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TÜTÜN vE:siKASINI CALDıLAR ASLI BilDEDİR YARIN NEŞREDECEGiz 
Yahudi kohen Tütün inhisar lzdivaççı 
idaresini Tuzağa düşürüyordu! Sabık Er~~~ meb'usu 

Remezana mahsus olmak üzre 
Şehzadeden oto~.?..~!!_ geçmiyecek! 

H!rm~n .. ku!11p~nyası namı!1a harek etede!1 (kohen) Salih efendinin başından 
dun tutun ınhısar müdüru (Behçet) beyı de faka geçenler. 

bastırmak ~stemiştir faka! Be~çe~ l~ey hileyi Meıhur (taaddüdü zevcat) 
derhal hıssederek han11yet1ı bır zat gibi kahramanı Salih efendi ile (Sın-

memleketin ve hazinenin n1enfaatını ger) kumpanyası arasında bir ma-
kurtarmag" a muvaffak oln1uştur. cera geçmtıtir. 

1
_ 

Dnnkü nuıhamızda Herman 
tlrketlnln Tiryeıtedeki mllhlut 
TQtOnlere Türk tütünüdür diye 
menıe ıahadetnameıi almağa 

muvaffak olduiuna dair olan 
veelkalardan bir daneılnl bu gün 
netredecellmlzl haber Yermtıtik · 

Bu Tealkanın bir suretini ·-lk• ann Jdarehanemlze getir
.... •• tahrir itlerine ait bulunan 
'1ılr Jazılaanenln gözünde muha
l..& eblaltlik gece geç vAkit 
•eaUca.,. tertip ettirmek üzre 
•raclakaa.ta, maalesef , yerinde 
yeller eun•e oldujunu hayret
ler Jçertılnde gördiik. 

Nihayet yapılan taharriyata 
raı-en bulwuunıyan bu ehem
nılyetll ...ıka aureUnln sizli IStr 
el tarafından qınlmıı olduiu ta
llakkuk ebnlftlr. 

ldarebanemize hariçten bir 
çcak khmeler1n gelip gittiklerine 
aauran bu veılkanın kimin tara

IS 

fından ve ne için aıırılmıı olduğu . 
bir türlü enlaıılamamııtır. (Ko
hen) ve adamlarının ta ..• ldare
hanemize kadar ıokulmag"" a bu-
rad k ' an evra aıırtmağa ceıaret 
edemiyeceklerine nazaran ( veıi-
kanın kimler tarafından nasıl 
nereye götürülmüı olduğu bi; 
dürlü anlaıılamamııtır. 

Bununla beraber gazetemiz 
tahrir hey' eti her ihtimale karıı 
birkaç gün evvelinden ihtiyatlı 
davranmıı ve veıikıuun bir sure
tini hariçte emin bir yerde hıf
zetmtı olduiu için çalınan vesika-
nın neırinde bir Jünlük tecehhür
den baıka kimseye faydası 
olmayacaktır. 

Binaenaleyh, Tütün inhisar 
idareıi ile ticaret odasının herne
denıe aöyliyemedikleri hakikat 
yarın yine kendimiz tarafından 
neıir ve iıpat edilmit olecaktır. 

(Devamı 5 inci ıahifede) 

Salih Efen dinin idarehanem 

~1eşhur izdivaç kahra
nıanı Salih çf endi 

Beyin 

Son gü.nleri 
• 

yarın gazet~~ıiz<le 
takibt:dınız 
~<·~ 

_... .. )ı-- -

Ramazan . iç~n 
ahlaki ve ıçtı-
mai 111osahe-

beler: .. , 
1 - BE~' ~VINlZ . 
2-0K_~ı 
3-QA~~-

ve ilb • · • • 

Cunıarte~ı 
Paıartesı 

Ilıts nwtl.-asi Pe-<embe 
nılmaktadır. 1 fıtJ' 

Renıezan ayına n1al~s~s l'ra n1va y scyrüsef er 
servisi bu günden ıtıbaren kontrol altında 
başhyacaktır. Son Tranıvaylar gece bir 

buçukta hareket ettirilecektir. 
Haber aldığımıza göre ıehlr 

emanetince yalnız remezan ayma 
mahıuı olmak üzre bir otomobil 
ve Tramvay ıeyrüıefer programı 
yapılmıtbr. 

Bu cümleden olarak ıehzade 
batının ( V eznecllerden ) ( F ey
ziye ) ye kadar olao kıamından 
otomobillerin geçmeleri ıu~ti 
kat'iyede men edilecektir. 

Otomobiller ancak Sinema 
paydoılarından ıonra ıehzadebaıı 
caddesinden geçebileceklerdir. 
Bu memnuiyet, gece saat yirmi 

Beyazit caıniinde 
açılan sergi 

dörtten sonraya kadar olmak üzre araba adetleri çıialtılmııbr. 
kararlaıtmlmııtır. Son Tramvay arabaıı gece bir 

Dlter taraftan, Tramvay b 1 
ılrkettnin yeni remezan ( ıervl- uçukta hareket edecek bu ıuret e 
ılnln) tatbikatına da, bu günden hır buçuta kadar f aıılalarla 
illb~ren baılayacaktır. Arabalar tahrikedilecektir. 

Tramvay remezan ıerviılerl Ramazan münaaibetl ile· her 
ıeremanetl ıeyrüıefer daireılnce tarafta hazırlıklara baılanmıtbr· 
kontrol edilecektir. • Ezcümle, Beyazıt camii avluıunda 

Verilen maluma~a gore teıpih ıtriyat ve saire aatan aerıt· 

T Vay (Ramazan) ıerviılerinde ler de açılmqbr. ram "-•._.-______ _ 

Seyrisef ain havuzlannın su alma 
•e -boşaltma tecrübesi dün yapıldı 

Seyrisefain havuzlarında son zamanda geçen bir 
nıacera.. Hesap ya~Jış . tutulduğundan bir gemi ~ 
havuza alınmak istenılnuş fakat hşvuzalmamıştır. • 

Dün tecrübesi ycı pılan Seyrisefaqı havuzları 

S 1 efaftı havuzlarının !:U 
eyr ı d "" 

1 botaltma tecrübeleri un 
ama ve l 

dilıniıtlr Bu münasebet e 
fer• e · I 
birde merasim yapı mııtır. . ~-

Dlfer tarafte.n bu havuz )ıl . 
it Yeni bir haber aldık. Bu 

habere nazaran ıon gilnlerde ga
rip bir ha"ltlZ "' vapur mAcerası 
ıecmlıtt.r. Bu macera tudur: 

Geçenle.de limanımıza gelen 
Teofll G.W. vaporunun manna· 

(De•amı 2 inci ıahifede) 
rfne a 

~IBfi-KoriEDt :~- . 
~Deniz silahları tahdıt ediliyor 

Kredi liyone Bank d gu•• nleri 
( .. ) aını a da 

120 ınemurdan(12) k d T '---------~,., 1 a an ürk- ' = -
erden ibaret b ı .... - k 

u unınaktadır. 1 (S5) Ura maaı verme -
Bu böyle olınakla beraber bu ::d~ -

Bankalar ücret yevmiye v i Hele dostumuz (Ruı) Banka 
' eıa re TG k me-

namları altında kullandıkları - sında ilaç için bir tanbe r Tür-
nebiler u l ec mur bulunmakta, iki içare 
k T e Y z erce lira tahıla eder- ke de hlzmetki.rlık ettirilmekte· 

en Qrk memurlara (27) lira ile dır. 

~··I 

ltalya. _ Şimdilik arıca/\ Fl'Cınıa ile mtışavaıa razı nlablUrim. 
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ECNEBİ ŞİRKETLER 
VE 

T'Ö'RK MEMURLAR ! 
Bundan bir hafta kadar evel 

iıtanbulda bulunan ecnebi ıirket
lerin Türk topraklarında Türk 
vatandaılara kapılarını kepadık
larını nzun uzadıya yazmıt , 
Hükümetin hatta BaıvekJI paıa
nın dikkatlerini celbe mecbur 
olmuıtuk. 

Memnuniyetle öğrendifimize 
göre, İktisat vekaleti mesele 
ile ıiddetle alakadar olmuıtur. 
Hatta, lktiıat vekaletinin verdiği 
bir emir üzerine fıtanbul mın
takaaı Ticaret odaaı müdiriyetl 
ve tirketler komiserliği Ecnebi 
Ticarethane ve Bankalarda bu
lunan memurların hakiki listesini 
hazırlamaktadır. 

Bu listenin yakında Ar.kara
ya gönderileceği iftiharla haber 
alınmııtır. Biz vatandaılarımızın 
en açık ve ıarih haklarını müda
faya vasıta olmaktan dolayı ta
bii bir neı'e ve gurur duyuyoruz. 

Haber Verildiğine göre, ya
kında Büyük millet meclisine bir 
kanun layihaı! tevdi kılınacak, 
bu kanunla, Türkiyede it yapa
rak zengin olan yabancı ıirket

lerin Türk memur istihdam et
meleri hususu mecburi tutula
caktır. 

Böyle kat'i ve eıaıh bir ka
nun yapmak, ıüpheıiz hermedeni 
Devlet gibi, Türkiye cumhuriye
tinin de en ıarih ve en tabii hak
larından biri idi. Şimdiye kadar 
(ihmal) değil ve fakat (imhal) 
edilmiı olan ıu hayırlı tetebbüıe 
batlanmaıı Türk milletini mem
nun . ve müteıekkir bırakmıtlır. 

lımet Paıa kabineıinln bugü
ne kadar yaptıfı faydalı icraattan 
en ehemmiyetlllerinden birini de 
yakında mecliıe verilecek yeni 
kanun tetkiledecektir. 

Çünkü, aıırlardan beri mem
leket de yerleımıı olan ecnebi 
Bankalar ve ıırketler, TnrkJye 
topraklarında Hük6met içinde 
hük(imet idareıi kurmut gibi it 
yapıyorlar, kendi adamlarını bu 
müe11eıeler doldurarak Türkler
den kazandıklarını onlann ferih 
fahur yatamalarına tahılı ediyor
lardı. 

Halbu kJ, her medeni devletin 
topraklarına yerleıecek yaban
cılara kartı bir takım tanınmıt 
hakları vardı. Bu haklar içinde 
ecnebileri kabul ve ikametlerini 
tayinetmek devletlerin hakları 
idi. Hatta, ecnebileri kabul etme
mek, bir muahede höküm 
ve mecburiyeti yokıa onları 

memleketinden çıkarmak da mül
ki hakimiyetin bir müeyyldeıi idi. 

Netekim, bir memleketden 
baıka bir memlekete muhaceret 
etmek, o topraklarda oturup yer
letmek meıelelerinde de devlet
lerin vereceği kararlara bağlıdır. 

Aynı zamanda, Ecnebilerin 
istifade etmek latedikleri hukuku 
Yine devletlerin dahili kanunl11 rı 
tayin eder. 

Şuraıı eyice bilinmelidir ki, 
ecnebiler yatadıkları memleketin 

umumi hizmetlerinden iıtlf ade ede
mezler. Ancak o Devlet Ecnebi
lerin bu hizmetlerinden JıUf ade 
etmelerini kendi menfaatı nokta
sından arzu ederse' o zaman bir 
ıey yapa.btltr. 

ftte fQ sarih haklar, bGtGn 
cihanın taldtklnde iken bir takım 
kıymetsiz yabancıların kendi top
raklarımızda bize efendilik etme
lerine aıla tahanımnl edilemezdi. 
Bu adamlar bankalara kuruluyor-

YARIN 

lzdivacçı 

Kazanç vergisi ı MEŞHUR HİNT MİLLİYETPERVERİNİN BİR MAKAJ.,ESi 

( 1 inci ıahif ;den de.-dl) 

kanunu düıünür bir adanudl otJll' 
için halkın hukukile allk-:::. 
olan gazetenize ıu rezaletlll .. 
cini; halkın iktıs~dlyatmı ~ 
mek vazifeslle alakadar olan:., 
kulaklarını doldurmak buıu dr 
lütfen lf a buyururıanız bana-" 
lil halka, kanuna hizmet e 
olurıunuz. 

Ankara ( husuıi ) 
Maliye vekaleti kazanç ver

gisinin cibayetinde halk kolaylık 
gösterilmesi için yapılacak tadilat 
hakkında tetkikat icra etmekte
dir. 

Vekalet bu hususta vilayetle
rin fikrini ıormustu . Gelen ce
vaplar makıadı temine kafi gö
rülmemittir. 

1 Nisanda 
->~•·-

Beynclnıild banka açılıyor 
Nev - Y ork, 30 (A.A) 

Nev • Y ork Herald gazeteılnln 
verdiği bir habere göre beynel
milel banka bir niıanda açılacak· 
tır. Banka, Mayısta 300 milyon 
dolarlık beynelmilel iıtikraz ak
dedecektfr. Bu istikrazın üçte 
birine Amerlkada müıteri yazıla-
cağı ıöylenlyor. 

Fransız-Yunan 
"fıcari 111ünasebatı 

Atina, 30. - (A.A.) 

Gazeteler, birkaç gün evvel Fran 
ıız parlamentosunca kabul edi-

len v~ Yunan taraplarınm Franıa
ya ithali adeta imki.nıız bir hale 
getiren kanunun .. Franıa hükiime
ttnce değtıtlrllmedlli takdirde 
Fransa ile Yunanı.tan araımdaki 
ticari münaıebatı tanzim edecek 
uıul hakkında maDye nezaretinin 
tetkikatta bulunduğunu yazmak
ta ve Yunan hükametinfn Fran-
ıadan Yunaniıtana yapılan ithala
tı tahdit edecek bazı tedbirler 
dütünmekte olduğunu ilave- eyle
mektedir. 

AHah akıl versin 
Sofya, (Huıuıi) 

Bulgar mllletlnln en eıkl ve 
en mukaddeı kiliaeıi bulunan Sen 
ılnot ta yangın çıkarak ıöndürül
müıtür. Kiliıenin tavanı ve bazı 
yerleri tamir edilecektir. Killıe 
20 ıeneden beri tamir edllmemlt 
olup gayet nefiı bir tarzda lnta 
edllmiı olmasından dolayı gayet 
dikkatli tamire ihtiyacı vardır. 

Klliıenin tezylnatma 1 O milyon 
leva kıymet biçilmiıtir · 

Alman yada 
İşsizler artıyor 

Berlin, 30 (A.A) 
ltıizlerin mıktarı 2 milyon 

14 O bine balii olmuıtur. 

lar, Türkleri uıak yerine kulla.;ı- . 
yorlardı. 

Tabii bu hale tahammüledilmezdi. 
Memleketin hakiki sahipleri mem
leketle zerre kadar alakası bu
lunmıyan adamların ( imtiyazlı ) 
gibi yaıamalarının önüne geçilmek 
mukadderdi. 

Yeni kanunun Ecnebi tlrket 
ve bankalarda yalnız mGtahaıııı
lP.rı kabul edeceil, diler mevki
leri Türk evlatlarına tahılı ede
cefl tıidtllyor. Eğer bu layıha 
mecllıten bir ayak evel çıkacak 
olursa, Tnrkler kendi toprakları· 
nın efendiıi olduklarını bir defa 
daha idrak ile bahtiyar olacak-
lardır. 

ARiF ORUÇ 

Gandi bu makalesinde bir çok 
hayati ehemmiyetli noktalara 

temas ediyor 
Bu cünıleden olarak ziraat vergilerini, askeri 
nıasrafların azaltılnıası, ecnebi nıallara gün1rük 
konnıası, sivasi sebeplerden lıapsolunanların 

serbest bırakılnıası vardır 
Bombay, 30 (A.A.) ı beplerden dolayı takibatta bulun-

M. Gandi gazetelerde ıntitar maktan vazgeçilmesi gibi meı'e-
eden bir makaleatnde thtililcile . lelere taallük etmektedir. M. 
rin kuvvet ve ııddete müıtenit 1 Gandi makalesine ıu sözlerle 
faaliyeUnjp nihayet bulduğunu nihayet vermiıtir : 
görmek arzusunda oldufunu be- " T ekltf ettiğim bu ıslahat 
yan ettikten ıonra lord lrvlng den memleketin acil ihtiyaçlarını tam 
bazı ıılahat yapmağa tetebbüı bir ıurette ifade etmez. Fakat, 
etmeılni ııternektedlr. M. Gandi- umumi vali Hindiıtanın hlsaettlfl 
nin teklif eltili bu ıslahat, ziraat bu ihtiyaçları tatmin edecek olur-
vergilerinin, aıkeri maaraflarm ıa .. gayrı müıellah itaatalzltk,,ten 
ve ücretlerin azaltılmaıı, ecnebi bahıedildiğini bir daha ltitmlye-
memleketlerden gelen dokuma cektır. Bundan baıka kongremiz 
kumaılarm libnrük reımine tabi her keıln düıündüfünü söyl~mek-
tutulmaıı, ıiyut ıebeplerden do- te ıerbeat olacağı herhangi bir 
layı hapse konulmuı olanlaran konferanıa ıamimi duygularla 
ıerbeıt bırakılmaıı ve ıiyasi ıe· tıtirak edecektir. 

~ -

M~ .. Y,~Jo \ Esr~~!lgiz 
A1acar Hariciye N~zı~ı ı Bir tegayyiip hadisesi 
ne zanıan ınemJeketımıze Belırat, - (A.A.)- Birkaç gün 

geliyor evvel bazı ticari tetebbOılerde 
Budapeıte, 30 (A. A.) bulunmak ve bundan ıonra ltal-

"Mazy,arorızai 8azeteıinin iı· yaya dofru aeyyahatlarına devam 
tthbaratına nazaran eter La Hey etmek üzre amavutluğa altmlt 
itilafnamelerının ikmali için Pa
riıte yapılacak olan müzakerat 5 
tubatta batlarsa Hariciye Nazırı 
M. Valke nıutasavver Ankara 
seyahatini tehir edecektir. Parla 
milzakeratı muahhar bir tarihe 
teıpit edildift takdirde M. Valke 
Türkiye Hariciye Nazırının Bu
dapeıte ziyaretini iade içln Şu
batın ilk on beti zarfında Anka
raya gidecektir. 

olan Potgoriça ticaret ve ıenayi 
odaıı reiıi M. Niko Sitijovtç ile 
mezktlr tehir tacirlerinden M. 
Lenovlç eırarengiz bir ıurette 

ortadan kaybolmuılardır. Kendi
lerini aramağa çıkan M, Sitljo
vtçin yeğeni bunların izini Bari 
ıehrine kadar taktpedebtlmittlr. 

Bukreş Prenses İleana 
nisanlanıvor 

• .1 

30 ( huıuıl) 
Romanya prenıeılerlnden fle

ana alman prenslerinden Hoh
berg ile ntıanlanmıı olup reımi 
r niıan meraıimi de ı Şubatta 
parlak bir ıurette icra edilecektir 

Meı'ele tudur : 
1929 ıubatının on iki ..... 

(Slnger) kumpanyaıının Ba.,,.,. 
ıubeılnden pefln 153 lira kı~ 
il bir adet dikit makinesini B 
müddetle 160 liraya [ıatın ~ 
ve 12 Şubatta [ 55 J liranın 5 t 
ta [ 40 J liraıını 5 Nisanda (20) 
raaını verdim yani kırk gfin , 

de (115) llraıını tediye ettim.~! 
~at kumpanya eve dikit ınv 
neıl gönderip makineyi öi,..ı 
tecektt. Bu müddet zarfında 
tarımıza rağmen muallime ıö11 
rilmediğl için ıon takım t 
mecburiyetinde kaldık. 

Nihayet Haziranda muall 
bir defa daha gelmekle 1 7 H 
ran (20) daha ve 3 Temm 
(20) daha ki cem'an (155) 
verildtğı halde yine mualU 
devam edip vazifesi tf a etti 
medi. Bu böyle olmakla bera 
biz de kumpanyanın ıon takıl 
rint yani (45) liraıını 4:0 ıün 

hır etmlt bulunduk; itte rez• 
ve hakıızbk buradan baılıyor 
mekllr. 

Kumpanyanın . kırk bet 
kırk gün tehire oğradıiı içlO 
müddet zarfında bizden kırk 
faiz talebinde bulunarak icra 
müracaat etmlı ? Ben bu tal 
mahkemeye muracaatım lıte 
Zira mahkemeye müracaat 
le idi esnayı muhakemede ta 

dilecek ıözler tablattle matbua 
inUkıtl eder; kumpanyanın h 
ıatııla, hemde bankacılikla h 
ıoydufu anlaııhrdı. Halbuki 
rada tı kapalı gidecek ve kao 
da kumpanyanın bilmeyerek 
revvlcl efkarı olacaktır. 

it kapalı kalmamak için 
tlkayetin muhterem l'azete 

dercini lıtirham eylerim: hürm 
M. SALltf ___ ._. ___ _ 

İngiliz sefiri 
Bir müddettenberi Ankar 

bulunmakta olan fnglllz ıeftri 
Corç klark dün tehrimlze ıe 
Ur. 

Bulgar ticari - sanayi 
Bankası iflas etmiş 
Burgu ve Y enizafra da tube

leri bulunan Bulgarlıtanın en eıki 
bir Bankau olan Ticari - Sanayi 
iımindeki Banka ıflaı ederek te
diya t yapamayacak bir vaziyette 
olduğundan halk bu badlıeden 
dolayı ateı püıkürmektedir. Bul
gar halk Bankası ve dtğe Banka
lar içtima ederken tedlyat meae
leıinln halli için kararlar verınft

Freni bozuk arabalardan biri d 
az daha feci kaza yapacak 

Dün akşam Sultan Ahn1et yokuşunda ( 46) nun1aı 
tramvay arabasının frenleri işlenıemiş, halk bü 

heycan ve korkular geçirmiştir. lerdlr. 

Seyrisefain havuzlar] 
( ı inci 1ahffeden devam) 

rada pervaneıi bozulmuıtu. Per
vanenin burada yapılmaıı için 
vapor kumpanya•• ıeyrlıefain tda
reıine müracaat elmlt ve onun 
havuzlarında yapılıp yapılamaya
cağını ıormuı tur· Seyrtıef atn de 
yapılac-.afını btldlrınlttlr. Bundan 

90nra vapor havuza alınmıı fakat 
havuzun umku, ve genltliğt ge
minin cesametıne 16re almadıfın
dan gemi tekrar limana çıkarıl
mttlır. Söylendiflne göre bu ıey
rlıef aln ldareıl mühendiılerlnln 
hesap ve ölçüdeki gafletlerinden 
ileri gelmittlr. 

Enıanette maaş 
Emanette maaı yarın veri· 

lecektir. 

Dünkü nuıhamızda Tramvay 
firketlnin yolsuzluklarından uzun 
uzadiye bahıetmiı, halkın bu tir
ketin elinden çektiklerini ve çek
mekte olduklarını uzun boylu 
yazmıttık. 

Dün mubı&c:olan tlkiyetleri
mizdeki isabet bir daha meydana 
çıkmlttir. Akıam Sultan Ahmede 
giden Tramvay arabalarından 
(46) numaralı araba trenlerinin 
büyük olması yüzünden birden 
bire atağıya kaymak lıUdadını 
ıöıtermıı, araba içinde bulunan 
çoluk çocuk dehıetll halecanlar 
geçirmttlerdir. 

Bu fren bozukluğu yüzünden 
geçen ıenelerdekl (U.lell) facıa
ıına benzer büvük bir kaza çık
masına ramk kalmııtır. 

Bereket versin ki tam o ıırada 
frenleri sağlam olan (96) Numara
lı araba yetiımlt ve bozuk (46) 
Numarayı arkasından ite kaka 
yokuıun üıt tarafana kadar çı-

karmafa muvaffak olmuf 
Tabii bu ıuretle de b 

ve müthit bir facianın önün• 
çllmittir. 

Şu hadiıede pek güzel 
tılıyor ki, Tramvay ılrketl 
kutlu ve tehlikeli hatlar• 
melde oldufu arabaları 111 
neye tabi tutmamaktadır. 

Önümüz Ramazandır• 
ıece yarıları tramvay ara 
na tehacüm edecektir. f 

Böyle kırık ve bozuk 
arabalarla eece yarıları ıele 
lamyacafı ınpheıtzdtr. 

Diğer taraftan Şehre • 
nide derhal vazifeye davet 

11 ğl bir borç biliyoruz. Bit 
tin lhmalnve vazifesini biJdl 
ıi yüziinden binlerce 111aflllP 
kın hayatı ile oynaya111.S• t 

Çürük arabalar helll;,.11 
ve muayene edilmeli ah• 
yatı kurtarılmalıdır. 
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İzmirde 
~<l~ıyo~·> efcmlı sadık bir 1'üı·k uatamiaş ol.mydi Tıirklain 
ıstılıdmmrıa çalışırdı'! 

Türkiye sigortacdar dai
rei n1erkezivesi,hev'eti 

idare iÇtin1aı .. 
Siyorltıcılar tlııirei meı·keziyesi 

u.:alıy111a <iulıııl 

Bozkurt Türkiye umum sigor
ta ıtrketlnin ı, datrei merkeziyeıi 
azalıtına ithali talebini havi bir 
mektubu okumuı ve talebi vaki 
heyeti idarece memnuniyetle 
kal'fılanmııtır. 

Bozkurt a Şubat 927 tarihin
den itibaren sigortacılar dalrel 
merkezlyesi azası olarak kayt 
edllmlıtlr. 

Siyôrlacılnr dairei m r.rkeziyt·si 
ıtmıtrıı lıulwldycsi 

ceği vazaiften mastakillen ve si
gortalara mütedair mehakiml ad
liyenin imza ve lıdar edecekleri 
kararları dairel merkezlyeye bil
dirmek ve dairenize alt teıebbü
satı makamati aidesi nezdinde ta
kip ve ifa eylemek üzere Avukat 
Jak Hatem efendiyi tefrike karar 

verdi. Sigortacılar dairei merke
zlyeıl mumaileyhin hidematına 
mukabil milıyü Bilyotiye senevi 
bin bet yüz Türk lirası ita edilece
ktir 

He\1 'et.1" ı· 1 ., oare nan11na 
Reis Katip namına 

E, AUll"l~ P, MİM}Jff.AN 
Heyeti idarei merkeziye hu-

kuk müıaviri Avukat müıyü A. Komiser 
Bllyoti ye mümaileyhin ifa ede- ÖMER CELAi.. -·-=-----
Yunanistanın bugünküdahilivazi-
yeti nedir. lçind~ bulunduğu şartlar 
Y.unanistanın clc1hili vaziyeti - 'Yeni I~eisi- cün h . 
Jntihabın<la siya~i fırkaların ittihadı -Müsvü Veı~ .. ~~ 
os ınuhalifler ile de anlaşnıağa ınuvaffak oln1uş~~~·. 

Yunanııtanda ve bilha11aAt1- Halk fırkası [Kral taraftarları] 
nada ReiılcGmhur intihababndan nın lideri Müıyü Çald . ' 

1 k D f "k" arıa in 
ıe.vve ıiyaai yazlyeU kanıı tı. a- 1 ır ve mütalaasını almak 
rülfünun lititatatı bükUınetin iıtemiı ve 1 harp :kabinesinde 
lttib.a& eltili tedbirler 1ayeılnde bulunmuı olan nazırların ida-
butıralmıı ve saylı temin edil- mına sebebiyet verdiğinden 
-mit ıise de, parlamento haricinde muhaliflerin ittiham ettikleri 
kabine faaliyetini attırmıı olan M. Gonatası nazır olarak 
muhalefet taraftarlarının müza- tanımak istemediklerinden do-
keratı ile her tarafta ifçiler tatili layı bir senedenberi Parla _ 
ifgal yapmağa devam ettikleri mentoya gelmiyen muhalif kalk 
ltbl parlimento dal.llinde kalan fırkasının, M. Gonataıın kabl-
Ye JeıkW...bsl Veaizeloa farka- neden uzaklaıtırılmaıı için 
sından ayrılıp ayn fırka tefkll Makedonya Umum V alillilne 
eden P..apuıaıtallu \e Lfandariı tayininde bir mahzur olup olma· 
laalaiıabw baı•ekiller V enlzeloıa dığını sormuı ve mezkür fırka 
IDuhalefet ederek açıktan açığa · lideri Müsyü Çaldariı tıbu tayini 
ltçller tarafını iltizam etmeğe kabul ettiğini beyan ve Müıyü 
batiaımılar ve. bunlara metalibi Gonataıtan baıka Münakalat 
~le lellede 13 aytık Yerilmesi Müst~ıarı ~· Karapanayotiıin de 

-·>:~<·-

Bugün istanbulun muhtelif 
semtlerinde ıpor f aaliyetlerl var
dır. Tak simde iıtanbulspor - Vefa 
birinci devrenin son maçını yapı
yor, Galatasaray ikinci takımı 
Beııktaı ikincisi ile birinci takı
mı da bir Rum kulubile bir egzer
siz yapacaktır. Kadıköyünde de 
yene lik maçı olan Süleyıuaniye
Ü ıküdarla karıılaıacağı gibi Fe
nerbahçe ile Beıiktaı ta hususi 
surette bir maç yapacaktır, Fener
Beıiktaı muhtelitinin M11ara gide
ceği malümdur. fakat iki hafta 
evvel karıılaıan bu iki takım çok 
ıert oynamııla.r her iki taraf ta 
bir iki mecruh vcrınif tl. Bu su
retle aralarında bir gerginlik 
hasıl olmuıtu. Bugünkü maç hem 
Fenere mühim bir farkla 01ağlub 
olan Beıiktaıın yene ayni sayı
larla mağlup olmayacağını,hem de 
aradaki gerginliği izale etmeğe 
bir vesile olacaktır. 

* Galatasaray kulübü reisi Abi-

~lustafa 10 seneye 111ah
kiin1 oldu 

Karısı Şahıeneyi katleden Ah
met oğlu Mustafa İzmir ağır ceza 
mahkemesinde 1 O sene müddetle 
ağır hapse mahküm olmuıtur. 

"fütiin hastahırı etrafında 
lzmir Ziraat müdürlüğünden 

verilen malümata göre; yapılmak
ta olan tütünlerdeki akdamar mü-

cadelesi için tarlaların da mücadele 
yapılan çiftçilerden ilaç parası a
lınacaktır. Tarlalarında haıtahk 
bulunmayan çiftçilerden para a
lınmıyacaktır. ,Daha evel hasta
lık mlntakalarındaki çiftçilerden 
para almayaçağına dair çıkan 
rivayet doğru değildir. 

(:uval fabrikası tesis 
edilecek 

İzmir iktisadi muntaka dahi-

-4~·-

Kız kaçıranlar 
lzmirde geçenlerde bir kız 

kaçırma hadisesi vukua gemlttlr. 
Fakat müteıebbiıler yakalanmıı
tır • Hadise ıu ıekilde cereyan 
etmiıtir. 

Fatma H. kızı Eıma ve oilu 
Mehmet ya.ya olarak Dikiliye gi
dlyorlarmıı, Mehmet ı 00 metre 
kadar geride kalmıı ve tam bu 
•ırada Nuri ile arkadaıı Ahmet 
kadınların önüne çıkmıılar ve 
Eıma hanımı kaçırmaya çalıımıı
lardır. V azlyetln ne demek oldu
iunu a.nlıyan Fatma H. derhal 
feryada baılamııtır. Bunun üze
rine mütecaviz Nuri kadını biçak
la cerhetmiıtir. Jandarma kuvveti 
ıevkcclilmiı ve mütecavizler bir 
ıaat zarfında yakalanmııtır. 

Otonıobillerin sür'ati 
linde fazla mıktarda yetifen ken-

Dünkü gazetelerden biri'Dahl
dlr elafından layıkı veçbile iıti-

liye vekaletinin ıehremaneline 
fade etmek için bir çuval fahri- bir tamim gönderdllfnl ve bunda 
kail tesisi için izmlr Ticaret hı d h fe r a ilinde azami 20 kilometre 
Odaıı iki haftadanberi tetkika- ıür'atle gidebileceklerini blldJrildiğf 
tını biUrmittir. Odanın hazırla- yazılmııtı. Halbuki bu tamim he-
dığı rapor vilayete gönderilmiıtir · nüz emanete gelmemiıtir. - ~------~-= 

din Daver Beyle milli takım ve 
Galatasaraym maruf oyuncusu 
Kemal Faruki B. in arasında bir 

hadise oldu~unu bazı gazeteler T. rel odaları kongr · d ·· ldı yazmaktadır. Dün biz bu mes'ele IC8 eSI UD 8ÇI 
hakkında. ıeli.hiyettar bir Galata- •Dünkü içti.nıada .teşv!~i sa .. nayi an1balaj· standard. iz.e 
saraylı ile görüıtük. Bu zat bize b h Jd 
dedi ki: Asabiyet davası için ya- ve ticaretı a rıye ıçın uç encün1en intihap edi ı 
zılan bir yazıya hakiki bir sporcu lstanbul nuntakaıı ticaret 0 - \ 1aj ve ıtandard, ticareti bahriye .. 
olan Kema.1 Faruki B.in gücenece- daları kongrası dün ticaret odası Bu encümenler bir kaç ıün 
ğini hiç zannetmiyorum. Bu genç ikinci reis Necip B. tarafından içinde tetkikabnı ikmal ede= 
hakiki bir sporcu azımkar bir küıat ve azaya muvaffaktyet te- rek kongrenin ikinci celıe-
Galataaara.yhdır. Bu meı'ele oba menni edildi. Kongre riyasetine •inde neticeyi arzedeceklerdir. 
olıa Gala.lasarayı çekemiyenlerin tüccardan Şerif zade Süreyya, birinci encümen, Mehmet A.li, 
çirkin bir dedikodusundan ibaret reisi ıanlliğe. Tevfik, Şinasi, Tabıin, Klzuıı, 
olmalıdır. ,, .. Gani B. intihap edildi geçen z 

d G ı iyi iktncl encümene Ziya, Şina-
A. C. senenin hulaıaıı okun u az ıi M üh K :ı. 

P ta inat ' urat, Z tü, hım Ü""ihıcu 
••••••••• _ ........ ·-··--·······-· .. ··---······· ffz. ne Baıvekll ataya :r; .,. 
Beyoğlu yangını nıes'elesi telgrafı keıideıine karar verildi. encümene Sudi Rıza, Şevket, 

d U"ç encümen inli- Zekt, Burhaneddı"n beyler intl-
Beyoğlunda çıkan yangının Bun an sonra 

hap edildi teıviki sanayi, amba- hap edildiler. 
söndürülmesine ıebep ıuzuzluk --
olduğunu ıtfaiye iddia ebDek- Dile kolay 1 
tedir : -·~·-

Türk Yunan 
-~·-

~ tlZUD uzadiye be.Janatta bu- leptihni Muıyü Venlzeloıtan mu-
• ...._uıludır. ıirren talebeylemittir. , 

41111. la l Bu suretle Yun B 

Diier ' taraftan Terkoa prketl Bir karmanyolacının bir 
o gece nıuıluklarda ıuyun ıneb- senede eline geçirdiği para 

~1ahkenıesi dün 11 dava 
· ruyet ttti bit" il 7• aaa parl&mentoya muhalif Halk F an aıveklli 

"-'eclenbed cel•Mnulllc eden - ç ld ırkaıı Lideri Müı-· 
•ııtl....ı.- -_.;ı_ '- l yu a el'fs ile anla t x d d -.._..,.ramn .ra taraftarları iki 1 d f ıaın an her 
b~~~~ Venlzeloıun ıabık doıtları ya:at~ ll~ete müıne11lllerlne be-

..._......, olan Kafandarlı ve ıul t f hh _ulunarak aralarındaki 
Papaıa&ataayo bile Venizeloı Hü- l ~ ~ um ve ihtilafların izale 
k\imettnın me-vkUnl sanıp tekrar ; un u larını ve artık aalih yo 
Baıve~&lete geçmek için var ku-.- un~ glrildliini beyan etmlılerdı; 
vetlerıle çahııyorlardı. unan gazetecilerin b h 

ıuıta v diki u u-
'Blrlnci Yunan Reialcümhuru M-er eri malümata naza 

amiral Kundurlyolis'ln sıhhi frank uıyü Venizelosun Muhal·f· 
ır anın en f ı 

eapaptan dolayı çekildiği yazıl- d t 
1 

na iz azasından 
mıı olmasına ralmen tere11üh m( : ~ 0 

an Atına Şehremtnı 
eden b d d kod ra taraftarı) M- - M azı e i u neırlyatına ile olan ınüllk usyu erkuria 
ralmen Amiral Kundurlyotlı p 

1 
atında Halk fırk 

yeni y b h ' sının ar amento d a-
( bunan a rl programına için y ya av etıniteıhll 
yani 6)'(lk harp gemileri yerine M- unan Münakalat N 

kunre\U hafif 'fllonunu i ] uıyü Gonataaın M k d azırı 
ld ntaıına Umu V l l a e onya 

muarız o utundan naıt Rlyaıetl- m a 1 iğlne tayinine 
cumhurluktan bUfa t!\mi verdliini ıöylemıı old ğu karar 
A ıtır. il t u ve Par-
ynı zamanda Yunan Baıveklli men o mahafllfnce çok 1 . 

Mnıyn Venlzeloı, b6tün cumhu- m\lıait bir tesir yaptığı yl ve 
rlyet fırkaları tarafından Riya- maktadır. anlaııl-
ıetıctımhurluia kendisi namzet 
göıtertlmlt lıe de bunu kabul 
etmek htememlı ve kabul ede

memıı oldufundan müteveffa 
ıF.ranıız rücülü Klemanıo [ Cle
rnanceau ) kadar yaıh bulunan 
M. Zalmlı'ı Yunan Reilcumhur
hıiuna intihap ettlrmıı olması 
::~ca ehemmiyeti haiz ve ıay.l.nı 
ı_!t ftkayiden olduiu anla

tıaa;rur. 

Yunan Batvekili M- - V 
nızıeı usyu e-
ola °' l:.ütiin fırka liderleri ile 

D •ikAleaı ... ı--_ı 
...ınaen sonra 

ÇenberJi taştan 
kıynıettar eşyanu 

kaçırıln11s 
Çenberlitaı etrafın~ 

tetkikatın a Yapılan 
ne netice "' 

ılmdlden söylen k verecegi 
eme tedir 

Bir rivayete röre k. 
evel t k l i •ene 

aıın aldesinde gizli hafri-
yat yapılmıı ve bulun u k" a ıymet-

tar eıya gizlice kaçırılmııtır. 
Mamafi allkadarlar bu haf

rıyatın böyle gizli olmasına im-
kan olmadıiını söylemektedirler. 

zul olduğuna dair bir ilan ver- 30 bin liraymış 
mitti.Bu neıriyat üzerine emanet k Son zanıanlarda poliı i inci 
f irkete bir tezkere gönderıuiılir. h lif k ıube müdiriyeti mu te arman-

Bu tezkereye göre yangın ge- yola vak' aıile alakadar eıhaıı 
ceıi suyun ancak bir saat 40 da- . derdest etmektedir. Bunlar me· 
kika ı~nra ıu verildiğini ve bu yanında meıhur karmanyolacı-
müddet zarfında yangının ıön- lardan Mehmet te vardır. 
dürülemiyecek kadar teveaaü et- Mehmedin polis müdüriyetln-

tiğl ve orada bulunan yüzlerce deki aabıka kaydı mühim bir 
ktılnln ıahit olduğunu bildirmek- yekOn tutmaktadır. BOtün ıabı-
te, ıtrket tarafın11an bahsedilen kalılann yaptığı gibi Mehmet le 
veıaitln neden ibaret iıe emane- ıneharetlerlni anlatırken 2 sene 
te gönderilıneıi yazılmaktadır. zarfında ao bin Ura aıırdıiını 

.... ~~~- M h dl poliıçe •~cS~~ i} ıöylemlıtir. e me n 
~ KAT f " mazbut karmanyola vakaları ıne-

~ Dit< • ., yanında yalnız Mısırlıdan 1400 

i lira aldığı da kayıtlıdır. 
Bazı adaJllların gazetem z k 

~J ~t ye beriye müra- Mehmedin, bukadar para a-

; 

namına koleri ,t.bone kaydına zanmasına rağmen bugün 1 O parası 
caa.t etti e h h ııı haber alıyoruz. yoktur. Çünki Me met; mef ur 

{~ ıa~a:tıkl:~ adamlaTdan fo- ~· bir karmanyolacı olmakla bera-
,, gl dd k vetika . b dır Meh 
~ toğraflı 111111& a . d 

1
. ber sayılı bir kumar az • -

,,'~ ıorulmaılt akıl takdır e po- :? met bu sefer' f atli meçhul kalmıı 
li' li ı•-eleri rica olunur. ;1 ' d il 

~
,. se ver.... ~ bir kanne.nyola vak asın a anı 

İdare~ bu huıuıta bir m.e- ~.} olarak derdest edilınif , hakkında 
11 li t kabul etmiyecektır • ~ su ye ~ tahkikat baflallllftır. 
., -~~~~· _.-~,...ı--
·~~ey ~ . 1 ı l 
,.•••••••••••••••••• •••••••' ~1 ünhal aJ8 n ı < ar 
= 23 Nisan 5 Maııhal bulunan mühtelit 
• • mahkeıneler ajanlığına., baıkatip 
5 «Çocuk Haf tası » nın 5 Mehınet oıman ve avukat iımail 
: ilk günüdür : Sıtkı beyler intihap ve tayin edil-

'-••••••••••-••••••••••••-' ıuıılerdlr · 

Türk Yunan muhtelit mahke· 
meıl dünkü içtimada 11 dava 

ruyet etmıı ve bunlardan bir kıs
mını karara bir kısmmı da mil-

daf aa için 20 Şubatta talik 
eylemlıtir. talik edilen davalar 

meyanında Atina bankası ve 
Tahltromos (gazetesi) sahipleri-

nin hüklimetten talep eyledikleri 
tazminat tıtde vardır. 

l\tilJi tasarruf hakkında 
bir konferans 

Milli tasarruf cemiyeti; gele
cek cuma Galatasaray Liıesl 
bina.ıında. b' 1 ır çtima ve tezahürat 
tertip etmittir. Bu içtimada yerli 
mallar hakkında konferanslar 

verilecektir· Cemiyet idare hey' 
eti dünkü içtlmada bu ciheti 
tezekkür etmlıtir. 

Hava gazından öln1üş 
Şiılide oturan latef an ha va 

gazi muıluinııun açık kalmaıın
dan zehirlenerek ölmüıtür. 

Ceıedi morga nakledllmittlr. 

J\lüskirat nıüdürü 
İzınire gidiyor 

Umum müakirat müdGrü Aıım 
B. tefttıat için İzmire gidecek ve 
orada 1 o pn kalacaktı~ • 



Sahife 4 --

Kahire muhafızının senelik rapo
runa devam ediyoruz. Mısırın en 

büyük belası 
( Dü11kii mislıaclun mubCll ) 

Kahire muhafızı tarafından 
yazılıp Dahiliye Nezaretine tak
tim olunan ıenelik raporun üçün
cü faılı: 

1 - Uyutturucu feylerin isti

mali yüzünden M11ırın ne halde 
bulundufu. 

teYlere müptela olanları bütün 
M11ırda yarım milyon olarak 
kabul edersek kaybedilen saatle
rin yekünu lnıana hakikaten 
debıet verir. 

Malumdur ki Mııır çiftçisi bü
nyece kuvvetli olup kıtın günde 
dokuz ve yazın on bir ıaat çalı-

2 - Esrar, Afyon, Kokain, ıabilir; bu saitı mesai orta heıap-
heroln gibi muhaddir maddelerle . la hergün için on saat eder. 
icrayı ticaret edenlerin ve tutulan Muhadderata iptila halinde 
mevadın mıktarı. acaba bu köylü günde kaç ıaat 

3 - Kaçakçıların bu madde- çalııabilir ? 
lerl ithal eınaıında, perakende Esrar, kokain, heroln iıtlmal 
olarak ıattıklan ıırada kullandık- eden bir adamın dalgınlıktan 
ları hiylelerin baılıcalarını. kurtulması ve aklının batına gel-

~ - Muhadderata iptila dola- mesi için en az üç ıaat lazımdır. 
yıılle memleketin ııhhi, içtimai, biz bunu iki ve hatta bir saat 
tktısadi zararlarını izah ve tasrif farz ederıek günde yarın"; milyon 
etmlttir. ıenede 182,5 milyon ıaatın zayi 

Muhafız pata raporunda diyorkl: oldufu görülür. Bir saat bile zayi 
Mısırda uyutturucu teylerin etmemesi lcabeden bir memleket 

ıünden güne fevkalade intiprına için bu yekiinun nekadar müthlı 
gelince M111r hapishaneler idare- olduiunu ıöylemeğe lüzum yok
ılnln tuttufu lıtatlıttklere nazaren tur· 
1929 aeneıi Klnunuevvelln ıon Esrar, afyon, heroin gibi mu-
günü bütün memleket hapishane- hadderat lfcaretıle lttlıal ettikleri 
lerlnde mevkuf bulunanların mik- malüm olanlann mıktarı, 1929 
tan 24129 kiti olup bunlardan ıeneıl son günü 1914 kiıi ldl. Ek-
7130 u men'i muhadderat kanunu ıerlsl ecnebi himaye ve imtiyazını 
mucibince mahküm olanlardır. haiz olan bu kaçakçılar hakkında 

Bu 7130 kitiden 5397 ıi muhad- zabıtaca takibat icrasından bir 
derat kullandıklarından, 1813 ü an hali kalmayor ve b\Hiln ıefa· 
de bunu 18 tmak ve kaçırmaktan retlerden oldukça muavenet te 
dolayı mahkiim olmutlardır. Ha- görlyor ise de ticaretin pek ziyade 
plıhane idareıl mukadderat Uca- olmaıı dolayııile, Jıer teyt ıöze 
reUle meıgul olanların ekıerlıl de alan kaçakçılar bir taraftan ar-
mnptelilardan oldufunu ıöyliyor. tıyor. 
O halde 24129 mahpustan 6000 Muhadderatın ııhhi ve içtimai 
Ye küıuru yani umum hapishane- zararlarına gelince 1929 ıeneıl 
ler ıaklnlerinin dörtte biri muhad- için yapılan iltatiıtlklere göre 
derat mnptelllarından bulunmak- bütün memlekette vuku bulan 

tadı talakın ... "'zde on dokuzu, tecen-r. , .... 
M111rda muhadderata verilen nün vak'alannın yüzde yirmi biri 

paraya gelince: bu iptiladan neı'et etmektedir. 
Bir eararketin, orta bir hesapla Neıle olan muhrip teılri lıe 

esrar için günde bet kurut verdi- pek mühimdir. 

ttnı takUr ediyorum. Biltün M111r Bir cami yıkıldı, üç kişi 
kıt'aaında esrar kullananlann öldü, beş kişi yaralandı 
250000 kiti olduğuntttahmln eder-

Ka/ıireden y<ı:ılıyor: 
ıek bunların esrar için günde 
12500 Mııır liraıı verdikleri anla- iki aydan beri Babınarye ma-

halleıinde kanalizasyon ile ofra
tılır ve ıenede buzehlre 4,562,500 
lira sarf edildiği netlceclne varırız. ıılıyordu. Toprak pek derin ka-

zılmıı, ıokafın iki tarafmdaki 
Heraln, esrardan daha paha-

binaların muvazenesini temin la olduiu çihetle bunu iıtimal e-
denlerin günde 5 ile 20 yani orta için tedablr ittihaz edilmemlt ol-
hesapla 1 O kurut verdiklerini far- dufundan bazı duvarlar çatlamıı 
zedelim ve M111r kıtaıında bunu ve sahipleri tamir ettirmeie mec

bur kalmıılardı. 
kullananların aıağı bir takdirle 

Elfutiye meydanı cıvarında 
260,000 kiti bulnnduklarını tah- kiın Evkaf Nazaretlne ait ve 
nıln edelim. Bn heıapla gfinde 
bunun için 25000 Mııır liraıı ve- büyük tamire muhtaç oldufu ci

hetle yirmi bet ıenedenberl ka
riliyor yani ıenede 9,125,000 lira 

, palı bulunan Eluryan cami ıl de 
sarf ediliyor. 

Bu rakkamları birleıtlrince Mı- tehlikeli bir hale ıelcliitnden cl-
tırda mukadderat için ıenede ve- var poliı komiseri camle yakın 
rtle'Q paranın 13,5 milyon Mııır 11- olan dükkanları kapattırmıı ve 
ruı olduiu tebeyyün eder ki bu Evkaf Nezaretinede haber ver-
pek mcıthııtır. mitli· 

Burada bir kerre daha tekrar Evkaf tarafından gönderilen 
ecl "- k mühendisler tehlikeli binayı mu-elllll l bu rakamlar hakikati 
Yalua de~ldlr. Ve hiç ıüpbe yo- ayene edip gltmltlerclt. 
ktar ki nokıandtr.Halbukl biz bu- K&nunusanlnln ıektzlncl aü-
nlann b ... .__.. f la ld nü sabahı ıaat on buçuk ıulann-ııuuuı az o uklarını ta-
hmin ile Jan yanya, hatta dört- da birdenbire minare yıkılmıı 
te bire indirerek yine muhadde- ve cami bınaıı da münhedlm ol
rata senevi verilen paranın ye- muıtur. O ıırada teıadnfen ora
k6nu a,000,000 lira eder ki bu da- dan ıeçen iki kadın ile bir erkek 
hl dehıetli blr yelamdur. ankaz altında kalarak Dvefat et-

8 ir keref de bu y\lzden keder mitler ve bet kiti de yaralanmıt-
olan !akti heıabedellm: Earar, lır. 
heroln, morfin ıtbı ayuıturucu Ankaz altından çıkarılan olil· 

YARIN 

Büyük babasını 
KatledenH üseyinha kkı nda 

Çatalcanın Nakkaı köyünde 
babaıı Sadık Ağayı katlederek 
idam taleblle ağır ceza mahke
meıinde aylardanberJ davaıı ru
yet edilmekte olan, Hnıeylnln 
muhakemesi dün bitmtı ve Hüıe
yinin hakkında çatalcadan bazı 
huıuıatın sorularak gelecek ce
vaptan, sonra müddelyi umuminin 
iddtanameılnl ıerdeylemeıi ka
rarlaıtırılmıt br. 

Arkadaş katili 
-·~.-

Yazın bebek sırtlarında bir ra
kı alemini müteakip arkadaıı 

Recebi vuran Üzeyirin muhake
meıl dün Ağır cezada intaç edil
mit Üzeyirln tehevvür netlceıl 
Recebi katleyledift sabit oldufu
ndan 15 ıene hapıe Recebin ve
reıeaine 2 bin lira tazminat ita
sına mahkum olınuıtur. 
-···~ .......... - -

Rusyanın buğday 

mahsulü 
Bu ıene Ruıyada buğday mah

sulü çok nıebzul oldufu için Ruı
lar hariç memleketlere buiday 
göndermek için tedbirler almafa 
batlamıılardır. 

ihracata bu ay ıonunda baı
lıyacaklardır · Bunun için Ruıya 
bufday nakli için yük vapuru ih
zarına çabııyorlar. Bunun un f çln 
vapurcularımıza milraaat edll
mtıtlr. ltalyaıı kumpanyaları da 
Ruıya arasında mukaveleler ya
pılmıttır. 

Yunan vapurcularıda Ruıya
ya muracaat etınıılerdir. 

Şubat ayı zarfında limanımız
dan yalınız tr&bılt olarak 60 va
pur ıeçecefl tekarrilr etmiıttr. 

Çinileri çalıyorlar 
Aldığımız nıal<ımata ıöre Da

rillfunun kütüphanesi clvannda
ki Kaptan PAta ıeblllnden ga
yet klymetlt çiniler atınlmııtır. 

Bunu haber ala~ evkaf ida
reıf ıebllın batan pencerelerini 
kapalmıttır. 

ler ile yaralılar baıtaneye nakl
olunmutlardır, 

Eğer poliı tetik davranıp el· 

vardaki diikkinları ve mebanJyi 
tahliye ettlrmemlt ve lnhidamı 

müteakip oradan ıeçmefl men 
etmemit olsa idi muıab olanlar 
daha fazla olurdu. 

Minare ve cami ile ittisalinde 

yıkılan Gç ticarethanenin ankazı 
kanalizasyon• çukurlarını doldur
muıtur. 

Şimdi bundan meı'ul olan 
ktmlerdir 7 

Hükumet n1üsaade etmiş 
Ba!1dalla11 bildiriliYor: 

ll'ak b0.k6metl kabail rueıa
aından Acemi paf& Sadunun lra

ka avdetine mnaaade etmııur.Bu 
zat lrakta Türkiye hiikUıneUnln 
eJ\ı~6y6k taraftarlanndan olup lı
Uklll muharebeıınde Anadoluda 
harbe ltUrak etnıfıtlr. 

Bir Meb 'us iştirak ediyor 
ı\nuıncluıı ua:ılıyor: 

Şarki Erden memaliklne llu
ca elmlt olan Dnrzllerin hudut 

haricine çıkanlmalanna Mecliıı 
Meb'uıancla bir Meb'uı itiraz et-

mit ve hilkümetten bu meı'eleye 

dair izahat talep etmlttlr. HükO.
met Murahhası buna dair izahat 
vermeli vadeylemlıtlr. 

l(ORKUT AN KORKAK 

Kısa boylu, çelfmıiz bir gençti. 
Fakat çok zeki idi. Keskin zeklıı 
ve tutumluluğu nihayet güniln bi
rinde onu zenginler ıırasına ge
çlrmltU. Nazifln yani bu iyi kalpli, 
yerden yapılı gencin yalnız büyük 
bir ekıiği vardı: Cesaret •• 

Daha küçücükten cin, peri 
hikayeleri, umacı efsaneleri din
liye, dinliye büyüdüğü içindi 
zahir •.. 

T aaarrufun her haddine cim
rilik, haılılik denildiği, lıraf ın 
her türlüsünün cömertlik sayıldılt 
günlerde kazancına göre arttırdığı 
ve ıeceli giindüzlü ayrı ayrı sa
halarda çalııarak kazandığı para
larla edindiği küçük servetine 
akıt gibi göz dikenler de vardı •• 
Bılha11a belll etmemeılne rağmen 
korkaklığını bilenler. 

Badi Nuri .. Tarif etmeğe ha
cet .,ok. Bünyece Nazif in bir eti. 
Lakin anaıız, babaıız, tahıilıiz 
ıeftl bir hayat onu tam bir serse
ri yapmıttı. Aynı ıemtte oturduk
ları için Nazifi tanırdı. Son za
manlardaki vaz'lyetlni de yakın
dan takip ediyordu. 

it bulamamak, bulduğu itlerde 
tutunamamak ve nihayet yine lt
ıizlik... artık Nurlnln vicdanını 

büıbfitün körletmlıtl. Bir k~ç za
mandır kaf aıını yep yeni bir fi
kir burgu gibi oyuyordu: Klh gü
zellikle klh tehditle onun bunun 
sırtından ıeçinmek .•. ve ilk defa 
iıe Naziften batlamak. Teredd6t 
içindeydi. Acaba Nazif; iti git 
gide çapulculuğa vardıran bf r tı
ılzin dütmanlıfından korkarak 
isteyeceği parayı verir mi idi. 
Yoksa hiç 41dırıı etmez hatta üs
telik batına bir beli da açar mı 
idi. 

Nihayet kararını verdi ve bir 
gün Nazife haber ıönderdi : 

lıtediği parayı vermezse bir 
akıam yolunu keıeceğlnl bildirdi. 
Likln umdufu para hemen öyle 
kolayca avucuna glrivermedı. Hat
ta bir kaç gün ıonra korkak ta
nınan Nazlften ıöyle bir de haber 
aldı: 

- Ne zamandır geceleri eve 
dönerken· teıadüf etmek iatedi
llm halde hiç raıtgelemlyorum. 
Bir kere karıılaııak fena olmıya
çak •• Bu tatılacak ıeydi. Nazif 
biç korkmamıt bil' aklı meydan : 
okur aibi bir vaz'lyet almıttı.Kim
ıe buna kolay kolay kurnazlık 
diyemezdi. 

Souk, yağmurlu bir akıamdı. 
Elektrik lambalarının ıııfı altın
da yaimur damlaları a6kten yere 
sarkmıt madeni teller gibi uzu
yor ve parıldıyordu. Genlt cad
deden ıokaklara taksim olan in
ıan kümeleri içinde Nazif de var
dı. O da lıinden çıkmıt, evine 
dönüyordu. lılanmamak için hız
lı hızlı yürüyordu.Arkasından da 
meçhul bir ayak ıesl adımlaruu 
takip ediyordu. Merak edip d6n
d6, baktı. Ve bir az ıeriılnde 
Badi Nuriyi gördü. Kalbi tafak 
vakti uyanmıt bir horoz gibi çır
pındı. Fakat vaz'lyet pek nadkU. 
Zeklıının emirlerine uymak ll-
zımdı. EvYell yavaıladı. Sonra 
durdu, ve gfir bir ıesle merhaba 
arkadaı diye batırdı. Kendini 
zorladıtanı hiç belli etmeden bü
Uin kuvvetini toplayarak Nurl
nln elini ııkta. 

- Haydi 11lanmayab111, fl' 
rüyelim dedi. Yürüdüler, ---'* 

Yolların safa ve ıola arr- · 
caiı noktaya gelmiılerdi. ~ 
atız açmasına meydan verınedt't 
Nazif: 

- Gel töyle bir az yiiri,.U
Hem bir praça kır ha vaıı aJıl• 
hem de konuıuruz,, diye yolu if 
terdJ. Bulundukları nokta metl" 
bir ıemUn en kenar mahalleal1! 
Bir az ilerlıi yazın meılre r · 
her kesin ha va almafa çıktl 
afaçhk, 111ız bir yerdi. BuraA 
hazan ıoyfunculuk vak'alan ~ 
olurdu. Nazif Nuriye itte b&~ 
bir yerde konutmafı teklif 
yordu. 

Hani umulmadık vak' alar 
hareketler kartıaında af alla 
insanların taıkın hali vardır 

Nuri de tıpkı ıeraemleml 
Tereddütle karanWdara doiru 
rar yilrümeğe baıladılar. N 
paltosunun diljmelerlnl ,çözüy 
du. Nuri bunun manasını 
makta gecikmedi. Daha beı 
adım yilrümemltlerdl ki ıene 
ztfin aeıi orada hO.kQm ıilren 
ılzlill giderdi: 

- Nuri dedi .. iyi ,, insan 
banıız insan demek deillcltr· 
nu iyi bil.Biriıinln alın terlle 
zandığa parada bir batkaa 
zorbalıkla alınacak hlç bir 
yoluur. Biliyorum, çekutın 
let aenın abli.kını dozmut ve 
zuyor. Acırım 1&Da. BGabii 
fellketlere ıiriUdenme Zar 
neresinden dönenen klrdır 
senin için it bul.mata ela çebp 
Yalnız aebataızlıtı bırak. Do 
ve iyi ol. Namusunla çalıı. 

Bu~aya kaclan tana ben 
kardeıçe naılhat. Eter lıter 
daha , ilerilere ıtdelim ve 
türlil konutalım. 

Bunlan söylerken aanki 
detten ,tıkanıyor, Ye bir f 
yapmamak için kendlıinl zo 
maktan titriyor ıtbi idi. 

Bu vaz'iyet kartııında ha 
ten hayrete d(lfen Nurinin a 
dan ıayrı ihtiyari çikan cevap 
oldu: 

- Hayır lüzum yok. D6ne 

Döndiller. Y ollannın ay..°il 
yerde birbirlerinden aynldı 

Nuri kendi kendine : 

- Ummadıian laf bat J 
yumutak abn tekmesi 'pek 
derler hakikaten dofruymUf.• 
korkak bilinen bir imandan 
para ıızclırmak kolay bir t•Y 
lilmıt. Anlatıldı : Bu yol 
yol delil diye söylenerek kar 
kayboldu. 

Nazif iıe aüç hal ile eve 
bildi. İçeri girer ıtrmez ilk ı,ı 
oldu bilir mlılnlz 7 

Çamaıır deiitürmek.... .A 
Ve buhranlar içinde ıOJllP. . 

yatb •••• 

lngiliz lirası 
ln,ııız bra11 1031 ele ~ 

1032,5 kadar çıkb, ıos 
kapandı. 

Fırka riyaset intihBIJJ 
Halk lfırka11 lıtanbul ~ 

idare hey' eU riyaset in~ 
rın icra edilecekUr. ı.J 

Cevdet Kerim v• soa;:,. 
beyler namzet bulun~ 
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BEKTAŞİLİK-SÜNN'iLİK 
ŞİİLİK VE FARKLARI !. . 

Pt1Jti• haber_lerı Bahri konferans 
.. , ..... \.:.:...ıt 

Silahı atınca Londra, 30. - (A.A) e·ır n1U .. tekaidin 
Bahri konferanıın üçüncü umu- -·•~•·- • 

mi içtimaı saat ıo da Salnt-Ja- - ............- 1 Hoşafın yağı kesilmış 
meı ıarayında açılmııbr. M. Mac Evinden bir ha Y 1 eşya H d 

k d ] Yükıek kaldırımda ay ar Donald, konferansa tıtıra e en kaldırnuş ar. i 

ARABİ, F ARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TE~Kİ
KİNE M'OSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRIKA 

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

ll , 
d 1 ıında metreıl Nurlye hanımın hane• ne 5 ev etin menf aatları ara ı d l bl 

d x.nndan Dün gece Kan ıca a yen aellp kapı açıldıfı zaman r bazı ihtilaflar bulun U15,...• d üt k it 9 b k i 
konferansın karııık bir vaziyet mahalle caddesin e m ~ a ıahaın firar ettliini göred e ç 
karıııında bulundujunu fakat, th- Mehmet efendinin evine ıraız Nuri arkadan iki el ıllih atmlf 

1 b netl- ı ..ırmtı, bir takım elbiıe, bir çift yetiıen polisler kaçmakta olan zari müki emelerden a nan ıP t Idık d 
l ti eldiven, bir palto ve ıa re a - Kaıap Fahriyi yakalamıılar ır. 

1 

k ile .arho' eden •e ıon- celerln pek ziyade memnu ye I:" ., d f ki . rere zor " tur J 
... en e ar ar. .. ue1e oarbOf oldun diye dayak mucip bulundufunu oöylemlttlr: tan sonra UYUtmut • Hırsızlık vak'a arı 
A _N SGıuıı lllka~'z;' atan adam, ahmaktan batka bir Bundan sonra M. Grandi- 1 Ardiyeden yangın çıkmış S.bıkalılardau Burealı Ahmet; 

amaz, oruç, aç, - deilldlr. alarak İtalyanın vaziyeti hakkın- Dün ••at 
1 
ı de Cibali iıkele Fatihte Sarıgüzelde 118 numara-klt, iyi ıeylere (emir) fenalardan ıey b .di t it• h. klı Riyaıet - k d 

. . . . Ta iı r za ı a ı a mut- da bazı izahat vermlttlr. k ~ d Rıfat Beyin ıiıortalı lı ve aynı ıemtte cami IO aim a (Nehiy) 1 Emır bılmaruf nehyı cmıl- H k k b l M M c Do- ıo a15ın a 

J taktır. ama at a u etmez. makamında bulunan • a , ardiyesinden yangın çıkmıııada 13 numaralı evlere airmlt 33 par-nıünDker Şia, lllkad edıyor' (Devamı var) natd,tıatyanın ıter1 ıürdüta me• - d11enın yanma11n• meydan ça çamatır çalıp yakaıanm .. br. 
- Namaz, Oruç, Haç, * * .!lelerin uıulden ziyade preDllpe ::rmeden yetltilerek ıöndürül- 2 _ Tavukpazarında rüıumat 

Zeklt ( Cihat ) lytlıfe ( Emir ) taalllik ettlilnl bunun için b: müttür. memurlarınd1111 Ahmet efendinin 
fenalıktan (Nehiy) Bektaşilik , gemilerinin ıınıf ve mecmu 'ele- Sag"r ayağı kırılmış odaıına hıraız ıirmlı, 1 maner T il " T . clmleri gibi iki mühim meı 15 de Bomontl tabancaıı, 3 lıkarpin' 1 takım el-0V0 a ve e- sünnilik tefrikamız ntn konferanoça tetkikine bDk&n Dün ıaat hı 1ı t r 

b " Bı k 1 d id h bırakmak üzre İtalyan mura aı d K d Si hl fınnı hh ıokak Feıclyan apartmanında ıe ça P sa vuımuı u • erra 
rço yer er en are ane- ttlii Lütfn. beyin valldeıl 90 yaıların a 3 - aıımpaıa a pa 

•• mlze müracaat vaki oluyor' heyetinin mevzuu bah• e u d T caddeılnde Muamme~ hauıaıın ıörilüyor ki' ılilerde ( ÜÇ tefrtkamızı baıından takib ede- meı'elelerin müzakeresi tehir edi· Fbalntmerakenha~ı:,~::e~: :.;m:;:; evine hırsız glrmtı, fakat yakalan-) mlvenler tlklyet ediyorlar. lecefini bildirmittir. t şey artmııtır: ' tta kırılmııtır. Fatma hanım haıta- mıı ır. - -Adil Biz eıaıen (Anadolu) için M. Grandi 'tekrar beyana 1 ( 
Cihat ) yani: b 1 k ıı:.t miktar- neye kaldırılmııtır. 4 - Karaıümrükte 39 numa-lm yan ihtiyat aazete ıaklamııtık. iz- u un ara azami tonl A o 

- olan, zalim o 

1 

' • tayini 4 cerh vakası ralı e~den bazı etya çalınmııbr. masum olan amirin emrlle clhad- mir okuyucularımız lzmtrde larınının ve nlıbetlerin 
Beyler ıokafında umum gaze- meı'eleleri halledilinceye kadar 1 - Dün gece Üıküdarda Sa- 5 - Halit isminde biri Kadı-etın2ek! Tevelli. •• yani : (Mu- teler hayli Hamdi Bekir Beye ltalyan hey'etl murahha9191ın~n deddln efendi; eıki .bir kikn :- köyünde binbaıı Blcankbeye ~:t 

- hammddin) ve ,onun m6racaatla nokıanlarını ikmal tahdidi teıllhata müteallik her a iinden kahveci Rıza ve ar a aıı bir horozu mııır , atma ıure e 
.,, ......... cto.tlanm ıevmek. edeblbrler. · nııı bir huouıui meo'ele veya h:ı: ~urbau tarafından dövülmllt ve çalarken yakalanmıttır. 

3 Teberrf. •• yani: (Mu- lıtanbulda ldarebanemtze hıuıııt hır uıul m•s'eleıl hakkın cerbedtlmlttlr. 6 - Sabıkalı Antranlk Tak-
- hammedln ) ve onun , müracaat edllmuı rica olunur! taabbtıde ırlrltmefl kabul etme- 2 - Kınalıada "hamallar kf.h- •imde tlitllncll Haçllln dtıkk&nın· k 

l"1 ı - 1 Şab · Bü-"kada hamallar k k lan ~~~~manlannı~~~e.~~~~~~~~~~~~~~y~e;c~~:·n~~:J:e:m:ıı:tl~r;·~~-e-~~ pu an, TW , •ndpnlan-~o~a • 1ıte ıta ve ıOnnlyl yekdlie- ~V h ----- d azıcııı Cemili, bir alacak meı e- mııtır. 
rlnden a,...... farklar yukanda a udi K o hen Tütün inhisar i a- ı:.ınden dolayı oandalya de batın- Bunlardan maadaı241&•t ....... 
y&Hdclamn•gcb~. c·ı resini Tuzag..., a du·· şu·· ru·· yordu! dan yaralamııtır' l H it fanda 3 ıirkat vakaııdaha Tardır. Şılnln - ı.tamda itikat etU- 3 _ Tophanede hama ı.:'ba - ·-.. •-···-ııt fazla maddeler ve onlann - 1 inci ıabtfeden devam - 1 mubarrlrlmtz atideki izahatı kart1ı Güllzann, batın• B. M. Meclisi Reisi kıymetleri. K l Ef' d" J • almııtır: atarak yaralamııtır. 2 arka· 1 1 Kl 1 

- Allah adildir zalim O len en l tütün erı • 
4 

_ Sebzeci Celal ve 8G.,ak Millet mecllll re 
1 

-
- " Bey birader, yahudinln d ı ı 1 

de.,.

1

dlr. alamadı ! kid hl lacak meı'eleıln en ç - zım Pı. berayı lıtirabat attm 1° -su makudı tudur. Bu adam eı en datıı r a "-•rlne bahçıftll - brlml· 
2 - Allah ve Peyfamberden Dün tlitlln tnbt1ar idaresinde Mmrdaki ( Tllrtıııte ) oenede kan ka•ıa - de bqıır dulu Viyanadan yarın 

18 -ra Allabın Yeli.ı ve Peytam- hulunıuı 1,200,000 kilo tütllnlln ( l,OOO,OOO) llltlin vciyonlıı. ııa· AlıduUalu tat" - ""avdet edecektir. lıerın Yulli bulunan utı Ye onun Koben tarafmc1aa el çahuldutuna :ret barı. eldaklan lçlu bu mık- dan yualamlfbr· 
•aıllFeerlrlnlde~. n•••k laZlmclır. ıettrtlmek ıuretlle aabn alınmak tan (2,000,ooo)a çıkarmak ille-

1
5 bl• O kişi 1 

1 - Dinin vazli Hazreti Mu
hammedi ve orun evlatlannı ıev
enlert sevmek ve onlann düıman
laranı sevmemek. 

lıtendifini, t6t6n idareılne kilo dl. Halbuki Mıaır Tlrilıtlı ( ı,-
lbatına (5) kurut 'ııtbl ctız'i hır kir 000,000) da bizim lnlıllar ıdare- - ·-- 61 1 
ıöıterdiilni-baber vermiı, meı'e- ıinden alıyordu. • de açlıktan öldü 
lenin aynı t1lt6nlere talip olan Herman kumP&n7a11lnhisarıD Çın .

1 
kişi açlıkla 

Veresiye 

2 - Şii yukandakl maddeler
"- baıka ehliıGnneUn ltlkat ettlt '-1ır ve ter allabdandır eaaıına 

t'i7e11 lUru eder Te bunu ret 
eyle,. 

Tllblu: 
1 - Allah adddir, zalim de-

1 
ilidir. Ş11 diyo,rkl: Bir ve Şeriki 
olma1a1a Ye htlt6n kllnatı yaradan : 
Allah zallm delildir, elbette 
adildir. 

ıünnlnln dedlli gibi ıer an,. hdan 
delildir. allahın ıer ile alakası 
yoktur. mesell; ter allabdnn oba 
161le (olur. 

A - aUab bir kuluna hırsız-
ide yaptınr •• IODra mücazat 
edene, bunun akıl Ye mantık He 
ne al&ka11 Yardır? 

Kuram kertmı idin bir zerre 
hayır itlene •Oklfatını a6rür 
Ye bir zerre fenablc lılene ceza-
11nı a6rilr. nuauu sarahaten 16y
b7or. Buna ratmen; ıGnntnin 
itikat •ltlll atbi fenalıfı allah 
lıletle bu fenabfa ceza vermeıt 
hamakat ve bellhatUr. 

T k b dan mı yon . nr tüccar arasında ve piyasada bir milyonluk mflıtertılnl un mücadele edıyor 
çok kötii te'ıirler bıraktıl1nı lla- çok zaman evvel llnden alnıak Şanıhaydan 
ve elmlttlk 1 lıtemiıti. Vaktile bu mes'ele K Mln ajansının 

1 ) uo ta 16re Çinde 22 Haber aldıi!ınııza &lire Koben içinde ( yine pzeteler Yalltali e aldılt malama 000 k'tl 1 açlılı: 
dlln kendi ara11ııcla anlaflllıt ol- btıytık bir r-1et daha çıkartmıt• ,.ı.ınle 61,000, Kıtbltn çok 
dukbn dliier bir Aıııertkalı tir- batta ( iDbll&" eı._rterl# da· ıç1nde çarpttıyobr. dedi her ,nn 
ketle birlikte inhisar fdareıi ile laver~ yapıyorlar, Mıııra ıtdecek mohlm olmaaı u a 
iti bitirmek latemtı ise de Behçet llitllnlere beflnd Jerlne birinci arttınJor. • 
beyin hamiyet ve temtzltfl tıık- deııldemıtler • •) dJJe ıuetelerl pntenle 15 bin kiti oldtı-
ilfln •ureu kat'tyede reddedtlıne- kıtkırttı TtıtllD Jliklti -.....ıan Son edJlmltllr· Vaziyet çok 
sine ıebebiyet vermııur. durdurt;u. ffakikat bd'abere an-J tü teıplt 

Koht:nin tt·kJifi 1__ vahlm~-
H -.ıldı. ı. ) emıan kuınpanya11 mümeo- Şlmdl lıf.li bu Jailı ...-~• Muhterem (Yarın 

allı ( Kohen )in Behçet heye Jenlden elde etmek için (i~dı- d - 1-ğüne . 
gayet küstahça bir teklifte bıılun- b. mu - gazetesi n1ü ur u . 
duiu muhakkaktı::-. sar idaresi ır sene 

Mevıuk bir nıenba'dan aldıtı- detleEcnebikumpanya!a~a Efendim, 

mu. maltimata aöre ( kohen ) Tütün sat~ .ta~hhudu Gazetemizlnkab~= ::a:a:~; 
efendi yine bir yahudi düzen! alt kJllak ıstıyor I) haıında baıma _ d 1 eden kı-

lzmir terzlhaneıinde 1011 

moda, ehven flatlarla, IOll 

derecede ıuhuletll ıeraitle 
erkek ve kadın koıt6mlerl 

serian imal olunur· 
Ankara caddeıl Villyet 

kartııanda No. 1 7 • 

MUSTAFA ve KEMAL 

·····························= • • ! Hacı Arif zade i 
• • ! İsmail Hakkı ! 
• • İ Tayyare biletleri ve İ 
1 umum ıazeteler bayii 1 
1 Çartikapı N. 68 dükin 1 
• • : ............................ . 

tertlp etm~k tıtemı1, ln':ıtıar ida- ına SO de - (ı,ooo,ooo) .ıude MllleU mu:b; :bmak ,ıı.-
reıinl ( bır sene müddetle Çtınktı ellerlD ..,.ıu. Kolıeu la- temleri tanımaz d IJldtr ibaresi 

herhanği bir tcnl"'bi sir- kilo TGt\inlerl ibayaa ederken termek dolllir: m~cadele eden Topkapıda mnlia mevlehane 
k t t .. - • mir T1lt6nlertol 111 turar&k idare- ıehven M e yacak kadar ah- karıııındakı büyük boıtan acele 

t. e, utun satn1aktan bu maddeyi ~-nl olmak. eli- .,, 1 mlerl tanıma Bak 

Satıhk bostan 

t " l kabe ...- , .. a • ldir ıeklinde dtztlmittir. sablıktır. taltb olanların ır n~eı~ e. n_ıege <alkışmak :::::ı 1:8 ... ~ tıaıtamak ı.uyorl mak dell b ekadar mliteakıp köy 77 ye telefon metelert 
cur etını) de göıternıfıtır. ı;:~·~:~rl kıymd et~:: Keyfiyet dae:;;. tashih edilecek ise 

Tabii Behçet bey böyle kıı.- 1ııt11nlerlD e nU1hamız binaeu yann 
tahça bir teklıfeunf ile mukabele mltUr. Yunan hçet bey vazife- de ehemmiyetine tıamızda bu 

ve ebleh etmlf, P&Zarlık ta kendılliitnden !alık vardır. ile htr'mtıdlrdlr. Bu- inUpr edecek u:~-ı-ı dercet-
bozulmuıtur. •ini çok mndrd' • huıuıu ta• hih et ·----di 

M 11 na emin oıuous7 ' • • menlzi rica ederim efen m. 1 1 
Hazinenin ınenfaattnı N ·yatımızın te sırı k t sahiplerinden: 

Haıa •• allah ahmak 
delildir. 

Evet; allah bGUin lnaanlan 
Jaratmııbr.onlara iıleyecefl ltle
rl için kunet vermtıttr. fakat 
onlara hareketlerinde mutlak 
ıurette hürdGrler lıteyen eyilik 
Yapar, lıteyen fenalık yapar. 

Mürebbiye 

K6leatni meyhaneye ıönde-

(*) Tab derecede bulunan te
riilattan ilerde babaeddecekttr. 

vikaye den Behçet beye 1 eşn ada haber aldılı· Hare e . k t nıem e- Soa r claklk 'ele hakkındaki Sual Ta/ısın e nanıına teıekkür olun ! ga~ bu met . 

l\1ühiın bir İzah mıza bJDIZ dikkate ahn-
Kohenin küataır• teklifi Ue dGnkil neıriya rtkalı tirketle 

~ mıı, Kohenle Aıne aza· lıtihdaf etmek lıtedifi gaye hak- lnbbar ldareıl araıındakl m 
kında bu aktaın (Kadıköy) va- kere m6nkaU obnuıtur. 
Purunda ) inhisar idareıl erklnın- Diler taraftan lnhiaar idareıi 
dan mühim bir zat ile tekrar (TClrk taJlplerl) da vele karar ver-
16ril1mefe muvaffak olan bir mııur. 

..................... 
, ••••••••• 1 

ÇOCUK HAFTASI : 
• 1 1 ntıanda baılıyacakbr • 
• 23 ~ \.. ........................ ... 

Eyi Familyaya menıup bir ma
dam mürebbiyelik için yer arıyor 
Alnıaoca, Franıızca öfretlr Tflr
ktye dahilinde her ıehtrde hizmet 
kabul eder. Ecnebi memleketle" 

rede &fder. Galata rıhtım orta 
han Na. 2 Valaram elmaıyan Ef. 
muracaat· 
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Daima şen ve daima sıhhatli gezenler Bilecik rakısı içenlerdir 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

ilan 
Ticaret müdlriyeU um-1,.. 

stnden: _..a 

Müzayede .\lulıanunerı lkra: Merlıunnlm cirıs oe nev'ile meııki Bilyilk Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lüğatı Kurani~·esini havi 

Ecnebi anonim ve aeraaaY
eshama münkasem tirketler ~ 
kındaki 30 teorini sanı 930 ~ 
kanun ahkimma tevfikan,.,.......
muameleaile itUıal eylemek ~ 
re teacll olunan kırk milyon ':. 
le sermayeli ve Sovyet ıoıJ,..... 

bedeli lira bedeli rıwnarası ııe milştemil<ltı 

199 1418 19260 Tophanede Kazancıl;aıı mahallesinde Seyit Oaman Retat efendinin tahtı riyaaeUnde bir heyet tarafından 
tertip edilm!t. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 

taraf andan tashih idllmiıtir. 

120 1989 

SQ5 1755 
t 

185 450 

155 863 

156 661 

50 3·U 

205 (46 

970 827 

260 480 

160 i87 

183 578 

259 825 

346 910 

Ahmet çıkmazı sokaf1nda eski 11 ve yeni 13 

numaralı yüzbeı artın üzerinde ahıap üç kat
ta bet oda bir sofa bir mutbak ve iki yüz kırk 
&rflD bahçeyi havi tamire muhtaç bir hane-

nln tamamı Hilmi B. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Miizeyyen cildllsinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak klfıdbsı ve altun yaldızlw 300 kuruıtur. 
Merkezi T6rk netriyat yurdudur 

<wnhllriyetlerl ittihadı ta~ 
ha!z &syallst Sovyet C 

10476 Suhanaelimde Tabakyunuı mahallesinde Kı•
nh s'okakta 41. 48 ve yeni 45, 47 49 nur:ıaralı 
ikbl yh yirmi altı artın üzerinde aht•P dort 
katta altııar oda birer uf ak sofa birer daraca 
ve birer mutfağı, diğeri altmıt altı arım üze
rinde klıir maa bodrum dirt buçuk katta altı 
oda bir sofa bir daraca bir mutfak ve on yedi 
arım kadar aralıjı havi üç hanenin tamamı 

~ , ............. 9 ............. .. 

'. ~Taşra t~:Pre~ı:.:!~~~;r1~~ilerine İ 

yeU itUhadı ticareti hariciye bl!' 
kuı bu kere müracaatla &asJI"' 
nm Türkiye vekili umumlaf;. 
ıtrket namına ifa edecelt bildi"' 
le muamelitından mütevellit 
avlde derecatı mahakimin k 
ıınde müddei ve müddei al• 
ve ıe.hıı sallı ııf atlarlle hazır 
lunmak ve kendisine verilen 
kiletnamenin müddeti 21 k 
nuevvel 9 30 tarihinde hitam 
mak üzere müsyü AJufakl Mi 
Abymusiçl nasp ve tayin t:Pll 
ğinl ihbar, vesaik llzimeyi l 
eylemtı ve keyfiyet bittetklk 
vafık ğprülmüt olmakla ilin 

Selim Ef. f) Türklyenin en büyük kitap meıheri 1 
107 8 ı Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde Et

hem efendJ sokajmda eski 128, 127, 129 130 
tal ı32 134 ve veni 35, 39 45 47 49 5 1 53 
numaralı yüz elli arıın arsa üzerinde kagir iki 
dokkinı ve üç bin arıından ibaret muhterik 
bet hane ve dGkki.n arsasının tamamı 

• Türk neşriyat yürdü i 
: Siz•elden gelen teshilAtı yapmasına hazı~dı~ 
• Derhal şu adrese n1iiracaat edınız • 
: •Türk neıriyat yurdu,. - lıtanbul Posta kutusu 443 • 

•••~•99~6•~••••.as-.~S§~-• 
Mm. Kattnko 

10853 Beyoilun' da Yenlıehir mahallesinde Kasap so
kaianda eski 30 mükerrer ve yeni 26 uumarab 
ahmıı arım üzerinde .ahtap iki buçuk katta 
üç oda bir sofa bir taı antre bir mutfak ve elli 
iki &rflD bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

, SEVY AR MEMUR LAZIMDIR l nur. 

Vaslliki veledi Mthal Zoka 
1 ı 02 5 Çırçır' da Hacıhasan mahallesinde eski Hacıha

san ve yeni Kubbetekkesl sokaiında eski 14 
ve yeni 9 numaralı yetmit bet artın üzerinde 
abpp üç katta bes oda iki sofa bir ıamıç bir 
kuyu ve bahçede yirmi sekiz arım Dzertnde 
bir mutfak ve altmıı dokuz artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Nesibe ve Falke H. lar 

ı 1892 Kacbköyiin'de Osmanafa mahallesinde Anı
hkçeıme tokafında eıkl 4 mGkerrer ve yeni 6 

numaralı yetmlt sekiz arım üzerinde ahıap 
üç katta dört oda iki sofa bir mutfak ve yirmi 
\iç art• bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Emine H. 

ı 1894 Ka11mpqcla Kulaksız Ahmetkaptan mahalle
sinde Kulaluıa caddesinde eski 66 ve yeni 122 
ıauınaralı doksan beı arıın üzerinde kirglr bir 
katta arkasında bir odayı havi bir dükklnın 
tamamı lsıaatl Hubls B • 

12098 Topanede Firuzafa mahallesinde Aiahamamı 
sokaiında eski 8, 1 O ve 1enl 8 numaralı otuz 
üç artın (izerlde ahtaP bir kattan ibaret tami
re muhtaç bir dükkAnın tamamı Müveddet H. 

12884 Eyüpsultanda Alipaıayı cedit mahallesinde 
Kurukavak caddeıtnde eski 65 ve yeni 71 
numaralı yüz otuz bet artın üzerinde ahıap 
üç katta dokuz oda ve iki sofa hır tatlık bir 
kuyu ve altmıı üç artın üzerinde bir mutfaiı 
ve dört y6z dokıan altı arım bahQeyl havi 
bir hanenin tamamı Fatma Refika H. 

12925 Bayazıtta Katıkçılar caddeslade eıkl ve yeni 
35 numaralı on altı arıın üzerinde klrglr bir 
buçuk katta üstünde bir odayı havi bir dük
kiııın tamamı. Ahmet Ef. 

18060 Sarıyerde Türbe sokağında eıkl 5 ve yenl 3 
numaralı 1iiz on d6rt artın üzerinde ahıap iki 
buçuk katta bet oda bir ıofa bir mutfak bir 
kuyu ve yetmlt dokuz arım bahçeyi havi eı
kice bir baaenln tamamı. Mehmet Reis 

13122 Bayazıtta Kaliçacıhaun mahallesinde Ma
kasçılar sokafında eıki 37 ve yeni 35 numa
ralı yirmi iki arıın üzerinde tavanları ahıap 
ve etrafı klrglr iki katta üstünde bir odayı 
ha vl bir dükklnın tamamı. Refia ve Rıfkı ye 

Hanımlar 
ı 3 ı 4 ı Anadoluhisann' da G6kau mabalieslnde Hasan 

efendi sokaıında eaki 7 mükerrer ve ,_ı 7 
numaralı dolcsan dört utın. Ozel'inde bir kah ı 
abıap olmak üzere iki katta dört oda blr tof.a 
blr kuJU ve otuz arıın üzerinde kiratr bir mut
fak bla dört yüz altmıf alb arıın bahçeyi havi 
bir hanenın tamamı. Bekir Ef · Ayte H. 

18168 Heybeliada' da Dai mahallesinde Jak ıokaiında 
aUk 2 ve yenı 32 numaralı yüz kırk arıın (ize
rinde iki kab klrgir ve bir katı ahıaP olmak 
Gzere Gç katta dokuz oda bir sofa bir mutfak 
hlr lw)'U bir eu laaaneal ve Gç yas ytrmı arpn 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Halice H. 

Ticaret itleri umum mud 
Sefih olmamak içki içmemek ,arttır. Yikaek tahsili lüiünden: 

olma•• tart delildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc- 30_ Teırinl Rni- 1330 tarl 

car kefil lraesi lazımdır. kanun hükümlel'ine ıe>re TGrkt 
latanbuı posta kutusu No, t 4 7 ye müracat. 

------------------------ı-1 yede it yapmağa izinli bulu - ~~&~~~~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••• • • 
i Şekerci lsmail Hakkı 5 
• I ' • 
İ Raınazaoa mahsus her nevi reçeller. İ 
5 Fiatlar 80 - 100 kuruştur İ ! Kadiköy, Altı yolağzı No. 188 E 
............................................................. 
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I TÜRKİYE İŞ BANKASI ı : 

1 Sermayesı: Tamamen tediye edllmlt 4,000,000 Türk lirası ~ ~ 
t Merkezi umumi: ANKAiıA : ~ 
~ ŞUBELER: ~ 

"' Ankara Adana 1\yvalık ~ 
lstanbul 'f rabzou Zon~.{uldak ~ 
Jlursa Balıke5İr Kayseri "" 
!znlir Gireson ı\ler~in " 
Sanısun Edreınit ~ = üOTON BANKA MUAMELAl'I Yı'PILIR ~ 

••G6~•_..••~~~~•s~g~~~~~~~~~~ 

-~~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~· 
' FELEMENK BAHRİ SEFİT ı 
l BANKASI 

ittihadı tabiiyetini haiz 11 Soı 

liıt Sovyet · CumhurlyeU ltUb• 
Ticareti hariciye bankası,, Bu 
re mOracaatla bankanın T4rld 
umumi veklll m~ Azov 
llAveten ve imza koymaya 
zevattan birlle mltteıeken l 
koymak ve .ıirket namına ya 
catı itlerden dolacak davala 
müddei, müddeı aleyh ve üç 
dl 1ah11 ııfatlarlle habır bul 
mak ve kendisine verilen ve 
letnamenln müddeti a 1 -klnull 
evvel-930 tarihinde hltam bul 
üzere Müsyü lurlye İsra.il lıko 
naıp ve tayin edlldiftnl bildi 
ve laztmgelen k(f1tları vermit 
Keyfiyet tetkik edilerek mu 
fık görülmüt olmakla llln olu 

. 
Beyazltte tramvay makasın 

N. 153 dükki.nda tayyare 
biletletlerl, kırtasiye ve 

umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 
I Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 ' 

.. ihtiyat akçeıl: 3,000'000 T (ı 

lstanbul ınerkezl: Galata kara köy palaıta. t BAKÜS Raki 
Jstanbul ıubesl : Yeni poıtahane ittiıalinde Alelamcl + , __________ _.. 

han. Her törlil Banka muamelatı icra ve kasalar icar ,& 
olunur. y , ·-

~--·~~~~~~~· "Y Al~IN,,IN l'AKVİ 
2851 5783 20084 Z.yııek'te kasapdemirhan mahallesinde Filyo

kuıllnda eski 15 ve yem 29, 26-1 numaralı yüz 
elli ÜÇ arıın üzerinde kagir üç katta sekiz oda 
iki lafa bir mutfak bir hamam bir kileri üç yüz 
doksan Jecli arım bahçeyi ve derunilne cari 
m.U nıuura maUezlzl havi bir baaenin taaıamı. 

Ahmet Ef. 
Yukancla clD9 ve nevlle mevki•• mGttemllab yazılı,em!lk hlza

lanada ıöaterllea bedelleri tallplerlle 6zertnde olup 22tubat980tarlhne 
mGadlf 0~ ıAnil uat an buçuktan itibaren miizayedeye ınil
batetet alaaarak ( muhammen kıymetlerini ) ıeçtiğl takdirde kat'ı 
karulartma çekflmeal muke.rrer bulundufundan tahp olanların mez
kar glnde sa.at on bete lcaclar ıandık idaresine mtlracaat eylemeleri 
ve saat on betten aonra vuku bulacak milracaatlan• kaı,ul edihntye
ceji ve -...k6r emlike evv,,lce talip olanların kat'i kuar esna11nda 
haSll' IMıluDllladıklan •• batk• talip zuhur eyledtft b.kdlrde evvelki 
taliplerin müzayededen ~ekllmlt addOlunacaklan lamumu ilin olunvr. 

Kaı: unusani __ .ar 
Senet CUMA ~ 
Reımiye 31 HicrW: 

19so ıa' 
amuz vakıt arı 

Alafranıa Alaturı-d· 
d •• 

s. • ı,&0 
Güneı 7, 12 Günet 6' 
O 1 l'Lle 7' ye 12,27 "'T t 
ikindi 15,07 lldnc:li 8'~ 
Akıam 17.24 Akplll 19' ı• 
Yatsı 18,56 Yatsa 

1
' ot 

im k . ·u ~--l: ıt·~ ~a. r 5,31 on---'~ 

Ramazan "'Sf) 
1 


