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200 Amele daha Sila ız ısyan 
~;:1(.tW 

Liman şirketi tasarruf diye bu 
kadar işçiye yol verdi 

Fakat tli,ijer tara/lan saatla. 5Ütira yalanı lwy( 
nwmrlerine bir şey yok ... 

Macar hariciye M. Valko 
hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
beye ladei ziyaret etmek üzere 
bu gün ıehrimize gelecektir. 

· M. Gancii Hint istiklalcilerinin 
~ '.\ · nazariyesini teşrih ediyor 
' 

Kendiılnt Trakya hududu
muzdan hükftmet namına teıri

f at müdür muavjni Basri ve 
hariciye veldli namına da kalem 
mahsustan Kadri beyler istikbal 
edeceklerdir. 

Kendisi şehrimizde vali vekili 
polis müdür vekili ile polis 

kıt'ası ve m u siki tarafından ve 
MacRr kolonisi tsırnfmdau kar
~ılanacakbr . 

M. Va!ko doğruca hükumet 
tarafından emrine tahsis edilen 
Perapahl&ta ki dairesine gidecek , 
orada bir müddet istirahat ey- ~ 

liyecektir. Hava müsait olursa 
vali vekili hususi bir motorla 
M. Valkoyı Boğez içinde gezdi-
recektir. · 

Günden 9ii11e boşalan İstanbul linuntt 
M. Valko bu akıam emrine 

taliıılı edilen bir yataklı vagonla 
doğruca Ankara ya gidecektir . 

liınan tirketi umumi heyeti 
buaüa ıenellk 1çtlmaını aktede
~ktir:. 

BusQnkü içtimada idare mec
ltn Umanın bir ıenellk faaliyeti 
hakkmda izahat verecektir. 

Aldıiımız malumata göre tir 
ketin bu ıeneki plançosu geçen 
lefteye nazaran pek farklıdır. Bu 
keae tlrketin varidatı iki milyon 
rayı tecavuz ediyor. Masrafta 

buna. yalundır. Verilen mal6mata 
IWe Maliye vekilell liman f lr
kettnt masraf kısmını ıayanı dik
kat bulunmuıtur. V eklletln bu 
tetkını hi11eden müdür Hamdi 
8. bundan bir kaç ıün evvel 
Ankara ya ıltmtıtir. 

. 
Hamdi B. bu ıeneki masraf-· 

ların makul olduğunu Maliye 
vekaletine anlatmııtır. Fakat ve
kalet her ıene söylenen bu kuru 
laflara aldırmamııtır. 

Nihayet masrafların kıstlma
ıına karar verllmittir. Bu emri 
alan Hamdi B. birkaç günden
berl liman ıtrkellnin tsıkilatında 
tadillta baılamııtır. 

Tabi masraf denlldiml habra 
za valh mavnacılar ıelir. İlk it 
olarak 200 ameleye yol veril
miıtir. 

Oiier taraftan 40 bin liralık 
tenezzüh motörlarının fuzulı mas
raf kabul edilmemesi ıayam 
hayrettir.. 

':'nlı7amadık 
Ba günün ileri zihniyeti halkı baştan 

başa okutmağı emreder 
Ge -

Çenlerde ıazetemiı:de bir \ 
YILZı ç.akb. Bu yazada meıbur Am
ettkalı d 2enatn Fordun aervetln-

en 21 milyon T<lrk lirul kada-

rını maarif ve lllm hayatının neı
~ulç~ teberrü elllli blldiriJiyor

• raclan ç0k ~çanedi. Türk 
ıfazdetecUerlndesa bin ınlllet tara
ın an ..-zetelere ..... , _ k 

• •nıce.111. olan 
prim münasebetlle b 
h f 

A u Paranın 
ar inkılabından sonra l 

çı tan 
Türk ıaı.etelerine vertlınr!ınesini 
ortaya attı. M. Meclisine bir de 
tekUf takriri verdi. 

Baı muharririmız Luna temas 
•Ut. Bıa primden vaz geçeriz.. 

Bu. teklifi ortaya atan gazete ıa
ı.aıb1 de dürüıt olarak vaz geçer 
bıl dedi? 

Harf inkılabından sonra çıkan
larsa, zararı görüyorlardı, bina
enaleyh verilemez demek istedi. 

Yukarıda ıöylediğimiz Fortki, 
f aklr halkla alaka11 daha az ol-

ması icap eder. 
Bir, onun okuma hayalının 

yay.ılmaaım istemesini düıündük. 
Bunun yanında bir de demok

rat olması icap eden Hakkı Ta.
Tık '-. in teklifini g öz önüne ge-

tirdik. Bu teklif o de rnekli kt, 
artık baıka gaz, LP. çıkmasın ! · · 

Fakat ıurasınt iyi bilmeHyiz 

kı, faktr ve zavallı Türkün oku
nıağa her kesten fazla ihtiyacı 

var· Hangimiz ona küçük bir ze· 
re verirsek eo büyük iyiliği et
miı olacai 1 ız. ıte iki zihniyet ki, 
biri dainı il _ _ a eriye gidiyor ve bu 
gunun zihniyetidir. D iieri geri 
gidiyor dünün zihniyetidir. 

* * Para işleri 
-~ 

Drıinler ve/,illeri geldi 
İngiliz ve Fransız dalnler 

veldlleri dün ıehrimize gelmtı
lerdir. lngiliz dainler vekili M, 
Vayt bir muharrlrimlze demlıUr 
ki : 

Ankaradan i.Uraftat lcfn bu
Taya ıeldlk yarin tekrar Anka
raya gldecelfz, muzakere resmi 
tebliğlerle bildirilecektir ve binn 
enaleyb timdllik hiç bir fey aöy

işa1·ctli Gandidir 

Bombaydan yazılıyor.1 
Hint vatan cemiyeti Hindis-

tanın iıUklali tammına dair 
meıhur kararını verdiği günden
beri kendllerlne "mfüediller,, na
mını veren Hintliler ile Hint 
dostu olduldarını söyleyen lnal
lizler tarafından tenkldal ve 

vatan cemiyetinin lıttkllli] tam 
ve İngiltere tarafından teklif 
oluna n konfransa boykut ilanlle 
Brltanya ile en güzel bir anla 
ıma fırsatını zayi eylecliil, 
ihtilifı h~lletmek isteyen amele 
hOk<kmetl düıerıe böyle bir fına-
tın btr daha ele geçıniyecealdlr 

Mahatma Gandl bu iki fıı'ka
i tirazat çoğalmıfb· 

Bu iki :zümre bir nokta üze- ya Hintli Mutediller ile İngiliz 
r inde ittlhadedtyorlar. Bu nokta dostlara cevap vererek blr maka-

liyemem. ~- - - _..,..,....,....,,,...___ 

Moskovada Herman şirketinin 70 0 ,0 00 lira-
_,,.,...- 1 1ık veraset verğisi tahkikatı iler-

...r.:.- .w .. .. - -

Biiyiik bir niintayiş b · d il 
. Moskova, 22 (A. A.) liyor. Şirketin ır c~rmü a a 

Dün akıam yedi sekiz yüz bin l'' 
111 

öliimüniin kau uni 1nütldel zarfında llii.ktiınete 
itçl Moskova sokaklarında topla· ıernunı b · ·· ·· k ·ı f 
narak ecnebi memleketlerde ya- bililiribnenıc..çi de ayrıca l'r Clll"U11l leş ~ Clı ıym· 
pılan Sovyet aleyhtarı hareket Ankara 2~ (hu~usi) 1 ihbar ctn1iyen şirk~tin 
ve teıehbüslerl protesto tein nü- r· ı b ~ 1 b 1 k . 1 . .. 
mayiıler yapmıılardır. Nümalı- . J)efterdar _Şt. ı ~ ' ey, .. ı u 1are etı ayrı >ır cu-
ciler Canterburk öeskoposile dl- r aporu tetkı k. '- '- .hyor · rün1 teşkil ediyer. '\1 er aset 
ğer kiliıe adamlarının faaliye- llermanın _vef c. lı l1 ka- işinde kıynıet takdir c del1 
tini protesto ederek hunac evap ·· :kk t. J '1 I · J 
verilmesini talep etmiılerdir. - nuni nıuc -~ ~ heytt \'t. uspcr er n1es-

( J r şayanı <lil -
-Her yaşta ayrı eylence: kat n. ı nat vardır. 

( arın ) - Gazetemiz 

lıu bulanı kişl ortaya attiği ve TOrk 
fçtimaıyatı ata!!ındn fevkai kanun 
- Tahtellta'nun - hareket etmt"k 
&urett\e daima gayrı meıru çah · 
oan Herman !sprer 1ırkettnin b a
l~iki mahiyetini efkilri umumiye
ye arzettiğinden aolayı uhte~tnc 

terU1p eden vaz1feyl teman 'le 
yaptığına kailda. 

Yukarıda!·i telgraf gösl t->-riyorki 

Herman lsprer f irketi h ükumete 
ait \'eraset vergis ini e vela 

1 sa\dama:ya çahşmıs ıyani mladi 
kanunisinde beya nname ve rme
miş ve aynı zama'nda mevcut ve 
mi\yonlP..r de~en tütünlerinin tak
t iri kıymeti hususunda kendilerlne 

Teklif sahibi olan Hakkı Ta

rık B. itin e&asmda haku:ı.lık ol

duiunu mantık oyunlarıla iddia 

etu. Çilnka dedi, harf ınkı\aliın
dan evvel çıkan ıazeteler vazi· 

Yeti bilmiyorlardı i zarar ettiler. 

Bu itibarla Hakkt TaTık 8. in 

bu tekltflne ıaıtık ve manasını 
bir türlü anhyamadık t •• b 

de ıenin gibi dans edeceğim. Bir ka
Çkcuk - Büyük anne, en 

1 
çok dlkkata layık fırıldaklar çe
virmiştir. Bu itlerin iç yüzimü 

1 
b\r kaç 'gün sonra maliye vekili 
bey millet meçliıl hüraüt6nde 

valye arıyorum!.• 1 
BGy6k anne• _ Küçük deli. bu ıenin yaılakiler için değil . ? (Devamı 2 inci sahifede) 

I ~ 



le neıretmittir. Bunda diyorki. 
" Hint valii umumisile Hint 

rüesası arasındaki müzakeratı 

benim öldürdüğün rivayet olun
dufundan siz bana kızdınız. Be
nim iki taraf arasında tef ah ün 
husulüne kail oldugnnu itikadde
diyaraunuz Ben eğer bunu yap
tım ile buna son derecede muz
tar kaldım. 

Ben Umumi vali ile içtimaa 
talip degildim ve lakin Hint ef
klrı umumiyesi üzerinde nüfuzum 
oldu2unu zan ederek . beni içti
maa sürüklediler Bu içtimaa ar
daılarımla beraber gittim valiye 
içimden gelen bir ilhamın dikte 
ettiği ıeyleri söyledin. 

Bu deruni ilhami dinlemek 
ve emirlerini ifa etmek salaht
yetlm sayesinde nefsimde malik 
olduğum kuvveti buldum ve o 
kuvvettirkt ıevglH vtanıma kar
tı üzerime vacip olanlardan bir 
kısmını eda ettim. B n artık bu 
yaıa a-eldrkten sonr d benim bu 
deruni ilhamdan bn11\...a bir ıesl 
dinlememi intizar etmelisiıılz. 

Sonra yaptığım günah nedir? 
Ben vatan Cemiyetinin emirleri
ni icradan, hükümetfn ilanına 

cevaben Hint rüesasının neıret

tiklerl illnın ha vJ oldu4u ıart

larda durmaktan baıka bir ıey 
vapmadım. Ben ve arkadaıım 

.ı Muti Lal Nehru valiye ancak 
o tllndakJ ıartları söyledik. V'a
kat Hint isUklllJ kelimesini ıôy
ledlflmlz zaman müzakerat mun
katı oldu. 

Haklı olarak diye biltrimki 
müzakeruttakl bu mesleki ıahih

ten memleket iıtif ade elli 
Vatau Cemiyetinin konferan

sa lıllrahten lmlinaeden bir gizli 
makıadluı:z yoktur. E~er Amele 
hüktim,eti Hinde hayır kastedi
yorsa, ana hüıü zande bulunan
lar konfransa itlirak etıinler. İs
tiklal noktaıından mühim ve 
ciddi bir ıey elde ederlese emni
onu kabulden imtina etmez. 

Prrlak vaitlerle ıevindt~imlz 

gfuıler geçti ve dünynın sonuna 
kadarda avdetetmez. 

Hindistanın iltediği ıeyin 
hula11f bunada İngiliz hakimiye
nfn f laasıdır. 

Bfrtanya idareıı memleketi
mizi mahv ve harabett. O,uzak 
müstakbelde değil, Şimdi niha
yet bulmalieır. 

Vatan Cemiyeti azasından 
· büyük bir kıamı bu gayeye Konf
ranılar yoluyla vuıulun mümkün 
olmadıgı itikadındadır. Ancak 
buna muıait bir cev : vucuda getl
rHıln. Hint efkarı efkari umumi
yeıinln manasını anlamaya lisani 
ılyaaJ Hindistanı ebediyen hür ve 
mustakıl etmek istemez. Bunun 
için icabederki bir tamamile açık 
bir ıurette İngilizlere, İmperator
lugun kariben .düıecegini ve öle
cealnf anlatmalıyız. lngilizler 
bunu, irademizi itnfaz fçiu kuv· 
•etlerimizi tahıit etmedikçe anla· 

ı tnaz. lnailiz halkı hurriyeti için 
bGyük bir kiymet sarfetti, bunun 
için burriyet yolunda yuksek f e
da karlık edenleri ıayanı ihtiram 
aörür. 

Binaenaleyhf münekkitler, fs
bldi.l harekatına duıman gözü 
:ile bakmamalı, eler ona inzimam 

edemezlerse bundan mesrur olmalı
dırlr. 

Belki onlar laya l 1.ıPdcnl fik
rinden ikrah ediyorlar, onlara 
ıorarın: Ohalde gözlerimiz önün
de kanlı mücadelelar, muıallah 
fayanlar ıörmekml lıteralni:z? 
Vatan Cemiyeti fltiklali tam ka
rıırını verdikten ıonra ellerini 
kavuııurup durmaz, Bu karar ne 

.. 

Feci ölüm 
/Jir ~ıastanede ne o/Jnuş? 

~··-
Cholet , 21 ( A.A) 

Hotel Dion hastanesinde te
davi edilmekte olan bir takım 
ihtiyarlarlsabahleyin yemekhane
ye gelmediklerinden hastane 
müstahdimini odalarınn 1 gitmiıler 
ve hepıinin kaloriferden inUıar 
eden hamizi karbon ile teımmüm 
ettiklerini aörmüılerdir. 

İhtiyarlardan 15 inin vaziyatl 
vahimdir, biri ölmüıtür. 

Hindistanda 
/lo/b:ler yı)ıer·ek bttlmannş 

Jambuıar, 22 (A.A) 
Gandinin dün u~ramıı olduğu 

Ankhi kasabası ehaliı• bir içtima
da hazır bulunan polisleri bykot 
etmiıler ve polisler yiyecek bula
mamıılardır. Gandi köylülerin bu 
harekatını takbih etmitlir . 

• 
lngilterede 

ı.Jlesai ·.ı;aatleri 
Londra, 21 (A.A) 

Avam kamarası mağazalar 
müstahdfminin mesai ıaatlerini 
haftada 48 ıaat olarak teıpft 
eden kanun layihasını kabul 
etmittlr. Yemek ıaatları buna 
dahil delildir. 

'J'ahrikanuz 111t111k 

Rangoon, (A.A) Burayı 
ziyaret ettiği sırada tariklmiz bir 

nutk ıöylemif olan kalkütaya tabi 
Svvarjise üelediye reiıi Senputa 
1 O gün hapse mahkum olmuıtur. 

Glinıriik konfernnsı 
Cenevre, 22 (A. A.) 

Gümrük mütarekeıine ait pro
tckol layihaaı ik'nci kıraatinde 
kabul edilmiıtir. 

Türk - lngiliz ... ____ . __.. -
J/ulıltJ/it 11u1/ıl.·enuısi11de 

Türk - lngiliz muhtelit mah
kemesi dün bir çok da va rüyet 
etmiıUr. Bu meyanda umumi 
harpten evvel kıbrısa iltica eden 
Ermeniler tarafından açılmıı bir 
dava vardır. Emlaklarının iade· 
sini fstey~n müddeilerden ıekse-
ni hakkında salahiyet kararı 
veriln~i§tir. 

Ancak muddeiler taaarruf se
netlerini ihraza ve malları hak-
kında ittihaz ettikleri tedbirleri 
fz&ha davet edilmiıdir. 

Ellzabet Dikoton, Madam PJ· 
yolokoholo, Konstantin Deaima
yopulo, Madam l\ oharik ve 
jorj Fi yer tarafından İz mirde il
Urdat olunan arslanlarının iadesi 
hakkında açılan davalar redd~
dilmiıtır. Keza lzmirdeki arsasını 
geri iıtlyen Serahatanın davaaı 
da arsasına vaziyet edilmemit 
olduğu cihetle reddolunmuıtur. 
Yusuf Ahmet B. tarafından mü
sadere edilen paralarının iadesi 
hakkında İngiliz hükumeti aley
hine açılan davada reddedilmıı
tir. 

çocuk oyuncağı ve nede bir teh
dit ve mücerret bir riyadır, belki 
Vatan Cemiyetinin düıünüt ve 
g<>rnnnılerinde haııl olan tegay
yürü tabit neticeıldir bunun fçin 
bize oldufu aibi munakkıtlercede 

Macar - Türk Dostlugu 
Ankara 22 ( A.A) 

Macar Hariciye Nazırı 
M. Valko refikaları ve re
fekatlarında bulunan zevat 22 
mart 930 cumartesi günü konvas
ılyonal (trenine nıerbut hususi 
vagonla Türkiyeye vaaıl "olacak
lardır. Tren Edirneye geldigf za· 
man Vali Beyfendı hükümet na
mına kendilerine beyanı koıume
di edecektir. Protokol U. Müdü
rü muavini Hariciye VekAleti na
mına ve Hususi kalem mümeyyi
zi Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyfendi namına M. Valko Haz
retlerini ıelamlıyacaklat' ve bir
likte ıeyahata devam edecekler
dir. [Misafirler Martın 23 - üncü 
pazer günü saat 9/40 da İstanbul 
Sirkeci 1 istasyonuna vasıl ola
caklardır . .istasyon Türk ve Ma
car bayrvklarile tezyin 'edilecek
tir. M. ,Valko QVerifikaİarı lstaı
yonda İstanbul Vali vekili ve ıeh-
remlni vekili Bey tarafından 
istikbal edilecektir. 

la nan dairelerine lneceklerdir. 
Bir müddet lstirhattan ıoyra M. 
V alko vali vekili Beyefendiyi 
ziyaret edecek ve kolordu ku
mandanı Şükrü Naili paıa haz
retlerine kart bırakacaklardır. 
İstanbul vali vekili saat 13-te 

misafirler ıerefine bir öğle ziya
feti keıtde edecektir. Kolordu 
kumandanı paıa hazretleri otele 
kart bırakmak surelile iadei ziya
ret edecelClie. Yemekten sonra 

bir gezinti buyuracaklar ve saat 
18-de bir Jstimpot misafirleri 
Haydar paıaya getirmek üzere 

Topanede seyriıefain rıht ı mında 
emre amade bulunacaktır. Nazır 
hazretleri ve refikaları ile mai
yetleri Haydar paıadan 19 - da 
hareket eden Anadolu ekspres-

sinde bir vaa-on tahıiı edilecek
tir. Haydar paıa İstasyonu Türk 

ve Macar bayrakları ile tezyin 

edilecektir. lstanbul vali vekili 

·Beyefendi istaiyonda misafirleri 
Misafirler Perapalaıta :hazır

ö z-r~~-~!!!!..~-!!!!!~..!l!!!!!!!!I!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

Keci eti 
tetyi edecektir. 

' 
lloı/a::larnnı:dan 11asd 

_ ıran~it fJCfİl/oı· 
Kaıapların ne suretle ihtikaar 

yaptıklarını bundan evvelki nuı
halarımıda. ya.zmıt tık. 

Bu mes' ele ile alakadr ölmak 
üzere dün bir kariimizden bir 
mektup aldık. 

imzası mahfuz olan karfimizin bu 
mektubunu aynen aıağıya derc
ediyoruz. 

bu aklı inkılabı unutmamak ica
beddr. Her halde bize ,terettübe
den vazlle, memleketin aklfye
tinde 'huıul bulan bu inkilAptan 
sonra yüksek sesle istediği gaye
si ne hal edeck varaHi bulmaktır. 

Herman şirketi 
[ 1 fncf sahifeden devam] 

millet vekillnrine ve Türk efkarı 
umurniyeslne açık bir lisanla izah 
edecektir, Tahmin ediyoruzkl 
maliye vekili hey bu izahatı ara-

sında her firketin hersene beheme
hal bir blanço yapmak mechuri
riyeti kanuniyesidde olduğu hal
de Herman Spirer ıtrketinln 
niçin blanço yapip hükümete 
irae etmediğini ve bugünkü teı
kilatı maliyemizdcki disiplin ve 
intizam neticesi olarak maliye 
memurlarımızın hükumete ait 
matlübatın tahsilini hiç bir 

yerde iki aydan fazla tehir etme
dikleri halde ve ez kaza böyle 
bir tehir vaki olduğu taktirde bu 
gibi itlerin maliye müfettiıleri· 
nin derhal tef lif eylemeleri bir 
emrJ uaki iken Herman lsprer tlr
ketinden matlup ne yüz binlerce 
liraya baliğ devlet alacağımı niçin 
hastalık ve tetkikat bahanesile 
ezcümle Herman lıprer flrketinin 
vaz'iyeti maliyesini gösterecek 
zurra avansları banka kredideri 
delaleUle bankalarca tehakkuk 
eden sermaye miktarının hiç a
ranıp ıorulmadı~ını ve bilhassa 
Herman lsprer f irketinin bu ka
rı tık itini halletmek üzere sami
nıi ve dostane bir surette taki
bat yapan zevatı muhteremenin 
isimlerini birer birer zlkr ve açık 
bir lisanla anlatacaktır. 

İstanbul 1\sliyc .i\1a hke
nıcsİ üçüncü hukuk dai
resinden : 

Mustafa efendinin karısı 
ikametgahı meçhul Fatma hanım 
aleyhine ikame eylediği terk 
sebebiyle ihtar davasının cari 
to.hkikatında mezburenln kanu
nu medeninin 132 inci maddesi 
mucibince bir ay zarfında hanei 
zevclyete avdet etmesi lüzumu
nun ilAnen ihtarına ve tahkika
tın 29 Nisan 930 Salı günü saat 
11 e talik kılındığı ve müddeti 
mezkure zarfında avdet etmedi
ği takdirde hakkında muamelei 
kanuniyeye teve11ül olunacağı 
ihtar olunur. 

Kar yolu 
-H·~~•·- • e 

«Jliisa11wre vel'f:e/jim.» tlı,q 
bilet salan JJ/a/11u ut JJ. 

Dün üçüncü ceza mahkeoıe
sinde, meıhur, Üsküdarlı Mah· 
mut Saimin muhakemesine de· 
vam edilmittir. Mahmut epl bir 
zaman evvel bir müıamere tertip 
edeceğini ileri sürerek biletler 

tab'ettirmiı, bu biletlerden sekfı, 
on kadannı ötekine berikiPe 
satmııtır. Müsamerenin vakti 
mev'udu gelince, Mahmut Saflll 

'"il ortadan kaybolmuı, birkaç fU 
sonra da, soranlara müıamerepfO 
bir ay sonraya tehir edtldil1111 

söylemiftlr. 
Biletleri, bedeli mukabıUndtr 

alanların müracaat ve ıddial•11 

üzerine, Mahmut, tevkif edllerelı 
m.uhakeme altına alınmııtır. oOô· 
ki celsede, müdafaa ıahitlerl dıo· 
lenmittir. Bundan sonra, mazouO 
ilaıı ettiği müsamereyi tehir etti• 
ğine dair, Cumhuriyet gazeteııoe 
ilan verdiğini ve gazetenin, tef· 
kifhanede bulunduğunu ıöyleınit• 
tir. Gazetenin mahkemeye celbi 
ve mütalaa edildikten ıonra kar•' 
verilmesi f çin , muhakeme 29 
Marta tftlik edilmtıtır. 

/Ju,rıiin !lava artk 
Y eşilköy rasat merkezindeP 

verilen malumata göre, buıilnı 
hava, ekseriyetle açık olacaktır· 
Rü2aitr, :şırnal istikametlerinde, 
mutedil kuvvette eıecekU. Sı
calık ta dünkJne nazaren tebed
dül olmıyacaktır. 

Dün, azami hararet 15 dereci 
idf. Saat 20 de hararet B derece"' 
ye dütmüıtu. _ _,,_ ________ _ 
A çtk9ifa tc/(~r:ilcr /(uıliyetıe 

Bazı açıkgözler ıon zaman· 
larda yeni bir hiyle usulü ketf• 
etmiılerdir. 

İnhisar idaresinin çiftçiler• 
rüsumsuz petrol verdiği malu11ı
dur. Çiftçi bu petrolu alıncıya 
kadar tabi bir çok muameleler 
yapılıyor. 

Ucuz petrol alacak olan çift· 
ci ilk önce mahalli ziraat kornl• 
ıyomma müracaat ediyor. Koınff' 
yonda. çiftçilerin ihtiyaçları teı-
bit edildikten sonra kendilerin' 
bir maafiyet mazbataıı veriliyor 
bu suretle çiftçi her hanki bit 
tirketin ucuz petrol alabiliyor· 
Fakat Anadoludaki komisyoncu .. 
lar hatalı muamele yaptıkların-
dan inhisar idaresı muamelefl 
tehir etmeğe mecbur oluyor. 

Bu karar üzerine petrol kurıı
panyaları mazbatanın mukabılirıl 
almak için beklemiyorlar. Bu va' 
ziyetten istifade eden tefeciletı 
bu mazbataları yüzde kırk Jakoo .. 
toyla toplıyor. 

MazbataQm karııhğanı bu ıu
retle ödeyen tefeciler bf r müddet 
sonra mazbatanın ruıumu bede· 
lini Defterdarlıktan tamam ola .. 
rak alıyorlar ve açık gözlük ,. .. 
yesinde geçinip gidiyorlar. 

--~··~ ...... ~··--
İştan bul Sekizinci icr~ 

~fen1urluğundan: 
Bir deyni mahkümubthirı te .. 

ı.J ,. 
mini istifası zımnında tahtı pa r 
ze alınıp füruhtu mukarrt 
bulunan Kristal Camla, Kaplıılll: 
bir Yazı Maıaıı, ve Amertk•

1 
.. 

sisteminde bir Kanepe, iki 1'
1 
°

1 ı.J •• , 
tuk, ve bir Avrupa Duvar :n• b 
ve ~müstamel Ceviz Kapl•~:rı 
Yazıhane, ve müstamel Maro t 

11 . ttfar ı 
Kanape , ıki Koltuk, 

0 
ad· 

80 ıncı Pazar günü saat 1 r :n.-
Gümr" delerinde Y emiıte Tütün l Ma-

ğü sokağında 8-10 Numara 1 
_ a-

aaza önünde saat 13 te bilm::ııp 
yede füruht edfleceilnderı ıne-
olanların vakti muayyendel r 

l .e. o unu • muruna müracaatları i e&n 



~s Mart 

Piyos kimdir, millet zararına 
kazanmaktadır nasıl para 

(Dünkü nushadan devam) 

YARIN 

Alev yağmuru 
-->~· 

/)avası, bufjiin 1utkzc11 
ruyeı e<lilct•ek 

Sahife 8 

Görüp bilmediklerimiz: 

Mendilin ehemmiyet kesbetmesi ne 
zamandandır? Tarihi biliniyor mu? 

En fazla teminata olan sigorta miyeyi idare eden zevatın naza-
tlrkeUnden daha fazla teminat rı dikkatini celbettiğimizden tet-
Vermek Mecburiyeti olduüu ma- kikatımızm neıri, sigortacılar 
lumunzdur. muhitinde derin bir heyecan uy-

Müddeiiumumilik tarafından 
7-8 ay evvel, içtimai sınıfları yek
diğeri aleyhine tahrik ve tahriı 
maddeıinden üçüncu ceza mah
kemesine Hareket gazesi sahip
leri Suat Tahsin ve Fahri Kemal 
B.ler aleyhine olarak ikame olu
nan ve mahkemel aaliyece mu
maileyhimanın beıer ay hapsine 
hüküm verilen "Alev yağmuru,, 

Altı aswdanberi clintizden diişmiyen numdil, nasll <kvirler 
,rp~çiı'di. Bir .zanuınlar mendile l'erilen /ay met biiyiiktür ! 

Mendil. .• Evet her gün elimi- mendili en güzel salonlara ithal 
Hayat ıigorta tirketini endi- andırdı. İmtiyazlarının ellerinden 

ıeden kurtarmak için valörüUün gitmeıinden korkan bazı kumpa-
zden düımeyen, tiddetle muhtaç etmltlerdir. 
olduğumuz dört köıe bez par- Mend'lin içtimai hayatımızda 

yüzde altmııyla ıu kadar Ana- nyalar için bu pek tabii idi. 
dulunun ıu kadar ittihadı milli- İkazımıza rağmen hükumet 
nin ıu kadarda baıka müeseıeye bir tedbir ittihaz etti ki bu tedbir 
alt hlıe senedi tevdi ettik demiı gerek hazine ve gerek memleke-
01ıaydınız daha iyi olurdu. Un menfaatile mütenasip değildi. 

28. Dünyanın her tarafında Senevi ceman 200,000 lira 
bulunan büyük reaıürans tirket- mukabilinde 15 sene müddetle 
lertn tabı oldukları nlzamilh. bllhaaaa teıkil edilen ve Türkiye-
k C. Yukarda bu huıuı hak- de lıliyen bütün kumpanyaların 
ında klfı mıkdude malümat portföylerinden 

11
/ 0 50 sini kendi-

Verdtk ılz ıözlerlnlzl isbat et- ne terketmeğe mecbur oldukları 
~Dize. bir müesseseye Milli Reasürans 

24. Y alnaz tarifeye ciddi su- itini terketti · Memleketin pek iyi 
rett" riayet etmekle iktifa etme- anlatılan menafii noktai nazarm-
yıp ınubrip rekabetinde ıonunu dan hu devir fayana terahhum 
alınak •urettle-kendialle muame- bir netice hasıl etmiıttr. Küçük 
lede butunanlar.1n vaziyetini tak- bir misal Türkiye hükumeti tara-
vJyeye medar olmuttur. fından yapılan bu pazarlığın ne 

C - Çok doiru bir ıöz ıigor- kadar nakıs ve hatta doğru olma-
tacılar dairei merkezlyeıtne ait dığını gösterir. 
zabıtların bir çoğunda yana yakı- 2 - Yunanistanda yalnız 

· davası mahkftmlar tarafından 
temyiz edilmtı ve mahkemei tem
yiz ceza dairet huıusiyeal tara
fından hüküm tasdik olunmamıı, 
mahkemel temyiz, bat müddeil
umumiliği üçüncü ceza mahke
mei~asllyeıinln noktai nazarında 
ıarar etmııtt. Bu sebeple, hüküm, 
temyiz mahkemei umumiyeıin
de tetkik olunarak, beter ay ha
plı mahkumiyetinin esasından 
nekzına karar verilmiıtir. 

23 Mart Pazar günü, dava, 
üçünçü ceza mahkemesinde nak
zen ruyet edilecektir. 

M. Rivas 

çaıının tarihi malum değildir. oynadığı rolden bahsetmemek 
ilk insanlar teklmül devirlerinde mendile ve onun kıymetine kar-
ne zaman kumaı dokumağa haı- ıı kadirnaıtnaslık olur. 
lamıılaraa hiç füphe yok ki men- Memleketimizde çeyrek asır 
dil de o zaman kullanılmııtır. evvel erkek ve kadının bir arada 

1446 tarihlerinde yayl bun-
ı bulunması, konuıması imkan ha-

dan 48~ sene evvel bir nglliz 
rlcinde olduAundan ve kadınları-

amelesl sıcak bir yaz günü çalıı- mız serlpa kapalı bulundukların-
tığı esnada terden boğulduğu sı- dan bazı atk ve alaka ifadelerini 
ralarda eline geçen bir bez par;- mendillere tevdi etınlılerdi. Ve 
Çasına yüzünü, gözünü silmft v_e Mendilin 

d b rengint-, vaziyetine, 
bundan sonra yanında alma o-

kullanılııına göre ona bir manevi 
yle bir bez parçası bulundurmuı k 
ve ekseriya çahıtıiı zamanlar al- lisanı hal iare eylemtılerdir: Es 1 

nındakl terin gözüne girmemeıi adetlere göre mendilin oyun ve 
için baıını dairen madar bir bez eğlencelerdede büyük rolü olmuı-

B b lerl tur: Mesela, bizdeki tura oyunu parçaıı ıle bağlamıttır. u ez 
kullandıktan sonra atmak ziyanı fibt ••• 
mucip oldufundan hususi bezler Mendil eskiden mustati1 şek-
yaptırmıt ve kenarları bastarıl- ltnde ve bir artın boyunda · ... ırr 
mııtır. " bet santim eninde kullanıiı"'u • 

Bu suretle mendil teıekkul f'lt- Şimdi bu halen küçülmüt ve am 
la babıettiiinlz vechtle bir türlü harik kısmı fçl sigorta kumpan-
Önünü almağa muvaffak :olame.- yaları senevi 175,ÜOO.OOO Drah-
dıiınız ~rekabeti temamen deiilıe mi bir prim almaktadırlar. Şu 

mittir: Bunu gören < ğer am e bir murabbaa · teklini almııtır. 
Btıgiin An karadan geliyor aynı iti yapmıılar ve mendil, İn- Kadınlarımızın ıo ıantlmetro 

giltereden Franıaya, t>
1 

·aya "ve murabbaında kt&llandığı • ~ nk 
bile kt1men ortadan kaldırdınız halde Yunanistan 175,000 kilo 
halkın lehine metalık ıızdırma- metre murabbai { Türkiyenin he-
bıak için eıerinlzi tamamlamaya men altıda biri) nisbetinde arazı-
çalııtıiınız ıındıkadakl lbeyanatı- sıne ve Türkiyenin 13,500,000 
nızdan anlatılıyor. nüfusuna arıı ancak 6.500,000 

Mükerrer sigorta mürakabe nüfusuna mukabil yalnız harik 
tallmatnameılnln dördüncü mad- k11mından 175.000,000 Drahmi 
deıinden kumpanyaların kendi prim yaparsa Türkiye haddı aa-
heıaplarma kalan mikdardan ten- ga:'i 350,000,000 Drahmi yanı 

Türk Yunan müzakeresinin 
bir müddet daha uzıyacalını 
nazarı dikkate uJan ve bir müd
detten beri Anknrada bulunan 
bitaraf delegelerden M. Rivaı 
bugün ıehrimlze gelecektir. 

Kenciııi bir müddet burada 
kalarak ve tekrar Ankaraya dö-
necekllr. 

- - •••l>t:>f .......... --

pek az bir zamanda '' İt"\ dun- mendiller h~plmlzln malün •r. 
yaya yayılmııtır. 

f yiu M,.ndile hali hazırda en çok 
Bazı hanım e t 

alaruı tanzim ettikk· . • .na eJ. .ren yer İngilteredir. 
sardıkları tüllerin, lıuyunları- Hrıı. 'l yapılan ince sarma 

da kullandıklarım • .. ""' kolle- mark~. ı. ılı mendillerin ade-
";;~~ dlt!mlz ağrıdığ· .. tan yü- dl bugü . iK lnglllz lirasından 
zümüze baialadığn ı z bt ·derin aıağı değlldir. Mendil imalatı için 
ve boğaz olunca bu vu:. sar- dünyP.dakl fabrikaların adedini 

zilat yapabilecekleri anlaııldığı 8,750,000 Türk lirası prim kay-
halde tarifedeki talimatnamenin detmesi lazımgelir. (Türkiye tda-

dığımız tülbentlerin ' cnt-bi saymak mümkün olmadıiı gibi, 
IJiltıJJUıtn 11/iillc{ik Kulüplere kadınların başlarına ~arldık\arı mendil ihracatı ~ve mendil tica-

bezlerin Fransızca nrni "mendil,, reli ile kazanılan paranın mlkta-
mütterllere tenzilat bankasındaki resine atfedilen ıeyleri anlamak 
B. fıkrası buna da imkan brak- için fenni ve hatta siyasi gaze· 
llUyor halkın istifade kapıları lelere ve bunlar meyanında 
lenıamen kapanıyor. Londra intiıar eden .. Taymis ,, 

25 - Her halde bu müe11ese gazetesine bir nazar atfetmek 
'9'e memleket ve hükumete ciddi kafidir.) (Devamı var) 
hizmetlerde bulunup memlekette 
itleri merkezlendirmek suretile. 

C - Biz bunun aksini Jeran 
forfeter hesapları bahsma geldi
lbniz vakit erkama ve hatta ta
rafınızdan imzalı veıaike müste
lllden ispat !edeceğiz. 

Sözle it bitmez ıu f aideyi L te
bıln etlik diye (bllirmisiniz? 

26 - Bu fikir rea11üranıın 
tarihini bilmemek demektir. 

C. Rea11üranı;n tarihini yal
nız •lain bildifinlzi zannediyor
~ •ldaıuyorsunuz 
bi Möıyö Monferanda gidiyor 

r •ıda ı -
bıf a..azyan efendin in kale-

. nin kuvvetini görelim. 

k 
27 - lnıiltz tlrketlerl boy· 

ottan f x il eraKat elmtıler ve inhisar 
e 11 Yapına ta baılamıtlardır. 

C. Orada d k 
kınd bı b a tir etler hak· 

1 
a r irinden farklı muame· 

e yapılıyorlal'ftlı _._ 
uerıtnız. 

1 Sey~İ,!.?.[ain 
Tah kilaılt miiddeittntumilikte 

Geçenlerde ıeyrisıef aln müf et
Utlerlnden Kemal beyin Gala tada 

lllbiaiteca vuza oğradığını ve Y akup 
oğlu Mehmet tarafından ba,ına 
demirli bir ıopa vurulduğunu 

yazmııtık.Bu meı'ele tahkik olun
muı müddeiumumiliğe akselmlıtlr 
Dün bu hususta tetkikat yapan 

bir muharririmiz alakadar bir 
zat ile görüımüıtür. Bu zat mu
harrlrimlze demittirki: Mea'ele 

hakikaten yazdığmız tekildedir. 
Fakat tahkikat yapılı~ken mesele, 
bildiğimiz tabii kanallardan geç-

memit ve ayrı bir kanal takip ede

rek müddeiumumiliğe gelmiıtır. 
Temenni ederiz ki müddeiumu
milik bu meseleye hakiki bir ıekil A vrupada hakkı d 

nıız a vuku 
bulan neırlyattan bı vermlt olıun. 

- r 1-neılni numune olarak dercedl•o --••••M~4;41 .... •-- -
1 ruz. 

İstanbul Mıntakaaı Heyeti 

Merkezlyesinden : 
Mühim husuıat hakkında aö

rüıiilmek üzere müttefik kulüple-

rin salahiyettar birer murahhas
larının 24: Mart 930 salı günü sa
at on sekizde Mıntaka merkezine 
teırifleri rica olunur. 

Lig nuıçlaı·t 
Futbol Heyetinden : 
28 Mart cuma günü yapılacak 

lig maçları aıağıda yazılıdır. 
F enerbahçe Stadında 

İkinci takımlar 

Beylerbeyi - Topkapı Kumka
pı saat 11 Hakem Basri B. 

Kasımpata Eyüp - Altınordu 
Hilal saat 12 Hakem Basri B. 

Birinci takımlar 
Beylerbeyi - Topkapı Kumka

pı ıaat 13,30 Hakem Saim Tur
gut B. 

Kasımpaıa Eyüp - Altınordu 
Hilal saat t5;t5 Hakem Saim Tu-

rgut B. 

Ta ksiJ11 Sta<(ııom 1t11d11 

ikinci takımlai· 
Be,ıktaf - Beykoz saat 11,SO 

Hakem Sedat Rıza B • 
Galatasaray - Fenerbahçe sa

at 12,4.5 Hakem Rüıtü B. 
Birinci takımlar 

{mouchoir) dir. , rını teıpil 'tmekte mümkün 
On beıincı, on alt ' cı Louleı - delildir. 

ler devrinde mendilin ehemlyetl Mendil, hulasa olarak denile-
çok artmıttı. Madam De Pompa- billrkl, bu gGnkü insanların ha· 
dorr'un mendillerindeld markalar vaylci zaruriyesi ıırasma geç-
elmas, inci ve yak ... t tatlarla itle- mittir! 
mit mendilin kenar ma ilave .. ,:.;;;;;;;~;:;o;;;;;;;;;;;._ıı;;m::;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;:;;;:::;;-=:::;:;;;:;~ii;;.
edl len ve o zanıBnm. halta zam
anımızın bile en nadide ve en 
ince bir ıanatı olan tentenelerle 
süslemf ıttr. Elbise ve ıapkaya 
ehemmiyet veren madam Pompa
dor'nn vefatında terkettiil elbise 
kadar girnbeha mendilide tespit 

edilmiıtir. if 
Bundan sonra tık ve zar 

mendille ehemmiyet veren on 

1 L Uis'nin zevcesi Marie a tancı o 
Antolnett'dlr. Bu kadının beyaz 

k endille, kırem tentene 
iped" mün ınctelerile itlenmtı marve uzg 
ki k merakı vardı. Kırali-ara ço 

hayatta mendilini elinden çenln 
bir dakika bile ayırdığı vaki ol-

mamıttır. 
Avam ve külhan beyler bur-

unlarının muhteviyal'lnı parmak-
larila harice ddeltikleri içi~, 
külhan bey lisanında menilın 
ismi parmaktır. 

Mendilin tarihi vukuatından 
birini " LAROUSSE " ıöyle kay-

dediyor: ı dolu 
.. Sultanlar, kadınlara 

Yeni kanun 
-)~(· 

·''ıdıirwr<le bir r·ok tebeddiilat 
J ~ 

yapacalı 
Yeni belediye kanunu tatbik 

edtlmeie baılandıiı takdirde 
ıehrimlzln dahili teıkllltında 

esaslı tebeddülat olacaktır. Mec-
llsl idarece verilen bu karar:mec· 
lisi vilayetçe taıdlk olunduk
tan sonra iktiıabı kan11nlyet 
etmek üzere Ankaraya gönderi-

lecektir. 
Verilen karar tudur. Şehri

miz; Fatih,Sultan Ahmet, Beyollu 
Üsküdar, Rumelihisa~, Bakırköy, 
Kadıkcy;' Adalar ve Beykozdan 
ibaret 9 tam teıkilatlı kazaya 
ayrılacaktır . Halen belediye 
ınüdlriyetlerince ruyet edilen 
meıatl kazalara devrolunacaktır. 

Tiirl~iye hiikılmeti ve sigorıa 
şirketkri 

Sam rehberinin ıon tabanda 
netrettlil uf ak bir tetkikte hü
kfi.ınete ıenevi asgari 500,000 
Türk liralık bir iktisat yapmak 
laık&nını gösterdik. Bu tetkikin 
neırtnden mukaddem, memleke· 
tin menafii lliyeıinE hizmet 
etmek hedefi yeganeılyle ittihaz 
edecelbniz tavru hareketi meclis 
rlyaıettne haber vermeli kendi
hllze bir vaztfet Tataniye telakki 

( 2 J 44 J otomobil ve kanı yon 
lstanbuldaki otomobHlerfn a

dedini teabtt eden bir istatistiğe 
nazaren ıehrimlzde 2144 otomo
bil ve kamyon vardır. Bunlardan 

.!!S?.Jıı kanıyondur. Otomobillerin 
69 u 

Beıiktat - Beykoz saat: 14,30 " 
Hakem Salt Selahattin B •• Yan. 
Ha~emi İsmail, Tevfik beyler 

Galatasaray - Fenerbahçe ıa
at lG,15 Hakem Kemal Halim B. 
Yan Hakemi Fahri, Mtthat B. ler 

1 d hil oldukları zaman 
bir ıa ona a d k 

d ki meddlll en befen 1 -ellerin e 
leri kadına atarlardı. ,, 

Bu mendil atmak adeti bü-
nklerlmizden iıtttiklerlmize göre 

Y 1 d bundan on on beı ıe-saray ar a 
l k dar cari olmuıtur. 

ne eve e a 

Esasen belediyelerin ıtmdi 
kazalardan fazla olarak yaptık
ları yegane lf, zabıtal belediye 
vasıtasile esnafı kontrol etmektir 

Bu da tevhit layıhasının tat-1 
bika vaz'ını müteakip zabıtal 
belediye ile polisin tevhit edtl
meıiyle esaıen hallolunacaktır. 

Belediye müdürleri dahiliye 

etttk. 

Türklyede icrayı faaliyet eden 
luıınpanyalar ıındıkasının harim
ilde ıeçen feylere kuvayı umu-

reımi devairindir. 582 i hu
suıi 111 0 tadır. ' u da takılde çalıımak· 

Yerli bankalartn kdrı 
İzmtrde m evcut yerli bankala-

rın geçen •ene temin ettikleri 

klrm mıktarı ıudur. Esnaf ve 
ahali bankası 180 akıekı ban
kaaı 50, denizli iktisat bankaıı 
13, Manisa bağcılar bankası 10, 
ve Akıehir bankası 50 bin lira. 

I • 

- ••••tol lfl-4-&.--

/Jir katil, ttnıar/ıancye 
gönderildi 

Beı altı ay kadar evvel, Koı
kada, gazinocu Rüstem efendiyi 
öldürmekle maznun Mahmudun 
muhakemesi. dün Ağırceza mah
kemesinde ruyet edtlmiıttr. Mah
mudun mecnun olduğu sabit olmuı 
bimarhaneye aevkıne karar veril
mtıttr. 

Mendil kime atılırsa o kadın o 
\tanın olurdu· 

gece su k f d 
Mendilin resmt ıya elle e 
kit vardır. Reımi kabullerde 

mevb_ ük balolarda erkekler ~için ve uy 
lbtıenln üst yan cebine bir kı-

;em ipek mendil koymak mecbu
riyeti vardır. Şık kadılar ise minl 
mini, zarif, ıık bir ipek mendlll 
l(()llarmdaki bileziğe yahut • t 
zincirine geçirmek surellle e 

emrine ikinci sınıf kaymakam 
rütbesiyle verilecektir. ___ _,..,...,. ____ -

/Jan kalar !.·ons w·s iyonu 
Dün bankalar konıuralyomu 

Ticaret odasında içtima etmıoler
dir İçtlmaa Nurullah Eaat B. r ~· 
yaıet elmittlr. Dünkü tçtiml\dc. 
evelce yazılan dahili nizamname 
taıtık edilmiı,ir. 
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Memleh~t haberleri 
Bir intihann ı!· yiizii 

İzmir Lale sinemasının yanındaki 
tatlıcı dükkanında intihar eden 
Manastırlı Zeynelabidin efendi
nin cesedi tabibi adli Mustafa 
Şakir bey tarafından muayene 
edilmfı ve intiharın sebepleri, 
krimonolojik cihetleri tetkik edil
mlıtir. 

Zeynelabidinin intiharına baılıca 
sebep olarak ruhi ıaramtılar ve 
ıedit bir aık gösterilmektedir. 
Bundan sonra ikinci derecede 
olarak Zeynelabidin efendinin 
çok çalıımaıına rağmen yevmiye 
en çok40-50 kuruı kazanabilmeıl 
ve bundan mütevellit sefalet gös
terilmektedir. 

Ka;lık zeı·' iat nıiktarı 
lzmir ticaret odasına bildirildi

ğine göre Aydın merkez kazaaı
ııın ıon ıene ve geçen sene kıt
lık zer'iyat miktarı §U suretle tes
pit edilmittir : 

929 ve 930 da 63,450; 928 ve 
929 da 67, 784 dönüm buğday, 
929 ve 930 da 50,000; 928 ve 
929 da 52,603 dönüm arpa, 929 
ve 930 da 3,000; 928 ve 929 da 
7,000 dönüm yulaf, 929 ve 930da 
10,125; 928 ve 929 da 8,822 dö
nüm bakla, 929 ve 930da 11,285, 
928 ve 929 da 2,700 dönum afyon, 
929 ve 930 da 1,235; 928 ve 
929 da 6,1}30 dönüm patatestir. 

Defterdar rel:ili beye baş 
vurdular 

İzmirde Umumhane Çaçaları 
defterdarlığa müracaat ederek 
hususi iatlhlA.k vergisinin ikendi
lerinden alınmamasını ve İstan
bulda olduiu gibi yalnız kazanç 
vergili ile iktifa edilmesini iste
miıler ve 400 küsur lira ev kirası 
verdikleri halde 1200 lira bedeli 
icar üzerinden kendilerinden ver
gi alındığını ileri sürmüılerdlr. 

.. 
Balllİ!Jal' bir ihlİ!faJ' 

lzmirin Değirmendere nahi
yesine tabi Sancaklı köyünde 
İsmail ağa namında 7 O yaıların
da bir ihtiyarın zevcesi Cennet 
hanım bir batında 3 çocuk do
ğurmuıtur. Çocuklardan ikisi kız, 
biri oğlandır. Üçü?de sağ ve ta
müsaıhhadır. Anneleri 34: yaıın-

ı dadır. 

Bir zabttai belediye nwnut
ı·unun akil erme.z nuu·if'cti 

Bayındırda ufak bir münakafa 
yüzünden feci bir hadise olmuı 
ve Ziya bey, bir zabıtal belediye 
memurunun attığı kurıunla ba-
tından yaralanmııtır. Hadise et
rafında verilen malumat ıudur: 

Kısa bir müddettenberi Ba
yındırda kereste işleriyle metgul 
bulunmakta olan Ziya bey~ ti
yatroya gitmlı ve biletinde nu
marası bulunan sandalyayı ara
mağa baılamııtır. 

Ziya bey, biletinde numarası 
yazılı olan sandalyada bir bele
diye zabıta memurunu görünce 
kiıeye giderek baıka yer rgöste
rilmesini söylemiıse de kite me-
muru: 

- " Siz söyleyiniz, belediye 
memuru kalkar, dem ittir. 

Ziya bey belediye memurunun 
yanına giderek nezaketle, o san
dalyanın kendisine ait olduğunu 
söylemiıtlr. Belediye memuru 
Süleyman efendi, 

- Daha erken gelseydin, 
baıka yere otur. 

Demi§ ve arada bir münakaıa 
çıkmııtır. Münakaıa kavgaya 
intikal etmit ve Süleyman efendi 
oelrnden tabancasını çıkararak 
Ziya beyi beyninden alır ıurette 

yaralamııtır. Tiyatroda bulun
makta olan polisler Süleyman 
efendiyi yakalıyarak karakola 
götürmüılerdir. 

Bu hadise üzerine tiyatroda 
bulunanlar evlerine avdet etmiı
ler ve tiyatro o gece oynamamııtır · 

~OJti.~ ~-,~~ePle_tl 
Tant :.runaumt bulnuı~ 
Hasköyde Şirketi Hayriye 

fabrJkaıında amele Şerif fabrika
dan bir takım eıya çalıp öğle 
paydosunda götürürken yakalan
mııtar. 

Otouwbil ka:,ası 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

1649 numarala otomobil Beyoğ
lunda Panorama palastan üç mü
fteri alarak Beıiktaşa gitmekte 
iken Ortaköy cihetinden gelen 
1955 numaralı ıof ör Hakkının 
Jdareaindeki otomobil ile çırağan 
caddesinde çarpıımııtır. 

Çarpıımanın tiddetinden 1955 
numaralı '.>tomobilde bulunan fO

för Hakkı, Zeki, 1brahim ve Sait 
efendilerle Suzan hanım ağır su
rette Suzan hanım hafif surette 
yaralanmıt )ardır. 

Diier otomobilde bulunan ıö
för Mehmet ile Mike ağır surette 
yaralanarak vefat etmiflerdir. 

Kaza esnasında Pavli lıya 
Mıgırdiç muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmıılardır. 

Mecruhlar Beyoğlu hastanesi
ne nakledilrntıl~rdir. Beıik
laf polis merkez.inden keyfiyet 
müddelumumili~e haber veril
mit polis müdiriyeU etıbbasından 
Cemal bey mahalli hadiseye gide
rek mecruhları tedavi etmiıttr. 

Kazanın eıbabı ve f aillerl 
hakkında tahkikata devam edil

mektedir, 

1 
lla111ile ka.ı·ı~tnt diivmii§ 
Pangaltıda oturan Cemal ef

endinin zevcesi Nazmiye hanım, 
üç ayhk hamile oldu~u halde 
zevci tarafından dövülmüı haı
talanmııtır. 

l~§!Jfl !'fllfll'ken yakalanmış 
Şehzade baıında merkez so

kağında Yakup efendinin evinde 
kimse bulunmadıiı sırada hırsız 

gfrmlt etya çalarken yakalan
mııtır. 

l:Jcktril: ?lanuli 1w yapnuş 
Ayasofyada arpacı hanında 

oturan saatçi Mehmet efendinin 
odasına elektrik Hamdi isminde 
biri gelmit kimsenin bulunmadı-
ğından istifade ederek bir saat, 
bir altın küpe ve elbise çalıp kaç
mııtır. 

Pikretin nzuhakenwsi 
Erenköyünde, Fey:ziati lisesi 

talibatından Bedia hanımı öl
dürmekle maznun Fikret efendi
nin muhakemesine, a~ırceza 
mahkemesinde, dün devam edil-
mitlir. Dünki celsede, ıahitler 
isUma edildikten sonra, muha-
keme yevnıü ahere tnlik edilmiı
tfr. 

f 5 !Jiin daha izin 
Avrupada tedavide bulunan 

ve fiç gün ıonra iki aylık mezu
niyeti hitam bulacak olan vali 
Muhiddin beye yeniden ı 5 gün \ 
daha l:ıin verilmlttir. 1 

YARIN 

Borsa 
-·> , .<-

Öfjleti 11t SOlll'll arıf<u·ak 
Kambiyo borsası yarından 

itibaren ıo.at ikide açılacak ak
ıam üzeri saat dörtte kapana
caktır. 

Bundan maksat borsada ça
hıma saatlarının Avrupa borsa-~ 
larile uygun olmasıdır. 

1033 
İu,qiliz. lil'ltSl 

Dün borsada İngiliz lirası 
ı 034 kl1ruıta açılnuı 1033 buçuk
ta kapanmıştır· 

Gazi k(;priisii 
Gazi köprüsünvn projelerini 

yapıp gönderen fakat bu ular yolda 
kaybolduğu için üçüncü nushasınl 
çıkaran M. Pljo bu defa projeleri 
tayyare postasile göndermiıtlr. 

Gazi köprüsü için vesaiti 
nakliyeye yapılan onar pau zam
dan bugüne kadar 600 bin lira 
toplanmııtır · Proje fen hey' elince 
tetkik edildikten sonra münaka
ıaya konacaktır· İhale ve inıaat 
iki senede ikmal edilecektir. fn
ıaat için hükumetten kamliyo 
müsaadesi alınacaktır. 

Otomobitlm·in siiı·'ati mmwlesi 
Otomobillerin 30 kilometre ile 

gitmelerinin bile otomobile bin
mekten matlup neticeyi vermedi
ği halbuki 20 kilometre ile gidiıin 
büsbütün can sıkıcı bir mahiyet 

arzettiğf ileri ıürlüerek fazla sür'ate 
müsaade olmamatı hakkınde ema

nete bir müracaat vaki olmuıtur. 
Emanet teklifi reddeylemiıtir. Ka-

-zaların20 kilometre ile gidilme
ılne rağmen tamamen önüne 
geçilmediğicihetle daha fazlasına 
kat'iyen izin verilmeyecektir. 

~·••a••••••••&••~~n•&•••••• 

: TİYATRO VE SİNEMA : • • 
•••••••••••m••••••••M••·"~·~·· 

DA il Ül.1/JEIJJ Y İ 
TEPEBAŞI TlY ATROSUNDA 

Bu a!qam saat 21,SO da 

Evdeki Pazar ... 
Komedi 4 perde 

Nakledenler: 
Bedia nluvahhit, Vasfi Riza 

Bu akıam için fiatlarda tenzilat 
yapılmııtlr. 

* Da rüiheda yi 
San'atktldarından 

Kaçakcılar Filiminin mümesaili 
Sait bey 1uiisanwre.<;i 

24 Mart Pazartesi 
günü akşan11 

Şeh za<leba.ı.; uula 11/itlet 
.ı /İf/alrosntla 

İnkilap tiyatrosu 
tarafından 

Sanatkarları tebcilen tertip 
edilmittir. Darülbedayi san'atkar
larınöan Hazim bey İnkılap tiyat
rosu - küçük İsmail ve Ali beylerin 
orta oyununu hey eti ıanatJ<ir 
Naıit bey Dümbüllü İsmail efendi· 
Şevkı bey Cevdet bey ınüıamere
ye lttirak edeceklerdir. 

* l{adıköy 
SİİllE fl'A 

Sinen1as; 
B .. 'l 
ugun..ı 

Mumesallleri : 

Mari Tuna Güzeli 
Liya Mara ve Harrl litke 

lıaveten: 

/Jiriuci A"apol,11on 
( 4 üncü Serı ) 

2s Mart--' _:z: .. 

Yırtık sesli şişmankarı! 

Gündüz çalışmak; geçe olun- ' 
cada gezmek, dolaımak, içmek 
ve zev~etmek... İıte gençliğim 
böyle geçtiydi.. Ve o gençlik 
günlerimde bir akıam gözümün 
önünde yep yeni bir sahne can
landıydı. 

Arkadeşımızm gözleri uzakla
ra dalmıftı.. Düıünüyordu. Bir 
kaç arkadaı ondan rica ettik: 

- Anlatınız, gördüğünü7. fU 
yep yeni sahneyi .. 

Gö:ılerlni kırpmadan uzun 
uzun düıündükten sonra hikaye
ye baıladı: 

- Beı altı sene görmediğim 
bir arkadaıım odamın kapısından 
içeri girince ıaıırıp kaldımdı. O 
gece birikmiı derslerime çalııa

caktım arkadaıımıp iararına da
yanamadım, kitabı - bir , tarafa 
fırlatarak deli gibi sevinç içinde 
sokağa kendimizi dar attıktı. 

- Ey .• nereye gidece~ız? 
- Canım, nereye diye plan 

ıorulurmu! .. Bilmiyormusun he
sapla yapılan ebniye planları 

bile bina baıladıktan sonra tadi
le uğramayormu? .. Bizki hesap
sız kitapsız adamlarız, gideceğiz, 

itte ..• Neresi olursa oraya .• 

Arkadaıım baı altı senelık 

vuku' atı· deniz üstünde seken 
taı glbl vak'adan vak'aya sıçra

rayarak sayıp döküyordu. 
Gözlerimi:ı bulvarın üstünde 

mükellef zıyah bir lokantaya iliı
tı, içerden dııarıya nefis bir ke
manın ıesi 11zıyordu. 

Girdik •• 

Penbeli kız için içtik, mavili 
kız için içtik, lafımız hararetlen
di içtik' te' csaüre kapıldık içtik, 
nef'e duyduk içlik, elhfıuh sade 
içtik .. Ortalık lenhlnşmağa baş
lamııtı, burada fazla kalamazdık, 
Ç1ktık. Ve niyet tutuk,ki ıol kol· 
da rast geleceğimiz ilk açık kah
vede biraz daha içelim. pek ya
kında böyle bir kahve bulduk, 

daldık içeri.. çektik biraları .• 
Burada da danı eden narin yapılı 
billur bakıtlı kızlar vardı .•. Na
kadar kaldığımızın farkında de
ğildim, vaktaki kahveden çıkınca 
ıarhoıluğun ıiddetinden te' eısür 
duymağa baıladık : aklımıza saate I 
bakmak geldi : tam 4 r •• 

Dedimki arkadaııma : 
- Artık odalarınıza a-ldelilll 1 
-Fena olmaz! 
Bu.karar üzerine döndük : 

eyi günler, eyi saatlar ve eyi 
dakıkalar ne çabuk aeçlyordu · •• 

Yolumuzda küçük hfr bodruJll 
kapısına rast 'geldik, ki; fçerdeO 
flfıt, piyano ve keman sesleri 
geliyordu. Bana teklif etti : 

Burada birer konyak içeraek 
fena olmayacak ! 

Girdik. Aleln~e bir bar .. Bir 
kaç kopuk müıteri, bir kaç kopll~ 
muzikacı ve bir kaç kopuk kar•·· 

Biz konyaklarımızı lçerkeP 
yanımıza; biz bara girerken düdük 
gibi kıaik sesi ile ıarkı ıöleyen ırt 
ılıman karı geldi ve biz~n içki 
istedi. 

- Otur sende iç abla .• diy~ 
masamızda onada yer verdik'• 
İçki bu kadın için oyuncaktı: Btr 
bardak bira getirtti, içine apıet, 
konyak, vermut, daha bilmelll 
neler karııtırdı ve hepsini bir yu
dumda içti, sonra bize teıekkOt 
ederek ayrılmak üzere iken ••• 

Birdenbire durdu ve bize 
sordu: 

- Bunda gülecek ne var? •• 
İçki için sizden rica ettim, kırma
dmız, bende içtim, pek ali.al .. 
nedi ye gülüyorsunuz? •. Biraz hal
den anlasanız ne eyi olurdu! .. 
Size halimi anlatamam, her akıarrı 
bu, her akıam bu!.. Bıktım usan
dım: sokaklarda ötekine berikine 
yalvarmak sanki, odama kadar 
zahmet edip hırslarını teskin et
sinlerde bende ekmek yiyeyim 
diye .. Halbuki bunu istemeyerek 
yapıyorum ve onun için sarhof 
olmak istiyorum. Benki kendim
den nefret ediyorum. Bu ne ıeı?. 
Bu sese tahammül edilirmi? fıte 
bu sesi duymamak ve halimi dü
§Ünmemek için aarhoı olmak ihti
yacındayım!.. Anladınızmı, beniın 
k üçük capkınlarım, bir daha anla" 
madan kimseye gülmeyiniz! 

Bu kadından aldı~ım hakiki 
den kadar hakikati ne kitaplardaP 
aldım, nede gezip dolaıtıfırrı 

mekteplerden .. 
Bu gün kula~ımdakl ıeı otu:ı 

sene evvelk o kadının ıeıi idi ! 
Mütercimi: HALiL HÜSNÜ . 

- - ~ 

Devlet demir yolları H. P 
Mağazasından 

Mağazamızda üç yüz adet kadar müdevver hizar deıtereıi me\f" 
cut olup bunlar 27 ,3,930 tarihine müıadif perıembe günü saat ( 14) 
de aleni müzayede ile ıatılacağından taliplerin mağazadaki ıatıı be" 
yetine müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve eytam Bankası 
istanbul şubesinden 

Esas No. mevki ve nevi Teminat mıkdar• 

203 Yedikulede Fatih sultan mahallesi Salhane 220 ura 

205 

206 
207 
208 

çıkmazı sokağı 2o/1 No lı Arsa 

Cenderede 1 No. 1ı 41 dönüm Bostan 
" 2 ,, 6 ,, Tarla 
n 3 n 41 n n 

" 4 " 35 " " 

1 oıs " 
10 " 
65 
50 

,, 
,, 

209 " 5 ,, 33 ,, Bostan 180 " 

Balada muharrer emlak peff n para ile bilmüzayede ıatdaca· 
ğından taliplerin ihaleye müsadif 3 Nisan 930 ıaat onaltıda ıube· 
mize müracaatları. (1) 



j ! BEKTAŞİLİK-SÜNNiLİK jl, 

ŞİİLİK VE FARKLARI ! .. ı I 
r A~Ait, F~RSİ, ~CN~Bf~SERLERİN TETKİ

KINE MUSTENIT iLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

- - - ..... - 49 ~1~-==-~~~;;;;JiP' 
b. ,J/ekke onlus unda 1}1tida la rıda bu yağmaya ittf rak etme-

'!.', şaşkmlik, soıo·a bir i• düıündüler. 
rue al eseri (JÖriifnıt" Abdullah bin Cübeyin idarsin-
mii~[i' l . fŞ ve de bulunan elli kltilik okçu müf-

. . nnon arın artan la.z- reze•f, milslilman kuvvetlerinin 
Ytklerile l ·· ' 1 b k JU l'tW al, kat'i bir tam cana ıcı ir mev lini muha-

)!!Ukfjl."b(ljet halini almı-ı:tı. ediyordu. 
ırıe h t )' Harbin iptidasından beri 

k e or, w~u 11wvldinı· bıı·a- d" l h k ' mı~ . l . uımanm so cena umandanı 
lfh Y' ]>erışan nr /utlt/.e ve Mekke putperenslerlnin ileri 

ıtt <lağmrt doğru kacı- eelenlerinden bulunan, Halitibni 
Ym·clıı. • Velit, ordusunun mağlup oll\cağı-

k d 1 nı sezmiı, idam ordusunu arka-
lerj a t:n ~rın gürültüleri ve asker- dan çevirmek için bu gedikten 
ıJ fc 1 beyhude · idi kalpler hücuma karar vermiıti. 
~nıfı' gözler dönmüı korku Halidibni Velidin gedikten bir 

aı erin asabma hakim olmuctur · kaç d f h M ır e a ücumuma Abdullahın 
üalümanlar düıman ordu- okcu müfrezesi mani olmuı ve 

•unun b h ' · · - k H llt 1 (t u ezimetmt gorer ' a eme ine nail olamamı~tır. 
Ptldat milletlerde olduğu gibi) Müslümanların yağmaya baı· 

Yafnıagerlik hislerine mağlup lamasını ııören okçular, kendile-
\'e hernan dütman ordugahını d ) 1 rl e yağmaya ittirak etmeyi 
• illa etmeğe koyulmuılardi. düıünerek, kumandauları Abdul-
Müılümanların yağmaya baı- laba bu fikirlerini açtılar. 

.!:!;•arını gören ıedik muhafız- (Devamı var) 

~nıl~k ve Eytam 
lstanbul Şubesinden 

Satıhk Arazi ve Bostanlar: 

Çırpıcı çayın asgari 10 

, 

Mükemmel bir 
_., Kasık bağı 
,,.... J. ROUSSEL Kasık 

11 1 1 -ı . I • >a~ı ıütüu tıpa emın-

. ce azim takdırlcrt 

maıhar olmuştur.Zira 
ancak, bu. bcığ ile em
niyet ve rahalJ tamme 
ehle edilir. Bağın ku· 

sursıu olarak lalbikini temin içın 

J:"i(:;;t 
lslanbul JUbeleri : 

Bcyo~lunda Tün,ı me;danında 
No •~ ve istiklal caddesinde No 
:IB5, nıa~azalarımızı ziya~el veya
hut kutrunuzu bildirmek suretile 
sipariııniti posta vasıtasile icra 
eJ i nıı. Fiallar: Adi baf 4 TL çilt 
hağ 7 TL. Lüks kuvvetli bağ 8 
Ti,, çı!t bağ r·1 TL. Lüks ekstra 
kuvvetli ıo TL. çilt bağ ı5 TL. 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Yelkenci vapuru 

261'1art:Çarşamba 
günü akoamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımmdan hareketle doğru: 

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

Tafsilat ıçın : Sirkecide 
(Y elkend ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine müra-
caat. Telefon: Is: (1515) 

Ahnıet Yekta vapurları 
1200 tonluk 12 mil ıüratinde 

YEKTA vapuru Martin 23 

üncü pazar günü akıamı Kabataı 
önünden hareketle doğru Ereğli 
ve Zonğuldak iskelelerine yük ve 
yolcu kabul eder. 

Müracaat : Eminönü İzmir so
kak No 10 Telefon i•tanbul 1390 azami 30 dönümlük par

talara bilif razpeşi n para ile 1 Emlak ve Eytam 1 Bankası 
syatllma~~I· z~re müzayede Scrınayeoi20,000,000Türklirası 
e vazeuı mış ve 10-4-930 ihtiyat akçeleri: 

tarihinde ihaleleri mu- İ~~::
0

v~ü~:;.: 
~arrer bulunmuştur. Ta- üz:rine müıait ıeraitl· 
hplerin yevmi mezkUrda 
saat on altıda şubemize 
nıürac ti · · ~ aa erı ...... . 

Tefrika 
numarası· 43 

llzırndır. Siz Halil ile bir Yerde • 
Yataraınız. Ben d~, ayrı bir odada r07~, takip filan mı edilmıı-
Yatanm. er ~ Lala Halil: 

1r _ anlattaziyeUn tehlikeli olduğunu 
'"ra Kemalin Halfll Refikin ı. 

e"tnd 1 k k Vaku ltt k . be e a ı oyma iltemeslnl ıe- ıide d 
1 

g i çe geçıyordu. hep-
Plerı tabii ihtiyatlı hareket leylnok:lkrında yatmıılar ıabah-

~hııek arzularından ibaretti. Efen- rnıılardı · 
dı~n ıu tararı nzerlne Halil Efen- dl 11~:~:•1bıaabah \ala Halil efen-

efıkın evinde kalmala mu- tına ıt ı 
••f•kat etmıı, razı olmuıtur. Refik ile Kernaf ~!tt.bı~~~;; 

Kar K kalmıılardı. Akıama k d 
ı.ı_. 111 1 

a emal yattıktan ıonra, i d H l a ar endi-
...... t R f k fe iç n e a il efendinin d!ı 
nı-.k e e 1 ' vaziyeti 6fl'en- · h d unme-

ç lateyordu: sini yenı ava iıler gellrmeıinl 
K beklemif durmuılardır. 

ntçı •r: Kemal LAianın evinden fakat, Lala Halil ancak 
11 çı Dı•la mecbur olmuıllır? yallıdan ıonra gelmiıtl. Adam-

I ~ 

l>ara ikraz eder 

Bil 'umum Banka muamelatı 

İstanbul Şube•i Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 _, 
----.------

cağız çok fena haberler getlr
mfıtt. 

Bu haberlere göre bütün polis 
kuvvetleri kara Kemal beyi ara
makla meıgul idiler. 

EAla Halil: - vazlüet fena .• 
Atağı yukarı tevkifedilmedik 
kimıeler kalmanı•t· Hele: Onbin 
Lira mükafat meselesi bütün me
murların gözlerini açrnıı. Bunun 
için akıama sabaha sıra bize ge
leceğine ıüphe etmiyorum. 

Dedi. Onun verdi il bu haber 
çok korkulu idi. Binaen aleyh 
Kemal Beyi evine kabul eden 
zarcı R~fildn de aklını baıma g "'

tirmlttir, 
Ôçü birden ittihasız i§tlhasız 

yemek yediler. Lala Halil geç 
vakit evine gitmek üzre zarcının 
evinden ayrıldı. Kara Kemalle 
znrcı Refik yalnız kaldılar. Ke
maı Bey artık ( Halil ) efendiden 
ınphe etmiyordu. Çünkü o ken
dlılnl haber verecek olıaydı der
hal yapar ederdi: 

Tavil ~ 'Zade vapurları 

Birinci ve ikinci ka
n1aralı sa1onln rla s·on 
sisteın dektrik teçhiza
tını havi ve ayrıca nıev
ki yolcuları için f evka
h\<le n1erakavcr bir si-
nenıa salonunu haiz ve 
güverte yolcularının da 
her türlü esba bı istira
hatlerini tahtı ten1indc 
bulundurn1uş, oiitlin tüc
car ve yolcuların bü) iik 
bir enınivet ve iti111 .. -

o/ 

dını bihaldnı kazaıı-

Her türlü i~tirahat 

tsbabı temin edilen 

bir seyahat. 

sri eçhiza t nıu-

keın 111el I 1 sa on ar ve 
konfor. 

n1alda fevkaJ2t ' seyre Taı 1il ::ade/la/b /lü~ey, , ~ 
n1alik bulu na1 • 

SA.:4.DE T v-pu.ru 
24 l\1art pazc.rh. 

akşan1 saat b<: • Sirkeci rıhtı nıu1c1a n 
Doğru Gelibolu, Ç rıllkkale, Edremit, Bürhaniye, Ayva

lık, Dikili ve İzmlre muvasalat ve aynı iskelelere ulra
yarak avdet edecektir. 

Müracaat m a halli : Yük ve yolcu için TAVİL ZADE 

idarehanesine m 1acaal. Telefon İstanbul: 221 0 

&m~=~==~~=g~ 

Karton fabrikası teklifleri 
Tütün inhisar umunı 

ınüdü ... lüğünden: 
Teıiıi mutaı~vver karlo~ fab~i~asma_ ait tekliflerin tevdii için 

göıterllen ı - Nısan 930 tarıhi gorulen luzum üzerine ı-Mayıs930 
tarihine temdit edilmiıtir. ----·---
EMNiYE ~ ANDIC§I 

MÜDÜRL()GÜNDEN : 
Rukiye Mukadder Hanımın 754 2 ikraz numaralı deyn senedi 

mucibince istikraz eyledfll meblağ mukabilinde Sandık namına 
bulunan Galatada Arapcamii mahallesinde Yelkenciler caddesinde 
eski ve yeni 53 numaralı ve el\i dört arım üzerinde kfırgir iki kattan 
ibaret b!r dökmeci dükkanının tamamı vadesi hitamında borcun 
ödenmemeıl hesa~lle _ müzaydede

1
ye çık/ar/ılacak yedlyüz lir! bedel mu

k b·linde müıter1sl uzerin e o up 29 S 930 tarihine müsadif Cum&r
a i 

1
günü kat'i kararı çekileceğinden talip olanlarm saat on beıe 

~:·dar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilan olu_n_u_r_. -----

~ f • 1 :1'1J1~;ı;ml listanbul Sekizinci icrada n: 
L• _ '--- ,., 1 Mahcuz ve satılması kararla· 

__ ıan lokantaya müteallik masa 
şımdl onun için yapılacak bir V<' sandr lya ve levha M l 

ıeY kalmııtı: Böyle milli oirketli re 1 •)6 ci çar ~mba günü saat ar ~n 
mensup adam\arın evlerinde sa c- Sirkecide Beşir Kemal on a 
!anmayı t hlikeli buluyordu. Z lra karıtımdaki lokant d ec~rme:; i 
poliı nasıl olursa bu adamlardan ilin olunur. a a satı acağı 
füphe edebilirdi. Bu itibarla Ke
mal bey daha emniyetli bir yere 
gitmek mecburfyetir.de olduğunu 
ht91ediyordu. d h 

Llkln, vaziyetin biraz a a 
lnkiıafı için zarcının evinde" lkt 
gün kadar daha kalmayı düıuoi-
yordu. 

Netekim öyle de yapmııtı: 
Aradan iki gün daha geçmlıtt, 
bu esnada Halil efendi:de görün
memltli· Halilin eve gelmemesi 
Kemal beyi bütün bülün endiıeye 
korkuya ıevketml§ti. 

O akıanı :ı& rcı Refik efend! 
eve geldiği zaman, 

-Halili gördün mü? d iye Rordu. 
Hayır Refik Hallll görmemi"•i: 
- Görmedim. dedi. 

- Acaba tevkif etmee\nler? 
(Dev{ m var) 

Mehmet efendinin ıayien 
uhdei tasarrufunda bulunup btlmil

zayede füruhtu ıuretlle 
ıuyuun 

izaleıine karar verilen Kadıkö-
yünde ıCafer ağa mahallesinde 
vakt 2 Atik ~ Cedit numara ile 
mürakkam üç kat ve bir de Bod
rum katı ve yedi oda ve bir ab
desthane ve odunluk ve kuyu ve 
Terkoz ıuyu mevcut bir bap ha

nenin 29 Nisan 930 Salı günü • 
ıaat on beıte ihalesi icra kılına
cağından talip olanlann kıymeti 
ınuhammenesi olan 3200 t a uz 
rinden yüzde on pey nl ç ... tılnı 
müstashlben Sultan Ahmet sulh 
ınahkemeat ikinci Hukuk datre
ılnde 929-8068 numara ile md-
racaat etmeleri ilin olunur. 



SahJI• a 

Emniyet Sandıgı emlak;:'!fe~; \ 
Kat'i karar ilanı 

111.ıaytdı Muhamnıen 
•ıdtli kıumeti 1 kraz 

M erhunalm cins ue ncu'ile meoki 
ve mıi~·temiUilı 

Borçlumm 
ismi 

Ii.ra lira No. 
4og 1004 17238 Yenlb~hçede Defterdar Ahmetçelebi mahalle-

85 

ıtnde Kazazkercamil ıokağlnda eski 5 ve yeni 
7-9 numaralı doksan artın üzerJnde kargir bir 
katta üç oda bir ufak antre bir mutfak ve 
üç yüz kırk sekiz artın bahçeyi havi natamam 
bir hanenin tamamı. Hacer H nım 

54.0 17886 Beyoğlun'da Kamerhatun mahallesinde Manka-
sar bostan sokağında eski 3 ve yeni 6 numa-
ralı kırk arım arsa üzerinde önden iki buçuk 
ye arkadan kargir üç buçuk katta beı oda bir 
ufak antre bir mutfak bir kuyuyu havi bir ha-
nenin yirmi dört hiase itibarile on beı hlı
aeıi Fatma Vahide H. 

817 20'59 17783 Yentbahçe'de Ôrdekkaıap mahallesinde Yeni
bahçe caddesinde eski 39 ve yeni 61,63-1 nu-
maralı doksan arım üzerinde klrglr bir katta 
iki oda bir taı antre bir mulf ak bir hamam 
ve bahçede elli beı artın üzerinde ahıap bir 
katta harap bir oda bir sofa ve rubu masura 
tatlı suyu ve bin iki yüz bet arıın bahçeyi 
müfrez btr hane Mehmet HalitEf. Münime 

ve Ayıe Muazzez H. lar 
l>90 2111 17839 Anadoluhisarın'da Göksu mahalle ve sokağında 

eıkl 7 mükerrer ve yenJ ~ i numaralı yüz ellJ 
altı arım arsa üzerinde ahıap iki katta yedi 
oda tkt ıof a bir mutfak bir kuyu ve elli sekiz 
artın arsa üzerinde bir ahır ve bin üçyüz ıek•en 
altı arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Ahmet ve Emin Ef .ler Zehra H•cer, huan 
ve ıabiha Hanımlar 

1~8 28j,7 1821~ Edtrnekapı'ıında Çakıraia mahallesinde Han
çerli kilile ıokaiında eıkl 22 ve yeni 28 numa• 
ralı altmıı altı arım arsa üzerinde mukaddema 
klrair iki buçuk katta dört odayı havi iken 
üıtkatı yıkılmıı yalnız iki oda bir bodrum ve 
harap bir mutfaiı havi bir hanenin tmamı. 

Neıim Ef. 
1230 288~ 18751 Süleymaniye'de Taıodalar ıokağında eski 11-

11 mükerrer ve yeni 1g-21-23 numaralı üç 
yüz artın araa üzerinde ahıap olmak üz., re 
lkl katta biri üç oda bir ıof a bir mutfak, ikln
clıl d6rt oda bir ıofa bir mutfak ve Ciçücüı(l 
üç katta beı oda bir ıof a bir mutfak ve yüz 
on . artın bahçeyi havi üç haneni tamamı. 

. Halil f rf an Ef. 
5016 10500 19179 Fatth'te Dülgerzade mahalleainde eski ~büyük 

Karaman ve Arslan hanı ve yeni büyük Kara
man cadcleıl ve Çamaıırcı ıokağmda eıki 19-
21·21 mükerrer 2-23 ve yeni 25-27-22-24 nu-
maralı yüz yelmft beı arıın araa üzerinde 
klratr bet katta on bet oda, üç ıofa dört 
mutfak iki hamam ve altında üç dükkanı haYl 
bir otelin tamamı. Muharrem Bey 

151lSQ 10030 19188 Beyoğlun'da Alacamesçlt mahallesinde Buğluca 

288 

sokağında eıkt 12 ve yeni 8 numaralı iki yüz 
altmıı arım arsa (izerlnde iıtihmam mahalltnt 
ve iki yüz elli arsıın arsa üzerinde •oğukluk 
kıaım (cemekin) mahallini ve yüz yetmtı arıın 
üzerinde odunluk mahallini havi Buğlüca ha
mamı namile maruf bir hamamın tamamı. 

Vasfiye Hanım 
609 19960 Drafman'da Tercüman Yunuı mahalleıinde Dra§-

man caddealnde eski ve yeni 25 numaralı ıek
ıen beı arıın araa üzerinde ahıap iki katta üç 
oda biı ıofa bir taılık bir kuyu ve on sekiz 
artın arsa üzerinde hf r mutfak ve yüz altmıt 
üç arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mustafa Aia 
480 1802 19440 Paıabahçe' sinde Sultaniye Hkaiında eıki 21 ve 

yeni 28, 28-1 numaralı üç yüz otuz arım arsa 
ilzerinde ahıap iki katta on üç oda bir ıofa 
bir kuyu ve yedi yilz elli arıın bahçeyi havi 
harap bir hanenin tamamı. Zihni bey 

820 1282 19716 Çeqelköy'ünde Köprülü sokağında eıkl 5 ve 
yeni 3 numaralı yüz yelmfı sekiz arıın ersa 
üzerinde ahıap iki katta ikisi küçük olmak üzere 
altı oCla bir mutfak bir taılık ve iki yüz elli 
dokuz arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Müzeyyn H. 
6~Q 8087 19776 Fatth'te Dülgerzade mahallesinde ada 29 ve ha

rita 764 mevkHnde eski 15-15 mükerrer ve yeni 
12 - 14 numaralı · dokıan sekiz arıtn üzerinde 
klrılr maa daraça üç buçuk katta üç oda bir 
mutfak ve altında bir dükkanı havi bir hanenin 
nısıf hiHeıl Mnharrem B. 

807 1823 19977 Fatih'te Dülıerzada mahallesinde Nalbant ıo-
kafında eıkl 18 ve yeni 8 numaralı doksan arım 
arsa üzerinde karafr bir kattan ibaret müfrez 
bir dükkAn. Muharrem Bey 

IU &le l9778 ~tlh'te Dülaerzade mahalle:ıinJe Çamaıırcı so
landa ••ki 4 ve yeni 23 numaralı otuz üç 

d~~raa berinde kargir bir kattan ibaret bir 
, an tamamı Muharrem Bey 

9SO 180' 19779 Fatihte Dülaerzade nıahalle8fnde Nalbant ıoka-
fında ealcı 20 ve yeni ı 6 numaralı dok•an beı 
arıın arta üzerinde kiflr biı katta müfrez bir 
dükk&n Muharrem B. 

YARIN 

8659 18885 19791 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka- \ 
ğında eski ::rn-25-27· 29 ve yeni 15,15-1,15-2,17, 
19 numaralı üç yüz arıın arsa üzerinde kargir 
iki katta beıerden on oda birer sofa birer mut-
fak bir'!r sarnıç birer taşlık altındn iki dükkan 
mukaddema yüz yirmi arşın arsa üzerinde sahil
hane ve odalar ve elyevm iki yüz elli ar§ın ana 
üzerinde karglr üç kaPa altı oda altı sofa dört 
yüz sekiz arım bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

Muharrem Bey ve Fatma Hanım 
227 735 19825 Topkapıda Merkezefendi mahallesinde eski Ba-

lıklı mevkii ve yeni Çırpıçı caddesinde eski 16-19 
mükerrer 16 mükerrer ve yeni 16, 17, 18 numa
ralı doksan arım ana üzerinde kargir bir katta 
iki oda bir sofa ve elli arım arsa üzerinde bir 
mutfak ve yüz kırk arım arsa üzerinde ahfap 
bir katta üç oda bir sofa bir mutfak ve elli arıın 
arsa üzerinde bir katta bir oda ve dokuz dönüm 
üç evlek yetmit arıın araziyi havi iki köıkün 
tamamı. Mehmet Mazhar Bey 

297 767 19845 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 ve yeni 36, 

ö6 - 2 numaralı elli iki arşın arsa üzerinde ah
fap üç katta yalnız iki odası ikmal edilmı, müte
baki iki odası natamam olmak üzere dört oda 
bir mutfak diğeri elli beı arıın arsa üzerinde ah
fap ikJ katta 11<1 oda bir sofa bir mutfalc ve otuz 
arıın kadar bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

Mehmet Necip Bey 
880 1823 20013 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbent rnka

ğında eşki 16 ve yeni 6 numaralı doksan arım 
arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret müfrez 
bir dükkan. Nazım Bey 

171 O 3563 20014 FaUhte Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve ça

ınatırcı sokağında eski 14:, 22 ve yeni 4, ·1 - ı 

numaralı doksan bet arım arsa üzerinde kargfr 
bir buçuk kattan ibaret katreyi havi bir dük
kanın tamamı. Nazım Bey 

1826 6353 20116 Sultanahmette Üçler mahallesinde Üçler soka
ğında eski 4:, • mükerrer ve yeni 4 numaralı yüz 
doksan arım arsa üzerinde kArgir üç katta on 
iki oda üç sofa bir mutfak ve kırk arım arıa 
üzerinde bir mutfak ve yüz ıekıen iki arım bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Sündüs H. 

210 768 20124 Erenköyünde İçerenköy mahallesinde CamU ıe-
rif ıokaiında eski 4 ve yeni 3 numaralı yüz 
on yedi a.rıın arıa üzerinde ahıap iki katta 
dört oda tkl •ofa btr mutfak ve yüz yetmiı üç 
arıın bahçeyi havı bir hanenin tamamı. 

Saime Hanım 
3928 7800 20129 Galatada Kemankeı mahallesinde eıki Kıhnç-

ali paıa ve yeni paıa caddesinde eıki 7, 9, 11 
ve yeni 7, 9, 11, 13 numaralı ;yüz dört arım 

ana üzerinde kargir dört katta üıtQnde tara
çayı ve dokuz oda altında biri ufak olrnak üz
ere üç dükkanı havi bir hanın •tamamı. 

• Madam Aravnl 
7710 23449 201·i5 Büyükada'da eski l'llizam ve yeni Ziyapafa soka

fında yeni 7, 7-2, ıa, 5, numaralı büyük kötk 
ahıap dört katta dört yüz yetmit altı artın arsa 
üzerinde 0 n sekiz oda üç sofa bir mutfak bir ıu 
hazlneıi ik yüz yetmiı artın üzerinde kirgfr 
aandık odaaını ve 7 5 arım arsa üzerinde ıandık 
odasını ve yirmi arım ana üzerinde bekçi 
odasını iki yür.1on arıın arsa üzerinde' selam
lık dairesini otuz beı arım arsa üzerinde muata-
kfl bir oda ve otuz iki arıın ana üzerind keza 
bir od~ ve YÜZ seksen dört arım üzerinde kü
çük ko;tkü ve üç bin altı yüz yirmi beı arım 
bahçeyı havı emlakin tamamı. Ayıe Hanım 

170 2028 20195 Sultanahmet'te Firuzaia mahallesinde Babıhü
ınayun caddesinde eski 143, 145 ve yeni 1*9, 
151 numaralı doksan arıin arsa üzerinde ahıap 
birer kattan ibaret bJla hava ikt dükkanın ta-
ınamı. :Mevhibe Zeliha Hanım 

425 1348 20346 Uıküdar'da Muratreiı mahatleaimle Köprülü ko
nak sokağında eıki 10, 10, 10 mükerrer ve yent 
22, 24, 26 numaralı yüz otuz ki arıın arsa üze
rinde ahıap bir katta biri kliçllk olmak üzre üç 
oda bir •ofa bir mutfak cliğerf yüz dört artın 
arsa üzerinde ahıap iki katta üç oda bir ıofa bir 
~.utfak ve altında bir dükkan ve sekiz yüz kırk 
dort arıan bahçeyi havi fki hanenin tamamı. 

Eınine, Bedriye ve Necmiye Hanımlar 
466 1183 32 Beylerbeyinde Burhaniye mahell sinde Rasi-

mağağıncla eski ı 2 ve mükerrer ve yeni 16-1, 
16-2 numaralı elli altı arım arsa üzerinde ahıap 
bir buçuk katta iki oda ve doksan altı ar,m 
arıa üzerinde bir buçuk katta duvar taı•ndan 
bir fırını ha.vt bir hanenin tamamı. 

Abdülkadir A~a 
Yukarıda cin• ve nev'Jll~ ıiıevki ve mii~temilatı yazılı emlak 

hizalarında gösterilen bede er e talipleri üzerinde olup 1 Nisan 
980 tarihine müsadif Pa-zarttsi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaıeret 0 una.rak ( muhammen kıymetlerini 
geçtiil takdirde) kat'i kararlarının çekilrnes( mukarrer bulunduğun· 
dan talip olanların mezkür günde saat onaltıya kadar ıandık ida
reıine müracaat eylemeleri ve saat on altından sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edllmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip 
olanların kat't karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka 
talip zuhur eylediği takditde evvelki taliplerin müzayededen 

çekllmit addolunacakları lüzumu ilin olunur. 

23 Mart 

İstanbul dördüncü icra 
dairesinden : 

lımail Hakkı beyin Arınenak 
• ınu· 

Ef. borc aldığı bet bin liraya ol 
kabil birinci derece ve bfrfn 
sırada ipotek gösterilen ffo~ 
paıa Hopyar mahallesinin .Ati 
A~ır Ef. Cedit Fındıkc1 ıokai•0 .. 
Atik 5 ve 4 ve defa mükerrz 
5 cedit 2, 38, 36, 40 numarala 
murakam altında üç maja:&a 91 

içerisinde bir masura ıuyu, fi 

altında cedit 4 No mfltaza0l11 

havasını müıtemil hanın dört_ 
itibari ile bir hlıenin müllCty~ 
rubul ile lntifaının ıfimün pıtte 
ve yine istıkraz eylediği ıe~ 
yüz liraya mukabil mezkür dere' 
cede ve sırada kezalik ipotelı 
göıterdiği mahali mezkürda kaJıl 
atik beı mükerrer cedıt -' ~ 
bilaha va mağazanın mülkiyetf11ft 
rubu hisesi ile inllfaının süınü" 
hisesi 330 tarihli fcra kanurıuıı• 
tefi!can otuz gün müddetle 1t1Ü" 

zayedeye vaz olunarak han dört 
bin lirada bodurum bin Hrad• 
talebi ühtesinde olup bedeli ınii" 
zayide hakkı layıkında görüle" 
mediğinden bir ay müddetle teOJ" 
diden ,müzayideye vaz olunıntJf~1 
tır. HANIN HUDUDU : Sağ tar-' 
beı ,paraeg numaralı emlak ,ol 
tarafı Fındık ıokagı arkuınııı 

bir tarafı kısmen 1-6 ve kıanıell 
7 parseg numaralı emlak ön ta" 
rafı Aıir Ef. Kütüphane ıoka
ile mahduttur, altındaki bt1aı..•' 
mezkür mağaza hanm zemininill 
mesahayı ıatiyeslnln ihtiva ediP 
tahminen altı yüz yetmiı iki ar 
ıun terbiindedf r. 

MÜŞTEMİLATI • 86 No fdO" 
kanın üst katında asma parmakl~ 
olup hanın birinci katındaki s,9 
10 No odalarla beraber katalaJI 
Ef, kıracıdır, 38 No hanın metlal" 
lidir 4 O No mağazada Arme~ 
Ef .kiracıdır bila numara k öıedelP 
bodurum dükanında lımail ıra""" 
cıtır, Fındık sokalında 2 No m•"' 
ğaza Zıraat Bankasının iıUcarınd• 
dır, dükanlar kıımen tahta ~ 
kısmen çini döıelidfr. 

Hanın zemin katında canı•· 
kanh kahve ocaiı merdiven nr 
tünde ıu borusu birinci tktncl 
üçüncü katların her birinde ar 
dınlığı havi çimento koridor ,,e 
9 No oda ikinci ve üçüncü kat:' 
larda üç hela dördüncü ka&ıll 
zemini çiçekli çini came_kan af" 
dınlığı havi tar aza ve uç od• 
zemini kırmızı çini (üstü açık ta" 
raza var 1 ve 2 No odaralda kar• 
ıükrü bey 3 No Mustafa bey 4 ~ 
Abd.ülrahman bey 5 ve 6 No bor 
tur 7 No Yuıuf bey 11, 12 No Sü .. 
reya paıa ıkiracıhr 13 No ~t•f 
14 No peı ua Et. 15 No Ahın et 
Celal Ef. 16 No Kabil 17, 18 lıJo 
Kirkor ı 9 No Litfik EfenclU• il> 
No boıtır 21 No Tahıla Ef. 89t 
2a No Nazik ve Teodor 2i, d 
2 6 No Ro&enberı Ef. klracatır -
29 No dig~r odalar bothr, t.., 
ka vgir merdivenler mermer ol~ 
elektrik: ve terkoz suy:u terli--: 
havidir altındaki bila hava ınah• 
bodurum olup methali Fındıkcl 
sokağındadır hamn mesahaıııı•; 
aynı ve tam ka •gir dlr Hanrl E · 
kiracı olup elektril' tertibatı yari 

k 111et 
dır mağazanın temam •Y 

1 
ıı 

on bin ve tna müıtemllat [)I ;or 
zade hanı namı ile maruf ıııe•b.11 d·rt hanın tamamı yüz yirdl 0 t-

allı yüz lira muhammen k•rzir 
ildir mezkür hiselere talePfçiııde 
larm müzayide müddeti ya:ıde 
hiseye diiıen kıymetinin 

1 
ye 

d 
akçe& 

onu nisbetin e p .;'f )aralı 
ıın• • 29-288 evrak numara ıbiır 

4: ao tar 
daireye gelmerl 26· - i kadar 
den ıaat 14 ten 16 buçu a k ya· 
müzayideye devam olw>•'~ 
rln içraıı ilan oluunr. 


