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* * * 
Niçin ikigün gazetemiz 

intişar edemedi? 

Şemsettin Ertuğrul ve Kemal 
A.hmetbeyler ha .. disesinin iç yüzü 
Baırnuhar tlrimizin tevkif e

dihuesini müteakip, matbuat 
~anununun bize verdiği salahiyet 
"?.erine biz gazetemizi neşret-
lniıttk. Pazartesi günü çikan bu 
nuıha Şemsettin Ertuğrul hey 
l•rafından neıredllmiıti. 'Polis 
müdüriyeti bu meseleyi kanuni 
merasimin noksanlığını lleriıü
rerek, tenbihatı hükumete mu
ğayir bir hareket suretinde tefsir 
ettiğinden Şemsettin Ertuğrul 

ettiğini söyleyince meı'uliyeti 
deruhte ve tahammül eden 
Şemsettin Ertuğrula B. şu cevabı 
vermiştir : 

"Tetkilatı esasiye kanunu
nun 4fı ıncı ve matbuat kanu
nunun ikinci ve yedinci mad
deleri bana 'bu hakkı veriyor. 
Hükumetten tahriri bir emir 
tebellu~ etmiş olsaydım, o za
man Yarın ı neıretmezdim. Ha 
ta ben gelen memurlardan 
böyle bir emir aramııtım da .. " 

Bir dava daha.,. 

Çok memnunuz ki Maliy vekili de 
nihayet mahkemeyegitti .. 

Dava arzuhalında ne yazılı? Ankara'dan gelen iddianame. 
sile İzmir Meb'usu ve Maliye 
vekili Saraç oğlu Şükrü beye 

Ankara Cümhuriyet müd
deiumumisi Ekmel beyin 

bunun üzerine yazdığı iddia
namede şudur : 

• 

iddianame 
"İstanbuldn çıknn ... larm" 

yevmi gazetesinin J Ni~aıı 19JO 

tarih ve 1 :H) numarnlı nüs 
hatanın birinci 4"ahifesinde 
.. Herman rezaleti,, ser levha-

Arif Or ç 

maddni mahsune tayini sure
tile tahkır edildiğinden Gaze
te Mi.idlri mes'ulü Arif Oruç 
bey hakkında mü,arünileyh 
veka l eline'! A nı\c~t Rauf bey 
t rafın -ın ş hsi dava açılmış 

e bu bcıµt ki Gazete dava 
arzuhal ile memur iyctimize 
Vedlıniştir. 

intiehet':dk mezkur Gazete-

e halde beyle tahrir müdürü Kemal 
Ahmet beyin aleyhine takibat 
icrasına tevessül etmiştir. Bir 

Bunun üzerine muharrirler 

bakim -tarafından derhalser"' 
best bırakılmışlardır. 

BaımuharririmiziMahkemeye veren 

Poliı takioinemevzu teıktl eden 
bu takibat kararı iki muharriri
tnlzin müddei umumiliie ıevld 
lleticeıine varmııtır. 

iddia. makamı tarafından 
Sultan Ahmet ıulh cezaıına 
havai• edilen evrak üzerine 
Şe1111ettin Ertuğrul ve Kemal 
Beyler hakim Bey tarafından 
~rg~~a çekilmiılerdir. Kemal 

Bu mevzu etrnfmdaki mu
hakeme 12 Niıanda baıhya
caktır. 

· ~•ettin Ertuğrul Beyin 
eınri -uzerine guetenin intiıar 

lf lf 
Devlet otoritesi ne hörme-

timlzi göstermek için kanu
nen mahfuz olan hakkımızı 
ihmal ettik. Ve yeni bir mes'ul 
müdür tayin eyledik. Bu gün
den itibaren gazetemiz ar17.asız 
intiıar edecektir. 

Maruf avukatlardan Hay_\ 
dar Rif at beyin bir iddiası 
~"'1kat Haydar Rf fat Rey yüksek bir 
ı· akama gönderdiği iki mektupta, Ad-
ıye Vekilini hükumete düşmanlık, 

lnahkemeler üzerinde tesir yapmış 
olmakla ittiham ediyor. 

A<lliye vekili M h 
Bey, cümhurlyet ad~ mut Esat 1 

d 
ııyeılne mü-

racaat e erek, şehri . d '-

1 
k 

nuz eıd a.vu 
atlardan Haydar Rifat 8 \ • ey a. ey-

hine iftira, hakaret ve tehdit 
rnaddderinden dolayı bir dav 
ikame etmitlir, a. 

Bu mühim davanın ikamesi
ne sebep, Haydar Rifat Bey 
tarafından büyük bir makama 
Rönderllen ve iftira_, 'maddesine 
eıa.ı teıkil eden iki mektuptur. 

Bu mektuplardan biri " BİR 
Cüno~.1 v ARDIR " di(ieri de 
" MÜCRiM ODUR" serlavhala-
rını t k aşıma ta dırlar. 

t 
Mektuplnrı alan bu makam 

arafınd ı d an laıvekilete ve ora-
.an da Adliye vekaletine t~v
at edil bu d en mektuplarda, Hay-
f;:b Rif at Bey, Adliye vekili 

mut Eaat Beyi, hükümete 

düımanlı~ı ve Kadriye Hanımı 
beraet ettirmek için mahkeme
ler üzerinde ıtesir yapmı~ olmak
la ittlham etmekte ve irtişa 
meselesinde ise, adaletsiz hare
ket edildiği gibi, bazı ızharlar
da da bulunmaktadır. 

IJımttan ha* ka Jltr!Jtlı11· 
ll.~/ill /Je!J .. t<lliye vı'ldlhıe 
fıuntlr'ı·tlifH <lifjeJ· iki JJtckı11-
ln01 b,·,.;,. l .. ·ı ,. 

" ull .e, mustnnltıı' .. 1(1-

zım 1Je1 l . J ' m·a8tndttn dnla-
1ıt l 1elat· 
·'. . . "' nıiidafuılM etme-
s mı ısl~11ı<1ı.1,, v , . / / 

• 11 t~ flJ,'S l (( ıı'-

tfll'l/lı rd~'Yhiutl.e lJevlrı rei-
~İJI<' iht,u·da bt4lıo1.nuıkta 
ılevam edec:efiiui bil<lirnwk
tedir. 

(Devamı 2 nci ıahifede) 

I • 

.~ii kl'ii Sm·a!· JJ. 

Maliye vekili baımuharriri
miz Arif Oruç bey aleyhine 
dava ikame etmiılir. 

Maliye vekilinin Ankara 
müddeiumumiliğine verdirdiği 
da va arzuhali budur : 

.. t11kı1ra CiimhuriyM miiıl<lei 
w111ı11tiliji cıtnibi d/ü;i11r1 

Müvekkilim Maliye vekili ve 
izmir meb'usu Saraçoğlu Şük
rü beyf endin in Büyük Millet 
Meclisi huzurunda Herman 
lapirer veraset vergisi mü-
nasebetile vaki olan beya
natının istanbulda inliıar 
eden Yarı:ı gazetesi (Herman 
tezaleli) serlevhası altında 
ve müvekkilimin namus ve 
haysiyetine dokunacak ef'ali 
mahsusa isnadı surelile ve 
büyük meclisin iğfal olundu
ğundan bahs ıle hakikatin 
hilafına olarak neıriyatını 
türkiyenin her taraf anda ve 
Ankarada vesaiti mutade 
ile tevzi eylemiştir.Merbuten 
takdim kılınan ınezkur sa
zetenin 3 niıan !130 tarih 
ve 1 09 numaralı nüıhaıınm 
tetklkınden müstcban olacağı 
üzre Baı JYlUharrir ve müdirl 
mes'ul Arif Oruç beyin mü
vekkilim laakkında irtikap 
eylediii ıu hakaretinden do
layı aleyhinde ikamei dava 
eyler ve nakt ile kabili tak
dir olmayan miYekkilhoin 
ıeref ve baaiyetini ilalal eyle
mesinden dolayı nıahza bir 
ceza olma" -Ozre on bin lira 
tazminat talep eder olduğu-
muzdan bu babta tahkikatın 
açılmasını ve muhakememi
zin icrasını iıtid'a ye istirham 

eylerim efendim. ,, 
Altı Nlıan tarihli olan bu 

arzuhalAvukat Rauf iınzasanı 
taıımaktadır. 

B şmuharrlrhniz AR\F ORUC B. 

Baımuharrirlmiz Arif Oruç 
bey~ kendisini tedavi eden tabip 
tarafından ,-erilen rapor ve gös- \ 
terilen lüzum üzerine, umumi 
tcvkifaneden, umumi hapisane \ 
haataneılne nakledilmiıtir. 

Tevkif edildi i gün tevkifa
neye ıevkedilir'ken Arif Oruç 
beyin ellerine kelepçe vurul~sı 

adliye muhitinde ve bar.oda pek 

fen b:r t:?sir b rakm?1tır . 
Bunun üzerine ikinci müslan· 

tık, bey " Bu mu:ımı::ienin kendisi 
tarafından verilmif h . .ausi 
bir emre istinat etmedi ~ini ,, be· 
yan eyl 1.: tııi:: i ·. 

Ba~ ... nlna: . ·m:zc !::ar§t yapı
n el m P::.1~ • .nin tekerrür et

.n i · ç :::ı l::ı mgelen emirler 
•1 • 

VC•l :T. ,..ır. 



Sahife 2 YARIN 

Haydar Rifat B. Amerikada 
~ ----.~ 

nin birinci ıahi{eıl~ln Gçüncl 
sühnl!nda ve "Her:nan reza

leti" serlevhası altındaki ya
zıların Maliye vekili Şükrü 

beyin Herman Spirer veraıet 
vergisi münaaebetile yapılan 
muamelede B. M. Meclisini 
iğfal ettiğini isnat ve tayini 
madde etmek ı suretile halkın 
hakaretine maruz kılacak 

mahiyette harekette bulun
duğu görülmüt olmakla kanunu 
cezanın 480 inci maddeıinln 
ikinci fıkraslle ceza mahke
ı ıelerl usulü kanununun 344 

inci maddesinin 5 Numarasın
da yazılı hallere tevafuk eeen 
iıbu fiilden dolayı memurl· 
yetimizce dahi mezktir kanu
nun 34 6 ıncı madddesine tevfi
kan ammenin menfaatı mü
lahazaıile hukuku amme da
vası açar ve tecavuzun bura
da maruz kalması haaeblle 
selahiyetl bulunan Ankara 
asliye ceza mahkemesinde 
duruıma yapılmak üzra son 
tahkikatın açılmaıına ve maz
nuna tıbu iddianame ile iatl

danamenin tebli4ine karar 
itası talep ve iddiaıile iıbu 
evrak " ,, karar 

Ankara A.fö;liye 111ah/wn1t'sine İçki !ıasa,ğt ka11 u11 tt 

hakimliğine tevdi kılındı. 
Sübut sebepleri: 

3 Nisan 1930 tarih lt59 N. 
Yarın Gazetesi. 

7-4-930 

Ankara Cü11ılturi11et 
1Jliid<Je iıını unıis i 

Eknıel 

Yarın Bu meı' elede 

tam bir garabet vardır. 
Meı'eleyi bu fekle sokan 

maliye vekilidir, Meclisteki 
beyanatı ile hadiseye verfl-
mek l stenen çeınl cidden ıa
riptir. 

Baımuharrfrfmfz hakaret 

ve iftira edenlerin küstahlık
larını ve cür'etlerini efkarı 
umumiyeye ve meclise arzet
miıtlr. Bu itin en doiru ve 
en kestirme tarafı ıudur : 
Tahkikat derhal Hermanın 

adamlarına teımil edilmeli
dir. 

Hakikat ancak o zaman 
meydana çıkabilir. Tekrar 
ediyoruz ki maliye vekili bey 
müfterinin ve hakikati tahrtf 
edenin Hermancılar olduiunu 
anhyamamııtır. 

Meclise hakaret edildiği için 
hakkında takibat yapılması 

lazımgelende baımuharrlrimi:z 
dağildir. Baıkalarıdır. Ne
kadar gariptir ki sırf milli bf r 
taassup ve heyecanla hakika

ti yazan ve bağıranlar tevkif 
edilirken asıl suçlu olmaları 

lazım gelenler, tütün dalave
relerlle, meıauldürler. 

Kadınlar miting 
yapıyor 

Kadınlara beledi intihap hak
kı verilmesi üzerine kadınlar 

birliğinin tavassut ve teıebbüs\i 
ile Türk kadınları bu Cuma ıü
nü büyük bir tezahürat lcraıına 
karar vermittir. 

Kadınlar birliği erkAnı mQte
addit yerlerde nutuklar verecek
lerdir. 

Birli~in tiddetle aleyhinde 
bulunan sabık reJsl Nezihe H. da 
kendi baıına Taksimde mühim 
bir nutuk aöy\(yecektlr. -_...,...,,...,...,.. __ _ 

l' ali n. g;li!Jm· 
Şehremini ve vall vekili Mu

hiddin Beyin mezuniyeti 12 Ni
sanda bitmektedir. Ke ndialnin 
CumP rteıiye ıehrimlze avdet 
edeceği anlatılmaktadır. 

l;'eriltli 
Avukat Haydar Rifat B. 

HükllmeUn icraatına itiraz ettiği 
için ve Adliye vekilinin mahke
meler üzerinde tesir yaptığını 
ileri sürdüğünden aleyhine bir 
dava açılmııtır. 

Muhakemenin rüyetine önü
müzdeki haf ta Ankara Asliye 
mahkemeıinde baılanacaktır. 

Keramet 
~ 

Külrilula ntt imi* ? 
' Adanada çıkan Türk sözü 

refikimiz yazıyor : 
Kozan'da yağmur yağmayınca 

çok tuhaf bir vak'a olmuıtur. 
Kozan' da bulunan terzilerden 
Cemal Efendi; herkesin yağ
mur diye kasılıp kavrulduğunu, 

duaya çıktığını ve bunların hiç 
birinin faide vermediğini gö-
rünce gene kerameti kendinde 
aramaia bat lar.. Uzun boylu 
dütündükten ıonra hemen Ma
ıaıının baıına geçip 14 tane 
aleliçaip külah biçerek bunları 

diker ve 14 arkadaıına dağıt
tıktan sonra 14 Deve tedarik 
eder ı 4 Külah giydirdiği ar
kadaılarile Develere binerek 
ıehir haricine yağmur duasına 
çıkar.. Tesadüfe bakın ki, iki 
saat ıonra yağmur baılar. 

Artık bu biçilen Külahlar 
kutsi bfr mahiyet, alır terzi 
Cemal da ruhani bir ıalıslyet 
olur. 

Gelecek ikinci teşrinde wku 
bulacak intlhabatta reis Hover 
hükumetinin büyük mütkülutla 
karıılaıacağı anlaıılıyor. Çünkü 
Nivyorktaki cumhuriyet fırkası 
son içtimaındn 335 reye karşı 
461 rey ile içki yasağı kanunun 
ilgasını istemeğe karar vermiştir. 

Bu kararın büyük bir siyasi 
ehemmiyeti vardır. Bu içki yasa
ğı kanunundan nefret umumi 
olup fırka budutiarını goçmi§ ve 
tecavüz etmiş olduğunu aşikar 

surette gösteriyor, çünkü bu ka
rarın çıktığı yer hükümet fırkası 

ve ricalidir. 
Bu karar fırkanın tarihinde 

misli sebketmemıı derecede uzun 
ve şiddetli münakaşalardan 
sonra sadir olmu§tur. Hükümet 
fırkası erkanı tarafından kanu
nun ilgasını isterneğe karar ve

rilmesi. hükumet siyasetinin 
tenkidi ve hük<ırnetl fırkadan 
huruç ile tehzir rnanasını ifade 

eder. 
Meb'usan ve ayan meclisle

rindeki cüınhurfyet fırkasına 
mensup az, vilayetin hususi ir 
lcrinde · istedikleri gibi hareket 
etmek hukuklarına tecavüz ol
duğuna istinaden kanunun ilga
sını istiyeceklerdir. 

lıga taraftarları, eğer kanun 
ilga edilmez ise istikbalde mem
leketin selameti tehlikeye maruz 

olacağını ~eya~ ediyorlar. 

ıllaru/' aı111katlardan 
Terzi giydirdiği külahlardan 

daha acatbinl yaparak Süne 
mücadeleıine çıkacağını söyle
mektedir. 

Ancak Süne ib bu suretle 
mbcadele etmek için arazi sa
hiplerinin her birinden ildıer 
gülek buiday vadi almayınçn 

Haydar Rif at B.in 

1 
bir iddiası 

bu iti yapmıyacağını söylemek
tedJr. Jandarma kendine ruhani 

süs veren terzi hakkında tahki
kata baılanmııtır. 

Fransız mrıhkenw:;inde 

Dünkü karar 
Türk-Franaız muhtelit mah

kemesi dün içtima ederek bir 
çok dava rüyet eylemiıtir. Bu 
meyanda umumi harpten evvel 
ıehirde aari ballar tesis etmek 
üzere bir mukavele yapan M. 
Mtıel tarafından açılan davada 
ademi salahiyet kararı verilmiş
tir. 

Harpten evvel Sivaı beledi-
yesine ıu havuzu satan Vakye 
ve ıerllrleri, hükumet ile Sivas 
valiıi ve Sivas belediyesi aley
hine 5034 altın liralık bir taz
minat davaıı açmıılardı. Mah
keme müddeiler tarafından 
hükCimet Te Sivas valisi 
aleyhine açılan davaları reddey
lemtı ve belediye aleyhine 
açılan davayı kabul etmiştir. 
Ancak 5034 lh·an•o Türk evrakı 
nakdlyeıl olmak belediye tarafın
dan yüzde 9 faizle tediyesine 
hftkmedllmiıttr. 

Emanetin 909 da Fransız 

hamtllerile akdeylediği itilaftame 
mahkemece tescil olunmuıtur. 

Madam Sriamen, Mardindeki 
aayrl menkul emvalinin iadesini 
htlyordu. Mahkeme ademi sela
hiyet kararı verdi. 

Mütarekede Fransızlar tara-
fından zaptolunan iskemlelerinin 
bedeli olarak Fransa hükumeti 
aleyhine 120 liralık bir dava açan 
Mm. Elefteryadisin davasının 
mesmu olmayacağına karar 
verilmiıtlr. 

Türkiyedeki gayri menkul 
emlakini istlyen Apostolidis ile 
tare varisleri ve jlro biraderler 
tarafından açılan davalardan 
ademı aallhl yet kararı .ı. verilmittir. 

(Birinci sahifeden devam) 

Haydar Rifat Bey bu mek-

tuplarda ağır ve müstehcen ke

limeler kullanmıştır. 
Be rnektuplar müddeiumumi

liğe tevdi edilmif bulunuyor. 
Tahkikatın açılmasına karar 
verilmesi için Ankara müddei
umumiliğinden evrak müstantik

liğe verilmiıtir. 
Müstantik usulü muhakemenin 

194 üncü maddesi mucibince 
maznundan bir güne. itirazı varsa 
sekiz gün zarfında bildirmesini 

talep etmiştir. 
Evrak, ınuınaileyhe teblil 

edilmek üzre şehrimiz müddei
umumiliğine gelmiş ve Haydar 
Rifat Beye tebligat Yapılarak 

çevabı alinmıştır. 
Muhakemenin rüyeı.ine önü

müzdeki hafta ~arfında Anl<ara 
asliye mahkeırıesinde baılana
caktır. 

Aldığımız malumata: göre, 
Adliye vekili _Mahmut Esnt Bey 
avukatlarını tayin etrniıtir. Bun
lar Sadettin Ferit, Kocaeli meb-
usu Selahattin ve Vasfi Raıit 
beylerdir. . 

/Jir akşcuu ga:.r.tesmden _____ ,...,...,._- -
Yeni kazatarm luulutlw·t 

Vilayetimiz cahiHnde teıkn 
edilecek yeni on kazanın hu
dutlarını tetkil etmek üzere bir 
komisyon teıkil edilmiıtir · 

Komisyon alakadar ve mü
tehassısların de. ınütalaal.ırını 
alacaktır. 

/f'cci biı· iUiim 
Yalvada Fatına H. ile Kocası 

Hüsevin uyurlarlcen penderen 
Lütfi ve Osman isminde iki kiti 
içeriye bir bomba atmışlnr ve 

karı koca ölmütlerdir · 
Katiller ynknlanmıştır. Sebe· 

bi henüz meçhuldür. 

Pangalos 
İld sene hapse ınahkı(ın 

oldu 
Atina, 9 ( A.A ) 

Eluıis külübü hadiseinden do-
:ıayı ceneral Pangalos iki eene 

hapse ve 5 sene müddetle mede
nihaklardan mahrumiyet ceza
sına, sabık nazırlerden Vogopo
lus iki buçuk sene hapis ve me
deni halılardan mahrumiyet ce
zasına mahkum edilmiıtir. 

Ceneral Pangalosun cezası 

mevkuf bulunduğu müddet mah
sup edilecek, fakat rütbesinin 
ref'ini intaç eyleyecektir. 

İki yolcu tcreui çarpış1111ş 
Buenoı - Ayres, 8 ( A.A ) 

İki yolcu terni sis dolayisile 
çarpıımiılardır. Enkaz altından 
timdiye kadar 30 yaralı çıkarıl

mııtır. 

2 iVunuıralt krunbiyo 
kara rna ıne.~i 

Ankara, 9 ( A.A) 
Maliye Vekaletinden tepliğ 

olunn101tur: 

Kabiyo vaziyetinin Türk pa
rası lehine inkiıaıaf ata devam et
mekte olması haıebile Türk pa
rası kıymetini koruma hakkında 
evelce neır oluna bir numara
lı kararname ahkamınnadan bazı 

larının hafifletilmesi ve bazıla-

rının kaldırılması muvafık gö
rülmüı ve bu esaılar dairesinde 
hazırlanan iki numaralı karar
name Vekiller heyetince tasdik 
:olunmuıtur. Bu karar bir iki 

arün zarfında neıir ve tatbik 
edilecektir. 

l!.J,rzi11ca11da hareketi nl'z 
Erzincan, 9 

Bugün saat yedide fasılalı ve 
tiddetli iki ve saat onüçte hafif 
hareketi arz oldu. Zayiat yoktur. 

11/u:ı;t<!_/(ı 

5 Nisan 

JJalwi kvn/eran~ 
Londra, 8 (A. A.) 

Tahtelbahirlerin tonilato ıııik
tarları hakkında ceryan edell 
uzun bir münakaıadan sonr• 
tahtelbahirlerfn istiap hacfınle
rini 200 tonilato ve toplaı ınııı 
azami 5 pus olarak tahd!di hak
kında bir itilaf akdinin tavsi
yesine karar verilmittir. Bununl• 
beraber her bahri devlet a:ıa1111 

6 pusluk toplarla mücehhez ~· 
2800 tonilatoluk a büyük tah-
telbahir bulundurabilecrktlr. 

Tahtelbahir muharebelertolO 
daha insani hır ıekilde yapıl-
rnası meselesini tetkik ile uğr•
fan komite konfera.nsa iftira~ 
eden ve aıağıdaki ahkanı fi 
feraiti kabul eden hükumetler 
namına bir beyanname neır~ 
d.elmesini birinci komitaye taf• 
sıye etmeğe karar verihniıtir. 

1 - Tahtelbnhirler diğer harP 
sefinel~rinin tabi olduğu huk'r 
ku duvel kaidelerine riayeti 
mecburdur. 

2 - Tatelbahirler ile dli'' 
harp gemilerJ ticaret ıefinelerloi 
yolcuların tayf anın ve gemfye ,JC 
evrakın selamet muhafaıa•' 
nı temin etmeden batırilmiya~-
ları gibi bunları' armalarını eo· 
direrek muattal bırakmıyacakl•r 
d~r · Yolcuların ve tayf anın eoı
nıyct ve selameti karanın yakıl 
olması yolcu ve tayfaları nakfed' 
bebilecek diger bir gemi bu}uo· 
m~aı. deniz ve hava ıeraftJolO 
muı~ıt bulun maaı gibi ahval do· 
layısıle mahfuz buluumadıkçl 
tahlisiye ıandalları emin bit 
vasıta addedilmiyecektir. 

Tahtelbahir muharebeleriıılO 
insani bir tekilde cereyanını t•• 
min için tavsiye edilen tedbirle' 
birinci komita tarafından kabaıl 
edilmittir · Bu tedbirler konfe· 
ra~s hey_eti uınumlyesine, tetkllı 
edılmek uzre bildirilecektir. Bun· 
ların tetkik edileceğı içtima koıı· 
feransta murahasları bulunınr 
yan di~er hükumetlerde _ 111ır 
vafakatları temin edilmek üı:r' 
davet edilmek husuımna bit 
tasavvur vardır. 

= 

Ademi saliihiyet k~ra; 
Abdülhamit veresesi actığı 

.. davayı kaybetti. ' 
Tu,.k-Frnnsız uuıh kenwsi A fHli'if lla111idi11 OfJ-ıtll .. , ) /ı· .. t l' 
l'llllU T. t l .. . J • 1 • ' (/j ltl. tl .. · ' 

a 'uyetau,,cu ts1t·ati11t e.ı;uatn ı11ttl·if>e addediyor· 
Abdülhamit vereseıi Türk-in-· eylemi§ 

glıiz, Türk - Fransız ve Türk-İtal-
Türk ·"-ve Fran•" 

yan muhtelit mahkemeleri nez

dinde dava ikame ederek sabık 
Osmanlı İmperatorluğundan ay

rılan erazid0ki emval ve emla
kin iadesini talep etmiılerdi. 

Bunlardan Eransız mahkeme
sı" geçen hafta bu davayı rüyet 

tı'ıı\G c NOTti -

Milli ve tarih~ kıymeti 
olan 

DAl~ÜLELHAN 

Halk ıarkıları ve klasik eserle-

ri plaklarının halk tarafından 

ucuz alınması v-e bu suretle ~hal
kın zevki musiki terbiyesine hiz
rnetini dütünen DARÜLELHAN 
Müdüriyeti ile fabrikamız satıı 
üzerinde'l almakta oldukları pa
radan fedakarlık ederek Türki-

yenin her tarafında DARÜLEL
HAN plaklarının t 80 kuruıa sa
tılmasını temin etmiıtir. Keyfi
yetin bütün acentalarımıza teblii 
edildiğini muhterem ehaliye teb
fir eyleriz. 

KOLUMBIA GRAMOFON VE 
PLAK FABRİKASI TÜRKiYE 

UMUM ACENTASI 

ajanları müraf ada bulunııı&lf 

verese vekilleri de müdafalarıssJ 

yapmışlardı . mahkeme dünle• 
celeıede kararını tebliğ eylemtıl' 

Bu kararda, Abdülhamidin 1',_ 
ve oğullarının Türk tabiiyetınd,
Türk hükumeti tarafından ıılı'' 
edilmiı olduğunu zevceleri h•Jı• 
kında ise· Fransa hükO.metlrı'' 
istisnaİ halk tedbiri yapılma11'11 

olduğunu ileri sürerek adenıi ,_. 

lahiyet kararı vermiıtir. 

Diğer taraftan sabık ıehı•d' 
Selim ef. Suriye hükümetl ale'f-

fl 
hine bir dava açarak HaleP 1 
Beyruttaki erazisini geri tsterıılft • 
Mahkeme bu da va hakkında d• 
ademi salahiyet kararı vernıittfr· 

----·"""'""_,_ __ _ 
Ol'umast lal mc1111W 

Vilayet ta afiye koıni•1°11" 
tapu idaresindeki bir ıneoıur:" 

ldU•ı.l 
okuma ve yazması kıt 0 

~er· 
clhelte tasfiyesine karar 

mittir. dıJ 
Ancak bu memur 60 yatın 

- d"l cektit• olduğundan.tekaut e 1 e 



BEKTASlLiK-SÜNNiLiK1
' 

ŞİİLİK Ve FARKLAR il .. 
r ARABi, F ARSl, ECNEBİ ESERLERİN TETKt'Cl\Jr'ı 

MÜSTENiT İLMi, CİDDİ TEFRİK.A ' ....,, 
ttu o d h 

~-5.9-
- Sizin içinizde hiç kimse 

yok mudur ki gelip benimle 
t • a i. kalkanını karıı ttu Amir, öyle hiddet ve tid
~lle bir kılıç vurduki. hazreti mübareze kıla? 

Aliyyel Mürteza dedi: 

Şark haberleri 
-; "4> ~(· 

Tckaiit kan ttllıt 
Bağdattan; 
Yeni tekaüt kanununun t as-

dtkı üzerine hükumet tel<aüt 
müddetini ilı. mal etmiş olan 

memurinin tekaüde sevkine baş

Janmııtır. 

İnık kraft l.Amı/Jaaya gidecek 
Bağdattan: 

Kral Fayselin yakında Lond
rayar gideceğini gazeteler yazı

-yor is;d~ b; haber henüz ~esme~ 
te'eyyüt etmemiştir . 

/Jos l tulnuık yibiinden 
aı·ahu·mtla kavga ftknuş 

Küçükayasofyada Cinci mey

danda oturan serseri takımı~dan \ 
Erzurumlu İsma il balıkçı Kazım 
meşhur sabıkalı fahiıelerden acem J 

Zehrayı dost tutmak meselesin-
1 

den aralarında kavga çıkmıı 
İsmail b içakla Kazimin muhtelif 
yerlerinden vurarak öldürmüıtür • 

Katil elindeki kanlı bıçağıle 

Kel Jrmenin randavu evi 
laıpatildl 

Beyoğlunda Sağ Sol sokağın
da ( 11 ) numralı evde otoran 
Kel Armen isminde bir kadının 
evi zabıtaca aranmıı alt kat 
bodrumda saklanan hastalıklı 

dört f ah ite ile dört zampara 
yakalanmııtır. 

intn kalkanını iki para eyledi 

Zuı~övbet, hazreti Aliye geline; 
~,ll~kar ile bir vuruıta, Amri 

.. ~ ldarrı eyledi. 

_ ya reıul' allah bana izin 

ver: varıp 

kılayım! 

onunla mübareze 
i·Kadmlarda. İ§lirak 

11 

cdİ!J(W 
~ Bufadan;1 

yakalanmıt ve tevkif edt.~miıt~~. 
/Jalu·edc/,i kuyuya du§nuı* 

E~enköyünde oturan Saraç 
Rüıtem efendinin beş yaıındaki 
kızı Melek komşuları Konyalı 
Ahmet efendin in bahçesindeki 

kuyuya düşmüı bugulmuıtur • 

- - - Kel - Armenin --;·abıkah bir 

fahite olduğundan hanesi kapat
tıJlmıt genç kızları fuhta teı
vik ettiğinden mahkemeye veril
mittir. 

Kel Armenin baıka bir ran
devu evi açmaması için fotografi 
umum merkezlere tamim edil
mittir. 

\itndıevdet Paıayı" aynen yazdık; 
'b biraz da aynı vak'ayı 
~vzat"l A Sahi( u hbab"dan dinliyelim: 

"e 402. 

ke ... k.üffar ordusu, hendek 
..... rın· 

c~. 41 ~eldiler. Bunlardan bir 
... at· A 

fel ht ' lnribni Ahdüved, Nev-
liatta. nı ı\hduUah, Zerrar ibni 
Ônı P [ bu Zerrar ikinci halife 

erin L 
Ebu C 1eardeıtdir.] Hübeyre' 
~ d ehlin oğlu Akreme ve 

er aı 
rkt ' atlarını hendekten ııç-
Sü:rak bu tarafa geçtiler. Ebu 

değ~:n__la ~Halid ibni Veli~t,. hen-

d obur tarafında kafır or-
uıu ' 

nun baıında duruyorlardı. 
d Anıribnı Abdüvd Ebu Süfyana 
t'1tkı: ' 

Ilı - Siı, bn tarafa niçin geç
eııtntı? 

Ebu Süfyan da : 

Pes, Hazreti Muhammet ken-
di Zülfikar adlı kılıncını ona ver
di. Zırhını ve kendi sarığını ona 
giydirdi ve dedi: 

- Ya Rabbi! Ona yardım et 
ve asuman tarafına el kaldırıp 

dedi ki 
- lıahil Bedirde Ubeydeyi 

Uhütte Hamzayı benden aldın. 
Ya Rab bu Aliyi bana . bağııla! 
Onu bana çok görme. 

Pes Ali Amrin yolunu aldı 
ve ona kartı vardı ~dediki: 

- Ya Amir ben tıittim ki sen
den herkim üç ıey isteye onun 
bir tanesini kabul edersin Amir 
dl'di ki 

- Evetuöyledlr: 
Aliyyel .Murteza dedikl 
-- Ôyle ise, Allahın birliğine 

ve Muhammedin onun peyğam-

bri olclujuna ıahadet aettrin. 
Amir dedi: dt - Vaku gelirse bizde geçeriz 

Ye cevap verdi. A Ya Ali ! Bu ıözleri Kuryeıin 
Pehl llıiribni Abdüved, Arap avretlerl (kadınları) bile ıoyle-
.ı_ lvanlarının en meıhurların-
"'4llld mezler. Zira, ben, Muhammetten 
'bı(i ı. Şöyleki, onu bin kfıiye intikam almağa a1atetim. 
.., ''"' tutarlardı. Meydana gl-•ıp Bu ahtimi yerine getirmeden 
t,ı cevelan gösterip mübariz 

ep eyledi. dönüp gidemem. 

'

•· Aıhabı resul cümlesi kar- Emirel'müminin Alt, dedi ki: 
;ında dururladı. Lakin, Amirin Ôyle ise , bizim düımanları-

l 
C.at ve dilaverliğini bildik- mızdan ayrıl, gl\ •.. Eier, düı-

ett l i · manlarımız bize galip olursa, 
c..._ ç n kimse kaqısına çıkmağa 
--.ret edemedi. senin istediğin olmuı demektir; 

li hayır onlar, mağlup olursa, ıen, 
azreu Peygamber dedi ki: 

- B b ebize yardım etmiı olursun. 
d.ıı. ir doıt yokmudur ki, u 
"intanın ıerrini bizden def'ede? Amir; bu da olmaz, dedi. Ali 

Ktrn dedi ki: 
.., se •es çıkarmadı. cavap - Ôyle ise, senilne miibareze 
t erınedl. Aliyyel Mürteza l Ke-

( Bumbay vilayeti ) Cembu
zardan buraya vasıl olan Can di 
meıhur -içtimacı Miss Tesato Bet 
yayanın sualine cevaben Kadın
ların çocuklarını ihmal etmele
rini iatemedeğini ve lakin ayni 
zamanda çocukların lüzumu de
recesinde bakmaya kadir olan
ların kendisine iştirak edeb ile 

ceklerini söylemiştir. 
Miss Teıatu Betyaya, biri 

filen isyan\ medeniye istirak et
mek ve diğeri ha lk arasında 
propaganda yapmak üzre iki fır
ka kadın gö~üllü yazmak için 
Bombay vilayetinde dolaımak 
niyetindedir. 

Çocuğun cesedi muayene edil
miş defnine ruhsat verilmiıtir · 

/lasta/il,· y ib iind,,n inlihaı· 
etmiş 

Pangaltıda Foskolo apartı

manında oturan Y aıar pencere
den kendisini atmı§ intihar et
miotir. Sebebi uzun zamandan
beri çektiği hastalıktır. 

El1indc kavga ell(ijindı·n 

ka~·mı§ 
Pangaltıda oturan hanım Semi 

ha on yedi gün evvel evindekilerle 
kavga ederek çıkmıı bir daha 
kendiıinden haber alınmamııtır • 

Seniha hanım" her tarafta a
randığı kaide bulunmamııtır, 

Siipiirkeci Hilnıiyi 
lJaı·ala mışlar 

Kara gümrükte oturan ma
nav çalğıcı yaıef ıüpürkeci Hilmi 
ıarhot olarak llyanin kahve-

sine gelruiıler calğı çaldırırken 
kavgaya tutnıarak ıüpükecl 

Hilmi çakı ile Yasefin buğazını 
yaralamııtır. --------... ,...----

Yeni İı·ak kabinesi 
Bağdattan Muhauasatf 

bütçeye konulmuı olan bazı vazi

feleri yeni kahine ilgaya karar 

vermiı ve bunu tefizlne baı
lamııtır. 

Haber alındığına göre Gandi 
nin zevcesi otuz yedi göğüllü 
kadınla beraber, tuz kanununa 
muhalefet için Titcle gitmek 
üzere timendiferle Belivyaya azi
met etmiıtir. 

/Jengal villiyetbule <le 
Kalkütadan: insaat münakasası 

J Bengal vilayetinin her tarafında, 

•ilah•ız tayan için gönüllü yazmak Emniyet sandıg..., 1 müdürlüg..., ünden 
üzre içtimala r aktolunmuştur. 
Deniz kenarında tuz yapmak üzre Türk iye Ziraat bankası umum müdürlüiü, İstanbulda Cafalol-
Piparaden Mlnanpura bir çok lunda kain olup elyevm Emniyet sandığının tahtı itgaltnde bulunan 
gençler gitmiılerdir. Son saatte binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıağıda yazılı vesaiki 

yazılan gönüllüler arasında Kal- ibraz edeceklerdir. 
küte muzafatındnn H avza kasa- ::. ) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
bası Belediye reisile reis vekili 2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir listesi ve 

bulunmaktadır. fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 

l 
. Talipler ankarada Ziraat bankası levazım ve mehani müdürlü-

Gandi ne ı <'JJHs? " ğüne, lıtanbulda Emniyet ıamlığı müdürlüğüne müracaatla bu 
Cembuzerden ~(Bombay vila baptaki pilan, mukavele ve ıartnameyi onar lira mukabilinde 

yeti) - Silahsız isyan hususu;da ala bilirler . 

-;Qıavere için muhtelif yerlerde!!_ Bu iş ancak 20 nisan 930 iarihine kadar teklifname kabul '-llıullahCi veçhe l etli. [Dedi }. etmeğe meebur olacağım. 
Y Aimr, hshkaha ile güldü ve 

Ce a reıul'allah, ben çıkıp dedi ki: 
gelen rüesaye Maha tma Ga ndi: olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
Eğer hükumet b ütün H intlile_ri İ t b ld C " l "l d E bankası umum müdürlüğüne ve ı an u a aga 01ı un a mnlyet 

ııaedeyırn. li - Arap kahremanlarından 

lnedı.azreu Muha.nmet seı ver- bir kimsenin benimle cengetmğe 

.\rnır t k cesareti yoktur. Sen. kim ola-

rtı lıtedı· :.~ar haykırıp mübR.- ıın ki, bana kart' koyasın; ey 
lılll t,\e~ ıyyel Mürteza, gene Ali! Senin baban benimle arka-
lr\et etu. Hazreti Muham- daı idi. Onunla, aramızda büyük 
iene htene izin vermedi. Amir \ hukuk vardı. 
~ dedi: (Devamı var) 

Devlet derTiir yollan ve li
ıııanlan Umum1 idaresinded: 

Filyoı - Irmak h 
L _ attı 120-141,5 Km. lerl araaı demir yol inıaatı 
"Pah zarfla munakaaay k a onmuıtur. 

Münakaıa 14 Nisan p - .. D l t>e . I azarteal gunu saat 16 da Ankarada ev et 
ıtıır yolları daresinde yapılacaktır 

te Münakasaya itti~ak edeceklerin t~klif mektupları ve muvakkat 
trılnatlarını ayni gunde saat 15 so a k d k k i 

tı, ... l i 
1
- d ' a ar mClna aıa om ıyonu-

•erme er azını ır. 

._ Talipler münakasa ıartnamelerlni 40 li k b l d Ankara 
''l'lt b . 1 i . 1 ra mu a i in e 

........_ Je ve nıuhase e ıt er reıs iğinden tedarik d b 1 l ---._ e e l ir er. 

ttıuğla Vilayetinden: 
1 - Muğlada inıası mukarrer sinama ve kulü b 1 N nın 

1 
. P ina arı isa-

._ Y rmt dördüncü günü ıaat on bette ıhale edilme'- _ 
lllftıa , " ttzre müna-

Ya vaz edilmittir. 
lıfn: - ~aliplerin muhasebei huıuıiyedeki nüm~nelert veçhile tek
trıeıı::elerın ve te'kllf edecekleri bedeli kanuna teminatını yevmi 
ve re kadar Muğla vilayetine gönd~rıneleri ve ıeraiU anlanıa.k 

•lllıalumat almak için İstanbul, İzmir ve Muğla Muhaıebet hu
Ye nıüdüri) etine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

zindanlara doldurınaz, ön ümüze sa'ldığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 
manialar çıkarıp kuvvetle me'ne lıı deruhde edecek zat ihale bedelinin 0lu 1 O niabetıode teminat 
kalkmaz iae silahsız isyan gayri 

d - gösterecektir. ., 
mahdut müddet devam e ecek tir Türkiye ' Ziraat bankası_mutlak surette her hangi bir talibi tercih 
demtıtir. · d ~~~!~~~~--~-~--- 'hakkını muhafaza e er. 

,:::!.. ARlı~.~ıN 'fAKVil\ti 1 D . il L. 
Sene! p~~~~BE Sene! 1 Devlet emır!<? an v~ ım-
R;=:ı~ye 10 H~c;~ anlan Umumı ldaresınden 

Nan1az vakıtları ı 
Alafranga 

•. d. 
5 ,29 

12, 16 
Güneı 
Ôyle 
lktndl 15,5 6 
Akıam 18,43 
Yatsı 20, 17 
imsak 3 1 43 

Zilkade 

11 

Ala turka \ 
s. d. 1 

Güne§ 10,46 
Öyle 5,33 
ikindi 9, 1 3 
Akıam 12, 00 
"atsı ı .., r.: ı ,aa 

lrnsak B,00 ı 

Kasım 1 

154 !I 
--=----;;;;;;;;--.ı' 

31
.s .930 tarihinde münakaıası yapılacak olan Kayseri - Si

vas hattındaki mebani inıaatı münakasaıının 14. Nisan. 9SO pa
zartesi günü saat 16, 30 a tehir edildiği ilin olunur. 

Ddvlet demir yollan H.P 
Mağazasından: 

Mağazemızda mevcut muhtelif miktarda. telefon ve teferruatı 
soneri, muhtelif .kazma, band~aryoz! kablo 'pil~kavanozo ve ıa~ 
irenin 10-4-9 3 o perıembe gün nü saat' ondörtte al;ni müzayede n., 
satılacaği ilan olunur. 

ŞAMLI mağazasının !yakında 
1
kat'i 

sa ışlarına intizar ediniz 
1

: 

I • 



I ı ,,..,. 

Emniyet Sandığı Emlak 
müzayedesi 

Müzayede 
bedeli ikraz 
Muhammen No 
Kıymeti L. 

Kat'i karr ilanı 
Merhunatın cins ve nev'i 
ile mevki ve müıtemilah 

Burçlunun ismi 

95 G37S Topkapı'da Beyazıtağa mahallesinde Aksaray cadde
sinde e~ki ve yeni 82 ila 88 numaralı yüz otuz bir 
arımdan ibaret münhedim dört dükkan arsasının ta-
mamı Alfıettin ve Kazım Beyler 

25 G783 Üskudar'da Selamialifendi mahallesinde Keresteci 
manil sokagında eski ve yeni 2 numaralı dört yüz 
arşından ibaret muhterik hane arsasının tamamı 

Mm. Dikranohi 
185 $398 Salmatomuk'ta Kefevi mahallesinde Taşcı sokagm· 

da eski ve yeni 2 numaralı yüz arşından ibaret 
münhedim birhane arsasının tamamı, Muammer 
Mustafa ve Arif beylerle Esma hikmet, Emine Rem
ziye ve Seher Hanımlar. 

G05 8:188 Koskada Çobanisa namıdiğer Çobançavuş mahalle
sinde Havuzlu sokağında eski 17 ve yeni lG, 18, 20, 
22 numaralı üç yüz artın arsa üzerinde istihmam 
mahalllni ve keza iki yil7: elli arşın üzerinde camakan 
mahallini ve yüz ar§rn üzerinde adi kargir ikişer 

katlı ve birer odayı havi iki haneyi ve iki yüz elli 
arşın bahçeyi havi (Havuzlu hamam) namile maruf 
bir hamamın tamamı Hatice Nedime Hanım 

365 9193 Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik Sulakçeıme 
ve cedit Okmeydanı sokağında eski 2, 4 ve yeni 13 
numaralı yüz yirmi altı arım arsa üzerinde ahşap 

ilti katta altı oda iki ufak sofa iki yüz kırk dört arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mm. Marinko 

99 9S57 Üsküdarda İcadiye mahallesinde Çamlıcanın İcadiye 
capdesinde eski 93 Ye yeni 29 numaralı doksan iki 
arşın arsa üzerinde ahşap üç kattan ibaret yedi oda 
iki sofa bir mutfak ve iki yüz sekiz arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Behice H. 

120 10099 Beylerbeyinde Havuzbaıında eski 12 - 4 mükerrer 
12 - St mükerrer 12- G2 mükerrer maklup numaralı 
yüz seksen sekiz arşın ana üzerinde duvar bölmeleri 
mevcut olup ve üç dönüm bin dört yüz on iki arım 

bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı İffet Hanım 
2 005 ı 7 8:14 Kandillide Mezarlık tokağmda eski 15 ve yeni 6' 

(i - 1, (i - 2, G - 3, - G -4 numaralı iki yüz seksen arşın 
arsa üzerinde ahıap üç katta on ~edi oda bir Mfa 
bir kuyu ve yüz altmış beş artın üzerinde bir mutfak 
ve bir ahır ve ilci dönüm bin yüz elli beş arşın 
zira bahçeyi havi bir köşkün tamamı Zahide H. 

260 18813 Samatya'da Beya~ıdcedit mahallesinde Samatya cad
desinde eski 65 65 mükerrer ve yeni 99, 90· 1 numa
ralı yüz otuz arıın arsa üzerinde yalnız dülckanı ön 
tarafı ah§ap ve diğer tarafları kargir olmak üzere bir 
katla bir oda bir sofa bir mutfak ve bir diikkanı ve 
otuz dokuz arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Kemal B. 
3G30 HJ524 Beyoğlun'da Feriköy ikinci kısım mahallesinde Kır 

sokağmda eski 3, B mükerrer ve yeni 4 1 numaralı 
iki yüz otuz sekiz artın arsa üzerinde maa çatı kargir 
altı katta bir ufak oda kiler va biri hamam odası 
olmak üzere on yedi oda bir salon iki ufak olmak 
üzere üç sofa bir mutfak bir hamam ve dört yüz otuz 
iki arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Cinan Hanım Alp ve M ~hmet Cilasin Beyler 
o l9659 Yenlkapı'da Kô.ti?kaıım mahallesinde Yalı sokağında 

eski ı B ve yeni 15 numaralı yüz seksen artın arsa 
üzerinde kargir iki buçuk katta biri ye
mek odası olmak üzere on bir oda iki sofa bir 
mutfak bir kuyu ve yetmit yedi arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı· Hiristaki Ef. 

165 12096 Eğri kapı'da Hacıilyaı mahallesinde atik ve cedit 
Ebe sokağmda harita 1 - 2 mevkiinde atik 9 - ı ı ve 
cedit 9 - 11 numaralı yüz otuz sekiz arım arsa 
üzerinde mebni kıira-ir bir kattan ibaret sıvarlara 
noksan bir ahırın tamamı. Osman Ef. 

1'320 14117 Yeniköy'de Güzelcealipafa mahallesinde Bağlar ve 
Üçyolağzı mevkiinde 55, 54 - H ve yeni 11, 11 - ı, 

11 numaralı iki yüz on altı artın arsa üzerinde 
kiirgir iki katta beı oda bir sofa bir mutfak ve 
yüz. otuz arım arsada kargir bir katta bir ahır ve 
yüz. a.rıın arsada ahıap bir katta diier bir ahır ve 
kırk yedi dönüm üç yüz elli dört arım tarlayı havi 
bir hanenin tamamı. Osman Ağa 

2110 15284 Haıeki'de Nevbahar mahallesinde Hekimoğlu Alipaıa 
ıokağında eski ve yeni G numaralı sekiz yüz aroın 
arsada mebni 11caklık mahallini ve yedi yüz ar§tn 
arsada ıoukluk mahallini ve doku~ yüz arı ın baaçeyi 
havi çift hamamın tamamı. Emine Hacer Hanım 
Mustafa Nihat B. •• Sasıre Fatma Saime ve Hatice 

Piraye H. lar 

YARIN 

90 1fi7 ı O Ü lcüdar' da Yenlmahallede Karamanlı sokağında eski 
27 ve yeni 21 numralı altmış dokuz ar§ın arsa üzerinde 
mebni kargir bir kattan ibaret bir dükanın tamamı. 

Osman Ef. 
1 fi fi 1 G206 Kartal' da Kasaba karyesinde Üsküdar cadesinde y,eni 

82-3fi,41-li numralı yüı: kırk iki arım ana uz.erinde 
:kargır iki kattan ibaret iki dükaoın tamamı. Hüsein 

Hüsnü B. 
!J 12 6 11;7 02 Gnlata 'da Keman ket Kara Mustafapaıa mahalesinde ve 

caddesinde eski 73, 73 mükerrer ve yeni 66 ita" 97·9~ 
numralı iki yüz yirmi arıın arsa üzerinde kargir üç 
k11.tta üstünde on odayı ve elli arım müşterek geçit 
mailini havi iki dükanın tamamı. Em" e hanim 

710 1CüRl Sarıyer'de Yeni mahalle çadesinde atik 180-l~rn mü
kerer rn2 ve cedii t,3,8,10 numrah yüz otoz jki -0rşın 
arsa üzerinide kargir üç dükkanın tamrunı Cemil 

Bev Rukly Vasfiye ve Halide Hanımlar 
ô 1 O 17 07 rı Y edikule' de imrahor il yas bey mahalesindk eski istas

yon caddesinde ve Bakaalfıiip ve yeni istasyon cadde
sinde eski 57,57,:17 mükerer ve yeni G7-1 numralı 
altmiş a.ııın ana üzertine mepni karair iki kattan 
ibart iki oda bir kiler bir ıofa ve on iki arşın arsa 
üzerinde akıap bir mutfak ye altmıt dört arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Sabiha H. 

21>7!>0 170SJ Beşikta~ta Yeni mahallede Posla ve Ihlamur so

kaiında eski 27, H>, 10 mükerrer 10 mükerrer 10 
mükerrer 1 O mükerrer 1 t mükerrer 12 ve yeni 1 3, 

ı ~, 17, 19 numaralı bin heı yüz arşın arsa üzerin
de mebni kısmen üç Ye kıımen iki kattan ibaret 
altmıf üç oda altı sofa iki mutfagı Ye.ımüıtemiliHın
dan bulunan yüz elli arım arsada mebni ve mezkür 
konağın ittisalinde beı oda bir sofayı havi kargir 
elamlık köıkünü ve ayrıca iki yüz otuz arşın arsa

da mebni kargir üç kattan ibaret yedi oda iki sofa 
bir mutfağı haYi ve müştemilatı ve heı bin yüz dört 
arşın bahçeyi haYi bir konağm tamamı. Zekiye H 

260 17223 Üıküdar'da Rum Mehmet pa~a mahallesinde sıra 
knhYeler sokağında atik l 1 ve cedit 13 numaralı 
elli iki arım arsa üzerine mebni ahıap bir kattan 
:baret bir dükkanın tamamı. Hiiseyin Ef. Server H. 

135 l 7527 Divanyolun'da Atik Alipaıa mahallesinde Yağcı ha
nı alt katında atik ve cedit 6 numaralı otuz altı ar
şın arsa üzerine mebni bila hava ve kapısı oda içinde 
ve odanın arkasında bir ardiyeden ibaret tam kargir 
bir odanın tamamı Mehmet Şükrü B. 

4400 17fi03 Pa~a bııhçeıin'de Köyiçi elyevm iskele caddesinde 
eski 1 ve yeni 26· 1 numaralı yüz altmış iki artın 
arsa ilzerlne nıebni klrgir üç kattım iboret üstünde 
sekiz oda koridor bir mutfak ve ylrmt aört artın 

arsa üzerinde bir aptestane ve guıulhane ve yirmi 
arşın. bahceyi havi bir fırının ta.%amı., 

Mehmet Cevdet B. 
835 l 7S!l3 Galatada Arap ,Camiıerifi mahallesinde eıki Avlu 

ve Camiıerif derunü sokaiında eski 25 ve yeni 2ı;ı 
29 l numarali yüz arım arsa üzerinde birinin yalnız 
cephesi ahfap diğer tarafları tamamen karı:ir ve 
diğeri keza kireir olup iki katta birer oda ve birer 
ocak ve elli bir artın bahçeyi laavi iki hanenin 
tamamı. 'Hafız Ahmet Şerafettin B. 

20() ı 79 t 3 Topanede Karabaı Mustafaağa ve Bayazıt mahalle
sinde eski ve yeni Lüleci arkıısı ve .,kale sokalğındn 
eski 40, 40 mükerrer ve yeni 15, 3G uumaralı otuz 
artın arsa üzerinde kargir üç katta ve üstünde iki 
odayı ve arka cihetindeki sokağa müıadif bir ahırı 
havi bir dükkanin üç hiueai i.Ubarile iki hisse Mehmet Ef. 

980 19880 Koca Mustafapaıada Çırağıhaıan mahallesinde Ali 
Fakih cadtlesinde eıki Hı, 14 mükerrer U ve yeni 
14, 16, 18 numaralı biri iki yüz on arım arsa üzerinde 
ahtap maa cihannö.ma üç katta biri yemek odası ol
mak üzere dördü natamam altı oda bir sofa bir odun 
ve kömürlük ve bir •arnıç ~e bir mutfak, ikisi seksen 
sekiz arıın arsa üzerinde kargir bir katta iki oda bir 
mutfak ve üçüncüsü yetmiı altı arşın arsa üzerinde 
ahıap iki katta iki oda ufak bir sofa bir mutfak sene
den bi't dört yüz elli dört arıın bahçeyi havi üç hane
nin tamamı, Az.iz Selahi Ef. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emlak hiza
larında gösterilen bedeller ile talipleri üzerinde olup l {) nisan 930 
tarihine 111rısadif çarşamba 1ıünü saat on altıda kat'i kararlarının 
çekilm !Sİ ınukarrer bulunduğundan talip olanlarm mezkar günde 
ıaat on altıYa kadar sandılr-tdareıine müracaat eylemeleri ve saat 

00 altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiycceği 
ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hn
zır bulunnııyanların ve baıka talip zuhur evledl~i takdirde evvelki 
taliplerin ınüzayededen çekilmiı addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

Devlet demir yollan H. P
Mağazasından: 

Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda boya ezme, vide, ray 
düzeltme, t'eneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makineleri ile pa
langa, şerit destere tezgahı, hızar ınaldnesi, bira kazanı, mania teli 
agrafı, etü kazanı ve aairenln a.leni müzayede ile 12/4/980 cumal'tesi 
1rünü ıaat ondörtto aatılacağı ilan olunur. 
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E k"mU ... ~ 
KREM GLAS~j 
Yalwz Beyoğlunda MÜLJ\1' ı 

: de bulunur. ,,,,,., 
••••• a •n•• n•m •••~-

Of 1 şçıY~ 
Zührevi hastalıkları müteh~ 
Eminönü izmir sokağı~ 

_____ /, 
Emrazı v müte~: 

dahiliye erem llo~ 

ŞEKİP HABI~ 
Cumartesi, pazartesi, çarııt11\, 
per§embe Ayasofya Y ert~ 
cadesi Hacı Süleyman apartııt' 
~&u Tele.:: İstan1;~ 

SADIKZADE BIRA:DERLf} 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNT~ 
ve LÜKS POSTASI 

• 

in önü 
vapuru Pazargunü ""~ 
13Nisan sirkeci 
ından hareketle(Zongufda~ 

bolu, Sinop,Samsun,Orduı 
o·t' ye, Giresun, Trabzon ve J'1,ı,1 

iskelelerine azimet ve a'(f' 

edecektir. ~ 
Tafsilat için Sirkecide M~Jıl 
det hanı altında acentahl"', 
müracaat. Telefon lııt. 21 

J3Al~l'IN 1-,0S'fASI s Ih vapuru p ef 
U 1 o Niıan erŞ İ. 

be aünü Sirkeci rıhtırıii'; 
hareketle ( >Erea1i, Zôfll~ 

dak, Bartın, Amasra, Kuril' ı 
Cide ) iskelelerine a:ı:imel 
avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için :rıı'I 
müracaat: Su;keci salonu 1' ~ 
sında Mizan Oğlu Harı 
Telefon İstanbul 35 1 

TAViLZADE VAPURL~~I 

. Seıi::ıa~~ v:;u~ 
Tisomn 1 O uncu pt.rft~ ıf6 

günü ak1amı saat on y~ e 
Sirkeci rıhtımından hnre~el 
Gelibolu, Çanakkale, j{i)~ t• 
kuyu, Altın oluk, Edre1'1' 1, 

-• ıet Burhaniye, Ayvalık iskeıe~,ıt 

1 
ne azimet ve avdet edeC t· 
Yemit Tavilzade birnde'ıe 

Te:le:f:on::İ:s~ta:n:b:u:l::22::1Q====~ıı --,. 
arın 

İDARE : 1stanbul ;\nkar" 

caddesi. 11,,_,ıJ1 

TELGRAF : lstanbul rJv 
TELEFON: " .1JO 

ABONE: Dahil için seneli~'.,10' 
;; 

Hariç " n 

İLıiN : Tarifeye tabidir· 

Fiatı f) l(uruŞ ~ 

- - p ı·~f' Mes'ul Müdürü Süleyuıa 


