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Nafia vekili beyin istif asn a intizar olunıyor 

ı --- -3u 340,000 lira z:1rar gdt"n kert~t<:lerden günırük 
resın· J • • d' ("·· ··ı .. ı a 11u11,ıdığı ıçın ır. Jtn11ru { resnıi alınacak 
tuccadaı·dan bir çoğ·u ticnrct sahasından çekiln1iştir. 

İzmirde çıkan 

\ { Anadolu ref ikımiz 
t#llP-""-•İııı y az.1 yor : 

:ı.........,ır İzmir gümrük-
~~mm:r.=mm lcrinde yeni ve çok 

mühim bir mcs'ele 
dahn ~eydana çı
karılmı~tır. 

Kabulü muvak
l<at suretile mem
lel<ete girmekle 
olan keresteler ü
zerinde memurla-

_......-.,.. rın ihmal ve te

seyyübü yüzünden 
idarenin u~radı~ı 
zarar miktarı 340 

lzıniı· km·don boyu, bin lira gibi mü
h!m bir y•loina 

lz baliğ olmaktadır. 
mir aümrüklerl ba :müdürü Sami Bey lzmire ilk defa geldiği 

ve ite baıladığı zaman bu mes'eleyi tetkikı-. baılamıı ve pekuzun 
•üren telklka ve tahkikaitan ıonra hadisevi meydana çıkar- \ 
lll&ia muvaffak olmuıtur. (Devamı 2 inci sahifede) 

Son gümrük isblislikleri mem
leketimize piyano ithalatının 

azaldığını gösteriyor 
Graıno"on . 'l" b -:--Ilı ı• l]Jlt ası il ulutlritm a:-almasuıa sebep olmuştur. 

arp ller şey !Jibi ]Jİyano meJ"akwt da ortadan kuldtrnuştır 

/Jil· piyano ııe 

bll11a rc/(ıkat etlen/Pi' 

Gramofon merakı arttıkça pl

YaQo merakı da azalıyor. Son 

libnrük istatistiklerine göre pl
Yano lth il a tının azaldığını gösle-
l'IJor • Eakıd 
1 

en ıramofon iptilası 
o ftıadan ev l ve piyanonun büyük 
ftıevku d 
" var ı. Piyano her hali va-

-~, Yerinde ailelerin elinde bulu
... Yordu. 

Harp her feyi değiıtirdi~i gi
bi piyano mevkiini ortadan kal

dırmııtır. Her k~ı m 'k' 'h usa ı ı Uya-
cını temin için senele . rce pıyano 
öğrenirdi. Şimdi gramofon dün
yanın en büyük ıanatkarlarının 
sesini plaklara geçiriyor. 

Gramofon merakı her mem

leketteki muıikt amatörlerinin 
yetlımeılne mani olmuıtur. 

r;bde 25 k<lr oldtıkça yiik.ı;ek fıb· /iıb nişbctidir. Kasaplaı· 
(nt kmlfll' kdı·t da keudiledinc a.z !Jlh·ii.'Jol'lar. 

Kasapların lh
Ukar yaptıkları 
hakkında yeniden 
ıtkayetler baıla~ 
mııtır. Bu tikl-

, ' . . . " . .... ~-- ... . ... -

Recep B. 
Nafia Vekili 

->~-

Bu günlerde istif: ı 1111 

ediyor? 

lYa(ifl vekili lle~ep JJ. 

Ankara, 19 ( huıusl) 

Bu günlerde Nafia vekili Recep 
beyin latif a etmesine intizar~ 
edilmektedir. 

Recep beyin is Ufa edece il 
Ankara da ıayidlr · 

Yunanistanda 
- ->if<O..;;<-

Jltm.~ tı('(t/ sroıa,11ii b11hrr1111 

l'J'tlere nazaran 
beher okka et 2 O 
kuru~a mal ol
maktadır. Muhte-
lif resim ve saire 
de buna zamme
dilınce ki bu re
simler okka ba
ımo. ı nkuruş tut
maktadır . Şu 
halde aııl fiatla 
ahn&n reıim mec
muu okkada 3n 

kurut tutmaktadır. 

Bunun üzerine 

yüksek bir şe

kilde olarak yüz 
de (25) kuruşta 

kar kabul etsek 
nihayet fazlnsile 
(35) kuruea (10) 

kt.ırufidr 2:ammet
m~k lnzımgelir. 

Bu takdirde etin 
okkasının (45) • I • l I • 1 l" I I • l l b. . 
h 1 

:;eııwt e,ı·ı ııa.'uıp t 11ıuNn1 aruu an ırt 
uruıa ıatı matıı 

tcabeder. Halbuki daha düne ka-
1 

tahkikat yapıJmaaı lazımdır. 
dar kasaplar etin okkasına 70-80 Çünkü köylü parasızlıktan hay-
kuruf tatemektedlrler. vana tını çok kere yok bahasına 

Meydanı boı bulan ihtikarcı ıattığı bu ıenede ıehirll kasabın 
kasaplar hakkında takibat ve ihllkarına kurban gidemez. 

~-----------~QQ~ ... -=-----
Seyrisef ain müf etlişlerinden 
Kemal 8. i ani surette yara-
layan şahıs dün yakalandı 

l'a 1·'1lJ> Ofjltt .J.f(~h mel i.~ı~u'ni. taşt!Jan btt adanı Kruld.-ö.1Jd.e 
1/flkala111111§ 11C 11zerm<fo arık olarak hir de 
· s :u;ıafl çakı /Jult1111uuşt1U' 

Yunanlıtandakl pamuklu, yün 
lü, ipekli veıair mensucat fab
,ikalarının devamlı ?l'Üracaatla
lnrını hükumet nihayet nazarı i -

Dünkü nusharr.ızda, eref edil-

i
. ..... gelen bir hadtıedcn 

mest aza... .. 
baheetınlf, Seyrisefatn mufettıı-
lerinden Kemal beyin cerhedil
diğlni ltayt ile b .ı hususta öğr~
nebildiğlmiz tafsilatı ynzmıctıK. 
Kemal beye sopa ile taarruz ve 
c~rheden ıahıs, dün, akınına do
ğru Kadıköy tskelt:sinde yakala-

da, Seyrf11efain idaresince pek 
sevilmiyen bazı kimselerle arbede 
etmek üzre Kadıköyüne geçtiği 
husus~ surette bildirilen yakup 
oğ)u Mehmedin ne gibi bir saikin 
sevkile bu tanımadığı zevatın 
pe§lne düvtüğli polis tahkikatı 
neticesinde tavazzuh edecektir. 

tibara alarak bu senaylin imdn.
dına yetiımeğe karar ver:niıtir. 
Milli iktisat n ezaretinde tcı
kil edilen hu&usi komia:ron re.po
rumı nazıra takdim elmlı, tasvip 
ederek meclisi vükelaya sevket
mlıtir. Mensucat fabrikaları bu 
seneye kadar memlekette feyzll 
ve mütemadi bir inklıafa maz
har olmuılar yalnız bu sene buh
randan onlar da yakayı kurtara
mamıılardır. 

"Yunan sanayiciler,, tarafın
dan hükumetin kontrolu ile ter
tip olunan istatistiklere göre Yu
nantıtanda her nevi mensucat 
lstihsalltı atağıdakl kıymetlere 
halli olmaktadır. 

Drahmi 
182,250,000 
407 ,840,000 
702,100,000 
751,050,000 
93n,OOO,OOO 

1,115,000,000 
1,5:rn,ooo,ooo 
1, 740,000,000 
1,480,000, 000 

Sene 
1921 
1922 
1923 
192, 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

0 l d polisçe yapı-
nmııtır. zer n e! cebfn-
lan taharrlyat netıceıinde, 

1 b . ıuıtah çakı zuhur 
den açı mıt ır 

etm~!l~~P oğlu Mehmet ilmini 

ta ıdılı anlaıılan merkumun iç 
ce~inde de dünki gazetemizin 
bir nushası bulunmuıtur. Mer
kum, Kadıköy pollı merkezinde 
K d koyünde oturduğunu ıöyle
m~f 11ae de söylediii yerin, ika-
metılhıo lnıadığı tahakkuJctetmiıtir 
Kemal beyin carihl Mehmet hak
kında tahkikat yapılmak üzere 
ıeç vakit, mevcuden, polis 2 ncl 
ıubeılne gönderllmit Ur. 

Huıuıl bir menbadan, bu hu-

ıuata verilen malümata gör~ , 
merkum, Kadiköyüncle de ikifü.1 
bir hadise çıkarmak ilzre 

" Köye " aeçmiıtir. Dün akeam 

---------------
M. Valko 

->~C. -· 

l\lacar hariciye nazırı 
Pazara geliyor 

Macar Hariciye nazırı M. 
V <ilko Pazar sabahı ıehrimize 
gelecek ve fevkalade meraaım 
ile karıılanacak ve aynı gün An
karaya avdet edecektir. 

/Jol}a::laı· lı·onlisyontt 
Boğazar komisyonu dün tc

tima etmiıtir. Bu klimada Ce
miyeti Akvama gonderilecek 
olan raporu son defa tetkik et
mıı ve tasvip eylemlttir. Ha.

0

por 
bugün Cemiyeti Akvama gönderl

lecektlr. Ondan ıonra matbuata 
verilecektir. 



Sahife 2 

Bir hazine zararı! 
(Birinci Eahiftden deyam) 

Bazı memurların ihmal ve 
te11yyübü yüzünden hasıl olan 
bu zarar 925, 926, 927, 928 se
nelera zarfında memlekete mu
vakaat kabul suretile giren ve 
ihraç edilmeyen kerestelerin gü
mrük resminden tevellüt etmek
tedir. 

Muvakkat kabul ıuretile muh
telif ihracat ve kesreate tücar
lara tarafından 925 ıenesinden 

itibaren dört sene zarfında mem
lekete 104: bin metre mikabından 
fazla kereste ithal edllmiıtfr. 

Kanun mucibince gümrükten 
reılmsiz olarak memlekete giren 
bu keresteler: ihracat mevsimin
de ihraç edildikçe kaydına ltaret 
edilmek ve ihraç .edilmeyüp 
memlekette sarfedilen kerestenin 
de gümrük resmi verilmek la
zımdır~ 

Kereste tüccarlrının memle
kete ithal ettikleri sırada güm
rüğe verdikleri banka mektup
larının muayyen müddet zarfın
da mahsup ve gümrüh resmi 
alındıktan ıonra muamelesinin 
ikmali lazım gelirken dört sene 
zarfında ' ithal edilmiı olan bin
lerce metre mikabı kereste ihraç 
olunmadığı gibi gümrük resmi de 
lıtlfa edilmemlttfr. 

Bu suretle teraküm eden güm
rük resmi miktarı 340 bin liraya 
baliğ olmuıtur. 

Yapılan tetkikat ve tehkikat 
neticesinde kereste tacirlerinin 

F. memlekete rthal ettikleri kabulü 
muvakkat kerestelerinin inıaatta 
ve ıalr işlerde kullandığı ve 

1 

t~krar ihraç edilmediği meydana 
çıkarılmıtlır. Zarar çok vasi 
mikyastadır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bu suretle kereste getirerek hü
kumete binlerce lira gümrük 
resmi borcu bulunan kereste 
tüccarlarından pek çoğunun da 
f imdi izmırde bulunmadıkları 
anlaı•lmııtır. 

Bir kısmı iflas etmiı bir kıs-
mı .vefat ederek ticaretanesini 
kapamıı bir k11mı da ticaretini 
terkeylemiıtir. Bu yüzden para
nın ne suretle tahsil edilebileceği 
mea' elesi çok ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. 

Gümrük umum müdürlüğü 
çok mühim olan bu hadileye la
zımgelen : ehemmiyeti vermiı ve 
umum müdürlük hukuk müıaviri 
Baha Beyi İzmire göndermittfr. 
Baha Bey; evrak üzerinde tetki
ka yapacak ve hadise ile alaka
dar olanların suçlarının derece
leri, hükumete borçlu oldukları 
miktarı tesbit edecektir, Hükume
te borcu olanların borçları verese
sinden de tahsil edilmek lazımdır. 

Onun için kereste tüccarlarının 
da borçlarının vereıeden talıs :li 
hakkında teıebbü;te bulunulaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Hukuk r.aüıavirl Beha bey; 
aynı zamanda, vaktile mühim bir 
petrol tlrkeU tarafından mazot 
namı altın'da memlekete getlril
miı olan binlerce ton petrolün 
GOO btn liraya varan gümrük reı· 
rnine alt dosyayı da tetkik edecek 
ve lazım gelen kanuni muameleye 
tevesaül eylfyecekUr. 

Hazin bil· ülii "" 
Defterdarlığın tetkik memur

larından olup timdlye kadar bir 
çok kıymetli hızmetleri görülen 
Kasım Bey dün sabah Samatya
daki haneıinde vefat elmiı öyle
den sonra Defterdar Şefik Bey 
ve defterdarlık erkanının itUra

ldle defnedllmiıtir. 

Avusturya 
-4~(-

/Ja .p:<~k ilin in seya hatuula 
sİ!f llS,. ~l?eôeplrw yoknaıf! 

Viyaana 19 ( A.A) 
Baıvekil M. Tchober Pelit 

Pariıenin bir muhabirile yapmıı 
oldüğu mülakatta Romanya ve 
I erli ne icra ettiği : seyahatle

rin hiçbir siyasi manası ve ehem
miyeti olmadığını varmak iatedi
ği gayenin A vusturyanın bitaraf
lığını temin ve muhafazadan iba
ret lduğunu söylemiıttr. M. 
Schober yakında ParisP. de gide-
ceğini ilave etmiıtir. • 

lngiliz 
Avam lı·a nu11·a . ., uula trm kitler 

Londra, 18 (A.A.) 

Avam kamarasında M. Chur
chill bahriye birinci lordu tara· 
fından tevdi edilmiı olan yeni 
bahriye bütçesi projesini tenkit 
etmiıtir. Mumaileyh, demlıtir kl: 
Bahri bütcede yapılan tenzilat 
fevkalade fazladır. 

"Mumaileyh bundan sonra İn
giliz bahri yesfnfn kuvvetlerJle 
Amerikan bariyeslnin kuvvetleri 
arasında bir mukayese yapmııtır. 
birçok meb'ualar bahri konfran
sın akamete mahküm olduğunu 
beynnetmiılerdlr. Muhalefet mev 
kiinde bulunan mahafazakarlar 
M. Mnc Donald'ın bahri konfranı 
müzakeratının hali hazırdaki 

vaziy~ti hakkında malumat ver
mekten istinkaf etmesinden mü
tevellf t ademi memnunf yetlerfnl 
izhar et mittir. 

Lodra, ıs - (A.A.) 

Avam kamarasında hava itleri 
biltçesini tevdi eden hava itleri 
müıteıarı M. Montague İngilte
renln hava slyaaetlnfn tahrikcu
yana olmıyan mahiyetinden bah
ıetmit ve Fransa, İtalya ve Ame
rikanın ha va kuvvetlerlle bu 
kuvvetler için ihtiyar etmekte 
oldukları masraflar nazarı dikkate 
alınırsa bu devletlere ait kuvvet
lerin birinci ıınıf tayyareler itlbari 
le İngiliz kuvvetlerinin fevkinde 

olduğunun görüleceğini söylemiftir. 
Bundan baıka İngiliz bütçe tah
minatının göstermekte olduğu 

tenzilat aynı devre zarfında diğer 
devletler tarafından yapılan mü· 
hım miktarda tezyidat ile açıktan 
açığa tezat teıkil etmektedir. Bu
na ra~men İngilter bu siyasetin
den vaz eeçecek ve havai tesll
hat sahasınea yarııa girecek 
değildir. 

Lord Balfur 
IJ1t i/Uiyaı· dı)Jlomal ijldii 

Londra, 19 (A.A) 
Lord Balfour bu ıabah ölmüı

tür. 

Gruuli11i11 rulrunları hc.1ıccanlı 
Londra: 19 (A.A.) 

Gandl ve maiyeti Bombay'a 

tabi Borsa'da vasıl olmuılardır. 

Muavinlerinden biri halkı layana 
teıvlk ettiğinden tevkif edilmittir. 

mevkuf Knlcutta belediye reisi
nin muhakemesi ,esnaamda mah
keme civarında ahalı ile polisler 
arasında müsademe olmuıtur. 
yaralı vardır. 

YARIN 

Alman-Leh 
Jlukro efesinin im::Hst 

Berlin, 19 (A. A.) 
Mareıal Hindenburg Leh-Al

man mukavelesini imzalanmıftır. 
Reisicümhur, hükumeti, Alman
yanın ıark eyaletlerinde elyevm 
tiddetle hüküm sürmekte olan 
iktisadi buhranın izalesi için Ray
hiıtag meclisine bir program tev
diine davet etmiıttr. 

i::alıat dinleniyor 
Paris, 19 (A.A) 

Ayan maliye encümeni M· 
Tardieu, M. Reynaud, M. Jerma
in-Martln ile M. Pernot'nun ver
dikleri izahatı dinlemiıt!r 

Bütçe muvazenesi hakkında 

hükumetle maliye encümeni ara
aında bir anlatma hasıl olmuıtur. 

ırorı·cç orta elrilitji 
Uslo, 19 (A.A) 

Ankarada bir Norveç orta 
elçlllçinin tesisine ait kanun layl
huı meb'usan meclisi tarafından 
ittifakla kabul edilmlıtir. 

Cekos/m·ak reiscunıhllru .. 
Nice, 19, (A. A.) 

Çekoslovakya reiscumhuru M. 
Mazaryk bir ay kalmak uzre 
Nice' e gelmiıtir, 

Akşam gazetesi 
-.}ı;ta~<-

ıJ/all kenwıp? nel'ildi . . 
Efkarı umumiyeyi tehyiç edid 

yazılar yazdığından dolayı Akıam 
gazetesi mahkemeye verilmiıtir. 

Düyunu umumiye 
->P...~<·-

/Jina ma!Jista hiik1(1Jw/e 
teslim edili11or 

Düyunu ·umumiye binası ma
yısta hükum'ete teslim edilecektir 
Hükfimetin bu binayı Vilayete 
vermesi çok JT\Uhtemeldlr. 

Düyunu umumfyedeki matba
anın timdiden teslim hak
kındaki talebimiz reddedildiği 
cihetle keyfiydi rnaliye vekili ta
rafından Ankarada bulunan M. 
Döklüziyere söylenecektir· ____ ,,,,_ 

J:..,liza tW.1ıef/O daı asi 
Eliza Niyegonın cenaze me

rasiminde Türklüğü tahkir et-

etmekle maznun Yahudilerin mu
hakemesi edilmif ve altısı beraat 
beıide birer sene ğ ır hepse mah

kum edilmiılerdir. 

J?ruyi il. İı'fllla !/İlli 
İran sefiri Frugi Han dün 

akıam Bağdat tarikile memle

ketine gilmiıtir. 

Ahw .wıhipleri11i11 
beya 11na11ws i 

Ahır sahiplerinden olup ta 

bu ay ıonuna kadar beyanname 

vermiyenler tecziye edilecektir. 
Ahırların asri ıekle ifrağı hak-

kında verilen müddet bu ay ni
hayetinde biteceksede son dafa 

olmak üzre üç ay daha mühlet 
temdit olunacaktır. Bu müddet 
zarfında da ahırların asrileıtir
miyenler tecziye olunacaklardır. 

- -- -~-- -

lngilterede 
Kaôine b1thl'a11t 1111 ~ 

Londra, 19 (A.A) . 
Liberal fırkası deniz konfe rn

nsının müıkil m'!vkide bu lundu
ğu bir aırada lc abine bulırnnını 
tevlit etmemek iç in kömür ma

denler kanununun ynrınki mvza
kereıi neticesinde l"eY ve rmekten 
içtinap etmeğe karar verm iıtfr. 

Kalp sektı'.~ inrl<'ll ij/Juiiş 

Dün ııaat 14 le Fatih camli
nin Akdeniz kapısı eıiğinde askeri 
marangozluğundan mütekait Ah
met Hamdi efendi birden bire 
düımü§ ölmüıtür. 

Ahmet Hamdi efendinin ce
sedi muayene edilmio kalp sek
tesinden vefat ettiği anlaıılmııtır. 

l r<'Jli bir luıstaıw İ<'İll 
" 

İskenderlyeden - İskenderiye 
Rum cemaatine ihda etmek üzre 
meıhur müskirat amili müsyü 
Koteskanin 65 bin İngiliz lirasına 
satın aldığı Pruıya hastanesi 
idaresi yeni bir hastane f nşa et
mek için Hadra mevkiindeki 
belediye arsalarından birinin 
verilmesini belediyeden iltimas 
etmiıtir. Bu talep belediye mec
liılne havale olunmuıtur. 

20 Mar~ - :;:;;...-

Yeni bir kesif , 
• ->~< .. 

i k.ı; i:uu inde bir sc,11.'/a J'e 
bulundu 

Ahiren Cemahiri Müttehideyl 
Amerikada Lovel rasathanesi ta· 
raf mdan keşfedilen yeni seyyare 
hnkkın Jn Amerikan ve fngtUı 
gaze teleri uzun uzun tafsilat ver
iyorlar. Alınan en son malüınata 
göre 191 () senesinde vefat eden 
profesör Lovel en evvel bu seyya· 
renin mevcudiyetini hisaplar ile 
ı spat etmi§ fse de hesaplarının 

tahakkulcunu görmeğemuvaffak 
olamamııtır. Amerikalı profesör 
birçok ~ tetkikler ve lıisaplardan 
sonra ancak gayet kuvvetli dür· 
bünler ile görülebilecek bir seY· 
yare bulunması lazım geldiğine 

kanaat getirmiı. 

Hakikaten de bu defa fınal 
edilen gayet kuvyetli bir Dürbün 
vasıtasile gene aynı Lovel Rasat· 
hanesince talıarriyat icra edilerek 
profesör Lovelin 14 sene evvel 
tahmin etmiı nlduğu seyyare keıf 
edilmiıtir. 

Nevyork Heralt gazetesinin 
İks tesmiye eylediği seyyare Gü· 
neıten 4, 185,000 ve Arzdan 
4,000,000 mil mesafede bulun
maktadır. 

Zaımolunduğuna göre bu sey· 
yarenin muhiti gayet soğuktur• 

Ve orada okslj~ne mayi halinde 
olmak icap eder. Arzın Güneıtell 
albığı hararetin ancak dokuz yüzde 
bir mıktarını alabiliyor. 

A.ç/t l'flJ'S(( ı)ıi 
Ada çamlarına ariz olan tır .. 

tıllar temizlenmııtir. 

'ı . • . . 

~;,Me m'ie ~kit ·.· h·a b-e rte ri . . . 

Feci bir cin'ayet 
İz111inlc !Jil'isi !J<'IH~ b11ln11011 

karaunt kesti 
İzmir Halkapınarda Kuruçay 

mahallesinde çok feci bir cinayet 
olmuı ve bir amele, karısmı bı
çak ve kürekle hunharcasına 

kesmiı öldürmüıtür. Zabıta hadi
seyi ıu suretle tespit etmiıtir. 

Katil, Ktzllçulluda bir depoda 
amelelik eden Bitlisli 40 yaıların
da Kaaım isminde Bir Kürttür 
Kasımın F;~nciye namında Kürt 
bir karısı, biri 6, biri 8 yaşlarm
da olmak üzre iki de çocuğu var
dır. Ka•ım, akıam üstü eve ge
lince karısı Frenciye ile atıoıyor 
Karı koca kendilerini ağlıya ağlı
ya seyreden çocuklarının karıı

aında epeyce kavga ettikten son
ra yatıyorlar. Gece yarısı lcasım 

uyanıyor. Dııarıya çıkıyor ve bir 
bıçakla bir kürek tedarik ederek 
odaya dönüyor. Bıçağı karısının., 
boğazına saplıyor. Kadın çabala
mağa baılıyor. Çocuklar uyanı
yor. 

- Anne anne ... Baba yap-
ma! 

Diye bağırıfıyorlar Kasımın 
gözü kanlaımıı, aldırmıyor. Elin
deki bıçağı bu ııefer karısının_ 
boynunun öbür tarafına sokuyor. 
Gine hırsını alamıyor. Küreği 
kapark karısının çehresine indi
riyor· Kadıncağız bu merhametsız 
adamın elinde kıvranırken anne
lerinin bu elim haline ıahit olan 
yavrucuklar feryada devam edi

yorlar. Fakat babaları onları da 
kurkutuyor ve bir aralık karasının 
artık ölmek üzre bulunduğunu 
görünce bıçağı fırlatarak karanlı
g a dalıyor, kaybuolup gidiyor. 

.. 
Hadiseye polisler haber alıyorlar. 
Eve geliyorlar, kadını hastaneye 
kaldırıyorlar, fakat kadın ölüyor. 
Çocuklar, babalarının anneleri ile 
niçin kavga ettiğini bilmiyorlar. 
Çünkü yaıları daha pek küçüktür, 
Katil henüz tutulmamııtır. Polla--ler faalıyettedir. İtin çifte fecaatı 
ıuradadır ki, maktule 8 aylık ha· 
nıiledir. Bittabi karnındaki Ço
cuk taölmuı ve katil,iki baılı ka'" 
til olmuıtur. 

Depo 
-->~<·-

Sildh!ar adf(IJfJlJC mwildi .... 
İzmir jandarma merkez bölü· 

ğü kumandanlığınca son zaman· 
larda alınan tedbirler sayesinde, 
bir nevi depo halini alan hapsa-

nede, 7 tabanca, 16 bıçak ve ka· 

ma, bir eğe, 23 tabanca kurşuntl 
bulunmuş ve kamılen müsadere 
edilmiıtir. 

Silahlar dün Adliye dairesine 

teslim edilmiştir. Sahipleri hak'" 
larında da tahkikat yapılmakta'" 

dır. Bölük kumandanlığı taharri'" 
yat mes'elesinde çok haaaas da"'" 

k d t~ ranma ta ve mütema iyen 
harriyat yapmaktadır. 

Tiı·ede cinayet 
Tire kazasının Küçük buruıı 

. el bit 
karyesınden Mustafa namın " el 
ıahısla, Otelli oğlu Ali arasın a 

i deıı bir tarla hududu meseles 11 ;\.U 
kavga çıkmıı ve Otelli oğlıı 

Mus-
aynı gün bir fırsat bularak 

ın· tafayı tabanca kurıunile karn 
dan ağır surette yaralanrnııtıt• 
M h , t ıonra 

ecru , vak adan iki saa lıı 
vefat etmtıttr. Katli, Otelli 0~ .. 

Ali jandarmalar tarafından yaka 
ı · tir lanarak adliyeye veri mıf • 



~o Mart YARIN • Sahife a 

6,000 Liralık Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

-·)~f· 

Sui istbnalden dolagl diiyıinu 

1 Beynelmilel tamirat Bankası teşkili 
fikri nereden neş' et etmiştir? 

-··••ı••··· .. --
(Dünkü nushadan devam) 

14 · (Bir kazanın parasını mıı hoı beıden sonra malsahibl 

um ıi nıi!Je nlah kemeye 
vr.»iliyor 

[ " Nevv-York Taimeı" tn ıon gelen nüshalarından birinde 

vermekten kaçmak için hazı koyunlar hakkında izahat almak 
acentaların Milli Reaıüranıın fıtemlt çoban cevaben : 
tediyeden istinkaf ettiilnt ıigor- Şu kadarını kurt kaptı ıu 
talıya ıöylemekte olduklarını btze kadarı yardan düıtü, bir kıamı-
bildlnnlılerdlr.) ld l hl da hastalıktan ö ü, ya nız r 

C. Piyoı efendi Jıittiklerini kuzu kaldı onunda boynuna bJ-
ve ıiğorta lnhiıarı meıeleılnden zim oğlan bir l~ takmıı ne sana 
dolayı Almanya Franıa lngilterede veriyor ne de bana diyince mal 

Para tebdili eınaıında DüyO.
nu umumiyede 6 bin liralık bir 
ıui istimal olmuıtur. Bu baptaki 
tahkikat ikmal edilmlt olup dü· 
yiinu umumiyenin ıahıtyell ma
nevlyesinin mahkemeye verilme
si kararlaıtırılmııtır. 

" Beynelmilel Tamirat Bankası " nın Berat ve nizamna
mesinin altı millet delegeler\ tarafından imza edilmesi 
münasebetile (S. Palmer Harman) imzaın altında neıretttıı 
makale mühim mal{lmatı ihtiva ettiğinden tercümeıint 

alıyoruz.] 
/Jankanm {flaliyct luı.dtılları,. - ilci} vennek hak!fu·ı.
Bey11cl111ilel /Jnnka ne yapflbilir. - · ııeynelnıilel Tamirat 

JJnnkas1. 11a~zl bil' banka<l1r~ 

aleyhimize Tuku bulmakta olan ıablbl öfkelenmlt yoğurt bakraçı-
neıriyata t t b b · J Y aa amam ı~yleıene ? nı ço anın aıına geçırm f, ço-

azdıiımız tamimlerden öğ· ban yüzünden aıağı yoğurtlar 

Vilayet f eraude evrakı nak
di yenin yakılmaıı için düyftnu 
umumlyeye emir verilmlıttr. 

İkinci teırlnin 22 ılnde altı 
millet delegeleri tarafından Bey
nelmilel Tamirat Bankasının 
berat ve nizamnamesinin imza 
edllmesile, cihanın bu güne ka
dar mislini görmedlii en garip 
müeaaeselerden biri ortaya çt-

kası nizamnameleri, mutlaka 
bu değtıikliğin olacağını gor.ter
mlyor. Bu banka, bankalar fev
kinde banka (Super-Bank) de
~ildlr. Bu banka mtllt haaaaalık 
ve kıakaçlıklara tecavüzden içti
nap için gayat dikkatle te,ldl 
edildi. Düıünüldüğü gibi ban
kanın İsviçrede tesis edfünesl 
ıortlic, cu sermayeıi cem'an 
500,000,C.vt.I İsviçre frangı ola
caktır. Bu da · aıağı yukarı 

100,000,000 dolar demektir. 
Sermnyey1 kıyme leri müsavi 
200,000 hiıııe senedi temaıl ede· 
cektir. Bu hiaae senetlerinin 
garip bir haaaası, bankanın hey
eti umumiye içtimalarında rey 
vermek ve bu içtimalarda temsil 
edilmek hakkını haiz olmaaıdır. 

Tem sil edilmek ve rey vermek 
hakkı eshama aııl yazılmıı ve 
bu eshamı ihraç elmit olan 
muhtelif memleketlerin merkez 
bankala rina verilmitUr. 

rendtflmize göre nakliyat ılgor- akarak evin kapııından çıkınca 
taıı Ya b0 d 1 ı · l d Pan lr adamın bavulun- arka aı arı te aı a ne yaptın 

d aktlerı haber alıyorsunuzda buna diye ıormu§hu, çoban cevaben : 
ha~ vukuhulan dedi kodular• Heıabı temamP.n vererek yüzü-

a er alnuyormusunuz? Yokıabu mün akıyla çıktım demiı)-
neırlyatı ve dönen ıözleri ıöyle- Senin de çoban gibi yüzünün 
tnek lıhılzeml gelmiyor. akıla pılıyı'.pırtıyı toplayıp balyada 

Sızın d" ı did h defa Yazdığınız bunların ye 1 f m en azırladığın kaıaneye 
zemzemle yıkanmııdır. Bu- gideceğin muhakkak amma ne 

re.da tekrarlamak tatemediğimız olurıa ilmini itilmek istemediği 
dedikoduların sebebi ıizıinlz, f ürklere olacak ona aciyoruz. 

15. (Haıarın tahmini için alel- 17 : ( Ciddi l<:umpanyaların 
lde bir müıahit ııfatile memur menafiine çok mugayır olan bu 
Röndermekle lktif a ediyoruz) uıulün tehlikeleri lüzumundan 
dtyorıunuz. fazlası sizce malumdur. ) 

Bizim blldiğlmiz bunun tema- C. Al sana bir boş söz daha 
inen akıine. sözün gellıatına bakılırsa ciddi 

Sizin kumpanyalara ait bir kumpanyalar olacak ciddi olma-
ıarar oluna kolaylıkla halledil- yanlarda ötekiler. 
diğl halde diğer ıirketlerinkine 
bazı mütkülat çıkarılıyor maksa
dınız halkı sizin ıtrketlere celbet
mek olduğu malum bunun için 
Galatada bir büro tesiı ettiğinizi 
inkar edebllirmiılniz ? 

16. ( Acentalar Milli Reaaü
ranı tarafından verilen komisyo

nların azlağından ıikayet etmele

rine rağmen ·bazı acentaların re
kabet makaadtla müıterilere te
nzilat yapmakta taannüt ettikle
rini haber alıyoruz. 

,Bazı acentalara böyle bir yol 
( Marge J bıraktığından dolayı 
Reasürans komisyonunun çok ol
duiu neticesinde varılmazmı ? ) 

Kumpanyalarınızın reasaürör· 
lerini bir tetkik edelim ciddiyet
sizlikle itham ettiğiniz kumpanya
ların bir çoğu ıizin reasaürörünüz 
aynı zamanda Ünlyon grubuna 
dahil kumpanyaların bir çoğuda 
onların reaaaürörü madamki o 
kumpanyalar ciddi değiller ne 
için onlarla karıılıklı alıı verit 
yapıyorsunuz. 

Şimdiye kadar tarife ne demek 
olduğunu ve derecei riayetinlzl 
biliyoruz böyle dolambaçlı yollar
dan yürüyeceğinize boı ıözler 
ıöyleyeceginize diğer kumpanya
ların acentalarma eski portföyü
nüze ve kendi gelen işlere bir şey 

C. Al bir tehdit daha galiba 
ölürken ıon ıözün tenzilat lakır
dııı olacak bazı kumpanyıılar mü
ıterllere tenzlllt yapıyorlarsa ıe
~ln hakkından bir ıey vermiyor-

' demem amma benim almam la
zım gelen yeni itleri almak için 
ötede beride bazı teıebbüsatta 

bulunmanıza müsalde edemem 
desene beadam tehlike tehlike 

ar ya olıa olıa itlerin ıana geç-
hıeılne . 1 k manı o uyorlar ıenl zaten 
h udurtan bu ya bunlar hep ba
t a~e. Anadolu ılgortaıı bir çok :•d lllta ratmen hükUınete se-

e e azamı 17 vakıt vuku 000 lira verebildiği 
kump 

1 
bulan ltlrazlara kartı 

anya ar k 
di~ln gibi b ın re abetinl göıter-
r u seferde Milli Reaaü
anıtan beki il hı d en en f aide haııl ol-

k a ığı takdirde yine kabahatı 
Umpanyaların rekabetine atfet-

hıek için timdlden kapmnı yapı
Yorıun amnı b a u ıef er yuttura-
mauın. Bu a6zlerln hı d 

b 
_ maye e er 

gl 1 gor6ndGlün ku- 1 .... panya arın 
menaf it ile tezad teıkıt tın ·? e ezmı. 

Acentalara verilen o/
0 20 ku

mlayonu mademki çok bul uyor-
ıunuz ondau kesinde kumpanyalar 

rttmefe mecbur olaunlar itler 
tamamen ıize kalım halkı lıte
dlfln gibi ıoy .Kabahatı yükleye
cek kimse bulmadığın vakit ne 
Yapacaksın. 

-(Bu ite bezeyen bir maıal 
hatırımıza geldi anlatalımda 
dinle : 

k Bır adamın onbeı yirmi tane 

deyip duruyorsun ıu senin söyle
diğin tehlikenin ne tekilde oldu
ğunu biz senden eyi biliriz. 

( Devamı var ) 

························································ 
1033 

İnfJili:, lirası dii§İ!JOr 
Dün Borsada İnğiliz lirası 

1033 kuruıta kapanmııtır. Bor
sada alakadar zevat vaziyetin 
geçen haftalara göre daha iyi 
olduğunu şöyliyorlar. 

/Jaşma taş düşmüş 
T opkapıda tepebağında kum 

ocağında çalııan Dervif İbrahi
min baıına bir laf düımüf ve öl
milıtür. O sırada orada bulunan 
Hamit ağada hemen oracığı ka
zarak lbrahlmi gömmüıtür. Bu 
hadise ıonra haber alınmıı ceset 
çıkarılmıı, muayene edilmit ve 
defnine müsaade olunmuıtur. 

7'iirk - Yunan nıahkemesi 
Türk - Yunan mahk . emeıı 

bugün 8 muhtehf davayı rüvyet 
edecektir. . 

/Ju yün son irtima 

Rum mütevelli 
-)~(-

İntihabaft yarm yaptlıyor 
Şehrimizdeki bil'umum Rum 

evkafiyle Rum hastahane ve 
mekteplerini idare eden Rum 
mütevelli hey' eti intihabatı yarın 
Galatada Millet hanında icra 
edilecektir. 

• karıldı. Banka, Alınan\a rm ta
mirat borcunu ödemek için ol n 
Young planının ruhunu tef dl 
eder. Bu bankanın birinci itl, 
senelere ayrılmıı bir devır müd-

' 

--.... ,.,.!!>!! __ .. _ 

Fransız 
~>&-ı~·-

ıJlaliye nzii(ettişleriuden 
ildsi şehrinıiz<le 

Fransız maliye müfettiılerin
den iki zat ıehrimize gelmiıtır. 
Maliye müfettiılerinden Nazmı 

Ragıp B, tetkikata gelen Bu mü
fettiılere müeaaesatı maliyeyi 
gezdirmekte ve lazım gelen iza
hatı vermektedir. --... ~, .,_..... __ 

F'ırka gurupunda 
Cemiyeti belediye fırka arubu 

cumartesi, vilayet umumi mecltıi 
fırka grubu bugün fırkada içtima 
ederek emanetin ve vilAyetin 930 
bütçelerini tetkik edecektir. 

Bir tehlike 
"Zora" gazetesinden: 

Yugoslavyanın dahili vaziyeti 
günden güne daha ziyade ger
gln1eımektedir. Bizzat Sırpların 
arasında da muhalefet cereyanı
nın kuvvetlendiğini kaydetmek 
lazımdır. Sırbiada yalnız fırkaya 
mensup müh1m bir kısım münev· 
verler değil lakin fırka haricin
de olanlar da, bazı askeri eıhaa 
ve ıırp ruhanileri de dahil olmak 
üzre, diktatörlük aleyhinde bu
lunuyorlarr Bizzat Şumadtyada 
f iddetli muhalefet cereyanı mev
cuttur. Bunların hepsi bize bazı 
tehlikeler çıkarınaktatır · Bunlar 
elbette Yugoslavyada diktatör
lüğün yıkılabilmesi dölayısile de
ğildir. Bu en nihayet garp kom· 
ıularımızın dahili bir meı' elesi
dir. Mes'ele bizi diğer cihetten 
alakadar etmektedir: Eahtli mür 
k6lat karııaında bulunan ve biz
zat Sırbıyadaki de dahil olmak 
üzre, muhalefet cereyanını hiaae· 
den Belgrad tdari mehafili,, kur
tuluı yolunu harice karıı cali 
taaruzlarda bulunmaıın. Hemen 
bütün dtktarörlük rejimlerinin, 
Jeneral Pangalos,unki de dahil 
olmak üzre tarihleri malumdur. 
Belgrad matbuatının lisanı bile, 
kumanda üzerine yazdığını bil
dimiz için, bizi tamamile teskin 
etmiyor. 

S1rp gazeleri, Pi rot ıuikaıtl 

detlnce tediye edilecek cem an 
yek6n 8,000,000,000 doları Al
manyadan almak ve bu parayı 
Y oung planında tesbit edilen 
nlsbetlere tevzi etm . tir. Atl
dekl bu tediyelerin bu günkü 
kıymetleri, bu bank11 vaııtasile 
kuponlar ıatılarak truavüle çı
karılacaktır. lıte bu banka, bir 
kupon ihracını temin eden bir 
vekaletname veya terhin ıenedl 
mucibince hareket eden bir Ame
rika mütevelll kumçanyasından 
ziyade, Alman tamiratının bir 
vekili mevkıindedlr . Kumpanya
lardaki reıülmalin faiz ve tak
siti, senede 600,000,000 mark 

165,000,000 m!lyon dolar), olan 

Alman tediyelerinin kati ve 

gayrlkablll tehir olan kıamından 
ödenecektir. keza banka ihraç 
edllmlt herhangi bir kupon için 
ortada teminatı aösteren Alman
ya tarafından verilmif borçlu
luk ıehadetnameıinl de hamlldir. 

llankanm /<ıaliyet hmlaıları 
Banka tam manaılle beynel

milel dir, ınaamafih lsviçredekl 
Baıle'de teslı edilirse, lıviçre 
hükumetinin vereceği bir beratla 
lıvtçre kanununun bir zadeıi 
olacaktır. Bu bankanın müeı
ıts\erl genit ııalAhlyet ve umuma 
nafi olmak haaaalarını elde ede-

kl d muamelelerinin alel-ce erse e, _
1
_ 

ade bir bankanın tahammu u 
fevkinde bulunduğu pek ıtddetlt 
b kabeye tabi tutulma~a 

ir ınura . 
b 

edildiğini göreceklerı 
mec ur 
ihtimal dahilindekir. 

Bu bankanın hisse senetlerini 

k 
mleketler hamil bulu-

birço me 
k

t Lakin bu hamiller ban-
naca ır. ..d .. 
kanıu idaresinde veya mu ur-

i tlhabında rey ıahibl ol-
lerln n • 
mayacaktır. Banka hususı ban-
kacılık sahasına girmekten 
kat'iyen içtinap edecek, 
muhtelif milletlerin merke~ 
bankaları üzerin de herhang 
bir mertebede kontrolda dah~ 
bulunmıyacaktar. Kendisini aiyaıı 
nüfuzların nıurakabesinden kıı
kanç surette muhafaza etmeside 

d B··yle olmakla beraber 
\Azım ır. 0 

bu banka, cihanın siyasi man-
ıamest arasında doğan şedit bir 

t hvin edecek ve her 
ihtiyacı e 

.. l elelere girl~ecekUr. tur • muam . 
y l ihtiyacı aöstermek lçın 

enk 1 ln söyledi~• ıöz, bera
ban er er 

b 1 'nıaktır. Beraber çalıı-er ça ı 
k •onunda eski usulleri tali 

ma, 

(Devamı var) 

Taksim meydanı 
Tesviyei tiinıbiyc bitiyor 
Takılın meydanının tesviyel 

tftrablyeıl üç gün sonra ikmal 
edilecektir . 

Taksimde gündüzleri 85 ve 
geceleri 40 olmak üzer 125 
amele çalıımaktadlr. Bunlar 
emanetın daimi amelesi olup 
taJuim meydanı bittikten sonra 
Aksaraya sevkedlleceklerdlr . 

Evvela Aksaray Karakolun
dan Vahde camisine kadarG_kl 
ıaha teıviye olunacak ve bu 
ameltye bir haftada ikmal edile 
cektir. Sonra Gazi caddesinin 
ikinci kı.,mını yem mektep ci
heti tesviye olunacaktır. Bu su
retle Gazi caddesinin ilk k11mıda 
bitmlt olacaktır. Bu ameliye de 
nihayet 15 güu zarfında ikmal 
olunacak ve aynı amel Beyazltta 
darülfünun fen f akülteal binası
nın etrafı ve karıısı ile meıhur 
sabuncu hanı yıktırılacaktır. 
Bu suretle Beyazil kaval kaldı

rılmıı olacaktır. 
Bayazit meydanı da bitince 

aynı amele Gazi caddeılnln 3ünü 
kısmın da çalııtırılacaktır. __ -.J...,.. _____ _ 

,J/aliye vekdleti m "a mellitı 
na /•tiye 111 iidürii 

Bir müddettenberi lzmirde 
bulunmakta olan maliye v~ tı'\ leti 
muamelatı nakdiye müdürü Sırrı 
B. dün şehrimize gelmlttlr. 

Sırrı B. lzmirde kambiyo bor
ıarı muamelatiyle 1 uğraıtığını 
orada vaziyetin iyi olduğun t An
karaya avdet etmekte bulundu
ğunu söylemiftir. 

/{a~·a/~ ı·akt 

o~unu varmıı otlatmak için bir 
~o ana 'Vermiı çobanda götürmüı 
epıinl ıat 1 ı d m 1 paraıını cebine 

Konsarsiyonı bugu"n i son çU-
maını aktdeçektir. 

münaıibetile, ilk defa olarak 
Buliar hükumetini Makedonya 
ihtilaf teıkilatından ayırıyorlar. 
Bu Sırb matbuatı liıaoında bir 
yeniliktir. Bu yenilik teıkln etti· 
ği gibi ayni zamanda endiıe de 
veriyor. Bu yenilikte bazı mak· 
ıatlar gizlenmeıln ve Bulıariıtan 
unutulmaıln? 

bir ehemmiyete indirecek yeni 
bir beynelmilel baul u.cıllk is
temine mi delAlet ediyor? 

• EyutJ\t1 ... tivut ağa mahulle
ılnde inekci Salibin evinde dün 
inhisar memt.rları taharriyalta 
bulunmuı (600) kilo cibre bir çu
val üzüm bulmuılardır. Apdeıta.
ne taıının altında da 200 kiloluk 
bir bakır kazan yakalanmııtır. 

n irrnı d 
1> 1 ara an hayli müddet 
~aeçtıkten 
btnı ıonra çoban mal sahi-

n evine eli d b lurt n e lr bakraç yo-
daıl oldufu halde gitmlt arka

arını kapının önünde bırak-

Bu içtimada, cumartesi gü
nünden itibaren faaliyete geçe
cek olan icra komitesine bütün 
muamelat devredilecektir. Ni-
zamname tetkik edilecektir. 

Şimdiden kestirilll"iyen bır 

atide, bu çeıit bir ,eyin vaki 
olabilmeıi ihtimali dahilindedir. 
Fakat Beynelmilel Tamirat Ban-

Salih memurlar gelmeden ev
vel kaçak rakıları kaçırdığı anla
tılmııtır. 
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B .. yük dünya harbine 
girdik mi sokulduk mu? 

Yazan S. S. 

-~~•ıızwaıt:::m--•· - 10 -

Genç Türk reisleri harap ve perişan 
memleketi harpten harbe sokmayı 

şiar edinmişlerdi! 
İstanbul konferaıında ikinci rettiği lnazik bir anda İngiltere 

bir Kırım muharebesini tacil el- hükumeti-mevcut kontrat ah-
meğe muvaffak olamadı, fakat kamına dayanarak-ingası bitmek 
.Ayastefanos'ta rus diplomasfsine ve teslim edilmek üZere bulunan 
karıı bariz bir galebe kazandı. iki Türk dretnotunu zaptederek 
Rumeli meseleeinde rus tasavvur- kendi donanmasına ilavetu. Bu 
larmı bir kere daha bozmağa hadise Türkiye efkarı umumiye
muvaffak oldu, ve (Prut) la sinde fnglliz aleyhdarlığını arttır-
1.tanbul arasında kuvvetli bir mak için Alman propagandasına 
Bulgaristan tesisine müsaade iyi bir fırsat vermekle beraber ge-
etmekte kafi akıllılık gösterdi. nç Türk zimamdarlarına bir bag-
(İngillz tarihçilerinden ve meb'us ka yalan söylemek vesilesini de 
ALLEN-Avrupada Türkler) temin etmiftl. 

Bunlardan sarfı nazar genç Mevcut inta mukavelename-
Türk reflleri harap ve periıan sine istinat eden hakkını İngiliz 
memleketi harpten harbe ıokmağı hükumetinin bu lstimalinl o zaman 
ve sergüzeıtcu bir siyaset takip İngiliz iktidar mevkiinde olan hüku-

etmeyl ılar edinmiılerdi.Bu siyaset met ihanet ve düımanh~ına atfettive 
ise Pan - Türkçülük ve Pan _ resmen ilan ederek bütün dünyayı 
Turancılık idi ki 1914 Teırinl ev- kendi ne güldürmekten çekinmedi. 

11 1 28 inde .ss· t l Meselenin hakikati fU idi; Türkl· ve n n z ıvas opo a f 
atılan türk mermilerinin. ye hüldlmetinfn ngiliz tezgiıbile 

"Türk imparatorluğunun öl
düğünü ilim eden çanı çaldıran" 

bu siyaset ve 1918 tefrinievve!l
nin 30 unda Türklyenfn ölmü§ 
milletler zümresine katıldı~• ila
mını imzalattıran da bu siyaset 
idi. 

Tiirk <lwlnotlannm zaplt. 
Avusturyanın attığı pervaaız 

hatvenin umumi bir harp yanğı
nını çıkaracağı korkusunun Av
rupa başvekaletlerini Ur tir tit-

Zavallı 
Yeni 'J'anarluıncde11 flh'JJlt:j 

Şehremininde Fatma hanım 
intihar kastile kendini kuyuya 
atmıfhr. 

Fatma hanım derhal kuyudan 
çıko.rılmıı ve tahkikat yapılarak 
Fatma hanımın yeni timarhane· 
den çıktığı anlaıılmııtır. 

Sevgide karen· olmazını§ 
Kedikpa§ada oturan Kaylkci

yan tefendinln kızı vartanu~la 

münasebette bulunan terzi Şevki 
dün evine giderek Vartanuıu 
cebren götürmek istemiı tabanca 
ile tehdit etmfı ve yakalanmııtır. 

Bırak oyunu ounauuşlur 
Bakırköyünde lnekcl İbrahl

mle amele Mehmet bir if mese
lesinden bir birlerile kavga et
miıler, bunlardan Mehmet İbra
hirnl bıçakla ağır surette yarala
mııtır. 

/lem kel lwnı fodul 
Köprünün Üsküdar iskelesin~ 

de btlet alan Sebatı efendi, gfıe 
memurlarlle kavğaya tutümuı, 
kendisini rnen eden polis memur
la~ma da hakaret etmiıtlr. 

Gizli randevucuün· 
Beyo~lunda yenlyolda oturan 

randevucu Fatma Gülzar, Devriv 
11olrnğında lzmaro ve Ağca
münde arap Marinln evleri dün 
gece zabıtal ahlakiye memurları 
tarafından taharri edllmiıtir. 
Bunların gfzlJ randevu yaparak 
bir takım genç kızları fuhıa teı
vlk ettikleri anlatılmıştır. Hep&i
nln de haklarında tahkikata baı
lanılınııtır. 

aktettiği iaıa mukavelenameslnln 
bir maddesi "Şayet bu gemiler 
Osmanlı hükumetine teslim edil
mezden evvel lnglltere hükumeti 
hali harpte veya hali harp korku
ıu içinde bulunursa bu iemilerin 
inıaıı bedeline mukabil aldı~ı 

parayı iade ederek gemileri ken
dine maledece~inl" ıart koynr. 
lıte İngiltere hükümeU mukave
lenin bu ıartına dayanarak ha 
mukavele müktesep hakkını Jstl
mal etti. ( Devamı var ) 

Gözünden 
Siirnwyi rckmi~lm· diye 

b tına dem eli 
lstanbula gelen ecnebi seyya

hlardan M. Arter dün Yeni cami
den geçerken boynunda asıh fo
tograf makinesi bir yankesici ta
rafından çalmmııtır. 

Para rantasmt rr11·1JJ11ışlar 
Kabataşta oturan Kevser ha

nım dün karaköyden geçerken 
sabıkalı çolak Ali cebindeki para 
çantasını çarpmııtır. 

Şaye:ı;w il.mut t~viue .<ıil·ıni*
ler 

Beıiktaıda eski ıeyhlerden 
Ebulhudanm evinde oturan Şa

yeste hanımın odasına bir hırsız 
girmlf bir bavul efyn çalmı~tır. 

lfrıznu'rdniu 50 lirası 
Eminönünde kazmircl Rıza 

efendi evvelki gün Habf yeden 
tranvaya binmif 50 lirasını bir 
yankeılci çarpmııtır. 

Tam nwv.ı.;imlik h11·.'\1ZJJ1lŞ 
Beyoğluğlunda au tarazi soka

ğında terzi Kaz im efendin in 
dükkanına bf r hırsız glrmi§ bir 
pardesü ile bir kostüm çalmııtir. 

Alacak nwseksindrm kav!la 
Seyyrr satıcı Şehsüvar ile ka

laı bir ala bak mecelesinden bir 
birlerile kavga etmiıler, Kalos 
rüverver taşhlr ettiğinden yaka
lanmıştır. 

/Janka d-c/ieı·ini ralnuşlar 
Beyo~lunda Osmanlı bankası 

memurlarından Caruhkos efen
dinin zevcene alt nO liralık bir 
bank defteri çalınmıılir. 

• YARIN 

r: 
Likmacları .. 

->~<--

J/aı·aretli biJ· dcrrNle 
Lik maçlarının en mühim maç

larından biri olan Galatasaray
Vefa maçı bu Cuma Taksim 
stadyomunda yapılacaktır. Ma· 
liim olduğu veçhile Türkiye gol 
rekorunu Galatasaray - ; Vefa 
ile yaptığı bir maçta tesis ettiği 
halde Vefa Galatasarayın her za· 
man için en tehlikeli bir rakibi 
olmuıtur. Hatta geçen sene Fe
ner bahçe. Galata saraya mailup 
olurken Vefa, Galata ıarayiçin 
korkulu beraberlikler temin ed~-

yordu. 
Bu seneye gelince: iyi oyun-

cuları Fenerbahçe tarafındnn 
kapılmıı olan Vefa ilk devrede 
iyi netice alamadı. 
ikinci devredede Fenere büyük bir 

lfarkla mağlup oldu.Fakat sa!'i ade
dinin fazla olmasına rağmen o 
gün Vefa ikinci devrenin korku
lu bir takımı olduğunu gösterdi. 
Bıllassa Silt maçlarında Beıikta
fa kartı gösterdiği oyun Vefanın 
hakiki kıymetini ortaya :koydu. 

lıte bu takım her gün bir az
dahafena vaziyete düıen Gatasa
rayla karıılacak. Oyunda eğer 
bir fevkaladelik olmazsa · Vefa 
ı ir beraberlik belkide galibiyet 
temin edebilir. 

/Jeşiktaş - 1. Spot 
İkinci kümeye gidecek takım 

lardan biri olan İstanbul sporda 
aynı günde Betiktaıla kartılagı
yor. İlk zamanlar güzel bir oyun 

tarzı takip eden latanbul spor bugün 
oyun tarzını değitlirmif kırıcı 

bir yola . 11apmııtır. Onun 
içindir ki son yaptıkları maçlarda 
daima fena neticeler nlmıılıırchr. 

Siileymaniye - A. O. llillil 
ikinci kümenin de hatırı sa-· 

yılır maçlarından olan Altınordu
Hilal - Süleymaniye maçı netice
si merakla beklenilen bir maçtır. 

Birinci devre A.H. muhteliti iyi ne
tice alamamıı ve ilk maçta Süle
ymaniyeye 4 _ 2 mağlO:p olmuı
tur. Süleyınaniye bu galibiyeti 
silsile halinde temadi ettirmif' A. 
Ordu, Hilal muhtelili ise her ma
çta bir az daha fena netice al
mı~hr. Fakat vaı.iyetin fenalığını 
idrak eden bu muhtelit ıki devre 
arasında takımı islah etmi§lerdir. 

Muktelitten ıelahiyettar bir 
zai diyorki : Birinci kümeye ge
çebilmemiz için bu devrede hiç 
yenilmememiz icııp eder. Onu 
için bu derecede rnağlup olma

mağa çalııacağız. 
Haber aldığımıza nazaren 
Altın Ordu, Hilal muhtelitt 

sahaya şöyle çıkacaktır· 

Şevket 
Faruk Halit 

Hakim Zeki Şevki 
Hüseyin Büent Sedat Şevki Ali 

Ti('(tn~t - /l. Kollqj 
Geçen gün Ticare mektebi 

ile Rober Kollej takımları Kollej 
sahasında bir maç ynpmıılardır • 
Bu maç bundan bir müddet evvel 
2-0 yenilen ,ticaral takımı tara
fından teklif edilen intikam maçı 
idi, çok heyecanlı bir oyundan 
sonra Kollej 2-0 mağlup olmuıtur. 
Ticarette maruf oyunculardan 
Fikret, M. Reıat vardı. Ticaret 
tarafının kazandığı bu galibiyette 
takımı idare eden H. Hüseyin 
beyin büyük bir sal vardır. H. 
Hüseyin beyi tebrik ederiz. 

A.C. 

-_ --__:__--- _ __ .-:___--- --

Görüp_ bilme_dikleri~ 

20 Mart 
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Yazı makinelerinin tarihine bir nazar 
Bu makbw 216 sene <?avel sa[jtr, dilsi~ ve körlm·e 

lmloyca i/(ute'i nwı·<uut ijfjrcunıel~ için ü:at edil
nti~ke1t Ull!f İİn gör<lii[jü iş nedir ? 

Arap harflerini atıp medeni 
ve beynelmilel hurufatı kabul 
ettiğimiz günden itibaren kullan
mağa baıladıfımız yazı makineri 
hakkında biraz malumat verme
ği faydalı gördüm. Her gün gö
zümüzün önünde ve elimizin al
tında çalııan bu makineler için 
yazacağım bir kaç satır, - tabire 
müsaade buyrulursa- belki bun
lara kartı gösterilmit bir kadir· 
finaslakda addolunabilir. 

(Dactilographe) kelimesi, iu
nanca' dan alınmıı mürekkep bir 
kelime dir. Paı·mak manasına 

olan (Daktulos) kelimesile, yaz
mak manasına olan (Graphein) 
kelimesinden) alınarak birleıti

rilmiıtir. 
Dactylographe aynı yazıma

kinesi; bundan tam 216 sene ev
vel (1714) tarihinde (Mili) iımlne 
bir İngiliz tarafından uzun tasav
vurlar neticesi içat edilmtıtlr. 

Fakat Mill bunu sur'atle yazı 
yazmak için değil, körlere kala
yelerin üstündeki kabartmalara 
el ile temaı ede ede hurufatın 
ısekillerlnl belletmek: sağırlara, 
dilsizlere bu eıkali öğrettikten 

sonra kolayca ifade'i meram 

etmelerine hizmet etmek emelile 
bu makineyi meydana koymuı tur. 

Milli'in dütündüğü gibi bu 
makineler filhakika maksada 
ıada hizmet etmiı olmakla bera
ber, ümit edilen neticeyi vermtıtir 

Yazı maklnelerinir.. Mili tara
fından keıfinden(31 l) sene sonra 
yani 1845 tarihinde (Thurber) isi 
minde bir zat, makinede ufak 
bazı tadilat ile makineyi müs
tacel tahriratta kullanmak §eklini 
elde etmitli r. 

Ftlhakıka Thurber, u:tun uza
dıya çalııarak bir kaç günlük blr 
mesai ve meleke ile fevkalade 
sür'atli muharrerat yazılmasını 
temin eylemtıtir. 

O sırada Fransayı ziyarete 
gelen bir Ani eri kalı, bu mühim 
ihtiram karıısında hayran kalmıı 
elde ettiği bir kaç makineyi 1848 
de Amerikaya ithale muvaffak 
•lmuıtur. 

Poliste tayinler 
Karagümrük polis merkez 

memuru İsmail Rasih bey T ak3Jm 
polis merkez memurluğuna Tak-
sim merkez memuru Saffet bey 
Bayazit merkezine Beyazit mer-
kez m. Yunus Vehbi B. arnavut
köy m. memurluğuna Necati B. 
aksaraya aksaray m. memuru 
Fuat bey çenkelköy Emin önü m. 
memuru Osman bey Beyoğluna 
Beyoglundan Süleyman bey Emi
nönü merkezine Kasımpa§a mer
kez memuru Mehmet Ali bey 
Dolapdereye Dolapdere merkez 
m. Cemal bey Pangaltı m. me
murluguna Çenkelköy m. memu
ru Atıf bey Ka11mpa1a merkez 
memurluguna nakil edi!miıler
dir. 

Dolapdere polis serkomiserl 
Raıit bey Taksime Taksim ser 
komiseri Nazmi bey nyasofyaya 
ayasofya ser komiseri Fahri bey 
arnavut köyüne arnavul köyün-
den ıer komiser Muhsin bey Bü
yükdereye Büyükdereden Tahsin 
bey Pangaltı ser komiserliğine 
Beyoglı.l ser komiser Rıfat bey 
Beı iktaıa Beıtktaıtan İbrahim 
Fevzi bey beyoğlu ıerkomiaerll
gine Pangaltıdan Şakir bey Do
lapdere ser komlserllglne nakil 
edllmislerdi r. 

Yazı makinelerinin, medeni 
alemde ve it aleminde büyük 
hizmetleri görülmüttür : Denile 
bilir ki, Amerlkada bu gün he
men el yazısı unutulmuı gibidir; 
Bütün devaire ve müessesat, hat-

[ta her fert müteaddit yazı maki
nesine malik olmakla büyük bit 
intizamda temin edilmtı olmak· 
tadır. 

Son zamanlarda eski AraP 
hurufu ile yapılan yazı makinele
ri dahi epeyce rağbet kazanmır 
tı. Ne çareki, bu hurufun müte
addit eıkali olması klaviyelerin 

1 

adedini çoğaltmıı ve matlup sür .. 
ati temine mani olmuıtur ! 

Yeni Türk harflerinin kabu-
lünden bu güne kadar yazı ma
kinesile çabuk yazı yazmak usı.ı
lünü ö~renen pek çok DakttloArat 
hanım ve efendiler yettımtı, pek 
çokları bu yüzden temini maıce
te muvaffak olmuılardır. 

Bu gün kullandığımız yazı 

makineleri, M. Thurber'in teke
mmül ettirdiği makineler deiildit• 
Onlar, büyük, hantal ve ıimdlki
lere nazaran daha az kullanıth 
idiler. Billassa son zamanlarda 
yapılan makineler fevkalade 
kallanıılı ve her yere taıımaia 
el veri ılidirler. 

Yazı makineleri için muhtelif 
memleketlerde büyük fabrikalar 
müeaseseler vücude getfrilmJıtlr, 
bu müe11aselerde binlerce amele 
çahımakta ve kazanmaktadırlar. 
Bundan baıka yazı makinelerinin 
ticaret aleminde de ~üyük bir 
yer aldı~ı ıüpheaizdir. Yazı ma
kinelerinin ıekillerinden, tertiba
tından bahsetme~{ lüzumsuz 
görüyorum, çünkü bu makine
lerl bilmeyen, görmeyen yoktur. 
Ve bu makinelerin markaların
danda bah•e hacet yoktur. Çünki 
her fabrika birbirinden iyi maki
ne yapmaktadır. Şukadar varki, 
en ziyada yazı makinesi imal 
eden ~memleket, Amerika dır, 
demek olur ki en ziya de makine 
kullananda Amerikalılardır. Bun
dan .son~a lnsrilizler, Almanlar, 
Fransızlar ve ... Diler milletler 
geliri H.H. 

ikinci 
Enternasyonal 
lnlJilfn·e lliikiimetine 

JllllZflflCl'l'l 

"Zora,, gazeteıinden; 
Parla, 8 Jll 

İkinci enternasynalin teıebbii .. 
sü üzerine sinai sendikalar fede
rasyonu burada lctima akettl· 
Harbin kanun harici sayılması ,,e 
Londra bahri terki teshilat kon
ferası ile dünya sulhunun sa~
lamlaıtırılmnsına dair İngiHz lef .. 
brist (Amele fırkasına mensup )' 
lerinin gayretlerine bütün meıtJ .. 
le ketler amelesini yardıma da ,,et 
eden M. Vanderveldin bir tekllfl
nl icra heyeti kabul etti. 

Bu teklifte milli mahiyet 
te· 

mulahazaların hiç bir suretle jf
çilerin bu misiyonlarını sekteY

0 

uğratmaması lazım geldiğine ıııı
zarı dikat celbedimelctedir· · 

--••••t>li ... •••-
Bir yaranıazw nuırıf'cti 

Ortaköyde Ahmet isminde 
r. .. 

bir çocuk sokakta oynarkenb: ~l 
ramazlığına mani olan A a 

ı ı:ııır Nihal hanımı çokl ile yara a 
tır. 
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Tahsil görmüş 

BEKTAŞiLİK-SÜNNİLİK 1
11 l Geııçlel'İıı -;;::r;~.; ılikk11tiıw 

Emla1< ve Eytam Bankası Umum 
~ üdürlüğünden 

• I\ • 1 Orta veya daha yüksek tah-
Esas No. Mevkii 

Teminat 
mikdarı ş 11 L 1 K VE FARK LA R U ' sil gördüklerinden dolayı ihtiyat 

, 1 • • .. zabiti olmalara lazımgelen genç-
lerden tahsil derecelerini gizle-••--•r ., RABİ, F ARSİ, EC~-:r-;SER~ERİN TETJ il 1 yenlere hizmeti mükellefiyelerint 

168 lstanbul Büyükada Yalı mahal· 
lesinde Altmordu caddesinde 
19 numaralı 

Nevi 

Otelin nısıf his
sesi 25, 23, 21 

800 lira 

.._KİNE MÜSTENİT İLMİ CİDDİ TEFRİKA yapıp yapmadıklarını ve her-
~ •W• - ' J:J ı' mucibi kanun ihtiyat zabiti olup 
§§§§;§~~~~~ _ 46 -'41-- -IJI' 0~~adı~ların~ tetkik etmeden bu 

17 o lstenl:iul Beyoğlunda Şiılide 
Büyükdere caddesi 

Atik 1 O cedit 401 
numaralı bir hah 
garaj 5000 lira 

M kk b gıbılerı resmı veya hususi hızmet-
tnl e e!ilerfn üç tanınmıı ada- ı eırafı toplanarak muhare eye lere kabul edenler hakkında, 
fe:rını~ olü?1ü, onlar üzerinde karar vermiı, etraf~an .yardımlar 1076 numarala ihtiyat zabitleri 
M ~ hır tesir yapmııtı. Hazreti fatemiılerdl. Mekkelılerın topladık- ve ihtiyat askeri memurları ka-

u arnrnedln ucum itarett üze- ları kuvvet üç bine baliğ oluyordu. ! nununa zeylolarak kabul edil-

Bankamıza hissei ittirak mukabilinde devredilen gayrı menku
lelerden mevkii ve nevileri yukarda gösterilen iki parça emlakin 
satııı müzayedeye konmuıtur. Müzayede bedeli pefindir. 

rine bütün M- l - 1 b d O d d edi yüz zırhlı iki yüz h" us uman ar ir en r u a, Y ' mit olan mevaddı kanuniye aıa-
ihale 24 Mart 930 tarihine tes.adüf eden Pazartesi günüdür. Mü· 

d kapalı zarfla dır. İhale AnKarada Banka İdare Meclisi huzuru 
ucurna baıladılar. Ali ve. Ham- al ve üç bin deve mevcuttu. da yazılıdır zaye e _ 

ile icra edilecektir. Her birisine ait teminat akçası hizalarında gos· zan ' k ın müteaddit hücumları, Mek- Büyük bir ihtilaftan sonra, İkinci müzeyyel madde -
elilerı yıldırmıı bir hale getir- muharipleri cesaretlendirmek için üçüncü maddede yazılı derece tah-

.1 . t' Talip olanlar lstanbul veya iz mir Şubelerimize müracaat· 
terı mıı ır. 

1 f 1 rtnamemizi mütalaa edebilirler. 
a mu assa ıa ::ıu. Alt,düıman hücumlarını püs kadınların da, çalgı ve teflerile sili olanlardan 9 Kanunuevvel 

d urtüyor ve Peygamberin bulun- birlikte, gitmeleri kararlaıtırıldı. 1927 tarihinden sonra asker edil- B t lerden bir tanesinin imza edilmesi ve teklif mP' tup-
u ıar name 

ı 1 birlikte verilmesi ve zarfların ıartnameye muvafik ~ur. lte M~iu~evku ara sıra yokluyordu. Mekkede harp hazırlığı yapı- mit ve fakat askerliklerini üçün 
uılurnanl dd \A arın parolası: lırken, bu haberi Muhammeth cü ma eye göre yapmamıt 

arı i e t• k - hh- ı- l k t 
k ı V rni ihaleye ye ııme uzere taa ut u o ara pos a· 
apatı masa ve ye 

ya verilmesi ica~der · _ -z==? _ ... nid rkadaılar öldürün, öldüıilnl almıı, haberin gizli kalmasını olanlar bu kanun mer'iyete 
l aaı idi. Bu arada !Mekke relı· isterken, mes'ele halk arasında girdiği tarihten itibaren bir sene 
erinden Eb h l ı b her ' içinde müracaat ettikleri takdirde ".. "··························~ J.~tanlntl miiddei tllllllntl \: TİYATRO VE SİNElVlA 1 sekf uce l f e era ıayi olmuıtu . Dedikodular baı-

b z kiti ölmüttü. Mekkelilerln lamıı. Yahudiler ve bilhassa altı ay tahsil için' ihtiyat zabit 
lr çol d d k l mektebine sevkolunurlar. 

lif} inden: : ••••• IHID••··········•••Ut!.\1,..: 
Hakkı duhulleri olm1\dığt hal- 1 unun cesedi mey an a a · 

hl k k <<yal •• ı •• Bunların tahsilde muvaffak ., lltnı azamı esir olmuf pe ancı mus u-
aı tnıktarı Ebusüfyan ile birlikte [ /'. •• olanları ihtiyat zabit vekilliğile 

de haneye girmekten sı•çlular I > ' U ~·r I~ JJE DA r j 
Mekkeye kaçma~a muvaffak ol- man ar >> \ muna- olmayanları da ihtiyat Çavuılu-
ınuıtu. ğu ile terhis edilirler. Bu mühlet 

M 1 b k {ıklar·\ dedikoduyu arttırmıı bittikten sonra meydana çıkanla-üılümanların e ine üyü ~ h 
btr servet ve aanlmet geçmiıti. ra ta sillerini gizleyerek fili biz-

({ 111uhammedı·n ı·şi metlerini bu kanuna göre yapma-Harpte telefleri pek az mık- lYJl 
t mıt olanlar ele geçirildiklerinde 

evvelce Üsküdaada H ayrettin 
Ça vut mahallesine ? 11 nı1marah 
hanede mukim ve Şemıipasada 
Reji amelesinden Ömer oğlu Nuri 
ile Üsküdarda At pazarında Yanık 
hanın üst katındaki odaclı:ı .~ üs
teciren sakine Şükrü 'uzı Muzey-

TEPEBA~I fİY ATROSUNDA 

Bu Akşam saat 21,30 da 

Yalnız muallim ve talebeye 

Evdeki Pazar ... 
arda idi . .Bu zaferin islamiyet b •t • f • 

(i l mış ır, onun son yeniden üçüncü madde hükmü-
zerine büyük bir tesiri görüldü ne tabi tutulurlar. 

•e lılarnlyetln sür'd.tle büyümesi- günleridir. )) gibi kor- Uçücü müzeyyel madde-Üç-

yenln duruıma günü olan 31mart 
939 günü saat onbuçukta Üskü· 
dar mahkemesi asliye ceza daire
tinde hazır bulunmaları. 

Komedi 4 perde 

Nakkdcnler: 
ne yaradı. üncü maddede gösterilen tahsil de-

B h 1 kulu sözler netrediyorlardı. 
u mu arebede ölen etin ek- recesinde olanlardn 9 Kanueevvel 

ıerlsi Mekkenln fınd Hazreti Muhaır.met, arkadaı-eıra an ve 1927 tarihinden sonra asker edi-
sayılı adamlardAn idi. Buda Haz- larmı tophyarak bu harplere }enler mezkur madde mucibince 

reli Muhammedin inatçı düıman- Medinede kalarak müdafaa vaz'- askerliklerini yaptıklarına dair 
ların büyük bir gedik açmııtı. iyetinde bulunmak yahut hücum askerlih ıuhelerir.den , ·csika ge-

Harp ic, kı·nı·n eg., - haline geçmekten hangisinin da- tirmedilrçe Devlet dairelcrile res-
mi ve hus u!ıi milesc::dt r ve şirke-

' 

lıa iyi olduğunu müzakereye koy-encenz·n, zevku"' se- tlere memur sıfalile alınmazlar. 
du. Uzun sö:ı.den sonra hazreti Bunlardan ı evlet u,ıirelcr·ıe reımi 

{ı b • ·ıı • Muhammedin fikri sorularak 0 da: müeast se ve ~irl ctlcı(1e bulunarak 
anın ırmı etı na- Medinede kal_ ~bir sene içinde askerl;k ıubeıeri-
aıl perişan edece- ne müracaat ederek vesika al-

m k J ha muva mağa ve onları istihdam eden-
&ı·n .. l b . . a aa . - k ı ~ e guze ır mı- fı k ler de bu vesi a arı aranıağa mec-
oal t k ·ı . l tır. )) reylnde bulunmuı- burdurlar. 
v eş l ederdı. tur. Dördüncü müzeyyel madde 

Üçüncü müzt:yyel madde hük-
tJ h U l harbi : Birçokları ve bllhaaaa Muha- müne muhalif olarak nıemur fs-

Hı mmedilerin mahvını lıtiyen ya- Uhdam edenler hakkında Türk 
h creUn üçüncü senesinde M ı 1 I·• d d 
•Ylekk lıl ' lancı üs üman ar, ne ine en ceza kanununun iki yüz otuzdo-

e er intikam almağı dü-
tGndüler, Şamdan elli bin altın çıkmada urar ediyorlardı. kuzuncu maddesi hüknıü gözeti-
•ernıayelt ti «IJiz korka/,·mıyız ki, ka- lerek ve iki yüz otuzuncu mad-
tl· b caret malı ıetirilmiı- d l 

, u tnal <flllllll' frıı"lJı· evlerde /,'flJHllUl- dP.sine göre cezalan ırı mak üze-
yapt x ' Yarı yarıya kazanç / k'b t yapıl 

•5ından b re kanuni ta ı a ır • 
sahiplerine ' unun sermayesini l'lJk of ·; J'{l 'dn .» diyorlardı . __ .. ,.,.~ !<!<i••-
htr ord t vererek kazandyle Bu sözler , avc.m ~zerine fena Z-rıııırıııt bildirnze/,· i.<·in 
Ce de Mu herUp edilecekti. Böyle • n• ' 

) u atr.rned·t tesir yaptığınckn, hazreti Muha-
a •nacaktı, · 

1 
erden intikam mmet le il!len iy ~rett Medineden 

l Bu malları Darünnedve df!ni- çıkma3n karar verdi. 
~evkıe koymuşlardı. Mekke (DevAmı var) 

-- ___ w:_. 

Tefrika nunıarnsı: 40 
Karanhk sokaktan ayrıldılar, 

daha ilerde caddeye çıkmadan 
tekrar bir sokağa girdiler. 

Kara Kemal Beyin tabanca11 
d&trna elinde duruyordu. Fakat 
aenı, ~sokaga çıkınca tabancayı 
çeketınin cebine soknıuıtu bakın 
'-* ehle rovelverin kabzesinl bı-
rakın h ıyor atta ıahadet parmagı-
nı lelik t b e ulunduruyordu. 

d 
Bfri Üzerlerine gelecek olsay-

1• heme t la n a eı ediverecektl. 
ı_ la Halil bir aralık kemal 
ueytn ak d 
k r asına a kalır gibi olmuı 

ara Kemalin tüphelerini bütün 

tahrik etmlıtı. Aksi gibi Kemal 
Bey o kadar nazik bir vaziyet de 
idi ki Halil efendiyi baıından 
sa vamıyordu. 

Bir müddet gittikten sonra 
Kemal: 

- Birader •en arkada kalma 
çünkü önde yürürsen bana siper 
olursun. 

Diye endi§esinl izharetmek
ten çekinmemiıti. Hakikat de ise 
onun mahsus geriye kaldıiını 
zannediyor yürürl.en birdenbire 
arkasından vurup kaçacagını son
ra da zabıtaya gidip haber vere-

Her gün saat tam12 de zamanı 
bildirmek için kullanılacak olan 
vakit küresi Galata kulesindeki 
mahalline vazedilmiıtir · 

-=---
ceglni ( 1O,000 ) lira ikramiyeyi 
alacaAını ,vehıned :yordu. 

Hakikat böylemiydi ? Kimbl
lir. İki arkadaı gece vakti bir 

çok karanlık ve dolanıbaçlı so
kakları dolaıtıktan sonra çadde

ye çıkmıılardı. Mamafih caddede 
gidecekleri yer bir taraftan öbür 
tarafa geçmekten ve tekrar dar 
sokaklardan birine dalmaktan i
baret idt. 

Llla Halil de hail gidecekleri 
Yeri bilmiyordu. Küçük efendi 

acaba nereye gitmek istiyordu ? 
kimin evine? sonra Bahçe kapı
sından çıkmazdan evel dört bin 
lirayı ne diye kendisine bırakmıı 
emanet etmişti ? 

Yoksa, gidecekleri yer kadar 
tehlikeli ve esrarenafz bir yer 
miydi ? Lala H!'lil caddeyi o bir 
tarafa geÇerken bütün bunları 
dütünüyordu. 

Tam tekrar karııdaki dar so· 

--.~<-
Btdia ~luvahhit,VasfiRiza 

lstlinblll nıii<ldei ıımumili
ğinden: 

İstanbul Adliye Emanet dai

resinde mahfuz bu11ınan eıyayı 
cürmlyeden mahker . .!lerce sahip
lerine iadesine kar.· r veril~n eı-

ya ve ıairenin tasfiye komisyonu 
tarafından mahalli polis merkezi 
vaaıtasile kendilerine tekiden teb-
ligat icra edlldiil halde almak 
üzre müracaat etmedikleri ve btr 
kısmınında ikametgahları meçhul 
bulunmuı olduiu bildirilmiı ve 
tarihi karardan tttbaren üç sene 
sahibi müracaat ve zuhur etmi
yen eıyayı mezkurenin usulen 
bilmüzayede fürut ve bedeli ha
zineye iradı kaydolunaca§'ı tali
matname iktizasından bulunmuı 
olduğundan alakadaranın on beı \ 

_ rfında İstanbul Adliye gun za _ 
Emanet dairesinden muteıekkil 
tasfiye komiıyon~na müracaat 

1 l i ve muddetin müru-
ey eme er d ki 

d nra müracaat e ce e-run an so 
dd. tarı nazarc: alınmıyacarin i ıa 

etenizin ilk çıkacafı nuı-
Aının gaz l . 1 ilanı temenni o unur 
haııy e 
Efendim. 

kaga girdikleri zaman Kara Ke
mal Beye yavaıça sordu. 

_ Efendi, böyle nereye gidi-

yoruz? kimin evine.· 
Kara Kemal bu süale birden

. tı· O her thU-bire cevap vermıı ' 
male kartı kitmek istediği yeri 

k d r saklamak fstfyor
ıonuna a a 
du. Biraz daha ilerlediler. 

- Kara Kemal bey birden bire 
tabancaaını cebinden çık~rmıı, 
k dini binalardan birinin onüne 

en O n bu hareketi Halil 
atmııtı. nu 
efendiyi de ıaıırtmııtı. Fal at Ha-

l k dönünce: ilerden so-li ar asına 
k b dan hızlı hızlı bir kP. r 

ka aıın 

kendilerine doğru gelmek
rtınuı 
le oldufunu dehıetler ;çinde gör· 
müıtü. Eyvah .. Yoksa takıp mi 

ediltyorlardı ? Lala Halil efendi 
cidden ürkmüttü: Eğer takip edi-

liyorlarsa, cidden tehlikeli vazi
yete girecek dütecekler demek 
olacaktı. ( Devamı var ) 

.. * Usküdar Hale Sinen1ada 
Bu akıam 

44 numaralı 
T ahtel bahir 

Bu fevkalade filimi her halda 

göı-meğe koıunuz. 

• 
l(adıköv ,, 

SCllE>rrA 

Sinen1ası 

Bugün 

Gülen Adam 
Mümeaaillerl : 

Meri Filibin ve K~nrad V eld 

ilaveten: 

/Jiriıu·i -~Yapof.ııon 

6 Kısım ___ ..,,..,..,,,....,.._ __ _ 
/Ja1Jet 

C. H. F. ~tüf ettiş]iğinden 
22 Mart 1930 Cumartesi günü 

ıeıat on beıte cemiyeti umumiyet 
bf"ledly'3 fırka gurubu içtima 

edecektir. Muhterem azanın mu
ayyen ııün ve saatte fırka merke
:r.inde hazır bulunmarı mercudur. 

1 ''Y ARIN,,IN ~f Al(Vİl\lİ 
~\art 

Senei PERŞEMBE Senet 
Resmiye 2Q Hicriye 

__ 1_9_3~0:------------,.--~~1~848 
I 1 a111az vakıtlan 

Alafranga 

•· n. 
Güneı 6,04 
Ôyle 12,22 
ikindi 15,47 

\ Akıam 18,20 
Yatsı 19,49 

1 imsak 4,23 

val 

9 

Alatur . 
s. d. 

Güneı 11,42 
Ôyle 6,02 
ikindi 9,26 
Akıam 11'). O 

Yatsı 1,31 
lmıak 10,02 

Kasım 

133 , 



Sahife 6 

Kalorifer ankazı satışı 
Tütün İnhisar mum n1iidürl liğünden 

Cibali Fabrikasında mevcut tahminen 3 ton sıklet inde Kalorifer 
ankazı pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün mezkur malzeme
yi Cibalide görmeleri ve 2 6 - 3 - 9 3 O Çarıamba günü saat 1O,3 O 
da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galata da mubayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Sirano~ Hanımın 13883 ikraz mumaralı deyin senedi mucl· 

hince Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde 
Sandık namına merhun buluna Koca Mustafa ve mahallesinde 
Mektep Dokağında eski ve yeni 13 numaralı ve kırkdört arım 
arsa üzerine mebni fki kattan ibaret iki o~a, bir sofa, doksan 
altı al'fın bahçe ve müıtemelatı sal reyi havi bir hanenin tamamı 
vadedesi hitamında borcu verilememesinden dolayı satılığa çıka
rılan fkiyüzelli lira bedel ile müıterisi namına kat'ı kararı çe
kllmif iken bukere yüzde on zam ile baıka bir müıterl çıkarak 
müzayede bedelini dörtyüz liraya iblağ eylemif olması cihetile 
mezkur hanenin 22 3 930 tarihine müsadif önümüzdeki cumartesi 
günü tekrar son müzayedesinin icrası ve mumaileyhlnin ikmali 

mukarrer bulunduğundan ta' ip olanların mezkur günde nihayet 
saat onbeıe kadar Sandık idare-;;;;de hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

~~~~~~~~.~~~~~!#-~~~$~ 
~ İstanbul : Ankara· caddesinde Reıit efendi hanında · ~ 

ti< ~ Ma~baası "-~ ~~ 
m ~ t.fj Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel ~' 
~ ve temiz bir şekilde teahüd eder ~ 

~~ Erbabızevk ve merak bir kcrre t~rif buyurdukları taktirde ·~~~ 
işlerinin nefasetinden memnun kalacakları şüphe~izdir J 

l" 

~~~~~~~~~:m-~~~~B-~~~~?l~ 

Devlet Demir yolları ve 
Limanları Umumiidaresinden 

Altı tane on metrelik demir köprü malzemeslle beı adet 
[keza on metrelik demir köprü malzemesinin kapalı zarfla ayrı 
ayrı münakaıaları 5 Mayıs 30 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittlrak edeceklerin ayrı ayrı ihzar edecekleri 
teklif maktuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
15,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri lazimdır. 

Talipler beı ve altı köprüye ait münakasa ıartn"amelerinin 
beherlnl on beıer lira mukabilinde Ankara'da Umumi idare 
Maliye ve muhasebe itleri reisllğindP.n, lstanbulda H. P. vezne-
sinden tedarik edebilirler. (3) 
- - ---

Font dökümü mubayaası 
Tütün inhisarı umum nıüdürJüğ·ünden: 

Gayet yumıak ve modeline göre olmak ıartile bin kilo Font 
dökümü pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin Cibali fabrika
aında numuneyi görmeleri ve 24-3-930 pazartesi günü yüzde 7 ,5 

teminatı muvakkatelerlle berabar saat 10,30 da Galatada mubayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

* * 
Muhtehf cinsçelikmubayaası 
Tütün İnhisarı umum ıniidürlüğ·ündcn: 
İdaremez için muhtelif cins çelik pazarlıkla mubayaa edilece

iinden taliplerin her gün mürncnatla eb'at ve kilosunu Galutada 
rnubayaat komisyonunda öğrenmeleri ve 24· 3-030 paznrtesi günü 
saat 10,SO da yüzde 7 ,5 teminatı muvaklrnteierJle bulunmaları. 

• Jf . 

Tahta kapak parçaları satılması: 
Tütün İnhisarı umum ınüdüdüğı:inden: 

Cihali fabrikasında teraküm etmiı oları 30000 kilo tahta kapak 
p~r~al8.,"ı Pazarhkla satılacağından taliplerin 22 - 3 - 930 cumartesi 
gud nGu yuzde yedi buçük teminatı muvakkatelerile beraber saat ı o 30 

a alatada b k . '' mu ayaat omısyonunda bulunmaları. 

De_vlet demir yolları H. P 
Mağazasından 

Mağazamızda üç yüz adet kadar rnüd h d evver izar estereıl mev-
cut olup bunlar 27 ,3,930 tarihine müsadtf perıembe M •• ( ) . gunu saat 14 
de aleni müzayede ıle satılacağından talıplerin mağaz d kı h 

• A a a aatıı e-
yetln ~ müracaatları ılan olunur. 

YARIN 

SADIK ZADE 
vapuru Pazargünü akıam• 
2 3 Mart sirkeci rıhtı-
mından hareketle(Zonguldak, İne 
bolu,Samsun,Ordu, Ünye,Gire
sun, Trabzon ve Rize iskeleleri 
ne azimet v~ avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes'a
det hanı altında acentalığına 
müracaat. Teldon İat. 2134 

•a&l~i81!iiliDl~mwumma.. ... 1 
}

1"'.atih İcra n1enıurluö·uıı-o 
dnn 

Bir deyn mahkum bıh temin 
istifası zımnında ınahcuz hçık 
kestane renginde bir reis at mah 
Halin yirmi altıncı çarfl\nha gü
nü saat önbirde at pazarında fu. 
ruht edileceği ilan olunur. 

Eıulak ve Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20,000,000 Türk l irası 

İhtiyat akçeleri : 
-r: /. I :;~ ,000 Türk Lirası 

İNSAA T ve Erl.lLAK , 

üzerine müsait ıeraitle 

[>ara ikraz eder 

Bil'umum Banka mua·melatı 

istanbul Şubesi Bahçekapı 
... 

..:. elefon lstanbul : r:.:••9•'7•2 
3 
... ı 

İstanbul 5 nci ·.hukuk 
n1ahk<.:'ı11ei asliyesinden . 
Bağdasar efendi· ııin Beılktnı

da köy içinde imam zade mahal
lesinde 85 numara'•ı hanede Hn
ralambo verese:ıinden zevcesi 
Zoi, kızı Atina, annesi Haydi, 
aleyhlerine ika·aıe eylediği feshi 

.akit ve alacak davasından dolayı 
muhakeme için çıkarılan daveti-
ye zahrına. muroaJleyhimin ma
halll me:lküru terk ve mahalli 
ikametki hlar1nnı meçhul olduğu 
muhtar ve mahkeme mübaıiri 
tarafından verilen ıneıruhatdan 
anlaıılmıı ve ber ınuclbi talep 
ilanen teblif~at jc.J1l.81DA karar 
verilerek emri. ınahakemenin 2 6 
Nit.an 930 tarihine rnüıadif Cu-
ruarteıi günü saat (ln dörde tayin 
kılmmıı olduğunu natık çıkarıla~ 
davetiye nıahkenıe divanhanesı-
ne talik kılınmıı olduğundan ye
vm ve vakU mezkllrda muhake
mede hazır bulunmaları ve yahut 
müsa~~dak bir senetle tarafların
dan bir vekil göndermeleri lüzu
mu bı!yan ve akıl takdirde gıya
ben muamele icra olunacağı 
ilin olunur. 

20 Mart 

BARSAKLARINIZI -KOPARTACAK 
OLAN BU öKSOROK 

i 

/ :/ 
/ 

Büyük Tayyar:e Piyangosu 

11 Nisan 1030 

](eşi<lclet·: \Tjlc"ı. yet, Şehrcn1aneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve ()sınanlı Bankah: rı nıünıkıpları 

ve halk Juızuru.ıdcı yapılır 

Büyl.iı< ikramiye 

ır bin lira 
Her ke;,idede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

;.il 

.-7~~~~~==~~::::::~~~==~==~:::==::::::::=: 

Devlet Demiryollar1 ve Lim--
a nlar1 Umumi İdaresinden: 

Bir adet sabit buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya konmuıtut• 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15te Ankarada De'-' .. t 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır, 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakk•' 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar komisyon katipliğina -ver" 
meleri lazımdır. 

Talipler mü:ıakasa ıartnamelerini (1 O) lira mukabilinde Ankar•dl 
Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe itlerinden, iıtanbuldl 
Haydarpaıa veznesinden tednrik edebilmeleri _______________ __.,/" 

İstanbul dördüncü 
. 
ıt-ra 

n)ennırluğunc.ln n : 
Elmas hanımın Turan bintl 

Boğoı hanımdan ı)27 senesinde 
2420 muamele numaraıile istik
raz eylediği meblağ mukabilinde 
birinci derece ve birinci sıra ile 
ipotek irae edilen Beyoğlunda 
Hüseyin ağa mahallesinde Ziba 
ve küçük Ziba soka!clarında eski 
12-12-12 mükerrer yeni 2G-2·4 
numaralar tevsii intikalli altında 
dükkanı müştemil iki bap hane 
:rn gün müddetle ihalei evliye 
müzayedesine konularak bin Ura 
bedeli ile talibi uhdesinde olup 
kat'i ihalesi icra kılınmak üzre 
ve yüzde 5 z~mile 15 gün müd
detle müzayedeye konmuıtur • .J 
'numaralı haneye ahşap kapudan 
içeri girildikte zemini ahıap b!r 
-aralık üzerinde bir oda bir aptcs
hane ve keza ahıap merdivenle 
yukarıya çıkılınca bir oda daha 
vardır. lıbu hanenin bodrumu it
tisalindeki 2 numaralı hanenin 
mutfağıdır. 2 numaralı haneye 
ahıap kapudan girildikte zemini 
ahıap bir aralık ve aralıktan ke
:zn ahıap merdivenle bodrum 
katına inildlkte zemini kısmen 
harap, çimento döıell bir mulf ak 
ve ocak mahalli ve bozuk çimen
to çamaıır teknesi vardır, ahıap 
merdivenle birinci kata çıkıldık
ta bir kilçük ıof a üzerinde üç oda 

bir hala ikinci kat dahi btrınc:l
nf n aynıdır. Mezkur hanelerde 
madam Olimpla kiracıdır. 26 N° 
lu dükkan 2 No lu hanenin aıuo· 
dadır. Zemini ahıap dö~eme "'' 
sokağa demir kepenk leri vardır• 
Burada Kirkor efendi kiracıdır• 
Hududu, bir tarafı emv'all metr"ı
keye ait yıkık hane, bir ta,.. 

1 

Habip ef. haneKİ ve iki tarafı ır 
ha ve küçük Ziba sokakl•l'f 

1 

mahdut ve köşe baııdır. Me .. ..-
sı umumi 8H artın murabbaıcl•'; 
Kıymeti muhamminelli lalllaJI' 
3916 liradır. Hanel~r karıırdi': 
Taliplerin kıymeti muhamnı1P'1 
nin °/0 1 O nlsbetinde pey akçe•1"_ 
müstahsıben 928-8247 dosya ":t 
marasile 7-4:-930 tarihinde ,_ t 

on 3örllen on altıya kadar bl~ .. 
veya bilvekale müracaat e'/ 
meleri ilan

1 
olunur. .--- ....-

İstanbul 5 nci İcra flle ... 

n1urlığından: b .,. 
111• c 

Bir deyunden dolalaY1 bteUfill .. 
ve satılması mukarrer 111u 6.,d., 
cins hane eıyaaı Bakır kÖY de 
Taıhan cadesinde No 8 ban:a9 
açık artırma suretile 2 6 M:r~nnO 
tarihine müsadıf Çarıan a t llP 
saat 1 O da ıatılacaiından b:ıu
olanlann mahahnde hazır 
nan memurine müracaat. 


