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ADON.E : 
Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

16 Mart şehitlerinin hatırası dlin 
parlak bir şekilde taziz edildi 
~iinkıi.. ilttı'lal<k mullteli( hatipler çok canll nutttldar 
ırat etmiş ve J 6 J.Jlart şeltiı/,erinin namı ta:ıi~ ellilmi*lir 

Devlet bankası 

t Istanbulda ekmek işinden başka (bir 
de) et işi vardır ki iç yüzüne bilmem 

kimler karışır ? 

1 
1 

Dainlerle itilaf yapıldı mı? 
Ankara, 16 (Huıuıl) 

lktııat vekili Şakir B. in 
Devlet bankası müdiirü olması 

muhakkaktır. 

Sakın ita, luıyatmızda 11uu11·1z olmt!JUHZ. Bazen itirazlar 
başluı şekilde de sustur11lar. }Ju .Jvrupa<ut tut vardır. 

Dfftı"J.-ıi i/iıi[al ıl'libuısebelile .E~l/!J ll]Jten bir manza1·a~ .. 

Dainlerle itilaf yapıldığı kuv
vetle söyleniyor. 

Ekmek fiatı 
- ·>two-<•-

1/cle ~ ii kii r .1 O para 
ttii~ı~ıiuli 

On para noksa•lla ekmeğe 
ön dört buçuk kuruı azami fiat 
konulmJıtur. Bu umumi harpten 
bert ilk daf a en ucuz fiattır • 

Son zamanlar-
da lstanbulun bit-~ 
mez tükenmez F:.:··· ·:, ~· • . ·· 
dertlerinden biri · 
de etmeı'elesidir. 

Et mes' elesi 

hakkında duyu
lan dedikodular
dan bahsedelim. 

Mezbahada her 
gün etler kesildik
ten sonra Şehr~-

Rin bir nuu·craya post bu·akmıyan 
1Vir!.· koy11nları 

16 Mart ,ehttlerJnin hatırası 
dün Eytptekl ıehlllikte binlerce 
laalk tarafından taziz edildi. 

Beyin ıehitlerin ruhuna okudu~u 
dua ile baılandı . Aziz ıehitlerln 
ruhlarına fatahalar taban olunduk
tan sonra halk f ırkaaından Şem
settin Bey bir nutuk lratetti, çok 
heyecanla olan bu nutku baro reisi 
Sadettin Ferit beyin belli bir 
hitabesi takip etti. Sadettin Bey 
hitabesinin bir yerinde " lstanbul 
halkı nazifenin ilk kurbanı olan 

bu ıehitleri topraklarında ıör
mekle müftehirdir . " dedi Sadet
tin Beyden sonra maarif cemiyeti 
talf;be yurduadan Şemmas beyde 
bir nutuk ıöyledl Nutuklardan 
sonra askeri lise müzıkaıı 1ara

Rusya da 
->~<--

manetinin kara
rlle mevsim kıt ta 
olsa yirmi dört ıa
at soluk hava de
posunda yani buz
hanede kalmak 

dedir. 

mecburiyetin-

JJıızhane iicrı>ti 
\ 

~undan mesela 15 den 50ok! ya 
kadar u~ır parçasından ayı t 55 
kurut, keza 10 okkahktan 35 

lhttfal çok kalabalık olmuı 
daha ıaat 12 de binlerce halk 
tehttlerln yatbiı mmtakayı kap
lannıtı. Hususi bir vapurla yüz
lerce da•etll bu kalabalık kit
lenin içine dahil olmuttu. Me
rasime ittirak eden zevat ara
sında Halk Fırkası ve hükumet 
erklnından Fazh B. Hakkı Şi

nasi P.-ıa, ŞemıetUn, Cevdet 
Kerim, Tayyare cemiyeti relsı 

Ric'atcmi karar verili.ti? 
Moıkova 16 ( A.A) 

Huıust ticarete tekrar müsa
ade edilecektir. 

Amerikan 

Buzhane ücretl koyun ve ke
çi baıına 60 ııAır baıına 340 
kuruttur. Eler etler buzhanede 
fazla kalırsa ayrıca. okka ba§ma 
bir kuruı alınır. Bu ücret kıota 
ve yazda da birdir ve böyledir. 

Buzhaneye giren !ayı1dle don
durulup muhafaza ..,di\m ,dl~ln
den zedeleniyor. t\ .. r buzha

neden çıktıktan so . r~ ç ' ur 
halinde gevılyor, ) ... l • !l 

bir renk , alıyor. Es .. -al etlerin 
vaziyetini bozuyc.•. L • 'rin yat
ları dökülüp flra yapıyor. 

okkalık koyunun nakliyeaınden 80 
kurt almıyor. 

Halbuki yerli sığılarırnız kii 

1 

ç1k olduğu halde parçalar15-25 
ok~ 1' , ecnebı sığırlarının parçasıde 
40 5 U okka geliyor. 

Bu h~ 1de &ynt ücret allnıyorkl 

-~c·-

Fehmi Beylerle hukuk tıp aı
kert talebeler bir tabur asker 
Te ıivil mektepler vardı. 

Don:UH11aS11llfl en büyük 
tahtelbahrideuize indi 

Vaııngton, 16 (A.A) 

Tip, hukuk fakültelerile halk 
fırkası tarafından çelenkler yap
tın1mıftı. 

lhufale lıtanbul müftüsü Fehmi 

~fından matem martı çalındı, martı 
müteakip bir manga a&keri lise 
talebesi havaya üç defa ateı etti 
Yapılan ufak bir resmi ğeçitten 
sonra ihtifale nihayet verildi. 

~~~~----~---· ........ =----·~~~-
Almanların Avrupa-Amerika arasın-

da işliyecek muazzam bir vapuru 
Bu geminin boyu 285 metro eni 31 n1etro l{öprüva 
kadar yüksekliğ" 27 ~ ' "c: ı d 1• . ,o n1etrodur. Vapurun her 

emırı 15:-700 kilodur 

Mua2'zam Avrupa vapuru 

Hamburg limanında reıml 
alınan (Europa) vapuru, deniz-
cilik Aleminin ıon bir harlka
ııdır. Bu vapur, (Bremen-Nev-
York) arasında itliyecektir. 

Fennin ve teraktyatı hazıra-

(Europa) Avrupa vapuru, bah
n muhit ile güleıecek' onun hid
det ve tehevvürlerine kulak kadar 
metin ve rae!ndfr. Bugünki 

Amerikan donanmaunın en 
büyük tahtelbahırl dün denize 
endirilmtıtir. 2760 tonillto hac
minde ve 88 kiti alabilecek 
büyüklükte olan bu tahtelbahi
rln göverteslnde iki lopu bulu
nacaktır. Gemi mazutla müte
harrik olacklır • 

ea•Ei?> 

Fransada 
->~'-

Y:üksek t<ll.ebe tezaltüralı 
Pariı 16 - (A.A.) 

Yüksek tahıll talebeıt birli-... 
tinde dün yapılan intihabat esna
sında neticeden memnun kalnu
yan üç yüz kadar talebe birlik 
binasının etrafını sarrnıı, kapıları 
kırarak içeriye girmitUr. Bunun 
üzerine bir arbede ç:kmıı, bina
nın için.de müdafaa tertibatı al
mıt olan talebe kendilerine hü
cum etmek iıUyenletin üzerine 
düman çıkar«'n bombalar ve ar
bebe eınasmdıı kınlan mobilye 
parçalannı atmııla'r,iır. İlfatye 
ve pollı efradı müteca•izleri 
dağıtmııtır. Maddi ha1arat çoktur. 

içinde hakiki yaz ve kıı bahçeleri 
sandalla ges111ek için haYUZlar, 
tenis ve futbol sabalan, bokı, 
Jimnastik ıabaları, duı ve banyo 
daireleri ıatıcı dükklnları .. 

' Her ıey mevcuttur· 

- IOD bir abideıt olan bu 
tenar aparbmanın içinde en 
~ bir tehirde lmit gibi insan 

medeniyet' cidden kemale do~ru 
yürümektedir; 27 metro yükıek-
liilndedeki apartımanlı:ır bil ' 
karada ve bilhaıa memleketleri~ 

Vapurun azameti hakkında 
mücmel bir maldmat vermek için 
tu rakkamları zikretmek kafidir. 

er aradıiın1 bulacak, korkusuz 

~ '-- bir lsUrahatle ıeyya
thal Y•pabilecektlr. 
Bahrı nuahttlerl bin bir korku 

lÇirııde ki\ AL 
• uÇug bir yelkenli ile 
eçınek lztlrarında kalanlar bu-

allnkı f ' ka. ennln ıu zafer abldeıl 
rtıaında hayrete diiıerlerae 

•rlclir! 

mlzde hayretle go-r-ı· k b u ur en, u 
muazzam ıabih apart d manı, e-
nlztlerde hareket ettirmek bir 
ittir' bir terakki dir' bir ıervettlr 
ve .• bir dehadır! 

Şimdiye kadar yapılan yolcu 
vapurları içinde bu kadar mu
azzamı, bu kadar konforu haiz 
bulunanı, rahat, büyük, 11hht 
olanı lnıa edilmem itti. Vapurun 

Bütün teferrüatı ile vepurun 
ılklell 51, yalnız vapur 21 bin 
tondur. Boyu ( 285) metro, eni 
( 31) metro, yükıekllil k6prüye 
kadar ( 27 ,5 ) metrodur. 

Vapurun üç demiri vardır' 
bunların beheri ( 15, 7 00 ) kilodur 
Demirlere alt zincirlerin atırlıiı 
( 136.000) kilodur. 

Vapurda bir kaptan bir de 

buda p~\ manasızdır. 

Buzhaneden çıkan etler nak
liye için ıehreınanet nce yapılan 
miinakasada ktlo ba, .na (1) ku-

rut alıyorlardı. 

Et nakliyatındaki zamdan Şer
emanettnln haberi yoksnu !? 

Esnaf i.lelumum bu ıon za
mma gene itiraz etmiılerse de 
nakliyeciler zeniin ve her gün 
ayı miktarda para çektıklerınden 
yine para kuvveti müterlzlerl 
iaklt etmlı, lttraz edenlerin etleri 
gönderllmiycceği açikça söylen
dilindan baiiran diller sosmak 
mecburiyetindedir. 

Aradan bit ay ,<jcçince 
Münakasadan bir ay sonra 

kilo ile nakliye meı'eleslnden her 
ne sebeptense vazgeçiliyor. Ve 
nakliye ücreti koyun batına 22 

Gene lnızlıancdcn başlılJalnn!. 

ve ııiır baıına 40 kuruta çıkarı-
lıyor. 

Umum kasap esnafı bu ıaya-

h t ite itlraı. etm!tler itiraz 
nı ayre 
edenlerin etlerini geç bırakılmıı-

B d .. 0 
sonra iliraz edenler 

tır. un ... 

d 
-k~ta mecbur olmuıtur. 1 

e 11U • , l 
JJir 11tü<ldet daha ue.çuu·t~! 1 

Bir müddet daha geçince ko-

baıına alınan 22 kuruş nak- 1· 

yuıı ı . o 

1 

liye ücretine 8 kurut :ıan1 a 3 1 
kuruta ıığırm parçasından ahnan l 
40 kurut ücreti de t :>l~uruı zam- 1 
medilerck 55 kuruı çıkarılır· 1 

nakliye ücretı mecburi ol~ --
- ~-vardır bunlarcbn baıka 

muavın ' d 
1 

. l in ( ao ) mühen la 
makine er ç l 
tanlf edllmlıUr. ıooo ame e 

A·tahdemln mevcut bulun
ve ..... 
maktadır· ) k id 

Btrincl sınıfta ( 800 i ine e 
( 500) seyyahlar için ( 300 ) 

.. -d ( 600 ) mevki vardır, 
üçuncu e 

k ( 2 200) mevki tutar. 
i mecmuu • 

Vapurun her seferinde aldıiı 
erzak mıktan ıudur: Et 21, 000 
kilo; Tavuk av eli: 7 ,000 kilo; 
Domuz ve balık: 26,000 kilo 
Konserv• 4,000 adet Un 10,000 
kilo kahve kakao çay teker 6,000 
kilo Yal 4,000 kilo Yumurta 

60,000 adet birkaç bin tife ıa
rap maden ıuyu bir çok aebze 
patates vesaire ••• 

Buzhaneden çıkan etlerin na
kli için asansörlere veriliyor. Yu
karı çıktıktan sonra sırtlara, ku
caklara 'alınıyor. Tekrar a§aya 
tevkedlliyor. Daha sonra yine 
sırt ve kucakla zedeleniyor, hır

p&lanıyor motörlere ve yahut ka
miyonlara yerleıttrlltyor. 

Et k:ımiyonla rı ve motörler 
•••••••••ıır 

. ...... ~ ............... ...................... . 

- Hakim Efendi ıize mülhit 
bir cani tutturmak isterim. Bu 
adam bütün cinayetleri,ılrkalleri 
yapıyor. 

- Ne biçimdir, fıml, eıklll. 

- Yarınki gazeteleri okumak 
lazım . Onları okuyunca size 

ıöyllyebillrim. 



Manş tüneli 
->~· -

Kaça n1al olacak 
Londradan {Maten) gazetesi

ne yazılıyor: 

Gelecek cumartesi günü(mant) 
denizi altında açılacak tünel 
hakkında komisyon tarafından 
tanzim edilen projenin tetkikatı 
bitecektir. 

Tünelin açılması meı'elesl 
Fransanın vaz'iyetl maliyesi nok
tasından tetkik edilmektedir. 

Tünelin inıaahnda Fransa 
müdafaayı miJliyesini noktal na
zarında gösterilen mahzurlar da 
nazarı dikkate almacak•ır. 

Tünelin inıaatınrfa iki mü
him meı'ele nazarı C::kkate alın
maktadır. 

1 - ( Manı ) denizi sahillerini 
birleıtlrecek tünelin fnıaatı için 
yapılan tik ptlanı ) 5,000,000 )° 
lngllfz lirıuile vücude gelecektir. 

il - Tünelin tamamlle inıaatı 
için 25, 000,000 lngillz lfra111un 

sarfı muhakkak addedilmektedir 
Bu poroje üzerine ~5,000,000 ln
gillz lllrası tahmin edilen inıaat 
masrafı hususi müesseseler tara

fından temin edilecek, resmi mü· 
seseesler bu masrafa karıımıya
caktır. 

lnıaat tamamile (8) sene için

de itmam edilecektir. Tünelin in- , 
tasından iki ıene zarf mda nakle· 

dilen yolculardan alınacak 3 mil
yon lngiliz liraaı tahmin edilmek
tedir. 

Tünelden geçecek 1 inci sınıf 
yolculardan 1 JngJliz lirası alına
caktır. 

Tünel fnıaatına (80,000,000) 

lnaillz liralık bir sermaye fle baı
lanmaaı tekarrür etmf ıtir. 

pis tutulduğundan etler çamurla
ra yerlere ıürünfyor; pis bir hale 
geUyor. i 

Zedelenen etlerin kanları ak
ıyor, ve yağları tekrar dökülüyor 

turtu ıtbl yıpranmıı bir halde 

kasap dükkanlarına teslim edi
liyor. 

E"tler uıezbaluulan fJıkmNı 
Etler mezbahanan civarına da 

ve İstanbulun her hangi uzak bir 

köıealne de aynı ücretle nakle· 
diliyor. 

lıte nakliyat Şehr~manetlnin 
filnlerce munakaaaya konduğu 

ve etin okka11 kırk paraya -nakli 

aleni olarak f hale edildiği halde 

dolaptan dolaba geçerek yokarı· 
da yazdığımız ıeklf aJmııtır. 

Bu gibi fazla ücretler bitt~bi 
et ffatları üzerine tesir yaparak 

bu aün İstanbul h.ılkının 5o-Go 
kuruıa alabileceği koyun eti üO 

kuruıa sığır 40 kuruın satılacak
ken 75-80 kuruıa satılıyor. 

Hatta et nakliyicileri yani 

kasaplar ı irheti, ıon nakHye 

hesabından hissedarlarına yüzde 
35-38 hlaae tevzi edf •or. 

Aıanıörünü yapt ran ıehre
manetlnln bu iti aaasıl telakkı 
ettiğini bllnıtyoruz. 

Davet 
Güzel ıan' atlar btrliil kltlbf 

umumllf ğlnden : 

Ankara reıim ıeralıl kabul 
jilrili intihabı için reıhn ıubeıl
ne mukayyet azanın 18 Mart Sa
lı günü ıaat 16 da Blrliil teırif
leri rica olunur. 

Su baskını 
IJiitiin ekinleri alıp flij{iirmiiş 

Bayonne: 16 (A.A.) 
Adour nehrinin kabarması ne

Ucesf olarak Saint Laurent' da bir 
su ıeddlnin 15 O metrelik hısmı 

yıkılmııtır. Nive ırmağı eıkl me
crasına girmlı ise de bütün ekin
leri alup fgötürmüıtür. Halage'da
ki flmendifer köprüsü kıamen ha
rap olmıtur. 

Saragos, 16 (A. A.) 
Ebre nehrinin taımaıı üzeri

ne 500 ev yıkılmıı, 1500 aile 
açıkta kalmııtır. 

Parla, 16 (A. A.) 

M. Gandi 
rakuula lcı 1kif" mi edİlİ!/01'? 

Kalküta, 16 (A.A.) Sunday 

tımes gazetesire nazara Gandinin 
pek yakında tevkifine ihtimal 
verilmektedir • 

//eye:.an de1 1fllll <1diyor 
Sarapos, 16 (A.A) 

Dün akıam feyezan sahasın
da tehlikeye maruz kalan bir çok 
kimseler kurtarılmııtır. Ebre ne
hrinin suları mütemadiyen kabar
maktadır. 

İspnuyada intihflbat h;/n·i 
Madrtt , 16 (A.A) 

İntihabl\J münasebetile yapıla
dak tahriri nüfus muamelesi 25 

teırini sanide bitecektir. Binaen 

Dünkü met dalgası Pau ve 
Oloron derelerinin taımaıına se
bep olmuıtur. Adour nehri bo
yt.nca uzayıp giden su seddi bir 
çok noktalarda yıkılmııtır. Bu· 
nun neticesi lolarak birçok köy
leri su basmııtır. 

1 aaley teırli intihabatın belediye 

4 

I Jiplonult nt iUfi katları 
Londra 16 ( A.A) 

M. Tardieu sabahJfyfn~ M. 
Düvlght ve Mr Morrovv ile görüı
müı bundan sonra refakatinde 
M. Brfand ile M. Dumesnil bu
lundukları halde saat 10 da Che
quera'e gitmiıUr.Burada M. Mac 
Donald, M. Henderson ve M. 
Alekıandr ile görüıecekllr. 

Parla , 16 ( A.A) 

Temps gazetesi Londra kon
feransından bahsettiği sırada tam 
voya kumi bir nihai anlaımağa 
imkan olup olmadıiının Pazartesi 
günü anlaıılabileceğini yazdıktan 
ıonra Franıanın umumi emniyet 
ve ıelimetin muhafazası için ciddi · 
bir karıılık ve teminat elde e tme
dikçe bazı müsaedatta bulunma 
ıına intizar edilmemesi lizımgel
diğinl kaydeylemektedir • 

• 
lzmit hakkında 

bir mektupta 

intihabatından evyel icra edile
ceği zan oluniyor, 

Belediye intlhabatına kadın
lar da ittlrak edecektir. 

Manş tüneli 
Londra, 16 ( A.A) 

İngiliz matbuatı Manı tüneli-

nin tnıası lehinde bulunmakta 
ve bu tüneliP f ılemesf nden İngiliz 
ikllsadiyatı için ehemmiyetli 
neticeler beklemektedir. 

IJİi' !Ja ;etenin itiNızt 

Paris: 16 (A.A .) 
Gazete du Frans a bonelerinin 

menfaatlerini korumak için teıe
kkül eden merkezi grup Madam 

Hanau'un ikinci bir keıif yapılması 
hakındakf talebinin reddedilme
sinden doleyı itiraz etmiı ve Ma
damın serbest bırakılma11nı lıte
miıttr. Bu grup metaliblni bildir
mek üzere adliye nezaretine bir 
heyet aöndermek niyetindedir. 

şayanı dikkat 
ne deniliyor 

Yağınur var mı yok nıu, bereket derecesi, vergiler 
ve hükfın1et tarafından t alep edilen n1iktar 

i z·mitte11 bil· 11uın -:,ara 

İzn1it hakkında İzmit n1ulıabirimizden akliğı
nıız n1ektubu yarın neşr edeçeğiz. Bu . şa?ran~ 
dikka t nıektupta İzınitte asayış, lznıitte ıktı~adı 
vaziyet İznıitte· ictiınai vaziyet, İzn1itte ~nkı.şaf, 
İzmitte inkişafın vechesi, İzmitte tiyatro, lzn11tte, 
gece eylenceJeri ve gece hayatı, 1zn1itte Avr.up~ 
ile alaka n1evzuları vardıF. Yarın gazeten1ızde 
okuyunuz. 

Komünistler 
fesat tertihatt yapnuşlar 

Reval, 16 (A. A.) 

Zabıta kom(lnlatler tarafından 
vücuda getirilmft bir fesat ter
tibatını meydana çıkarmııt:r. 

1Jl"vakkat ı·eb;l(fje intihap 
Port -o-Prfnce 16 (A.A) 

M. Eugene Roy dün Hayli 
cümhuri~tl muvakkat ref sliğine 
intihap edilmiıtir. 

Lellistan reisi (·ii11d1111·u 
~ 

Prag, 1G (A.A) 

Relai cümhur M. Mazarik 
(Coted azur}e gidecektir. 

lehistanda 
-.r ... °"'<·-

Kabine isti/(ı etti 
varıova, 16 (A.A· 

Leh kabinesi dün reisi c:OJll• 
hura istifasını verntıtir. 

Abnan- Lelt ticareti 
Berlfn, 16 ( A.A) 

Alman - Leh ticaret muhade· 
sine dün sah çekilmlttlr. 

lontlra Kon/eran.~i 
sa il ruuyor 

Londra, 16 (A·la) 
Bügün murahhaslar arallll~ 

kat'i mahiyette mukalenıelet 
cereyan etmektedir. __ ,.,.,.~ .......... _ 

Ta.~/i!Je edilen Şirkt?tler 
Mevsuk bir menbadan al

dığımız malumata nazaren ıinıdi1' 
kadar tasfiyeleri için mürac:f.•t 
eden tirketlerden mada taıflJ' 
için 5 Şirket daha ticaret mtdO
riyetine müracaat edecektir. 811 

Şirketlerin adedi ı 8 e balll 
olmaktadır. ------ -------------_______ _.;, __ __..,_ 

l!_(l;ti a ~. hitb 11 r '"ri 
- t .. .. ' 

JJan galtt tiyatro.~ unda 
Ok meydanında oturan Naz

mi efendi yanında hemıireleri 
olduğu halde Pangaltı tiyatrosu
na gitmiıtir. 

Nazmi ef. tiyatroda hemıfre
lerile otururken Feri köyünde ot
uran ıoför Rahmi teca vuz etme· 

ğe baılamıı, aynı zamanda tiyatro
dan avdetlerinde arkalarını ta

kip etmit, Nazmi ef .nin üzerine bı
çakla hücum etmf ıse de polisler 
tarafından yakalanmııtır. 

Nazmi ef. elinden yaralandı
ğından Etfal hastanesine yatırıl
mııtır. 

Kr11na ile ııorala,11ıp 

kfl!'l.'JOl'IU"Ş '! 

Otuz sel.·iz lira çalnuş 
Tophanede oturan Pembe ha· 

nımın evinden meçhul bir hırııS 

38 lirasile ıafr eıyasını çalmııtır• 

f'"ç kostiinlliik kı41naş 
aşu·11uşlar 

Karaköyde terzi T eoharfnlO 
üç kostümlük kumaıı çahnmııtıt 

Osnunı e/endinin evinde1ı 
llalt çalnuşlar 

Bakırköyünde KaymakçıoflO 

Osman beyin evinden halı vı 
ıair eıya çalmmııtır. 

Kasımpaıada aabıkalı Edirneli 1 
Hasan dün gece hırsızlık etmek 
için Cihangirdeki apdesthaneye 

İskenderin clinarmı alnuşlaf 
Tahtakalede oturan lskendet 

efendinin odasından 1200 dinarı 
çalınmııtır. 

Jlulıittin beyin eşyas11zı 

ralnuşlar 
saklanmıı, kendisini yakalamıya 
gelen Panayotu kama ile yaralı
yarak kaça.-ken yakalanmııtır. 

Ölümle tehdit edilmiş 
Haaköyde oturan ÇobAn Salih 

bir koyun ltinden bekçi Ali ile 
kavga etmiı, ölümle tehdit etti
linde tahkikata bıla.mlmııbr. 

Aş!.· 11ü;üude11 ke11<1;11(', !t·ıııı111~ 
Kaıımpaıada sakin Rizeli 19 

Yatında İbrahim dün gala tnda 

birahane sokağında sevdiği bir kız
ın atkından kendini bıçakln yara
lamıı, kanları al{a rak ( Se njorj) 
hastanesir.e götürülmi:tlür. 

l)üklG\ nın kilidini k ırını s . 
Sabı:Calı eJhaıtan Nur' , Yeni

camide kunduracı Halrkının dük
kanının kilidini kırmış eıya ça
larken cürmü meıhut halinde 
yakalanmııtır. 

Ciirmii, 111e.ı;/i11l halinde 
ol 

Kadıköyünde teke sokağında 
oturan sabıkalı Arlato,Mehmedin 
sandalile Haydarpaıa istasyonun
daki vagonlardan buğday çalar
ken cürmü ~meıhut halinde ya
kalanmııtır. 

Polise hakaı•tJf etmi~ 
Kasımparada oturan Alt tü

tün inhisar memurlartle polislere 
hakaret etmiı yak" lanmııtır. 

Kadıköyde oturan binbat• 

Muhittin beyin evinden bazı er 
yasını meçhul bir hırsız çalmı~tır· 

·····························: 5 Emniyet 'çenberi ! 
• 1 
: Memleketin yavrularını bil- 1 
: gili, gürbüz yetiıtirmek, " Ya- 1 
: rın " emniyet çenberi altına 1 
5 almaktır. Çocuk haftasında 1 
: Himayei Etfale yardım bu çen- 1 
: beri kuvvetlendirecektir. 1 : ...........................• 
.. Dikkat ~ 

İstanbulda (Yarın) gazeteıi 
namına Abona yazan hiçbf r 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek bar 
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesaeye müracaat ederse, 
müracaatının katlyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 
Aynı zamanda heman lstaıı

bul (4243) e telefon edilmetJ 
reca olunur. 

Çünkü bir takım adamlaraO 
gazetemiz namına öteye beri1• 
müracaat ettikleri haber abo
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar tdare1e 
haber verilmezse idareınlı: htç 
bir mes'uliyet kabul etnıfye· 
cektfr. 



17 Mart 

Avanı kanuırasında ~1ısırı1 

llariciye no zu·uulau soı·qular 
lran - A nwı·ika /İ('(O't~l 

11 ı tıa lwtlef; i 

YARIN 

Köprü mürüriyesi 
->t--~<· 

Kal<lwıhlıt/l takdirde 

ne ola Nl h' 
Köprü mürüriyesi kaldırıldığı 

takdirde köprünün dört tarafına 
yapılmakta olan kulübelerde tay
yare piyangosu satılacaktır. 

Piyos 
nasıl 

ki ıdir, 
para 

Sahife 3 

millet zararına 
kazanmaktadır 

--···· ··~·-Dünkü nushadan devam 

mak eüçleıir tarife filan kalmaz 
sizin portföyde gaip olurdu. 

Londradan· ' 
· Tahrandan : 

Avam kamarasında azadan lran ile Amerika arasında 
Köprü tahsildarlarıla kontrol

ler kaldırılacaktır. Mürüriye res
mi yerine alınacak vergi meselesi 
henüz tetkik edilmektedir. 

Geçenlerde PlYOSUN ıtaorta 
kumpanyaları müme11illerln• hi

taben yazıp bir ıuretlnt sigorta
cılar dairei merkeziyesinde oku
dulu mektubun tere: imeıinl yaz

mııtık. 

a ( Maksadımız slaortacıhk 

san'atını tasfiye etmek olduğun
dan talebinizi milli rea11ilrans 
meclisi idaresine iblağda tereddüt 
etmedim). Sır Hamilton hariciye nazırı bir muhadenet ve ticaret mu-

Mr. Hendersondan ıu ıvallerl ahedesinin akdı zımnında lran 

Yukarıda dercettiiimlz sigor
tacılar dalrel merkeziyeslne ait 
talimatnamenin bazı maddelerile 
nizamnamei dahilinin birinci ma-

C. Taraftarlarım merak et
meyin yeril firketlerJn yarmnı 

sallandıda bıraktıtım eibi aranız
daki müterizlerlde kaçırmak için 
milli rea11üransm meclisi Jdare
ılne Jurnal verdim itler hep bize 
kalacak demek fateyorsunuz. 

•ornıuıtur: hariciye nazaretile Amerika 
Sir Cere Hamilton - Hariciye sefiri müzakereye baılamıılardır. 

nazırı M11ırda fenerler ve liman- ı.ra.~ruwil köııriı's ı't' 
lar id i d n ı ı arcı n eki Brltanyalı me-
tnutla.rın ne için azaldılmıt ol
dufunu biliyor.mu? 

Karlden - Kasrınvil cıvarın
dakl eski köprünün yerine yeni 
bir koprü lnıasına karar verilmlı 
olan M. Muvasalat Nazareti bunu 
kapalı zarf uıulile münakas&ya 
konmuıtu. 

Köprü parasının bir ıehir me
selesi olduğu nazarı dikkate alı
narak ıehrimizdeki bütün nakli
ye vasıtalarının bilet ücretlerine 
onu para zam icrası düt ünülme
ktedir. 

ddeıl pilanço ve bütçe PİYOSUN 
mezkör mektubuna vereceğimiz 
cevaplarla pek yakından alaka-

Mr • Henderıun-Mııır fener
dardır. 

LA.kin ne tuhat tesadüf tirki 
bu sözünüz üzerine meclisde 
bulunanların hepsi sustuğu halde 

dördUncU defa olarak doğru sözlü 
doiru özlü dördüncü bir Türk 
sigortacının hıtabına maruz kalı· 

yorsunuz. Ah ıu Türkler bazıları 
ne kadar yumuıaksa bazıları da 
akıine sertmi sert bunlar olmasa 
itine kadar tıkırında giderdi 
değil m i? O Türkün teklifi veçhile 
dairei merkezlyenfn ·aeddl meıe
Jeıi ni ne için ruznameye koydur
madınız. 

ler v l d e imanlar idaresindeki 
okuz lnıl\tz memurdan dördü

nün ıtlecek Mayısı ıonunda 
hitam bulacak olan kontratların 
~cdlt edilınediğini biliyorum. 

unun da ıeb~bl ıenelerdenberl 
bu İnailiz memurların emri 
altında çalıımıt olan Mısırlılara 
daha af ır meıullyetlerin tahmill 
vaktinin geldiğine M11ır hüku
tnetlnln kanaat baııl etmesidir. 

Sir Cere Hamilton - Hari
ciye nazırı otuz seneden berl 
M111ra htzmet etmlt ve son 
&ünlerde lıkenderlye gümrükler 
llllidirl bulunmuı olan Mr. Paton 
Bronun azledilerek yerine bir 
Mısırlı geçirdiilni billyormu ve 
buna kartı ne gibi bir icraatta 
bulunacaktır? 

Mr. Henderson - Mr. Paton 
Bron uledllmemlt, daha fazla 
maaıla, yeni tarifenin tetbikl 
üzerine teslı olunan hükömet 
komtıerltgine terakki elmiı ve 
admrük müdirllğlne de muavini 
ıeçtrilmtıtir. Bütün bu terki bat
ta benim tarafımdan bir ıey ya
pılmalı \cabeden hal yoktur. 

Sır Ter~ Hamiltton - Mısır 
Maarif nazırının lngiliz memur
ları azille .yerlerine f ransız me
nıurlan koymaıındakl sebebi ha
riciye nazırı ıormek niyetinde 
nıtdlr? 

Mr · Henderıon - Kahlrede
kl fevkallde komtıerlmizden bu
nu teleırafla ıordum. Maarif na
zınnın böyle bir emir vermtı ol
duiundan htç mal<kmab olmadıfı 
cevabını verdi. 

Pramınlarm, yeni kıırbanı 
Parlsten: 

Fravunlann kabrine te d maı 
e en kimseye ölüm ıerlan gelir 
çünkü Firavunların laneti vardı~ 
fayıaıı malumdur. Belçikalı bir 
zengin aenç te ıon günlerde bu 
llnettn kurbanı olmuıtur. 

Mnteveff anın ismi Hanrl Lon
dordur, Şapırt oteli müdürünün 
otlu olup Pulanek Amonun üç 
ıene evvel açaldıfı eınada M. Hu
vert Harterln muavini idi. Mum
aileyh tebdil hava için bulundufu 
lsvlçrede fücceten vefat etmiıtlr. 

Şimdiye kadar Nazareti mü
ıarün ileyhaya muhtelif Avrupa 
memleketlerinden on üç müesse
se mektup göndererek münaka
ıaya iıtirak eylemiılerdir. 

ile§ l/İİ:. İn,qiliz lira.~ı 
Kahireden: 

Geçende vefat eden Abdur
rahim Demedas paıa için merhu-.4 

mun kerimesi hanım fakirlere 
tevzi olunmak üzre Kahire Mu
hafızlığına beı yüz lngiliz lirası 
göndermitllr. 

Muhafızlık bu parayi hazır 
cemiyetlerine tevzi edecektir. 

Irak ile lngiltere aı·asou/.fl 
Bağdattan 

İngiltere ile lrak arasında ak
di mutaıavver muahede için mü
zakeratın İngiliz F ev:Calade Ko
miseri ile Irak hükCımeti ara-
sında lcraıı tekarrur etmit ve 
bu bapta Komiserlik Londradan 
talimat istemifti. 

Bu talimat varldolup İngiliz 
noktai nazarı anlatıldıktan sonra 
müzakeratın Londrada icrası sü
hulet ve sureti temin edeceği 
cihetle Irak hükumetinin Londra
ya bir heyet göndermesi daha 
münasip olacağı bura mahafili 
ılyaalyesinde dütünülmektedir. 

Kızıl difteri 
~··-İstanbulda çoğalıyor nıu? 

lstanbulda, çocuklar arasında 
kızıl ve difteri musaplarının 
çoıaldıiı, aıündE!n güne de ço
lalnıakta olduğu bazı gaze
telerde yazılmııtı. Bu hususta 
tetkikat Yapmak üzere sıhhıye 
müdürlüğüne oh d '\ b' k .on erı en ır ar a-
daımııza, İstanbul sıhhıye mü-
dürü Ali Rı"za B l .. · ıun arı soylemittir: 

" Bilhassa kızıl hastalığı ço-

h
cuklar aras~nda değil, ıehri~izde 

iç yok gibidir. 

Difteriye münferit olarak 
tasad(if ediliyor .ise de h , er sene-
kine naza ren daha azdır, de-

Vilay"tle emanet" tevhit edil
diği takdirde vilayet umumi me
clisi ile cemiyeti belediye tevhit 
olunacaktır. 

Elyevm her dairei belediye
den altııar aza intihap edilmekte 
idi. Bundan sonra beıer aza seçi
lecektir. • 

Şehrimizde 9 belediye dairesi 
ve vilayetimizde de 5 kaza oldu
fu cihetle yeni ıehir meclisi 70 

kitiden mürekkep olacaktı"· 
Yeni kanun tatbika baılana

cağı zaman ıehir meclisi için ye
niden intihabat yapılacaiı söyle
nilmektedir. 

Çok yazık 
-..~ ... -

iki tiraretane dalla ıa.~(iye 
icin n11irrwaat elli • 

Bahçe kapıda iki büyük tuha
fiye ticarethanesi aclzdedir. Ha
ber aldığımıza göre bu ticaretha
neler tasfiye muamel~ıı için ti
caret müdiriyetlne müracaat et
mi,lerdir. 

Tiren altuula kalan kadm 
taliki katı 

Geçenlerde pendikte tren al
tında bir kadın kalmııtı Bu hadi
se hakkındaki tahkikata devam 
edilecektir. Şiddetli fırtınanın 
kadıneağızı demir yoluna attığı 
ve o sırada oradan geçen Adana 
ekspresi tarafandan çiğnendiği 
anlaıılmııtır. Bunun arkasından 
gelen Eskitehir trenin makinisti 
kadının naıını görmüttür. Hadi
seye sebebiyet veren Adana tn
nin maklniıll dün Eıkiıehtrde 
derdest edilmittir · 

J "ild,11et biitrc.~i 
Vilayetimizin 930 bütçesi bu . 

günlerde vilayet umumi mecli
sinde müzakere edilecektir. 

Vapurr.·ultn· birlitii nıittliirii 
tliiı• Ankara,11a !/İlli 

Vapurculartbirliği müdür._ 
Şevket B. dün Ankarcıya gitmiı
tir Şevket 8. Uman itleri hakkın-J 
da İktısat · vekaletine izahat ve-

recektlr. 

Mezkur mektubun bazı nok
talarını tefsir etmekle beraber 
cevabınıda vereceğiz. ( Parantes 
içi ndekl yazılar PlYOSUN mek
tubundan alınmııtır · ) 

1. (Sigortacılar dafrel merke
zlyeslle Milli Reasürans arasında
ki ilk resmi münasebeti hazırla
yan). 

C. Bu sözftnüzle ve difer be
yana tını zla Milli Reasürans tir
keti meclisi idaresinin kararlle 
ve bir sıfatı mahsusa ile geldiği· 
nlzl anlatarak sözlerinizin ehem
miyetini artırmak ve sigorta mü
me11lllerine gözdaiı vermek late
dlilniz anlatılıyor. 

Bakalım hangi Türkün elile 
kolts araaında bulunduiunuz 
zemana avdet edeceksiniz. 

(De. vamı var) 2. lnhisarın menfaat veya ma
hzurları hakkındaki ferdi fikirle-
riniz her ne olursa 0ı.un cemiye- Londrada işsizlik 
tfnlze gelirken eski dostlar ve iyi 
meslekdaılar bulacağıma emin

dim). 

C. İnhisarı eylllil veya kötü

lillil hakkındaki fikirleriniz vebu 
yüzden zararanız ne olurıa olsun 
lıtedillml yapmak mecburiyetin
desiniz sizi evvelden Lerl çok iyi 

tanırım sözlerime kuzu ııbı ttaat 
' ' ediniz, yapamıyacafınız ıeyıer 

lcin beyhude ltir~att ... t · .lunarak l 
batımı atrıtmayınız sor• bazıları 
aibl zarar edersiniz. ~ ndi cemi- ı 
yetinlza ben hakimim demek 
ısteyorsunuz. Bakalım mumunuz 
yatsıya kadar yanacak mı. 

3• (Dafrl'!i merkziye but :esinin 
müzakeresi esnasında bu teoklla
tın vaziyeti maliyesi sizi bihakkın 
takviye etti aranızdan bazıları 
Milli Reeasüranıın yardımı olma
dan cemiyetinizin mevcudiyetini 

bile tehlikeye girereğlni söyle
diler bu Milli Rear ~üransın. dairei 
merkeztyeye girmesini istemekti. 
Tesadüf ettiğimiz müıkülata lü-

dan fazla biliyorum.) zumun 
C. Geçen sene Anadolu Ünl-

yon ittihadı Milli namına 1500 

lira avans vermemiı olsaydım 
dairel merkeziyenin kapılarını 
kapamak lazımdı. 

Dafret merkeziye azalarından 
bazıları istediğim ıekilde hareket 
ederek benim bölöflerime yardım 

Son işsiz kalanların mık
tarı ne kadardır? 

Londrada 12 Martta (Mnten) 

gazetesıne yazılıyor: 

Londrada ltsizlerln r-ı '~tnri 

çokealmaktaır. (3) Martta slı: · 

ler 1,547 ,200 ktıi olduğu yapılan 
tetkikattan anlaıılmııtfr. Halbuki 

geçen senenin ayni günde i~siz
lerin mıktarı 1 59,868 k ial idi, 
her gün 7000-8600 ktıl i§slt ka
larak boı kalanlara iltihak etme
ktedir. 

l 930 Şubatı İplldasıddRn 

nihayetine kadar lstanbul limanı
na 586 vapur gelmiıtlr. Bunla-

rın meçmuu 
tondur. 

tonası 1,225, 371 

Limanımıza gelen vapurlar
dan 185 vapur limanla muamele 

yapmit, 4f>9 yapor tranıit olarak 
gçmiılerdlr. 

Ltmanlmiza gelen vapurlar

dan 290 vapvr Çanakkleden geç

mit bunlardan 87 vapur limonla 
muamele yapmıo 203 vapur tran
sit olarak geçmiıtlr , 

Kezalik kavaklardan 296 va· 
pur geçmiı bunlardan 98 vapur 

limanla muamele yapmlı 198 vapur 
transit olark geçmiıtir. Aileıinin itikadına ıöre bu 

vefat fevkattabia bir kuvvetin 
teıiridir. M. Lander otuz üç ya
tında ve kalbinden pek ehemml
Jetaiz ıurette muztarıp idi. Bir 
iki aydan beri haıtahğın miıll 
ıörülmemtı derecede tlddet pey
da •lmeıl etibbayı hayrete dü

nebilir. Bu havadise vakıa gaze-
telerde tesadüf ettim. f k t 

7crmJu-:<la b11l1t1111ıak istemiş 

ettiklerinden dolayı dairenin ui~ 
radılı müıkülitı bertaraf etme 

Milli Reasüransı bu daireye Limanimiza gelen vapurlar
dan 101si Türk ıancağma hamil-

tünnnıtür. 

Mısır lıeyeıinin masra/i 
kahıreden - ittifak müza

kereıt için Retıl Nuzzar M. Nab
baı p l.on •tanın ılyaıeti altinda 

draya atdecek heyetin nlaan 
lllhayettne kadar maarafı için 
•o,ooo liranın tabıtıt Maliye 
Naza ti , 

re nln ltarl üzerine Mebu-
lan lllecllılnce tudik edtlmtıttr. 

, a a , 
bu sahih esaslara istinat etmi-
yen indi m<italaat olsa • gerek-
tir." . 

-··~!~~··-
f)ilenı·iler rofja/ıyor 

Şehrimizde dilencilerin son 
aünlerde çoğaldığı vilayetin na
zarı dikkatini celbetmiıtir. 

Dünden itibaren polis marlf e
ti le bunların toplatılmasına baı
lanılmııtır. Dün 150 dilenci top
lanmııtır. Sağlam olanlardan bir 
daha dilencilik yapmayacaklarına 
dair kefaletname alınmakta ve 
allllerde Darülaclzeye sevkolun
maktadır, 

Kasımpaıada akarca sokağın
da oturan tütün ameleıinden 

Mehmet Çeınil efendinin oflu 

altı yaıında Alt Haydara aynı 
evde oturan arap İbrahim teca
vuzda bulunmak istemit isede 
hakkında tahkikata baılanılmır 

tır. 

1'e(m·ı•uatla bulunan yobaz 
Ramazanda Kadir ıecesiAya

ıofya camisinde vaz verirken 
tefevvühatta bulunan Demir 
Hoca hakkındaki tahkikat ikmal 
edilmit ve evrakı tahkıkıye Sul
tan Ahmet sulh ceza mahkeme• 

ılne verllmltUr. 

için d k isteyor-
aza yapıyorum eme 

ıunuz. 

Acaba daireyi merkeziye pa-

l kt kapansaydı zarar ede
rauz ı an 

l l b loda kim bulunurdu? n er n af 
l abıtlarla ve bu dairenin yüz erce z 

seddlni talep edecek en son ıahıs 

l a~ım demeniılede sabıt 
ben o ac • 
oldutu nzere bu vaziyetten en 

ok zarar aôrecek ılz olurdmmz 
:cınkii o vakit fikirlerinizi sigor
tacılar bey' etinin kararı aibt 

yutturamazdınız . Sigortacılar da

lnık bir vaziyette kalacakları 

için blöflerle kendilerini korkut-

dir · Bunların mecmuu tonaııi 
109364 tondur. 50 Türk vapuru 

Kavaktan, 46 Türk vapuru Ça
nakkaleden zelmiılerdir. 

Bunlardrı.n 24 Türk vapuru 
transit oiarak geçmiılir. 

Kezalik limanımıza 30 alman 
15 Amerikan, 84: lngiliz, 4 Bel
çıka, 5 Bulgar, 5 Danimark , 1 

Mıaır, 10 İspanyol, 25 Fransız, 85 
)' unan, 20 Felemenk, 120 ltalyan, 

2Japon, 20 Norveç, 1 Acem 20 

Romanya, 27 Rus, sancaklarini 

hamlldir. 
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, ...... -...me~--------sa-.Ds:m11mm=....--. .... , 

Büyük dünya harbine 
girdik mi sokulduk mu? 

Yaz.an S. S. 

m..ız: ·------· - 7 • 
~ . ..-:· ~ - ;:.. . . . . . 

Asırlarca iktisadi idaresizlik yüzün-
den zaif lamış parasız Anadolu 

" ihtiyar ve (dirayetli Yahudi 

« Aı~nwniii~ Vuınberi » Ma

car :ariıtokratlarile ıevk ve ha
raretli Türk zabitlerini ; renksiz, 

soluk Pau - T11raıu~·ın yo
luna koydu.)) İngiliz tarihçile

rinden ve meb'us, M. V. D. Ailen 
- Taymiı gazetesi - 1929 -
Haziran 24 ) • 

Şimdi, Pan - Türkizm ve Pan 
Turanizml, bir Avusturya müver
rihinden dinliyellm : 

Enver paşa ile Enver paıanın 
En maruf mümecsill bulunduğu 

Genç Tür/derin aRkcri ve 
s(lJfl._'{/ pldnlaruıın, son .çe
nelerde Türld!!cde revaçta 
olan başltca .~ı)Jrlsi tentayii
ldtla pek slfa ıniinasebeti 
vardt ; ve bu siyasi temayülat 

dahi: 

Pan - lslriınik, Pan -
o.';11Ullllı. Pan - Türk l'e 

Pan - Turan gibi dörtten 

a~ deiildi. 
Pan - lslamik mefkuresinin 

hedef ve maksadı, İslim dinini 
tafıyan ne kadar halk varsa kaf
fesinin ittihadı idi ve bunun kö
kü de İıtanbuldaki Halife - Pa
dlıahın biitün Müslümanların re
iıl olduiu eski din üzerine mües
ıeı hükumet an' anesinde idi. Genç 
Türkler, bu an'anede bir gedik 
açtılar ve dini muharrlkln yerine 
daha yeni ve daha lnkılapklr 

milli muharrik koydular. Pan -
Osmanlılık, Pan - lslamtzml 
latlhli.f edecekti. Osmanlı lmpe
ratorluğunun bütün halkı, dinleri 
ne olursa .olsun, ıuur ve Ticdan 
itibarile Osmanlı olacaklardı. 

Arap, Arnavut, Kürk ilahlrenln 
hiçbiri, "Osmanlıya" çevrilemedi. 
Bu ıuretle oldukça daha müphem 
bir ıuur ve idrak olan Osmanlılık 
daha muayyen ve manidar olan 
Türkizm fikrine terki mevki etti 
ve siyasi mefkilrc olarak Pan -
Türkizm vücude getldldi. 

Netice, bizzarur, evvelkinin 
aynı oldu. Türk akalltyett, gayrı 
Türk olan ekseriyeti na111l teıvJk 
ve tahrik edebilirdi ? 

Bunu idrak eden genç Türkler, 
Türklerle ürfen rabıtası olan, yani 

L. Turan ırkına' menıup olan ahali 
ile meskun o eibi memleketlerin 
ki.Efesini bi rbirf ne bağlayarak 
nüfus İtibarile zaif olan Türk 
unaurunu kuvvetlendirmeği düıün
düler. 

« lltt da, pan - 1'ura11i-
11iznuli. IJ11 giin llfild pek 
zinde olan ]Jan - 1' w·a
nizm ile Pon - lsld111iz111 
siyasi mücadelelerde nüfuz ve 
iktidarı elinde tuttu ve her lklai 
birlikte cihan harbinde en büyük 
rolü oynadılar. 

Pan - lslamizmın dikkat ve 

1·int~ Türkistan ile esl·i T1t-
1·a111 (Buhara ile llayue) ve 
/(ı:,la olarak Ktrtnt, Kafkas 
aşafjı. Volga iizeriudc ta
tarların sakin old"fİtt eya
lntleri lwdef' e<linmi~ti: Böyle 
nı ua~zanı tasfwvurlarm ta
luıkk11ktı icin liarikuldde • 
kuvvetleı· ldzuudı, ve yalnız 
vasi 1,f.\İlıasi, 1na1_Jdi ve iktt-

ı ·' 
.çadi nıenbalara nuılik olan 
bir nwntleket bunlan ınu
ı af'/'ak~ı;etli bir neticeye isrıl 
etmefji düşıntnwk ceRare
tinde btılunabilirdi; biiyle 
olsa bile teşebbiis bir anda 
lle[jit tedrici olarak yapıla
caktı. Böyle bir teşebbüse 
lii.z 11nı11 ın ııtla k olan lier şey 
lwnıen ;Tiirk~ijede diğer iter 
lıa11gi bir liiikıinwtten ziya
de n1ef'k11t idi. Bunun ta
liakkr1kuna kuvvetli bir 
azınii intan krlf'i de,<jil<Ji,· 
lwpsinden evvel b1ı teşcbhii
·'din m '4/ttaç oldttfİ" ma<"lf 
ne nuıU v<vHtalarn Tiirkİ//fJ 
malik b11/11111n11,1ıordu. 

Aıırlarca iktuadi idaresizlik 
yüzünden zayıflamıf, bakımsızlıkla 
harpların tahribatı yüzünden or
dusunun miktarı azalmıı, paraaız 
vesaiti nakliyeslz, demir yolla
rının bilfiil mefkut olduiu Ana-

doluda hal bu ıekilde bulunur
ken 1'iirkiye hatta bu gibi 
tasavvurları aklma bile ge
tirebilecek hir nwvkule de
li ildi. Böyle olmakla beraber 
bunları fiile koymağa teıebbüı 

edilmesi, genç Tiirk ko111ite
.~i11de hiikiiJJl süren sa/Ui
ldne ilinuull nefsini ve haya 
fi f'ikirler be.ç/e<liklerini or
tıııa koyar. 

Avusturya müverrihlerinden 
THEODOR VON SOS NOVSKl -
kontem porerl riyya - 1928 Ha
ziran - S 716 

( J)evanu var) 
ı:: __ _ 

Meyhaneler 
-·)~,-

}'cui bir talinuıtnanıc 
Vilayet tarafından meyhane

ler bakında yeni bir talimatname 
yapılmııtır • Bu talimatname 
bir nisandan itibaren tatbika baı
lamııtır. 

Yeni talimatnamede meyhane· 
lerln kapanma aaatları, onların 
armayelerinin mıkdarına, müıte
rilerinin Vaziyetine göre tahtit 
eilmiıtlr. - ... _,.. ,...__. __ 

ehemmiyette tuttuğu birinci k A [A ı · l · 
~ ma aat, J1W 1 ılll!Jfll JJWklcfn mese CSt 

elden çıkmıı lslamların meıkean 1 . , 
olduğu memleketleri ve hepsinden vilayette 
evvel Mııır, Tarablua ve Bingazlyl Ameli hayat mektebindeki 
tekrar ele geçirmekti. Mamafl suı istimal ile alakadar olanların 
J' il - Tlll'lllllZJll Azer- mu_hakeıneye tevdii için evrak 

ll vHayet hukuk tılerı mildüriyetlne 
baycan ile Artltlik eualette- · havale edilmııur. 

YARIN 

Hindistanda 
--)P,~- -

Hindistan ahvali karı~mağa 
haılamıştır. Son gelen haberlere 
göre gandi mayeti efraadı ile 
beraber §ehirden ıehre dolaııyor 
ehaltye İngiliz hükfimetine karıı 
itaataızhğa teı vik eyleyor. Gan
dinin tevkif olunacağı haber ali· 
nır alınmaz binlerce kiti onu 
mühafaza ve müdafaaya ıltap ey
lemtıUr. 

İngiliz hükumeti hintlilerJn 
harekatlarını büyük bir dikkat ile 
tarasaut etmekdedir. Zabıta ku
vvetlerini haylıca. artırmıt, 

Hintliler istiklallerini eldeet
mek için muhim tertibat ittihaz 
etmlılerdlr · 

Gandi inglliz hükumetı tara
fından tenkil olunabil<lliini dü
ıilnerek her ihtimale karıı hint 
hakimlerinden Abbos Zyabiyz.i 
kendisine halef tayin etmiıtfr. 

Bombaydan alınan malumata 
göre lnalliz hükurnetfne karıı 
ıtttaatsıı:lık mucadeleıinin baı
lanmaıı rnünasebetile iki hfn ta
lebe nümayif yapnııı, zabıta me
murları ınbdahele ederek silah 
Jıtimal etmiıler ve bir çok talebe 
yaralanmııtır · 

Büyük ikramiye 
_,..~(·-

kazanan biletler nerc.-lerde 

85,000 - Lira isabet eden 

"52843·,, numaralı biletin "3" 
parçaıı İstanbul da, birer parçası 
Gemlik, İzmir, Muğla ve İzmit te 
ıatılmıı "3,,parçaıı ıatılamiyarak 
iade edilmiılir. 

J :) ,000 - Lira isabet eden 
"7134,, numaralı biletten "3,, 
parçası İstanbul da birer parçası 

Yalova, Zonguldak, ve Diyar

bekir de satılmı~ ve dört parçası 
ıatılamıyarak iade ed;Imiıtir. 

J O ,00() - Lira isabet eden 

"504:30,, numaralı biletin "3,, 

parçası İstanbul da birer parçaaı 
Ankara, Ôdemif, İzmir Giresun 
ve Çal da ıatılmıı ve iki parçasıda 
ıatılmiyarak iade edilmiıtlr. 

~················~········'\ 
: TİYATRO VE SiNEMA : • • 
···········••&••········"~···· 

DAllÜLIJE'IJA ri 

TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 
Bu Akıam ıaat 2J,30 da 

ÇAM SAKIZI 
3 perde 

Nakıli: J. GAl~İP 13. 

* 
Kadıköy 

SÜBJı l'l'A 
Sinen1as; 

Bugün 

Volfson 
Canbazhanesi 

* 
Üsküdar Hale Sinenıada 

Bu akıam •• 
Yaşıyan Olü 

~lüınessili : />ofa ıYegri 

Gelecek prograın: 

Tahtel bahir 44 
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Gecelerin sesi ! 
- /) _ 

• . Gece karanlıktı ve bitmi
yordu •• ihtiyar üıtat ıözüne 
devam etti ve : 

,. - He e e e y y gecelerin se
sini yazan bunak muharrir! dedi. 
Harabelerde tüneyen bir pu
hu gibi çığılıklardan beste 
mi yazıyorsun 7 • Bak erimiı 

gümüıe benzeyen denizde, ılık 
bir yaz gacesinln fiiri yaııyor! ı 
Ilık yaz gecelerinde mehtabın 
içinde ıen ve mes'ut çiftler, san
dalla, yatla ve kotrayla gezerler! 
Çamların altında dudak dudağa 
öpüıürler! bu yaz gecelerinin 
ıilridir! 

Kıı geceleri ise zevk ve ey
lence ıampanya köpüğü neı' esile 
coıar, taıar!. içinde ıehvelin 
kudurduğu ıef ah at alemleri can
lanır. 

Barlarda ipek kürk ve pır
lanta arasında gülen eylenen 
bahtiyarlarda kadın teni ve ihtl
ıam kokan salonlarda muz yiyip 
kokteyli içerek dönerler ve dö· 
nerler! buda kı§ gecelerinin :ı.evkı 
ve ıiirldir! bu sfir bu zevk gece
lerin sahte nihabı yalancı riya
kar maakeıldir! ıen ona inanma 
dostum! 

Üstat Oiyojen odamda bir 
mezar kandili sükiinile yanan 
küçük fenerini bir az daha yn

kına aldı... Duvarlarda uyuyan 
gölgeler birden bire irkilip yayıl
dılar ve aonra... salut bir halde 
kaldılar! Hakim dostum sözüne 
devamla: 

" - Gözlerin geceyi görebili
yormu? dedi. Filosof Sokrat 

' baldıran otunu lezzetle içer· 
ken de karanlık gene yafıyordu! 
o kara akrep bllirmfain kaç filo
aofun batını yedi ? . Ben karan
lığın makyajsız, boyaaız yüzünü 
eörüyorum .. Bu müthiı bir gece 
acı bir kıt gecesi! bu açı, bn ilik
leri donduran çok soğuk gecede 
iki mini inini insan yavrusu karım 
beyaz kefeni altında ölüm raıe
lerile titriyordu! 

birbirlerinin kolları arasında 
zaif nefeslerile ııaka vücutlarını 

ısıtmağa çalııan bu küçük sefil
ler, cemiyetin hayat sahnesine 
attığı iki cenindir ve bu iki cenin 
o cemiyetin içinde yaııyor! küçük 
sefillerin babası bir maden oca· 
lında gaz ile boğularak ölmüı, 
ana11 serhoı bir belalı aııkın han· 
çeri altında can vermlıtir ! 

Bak, az ileride karın içinde 
&endeliye sendeliye dolatan, yü
rümcğe :çalııan :bır de kadın aö
rünüyor ! buda tahta, harap bir 
barakada hasta biraktılı ihtiyar 
anasının ilacını ve kendi ekmeğini 
bir çapnının rakı masaaındau 
almaia giden aıif tedit ! 

Bu aıifte makine çarkında 
pıhtı olan bir iıçinln, bir namuı 
Ve fazilet adamının kar111dır f 

Yazan : //asan j/hami 
Ya vruıunun kucağında hayatı 

gözleri kapandığını görıneınek 
için soğuk mermerlerin üzerflle 
bırakıp kaçmııtır! Onu dünY8,
getlren adam ya fabrikada eıl· 
lerek ölen namuslu bfr amele, 11 

ıaki kurıunu ile hayata göz yu· 
man fedakar bir jandarma; ya· 
hutta :cephede düıman aünsO•il I 
ile bağrı deıilen bir kahrumandı' 
Bu betbaht yavru da yarılll 
ya sefillere zerir ve mlkrUP 
saçacak bir orospo, yahutı
bir hırsız, bir cani olacaktı ! 

Cemiyetin kucağına atılallı 
heyeti içtimaiyenin ılnesine bıra· 
kılan bu zavallıya da, daha 111•· 
bet kapısında, souk mermer üze· 
rinde yatarken cemiyet bu a'1 
hükmü vermiıtir r 

Karlar içinde titreıen iki kil• 
çük sefil; bir ıefllin içki masaıııı" 
danekmek çıkarmağa giden aıif" 
te mabet kapısına bırakılan ce" 

nln, cemiyetin bir cüz'ü defilnıf· 
dirler ? ve bu sahnede hakiki 
mücrim, hakiki mahkum kımdlt 
doatum '1 

HASAN ILHAMI 
~~~~~~~~~~~ 

· Hilalıahmer 
-)~(-

Dün, bilalıahmer lstanbul 
merkezinde, Tevfik Salim pat•" 
mn riyasetinde bir içtima akde" 
dilmitUr. Bu içtimada, yakınd• 
aktı mukarrer 1930 senesi koır 
gresi iıtihzaratından olan, bit 
senelik icraat vesaire raporıl 

tetkik ve tespit edilmiıtir. 

Sokati" attlnıış bir romtk 
Evelkt gece Fatih camlılnill 

mahfelinin altına üç aylık bir 
çocuk bırakılmııtır. 

Hüviyeti anlaıılamıyan :ıa" 
vallı çocuğun ismi Mehmet Ccııı•1 

konmuı Darülaceze irzahane· 
ıine teslim edilmittlr. 

Kalp .~ekte.ı,;iıu/Pn ölmiiş 
Çenberlitaıta bakteryolojlha

ne bekçisi 5 O yaıında Ahmet Ver 
11 Beyazıttan geçerken kalp sek" 
lesinden düı:nüı, vefat etmiıtlt• 

"M•&•~C•••••••••••••••••••r, • •• 
5 Umit Yıldızı 1 
• H ı • er çucuk yurdunun bir 1 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- 1 
! ıesiz çoçukları düıünen Hlma- J 
: yel Etfale 2 J niıan Çocuk Hllf· I 
: tasında yardım, bu ümit yıl- 1 
5 dızlarını sönmekten meneder. 1 
••••••••••••••n••••••••••5••• , . 
1 ''Y ARIN!,JN '"fAKVİi\ll 

~1art 
Senei P AZARTESl Senei 

Resmiye 17 Hicriye 
~1_9~8~0~~~~_,._...___;1~3~ 

Naınaz vakıfları 
Alafranga 

•. d. 
Güncı 6,08 
Öyle 12,23 
ikindi t5,45 
Akıam18,17 
Yatsı 19,4G 
İmsak 4,29 

1 .16al 

Alaturka 
•. d· 

Güneı ıı,50 
Ôyle a,06 

lktndı 9,27 

Akıam 12,00 
Yatsı ı,aı 
İmsak 1 O, l_L 

Kasını 

lıte komedi ııahneaf nde bfr 
perde daha açılıyor Aman bu 
sahnede dekor da yok! Harap 
bir duvarın köıesine çullardan 
hır aıtyan kurulmuı? klmıeılzle
rln zavallı ve günahaızların yura· 
ıı! onun paçavra çatısı altına ıı
ğınan kadın kucaiındakl küçOk 
yavrusu ıu bir mabet i(apıaına 

bırakma~a kldlyor Çünkü o kO· 
çük yavruya verecek ıütü 
giydirecek çamaıırı yoktur! 

,_ 130 
-=---=::::r ~ 
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BEKTAŞİLİK-SÜNNiLiK 
SİİLİK VE FARKLARI ! .. 

,.~••a.•5~ 

ı Veresiye : 
1 İzmir terzihanesinde son : 

A~ABİ, F:\RSİ, EONEBi ESERLERİN TETKİ
KiNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

1 
moda, ehven fiatlarla, son • 
derecede suhuletli ıeraitle -
erkek ve kadın kostümler • 
serian imal olunur. ~ 

~ Ankara caddesi Vilayet O 
~ karı ısında No. ı 7. • 
~ MUSTAFA ve KEMAL • 

'-•§9999§§69.1 
İstan. 4 üncü icra: 

. ~- 43-~~--~~~~~§ 
ilk muhareb beyhude oldutunu anlatmak üz-e: ere Ebu Cehile haber göndermitti. 
Medıneye hicretin ikinci ıe-

neıl idi M k E"'b11 Celi il: Galip beyin Mustafa efendi
den borç aldığı paradan bakıye · e keliler Ebu Süfya-

nın riyaıeU altında biiyük bir Galtba, onun yüreği yel ile 
ticaret kervanı tertip ~derek Şa- dolmuttur. Oflu; Muhammedin 
illa ıöndermltlerdi. yananda bulunuyor; oğlunu öldü-
b kMilılümanlar pek fakirdiler recefimizden korkuyor da' bizi 

u ervan l geri çevirmek istiyor·, diyerek ._ ı e e geçirmek ilttyor-
.. ,dı 111' afıl 1 Atebeyi tahkir ve korkaklıkla 

·~ e e e geçmeden Şama 
altmıı Şa.nıdan daha zengin ola- ıttlham etmiıti. Atebe de bu tah-
rak avdet ediyordu. kirin altında kalmıyarak muka-

1 
Haıreu ınuhammet bu kafi- belede bulunmuı ve bu suretle 

enin teft· i , reialer arasına nifak girmiıtl. 
d ıı için, iki caıuı gön- Eb 

kalan mebaliği mal6meye kartı bi
rinci derecede ipotek göıterilen 
Boğaziçinde Anadolu hlıarında 
toplar önü Ayazma •· atik 88 ce
dit 2 Mo. münhedim müfrez 1 
harıta numaralı araaıı kırk bet 
gün müddetle bilmüzayede iki 
yüz lira bedelle müıteriıi uhde
ıinde isede bedeli müzayede had
di liyıkmda görülmediğinden bir 

Raerınfı ve kendiıide 305 kiti ile u Cehilin reyi ile, mekke 
lllaz.n k d orduıu, ~edir mevkiine giderek 

h ın on lklılnde ar a an d 
areket etmiıll. ora a, birkaç gün kalacak, içki 

111.ıı. k h içecek, kadınları oynatacak, zevk am ordusunda, bine ay- f 
•an k d ıe a edecekler ve bu ıuretle 
1 

ı Ço azdı; 3 kiıiye bir eve k · 
aab t d M h endt azamet ve kudretlerini, e e iyordu. Hazreti u am- b 

illet, Alı ibnl Ebi Talip ile bir- ütün etraf kabilc::lerine göıtere-
1 ceklerdi. 
ikte ııra ti" deveye biniyorlardı. H M azreti uhammedin cuus-

Caıuılar [Talha ve Satt] na- ları bunların B'edre doğru gel-
lllıııcla iki kiti idi. Tecbar mevki- diklerini öirenerek vakayı haz-
ine ıelerek orada Ebu Süfyan rett Muhammede anlattılar. 
kaflleılnln henüz gelmediiinl gör- Hazreti Muhammet Bedir 
lllÜf, dönmüılerdl. mevldindeki kuyuların baıına 

Ebu Süfyan, Şamdan bu mev ( Devanu var) 
kte aelmlt, kendlıinden evvel 
dd yabancının buraya geldi ğint 
duyarak, bunların Medineli olup 
olmadıklarını anlamak için, de
velerin bıraktığı terai muayene 
•bnlt ve f çlerinde hurma çekir
delt bulmuttu. Arkadaıları
ııa: 

- Bunlar, Muhammedin ca
ıuılarıdır, aleyhimizde hareket 
ediyorlar. Mekkeden imdat ilte
lllek llzımdır. Diyerek zem
~- lımldde hlrlılnl Mek eye 
•"ndernılttl . 

Zenızem Mekkeye gelmıı, Ebu 
&ifyanın ıazlerlnl Ebu Cehile bil-
dirmlt v d M 
toph ~ 0 a ekke reılerinl 

yara imdada bazırladnrıtı 
Mekkelller: yilzG atlı yedi ~ 

ellııı deveye binml ~ , z 
f ... ve 7Gzil de 

Yaya olmak ilzere 950 kltllik bn-
y6k bir fırka ile hareket ederek 
yolda Ebu Silfyana yelftmiılll 

Ebu Süfyan, tehlikenin ~r · 
tılchfını, Muhammedin k ad 1•-en ı e-
rine yetltrnedlfini ve harbin b 
hude olduğunu ıöyliyerek bunı7r~ 
geriye çevirmek iıtedi. Mekke 
~eiılerinden akıl ve ihtiyar Ate-

!!e. e de bu fikri befenmit, harbin 

7 -- -

lıtanbul Aıliye Mahkem;. 
üçüncü hukuk dairesinden: 

Betikta.ı eski çıkmaz kumpan
ya ıokağında kahveci Mehmet 
afapın kahvehanesinde mukim 
lımall oflu Mehmet efendi kocaıı 
olup dört ıenedenberl kocalık 
vazlfaıinl ihmal eylediji ve ara-
larında ıtddetli geçimzizlik bu
lupduğu beyanile boıanmalarına 
karar verilmesi talebile Beti ı tat-
ta Şenlik dede mahallesinde 
mektep ıokafında 23 numaralı 
hanede mukime Hatice hanım 
tarafından ikame olunan boıanma 
davaıına dair ita eylediği arzuhal 
den bir ıurett müddeaaleyhe 
aönderilerek ikametgahının meç
hullyeti haıebile bili tebliğ iada 
kılınmıı olmaıına binaen ilanen 
Yapılan tebliiata rağmen cevap 
vermeyen müddeaaleyh Mehmet 
efendi hakkında ıebkeden talep 
~eçhlle aıyap kararı bilitlbaz 
tahkikat 17 nlıan 930 tarihine 
~Gıadtf Perıembe günü saat ona 
ırakılrnıı 0lnıa.kla vakti vezkur

dan musaddak bir kil .. d ·ı ve gon erı -
mesl akıl taktı d b d r e gıya ın a mu-
•mele yapıleca~ı ıı.ıı.. l 

ıs ~n o unur. 

--------

Tefrika nunıarası: 37 
H\'lıto aflar gibi olmuıtu. Kim 

btltr belki de li:lenlyl tanımıyor· 
du. ,Belki tanıyordu da ne olur 

~e obnaz aaklamak iıtlyordu. 
edi kt: 

(Z) ;Yallah tanımam efendim. 
ey çok ciddi teladit etti : 

.. ı'- - Beı dakika aonra karıma 
,. •aracaf ı S 
lerae z. eni tanıdıiını ıöy. 

•en düınıı ı 
Hıııto .... 

haini ~·ne lnklr etmlı, ye-
er ıavurnıuttu. (Z) B • 

- P k ey. 
Pakat lee ~onu tanlmamıt ol.. 
bdea .. 11 enıal beylD her teylnl 

•clanaaan. Şu efeaclı 1&na 

bot binliği getirince sen meıeleyl 
anladın. Onun için Rakı götür
medin! 

- D!y~ ıert ıert çıkııtı. Artık 
kopru uıtüde gelmiılerdi. Elek
tiriklerln zlyaıı ara d k 

sın r ayıp 
aidiyorlardı. Hrtsto: 

- Efendim bilmiyorum. Hem 
böyle ben ona rakı filan götür
müı adam değilim. 

Otomobil poltı mGdürlyeUne 
ıirdl. ( Z ) Bey, Hriıtoya: 

- Haydi doıtum. MüdGrlye
te ıeldlk. in aıafıya bakalım. 
Dedi. Hriıtoyu otomobilden indi-

I 

ay müddetle temdidi müzayede
ye konulmuıtur. . 

Hududu : Yol, Gökıu dereıi. 
Mileyyet h. Halit b. in anaları 
ve kayıkhaneleri ve Bahta Ke
mal beye ifraz edilen kay den mü
frıez arsaaile mahdut bermucibt 
harita 433 arıın terbiinde arta 
içinde müı terek harap tonoz ıu 
hazncııt vardır. Dokuz yüz kırk 
altı lira kıymeti muhammenell 
bot anayı fazla bedelle almak 
ve daha ziyade öğrenmek iıteye-
nler kıymeti muhammineıinin yü
zde onu niıbetinde pey akçeıi ve 
927 - 7201 dosya N. lıtanbul 4ü· 
ncü icra memurluğuna müracaat 
etmeleri ve 21 - 4 - 930 tarihin
de ıaat 14 ten 16 ya kadar kat'i 
ihaleal yapılacağından mOtterile
rin bizzat veya bilveklle hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

İstanbuJ dördüncü icra 
dairesinden: 

FatmaMuhıine hanımın Meh
met Niyazi beyden 7 tet rini ıani 

336 terihinde 8931 muamele nu
maraalle iltikraz eylediil onbet 
bin kuruta mukabil ipotek ettlll 
Koıkada çoban çavuı ınahalle
ıinda alçıhane ıokağında 9 nu
maralı muhterlk hane araaıının 
ıekiz hl11e itibarile yedi hi11esi 
otuz gün müddetle ihaleı evvellye 
lllnına konnıuıtur · Hududu bir 
tarafı 44:6 numaralı arsa ve bir 
tarafı 701 numaralı arsa ve bir 
tarafı emanet ınali arsa cepheıl 
tarik ile mahdut ve meıahal ıat
biyesl tahminen kır bir metro 
murabbaı ve otuz ıamtlnıdir. El
yevm boıtlr kıymeti nıuhamml
'leıi beher metre murabbaı dört 
liradır. Talip olanların kıymeti 
muhammenenin hisseye muslp 

rdiler. ( E ) beyle ( Z) bey ve bir 
taharri memuru Hrıstoyu yukarı
}'a aldılar. ( Z) bey tahkik heye· 
ti oduına girdi. Hristoyu yaka
ladıklarını, fakat herifin bir teY 
söylemediğini anlattı. 

Mesele yine sarpa •arıyor, yi
ne arap saçı gibi karıııp gidiyor 
demekti. 

Müdür beye haber verelim. 
Bakalım 0 ne buyuracak ? Dedi
ler, ( Z ) bey, hemen Ekrem be
yin yanına koıtu: 

- Efendim. Dedi .• Kara Ke
malin doıtu Hriıto atlı birini ya
kaladık. Buraya getirdik! Dedi. 
Ekrem bey: 

- Pek ala itiraf etnıiyoraa 
atın içeriye .• Emrini verdi. ( Z) 
bey: 

- Bılmedliini ıöyliyor. Efen· 
dlm. Dedi. 

- Pek all tahkikata devam 
ediniz! 

Fakat, memurlar, o ıece 1&· 
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Romatizma! 

ISTANBUL V!LJ..YETİ DEFTE DA:UK •1L·~-LA•RI---.) 
~ ........... c; -~'21 .......................... . 

SATILIK E\' 
No 4.7, Havuzlr ·addeıl, Şeyh Ferhat mahalleıl,Kum-

kapı, Bodrum katı11 odunluk kömürlük 1 inci katta 1 oda 1 hail 
ı ıofa 2 inci katt~ ı da 1 ıofa 1 hali, 3 üncil katta 1 oda ı ıofa 

' ' Tahmin edilen kıy1t1et! bedeli def aten verilmek ıartlle 2000 lira, 
aatıt muameleıi aleni müzayede usullle temdlden 24: Mart 980 Pa
urteıl aQnO Nal 1f le Defterdarlıkta yapılacaktır. ( R - 22) 

* * 
SATILIK. KAGİR EV VE DÜKKAN 

No 20, lıtaıvon ıokak, İmrahor lıyaı Bey mahalleıl, Samatya, 
2 katta 8 oda 2 ıofa 2 mutfak lle albnda 22 numaralı 1 oda 1 ha
llyı müttemil dükkln tahmin edilen kıymeti bedeli 2 ıene ve 2 
takıitte verilmek tartlle 9658 lira, Satıt muameleıi aleni m6zayede 
uıulile temdlden 24/ Mart /980 Pazarteıl aQnü aaat tr> te Defterdar-

lıkta yapılacaktı~· ( R • 21 ) 

lf * 
SATILIK TARLA 

No ı Fenerli Hrlato ıokak, Arnavutköy, Boiaz içi, 1 tarafı Koı· 
ti Baıalo tarlası 1 tarafı Nikola Matoı tarlaıı bir tarafı Hacı Dlmlt· 
rlnln balı ve 4: ünc6 tarafı yol ile çevrllmit 15 dönnm tarla ıatıbk· 
tır. Bedeli def'aten verilmek ıartlle tahmin edilen kıymeti 750 lira· 
dır. Satıt muameleıi aleni müzayede ile temdiden 25/ Mart /930 
Salı ıilnil ıaat 115 te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( H . 41 ) 

k Yozde onu nlıpetlnde 
nıi tarının 

k ini nıüıteıhlben ve 929 pey a ça• 

5076 
numaralı doıyaıına ve için-

deki çapına ve 17·4:-30 tarihinde 

d .. rtten onaltıya kadar 
ıaat on u 

1 b l n•rd6ncü icra daireılne 
atan u ""' bllveklle müracaat bizzat veya 
eylemeleri ilin olunur. 

baha kadar oğraıtıkları halde 
Hrlıtadan bir ıey öğrenmeye mu
vaffak olamamitlardı ... 

lf lf lf 

Ücüncü Fasıl 
K' Kemal Bey Lala Ha-

•• aU - • 
111 Efendinin evinde vukuat nu 

ki diyor. hatta ditarda 
-nüne ta pe d l 
olan biten ıılerle tevkif e 1 en-
ler hak kında da öte beriler al-

muvaff ak ola biliyordu. 
DJaya d Q -

Hatta, bayranıln ikin ı ı nu 

R fik ve Niyazı Beylerlede 
zarcı e _ 

)C, muvaffak olmüttur. 
ıör\ltme•e 
Fakat Lala Halil efendi, kara 
Kamalln yerini haber verenlere 

00 
bin Ura ver~ceii hakkında 

resmi ilin üzerıne fena belde 
korkmaya batlamııtı. 

loaanlara itimat edilrneie 
ıelmedıtı için Lala Halil efendi
de kara Kemal Beyin izinin keıf 
edllmeılnden korkiyordu. 

Ne oluna olıun, Kemal Beyi 

em_ ; , ' 
Hacı Arif zade 

İsı11ail Hakkı 
Tayyare biletleri ve 

umum gazeteler bayii 
1 Çartikapı N. 68 ...._ ___ _ 1 , 

evinden uzaklaıtırmak ntyetln
dedi. Likin nuıl? 

lıte lala Halil efendi Kemi 
Beyi evinden aıırmağa muyafak 
olacaktı. 

Bununla beraber kara Kemal 
beye meıeleyi açmak vardi Bunu 
yapmakta Halil efendinin elinden 
gelmeyecektir. 

Akıam üzeri kara Kemal Bey 
bahçede çakııtırırlarken Lala 
Halil vaziyetteki vahameti anlat· 
mak lıtemiı. 

- Efendim demittl Ben va1-
lahı kendi hayatımdan a:-adc 
ıizl düıünüyorum Her tarafı ba· 
ııyor ılzl anyorlar timdi ortaya 
birde ( onbtn ) lira müklfat me-
ıeleat çıktı. · 

Maluınya lnıan ofluna RÜ ven 
olmaz. \Farzedellm ki ılzl kımıe 
hı ber vermedi Fakat bir aQn be· 
nim evimi bıınmıyacaklan ılzl bu
rada yakalar'.Dıyacakları neden 
malum? (Devamı Var) 
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Fatih icı·a 

ğundan 
Bir deynin, temini 

mahcuz singer ayaklı makine mah
halin 221nci cümartesi saat on 
dörtde sandal beaestanında furu
ht edilece~I ilan olunur. 

İstanbul icra dairesinden : 

Y.ARIN 

üyük Tayyare Piyangosu 
8 inf'i tedıjJ - .') iiur:ii. keşide 

11 Nisan 1030 

J(eşideler: \'ilftyet, Şchren1aneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve Osnıanh 13ank<Jlnrı n1ürakıpları 

ve halk huzurund<t yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk b"n • 
ıra 

Her keşidede çıknn numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

x~~~~~~~~~~==~~ 
İstanbul 4: üncü icra memur

Yelkenci vapurları 
KARADENİZ LÜKS ve 

SÜR'AT POSTASI 

VATAN vapuru 

ı ü i.\lart:Çaı·şamba 
günü akıamı saat G da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Sam
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

luğundan: 

Açık artırma He paraya çev
rilecek gayı-1 ınenkulun ne oldu
l}u: Hane 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki mahallesi, soka~ı, numa
rası: Beyoğlu Hüseyin a~a ma
hallesi Tarlabaıt sokaiında atik 
14 7 cedit 157 · 

Takdir olunan kıymet: Beı 
bin bet yüz liradır. Birincl artır
mada talip çıkınadı~ından 12 3 ün
cü madde mucibince ikinci ar
tırmaya konulınuıtur. 

/)l!}fl TEV 
TUALET 
PUDI~ASI 

17 Mart 

Kadın tualetlerinln llzımı gayrı müfarıkı cildin teravetfnfıı 

hamisidir. F antazi nevilerini en yükıek muhitin tercihen 

istimal eylemesi nefasetinin en büyük delilidir. 

~---------------"--~---,-----------------~----:-~ 

Emvali metruke müdürlüğünden 

Satlhk hane 
Edirne kapıda atik Mustafapaıa mahallesinde fırın sokağında iiÇ 

katlt kağir dört oda, rnatbah, hali, taraça ve bir mikdar bahçeyi 
havi atlk 5 cedit 7 nun1aralı hanenin 500 lira nakit ve peıin bedeli~ 
31-iJ 930 tarihine müsadlf Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
bilmüzayede ihalesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7 ,50 hasabllt 
teminat makbuzlarile İstanbul m illi emlak müdüriyeti satıı koınfr 
yon una müracaat eylemeleri. 

,•c••ıızıttıı.... L. o· r abr·ıkası ... .,.e ı,1ow~~ 4 ' p- ~·"~"°4'' 

:r iNŞA1\l' i,ıüNAI<AsAsı ı: 
5,~,lı.;pirlo ve ixpirtolu ı!·kiler İ11/ıi.'u11· 1111111111 ıniidiirliifjiindeıı~i 
.~ Şiılide lnta olunacak likör f abrika11 münakasaya konulmur ~S 
::, tur. İhale günü 12 Nisan 930 Cumartesidir. Şartnameler ve ıtl- ~= 
:~ ıilel fiat cetveli muhasebece on lira mukabilinde verilecektir· ~= 
:~ izahat almak isteyenlerin idare Fen Hey'etlne müracaat etme· J 
~ ·1•.,_ .7.,._.;ıo_,. .";,._•tf,,..'ıo>_,.<?> • • J i il" l ~ <i~•fa._'1;1~~ ~-ı» .... ~,_•P·IV" 
~•••aa•ı ••••••••• er an o unur. ~••••••• •••• •••• 
---------------'----~-~--~~~--~------~__... 

Arnavut köyünde akıntı bur
nunda köık caddesinde atik3 ce
dit 7 nnmaralı setler \izerinde 
tatlı suya havi iki bap hanenin 
nısıf hissesi müteveffa Asaf Bey 
vereseleri zevcesi Gülsüm hanım 
ve ıairenin deynlnden dolayı iha
lel evveliyesinln icrası için ilk 
pey (bin) lirayı geçmek ıartile 

otuz gün müddetle müzayedeye 

konulmustur. Mezkur ııayrl men
kul Arnavut köyünde camii ıerif 
arkasında köşk caddesinin niha
yetinde mürtefi mahalde setler 
üzerir.de hududu : Bir tarafı köık 
caddesi yoku BU diğer tarafı Ar
navut köy camii şerif imamına 

meırute han ve bazen bir itnre
tile müfrez kısım diğer tarafı met
rukeden altı parmak arası diğer 
tarafı Münevver ha. ımın gayri 
menkulile mahdut 1:- mucibi ka
yıt iki yüz arım kil&ur parmak 
terblinde gayri mahfuz bahçeıln
de maellezizl havi ağzı sarnıçımıı 
demir kapaklı tuğla ve harçla in
ıa edilmif kuyu gibi karı kadim 
mahzen olup da~dan ıuyu ael
mektedir. Mezkur bahçede fev
kanisl camlı çif le kapıdan ahıap 
haneye gidlldikte bir aralık bir 
oda ve bir hala denize nazır cep
hesi camekanlı nazareti fevkali-

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

Artırmanın yapılacalı yer, D 1 t D • il 
iün, saat: İstanbul 4üncü tcra ev e emıryo arı ve 
dairesi 12 nlıan 930 cumartesi 

dell bir ıof a olup derununda t 
medyune müteveffa Aıaf Beyin \ 
zevcesi Gülsüm hanım füamet et
mektedir. Mezkur bahçede fev-
k anisi kagir kapalı on yedi basa
mak karı kadim ivucaçlı tat mer
divenle inildikte mukaddema 
mutbah tonuz kubbeli elyevm bir 
oda olup yanındaki ikinci sete 
medhali vardır. Mezkur oda da 
mnıahede suretlle mahiye aiti li
ra icarla İclal hanım sakindir ke
za aynı tarzda on basamak f vu
caçlı tnı merdivenle lnildikte 
tahminen yirmi atfın vüs'atinde 
fevkanisl tonuz kemer kubbeli 
zemini toprak bir mahal olup bir 
taraf tuğla duvar ile tnıa edilmiı 

caat. Telefon: Is: (1515) 

TA VIL ZADE MUSTAFA 

Muntazam lzmlr posta11 

SAADET''apuru 
Martın 19 uncu pazartesi günü 
akıamı ıaat on yedide .. Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Edremit, Bür
haniye, Ayvalık Dikili ve 
İzmir iskelelerine azimet ayni 
iıkelelere uğrıyarak avdet 
edecektir. Yemlt Tavil zade 
biraderler. 

Telefon lıt. 221 O 

Bevoğlu birinci sulh hukuk 
nı~hkenıesinden 

bir hala11 vardır. İclal hanımın Ltgoraki efendi vekili Temfa-
lkamet etUgi kagir oda teferrüa- tokU efendinin V asil hacı Yani 
tile fevkanisini teşkil eden Gül- efendi aleyhinde istihsal ettiği 
süm hanımın ikamet ettiği ahıap altı bin altı yüz altmıı dört ku-
hanenin tahminen mesahai sat· ruoun tahsili hakkındaki 22 Şubat 
hiyesi altın~§ ar ın vüs'atinde bu 930 tarihli gıyabi hüküm müddei 
defa üç ayah ta§ merdivenle alt aleyhin ikametgahı meçhul olma-
sete çıkıldığında tahminen alt- sına bfnaen baıkutlp ihbarna-
mıı üç arşın terbiinde bir kattan meslnde ilanen tebliğe lcarar ve-

rilmekle müddei aleyhin temyizi ibaret müceddet bir hane olup 
dava etmediği surette hükmün 

ustü açık birisi taı döşeli gezinti kesbi kat'iyet edeceği ilan olunur. 
mahallinden meı.kur hnneye gi-

1 
-------------

rildikte zemini ahşap bir sofo i"ze- lstanbul 4 t".ncii İcra 
rinde nazareti fevkaladeJi iki o- ! l\l<. nıurluğuı·dan 
da zemini cini döıeU bir hala ve ı Müteveffiye Mada:n Gülkız 
keza iki ayak merdivenle mcz- veresesinden halk firarda olduk-
ka.r 'inldikte zemini beton bir fnrı anlatılan Garabet Efendi ile 
rnutbah ve tekrar iki ayak mer- Hayguhi Hanım ve zuhur edecek 
divenle lnildikte zemini camlı sair veresesine 
döşeli fevkanisi tonuz karı kadim Madam Hıripstme Haçadur-
derecesfode aydınlıklı bodrumu yanın müverrisiniz Müteveffiye 
\Tardır· Mezkur lkmmda mahiye Gülkızdan alacağı olan bin bet yüz 
on be§ lira bedeli icarla Sabri Liranın temini istif ası zımnında 
Bey sakindir. Mezkur hanede mahcuz bulunan Pangaltıda Ak-
kurıun borular vaııtasile su faale baba Sokağında 40 Numaralı Ha-
etmektedir. Kıymeti muhammi- nenin nısıf Hiuesl btlmüzayede 
nesi tamamı (3653) liradır. Mez- 600 Lira bedeli ile talibi uhde-
kiir hisseye talip olanların müd- ıinde olup tarihi ilandan itibaren 
deli müzayede esnasında kıymeti on Beı gün zarfında deyninizi 
muhamminesi yüzde onu nlabe- teavlye eylemeniz veya Daireye 
tinde pey akçesini taliplerden müracaatla itirazınızı dermeyan 
fazla malumat almak isteyenle- eylemeniz ve aksi takdirde mun-

melel tesclllyenin ifası hakkında 
rin 38-1388 numara\ ı müstah ı- Tapuya tıar edilece~ı malümunuz 
ben 24-4:-80 taril de saat on olmak ve ıon ihbarname maka-
dörtten on altıya kadar dairemi- mma kaim olmak üzre ilan olu-
ze gelmeleri ilan olvnur. nur. 

saat 14 den 16 ya kadar. Lo 1 u /\• 
1- lıbugayrirnenkulun ar- 1 ıman arı mumııdaresinden 

tırma sartnamesi 1-4:·939 tarihin- l 
den itibaren No. ile İstanbul 
4 üncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebtl-
meıi için açıktır. handa yazılı 

olanlardan fazla malumat almak 

isteyenler, ltbu oartnameye ve2 
929-184 dosya numaraafle memu
riyetimize milracaat elmtılidlr. 

2 - Artırmaya lttlrak için 
, yukarda yazılı kıymetin yüzde 

yedi teminat gösterilecektir. 
3 - Hakları tapu ıicilile ıa

bJt olınıyan ipotekli alacaklılarla 
dJğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım 
ve masrafa dair olan iddialarını 
iıbu illn tarihiuden itibaren 20 
gün içinde evrakı ınüsbıtelerJle 
birlikte memuriyetfmize bildir
meleri fcaheder aksi halde hak-
ları tapı sicilile sabit olmıyanlar 
satıı bedelinin paylaımasında 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya i§tirak edenler artırma 
ıartnamesinin okumuı ve lftzum
lu malumatı alnu~ bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar o
lunurlar. Üstünde bırakılan gay
ri menkulun bedeli zamanında 
verilmezse gayri menkul ikinci 
bir artırma ile satılır ve bedel 
farkı ve mahrum kalınan yüzde 
beı faiz ve diğer zararlar ayrıcn 
hükme hacet kalınaloızın mernu
riyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. Beş numaralı fıkradaki ıart 
tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağrıldıktan sonra gayri menkul 
en çok artıranın üstünde bırakı-
lır. Şart tahakkuk etmezse art.~r
ma geri bırakıhp alıcı teahhut
lerinden kurtulur ve teminat da 

kalkar. 
5 _ Artırmanın birinci veya 

ikinci olmaaına ve gayri menkule 
tea lliik eden kanuni hakka ve 

~ dl"'er ıartlar· satııın tarzına gore K • 

f ılemif vergi ve beledi~e ve 
evkaf rüsumu müıteriye ailttr. 

yazılan hane yukarıda göste
rilen 12_4-930 tarihiade lstanbul 
4 üncü icra memurlgğu odasında 
tıbu ilan ve gösterilen artırma 
ft\rtnamesl daireıinde satılacağı 
Han olunur. 

İdare namına Mersin limanına gelecek eıyanın tahmil -ve 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 7 Niıan 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demlryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtfrak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14:,30 kadar münaka•" 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinin beı lira mukabilinde 
Ankarada, Maliye ve muhasebe itleri relsliginden, İstanbulda 

· Haydarpaıa veznesinden, Konyada, Konya vezneıinde tedari1' 
edebilirler. (5) 

----~ 

Devlet Demiry0llar1 ve 
Limanları Umumildaresinderı 

Altı tane on metrelik demir köprü malzemeılle beı adet 
keza on metrelik demir köprü malzemesinin kapalı zar fla ayrı 
ayrı münakasaları 5 Mayıs 30 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya fttiralc edeceklerin ayrı ayrı ihzar edeceklerf 
teklif maktuplarır.ı ve muvakkat teminatlarını aynı giinde saat 
15,30 a kadar komi&)·on kiHipliği •ıe vermeleri lfızimdır. 

Tal1p!er bet ve altı köprüye ait münakasa ıartnamelerini'1 
heherini on be§er lira mulcab!linde Ankara'da Umumi İdıırtl 
Maliye ve muhasebe i§leri reisliğindPn, İstanbulda H. P . vezne
sinden tednrik edebilirler. ________ ___,,, 

de ir yo tarı H. P 
ağazas111dan 

Mağazamızda üç yüz adet kadar müdevver hizar deateresl rıı"') 
cut olup bunlar 27 ,3,930 tarihine müsadif perıembe günü saat ( 14 _ 

de aleni müzayede ile satılacağından tallplerin:mafa::ı:adaki satıf b• 
yetine müracaatları ilan olunur. 
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