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r~sbabını kaldırıralı ! ~1 Dayak ... has• 1Niha~et bir ka~ın do~tor 
Bir f - 1 "' &Yh dl • - 1 \' talıgıl elıne kalemı aldı . ena ıgın u usuna manı o - --4~- _ 

mak için en müessir çare işte budur. Gene bir doktor 
___! 1 - döğüldü 

Üç gün evvel B. M. Mec- efkarı umumiyenin kendi hak-

Kadınlar namına Mazhar Osman B.ye 
doktor Stmiramis H. cevap hazırlıyor 

liıfnde bir kanun müzakere kında vereceği hükümden kor- Buna nihayet 
ediliyordu. lrtiıa kanunu na- kar. Öyle bir zat milyonlar verı·lmelı.dı·r.' 

Kadınlar birliği reisi hayret verecek 
bir faaliyete hazırlandıklarını:~söy-ınını alan, Adliye vekilinin içine konulsa bile bir pa•·a ih-

beyanına göre irtifa, ıut illi- Uli.a edemez, çünkü efkarı 
inal ve ihtilaK ile maznun ve 
hıüttehem olanların mahkeme 
huzuruna sevkini tesri etmek ı 
tnakıadlle yapılan bu kanunun 1 

ın- k 1 uza eresi ııraıında Millet 

umumiyenin kendisine muh
telis, emniyeti ıui iıtimal etmiı 
biriıi namını vermesinden 
ürker. 

Binaenaleyh tayfn ve inti

hap edilecek memurda, iktidar 
ve kabiliyetle berabe ahlak 

Vekillerinden birçokları söz 
aldılar, memlekette rüıvetin 
Çoğaldığından ihtilasların art-
lıtından, ııui ;stimallerin teza- metanetini aramak icabeder. 
Yüd- d l B - lnsanlu arasmda , karna un en bahsetti er. u mu-
llakaıa eplyce devam etti ve tok ve sırtı pek olduğ..ı halde, 
nihayet Mahmut Eıat lbeyin irtikap ve ihtilas gibi fena-
beyanatı üzerine maddelerin lakları irtikap edecek, efkarı 
hıüzakereıine geçildi. 

Bız, burada kanunu ve ka
nunun it.zum ve ademi lüzu
ınunu mutali.a edecek defilız. 

Hüknmetin böyle bir li.yıha 
tanzim edlp kanuniyet kesbet-
01eıi için Meclise vermesi, 
Millet V ekillerlnden bir haylı 
le'Vatı muhteremenln beya
nata ile muhakkakbr kt bu
tün memlekette rüıvet alanlar 
·lier tarafı gül gülüıtan ıgör
"1efe çahımaları bile nazarı 
dikkatini celbedecek ıurette
Çolalmııtır. 

Bunu biz çoktan beri gö
rüyor, f ıitlyor, hatta rüıvet 
"ermeden iı gördürmek kabil 
olmadığı hakkında halkça bir 
tihap hasıl olduğunu biliyor 
"e fakat gene taıkınlık ile 
itham olunmaktan, zülfü yare 
dokunmaktan korkarak yaz
mıyordu_k. 

Şimdi ise, B. M. Meclisi 
kGrıüıünden , salahiyettar ağız
lardan memlekette rüıvet var, 
ihtilas var, sui istimal var ıö-
Zünu itlttikten sonra yazmakta 
beı görmedik. Madamki bun
ların mevcudiyeti bu gün inkar 
edilıniyen ve men'i için teda
btrı ıedıde ve kat'iye ittihazı 
lüzumu muhakkak addediliyor, 
0 halde · fikrimizce- en evvel 
düı- -1 unu ecek ıey; bunun esbabı 
nedır? Yapılacak ıey de bu es· 
babın izalesidir. 

Haıta olup tedavi ile uğ
raınıaktan ise, haata olmamala 
~lıınıak hıfzıuıhhanın en baait 

lı~~ll olduiu gibi, fena-

d
. t • •11a11acını ve teke11ür 

e ıp e unGıacı abnak 
detli kanunlar için ıtd-

7•pnıaktan ise 
o fenalıkları intaç ed b 

1 esbabın hudusuna : i eds:ek 
1 .... ey an 

t\umumiyeden, unun vereceği 

hükümden korkmayacak dere
cede, pek düıkün ahlaklı -az 
olmakla beraber- mevcuttur. 
Onlar, en büyük vazifeler de 
ve her türlü ihtiyaçtan vareste 
olıalar bile, ıahıi menfaatle
rini umumun menfaatlerine 
tercih ederler, kiselerine bir 
az daha fazla girmesi için ah
lakı ifsat, hukuku izae etmek
ten çekinmezler. lıte en muzır 
olan bunlardır, ve aııl onlar
dan tehati ve içtinabolunmak 
icabeder. 

Ancak tayin ve intihapta 
ahlak metaneti aramakla bera-
her hükumet bunları muzaya
kaya duımekten korumak, 

ı onları mümkün olduğu kadar 
refah ile geçindirmek vazi
f esile mükelleftir. Çünkü aile-

sini iate edememek, evlatla
rını doyuramamak, en mübrem 

ihtiyaçlarını temin edememek 

vaziyetinde kalan bir adamın, 

nakadar metin olursa olsun 

- ıonradan pefiman olursa da

bir an için doğru yoldan ıap-

maaı ve sukut etmesi ihtimali 
varittir. 

Fakat bütün memurların 

her türlü ihtiyacını temin 

edecek surette terflhinln de 

bir bütçe meselesi olduğu 

malnmdur. Fazla irat olma-

dıkça, fazla masraf yapılamaz. 

Zaten bu günkü tekalifi bile 

güç ödeye bilen, veremediği 

cihetle bazı T ahstl ıubel~rinln 

bir ev etyaıı meıheri haline 

gelmesini badi olan fakir mil-

lelin daha fazla para verme

ıini iltemek insafaızlığnı ihti-

yar edecek bir inıan tasavvur 

ı~ermemekte en basit idare '-.. 
11: .. va-

idlndendir. 
edemeyiz. 

Bui fenalıklarıa birinc:i ae
bebı ahlak düıkünlüğüdür , 
ikinci ıebebi de ihtiyaçtır. 

O halde önümüze ahlakı 
illetin memur bulmak, bunları 
la.nıanıile terfih ederek fena

hia llleydan vermemek gibi 
halli i L _ _I ı 

e&uecıen iki mea ele Terblyeıl düzgün, ahlakı 
llletı çıkar: n olan bir inıan mümkün 
de'll irUkabedemez, ruf vet Bunları dtfer bir makale-
ala111az; kanunun hükmü ve mizde tahlile gayret edeceg"iz. 
tayın d 

Gün geçmiyorki yeni bir da
yak meselesi duyulmaıın. 

Bir hafta evvelkileri tekrar· 
lamıya lüzum yok. Ahiren 
Taksim polis merkezinde yeni 
bir vak'a daha olmuıtur. 

Nizameddin B. ftminde bir 
dit doktoru taksim merkezinde 
adam akıllı bir dayak yemit ve 
dün yüzü gözü sarılı olduğu hal
de vilayete müracaat etp>lf ve 
taksim merkezinde bu ıı.le geti
rildiğini söylem ittir. 

Taksim merkezinden vaka 
sorulmuı, tabiatile "HayJr,, ceva-
bı ahnmııtır. Ancak Nizameddin 
beyin bir barda kendl01' hakim 
bir vaziyette bulunmadığt ve mer
kezde polislere hakaret eltili 
ilave edilmiıtlr. 

Halbuki doktor dayak yerken 
kendisini kurtarmağa len ar-
kadaıına bir memur efepdl: 

11 Burada yoktur,. demittir. 
doktorun yüzünde, darp ali.imi 
görüldüğüne dair rapor verilmiı
tir. 

Bu dayak münasebetsizliğine 
artık bir nihayet vefilıe iyi 
olur. 

Banka 
Prujeyi mütehas
sıs tetkik edecek 

Ankara, 4 (Telefon) 
Ecnebi mütehassıs Mali} e 

Vekili Şükrü beyle görüıtü. Mü· 
tehassıı Devlet bankası hakkında 
ihzar olunan projeyi tetkik.ede
cektir. 

liyor, acaba nedir ? 

Yakında hayret verecek bir faaliyete hazırlanan 

Kadınlar birliği idare hey'eti 

Doktor Mazhar Osman beyin 
ıfhhi ıahtfelerde kadınlar için 
yazdığı makale malumdur. Bu 
haber hem kadın mehafllinde 

hem de gazetelerde bir hayli 
dedikoduyu mucip oldu. 

Kadın birliği hiddetlendi, 
(Devamı beıinci ıahifede) 

Bakalım ne olacak 1 
Bu gün ticaret odaları 

kongresi toplanıyor 
Kongre bermutat bir nutukla açıla
cak, fak at bakalım iş başarmakla 

mı bitecek? 

1 V 1staubul ficaret mıntaka oda-
Ad İye • lar kongresı bu gün latadbul Ti-

İstanbul mınktıka ticaret ko
mherl kongreye verilet.ek rapor
ları almıı ve tasnif etmfıtlr. l . r . caret anayi odası aalonunda top-

stıT ası ŞayıaSl lanacaktır. Bundan dolayi Trak-

dogrU mu? yada bulunan Ticaret odaları 
mürahaslarıla, Adapazar havali-

Dünkü nüshamızda Adliye 
vekili Mahmut Esat B. in iltifası ıinde bulunan oda mürahhasları 
ıaylasının ıehrlmiz mahafllinde ıehrlmize gelmitlerdir. Bu gün 

İstanbul mıntaka ticaret mildü 
riyeti idareai"altında bulunan ticare 
odaları muraha1ları ek•eriyetle 
kredi buhranından , mıntakaların
da para yokıuzluğundan mah· 
sül bu ıene eyi olup yalnız 

ııürülemediğinden tikiyet eimek-
dfl!veran ettiğini geç vakit aldJ- j kongre İstanbul mıntıka ticaret 
ğımız haber üzerine kaydetmlı· 1 müdürü Muhsin B. tarafmdan 
tik. Dün keyfiyeti Ankara mu- kütat edilecek, bu münasebetle 
habirlmlzden de telefonla ıorduk. 

1 
bir de nutuk irat olunacaktır. edecektir. 

Mu~~rlm~~n~efun~llll~- ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~ 

tedirler. Kongre üç gün devam 

ya dair Ankarada bir malumat \ -k- b• d 
oım_a_dıt_ın_ı b~•~ur Bu gün Harbiye me te ın e m~rasim 

Son dakika -irtişa 
~-

1 Layiha bu giin mü.I 
1 zakere edilecek 

Ankara, 4 (Telefon) 
Yarın mecliste memurların 

irtikap ve irtf ıaaı hakkındaki 
layiha müzakere edilecektir. 

yapılacak 

Bu gün Harbiye mektebinde bu ıene mezunları için meraıim 
,~ 

icra kanunu l yapılacaktır. 
Dercettiğlmiz reılm Harbiye mektebinden bu sene neı'et eden 

zabit vekillerimizden bir guruptur. 

mes'elesi! Reılmdeki genç zabit vekillerimizin isimleri iç sahifelerlmizdedlr. 

~--~e~ecefl cezadan ziyade, * 
~3119~~..,.,li'.mlietE8•>~1 DIİ .. miml~illk~ü'F~~~~~~ill1Si!li ........... . - ikinci sahif en1izde -

~ ... ._ .......... ıP 

Bu gün Harbiye mektebinde yapılacak merasime ıaat 14 te baıla
nacaktır. 



Sahile 2 YARIN 

,.~icra kanunıı mes'elesi ~-·-, ............................. 
icra kanunu sui niyet 
sahiplerine siper oluyor - __ ,,..,,....,,. ... İspanyada 1 Yeni bütçe Macar nazırı 
Namuslu insanlar ihtiyaç zama
nında on para bulamıyorlar .. 

•)~(-- j •)'""°""'(- - ·•fıaO>;t<· -

1 
Cumhuriyetedog" ru 1 Aleh,uslara dağ·ıtılıyor .. Atfna, 3 (A·:ı~ 

Ankara, 4 (Telefon) Macar harıcıye nazırı M. V 

l b k ko Atinaya gelmiıtir. Şereffpe e e greve a 930 bütçeleri Perıembe günü 

' Yeni icra kanununun tatbi
katından mütevellit tikayeler 
devam ediyor. Adliye vekilinin 
taheseri icraatından olan bu ka
nunun daha bir sene geçmeden 
memleketin iktisadi münaaeba
tında bu derece menfi teıiratı 

mucip olmaıı da gösterir ki mu· 
hitin ihtiyaçlarına göre tanzim 
edilmeyen kanunların o memle
kette yatamasına imkan yoktur. 

Kanunlar her ıeyden e\'vel 
tatbik edildiği muhitin ihtiyaçla
rına tevafuk ettikçe faidelidir. 
Bunnn akıl memlekete zarar ve-
rlr ... 

İdealist bir zihniyetle hareket 
eden genç vakii, bu kanunu mec
lise kabul ettirirken hakikattan 
ziyade hayalinin ilhamlarına tabi 
oldu. O yalnız ıunları dütündü 
muaıır devlet, demokrasi ... 

Her beyanatında cezbeye tu
tulmuı ı.havari gibi vecit)I bir 
eda ile bizim geri kalmıt kafa
larımıza tuııu anlatmak istedi: 
Türkiye demokrasi usullerini 
kabul etmiı yepyeni aari bir dev- 1 

lettir, böyle bi r cemiyette vatan
datların borç yüzünden hapis 
edilmeleri bu günkü medeniyete ' 
aykırı gelen bir geriliktir. 

O bunları söyleı ken nazarla
rında laviçrenln, o karlı dallar 
memleketinin bir cennet kadar 
güzel medeni hayatı canlanıyor

du. O vatanını da öyle görmek 
iıtedlği içindir ki türkiyeyi is-
vi çre zannetti. 

Fakat hayır, hayal ile haldkat 
arasında isviçrenin karlı dalları 
kadar fark var. Genç vekil bunu 
fark edememekle belki hata etti 
lakin bu güzel hayalin tatlı 

rüyasında hakikati unutturacak 
bir cazibe vardır ki kedisini 

i 
1 

)'azan : ('a(eı· O:onau ' a - meb'uılara tevzi edilecektir. baıvekil bir ziyafet vermiıtlr. 
rar verdi Bütçeler bayram ertesi mecliste Ziııaret bitti iddiası Q'ibi asri bir devlet değil 

belki asri devlet olmağa çalııan 
bir memlekettir. 

Böyle olunca, asrın en mü
tekamil nizamlarını Türkiyede 
tatbika çalıımak hakikatla is
tihza eden'. pek romanltik bir 
zihniyettir. Haııl edec«>il tesirat 
itibarile memlekette eyi intibalar 
bırakmaz. 

Muasır medeııiyette her ka
nun her nizam derece derece 
yükselen ihtiyaçların eseridir. 
Bizim ictimai seviyemizde ya
ıadıiı zamanlar acaba fsvfçrenin 
kanunları böylemidi ? .. 

Kanunlarda zaruri olan istik
' rarı temin için muhitin ihtiyaç

larını göz önünde bulun
durmak lazımdır. Halk üzerinde 

müzakere edilecektir. Londra, 3 (A.A) 
Madrlt, 3 ( A.A ) L o· 

Sivrihisar ka~. 1n1Clkan1Jıgrı M.Schober akıam üzeri 0 
M. Unanunonun Madrite gel- - d d ı 

meıi üzerine bazı hadiseler ol- ı Ankara 4 (Telefon) ra an ayrı mıthr. . 
muttur Ali mektepler talebesinin Sivrihisar kaymakamlığına Alnunıyanm .lJeni bütresı 

l k b . ğ k ' Hope kaymakamı Cavit bey tayin Berlin, ;> (A·~) bir günü ır grev yapma a . a- i} 

1 i • .. l edilmittir · Reischtag meclisi ı 930 biit-rar verdik er ,soy eniyor. Bu ta-
lebe mektep binaları etrafında 1\1aden aranıyor çesini müzakereye batlanuttır· 

Maliye nazırı M . Moldenhaueur 
bir çok ıivil polislerin dolaıtığını Ankara, 4 (Telefon) bu münasebetle bazı izahat ver· 
gördüklerinden tiddetli itiraz ve Cenup vilayetlerimizde bir mıttır. Nazır, 515 milyon mark· 
nümayitlerde bulunmuılardır Za- Amerikan gurubu maden tahar- lık Kreuger istikrazı ıayesinde 
bıta lazım gelen 'tedbirleri almıt rtyatında bulunmaktadır. 1930 seneıi içinde dalgalı burç-
ve ıükunu iade "etmltttr. ı\'a/i'a miilumdi."tlerinin lara alt olmak üzre bir milyar 

Borsa satışları nıaaşlan marklık katılıksız tahvilat çıkar-
- mak mümkün elacağmı ıöylemif ı 

Nevv-york, (A.A) Ankara 4 (Telefon) hükumetin 1931 senesi zarfındll 
Borsada kuvvetli bir sahf ce- Nafia mühendislerinin maaı- vergilerde 600 mark radesınde 

reyanı baıgöıtermeai üzerine )arı hakkında bir talimatname tenzilat yapacağı fıkrinde oldu· 
hiue senetlertle eıham flatların- hazırlanmaktadır. - ğunu ilave etmittir. 

da umumi bir tenezzül görülmüı- Amerikancesine iş! '. Uydurma birhabJ 
tür. Hamiller yeni bir umumi fiat Londra, 3 ( A.A ) devlet otoritea!nin haleldar olma-

ması da bunu icap ettirir. sukutundan korktukları için elle- Daily Telgrafh gazeteli rtıma- Diğer bir dayak kurban• 
rinde bulnnan eıhanı ve tahvilleri li A k ı. h k A 1 ı l l l • I Vatandatlarm tenkit ve istthfa- meri a mütta11it ü umet e- ıa <aıncıa ne ti)'< uru-
.atmag"'a baıladıklarından borsa- ı f f 1929 i it b h ı fına maruz kalan kanunlar bu 1 r 0 n senes ne a 8 r 1 )rorlar ! 

. nın kapanıı vaktma doğru ıid- ' programa dahil 15 kruvazörden 
nüfuzu za'fa duçar eder. 1- k 1 Akto-r Muammer beyı·n, iz-ir detli bir. te af ve argatahk zu- b i i d h l t "' k ••· Misal, icra kanununun birinci eı n er a yap ırmaga arar 1 1 K 

hur etmittlr. vermit olduğunu yazıyor. va isi azlm paıanm kızı arasın· 
maddesinde "bor~u borcunu ö- · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ daki aık macerasının izdiva~a 
demezse devlet ödetir" deniliyor ruri bir mikdar etyaları vardır- bilgiç , olmadıklarından açık neticeleneceğini dünkü Politika 
fakat tatbikatta hiç bir alacaklı ki, onlarda haczedilemez tabia- gözlülere aldanacak pek çok • yazıyordu .. 
alacağını tahıil edemiyor ve neti- tile borçlarmı ödeınek lüzumu- vatandaılar bulunur. Guya vali pafa Muammer 
ce itibarile devlet nüfuzu kırılı- nu da hiı etmezler. Eğer hapla Netice itibarile icra kanunu B. aktörlükten vaz geçerse kızı-
yor· olmak korkusu olsaydı kazanç- bu gibi ıu'i niyet aahiplerine nı vereceğini telgraflı Muammer 

Vatandaılar bir hakkın htih- tarından bir mıkdarını da borç- aiper oluyor.! Çünkü onlara bu beye bildirmlt. ,,. 
sır.\i lçln devletin en ml\ıahha• larma ayıracaklardı. cürcti veren kanunun fazla mü- Halbuki, Muammer beyle düP 

ve fa ya 0 1 hürmet bir Netekim eski icra kanunu ıamahasıdır. görüıtük. Bize bu haberin uy 
timıali olan mahkemeye müra- · d ld .... k d 

cari iken medyunlar bu mü- Vakıa, muhterem Vekilin bir urma o ugunu, en lainin sa-
caat ediyorlar, oradan aldıkları d b nalından vazgeçmeyeceğini, baY" 

eyye e ıayesinde orçlarmı ödü- beyanatında söylediği gib! Tür-
ilam meyduna karıı bir aciz ve- ı ram erteıide Buda Peıte de olan 

yorlardı. Ancak yüzde beti hapısa kiye dolandırıcılar memleketi 
ılkaaı olarak ellerinde kalıyor, biraderinin yanına gideceğini 

f girmek mecburiyetinde kalıyor, · değildir. Buna tüphe yok. Fakat ıo"ylemektedir. netice sarsılan yine devlet nü u-
onların da bir kısım müddetleri- tU da muhakkak ki yediğimiz zudur. 
ol ikmal etmeden borçlarını ve- ekmekten içtiğimiz suya kadar Bir tezat devlet olacağını 

mümtaz addederek borçlusunu rip çıkıyorlardı. Böyle olmakla hile karııtmlan bir memleket-
haplı ediyor, vatandatlaın alaca- beraber memleket pek güzel ida- teyfz. 
fı için böyle bir müeyyede yok: re ediliyor bundan kiınıe bir za- Hülaıa zecri müeyyedesi ol-

Bayram 
->~~ 

Hak tamil manaaile mukaddestir. rar görmüyordu... mıyan kanunlarla halkın huku-
mazur gösterir.. ve cemiyetler bu hak üzerine Fakat timdi öyle mi? kimse kunu temine çalıımak vahi bir 

Cuma 
ban 

gürlü kur· 
bayramı 

Ufak bir ttecrübe hakikatın müesael6tfr. ı kimseye yirmi kurut ıkrazına tetebbüstür ki, bunun idameıi 
ıert çehresini ,görmemize kafi Hakkın böyle ikiye tasnifi halk cesaret edemez oldu. Çünki ala- halk ruhiyatında iyi tesirler yap-
geldi buna memnun olmalıyız, ruhiyatında yanlıt telakkilere cağına emin değil., namuslu in- maz. 
çünkü hayal ve hülya ne kadar meydan verir. Buraıı ne Avru- •anlar ihtiyaç zamanında on para Eaki icra kanununun mahdut 
güzel olsa memleket itlt"rinde padır ne de İsviçre .. Burada hal- bulamiyor.Kredinin ortadan kalk- maddeleri memleket ihtiyacına 
hakikatm tunçtan yüzünü göre- kın ekserisinin ne menkul ne de maaına rağmen su'i niyet eshabı daha muvafıktı. Yeni olmak her 
rek yürümek ıüpheıiz daha iyi- gayrı mfnkul serveti vardır. Bu bir çok saf ve gafil insanlardan zaman iyi olmak değildir. Mem-

İstanbul müftlliğinden : 
40. 4. 930 Zilhiccenin iptida" 

aı olmasına nazaran mayıaın Sin
ci Perıembe günü arefe 9 uncu 
Cuma günü de kurban bayramı 
olduğu ilin olunur. 

Bayram Namazı dir... gı\n kazandığını bu gün ıarfeder 
1 

para almanın yolunu bulabili- leket iılerlnde iyinin mikyası 
Muhakkak olarak bildiğimiz Bu sebeple borçlular için haczin yorlar, zira buranın halkı Avru- muhitin ihtiyaçlarından mülhem Zevali 25 

ıudur ki, Türkiye genç vekilin ~;e;h.;e;m;;m~i y~e;;;t;i =y~o;!k;!t!!;;u;r~. ~N~i;;;h~a~y~e;t ~z;;;a~-~~p;a;;lı;;la;;r~, ~l;sv;;i~ç;;re;;l;il~e~r~g~i~b~i ~o~k~u~m~u~'~·~:.o!o~l~m;;;;a!!!!k;t;•r;;·~=~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~7~~E~z!!!!a~n~i ~~1~0~=~~1;1=~~ 
S D 

'fefrika No : 20 5 l\la yıs 1930 riyoruz, bize su getiriyor, kiraz 
toplayarak ağırlamak istediği 
zamanlar da olmıyor değil. Han· 
danla beni kardaı farzediyor.Sa
fiye hanımın ablam olduğunu 
tahmin ediyor. 

( Ankarada b~ macera) 
1 

Bir ılgara yaktı. Birden 
mecrayı deitıttrdi. Gevrek gev· 
rek gülmele batladı ! 

- Ne o bizim Saminin kü
çük ıeytanı ke4diıine bir nitanh 
mı edinmit ! 

- Haberim yok, benim .. 
- Canım f U çılgın kızı söy-

liyorum : Suzanı. Bilmem demin 
aaanıörde beraberdik. Eski kö
çekleri andıran bir züppeyi bana 
tanıttı. Hariciyede bat katip 
mi lmlı? Neymlı ? Niıaı lım e· 
f endin eledi .. 

Dudaklarımı ıaırdırıı: 

- Olabilir amca .. 

Gene kahkahayı koyuverdi: 
- Eminim ~i. babasının bile ha-

Yazan : AY llAJ\T 

beri yoktur. Bu itlen de~f •. 

27 J1/ayu; 
- 10 -

Gülütuyoruz. Günef batarken, 
bir çalı kenarına iliıerek kaval 
çalıp gögüı geçiren bu adamcağız, 
ıenelerdenberi memleketin~ dö
nememiı, tenelerdenberi arna
vutluğun dumanlı dağları ara11n· 

1 da bırktığı çocuklarının yadile 
hasret çekiyor. 

Bir aile gibi olduk : Zaten 
bir apartmanın aynı aatındayız. 
Yalnız dairelerimiz ayrı. Yalnız 

orada bir kalın divar ve btr de 
numara farkı var. Sabahları, 
oraya geçiyorum. Akıam Üzer
leri onlar geliyorla. Biraz (Çan
kaya) sırtlarına çıkıp temiz hava 
alıyoruz. Orada bir bat var ki, 
yeıil ağaçlarında vJtneler çınkıl
latıyor. Cevfz ağaçlarının koyu 
ve kuytu gülgel~ri var. Sahibi 
Konya da bulunduğu için, iyi 
kalpli bir Arnavuta emanet et- 1 

mı,. Bu ihtiyar adama para ve-

Orada, ıert rü:rkar, dağlar
dan toprak ve yabani çiçek ko
k ularl ıa "'uruyor.: Grubu seyr

i ediyor. T emfz ha va yuduyoruz. 
1(.0nlara bozan çalı uzerinde açmıt 
' dikenli çiçekler devıiriyorum. 

Dikenlerlerden parmaklarımın 
uçlarının kanadığı da oluyor, 
Handan mütee11ir olarak parma
ğımdaki kan damlalarını ipek 
mendili ile ailip iararla bağlıyor. 

Böyle kaç mendili bende kaldı, 

kaç mendili unudarak iade ede
medim. 

Anneleride vücutlarına hayal 
verilen melekler gibi saf temiz 
ve bakir ruhlu.Biz gülütürken ce
viz ağacına arka vererek (Burde) 
itli yor. Arada bir ev itlerinden 
tutturarak kendi genç kızlık za
manındaki muaıeret tarzlarından 

bahsedfti varki hayran hayran 
dinliyoruz. Sami beyle evlenmez
den evvel, İstanbulda kadıköyün
de otururlarmıı. Eskiden mabey
ne lntiıabı olan titiz, akıakalh 

bir miralay mütekaidi olan bü
yük babası çok latifeci bir adam 
lmiı · Geceleri yoktan peri masal
ları icat eder,neferleri beyaz ya
tak örtülerine büründürerek kır· 
mızı fenerlerle büyük bahçedeki 

erik ağacının üzerine çıkarır 
pencerelerin pervazlarını erik
lerle taılatarak milafirlige gelen 
komtu kızlarını ürkütür, aonrada 

• 

bol bol enfiye çeker, kahkaha· 
larla gülermit. O zaman, öz pe· 
deri bir erkanı harp kolagaaı fmif · 

Sert, haıin ve vatanperver 
bir adamdı: Harbi umumide 
( Sina ) cephesinde ıehit olmuf · 
Arkasından büyük pederlde ve· 
fat etmif. İratları ve cüz'i eytaOI 
maaıile geçinmeğe mecbur ol
dukları zaman, Sami bey, ken" 
diıini iltemit ve evlenmitler. 

Gruptan sonra, hüriyetf ebe· 
diye tepesinden Şttli dönüılerlPI 
yat ediyoruz, bu Yl Harda öyle 
tozlu. Çok defa akıam yemeftn• 
alıkoyuyorlar. Sami bey ııe<: 
dönüyor, yahut amcamla kulübe 
gidiyorlar. Suzan, yeni peydah· 
~adığı umuru ıiyaaiy.'! kitlbi ıle 
danı ıalonlarında ve barlarda 
dolaımaktan görünmez oldu. 
Dün sabah onu~ arkasında gölfe· 
ıile birlikte apartman merdiven· 
lerinl inerlerken görd~m. Çevik 
bir atlet gibi sıçrayıp ııekerek: 

( Devamı var ) 
' 
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Hakkı Tarık 
- .. ı:zo.4<-

Beyi yaralayan 
nıuallim Bedi B. 
tahliye edildi 

y apurcular birliği vapur-! Rüsumat mo~örlar? işe y~ra~ mız 
cuları temsil ediyor mu? Ben ne hıleyım? ışe ya -

Bundan bir miiddet evvel _ ...... ... , ,.......... rıyormuş kı• almışlar'. Yakıt gaztesi sahibi Hakkı Ta· d 
rık B. yi tabanca ile cerheden Bu şekildeki Birliğin infisaha oğru 
Bedı B, a~ırcezada muhakeme- • • h kk k •ı b k ) 
sinde bir sene dört ay hapse gittığıne mu a a nazarı e a 1 ıyor 
rnahkCım edilrnitti Mahkemeyi y apurcular birliği ergeç te kadarlardan bir kısın mm fikirle 

___ ,_ ___ _ 
Mesele nedir ve 

Ali Rıza B. 
Maliye müfettişi 
ne diy,~r? temyizden gelen l<nar nakzen oha dağılmak tehlilui içinde bu- rine bakılırsa bu bize daha fena 1 

ıeldiiJlnden don ağırcezada mu- Junuyor. Alôkadarlardan bazıla- ve inanılmak istenilmeyen düıün- j 
hakeme tekrar rüyet edilmi§tir. rınm rivayetlerine bakılırsa bu celer veriyor. Bu vapurculardan 

Mnhkemei temyiz Hakkı bir emri vaki halindedir. Çünkü bazıları birlikteki azanm bir kıs-
Tarık B. in yüzünde bir iz ka- bu birlik milli vapurcularm mmdan ıikayet ediyor. Daha ileri 

Rüsumat işlerinde kullanıl· 

mak üzere satın alman motörlerin 
i~e yaramadığı rivayeti bir 2..C

mandan beri devam eden bir 

Sonra bu maltlneleri kuHanacak 
makinist pek azdır. Ancak 150 
ve 200 lira ile istihdam edile
bilirler. Bunları tamir edecek lup kalmadığı cihetinin rapor· menfaatlerini korumak ve bunlarla giderek bu hususta birliğe seyri- ! 

da olrnadığmdan bu cihetin bil- Seyrhefain arasındaki rekabeti sefaine taraftar bazı kimselerin de ' dedi kodu halindedir. Biz bu mese usta yoktur. 

dirilmesini talepetmiıtir. Maka- kaldırmak için kurulmuıken son- dahil olduğu söyleniyor. Bunlar 
mı iddia bu nakza ittiba edil- radan bu böyle olmamııtır. birlikte mütemadiyen azanın fik-

leyi tahkik ellik VC fU malumatı İ 
topladık: 1 

Mutlaka alındıkhrı fabrikaya 
gönderilmeleri lazımd)r. Alınan 

~ motörden beıi lngitterede dör
düde almanyada inıa edilmiıtir. 
İngilizler beherini 8000 almanlar 
7500 İngiliz lirasına yapmıılardır. 

ltleıını ve Bedi B. in tahliyesini Hatta 0 ıekilde gitmiıtirki, rfni seyrisefain tarafma çekmeğe 
tfllep etti. milli vapurcular arasında bile çalışıyorlarmıı!! 

Bu motörler, umum müdür • 
İhsan Rifat beyle bir fen müşa
viri tarafından mübayaa edil
miıtir. Bu if iclnLondra, Paris ve 

Heyeti hakime Bedi B. in hat derecede ihtilaflar doğur· Birliğin bundftkı dolayi infisa- I 
tabliyeılne karar verdi. fz me- muıtur . ha doğru gittiğinin bir emri vak1 

1 
•elesinden tabibi adliden sorul- Milli vapurculardan ve ala- olduğu ortaya atılmaktadır. . Almanyaya seyahat edilmlıtir. 

rııaıı için muhakeme 2B Hazirana •- - 1 

ta
11
: oıun.~u.... •• •• •• ! Kurbanlık koyunlar Trakya ve Ana-: 

Seyah \t masrafı 4 O, 000 lira
dır. İkinci bir 40,000 lirada nıo· 
törlerin nakli ve sigortası i<;in 
verilmiştir. 

Bu mesele için müracaat 
ettiğimiz alakadar bir gümrük 
memuru bir muharıirimize: 

Bır ufurukcunun doludan şehrjmize gelmeye başladı 
muhakemesi --- Motörlerin beheri saatte 72 

1 
ldlo tayyar benzini yakar, makine
leri tnyyare makinesidir. Saatte 
57 liralık benzin yakar. 

- "Bu motörler İfe yarıyor 

ki knllamhyor. Fazla bir ıey 
söylemek istemem" demiılir. 

Dün ağırcezada üfürükülük Bu sene kurban fiatları geçen seneye 
eden Manav Alinin muhakeme- • b [ d h d 1 

Maliye müsteıarı Ali Rıza 
Bey}de diğer bir muharririmize; 

- "Ben ne bileyim, motör
lerin iıe yarayıp yaramadığmı. 

Yarayormuı, ki almıılar" <Jemiı-
•ine devam olundu. nıs et e a a UCllZ UT Bu mahlneler Avrupa ve Ame· 

rikada tenezzüh için kuUanalır 

zira oralarda bedzin öcuzdur, 
MüddeiAdile H. davasını ıöy

le anlath: 

- Ben kocama tirin gözü
~nıek fçin t"vsiye üzerine bu 
Ufürükciye gittim. 

O esnada Polisler gelerek bizi 
l'akaladılar. 

Zabıt varakasını imzalayan 
Polislerin celbi için muhakeme 
laltk olundu. 

Çocuk düşürn1e davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde 

btr Çocuk düıürme da vasma baı
lanrnııtar. F eriköyünde oturan 
Nefııe H. lrnmıusu Sıdıka Hanım· 
la kavga elmiş, iddia edildiğine 
töre Sıdıka H. Nefise hanımı 
dövrnüı Nefise H, bu dayak tesi
.. , lle çocuğunu düşürmüttür. 

Sıdıka H. dayak keyfiyetini 
inkar v etmiıtir. Muhakeme tıbbı 
"dilden raporun celbine kalmııbr. 
~ .~ --= ---
Aln1anvada da hazırlık 

"' 
Berlin, 3 (A.A) 

"Berllner Tageblatt" gazeteıi 
~elıchtag'daki demokrat1arm 
kruvazür inıasma ait tahıisatı 
kabul etmiyecekleri söylendiğini 
Yazıyor 
~ . 
~~~~~~~~~~ 

.... -.Dil<kat! .-.-ı 
İıtanbulda (Yarın) gazetesi 

nanuna Abona yazan hiçbir 
nıenıurunıuz yoktur. 

Gerelc bu namla ve gerek 
baıka vesllc.:lerle h kt h h 1 er m er ang 
bir müe11eseye trıür- t d -ca.a e erse, 
ınüraca tının kauyen 

nazara 
lllbara alınmamaıı lazundır. 

Aynı zamanda henıen lı
tanbul (4243)e telefon edilnıeıı 
rica olunur. · 

Çünkü bir takım adamların 
lazetemiz namma gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha

ber alınmııtır. 
Bu glbi müracaatlar idare

Ye Yahut pollseahaber veril· 
~ezıe idaremiz hiçbir mesu'liyet 

.,.;,bul elmiyecektir. 
............. ~w=iııili~1 illim .. İl.il ...... .-

Kurban bayrıımına bu gün 
hariç üç gün kalmıı bulunuyor. 

Şimdiye kadar ıehrimize Trak
yadan ve Anadoludan 15 - 2 O 

sürü gelmittir. 

Bu sene, geçen seneye değilıe 
bile evvelki seneye nazaran 
kurban fiatları daha ucuzdur. 

Kuduz 
Son günlerde 
artıyor mu? 

lstanbulda münteıir refikle
rimizden birisinde birkaç gün 
evvel intiıar eden bir yazı kuduz 
vukuatınınm günden güne art-
makta olduğunu bildiriyordu. Dün 
bu hususa ait olarak icra ettiği

miz tahkikat neticesinde iriıtiğl
miz natlce ıudur: 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinin Şehrimizdeki Daül
kelp tedavihanesinde tedavi e
dilmekte bulunanların adedi 35 i 

tecavüz etmemektedir ve bunlar
dan yirmi kadarı muhtelif hariç 
memleketlerden gelen, fÜpheli 
mu sa plardır. 

Öğrendiğimize göre, tedavi
hanede yatanlarm adedi de 20 
ye bile baliğ olmamaktadır. Bun 
larm ekserisi de ; Denizli, Balı
kesir ve Kırklarelinden, ıüphe 
üzerine, tedavi edilmeğe gelen
lerdir' Bugünki ıüpheli musap la 
rm adedi de, daha evvelkilere 
nazaran tezayüt degil tenakuıi 
arzetmektedir. Bunların arasan· 
da, hakılti musapların ne kadar 
olduğu malüm değilse de, araz 
gösteren mevcut olmamQıaına 
göre muıap olan yoktur denilt.
bilır. 

Bizim de hatırladığımıza göre; 
Geçen ayın ortalarında, Denizli
den kelen birlıl kudurmuf ve 
ölmüttü · Şu hilde ıon günler
deki hakiki nıuıap bir tanedir 
ki, bu da dehıet verlcek bir ha
dile değıldir. 

Bu huıuıta malumatına mil-

Bir az küçük olan kmbanlar 
için 15 lira istiyorlar. Daha 

1 • 1 

'Jsmail Hakkı P. ş. 
1 

tir. 

Vali 
büyiikleri 20 - 18 liraya sattlıyor. 
bu ıene fiatların düıük olmasına 
rağmen .kurban ahcı az bulu
nuyor . Çünkü piyasadaki, para evleniyor mu? Ağlebi ihtin1al Sah t;iinü 
kıtlığı bunada te ir ediyor. Bun
dan dolayı kurban getirenlerde 
bu halden tlkayetçidirler. 

'ı geliyor Şehrimizde bulunan esbak Vali Muhittin beyin Ankara-
levazım reisi topal lsmail Hakkı 

dan bu gün, olmaz,a Salı günü 
' paıanın evlenmek teıebbüsünde muhakkak surette gelmesine in-

K h •b • • bulundu~u haber ahnmııtır. Mu- Uzar edilmektedir. e rı ar ışı. mBileyh mulga Harbiye nazareti • 

1 
masraf nazırı merhum Hacı Mu- Alnıa11yada11 bir ll!Jbk 

->~· bittin beyı·n zevce"ı·te evlenecek- · ı l A ı. { 
k • • d ., lltla .allmız uch·lu ar :' 

1 Memle etımız e mıı. Berlin konıolo.ıuııumuz tara-

' ölü bir hale geldi 1 Şun-U •·· •0.:rıw5~·e·· dı·k.1 1 fından yapılan istatistiklere gö· 
1 g Y re geçen ay zarfmda Almanya-Kehribarcılar Ankaraya bir ~ . . . 1 dan memleketimize 1 milyon 85 

heyet göndermiılerdir. Bu heyet Şirketlt'r koınıs<:n ~ırket- 1 bin marklilt ithalat olmuıtur. 
Ankarada İktisat vekilini aörecek kr hafik1nda rapor yaptı 

1 
Bunlardan 144 bin 981 mark

ve bir takım temenniyatta bulu- ' 1 J_ • i Remzi 1 bk makine, 134. bin 480 markhk yerli ıirket er :tSomıser 
nacaktır. Bu temenniyat ıu ıe- B f d Jstanbulda ve Tür- porselen eıya 470 bin marklık 

d·ı k . 

1 
. tara ın an 

kilde hülaıa e 
1 

ece tır: h kk d b' elektrik malzemesi ı 05 bin 85 3 ki edeki ıirketler a ın a ır 
Türkiyede kehribarcıhk ölü 

1 

Y h 1 kt dı Bu ra- markhk mensucat eşyası teıkil . B l rapor azır anma a r. 
bir hale geluııştir. undan ev ve ediyor. 

b l k ti bil porda ıirketlerin g~çen seneye 
diğer azı mem e e ere e 1 l h Nc·ı 111·,re ha rıtaJarı 

l b b - t nazaran ne kazandık arı veya ut ihracatı yapı ao u ıu e mun e-

1

. . . . J 

b' h ld d" l ne kaybettıkierı faahyet sahasını Kazalar için yapılan harıta-
sipleri periıan ır a e ır er. 1 b 1 lardan maada nahiyelerin de 
Bunlar bundan evvel birde ko- terkeden şirket er .va.na un atrlm-

d 1 d e harıtaları ikmal edllmiıtir. Harl-t ·f tesis etmiıleraede yaıa t- sermaye erece erını, ve a e 
opera 

1 
d ·· k - k ·· n talar dahiliye vekaletine gönde-mak kabil olamamııtır. Bunda rini bu rapor a gorme mum u 

kredi usullerimizin bozukluğu olacaktır. rllmlıtir. 
gibi noktalar da amil olmuıtur. r, esire yederi ihale edildi 
Henüz epey 8Z&!I bulunan bu }.,,,knwk nar/o Defterdarhk .dün, bütün, ıne-
şubenin yaıatılması lazımdır. Mayısm altıncı salı gününden •fre yerlerinin ihaleıint yapmııtır. 
Bunun için bir az himayeye lü- mbaren Ekmek on iki buçuk ve 11· -· 
zum vardır. Ankaraya aıiden francala yirmi bir buçuk kuruıtur. j _ '·)~ Al~JN,,IN ·fAI{ \'İl\11 \ 
kehribarcıların mürahhaslara bu- f>oJis nıiidürü Şt rif B. ~1ayıs f 
nu isteyeceklerdir· ı 

1 
Senet P AZARTESI Senei i, 

P 1. -d- - Şerif bey e 
_ ..... ı-w t ~ ...... - o ıs mu uru B Reımlye 5 Hicriye 

1. ·· t ikinci ıube müdürü Şükrü · H.130 ı !148 l ~la t)'l' JllUS eşan b · zi Q 

w Dün M. umumi Kenan eyı - N 1 J -
Şehıl'mizde bulunan maliye an1az va <it an 

yaret etmiılerdir. Al 
müsteıarı Ali Riza B. dün de /ı afranga Alaturka 

h -d- 1-kı · d )r(>JIİ bir par•' ı. d. ı. d. muhtelif in lsar mu ur u erın e 
t Son aünlere kadar taı yığan- Güneı 4

1
53 Güneı meıgul olmu§ ur· e Ô 

larıla dolu olan Sultan Amel Öyle ı 2, l1 yle 
9,44 

5,02 
racaat eden bir muharrlrimize 
de, sıhıye müdürü ali Rfza B. 
ıunları söylemiılir: 

"Kuduz vukuata, ıon günler
de hiç çoğalmıt değildir. Bu 
hususa müteallik yazılar da asıl
sız ve esassızdır. Son günlerdeki 
vukat ta, her zama.1 olduğu gi
bi nleladedtr. dem istir. 

camii ile kütüphane ittihaz edt. ikindi 16,04 İkindi 8,55 

len bina arasındaki meydanlığa Akıam 19,09 Akıam 12,00 

t . bi" park yapı Yatsı 20,53 Yatsı 1,45 

'

ehremane ınce • ı a-
İmsak 2,55 imsak 7 ,46 

1 caktar. _, __ ...__.:_.;;.;;.;;,~;;;_....;..:..:;..;;;__ 
Emanet bu sene meydanlığa Zilhicce 

yalnız ağaçlar dikecek ve gele- 6 
cek sene bütçesine koyacağı \. _ - ____ _ 
tahsisat ile parkı yapacaktır . 

Kaıım 
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Hint ve Mısıraltam'İstik
lil mı kabul ediyorlar ? 
Bir taraftan Süveyiş kanalından 

asker cekmek talebine 
' hayret ediyorlar ! 

(Londra: 
"Bermingham" de lntkadeden 

mü"taktl amele fırka11 kongresi 
Mısır ve Hındiatanm tam bir 
istiklale haklarını teyit eder bir 
karar vermltllr. 

Bu karara, ılyaai mevkuflar 
hakkında bir affi umumi ilanı, 
Meraataki muharebenin durdu
rulması, Hindlltan ile bir doı
luk konferan11 akdi huıuıları da 
dahildir. 

İn,qilt3re askeriul çeket!ck mi"! 
Londradan : 1 

(Deyli ektapres) gazetesi Jn
glliz:- Mısır müzakeratmdan bah
settiği sırada c' iyor ki : " Mısır 
heyetinin Mısırdan lnıilfz aske
rinin çekilmesini istemeleri Ha
riciye nazarelini düıündürmüt 

ve lngllterede tiddetll bir mera- 1 

kı mucip olmuıtur. 
"Eğer bu talep kabul ediline 

askerimizi Süveyt kanalından 

çekmemiz lazım gelecek. Halbu 
ki oraaı Britanya İmparatorlufu 
ticaretinin en can alacak nokta-

İntıiller<~ ltisabma 1Jlnura 
J/fl,tjan alımlar! 

lıkenderlyeden: 

Gümı ük umumi idaresinla 
neırettiği bir iııtatlıtlğe naza
ran 1930 senesi Şubatı iptlda
aından yeni tarif enin tatblka 
baılandıfı 16 Ş\lbat tarihine ka
dar 2ö7 ,980 lngiliz (2,391, 194) 
Türk, liralık tütün ve 8,471,301 
lnglliz (84960,200) liralık sair 
eıya ithal edilmiıtir. 

Mezkur müddet zarfında 
9,525,757 İngiliz (15,303,297) 
liralık pamuk ve 28,024 lngflfz 
(288,64 7)liralık ılgara ve 380,082 
lngJliü (3,81 J ,866) liralık sair 
eıya ihracedilmiıtir. 

ll1tS.'Jfl - İngiltere tiNırcli 
Moıkovadan: 

Jngiltere f le yeniden tesisi 
münasebet ettiği gündenberi 
Rusyanın lngiltereden on mllycn 
liralık mubayaatta bolunduğunu 
Londradakl Sovyet ticaret hey
eti relıi beyan etmlttir. 

ııdır · " Rusyanın satın aldıiı ıeylerln 
İskmuleriye tle kaç deniz mühim kıADIDI ziraat makineleri 

lıa11uınıı açılq/01" "! teıktl ediyor. 

lıkenderiyeden : Jngillz fabrikalarından bfrile 

Deniz hamamları ınıaaı için ilç mily-on liralık ıuni gübre ve 
bu sene t 900 ruhsatname tevzi boya için mukavele akdedilmiı-

edilmiı ve bunlardan 6000 İngiliz Ur. Ayni zamanda bu fabrika 
yanı 60 küsur bin TQrk liraıı• Ruayadakl kimya fabrikalarına 

resim allnmııtır. fenni muavenette bulunacaktır. 

Şayanı hayret bir mesele!' 
................ 

Tenekeden' yapılan şişe kapakları 
Avrupadan . 

Memleketimizde küçük san' -
atların terakki etmeıi için ahali
mizin o gibi mamulata ra~bet 

etmesi lazım geldiğı gibi hOkü
metlmlzln de himaye etmesi lazım 
gelir. Bilhassa Avrupa dan gelen 
malların aynı bizde yapılına o
nun revacını temin etmek he
pimize düıen bir vatan borcudur. 

1 

Bunun en basit ıekllnl kayde- 1 
delim: Bira, gazoz ve su ıtıele- . 
rl üıUlndekl teneke kapaklarm 1 
cilmlell eTvelce Avrupadan Jetlri- I 
ltrdi. Şimdi lae lkl aan'atkirın 9 j 
ıene mütemadi bir siyi ne
tlceıl olarak bu;J<apsülları aynen 
Avrupa malı derecesinde güzel 
ve temiz olmak üzere yapmak 
kabil oluyor. 

İki arkadaı dokuz sene evvel bu 
kapıülleri)mal için konıerve ku
tuları yapan fabrikalardan artan 
hurda tent ke parçalarını alırlar 

Te ellerlle kapıül haline ko1arlardı. 
Bu amebye ıtmdi maklnalara 
lnhlıar elmiıtır. Yüz yfrml beı 
yaprakbk 50 kilo sıkletinde 
bir teneke laladıiıaclan binlerce 
kapsül imal edilir. 

Evveli tenekeler aafba halin· 
de olarak tazyiki& lt'-7• b!r 
makinanın altına verilerek afak 
daire ıeklinde kesilJr ve diler bir 

geliyordu!. , 

maklna da kenarlarının tirtıllarını 
yapar. Bundan sonra el emefi 
baılar, bu kesilen ve kenarları 

yapılan kapıülların içine ince 
bir kafıt konur. 

Ayrı bir maklnada bulok ha
linde gelen kalın mantarları is
tenilen ayarda ince yaprak ha
linde keıer, diğer bir maklna da 
bu yaprak mantarları dairevi pul 
haline koyan ve lrçtler de bun
ları kapaülların içine 'yerleıttrerek 
ameliyyeyl ikmal ederler. Bu 
muta vazı f abrlka g6nde on bet 
bin kadar kapıul yapmaktadır. 

Eğer rağbet bulurda mal sar· 
fiyatı artarsa günde yüz bin .:ı

det kapsül imali kabil olur ve 
bu yOzden ifçl aileleri kendile
rini geçi ndirerek ihtiyaçlarını 
kısmen olıun temin ederler. Ma
alesef bizim Türk gençleri bu 
gibi san'atlara raibet etmiyor
lar. 

Sofyadan gelen bir Bulgar 
da bu iti yapıyor ve bizim cebi
mize kalması icabeden bir çok 
para kazanıyor. Bu mal evvelce 
Avrupadan ıelir ve bin adedi 
yüz ıekıen veya iki yüz kuruıa 
kadar satılırdı. 

yem tatbik edilen g0mr6k 
tartf..aade, bu albt .. ~adan fazla 

Şelu·emaueti11in nazarulik
katma: 

Şehrfnılzde mer'i olan ebnfye 
kanununun tarihi pek eskidir. 
Onun yapıldığı tarihte tlmdlkl 
bina sistemleri . malum bile de
ğildi. Beton arma usulile yapı
pılan binalara ahıap sakaflar 
hakkındaki ahkimın tatbiki pek 
garip deiil midir. Bundan dola
yı yapıların talil edıldiği görü
lüyor. Bu ise her taraf için 
zarardır. Binaenaleyh, bir an 
evvel elzem olan taıhihat yapıl
malı ve ıehrln güzelliğine taal
luk eden asriliğin lca~ı icra edil
melldir. 

- ' "~"'C? 

Zabit vekillerimi
zin isimleri 

Birinci sahifemizde resimle
rini dercettiğimiz Harbiye mek
tebinde bu sene mezun olan za
bit vekilerimizln iılmlerl ıudur: 
(Önde oturanlardan sağdan: Ab
dullahB. (Erzrum), Süleyman B. 
(Bozkır), Abdurrahman B. {Kon
ya), Zeki B, (Erzurunı), Kamtl 
8. {Betiktaı), arkada soldan: 
Nihat 8. (Erz.), 't ıldırım B. (Tra
buzon), Kılıç oğullarından lıa B. 
(Türkistan), Hazım B. (M'lnaatır) 
MuharremB.(Paıababçe), Senca.r 
B. (Trabzon), Haryl B. (Kelkit), 
Yusuf B. (Erzincan).] 

- _ ...... .............. ..__ __ 
Poliste 

Gizli fabrika 
Dün de gizli bir rakı 

fabril<ası basıldı 
Eyüpte Bahriye cadedeıinde 

Tevfik pafa bahçesinin müsteci
ri manastırlı bahçlvan Rtfatın 

bahçesindeki ahırda kaçak rakı 
yapıldığı müıkürat muhafaza mü
diriyeti tarafından haber alınarak 
dün ;taharrlyat yapılmıı Oıman 
Aptullah Mehmet hakkı Obnik 
ve Arlin gizli rakı yaparlarken 
yakala nmıılardır. 

Gizli imalathanede 200 kilo
luk kazan 600 kilo cibre üzüm 
60 kilo rakı müsadere edilmııur. 

Bakka 1 hırsızı 
Büyük ada bahçivan oğlu 

sokağında bakkal Yorglnln dük
kanına hırsız glrmlf, bir miktar 
parf\ ~e altın saatı çalınmııtır. 

Denizde bir çocuk ncışi 
Kuru çeımede Rıhtım tirke

tlnln antirepotu önünde denizde 
bir çocuk naıt zuhur etmtıtlr • 

Naıin mu.ayeneıinde altı ay
lık bir çocuk oldufu anlaıılmıı, 
vefatının eıbabı anlıı ıılınak üze 
re morga ıönderibnlıUr. ___ ,,, _____ 
l\tuhaf aza nıemurlarının 

tcnsikı 
Ankara, 4 (Telefon) 

Gümrük muhafaza memurla
rının tenılkı layıhası mütalaaıı 
olmak üzre vekiletlere gönderil
mlıttr. 

== -
reılm alındılı için biraz refbet 
bulmaktadır. Hatta daha fazla 
mal yaparak lrana, Afganlıtena 
ıevketmek bile kabil olur. Ora
larda bulunan Tiirk ıehbender· 
lerl buna biraz yardım etmeli
dir. Yalnız itin eayanı hayret 
ciheti Bomontl febrlkaıının bir 
aenede vasaU sarfettlil ilç mil· 
yona yakın kapı61ler elln Avru
padan getirilmekte oldufudur. 

Muamma! 
- Arap n1asah -
. . . Kızgın bir öğle güneıt 

badiyevl tahammül edilmez bir 
cehennem haline getiriyor. Deve 
hörgücüne benzeyen tepeciklerin 
ardından kalkan kum yıgınları 

sert bir sam ruzgarının önünde 
etrafa ıavuruluyordu .. 

Badiye bir kum mahıerlne 

dönmüıtü.. Bu bir kum kasır
gası idi. 

Beyaz ve ipek burnuzuna 
sımsıkı buriinen Ebülmuzlim, 
çevik ahmn böğürlerine ıtddetle 
mahmuz vurup ıehire doğru 

yol alıyordu .. Fırtına dalga dalga 
savurduğu kum bulutlarının arası
na dalıp çıkıyor; gideceği yere 
bir an evvel yetiımek için sabur
suzlanıyordu. Ebülmuzlim otuz 
yaılarında kadar vardı ve yakın· 
da sahranın en güzel kızanın ko
cası ve en nufuzlu kabile reisi 
ıeyh Abdürrahmanın damadı o
lacaktı .. Bir tfmrek, bir yıldırım 
hızı ile sürdüğü kır arap atı, 
badiyeyi aımıı, ıehrln çar111ına 

yaklaımııtı.. Ebülmuzlim attan 
indi ve hayvanın sırmalı dizğinl
ni koluna takıp çarııya doğru 

yürüdü .. Dar sokaklardan; ince 
bacaklı yarı çıplak çocukların 

oynadıiı mahalle arasından ge
çerken , onu gören ıehirliler 

hürmetle çekiliyor; Yol veriyor
lardı .. O çarııda bir kaç dükka
nı dolaımıı, nihayet aradığı yeıil 
boncukları ihtiyar bir yakutçuda 
bulabilmlıti. 

O bu boncukları ıeyhln 
kızına ; kalbinin sahibi olan 

Hamraya götürecekti. Ahı 
veri ti bitirdikten ıonra tekrar 
badiyenin yolunu tuttu. " Ku
lubeli meı<..lt " in geoit kemerll\i 
geçerken orada diz çöken gö~aü 
açık bir fakir gördü. Bu adam 
ince, zarif ellerini kaldırmıı; 

" - Ya erhamerrahimin. Fa
kire bir sadaka! diyor ve bir 
muıka uzatıyordu. Ebülmuzlim 
muskayı aldı; ipek kuıağının 
arasından bir keıe çıkardı ve 
kea~yi diz çöken fakirin önü· 
ne atıp hayvanını mahmuzladı 

yolda muıkayı açmıı ıu cümleyi 
okumuıtu. 

" Allah en büyük, aıkı yarat
tı ve ıeytan aıktan korktu. " 

* * Şeyh Abdürrahman, ıehtrden 
uzakta, badiyenin gerisinde iki 
katlı bir evde oturuyordu Şeyhin 
Hamra isminde ceylan gözlü, güzel 
bir kızı ve genç bir eıiri vardı .• 
E.trkabtleler arasındaki cenklerde 
alınan gaoaim ııraaında ıeyhln 

eline düımüt ve onun en mutı 
kölesi, en sadık adamı olmuıtu. 
Şeyh kızı zengin bir tacirin 
oilu olan Ebülmuzlim ile evlen· 
direcek ve kırk deve kestirip 
büyük bir ziyafet verecekti!. 
Fakat ceylan gözlü Hamra, Ebul
muzllml istemiyor, babaaının 
eılrl, kölesi, genç fakir Ebül
nıuhıinl seviyordu.. Şeyhin ve 
zengln tacirin oflu Ebülmuzlimın 
bu atzlı alikadan haberleri yok
tu .• 

Hamra evin önilnde gölfeye 
çektlnııı, kendi kendine dü1Q
nü1ordu. Birdenbire atını ı6re· 
rek ıelen Ebülmuzliml gördü ve 
içert, •Te çekilmek lıtedi. Onun 
yGzünG bile ıörmele tahammül 
edemiyor, uzaklaımak çok uza· 
klara kadar gitmek lsU7ordu. 

\'azan : /Ja.liian İlhami 
Tacirin oğlu atından indi ' 

kızın yaına yaklaıtı . .. ve oP11 

memnun etmek için kum lcaıır

gaaı içinden geçerk getlrclJli 
yeıll boncukları Hamra'nın önll· 
ne bıraktı .. 

lf- * 
Şeyh ile Ebülmüslim, karfl 

karııya akıam yemeğini yemııJer; 
hava almak, bir az serinle111d 
üzre evin damına çıkmıılardı •• 
Arap evlerinin düz ve geoit 
damlarına serilir, bedriler bd 
güzel taraalarda hava alır, serlır 

lenlr ve uyurlardı.. Ebülmuzlilll 
o akıam ıeyhln evinde mt•aflt 
olacak ve erteıl gün de Hamr• 
ile evlenecaklerdl,. Şeyh verr 
ceği ziyafetin hazırlıklarını bl
Urmiı; rahat, müsterih bir halde 
burnuzunu atıp keyfini çat· 
mlıtı .• 

. . Güzel bir mehtap beyaS 
arap evlerini aydınlatıyor, ınce 

az serince bir rüzgAr hurma yap
raklarından seıler, kokular ge'" 
tiriyordu .. Şeyhin de, Ebülmuz· 
limln de sinirleri gevıemtı, beden"' 
lerlne rahavet gelmifti., 

. . Vakit ilerledi ve hasırın 

üzerine uı;anıp tatlı bir uykuya 
daldılar . . taraıanın kuytu bir 
köteainde, ince bir hasırın QstOn· 
de ıeyhln esiri Ebülmuslim oyu· 
yordu.. hamra aıağıda, evde 
kalmııtı .• 

* * • · Şeyh ile tacirin oflu, er-
tesi sabah gök afarırken uyan· 
mıı, rüyaya benzeyen bir mu· 
ammanın içinde kalmıılardı •. 
Taraıamn kuytu bir köıesinde 

kıvrılan fakir köle Ebülm6sliD 
meydanda yoktu .. ceylan ıözlil 

güzel Hamra da gaiplere karıı· 
mııtı .. 

Şeyh kıymetli taılar, yakut· 
lar ile ıüslü, stvrl hançerini ku
f afına soktu • . 

1 :bulmuzlim tüfeflnl omuzu· 
na attı ve o gün ikisi de yola çı· 
kıp akıama kadar aradılar . • 
Köle ile Hamrayı bulamadılar . 

•. O gün ve o günd,.n ıonra 
bu muammayı kimse halledemedi· 

• 
istop! . - .. ~~-

lngiliz ceberutu bu! 
Milli kıyam 

fitne imiş 
Stmla, 3 (A.A) 

Stmla' da çıkan yevmi ıazr 
lelerden biri çıkardıiı bir fevkal· 
ide nüıhada Pepver mıntaka· 

ıında ve hududun ıimall garbi· 
sinde bulunan eyaletlerde fıtne 

ve fesat tertip etmek maksadtl• 
yapılacak lçtimaların meni hak"' 
kındakl kanunun tatbik mevki· 
ine konduğunu haber veriyor. 

. Ahali galeyanda 
Kalk6ta, s (A.A) 

Abalı bu akpm bir lçtflll• 
yapmak lstemtıtir. Zabıta, bu 
toplanmanın kanuna mqayir 
oldufunu bildirmlt •• halka ela· 
iılmaıını t•ldlf etmlttlr. Fakat 
ahali bu emre riayet etmedilfD'" 
den polislerin hücumuna marGS 
kalmııbr. Birkaç ki•i yaralanmıf 
6 kiti de teyklf olunmuıtur. 

l 
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[Birinci sahifeden devam] • VAPURLARI }"eni flkacak : TfYATRO VE SINEMA i 

t~ktor tekrar cevap verdi, hulasa • • ->~<· - .KARADENiZ MUNTAZAM HoşgÖr ! •••••••••••••••••mıi••••• .. ••••= 
o. sele hararetlendi. Mazhar lngıltere•ve gı·rmek ve LÜKS POSTASI Raşı•t Rıza b illan B. bir gün evvel tekrar 'J Yarın "Hoıgör,, isminde reıimli 
ıı"ti bahıı karııhrarak kadın bir- i l JOO • f 1 · Muhalefeti hava hasebile haftalık bir mecmua intiıar ede-

lb nın ne hak ve salahiyetle s eyen ıs er ın hareketi tehur eden: cekllr. 

.:uın kadınlar namına ı\)z vermeg., e mecbur- Sadık zade Hoogörde gazeteciliğe 30 ıene 
YledliJne hayret ediyordu. 1 

ve 

Arkadaşları 
Fransız 1~iyatrosunda D" b vapuru p t . evve intiıap eden Türk muhar-

b un irlik reisi Latife Bekir mUŞ M azar eSI rlrlerinden Rüıtü beyı'n gazetecı-
-nunla FÖrüıtük dedlkl: 

5 ayıs - M h O b Pariıten lnailtereye gitmek Günü akıamı ıirkeci rıhtı- lige baıladığından itibaren gör-

hi 
az ar ıman eyin sth- 0 d k I mecınuaaında sıhhi bir mak iıtıyen bir Türke, logiliz konıo- mından hareketle(Zonguldak,lne ü !erini aynen yazacak, hikliye-

fi 11uı.1Jı:; salı akşa1111 !!,4!; de 
Hanri Benistaynin eseri: 

:::.in intııarı gayet tabiidir. ;~ loıu l 00 lnglllz Jıra11 ibraz etme- bolu, Samsun, Ünye, Ordu, ler karikotürler , ilmi içtimai, 

Yadk9a1~eyde kadın birliğinden zi- ylnce paıaportunu vhe edemi- Gtreıun, Görele, Vakfı kebir, fenni makaleler ve tarihi mace-
•a ın dokt ı ğ' ı bildi i tir Pulath T b S ralar okuyacakıınız. verıneıı lA d or arımızın cevap yece ın rm f , ane, ra zon, ürmene 

azım ır. Sonrada, halen hah ticareti Rize) iskelelerine azimet ve 
Neteki b E d f-t b m avukat Haydar Ri- yapan ir rmenl l gün sonra av et edecektir. 

Se eyfn kerlmeıi olan dolitor avdet edeceğine dair kefu.let et· Tafsilat için Sirkecide Mea'a-
llliramis H - d k b 1 d hazı I · guzel bfr cevap mitse e gene a u edilmemiı- et hanı altında acentalığına 

r •maktadır. - T · lir. muracaat. elefon lıt. 2134 
dt - Doktorun son cevabına ne Yalnız Türklere yapılan bu ••-11111-.. llılliiiıİİllllllİİİıİİİlııİıİım•I 
Yorıunuz. BARl'IN POSTASI 

muamele hükumetimize bildiril-
lt - Kadın birliği, ıöz söyler· mittir. s )h Ç ~I umuın kadınlık namına U ;a:.ı:ry~ı arşan• 
ler hancak birlik namına ıöy- Gayn nıenkul . nıalların ha günü Sirkeci rıhhnından 
Ptf.·

0 
Clll eaaıen biz bu meselede 1 hareketle ( Ere~lf, Zongul-

•rna b açı \ artırnıa ı'],:1·111 ° •lnd n eyin sükut tavıiye- dak, Bartın, Kuruceıile Cide ine-
en evvel ıuımuıtuk. 4 - i b l I 1 la f ncu cra memurluğundan: o u, ı ııe, Abana iıkelelerine 

ti e Bekir hanıma birliğin Aç k t l d )ent f ı ar ırma i e paraya çevrile- azimet ve av et edecektir. 
8u ne aaliyetl olduğunuıorduk cek gayrı menkulun ne olduğu Yük ve yolcu için mahalli 
•k•~Gdva) refae hanımın gururunu 2 bab hane temamı gayrı men- müracaat· Sirke i l k 
ct. ~h 1• genlı koltuğuna bir az · c sa onu arıı-

a yerleıerek: kulun bulunduğu mevki mahalle- ıında Mizan Oğlu Han No: 2 

ff ıi, sokağı numarası Eğri kapu Telefon lıtanbul 354 
ded - em, öyle faaliyetler ki Hacı lıyaa M. Bakkal 20 eski ve 
fa'-l, herkesi hayrete düıürecek 1 TAVİLZADE VAPURL-AR-1 
Ilı 11:at •ize tlmdiden bir fey söyle- yeni 1 O ve Balatta Hacı Ali M. 1 
•ın. demirci sokak eski 13 yeni 15 No. Ayvalık - İzmir Ekıpreıi 

) lattfe Bekir hanıma birliğin takdir olunan kıymet Balatta ki Saadet vapuru 
d~biı mitingle muvaffak olma- 500 diğeri 850 lira artırmanın 
b na dair, Nezihe muhiddln yapılacağı, yer, gün ıaat 4 ncü Her pazarteıi akıamı 17 de 

0 
-Dıının •özlerini tekrar ettik bize icra 8-6-930 Pazar ıaat 14-16 da Sirkeci rıhtımından hareketle 

h •ualfmtz için elimize bir Avru- 1 - lıbu gayrı menkulun ar· Gelibolu ' Çanakkale, Küçük 
ok lllecmuarı sıkııtırdı, birazını tırma ıartnamesi 27-5-30 tarı- kuyu, Altınoluk, Edremit, Bür-
)o u;uk hülaaeten ıunları yazı- hinden itibaren f 30-218 No. ile haniye, Ayvalık, Dikili ve İzmir 
lint u: "Türk kadınları bir me- 4 ncü len dalreıinln muayyen bkelelerine azimet ve avdetle 
"-: Yaptı. Mühimdi, zira Franıız numaraıında ~her kesin göre bil- Dtkil_t ve Çanakkale ye uğraya 
bt ınının bala elde edemediği mesi için açıktır. İlanda yazıh rak Istanbula muvaaalct ede-

ı:d hakkı, intihap hakkını Türk olanlardan fazla malumat almak cektir. 
ktQ ıı;: daha evvel kazandı. La- ıteyenler, ltbu ıartname,e ve Yolcu bilt'ti vapurda da ve-
• .Lh endtlerine kalıaydı belki rllir. -.. - 3 0-218 doıya numarasıyle memu-
l-il geç ve daha korkak dav- rlyetlmlze mGracaat etmelidir. Dikkat: Edremit yolcuları 

-caklardı,, 
... Bu mekale ıualimize cevap 2 - Artırmaya ııttrak için trene yetlıtlrllir. 
-Jılı yukarda yazılı kıymetin yüzde Y · T ·ı d b' d l 1 rmı idi acaba.. Herne ise. emıt avı za e ıra er er 
ta Ayrılırken Latife hanım:bay- yedi teminat gösterilecektir. Telefon iat. 2210 
IQ lllın ikinci günü rozet günl..- 3 - Hakları tapu ıicillile sa- -ilia &: w 

,.~~dür, hUfen onuda onuntma- bit olmayan ipoteki alacaklılarla lst<!nbul dördüncü icra 
.... 

1
1z diyordu.. Ogün bizim de diğer ~ alakadarların [ve irtifak 

"• h kk dairesinden : 
)lQ09a tenezzühü günümüz de- a 1 ıahiplerinln bu hakklarını 

ce: Ae huıustle faiz ve masrafa dair Beyoğlu civarında Aynalı 

0 
- Oh! ne eyi hiç olmazıa olan iddialarını ııbu ilan tarihin- çeıme mahallesi al sokafında 

ru!~n gazetecilerden kurtuluyo- den itibaren yirmi gün içinde 6 No. hanene sakine i'cen halen 
...... ::. •• ~~dl. evrakı müıbitelerile birlikte me- ikamet"ihi meçhul ve kanuni 
bı Dav;;··: .. °K~~·b·~·~···b~;;~:;:~:; muriyetimlze bildirmeleri icap müme11illeri bulunmayan Teodoı 
ra:•ncı günü Darütpfaka lisesi eder akıl halde hakarı tapu ıi- oğlu Koıtantin efendiye. 
"-~•na Rozet tevzi olunacaiın- cillile ıablt olmıyanlar ıatıı be- Alacakla Vasil efendiye latan· 
~ muav t d b l delinin paylaımaımda hariç ka- bul birinci ticaret daireıinln 929 "-il E ene arzuıun a u u-
le l rkek ve Kız muallim mek- lırlar. 247 No. ve 17-9 929 tarihli bir 
ı-f eriyle reımi ve buıuıi liıeler 4 - G.öıterilen günde artır- kıta ilamı mucibince borçlu oldu-
ku:be ve talibatının arefe aünü maya ittirak edenler artırma ğunuz rnoo lira ve nizami faiz 
ıc-1: almak üzre, hüvivet vara- ıartnameslnl okumuf ve lüzumlu ve meaarlfi ıairealne mükabil 
IQ- rını müıteıhiben Nuru Os- malumatı almıı bunları temamen Üıküdarda çatal çetmede tn-1-
ıı1:1~ede kain Cenı'iyeti tedri- kabul etmtı ad ve itibar olu- 2-3 4 20,21, 22, 23 No. arsalar· 
~ ılamıye merkezine müra- nurlar. Uıtünde bırrkılan gayrı la Beyoğlunda Peye le paıa ma-

....__ -t eylemeleri rica olunur. menkulun bedeli zamanında ve- h ll d b ~ rilmezae gayrı menkul ikinci bir a eıinde ere oyu caddeılnde 

k
. Gebze sulh hukuk ha- artırma ile ıatılır ve bedel farkı cedit 10-8-7 atik 11 No. Bomonti 
1"")'" · d ve mahrun kalınan yüyde beı fabrikasının ihtiyaten haczi ile 
.... ıgın en: yarım k faiz ve dljer zararlar ayrıca meblağı mezburun tahsiline mü-

llıflte•eff T aryeıl eballainden hükme hacet kalmaksızın me- tedair hükmün infazını talep et-
leybı a aban oğlu hacı Hü- muriyetimizce alıcıdan tabıil mittir. 
1aa.,,.:!~ lerekslne aft Bedelen olunur. Bet numaralı fıkraddki Meblağı mezburun!fai~i niza-
ve Kalaycıy:İu '!lucablar ve Aksu ıart tahakkuk etmek kaydtle mi ve mesarifl icrelye ve zaru-
•e Ôrta bayır e Kocaoilu yeri üç defa bağrıldıktan sonra gayrı riliyle birlikte tediye edilmeıinl 
~raiaç ve Kız~ib_ Kızılbayır ve menkul en çok artırmanın üs- natık tebliği miiktezi ödeme emri 
hQnar ve Çakaldere7ır ve Atağı- tünde bırakılır. Şart tahakkuk lkametgihınızın meçhullyeU ha-
b •e Y la l etmezse artırma geri bırakulup le\ı~arbatı ve Ta~larbaıı -~•k ~ alıcı taahhütlerinden kurtulur ve ıebtyle tebUi etHlmemiı olduiun-
d t nde: malumulhudut •• 11~ teminalta kalkar. dan tarihi il&ndan itibaren 13 
p6'Q:uGın mikdarını havi on alta 5 _ Artırmanın birinci ve gün içinde l 930· 2 ı 2 doıya nu-
"1-rÇe tarla 9 Haziran 980 tarı- marasıyle dördOncü icra daireıl· 

l
}'• llluıadif Pazartesi günü aaat Ya ikinci almaaına ve gayrı ne milracaatle borcun temamına 
~ te b ınenkule tealluk eden kanuni ~&.. llmüzayede furruht edile- halde veya bir kısmına veya alacaklı-
•-~:~den talip olanların mezkur a •e 1atıtın tarzına göre nın talnp icrası hakkına itirazınız 
....... ı l diler ıartlar. ._ •tın kıymeti muhamene eri y vana bildirmeniz ve ya tarih' 
a.ıC:lbuu olan mebilığın / de azılan iki bap hane yuka- llAndan itibaren bir ay zarfında 
C.-L Dlıpettnde pey akçelerile rıda aaıterllen 8-6-930 tarihinde borcu vermeniz akıl takdir de 
~ •ulh H ki 1 i - 4 ncü icra menaual tu d d f d h l d -.it ı t a m 1 ine ve gor- A u o osın a kanunnn tart i a 1 in e icraya 
..... ı. ı eyenlerln d B l k i tıhu ilan ve aöaterllen t .. d .... "illa e e en aryes • ar ırma devam olunacagı ö eme emri 
'-Gr-~ ~İ Hey'eu ihtiyariyesine ıartnameıi daireılnde •ahlacafı makamına kaim olmak ·üzere 

a •rı ıl&n olunur. ilan olunur. ilAn olunur. 

-- ~ · 

lstanbul 4 düncü icra 
nıenıurluğu nd~ n: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu 
Adalet hanı namile maruf hanın 
n'O da 38 hi11esl Gayrı menku
lün bulunduiu mevki, mahatleai 
sokafı, numaraıı: Galata Bereket 
zade M. atik perıembe pazarı 

caddeıi hezaran ve bank cedit 
hezaran ve bank ıokeğında 2 1!4 

6,~,4,6,8,2,4, ila 10 dır takdir 
olunan kıymet 60000 tamamına 

Artırmaı~ın yapılacağı, yer, 
gün, ıaat: latanbul 4 üncü icra 
dairesinde 26-5 - 930 pazartesi 
saat J 4 ten 16 ya kadar 

1 - lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnamesi 15-5-930 tari
htnden itibaren 929-39 numara 
ile İstanbul 4üncü fcra dairesinin 
muayyen numarasında her keıln 
göre bilmeıi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak ilteyenler, itbu ıartname
ye ve 929-39 doıya numal'aıile 
memuriyetimlze müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya itlirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 
teminat göıterecektir . 

3 - Hakları tapu ıfcilfle 

sabit olmayan ipotekli alıcaklılar
la diğer alakadarların ive irtifak 
hakkı ıahiplerinin bu haklarını 
ve husuıile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müıbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder 
Aksi taktirde hakları tapu ıicl

lile ıabit olmıyanler satıt bedeli· 
ntn paylaımaıında hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen ıünde artır· 
maya ittlrak edenler artırma 

ıartnameılnJ okumuı ve lüzmlu 
malumatı almıı bulunu temamen 
kabul etmiı ad ve itibar olunurlar 
üıtünd• bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verilmezıe 
gaJri menkul ikinci bir artırma 
ile satılır ve bedel farki ve mah
rum kalınan yüzde bet faiz ve 
diler zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyetimlzce 
alıcman tahsil olununur. Bet nu
maralı fıkradaki ıart tahakltuk 
etmek kaydile üç defa bağırıl

dıktan ıonra gayri menkul en 
çok artıranın üstünde bırakılır. 
Şart tahakkuk etmezse artırma 
geri bırakılıp alıcı taahhOtlerln
den kurtulur ve teminatta kalkar 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri menkule 
tealluk eden kanudi hakka ve 
ıatııın tarzına g6re diğer ıartlar. 

Artırma ikincidir petin para 
ile ıatılmakta vergi evkaf bele
diye ruıumu müıteriye aittir. Bi
rinci artırma hiı11eye verilen 
bedel iki bin liradır . 

Yazılrn ban hi11eıi yukarıda 
ıöaıerllen 26-5-930 tarihinde lıtan 

bul 4Gncü icra memurluğu odasında 
tıbu ilin vel gösterilen artırma 
prtnameai dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 

SAM SON 
PJyea : 4 perde 

• Tepebaıı tiyatroıunda 

Darülbedayi 
S mayıa perınbe günü akıamı 

İıparta meb'uıu hakim Rıza 
B. Ef. nin himayesinde. 

J3üyük nıüsaıuere 
1 - lnkllap tiyatrosu. 

(Hissei şayia) 
2 - Hikmet Rıza Hf. 

(Anadolu halk şarlnları) 
Tamburaçı Osman pehlivan 

birlikte. 
3 - Milli Zeybek oyunları. 

lstanbnl dördüncü icra 
ı11en1urhı .. ~·un<lan : 

Server beyin Fatma MaL.bule 
hanımdaki alacağından dolayi 
mahcuz Kadıköyünde Oımanağa 
mahalleıinin ıöğütlü çeıme cad
deılnde 7 8 - 7 6 Maklup cedit 
96 numaralı tahtında dilkkinı 

müıtemil nim kirglr hanenin 
nıııf hi11eıl bedeli veya fazlaıı
na ıamil olmak ilzre otaz gün 
milddetle thalei ev•eltye mllzaye
deılne vaz olunarak beı yüz lira 
da talibi uhdesinde olup bu 
kerre yüzde bet zammile ve on 
beı gün müddetle ihalei kaUye 
müzayedeıine vaz olunmuıtur. 

Hududu Selaheddin bey ve-
reıeıl ve Süleyman bey ve Maz 
har ve Hacı Bilal beyler ve Sa
niye hanım ve bazen Maıuk 
bey ve tarafı rabii tarik ile 
mahduttur. Mezkür dükkanının 
zemin katı beton olup müıteci
ren hi11edar Şevki efendi ıaktn 

• olup bütün müıtemilat Şevki e· 
fendi tarafından inıa edilmiıtfr. 
Mezkur dükkan ayrıca bir kapı 
ile bahçeye çıkılır. Bahçeden 
bir kapı ile haneye glrtldlkte 
ufak bir medhal üzerinde bir 
aralık üzerinde, bir matbah yer-
li ocaklı merdieenli yukarıya 
çıkıldıkta bir aralık üzerinde 
matbahın üzerine tesadOf eden 
bir oda mezkur aralıktan yukarı-
ya çıluldıkta bir m•dhal üzerinde 
abdeataneye ve medhalden ıof a
ya geçlldlkte mezkür ıofa üze
rinde iki oda bir merdiyen altı 
üıt kat tavan araııdır. 

Mahiye onbeı lira bedel ile 
derununda medyun sakindir. E
lektrik terkos suyu techlzata 
mevcutdtu

1
r. Bahçede üç adet 

bJrer o a ı kulube olup altıbuçuk 
lira bedeli icara muhtem~l olup 
boıtur. Meıahası tahminen dük-
kanın bir katlı mah ili 1 1 d - k a y rm ye ı 
arıın uç at h mahaU dokaan beı 
arıın iki katlı matbah ve oda alt· 
~ıı bir arı ın bahçedeki kulnbe 

__!_ri kırk ikiıt yirmi altı •e ylrmt 
bir arıın olup dört yOz otuz iki 
artın hahçedtr. Tamamının kıy
nıeti muhammenesl ıeklz bin 
"altı yüz kll'k d6rt lira olup talip 
"'olanlar bl11e,.e muılp mıktar1nın 

yüzde onu nlsbetlnde pey akçe
lerin! alarak 929-5561 doıya nu
marasıle 14·5-30 tarihinde saat 
ondörtten onaltıya kadar lıtanbul 
Dördüncü icra memurluiuna 
hizza t veya bilveklle mGracaat 
eylemeleri ilin olnnur. 



'{ARI~ 

lC YER L i MALLAR PAZARI 
Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanı altında 

İpekli, yünlü, tuhafiye iskarpin, terlik, çocuk ayakkaplar, örme jaketler, 
ipekli çoraplar, mendiller, gömlekler, kravatlar, Feshane, Hereke, Beykoz, 

Bakırköy fabrikalarımızın en sağlam ve zarif mamülatı ... 

BAYRAMLIK i,~!~~~:,l:.·;:ı (YERLİ MALLAR PAZARI) ndan ~,~:~~-!'.' 
Yerli malı 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satıhk han hissesi 
Eminönünde Şeb Mehmet Geylinl mahalesinde Arpacılar cadde

sinde ki.in zemin katile bet kattan ibaret 9 oda bir hala ve tah
tında iki dükanı müıtemel Niğde namile maruf hanın 1,200,000 
"1He itibarile Hazineye ait 113 2815 hi11esinin bedeli sekiz taksitte 
ödenmek üzere 37 80 li ra bedeli muhamcne ile 19/5/930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de pazarhk ıuretile müzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin J0 7 ,5 hesabile teminat makbuzlarile lstanbul 
emvaali metruke satıı komisyonuna mürac~t eylemeleri. 

1 

1 

Yerli 

SJHHATİNİZi 
iHMAL 

ETMEYJNIZ 

imtiyazlı y<"ni bir Vı 
usulle vücuJa ge-
tirilen LINIA h· ı ' 
meri semizli{:i izole : • 
eder \ ' C vılcuJıııı i t
hututunu ıncC'llır. : 
Elastiki Vf daya- ' 
nıklı bır lrıkp.lan 
mamul olan LINIA 
hC'm ıpuı·culaı ın 
hem amdıyal l?breıılerııı l\eınerı olıır 
fenni ve currı lllZ) ıkı S&\'rsındr fılı· 

kın zuhıırun:ı nı:ıııı olur 
lstanbul'da ·alııız lh·~oğtuııda 
Tünel m~y<1anııul:ı 12 ııııııı:ırada 
ve İstiklal caddl'sindc :m~ No.dıt 

~Al bayrak l\1ustaf a Çayları~ · J.RouHel , ~ N 'l magaz.ılarmda s:ılJlır. · ' ezl ) Hususi mağaıasında onu lfcrube tdınıı 
Ç la d ~ d d " H' di t C i vcy ht t bntııın l.utru 'H tam hovıııııııu &J rını o8 ru an ogruya ID 1 an Ve a VA Ve la r bfflirmek snr~lı.lc. adrtsınize gurİdmnc· 

A 1 k ti d lb li h 1 ti nıııı ıstcyınız • 
sya meme e n en ce ey yen ve arman arınan neıase " Finlı l7 rıirl, lirıısı ) 

ile en fazla madalya ve niıan kazanan e Paris ve LiyeJ ve Poıtı1 llr ı;önderilcn krnıcrlcr ıııuvnlık ol
madığı takdirde tebdil Hy-.ı hcddı ıııdr 

Londra ve Romadan en büyük mükafat ve diploma ve altın cdilıt. 

malı kullanınız. . 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

H. İNCİ ·rER'fİP 4. Üı. lcü K'EŞİl)E 

11 MAYIS 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıplara ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000) Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

madalya ile birinclliii ihraz ederek Avrupada bile büyük bir ı c 
,ahret kazanan Al bayrak Mustafa Nezih çaylarından kulla- ,.f 6f3l\fi66~eG-.. DJnız. ~ .. ________________ _ DEMİRYOLLARI İL \NI.JARI _la ___ .,, 

~=~~ Depoları: Bahçe Kap:.__No 104, Tahmis 71 ~~=ın V r .....,s·ye a 
; ,_.,., ___ :_, ->;-:,~ .. 

~ J ! \'\ 
~ "ıh 7ıl'-""-' 

• 

PElfTEV 
TUALET 

PODRASI 
~ 

Kadın tualetlerintn lazımı gayri müfarıkı cildin teravetinin 
hamisidir. Fantezi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 

istimal eylemesi nefasetininen büyük delilidl. 

~············~····~···~·~····! 
~ M. NURi ve ŞERiKi .... 
~ BiJcfnnle Günırük n1uanıelatı ve nak]iyat işleri t 
~ keınah sürat ve ( nıniyetle ifa olunur. ~ 
~ MALI ve iDARi İŞLER DAHİ TAKIP EDiLİR ~ 
~ Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
~ Telefon : Beyoflu 4 515 .... 

a •••••••••••••• , •••• ~·········~ ........... 9999•·--··~••9•••• 
Doktor S 

AGOP YESSAYAN 
Lavta ve l)ahiJi Kadın Hastahldarı nıütchassısı., 

Langada camtıerif sokaiınCla No. 19 Hususi kabinesinde • 

•Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder.I 

···········~··~~-·9·~········ Deri müzayedesi 
T. Ta. C. lstanbul ıubeılnden 

Kurban bayramında teıkill · 
lumz tarafından toplanacak deri 
ve banaklar puarlak suretile 
talibi uhcleılndedır. Taliplerin 
6 - 5 - 30 Salı silnii aaat (ı 5) le 
Cafalotlundakl ıubemtze •Gra
catlan ilin olunur. 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsofukluğu, cilt, 

teda vihaneıl 

Cumadan mada her giln 
ıaat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edllirr 

Adres Ankara Caddesal N. 48 
Telefon latanbul 3899 

lzmir terzihanesinde son 
@) moda, ehven fiatlarla, son 
~ derecede suhuletli ıera1tla ~ 
f;tt) erkek ve kadın kostümler • 
~ ıerian imal olunur. ($) 
~ Ankara caddesi Vilayet • 
~ karıııında No. 17. • 
# MUSTAFA ve KEMAL ~ 

1 "@ ~ ~~@•fj/lfjJ 
İlan 

Oımanlı Bankaaınm Galata, 
Y l!ni cami ve Beyoğlu devairl, 
kurban bayramı münasebettle, 
Mayısın 10 ucu Cumarte~ı, 11-
ncl Pazar ve 12 inci Pazartesi 
günleri kapalı bulunacaktır. - --
Kö,nürciiyan JJ. a.ı;arnulan 

· Ameli heıabı ticari 120 
Ameli usulü defteri 4 kısım 150 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticari malumat ve bankacılık 150 
Yeni muhasebe uıulü 175 
Amerikan usulü yevm.D.Kebir75 
Yeni hesabı ticari 002 

ı\1ÜHI~1 iLAN 
Sarantis Çiftliğinin Sterilize 

südünün kııın sıcafını, yazın 

buzlusunu lokantalarda, kahve
lerde arayınız, tüberkulin edil
ır it ve hayatlarını büyük bir 
kısmının çayırda geçb en inekler
den tedarik edilmiıtfr. Hem se
rinletici hem de mugaddldlr · Uzun 
müddet bozulmadan muhafaza 
edilir. Terkibhıi bilmediflmiz limo
nata ve gazozlarla midenizi bo-
zacağınıza SARAl\TI ÇIFTLIGININ 
ufak ıtıe içine imal ettlil ve uzun~ 
zaman muhafazası mümkiln olan 
ıekerll veya ıekeraiz starilize 
südünü limonatacınızdan, kahve
clnizden ve lokantacımzdan iste
yiniz. Hem mugaddi ve hem 
ıerlnletıcldlr. 

65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla mnnakaıaya konmuıt&1f• 

Münakasa 26-5-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplvrını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15.30 kadar Münakasa komisyonu ki
tlpliflne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinı 20 lira mukabilinde Ankarad•• 
Malzeme dairesinden, lıtanbulda Haydarpaıa Veznesinden tedarik 
edebilirler, -fr -fr 

İki yüz ton rezldü yağı kapalı zarfal münakasaya konulmuıtur. 
Münakasa 19 May11 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya lıtlrak edeceklerin teklif mektuplarının v~ muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14, 3 O a kadar Münakasa kittpU
fifte vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini bet lira mukabtlinde Ankara~ 
Muhasebat dairesinden; lıtanbulda Haydarpaıa veznesinden tedarik 
edebilirler. 

* * Kayseri lokomotif -deposuna muktazi makineler kapah zarfla 
münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 23 Haziran 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya lttirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Münakasa komisyond 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinln 15 Ura mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbulda Hay
darpaıa veznesinden alabilirler. 

Gebze sulh 
Hakin1liğinden: 

Huku.k ı Doktor A. kutie~ 
Müteveffa hacı Reılt efendi 

terekesine alt Tuzla kryeslnde 
ve Orta sokakta tarları Koço ve 
Panal hanesi ve Andon ve Saliha 
bagçesi ve yol ile mahtut bir iki 
kat üzerine mebni natamam hane 
lllaa bafçe 9 _haziran 930 tarihine 
nıuaadif pazartesi giinü saat 14 le 
bllınüzayede aatıbga cıkarıldığm
dan talip olanların hanenin kıy· 
mett muhamminest olan 7 00 lira 
üzerlndee cf de on nlsbetinde pey 
akçelertle Gebze sulh hakillğlne 
ve görmek arzusunda bulunanla
rın da hane dahilinde ikamet 
edenlere milracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

Efrencivecilt ha,\alıklarımüteh.-.; 
Karaköy b6rekçi farını sırasınd~ 

fatih icra dairesinden: 
Bir borcun ödenmesi ıçlll ... 

mahcuz ve satılmıuına karar " 
rılen iki adet ayna ve konsol bit 
adet divar halısı bir adet A,_ .. 
dolu halısı iki adet seccade bit 

rt• adet bakır mangal bir adet o ..... 
masaaı Mayısın 4-5-930 Çat• de 
ba günü saat 1 O raddeleriD 

k•"' Beyoilunda Y enlıehlrde 
sap sokaiında No. 13 aatılac•fl 
ilin olunur· "' 

uee'Ui mildürü:Sö1~yman 'f ev 


