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Peyziati Lisesi Terkos şirketi 1 
aleyhine dava mı açacakmış! E_n_d_i.._ _ _.. 

Verilen malumat; göre Terkos şirketi camlarını 
t~ş~ıyanların Feyziati talebe~i oldu~unu iş'ar ettiği 
ıçıa (100,000) Lira manevı zarar ıstenecekmiş ! 

Nihayet Mısır hükt\meti 
ienzilatlı tütün giunrik 
tarif esini kaldıftnlftlr 

~:1 Numara :~67 
-ı 

'l'İATI 

5 
Kur.uş 

ABONE: 
Dahil için ıenelifl 1400 

Hariç mem1eketleııe 2700 

İlan tarifeye tabidir 

buhran içindedir 
tütünlerin nakli için 

·tıere ne kazandırıyor? 
*-•(275) kuruşa mukaveleye raptedilmiş olan 

Tllilnter mitteahhit lehine ve Seyrisefain zararına 
nasıl naklediliyor? Tahkikat istiyoruz! Seyrisef ain 
~doğrudan y~pacakl<en ortaya müteahhit 
sıf 90kulanlar kim oluyor! Nasrl sokuluyorlar? ..................... ·- .. ,, ..... ... ...,..,. ........ . 
)en Yanhr. 

TOtb fnldean bJ 
•••elecle bntltne 
aft bOt8n tOtlnler 
S.ııl9efaln .a~larfle 
~ t•h
Ut ....,. ft buna ................ 
... lllllledllı.ktl................. 
ftat telpft.all ı' .. lr • 

• meyanda Mvdu
,.... latanbllla naki-

p • ask Uitiinlıer ~· 
• (t1ö) kurut tayin Seyrisefaı·n binası 
ı''' t tir. 

Tilin ts•tnn Burada• l.t.abula IMa....._ 
naldlyeaild _.., ... ,. kotdula 

---·~~~~__.....~~-.~~.~,~---- ---
' İstiklif harbi malüllerinden (111) 
1 zata verilecek nakli mükafat! 

Yeni çıkan kanun mucibince ( 300) liradan ( 100) 
liraya kadar mükafat alacak zevat kimlerdir? 

( Dünkıl nuıhadan d""1111 ) 

oflu Ahmet 200, Annıo aıkerllk 
ıube.lnden Beklroflu Mu .. 200, 
Bilecik aıkerllk ıubeılnden Ah
met oflu Cemal 200, Farka 5 Alay 
15 tabur a b610k 2 efraclmdaa 
Ahmet otlu Ahmet 200, Me.., 
Ça vuılar mahalleılnden Ali otlu 
Hüıeytn 1 oo,kuvayl milliye efra· 
dından Nuh efendi 100, Flrka 19 
HClcuın taburu balak 2 efradın· 
dan Haıan oflu Hilmi 100, 
Fırka 61Alay190 Tabur 8 Bolok 

Devamı 2 ncl 1ahlfede 

Efendiler buyurun buraııdır ! Oyunumm 

bahri tahdidi tealihat Komedlıl. MGkemmel 

cubandımız var; •ilenebılir11nJz !. 
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Sahife 2 

" rnzaiand~ 
--~ 

Bulgar- )'ugoslavya 
uzlaşı11asx 

"Utro" gazetesinden: 
Dün üğledcn evvel Bulgar -

Yugoslıı v kornir.y->nu çift emval 
ve nskeri mıntal:.ıya dair ı:.i nylık 
işini pı·otokolları imzalamakla bi
tirdi. 

Sureti hususiyede neşredilen 
bir ~ebligi resmide,iki hey' eti mu
rahhasa çift emvalin tehcire se
bebiyet verilmeden tasfiyesi için 
tamamen anlaştıklarını göster
mektedirler. 

Bu .sene 1 mayıstan tıonra 

mıntaka muhtelit komisyonları 

vasıtasile tasfiyeye devam oluna
caktır. Bu komisyonlar iki sene 
zarfında vazif eleriı:i bitirmek , 
mecburiyetindedirler. 

T eıkil olunacak be~ mıntaka 
komisyonları, hususi ve resmi 
çift emval.n mübadelesi ve hu-

c!udun iki tarafında malı olan
ların arzuları üzerine ayni kıy
metteki emvalin mübadelesi 
vaaıtasile taavlye itini bitirecek

lerdir. 
Mıntaka komisyonlarında zu

hur eden münaziunfih mesailin 
ve onların kararlarına karıı mal 

sahiplerinin muhtemel itirazları
nın halli için her hükumetten 
dörder azalı bir merkez muhtelit 
komisyonu tayin ediliyor. 

lıbu komisyon mın!,.ka muh
telit kömilyonlarının itlerinin ik
malinden nihayet altı ay sonra 

mesaisini bitirecektir. Tasfiyeye 
mütteallik bilumum muamelat her 
nevi rüsum ve vergiden muaftır. 
Tasfiye esnasında her çift mal 
sahibi emvalinin vergisini ödeme
'Ye mecburdur. 

Hudutta intizam we asaylıin 
muhafazası mes' elesinde ikl 
hükumet en ıiddetli müeaair 

ve daimi tedabirl almağı taahhüt 
eyliyorlar. lhtiliıf vukuunda, her 
hükflmet tarafından üçer memur
dan müteıekkil daimi muhtelit 
komisyon toplanacaktır. 

En sonra iki hey' eti murah
hasa dostluk ve samimiyet ruhu 
ile cereyan ettiğini ve bütün 

kararların ittifakı tamla verildi
ğini beyan eylemekle bahtiyardır. 

Bugün ve yarın komisyon bazı 
mütemmim teknik meı' elelerin 
tanzimi için içtima edecektir, 

Cumartesi akıamı bir öğle ziya
feti yapılacaktır. Havalar müsait 

olduğu takdirde, komisyon; Var
naya kadar bir teferrüç yapacak
tır. 

Aksi takdirde, Yogoslavya 

hey' eti murahhasası Pazar günü 
Belgrada hareket edecektir. 

Yugoslavya ve İtalya 
Avusturya uzlaşn1a~ı 

.. Utra,, gazetesinden: 

Belgrat matbuatı, ltalya ile 

aktedilen itili.fname dolayısile 
Avuaturyaya tlddetle hücum et

mekte ve ıu beyanatta bulun
maktadır. 

Daha evvel küçük itilaf Avus

turyayı müsavi hukuka malik aza 

olarak iktuadi küçük illlafa gir

meğe davet eylediflnde, mezkur 

hükumet ikinci derecede rol 

almak iatemediiini beyan ile ret 

cevabında bulunmuıtu, Şimdi ile 

kendisi için daha çok gayri mu

vafık ıerait ile İtalyan sularına 

sırmiftİfı 

Bahri konferans 
~ ·>!~<· 

Bu hususta şayanı dik!{at 
bir ınakale 

Londra 17 (A.A.) 

Sunday Times gazetesinde 
Vickham Steed inızasile çıkan bir 
baımakalec!e, bahri konferamın 
asıl vazifesini unutmakla baılıca 
hedefini göz önünden kaçırmıı 

olacağı kaydedilmekte, bu vazi
fenin Briand - Kellög misakının 
harp gemilerinin rolü üze.rinde 
icra edeceği tesirleri tayin etmek
ten ibaret bulunduğu ilave olun
maktadır. 

Gene bu makalede, M, Briand 
ın Avrupa milletleri arasında dir 
birlik vücude getirilmesi hakkın
daki fikrinin ve Paris, Cenevre 
misaklarını telif etmeğe memur 
komisyon müzakerelerinin büyük 
Brltanyaya Paris misakını bazı 

muayyen tedbirler ile müessir bir 
hale koymağa hazır bulunduğunu 
aöstermek için iki kıymetli fırsat 
vermlı olduğu beyan edilmektedir. 

Beşler konferansı bir 
şey yapanuıdı 1111 ? 

Londra 17 (A.A) 

Beıler konferansını yarın lç
Umaının ikinci ayına bastıiı 
halde henüz kat'i bir netice elde 
edilmemlıtir. Mecmu hacim ve 
sınıf itibarile hacim nazarly,..
lerini telif için mutehasaıslar ko
mitesi tarafından hazırlanan pro· 
jenin çerçevesine timdi murah
haslar muhtelif donanmaların 
hem umumi hacmini hem sınıf 
itibarile hacimlerini gösteren 
rakamları derce uğraııyorlar. 
Bu gün lnglliz, Amerika ve Japon 
hey' etleri Japon donanmasının 
hacmini tetkik edec "'klerdir. 
İt.Wyan hey' eti bu hafta baıında 
italyanın kat'i .noktai nazarını 
bildirecektir. 

Komünistler 
- -·;;.~<- - • 

Bir gazete binasına hi.icuın 
ettiJer 

Berlin, (A.A) 

Grevcilerin muzaheretine nail 
olan komünistler bir takım vahim 
vak'lar ihdas etmişlerdir. Komü
nistler, Forvets gazetesinin bina
sına hücumla zaptetmeğe teıeb
büs etmiılerdlr. 

An1erika scf: . rt tine de 
hücunı ( <leuddernıiş 

Atına, 17 (A.A) 

Komünistlerin gizli tertibatına 
itlirak etmiş olmakla zan naltına 

alınarak dün tevkif eclilen Alman 

Croybenin Rayhiıtag meclisi aza
ıından oldu~u ıöyleniyor. Komü
nistlerin Amerikan sefaretine 
taarruz etmek niyetinde olduk
ları ele aeçirllen vesikalardan 
nnlaşılmı§lır. 

Köylerde siJah aranıyor 
Kudüs ı 7 (A.A) 

Hebron'da bir Araban iılet
mekte oldulu bir dnkklnın içinde 
65 tl\fek 5 tabanca ve bir mik-

tar cephane bulunmuıtur. Zabıta 

küylerde saklanmıt olan siliklan 
aramakta devam etmektedir· 

-·-
YARIN 

Umumi kıyam 
-··~-

Londra 17 (A.A) 

/ Da~~.ada 
2000 devir yapan ikişer 

bin silindirli iki nlakine 
Londra 17 ( A.A) 

Deyli Meylin Bombay muha
habiri bildiriyor; 

Amel• hükumetinin zayı ve 
mütereddit siyaseti yüzünden 
İngilterenf n yakında Hindistanda 
gayet tehlikeli bir vazly~l karıı-
11nda kalacağınını tahmin eden· 
lerin bu görü~ü Hint milli mecli
sinin kanunlara ademi itaat hu
ıusunda M. Gandiye salahiyet 
vermesi ile tahakkuk etmiı gibi
dir. Filhakika bu karar umumi 
bir kıyamın mükaddemest teli.kki 
edilebilir. Müfritler ıhümkiimeti 
parasız bırakmak suretile bütün 
icraatı felce uğratmalı:: gayesini 
güdüyorlar --

Seyyahlar 
-~<--

Dün bir kısım geldi. Ya-
kında daha gelecektir 

Dün sabah linıanımıza gelen 
(Sitmar) balyan kumpanyasının 
ltalya vapurile (45) seyyas gel
mlıUr. 

Ayni zamanda gene dün li
manımıza (Kafo Polanya) vapu
rile 21 O İngiliz, Fransız, Alman 
ltalyan seyyahları ıelmiıtir. 

Dün akıam üzerf de (Home
rlk) İngiliz bandıralı t;ans atlin
tlk vapurile 41 O Amerikalı, ln
giliz, Kanadalı ve Fransız seyyah 
gelmtıur. 

Seyyıo.hlar vapurlardan Türk 
tercümanlar:nın ref akatınde çı
karak lstanbul ve Beyoğlunun 
maruf yerlerini gezır.eğe baıla
mıılardır. 

ı Bitaraf delegeler 
Hükumet tarafından 
Ankarava cağırıldı 

ol 

Otomobilci Kayedon Filori

dada yapılacak olan otomobil 

sür' at yarıılarına ittirak etmek' 

üzre birkaç güne kadar yola çı

kacaktır. Mumaileyhin rakip ola

cağı otomobilin firenleri hava

dadır. Dakikada iki bin devir ya

pan ikiıer bin beygir kuvvetinde 

silindirli iki makine ile mücehhez

dh'. Otomobil tecrübeler esnasın

da saatte 275 mil almııtır. Evvel

ki rekor 251 mil i~. 

Agırcezada 
_..~ .. -

Arap Hilnıi ve parlak 
Hasanın nıuhakenıesi 

Bundan uzun müddet evvel 
Arap Hilmi,parlak Hasan isminde 
iki arkadaı Balkan birehane
sinde içtikten sonra kavga edi
yorlar ve birbirlerini kama ve 
bıçakla yaralıyorlar. 

Bu cerh hadisesi bittikten 
sonra parlak Hasan Sirkecide 
Ankara birahanesine gidip hiç 
bir sebep yokken yedi el silah 
atıyor çıkan kurıunlardan birisi 
sazende Bilal efendinin ayağı
na isabet ederek Bilalf yara
lıyor. 

Diln Aiırcezada bu iki carihi n 
muhakemeleri bitti. Arap Hilmi 
bir ay 4 gün hapse ve mahkeme 
masrafının tediyesine parlak 
Hasan~ da 7 sene 4 gün hapse 
ve Bilal efen~iye 150 lira cezayı 
nakli tediyesine mahkum oldular. 

c ee ew6'" 

Tren kazası 
İki tren birbirile hafif 

ınüsaden1e etti 
Mübadele kouıisyonu bitaraf Dün Bostancı il"' Maltepe ara-

delegelerl Hükuınet tarafından sında bir tren kazası olmuıtur. 
Ankaraya davet edilmiılerdir. Banliyo trenlerinden ikisi bu ka-
Bunlar bir haftaya kadar Anka- za dolay11ile birbirine sürtün-
raya gideceklerdir: Davetin se- müıtür. Kaza hafif olduğundan 
hepleri arasında yeni thtll&fna- nüfusca zayiat yoktur. 
menin komisyonu alakadar eden _,,~--
kısımlarının tarzı tatbikı hakkın- B • 
da kendilerine ız:ahat. verilmekte 1 r grup 
olduğu gibi kendilerinın hakem- E ·· J 
lik k

' 
1 111

addeler h k nıanete muracaat edere< 
yapaca arı a - J . 

kında tenvir edf}melerl Vardır. eğ· ence yerleri hakkında 
Bitaraf delegeler itilafnarne teklif vaptı 

· i i de de Ankarada "' ımza meras m n Ecnebilerden mürekkep bir 
bulunacaklardır· .. __ _,..,.,,.._ - - grup Emanete dün yeniden mu-

rf asarruf işleri racaatta bulunmuıtur. . 
Bu grup Gülhane parkından 

Milli iktısat ve tasarruf cem
iyeti idare hey'etl dün bir içtima 
akdetmistlr. Bu içtimada önümüz
deki cuma günü Kadıköyünde 
Sil rey ya Pı. sinemasında yeril~ 
mallar hakkında tezahürat icra

sına karar verilaılttir' 
İçtima iki saat devam edecek, 

bazı haım ve beyier tarafından 
yerli mallar hakkında mektuplar 
verilecek ve yeril mallara dal? 
fillmler göıterilecektir. Ayni 
zamanda bir de ıergi tertip edil-
mlıtir. Milli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti Cumartesi gilnü fevka~ 
iade bir içtima aktine, karar ver-
mlıtlr. Bu içtlmaa ıehrimizdeki 
bll'llmum it erbabı ye ıanayf 
rilesası davet edflmııur. 

Alay küıkü cihetinde, Tepebaıı 

bahçesinin sinema tarafında ve 

Takıim bahçesinin ise münasip 

bir noktasında Avrupada olduiu 

gibi, birer Lünapark tesisine 
mil&aade talep iatemiılir. 

Grup teklifinde esbabı muci

be olarak ta ıehirde eilence yer

leri olmadıiını biiyüp, kilçük ka
dın erkek, her sınıf halkın muh
telif ıekillerde eilenebilmeıl için 

Lünaparklara ihtiyaç olduğunu 

ileri sürmekte ve lstanbuldekl bu 

noksanı telifi eylemek.istedikle

rini beyan etmektedir ki Ema

manet bu tekllfl tetkik edecektir 

ıs Şubat 

Seyrisefain işleri 
Birinci sahifeden' devaın 

' 
zaman Mudanya ile İstanbul 
arasındaki nakliyatın beheaıhal 
Seyrisefain vapurlarile terasını 
ıart koımuı ve müteahhit te bunu 
kc.bul etmek suretile m~naka••Y1 

deruhte etmiştir. 

İki seo.edir tütün inhtaarınıP 
Buraadan İstanbula nakledilecek 
tütünleri Sür'at nakliyat ıirketl 
uhdesindedir. 

Tütün fnhlsarının bu müteab· 
bide Mudanya - lata nbul nakliyatı 
için Seyrlsefainle mün'akit ınu

ka veleııi mucibince 2 7 5 kurUf 
verilmesine ve müteahhidin kon· 

trato mucibince baıka vapurlar 
tütün inhisarına ait tütünleri na· 
kil edebilmek imkansıztıfın• 
rağmen acaba Seyrisefain idaret\ 
neden bu tütünleri müteahbfde 

Mudanyadan lstanbula bir buçuk 
liraya naklediyor. 

Sadullb bey bu hattaki MilU 
vapurcaları ezmek için açtıfı re\ 

kabet dolay11lle umum f iatları 
mülhit tenzil etmesindeki 1ebeP 

rekabetin Seyrisef aln vapurların· 
dan maadaıile taıınmak ihtimal 
olmayan bu tüUin nakliye fiatla• 
rına teımil edilmeılndekl ıebeP 
nedir. 

Hazineye alt Tütün lnhlsa
rının verdiği ücretınakUye ayneP 
Seyrlsef aine tahmil edilmek mnın· 
kün iken tonada 125 kuruı müte· 
ahhtde kazandırılmasının ıebebl 
nedir. 

Tütün lnhiıarının kaıaaındaP 
çıkan ve baıka vapurla taıınma•I 
imkinaızlıiı dolay11ile Seyrlsefa
ince aynen tahıll edilmeıl l&zılll 

gelen binlerce lira tutan bu naklf
yat farkının, hazineye alt olan bu 

paranın müteahhide terk ediluıe" 
ıinin sebebi nedir? Bunu bu günlalı 
kısaca Seyrlsefalnden soruyoruz· 

Ortada zayi olan hazine vari" 
datının esbabı zlyaı hakkında 
tahkikat yapılmasını Maliye Veki" 
letinden ha,satan talep ediyorusl 

istiklal ;;;alülleri 
Birinci sahifeden devalll 

4 efradından Abdullah oflu Ali 
ı oo,lzmit ıubesfnden Ahmet ofl11 
Kasım 100, Fırka 6 Topçu kudretli 
cebel altıncı Top ef radındall 
Mehmet oflu Bahri ı oo;Alay ı 70 
Tabur 3 takım neferi Ali otlu Al 
400, Samsun ıubesinden Hilıeyill 
oğlu Abbas 200,Ankara mQretteP 
alay 48 Bölük 8 efradından Ha" 
san oflu Mustafa 100, Manlıa ar' 

kerlik ıuhesinden Süleyman oJld 
Hüseyin 100, Alay 17 4 Tabur 1 
Bölük 3 efradından Mehmet oıld 
lbrahim 100 Fırka a Alay 11 ıO
vari Bölük 1 efradından Halil lb" 
rahim •ilu Hasan ı oo, Alay et 
Bölük 2 efradından SOleym.., 
oğlu İbrahim ı 00,Çerkeı aıkerid' 
ıubesinden Mehmet oflu Aıuoe' 
400,Alay 172 kudretli cebel Tabii" 
ru efradından Ali oflu Ömer l oO 
Fırka 24 Alay 134 Bölük tefr~
dan Mehmet oflu Mustafa 1 oO• 
Alay 176 Tabur 2 Bölük 1 "; 
radından İbrahim oflu 1Mebfll' 
200, kuvayi milliye efrad~ 
Mehmet oilu Hilmi 100 Fırmı- •6 

Alay 56 Tabur 2 Bölnk 6 efr"" 
dından Mehmet oflu Halil 1 oO 

( Dev?lmı var) 
-----------

Yunan dilberi 
Parls, ı 6 (A· .4·! 

Pariı Yunanlılar blrlllf ~lı 
ıubat tarihinde Yunan ,ose .. 
krallçeıl ,ereflne bir zı1afet •~ .. 
recek, ziyafete Yunan elçl•I 
ya1et edecekUr, 

' 



,. ...... 
Haya... sigorta.lannın çoğu neden 
ve niçin ç vazgt ç .iler? 
Sigortalar inhisarının tesiratı nedir? Bunun hayatı 

umumiyede tevlit eylediği tahavvüller 
itte- ita para kumpanya nez- nıaıı kumpanyaların hakklle te-

dllMle 11ua1tfuz kalan ltlr depo llfını mucip olan huıusattır, mu-
~ .... Ye marid lehine halıfı kaide olan bu abklm yalmz 
talnh 8"lhalt btr termaye tepti 4'taydl hayat tartlle aktolunJLn 
ecler. ılıortalara 91Qahaıır olma)'lp 

lhakar .._yeyl kumpanya batta mııılatellt hayat ve [vefat 
la..kal lelle't'I o/, 4 faiz ile temnı- kaıdlle ıtıortalarda te,mll edil-
Je etaaek ve oau ancak mutemet mııur ki buna mtbnaul ıtıorta için' 
ve •lbla bir ıurett-. ltletmekle biri bayat tebltkeline ve diierl 
IDOlrelJef btrludınaktadar•balldald de vefat tehllkeıfne ait olmak 
Pata llıortaldann mecn:uuna alt Oue, kumt>anyalarca çifte ücret 
bir paradır. lıtf a edilmektedir. 

.lılatarebu ••hbrlallı •esa- Vakıa muhtelif sigortalarda 
'-- b111 kumpan,..._ bir ....._ mukavelenamenin lnkızaıında 
~. ılcortalının kumpanyalardan ala-

Mo.dcletl bayatua tam•mı ~ calt alelekaer tediye etmiı oldu
aktolUIUUa ... ortalucla dahi istifa tu GcGrabn mecmuundan fazla 
olunan Cldlrat kumpanranın ise de bu da her iki ücretin bi rleı
IDGkteaep bir hakkı ııbı nezdinde mealnden ve bllhaısa kaydı ha-
bbr. yat ıarUle yapılan ıfaortaların 

Kumpanyalann deruhte et- ilcretlerf Ozerlnden °/
0
4 hesabfle 

ftllılen tehlfkelere ntapetle bfrlad b'rlken fa1zlerln lnzımamtle ftr-
henelerde alnuı olduWan fada ketin hakkı müktesebi olan ilca-

lcret1 maa fala iade etmek rat miktarını kapatınıı olmaıın-
llaecbarlyetl brtn•'*'- kalınca dan lnbiaı ediyor. 
t.a lfptıa amamefeferfnl bulmak Fakat inkazaı mü4.(detten. ev-
._ umuru ldanJf çevirmek için vel tirket iltlfa etmlt olduiu ilci-
llaU,ar ttJledlll masarifi aldıfl r&tın lmecmuunu ladeıe aaecbur 
Paralardan tenzll etmesi llzım tutulursa ı.11b1al eWil falı mJ.k-
..ıme.tne binaen mukavelena- tan vefiyat tabloıuna alt ücreU 
•enl'tt tera1tf umumfyeılne tev- henGz tamamlle kapatmamıt ~ 
llb.n ıtıortabya ancak ihtiyat dulundan firket müt._rr4r olur. 
"te•lnfn dartte GçlnD ret ve Siıorta mukavelesinin hini lacle eb&eel lla ~r. 

inan aktlnde ılıortahnm JWfl geçkin ............... -
P&nJa harpte aıker 0~ .,abat bulunması veya ılgorta: ıeraltlnin 
mtllııllls bir -'ate ıllc.k veya tebeddnl etmesi ve yahut ıfıcorta· 

. iaUlaar •UNllle lfaortaaın tarihi bnın meslek ve san'atlnf degtıttr-
akuatlen aç .... müı:ur etmek· meıl gibi bazı ahval mevcut ol-
..... yefat ftkt olura ihUyat duğu takdirde llaortah temin olu-
-.ıllla mecmuua• reli ve 'iade nan sermayeden fazla iicret tedl-
....__ •eline mecbur olur. ~. 1 

Es.1&11 ........._,. alprı.Jı Blawaaleylı liaorta. fkketle-
ohap anaJI harpte talef olanlar- rlal taluil oluau blJdmua ücür&
tlaa lıUfa edllmlf elan GcGrat ba red ve iaduiae me~r tut
~n nd ve ladealne il- -.it onlan icrayı ~'aUea me-
IQrta ıirketlertnln mecbur tutul- nebnekle m6aavklir. -·-lil TOrk-lngiJiz muhtelit mahkemesi 

· krar içtima etmiştir 

Tahsildıwlııtrtn irutitı.nı Dcf terdarlıkta iınt"iha~ 
iyi netice Yenli oUtenıuı.ı.t. ,.....,. .. lııı· 

Yent taWdarlu talbnatna- tlban atına 29 ıubat olarak tayin 
..... ...... .U1et.1-ae eclilınfıUr. 
• •• • ••aa k•.a.r de bazı Buaintın cunıaya lesad(if et
...... ............. ıı.o.teW.. meılne ra--., ımııı_ yapıla

........... ,eld tali- cakbr. 

tar N.tt...,.._n1 .. icra •hı•mut- İki me11K1r çıkarıldı ....M-~"":!9.maclld memnuniyet 

~.:.--....- Dila ldlma eden Villyet ta-
litün ıJhnafa geliyorlar .ı..t. lmmiaJon111ııfa lltılıılıı Mi-

S... IWilrde 1'llllıi mllba· ı...1raru1arlll8JAıuaılıt. a.ı...u, 
fOk .... iare fehaııuı.e bir lran- alt iki talmlcların me-
'-tlaaa -...ı.ı •• •lan .. b .,. lllurlyetten ihracına kuar. veni-....... .., ... 

YARIN 

Yahudi polis 
~ 

İdama mahkum oldu 
Kud&ten blldirlli:ror. 
Son kanh vak' alar emaa•cla 

vazffeabıı ıul laUmal ederek alb 
ktıllik bir aileyi katletmekle mu· 
nun polia Senha Bankiz kl•ma 
mahkGm olmuttur. 

Merkun Polonya yahudflerlnden 
buraya gelen ve zabıta hlzmeU
ne giren biridir. 

Merkumun mahkOmiyetl U
yonlıt cemiyeti tarafından tele
Yfonla boUin yabudl mGıtamere
lerine derhal haber vermif btltGn 
diikkinların kahve ve ıutnolann 
kapatılması eilence ve çaladann 
tatili ile üç tün matem tutulmalı 
emrolunmuttur. 

Yahudilerde 
•fıaıori• 

MiJJiyet olmuyor 
Nnyorktan yazılıyor: 
Nevyorktakl Yahadl harftaıı 

babamı Datör lıkulma:ı Flllltlae 
dair bir beyanab 11raımda c:lemft
tlr ki: 

Flllltinl Y abudllere bir milli 
vatan Y9PIDak tmlcinı yoktur· 
Cünka onlarda milliyet mevcut 
deflldlr. Onlann bir dini olup 
'Ltrtmn dliertle allkaıım bu din 
tevılk eder. 

Blnaena&e,b Flliatlnde bir Ya- ' 
hudl dini de•lett teıkil olunabilir. 
Milli Devlet •e ~atan teılıl mOm
kün deflldlr. 

İntihar nu kati) mi? 
Gazlbulvan lıtlkametlnde yan

ıın yerlerinden gelen bir taban
ca aeıl Ozerine, Polis memurları 
yangın yerlerinde taharrjyat yap
mıtlar, fakat tabancamn abldıfı 
mahalli bulamamıılardır • 

Tabanca ıedaıından bir saat 
ıonra, Poliı merkezinin haber
dar edllmeıl tlzerlne Pollıler Ga-
zlbulvan arkaıında Derviı oflu 
hamna gltmitler ve bir oda lprl-
nnde 36 yaılannda sarııın bir 
ıahıın alnınıll ortaaından giren 
bir tabanca kurıununun tealrlle 
beyin parçalanmaı bir ıureUe kan
lar tçeninde oda ortaıında yat
makta olduiuau görmüılerdlr. 

Hadiseden haberdar edtlen 
Oddei umumilik ve tabibladll 

:uatafa Şakir bey vak'a mahalline 
gidip bu meçhul tahıı muayene 
etmiı ve ablan kurıunun beyni 
parçalayarak lçıerde kaldıfı ve 
adamın derhal 6ldilfii anlaıılmıı-

tır. Yapılan tahkikat nettce8fnde 
bu ıahım Eıktıehirin Yaflılcap1m 

eainden Devrlı oflu Ah~et :Zında bir phu oldulu anlaııl-
maım. Hldite mahiyetinin intihar 
mı yoksa btr cinayet mi olduiu 
hentlz anlaıılamamııbr • 

Bigadiç te bir şayia 
Tark Dili refilumız yazıyor: 
Bfpdlç na:ld,.er'=n huı 

köylerinde bazı bethab eflaaı 
tarafından çabrddıflna ıiplle 
eclilmiyell bir pyla dolaımak-
tad1r. Bu f&ylaya nazaran kaf-

. Yeni taberira kasabası 
Kud6ıten J&Zlbyor: 

FJlfıthıdeki tehir ve kasaba
ların taazJml için la,lltereden bir 
matelıı•wı ıetirJlmit ye burada 

i IOnOn elinde bulunan manda ve 
ulu'IArdan hülaimet mühim mik
tarda verıt alacakımı. 

Bu rivayet kuyruklu yalandan 

bir de ~~.n ~ ~---tar. 
Menar fromtstonun ıeçen 

günkil lçthDaına Taberlye bele
diye mGhendnt de liazır hlun
lmlf Ye hamamlar dTannda yeni 
bir ıehir IDf&ll ve hamaınlann 
tamimi haldundaki lrarar de M. 
Holidaym yapbiı Jllllb tudfk 
olunmuıtur • 

Mısırda yeni bulunan 
mezarlar 

Ealilreden JUlhJOr: 
PrOfeaar Ru'nun riyaseti &1-

bnda bir m6ddettenber1 Mmrcla 
••n atllra aramalda m.,...ı 
olan Amerikalı he'yet, mllMtan 
289G wae evvel lnta edtlmtt 
elaa Ehramlar -anada, birhl
rlae bWflk bir çok .......... 
bffetmlfUr. k 

Bu mezarJaıda renk ren 
1 albn lflemeler luymettar tat ar, 

1 muaanna eıkll "8 r.eıimler 1 e 
miizeyyen kefenler9 eanb mumya· 
lar bulmuılardır • 

Bunlann mlllttall 11580 Ame 

evvellı bir ,,.\'1111 alleltne 
lllenaap olduldan anl&phmfbr. 

2 Arap kıraJının mülAkatı 
Batdattan 7 ıubat tarlhde J&

zdı7or: 
MUhakkak oıarak haber "8: 

İ'ffilllbe ıar. Kıral Faysal tuba 
B aml-bn onbeıtnct ıtbdl uray O-

l••6ccihen harebt edecektir. 
raclan Irak bandlralı •Nerdı., va· 
PU111Da biaerek 8all'A körfslnfn 
••tlaallae 8'tlip orada keadlllnl 
lıtlkbaJ -- ....... mnamaaun
clan bırt ile Kuveyte •zlmet er 
ll1ecekt1r. I .. __ • 

Allebl lhUmal kıra mme-
suut denize çllmiak itiyadında 
olbladllmtlaa lld lmabn mtlllb
b KueJt clvanada bir fel'de ya• 

ku bulaaalrbr. -L-tl 
ttu.ı Fa,..._ bu _,_ 

....w.. ..... ldlr. 

baıka blrteJ deitlclir • Menfaat 
ve 7ahut makaadımalaaua tah-

~ ·bnda k6ylüyl ~.. bile dei-
rılan bu f&Jfa tebt J de 

k b,_ aOJbç se 
mlyece malakemeye 
onu çakaram .!:'lU:.c1e llzamdır. 
tndl eta11k • 

Sıtma mücadelesı 
Salda• v~klleti müate-

Ho:mecldln Bey lıtanbul-
:': lzmıre pldi. Sı- mile•.:. 
deleıl itlerini tefUte bqekl~~·· i S~-
hl e mldlıil ile vali v D z 

y t tU Hutanelerl ıezdl. Sat
yan • k Akhisar, Sallhlf' ma manatı ın k6 lerfnl 
Kaa ................. 'F 
ye bavalideki bataklıklan tetkik 
edecektir· 

Frankonya vapuru ve 
Siyonist sancağı 

Ha,fadaD yuıbyor : 
Enelld ,On Gç yüz seyyahı 

I larak bmana gelen Fran-
blml o dlretıne sı,a-konya vapurunun 
nl t aancai• çekllmtıu. 

• Bunu 16ren acente vekili der· 
hal •eminin kaptanına müracaatla 
ln,ıllz mandaıı altında bir Arap 
11m&11ında olduklannı ihtar ile 
aancaiı lndlrmeaım aöylemif, san
cakta ındlrllmlttir • 

Kudüs sokaklarında 
eJektirik 

Kuduıten yazılıyor : 

Şimdiye kadar 80 lükı l&mba
k ki a seneılle tenvir olunan ıo a ~;bilinde 

vl iki bin lira Gcret m 
k llmba asmak 120 tane elekUrl 

kaklann tenvirine dair ıuretile ıo d t 
1 B tediye aratın a an-

Şirket l e e e mBddetle mu-
zlm olunan on ıen 

1 •--· edilmlıUr • kavee ...- • 
Filistinde . Çekırge 

Mecdel Kaaabaaından bildirl-

llror: 
Şabatm ilçtlncü Pazarteıi aünil 

.. baha keıif bir bulut ıtbi bir 

Hanendeyi yaralamışlar 
lzmlr Kemer altında Nur ote· 

lfnde ıakln, ıen gazlnoıu hanen
delerinden 20 yaflanncla Meb
rure hanımı, Ali otlu <Alll na
mında bir tahıı tarafından b~
la yaralanuttır. Mebrure huum 
Celilin beraberce paıtalumere 
ıelmek teldlfini reddettlfl ~n 
mumaileyh tarafından yaralaa -
daimı aöyliyor. 

Gün1rük beyannameleri 
lzmlr gilmrük beyannamele

rindeki eıyanın tarifeye tatblkı 
eınaıında, ihtilaf zuhur ederse, 
gerek idare, g~rek tüccar Ye ko
misyoncu lıtanbulda lbclaı olu
nacak ekıperlere müracaat ede
cekler. Eksperlerin halledemedl
il lhtillflan da umum mildOrlilk 
halledecektir. Alakadarlara emir 
gelmlttlr. 

Bir hırsız kunıpanyası 
lzmır zaclıtaaa, epeyce u•n· 

danberi Anadolu ılmendiferlerlade 
bir hırsu: kumpany1UU1m faaltJet 

halinde bulundufunu tespit etmlfllr • 
Kumpanyanın müteadtltt Yalı' alan 
Yardır, Zabıta tillldlye katlar 
yapbfl tahkikat -.&leellad9 ..__ 

lann büviyetlertnı ve fotoiralla
nm meydana çıkannap muftffak 
olmuttur. Konya polU mGdarllil 
kufiyetten lzmtr pollabal de lııa
bardar etmit ve telrw eclden 
fototraflanndan birer kopJelinl 
ıöndennııur. 

Bu kumpanya sekiz lrtıiden 
m6rekkepUr. Yakında tevktflerlne 
lntJzar olunmaktadır. 

Yangın tehlikeleri ' 
imal.de Jantflnh telaldıeleılllııle 

elekılrlk cereyma- ln•a ,. ... 
Ye kola1Wda ....... ı ..... ·~ 
ıeçealerde Nafta komi.,... ... 
.beledi,. ve elelrtlıik ............. 
Jttlraldle bir toplanma yap.W.· 
lını, kolayllltlar ditOlllMGilaG 
JUllbftık komlı)'OD ......... -
manada bir ıeye kUU' vermemlf-
U. Bu komlayon bu laafta sar&.ia 
tebar iqpl•aaacak •• INr karar 
verecektir. 

Kooperatifler 
Od....- Mqlme ... ıa.. 

krecll kooperatifleri idare hey'et
lerl ve mftraktplerl intihap edil· 
mif ve Villyete bildirilmiıtlr. 

Çekirge ıGrOsh tehrln Gaerlne 
ıelmtı ve lmnfttlr • 

Sala aGn6 eabaln ....... eden 
rGzılr bunlan lntbae bbp 
deniz cihetine elrmtlfttlr. 

Kasabanın cenup tarafan~a
kl ka,.lerde •lli bir çok çektr 
ae mevcut bulunmaktadır. 

--•-••--.•M .._ .... , ._, -
Zahire ihracatına ait 

gümrük resmi 
•utro., aazeteılnden : 

Zahire ihracat ıihmOk reaml· 
nln tenklılne dair kanun llyihaıı 
hakkındaki ıualtmtze karıı, Nazır 
Mollof ltyıhanın hazır oLlatuDu 
ve P&zarteıl l(lnG mtnafakat 11-
tibsalt için VGkell Meclbıne Ye

receifnt btldlrmlıUr. GlmrOk 
tenklaatının clereceılnl lltter
mekten nazır imtina etmtıar. 

Hükumet sisteminin 
değişmesi 

"Utro,, ıazeteıl~: 
Londra, 6-2 MüayG Kerentld 

Dalley Ekapreı ıazeteılne wrcllll 
bir mülikatta, Ruıyadald •fJul 
rejimin köylülerin muhalefetleri 
dolayaıile yakında tebeddll ecle
ceiini lıUhraç eylemektedir• 
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~luharriri: HAL(f C.E~lAL • Bir şir eti 
=-------ı• Her hakkı Mahfuzdur 41_ml._ ___ _. 

- t 1 
• ıGünlerdenberi devam eden 

nıüzakerder, münakaıalar, da
mat F,eridin, Sabri hocanın evin
deki içtimalar, yeminler, verilen 
sözler nihayet muhalifleri emel
lerine nail retmişti. Muhalefet kü
kürneti tetkik olunmuştu. Ertesi 
sabahki gazetelerde bilhassa 
Alemdar ve Peyamda ıu satarlar 
göze çarpacaktı. Yeni }cabineden 
muvaffakiyetler, bekleniyc r gibi 
sa1ıte çümleler okunacaktı. Ali 
Kemal ve hempalarının, Miralay 
Sadık ve taıaftarlarının Gömül
cineli lsma ·ı ve tevabiinin kabi
neôe yerleri yoklu. 

Bunların hRriç bırakılmasından; 
doğrudan doğruya hocaların va.
ziyete hakim oldukları anlatılı
yordu. Çünkü heca Sabri ile V u
fi damat Feridin çok sevdikle
rindendi. Binaenaleyh hocaların 
dahili liste olmsı diğerlerinin de 
ayan reisliğine ve daha mühimce 
memuriyetlere geçirilmesi ümi
dile o gün için durmuıtu. Vakta
ki o da olmayınca bu partide ho
calara dütman olmalarına sebep 
teşkil etmişti. lıte bunlar sandal
ya peşinde koşuşurlarken, .Anado
ludaki kahraman mücahitler bü 
yük Ga~hıin sevkü idaresi altında 
ana vatana saldıran Yunanlarla 
boğaz boğaza cenkleşiyordu. Bu 
uğurda binlerce yavrusunu feda 
ediyordu. 

' Evet Türk milleti kan ağlar-

ken bu yobazlar vatanı satıyor, 

zevku safaya dalıyorlardı. Artık 
burada durmak, yaşamak hakkı 
hayalı kalmamıştı. 

lçgal gecesi olmu~tu. Sirkeci 
semtinden rakip olduğum bir 
otomobil beni yavat yavaı Beya
z.ıla doğru çıkarıyordu. Laleli 
(jamisinin önünde birikmit ecnebi 
askerleri hazin sesli mü~zinlerin 
ezan okuyuşunu seyrediyorlardı. 
Her köıe iki metro uzunluğunda 
ki silahlarını omuz başında taııyan 
duruyor gezen siyahilerle dol
muştu. Biz tramvay caddesini 
takiben yolumuza devam ede ede 

§ehir haricine çıkıyorduk. Yollar 
git gidt tenhala§mııtı. 

Ortalıkta ses seda kesilmtı. 

biraz evvel İıstanbul içindeki faa
liyet ı buralarda gözt! çarpmaz 

olmuıtu. 
Artık fstanbulda bir gecelik 

misafir sayılırdım. Evime gelmtf 
Anadoluya geçeceğimi aileme 
haber vererek, eşyamın hazırlan· 
masını tenbih etmiıtim. Vakit 
gece yarısı olmuıtu. Ben hala ba
vulumu düzeltmekle meşguldüm. 
Bilmem nasıl oldu ? bizim kapı

nın çıngırağı çalındı hizmetçi aç
mağa gitmişti. Kimin geleceği ve 
yahut geldiğini öğrenmek nasip 
olmamıştı. Tam kartımda pata 
elbiseli, kır saçlı birisile göz göze 
gelmittim; evin içinde bir çok 
seslerJ peyda olmuttu hizmetçiye 
kim demeye vakit kalmadan sert . 
bir ses teslim ol diyordu. 

Bu ses İstanbul muhafızı 
Mustafa Natığın sesi idi. Fakal 
bunlar benim evime neden glr

miolerdi ? 
Böyle, gecenin yarı vaktinde 

bana ne diye teslim ol diye har 
kırıyordu ? Sanki teslim olmaz
sam ne olacaktı? Ben Bir günah 
mı işlemittim ? Onlar gibi vatanı 
satmağa mı çıkmı,tım her ne de 
olsa onların binde biri kadar 
hain değildim. 

O halde bunlara teslim ol
mamak lazımdı. Derhal elimi 
belime uzattım tabancamı çek· 
mek ve karıımdakl hainlerden 
birini olsun öldürmek arzusile 

yerimden fırlamak istedim ki 
elim daha tabancanın kabzasını 

tutmadan arkamda bağlı kalmııtı 
O dakikada ölmek ve öldür

mek istiyordum. Neçare ki hayat 
o kadar çabuk biteceğe benze

miyordu. 
Çıkmadık candlm ümit ke

silmez derlerdi. Dünyaya gelen 
her insan yaıamak lstemezmi idi ? 
Fakat benim için yaıamak çok 
kalmııtı. Ben artık ölüme götü-
rülüyordum. (Devamı var) 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umunı müdürlüğünden: 

icmal ve hüliı.salar münakasaya konulmuıtur. Yevmi ihale olan 
25 şubat 930 uncu !ah günü saat onbeıe kadar teklif zarfları mü
bayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisyon kita
heline mütacaatları. 

~tanbul ithalat gümrüğünden: 
Kilo Marka No. Cinsi eşya 

cc 
250 Sandık 12300 JS Konserve balık 

1 ,, 227 LMDF 4451 Pamuk mensucat 

2 
" 

115 GK 228 Mantarlı gece kandil 

4 
" 

315 FB Mürkkep 

2 ,, 116 HK 4 • r; Akimilotur 
1 

" 
_.., 
nı ,, ,, () Tel 

1 ,, 42 3 Porselen eıya ,, ., 
1 ,, 160 IMFF l Pamuk mensucat 
5 Torba 35 Kahve 
1 Sandık 227 RVV 4700 Alalı zürraiye 
l ,, 5!1 MY ssrn Pamuk mensucat 

25 Pnrç 1l45 Piyik dökme demir 
2 Sandıl. 127 EL Boya 
s ,, 1 Gl LS Otomobil aksamı 
l " 2Q BB Mamul şeker 
1 Çuval 30 Kabak çekirdeği 
2 " 70 Amerikan fıstığı 
1 "' 50 Ceviz. 
1 Sandık (;Q . Kakao 
Balada muharrer 19 kalem eııya 22-2-930 tarihinden itibaren Is-

tanbu1 ithalat gümrüğü satı§ anbarındn bilmüzayede satılacağı ilan 

olunur. (2) 

Şiktıyet ediyorlar 
Sermayesinin yüzde altmııı 

"interconli natale" ecnebi serma-

yedarlarının ve yüzde kırkı Türk 
sermayedarlarının parasile teşek
kül edip merkezini Galatada Çi
nili rıhtım hanında kuran "Mem-

leketler arasında nakliyat ve mü
vasalat Türk anonim ıirlteti " 
200,000 liraya iblag ettiği serma
yesini, Türk hissedarlarının aley
hine olarak, heder etmektedir. 
Bu da baıta bulunan ve müdiri 
umumi sıfatile firketi yedi ida-

resinde bulunduran İtalya devleti 
tabaasından kapitalist Müsüyü 
Alfon F ernandez ile maaşlarla, 
güya mütehassıs olarak istihdam 

ettiği Viyanalı vesairenin deruh
de ettikleri itin ehli olmamaların
dan ileri geliyor. Bundan, ec· 
nebi sermayesine halel gelmek
sizin, sırf' yerli ve Türk serma
yesi zarar görüyor Nitekim, ıir
ketin bidayeti teıekkülündeki za
rarı, tesis vesaire masrafları kar-

ıılığı olarak kab . l edilse bile, bu 
seneki zararı bu söylediklerime 

en büyük bir delildir; hataııını, 
f şi derühde etlikten sonra idrak 
eaebilen zavallı firket, müşterile
re ait faturalar yekununu kabat
mak çarelerine tevessül ediyor. 

Gelelim istihdam ettiği me
murlara : 

Şirketin, nlzaınnamel esasisi
nin 108 inci maddesinde "Şirke .. 
Un istihdam ettiği memurlar, sırf 
Türkleı den ve bilhassa ticaret 
mektebi mezunlarından olacak
tır.,, denilmesine rağmen memu-

rini mevcudesinden, yalnız dun 

maaılarla istihdam ettiği - İzmir 
ve Ankara Şubeleri de dahil ol

duğu halde - on Türk memuruna 
mukabil otuz beı gayri müdim ve 
ecnebi memuru vardır. 

Hele bunların içinde Trablus
garp ve Harbı umumide Türklere 

kartı silah istimal eden ltalyan 
ve Yunan tabaasındaki memmur
larla itgal zamanında, İngilizlerle 
tefriki mesai ettiği söylenenlerin 
meucut olduğu nazarı dikkate 
alınına, Şirketin, Hükümeti Cüm
huriye kanunlarına ne dereceye 
kadar riayetkar olduğu anlatılır. 
Gerçi, 'ayni nizamnamenin bir 

maddesi mucibince meclisi idare 
memurlninin nasbü azli vesaire 
gibi,cümlei salahiyetlerinden olan
larından bazılarını müdirl umu
miye bahıetınif ise de hala bu 

mevkide bulunan zat, bu müsa
adeyi her vakit Türklerin aley -

hine ve gayri müslimlerin lehine 
olarak sarfetınekte - bilmem 
ne den-hiç bir mahzur görmiyor. 

Bir Türkün tirketten ihracı bir 
dakikalık mes'ele oluyor, fakat 
bir gayri ınüslimin çıkarılması 
kendi emri Jktızasından iken 

kıyametler kopuyor ve gayrı 
müslime ıirkette baıka bir vazife 
bulunarak ipka olunuyor 

Sözlerimin doğruluğu pek uf ak 
ve sathi tetkikatla anlaşılır. 

Ticaret müdiriyetinin, daktilo, 
odacı,Kuriye ye saire gibi ihtisasa 

muhtaç 0)rnıyan memuriyetlerde 
sarf Türklerin istihdamı hakkındaki 

tamimini baıka bir renge sokmak 
sureti le cevap vermek cür' etinde 
butunan ve eyyamı kanunlyede 

tirket kapılarını açık bulunduran ve 
kanuna mutavaatla gelmiyenlere 

1 iyi nazarla bakmıyan gelmesini 

1000 nin yarısını \Senelerdenberi güldürn~.~ş 
bulnıuşlar ! ~1İhayet gülerek ölnıtı~ 

Eminöninde Eıref B. isminde Senelerdenberi Tuluat uyat-
blrinin yanına sokulan iki meçhul rolarında artistlik Ye k~ıttiklilc 
ıahıs, Eıref beyin 550 lirasını eden Koıtan Galatada kah'fe 
dolandırmıı br • f çerek gülerken ani olarak düf' 

. Den1ek 1'i para müı ve ölmüıtür. . 

tutuyornnış! Sokağa çıkn1ak isteu1ıŞ 
H d d l ı a 1 B "'l d A .... n dört ay arpaşa a o uran . r n ı eyoa un a gop aganı 

ıı-
Hüseyin efendinin evine hırsız yaıındakl oğlu Ohaneı açık pe 
girmit sandığından 475 lirasın'ı cereden düımüı .batından yara-
çalmıştır. ,. lanmıııtır. 

Hüseyin efendinin güphesi Kara )'a oti.ı rnllJŞ 
üzerine [AH Ekber isminde birisi 

Liman tirketlne ait bir roırı0r" 
yakalanmıı tır. 

kör Hasköy önünde ]<araY' 
Eşyadan baska tavuk ta düımüıse de çekilerek kurtarıl-

çalnnş mııtır. 

Üsküdarda 1İcadiyede, oturan Huduttan dışarı 
tüccardan Ropen efendinin pen- Polis müdiriyeti 1ııtanbul ıle 
ceresinden bir hırsız girmiı, bazı iskenderiye ve Suriye aratııod' 
eıya ile, halı, seccade, altınkös- afyon, esrar, heroin ve ko1<•

111 

tek ve saire ile bahçedeki kümes- kaçakçılığı yapan dört kiııdeP 
teİı de iki tavuk çalıp kaçmııtır. mürekkep bir ıehekeJ yakaJaf11

1
f 

've bunların Beyoğlundaki i1',. • 
f( urşun boşa gitıniş metkahlarında taha~riyat yaP· 

Unkapanında yangın yerinde mııtır. Bu taharriyat neticesiode 
Alberle Osman isminde iki kiti külliyetli miktarda esrar, afyoll• 
kavgaya tutuımuılardır. heroin ve bir miktarda kokalı> 

Osman kavga arasında taban- elde edilıİıiıtir. 
casını çekerek Alberin üstüne ateı Bu kaçakçı ıebekeıi SurJfe 
etmiıse de kurtun rast gelmemiı- tabasından Arap Cedo, Yunaıılı 
tir· kara Niks, Apoatol Ye Yorl

1 

'T'ahtalı köye gezn1eğe isminde dört ktıtden mftrekkeptlr· 

götürüyorn1uş! Kaçakçllar sabıkalı eıha•taıı 
olduğundan hudut haricine çılc,.. 

Taksimde metresi Fani ile kör • 
kütük sarhoı olan Ali Riza efen- r!lmıotır • . 
dı bir otomobtle binerek aezmeğe Fuhuşla nıücadele 
gide;ken ' kendisini bıçakla sol- Haber aldığımıza na%ar-" 
memesi üstünden vurmu• intihar fuhıun men'i ıÇın .Dahillye v-eı<J' 

... t' 
etmek istemiıtir. leli zabıtai ahlaki ye nizamnail' 

Bari kız olnıasaydı sı hazırlanmaktadır. ~enı nıı,_.... 
name mucibince seyyar bir h,.~ 

Arnavut köyünde oturan çöp- e' 
i 

ae gezen fa'hiıelerin cümlesi ı1' 
cü smail ile kom•usu kör Asım ~ nedilecektir. 
birbirlerile bir mes'eleden kavga- tııJ Zabıtaca fuhuıla melevvesuz 0 

ya tutuımuılar, Asım İsmailin 1 I' fahfıelerle, gençleri ahlaksıı 1 

bacağını ısırmııtir. a·ıe· sevkedenler tiddetle takip e 1 

Otonıobil kazası cekur. 

1753 numaralı ıöför Mehme- 'l'ebeddüı' )'Ok ! 
din otomobili Ankara caddesinden Akıam gazetelerinden biri11

111 

geçerken evvela bir otomobile dünkü nushasında Polis nıüdirl' 
sonra da hızını alamı yarak kaldı- yeti 2ci. Şu. baı memurlarırıd'~ 
rıma çarpmııtır. zabıtai ahlakiye kısım amiri 5'r 

Müsademenin tiddelinden dullah beyle bat memur Maılı' 
otomobilin camlarile çamurluğu beyin tebdil edildiğini yazaıııtı· 
kırıldığı gibi, içinde Cağaloğlu Böyle bir tebeddül olınl'dıd' 
apartımanında oturan İbrahim alakadarlar tarafından bey&11 " 

bey a, lnından yaralanmııtır. dilmiıt·r 
~~~~~~~!~~~~~~-~~1-~·~~~~~~~~ 
mecburi kıldığı halde - bu ıirke
tin hükumeti Cümhuriyenin kava

nini hazinei mer'iye ve zatiyesine 

riayetkar olacağı hakkındaki ta
ahhüdü nerede kalıyor'? 

Sabahın saat dokuzundan-bir bu· 

çuk saat oğle paydosu hariç olmak 

ÜZ!'e-akıamın sekizine kadar çalı

tıldığı halde bu saati mesayi azım

sıy.ım ve kafi derecede çalııılma

dığını söyltyen bu ıirket hiç oJ.

mazsa bu say yüzünden Türk his

sedarlarının nef'ine bir kir temin 

edllmiı olsa •bir nimettir? Fakat 
sırf idaresizlik yüzünden bu say 

heder oluyor ve semeresiz bir ne

tice veriyor. Zararı buhranı lktı· 

sadi ile kat'iyen alakadar olmı

yan ve f> innetice Türk sermayesi
ni sürüklemeğe mahkum olan bu 

tirketin muamelatı umumfyesi

nin alakadar makamatca teftııt 
derecei vücüptadır. Makamatı 

aidesinin nazarı dikkatini celbet· 
meği bir vicdanı milli lborcu bu
luyorum. 

imza mahfuzdur 

Vila vet nıeclisi nde 
Viliye; umumi meclisi, d~ 

bir içtima aktetmiıtir. J.d' , 
hayat mektepleri hey' eti haııı11' 

c' 
sinden ve meclis azasından, rJe 11 
mettin Sahir beyin, hamtlilıte, 
istifa ettiği hakkındaki tstif ti~ 
me hey' eti umum iyece müPlı 
görülmüıtür. 111' 

N ecmetlin Sahir beY' b&J 
pr 0 nsip mes'elesinden dol&fJ lf 

• tıı' 
vazifed~n çekildiiini beyan e el'' 
ve.istifası kabul edilmiıtft• ~J''' 
tepler için münakaleten 2500 ,l 

• lıtle 
masarif e kart ılık olarak veri 000 

teklifi, bütçe encümenine 1 oO f' 
· ,ta 

lira tahsisi ile bir verem s&fl ,o· 
yom tesisi teklifi ııhbiye ıJJ 1•' 
menine, Beyoğlunda ça.krtl:er 
mesçit mahallesinin yeıııcleJ1 1.,e 

k 
. "ıJ1eJ1 

ili teklifi mül~iyf! encu 
1 

ıçfıt 

havaleıile fidanlık te•1~ Jl{çJf' 
İtalyalı mütehausısın h&.l tte" 

gelmediğinin İnakam• vıl&~~ııı"' 
istlzahına karar verilerek iÇ 

1 

" nihayet verilmiıtır. 
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ezdekilik sosyalizm ve J:lt>lşe

Viztnin esasları ı teşkil eder? 
Kadim İrandıı din,a~r,Hüktlmetçilik,f arklan: 

- ............ habet. 

- Fula111. 

-~ 

: 
s.M ef•~ ıle Fat6ia Zehra 

haDUIUD taflan ubcleı tatamıfla· 
nnd& buhuıup f 'zalel ıuJUU zım
mncla blbnGzayede atılmamM 
karar verilen Ze1rekte Çinili ha
mana lttfaalfnde 88 ve Eje amna· 
rah iki bap haneden 88 aumualt 
baneııtn alt kabncla dd eda bir 
ufak aofa •e hllJ6k &-ita dateli 
tathlt bir hail ye yakan katta ~ 
oda hlr IOfa bir apt..... ........ 
zen •e mutfak ve bir miktar 
hah" •• etcan ......... blr
kuJQ .. aa •anaarak ..._..... .ıt 
btmcla bir oda QI; aptetan• 
Gat btta iç ocla bir mutfak ve 
htr Iİllktar bahçe ve elektlrlk ve 
terkoa teılıabndaa arl haaenln 
lhafel ewe111ea1 icra lalmarak 
( 20'00 ) dd bbi bra talibi ahde
ılnde ol.-p 1 Dlaan 1980 aalı ;tmı 
eaat ( 15 ) te a.1eJ lrat't1esl icra 
lalmacaluıdan taltp olanl&rm 
laJ111et1 muh•"'m•ell olan(,500) 
bramn Jlzde Olaa Dllpetlnde pey 
UÇUUu mtlltah...,_ 19.m ve 
~u mak6rda SaltanAlunet 
Sulb lcruma mlraoatlail illa 
~r. 

TAYYARE PiYAIGOSU 
2. inci kt şide 11 Marttc.ı dır. 

· Büyük ikramiye 

35.000 LiRA 
AYRICA : 15,000 10,000 Liralık ikramiye 

ve 10,000 Liralık bir mükafat. 
Bu keıtdede kuand numaralar tekrar dolaba koaalmu. 

. 
öksorenıer!..'i~tra~t Hfkkt§tsı;ım 

FOTOGRAF 
VE 

Fotoğrafa ait her nevi eşya 
İstanbul, Bahçekapı No: 2 

KOPERNIK 
HACADURYA 

Fotoğraf' malzeme depolaflndan almz1 
ihtar. ~ •BMa Plllmler 'te camlar mecea•• 

cle•elope yaplbp -'8 ldttit verlldql atbl, atm e.t..ı.. ... 
ve kqıt n&munelerl claht ftitllr. 



Sahile 6 

Emniyet Sandıgı 
Kat'i karar ilanı 

Müzayede M11hamme11 ılfrrlımw/111 cins ve 11ev'ile mı!vki Borçlunun 
bedeli kıymeti 1 kra: ve nıiiştcmilfılz ismi 
lira Lira ~v o. 
365 1133 11186 Üsküdar'da Arakiyecihacımehmet 

mahallesinde Nuhkuyusu sokağında 
eski 71 ve yeni 03 numaralı yüz 
altmıt iki artın üzerinde ahıaP iki 
katta beı oda, iki sofa, bir kuyu 
ve yedi arım üzerinde bir mutfak 
ve otuz bir arım bahçeyi havi ta-
mire muhtaç bir hanenin tamamı· Sali.hattln, 

Bekir Sıtkı ve Mehmet Tahir B. ler 
40 929 13361 Üsküdar'da Bulgurlumesçit mahalle-

sinde T optaıı caddesinde eski ve 
yeni 35 numaralı elli artın arsa üze
rinde kargir bir kattan ibaret ve kırk 
sekiz arım bahçeyi kavi bir dük-
kanın tamamı. Mehmet Efendi 

lt35 495 13371 Üsküdar'da Selmanağa mahallesinde 
Bülbülderesi sokağında eski 107 ve 
yeni 129 numaralı yüz yirmi arım 
üzerinde ahıap üç katta biri küçük 
olmak üzre altı] oda, bir sofa, btr 
mutfak, bir kuyu ve utuz arım bah-
çeyi havi harap bir hanenin tamamı. Mehmet Ata 
ve İbrahim cemal v~ Mehmet Ferit Efendilerle 
Ane Niaar, Şevkiye Hanımlar 

120 244 13383 Kocamustafapaıa'da Kocamustafa-
paıa mahallesinde Mektep sokağında 
eski ve yeni 13 numaralı kırk dört 
arım üzerinde ahıap iki katta iki 
oda, bir sofa, bir mutfak ve doksan 
altı arıın bahçeyi havi eskice bir 
hanenin tamamı Madam Slranot 

230 71 O tıl513 Bakırköyiln'de Kartaltepe mahallesin-
de Karyeüstu sokağında 3, 5, 4 numa
ralı yüz yirmi beı arıın ilzerlnde biri 
kirgir diğeri ahıap olmak üzre iki katta 
beı oda, bir sofa, bir antre ve altmıı 
arıın üzerinde bir mutfak ve bin ilç 
yüz on dört arıın bahçeyi havi bir ha-
nenin temamı. Yusuf, Muıtafa, Mahmut Be1lerle 

Mürüvvet Hanım 

20 30 ;3552 Haıköy'de Keçecfpirl mahalleıtnde 
Alibey sokaiında eıkl 11 ve yeni a 1 
numaralı elli altı arıından ibaret mün-
hedtm hane arsasının tamamı. Rafail Efendi 

390 810 13608 Fatih'te Çarıambapazarında Tevkiica-
fer mahallesinde f ethiye camii soka
ğında askı 6 ve yeni 2 numaralı yüz 
yelmit arım üzerinde ahıap üç katta 
yedi oda, iki ıofa, bir taılık, bir mut
fak ve bahçede iki kuyu ve yüz otuz 
arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Hacer ve Güzide Hanımlar 

335 1283 13631 Kumkapı'da Çadırcı Ahmelçelebi ma
hallesinde Peıtamalcı sokağında eski 
2 ve yeni 6 numaralı doksan beı arım 
üzerinde kargir üç katta beı oda, bir 
sofa bir mutfağı havi bir hanenin 
tamamı. Serpuhi Hanım 

570 1963 13636 Bı.kırköyün'de Kartaltepe mahallesin
de Aksu mevkiinde eski 3, 5 ve yeni 
8 numaralı iki yüz arıın üzerinde ah
ıap iki buçuk kattan biri sandık ve 
ikisi cihannüma odaıı olmak ilzre 
dokuz oda, bir ıofa, · iki balkon, bir 
taılık, bir mutfak odunluk ve kömür
lük ve sekiz yüz otuz yedi arım bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Hatice Nazire H. 

510 1823 13697 Üsküdar'daSe!imiyemahalleıindeHa
mam sokağında eski 12 ve yeni 20 
numaralı yüz sekıen yedi arım üzerin
de ahıap iki katta yedi oda, iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyu ve iki yüz arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. İsmet ve Fatma 

Samiye H. lar 
170 458 18859 Rumelihiaarın'da Alitorlak mahalle-

linde Fırın sokafında eski 20 ve yeni 
20, 22 numaralı yüz altmıf arıın Gze
rinde ahıap iki buçuk katta alb oda, 
blraofa, birtaılık, bir mutfak, bir kuyu 
ve on lki artın aralığı havi muhtacı 
tamir bir hanenin tamamı. Ahmet lamaıl 

Silreyya efendilerle Enilne Muhılae 
Zahide ve F•tma Haaanlar. 

125 402 13874 Hask&y'deSiltlOcemaball .... deTekke 
ıokalında eski 22 ve yeni 27 nullllll'ala 
yüz dört arıın 6serinde bodrum bb 
kirğlr diferlerl ahıap olmak üue JJd 
buç uk katta beı oda, bir ıofa, bir taı-

YARIN 

emlak müzayedesi 
385 

70 

125 

190 

125 

lık, bir mutfak, bir kuyu ve yetmiı altı 
arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Salih ve Mehmet efendilerle Zekiye H. 
1613 14064 Kandilli'de Kapamacımeydanı elyevm 

iskele caddesinde eski 19 ve yeni 51, 
53 numaral biri yüz altmıı arıın üze
rinde ahıap üç katta altı oda, iki sofa, 
bir mutfak, bir tclthk diğeri yüz arım 
üzerinde tamire muhtaç ahıap iki 
katta iki oda, bir sofa, bir mutfak ve 
iki yüz kırk aııın bahçeyi havi iki ha-
nenin tamamı. Satıh efendi Fatma H. 

660 14070 Kadıköyün'de Osmanağa elyevm Ra-
simpaıa mahallesinde eski Halitağa 

ve· yentNuhbey sokağında eski 18 mü
kerrer ve yeni 18 numaralı seksen 
bet arıın üzerinde ahıap iki katta btri 
sandık odası olmak ilzre dört oda, 
bir ıofa, bir mutfağı ve yüz artın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

978 14315 Kadıköyünde Osman ağa mahallesin-
de Söğütlü çeıme caddesinde eski 17 O 
ve yeni 320, 820 - 1 numaralı seksen 
artın üzerinde ahıap iki katta üç oda, 
bir kuyu, bir mutfak ve yüz yetmit 
iki arıın bahçeyi ve aıtında bir dük
kinı havi bir hanenin tamamı. 

372 14561 K h il d üçükayasofya ma a esin e CamU-
ıerlf sokağında eski 1 O mükerrer ve 
yeni 14 numaralı seksen altı arıın üze
rinde ahtap iki katta beı oda, bir oda 
bir ıofa, bir toprak avlu, bir kuyu ve 
yüz elli beı arıın bahçeyi ha vl bir ha
nenin tamamı. (Sofanın dört bağdadi
lerf ve duvarın sıvaları noksandır.) 

Salih E. 

Arif Bey 

Yusuf Ztyaettin Ef. Raime H. 
297 1'578 Sultan Ahmette Akbıyık mahallesin-

de arabacılar çıkmazı sokağında eskt 
5 ve yeni 1 7 numaralı altmıı yedi ar
tın üzerinde a'1ıap iki katta iki oda, 
bir ıofa, bir taıhk,bır yıkılmıı mutfak 
bir kuyu ve elli Gç a11ın kadar bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 
Hasan afa, Ahmet Tevfik Ef. Fatma Naciye H. 

1025 2010 li632 Beyoğlunda Feriköyünde Ayazma de-
reıl sokağında eski 36, 36, "36 ve ye-
ni 106, 108, 110 numaralı yilz otuz 
artın ilzerinde kargir iki katta iki oda, 
bir mutfak en üstte iki oda, bir salon 
ve yüz yetmit arıın kadar bahçeyi 
havi bir fırının tamamı. 

6546 18800 14815 Beıiktaıta Teıvikiye mahallesinde es
ki Hamamcı ve yeni Gülüstan ve bah-
çe sokafında eıki 5 mükerrer ve yeni 
48,2 numaralı dört yüz kırk arım üze-
rinde klgtr beı katta on daireyi ve 
beher daire dörder oda, birer sofa, 
birer mutfak, birer hamam ve birer 
hallyı ve dokuz yüz altmıı arım bah-
çeyi ve 8, 5, 7 numaralı dairelerin 
ahıap kısmı~ natamam bir apartıma-

Ali Bey 

nın tamarnı. Şemsettin Ziya Beyle ismet H 
' . 

Yukarıda cin• ve nev lle mevki ve nıüıtenıilatı yazılı emlAk 
hizalarında aöıterile~ bedellerle talipleri üzerinde. olup 1 o mart 
.930 tarihine müıadıf pazartesi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mnbaıeret olunacak (kıymeti muhammenelerini) 
aeçUil takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğun
dan talip olanları1111lezkur günde saat onbeıe kadar ıandık ida
resine müracaat eylemeleri ve saat on beıten sonra vuku bulacak 
miiracaatların kabul edilmiyecefl ve mezkur emlake evvelce talip 
olanların kat'ı karar eınaıında hazır bulunmadıkları ve bafka 
talip zuhur eyledtil takdirde evvelki taliplerin müzayededen 
çekilmlı addoluııacakları liizumu ilin olunur. 
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yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Anadolu vapuru 

19şubat:Çarşanıba 
ıünil ( Sirkeci ) rıhtım111daD 
hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, s.ıo· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzoll, 
Sürmene, ve: Rizeye aidecektlt• 

Tafsilat için : Sirkecide 

(Y elkencf) Hanında (Y elkead 
vapurları) acentelifine müra· 
caat. 

Telefon: Is: (1515) 

İstanbul dördüncü icra meaıur 
luğundan: 

Hoca oğlu Abdullah efencliafll 
Ahmet Halim beyden istlkru er 
ledfği onbin liraya mukabil bfrfll"' 
ci derece ipotek lrae ettiği ToP" 
hanede Karakaı mahallesi ve ttT 
kağında atik (12) ila (20) cedit 
10, 12, 14, 16, numaralarla ndt' 
rakkam yekdiğerlne muklılp mtr 

kaddema arsa elyevm ma ahıt 
~iki bap dükkanın atik ( ı 2) ila (16) 

numaralarla mürakkam muar 
yen mahallinin tamamlle atik (18) 
(20) numaralarla mürakkam bu· 
lunan mahallinin iki bin dört yiil 
hi11e itibarile iki bin üçyüz kırk 
hisaesi kırk beı gün müddetle 
müzayedeye vaz olunarak ı 200 
lirada talibi uhdesinde olup be
deli müzayede haddi layıkınd• 
görülemediğinden on beı Pi' 
müddetle temdiden müzayedeye 
vazolunmuıtur. 

Hududu helvacı Hakkı efeadf 
vereaelerl apartımanf Ye Şakir 
efendi vereseleri dükklnı ye bak" 
kal Ahmet efendi haae Ye dük· 
kam ve Murtaza Muammer ef•· 
dl vereselerl hanesi ve Karabat 
caddesile mahdut üçyüz elli arflO 
terbiinde arsa olup derunün.ı. 
tulumbalı kuyu ve Salat abıfl 
vardır. Tamamınan kıymeti mll"' 

hammeneıi 2497 ,5 lira olup taUP 
olanlar kıymeti mühamm.enenid 
hisseye müıf p küzde on nlıpe-' 
tinde pey akçalarını alarak 
928 / 6438 dosya numaraslle 
13/3/930 ftarlhinde ıaat 14 teıı 
16 ya kadar lstanbul dördilncO 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekale milracaat eylemeleri 
illn olunur. 

Veresiye 
lzmir terzihanesinde ıon 

moda, ehven fiatlarla, ıon 
derecede suhuletli ıeraitle 
erkek ve kadın koıtümlerf 
ıerian imal olunur. 

Ankara caddeıl Vlllyet 
karıısında No. 1 7. 
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1980 ıs~ 
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:; Mllll lktıaal ve aaarruf Cemiyeti tarafından: il •· d. 
:: «Mi11i Sanayi Katalog'Tu» :: Ganeı 6,51 Güneı ı,M 
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•ı Ad 1 d •• Akıam 17 ,46 Akıam ı2,oO • res er e meccanen basılacaktır. •• y ı •• •• atsı 19,16 Yataı ı,B 
:: Onun için: Yerli malı yapanlar, bu fırsattan lltlfade :: imsak 5,11 imsak ı_ı,J.:!-. 
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