza küpe bir çift roza yÜzük 

Raik B. 
Şerife H. 

iki eltın halka 
Hidayet H. 

10074 Bir toza ay iğne. Hamdı B. 
10076 Bir altın çalar saat. Ali Rıfat B. 
l 0113 Bir çift pırlantnh küpe bir pırlantalı yüzük bir roza kol 

düimeal takımı bet parça btr pırlantalı yüzük iki p rlan· 
talı yüzür bir pırlantalı yüzük bir raza iğne. Sıdıka H. 

1O1 14: Bir roza kuı i~ne ( bir taıı noksan ) . Nedime H. 
10152 Bir roza tektaı yüzük bir pırlantalı yüzük bir pırlanta 

incili yüzük. Nedime H. 
10li8 Bir roza yürek yüzük bir roza tektas yüzük. Fehmi B. 
10288 Bir roza tektaf yüzük. Hamide H. 
10421 Altı miskal inci bir pırlantalı gül yüzük bir pfrlantah 

bilezik~ Zehra H. 
1052i Bir roza ku§ f~ne Nihat 8. 
ı 0573 Bir pırlantalı pandantif bir çift roza küpe bir roza ay 

l~ne bir roza menekte iğne bir elmaslı ve bir altın ıaat 
bir altın kordon bir altın bilezik bir altın yüzilk Şemsettin. B 

10588 Bir roza fine bir roza tektaı yüzük. Leman H. 
107 51 Bir çıf t roza küpe Aliye H. 
1 OiH Bir altın ıaat maakordon 17 dirhem bır roza menekıe 

iğne. Fevziye H. 
1 og94: Bir pırlantalı aerdanlık bir pırlantalı yaprak iğne bir pır-

lantalı kurdela iğne. Salt B. 
11015 Bir çift roza kiipe bir roza yürek madalyon ( bir taıı nok· 

san ) btr çift roza hurda küpe paı çaıı bir kara vana kırık 
yQzük bir altın hurda ıaat bir 1tltın kordon 12 dirhem. 

Maide H. 
1ı029 Bir roza züzük iki altın bilezik bir altın köıtek. Mehmet 

Halit B. 
1104:7 Bir zümrüt yüzük. Ahmet ihıan B. 

t 1051 Bir roEa hurda dal iğne (dört taı nokıan) Ahmet Nedim B. 
11061 Bir altın kchtek 18 dirhem. Huriye H. 
11'10~ Bir çtft roza küpe. Haıfm Br 
11116 Bir pırlanta iine. Zeerafos E. 
1ı1 1 7 Bir akik yüzük yüz on dirhem aümüı. Güzide H. 
11230 Bir çift pırlantalı 1ıül küpe bir pırlantalı t.;k taı 

yüzük. 
1ı2GO Bir çift roza fember küpe. 

Mm. Çean 
Hayriye H. 

BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ l"ERTİP 5. İNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, 11, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

üyük ikramiye 

( 50,000 ) Liradır 
ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

200 Çadır münakasası: 
Ankara Nafia ba~ nıühendisliğinden: 

1 O adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 dilimli mahruti 
çadır kapalı zarfla münakaıaya konduğu halde talip zuhur etme· 
diğinden müddeti münakasa ve ihale 15/Haziran/930 tartlilne , 
müsadff Pazar gününe kadar temdit edilmiıtir. Teminat mektubu 
veya depozito bin liradır. Talipler Ankara ve lstanbul baı mühen· 
disliklerindeki ıartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mek
tuplarını yevmi ihalede ıaat on dörtte Ankara encümeni daimi 
riyaıetine yetiftitnıeleri ve zamanında yeti tmeyeo mektup kabul 
edilmiyeceği iJan olunur. , ~ 

l Devlet demiryolları ilanıJ 
Bilecik depoıunda kömü" tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

münakasaıı 16-6·30 Pazarteıi günü ıaat 1 fı,30 da Ankarada Devlet 
Demlryolları idaresinde yapıhcaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ue muvakkat teminatları· 
nı ayni günde saat 16 ya kadar münakasa komiıyonu katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaıa tartnamelerini bir lira mukabilinde idarenin 
Ankara ve Bilecik istasyon müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

112 7 a Bir çift pırlanta küpe bir roza menekıe iAne bir 
roza tekteı küpe teki. Nadire H. 

Şefika H. 11302 Bir roza maısllah bir pırlantalı yazı çerçevesi. 
tl305 Bir altın saat maa köstek 8 dirhem. Halit B. 
11318 Bir pırlanta inçilf gerdanlık, Hikmet H. 
11342 
11349 
1136 t 

Bir çift roza küpe bir çift altın bilezik. Emine Halet H . 
Bir altın saat. Arzudilber H. 
Bir roza mark" yüzük. Fatma Saadet H. 

t 1421 İki çift roza küpe bir roza kuı kut iğne bir roza dal iğne 
bir roza bilezik bir roza yüzük (bir taıı noksan) bir ahan 
kordon on bir adet zinet altını bir gürnüı çanta. EminHadt B. 

1 1555 Bir çift küpe bir p•rlımta yüzük (bir taıı kfı.ğıda sarılı) 
bir roza yüzük iki altın saat btr altın kolye. Tevhide H. 

11612 İki pırlantalı bilezik (ortaları noksan) bir roza baıılk on 
adet roz!l düğme. Sait B. 

11648 Bir çift roza küpe. Memduh B. 

11762 İki elmaslı altın tabaka 60 dirhem. Layika H. 
11825 Bir roza iğne (bir yaprak nokıan). Zeynep 1-1. 
21839 Bir çift roza küpe altı. Fatma Sadberk H. 
t 1849 Bir elmaslı ıaat ( tepesi nokıan ) bir altın saat bir roza 

madalyon. Neıibe H. 

118 81 Bir roza gill yüzük. Eyüp Sabri B. 
1 li95 İki roza ynzük bet nazaruk altını bir gümüf tabaka. 

Saime H. 
l 1968 Bir çift pırlanta iki taılı küpe. ZelH a H. 
12005 Bir çift roza ~küp~. Fatma Melahat H. 
12013 Bir roza yüzuk hır altın yüzük. lımail B. 
12025 Bir altın köıtek 11 dirhem. Huriye H. 
1201!7 Bir çift roza küpe hır roza yüzük. Fafka H. 
22064 Btr altın saat maakordon 9,o dirhem Nadide H. 
12143 Bir çift roza küpe. Ahmet Behiç B. 
12164 Bir roza tektat yüzük bir elmıuh ıaat. Ayte Faika H. 
12183 Bir çift karavana gul küpe iki pırlantalı yüzük. Süleyman B. 
12196 Bır inci yüzük bir altın kol ıaatl (tepesi noksan). Zehra H. 
12200 Bir çift roza küpe. Cemal Ef. 

Yukarda iılmleri yazılı zevat llÜmüı ve mücevherat mukabilinde 
Emniyet Sandıaından istikraz etrntı oldukları mebaliii vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelCısul ihbArname tebli~ 
edildiği halde gene tediye! deyin eylememi f olduklarından ecnaaı 
yukarıda gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek miktarı 
Sandık ıatıf amiri ile icra memuru huzurile 26 haziran 930 perıen
be ve 28 lncl cumartesi gilnlerl ıaat 1 O dan 16 ya kadar ve 29 uncu 
pazar g<infı saat 1 O dan 12' ye kadar Sandık ıahf amlrliiindeki 
camekAnda teıhir ve 30 uncu pazarteıı R'ÜnQ •aat 14 te Şehremaneti 
Sandal Bedeıtentnde bilmüzayede ıatalacajından talip olanların 
teıhlr günleri Sandık ıahf amirliğine ve iatıı günü inahalli müzaye
deye ve tediyei deyin veya tecdidi muaınele etmek ittiyen medyun
lann hitamı miizayededen evvel Sandık fdareıine müracaat eyleme-

leri lüzumu ilin olunur. 

30 Mayu_ 

,~-----·~ 
1 
Yelkenci vapurları 

POSTASI KARADENİZ 

1 Anadolu vapur~ 

Haz~ran Pazartesi 
1 günü akıamı ıaat 6 da(Sirkeci) 

rıhtımından hareketle doğru: 
(Zonguldak, İnebolu, Gerze,Saın· 
sun, Ordu, Giresun, Vakfıkebir, 

Trabzon, ...,Sürmene, Of, ve 
Rize)ye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine nıüra-J 

l:at. Telefon: is: (1515) 

İstanbul asliye üçücÜ 
hukuk nıakeınesin<len: 

Müddeiye madam Valenttne 
ile V asil efendi meyanelerinde 
boıanma davasını arzuhalı Mü· 
ddeialeyhe a-önderildiği halde ıoö· 
ddeaaleyh ikametgahının meçhlll 
bulunduğu meıruhatıla iade edil· 
miı ve müddei vekilinin talebi 
veçhlle ilanen tebliiat icrasına 

karar verilmtı olduğundan bir aY 
zarfında davaya cevap verıne•1 

lüzumu bizzat ve ya bilvekil" 
teblig n akamına kaim olnıa1' 
üzere ilan olunur. 

Fatih Sülh ikinci Hu-
kuk Hakimliğinden: 

Servet B. tarafıudan Ank•" 
rada Balık pazarında 2 7 No dO· 
kkanda mukım iken bllahara 
Çangırı ceddesfne nakleden köf· 
teci Ömer Ef. aleyhine ikaırıe 
olunan alacak da vasmın cari 
muhakemesinde müddeabth (1 g5) 
Lı. (65) kurutun tahsilini 8 Ki· 
nunsanni 980 ta. de karar verilıoif 
ve hakkı temyizini iıtimal etmek 
üzere gönderilen haıkitip ihbar' 
nameıi bilatebliğ iade edilmiı • 
Ve bermucip talep yirmi gilJJ 
müddetle ill\nen tebl:gat icrasına 
karar verilmit olduğundan, iıbıJ 
ihbarnamenin tarihi tebliiındeJJ 

itibaren yirmi gün zarfında us· 
myfz etmek istedi ilnlz takdirde 
mahkeme kalemine müracaatla 
hukuk usul muhakemeleri kanu· 
nun 4 07 ci maddesi mucıbfnce 

gıyap masrafı olan ( 178 ) kU• 
tesviye ederek temyiz etmeniz la' 
zım geleceği akıl takdirde bük' 
müu kesbi katiyet edeceğini 
tebliğ mekamına kaim olmak üz' 
ere ilan olunur. 

Zayi 
f'4üfuı tezkeremi zayettloı · 

Y enilfni çıkaracağımdan eskiıi' 

nin hükmü olmadığı ilan olu' 
nur. 

Şehremininde Y eniçeımede 
12 numaralı hanede Y akllP 

oflu Haci Mehmet ,. ___ 4 

1

1 ''YARIN,,IN TAKVİ1'1l 

1 
~·layıs 

Sen el CUMA Senet 

1 
Resmiye 3Q Hicriye· 

1930 13~ 

Namaz vakıtları 
Alafranga 

•. d. 
Güneı 
Ôyle 
İktndt 

4,32 
12, 11 

16, 11 
Akıam 19,32 
Yatsı 21,29 
İmsak 2, 17 

Muharrem 

1 

Alaturka 
•. d· 

Giineı 8,69 

Ôyle 4,39 

İktndi s,ss 
Aktam 12,0° 
Yatsı :ı, 5s 
İmsak~ 
Ruzı tf ızır 

25 ' ' ' --~ 
Meı'ul Müdürü: Saleyman f e\fflk 


