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Bahri tahdidi teslihat 
-•1-o-l<--

Devletlerin istihdaf eylediği 
umumi tahdidi tesllhat keyfiyeti 
bir müddetten beri müzakerelere 
mevzu teıkil etmektedir. 

Bu umumi tahdidi teılihatın 
mukaddemeıi olan bahri tahdidi 
teıllhat meıelesi İngiltere, Ame
rika, Franaa, ltalya, Japonya 
ıtbf beı deniz devleti beyninde 
timdi ye kadar bir kaç defa kon· 
feranı ıekli altında tezekkür 
edildi tae de mütekabil gayeler 
teklif edilmedi ve binaenaleyh 
müzakerattan bir küınl netice 
lılııl olmadı. BilhaH4l Iİıgiltere 
ve Amerika uzlaıamadılar. 

Ancak bllahere İngllterede 
aoıyallıt fırkası f mevkU iktidara 
geçtikte Baı vekil Miller mak
tonaldın ilk iti Amerlkaylit gidip 
bu meseleyi halletmek 'bldu, bir 
dereceye kadar da muvaff akiyet 
elde edildi gibi dir. 

Mlıter maktonald Vaııngton
da Amerika Reisi Cumhuru ile 
uzun uzun g~riltUl ve esas itiba
rile tarafeyn arasında itilaf ha-
111 oldu. 

Şa halde artık d!ger üç deY
let ile de görtııülecek ve bahri 
teıllhatın tahdidi keyfiyetine vü
cut vermeğe çalııılacaktır. 

Bunun lçla bu ayın ylrmlblrin
de Londrada beı Devletten mü
rekkep bir konfrans akt olunu
yor, ve temenni edilir ki bu kon
feranı müzakerab müıbet bir 
netice ile nihayeti ensin. 

Yalnız bu kerre Fransa hüku
meti tarafın dan bu konferans 
baklanda lngiltere hükumetine 
verJlmtı olan muhtıranın tedklkl 
ıöıterlyor ki Franıa nın ileri ıilr
dQt mbtalaalar doiru olmakla 
'beraber konferanı müzakerabnda 
mütkillat ikaına müıtalt bir mai 
biyeli haiz dirler, binaenaleyh 
bu konferans kolay kolay bir 
hilanü neticeye lktlran edemeye
cektir. 

Bu müıkülattan birincisi ıu 
dur ki lnriltere ve Amerika bah
ri teılfhatının tahdidi buıuıunda 
Partı misakı eıaaı üzerine itilaf 
etmiı oldukları halde F ranıa bu 

llliaakı muvafık bulmayan Millettır. 
Cemiyeti misakını tleri sürüyor 
ocak bu misak esas ittihaz edil
dttt tadkirde bahri teılihatın emin 
bir surette tahdit oluna bileceği
ni ve umumi tealihata duiru saf
lam bir yol açılacagmı clermeyan 
eyliyor. 

Fransa hüldimetl tarafından 
aerdolunan bu teklif in lnglltere 
•e Amerika hükumetlerince ne 
auretle telakkı olunacağı keıtlri
leınea lıede uzun m6zakerelere 
me1clan verece fi aıikir dır. 
Alelhuıuı ki Amerika Milletler 
cenıtyetlne dahli olmadıfından 

bu cemiyete taallnk eden bir ml
&akua miiaalcerata eıaı teıkil et
bıeıtne muvafakat edip etmeye
cell meçhuldtır. 

Dıter tarafta:ı alelhuıua bah
ri sefille Fransa ve İtalya reka
bett mevcuttur, Te ltalya hnkca
mett kunel bahrtyeılnin Fransız 
donAnmaıı dununda 1 bulunmaıını 
lec'Ylz etmez ki itte bu da olduk
ca mGhtm bir meı' ele dir ve bll
husa Franaa ile ltatya nıünaıe-
1,ab ılyaılyeılnln ahvalı bazıraıı
nde kolay kolay teıvlye edilmez. 

itte tlmdilik haılıca bu iki 
nokta nazarı dikkata alınmıı üç 
hafta soma Londra da içUma ede
cek olan bahri tahclib teılihat 
konferanamclan pek de bir seme
re beklenemez. 

Bu konferansın akim kalması 
lae netice itibarile Cenevrede ki 
berri tahdltt teallhata möteallık 
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Cenıiyetin gayesi hal, kün1es hayvanL\tı ve tavşan 

derisi istihsalini çoğaltmaktır 

Ankara, 2 (A.A) rularının YavrularHe beraber l 80 
Merkezi Ankarada olmak üzre kilo et verınektedfr. Tüyü için 

bir Arı ve küme• hayvanları beslenilen tavıanlar nıey&nmda 
yettıtlrme cemiyeti teıkll edilmiı- Ankara tav14n1 birinciliği teşkil 
tir. Cemiyetin alameti farikası ediyor Bı A k · r n ara tavıanı sade 
tüy ve arıdır., gayesi bal, kümeı on bet lJraJik lily veriyor. Fransa 
hayvanatı ve tavıan derisi istih- ıanede yüz on milyon tavıan yetiı
sallni ve bu suretle aile bütçesini tir(yor ve İllt!hlak ediyor, ve derisi 

tezyit umum refah ve saadetini eti yününden senede 3 , 5 milyar 
temindir. Cemiyet arının fenni frank kaz.pıyor. Memleketimiz 

kovanlarda beslenilmeılnln temi- ziraat meıtıleketi olmakla beraber 
nine çalııacak ve teıkil edeceil kümes ha~anatına kafi derecede 

numune kümesleri ve tevzi mer ehemmiyet verilmemtıtir. Buna 
kezleı l vasıtasile en çok yumurt- ğınen y ıl k ra •10ız aradeniz sahille-
lıyan ve eti en çok olan tavukları rlnden ıetıede sekiz milyonluk 
teksir ve mıntaka mıntaka köy- yumurta ihraç edilmektedir. Brük-
lülerfn horozlarını o cins horozlarla ld -se e gorüttüsiim bir mütehassıs 
tebdtl etmek emelindedir. Numune T" ki 

ur ye Ytlaıurtalarının Avrupada 
kümeslerinde ta vıaıi da üretile- k kb ço ma ııl oldufun lezzet ve 
cektlr' tazeiialnJ 20 gün muhafaza ettfifni 

Anka : 2 - (A. A) - Arı ve töylemitUr. 
kümeı hayvanları yetiıtirme ce- B J d · 
miyetin!n teıekkülü münaıebetile e e 1Ye layihası ikmal 
cemiyet mümessillerinden Kırklar- edildi 
eli meb'usu ve lilmayei etfal A k 

b n •ra ( hususi ) - Belediye 
cemiyeti reisi Fuat Bey fU eya- ıA ihas B '• ay 1 

• iYi. M encümenince tk-
natta bulunmuıtur: mal edilınefr üzeredir. Layihada 

"'Kümes hayvanatı Amerikada lstanbul tetkılatına dair maddeler
ve Avrupada halkın pasa ve srvet d n baz ı 

e 1 a11 encümence tadil edil-
dereceıfnf yükselten en büyük mittir. 
lmiller meyanındadır. Btlha11a Yeni 

h Ptoje mucibince lstan-
Danlmarkada tavuk en nıü im bul Vilayet meclisi umumiıl ile 
servet membaıdır. Belçika 924 belediye lllecliıl btanbol nıecliıl 
ıenesinde hariçten memlekete yüz namı altın.ı- b k b 

th ı d k "4ll irleıece , u nıec-
milyon yumurta i a e er en liı belediye lllecliıi azasından ve 
926 senesinde 400 milyon yam~ belediye hlldudu haricindeki vi

ihraç etmeie baalamııtır. Kümes layet azaı~ldan teıkil edilecekti!:. 
hayvanab meyanında yapılaı1 latanbul v ... ı aynı zamanda bele
nıasraf a mukabil en çok randuman diye reiıliğtııi ifa edecektir. Iıtan
veren tavıandır. Tavıan, tüyü, eti bul vilayet lllecliıi umumilertııin 
ve derisi için besleniyor. Bir çift ıalihiyet v~flni haiz buluna
ta vı an senede yavruları ve ya v- caktır. 
~~~--=~------=---~~~--:::-~~=ii:>~~---------;--.~ 

Tütünlerirniz satılıyor Aılilli tasarruf cemiyeti ..... 
Çekoslovak Ultün inhisar ida- idare heyeti 

reıi Türk tütün tacirleri araııncia Mili" taıa d 1 t'tıaf cemiyeti i are 
tütün mübayaaıı için bir münaka- heyeti dün de bir içtima akdey-
sa açmııtır 15 ıubata kadar devam lemlttlr. Bu lçtiıııaCla ıanayi bir
edecek olan bu münakasa netice- liği._ mümeıılllert de ittlrak eyle
sinde Çelioslovak tütün inhisar miılerdir. Birlik 111\inıeHilleri ı~h
idareıl bir milyon kilo UUünden rimizde yerli lllah lllal eden ıanai 
f'zla tütün alacaktır· Bundan müe11eıeierin derece ve tarzı fa
ıonra Lehlilerin.de tütün mübayaa aliyetleri hakkında izahat vernılr 
edecekleri melhuzdur· ler ve f abrikalarııı lıtiıal kuv-

·>~-<- - vetlerinin tezyidi Çareleri tetkik 
Tekaüt edildi edilnıiıtir. 

>.. ...< -
Rilıumat müdiriyetl umumi

yeıl müfettlılerinden lbrahlm bey 
tekaüde ıevkedilmiıtlr. lb
rahim bey rüıumatın 40 senelik 
memuru idi. 
.................................................... -.~ 
ibtidayi komisyonun mesaisini a
kamete mahküm edecek ve bu 
suretle belki de bu kerre dahi 
umumi tahditl teslihat tabir aher
le umumi ıulh hakkında sarf olu
nan gayretler semeresiz kaiacak
br. 

Halı çalınış 
Beıiktatda sabık Nane sultanın 

Defterdar burnuncı-ıci t k me ru 
ıarayına hırsızlar llrererek bazı 
ef ya ve halı çalınıılardır. Sirkatin 
vukubulduju sarayda bekct olarak 
tkaınet eden zenci Fertde h 
beraber vermiıtlr. 

anını 

Sirkatin faillerini tablltrfst için 
ikinci 1ube müdlriyeti ve Beıiktaı 
pollı merkezi tahkikata baıla.mıı
tır. ve ıariklerin parmak izleri de 
poliıce alınmııtır. 

SELANiK BANKASI 
1888 de teıiı edil.ıitUr 

Merked nmumt İstanbul 
SERMA YASI 30,I00,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, lıstanbuİ, lzmtr, Samsun, Adana, mersin. 

\
1 uannistan Şubeleri: SelAnik, Atlna, Ka-.&la. 

Her türlü banka muamelAtı, itibar mektupları, her 
akçe üzerinden heiabab cariye, çek maamelAb. 

-Hafriyat nı<::vsiıni 
l\cılıirc<len ya:ılrynr: 

Mısırda aıarı atika taharrisi 
mevsimi baıladığından bir çok 
ecnebi heyetler gelmeğe baıla
mif ve aynı zamanda seyyah 
kafileleri vürut etmekte bulun-
muftur. 

En evvel gelen Tutanç amo
nun mezarı ve fira-.uqtar mezar
ları ile tıtigal eden Misbr Huvart 
karterdir mumaileh 1930 sene
si nihayetine kadar mevcut asarı 
atlkayı meydana çıkaracaktır.. 

Mistır Hovar Büyük lskenderin 
ceıedinide arayacak ve bunun 
için .İskenderi Kebirin tesis eyle
diği lıkenderiye tehrinln etra
fında hafriyat icra edecektir. 

FiJistin Ye ~liJli Yahudi 
yurdu 
ol 

Kudüıten yazılıyor: 

Doktor Hamfri Dafi Filistin 
ıon vakayiine dair Deyli meyi 
1ıazetesinde yazdıiı mühim bir 
makalede diyor ki: Fflistinde milli 
birYahudi vatanı tesisi hakkında
ki siyonist siyaseti henüzdvaktın
dan evvel olduğu cihetle ademi 
muvaffakiyeti muhakkaktır. 

Afgan ordusu 
Kabilden yazılıyor: 

ediliyor .IMaahaza halli icab 
bir çok ve mühim me'elrl 
böyle bir iki mtlllkatla hail 
lemiyeceği malf1mdur. 
tarafın biribirinin noktal n 
larını anlamaları için epeyce 
zamana ihtiyaç vardır. BI 
aleyh Irak vaziyeti ılyaıiye• 
iyileımesi için biç] olmazsa 
hafta lazımdır. 

Necit ile Küvevt 
ol 

sında 
/Ja.ı;radun ya:ılıyor: 

Hicaz ve Necil kralı 
udun memuru mahıuıu 
Vehbenln tiddetli tebllgab 
veytfn Feyıaledüdveyttle 

daılarına karıı milaahama 
tahavvülünü badi olmuıtur. 

Çolden alınan malümata 
asi Şeyh yedi sekiz bf n aıkerf 

Küveyt arazisini terk edip Ne 
Irak arasındaki bitaraf mıntald 
gitmfılerdir. 

lbniHuudun erbabı lıyaaı 
halde tedf be karar vermiı ol 
ve fakat bitaraf araziye iltica 
mlı oldukları cihetle tedip h 
ketinin ducari inkıta olacafı 

cit mahafilinde ıöylenmektedit• 

Cidde Iin1anı 
Ciddecfrn: 

Limanımız kırmızı dentziJI 
iılek ve ayni zamanda en t 

keli bir iskelesidir. CıvarıD 
Kıral Nadir Han memlektin kayalar dolayısfle vapurlar 

aıayif ve seli.metini temin için uzakta dururlar. Yolcular ıe 
kuvYetll ve müntazam bir ordu 1 denilen kayıklarla ve bin 
te'ıkiUne son derece gayret et- t kGIA.tla •--r ka l 

_ı - •7• çı r ar. 
nıektedir. Bunüan sonra memle- Bu tehlUceı.l!h. 

A • d l h ı· k · ,,,. mils keti asrı hır ev et a ıne oya· ızalesini düşünen Hicaz h -
caktır · limandaki kayaları temızlelll 
Tibriz ile Culf a arasında ve vapurların yanaımaları 1 

bir rıhtım ve birde müke 
T aJırcmclaıı bildiriliyor: 

Mosko-.a ve Iıtolma giden 
lran heyeti, Tibriz ile Culfa ara
sında ki demir yolu için 700 bin 
tümen kıymetinde bir çok vagon 
ve furgon ile levazimi ıair satın 
abnııtır. 

İran ile Rusya arasında ki tica
rette pek büyük ehemmiyeti 
olan bu yolun Amerika ve Al
man mühendisleri tarafınt&n bu 
mükemmel ıurette tamir ve iıllh 
olunmuıtur. 

65 hane yıkılmış 
Kahiredcn yazılıyor: 

Cize müdürlüiü dahilinde Sof 
kaıabaıına hücum eden •ellerden 
65 hane teınamile yıkıbnıı ve 
bir çok binalar ıakatlanmııtır. 

Ahalinin M~ıkta haldıklarından 
bahıle nıubtacın için Çadır ve 
un göndertlmeıi nahiye nıildirliğt 
tarafından iı' ar olundufundan 
dahilıye nezareti hemen 65 çadır 
ile 30 çuval un ğöndermiıtir. 

~lısırı zivaret edecekler 
" 

Kalıirederı Y<1zı/ıyor: 

lngilz muhafazakarlarından sa
bık dahiliye nazırı Lort Brent
fort Miladi lsa yortusunu' M11ırda 
ıeçtrmek için yıl baıı günü Lon
chadan hareket edecektir. Aynı 
makaa.tla Mmrı ziyaret edecek 
zevat lort Hedli ve 2evcesi, Lort 
Ratdo'nel Sir Filip Lorenz ve zev
cesi ve Str Gordon}i dırlar. 

Irak-İngiltere n1Ünasebeti 
Ra{illattan : 

iki günden bert yeni lngillz 
komiseri ile reisi vüzera araıında 
cereyan eden dostane muhabesat 
ali mahafilde hir hayır f ali telikki 

gümrük binası yapmaia 
vermiıtlr. 1 İt • 

Yakın zamanda baılanacak ' 
bu fntattan ıonra Cidde 
Kınnızı denizin en müke 
bir limanı olacakbr. 

A1ısırdan yun1urta ihra 
Kalıircden: 

Yumurta fiatlarının ynk 
mahalli ihtiyacıu ,artmaması 
Mısırdan ihraç edilecek 

" lanın üç ayda biF ziraat Ne 
tarafından tayini miktarı muta 
Bu uıule tevfikan 1930 
ikinci kanun, ıubat ve mart 
larında ihraç olunacak ywn 
miktarı yetmiı milyon o 
tayin edUmiıtır. ikinci kinuO 
ıullatta yirmi ıekizer ve nı 
iıe on dört milyon yumurta 
edilecektir. 

Konturatları tecdit e · 
Kcılıircclen: 

19 3 O seueıi marbnda nı 
veleıi hitam bulacak olan 
ordusu mbf ettifi umumisi E 
Spec p&f& ile..konturatlan y 
nihayet bulacak olan üç b 
zabitin birer ıene müddetle 
ka..veleılnln tecdidin! Mııır ha 
Nezareti Nuzzar Mecliıindeıı 
zan etmtıUr. 

Ün1it burnundan Kahire 
Kalıinulen bildıriliyor : 

BirlDcl kanunun yirmi b 
güniı M. Ceymlı Hinler 1/ 
ve M. Ronalt Manıon n 
iki seyyah kahf reye ıelmiıle~ 

Bunlar 1928 senesi eyi-~ 
sekizinci günü Kap ıehrf'• 
yaya olarak yola çıkmııl•' 
7'lo0 mil mesafeyi yüril 
kat'edip on beı buçuk ayd• 
bireye gelebtlmiılerdJr. 



3 KAnunusanl 

Fotbolcu Vehbinin ölümü 
.. m1111111111 ............ ımii ..... 11Dt1......... 

Tabibi adli raporunda tedavi hususunda gösterilen 
n1Üsa ınahadan bahsedilmektedir 

Vehbinin öliimile neticelenen feci hadisenin tahkikatına adliyece 
de-.am edilmektedir. Haber aldığnnıza ıöre, 3 üncü müstantiklik, 
PGltaçe ifadelerine müracaat edilen zevatla Altay ve Altınay oyun
cularuıı birer birer clinlekiaten soara hakemin mütaleasını, seylrcl
lertıı ve spor mütAhaısıslarının bu mesle hakkmdadi görüt ve dü
lincelerlnl tesbit edecektir. 

Allkadarlar Ihsan Bey tararfından yapılan arka vuruıunun olümle 
118tlcelenemiyecefini bu çocuğun eaasen evvelce hasta oldufunu, 
dokorlardan tahkikat yapıldığım, böyle kazaların futbolda arasıra 
~ relcliifnl ve bunun bir dikkattizhk ve tesadüf eseri olmasının 
llıuhtemel bulundufunu söylemektedirler· 

Tabibi adlinin raporuna nazaran, Vehbi Bey Kolorunazilln patla
llıaıı berine kanın ıedit tazyikinden vefat etmtıUr. Bu patlama 
Çok 1Düe11ir ölmuı, fakat vücutta haricen hiç bir Arıza gösterme
lllltUr. Ameliyatta hata yoktur. 

Yalnız ameliyatın saat 22 de yapılmıı olmaıına ve hldisenin 
ite l 5 ,5 te cereyan etmlt bulunmasına nazaren iki zaman araında 
beyhude yere vakit geçirilerek tedaviye ıitap edilmemesini ve gös
terilen milaamahanın pyam tenldt oldufu zikredilmektedir. 

* Jf * 
Bir cinayet ı Bir kadın ormanda 

Elmacık köyünden Osman ol- ölü olarak bulundu 
lu Y akup namında blrt dilfilne Korucu nahiyesine merbut 

Y enlcel k bir k• - d lltmıı, diifGnde ellenmlf, eTine e oyu ~rmanın a 
dinerken kardeılnin evinden bir bir hafta evel bir kadın.cesedi bu
atlrtı _ lunmuıtur • Yapılan tahkikat neti
h ltü ititmiı pencereden ıoyle ceılnde bu kadının Bergama ka-
lt haıunıı. Birde ne görsün! zaaının Turanlı nahiyeılne merbut 

k.ardeılnln karısı Fatma yine Ada köyünden kaba Otmamn zev
o kayden İbrahim admdJ birde cesl oldufu anlaıılmııtır. 25 yaıla-
1&111 meıru bir vaz'lyette yabyor- lnnda olan bu kadının hayvanları-
..... nı aramak üzere Y enicet kebir et-

' varındaki ~rmanbfa gelerek sofu-
Kardet kanıımn bu vaztye- k d Unt da gun ve ann ıtd etinden yolunu 
a6ren y akup yanamamıı kaybederek vefat ettiği anlaııl-

lraPQya dofru yollanmıı kapıda maktadır. (Türk dili) 
lc&rfılapmılar yani lbrahtm ya- su" h ı · b. kul> ka d .. ~ P e ı ır rum 

u rtııın a goriince ustura- 0- k· ü h d ı b 1 
-·~ unu nıamıza meou 
:.lrubiı, ..aaldırmıt- fakat Ya- vapurundan Lambo ilminde bir 
lmt data.a ••vel dananarak bıça- Rumun indirllclitınl yazmııbk. Po-

.. ealdutme. liıçe yapılan tahkikat netlceılnde 
Fakat lbrahbn in~ anin- Lambonun vazlyeU tüpheb görill-

clea kaçnuı, Yahut fatnaa le miltUir. Lambo bu ailn latanbula 
lialnl korumak iıtemtı b •il iade edilmtıtfr. (Hizmet ) 

bıçak Fatmanın 16iıürıeu :'.::~ Bircanavaridamedi1di 
mıı Fatınanın Jaraıı alır oldu \ Manisa, 31 ( H. T) - Bun-
clhetle hastaneye kalclınJau lu dan iki ıene evel yüzbaıı Şemslt
TalııJcıkat yapılmaktadır ıtır. tin beyi ve neferini yatağında öl-

Maaflada (Halle) düren Suphl bu sabah idam edn-
- mittir. 

Maznun'- d .b,.,:7• --- -
• - - ıaıı an ın tahliye edildi 

Dıvanyoıu cinayetinin 
sine dün ağırcezada b muhakeme 

Dtvanyolunda Cemal efendiyi aerdecl aşlanmıştır 
öldüren ıöför lımail ile arkadaı- lcatilde:r~~ lınıailin teben üren 
ları Mustafa ve Eminin mubake- etini ve Yeılnı, Enıinln bera
meslne ağırcezada baılandı. Maz- kavga ile :::ta.fanın çıkardıfı 
nun lamail lstiçvabında cinayetin dolayııale fallı !:te ıebep olması 
kendisi tarafından yapılmadığını tecziyesini fttedt tekadclim olarak 
ıayledi. Mahkeme 6 tahit dinledi. Eaat B. mile • Emtnın vekili 
liepsl cinayetin lsmall ve elindeki iıtedi. Mabke~ tahliyeıinl 
ll•rl kama ile · yapılclıimı teyit ederek Enıtnın etahu talebi kabul 
etUler. Tahkikat hıtam buldujun- verdi. Dava ı.ınau!!:e•lne karar 
~ muavin Cemil B. iddiasını için talik olundu. IDüdafaası 

Poliste nakil ve tayinler ı Ticaret odasındaz = 
Ayaaofy& merkez memure Sa- .. 

dak 8. d6rcUmcG ıube yolcu kıs· dunkü içtinıa 
llU merkez memurlufuna, Şehre· Ticaret odası idare L ti d qeye 6Jı 

~ini merkes memuru Fah.., B. toplanarak yeni tene bGtçeıf üze-
~~ıofyU akpollf merkkez memurlu- rlnde)etklkat icra eylenıtıttr. He
•una n apam mer ez memuru yeti idare Oda büt 1 Cemal B. Dolapdere merkez me- m ,

1 
b 

1 
çeı Din timdi 

nıurlufuna tayin edllmiılerdlr. er u unan bütçe dereceılnde 
Beykoz ser komıerl Şevket 8. olmaıını kabul etın!ftir. Heyeti 

Unkapanı merkez vekaletine, Ga- idarenin bu karan Oda nıecliıl
lata ter komtıeri Ali Necip B. 1 ne sevkolunacakbr. 
8eykoa komt1erlllfne, Polis ıube M h Al" 
ter komllerlerlnden Zihni B. Ga- e n1et ı bir aya 
lata ter komtaerlitme nakil edil- n1ahkuın old 
lllltlerdlr. U ............. 

Mevlüdü nebevi 
MaarlfV ekili Mecali Bey Mer

humun ruhu için, busün saat 2 de 
biraderi Polis Mildilrii muavini 
Hn.na beyin evinde bir mevlGt 
okunacakbr. ' 

Hatiçe hanunı kaçırmafa te
ıebbüs ettikleri •ırada anlerlne 
gelen polfı memurlarına ılllh atan 
Mehmet Ali ı ay ı o gün hapıe 
mahkdm edildi. Arkadaıı vatman 
Klzım beraat etU. 

YARIN Sallff • 3 

Kaçakçıhk için ne yapılacak 
······"~· .. 

. Mü~kirat inh~sa~ı ~üdürü dün gazetemize 
ıdarenın muhtelıf ışlerı hakkında malômat verdi 

~ MGsklrat inhlaarı umum mG-
Sergi ve panayırların bir d ilrü Asım bey, lnhlsan allkadar 

memleket iktısadiyatına icra ey- eden muhtelif mes' eleler hakkın-
ledlil teılrlerl evvelki yazımızda da bir muharririmizin atideki ıu
izah etmtı ve ıergllerle panayır- allerlne cevaben ıu maldmatı ver-
Jara lttlrak meaeleılni• eheın- mittir. 
mlyetlni zlkreylemtıtlk. - Şarap ve likör imali için 

Bir memlekette açılan ıergl mevcut fabrikalar klflmidir? 
ve panayırın ehemmiyeti ve kıy- Senenin ıarabı ve likör sarfl
metl o ıergi ve panayırın tıti- yab nekadardır, Mevcut fabrl
rak edenlerin miktarile çok kalar ihtiyacı tatmin edebilir mi? 
yakından alakadardır. Bu ıe- Yani fabrika yapılmıyacaıan'ıclır? 
bebledlr ki açılacak bir sergiye _ f ranaadan celbettiifmlz 
lttlrak veya 0 ıerıtyi ztyareU mütehauııın yapmıı elduiu tet
tef'Yik için elden gelen bütün kikab lptfdaiyeden memlekeU
gayretlerin ıarfınclan çekinilmez. mizde halen yetiıen üzilmlerden 
Bu vadide medeni dünyanın bil- iyi prap yapılabilecefl anlqıl
tün propaganda veaaitlnden isli- maktadır. 
fade edilir. En uzak kötelere ka- Mütehauısm tetkikab biter 
dar risaleler, broıürler. dıvar ve bitmez ıaraplanmızın tallhı ve 
ilanları v. ı. ıönderlllr ve iktııadi 
bütün mahafilin nazan dikkatleri sürllmünlkn temini için llzuqe-

tedabire teve11ül edecefiz. mütemadi bir surette gönderi-
len sirkülerler ile celbe çalıııhr. Btzde ıarap sarfiyatı takrl-

Bu suretle açılan beynelmilel ben ıene'ri t,800,000 litredir. lh
ıergi ve panayırlara muhtelif mil- raç olunan bu yekdndan hariçtir. 
!etlerin binlerce firması ittirak e- Likörsarflyab da halen 60,000 
der. ( 928 ıeneıınae açılan Briik- kiloyu miitecavlzdir. Memleketin 
sel panayırına 28 millete men- likör ihtiyacını teınin için lstan
ıup 2889 firma lttfrak etmlıU.) bu bulda bir likör fabrikası yapma
firmalar kendileri ve memleketle- la karar vertlmlıtlr • 
rl hitaplarına çok kazanç temin Bu fabrikanın ınaklna ve allt 
ederler. ve etlevab bizzat riyaset etUlim 

Sergi ve panayırlara l1Urak milteba11ıs bir heyet tarafından' 
eden mllletlerln teaddudn ve ftr- b 

da bulunmakla bera er 
maların çoklup hasebiyle bu stbi eU:~sya~mazlfeleri kilçilk farklarla 
ıergi ve panayırlara nazan dikka- - " 
tı ve kazançları celp edecek su- birbirinin aynıdır. 

Bu vazife de kısaca ıundan 
rette ııUrak etmek llzımdır ki ta ibarettir. "hariçte açılacak ve 
mamen ayn ve çok mCifkGl bir la ı bllha11a memleket mahsu by e 
ittlr • ılddetle allkadar bulunan pa.ar-

Bunun içindir ki sergi ve pana- lardakl aerıt ve panaJlrlara miiı
yırları kOıat etm,k kadar ve bel- temlrren lttfrak eylemek ve bu 
k\ daha _alyade serp ve panayırla· serıt ve panayırlarda memleket 
ra lttlrak etmenin ehemlyeU var mahıulabmn bGyilk ve koçak nu
dır • munelerinl tamemen ve laakldyle 

Mllll sergi ve panayırlarda ra- teıhtr ederek revaçlannı, raabet· 
kipler aynı memleketin mOltah- lerlnl ve bu suretle isUhllklk'?, 
slllerldir. Bu flrmalann keneli esbabını temin ve ihzar eyleme • 
aralannda yaptıklan rekabetten Bu vazifenin bakkfle ifası çek 
o memleketin milli lktıaadı zarar milıkllldlr. Bunun için beynelmilel 
delil faide ıörilr· sergi itlerinin telaıiklne, diler 

Fakat ctbaıı pazarlan için mustahıll memleketler mabıula-
ul dd il tın k t derecesine ve iıUhllk 

ham veya mam ma e iıUaa - ın ıyme akıf 

tetkikab llzlme yapdcbktan sonra 
mutelif müe11eaelere slparlı olun
muıtur. 

Fabrikanın önOmtlzdekt JU 
aiha7eUne tloiru faaliyete ıeçe
bileceflnl kat'lyyen~lbalt ecltyonmı. 

Franaadan Şelbettlllmlz llk6r 
m6teha1111ının yaptığı tecrilbeler 
emnlyetbahı neticeler vermifUr. 

Memleketimizde yetlfea ml
tenenı ve nefis meyvalar lik6r 
lmalltuıda munffaldyeHmtzln 
mühim, bir amili olacakbr. 

- Rakılann iyi olmacbfı ld• 
cila .,lunuyor. 

- Bu iddia kat'lyyen doin de
ifldlr. Gerek latanbulclaki •e p
rek diler mahallerdeki rakı ma .. 

m6latı idaremizin fea memurlan 
muraka.beı dalm•I altındadır. Ve 

bunlar nevine söre 6zGm ve incir

den inıll, olunmakta Ye nefuetl
•I teblfn için idare ldmyahaneal 
bGtün faaliyeUnl sarfetmektMlr. 

- Kaçakçılık için ne yapı
lacak? 

- Kaçakçılık ile mGcadelede 
(devam, edeceifz. Yeni kapkçıhk 
kanununu tatbiki kacakçıhfm 
ortadan kal~lmanniçln iyi aeU
celer Yermefe baılamııbr. 

Sütçüler cemiyeti ikiyemi 
ayrılıyor? 

SGtçüler cemtyeU uuı mll
tahııl Ye mGıtehllk olmak bre 
iki •ınıfı lhUYa etmek\ecllr. ôte
deııbert bir t6rlG anlatamıyaa 
mllatahııl 'Ye m6ateblik ıCltdller 
Cenıfyetlerlnl aJU'lllak lçba emaf 
cemtyeu mClraklpJlllne mlraeaat 
etqıftlercllr. 

İkramiye verildi 
Taıflyelerl icra ecldm pker 

Ye ıaz inhisar memurlannclan bir 
kısm,ına dörder aylık lkraml1e 
vertlerek vazifelerinin nllaayet 
ltuldufu bllclirlbnlıUr. 

bnda bulunan memleketler, keneli pazarlarının hususiyetine v 
memleketlerinde tergl kilf&dına olmak 1Azımdır. v •tıthan Unutuimam&bdırld as muvaf- ftAl ede bir ta almak 
verdikleri ehemmiyet kadar diler fak olmut bir ,eldlde tftlrak bile meıeleıtnden çıkan mO•auacla 

Su yüzünden adam 
öldi\renin muhakemesi 

memleketlerde açılan ae1rıtı:~ de diler rakip memleketler hlsabına D.ınna111 oldOren arnaYUt J•na,.• 
lttlrak ehemmiyet verir er. ı:.MileD biiy(lk kazançlar temin eder. Mehmet 15 Mne alır hapee mah-
ıergilere ittlrakin eheınmtyetl bey- S. Cemal k(Un oldu. 

~~~~~~~~·~~~===~~~~;:~::~~~~~~===~~ Bu sergilerde bir memlekeUn - ~ YARINın hazırlıkları ~· 
muayyen bir firma•ınm l•Uhaal 

eylediği bır maddedettı bır mem- Yenı· eserler-Caz·ıp mevzular 
leketln iıUhılllbnıll heyeti umu-
miyesl mevzuibahl•tlr • Artık filan 
memleket ve filan ınillet mahıulü 
mevzulbabis olur. 

Bu suretle beyoebnilel serıi
lerle bir memleket iıtihaallbnın 
heyeU umumiyetinlD allkadar ol· 
ması bu sergilere •e Panayırlara 
ittirald ıekllde inldlaP ettirir. Ya
ni bu ıekildeki .. r,ılerle alaka-
dar olan husuıl iktisat delil mil
li tkbsatbr. 

Her hangi bir buıusta olursa 
olsun mlllt tkbsat ile allkadar 
olan bir meıel• muhakkak ki 
muayyen bir teıktlatuı idaresi ve
ya hic olmazsa nezareU tahtında 
bulunmalidır. 

Bu hususta rol oynayan teıek
küller bu günkn asırda daha 
ziyade mileıaeaab amme meyanın
da birer mevki alırlar· Bu t91ek
killlerdlr ki milli tktıtadın emrey
lediği menfaatlan daha zly~e 
korurlar. 

Bupn hemen hemen beynel
milel pazarlar için lstthaalltta 
bulunan btltGn memleketlerde 
bayle teıelddlller mevcuttur. Bun
lar muhtelif namlar abnakla ve 
mGeaeaab nmwnfye veya huuatye 

------
.., Gazetemiz karilerine takdim için çok cazip 

mevzular üzerinde yeni eserler hazırlamıştır. ...... 
Karflerlmfzln yüksek ralbet ve tevecctUıQ kartıımda 

birçok milıkilllerl yenmek hususunda artan kuvvet Ye ceaa: 
reUmlz, bizi heratln dünden biraz daha fazll çahpnaia tepik 
edi1or. 

fKarilerimiz. YARJNın memleket meı'elelerl et ,,., daki uk 
.• b d d ra,ın mevı ' 

huıuat haberlerını un an sonra a muntazaman dah l'7. ld bi 
kilde sahifelerimizde bulacaklardır. a ı oz r ıe· 

Bundan baıka, haftanın muhtelif ...Aııl rlnd 
d •"' e e, ayn ayn 

bahislerin tetkiknıe haare ecelimiz sahifeler' karilerlmizl 
azami ıekilde memnun edecekUr. 

Bu sahifeleri açarken gayemiz ıu olacaktır : 
memleketi! ve halka hizmet ••• 

Bu itibarl~dı~ 1'~ ~ahi{ elerinıi.:de a~k ıaçık resimler yerine bir 
ekmek me.s' elesı gor~lurse, dalıa ev.velk~lerin taraftarları bizi mazur 
görmeli ve.-eper bır nok~an teldkkı edıyorlarıa _ bunu da gayemi
zin samimıyetıne baDışlamalıd rlar. 

Gazetemiz, yeni edebiyat ıençliflnl nıemlekete tanıtmak 
için bir de edebiyat günü lbtaıına karar vermtıttr. 

y ARIN tahrir aileıl bu naçiz meaatslni muhterem karlle
rlne bildirirken, ıunu da kendilerinden rican b.rar vermifUr. 

Gazetemizin <~°!ta .:iya~e. sizin olmaıı için ne diqünüyorıunuzP 
• Arzularınız bm ranbetımı kadar ,,.,vik ve leşçi edecektir. ............................. 
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Gü~rük idaresi --~~P-O~L_ı_s~H-A-B~E-R_L_E~R-•~~~ 

Bir merhametli aşk! 
- Aka (;ıinclıize-

Bir gün bir edip doıtumu \ bir kaç meze hazırlamaktır. Gül
Zfyarete. gitmittim: Hava ıoguk- süm ana yemek için ılze yardım 
tu, dostumu sıcak odaıında kon- eder çamaıırı o yıkar, sizinki 
yalc içerken buldum idi. sade bir nezaret ... 

Doıtum ziyaretime memnun Selma bu nazik ev ıahibine 
oldu, banada konyak ikram etti, teıekkür etti, kalktı, mantaıunu 
•liara. verdi, karıı, karııya lafa çıkardı, Laıını açtı. Gür saçları 
daldık! bu baıta büyük bir aık def inesl-

Doatumun büyük tiki.yet ve nln mevcut olduğuna füphe bırak
düıunceıi, hizmetciılzlik idi. Ev- mıyordu •. 
de yalnızlıktan, ev iti görmekten * bıkmııtı. 

Eve ebe nine diye bir kadın 
daclanmııtı, ekseriya ebe nineye 
doıtumun evinde raıt gelirdim. 
Bu g6n, tesadüf, ebe nine gene 
ıelclt, bot, bet etliler. Sonra ebe 
nine dedikJ: 

- Veli nimetim, sana bir ri
caya ıeldim, 

Her ihtiyar kadının yapbgı 

Kibi ıefirdl, töbe lıUğfar etti, 
sonra dedi kt: 

- İki gözüm, efendim, Senin 
anlayacaiın baıımda dert olup 
kalan bir kız var ıokak ortaıın
da kaldı:, Eh.. bende dit ehletl 
bir kadınım, gelirim, giderim 
yok, bir Jokma, bir hırka yaıa

yorum. ona naııl yardım edeyim 
hem abmlı, çalımlıda bir taze .• 
Sokaia çıkmak lıter, gezmek lı
ter... Hani declimkt •beyefendi 
yanına alıverde... hizmeti .ılze 
bakar, çamaıırınızı yıkar, her 
ıeytnlst yapra •• 

Edip dostum ebe nlaeye bir 
konyak verdi, içmek lıtemlJror 
du biraz ısrar, ebe nineye kun
Jaiı lçirdi •• 

Ebe ninenin yt&O konyaktan 
aonra kınalı saçlarının renğlnl 

ahnca dedi ki: 
- Varayım beyefendi oflum, 

kw ıettreylm. 
- Getir, bakahml 
Ebe nine gitti, doıtum bir 

konyak daha içti, ıobaya bir, iki 
odun daha atb, ellerini utuıturur· 
ken diyordukJ: 

- Allah verede tıten anlar bir 
kadın çıksa .• 

* 
- Ş6yle geçsenize •• 
- Böyle eyi efendim! 
- Geçin canım, töyle .. Nine 

aende f6yle geç .. 
- allab ömürler verıin beyim. 

Herkeı yerlerine yerleıtl, hiz
metçi diye ıelen kadın, yirmi be
tbade ya vardı, ya yoktu .. Oıtun
de ılyalı kadife bir manto, altın
da P.eabe. krep dötla eyi bir rop; 
•1~ alamod ipek çoraplar 
Ye &arU ltkarpinler vardı. 

Bir aralık yii&iine dikkat ettim: 
Çehreabaclekt çlqller bana biraz 
lcahn v. lcunetli ıelmelde bera
ber bu çehre hiçte lbenkıiz de
ltldl. Berrak 16zleri, uçları dütQk 
katlan, ._ur atbl lnce ve parlak 
aaçlan vardı. Renıi ne eamer, 
nede be,.. .. 

Arada •ırada : 
- Eatafun.Uah, efendim! .• 
Dt,.ordu. Bu ... in lıacelill, 

kıvraJdıia ve pGrGulzl6ia, l((lzel 
liline daha bGyilk bir kıymet 
vlriyordu. 

Edip doıtum : 
- Pekall •• Burası ılzln kendi 

eviniz artık. Selma bamm .. Gö
rilyorsunuzki evde benden baıka 
kimse yok, yalnız akıamlan ba-
zen bit lsat ukaclq ıellrler, o 
..... mm J&P&e&lmn ubmet; 

Dostuma bir akıam büyük 
bir lokantada rast geldim, muılkt 
dinliyordı. Ba.na ita ret ettiler, 
kalktım, yanlarına gittim, edip 
doıtum, diğer bir arkadaıa Sel
ma'yı tanıtırken: 

- Benim can arkadaıım, di
yordu ... 

Zaten ben de buna ihtimal 
vermiıtim ..• 

* 
Edip dostum, bedbaht ve ha

yatından müıteki olduğu günlerde 
gelip beni bulurdu. 

Bir gün katları çablmıı, yü
zünün çizgileri derinlepnif geldi, 

Onu yanıma oturttwn, tabi
atini bilirdim : Şuradan buradan 
konutmakta idik, ııraıı gelmtıtl, 

ıordum: 
- Nen var, dedim •.. Slgara-

ıını içti, içtl, ve dedi ki : 
Cidden bedbaht bir ada-

mım! 
Neden .. Ne oldu ? 
Bilmiyoraun? .. Beni bu ka-

dın mahvedecek ..• 
Birden bire f ntikal edememiı-

tim: 
Hanfi kadın ? 
Selma ! .. 
Niçin? 
Geçen gün benden bir ak

ıam için müsaade istedi, zayıf 
ıörünmemek için izin verdim; gitti. 
O gündenberl gelmedi. Gelmedi 
ama... bana haber gönderdi, 
ki ikilinin Mehmedin yanında 
yun, diye .. 

İkilinin Mehmet, . zengin bir 
kasabın oğlu imtı. Şuradan bura
dan tahkikat yapbm, mefer Sel
ma bir müddet onunla beraber 
yaıamıı. Birbirini o kadar sev
miılerkl evlenmeğe karar vermiı
ler. Fakat Mehmedin babaıı bu
na razı olmamıı, muvakkat bir 
tedbir olarak benim yanıma gön
dermeyi düıünmüıler, evlenml
yorlarmıı, fakat birbirlerinden 
ayrılmayada kudretleri yokmuı •• 

- Peki, bu vaziyet karıı

ıında ne yapacakıın, zorla güzel
lik olurmu? 

- Biliyorum: Fakat hayab
mın ıu ıük6netll lnınd.t hluet
Umkl, bot bir kalp ile yaıamak 
çok elim.. O gittikten sonra deli 
ıtbiyim, demek onu çok sevdim?. 

- Ôyle olacak •• Biraz daha 
az aev, un•tunun •• 

- Kabil delil •. 
- Baıka ne yapacakıın? 
- Elim ile onu evlendlrmell 

dütilnüyorum, o adamla. Buna çok 

çalııacafım! 
- Peki, bunda ıenin men-

faatin nedir? 
- Daima bana gelip gitıin 

ve aevdifi damla bahtiyar olıun 
- Fena fikir değil .. 

* 
Dottum botün kuvvetini ıar-

f.W, M•hmedSa babasını c1a 

vesait aldı 1 

l{emal reis ve Celal reis 
gambotları bahriyeye 

verildi 
Karadeniz Hopadan Mar

mara Karadeniz boğazı, Ça
makkale boğazı Adalar denizi ve 
Akdeniz ıalaillerlmizde kaçakçılı
fın meni için geçen 1929 ıeneıi 
içinde lngiltereye on iki sahil mu
hafaza nıotörü lı111ulanmııtır. 

lsmarladan llıotörlerin kıymeti 
800,000 lira tahm!n edilmlıUr. 

lngiltereye ısmarlanan motör
lerin üçü ikmal edfldifinden (1930) 
kinunıaniıinln nihayetinde teslim 
edileceklerdir. Bunlar heratürlü 
tertibatı haiz on sekizer mil ıür' 
tindedlrler, ve •eri ateıli aon ıiı
tem mitralyözlerle mücehhezdir. 

lamarlanan diier motörlerde 
1930 may11ı nihayetine kadar teı
lim edileceklerdir. 

Bundan maada Riiıumat mü
dfriyeti kaÇ&kçdarın takibatında 
kullanılan motörler tecdiden ta· 
mir edilmiıtir. 

Şimdiye kadar Rilaumat mü
diriyetl rr.ulıafaz.ıında kullanılan 
(Kemal reiı) ve (lsa reis) gam
botlan Bahriyeye iade edilaıiı ler
dtr. 

kandırabildi •e onları evlendir-
dJ ••• 

* 
Üç ay sonra doıtumdan ıu 

mektubu aldım: 
.. • • • . . . Senin burada olmam 

nekadar arzu ederdim, bilsen •• 
mGthiı asabi buhranlar içindeyim 
ıebebinl sora~110,defil mi? hiç 
tahmin edemezsin, azizim .• Sel· 
ma öldü. Selma'yt ikilinın mehmet 
öldürdü •. 

Bunu itltUfim zaman çıldın
yorum zannetUm. onların evine 
kendimi dar attım Selmanın o
dası kalabalıktı tçeri girdim Sel
ma, odanın bir köıeıinde yüzü 
koyun yabJordu duvarda püı
kürme kan lekeleri vardı. elbi
ıeıi ve gömlefl kana bulanmııtı. 

Zabıta tah)dkabnı yaptı; ne
ticeyi oradan öArendim: Selma, 
sinemaya altmek illemiı, ikili
nin Mehmet buna razı olmamıı, 
kadın elindeki her nimeti ıırf 
kendisini ıevdili için tepthnl, 
artık kııkançlığa lüz~ olmadıiı
nı, kendisine hıyanet etmek ak
lından bile geçmedialni ıöylemtı. 
Meı' ele biiyüınÜf, Mehmet tehev
vüren tabanca ile tehdit etmek 
isterken, gözlerinin önünde; Sel
ma'nın hayali ateıler içinde baıka 
kollar araraaında tece11üm elmif, 
dayanamamıı, tabancayı Selma
nın kalbine ateı~mtı •• 

Selma o zaman : 
- Yanıyorum, diye bafırmıı 

ve biruh yerlere aerllmiı ! 
Mehmet dfyormuıki : 
- Sevgiıi kalbimde ya§&ya

cakyaaa Zarar• '7ok : Haplıtede 
yatarım, ipte de aallanınm. O 
benim s6sGmün önünde temiz gitti 
bu klfl .•. 

Mektuba dlve edecek bir teJ\ 
bulamıyoruın, betbahtım, perip
mm. Beni teıelli edecek mektup
larını beklerim.·· 

* Selma'nın mezan 111ız bir 
bucaktadır. Oıtünde timdi edip 
doıtumun yazdırdığı ıu hazin ke"' 
itmeler okunuyor : Se•dim sevme
di . Sevdtit ile evlendirdim, meı' 
ut olmadı : lımi : Selma idi, yir
mi üçünde gttU! •. 

HAl.JM IIÜSNÜ 

Sarhoşluk bu 
Evelki gün saat (19) da hamal 

İsmail ile Ali ıarhoı c;larak ıokak
larda baaırarak rezalet yapmak
talar iken, bekçi Ômerle zabıta 
memurlarına hakarete cüret ettik
lerinden tutulup müddeiumumiliğe 
teslim edilmlılerdir. 

Yankesicilik 
Aksarayda oturan Leman ha

nım yeni postane arkaıında eska
linı tarif ettiği bir yankeıici (26) 
lirasını cebinden çarpmııtır. 

1\1antarcılık 

Meıhur mantarcılardan sabı
kalı Murat dün Osmaniye ote-

linde misafir Ali efendinin para
ıını dolandırırken cürmümeıhut 
halinde yakalanmııtır. 

Palto çahnnuş 
Kadıköyünde Sefa ıokafında 

Y eldeğlrmenlnde on birinci mek
tep müdürü Kemal Beyin evine 

evelki gece ıaat 19da hırsız gfrmiı 
pal ta ve saire çalmııtır. 

Ankadaşını vurmuş 

Beyoğlunda Kırepen hanında 
kahveci Vaıll ile ıütcü Andırıya 
ıarhoı olarak birbirlerile kavga 
etmiıler Andırıya elinden yara
lanmııtır. 

Eşyayı alıp götürmüş 
Şehiremlninde Çukur boıtanda 

SPOR -
Bir itiraz 

Geçen cum-. Kadık&,.nnde ya• 
pılan ikinci ldlme llk maçlannda 
T. Kumltapı tle SGleymantye 
2-2 yle berabere kalmıılardır. fa
kat Suleymaniyenin ikinci goli 
milnazıalı olmuı. T. K. bugole iti
raz etmit Futbol heyeti bir karar 
Yermek için o gün oyunda bulu
nan fenerli Kadri ve Altmordulu 
Edip beylerin bu gol hakkındaki 
f !kirleri ıorulmuıtur. 

Bu günkü maçlar 
Futbol heyetinden: 

~1il1iyet kupası n1açla rı 
2 - Galatasaray - Beılktaı ıaat 

11 Hakem Necmi B. Kadıköy 
aahaıında. 

Süleymanlye - Fenerbahçe ıaat 
12,15, hakem Baari B. Kadıköy 
aahaıında. 

Vefa - K. T ıaat 11,30 hakem 
Kemal Rıfat B, Takıim Stadyo
ınunda. 

İstanbul nluhtelitleri 
3 - Bu cuma icra edilecek 

latanbul muhtelltleri maçlan Tall
ılm Stadyomunda icra eclilece
ilnden ikinci küme muhteliti 
futbolcularının saat 12 de birinci 
kGıne muhteliU tdmancılarında 
ıaat 14,30 da futbol levazıma

ttyle birlikte Stadyomda hazır 
bulunmaları teblit olunur. 

4 Davete icabet etmeyen ld
mancılar iki reımt müıabakadan 
menoluaacaklardır. 

5 - Birinci ve ikinci küme bl
rlnd futbol takımları azalan da 
a71li aaatlerde ıpor levazlmati· 
le sahada bulunaçaklardır. Ser
beıt duhuliye varakalarını almak 
üzre Çarıamba akıamı kulüp mu
rahaıları Hevettmlze müracaat 

/ 

ioturan Mehibe Hanımın evine 
kapıyı yerinden kaldırarak hınız 
girmiı bazı eıya çalmııbr 

Bir gazino yıkıldı 
Arna vutköyünde Akıntı buru

nunda lsmailin gazfnoıunda dnn 
sabah tamirat yapılırken GıtG 
yık?lmıı topraklar caddeyı tıttll 
etmiıtlr. Tramvaylar bu yüzden 
yoldan ıeçememiılerdlr. 

Yakalanan hırsız 
Vefada oturan Zeki dün Fın

dıklıda Dere içinde ıntcü Mlna
nın ahırına girip tavuk çalarken 
cürmQ methut halinde yakalan· 
mııtıt. 

Hırsızlıl< vak 'aları 
1 - Bayazitte oturan Hatce 

Hanımın evinde miaafir iki hanı
mın PAito ve atkılarını meçhul 
bir adam çalmııtır. 

2 -Takılmde Sakıı aokafında 
Madam Yuvanın evine arap Meı
ut namlnda birt glrmit bazı eıya 
çalarken yakalanmııtır. 

3 - E vvclki g(ln Karqiim
rükte oturan Nafia{hanımın evine 
hırsız girmtı yatak ve yorıanla
rile bir albn ıaat çalmııtır. 

Nafia hanım poltı müracaat 
ederek kocaıı lımallden ıüpbeai
nl ıoylemtı zabıtaca tahkikata 
baılanmııtır. 

4 - Akıarayda Helvacı soka· 
ğında Hayriye hanımın eYine 
evvelkı gece Lf r hıraız girmJt 
25 tavuk çalmııbr. 

Borsada 
•)t-o-iC• 

İntihab~ t Cumartesi 
g6IJ6 eak 

' Esham kambly~ borsasının ye 
sene meclisi idare fntlhabab Cu· 
marte11i ıünn icra eclilecekttr. 

Kambiyo bona11nm yem lntl
habab dün bona konıUerllfl ta· 
rafından ilin edilmltttr. 

İngiliz: 1025 
B orıada lnatliz ltraaı dGn ı 024 

kuruı 30 parada açılmıı en ytlk
ıekte 1027 kuruı 30 paraya ka
dar çıktıktan sonra 1025 te ka
panmııtır. Albn bona haricinde 
895 kuruıtur. 

- --••Mi'••---
Yanğın başlanğıcı 

Aksarayda lnebey mahalle
ılnde balıkcı Şükrün6un evinde 
evelkt ailn ateı çıkmıı lıedn 
aöndürülmilftür. 

Ali riza B~ geliyor 
Maliye KJ.oıteıan Ali rlza B. 

yarın ıehrimize gelecektir. 

Şefik,Mlthat, tlnınü, Hayri, Ragıp 
Kadri, Halil, Raıim. 

7 - İklıacl küme mabteliU 

Sami ( Kr E. ), ( U ) Mahmut 
Necdet ( S ), ( K. E ) Mahmut, 
Zeki ( A. H ) L6tfi ( K. T ), Da
vut ( S )Netet ( K. E ), Kimil (K
T ) Ihsan ( S ) Nlzamettln ( U ) • 

Ferit ( K.E. ), Şevki ( A.H ) 
Sadi ( A.A ) Rnıttı ( U ) Rahmi 
( A.H ) Murat ( S ) Zeki ( K.E ) 
Meaallm ( A.E ) Halil ( B.B • ) 
Balıri ( K. T ) Şe•ket ( A.H ) 

Cezalandırılan Futbol 
cular 

edeceklerdir. ı - Sporculukla kabtb telli 
6 - Birinci küme muhtelitl ıu olmayan harekata teaaddileri do

ıuretle teıbit edllmiıtir · Hakem layiılle Altınordu kulübG futbol· 
Kemal Halim B. cularından 904 numarada liaanıly• 

Osman, Burhan, Tevfik, Supf Rahmi ve Kaıımpap kulübünden 
Nihat, Refik, Selahattln, Alaettin 1295 numarada llsanıiye Şemaf 

Zeki, Fikret, Eıref. beyler 929-930 aeneıl reıml fut
Rebli, U.tif, Nafi, Semi, Kemal bol maçlanndan menedilmlfUr. 
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Seyrisefain 1 . KAPPEL ~ ... ~ . 

• Tamamile tekemmii.l etmı_, 
Merkez acantn~i: Galata 

Köpriı ba~ında: Beyoğiu 2392. 
Şube acantac:ı : Mahmudiye 
hanı altında t~tanbul 27 40 

1~rabzon birinci postası 

(CÜMHURİYET) Vapuru 6 

kanunsani pazarteıi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
lnebola, Samsun, Glreıun,Tra-

1 
bzon. Rize, Hopaya gidecek 
ve dilnüıte Pazar iıkeleıiyle 
Rize, Sürmene, Trabzon Tire
bolu Giresun, Ordu, Ünye, 
Samıun lnebolu, Zoniuldağa 
ufnyarak gelecektir. 

Antalya postası 

(ANAFARTA) vapuru 5 ka· 
nuqisani Pazar loda Galata 
rıhtımından h'areketle lzınir, 
Küllük, Bodurum, Rodos, Fethiye 
Finike, Antalyaya gidecek :e 
dönü§te mezkur iskelelerle bır
likte Dalyan, Marmaris, ~akız, 
Çanakkale ve Geliboluya ugraya
rak gelecektir. 

izn1jr-Mersin sürat 
postası 

( MAHMUTŞEVKETPAŞA ) 
vapuru 7 Kanunsani Salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
ÇarşaıW:>a sabahı lzmire ve ak -
şa.mı lzmirden hareketle (Antalya, 
Alaiye, Mersin)e gidecek ve 
dönüşte (Taşucu, Anamur AJa
iye, Antalya, Kuşadası ve İz. 
mir)e uğrıyarak gelecektir, 

Sermayesiz~ 
Para kazannıak 

isteyenlere 
lılnlze halel ıelmemek sure

tile boı vakltlerlnizden iıUfade 
etmek lıteraeniz keyfiyet size 
mektupla bildirilmek için ad
reıinlzl bet kuruıluk poıta pu
lunu muhtevi mektupla ıu ad-

rese gönderiniz. lıtanbul 
---~Poıta kutuıu623•••• 

, -l "YARIN,.IN 

Cuma 

3 
• 

·' TAKViMi 

Kanunusınl 

1930 

Güneşin doğuşu: 7,26 

Namaz vakitleri 

sabah öğle ikindi" akşam yatsı imsak 
7 ,26 12,18 14,89 16,5~ 18,30 5,39 ' ~ 

yavruların 
~~ 

BU GÜNKÜ VE~ YARINKİ 

S A _A DET İ 
BANKAMIZIN O~LAR tçlN HAZIRLADIGI 

KUMBARALARDIR 
Onlara kumbara alınız 

~~~~a-~~~~~~ .. ·····ıı 
1,•siii eôtı'19i~••••••aeHI 

I~ BÜYÜK 

TAYYARE PİY ANKOSU 
YEDİNCİ TERTiP AL TiNCi KEŞİDE 

1 1 KANUNUSANi 1929 

Büyük ikramiye : 

200,000 liradır 
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Az ötene boı bir araba duruyordu. Naktlbent arabanın hay
Vanla. rını bir bakııta tanıyvermıtt.i Bu araba kendilerinin, ya-
011 Klee.ntinln arabasıy dı. YinelKeantinin arabacııı arabacı ye
r n~ oturnıuı, dikkatlı dikkatlı kendilerine doğru bakıyordu. 
M akııbent: - Ağa, bizim araba .. Binelim ! Diye fısıldadı. 
b uıtafa Ata batını salladı· O da arabayı tannıuıtı. Zaten ara-
acı da onları beklemek emrini almıı olduiU için üç saattan be

ri orada duruyordu. !Nakıibent ile Bolulu Mu•te.fa Afayı görün
ce, henaen e.rabadan atladı. (Lando) nun kapağını açtı. Yalan
~ı kan kocayı içeriye buyur etU. Onlar bindlkı.n sonra da ça-
a klarndçı ileriye döndüler. Artık (Cerrah Paıa) ya doğru ıJdiyor ar ı. 

Nakıtbentle Muıtafa bir ıey konuımuyorla.rdı. ikisi de d6-
tünceli idiler. Sabah sabah çok büyük tehlike atlatmıt olduk-
larını dütünGyoa14r, korkuyu atlattıklarıııa ıevtnlyorlardı. Ne
den sonra Aksaraya dört yol ağzındaki (Sultan Aziz yapmaıı 
karakolun önüne geldiklerini gördüler. Şiındi (Cerrah Pata) ya 
çıkan yokuıu geçecekler sonra da (Üıtat) Kleanti ile karı• kar
fıya gelecklerdi. 

Nihayet Evkaf m\ikabeleciıi Aziz Beyin evinin bulunduğu 
sokak bat ınageldiler. Cami sokagı pek ı11ıydı. Arabadan indi
ler, Aziz Beyin evine doğru ilerlediler. 

E\'in kapııı aralıktı. Mustafa uıulil blldlll için kapıyı ltU. 
içeriye ıtrenler Kaılıkta karıılarına Aziz Bey çıktı. Aziz Bey 
Mustafa Ağayı çok iyi tanıyordu. Kaç defa burada bir araya 
gelmtıler, Ataya uzun boylu talimat vermfılerdt. Lakin Aziz 
Bey Naktlbendi ilk defa görilyordu. Mustafa ile bir köylü ka-
dın geleceğini Kleantiden ııttUif için misafirleri yukarda bir 
küçük odaya buyur etti. Bu odanın bltltlk odaya geçen bir 
ikinci kapıııdaha vardı ki, o taraftan bir tak1a1 erkek konuı
malan geliyor ve ltlchllyordu. 

: YAZI MAKlNASI 
ili Fransa hükumetinin dahi takdir ve 
ti> tercih ettigi maki na KAPPEL dir. 
tı' Hafif, metin ve zarif - Her ciheti 
8 teahhi.t ve olunur, taksitle •atılır. 

1 Türkiye yeaıane umumi acentesi 
Y. Şinork)•an lıtrmbul Sadıklye han 31-33 Tel. S. 2251 

90G9~~~~~§§~~~~9~9~9S9 ..... 

Sinop C. Müddei umumiliğinden: 
Sinop Haptshaneıinln 1-1-930 tarihinden itibaren 13 Mayts gaye

sine kadar ekmek ihtiyacı ıeraıu atiye dairesinde 23-12-929 
tarihinden itibaren YiRMi BiR ıün ınüddetle ve kapalı zarf usulile 
munakasaya konulmuıtur. 

y cvml alınacak Ekmek adedi aııarl Dört yüz olmak ve bundan 

fazlasını talebe Hapishane müdürü ınezun bulunmak ve noksan talep 
eylediği taktirde Müteahhit tarafından bir güna itiraz varit olmamak 

ve Ekmeli• Samsun ve yaoyabat düz kırmaıında mamul ve her 
.... danesl üç yüz dirhem olması 18.zıındır. 

Taliplerin 864. liralık te'ıntnatı ınuvakkatalan tekltfnamelerile 
birlikte 11-1-930 Pazar günü saat 15 e kadar ihale komlıyonuna 
tevdi etmeleri ıarttır · Bu saattan •oara vuku bulacak tevdiat kabul 
edilmeyecektir· 

ihale Adliye vekaletı cellleslnden badel istizan icra edilecek Ye 
ceYap vunadun değin mlteahhldin teahhüdü baki .kalacakbr. Daha 
fazla malumat almak ve tartnaıneyt aörmek isteyenler dalrel hük6-
mette müteıekkil Hapishane komiıyonuna müracaat etmeleri illa 
olunur. ( 4 ) •.•• ~·~~ .... ~.....-~ ........... 

FELEMENK BAHRİ SEFİT 
BANKASI 

Merkezi: AMSTERDAM Sernıayeıl : 1, 125,0ll,000 

ihtiyat akçeıt: 3,000'00o 

lıtanbul merkezi: Galata kara köy palaıta. 

lstanbul ıubesi : Yeni postahane ftUsalinde Alalem• 
han. Her türlü Banka muaıneli.tı icra ve kasalar lear 

100,000 LIRA BERMA.YELi TÜRK 
ANONİI\f SİRKETİ 
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kar kullarınız. Emri hayfr kolaylıkla ve kimsenin kılın• 
bir keder eriımeden halledtlecektlr ! 

Valde Sultan ıordu : 
-Nakıibent kızım. Elde kuvvet var mı? 
-Orasını bilmem efendim. Yalnız cariyenlze (Turhan) m 

verdiği talimat arzettlğirn veçhiledir • Efdndimlz hazır bulun
ıunlar ! Dedi ! · · 

_Murat hazır bulunacaktır. Şiındı beni iyi dinle kızım. Sa-
raya sahalı erkenden baskın yapılsın.Çünkü nöbetçiler o zaman 
ayaktadırlar. Onlar uyku<İa iken ohnaıın. Y•nl kutluk •ak
Unde tehUke vardır. Herkesler ayakta iken oluna, hem kolay 
olur, hem de bir dereceye kadar üveyi oilua Sulı.n Hamldin 
tedbir almasına ve yahut ıüphelenmeıtne meydan kalmamıı 
olur! 

-Baı üstüne Efendim. Emrinizi (Turhan) külunıza arzede
rlm ! V alde Sultan : 

-Turhan mı? Diye tekrar etu. Nakıtbent batını önGne efdt. 
Şevkefza kadın Efendi, meıeleyt anlamaıb : N~tibent Turba
nın Kleantl olduğunu bilmiyordu. Valde Sultan bu ıırrı ipka et
memeli münaılp görmiiftil. Dedi ki : 

Ona ıöyle kızım. Turbana ve onun zekasına benim de Mu
ratında emniyetimiz vardır. Yalnız balkın -C•ct\ sabaha kartı 
olmamalı. Anlıyor muıun? O zaman her ıeyd~ tıUfade ederiz! 
Gece sabaha kartı olursa fayet, AbdOlhamlt çok korkacak Ye 
bütün kuvvetlerini bizim üzerlınlze sevked,çektlr. O zaman cb 
hepimizde mahvoluruz! 

Naktibent, anlamıı taktir ediyorum efendim. Demek iıter 
gibi batını salladı. Valide sultan tekrar ıöyleJDeie baıladı. 

- Bak kızım. Turbana tar•fımclan mahl'll aellm eyle. Çok 
dikkatli davraasınlar. Olmıya ki, yanht)ir- harekette bulunarak 
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gezenıer Bilecik rakısı icenıerdir 

Mustafa Şamh Mahdumu 
M 0 ES S~ ES AT 1 

Bazı dair~Jerin 

ILGAEI 
Dolayisile 

MÜHiM ucuz SATIŞ 

_... Başlamıştır ~ 
Gümrükler umum müdürlüğünden: 

ı - Umum müdürlük binasının cümle kapısında mevcut pilana 
tevfikan inşa ettirilecek lastiklik bedeli keşfi olan 400 lira üzerinden 20 
gün müddetle ve münakasai aleniye münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlü
ğünden alınabilir-

3 - Talipler yüzde yedi buçuk teminat akçesi bulunan 30 lirayı 
hamilen 11 kanunsni 930 tarihine müsadif cumartesi günü .'.:.aat 14 de 
Umum Müdürlükte müteşekkil mübayıa kt')misyonuna müracaatları ....... ~~._. ..... -···~~~ ·ı 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sermayesi : Tamamen ted.iye edilmif 4,000,000 Türk lirası ı 

l\ılerkezi un1umi : ANKARA 
ŞUBELER: 1 

Ankara Adana Ayvalık S 
lstanbul T'rabzou Zonguldak M 
Bursa Balıkesir Kayseri fiA 
Izmir Gireson Mersin S 
Samsun Edremit 'il 

BOTON BANKA MUAMELATI Yı\PILIR • ..................... ~ ....... 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pata Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

1919-19:2 9 
Türkiyenin ticaret ve sanayi 

hayatında bir devre 
Memleketimizin en eski ve en maruf konserve f abrikalarmm ittihadile teşekkül eden 

"ERMİS - EMNİYET - KART AL,, 
Türk anomm şirketi bugün onuncu senei devriyesini ikmal etmiştir. 

Şu son sene zarfında memltketimizde yeniden neşvünema bulan san'atler 
arasında şirketimiz mucibi fahrüşeref olacak derecede terakki etmiştir. 

Fabrikasındaki asri teçhizatı ve umumiyetle Avrupadaki mümasilleri veçhile 
haki Ki surette konserve imalinde IAzımı gayri müf arik olan ve lstanbulda ise 
ancak kendi fabrikalarında bulunan buhar tertibatını haiz makineleri ve 
~enn! tatbik.at sayesinde imal ettiği yüz yir~iyi mütecaviz konserve çeşitleri 
de şırketimız, her phsın zaikasıilı ve her aileni• ihtiyacım tatmin ettiğine emin 
olarak sessiz ve sedasızca çaıışarak gürültülü rekllmlara lüzum görülmeksizin 
elyevm senevi b!rhuçuk milyon kutuya yakın konserve yapıp satmaktadır. 
~RMlS EMNIYPT KARTAL firketi bugün piyasada ihraz etmış olduğu mev

kiim istihzaratınıil nef aıetile beraber hiç şüphesiz hüsnü intihap sahibi bulunan 
mnşterileri.nin ~ym za~an~a da takdiratma nail bulunmu' olduğuna medyundur. 
Bu vesile ıle, şırketimız, bıf Qmum milhterem muşterilerine hürmet ve tefekkür_. 
terini arzile kesbi ~eref eyler. 

İstanbul Eminönü Köprü karşısı No. 12 Telefon: İst. 1980 

.. : ... :..: .. :~ .. :..:.c .. :..: .. : .. : .. :..: ... :.+-:.. ....... . 

1 OSMANLI BANKASI 
SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 

i 
istanbul açenteliğf - Telefon: lsta!lbul 1948 ::: 
Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 .. ı_. 

~ h Sebnedat ve poltça mukabllind~ muayyen ve vadeli veya •!• 
eaa ı cart ıureUle avanılar, pollça ve iıkontoıu. .~. 

ı Türkiye cüınhuriyeUnin batlıca ıehirlerine ve memalikı .f. 
~· ecnebtyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telıraf ~f 
0 emlnıa111elerl iraalitı. ~ı• 

•:.·:.++.:..: .. :..: .. :••: .. : .. : .. :..: .. : .. : .. : .. : .. :••: .. : •• : .. : .. :••:••X••:,İIİ 

·············~·············· i Hacı Arif zade 
1 1-nail kkı 
• Tayyare l> e er ve __ ....., • ; umum gazeteler ba:yU 
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IDllleUn ıaz bebeff tevglli oilumu tehlikeye koyıunlar. Abd
Glhamtt çok horkak bir adam dır. Fakat tehlike karıııında 
her fenabfl yapmaktan çekinmez 1 Muradın canına kaıtetme
llletinden kokulrur. 

-Arzedeyha Sultanım. 
-Bak, Saleyman Patanın lte karıttınlmaıı lntallah çok 

baJ'U'h olacakbr. Milfir Süleyman Paıa ceıur ve fedakar bir 
~~· ıeçen ıene de oflum htmmetile Tahta geçirilmltU. O 
uu.aada iken de bal'eclildi ! 

Tarhana Stlleyman P&f&llm verecefi naıihata göre hare-
ket ebnelerlnt lıtecliiimi töyle kızım. Bu takdirde muvaffaki
Jet Jlzde yQz olur 1 Hem Murat Siileyman Papnın bata geç
mlkı 01clutunu ıcbiince fevkalide cesaret alacaktır. Haydi sen 
çı alt. Deddderbni unutma. 

Valde Sultan Naqtbende yol verdi. Naktlbent Şevkefza ka
duım •tefini öperek çekildi, ikbal ile Tacı Zerrin NakıtbencU 
ahp Ç&ratua tarayınuı dit merdivenlerine kadar ıeçtrdiler. O
rada heldtyen Hadım Atalara teaJtmettiler • 

Nalqtbendin içi içine ııfıımıyordu. Çnnka o, bu kadar ko
layblda mu•affak ob catuu biç te zannetmemlıtl. Genç aaıay
bya ahp Atcılar dalreılne göUirdnler. Aıcı batı Muıtafa kapı
da bekliyor, ,nl6mıiyordu. 

Nalqıbendı geUren Araplara : 
-Var ohm, yoldaılanm. Arbk biz de atdeltm çoluk çocufa 

barınacak bir lkl aöz oda bulalım ! Dedi. Araplar : ıelam ve
rip aJrlldılar. Mustafa asçı yamaklarına, gidip Beıiktat ıemtln
de birkaç gözlilk kcçilk bir ev tedarikine çalııAcaflnı anlatb. 
Silleyman aladan lzln de aldı. Tam Naktibendl çıraian ıarayın
daa Hla•flle çıkaracaiı zaman : 

Ala hlt tarafa kumlclama hakkınızda emir var ! Dediler. 

-~==""---

katladıktan sonra okumayı unutmayınız 

- sa -

Eyvah .. Bolulu Muıtafa ile Nakılbent yıldırımla vurulmuıa dön
miitlerdi. Yokıa Nakııbenl tanınnııt mı? Sultan Hamidln ıaray
dakl e.daınları iyi haber alarak Yıldız ıarayına gizli bir haber 
mi uçurJDutlardı 7 

Haber 'Verenlerin arkaıından iki Hadım Afaıı daha geldi. 
Bolulıı Muıtafaya : 

-Ata az ıel: Dediler. Muıtafayı ahp Süleyman Ağanın o
daııne. götilrdüler. Süleyman Alanın yanında Sultan Hamldin 
iki ıı.fıyeıi Reyhanla Abdürrezak Yardı. 

Muıtafa -M.hvoldum, meıele duyuldu. Şimdi beni alıp 
Yıldız aaraflD& götürecekler· Kim bilir belki de Sultan Haıni
din gözleri önünde boğu~·erecekler 1 Diye içinden korkular ae
çirmiıu. 

Fakat ne Snleyman Atada ne de yanı batında oturan iki 
Fellahta o yüz yoktu. Her üçQ de bir m\ljde vereeekler gibi 
tatla tatlı gülümsClyorlardı. Süleyman Aia : 

-Gel Ağa •• Buyur. Valde Sultan Efendimiz ehlin Hatunu 
çok beieamtıler. Memnun olmuılar, ıu (kese) y1 ihsan buyur
dular. Şu bohçayı da al içinde aizlere lnlyet buytulınuı çaına
ıır, çevre ftlan var ! dedi. 

Atçı batı bir defa 1reni1 nefeı almıtb. Yerlere kapaklana
raktan dualar etti. Hediyeleri alıp kendillni bekliyen Nakti· 
bende 1rötürdü. Hani ıu Valde Sultanın feytanlara tat çıkartan 
feraaeU vardı. ihtimal tu reıml muameleyi yapmaJDıt olsaydı 
Nakıibentten füphe de edeceklerdi. 

Nakıtbendl alıp saraydan çıkardı. Oh .. itle belayı katiyen 
atlatmıı gitmltlredi. Şimdi Nakılbendi alıp Kleantinin tarif et. 
tiff Jftre götürmek vardı. Mustafa Ağa o yeri çok iyi biliyordu. 
Ta •• Beılktaıtan (Cerrah Paıaya) gidecekler, Evkaf mükabele
clai ~ Beyin evinde buluıacaklardı. 

Beyazitle tramvay makumda 
N. 153 dükkinda tayyare 

blletletlerl, kırtaıiye ve 
umum ıazeteler bayii 

Ali Ekber 

lstanbul 4 üncü icra memurlu• 
ğuııdan mukaddema Nişantaşında 
Muradiye mahallesinde Bayır so
kağında 28 numaralı Settar efen· 
dinin hanesinde iken elyevm ma· 
halli ikameti mechul Şerif Afife 
hanım. 

Ahmet Hamdi beıjn zimmeti" 
nizde Sultan Ahmet su]h mahkeme" 
sinin 15 Haziran 926 tarih ve 9"ı.6 
3107 numaralı ilamla alacağı olaJJ 
yüz kırk küsür liranın temini isti· 
fası zımmında uhdenizde ve malı 
cuz bulunan fkne adada Tombalat 
namile maruf arazıye ait deyninizdi 
hirı~ci ihbarn~e müddeti zarfınJ>' 
tesvıye etmedığınizden mahcuz eın• 
~~lin i§bu ilanin tebliği tarihindeıı 
ıtıb~ren üç gün zarftnda deyninisİ 
tesvıye etmediğiniz taktirde biJaıÜ" 
zayede füruht olunacağı ve müddeti 
mezkiir zarfında itirazınızı ve yahııt 
h~ h~ta kanunen kabule şa~ 
hır ~ıyeceğiniz varsa beyan edil· 
mesı ve üç günlük ikinci ihbarn
makaınına kaim olmak üzere iWI 
olunur. 


