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Şotan kabinesi de düştü 

- •)~~<-

Tardlö kabinesinin sukutun
dan sonra alelacele teıekkül e
den Şotan kabinesinin zaif bir 
mahiyeti haiz olduğunu ve gün
leri sayılı olup uzun müddet ya
ıayamıyacağını geçen gün yaz
mıttık. Yalnız ümit ediyor idik kl 
ilk defa Mebusan Meclisine gidip 
beyannamesini okuduktan sonra, 
hiç değilse muvakkat bir zaman 
için itimat reyi alacak, derhal 
murahhaslarını Londra konferan
sına gönderecek, bu suretle kon
feraus müzakeratı en mühim 
devresinde munkati kalmıyacak 
idi. 

Asla zannedemeyor idik ki 
Fransız mebusanı bu derece hır
sına mağlup bulunmuı olsun, 
fırkacılık ihtiraslarını memleke
tin menfatları fevkinde tutmuı 
bulunsun. Fransız Parlamento
sunda bu derece intizamsızlık, 
bu derece anarıi icrayi hükm et
tiği melhuz değil idi. 

Herhalde ıu günlerde Fransız 
meb'usan meclisinin gösterdiği 
manzara tefeasuh etmif olduğunu 
açıktan açığa anlatıyor ve hiç bir 
ciddi hükumet böyle bir meclisle 
muntazam suretle ç ... hımaz. 

Zaten Fransız parlamentosu 
ne yaptığını da bilmiyor, adeta 
taıkın bir halde görünüyor. Dün
kü yaptığını bu gün tebcil etmek 
iateyor, bugün tebcil ettiğini ya
rın yakmak istiyor. Bu ahval 
dahilinde ise hiç bir hükumet 
payidar olmaz ve biraaenaleyh 
hiç bir ciddi adamda hükumet 
baıına geçmek iateyemez. 

Fransız meb'usan meclisi da
ha dün Tardlö kabinesi ne müthit 
taarruzlardct. bulundu, onu ilkat 
etti bugünde o kabinenin reisini 
alkıtlayor. Şu halde Şotan kabi
nesinin sukutundan sonra yeni 
yeni kabinenin teıkil vazifesi 
tekrar Tardiöye havale edilecek? 

Dünyanın hiçbir parlamento-

sunda bu derece renksizlik gö
rülmemlı olsa gerektir. 

Acaba M. Tardlö bu ahval 
dahilinde yeni kabinenin teıkill 
vazifesini der'ühte etmek iateye· 

cek mi? Eğer vuku bulan ihramlara 
ıerf iru ederek yeniden iktidar 
mevkilne geçerde eski refiklerin
den ayrılması için meydanda hiç 
bir ciddi sebep bulunmayacak , 
binaenaleyh gene eski kabine te
ıekkül edE.cektir. O ka1>ine kt 
daha iki gün evvel meb'uşan mec

lisi tarafından iskal edildi. 
Şu halde ise meydana kabine 

buhranı çıkarmakta ne mana ı 

var idi ? 
Görüliyor ki Fransız meb'uıan 
nıecliııi ıon derece fırkacılık hır· 
ıına kapılmıı ne yapdığını bilmi
yor, fasit bir dair~ dahilinde yu
varlanıyor, içinden çıkamiyor. 

Halbuki beynelmilel slynsetf n 
safiyeti haznası itidalı fikir ve 
klyaseu: müstelzimdir eğer fransız 
meb'usları bunu anlamayıp fır· 

kacılık ifra\larında devem ederlerse 
memleketin pekçok mütezarrır 
olaceğı tüpheslzdir. 

Şimdi enziy&de yine M. Tar
diyönin yeni kabineyi teıkile 
memur edileceği muhtemel görü
nüyor. Ancak eğer M. Tardiö 
kabul etse bile teıkil edeceği 
hüklimeUn payıdar olabilmesi için 
meydanda ne ğibi kuvvetli bir 
delil vardır? Bu hükumetin de bir 
kaç gün sonra yuva rlanmayaca~ı 
ne suretle temin alunabillr'~ 

Vaziyeti sağlam olmayan bir 

hükumet ise hiç bir ciddi teıeb-

Gazi hazretleri 
-)~<-

İzn1iri teşrif etti 
' İzmir 27 ( A.A) 

Reisicümhur Hazretleri bu ak
ıam saat 27 ,25 le ıehrlmlzl teı

rif buyurmuılardır. 

Çok iyi 
Her köyde bir halk okun1a 
odası teşkil edilecektir 

Ankara 24 (Hususi) 
Türkiyenin her köyünde halk 

okuma odaları teıkili tamimen 
valilere tebliğ edilmiıtir. 

Bu tamimle Anadolunun her 
yerinde halk okuma odaları letkil 
edilecek ve- bu oda köyün faal 
kütüphanesi haline sokulacaktır. 

Köylülerin alakadar oldukları 
bilumum mes' eleler bu odada izah 
ve müzakere edilecektir. Köylere 
halk terbiyesine ait mecmualar 
gönderilecektir. 

Okuma odalarını idare edenler 
muntazaman odaları hakkında 
raporlar göndereceklerdir. 

Nedim Bey 
'fef tişa tına devan1 ediyor 

Eskiıehir 27 (Hususi) 
Hapishaneler umumi müdtirü 
Nedim B. buraya geldi hapis

haneyi teftit etti ve mahpuslar 

uzun uzadiye konuıtu. 

Feci bir cinayet 
Konya, 27 (Hıuıt) 

Freylinin büyecik kazasında 
bir karı yüzünden Hasan ismin
de bir adam feci bir ıekilde öl
dürülmüıtür. Öldürenler yakalan

mııtır. 

Toprak yığını altında 
kalnıışlar 

Cosenza, 27 (A.A.) 
Gayet tlddetll ıurctte yaf

murlar neticesi olarak çöken 
toprak yıiınları altında fki ev 
yıkılmııtır. 4 kiti ölmüı ve diğer 
4 kiti de ağır surette yaralan
mııtır. 

Ayan reisi Daninıarka 
konsolosanesine iltica etti 

Saint - Domfngue 26 (A.A) 
Reislcumhnr M. Vasgez Frnas 

sef arethanesinden çıkmı§ ve 
Amerika ıef arethaneıine giderek 
orada meb'uslardan M. Artur 
Pellerano ile Meksika sefaretine 
iltica etmlt olan Listin Diario ga
zetesi müdürile gorüımnıtür. 

Bankalar, mağazalar kapalıdır. 

Ayan reisi M. Diaz Danimarka 
konıoloshanesine iltica etmittir. 

büıatta bulunamaz. Bilhassa harici 
siyasete müteallik hareket ittihaz 

edemez. 
Eğer IVI. Tardlö yeniden ikti

dar mevkiine gelirse hiç zannet
meyiz ki Londra konferansında 
eski metanetini ibraz edebilsin, 
Fran11z menfaatlarını eski kuvvet 
ile müdafaa eyleyebilıin. 

Şu halde Fransız mebuıan 
mec\iıine icrayi hükmeden anar
tlnin Fransaya ne kadar pahalıya 
deydiil ayanen görzlüyor. Acaba 
bu husus nihayet Fransız mebuı
larına bir intibah devresi letkil 
edebilecek mi? 

YARIN 

izmirde 
->~--

Borsa 1<on1iserliğinin 
bir kararı 

fzmir 27 (A.A) 
Borsa komiserliği çarıamba 

gün<:ne kadar muamele yapılmı
yacağı alakadarlara bildirmiı
tir. 

Youııg plftnın!n tastiki 
Berlin 27 (A.A) 

Relchatag meclisi Y oung pla
nının tasdiki hakkındaki kanu
nun ikinci ve üçüncü kıraatlerine 
6 martta yeniden haılıyacaktır. -

Salahiyettar nıahafil 1930 -
1931 bütçesinin 1929 senesinin
kinden 380 milyon fazla olarak 
11 milyon marka baliğ olacağını 
tahmin etmektedır. 

Bahri konferans 
londra, 27 ( A.A) 

Bahri konferansa ittirak eden 
fngiliz, Amerikan ve Japon mu
rahhasları Yenı franıız murah
hasları gelinceye kadar müzake
reye dev~m edeceklerdir. 

işsizler 
Gen~ 135 kişi tevkif edildi 

Chtcago, 27 (A.A.) 
it sizler tarafından tertip edi

len büyük bir bıittog eanaıında 
kadın ve erkek olarak 135 kiti 
tevkıf edJlmlt l!r. Amerikanın 
birçok ıehlrlerf nde de bu tarzda 
yapılan nümayfılerin mürettip
leri zabıta tarafından tevkıf edil
mitlerdır. 

Günde binlerce mevaşi 
ölüyor 

Londra, 47 (A.A.) 
Kanadanın Toronto eyaletin

de insanlar ve da'\'arlar arasında 
ada tavıanlarından geçen müh
lik bir hastalık hükümrandır. 
Yevmiye binlerce mevaıl öhnek
tedir. 400 kiti tedavJdedir. 

I Şiddetli ınücadel~ler çıktı 
Madrit 27 (A.A.) 

Belediye mecllsislnln içtima~ 
ından •onra yapılan hususi bir 
toplanııta Sosyalistlerden M. Sa
borit belediye reisinin kral tara
fından tayinini ..,e belediye lda- l 
resinin ceneral Priıno de Rı vera , 
zemanındaki cereyan tarzını tid
detle muaheze .,e tenkit etnılttfr. 

Bunun üzerine M. Romane
nes ile M. Saborit arasında tld
detli hadiseler çıkın1ıtır. M. Sa
boril cünıhuriyet idaresi ilanı ze
manının pek z1yade yakalauınıı 
olduğunu temin etıniı ve beledi
ye reisinin tayin değil fakat inti

hap edilmesi noktasında ıarar 
göıtermittlr. 

Barcelone 27 (A.A.) 
Vich'ten bildirildiğine ıör~ 

vatanperverler btrlifinln binası 
önünde ceneral priınO de Rivera 

nın idaresine taraftar olanlara 

kartı düımanca bir oQmayif ya-

l t Vak, a ınahaJline gelen 
pı mıı ır. 

Jandarmalar silah kullanmağa 
mecbur olmuılardır. Nümayfıci
lerden biri ölmüı, ikJ kiti de ağır 
surette yaralanmıttır. İhtiyatı ba

zı tedbirler alınmııtır. 

Komünistler 
->~-

Za ptedilecekn1iş 
Atina 27 (A.A.) 

Komünistlerin hertürlü nüma
yif teıebbüslerinin önünü almak 
için memleketin her taraf mda 
gayet tiddetli tedbirler alınmııtır. 

Beynelnıilel banka 
Roma, 26 ( A.A.) 

Banknot ve tahvilat ihracına 

mezun İtalya, Belçika, Fransa, 

Almanya, ı İngiltere bankaları 
müdürlerlle Japon bankası mü

measili toplanmıılardır. Benelmi

lel bankanın meclisi idaresi aza

sının tayini hakkında bir tebliğ 

net redilmiftir. Mezktır meclise 

iki Amerikan aza tayin edilmiıtir 

Bir çok kişiler n1evkuf 
Roma 27 (A.A.) 

Hususi mahkeme lstrJe mın-

takaaı ahalfsinden bir çok komü

nist ile bu mıntakanın Sırbiatana 

ilhakı taraftarlarını bir kaç ay 

ile 2 O sene arasında tahalüf eden 

ağır hapıı cazalarına mahkum 
etmfttir. 

Prens boşanıyor 
Monaco, 27 ( A.A ) 

Prens Pierre ile zevcesine alt 

boıanma ve mal ayrılığı davası 
Martın 22 isinde Monacoda rüyet 
edilecektir. 

Kadın değil pehlivan 
Chamonikı 27 (A.A.) 

Dubouy Deseygnoret ilminde 

bir Fransız kadını 25 Şubatta 
soğuk sıfırdan aıaıı 4 O dereceyi 

bulduğu bir sırada Mont Blanc 
dağına çıkmağa muvaffak olmuı
tur. 

26 kişiyi tevkif ettiler 
Hanoi, 27 ( A.A) 

Iqenaneyaletinde bulunan K
halan köyünde zabita hakiki bir 
blokhavz haline getlrilmit bir evi 

baımıt ve içinde bulunan 26 kl
ff yl tevkif ederek hapse gönder
miıtir. Mevkuflar, Hayfonk da 
hücum etmek niyetinde idiler. 

Tütünlerinıiz 
1929 senesinde tütünlerimiz 

(35,000,000) kilodur. 1928 sene
sinde ise İzmir mıntıkasında 
(17-18) milyon kilo gram tütün 
istihsal edilmiı ve ıatılmııtır. 

1929 senesi nihayetine doiru 
Marmara bavaliıin yani sahille
rinden Düzce, Bursa, İzmit, Gü
nen, Ceyve, Akhisar ve Edirne 
tütün mıntakalarından Tütün İn
hisarı tarafından birinci nevi tü
tünler ıatın alınm•ttır. Satın alı
nan tütünler en eyi cinslerden 
intihap edilmittir, Fakat yağmur
ların yağmasından birinci nevi 
tütünlerin miktarı azalmıttır. 

Tütün fiatları sene nihayeti
ne doiru yükıelmittlr. 

Hükumeti Cuhuriyemlz her 
tarafta tütün cinslerini lyiletlir
rilmeıi için muavenette bulundu
ğundan diğer senelerde yerli 
Zürraımız tütünlerini daha f azlt1. 
bir fiatle satacakları kuvetle tah
min edilmektedir. 

Sadullah BeY 
-»-~<·-

Birinci sahifeden de'f/anı 

5 Siz mütemadiyen Bare~· 
- den ve Bütçede yeri 0 

• 
rıı· 

mıyan masraflardan deın vu 
yorsunuz. Müıade buyurunuz da 
biz size çok bol bir hesap vere· 

Um: 
Baremin t11tbikl için (100,ooO) 

Bütçede yeri olmıyan masraflar• 
'aJJ da (200,000) koyalım. Ceın 

(300,000) lira eder. 
Halbuki aeyrisefainin imtiyaıh 

Hutut ve Emlak icar bedelleri, 
Romorkör, Kılavuz lmtlyaılar• 
safi hasılatından bu üç yüı biJJ 
lirayı tenzil ediniz geriye 400,ooO 
liralık safi kazancı kalır. 

Bu menba neden sizi idare 
edemiyor? 

6 - Kömür masrafların• 
? 

göz önünde futuyor musunUS · 
itte sizin bu idaresJzliğinlz koca 
idareyi mahvetmiyor mu ? 

7 - Saydığımız imtiyazlı 
varidatı olan ( 5 ) milyonluk bit 

müessesenin açık göstermesi pi 

demekdir? 

iyi taktir ediyor musunuz? ya· 
zık size ... 

---~-----

Resiın]iay davası bitti 
Resimliay mecmuasının ıahibl 

Sabiha Zekeriya hanımın saYtl 
mevkuf, mes'ul müdürü Behcel 

ve " köyümde neler ıördü111 ' 
yaz11mın muharriri Emin Türr1' 
B. lerin mevkuf olarak muhak' 

melerine dün de Ağırceza mahkl" 
meıinde devem edildi. 

Birinci celsede, önce, Sabih' 
Zekeriya H. badehu Emin Tiit1' , 
ve Behçet beyler, daha sonra d• 
müdafaa vekilleri müdaf aanalll'

1 

lerlni okudular. Bilhaasa Sabih' 
Zekeriya H. ile müdafaa vekltl 
irfan Emin B.in müdafaanamel_,tl 
pek parlaktı. 

İkinci celsede karar verıte· 
cekti. 

Celse saat 3 buçukta küt•' 
edildi.Zabıt katibi mecmua sahibi 
Sabıha Zekeriya hanımla me•'ıı1 
müdürü Behçet B. in ahllk ~' 
içtimai mevkilerinin esbabı ınil· 
ıeeddedei takdiriyeden olar•" 

nazarı dikkate alındlğından fkffet 
ay hapse ve 30 ar lira ceı.afl 
nakliye mahkum olduklarını, Beb· 

çek beyin müddeti mahktımf yetlJJ1 

ikmal etmiı bulunduğundan tah· 

liye edileceiini, mahkumiyet oıOd' 
delinden fazlo olarak, mevkufiyet 

altında geçirdJği 3 günün ce't.•11 

nakliye mahsubunu okudu. Eıııifl 
Türk beye gelince; yeni gazeteci 
olduğu içiı: 1 ay hapis ile 25 Jlr' 
cezayı nakttye ue hapsinin nçt' 

birinin tenzilil edilerek 20 gOI' 
hapsine, meıarffi muhakeınerıil1 
kendilerinden ahzına vicaheP ~' 
müttefikan kabili temyiz alara1' 

karar verilmiı olduğunu ila"e etti· 
Muhakemeye bu suretle olh•Yet 
verildi. 

-···~·-Hareket davası kaJdı 
Hareket gazetesi sahipler 

111· 

den Suat Tahıln Beyin ırıuh•-
k ,,

emesine 2 inci ceza mabkeJ11 

•inde, dün, baılanacaktı. sual 
ke· 

Tahsin Beye, alel'usul ınuh• 
t b" 

me gününden bir hafta evel te 
1 dörı 
iğat yapılması icap ederken· 

gün evel yapıldığından; muhake· 

me, 9 Mart Pazar gUnilne taHlı 
edildi, 
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Dünkü nushadan devam) 

ArzetUilmlz esaılar dahilinde hrken her clnı lıten ne miktar ve
tetekknl eden milli rea11üranıın rlleceğl teıblt edilir, çetveller 
teıkllıtlle rea11üranı muamelltı- tanzim olunur bu huıuıa memur 
nın teklini llyıkile anlatabilmek edilen bürö o cetveller mucibince 
için enell biUnmeılne lüzum gö- tevziat yapar· 
rGlen baza tabirleri ve ılgortaların Bu ıuretle yapılmıt olan m~-
naııl lçahıtıldannı izah edelim ka ve leler mucibince itler rea1tud-(pla ) 

.. yon sureUle a-n Jani harita : sı,orta mua- ranı veya retroı 
nıell1ıtıuı enıln bir ıurette cere- ima harice ıllUllnC:en tehllkele;ı 
Yanı için ıtıortalar tarafından tevzi etmekle beraber bu sur~~~ 
her tehrtıı hartta11 yaptırılmıı ve galbedilmlt olan primlerbi te d ı 
aenıt aenıt (bloklara) yani m1n- için ar c b 1 e verilen iı nia etin e 
takalara aynlmııtır. ayni eeaılar dahilinde hariçten 

Menıleketlmhde ıod pllm ıı alınır• ' 
a>ervfdiç plinı bathcalandır. Abnan ve verilen itlerin üc-

(1.Jaaue) Limit : Bir mıntaka retleri hlr blrlertle karııarlaıır bu 
dalıiltncie bul11nan tehltkelerin ıur•tle sigortaların tehlikeleri 
nıecawu üzerine lzami sigorta teni edllaılt olduğu halde ücret
edilebllecek mıktan aöıteren cet- lerl harice gitmez. 

•eldir.. Bu itleri muntazaman yapmak 
(Plebıı) Jani baddı mahfuz: tçln her tirket gibi milli reasaü-

Şlrqtin bir tehlikeden kemli his- ran11n da on bir kitiden mürek-
ıeılne abkO!abUeceif azami mık- kep bir heyeti idareıile beı klıl-
dan aöıteren Jiıtedk. den ibaret müdürler heyeti bir 

(Reaaauranı) Reaıaürane: dol- de fonde dö puvarı vardır. 
rudan dofruya ılgorla muameleıl lıviçrell oluı müdüre ayda 
Yapan kumpanyaların aldıkları 800 lira fen mO.ta virl olaıı Piyoıa 
itlerden hendi limitlerinden fazla 1100 lira ikind raüdürlerede 2 5 O 
kalan itleri batka kumpanyaya ıer lira maaı verilmektedir· 

deY1r ebnetine derler. Olbaptakl kanun mucibince 
( Reıroce..ıon ) Retroseayon : Türkiye da çabsan sigorta kum-

Dotı.claa cloiruY• aleorta mua- 1 panyalan yaptıkları itlerin ya
nıelltı ya~ yahmz reuaüram ı nıını Milli reaaüranıa vermek 
IUreUle it alarak çalıpn kumpan- mecburJyetlndedirler. 
Jalarin bu suretle aldıkları itler- Bu tılerden haııl olan primler 
den kendi limit ve plenlerlnden 

haftada vaıali 50,000 lira tutmak fada kalarak baıka ıtrketlere tadir. 
devre mecbur olduklan itlere 
retroıeıyon denilir ki kaymağı a
lınmaı ıllde benzediği için bu gibi 
itlerin komisyonı diğerlerine ntı
heten azdır. 

Bir ıigorta veya mükerrer si
IOrta tlrketl aldılı itleri tevzi 
ederken kendi haddi mahfuzu 
)&al kendi plenl eaaa tutularak 
r-.w-örlerden veya retroaeıyo
berlerden her birine yapılacak 
llluktweleye nuaran o plemn a-5 
"'1 O lldllt Dlabetincle teniat yapar· 
Buiday lale ile ıebze ve aalre ok
ka lle satıldıiı gibi pu itlerin de 
6lç6a(l plendir. 

Mllcerrer ılprtaanm veya 
l'elroeeayonerln bu plen maetblnee 
aldıktan itlerin mecmuu her bir 
llllDtalra için vuedtlmlı olan 
linı1tt teca,_ -etmes. 

( Ltmıt ve plen) nuktan bina
ların Ufap, adi lılralr betonarma 
eald tilrk usula tonuzlu, binalarla 
llnal Ye Ulccarl tehlikelerin nevl
lle ı&n u veya çok olur. 

itfaiye teıkllitı miikemmel, 
btnalannm luı1111 aumı klrilr 
oiaQ ıeblrlerle e~ ve diikkAnlan 
ahtap, çatma, kerpiç olan tebir-
le-. .... tle delltlr. . 

la ı..1aattan ulaplacatı iizere 
en son ılatem bir kalbur makinesi 
hatcla1ın danılDI, çavdaruu, tap
m, topraiıaı naııl a71nraa llıaıt 
Ye plen de itlerin eylllnt k6UlaGnG 
6ylece ayırarak bloklara a6re ayr1 
ayrı taınlf eder. 

ltampan.,.lar hlylece elaı dnı 
&Jnlnnı olan tehlikeleri reuıtlı6r 
-..,. retro1e1yonerlerle yaplllı 

llaal.ye)elere ,are eytlerlnden 
lllGlalıGn mertebe çolunu kendi
lbae alıkoyup birinci ekıedan tabir 
0huıan fula teblikelllerini diler 
baaP&aJalara •erdill pbi ikinci 
elcaeda.a dlatı. ve aıan mertebe 
tMltlMli IN'-aa ııle.ri de yabancı ......._,dan S,e ihUyaca olan 
ln"""'1Jalara ten& eder. 

Her .kumP&IQ& ~ı. aıın 
.._ .. , ... &ebllkeat olaıa Jeleri teb-
111ce• ..._ beıaber olmQmca 
alau1acatuadan mubıye&e Japı-

Milli reaasürans aldığı bu itleri 
mensup bulunduğu sınıflara, yani 
ahtap adi kargır, betonarme ol
duğuaıa ve etraflannda 15 veya 
6 metre muhitinde tahta bina o
lup olmadıfına göre haddi mah
fuz llıteıl mucibince bir mlktannı 
kendisine alıkoyar. (Devamı var) 

Kadın birliği 
>i=o-1<·-

D ün 100 kız çocuğuna 
elbise dağıttı 

Kadınlar bblill dün fakir ço
cuklara bayramlak elbiıe ve ıafre 
dalıtmııtır. Daha çok erkenden 
fakir çocuklar kadınlar bırliğf n! 
doldurmut, verilecek olan bay
ramlıkları ıabırsızhkla intizar 
ediyorlardı. 

Fakat bekleyen zavallılardan 
çolu eli boı olarak döndü. 

ÇGn)dl kadınlar birliil ancak 
ı 00 tane lna ÇOcujuna elbiıe 
veriyordu. 

Birliiin varldabnın azalmuı 
dalaa fazla yavruyu ••lndirmete 
mani olmuttur kadınlar birllifn
den bir hanım bu münasebetle 
diln blrmuharrlrlmlze demlıtir ki: 
Ancak 100 kız çocufa bayramlık 
vereblldık mamafih bundan e"nel 
de erkek çocuklarına ayakkabı ve 
ıalre datıtmııtık. Maattee11Gf 
birltlln muanen bir bütçeıi yok
tur. tertip ettlftmlz m6ıamere
lem. 6mlt •Wlimlz varidatı bu
lamadık hatla ziyan bile ellik. 

Bu bamm,kadın pelialer hak
kında ıunları ıöylemlttir. 

- " lnılliz kadın poliılerlnln 
gelmeaile blrllfln b~çbir allkaıı 
yoktur. " 

Bayramda Hilaliahmer 
rozet dağıtacak 

Hililiahmer cemiyeti her ae -
ne olduiu ıtbİ bu ıene de Bayra
mm birinci günü rozet dağıta
caktır • 

YARIN 

--Hainler n1uhaktnıe 
ediliyor 

Kahireden bildiriliyor: 

Sabık Kral Emannullah hanın 
Avrupa seyahati zamanında Na· 
ibi Saltanat olan serdar Mehem-
met Veli han ile diğer bazı zeva
tın, vatana ve sabık Krala hlya
net ettikleri ve erbabı ııyana 
iltihak eyledikleri için muhake
me altına ahnmalannı Nadir han 
emretmlt ve derhal tutularak 
hapıe atılmıılardır. 
Yakında muhakemelerine bat-

lanacaktır . 

Nadir han neler yapıyor 
Halebden al1nan malumata 

göre Nadir han her ayda bir ker
re almak ibre " Dllk6ıa ,, kas
rında ve kendi rlyaıellnde bir 
divanı ali akdine karar vermit ve 
bu divana gelerek bizzat kendi
ne ıifahen ıikayet etmeıi için her 
kese müıade etm!ı tir. 

Geçen yaz in' ıkadeden bu di
vana timal eyaletlerinden biri ta
rafından gönderilen heyet gele
rek vilayetleri ahalisi hakkında 
affı umumi lıtenıitlerdir. 

Nadir han bunlara : 

- Ben tebaundan inUkam 
almağı iıtemenı. Onlara kar11 da
ima rifkile muameleyi, kuıurla
nnı affetmeyi illerim. Ancak ıiz
de öldüren, yetma eden ve hük6· 
mele kartı lıyan eyleyen canileri 
bana teılim etmellıiz akıl tak-

1 
tirde Üzerlerine aıker ıevk edip 
tedip ve tenkile mecbur olacaiım 
cevabını vermtıtir. 

Kalplerini n1alile satın 
~JJJ:Qı; 

Afpnlet.a faaberler.blden : 

Burada en büyük kuTvetl let· 
kileden ulema ile meıaz,hı kendi 
tarafına celbetmek ve bu ıuretle 
mevklini takviye eylemek için 
Kral Nadir han her gün bunlara 
büyük ihsanlar, atlyeler vermek-

tedir. 
Bu cümleden olarak Kabilin 

h a lim ve teYhlerlnden en mef ur 1 
Şeyh Bedreddfn ve Şeyh ma· 
meddine büyük bir maaı tahılı 

etmııur. 

İrakta iktısadi bir 
komisyon 

Baidattan yazılıyor : 
Memleketin ikbsadl ahvaUnl 

tanzim için hilk4111ete mua venettbe 
1 k bu bapta ittihazı lca bu unma , 

d bl 1 kararlaıtırıp Naza· eden te a r 
d 1 bılnfrllmek Gzre hn-retl al eı ne 

d 1 l·ndeki esbabı iktıaat-kumel eva r 
f l • ccarlardan mürektan, maru u 

d . i bir komllyon teıkiline kep aım 

karar verilmiıUr. ı 

B d icrayı hükmeı.atekte u ıaye e, 
b\llunan lktıaadi ve mali buhrana 
bir b l caJ'1ı ümit edilmek-

! 
çare u una •· 

tedır. -ı- - pe-
~ Sadakaifıtır. 
---~E~-:na .Ata vaat 

Kt· Kt. K. 
Buğdaydan 29 
Arpadan a2 

Hurmadan 260 
Üzümden 180 

28 
26 

130 
130 

20 
21 
87 
78 
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Memleket haberleri 
t • .. .~ """t 

r"'acera Sui istimal mi? 
-·~._ 

Genç bir kız yeni bir ha-
-.->~.-

Osn1an B. bu hususta 
yat istenıiş nediyr? 

Tanınmıı ve zengin ailelerin
den birine menıup 18 yaılarında 

S. namında g(lzel bir kız, uzun 
müddetten beri ıevftmekte oldu
ğu ftalyan tabasında F. namında 
bir tabıın ıözlerlne ve valtlerlne 
kapılmıı ve balyaya kaçmaia 
tetebbüı etmittlr • 

1zmırde Telgraf kite batmemurla-
rından 0.man beyin zimmetinel 500 

lira para geçirdiği haber alınmıı 

Bir ay evvel lialyaya giden 

F S gftn evvel S. hanıma bir 
· • k öndermlt ve kendisini me tup a 

N polide beklediğjnl, aıkıyle 

da karanlık gördüiünft, 
ünyayı d k 

1 e or u kendisine Avrupanın , 
hayatında iyi bir istikbal mev ut 

1 kendt-oldufunu ve gelir ge mez 
ılyle evleneceftnl yaymııbr. 

S. hanım evinden çıkıp bllet
ıiz olarak Gilcemal vapuruna 

binerek lstanbul tari!dyJe ltalya-
•-- ~a teıebbüs etmiıtlr. ya .. çmaa 

Fakat hadiseden haberdar olan 
S.nln peder ve valtdeli hareket 

etmek Cizre olan Gülcemale gide
rek kızlarını almıılardır. 

Konya lu pisant s~nde ya-
pılacak tadı lat 

Konyada Umumi hap shanede 
ıtmdillk bazı tadilat yapılacaktır. 

Yapbrılan keıJf ve projeye 
nazaran hapishanede ( 4:00) adet 
birer kitilik haplı höceresl yapıla-

caktır. 

Her birisinde yalnız bir mah-

k tacak olan bu hücrelerin um ya 
tuUl iki buçuk, arzı bir buçuk ve 
yüksekllji de ilç metre .. uade 

..lh.- almala bnlunacak, bava ve•-.. 
1 

k 
~le a

mahıuı bir deuall' :divarı kariir 
pııı olacai• sJbl 

1 
cakbr 

ve laYalll da be~n o a • 

Kooperatıf ba o kası 
Od 1 incir milıtahılllerl 

em 1 çıl-k Uf bankasının a 
itibar oopera k lak olmuttur. 
ma merasimi ço par 

- . 
Hububat ihntç resmı 

indirildi 
B tdattan yazılıyor : 

a bat ihracatını teıhll için 
Hubu ı-

buiday' arpa ve p 
bük6met,h t reımlnl Ula et-
rlnçten l raca 

mittir. h 
N tinin bu uıuaa 

Maliye 1 era beyannamede li-
dalr neırett il ü de otuz tenzil 

aminin Y z 
man re difer ve nehir va-
edildill, t~::ubal nakliyeıinin 
purlarında be rupleye fndlrll-
ton baıına f 

mektedlr. • 
,det ettı Kuveytten a' 

d azıbyor: 
Bai attan Y N it ve 

F aal ile ec 
Irak Kralı ay dakl 

lbni11ilut ara11n 
Hicaz Kralı b ıırada halledlle

• •- t ve u 
mGla.a ın ılarını kararlaı-
cek lhtlllf abnKeaa te af den Irak 

k üzC're uvey • 
tırma del etmittlr. 
h eti buraya av 

ey 1 talibini Neclt 
H t rakın ma 

eye Nedt mata-
bildlrmit ve 

heyetine bahıolmuıtur • Alı-
libl de mevzuu 6re Necil matalibi 

lumata ı 
nan ma d w.--~•n iki heyet 
1 bulun ug.-

a ır da aat hakl .. ın· a ittifak ar&llll eaa 

basıl olmuıtur • 

ve müraklpltk tarafından tahki
kata batlanmııtır. Hesaba tın tel
kinde filvaki Osman beyin 1500 
lira kadar bir açığı zuhur eıır.lı, 
Jakat bundan 300 lirasının telgraf 
memurlarına avans olarak veril
diil kayden teıpit edllmiıtir. 
Oıman bey mürakipllğe verdiği 
ifadede; 

- Bankaya parayı yatıracak
tım, hepsini hazırladım ve m sa
nın üzerine bırakarak anid J -

hur eden bir itim dolay1&ilı: ' :r 
dakika için dııarıya çıktım. 1-a
kat masanın batına geldiğim 
vakıt paranın yerinde yeller eslt-
iini gördüm. Para kat'iyen sui 
lıtlmal edilmiı değildir. Buradaki 
arkadaılar1mdan da böyle bir ıey 
Omlt etmem. 

Demittir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Varidat n1iidürü B. 
lzmir Defterdar vekili ve va

ridat müdürü Sabri bey bugün 
Bayındıra aideceklir. Sabri beyin 
bu ani hareketinin eıbabı hak
kında mdumat alınamamıısada 
kaza maliye i şlerine ait bir mes'-
ele etrafında teftiıat ve tahkikat
ta bıılunacağı söylenmektedir. 

Sabri beyin avdetle Torbah
ya da utramaıı muhtemeldir. 

~:ocuğu nasıl düşürmüş 
lzmir, Eıref paşada, Nutize 

hanım namında bir kadın üç 
aylık bir çocuiunu düıOrmüf ve 
derhal meınleket haıtaneıfne 
kaklanhnıttır. Nuılze hanımı 
memleket hastanesinde muayene 

· eden tabibi adil Muıtaf a Şakir 
bey çocuğun oldukça fedit bir 
ıarsıntı teılrlyle düıtüğünü söy
lemltse de Nutlze hanırr., zevci 
Hilmi efendinin anber kabuiu 
kaynatarak 3 gün tehdit ile ken-
dlılne lçlrdlflnl söylemftt!r. 

Muddelumumllik hadiseyi 
tamik etmektedir. 

.ı\1 uh ~ A }ei hususi) e m ~uı ş 
rdi 

Mubaıebei hususiye dün ma
aı tevzi etmitlir. 

Kaybolan pro jelcr 
Gazi köprüıünün projelerini 

yapan mühendlı M. Ptju bundan 

85 40 aOn kadar evvel bu pro
Jel~rl ikmal eder~kEmanete aön
dermlıtl. O vakitten beri proje
ler hlli •elmem.lttir • 

M. Piju diln Emanete gönder
diil bir mektupta : 

•Projelerin hala elinize geç

medlflnl anlıyorum. Ben projele

ri tkl nüıha olarak Parlsten tren-

le Marstlyaya ve oradan do. va

purla lıtanbula l(ônderdim. Eğer 
bunların kaybolduğu tahakkuk 

ederse, benim için çok zor ol-
ıc 

makla beraber bir üçüncü nüs-

hasını çıkartayım. Zavallı proje

lerlınln akıbeti hakkında i: pa 

ıür' atle malümat vermenizi raca 

ederim,. demektedir. 

Halli en zi1ade müt
1 ül olacaA1 

tahmin edilen meıail hudut kuvvet

leri ve Haremeyn evkafı lılerldir. 

Diier taraEtan bu projelerin 

rakip mübe11esel,.r tarafından yol

da çalındığına dair de bir ıayia 
vardır. Mamafih Emanet buna 

ihtimal vermemektedir. Çünkü 

projeler esasen alikadarlara teb

lil edilecekUr • 

. ~~~, ~~ ~~~~~~~ 
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Bir az uğrayacağım felaketi 

düıünmiyor hayata veda etmeğe 
hazırlaniyordum. Arada sırada 

diıarıdaki nöbetçilerin seslerini 
duyuyor, bunların içinden bizim 
lsmailin tıesine uyguncasını itite-

miyordum'. Her on dakıkada bir 
pencere keameğe giden arkadaı
lar sanki önümde resmi geçit ya
pıyorlardı. A•tık ne olacaksa ol
sun diye dört gözle etrafı tecessüs 

ediyordum. Ya İsmail de gelmez
se akibetimiz nice olurdu? Am
ma o:da hürriyet aııkı bir kahra
mandı. Hiç anadolu uıağı bir söz 
verir de o halde ne olabilirdi. 
Şimdi onu kiminle arattırmalı; bul-
durup ta hakikati öğrenmeliydim, 

maalesef ki bu benim için imkan
sızdı. Ben yavaı yavaı kaçmak
tan da ümidi kesiyordum. Saat
ler bir ıel gibi akıp gidiyor etra
fı kaplıyan karanlıklar göz gözü 
görmiyecek kadar zifiri bir tekil 
alıyordu. Şöyle bir pencereye 
gitmek zavallı lstanbulu bir de 
a-ece Halile a-örmek istem ittim. 
Arkam kapıya dönük bir 
halde pencereye yürümlye 

hazırlandım tam bu sırada açık 
batlı sırtı ceketli bir arkadaı al· 
nından akan terleri mintanının 
kollarına silerek hem gülüyor 
hem de sevincinden ellerini diz
lerime vururcasına hareketlerle 
bana kestim blttl diyordu. 

Demek ki arkadaı kaçacağı
mız parmaklığı keımit deli~f ha
zır etmifti. Şu suretle bu mes'ele 
de bitmlt sayılırdı. Lakin bunların 
hepsi hitinciye kadar da biz de 
bitip gideceğe benziyorduk. Çün
kl daha İsmail onbaıı görünürler
de yoktu. galiba arkadaıı Musta
fayı kandıramamııtı. 

Ôyle olmasaydı ıtmdlye k~
dar gelip, bana haber vermesi 
icap ederdi. Maamafih asker 
Mustafa da haklı değilmiydi. Bir 
arkadaı hatırı için de gece vakti 
vazifesini dlfer birine neden 
terkederdi. Ya bölük kumandanı 
ani bir teftit yapsaydı. Muıtafa
nın yerinde İsmail bulunsaydı 1 
niçin böyle oldu diye Muıtaf aya 

Zekai Bey 
-·~ .. -

Dün ;\nkaradan g ekli 
Osmanlı düyunu umumiyeıi 

Türk dainleri veldli Zekai B. dün 
Ankaradan avdet etmiıtir. 

Fransız dainler vekili M. Dök
löziyer Pazara Nisten ıehrimize 
gelecektir. 

lngiliz ve Fransız dainler ve· 
killeri Türk dainler vekili ile 

beraber gelecek çarıamha Anka
raya gideceklerdir. 

Cun1hurivet abidesi 
ol 

Taksimdeki cumhuriyet abide
sinin tamiratı icra edilmektedir. 
Daha ge;en Yaz abidede baılıyan 
çatlaklıklar gün geçtikçe fazla-
laımııtır. Abidenin kı t 1 rmızı aı a-
rı dökülmektedir. Emanet abide-

nin etrafına tahta perde çektlr
mlı ve bmirata batlatnuıtır. 

Bu, ikmal edildikten sonra 
abide tala edilecektir. 

-·~-
Tercüınanların inltihanı 

Tercümanların imtihanları dün 

ikmal edHmiıtir. 

sorgu sual namına hiçbir ıeyler 

sorulmaz mıydı. Ne çare ki bu 
düıüncelerin birini de belki onlar 

düıünmiyorlardı. ikide birde 

saatime bakıyordum. Şöyle böyle 
dokuz buçuk on vardı artı~ sab-

rım tükenmefe baılıyor bu ümit

te kendi kendine sönüyordu. Hey
hat ki ölüm hayallerile ceng 
.ediyordum. 

Dııarıda birçok ayak ıeıleri 
vardı. Arkadaılar desem değildi. 
Çünki onlar olsaydı daha kapının 

dıtından selenirlerdl. O halde a
caba kimdi? Yoksa beni idama 
mı a-ötürmek için gelmiılerdi. 

Asılacak mahkumların daima 
gece aatürüldüğünü pek çok 

defalar gazetelerde kitaplarda oku 

muıtum. Belki de bana böyle olu
yordu. O halde dtıardakiler tel

klnatı diniyede bulunmak için 

gönderilen hoca efendi idi. Aca
ba önce beyaz gömlek mi giydiri-

lirdi ? Ben onu giydikten sonra 
Beyazıt meydanına kadar nasıl 
gidecektim. 

Ah ıurada eJf me bf t silah 
geçiverseydi de bir kurıunla 
kendimi vursaydım pist plıfne 
ölmektense f ntthar etmek daha 

ıerefll olurdu. Ne çare kf bu im
kan da yoktu. Diıardaki patırdı 

g\ttlkçe fazlalaııyor. adeta sen 
gir ben gireyim gibi sedalar lni
lalıma gelir 1ılbl oluyordu. ihti
mal ki bu meı'um hareketi yapa
caksalar da korka korka fnf az 
etmek istiyorlardı. 

Bir aralık duvardaki büyük 
bir çivi batı gözüme iltıtl. İtte 
dedim silahın yoksa da belimdeki 
kayııı boynuma takarak bir ucu
nu da buraya iltı Urerek kendimi 
olsun asayım dedim hemen tatbi
ka da geçtim. Duvara sokuldum 
kayıtı ilmek ettim çiviye taktım. 
Artık kendimi koyuvermek icap 

edecekti. Tam bu sıralarda büyük 
bir gümbürtü ile odanın kap111 
açılıp ta İsmail ile arkadaılar 1 çe 
rlye girmesinler mi 7 

(Devamı var) 

Ahmet Rıza B. 
-·~·· -

Cenazesi dün defnedildi 
Dün vefatı haberini yazdığı

mız mülga Ayan reisi Ahmet Rı-

za Beyin cenaze merasimi dün 

vali vekili Fazlı, Beyle vilayet ve 

Emanet erkim ve bir çok dost

larının huzuriyle icra edilmiıtfr. ____ ,,_..,.. __ _ 
450 seyyah geliyor 
Bugün l imanımıza ( Roter

dam) trans atlantik vapurile, 

Amerikalı, kanadalı, Fransız ve 

İngiliz olmak üzere 450 seyyahın 
gelmesine intizar edilmektedir. 

Seyyahların pasaport mua
melelerini Çanakkalede ikmal 

etmek üzere polis 4 cü ıube me· 

murları dün akıam çanakkaleye 
gönderilmi~tir. 

( Roterdam ) ikf gün limanı
mızda kalarak ( Suriyeye ) gide
cektir. 

-->~t--

Unıuıui maaş yarın 
Umumi maaıın yarın sabah 

tevziine bat \anacaktır. 

YARIN 

Kömür depoları 
-->~<-

Üçe tak~inı <.dildi 
Şehremaneti kömür depoları 

hakkında yeni bir karar verll
miıtir. 

Mevcut depolar üçe taksim 
edtlmiıUr · 1 - Vapurlara kömür 
satan maden kömürü depoları 
2 - Ticari muamele yapan de
polar. 3 - Mahalle aralarındaki 
kömür depoları bundan üç ay 
evveline kadar açılmıı olan de
polar ipka edilecek fakat bu ta
rihten sonra açılmıı olanlar var
sa aeddedilecekttr. Mahalle ara
larındaki depolar 20 tondan faz
la maden kömürü bulundurmı
yacaklardır · Kok kömürü iste
dikleri kadar bulundurabilecek

lerdir. 

Yerli yünler 
-~-

ı 9 2 8 senesinde yerlf yünlerl
mizden 27000 balya (beher balya 
100 gr. olmak üzere) istihsal 
edilmiıtlr. 

Evvelki sene mahıulun dende 
17000 balya kalmııtır. 1928 ıe
neıinde bu muktartn 40 °!o dere
cesinde ydn tacf rlerin elinde 
kalmıt diğerleri satılmııtır. 

Aynı zamanda hükömeti cüm
hurlyemizce yeril yünlerinin is
lahı için ( merlnoı ) cinsinden 

koyunlar mübayıa edilerek ko
yuncularımıza ve köylüye tevzi 
edildiğinden yent yünler daha 
makbul tutulmaktadır. 

1928 senesinden ise 4000 bal
ya yün stok olarak tacirlerimizin 
elinde kalmııtır. Bu yGnler piya
sada 103-104 kuruıa okkası ıatıl
mııtır. 

1929 senesinde Türkiyeden ıh

raç edllen yeril mevattan en ko
lay satılan yünlerimiz olmuıtur. 
Çünkü piyasaya çıkan bütün yen
lerimize en ziyade Amerika ta
cirleri rağbet göstererek satın al
mıılardır. Türk yünleri Ameri
kada halı hnalatında olduğundan 
fazla miktarda satılmaktadır. 

Yerli yClnleriınfzden ylkan
mıı olanların okkası 100 kurusa 
ıatılmııtır! 

Bütün bir ıene zarfında yerli 
yünlerimiz~ daima talipler çık
mıttır. 

Yerli fabrikalarımızda imal 
edilen kumaılar temamile yerli 
yünlerden imal edildiklerinden, 
fabrikalardaki yün sarf fyatl gün
den güne artmaktadır, Bu turet
le iıiikbalde büyiik miktarda 

·yerli yün ıarfiyati temin edilebi
leceği kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Dikkat 
lstanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur· 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 
Aynı zamanda beman lıtan

bul (4243) e telefon edilmesi 

reca olunur. 
Çünkü hl r takım adamların 

gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın-
mıttır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 

1 
haber ~erilmezse idaremiz. hiç 
bir mes ullyet kabul etmıye-

\ ~ktir. J 

28 Şuba~ 

~'~n~ - ~ab?,,ı,r.t 
Babasını 

-~~--l..-

Öldiirdüktcn sonra çu
kura saklan1ış 

Dün, Ağırcezada, babası Ka
ra lbrahimi öldürmekle maznun 
Süleymanın muhakemesine de
vam edildi. Süleyman, Şilenin, 

Manıar köyünden olduğunu, evli 
bulunduğu11u, hiç mahkömiyeti 
olmadığını, kömürcülük ve renç
perlik yaptığinı ve okuyup yaz
mak bilmediğini ı· öyledi. iddiaya 
ve zabıtlara göre, Süleyman, 20 
Teırlnievvel 929 perıenbe günü 
aktam üzeri, yolnna çıkarak bal
ta Jle öldürmüıtü. 

Süleyman, hundan 4 ay ka
dar evvel bir akıam, köyden 3 

kilometre kadar bir mesafede, 
dağda bir çahlıf ı siper ederek 
babasını beklemft, babası atla 
önünden geçerken, baltanın ter
ıile iki defa vurup attan aıaği 
dütürmüıtür. Bahası ölilp attan 
düttükten sonra silrükliyerek çu
kurlardan birisine atmıı ve üze
rinı yapraklar ve ıaf re ile ört
müstür. Bundan sonra uzun za
man taharrlyat yapılmıı Kara 
lbrahimin cesedi bulunamamıı
tır. Nihayet, jandarma karakol 
kumandanı Hayreddin efendi 
lbrahimin oglu Süelymandan ıü
pelenerek buldurmuı ve sonra 
da tevkıf etmiıttr. 

Süleyman, cürmünü inkar 
etmek istemekte lsede dinlenen 
ıahitlerden Şileli Şerife H. kah
veci Aptullah efendi, maznunun 
hemtlresl 18 yatında Safinaz H. 
jandarma İsmail ef. ve Jandar
ma karakol kumandanı Hayreddin 
ef. ler tamamen maznun aleyhin
de ıahadet ettiler. Muhakeme 
27 Mart perıembe günü saat 13 e 
talik edilmiıtir. 

Yarah\dıktan sonra 
savuşn1uş 

Tophanede karabat mahalle
sinde Zaronun kahvesinde amele 
Derviı arkadaıı Abdullah la bf r 
alacak meselesinden kavga etmfı
ler' Dervfı Abdullahı arkasından 
çakı ile ağır surette yaralamıı 
kaçmiıtır. 

Bu zanıanda ınuşamba 
yırtıJırn11 

Evelki gün ketenciler kapısın· 
da vuku bnlan yanğında muhafız 
Süleyman efendinin üstüne Çaycı 
Ömer hücum etmiı muıambaımı 
yırtarak hakaret etmek lstemit 
lsede yakalanarak mahkemeye 
ıevkedilmittir. 

J)enize atlamış anıa 
kurtulanıaınış 

Emniyet sandığından sahte
karlıkla sabıkalı ayetullah ile iki 
arkadaıının 16000 lira dolandır
dıklarından haklarında mevkufen 

tahkikata devam edilmektedir. 

Ayetullahın •. arkadaılarından 
ayni cürümle alakadar Üıküdar
da oturan LMehmet Bey isminde 
biri hanesinde evelki gün tepkif , 
edilmlttir. 

Mehm"t Bey Oaküdardan ya
nında •ivil memurlarla getirilirken 
kendiıinl vepurdan dE>nize atmıı 
isede kurtarılm11 ve müıtantik
likçe tevkif edilmlıttr. 

Çabuk bastırılnıış 
Mahmut paıada kurdacı Apuı

tolun dükkanındaki elektrik ütü
sünden ateı çıkmıtsa da söndü
rülmüıtür. 

~ BayıJttncıya kadar döv
n1üş]er ka çnuşlar 

Çukur çetmede Taı' hanın oda 
baıııı Mehmet odasında evelkl 
gece otururken iki kiti içeri gir 
mit, kendilerine 200 Ura veroıe· 
ıl ni yoksa öldüreceklerini söyle· 
mitlerdir. 

Mehmet bağırmak isteyince 
ikisi birden· lambayı söndürdük
ten sonra Mehmedf bayıltıncıy• 
kadar dövmüılerdir. 

İki ıerfr hakkında zabıtaca 
takibata baılanılmııtır, 

Yalanmış 
Beıiktatta bir konakta oturan 

bir arabın bazı gençleri fğf al ede
rek konağında ahlakıızlıga se•· 
ket~ğine dair evelki günkü Cuoı· 
huriyet ve Vakit a-azeteıınde 
yazılan havadıı hakkında yaptı· 

ğımız tahkikat, bu havadisin yao· 
lıt olup meselenin bir eğlenceden 
ibaret oldufu, iki gazetenin yaz· 
dı~ı gibi bir vaka olmadığı anla· 
tılmıttır. 

Ateş çıkmış an1a söndü
rülmüştür 

Evelkl gece Üıküdarda mey· 
haneci Mehmet Fevzi efendinfo 
evindeki yatak odasından atet 
çıkmıt iaede ıöndürülmüttür. 

Elleri ve yüzleri yannıış 
Dün saat 14,5 da Beyoğlunda 

Vene~lk sokagmda İbrahim pat• 
Apartımanında 3 cü katta oturaO 
Rus tabaaıından Siçenka zevce· 
aile gaz ocağında yemek pitlr
mekteler iken ocak parlamıt,her 

t_ ıkiılninde elleri ve yüzleri vahidi 
sure te yanmıı Amerikan hasta· 
nesine ya tırılmııtır. 

Hastanede ölınüş 
Evvelki gün M11ırçarı111 ar

kasında ketenciler karımnd• 
zuhur eden yangında vücudunuo· 
muhtelif yerlerlndn yanrak lngi'" 
liz hastanesine nakledilen Le-vi· 
dis vefat etmfıttr. 

Aluhayyelmiş 
Bir kaç gün evvel, bir akıalll 

gazetesinde Eyupta bir ebenl11 
evine gece girilerek bir çocuk 

doğurtturulduğuna dair yazılaP 
ha vadiı hakkında alakadar ıne· 
kamattan yaptığımız tahkikatta 
böyle bir vak'anın kuku bufına'" 
dığı ve muhayyel olduğu anlaııl
mııtır. 

Hergün beş on tane 
Gedikpaıada Sinekli medre'" 

sesinde 1 numaralı oda kundura'" 
cı çıraklığı eden ı 4 yaıında blf 
çocuk çarııya giderken Şehlf 
emanetin 154 numaralı otomobilt 
çarpmıt ıol elinden, ayaklarıll'" 
dan ve yüzünden ağır surette 
yaralanmasına sebep olmuıtur• 

Mecruh hastaneye yatırılrtı•f'" 
tır. 

Ölü sayacak1arn1ış zahir 
Hasköyde kamonto mezarlı'" 

ğında gece ıüpheli bir suretti 
üç kitiye polis devriyeleri ( dut ) 
emri vennJılerse de meçhul t•'" 
h11lar polf ıler silah atarak k•ç'" 
mıılardır. 

--wwQ =- ---
Defterdarlık f enerJcr id'1"' 

resinden para istiyor . ., .. 
Defterdarlık fener idare• 

r· den kazanç vergial iıtlyor. fene 
ler idaresi fartnameıinde böyle 
bir kayt olmadıfını ileri ıürdln.
tür. Fenerler idaresi bu verglnlO 

ora• 
alınmaması için hnknmete 111 

caat etmiıtir. 



Avokat ücreti 
Fransızcadan 

YARIN 

Fındıklanmız düzeliyor 
Geçen 1ene kırılmıı fmdık 

mahıulu neden 40900 çuftl fın
dık elde edllmittir. 

Halbykl umum Jmdık mahıu
lulG 93000 kantardır. evvelki ae· 
nenin haııllb lıe 850000 kantar 
idi. 

1927 ıeneainde ( ı kantar 77 
a._L . klloı.) dı 93000 kantara muka· ..._reu clolayıılle meıbur 1 Avokat ı61imaeyerek: 

olaa. •YOlsat Ubloo, iri Vande _ Bunu daha e"el 16yleaey- bil 5,80 lan J'ani 66000 çuval fm-
~•rlnclen bit tane ftfnde cba •a 1 dedi ye~· acfnl çekip dık için elde edllmltur, 
L--1eı.....1• H 

1 

alcb ka Son aenedeki fmclık l1Uh1&· .,. nu. Cbiyetten hotlanan bu içinden bir bankanot 1&· 

.. ._,_ L___ llbnı fazalmuı fındlldara ara -....r, ut1&e11 Uf&im dlkkatalzlı- ha matb. ...... ~._ek evden ka· Ada•, ala kulaldannda Metr olan haıtabktan ileri ıelmlttlr0 
çar, alctema kadar IOkak IOkak Ublonu yerlere kadar aelamla- Bu heıtabfa ~ranıızca ( Crtp 
1---..ıı. r__ •-•- ı ı ka d i toıam1°11e ) deullmektedtrld bG--w. --...o acıkınca da ma- yarak, tepaaGr er e pıya o - •-
bal'-ba kasap dllldc•nlan etra· ru ıl•rledf. Tam çıkacafı ıırada, Uln Behrl Siyah baftUlllPald 
~~-~ı.,..., bir ~ bulup , a~• fındıklara teıtr ebiıiıtlr. 
--..._ ea kocaiiaaa eı PM'C&· - ~ 1 ptmelcte ne öyle ace- Fmdıklanmız Hambqta Sif 
lanaı ........ Bele lra ..... ~ le edl1onun dedi. Ufak bir mu- letlim ec:lilmek Cizre ( 150 ) tdlae 
De adeta mu.allat olmuttu. amele unutuyoraun ı •tun aluumttır. Ayni samanda 
Adaaacataz ne bdar malmı ko- b 2'0 lnaıllz liruma vapn kapat· 
,_. IB1ltlalca - Ne il 1 muamele ? .... hnlarak aatua a1m--br. Malım· ' '* teJl kapbnnla. - Ha1dl taılr-•.lı!.a -rma ! -... 

B L..:ı.ı_.:... h ......._ .... lun ••elce lmruaa '50 lnatlls lira· a-..... er nelbclar dili· a-a.. baka)'UD, fı•-...1•.xa- para .. 
lal. cb.a- -•-- ii71'7- w:w.... ,. ı)na v...-au •tın abnmakta idi M 1

•.., ,._ ıilkl10ilada, "- aana veflnedbn mi ? 
etr Llbloa o derec:ecle nuf8a E Soa ~7lar zarfında fmdılm 

malflc Ye hGrmete ID'Uhar tilr at· - vet efendtm1 Allah &mir- lanlaupnm eldcaa 110 lcunea 
... ld ler venin 1 •-•-,.. •o &De kadar ha .. &ıan stbl 1&U1111qbr. 

o 6 -.ı çabrm-m• '"ceea- - Borcumu hayle hemeb te- Geça tenentn masbullndm 
ret edip lcendlllaae t*AJ• ple- diye ediverince arbk 1enln bana l.tanbu1 fmclalc tacirleri • ...-
..... ti. Fakat tler te1ln ltlr ao- rennen tebltıat Japbrmana ha· 800 çuval kadar lcaldılı 1929 k. 

f • j Zayi r 128, Bir maaı cüzd•nı, talcrlben 
~ Mcınderecabnu.sı ~ lcark aene enel bahriye melde-
~ fandan dolayı huaün •Bektafflllr binden aldılam talaadetname, na· 
~ ŞUllk ,, tefril&.amm clera- fUa tezlcereet maariften aidatım 
' demedik. ÔzGr dileriz. tudllmame eald re1111l mlhlrGm 

• · • · '• • • • • • . alb adet fotulrafmı yoklama kl· 
Zayi lıdı bir kGçOk torba lç•nde icra 

Recep oilu AU Beyoilu nufua c1aıresleden tehremaneUne kadar 
dalr•lnden çıkarmıı oldufu 25 olan nuntakacla ka,bolaıutlur0 
tnellitla nuhuunu zat etmlflir. Bulan .. Yann. aueteaı idareha· 
y ilini çıkaracafmdan eeldll- neline setlrdtft taktirde mem· 
n laGlcmG blma••tlır0 nun eclilecelctt. 
••••••••••••••••••••••••••ı• Kalımpaf& lakeleılnde mar-1 Bir müadele kala Hamallar k&tlbl 
1 Bakımııs yavru, Lalca,dl ' 1 Ômer S.da 
1 lralabıs JUrl. --- ----------
• nı-,.ı Eıfal, Millet Yanlımı, I Ali karar heyeti riyase-
11 Me•t memleket .1• 
••••••••••••••••••••••••• tinden : 

Zayi lıtanbul muhafızhlı muavba-
Rum.ıt ...,..._ F.-la C.v bitnde bulunclutu emada lmft• 

Mmtafa efeacli ..... tatlldr mi- yl inzibatiye teıkllAtilo meıaul ye 
biri ayl olmaflur. Y ealtlol yap- nlpbban ve kızıl hançer menaa
bncalnndan hlkmll yoktur· bini ile temaı ve teıkllltlanncla 
Ee i Cev MU1tafa camii imamı btlflll cahıtılından dola-' aıkerl m n Muıtafa 7 • 

__ , beyeU mahıuaaıınca nlabeU u-

' 

kerlyaıt kat' olunan ıuvari kay-
H 8CI Arif zade makamı Yuıuf Zıy~ beyin kuYa-

ısmail Hakkı ~ 1aaıbattyeye nlıahban ve kızıl 
hançer aibl muzur teıkillta atn:lt
llne dair bir kaytt prillemedq&. 

- Yardır. O aabah baJ'YUUD ko- cet kaldı mı ? enellncle Japllan tetkf(rettaD 
c:a .... bat lcapbfuu a4r6ace da· - Aman efendim bu na11l anlaıılmıttar. Çartdcapı N. 6S 

~ awlrab p.m.ı. ı6z 1 Fmtbk......, .._ _ ar ':., ..... - ... --.. •• 

Tanare biletleri ve 
umum pzeteler ba.,U ve kuvayi lnzibaUye ile kat'lym 

mlmlebeti •e tetkillbna bir biz· 
meU olmadıiı ıtbl amal ve kava· 
yi mllllye ale,bmde buJam•d.-
11 Ye b11Ak1ı mazur letklllt men
ıublanm tlddetle takip ve tevkif 
Ye onlarl~ hem flklr Ye emel ol· 
madıtım ve aleyhlerinde bulmı
duiuau biUHl defeatle ptermlt 
IDeıt ............... r-ı •• 

llttl •• lcurnublda, k6pelln ld· - O halde ne diye bana kar- dı clerececle IJI "•Mal • .,....... 1
1 

Emni~ çenberil 11 

.... -ıt olclaim ızhbı;wok, P •Jm -.tte makahetede bulun- il nde 1980 -..ı.ı.ı ............ 1 emlelı:etln ;p.....Jarım lıll-
lllJ& ıeı dwuvwvh için plmla 11- - ? Hakkım Yermeldıiin nn dahi oı.cq, •ala........... • M sa.ı.ııs JtılltlfnMlr • Ya- 1 
lal a..ı•aa ıeleDt anlattıktan son- itin .... mlhlet Yermemi mı Fmclılc çak.. auntakaknla l ıtU, emniyet ~beri' altına 1 
la L.u. htıkiUoetl .......... ,....... ı.. nD • r-L baftaamcla ı 

- IQı: ..,_ clıılıl iri .......... ;:"",.,.._ 7 lruaplar 11&111 baYa tllrl6 tedablrtf_,__ ..ııııoelı: almaktlr·....ı-nhm ""--
... laer d\'İt ..._apewor, r•m•zlana awkatlar - 6y- 1 larda lauıl olu ballaWD Hla*Jtd e ya 1 

.-7 ., lec:li la b a aç beri bYYetlendtrecektlr. 
lrAh lılr clalü, lr&h lop et •• Bu '• Ye bp ütün flab stbı, ı..ı. edlldWaclen ,,...._.,.... •mHH••HH•H••H••d 
dade a al& butlardan birini vercltlderl reyin ücreu vardır. zm i.ukball derlleaektedl.. İ••;•İİ•;;•iiiiiiiiiiiilll---•ı 
1ıuıa111 Ba,ıe deYalD edene Kaaap mabcubiyeUnden imar- Eskişehirde. bir cemiyet Be--'tte tramftf makaıında 

ıayrl reımi icra kalman tabldkat 
ve tetklkatla tebenfba ..,lemtı 
olmatla hakkındaki karana re
fble lcaru vermlftlr. 

-.. •• J&paeafım 1 llllfb : 7-

Eakitehlrde hafll'h bir cemi· N. tG8 aklclnda tayyare - O,ı. 1ae kiipejın salııbıııe - J>elr cloira ef_.,_ .ı..ıı. ret '-"idil •lmlfllr· 8a ~ lllledert, ı.ma.ı,.. "" 
...... lıır ......._ ......... Affınm llllrlıam eılıvtiıı: ...__ ~ - .......... ,., 
•• '*1aa bat ıctn cl,eitl hvvaaua ne kadana ~ereyim 1 tMlcl " tilıd falcara 
lh '7e kadar ~ eıler fç18 Metr Llblon mmtp muzip aü- perver hanımlar ceml1eUdir. 

Ali Ekber 
.. -., alJan iıte. IG7ordu ı Hanımların teeldl •Jı.dıit bu 

O Mman bentm .,....... te- - Bqb mGfterllerimden al· ceml1et ldmıeılz .muhtacı hıma-

Tanare biletleri •• lmtul1e 
Umum aazete bayii 
~rl,itq dYannda 

.. ,..._.,. ruı olar mu? cbiun icret oldukça yfiluekllr, ya ve fakir kacbn~ maddi ih· 
- r____ n_...ı f:-L-t ...ı __ .. dd i~ d tlyarlanm i&ale, kenclilertne Jar-"4111111. naa 9411 ... boreu- - teni uuq a ett •• m en ... 

N. t.ı.u.ın 

''KUR' ANI KERIM,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

._ lleme,.e mecbur eclerıal temdlt 7ap&Qaım. Bunun için dım, wt iiret9Mtk• it bnlmalr 
- Fakat lateclilbn para da 1 O lira ile borcuna lcl-mtı olunun! pbi baJll'h 1t1erı. metpl olac:alc· 

'Peıce batacalm:. Nakleden tır. 
- S... ael N. T. la a8ll;eUD ıellliibd kolor-

Ba,lk Tir. Alimi Ce•~•t~ merla~un 
Lüğatı Kuranıyesını havı 

hp ta • • ••-.-••••U•••••••••M' da lmawadam kblm PAta•m re-
- soı.ı. bno w.... oı.r at ı O mit Y ld • ftke1ar11e Ealdfelı* ...ıı.ı ı.e,ı. ..... talab ...,.. ........... .., .......... 

O ıra Bıpte&DLn .. lzbad Tnfdc Be, 
- O. ...... daha iyi olar. • 1 iZi 1 reflkalan banmalar J•PID&ktadır-
-Ya.l;le • I.. •••• i Her çueak ,....._. l.ır 1 lar. Tirk lcadmlan Etldtebirde ltlı.ek ....... , ı etti. O 1 lmlt 11lcl•adır. Fakir Ye lcbn- 1 

....................... te -~ 
tarafaMlaa tauıh tdllmlftir. 

flahi eserin çok güzel bir eseridir 
............ laaaraaa ~kma- 1 teala çosulclan datinen Hlma- 1 ilk defa ba cemiyeti teala •tmlt· 
la laaeet .,oktur V erc11fiats hilantl 1 Jel Eafale 2 i Dilan Çocuk HU- 1 lerclir. 

cddbılnln bedi., ... 200 lcanqtar Mttae1Jen 
Kaymak lclladh•• ve a1tun pldalı11 800 kuraıtar. 
Merk-' Tlrk anrfyat ımdudv -..... edi7orum, binaenaleyh ıiz ! tallnda rardam, .bu Gmit ,.ı.. 1 Cemiyet ülı'ıela•r kullbGncle 

.... 10 lira bo 1 tlnki 1 dıdanm 16._ekten qaeneder. İ bir içtima .,.,.rak he'f•U lclan 

etleri plaia rç uaunm, ç •:•:•:•:••:•:•:•:••:•:••:•:•:•:•:••:•:•:•:••:•1jı~erlnl=~ln=tlba~p~ ..... ~~erdl~;r·~~~~;t;ii~~~~~~~-::JDl7e5=~ın:ln::•:3be~kta~.~(~Z)EibeJ~ln~ 
- ııtaın ~· ı.r.ıı. Polla mııdtr1Jt1U ffnllit ba....ıta çak,_ lcll. Ek-

T~f rika numarası:24 
t 

irlte Mimda baraktl. Kendi b- IJUt, llUlualu bir at idi. Bilbaa
..... ...... 11111 çaldı. iç.den .. .. mdll •kdele lptldalarmcla 
..,_..rez (Ş) be,I aordu. l»GyGk 'JU'arhldan a6rlllmitt1. 

- hdedlr efendim. Siz kim- Bunu (Z) Be, de blllJOnla. 

1 - Berefendi, llzl rahataaz 
oe.a.,. ettim. Bir mitldlltbn.&z Yar. Ke-
~ Be, tlltudan cnap ver- mal lteyefeadt,l tabii t&ıunnua. 

• ı "-lllerbıe -- bır -- 8- lahs bndderlnl a6r- lvarclır. EYlertnı ......,__. Hal-
llltk Latfen haber buki Kemal be"-cb11 -.dalca 
.. • .... rfC&'.: .. ., ... ...ef..dtm. bu ıece Prmeldiltm ......... 

a.a.. ....... tak •man Acaba nerede oturaJedar? ._. 
...... (Ş) a., "-fll• tek· lama-. var m•? 
~· la at, lr~ tam.,ua- (Ş) a.,, kencllaıne . 10ft11aa 

........ ile lllai9i --·- .., .... dair .....,.., bdl,or....,. 

dl ? tlmlJor ,dl ? Yabm : ~~ili de acem aefaretbanui-
- •-- 0 -·- ne-...ı- ---- oUJlllUlll" rd Me- rem bey telat ve endife lçlDcle ı 8"11 ...... .._... ~...- ı•-r111Dcle duruyo u. ı B 

d,.x...:.8 1t••-ı,---· Eaa1en ııo.nk-- nln "' idile ld - Çok fena. u adam kaçar 
- ._ -- ,,_ mu-•-- o kadar daliın r ' .... h le clı E •-- beri -a..A.ı1 -a-edbn ul- ~ beki mele- o1ı- ... ye ay ır • vet, ıtm .. 

,.... 7-u ...-- 1o--LiUn kendilerini • ki dı? ~~ 
---. Zaten mı1-.-ebeUm toYle o muu Al .. •k eli ae Japaca ar ... er Kara 
...... .... te oldufunu unutmut1:,'_::· mcid.- ıc. .. ı bey kaç.m111a lıtanbal 
b&J.lecllr 1 ..ıe konup koaUf& ""~-~- (Z) ..ı.ııa.ı çok mlltkıl yazı,-Cevabmı vereli· (Ş) Bey baki- etine dotru ylrilyonanui.r. kalacakb. 
katen Kemal Beyin oturdufa rlJ __ .. encll ... I ıdl. 0, 
Jer1 t,ıJmı1or mu1du 7 Y abut bl- Bey ~ __.ı.,ı haMr a· (Z) Bey: 
li1onla ~-, -•.,ıeaıell •rlcekllttne Kemal~!!° Y1J11DAl&IMlan kor- - Efendim, dedi merak bu· WI M1 hp bir_.... •• 
Yediremea.tı m1,dt? Bura11 ta• JQrmayınız. Sabaha az kaldı. 
bu meçhul... ~· ~ s:=: Bendeniz Ye arkadatlanm (R) 

(
7\ D--, _._ lmftlert lanlmlt Elrnm beyin k (H) (M) (S) beylerle bls bu lfl 
,,.., ...,..,. 

7
- ..... , -L-- _ __.,._ (Z) B. lak 1 be 

bir vlzlJete ..,.. .. u. BandUI bekledl.llnl hunw Yenu-olaa Ekrem mut a yapacalız. Kema y 
IObra kendileri için J•pılac:alc it• dddl bir &mir heniz lllaabaldan kaçm&llUfbr. 

..a.n sert ye ..__._ aıkdıyor- mel d ..ı.__ sabahı beklemek, aGndk •-- ...,._ ~ çı..-... tl l eniz merlcealne, uur 

de tahkdcat p~k, aonra da da. ı.e,tD odaaaa alrclill dindl tube1e her tarafa ~t 
Kara Kemal BeJi ani olarak bar ma-_.•d• pime pollı mi- Japınamaa miaade ..,.,._ 
tınp J alcalamak idi • ..,.... a .... a r:oı_ Kemal bey, ancak lat•nbulda 

...1-a. -L _.t11 slrmuru• &:.&-- Pek al& Beyim. Ski rahat· __ .._ aaklanaltdecekttr. 

111 ettim. Tepldc6r ederim.~ ~·N..ı yakaladınız mı? dl- Yedi kat yerin dl& ... oa. 
lalıa umarladık. 79 eordu. (Z) B. : k....._ı balup çıbracaldila 

Decll. (Ş) BeJbi oturdala _. _ t.rm bulamadık, Nerede o- Mr defa daha anin ...... rica 
......_ a,nldl9 Oteld .....ı _.. tmclulua1I bilen yok ! ederim. (Onum ..r) 
....ıar kite ...... kemllılr' 
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8.nci BÜYÜK 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 11 ~iarttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lir.a 
AYRICA : 15,000 10,000 l .. 1rahk ikran1iye 

ve 10,000 I...iralık bir nlük{ıfat. 

Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

-MAHLÜLAT MÜDURİ'fıETİNDEN 
Kıymeii muhammenesi : Zlraı : 

Lira 
4801,55 322, 77 

Cagaloğlunda cezri Kasım mahallesinde Türk ocağı bahçesine 
muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain Valdeıultan bina emini ca
mii araaıına müzayedeılnde talip zuhur etmediğinden pazarlıkla 

satılmaıına karar verilmtıtir. Talip olmak isleyenler muhammin 
kıymetinin yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçeleriyle beraber 
5-3-930 çarıamba günü ıaat 14 de kadar lıtanbul evkaf müdüriyeti 
binasında .JDahlulat müdüriyetine mürac~atları. 

MAHLÜLAT MÜDÜRİYET'iNDEN 
Bedeli müzayede : Ziraı : Kıymeti muhemmineıi : 

Lira - 408,90 Lira 
4906,80 6134 

Caialoğlunda cezrika11m mahallesinde Türk ocaiı bahçesine 
muttaııl ve cağaloğlu caddesinde kilo ~ aldesultan bena emini elhaç 
İbrahim efendinin 408,90 ziraında bulunan kabristan arsası beher 
zlraı on bet liradan pazarhk suretlle ili.na konulmuı ve beher zlra
ına 12 liradan talip zuhur elmlf laede bedeli mezk6r haddi ll7alan
da görülmediğinden ilanın deva1111na lüzum .görülmüıtür. Talip olan
lar kıymeti muhammencnin yüzde yedi buçuk nisbetinde P.eY akçe
leriyle beraber 6-3-930 çarıamba gilnü saat 14 de kadar .çemberli 
taıta Evkaf müdüriyeti binasında mahlulat idaresine müracaatları. • 

Adanada yedinci daire 
su işleri müdürlüğünden: 

Silifkenfn gökıu ırmafı üzerinde yapılması l&zımgelen Mahmuz
larla muhafaza duvarı inıaatının ketlf bedeli olan (29741) lira 64 
kuruıla ve kapalı zarf usullle münakate.,.a çıkarılarak 930 senesi 
Martının 11 inci pazartesi günü zevali saat 15 te thaleıl icra oluna· 
cağından taliplerin ynzde 7 buçuk teminat akçeleri ile sair lveıafk
lerinl havi kapalı ve mühilrlü zarfların ihale vaktinden bir te.at 
ev9el lçel villyeti makömında müteıekktl komisyona tevdi etmeleri 
ve evrakı keıf iye ve f ennlyeainl görmek isteyenlerin Adanada su 
tıleri müdnrlüiüne ve Sillfkede vilayet makamına müracaat eyle-
meleri ilan olunur. (2) 

Emlak ve 
umum 

Eytam bankası 
müdürlçğünden 

lEaas No. Mevkii Nevi Teminat Mlkdan 
l "5 Anadoluhiıarında 

Göksu mevkiinde 
sahilde. 

8605 arım murabbaı 
lratlı ana 

196. İstanbul Hasköyde fa- Rüstem~kulnbest 
kele caddesi. müıtmil 3091 ar-

ım murabbaa arsa! 

199 lstanbul hocapafa Sa- Kalınmustafa aga 
llm paıa oteli yanında mereıesi. 

200 Boiazlçinde Büyükd~re 4988 metre murabbaı 

460 

600 

2500 

cadeslnde. arsada karakolhane 500 

Bankamıza hissel iıtirak mukabilinde devredilen gayn menkul

lerden mevkileri ve nevileri yukarda ıösterilen dört para mllkln 

ıatııı m\izayedeye konulmuıtur. Müzayede bedeli peılndlr. 
İhale 10 Mart 920 tarihine te1adüf eden pazartesi gün6dür. Md

zayede kapall zarfladır. ihale Ankarada banka idare meclisi huzu

rlle icra edilecektir· Her blrtıtne alt teminat akçesi hlzalarınd~ · 
göıterllmlıtlr • Talip olanlar lıtanbul ve İzmir .tubelerimlze de mür-;

caatla mufaHal ıartnamemlzl mGtalla edebilirler. Bu ıartnam~ 
lerden bir tanesinin imza edllmeıi ve teklif mektupları yle birlikte 
verılmeıl ve zarfların ıartnameye muvafık surette ka~talması ve 

yevınl ibaleye yeUımek ilzere taalahlitJü olar•lc .poa~a Yerilme .. 

ıcap eder. (8) 

YARIN 

STANDART 
J 

riN~;~~ 
KARYOLALAl~I 

Gayet sailam ve rahattır. 
Beyaz 15, ıJyah 14 lira 
Beyoğlunda 3 7 O numaralı 

BEYKER ~1ağazalarında 

İstanbul dörd6ncü icra memur
luğundan : 

Ahmet Rıfat efendini Ahmet 
Zekeriya efendideki ikinci dere
cede fpotekden dolayl alacağının 
temini zımnında mahcuz ve fü
ruhtu mukarrer Beykozda yalı 
karyesinde iazi Yunus mah.ılle
sinde atik otuz hır otuz üç yeni 
otuz dokuz numarala bir bap maa 
arıa kırk beı gün müddetle iha
le olunarak bedeli ihale haddi la
yıkında görülmedlfinden bir ay 
müddetle temdfden mf.zayedeye 
vaz'olunmuıtur. Moıtemilatı ha
neye üç basamak tnermer ve de
mir parmakhkh merdivenden çı 
kıldıkda açık mernıer <löteli taı
lık mevcut olup burada dört mer
mer basamakla e .. , methale gi

rildikte zemin merıner döıeli taı
lak üzerinde bir mahreç bf r san
dık oda81 olmak üıere üç oda 
mevcut olup odalar dahilinde yük 
bulunduğu gibi ~he k:ısmmdakl 
taılıla nazır ode.nın zemin katı .. 
na inilir zemin katuıda harice ka· 
pısı bulunan bir oda ve bir hell 
vardır. Taılıkta zemin katına ah
ıap merdivenden inllır zemini top
rak bir oda Yanında bir hela bu
lunan odanın harJç bir kapısı var· 
dır birinci kat taılık zemini altı 
mahzendir harf çtekı taılılın altı 
oduiılukdur ve kaınarlük mahal
lidir ikinci kata ahıap merdiven
le çıkıldıkta bir ıof a üzerinde bi
risinin dahilinde yük bulunan 
karıılıklı iki oda bir hell vardır. 
üçüncü kata ahıaP merdivenle 
çıkılır bir odası vardır ikinci kat
ta Behadtr efendi bila konturat 
mahiye d6rt buçuk Ura ile kira
cıdır kar111ındaki ôda ile en üıt 
kattaki odada Hatan efendi ma
hiye yedi lira ile kiracıdır birinci 
katta iki odada ayda alb lira ile 
Mehmet efendi sakindir hane ah-

CtaP olup heyeti 0111umlyesl muh
laçı tamirdir umum arazi bermu
cibl senet dartyüz bet arım olup 
yüz otuz tkı arımı bina müteba
kisl bahçedir. 

Hududu : Ön tarafı gazi yu-

nus caddesi aaf tarafı Mehmet e

fendi hanesi sol tarafı Osman e
f endl haneaı arkaıı Mehmet A-

dli efendi bahçesıle mahdut bah
çede yedi sekiz kadar esçarı müa

mtre mevcuttur ve birde tulum

ba olup hane ve bahçenin tama

mının klymeti muhaınmenesl bin 

dokuz yüz liradır tallp olanlar 

kJymeU muhamaılııeılnln yüzde 

onu nisbetinde peJ akçelerini a

larak 929-4476 dotf• nwnaraıi· 

le, 2/4/30 tarihinde saat on Gç bu

çuktan on bet buçui• kadar ls

tanbul d6rdüncil ıcra memurlu

tuna bizzat veya bJh'ekAle mü

racaat eylemeleri ilan olunur. 

Osn1nnlı bankasındnn : 
Osmanlı bankasının Galata, 

y enlcami ve Beyoflu daireleri 

Bayram münaıebeUle martın 2 
inci Pazar, 3 ncü Pazarted ve 4 
ncü Salı aGnlerl kapalı buluna
caktır, 
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İSTANBUL VİLA YETi DEFTERDARLIK iLANLARI 

# '** 
) 

• es• 
Satılık Kereste 

İstanbul lthaliH gümrüğünde mevcut.muhtelif cinste 7 metro mika'P 
580 santim ~ıktarındadır. 163 lira 59 kuruş gümrük resmi müıterfye 
alt olmak şartile tahmin edilen bedeli 114 liradır. Müzayede 2 O Mart 
630 perıembe günü ıaat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (M-4) , 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Bey : 1615 

Gümrükler muhafaza müdürlü
ğünden: 

Gümrük muhafazasının 13 numaralı motörüne 60 beygir ku\fve• 
tinde az kullanılmıı bir adet deniz makinasının mubayaa ve vaz'iyeal 
müteahhidine ait olmak üzre 20 gün müddetle .!lleni münakaaaY• 
konulmuştur. Kanundaki ıeraitl haiz olan taliplerin ıartnameyi tet~ 
kikle münakaaanın hitamı olan 1 O Mart 930 Pazarteıi günü ./ 7 ,IS 
teminatlarile birlikte ıaat 14 te komisyonda hazır bulunmaları. 
• •• ., ......................................................... tr-.... -~.!·~ ................. ._. .......... .. ....................... ~. ~ .. ·~ 
:t: O MANLI . BAt~ !;<ASI .... 
••• • .... 
.. ı. • ·:· ..... 

SEl~~lA ),ESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 
İstanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 
Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 

.. ı. .. ~. 
Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 

heıabı cari ıuretlle avanslar, poliça ve lskontoıu . 
~ .. .. • ..... .. ı. • 

1 rkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memaliki 
ecnebiyeye ıenedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf 
emirnameleri irsali.ta. 

····~••<~ff>+<ff~~)(~ff)•~)(+(t+(ff)+(ff)~ 
f>iyanko n1üdiriyetin<len : 
Şartnameıl veçhile 3000 adet kitap tab ettirilecefinden tab'a 

tallp olacakların pey akçeleri ile birlikte 6 mart 930 perıembe gü
nü ıaat 15 te plyanko müdürlüğünde müteıekkel tayyare cemi-
yeti mübayaat komisyonuna müracaatları. · 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmittir 

Merkezi umumt İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbul, hmlr, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Sellntk, Attna, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nen 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelltı. 

~~-lıt. dördüncü icra dairesinden : ' 
Beyoğlunda · Hüseyinağa ma

hallesinin duvarcı sokaiında tak
•im civarında kAtn olup Pandelt
nfn tahtı tasarrufunda bulunan 
atik 12 cedit 16 numaralı hanenin 
tamamı doksan altı hl11e itibari
le doksan üç hi11esi-Jozef efen
d•ye olan borcundan dolayı ihalei 
evvelJyeslnln lcraaı için otuz gün 
müddetle müzayedeye konulmuı 
hudud cephesi tarikiam selim e
fendi zevcesi cemile hanım dük· 
kan ve hanesi matmazel Sultane 
Aleksiyadisin hanesi arkası Ka
rabet ağa banesile mahdut maa 
aydınlık kırk sekiz arıın terbi
i nde olup müıtemllitı bodrum ve 
zemin katından maada iki kath 
olup ikisi ufak yüklü ve dolabı 
üç oda biri bozuk üç heli bir sar
nıç mutfakda müıterek kuyu alt 
kat demir parmaklıklı merdiven 
baılarında aydınlık mahallerini 
muhtevi 1498 lira kiymeti mu
hammeneli elektrik tesisatı kıs
men muhtacı tamir nim klrrf r 
hane derununde Josef efendi 
müıteclrdir. Mezk6r hissenin it· 
lirasına talip olanlar ye daha zi· 
yade mal6mat alinak isteyenler 
kıymeti mubammenenfn yüzde 

onu nlsbeUnde pey akçesini •• 

927.9104 dosya numarasını mdl"" 

tashiben lstanbul dördünoü ıcr• 
7/4/930 dairesi müzayede ıube•f

ne müracaat etmeleri ve 7/4/980 

tarihinde ıaat 14 den 16 ya k• .. 

dar ihalei evveliyesi icra kılaoa" 

calından mütterilerJn mQfterıl.

rln tarihi mezkirde hazır buluP"' 

maları ilin olunur: 
----~------------~~- _.,,, , - --

"\7 ARIN,,IN 'f A~VtJ\1!. 

J 

' 

Şubat 
Senet 

Resmiye 
1930 

CUMA 

28 
Namaz 

Alafranga Alaturka 
s. d. s. d· 

Güneı 6,36 Güneı 12,87 
Ôyle 12,27 Ôyle 6,~9 

ikindi 15,33 ikindi 9,35 

Akıam 17 ,58 Akıam12,00 
Yatsı 19,27 Yatsı ı,aı 
imsak 4,57 lmıak 10z5.!-

Ramazan 

29 
--


