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FIATI 

5 
Kuruş 

Yıl: 1 

FİATI 

5 
Kuruş 

Numara :62 

ABONE: 
Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tihidir 
c Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altuldl bergiln çıkar 

Piyango keşidesi Darülfünun 
salonunda dün de devam etti 

30000 lirayı 4673~:n~;~:15ooo lirayı 3137 nu
mara, 10000 lirayı 4008 numara kazandı 

Dunldı keılde,ı IU'Uıle devam 
ecliyorm. 

30000 
Lira kazanan numara 

46731 
15000 

Lira kazanan numara 

3137 
10000 

Lira kazanan numrra 

4008 

3000 
Lira kazanan numara 

24851 
2000 

Lira kazanan numaralar 
13901 ~8444 31689 

1000 Lira kaza nanla r 
1991 5102 15074 

15662 
18367 37274 43270 48561 

1 
Diler numaralar üçn. -uncu ıa-

hlfemlztn baıuıdadır 

Ekmek için, -;;~ede üÇ~n 
dokuz yoz altmış bin lira öd. yon 
Müstahsı·ıı 1ı - ............ 0 

1YOruz! 

-

er ma n para t . d 
değirmencileri fırıncılar ~a':~::~ en ~ızlannıakta 
hassıslar huzurunda olduX-u "b· ektedırler. müta-

t db. 1 . . ö gı ı cezrt v k . 
e ır er ıttihazını muvafık }(. .. e uvvetlı 

c guruyor1ar• 
Evvelki günkü nuıhalarımızda U.6 000 t b • 

lhtanbulun günde 4000 çuval una tad.'r. Bu o~ ufday ıarfolunmak-
1 Uyacı olduiunu Ye bu hesaba f i adar buğdayın nakit 
naza ,__ ç n ınavuna b-ı 

ren e&111eklerin her birine ' o ıne ve ıaire mas-
~ pal ra ıtıorta Gereli lıabet etU- rafılmolarak •en~de 346 000 ll 
••u Jazmııtık. veri ektedir· - .. ' ra 

Bu """- d .... 1 k kk ' ogutme maarafı 
..... • wfer maaraflardan ° ara 0 aıı 4 O 

elanek batına kaç kul'Uf diiftüğ-- 1,4,0,000 lir para heaablle 
ili ıoıterecetla. B u a, •akliyat ltlerlle 
mGtelaunıın çok 'd. itibarla bir uğraıan komfıyoncularla 360 000 

be1~tını aynen der~i~o:U~!p ~:a çuvalı ~aıatı 1 O Ura heı~blle 
Rl&DbWaın lafeli lcbl MDede r ıenedekı un ıarfJyatının mua-

mele verataı oluak 950,000 lir-

Bağdattan mektup: 
Şarkıkarlpte ıükUn ve asa

yltin devamı için İngiltere f ev
kalide ıarfı meıai ediyor. Bu
nun da ıebebl bunlarda birçok 
lkbıadl itleri olmasıdır. 

Bu ıırada onların ciddi surette 
ehemmiyet verdikleri ıey lrakın 
birçok· yerlerinde İngiliz ıtrket
)erlnln ııletmekte oldukları pet-

AUna 1 t (A.A) 
M. Ventzelos mecliıte bahriye 

ıl aaeU haJddnda vaki olan lıtih
~ba verdlll cevapta hGkdmetln 
bahri programım uzun uzadıya 
tuh ecterek demlftlr ki: 

• Hükdmek saffı harp harp 
ıemilerinl bir tarafa bırakarak 
laaflf filoJVıve tanare kuvvetle-

rol kuyular ın muhafazasıdır. 
lıte bunun için lrakın komıula
rlle düımanbk veya ıul tefehbllm 
halinde yaıamasını hoı 16nnlyor
lar, çünkü buralarda ıükQnun te
kaaıur etmeılnln petrol kuyu
ları tılertnt geri kalması ve bina
enaleyh lnglllz ıırketlnln zaran· 
nı badi olur. 

Devamı 2 inci aahtfecle 

Seyr}sefain lıakkmda iktisat vekttletlne 
muracaat eden milli vaparculardan 

Cemal B. 

rint takviye etmek ılyaıeUnl bir 
tarafa bırakarak hafif filoyu •• 
tayyare kuvvetlerini takYlye 
etmek ıiyaaetlnl takip etmektedir. 
Bu ılyaıeUn esaaı yalnız btlkelmete 
haı olmayıp ıulh merbut olan bel· 
Uln memleketin mallcllr. Yuna· 
niıtan aleyhinde olanlar el& dalad 

Devama telaraf haber_....,. 
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Sahife 2 

.. .. 
GUNI.UH /fRHBLB' I 

, 
Seyrisefain ikran1iyeleri 

Geçenlerde seyrisefain umum 
müdürü Sadullah Bey ile haıı ıu
be müdürlerinden mürekkep bir 

arubun, bütçesinde dehıetli açığı 
olan ıeyrisefain kasa ·ından ikra-

miyeler aldıklarını hayretler içinde 
yazmıttık. 

Evvela bizim de hakikat oldu
funa inanmak iBtemediğimiz ve 
fakat ( ihtiyat kaydile ) sütunla
rımıza geçJrmit oldufumuz bu 
hayretlere ıayan haber, ma
aleıef (Sadullah) Beyin bir re
fikimize verdiği beyanat ile res
men tahakkuk etmf ttir. 

Sadullah beyin bizzat söyledi
fine aöre, verilen ikramiyelerin 
idare meclisi kararile verilmif 
olduğu anlatılıyordu. 

Asıl hayret edilecek nokta da 
bu idi. Çünkü kazanan bir mües
sesede vayreti aörülerek, hizmeti 
sebkeden memurlara ikramiye 
vermekten daha tabii birfey ola
mazdı. Fakat, bu kayt, ancak ve 
miinhasiren bütçe aç1ğını kapa
yan, daha sonra binlerce lira ka
zanabilen bir müessese için va

rit olabilirdi. 
Halbuki Seyriaef ain idaresi 

arzu ve isteie göre dilenildiği ıe
kt ide idare edilir, hisabı kitabi 
bellisiz bt r idare olduğu için 

kazanç ıöyle dursun, kendi 
kendisini idareden aciz bir mües-

ıeae idi. 
İdarenin bütün açığı da füzuli 

ve kendi cirminden fazla itlere 
el atmak istemesinden, lüzumu 
yokken bazı hatlara vapur iılet
meğe kalkıomasından ileri geli
yordu. Lüzumsuz bir inat yüzün
den, hem kendi zarar görüyor, 
hem de diğerlerini zararlara so

kuyordu. 

Bu, muhakkaktır. Aksini 
kimseler iddia edemezler. Ni
tekim idarenin 1930 bütçesini 
Ankaraya götüren Sadullah B. in 
koltuğu altındaki cüzdandaki 
bütçe blllnçolarında, iki meclisi 
idare azasının, idaresizlik yüzün
den verilen açıklara itirazları 

vardı. 

Bütün ıu haklkatlar meydan
da ve göz önünde dururken, Sey
rlsefaln idare meclisi azaları na-
111 oluyordu da bunca açığa kartı 
bol keseden ikramiye veriyor

lardı? 

itte, asıl üzerinde durulmak 
l&.zımgelen mes'ele de budur. Hat
ta Sadullah bey Ankaraya gider
ken her nasılsa ikramiyeden mah
rum bırakılmı~ olan bazı zevata 
yeniden ikramiye verilmesini em
ret .nit, son parti de bu suret ve 
tekilde dağıtılmııtır. 

Tabii, bu son haberi aldığımız 
zaman biitün bütün hayret:miz 
artınııtı. Böyle olmamak ta müm
kün değildi. 

Acaba giderayak seyriıetai
nin yaralı bütçesi ve kasadan da
aıtılan •on partide gene idare 
meclisi basının malumatı var
mıdır ? Meclis azasının haberıi ve 
mnsaadeal alınmadan böyle bir 
ıey yapılmıyacağına göre, ne di
yeceğiınizl cidden bilemiyoruz ! 

Seyrlaef aln idare meclisinde 
bir zat yok muydu ki ortaya çıkıp 
ta; bu nasıl ıey efendim. Zarar
dan kime ikramiye vermek lati
yorsunuz! deıin. 

Eicr bu ıekllde itira zeden olma
mıısa ne kadar teenür duyulsa 
yeridir! 

Sadullah Bey neden iki bin 
Ura alıyor? Koca bir devlet mil
essesesfntn üç milyon ıu kadar 

YARIN 13 Şuha~ 

Kar yokmuş 
~~c--

Rasat n1erkezi, bugün 
havanın yağmurlu ve 
bulutlu olac.ağını haber 

verıyor 

Hücum 
-·>Po-!:t-

200 silahendaz 60 ihtilalci 

M. Vedizelosun Bahri mesail hak
ında şayanı dikkat bir nutku 

Dün, gündüz latifçe gör{inen 
ha va aktam geç vakit birdenbire 
değitmif ve kar yağmağa batla
mııtır. Hararet, sıfırdan yukarı 

8 derece iken az bir zamanda sı
fıra dütmütUir. 

1 
Geç vakit Y eıilköy rasat mer-oı 

kezinden aldığımız malumata gö
re bu kar, devamlı olmıyacaktır. 
Bugün ha va, ekseriyetle bulutlu 
ve yağmurlu , olacaktır. Rüzgar 
bir az kuvvetli esecek, fakat,kar 
yağmıyacaktır. 

Paris 12 ( A.A) 
Pazartesi gecesi T onkinll 2 00 

silahendaz ile 60 kadar ihtilalci 
yerli bir tabur asker mevcut olan 
Y enbay müstahkem mevkiine 
hücum etmiılerdir. Bir yüzbaıı, 
bir mülazım, bir muavin zabit, 
iki çavuı, bet yerli telef olmuı; 
iki zabit, dört küçük zabit yara
lanmıftır. 

Sabahleyin saat 9,5 ta Hanoy
dan gönderilen bir müfreze as

ker sükunet ve intizamı iade etmlt

tir. Sivil ahali sükununu muha
faza etmektedir. 

Çalılık araziye doğru kaçmıı 
olan 60 kadar asi tayyareler ta
rafından takip edilmektedir. 

Gene aynı vece Hunghoadaki 
• 

Mlltı karakoluna bir taaruz ol-
muttur. Bu hadiseler ecnebi tet
vikile yapılan ihtilal propagan
dasından ileri gelmektedir. Mu
harriklerin baılıcaları tutulmut 
ve mahkCim edilmit tir. Lazım ge
len tedbirlerin alınmasında de
vam o unmaktadır. 

Valii unn1111iye enıir 
Parhı 11 1( A.A) 

Gembeyden ,blldirildl~lne g{;

re silah endazların isyanı esnasın
da taarruza mukabele etmek istl
yen bir zabit telef olmuıtur. Müs
temlikat nazırı hemen derin bir 
tahkikat icrasını valii umumiye 
emretmittlr. 

Pariste nümayiş 
Paris 12 (A.A) 

Yüzlerce kimse · Sovyet sefa

rethanesi önünde nilmayif yap
ma~a tetebbüs etmlılerdir. cum
huriyet muhafız kıtaatı ile polis 
nümaylıçilerl dağıtmıştır. 12 kiti 
tevkif olunmuıtur. 

l'alcbe nünıa yişi 
Hendaye 12 (A.A.) 

Salamanktan birdirildiğine 

göre talebe bir nümayif yapmıı 
bir takım vahim vak' alara sebe
biyet vermittir. 

Sivil muhafız kıt'atı bir çok 
defa hücum mecburiyetinde kal
mııtır. Sokaklarda karakollar 
dolaomaktadır. 

1'1adritte bir nutuk 
Madrtt 12 (A.A.) 

Bin kadar cumhuriyetçi tara
fından tertip edilen bir ziyafette 
M. Lerouks fU beyan;:ttla bulun
muştur: " Ceneral Berenguer' den 
Anuol felaketinden mes'ul olup 
olmadığını sormak laz m~ır. Eğer 
mes'ul ise iktidar mevkiinde bir 

dakika bfle kalmaııı caiz değildir. 
Şayet mes'ul değilse asıl mücrimi, 
içtimai mevkii ne olursa oleun ce
zalandırılmak icap eder. 

Dö H.ivera Pariste 
Pariı 12 (A.A) 

Gazeteler, prlmo dö Rıveranın 
dün yalnız olarak Parlse geldiğini 
yazmaktadır. İstasyonda kimse 
kendisini intizar etmiyordu. 

borçla ıenede birkaç yüzbin lira 
açığa hoAulduğu için mi? 

Şayet böyle ise: Yerden gö~e 
kadar haklıdır. İki yerine bet bin 
almnıı lcabeder. 

ARİF ORUÇ 

olmak üzre harbı takip eden bü
tün muahedeleri hüsnü niyetle 
kabul etmiştir· Çünkü harbi u
muminin tevlit ettiği darbelerden 
sonra heıeriyet bu gibi inkılapla
plara mani olamadiğı takdirde 
terakkiye doğru olan yoluna de
vam edemez. Binaenaleyh hepi
miz sulha ve bilhassa Türkiye 
ile olan sulha ınerbutuz. 

Dört buçuk asır devam eden 
megalo f dea ile rneıbu olduğumuz 
müddetçe Türkiyeye kartı harp
cuyane hareketirnizi temin ede
bilmek için labiatile Adalarde
nizinde hakimiyeti istihdaf edi
yorduk. Fakat rnademkl muahe
delerln bize çizdiği ve temin et
tiği hudutları kabul ettik ve ma
dem ki Yunan refahını bu hu
dutlar dahilinde temin eylemeğe 
azmettik.Adalardenlzinde hakim 
olmak fikrimizin esası da or
tadan kalkmıı ' oluyor. Bu
gün Türkiyenın sureti kat'i
yede sulhcu olduğuna ve ne 
Yunanlstanın ne de diğer herhan
ll ecnebi bir rneınfeketin toprak
ları üzerinde gözü olmadığına 
kanlim. Türkiye Türk devletinin 
yeniden tesisine vakf ınefsetmittir. 
Türk İmparatorluğunun llğaıından 
sonra Türkiye milli bir devlet ol
mak istediği takdirde ecnebi mil
letlere ait toprakların fethinde 
hiçbir menfaau olmıyacağını kat' -
iyyen hissediyor.,, 

M · V enizelos 19 2 5 te Lozan' da 
ismet Pat anın Türkiyenln garbi 
Trakyada kat'iyyen gözü olmadı
ğını ve Balkan milletleri kendisini 
topraklarından bir kısm mı hediye 
bile ebeler reddedeceği hakkında 
ki beyanatını hatırlatarak demiı
tfr ki: 

" Zannedersem bu teminat 
samimidir. Çünkü yalnız Türkiye
nin menfaatine uyğun değil aynı
zamanda İsnıet Paşa gibi otorite 
sahihi bir siyasi recülden gelmek
tedir.,, M. Venlzelos Lozan müza· 
keratinda Türkiyenin yalnız eın
broı ve tenedosu talep ettiğini 
ve diğer adaların Yunanfstana ait 
olduğunu kabul ederken bu bapta 
hıçbir talepte bulunmadığını da 
hatırlatmı§tır. M. Venizelos bir 
harp :ııkuu yekdf yerinde Yavuz' 
un ne gibi bir rol oynayabileceği
ni ve Yunanistanın ınünakalatını 
temin içtn ne suretle hareket et
mesi lazım geleceğini tetkik t!de
rek büyük bahriye ıura.sına tevdi 

etti~i ve Yunanistanın bugünkü 
bahriye siyasetini ihtive ettiren 

raporunu okumuıtur· 
Bu raporda saffı harp gemi-

lerinin vazifesi ve ;\dalar denl
zlnhı hakimiyeti hakkında M. Ve
nlzelos diyer ki : " Yunan hükCı-

T "rkiy meti Yunanlstanın u eye 
kartı bahri tefevY'uku icap etti
recek herhangi bir tecavüzü harp
te bulunacağını zannetmiyor· 

K T - I . nı'n de Yunanistana eza ur tyıe 
k t "zt bir maksat takip 
arıı ecavu 

etmediğini ve AY'rupa hakimi· 
yetini tevsi hususunda hiçbir ar-
zusu olmadığından statukoyu 
samimiyetle kabul ettiğini zan
nediyor. Türkfyenln galip ve Yu-

naniıtanın maglup olarak imza 
ettikleri Lozan muahedesi Türki
yenin harbi umumiden evvel Mi
dilli, Sakız ve Sısam adaları üze
rinde beslediği maksatlarından 

samimiyetle feragat ettiğini ispat 
eder. Diğer taraftan Türkiye 
pekala biliyorki harp ile Akdeniz 
statukosunun tebdiline beynel -
milel sahada müsaade edilemez. 
Çünkü önünde bu gibi hareket
lerine mani olmağa ve icabında 
bastırmağa sureti kot'iyede az
metmit Cemiyeti Akvamı bula
caktır. M. Venizelos Türkiye 
ile tahdidi teslihat hakkındaki 

müzakerelerden bahsederek 
demiıtir ki : 

Bu fikir tekrar müzakere sa-
hasına sokulmut ve Türkiye 
cilmhuriyeti hükumetinin de ay
nen bizim prinsiplerden mülhem 
göründüğünü ve bahri kuvvetle-
rimiz hakkında bir itilafa vara
bileceğimize meclisinize arzile 
bahtiyarım. Bir seneden beri de
vnm eden müzakereler hltlnce
ki bitecektir- ve Türkiye ile dost
luk muahedesini imza edince bu 
mes' ele hususunda itilaf mümkün 
olacsıktır. Esas iki memleket do
nanmalarının müsavatıdır. 

J(ürck nıahkunılaı·ı 
Perpinyan 12 (A.A.) 

20 kadar kürek mahkumu 
ispanyada hudut civarında bulu
nan f igera zindanından kaçmı§
lar ve şarki Pirene dağlarına il
tica etmitlerdir. Jandarma müf
rezeleri firarileri aramaktadır. 

İşsiz aniele 
Selanikte hadise çıkardı 

Sela~k (A.A) 
lısiz kalan tütün amelesi ima· 

lathanesi önünde ha zı hadiseler 
çıkarmıtlardır. Zabıta nümayir 
çilerden 13 kiti tevkif etmlttir. ..................................................... .,. ... 
Ekmek mes' elesi 

Birinci ıahifeden devam 

rekabeti izale için bazı tedbirler 
alarak değirmencilerin, müıtah· 

ıillerin ve fırıncıların zararlarını 
tahfife muvaffak olmuılardır. 

Bizde de bu gibi çarelere tc· 
'teHül ederek zararlara mani ol· 
mak kabildir. Bu itte ne ek· 
mekçilerfn ve ne de fırıncıların 

ihtikarlara olmadığı halde daima 
:ı:arar etmektedirler. 

Müstahsillerin malın para et· 
memesinden sızlanmakta deAlr
mencller, fırıncılar zarar etmek
te olquklarından bahsetmekt.~, 

halk ta ekmeğin pahalı olduğun· 

dan fikayet eylf"mekte olduiundan 
ekmek mes' ele sini etraflıca tet
kik ederek Fransada olduğu gibi 
icap eden tetbirlerin alınması için 
hükümetin nazarı dikkatini celp 
ederiz. 

~Bugünün siyasi işlerinde iktısadi 
menfaatlar büyük bir roloyniyor 

Birinci sahifeden devam 

Bütün bu dütüncelerledir ki, 
Türkiye ile Irak arasında dostluk 

tee11üsüne Te Türkiye - İran -
- Irak hükumetleri meyanında 
dostluk muahedesinin aktlne ln
&llizler tam ciddi surette çalıttı u 

lar. Şimdi bu üç komıu pek dos
tane yaııyorlar. 

Bugün lngilizlerin ehemmiyet 
verdikleri mes' ele Irak - Necit 
- Hicaz ve Necil Kıralı lbnisau
udun Irak hududuna yakın olan 
"Safa,, namındaki mevkıa gel
mesini fırsat telakki ederek 
iki Arap kralının, kral İbnisüut 
ve kral Faysalın mülakat ederek 
iki memleket arasındaki sul 
tefehhümü izale f ikrinl Irak 
hükCimetlne lika etmltlerdir. 

Bu mülakat 28 kanunsanl 
tarihinde vukuhulmak mukar
rer idi. Kral Faysal ile beraber 
Reisi nuzzar Naci Pata Güveydf' 
hariciye, haıbiye ve dahiliye 
nazırları ile bir imam, bir 
tab!p ve müllkat için kurulacak 
çadırları tenvir için bir de elek
trik mühendisi gf deceğl ii bi 
İngilizlerden de fevkalade komiser 
Sır Frensls Hemfriz ve dahiliye 
müsteoarı Sır Karnuvalls azimet 
edecektir. 

Bu sırada. in'lkat edecek olan 
Konferansın bitaraf arazinin Ra~ 
himlye denilen mevlciinde olmaH 
kararlaıtırılmıttır. Buna Ibnissüut 
ta muvafakat etmııu. Fakat bir 
ay ıonra mütarünileyh batkı\ bir 
yere naklettiifnden mülakat ve 

konferans tehir edildi ve henüzka
t'i surette zamanı taayyün etmedi. 

Bu konfranıın mesaisi iki kı· 
sım olacak, birincisi Kralların 
mül.Akatında dostluk mes' elesl 
tekarrür edecektir. Bundan sonra 
tarafeyn murahhasları Necf t -
lrak arasındaki muallak mesaili 
hali edeceklerdir. 

Bunların en mühimleri tunlar 
dır. 

1- Irak hudut bekçileri mes'· 
elesile Akir Protokolu 8 üacü 
maddesinin tefsiri. 

2 - Irak atairf nden yağına 
edilen teylerin tasfiyesi. 

S - İki taraf aılretlerinin ot· 
lakıye meseles!nin halli. 

4 -konsolosluk muahedesi aktf • 
5 - mücrimin iadesi huıusuıı· 

da bir muahede tanzimi. 
Kral fbniasüut Şeyh Hafı:t 

Vehbi Hicaz Hariciye Nazırı Fuat 
Bey Hamza ve Şeyh Yusuf Ya•I" 
ile beraber olarak konf eran•tıJ 
hazır bulunacaktır. 

* 
Irak ahvali ıiyasiyeainde bl~ 

tebeddül yoktur. Britanya ile lrıs 
arsında henüz müzakerat baıta· 
ınamııtır. Fevkalade koınıser 
Londradan yeni muahede hak" 
kinda talimat bekliyor. 

Irak hükumeti mecburi asket" 
la" lik kanununu bu içtimada par 

mentoya taktim edecekti velak~ 
iJ" 

bu hususta lngiltere ile olan X::.ı.ı-
zakerede ihtilafı nazar ha11l 0 u" 
tundan askerlik tıfninde yeni ırıfp 
ahededen sonraya talikı müne.• 
görülmüttür. 

' 
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Tayya e piyango keşidesi Daraı
fünun salonunda devam etti Mem,leket haberleri 
300 lira kazananlar 

&759 9068 10488 17437 
19118 21987 2267? 28596 
85995 86340 37184 42382 
.. 8059 59978 

100 lira kazananlar 

lzmirde 9195 8988 51728 89007 
80418 28819 50668 84788 BaDdaJtan bildirili11or: ••at• 
4104 28'108 5071 57688 Irak maarif umum mldlrl- Üç senelik liman faaliyeti Para istiyor 

8800a ,&529 29940 '8262 yetine tayin olunan Kahir• TıcareU bahriye mGdClrlQG bmir-Berpma yolunun IDfa· 
1, 510 konıoloıu Reılt B. ElhacaJa 927 Mn•I dahli olduiu halde ab bltmtı Ye m6taahhlt, dan J0-

30 lira kazananlar yeni vazlfeıl teı,..afla teWll 929 aeneıl nihayetine kadar &mır lun kabulG muvakkat muamele-

frakın Mısır konsolosu Amele 

8 16690 70 .. 9 olunm111tur. Mumalle,hln yerin• llmaDIDln "- aenellk faaliyetini ılnln yapalma11 için Nafia bat 
52515 .., K-L• L. • ____ ı ......... ~ mtıliendlılfline m6racaatta bu· 

869 1498 1849 1655 52251 &2299 82428 11111re ıru: kCJJPU101•-- ıetteren bir rapor huarlaliutbr. lwunuıtur. Bergama yolunun ln-
ttZa 2189 2518 2686 

21797 
6513 7768 Necdın 1alnk,bar1c1ye num Dr. Bu rapora aite: ,..tında lnıllamlan ıunelelenleoı 

-.04 4'88 8718 7001 
89207 

:::: 86155 54UO Abdtıllabtddelmacmıa taJIBI için 927 Seneolnde 588 Ttırlıc, 70 ı.tr kum., dtıa Nafia bat mllhea-
80&8 8131 8218 8225 :Sa!!: '840 88721 87794 Mnır h~ ıatıftu Fraum, 279ftalyan, 1ss ln,ıbz dtalllhıe mllracaatla ,-,.ı.. 
8'88 8756 18294: 18596 84as '8150 27840 27440 olunmuı lıe de henb c:eY&p ,

9 
Alman, 54 Felemenk, 48 SoY- · rlnln Yerllmec1dderlnden bahula 

lt&S2 14150 15948 16589 21859 571539 52401 8939 rirut etmemtıur. t 
40 

Yopıllv, 5 Romanya, mtltaahhıdı ılklyet etmlılerdlr. 
17190 18408 18714: 18881 8a249 58000 21455 9089 Dr. Ahmet Kadri bq lrakın ~; Amerika, 4: lapanya, 7 lıveç İzmirde bir ayının 
192159 19296 19829 20719 , 7190 84:458 81929 13245 l.kenderlye konaoloılutuna taJln 

1 
Noneç, 

8 
Danimarka, 6 Belçika, t marifeti 

20885 20955 '21291 217&5 '1888 17865 8290 45781 olunmuıtur. J 1 Polon•& 2 Muır, 1 lran lzmırdeblr ... , T----•1. bava· 
• ı .. be 1 apon, 1 ' , ı- ..--22210 2221' 22898 28061 28084 25001 22762 49745 Mısırda bulunanyenı1tur 165 

Yunan banclırah ki, ceman lııın1ayaklancbrmıı, yaqınçıkar-
2a1T4ı 2821'1 28602 2879

6 
89767 1268 56778 9359 Kahiredengaıılıgor: 

286
9. mıı ve herkesi hem zeftli, hem 

24:815 24550 27241 27889 88025 11482 38412 22800 Burada Am•rlkamn Pamd· 
928 

aenetinde ile, 952 TClrk, de korkula bir bal içinde bırak-
28055 29258 81108 82866 86112 6506 19996 45525 •ama eyaleU mke m6dlrt M. 89 Franııs, 288, ltalyan, 258 mııbr. 
8401'1 44812 85085 BS809 84:~88 20681 52422 8810 Elen Ronan rlpeetl altmcla...,. lnt11b, 

58 
Alınan, 

55 
SoYJet, 65 Ayı, eczacı Aziz Cevdet beJe 

18180 118759 n808 88110 76'8 5822 10117 48777 alllra URJ'&D hır lr.ey'et ........ y ....,.ıa .. , H ineç, 2' Amerllıca, aittir. Azız hey hanu.btr-bdar 
88522 89105 41002 11150 1969l 52849 5138 21951 Ba .._,etaa 

908 
_...... ~o Felem-'t, 

20
Noneç, ş Ro- enel ıettrtmıı ve ıtmcll1e kac1ar 

44ı551 45129 45898 '54:2
8 

88198 7 - 7 
t eczaneılnln yanmda bir elamda 2 4:027 25888 58590 keıf-"'-. tClrbe •aklaada M. Ro manya, 8 lran, 2 Danimarka, b l b '5478 45761 4.8',8'1 514:8 ......... eı emtıur. Ayı epeyce 6ylmGf 

52801 52981 5.-ne 58668 34921 1038 47620 80592 be.,.nab aUJede batanmu•tat ı 2 Danimarka, 8 Polonya, 2 Mıaır, Ye pek tabii olarak yavaı Jaftf 
54856 5510& &S-215 564:27 7020 24741 21148 28945 Bu ttlrbe ilk Flrawnlarclan 2 Bulıar, 8 Belçika, 99 Yunan, ayıhlnu 16ıtermele batlaaatt*• 
558, 9 &&818 16°'' IS7166 

18648 29810 8061 57159 
birine alt olup llllllttan takriben banclırab ki cem'an 8027. Nihayet dCbı aabahleyin slndrbal 

58818 59219 22565 24922 86120 47752 28 tene •nel lata eclllmlıttr. 929 aenellnd• de 628 TClrk, kopararak aokala fırhumt •• !!!!: ::::: •1275 27870 88810 58596 Mnann tallı """' .,.. anı 
70 

franm, 282 ltalyan, 216 in- seçmekte buluna, ha)'ftllla'ra 
51285 8281 58279 25798 

0 
F ı menk aalclıl'llllfbr. Hayvanlarla beraller 50 lira kazananlar 26888 27472 88228 83857 JGa altnut kademdir. Şimdi iç sfliz, 58 Atman. 1 Ame e rıa.: 

"aaı a1,11 i28A 5182 28809 2852 56850 57088 odalara aldea yoldaki a.ata bo- 26 lıveç ye Noneç, 28 e ' =~ ~::.. Wrutla~Y•::r:-= 
• taltm•kl& IDttfıal baluua)'OI•· R 5 '1 y ota1ll.,a, 5 Mnır' • 7470 88e78 16118 4:951& 20064: 56'177 27891 5858 51 uı, 

2 
Bul lillCbıç bir panik olmuttur. AJ1 

MNI , 7900 9880 8507 6988 12201 17816 104:11 Suri1e ile Mısır 9 Belçika, ıo ,Romanya, - bir arahk bir hayvam yakal.paak 
, 1216 '59'0 8119 16180 11184 28105 14857 45830 Kahlredın bildirUigor: 4 Polonya, 8 Japon, US lıterken eczaneye alnDll ve laplrto 
llOl8 874ı7 '9190 80152 2'204 20289 4.4201 ~8471 Surtyedekt Frama f'eYblld• pr, 1>andırah olmak bre 2912 llmba11D1 devlnnlttlr· Umbadaa 
ıııoa 11081 '1272 25851 8937 62851 '1952 2185a Komlaerl tarafmdan 1ın8rllen Ydunanapur ıelmlftir. Bahri Uca- d6kCilen lıplrto atet alaut " 

\ 
b-ı a et T lktuat •anaın ... ı, ____ b '"79 0118 14978 10182 29880 834.89 88096 49889 tahrtrab haradaJıcı F..- 8-n, ret mtıdtııfllltl rapora ' Yan;;,""~ .andtırtılmllt 

211407 '88116 88788 2'847 55128 7798 9292 4081 Mıur Harı<t:re Nuanttne .....ıı ı v.ı.aı.ılııe pdertlecelıctır· 
99 

&J'I da ]lllbloaaralıc ılaw 
85398 881& 5'695 40078 59998 10860 etm11 •• Nuar.u mlprGlleyha t .rdı b·r deniz vak'ası ıade edllmlıttr. 
ıuu 5990 '1101 &100 55653 55290 ıneıık6l' tldbt .. b ·Ma!IJ'e Muan- ılin e 1 .ı ..ıs Jnnirde koope tifler 
69827 222 67496 48068 29908 81731 Une havale •1lelnlfllr. lzmlrln lnclral:ı:::.•ı&O lzmlrde teteWI en J•rll 
18971 107'1 32610 28950 47797 lS6954 Bu tahrlratta Mmr ile Franaa facluı ofmuttm• reae 8IN7UI mallan aabı kooperatifi hl...-

1528 8'7 11470 9972 9170 60l15 mandua altmda bulunan mem- llllet1'e ..._.. ••8i ..+el ~ ierlnl, hlldlmet mem...tannm da 
.,. l8'ol 1'5183 54.266 2282 82619 leketlerla ticari allb11 Mlckında .den bu ... "":rtelii'tr olaliblr aabn almalan "h111ed•• ,u.ı-
8759 42921 19870 48262 8305 7479 Sarı:re Fe..ı..ıwe Komllerl heJ'anı tllrll ~ ........,. ..., ım- !::itı"r:erlnevdl,;t~::. ";o': 

19141 2'812 8824 58267 86287 18488 mutalla etmekte 'te mnakkat b,.k al ~ap olmachldu 

89118 '9818 83752 15241 89415 2500 mmhedeııbı lıdam. ıııi6ıldetltıdea dada llo1ftaC' -8 ...... alaralıc de"""T~ftiş ediliyor 
'9808 amı 24'59 1102 28578 89122 ........ mtıtakabllt,.et tutııe en _,...ela 111 Bu 1ıca,.ı. ş...ı.ı Vaid ıılıcl:ret-• mııu.ı,. 
U188 891189 15248 9829 42789 44310 d)'acle _...... ıatıwulıo olanl -:::";. po11a m«6rt1atın ~den En•er B. ,.._ 

291190 59818 4.4278 5'0117 memleket -ı-.. ıcruı ır;:... ........ lılr ~ - ı nemene tftmlt Ye ka,malüdn 
L.....- - ........ ---~ ... -...R ....... __ ~ tekllfecllbnektecltr. • teelrlle batımtbr.Tay- beye alt bazı muamllllb t8fftte 
ıo.,c1nyada Omanyada Irak petrollan imtiy8%1 =-~ ı.ı.~ıı.:::.u::..1'>o:..::..........;;1m111 .... ıur .... ~-. ..... 1a_m....:.•tb_r_. _ 

y ... te111 aıöl'&alttwl tet-k
ktl etm1t1W•..,,..k a.,.e-
lralett a~ --- Harbi,...,..-• • 
ana olan J ... ral Dtım•• Beren-
........ ~. Daladlye 
Na9anı ...... ,. kadar ....._ 

-llııllit--tm fMhman ·~ ................ lttlillMI-

ft1

_ ! •I a I• Ban<tattan yanhfJOr: t 

w mu,bim tehlike Mlllp ()iımanlı Lıi&ıerata.ı.ııu Times' e göre 
........,.. lılOmiliı. n...,.._ umanıncla Muaul petrollanm it- ·•I r t• • 
ı.tn&n •l'tmall .. dit• taraftü letmek tızen •Ttlrldye petroDan Balkan köylüsü nedır ? 
anUaemlt hareklb dola,..Ue Bat- flrkeu. namde bir Jnanta t1rketl __ .a..j balkan k6ylCl· 
Yekil bir konferanı akteW. Bu teteJ..ddll etJ:DifÜ• T~blr makalesinde 
konferema HarbiJ'e N&z1n, Erkl· Mmulan Jrab Yertlm..ıh~la .O ba._ .. , ........ 

11 
ellerinde tuttufwau, 

ftl litcrhıye Re111 ve iki muavini _,,_ •-r ....ı.et kendi - onun ~ ~ .. .a.. 
~....._ at~'-- nue mezau ,..... a...ul. .au, ~--tL•tler &luqı ·a&Jp-

117• nazın Ye Buarabya a.rt ._it .,., ..... mtfte&tlau ......-
., U liiGdarn lftlrak ebnltler- rtıchanını taaıail l kuJU• l&Dfa enelklnden daha lyl 
aır. neft ıtrketİ tfjU e petrolbdı tır te6 Gazete l\eUcel mekal 

Koni lanm ııletm•k J'Ubll • Pfl10r:__.._... htlktmederlnln -.r-
. ...._ tlç aGıı cle•am et- -...namede tlrket, pet· olarÖ ...-n 

mıttrl". Bli- ttitlfrtt cereyanla Bu 1mu,.-.--i.ledtıt bir dhe- fail hayabnda k6ylcılerln prp IDkMI• ~lib brarlalr rol ha~,ı:~ dbederl htlk6• ~-•eketlertncleld ıınal tredönl· 
aluı11ıı1tar. Unl tıletlp ~ daale edebi- -~ rollerine mlfablb hlldm 

, • • , . QA..;ı., fol ~ met batka bul ~ la beldenebl· 
Ceıtıt! lecell mab,,.t UDUJOr. ltlr rol oynama nnm 

1Yt'ti belediye .....-•lenin IMi mar lecelfnl yazmaktadır. 
-··~~~·~.'• & toplan Şirket, ....... w..dlltll· 
~ "' .......... ..._ak clnrnun detlle balh ~ tadl-
~· .,.!~~ ·~~tmlet den hGkQaaettd 
wır. ua_ ._......... - 11ia1Mıetem1"!n k arusıtıda 

..Darl1& ısır - v ca 

bma dCbı :!'ltellaıa ~t f8aadatfan g~~ akdolu· 

rlf .......... p~..:_~- Mnırla ~ ınıı1ıca...ı--
edllmek Gue celae ;r•re _. laclel iCalılM komololu 

nrllmıtUr. "' •:reı ~-- edtlmlftlr: 
imtihanlara alnniyen terdi- ~"" 

manlar için hu hafta bir imtihan 
J&pılaçckbr. 

Emanet inşaatı 
Bu Mne Japalaeak tnt-t için 

emanet he:r' eti fenn1pa1 lau bu· 
çak mll1on lira tahtllat lttemek· 
tedlr. Jap•ı... .. ............ .............. ~ .... 
.. 'JeJt:b~swx•qmGM-*11&. 

Mısırda Ramazan 
Şabanm ylnnl" dokmqncu çar

tamba ,cıncı hilalin ruyetl kabil 
olmaclılmdan tekmili aelaıln ıu

barlle Cuma ,nna rama•n•n tik 

pCl olacalı Mwr Şer'I mabk~ 
meıl tarafmdan llln ecldmlıu~ • 

Bir Mısır lirası daha 
bk defa olarak tanare ile 

Berbnden Jtıaa ıel•n tanareci 
Mııırh M.aa-t Sıtkı efendiye htl
k6met waftDdan 1000 Mı11r lira
• mtlklfat Terlldlil ıtbı lakende

il,. 11eledlJ•laden de a111ca 1000 

lira lt&llDI ua~ Salt Tabnaat 

-~tir . 

Polis müdOrQ 
Yangın tahkikatı 
hakkında ne diyor 
l>GDka akpm ~eleltilBea 

biri tarafından ~erde Galata 
Saray Komiler •• bam memur
lannın (~Al•n) aoblulcl&ld yan
aın mee'eleatnden dola.,. tepdd 
edilecekleri JUJlmııtır. 

Bu mea'el-. hakkında Polll 
mCldGrl Şerif be1 muracaat eden 
bir maharrlrlmize : 

- Yanpn mes' eleılnden hlt 
bir memur hakkuıcla tahkikat 
yapılmamııbr ve hiç bir memur ela 
dellturllmemlıtlr ,, dem1tt1r. 

Kaçakçı Yahudiler 
Son zamanlarda Balat Fener 

•etalr mahallerde _,..vller ta• 
rafından muztrr1 nlıhat an1aoı 
Dltadır ruhu ve mcıleneı ıularla 
kaçak rakılar yapılarak aatıhb
lınclan hulnel lllllllyenln 'unn
na çabfall aablbb kaçak~ 
haldnada tahkikata bqlanıl""8 
br. 

Kaçakçı Yahuclderln cllnJe-
11 de aabıkah olduklannclan clallM 
•-urlara kartı ,.ımele ccır'it 
etaekt.dlrhtr. 

Ba mmlr .,ı,.- bir ,.p...... :U~"llBtr.~ 
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1\luharriri: HAL.İl .. CEıViAL 

Her hakkı Mahfuzdur ·-------

Arabanın yoraun hayvanları
nın ıırtından sular fıtkırıyordu. 
Y aklaımıı olduğumuz yüksek 
binanın pencerelerinden etrafa 
ziyalar ıaçılıyordu. Hemen beni 
karıılayan kapıcıdan (A) beyin 
nerede olduğunu ıormuıtum. O 
zaTallı da ıaııraııı, gece yarısı 
ıelen ltu ziyaretçinin buralarda 
ne iti olmalı demlfti. Aradığım 

zab bulmakta gecfkmemtıtfm. 

Biraz sonra (A) beyle karıı kar
ııya gelmiı odaların birine dal
mııtık. 

Koca meclis salonlarında ses 
ıeda keıilmiı, ortal•ea bir ıssızlık 
çökmüıtü.. Nitekim iki dakika 
zarfında .. telefonlar iılemeğe baı
lamıı, vaziyet derhal tevazzuh 
etmiıtf. (A} beye icap eden bütün 
tafsilatı anlatmağa devam ediyor
dum. Ben ıöylerken bu fedakar 
arkadaı yumruklarını sıkıyor 
dlılerlnl gıcır gıcır gıcırdatıyordu. 
Kinle dolan göğsünün kabardıfını 
hi11ediyordum. Onun karıısında 
bulundukça bir derece tahaffüf 
eder gibi olmuıtu. Bina dahilinde 
umumi bir fevkaladelik göze çar
pıyordu mütekabil vaz'iyet derpif 
edilmiı teıkilit erkanına malumat 
verilmfıti. 

On altı M~rt sabahı ortalık 
henGz aydınlanıyor sakin bir hava 
içertainde, horozların ötüıilnden 
baıka hiç bir aürültü tıitllmtyordu. 
Zavallı, masum, İstanbul halkı her 
ıeyden bihaber sakin sakin, yatak-
lannda mıııl mıııl uyuyorlardı. 
iki aaat kadar evvel Beykoz ıırtla
.rından Geyve ormanlarına ılık 
Sakarya kıyılarına yettımek için 
yarıı ederceıine koıanlar lıtan
buia ıon bir nazar daha atfedi
yolardı. 

lıte vatanın ekseriyet halkı 
böyle canla, baıla uğratırken, 
dalları, tepeleri atarken üç beı 
vlcdanıız da İngiliz kumandan
lıi\na arzı minnete ıitap edi
yordu. Bunların içinde orta 
boylu ti ıman, esmer benizli 
birili de vardı, Bu yolda giden
lere daima tefevvuk etmek 
bulyulle amirane vaziyet takı

nıyordu. Şfıkin patlak gözle
rinden bütün ıece uykusuz kal
dıfı belli idi. Bu mütehakkim 

(Don kiıot) kılıklı budala NJgahban 
cemiyetinin meıhur simala
rından tüfekçi Y akup ustadan 
baıkaaı deiildi. 

SaA elinde tuttulu kamçuıını 

6 -
dizlerine vurarak arkadaılarına 
hararetli hareretli birıeyler ıöy
liyordu. Yakubun ötedenberl Ta
zlf eıf Beyazıdın sıra kahvelerinde 
kabine listesi tanzim etmek, ıu

nun bunun aleyhinde atıp tutmak 
ve kendisini bu listelerle harbiye 
nazırlığına kadar çıkarmaktı. lı
te: bu budala adam mektebi Har-
biyenin cümle kap111ndan geçi
yordu. Yanındakiler de onu hat
ve behatve takip ederek ilerli
yordu. 

Burası, Y akubun girdili bu 
kapı, onun hiçte meçhulü değildi. 
O kaç defalar ellerile getirdiği 
jurnalları buraya bırakmııtı. Onu 
tanımıyan fngtliz asker ve zabita
nı hemen hemen yok gibi idi. 
lnKilfzler her nedense Yakuba 
daima hüsnü muamele edip du
rurlardı. Aceba ondan çekindik
lerinden mi idi? 

Hayır; İngiliz siyaseti itlerini 
gördürünciye kadar herkeıe karıı 
mültefitane olurciu, Y akup usta
da bu fırıatlardan istifadeyi ka
çıranlardan değildi. 

Kolayını buldu mu hemen ku
mandanın yanına sokulur pek 
çok yalan dolanla lngilfzlerJn 
gözilnü dört açtırırdı. Bir gün de 
ayni samimiyetle odadan girmiı 
kumsndana selamdan sonra ya-
nına sokulmuıtu. Harrinaton bu
nun niçin geldiğini biliyordu. 

Elinde tuttuğu lfıteyi Y akuba 
uzatmıı, "bu esami için bir diye
ceğin var mı?" demııu. Hiç fÜP .. 

heıiz Y akup bu liıtedeki ilimle
ri yegan yegan tetkik etmıı ha
zan durmuı hazan da yumrukla
rını aıkmıı, kafasını saUamııb. 

Artık onun itin her ıey ta-
mamdı. Daha yazılacak kimse
ler kalmamııtı. Yakubun keyfine 
payan yoktu. Gelirken de zaten 
yollarda tıgalin ilk semerelerini 
görmemi§ mi idi ? 

lstanbul baıtan baıa itilaf kıt'a
[ tile sarılmamıı mı idi ? . 

(Devamı var) 

1 
. 

l)oktor Fevzi Ahmet 
.; 

Frengi, belsoiukluğu, cilt, 
prostat zatı tenasül \'e kadın 
hastalıklarını en ıon usullerle 
az bir zamanda müsait ıeraitle 
tedavi eder. 

Adres Babıali Cağalof lu 
yokuıu köıe baıı numara 4 3 

Telefon İstanbul 3899 

++666++<~~~~ff~~~AAA~~6A~ff~,ff~~,ff~~ . . ~ . . . • , • • • • • • • • • • • ~ ~ • • r ... 
~ BAYRAM MÜNASEBETİLE :~: 

f ERKEK KADINveÇOCUKİ 
I . ELBİSELERİ ! • 1· i y 

1 İstanbul, :~: ı~ 
Y 

b ij 
Y eni OJami Caddesinde N° 31 .ı •. ~ :r .ı. 1 

9 • 
~ ~~· «.. :···································~······· ~ 

tıil YENi TÜRKİYE iiı•i 
~~ ................................•.......... : ~ 

T Elbise fabrikasından ; t ! ! TEDARİK EDİNİZ j 
b ~ 
'9!~ ~ ~ ~ ~~ • ·~~..... • •• ..., ....... r. ••••"•....-....... ,.)+:..: .. :..>•:..:..: .. : .. : .. :..:•+c•< .. >+>+>+ 

YARIN 

Spor inhisarı nıı 
Geçen kaftakı muhtelitler ma

çından bahıederken lstanbulıpor 
birinci küme ınuhtelitlnin lüzum
ıuzluğuna dair btr kaç ıatır yazı 
yazmııtık. 

Bu tenkitler nedenıe İıtanbul
sporlu Kemal Beyin hoıuna git
memlt bize karıı vaziyeti içtlmai
yesile mütenasip olmıyacak bir 
tarzda mukabelede bulunmak 
latemiıtlr. 

Bu zat ayni zamanda futbol 
hey' eti azasındandır .Asabiyetinin 
sebebini kendisine sorduğumuz 
zaman ne dese beğenirsiniz? "Fut
bol hey'etinln tertip etti~i maçlar 
tenkit edilemez.,, Biz bu sözlerden 
bir ıey anlayamadık. Eler futbol 
hey'etinin tertip ettiği maçlara 
itiraz edilmezse, demek ki, memle
kette tam bir futbol ( Monopolu ) 
vardır fakat her inhiaar gibi bu
nun da bir imtiyazı olması lAzım 
gelir ki Kemal beyin bunu ne 
zaman aldıklarını hatırlamıyoruz. 
Biz Kemal beyfn sözlerine ancak 
gülmekle mukabele ederiz. 

A. C. 
'f 

Yarın, takılın ıtadyomunda 
Şilt maçları yapılacaktır. Bu maç
lar Beykoz - Beıiktaı, Vefa - T. 
Kumkapı arasındadır. 

Kadıköy sahuında da Fener
bahçe ile Ruın muhteliti kurııla
ıacaktır. 

* Altınordu kulübünde ( pin, 
pon ) turnuvasının final maçları 
yapılacaktır. 
~c~---S7--) 9'Qc.ı :-Z 

Bulga~i~~an Yugoslavya 
ı tıJa f namesi 

Sırp - Bulgar muhtelit komta
yonu, müzakeratın bütün aksa
mında tamanıUe mutabık kalmıı
tır. 

Bulgaristan Hariciye Nezareti 
metin hakkında hususi rapor neı
redecektir. Nazır Burof müzake-

L 

ratı yapan he'yeti murahhaılar•na 
azaıına bu akıam evinde samimi 
bir ziyafet Yerecektir. Ziyafetten 
ıonra kabul Yakı olacaktır· 

Yunanistana ait bir 
istatistik 

Yunaniıtandan yazılıyor: 
Yunanlıtana 1929 senesinde 

(13,270,000,000) drahmilik emtia 
ithal edilmtı Ur. 

Buna mukabil Yunanistandan 
harice (7 ,ooo 000 ooo) drahmilik 
mal ihraç olunmuıtur. 

Bu yekunun içinde Türkiye-
nin Yunanistana ıattığı emtia 
bedeli ( 340) milyon, Yuna
nlatanın Türkiyeye sattıiı emvali 
kıymeti lıe (14,000,000) drah
mi tutmaktadır. 

Yunanlstana Amerlkadan 
(2, 100,000,000} drahmilik, lngil
tereden (1,660,000), Fransadan 
(1 ,250,000,000) drahmilik mal 
ithal edilmiıtir. 

Bulaaristandan Yunanistana 
(244,000,000) Yunanistandan 
Bulgariatana (3~1 000,000) drah
milik mal ıevkedilmiıtir · 

Yu&osla vyadan Yunanistana 
giden malların Kıymeti (yediyüz 
doksan milyondu). Buna mukabil 
Yuygoılavya (3~ 1000,000) drah
mtltk mal gltmittir. 

~-

TEŞEKKÜi~ 
Y edl ıene dit haıtalığından 

muztarip .olan ailemin hayatını 
kurtarmıı buhınan yegane cilt 
milteha11111 Sirkeci herif han ilıt 
kat, Doktor Şabnazer beye ga-

i zeteniz vaaıtaılle tefekkür ede
rim. Umum &aıeteler bayi vekili 

SELÇUK 

Tehditle para alanlar 
Geçenlerde Beyoilunda ( El

yazar Roıo ) isminde ihtiyar bir 
musevinin evine iki haydut gire
rek tabancalarile kaburga kemik 
lerini kırmıılar ve tehditle bir 
miktar parasını almıılardır. 

Polis ikinci ıube M. hu cür' -
etkAr karmanyolacıların derdesti 
için tahkikata baılamııtır. Pa
rası gaıpedilen Elyazar Rosonun 
hizmetçisi Belini\ ismindeki yahu
di karısı tahtı isticvaba almmıı
tır. 

Belfna ikinci defa fıtkvabın
da fayanı dikkat ifadeler verdi
iinden birkaç güne kadar ıerir· 
lerin derdest edileceğil anlaııl· 
mııtır. 

J.latatesle peynir çalmış 
Taksimde Rus tabaaaından 

Y akonun dühkanından ıabıkalı 
Ligor bir çuval patatesle bir 
tekerlek peynir çalıp kaçarken 
yakalanmııtır. 

J->ara yüzünden cerh 
Tophanede kayıkçı Tabirle 

altın dit Recep bir para mes'ele
sinden kavıa etmiıler Recep Ta
hiri çakı ile kolundan yaralamıı
tır. 

ikinci Sulh Hukuk Mahke· 
mesinden: 

Vaniköyünde 80 No yalıda 

mukim iken be rayı teda vl bulun
du~u Franıız haıtanesinde vefat 
eden Tütün tacirlerinden Kara
mürselli Veyıi beyin terekeıinin 

.umum varisleri tarafından vuku 
bulan talep üzerine 8/ 2/930 tari
hinde resmen taaflyeıfne karar 
verilmiı ve tasfiye memuru olarak 
avukat Şakir, avukat Methi Salt 
ve Fuat beyler tayin kılınmıılardır. 
Müteveffadan alacaklı olanlarla 
müteveffaya borçlu bulunanların 
ve defter tutma muamelesinde 
alacaklı oldukları tddiasile mura
caat edenlerin tarihi ilandan iti
baren bir ay zarfında Cumartesi 
ve Pazartesi ve Çarıamba günleri 
öğleye kadar mahkememizdeki 
taıflye hey' etine müracaatları ve 
vesikalarını tevdi etmeleri lüzumu 
ilin ve kendilerine kanunu mede
ninin 569 uncu maddesi hükmü 
ihtar olunur. 

İstanbul ikinci icra memurluAundan 

Y edikule istasyon caddesinde 
apartmanında ikamet etmekte 
iken elyövm nerede bulundutu 
meçhul olan madam Avantina 
bint İıtefan . 

Madam Katinkonun noter se
nedile zimmetinde alacağı olan 
100 liranın tahsili için dairemize 
vakt olan müracaat ve talebi 
üzerine berayı teblif tarafınıza 
gönderilen . ödeme emri halen 
ikametgi.hınızın meçhul bulundu
ğu ıerhiye mubaıiri tarafından 
bila tebliğ iade kılınmıı olmaıına 
mebni tebligatı mezkO.renin ila
nen icraıı kararair olmakla ta
rihi neırl ilandan itibaren bir ay 
zarfında daireye mGracaatla ve 

yahut tahriri olarak icranın te· 
hirlnl nıüstelzim bir itirazı ka-

nuni dermeyanen bir varakayı sü
butiye aandermedlllniz ve mUd· 
deli muktnıenin ıakında dahi v• 
yine mildeabihi takTlye veya 
emTal tcrae eylemedifiniz tak· 
dirde ber mucibi cehren muame
IAtı tcraiyenin gıyabınızda icra· 

f ıına teve11ül kılınacatı mal6mu
nuz olmak ve ödeme emrinin 
tebll gı makamına kaim bulunmak 
üzere illnı keyfiyet olunur. 

13~ 

Dikkatsiz şoför 
Arnavut köyünden Betlktaı• 

gelen ıoför Nurinln idare ettifi 
2246 numaralı otomobil ıoförüP 
sarhoıluiu yüzünden traın••Y 
elektlrik direğine çarpmııtır. MG
sademenfn ıtddetinden otoınobi· 
lin içinde bulunan Nadi de ve şnk· 
ran ilminde iki hanım muhtelif 
yerlerinden yaralanmıılardır. 

Sekteden ö1müş 
Dün Unkapanı köprüsünde 

Fener Rum Kiliseıinde müıtab· 
den Yani dü§müt,ölmüıtür. 

Yaninin cesedi muayene edil· 
miı sekte! kalpten öldüğü anla
tılmııtır. 

Takkeyle gezermiş 
Emirganda koru caddeıinde 

oturan marangoz Nuri ıapka ka
nununa muhalif, yağlı bir takke 
ile aezdifinden zabıtaca yaka
lanmııtır. 

Yedi ev yandı 
Kandfllide Antiranikle heın· 

ıerlsi Karvelyanın ıigortasız e'f· 
lerinden ateı çıkarak yanındaki 

evlerden Hakkı mar aniOZ Koço 
bakkal Sava, Vasil ve Yankonuıı 
evlerine sirayet ederek yedi ha
ne yanmııtır. 

Ateıin ıebebi hakkında tah
kikata baılanılmııtır. ,,. ................. ~········~ 

, . TİYATRO VE SiNEMA 1 : . 
•• J 2 •••••••••••••••••••••• Ferah Sinemada 

BU AKSAM 
' Mezaya, Komenyll, Voller 

hey'etlerinin yeni numaraları, 
Klirton Cambaz maymunlar 

Sinen1ada: 
Sinemada: Kadın kurnazhtı 

,-. Anneler 
Her banyoyu müteakip yav

runuzu mutlaka PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI ile pud
ralayınız. Bu sayede ıivilce 

piıik, kızartı ve salreden çocu
ğunuzu kurtarmıı olacaksınız. .... , ................... . 
ŞARK MALEK HOLASASI 

~~ ... · t · 

lıtiha, kuvvet ve sıhhat lçiıı 
en müessir devadır. BilO.muın 

eczahanelerde bulunur. Umumi de
poları Bomonti fabrikası telefon: 
Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek
rem Necip ecza deposu, Telefoll 
İıtanbul 78. 

'
4Y ARIN,,IN ~J\KVİ~1İ -

Şubat 
Senet PERŞEMBE Senet 

Reımiye 13 Hicriye 
1930 13~ 

Namaz vakıtJarı 
Alafranıa 

•. d. 
Güneı 
Ôyle 
ikindi 

6,57 
12,28 
15,20 

Akıam 17,40 
Yatsı 10, 11 
İmıak 5,17 

Ramazan 

14 

Al•turka 
•. d· 

Güneı 1,16 
Ôyle 8,48 
İkindi 9,,o 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,s2 

Jmsak 1 1 ,J.!!.. 
Kaııın 
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BEKTAŞfLİK-SÜNNİLIK !1 sı.ı::'ı:;f~dende,,..,, Ankara te~~=~~ct~amediyor! 
SltLIK VE FARKLAR' T ~:~n~:=Y~~ ~·h:~: 

• • • vapurlanmızla (Seyrlsefaln) lda-
reıl arasında (alb aydır) rekabet 
caridir. 

Bu mutabakat dofru lıe, bu- fını alnuı ve bunun OzerlD• vul· 
nun bir avanı muameleıi olmayıp yeU teıklk ederek Ttırklyenln 
pek dostane bir lUllf oldutu ve bir Haziran 19ao tarihine kadar 
bunun da maliye veklleU için kendlılnden lcraıı talep ecltle-

(~ uM! EONEBi ESÜLEBİN TE'l'Ki·ı 1 
_ :DlfB ICOSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİIA"'" 

~~~~~~-19-~~~~~ 
Teceuilt ve hartktll'adelikler: Aallnln 6lilytl cllrlltUifnl, ve g6k-

1 Te •• t terde 1eyrettli1nl, batta : valdeıl - CeSSU : doturmaıı yaklaıtılı vaklt,(Klbeyl) 
Y&111 Allabın clamanlyetlne inan- ziyaret ederken, (KAbe) duvarının 
lbak. Şiiler buna mutekit deifl- yanldılını, ve valdesinin hazreti 1 

lerdtr. ( Altyl ) orada dofurdufunu ıay- 1 

2 - Harlkul'ade haller: terler. 
Kerbell vak' aıında birçok 

Şiilerce Peyıamber ve imam- hariktllldehklere inanılır. 
lar harildll' ade hallere muktedir- im Ali ı b d cltrler • am n n ıa a etinden 

aonra, oflu. imamı (Haaana) biat 

1 - T ecessüt: edildi. 
Ehil ıtlnnet ulemasmın ekte- imamı Hasan Mua vlyenin kl-

rlyeU azlmeıl: yamı Ozetfne barbetmekten ıar-
fınazar etti. Kan dakülmeılni il

• Senin rabbm ıelir ve me-
lekler aaf ıaf dururlar.. temlyordu. Hlllfetl reddetti. 

Ayel ıerlfeıinl tefılr ederken imam Hasan Muaviye tarafın-
demiıler dır ki: dan zehirlettlrlldlkten ıon:a kar-

- •Kıyamet sana Cenabıhak deıi imamı (Hüseyin) imamet 
llluhteıem bir kilniye oturur. Ve mevkltne geçU. Bu.zaman, Mua-
lllelllkeler karııııncla saf saf du- viyenin oflu Y ezlt Halife olmuı-
turlar!. tu. 

Bazı mezhepler uleması de- Yezidin hlli.fetl zamanında, 
lllltlerdlr ki: KGf e ve Irak aballll iılimiyet 

-Cenabı hak, kilrıl üzerinde namına yapılan fenalıkların 6nn-
oturduklan zaman, pek çok yaılı nü alma11 için kendisine mütead-
•damlarda oldutu pbi gözlerinin dit mektuplar yazarak, Kdfeye 
bp11klan ytldne doiru indiiin- ıelmeıfnl rica ettiler. Ve birçok 
.ten, bunları kancalarla arkasına adamlar g6ndererek oraya glt-
tlotru tuttururlar. meılni istediler. 

Ve pne bazı mezheplerde : K!ife ve Irak ahalisinin tevali 
•Cenaba hak Perıembe akpm- eden ısrarlarına imamı (Hüıeyn) 

lan bir Merkebe binerk Camilerin dayanamadı. Amca zadesl Müs-
damı iizerlne niizul eder. Ve liml (KQfeye) gönderdi. 
oradan ahalinin itinin teıvlyeıl K6fe ahallıi (Miisllmi) izaz 
için &f&lı iner Ye megul olur l etUler. Millim de (K6fe) ye ael-

2 - Şiilik harddll'adelllder meıl için •m•mı Hüaeyne bir 
mektup yazda. 

ln•nmak: 
-ŞUlerce peyıamber ve imam- imamı Hnıeyn Medtneden KQ-

lar barikul'ade ııler yapabilirler. feye doiru hareket etmııu. Ha-
• Ey kulum. Bana itaat et! life ( Y ezldln) kumandanı ( Obey-

Senı kendim ıtbl yapaJllD. • a dullab lbnl ZeJJad) (kdfeye) geldi 
llttnat ederek, dem1tlerdlr ki : (Mtıalimi) tutarak 6ldGrdil. Derl-
~lahıa Mvaflilerl Allahın kud- ılnl aoydurdu, bir kaaap dilkka-
tetlerlnln bir ~tuna maliktirler. nma utırdı. 

Hureu ( Mah•mmed) miraç Aynca bir ordu ile, (aa'dıbnl 
leceel btlttın dimi de ( IQI' ) et- ebl Yakkaıın ) ollu Ômerl imam 
lldftlr. Htlleyne dotru g6nderdt. Bunlar 

1'11111111 Ali de fnkalbeter hal- (Kerbell) da karıılaıblar. J:re muktedirdir. Bırçok_la_n_, ~m•mı ( Devamı var ) 

Plan Voung 
Reichstagta müzakereler 

Berbn 11 (A.A) 
Llc'mek Youq pllnmın ka

Wtl •-• •ize.kere etmek
tedir. M. Vaa Caruu. Alman 
iDGkeDeft7"11...._. tahfif ed!.U: 
llJUI ••mail YMl~ette mehaaa .... ...... ylc.. _.. __ Lab 
tttl&fle.naa ._.... ey 

ana halfan ~:!i: 'YUl~etln 
labat Ye tetıtlaatta 7entden 

11ama11.,.1a ....... ~. 
itimat eclece1t Omldtm. -~~ine 
"L.:-.a- Y ....... 8J'• 
·-w Ye OUDa planına Alaaan 
'tanın borcuma '-•'t •rette 84 ~ 
milyar olarak teaplt __ kt ' 
d 'll>UUe •ol-

Ufunu •e Almanyanm bir mo-
ratoryom talebine halda oldu-
lunu derptı eylemekte bulun
dufunu aöylemlıtlr, 

Younı pllnı lamamea deifı
Q olan ılyaıl bir •azlyet dahl-

e tanılrat için yeni bir aafha 
~dır. Sot,altıtlerden M. 
co'klbcheıd, lV •nayclan beri bir 
d.::r~bya1t huıule ıelmiı ol· 

11 u etaıtıUr 

Japonyanın hattı hareketi 
hakkında bir muhtara 

h 
~apon ricalinden biri Japon 

ey •tinin J ketlnl aponyanın hatb hare-

ubt ~-etmekte olan bir 
m ara utmrla ak 
YeM. Vaka ın ta olduiunu 
bir uman:::ı ınuvafık a6rdtıp 
mtıu. Japony9:redecelfnt 161le
lçln 7 8 bin to' hale tabtelbahlrler 
etmek huauı ada hacim elde 

un tarar ed k 
Ur. Bu miktar kat'ı ece -
edllmlyecekur fabt Jen tenzil 
birlerin btı-"~ j tahtelbe-zua ve ktiçGk 1 __ 

emre lld •ınıfa , tak 01111ak"' 

~Lale t-"±.llaı edıı-.tnı 
Dıktat&rüuoğulları d k . ava 

yıyor ! ., 
Henclaye 12 (A.A) 

Madrıtten bllclirtldlit 
Jeneral Prtnıo dö Rt ne ıöre 
oflu bir kahvede bul:=n lkf 
lan ceneral Kıepe D lla ta o-

mtıılerdtr. C.neral :.u::~1::~: 
miı ve mütearnzlardan btr111nı 
JizOnden hafifçe Yaralamı b 

V 
, 1 r. 

Kendi efkar ve teviline ral
men (Sadullah) Beyin pbıl lnfl
alinin bu netlceılnln alb ay sar
fında idareyi ne kadar mutazar· 
rır etmiı oldulu besababDID tet

cidden bir muvaffaklyet ıayıla- bilecek batnn tedlyab ifa etmll 
bllecell ıilpbeılzdtr. ı,oldutunu teıptt eylemlıur. 

Yeniden Yerilecek bet milyon Mezk6r mecllı, bizzat muka• 
lnglllz liralık avanı meı'eleılne velenamenln de derptı etmekte 
gelince : oldutu herhanp bir lhtlmal]hak-

Bu tılere Takıf olanlar, bu kı ela b n uauıl bir ıureU bal telkla 
mebllltn (Komerçlyale) Baaka- ve teklifinin kendtılne alt olma• klklle anlatılır. 11nın aerma1esinln Oçte tklıinl .1.~ 

Sebep olduiu bu zarar mea u- t kil etttltnl vasi mikyaıta 11 ..._, mGtaleaııacla bulunmuı Ye 
llyetlnden kurtulmak için ~dul- y9:.pan her h~nsl blr bankanın fakat vaziyeti tetkik için Tcırlı 
lah beyin bu fazla sef en sey . ıermayeılnden~ bu kadar bir mık- hilkdmeUle hemen temasa afrl• 

• -. tllmesl muyafık olacax.ı ltlzmnu· 
ri~ef ainin 930 bütçesine tarı ifraz ve ikraz edemlyece •• nı •• 
") . •. . . "hba binaenaleyh hu mOzakerenln da- na kail olmuıtur. 
ı ave ettığını ıstı r h der1n"ve ıumulltı ıu11flara ıs- Ajansın tebligatı 
ettik! u:at et~eıl ilzam ıelecelfnl tah- Parlı 12 (A.A) 

Blttabkik her iki tarafa bin- mln ve lstldli.l etmektedirler· Osmanlı düy(lnatı mecllıl Tlr-
leree lira zaran mneddl oldutu- Dİier taraftan Moratoryom ıa- kiye Maliye V ekllinln telarafım ı 
tezahur ededlk olan ( Mudanya ylalan Qzerlne lıtanbulda haııl aldıktan aonra atideki mukarre-

• dl il lyet maliye ratı lttihaa etmlıllr·. 
hattındaki rekabeUn ( 980) bit- oıan en te vaz • 

d umlye 1 - Mecliı 1980 mayıı aunu 
ceılle ıekU r---•yete aokulmak vekllf Beyin ilyunu um k 

V9Ull ld la upon tedtyatı irin muktad me-
lıtenmeal Ye bu ıuretle ( Sadul- meclisine vermlf o ulu cevap b il Y 

h tml' 
.rır1bidlr a lln geçen klnunuaanlden beri 

lab ) Beyin ıahıl infialini tatmin ta vazm e •• · l b ldakl llkadar muba- tamamen ihzar ve tedarik edil· 
için hem bizlerin, he10 de Seyri itan u a 1 ll 1 miı oldulunu ve blnaenaleJh 
ıefllnin daha binlerce lira zara- filde , diiyunu umum Y• mec s T 

d l ıiye vekilimizin ver- Grk hilkGmeUnln 1 hazirana ka-
ra uiramasına muvafakat etmek 1 aresln n ma d 
demektir. mlı oldutu esbabımuclbell ceva- ar mukavele mucibince matlup 

Her iki tarafı -kayeten, (92g) bın ne ıuretle telakki edllecelf olan bilc6mle tedlyab ifa etti· 
,, 1 ed im ktedl lfnl •Otahede eder. 

btıtçeslnde oldulu afbl ( Mndan- milnakafa ı • r. 2 - Mecltı m .... •·-velenln meY-
) • l)(bıd bu h•suıta icra etmlı uaa 

ya aeferlerlnln ıenel haliye bot- e t tktkata nazaran bu kil mer'fyete gt~dtil zamandan beri 
çeılndede (üç olarak ibkası) ol:u=~a: iki luıma ayı~ tediyeye vazı veya lhsar ve te-
ve bu batta cari mudr rekabete 'ı m 0:-an olabilmektedir. darlk olunan cem'an yek6n 
nihayet verllmeaı huıuaunun mil- m Bunlardan blrlnclıl dilyunu 2735000 lnatllz lira11nın 1880000 
diri mumalleybe tebllllnl mercii umumiye ıclare meclisinin ma- nl bizzat hariçte kendi eltncle 
hamimiz olan veklleU celilelerln- llye vekilimizin teklifini menfaaU bulundulu mebalilden l etmlt 
d h ._ı.a- bulamıyacalı olduiu buauıunun nasan dikkate 

en aıaaten rica ve lıtlrham e1- ile te 'life UDA ... 

lerlm efendim. ve ıtattıkonun devamı için lırar vazeder. Meclisin dotrudan 
Nilüfer vapuru A•va va-•nı ıahibl edecelf merkezindedir. na - dolruya hnk(Unete yapblı teycliat 

•ı .--- iki l uuJU bunun harlclndecllr. 
aahibl Cemal Muıtafa Reılt nu um'::!ı~:~ı::.r:':::r::~ınln va- s _ Mecliı bu lbtlmalln blmt 

Zafer vapuru sahibi kı olan ıı'an bO,.ak bir h6ınCl mukavelenamede mufaıaalan 
Abdullah niyetle telekld)'i kabul edip Ma- derplı eclilmlı olmauna bina• 

..,..,..___ n
1

e velf lllml• telebl Yecbde lıU111ıl bir ıuretl hal telJdnlnln 
Posta v~ telgraf itleri gerek CumhurlJet hlktm-:: keadlne alt olmaclıtı mltalea· 

Posta ve~laraf ldareıl yan- ve ıefek ffamlllerln mena llDdaclır. Maamaflh mecllı mtlt· 
lıılıkların 6ntbıil almak için mtl- ıhll1 ey!emı1eceklkrlblr .U:~!d~. teflkan bamlllerln menfaati lca· 
him merkezlere tAbl makineleri mı1a sa yedece e bından olarak yazlyeU Ttırk hG-
gönderecekUr. Bu tene telaraf Bu fikri izhar edenler' TGrk k4mett ile mtlftereken tetkik 
kunundan mezun olacaklar da bu para11m Ecnebi kamblJ~ au ile etnıek Gzre derhal mezk6r hak6· 
muhtelif merkezlere 16nderlle- t belli ederek TGrk lkbaa yabnı ınet ile temasa gelmenin mu•afık 
cekUr. 

Havalar yüzünden grip 
Havaların gayrı tabii aftmeıl 

phrlmlzde ~bası haıtalıklarıa ço
ialm~ıma yardım etmlıUr. Bu 
mtbıuebetle ortada bir grip salp-
m mevcuttur. Fakat bu aıiP ıe-

.. çen .. aenekl.atbl pcldetb olmaJIP 
hafif ıeçmektedlr· 

~'° .. itizar ~ 
S Münderecatımızın çoklu· ~ 
~ lundan dolafl bqün •Kara 1 
~ Kemal,, tefrlkamızı derce-

~ demedik. Ostr dileriz. 
~~~ 

Emllk ıı Eytam 
ıaıkuı 

000 r·· k Iiras• 
Sermayesi.20,00o• ur 

. "K İNŞAAT ve gı.A 

Para ikraz eder 

.Bll'umum Banka muamellb 

latanbul Şubeli Babçekapı 

Telefon latanbul : 8972 

eh .ı-- etmemek ve fakat ha- olacax.. "tal d dır ra n•~ bfuz •• mu eaııa a • 
millerin de moka•ele ile ma ~r~-----------olaD hukukunu ıtyanet etmek TA VlL ZADE MUSTAFA 
iare Ttlrk ı.ubaalatmdan ( incir) 

( 
QztllD ) ( Tiltiln ) ( Pamuk ) Ye 

aalr• stbl kolaylıkla Ecnebi kam
b otun& .tahYlll mOmkilu olan 

ly ........ Dtıyunu umumiye mec-
etY__,.. cak llıl vuıtadle buluna mntterl 
ye .,ahut yapılacak uzlazmalarla 
TGril•t ve manopollar pbl cihan 
puarlann& seYkedllmesl lmklm 
oldup kanatlnl taıımaktadırlar. 

Bunu ı6yliyenler bu ıekll ta
hakkuk ederte hem Ttlrk mtll
taballinfn' ııubaalab D1lnya puar
tannda ınbuletle ve degerJle 
satdauı ola.ak hem HükOmet 
taabhOdilnii kolaylıkla yapabil•· 
cek, Tnrklyede baııl olacak para 
bollugu ıle beraber bamdlerln 
bukukuda,te'mln edllmlı olacaktır 
1dclla11Ddadırlar ~ 

ve biraderleri vapuru 
Muntazam Ayvalık Eklapred • 

8AADET vapuru 
Şubatın 18Gnc6 perpmbe ,nna 
akıamı aaat on yedi.de Slrked 
rıhbmından hareketle dellbolu, 
Çanalckale, KilçükkuJU, Albn
oluk, Edremit, BGrhanlye, AJ· 
valık ve Dikili lıkelelerlne 
azimet ayni ıakelelere ufrıya
rak avdet edecekUr. Mahalb 
müracaat: Yemlı Tavil zade 
biraderler. Telefon lat. 2210 

Can Kurtaran 
merhemi 

* * Parls 11 (A.A) Hayabnızı 61Gmden kur-
Ha•u AJanıı bildiriyor: tarmak için zilhrevl haıta- 1 

Sabık Osmanlı lmperatorlu- ~ hklard an ılzl koruyan · Can 
tunun taksim edllmlı [)Qyunu kurtaran SalvarJlr merhemi 
ummlyeıl idare mech•I, Ttırklye arayınız taklidinden aakmuml 

-bii~k~6~m~e~tl~m~ali~y~e~v~e=k~tll;,n;ln7:te~lgr~a~-~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
EMVALİ l\iETRUKE MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Satllık nısıf hane hissesi 

ber Naayonaltıtlerden M. Huıen
euı~!:_unc Pllnının kabuln bu
..._.•, ~Yanan mdb vah
w.dl ı&ld ı ... etmek anuaaı. 

..... •adılmallJlemltur. 

ak adan IOIU'a mtltearmlar 
•Nltnı JUlıalan aruıacla , __ L JI ~• IUUIYe- , .. _______ _ 

Kadıkaytnde Caferala mahalleıınJe Moda caddeılnde klln lllM 

bodrum 'l oda Mutfak, Hail, Sarnıç ve Mlkdan kılı bahçeyi haTI 
atik 120 cedit 190 numaralı hanenin HazineJ• alt mııf ht11e1lnln 
bedell .-kiz taksitte ödenmek iizre 4150 ltra bedelle 15-2-980 tarihine 
moaacllf Cumarteıl günü ıaat 14 te pazarlık aureUle lcraJI mGaye
detl 111ukarrerdir. Taliplerin yQzde '1,50 heaaWle t .. ıaat mekbmle· 

rde lıtanbul Milli EmlAk MacllriyeU eatıı komllJoaUDa. •LUra •• 

911emelerl. 
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lzmir, Mersin 

Hacı Yakup zade Ahmet 

ve şeriki vapur idaresi 

( GERZE ) Vapuru 

• 

YARIN 

postaları başlıyor: 

( Gerze ) Vapuru 

.............. ~ 1 İZMIR - J\1ERSiN HATTINA MUNTAZAM POSTALAR Y APMAGA BAŞLADI ı ............... . 

I 

csggs••~••~§--~§§§~ 
1 Basri Bey kaptan şin1diye kadar 

Karadeniz yolcuları tiiccarları sırf 
(Basri) Bey kaptanın şahsına olan 
teveccüh, en1niyet ve itibarile Ka
radeniz de pek bü)rük bir şöhret 

: kazanmıştır. 
~S~S-69§9~§§~§~~~§~§§~ 

,, 

BASRİ BEY KAPTAN 

TİCARETİ BAHRİVEMİZE İL TiHAK EDEN VENİ BİR GEMİ 
Hacı Vakup zade Ahmet ve şeriki vapur idarehanesinden haber aldığımıza 
göre 12 mil sür'ate malik ve her türlü konfürü cami birinci ve ikinci sınıf 
kamaraları, güverte yolcuları için mahfuz yerleri bulunan (GERZE) vapuru 
bu defa İzmir - Mersin hattı muntazam postasına · başlayacaktır·. 

-- •wıı • ---. 

. 
En müşkülpesent zevat 

memnun edilecek 
TÜCOARLAJUMIZA Gemi berşembe günu ilk 

suhulet gösterilecek • 
Kumpanyanın gayeli bu Seferini yapıyor 

Yolcular için rahat kamaralar iyi ve ehven hatta ıılert oları herkeıı, İlk seferini bu akşam saat 7 de yapmağa 
fiatlı yemeklerle en müşkülpesent olan kimseleri tüccarları azaıni derecede başlayacak olan GERZE vapuru Çanakkale-İzmir 
bile memnun eylemektedir. Ayrıca tüccar malı- memnun eyleınek olduğunu, - Küllük - Bodrun1 - Rodos - Ftthiye - Antalya -
ntn iyi muhafaza edilmesine ve vakit kaybediJ- lıerek yük ve gerek yolcu Alaiye - Ana mor - Silifke iskelekrine uğrayarak 
meksizin mürıili ileyhlerine teslimlerine bilhassa huıuıunda kendilerine ıuhu- l\1ERSINE azin1et ve aynı iskelelere uğriyarak 
itina edilmektedir. · Jet göıtermktlr. avdet edecektir . .. 

Fazla malumat istiyenler: (Sirkecide Yalıköıkü caddesinde küçilk Kırzade hanında 8 numaradaki İdare 
hanesine) mürac8 at etmelidirler. Telefon: lıtanbul - 3118 


