
1 

ınao 
ÇARŞA1\1BA Yıl: 1 Nun1ara: 94 

c 4243 Kurus 
'), 

~ 

FİATI 
, 

ABONE: 

5 Dahil için seneUğl 1400 

Hariç memleketlere 2700 

Kuruş 
lıan tarifeye tabidir 

FlATI 
-r:ı.M.:n~ara Caddesi t; 

• İstnııbul YARIN ~ 

-= 
c Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında herıün çıkar 

Meclise verilen takrir 
Açık söyliyelim ki biz ;;;zif emizi müd
rik ve yaptığını bilen adamlardanız 

Üçte bire diişmüş!\ Viyanada kış banyolarına biiyük bir 

lı. --.~·:- . 
1
, ıs' ehemmiyet veriliyor. Fevkalade 

ıcı sene Teşrmıevve ue l 
ınityon tiraltk iliracaı yapar- havuzlar yapı mıştır 

ken bu 6 ndlymza inmiş riynnada ıniinteşir biı· gazele ildu elli[ji bir nuisabaka 
Rüsumat ıstatiıtlklerlne göre ile gençleti Sil içinde en çok kalnll.IJU davet ediyor 

Pakaı orta ria zıu·w· qiirım zavallı ve il!' Tiirktiiı~ 
Yoz9at mcl/u."tt /lan~di beyin aldka.ı;;ı talaliı·lere 

§ayan görübnelitlir 

~nkara, 18 (Baımubarririmizden) 
Yozgat meb'usu Hamdi bey 

tarafında M 

• 
teılne yazdırılmııtı. Neticesi ne 
oldu. Sonra bir Türk meb'usuna 
yüz bin lira verHmıı olduğunu 
i~dia eden biz değiliz; verdiğini 
ıoyliyen Herman .firketinin ken-

929 ıeneıi Tetrinl evvel aymda 
ihracatımız 6 milyon liradır. Hal
buki 923 ıeneıinden beri her Tes
rini ıani ayında ihracatımız 18 
milyondan &faya dilımemiıtir · 
Bir kaç defa yazdığımız gibi bu 
sene ihracatın en bozuk .gitttii 

Viyanada kıı banyolarına ve
rilen ehemmiyet büyüktür: Fev
kalade büyük havuzlar yapılmıı 
bu havuzların içindeki ıu huıuıi 
veıaitle mükemmelen ısıdılmiı-

etır. Bundan dolayıdır ki, Viyana 
halkı yazın balajlardaki zevku ıe
f adan, yıkanmaktan kııın dahi 
mahrum kalmamaktadır. 

Rltzl omuzlarında taııyarak ken-: 
dini tebrik etmiılerdir. 

Antotnette Ritz; Ktitik ıwe
mut geçinen bir ffci kızdır, aldıfı 

il . n ec.liıe bir takrir ve-
ri nıııur. Bu -takrirde Herman 
1 rkeUnin hiylekarhklarından bah-

f Herman Sptrer itlerini perde 
altından idare eden 

Emil ~pirer 

ıeden Yarının yazdığı bazı yazılar 
nıevzuubahı olmaktadır. Takririn 
fırka gurubunda müzakere ettlril
diit te'yit ediliyor. Gazetemizde 
çıkan yazı Herman tlrkeUndeki 

:laldfr. Şu halde bir delilmiı gibi 
aıvekaletten çok müstacel bir 

tekilde fırkaya lE-.krar mecllae 
sevkedilcn takririn istihdaf etme
ıi lazım gelen nokta çok başka 
oimak lazımdı. Alakanın bir 
meb,usun §ahsına ait ve münha-
dr gibi vaziyete sokulmak faten
mesi efkarı temln cdemiyecek 
mahiyettedir. Çünkü Herman 
ıirketinfn yolsuzluğu yalnız bir 
Türk meb'usa iftira mahiyetinde 
değildi. Umumi idi. Bir memle
ket mes' elesl idi. Şu halde baı
vekalet makamı Hamdi beyin 
takriri üzerine değil, daha 
çok evvelden h arekete gelmekle 
mükellef id l. Demokrasi icadatı 
tamamen bunu amir idi. Diğer 

bir gazetenin aleniyete döktüğü 
açıl{ ıahtekarlıklara hatta bir ıtka

yetçl vathndaıın idetlde tstıda11-
na cevap vermek mecburiyeti 
yokmiydl. Bu mecburiyet icra 
kuvvetlerinin batına geçmek 
meı'ullyetlnl omuzlarına alanların 
eıas vazifelerinden en mühimmlni 
en belli baılısını tetkil etmiyor-

Şirketin asıl iıletme müdürü 
olduiu söylenen 
Jak l\ram!Ja~ 

bir ıene olmuıtur. 
Pumuk, tiftik, yapağı, zeytin 

zeytin yağı hiç satılmamııtır. 

Türkiye de 
-->~~-<-

~faU t~laltal 
Ankara ı 8 ( Huıuıi ) 

İngiliz ve Fransız dayinler ve
killerinin Maliye vekilile olan 
temasından sonra bir akıam ga
zetesinde çıkan bir yazı hükume
tin nazarı dikkatini celbetmittir. 

Bu yazıda hülasaten deniyordu 
ki, ecnebi dayinler vekilleri hü
kQ.mettn tasavvur ettiği de,.ece
den daha fazla Türkiyede malt 
ıslahata ihtiyaç vardır. 
Şayı>'"'ı d ltkat olan ve borsa

da t r gösteren bu yazı dola
yısile mevzuubahs gazete hak· 
kında hükümet takıbata geçecek-

tir. 

A11wle ltükli11ıetinin ba/lri 
siyasetini tenkit 

Londra, 18 - (A.A.) 
M. Churchill, avam kamara

sında amele hükumetinin bahri 
siyaseti hakkında bazı tenkidatta 

bulunmuf tur· -
mele tatbikini lıtemeği dütünmek ' 
ıüphesiz pek kolaydır; fakat Ga
zi gibi bu memleketi tabiiliğe 
sokmaAa vicdan ve kelam hürri
yetine ltavuıturmağa varlığını 
vakfotmiı bir devlet reisinin 
ve Millet Meclisinin gözleri önün
de onu yapabilmek çok, ama pek 
çok güç olsa gerektir, hakikat ve 
mantık mana ve mefhumların iste

nen tekil ile tahayyül edilen ka
lıba döküle bilmesini f ayduız bu
lur tatbiki iıtenileceği bir akıam 
gazetesile ita ettirilen f idc!etli _ 
muamelenin "Yarın,, gazetesine 
değil ıahtekarbiı sayılıp _dö
külen ve hatta Baıveki
let makamının aleyhinde tahki
kat y~ pmaia lüzum göıterdlli 

adamlardan bazılarının Millet Mec~ 
llıi aaalanna iftira ettiklerini 
hatta miras vergisi iılerinde ma
ruf bir meb'u•a yüz hın lira vere· 
rek muameleyi takip ve intaç ettir
diklerinden bahiı idi. Ham~i beyin 
alt meclis azasından biri hakkın
daki lınada kuıı g6ıterdiii ala- ' 
ka takdirlere tayandır. Meı'ele 
tahkik edilirse mahiyetinin mey
dana çıltacafınada fÜphe edil

memek lazımdır. Neıriyatmnzın 
mahiyetinden gafil bulunan •·e 
yahut öyle görünmek istiyen bir 
akıam gazetesinin haklumızda 
en ıtddetli muamelenin tatbiki 
lıteneceğinl yazdıiı görülmüıtür. 
Daha açık ıöyllyelim ki biz vazi
femizi miidrtk ve yaptıtını bile
rek yapan adamlardanız. Mem
leket mea'elelerlnde her ıeyin 
açık m(inakaıaaı yolunda yürü
meğe azmetmit insanlar, gene 0 

ufurda her ıeye hatlanmaktan 
zerre kadar çekinmezler. 

Herman ıirkettnin yolıuzluk

ları htylekarllkları yalnız tuna bu
na iftira mahiyetinde kalsaydı 
ne lıe; fakat, ortada cürümler 
•ardır ki millet hazinesinin mil
Jonl•r kaybetmeılne amil olmuı-
1-rclar. Yozıd meb'uıu Hamdi 
be1in rlıterdlğl alaka ve ha11a
ll1et1n bundan çok zaman evvel 
l.lGkCbaet tarafından aöıterllmif 
Odufu 

muydu. Ne kadar yazık ki uzun 
zamandan beri ortıya atılan yols
uzluklar bir muamele görmedi. ih 
mal edildi.Akıl iddia edilirse vazi
y~t açıktır; sarihtir. Ortada zarar 
görenene gelince 0 da zavallı aç 

ıöylendlil halde bir türlü netice
ıl ıörülmeyen ıtrket hakkında 
talepedilmeıi daha faydalı, daha 
pekçok hayırlı olurdu. Şimdilik 
itte bu kadar. 

Arif' Orıır 

cltk nu görmek duymak ister-
. Haniya baıvekil lımet paıa 

•ahte 
lla , nıenıe ıabadetnamelerl 

ea eleıtnt huıuıı surette tabkıkg 
•ttlri:rorludı. Bu haber de bir 
Z.nıan evvel a7nı Akıam 1ıaze-

mllletten baıkası değildir. Muh 
terem Hamdı beyin sual takrirlne 
cevap verilirken Yarın gazetesinin 
bütün neıriyatı tetkik edilmeli 
asla tekzibi kabil olnuyan vesika
lara ve rakkamlara müstenit yazı· 
ların tıaret ettffl,gösterdiği çiban
lar millet vekilleri önünde deıtl
melldir. Aııl o zaman zavallı aç 
ve çıplak Türkün göz göre kanı
nı emen çok muzir mikropların 
Millet Meclisi huzurunda 6bek 
öbek kaynaıtıiını görecektir. Bir , 
gazete hakkında en tiddetli mua- 1 

Seyrisefain 
_. ••• l!>, 14••••-

Bu husustaki ma
kale 3 üncii sahi

f emizdedir 

Bu havuzların adeta bir plaj 
halinde ılmatı büyük te'ılsata ma
lik oln1ası bütün Viyana halkını 
buralara hücum etm~ıini te'mln 
etmltlir. yazın nasıl yüzmek mü
ıabakaları yapılıyor, naaıl dal
mak rekorları ilan ediliyorsa, 
bir çok eğlenceler müsabakalar 

tertip olunmaktadır· 
Viyanada münte§i r bir spor 

gazetesi, ilan ettiğ bir müsabaka 
ile geneler! su içinde en çol.. kal
maya davet etmitUr. Ve birinci 
gelene SO bin mark vad eylemis
tir. 

Yeril ve yabancı olarak mü-
ıabakaye 41 kiti ittlrak etmlf, 
birinciliği Viyanlı Antoinette Rttz 
isminde bir güzel kız kazanmı~tır. 
Melle Ritz, su içinde 16 dakika 
6, 5 saniye kalabilmiıtir. 

Kııhk plajı dold\ an binlerce 
halk ve bilhassa spor klGplert 

30,000 markla eyi bir hayat 
ıeçlreceibıi ümit etmektedir. 

Bu münasebetle Rttzin bir 
reıminl neıredlyoruz. .---------., .... ___ - -----

ihtiyar hey' etlerinin muamelatıne 
polis ve nufus memurlrarı kont

rol edebilir mi münakaşası . _ ...... ~ ......... __ 
Btt <lrı bir me."ele oldu. Kontrol izzeti nefsi retı

<'ide mi cdel' ? Vali rekili l1(ızlt il. ne rli,1Jor '! 

Vali rekili Fa:,lı JJ. 
--·~ 

ihtiyar hey' etlerlnln muame
latının poltı ve nüfuı memurları 
tarafından kontrol edilebllip edt
lemlyeceğl de bir meı' ele olnu. 

Kontrol karannın tatbik muh
tarların izzeti nefislerini rencJde 
ececeğl yazılmıı bunun üzerine 
muhtarların muamelatının ulu 
orta herkes taraf andan her iıte
nildiğl zaman Kontrol edilemt
yeceAt vilayetçe bildlrllmtıttr. 

Dün bir gazete bu me\eleyl 
tekrar ele alarak vali vekllinlnin 
ıözlerinde tenakuz olduğunu id
dia eylem it tir· Vali vekili Fazlı 
B. buna cevak vererek diyor ki. 

Devamı 2 net sahifede 

Seyri sefain -müfettişlerinden birini 
mechul bir şahıs cerhetti 

JJıe cerlı ıuuiüw.~inde başka aı!ıillerin de buhoulu,iju si>.1Jleni· 
yor.Btı /latlise /uırşuunda esef flttynuuna.k ınünıkiin de!JUdir 

Evelki gün Seyrisefain idaresi imfzln takibatından yakayı kur
müffettiılerinden Kemal B. Topa- taramamııtır. Mecruh Kemal B.in 

Rıhtımı caddesinde conı poliı tababeti tarafından tcap 
apane b 
fabrlkaıı önünde ant lr taarruza eden iptidai tedavlıı: yapılmıı. 
oframııtır. ve tahkikata baılanmııtır. 

Kemal Beye meçhul bir ıahıı Polis tahkikatını itkll etmek 
ucu topuzlu bir ıopa ile hücum için daha fazla tafsilatı bu ınn 
etaılt ve aai ıakaiından ehemmi· zait adde~iliyoruz. 
yet!J ıurette yaralamııtır • Yalnız burada bir noktayı 

Kemal B. kanlar içinde cari- taırih etmek isteriz. Bu hadlH 
hin arkasından bir müddet koı- doll\yıslle kulatımıza aelen 

1 

muııada aldıAı yaradan daha haberler bizi cidden derin derin 
fazla takip edememittir. düıündilrdü, Bu haberler ıuclur: 

Mütecaılr kıymetli polisler- Seyrlaefain bakkmda bir m\ld-



Sahife 2 

Hindenburgun 
beyanatı 
-~~- . 

Almanya reisi cumhuru Marıal 
Hindenburg Yung ptlanmın fm
zalanma11 münaıebetile bir beyan- 1 

name neırederek demittir ki: 
Derin derin düıündükten İonra 
kalbim sızlaya sızlaya ve fakat 

metanetimi mu haf aza ederek yung 
kanunlarının altına imzamı koydum 
bu kanunlara gerek taraftar ge
rek aleyhdar olanları dinledikten 
ve iki tarafın beyanatını iyice 
tetkik ettikten ıonk·a yung pila
nınm bazı ahkamı itirazı mucip 
olmakla beraber her halde heyeti 
umumiyeıile Döveı planına kıya

sen gerek ıiyaıi ve gerek iktııadi 
noktai nazarlarla memleket için 
daha nafi olduğuna kanaat ge
tirdim. 

Almanya ile onun fıtikbaHne 

karıı haiz bulunduğu mes'uliyet 
hl11l beni mezkur planı lmzalama
ğa aevkettl. 

Akıl takdirde Almanyanın ik
tııadi ve mali vaziyetlerinin ıar
ıılacağı1 vatanımız için vahim 
buhranlar husule geleceği mel
huz idi. 

Yung blanının kabulile istik
bal için her türlü endtıelerden 

kurtulmadığımızı bilirim, ancak 
ıuna eminim ki uzun müddetten 
ber\ Iıgal altında bulunan arazi 
mlz artık kurtuluyor ve biz de ye
ni bir terakki yoluna 1ıirmi1 bu
lunuyoruz. 

Bir çok kiti yung planı altına 
eıki bir Alman ordusu kuman
danınııı iınzaıını koymaması ve 
bu ıuretle onu tarih huzurunda 
telvia etmemesini benden reca 
ettiler. 

Ben bütün hayatım müdde
tince eski alman ordusunda va
zifemi ifa ettim vatanıma karıı 
borcumu yaptım, kendi nefsimi 
aıla nazarı dikkate almadım. lıte 
bu defa dahi aynı fikr ile hareket 
ettim ve kararım hiaaiyatımı •uı-

turdu ne doğrudan doğruya mlllete 
muracaat ne de fıltif a etmek iste
dim. Uhdemdeki mes'uliyeti müd
rik bÜlunuyordum. 
Artık meb'uıan meclisinde yung 

planı hakkında münakaıalar hi
tam buldu ahali arasında dahi 
nihayet bulmalıdır Bu sebepten 

dolayı bütün Alman milletine hitap 
ediyor herkeıl vatan ve onun is
tikbaline kartı vazifesini ifaya 
ve müıterek bir faaliyet dahi
linde blrleımeğe davet ederim. 

Ar.cak bu suretle Alınan mil
leti yeniden kuvvetli, hür ve dinç 
olacaktır. 

Son zamanlardaki ıiyaıi nifak
lar yerine ciddi bir ıay ve amel 
kaim olmalıdır. 

altmıı sene evvel Alamanya 
lmperatorluğu teeuüı ettiği zaman 
bütün Alaman milleti Alman ittiha
danın nihayet husulünü bl\yük bir 
tevk ile alkıılayor idi. Bu hissin 
Alman milletinde zail olmuı oldu
na inanamam. 

Zanıanın intaç ettiği felaketlere 
raimen ciddi ıurette düıünmell 
ve yeniden 11 Almanya herıeyin 
fevkinde,. gayesinde cümleten 
birleımeliiz . 

dettenberi ilmi bır §ckild~ gaze
temizde ialahat istememiz ve bir 

takım noktalar tanıh etmemiz 
idare erkanından bazılarmı bir-

birinden ıüpbeyc d türnıüıtür. 
Guya bu malumatın bir kısmı
nın filan ve falan yerden aldı-
ğımız ortaya sürülerek bu çirkin 
vak'a ortaya çıkmııtır. 

Sarih ıöylfyel:m ki, biz seyri-

YARIN 

_Eeneli matlual hülasalarivefefJra//ar 

Darısı başımıza 
Fiyuuw serbt1sl mm/aka 

oluyor 
Roma, 18 (A. A.) 

Fiume'nin ıerbeıt mıntaka ha
line iırağı hakkındaki kararname 
Kral tarafından imza edilmlttir. 

irtinud siym·l<ı kanunu 
Parla 18 ( A.A ) 

Ayan meclisi içtimai sigorta 
kanununun bazı maddelerinin 
tashihi hakkındaki laylhamn tel· 
kiknıa devam etmfıtir. 

Jlabeş kra/111111 fflcs.'iÜl'İİ 

Parfo, 18 (A.A.) 
Habeı kralı, Franıanın cenu

bunda vukua gelen feyezanlardan 
dolayı teeaaürlerlni telgrafla bil
birmlttir. 

• 
ita/ya 

!Ba§lan başa /(ışist yaptlmak 
isteniyor 

Roma, 18. - (A. A.) 
Büyük Faıiıt meclisi bu gün 

toplanmııtır. Meclis bilhaaaa da
hili ve beynelmflel vazf yetler, 
mekteplerin faıiatleıtirilmeıinl 
kolaylaıtıracak tedbirler ile sendi
ka ve esnaf cemi yetlerinln vaziyet 
leri hakkında tetklkatta buluna
caktır. 

Fransada 
Jlall piyasa ıniinws.\;il/eri 

Pariı 17 ( A.A) 

Mali piyasa mümeaaillerinden 
mürekkep bir heyet maliye nazı
rını ziyaret edecek:ecnebi ve 
müıtemlikat tahvilatının borsaya 
kabulü için icrası muktezı mua
meleleri baıitleıtirmek için 1916 
kanununun ilııası deillıe de hiç 
olmazsa tadili huıuıunun lüzum 
ve : ehemmiyetinden i bahıetmiı
lerdir. Heyet yeni tahvilatm bor
saya kabulüne ait muamelatın 
her halde baaitlettirilmeıi lüzu
munda iarar etmiıtfr. 

Maliye nazırı tellaliyenin 
tenziline tevessül edeceğini söyle 
mittir. Borsa mümeaailleri buna 
cevap olarak bu :tedbirin halk 
için faideıf olacağını ve fakat 
hali hazırda güçlükle~ derpif 1 
edilebileceğini ve çünkü muamele 
kıtlığından dolayı ekseri müeaae
ıelerin umumi masraflarını ancak 
kapatabilmekte olduklarını söy
lemi ılerdir. 

Fırtına 
Delışetli tallrihat !Jfl/Jl!JOI' 

Saint Nazaire, 18 ( A.A) 

Bir kaç günden beri hükiim 
sürmekte olan fırtına tiddetini 

artırmıı ve ıahill~rde bir çok 
tahribat yapmııtır. Maddi hasar 
ve zarar çoktur. 

Hindistan 
l{ôylerinde isyana teşvik 

Londra: 18 (A.A.) 
Daily Mail'in Bumbay muha

biri bildiriyor : 
Bazı müfrit hatipler köyleri 

dolaıırken ehaltyi tayana teıvik 
etmek tedbirler hükumet lakaylt 
kalmaktadır· 

EdıjJler (•emt/JMİ n~i.ı;li,tji 
Parla, ı i (A. A.) 

Edipler cemiyeti reisliğine 
mtthur roman muharrirlerinden 
ve münakitlerden Gaııton Ra
geot,yu intihap etmiıtir. 

/Jutııa r kondtr1cileri /ut!ı knulrı 
Belgrat, 17 (A.A) 

Bulgar komlteciJerinfn yap
tıkları son ıui kasıtları protesto 
içir. cenubi Sırbiıtanda mitingler 
akdoluomuıtur · 

• 
ihtiyar hey•eti 

Birinci ıahif eden devam 

- Meselede tenakız yoktur. 
Evelki beyanatımla timdiki yazl 
okununca ikfai arasında tehalüf 
olmadığı vazlhan anlatılır. Muh
terların .bütün muamelatı gellti 
güzel ve yazıldığı gibi lııte
ntldiğf zaman tetkik ve teftit 
salahiyeti kimseye verilmemifll. 
Fakat muayyen bir talimatın tc
ra11 için zabıta ve nüfeı memur
lanmıza [muayyen zamanlarda 
feftit salahiyeti verllmlttir. 

Vilayet selahiyetlerini doğ

rudan doğruya veya emri altın
daki memurlar vaııtasile ifade 
tamamen ıerbestir. 

Bunun ıeref meıeleıi addet
mek icap etmez Çünkü memurlar 
ile muhtarlarda ıerefsiz deyildir 
Muhtarlarda onlar gibi devletin 
memurlarıdır bunu hot görmlyen 
olsa olsa mürakabanın netayf
cinden,memnun olrnıyanlardır. 

Vilayete ait muamelatta be
nim haberim olmadan bir kuyu
dun üzerine bir nokta b: le dö
ıenemez. T efalıür aklımdan ge
çemez. Fakat hakikati ifade için 
beyrn ederim ki vilayetin geniı-
liğlne ve itlerin çokluğuna rağ. 
men hiç bir ıeY gözümden 
kaçmaz. 

Ç- k- ·feme yalnız mec~ un u vazı 
buriyet ve mükellefiyet vaııtaıile 
degil aynı zamanda zevk ve aıkla 
bağlı bulı..nmaktadır." 

Haber aldığımıza göre muh-
tarların muamelatını kontrol için 
yapılan bu talimatn!lıne, muhtar· 
ların verdikleri ilmi haLerlerl 
muntazam kaydetmeleri maksa
dlle yazılmııtır. 

Nüfus ve zabita memurları 
her ay muayyen zamanlarda kon
trolda bulunacaklardır· 

Nüfus memurları tevellüdat 
ve vefiyatın vukuata tevafuk e
dip etmediiini, zabıta da kendini 
alakadar eden her han&'ı huıuıa
tı tetkik edebilecektir. Bu emre 
riayet etmiyen muhtarlar~n tec
ziyeleri için isimleri Vılayete 
bild rilecektir:. 

"9•••••••••••••••••••••••••rl\ ıef afn itinin fılahını bir memle

ket iti bildiğimiz için bu suretle 

bu neıriyata devam ediyoı uz. 

Y okıa hotantoda olduğu gibi 

böyle adam dövmek ve döğdür
mek için de~il. Bu gibi hareket
lere teeaailf ederken devrin de 
yenlceri ve zorbalık devri olma

dıfını hatırlatmak lıteriz. 

e Ümit Vıldızi i 
! Her çucuk yurdunun bJ r 5 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- : 
: seıiz çoçukları dütünen Hima- ; 
! yel Etfale 2) nisan Çocuk Haf-: 
: tasında yardım, bu ümit yıl- : 
• d • : dızlarını sönmekten mene er. ; 

······························ı 

Bir yanğın 
Bir çok ki ff>seleri 

telef etti 
Bogota "Colombie"' 18 (A.A) 
Madelena nehirindeki Laddo

redo dokunda bulunmakta olan 
petrol yüklü Bucaramanğa vapur
unda cıkan bir yanğın esnasında 
bir çok yulcu ile geminin tayfa-
ları telef olmuılardır. Y anğın her 
kesin uykuda bulunduğu bir sıra-
da zuhur etmf ıtir. Alevlerın ge
miyi ıarmaııı üzerine uyanan yol 
cular arasında büyük bir korku 
ve telaı hasıl olmuı, bunlaın hır 
çoğu ayak altında kalarak ezilmiı 
bir kıamı da kendilerini denize 
atmak iıtemfı ve suyun sathını 
kaplamıt olan tutuımuı Petrrol 
içine· dütmüılerdir. Yolculardan 
ancak 1 O kltı kurtarılabilmiıtir. 

• 
lngilterede 

~~<·-· 

Liberalin~ ve 11111/ia/(ı :a krlJ·l<n· 
Londra, 18 (A.A.) 

M. Chaurchfll, avam kamara
sında hükumetin krüvaz:örler a
dedini elli ye i ndfrmekle müsellah 
kuvvetle~ karımda İngiltereyi ye
gane silahından tecrit ettiğini 
ıöylemittir. Bütün muhafazakar
larla liberaller yeniden hükume
te hücuma hazırlanmaktadırlar. 
Hücuma kömür madenleri kanu
nunun kömür sahiplerine .. , 
asgari fiyat tayini hakkını 

veren ahkamını tayinini teklif 
ıuretile baılanacaktır. Liberrller
den ancak 1 7 sinin amele lehine 
rey vereceği tahmin edilmektedir. 

İfldsa doğru 
Fransa İtaJya ihtilüfı ne 

olac.ak 
Londra, 18 ( A.A) 

Fransa ve İtalya arasında 
ihtilafı bertaraf etmek için ıar
folunım gayretlerden henüz bir 
netice hasıl olmamıotır. Konfe
rans iflas edecek olursa bunun 
M.Tardieu'nun avdetinden evvel 
vuku bulmıyacağı zannediliyor, 

/Jir itiüi/i~ inut!c 
Londrr, l 8 (A.A) 

M.: Macdonald, İtalyan baı
murahhaıı M. Grandi'yl bir iti

lafa imaleye çalıımfıtır. Ayni 
zamanda bahri konferansın mu
vaffakiyetaizliğe uğramasının ö-

. nünü almak için Romada'ki 
lnglliz Csefirininf M. Muıııolini 
nezdinde huııuıi bir teıebbüste 

bulunmağa memur etmittir. 

Fra 11Rrula /(:ycza 11 lar 
F ranıanın cenubu garbisinde 

feyezanlar devam ediyor. Her 
taraf sular altında kalmııtır. 
Diğer taraftan tiddetli yagmurlar 
da yağıyor. Bu sebepten dolayı 
afetlerin vaziyeti bir kat daha 
f enAlaımııtır. Bütün evler ıu 
altmda kalmıt her taraf enkaz 
ile dolmuıtur. Bütün ovalar göl 
haline gelmittir. Ehali baıka 
Y~rl~~e naklolunuyor, Bayonda 
hır tımendlfer katarı bir köprü 
üzerinden geçerken feyezanlardan 
kurtulmuı olan köprü yıkılmıt ve 
katar dahi hendeğe düımütlür. 
Bütün muvaıelet yolları münkati 
olmuı ve münakalat ketilmiıtfr. 
Bir çok köylerin evleri ıular 
altında bulunuyor, 

" J/ısır ı·r' Yunauista11 
arasuula 

Kahireden: 
En ztvade mazharı müsaade 

olan millet esaaına müstenit ola
rak Mısır ile Yunanistan ara
sında akdolunan muvakkat ti
caret muahedesi Mısır tarafıodall 
tasdik olunnıuıtur. 

Daimi bir ticaret mukaveJeıl 
aktı için yakında müzaker•~ 

ı baılanacaktır. 

lraıuhı i~taıistil~ dail'esi 
Tahrandan - İran ticaret fi 

iktıııat nazaretlne merhüt ve ii' 
ıene müddetle bir Alman lıtatlıti~ 
mutahaaaııının tahtı idareıtnd• 
bir iataUıtik dairesi tesisine karar 
verilmittir. 

1\e kdrlt iş iJuiş, bir saatte 
fi8 miistm·i 

.J 

İıkenderiyeden: 
Yunanlının birinin vaaı ınlk

tarda esrar kaçakçılığı yaptığ&Jll 
haber alan zabıta merkumu tut
mak için eTlni baamıılar Jıe:d• 
kaçakçıyı orada bulamamıılardır• 
Hanede tahrriyat yaptıkları eın• .. 
da bir müıteri gelip kokain lale" 

mit ve tevkif olunmuıtur. Bir•• 
sonra da diğeri gelmit, bir .. at 
7.arfında 68 müıteri tutulmuıtut• 

i1111iliz /i1vkal<ide ~-oıniseri 
Bağdattan. 

Bütçe ve fngiliz memurlar 
meıeleıinden dolayı Irak hükO .. 
metile aralarında hasıl olan ıhtl .. 
laf hakkında İngiliz fevkalid• 
komiıerl Sır Frenslı Hemfrlf 
Kıral Fayıar tle görütmüıtür. 

Mahafili siyasiye bu mülakat• 
ehemmiyet atfediyor. Ve kouıl
serin hükumet· noktal nazarın• 
kabul ederek buhran hasıl olma'" 
ama mahal kalmayacağını ü111ft 
eyliyor. Eğer İngiltere tarafı 
siyaseti haliyesinde iarar ederte 
hey' eti Nuzzarın istifa ederek 
bir buhran hasıl olacağı muhak' 
kaktır. 

~J O liradan 5 ,000 ,000 lira!Jll 
İıkenderiyeden - Buradaki 

Sinadino ticarethanesinde 1 O ıo
giliz lirası maa~la müatahdeJll 
Andıroı Zenginyan namında bit 
Ermeni vardır. Bunun Hı ndiıtad .. 
da vücudundan bile haberdsr 
olmadığı bir akrabaaı varmıt· 

Geçenlerde vefat eden bu akrab• 
72 milyon rupye yani 5 milyoll 
ingiliz lirası servetle bir de vatl
yetname bırakmıı. 

Hükumet memurları huzu
runda açılan bu vaıiyetnamedei 
Bütün:ıervetim yegane varftfdl 
olan Andıroı Zenginyana aittft, 
merkum İskenderiyededir; yazılı 
lmif. 

Hindistan Hükumeti keyf iyetl 
buraya yazdığından Andıroı bt.11'" 
durularak meı'ele kendisine teb
liğ olunmuı. 

Hiç ummadıtı bir zamand• 
taliin cilvesine oğrıyarak birde• 
bire dünyanın ileri gelen zeP~ 
2inlerinden oluveren mumatleY 
hüviyetini ispat eden evrakı h•'" 
milen, paraları almak üzre fitır 
diıtana gitmittir ~ 

Ebre nehrinin ~uları joi)'0: 
Saralı,,,, 18 (Jl.ll· e 

Ebre nehrinin suları gecelll .-40 ıaat zarfında cüz'i ıurette 
çalmııtır. NehrJn ve tabtlerlnfll 

ra· 
mecraları etrafında bulunan a 

1
_ 

ziye mebzul surette yağmur yacl 
~ te -makta olduğundan ihtiyatı 

kt•· birler almaia devam olunma 
dır. 
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Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

Defterdarlıkta Sadullah beye mektup: 
-·)~(·- - T AY 

(Dünkü nushadan devam) 
İ nlti hanı kazananlar Olan oldu, ok yaydan çıkdı 

8 - ( Bazı acentalar Milli 
Reaaaüransa müracaat ederek 
hangi ıerait altında itlerinin elle
rinden abnmıı olduğunu öğren
mek lıtemlılerdir. 

C . Halkı düşünmediğiniz ve 
bazı tetebbüılere mani olmak için 
kumpanyaların menaftini him~ye 
ediyor gibi göründüğünüz m~lum. 

Defterdarlığın 28 ıubat 1930 
tat'Jhinde Darülfünun konfranı 
salonunda yapmıı olduğu imti
hana ittirak eden efendilerden 
14 lira maaılı memuriyete talip 
olanların evrakı imtihanlyesl tet
kik olunmuı ve neticede 40 talip 
içinde 23 talibin muvaffak olduk
ları ve diğerlerinin muvaffak ol
madıkları anlaıılmııtır. 

Muhterem efendim. 

Olan oldu, ok yaydan cıktı. 
Bir kere fahrt vekaletinizi der' 
uhte bitmlt bulundum. Vakıa' bu 
vazifenin biraz lCülf etlt oldu~unu 
anlar gibi oldum. Fakat it itten 
geçti. Dönmeği de, mertlikle 
kabili telif bulmıyorum. Malum 

nin beı yüz bin lira kadar para
sını bel' edermf f. Buna raimen 
fabrikalarınızda herhangi bir 
parça on altı defa dökülür, on 

lılerln ıokak sokak taınifi el
zem oldu~unu anladık ve fit bü
rosunu te'sls ettik). 

yalnız tereddütte kaldıgımız 
nokta Ankarada söylediklerinizi 
mi Jose Gambayaya yazdıkları
nı: mı,Sofyadan Provini vaaıtasi· 
yle Ünyona gönderdiğiniz mek
tuptaki mütalAalar mı yoksa bu 
sözünüz mü doğru olduğudur • 
Lutfen bunu bize anlatsanıza. 

yedincisinde gene olmazmıı. 

V ekli tle müekkll arasında ya.. . 
gizli hiç bir tey olmaz. Naıı~ ~ır 
haatai tabibi müdavisine, butu~ 

C. Ankara Alektrik tirketi 
gibi itleri daha tarife komisyo
nunda fiatları tesbit edilmeden 
evvel almağa ıavatlığın, lstan
dart oyl meı' elesl henüz unutul
madıfı, lstanbul telefon ıirkeUne 
alt ılgortalar hakkındaki yaptık
ların malum olduğu için Milli 
Reaaaüranıtakt tarzı hareketini 
anlamak maksadile kumpanyalar 
tarafından ıorulmut olduğuna 
tüphe Yoktur. 

12 - (Mektubunuzun bir fık
raaında Milli Ra111ürans tarafından 
ıarfolunan mesaiyi hatırlatırken 
masrafımıza lttirakinizi düıünme
diğim gibi)dediğiniz halde bir az 
aıağıda(sfgorta itlerini daha mü-

Kazanan efendflerfn aldıkları 
dereceye aöre ııraslle isimleri 
atiye derç edilmlttlr. 

117 Edip, 108 Kazım, 114 Ab-
dülkadir, 131 Galip, 1 ooMehmet, 
118 Oaman, 119 Nuri, 130 Afet, 
112 Nazif, 101 Aziz, 102 Hadil, 
96 Şerefettin, 97 Abdülkadir, 
104 Fuat, 103 izzet, 107 lsmall 
Hakkı, 109 Ihsan, 126 '.Memduh, 
12S iaıar, 129Kazım, 166 Ala-

nı hiç ketmemekılzln, serdu 
arazı 

t ihte taallül etmezse, bir 
etr k'll . 

müekkil de, icabında ve ı nı 
aleyhine de olsa tamamen tenvir 

)idi ki vekil müdafaasını 
etme r ' ' İ 

.. hazırlıyabtlsin. ıte, bu ona aure 
1 k i i muayyen bir mevkide ara ı 1 s z , 

"Consn fabrikasının bir annde 
yaptıtı it ıi:z.ln fabrikalarda 
on günde yapılamaz mıf. ~iz 

bu hakikati görerek bu f ab· 
rikalara bir müdür tayin edip 
te füzuli maaı vermele lüzum 
ıörmemf tılnlz. Makine müdürü
nüze :hemmlyetatz. bir tahkikat 
mukabilinde bu muazzam iti de 
tahmil etmlıılnlz. Bu zat ta hatı
rı devletiniz için bu vazlf eyi de 
kabul etmif. Fakat, fabrikalara 
oğramağa vakti olmıyormuı.Ace
ba doğru mu? 

Hem 35 ıeneden beri sigorta
cı olduğundan bahsediyorsun 
hemde itlerin sokak sokak tasni
fi elıem olduğunu timdi anlamıt 
gibi gözüküyorıun bu nasıl it se· 
nln yazihanende de böyle fitler 
olduğu hatta yapılan tahsilat ki
tans par kitans kapatıldığı halde 
bunların lüzumunu ıtmdi anlamıı 
gibi görünmenlzln her halde bir 
•ebebi vardır. Bize kalına bu ve 
buna mümasil birçok masrafları 
evvelce açıkça söylemlt olsaydı
nız inhisar itini kabul ettirmek 
mütkll olacaktı gibi geliyor ne 
lae b•lanço çıktığı vakit kimin 
haklı oldufu anlatılır. 

9 -(aHrik ıigortalarıda küçük 
kazaların çokluğundan mutazar
rır olmuıtur ). 

C - Bu sözünüz çok doğru 
hakikaten böyle sahtekarlıklar 
çok vukubulmuttur ve bizdell 
buna dair mühim bir liste var
dır bunun ıebebi sizin gibi ra
kıpler karıısında it yapmaktan 
aciz kalan ve masraflarını çıka
ramayan bazı kumpanyaların 

acantaları ufak ufak zararlar 
göstererek ve bazı ufak zarar
ları büyülterek kumpanyalardan 
bir çok para çekmiılerdir. Bugün 
iıe itfaiyenin kuvvetli tulumba
ları karııaında ufak zararlar 
daha büyük zararlara inkilap 
etmlıtlr. 32 ıenelik ıigortacı ol
duğunuz için bunları çok jyf 
bildiğiniz· ıüpheıizdir. 

1 O - ( Sirkat hile vesaire 
albi bütün vukuatı takip etmekle 
mükellef bir büro tesiı ellik 
ıuf fstimalat azaldı Milli Reasaü

ranı htdematı hususiyesi için 

ıenede 16,000 lira aarfetmekte
dlr diyorsunuz.) 

dekkikane kontrol ederek Milli Rea-
111üransın tetkik ve tashih maı· 
raflarını tenkis etmeniz için .hü
ınü niyetinize müracaat ediyorum 
bu husustaki masrafımızı kapat
mak için her kumpanyanın niza
ma riayet etmediği her hareket 
için bize dört lira vermesini tek
lif ediyorum) diyordunuz. 

C . Sözleriniz biri birini tut· 
mıyor Allah kimseyi ıaıırtma1111 

yarın yaptıklarınız tamamen or
taya çıkınca nekadar tenakuzlara 
düımüı olduğunuz görülecektlr. 

eltin, 124 Tevfik, 120 Fuat beyler 

Aıli maaı .ı 2 lira olupta imti
hana al ren ve muvaffak olanlarda 
tunlardır! 

132 Mehmet Cevdet, 147Salm, 
148 Şadı, 149 Halit, 165 Alt, U5 
Emin, .153Kadri, 141 Muharrem, 
143 Yehya, 133 Ali, 1!S6 Cemil, 
151 Fuat beyler 

Buna da şükür 

b l k izdirarı fU huıust u amama ld 
mektubumla tasdle saik 0 u. 
Cevap vermek lutfunda bulunur
ıanız, ifadatınızın mahremiyetine 
ve ıözün aramızda kalacağına 

emin olmanızı, timdiden, teminen 

arzederlm. 
Muhterem beyim. 

Şimdi de münekkltlerinfz, 
baıka nağmeler tutturdular' bun-

1 h UZ- aahaifi matbuata ar, en 
aksetmeden evvel müdafaamı 

14 - ( Dairei merkeziye büt
çesinin Milli Reassürans tarafın
dan tasdik edilmeli ıartiyle mas
raflara yüzde 35 nisbetinde iıti
rake meclisi idaremizin karar 
verdiğini. 

hazırla~ak ve dofru ile lehinize 
tevil edebilmek içtn hakikati 

-")~.<- b d 
iyi /.·i bir Nenede hiilİİll şehir ıöylemek menfaatınız ica ın an 

Kontrol vasıtalarımızla ihti
laf vukuunda keyfiyet dairei 
merkeziye tarife komisyonunun 
kararına arzolunacaktır. 

Tahsil olunacak mebaliğ kon
trol büromuzun sarfiyatını teca
vüz etmiıse faz lası dairei merke
ziyeye iade olunacaktır·) 

C - Evvelki gün neırettiğimiz 
bilançoda görüleceği üzere dairei 
merkeztyenin masraflarına 0/o 35 
nishetindeki ittirakiniz 5500 lira 
tutmakta olduğu halde teftit bü
ronuzun masrafı 6000 liradır bu
nu kapatmak için de her riayet
sizlikten 4 lira ceza alınacak top
lanan cezalar artarsa dairei mer
keziyeye iade olunacak ne akıllı 

ıeyıiniz yahu! Bir defa 5500 yerine 
6000 lira alacaksınız bu faizli 
bir avans oluyor dairei merkezi
yenln bütçesi Milli ·Reassüranı ta
rafından tasdik edilmesi meırut 
olduAundan kumpanyalar mas
rafların °/o 65 ini verdikleri halde 
ağızlarını açrnıyacaklar tirketler 
eğer her it için 4 lira ceza vere
rek GOOO lirayı ödemek istemez
lerae her iıi Yeniden teftif etmek 
mecburiyetinde kalacaklar Milli 
Reaaaürans yerine kendileri maı· 
rafa alrecekler ihtilaf çıkmasın 
diye ölçülerde müıteri lehine olan 
bet on ıaotim farkı nazarı dikka
te almayarak bir derece •yüksek 
tarife tatbik olunacak ıu vaziyet 
karııaında halk ya fazla para ver· 
meği kabul ederek mutazarrır 
olacak veyahut sigortadan ıarfı 
nazar (edecek Serveti milliyenin 
bir kıımı teminatsız kalacaktır. 

yanmaml§ 
929 senesi zarfında ıehrimiz

de 51 O yangın olmuıtur. Bunun 
146 İstanbulda, 187 Beyoğlunda 
68 i Kadıköyünde 40 ı Üıküdar
da 19 u Bakırköyünde l 5 İstinye
de ve 1 7 si Adalarda vukua ael-
mittir. 
• 510 yangının 132 •I bacadan 
80 ocak ve kurumdan 29 sobadan 
16 elektirikten 3 8 sigaradan 17 
si dikkatsızlikten 2 2 si lambadan 
ve 13 ü benzinden olmuı ve 69 

unun ıebebi anlaıılamamıttır. 
510 yangının itfası için itfai· 

ye 2 06 saat çalıımııtır. Yangın 
batına vasati 48 dakika çalıııl, 
mııtır. Bir senede 50 itfaiye ne-

iferl ve bir kiti de halk tan mec
ruh olmuıtur. 

Geçenlerde Tevkifhaneden 
iki kiti firar eylemiı ve sonra 
bunlardan biri hayyen di~erine 
meyyiten yakalanmııtı. 

Firar hadisesi 6 ıncı müstan
tikliğe havale edilmit ve tahkika
ta baılanılmııtır. 

Tevkifhane gardiyanlarının 

hemen hepsi ihmal ve terahiden 
maznundurlar · 

İllıuıla .wuhl'<lan 
Aksray'da Laleli caminin 

ikinci kayyumu 56 yatlarında 
Rifat ef. vefat eden hemıire
zadesini Merkez efendiye defne
derken ihnakı sadırdan kendi de 
vefat etmtıtfr. 

-

Bu hesaba göre her lkl tak
dirde de halk mutazarrır olduğu 
halde Piyosun kardeıi gibi bir kaç 
kiti oturdukları yerde maaı ala
caklar. 

olduğunu takdir buyurursunuz. 

1 _ Diyorlar ki, guya, bun
dan birkaç ıene evvel, Zonguldak 
havzasındaki, Ktllmli kömür o
caklarını tıletmek üzre SPyrltie

fatn idaresinin de mühime · :o- r · 
maye koyarak ittfra\dle, b ir ıtr
ket tetekkül etmit. Bu şirketin 
meclisi idaresinde Seyr'sefainl 
temıil etmek üzre eh., ıı :,ı bil
ini vel'iatihkak sahibı bu' :.ındu
ğunuz idare namına zatı sam f ''z 
mecliai idare azaıı tayin olunmu -

Bu hizmetinize mukabil 
ıunuz. . _ 
size misaline nispeten cazıp go· 
rillmekle beraber, ıizce keenlem
yekün addolunacak miktarda bir 
de hakkı huzur vermişler. Va~ta 
ki, meıgaleniz artmıı, hakkı u· 
zurdan istiğna hasıl olmuı, sizin 
bu vazl feden çekilmeniz icap et-

i Siz dütünmüı taıınmış, hem 
m f· ' d -f 
ıtrketin tealisini ve he·m· ~. r~ e· 

k l ainizin tatyibını duıune-
ayı me d 
k ·nıze kömür itlerin e re , yerı ' . 

derkar olan ihtisasına b!naen , 
müdürünüz beyi ınha ve 

levazım 
. ttlrmlııiniz. Miri mumai· 

tayın e . 
h mahza bir vazifeı vata-

ley te, ' ··h- d 
f tmek ve tcveccu u ev-niye i a e b 

i kartı •ükrendazlıkta u-
leUn ze ır 'f . 
lunmak emelile bu ağır vazıbelyı 

k ekstra addoluna l e-"her esçe 
cek cüz'i bir hakkı huzur mukabl-

linde n 'kabul etmit, günler ger 
i Seyrisefain tdareıi haspel i

m tı sermayesini iıtirdat fle, tir
cap, f k t Seyrflefa
ketten çektlmiı, a a -d-rü 

d 1 VA:Z.lm mu u 
ini temsil ek enlrk:t meclisi ida-
beyln artı ' f k 1 d 

d' hikmeti vücudu a ma ı-
resln e d •f l 

d b üne ka ar v ... :zı e 
ğı hal e, ug b 

i 1 ifada berdevam umeıkures n 
kt lmit İıittlğlme göre, 

lunma a · h 
h 1 bir memurun fa ıen 

her ang d 
1 

•• 
. . k t mecliıl t ares ne aza 

bır tır e 
da cevazı kanunt yok

olmaıına 

S ra siz, bitaraflığı ve 
rouı. on ' 

'dd. ti ihmal etmemek için de 
cı ıye 
. k tte Seyrlsefalnln alakadar 

fır e , 
olmaıına rağmen, idarenlnt.kömür 

Diyorlar ki: ılz rüfekayı me· 
ıainlzin temini matıet huıuıun

dakl lztırabını tahfif için meıela 
ltletme müdürünüzün soyunu so
punu vesalr müdtranın da akra· 
balarını ve mensubinlni mayetle· 
rinde tıtthdam suretile kayırmıı 
ve hatta bu zavallıların geçinme· 
ıint temin için idare eytam ve 
eramllinden .bu hizmetler için 
ıize müracaat eden acezel nlıva
na ruyu iltifatı göıtermell"l•utnlz 

Bunların yekunu da, kır~ Jlf 
baliğ oluyormut. Gene lvflt.l"\mct 
göre memurin kanunu herl 1angi 
bir :memurun yakın akrabasının 
o memur mayetinde istihdamına 
da mani lmlı. Bilmem bu doğru 
mudur? 

4 - Df yorlar ki : Senelerden 
beri "Kmalıada,, takeleıt her 
nedense bir türlü yapılıp bite
mezm:§ . H !lt fırtınalı havalarda, 
vapurl~ .. nsn ı omorkörle karaya 
naklolunü.rmuı. Bu hal bu ıon 
lodos kasır 6asından beri devam 
ediyor ve halk, salimen, her ro· 
morköre girlılnde "Sadullah be
ye voyvo,, diye bağırıyorlarmıt • 
"Voyvo,, kelimesinin manaıını 

iyi bilmiyorum ama , herhalde 
makamı takdir ve tükranda ıoy
lenmit olacaaını •zannediyorum. 

Buda ne dereceye kadar aofrudur? 
Şimdilik bu kadar kafi: Bili

yorum ki; bunlar vaki lıe hep 
hüınü niyet ile ve bittabi arkadaı 
gayreti güdülerek yazılmıı ıeyler 
dir. Fakat, daha ziyade tenev~ 
vür edebilmek için verecefiniz 
izahatı muntazırım. Tekrar ede· 
rim ki, ıöz aramızda kalacak, 
bundan kimse haberdar olmıya
cakur. Baki, ezeli ve ebedi hOr
metleriınln kabulü mütemennadır; 
beyim ... 

iğne. 

Şo11 üç ayda şeh rinlizdı~ kaç 
ki~i r._vlen<li 

Son üç ay zarfında ıehrimiz· 
de 1158 çift evlenmiıtir. 

Qu 1158 erkeğin 825 l lıllm 
91 Ermeni, 88 Rum, ao Yahudi 
94: ecnebi ve 1158 kaaının da 
814 lalam, 39 Ermeni, 114 Rum, 
68 Yahudi ve 73 ecnebidir. 

1158 çiftten 896 baktr erkenli 
87 dulla, 89 bakir bulla ve 86 
dul erkenle evlenmiıtir. 

Yeni !Jelece/; seyyahlar 
Evvelki gün limanımıza gelen 

(lmpires of Franı) ıeyyah vapuru 
dün sabah Suriyeye gitmitllr. 

C - Bunun için botuna zah
met edlyoraunuz bu gibi haller 
vukuunda mühim maddeler var
dır. Bunlar klt'i iken ve böyle 
ıeylere müıalt değildir. Bunu 
ılz de blliralnlz Milli Reaaüranıa 
aldıimız bazı memurlar gibi 
ıizce kayrılmaama lüzum aörülen 
adamlar var idise onlara baıka 
ıuretle yardım edebilirdiniz nice 
mütefennin ve liıanaıina Türk 
kvukatlar dururken ecnebi ol
duğundan dolayı Türk mahke
tnelerinde icrayı vekilet ede· 
tniyen bir avukata halkın ıır· 
lındnn ve bir Türk cemiyeti 
""zneainden uzun zamandanberi 
•enede 1G00 lira verdiğiniz gibi 
'bazı levantinlerde Milli Rea11ü
tanıın kaıaıından para verdire
~ek tirkeu masrafa sokmanız 
" 0 1ru değildir. 

11 - ( Gördüğünüz veçhile 
kcentelerln ve keza sigorta tirke
tlertnın hukuk ve menaf iini mu-

Esasen varidatları azalan 
kumpanyaların acentaları bu 
masraflara tahammül edemlye
cekleri cihetle terki ticarete mec
bur kalacaklar portföyler daiı
lacak Piyoı efendi bu portföyle
rin üzerine oturacak rakip kal-

mıyacağı içi sigortacılıkla geçin
en bir çok Türk telli.Hara ol° 5-1 O 

gibi az komisyon verecek birçok 
aile aç kalacak büyük lokmaları 
Piyos efendi yutacak portföyleri 
kendi mar.' zanneden bazı kum
panyalar bu ökseye tutulacak. 
Milano, Milli ve diğer ıirketler 
gibi ortada portföy kalmayınca 
iti anlayacaklar amma poıt elden 

d k i kal-gitmiı olacak orta a ra P 
mayacak ne güzel hesap değil mi 

ihtiyacını, baıka membalardan 
tedarik etmiısiniz. Bunlar doA· 

Bu ıabah limanımıza (Sutaof) 
Alman ıeyyah vapuru 250 sey
yahla, ( Lorantik ) lngillz ıeyyah 
vapuru 500 ıeyyahlaakıam üzeri 

· h f d~~za lçln hiç bir ıey eıirgeme-

b .. le kumpanyaların menfaatı oy 
mi himaye edilir. Piyos efendi 
bir de o günü görelim bakalım ne 
olacak. (Devamı var) 

' 

? ru mu. 

2 - Diyorlar ki; ıizin asri 
ve muntazam fabrikalarınız var
mif, bu fabrikalar senevi, ldare-

l gelecektir. ( Lorantik) 22000 ton 
hacmında lükı tranıatlanllk va
purlarındandır • 



,-.Z1m2~~:111111..m .. macEaamr.nı:m%1~~mmm~ 

Büyü d .. ya har ·ne 
girdik mi sokulduk mu? 

Jrazau S. S. 

-------· - 9 ·-m.tii!ll$ill!ı:l!B&Jlllillil!Ell 
Tiirk idaresi iane ile istitaatinin f ev
kindebir donanma yaptırmaktaydı 

lıte Pan - Turanizm veyahut 
Pan - Türkizm ııibi tahakkukun 
imklnına en zaif bir ihtimal bile 
olmıyan "Macar Y ahudisi mamu
latından" bir sfyaıet veya mef
kurenin maddiyet keıpetmeıinde 
mühim rolü alacağından genç 
Türk ldal'esi iane ile ldamesl ma
li kudret ve iıtltaatlnln fevkinde 
bir donanma in~a ettirmekte idi : 
Bütün bu mütalaaları reddederek 
memleket müdaf aaaı böyle bir 
donanma vücude getirilmesine 
ihtiyaç gösteriyordu iddiasını 

serdetsek dahi gene bu husustaki 
dütünce ve hesaplarımızın beyhu
de ve esassız olduğunu itiraf et
mft oluruz. 

Çünkü ondokuzuncu asrın baı
langıcındanberi daha ıümullü ta
birile ikinci ıark mes' elesinln 
beynelmilel siyasetlerde ortıya 

çıkllğındanberi Osmanlı lmpra
torluğunun mevcudiyette deva
mını kendi kuvvet ve kudreti 
temin etmltti ? Yoksa Osmanlı 

lmperatorluğunu büyük devlet ara
smdakl rakabet ve bilhassa büyük 
Brllanyanm ananevi siyaseti ve 

Osmanlı İmperatorluğununo siyaset
te ifgal ettiği coğrafi vaziyet 
ve ortadan kalkan Osmanlı 

imparatorluğunun yerine konacak 
Osmanlı fmperatorluğumm husule 
getireceği halayı dolduracak baı
ka bir ıeyin bulunmaması mı ya
ıatmııtır? Hicaletaver Balkan 
mağlubiyeti ve muzaffer Bulgar 
ordularının bir haftada lstanbul 
kapılarına dayanması gibi facia 
ile dolu hakikatler padlıahm da 
hazır bulunduğu Trakyadaki bü
yük türk orduları manevrelerinin 
hltammın ferdasında vuku bul
mamıC mı idi? tarih iki asırdan
beri osmanh ordularının galip 
geldiği harp meydanını kay
dedf yoı mı? 1894 Türk - Yunan 

JJa.IJaz.zlla aşcıla ı·i kahvesinde\ 
Bayazitte aıçılar kahvesinde 

Oturan Hasan ile Mehmet kavga 
etıniıler bunlardan Mehmet Hasanı 
çakı ile ayağından vurmuıtur. 

'I'abanr·a ka;·as1 
Şehremf nl polis merkezi mü

retlba tından 2712 numrada mu
kayet Sami efendi dün zevcesile 
bir aile meselesinden, tabancası
nın çektiği sırada patlayarak ba
tından yaralanmitlir. 

Ev boş bulıuulurj u s u·ocllı 
Bey oğlunda Kalyoncu kullu

gunda Çukur sokakta Enver be· 
yin boı bulunan evine bir hırsıs 
glrmif kurıum boruları çaldığı 
gibi ithalindeki bakkal Serobun 
dükkanınada glrerk 100 liraasını 
çalmııtır. 

Kalwcden alP.§ f ı/;nıış 
Eminönünde sandalCJlar :aoka

ğmda Arnavut lbrahlmin kahve
sinden ateı çıkmıı lse de aöndü
rülmüttür. 

J~.,1·;.ak torbasmz çalnuşlaı· 
Emi nönij tramvay istasyonunda 

tramvay bekliyan mütekait Maz
har beyin erzak torbası bir ıahsı 
meçhul tarafından çalınmııtır. 

harbını neticesile ölçersek bi
lanço aleyhimize açık çıkar. 

Bütün Yunanistan ilci buçuk 
milyonluk bir devlet, Osmanlı 
hükumeti ise otuz milyonluknufur 
lunbir imparatorluktu. Bu kadar 
küçük ve hiç bir trrlhe malik 

olmayan millelln otuz milyon
luk bir imparatorlukla boy:öl
çülmesi keıtlrmesl nefsine olan 

1 
ltimadıuı ve karıısmdakfne atfet- ,. 
Uğlni zaf. ve tereddiyi gösterir. 
Siyasi tarihimizin en iptidai ve 
barız hakikatlarından eafil bu-

lunarak Osmanlı imparatorluğu
nun müdafaasını kendi kudret 
ve satvetine istinat ettirmek si

seti affedilmez bir hata idi. lıte 
memleket müdafaasının donanma 
inıasını zaruri ve mübrem kıl

dığı iddla111nı müdafaa edenlere 
vereceğlmib cevap. 

Abdülhamidl istihliif eden 
genç Türk hükumeti Osmanlı sl-

yas.: tinin beynelmilel olan vazi
yetini idrak ve idarede de "pinti 
Hamit" kadar iktidar eöstereme
di. 

"Batıl itikatlara inanan bu 
zillıillah,, bazen zeki bir dtplo 
mat ve daima da aıırı mertebede 
bir ( olistrokslyonlst) olurdu. 

Km'a 11tuvrr:mwsi üla nıe
.ı;i11tle ı!·ine diişiileu ililildta
tı AlHliilhamit, 2a11uınutm 

herhangi bil· dev/el rilcii
liinde11 daha ~IJi bilirdi. 

Yalnı,:, bu usul vas1tasi
lc Osnuınll ilnperatorlu{ju
n un ıuevcudiycll<! deva ıu edf!
[j inr. l<1111aınilc kanaat f'/mb1-
celiı·. 

(Devamı var) 

1'u:.su; J/usta/o ,11akalantlı 
Pangaltıda Şehit Muhtar Bey 

caddesinde 223 numaralı dükkan

dan eıya sirkat etme~e cesaret 

eden sabıkalı tuzsuz Mustafa ya· 
kalan mııtır. 

Otomobil ra1·111ıuş 
Dün Taksimden geçen bahçi· 

van Aliye Ahmedin otomobili 

çnrpmı§ batından ağır surette 

meruhtyetine sebeLiyet vermi§

tir. Mecruh Beyoğlu hastanesine 

yabrılmı§tır. 

/Javct 
9 Kanunuevvel 927 Tarihin

den sonra ihtiyat zabit ıeraitinl 

haiz iken Şubei askeriyesini bu 

husustaki evsafından malılrnat
tar etmeden kıt'ata sevkedJlerek 
hizmeti filiyelerini adiyen yapan
ların mensüp olduğu ıubelerine 

müracaatla kayıtlarını tesbit et
tirmeleri ve alut taktirde bu ka

bil mükellefini mevcudiyeti ha
linde haklarında ahkamı kanuni
yenin tatbik edileceği ilan olunur. 

Papağan vebası 
•) , • .<· -

Kuşlardan insn na geçiyor 
hastalığın arazı 

Kahireden yazılıyor. 
M1111r ziraat Nazareti baytari 

ıuhesi şu beyannameyi neıret

mitUr. 
Port Saitte papağan vebası ile 
musabolduğu şüphe edilen bir 

adamın görülmesine ve Besila 
küzis denilen bu hastalığın papa
ğanlardan insanlara sira vet eden 
emrazı vebaiy~den bulunmasına 
mebni ziraat nazareli baytari 
ıubesi atideki beyanata halkın 
dikkatini celbeder. 

Besile küzis hastalığı pnpa
ğanlarda zuhur eden mikroplu 
ve sari bir hastalık olup arazı tifo 
humması arazına benzer ve kuş
lıırdan insanlara geçer. 

Bu hastalık papağanlarda ya 
hat veya tahtelhat bir şekilde 
zuhur eder. Eğer hastalık hat 
nevinden ise kuı beş günde ve 
eğer tahtelhat tekilden ise iki 
hafta zarfında telef olur. 

Hastalığa tutulan kuı titreme
ğe başlar ve İflahını kaybeder, 
çok susar, hareketi azalır. Tüyleri 
ürperir, dikilir, parlaklığı gide::'. 
Kanatlarını sarkıtır, gözlerini 
kapar, batın• kendi altına sokar, 
vücudunda kuvvetsizlik hasıl olur, 
kımıldanmak istemez; ishale oğrar, 
balgam gibi §eyler çıkarır, hazan 
ishali kanlı olur .Nihayet çarpınarak 
ölür. , 

Eğer hastalığa mukavemet 
ederse burnundan sarımtırak . 
irinli sümük akar, öksürür, göz
lerinden su akar, nefesi güçleılr, 
hazan kusar. Kafeste ayakta du
ramayıp yerde oturur ve ekseriya 
bfr yana yatar. 

Hastalık kafesteki pislikten, 

eğer bir kafeste diğer kut varsa, 

ona, kuıa bakan veya okıayan
lara geçer. 

Hastalıktan f ftibah hasıl olun
ca kuıu tecrit etmeli, knfesinl ye
mek ve su kaplarını tathf r eyle
meli. Kuıa bakanlar ellerini güzel
ce yıkamadan birteY tutmamalıdır. 

Elhasıl f üphe hasıl olunca 
sıhhiye veya b.ııytar müfetlitine 
ihbar etmelidir. -------·---

/irisi vapuru 
Geçenlerde Mnrmarada. (Var

na) isminde Bulgar vapurfle mü
aademe ederek garkına sebep 
olan (Hr!si) Yunan vapurunun 
Haliçte tamiratı hitam bulmuıtur. 

Hriai mahkemece tahtı hacze 
alındığından, vapuru sigorta eden 
(Loyft) acentası (25000) İngiliz 
liralık kefaleti nakliye verece-
ceğlnden vapurun serbest git
mesine müıaade edilmiftfr. 

Ancak Hrisinin kaptan ve 
mürettebata vapuru tamamile 
terkettıklerinden Yunanistandan 
yeni kaptan, ve makinist müret
tebat gelince Hrısl yeni (ordino) 
alarak gidecektir. 

- ·--·~~,i~"<C" -
/Jelçika krol oe kralı!·c.çi 

Kahlreden: 
Mısırı ziyaret edecekleri ya

zılmıf olan Belçika kral ve krali
çesi, Martın onuncu Pazartesi gü
nü sabahliyin' İskenderiyeye va
sıl olmuılardır. Bu münasebetle 
ıehir baıtan bata donanmııtır. 

Misafirler Re'sittin sara-
yında on beı dakika istirahatten 
sonra katarı mahsusla Kahlreye 
azimet etmiılerdir. 

istasyonda kral, hanedanı kra
li Nuzzar, eıraf, Süfera, müesae
sat müdirleri tarafından pek mu
tantan surette karıılanmıılar ve 
Abidin ıarayına isal edilmişlerdir. 

------- -

M em 'ı eh el .. · h a b e r Le r i 
- -- -

Cinayet bolluğu 
Ka~ı.;fa11w11u da bir haftada 

/Jeş hiİ//İİk l'İIUIJ/N 
1 

kabul edilmittir. Böyle bir aileye 
30 dönüm:arazi verilecektir. Ge

riye kalan her nufus için 7 dönüıtı 
arazi verilmesi kararlaştırılmııtır· 

Yukarı pazarda Araçlı asker 
firarisi Hasan Fehmi (Ya vanserme 
Şerifi} isminde bir kadın tara
fından ekmek bıçağı ile öldürül
müıtür. 

2 - Hacı Lköyünden Kerkil 
oğlu Mahir zevcesi Cemile şehir
den köyüne giderken "Ym 
köyden bir çobanın taarruzuna 
maruz kalmıı ve çoban kadını 
öldürmüıtür. 

3 - Deveciler mahallesinde 
Nafıa fen memurlarından Hazım 
ve muallim mektebi son sınıf 
talebesinden Ihsan efendiler cuma 
gecesi aynı mahallede Şeyh paıa 
oğullarının annesine gitmiıler 
ve kapıdan içeri girmfılesede 
orada saklı bulunan ev sahibinin 
oğlu 20 yaıında Ihsan ve amca
zadesi Hamdi tarafından atılan 
kurıunlarla Hazım efendi mide
sinden İhsan efendi kalçasından 
ağır surette yaralanmıtllr. 

Mecruhlar hastaneye carihler 
hapsaneye sevk olunmuılardır. 

Bu clnayetln bir pusuya dü
ıürillmek suretile veyahut mec
ruhlarm kapıyı kendileri açarak 
içeriye girdikleri ve bu suretle 
atefe maruz kaldıkları hakkında ' 
tahkikat icra edilmektedir. 

4 - Kuzyakaden damgacı 

oğlu Hüseyin bayramın üçüncü 
güuü umumhanede bir kadını 
cerh eyleyerek firar etmiftl. 

Ertesi -'gün üt çarııda ~ gezer
ken o gün elvil olarak gezen p;>
lis memuru Ali Piza Ef. rasgel
ve kendisine karakola gelmesini 
söylemiıse de Hüseyin kaçmış 
ve kaçarken bıçak çekdiğinf 
gören polis efendi silahını ceke 
rek endaht etmit ve Hüseyin 
ağır surette yaralanmııtır. 

Vak'a mahalline yetiıen po
lis müdürü Halit B. polisin sila
hını alarak derdest eylemittir. 

5 - Ayıcılar mahallesinde 
kuyumcu oğullarından Hamdi 
oğlu kadir evine bir alüfte ka-

' dm getirerek üç dört kiıiyi de 
davet etmiı ve içki içerek eğlen 
dikten sonra gitme zamanı gei
miı ve davetlilerden ıekerci 
Osmanm evlatlığı Daday m keh
yar Kariyesinden Abdullah kadı
m götürmek istemiı ve çıknn 

münayta neticesinde Abdullah 
ev sahibi Kadirle diğer devetli 
dere bey oğlu İhsan kı.ırfunla 
katledilmiıtir. 

Maktüllerin lmtilden para talep 
ettikleri ve :zorla (15) lirası alın
dığını iddia olnnduğundım tah 
kikat yapılmaktadır. 

Gerek katil Abdbullah ve 
diğer cinayetlerin failleri derdest 
edllmiılerdir. (Güzel İnebolu) 

Rrı,11uulırda toprak le1J::.iatı 
Bayındırın Turan köyünde 

toprağa mühtaç aile adedi 34 o
larak tesbit edilmiıtfr. Kaza zı· 
raa. müdürü Nihat bey araziyi 
meeaha ile if tigal etmektedir. 
Mumaileyh neticede bir harita 
yaparak metruk mallar idliresine 
tevdi edecektir. 

Bayındırda bu tevziat etra
fında meığul bulunan tahsil me
muru Sınai bey avdet etmiıtir. 

Mumaileyh bugünlerde Ber
gamaya gidecektir. Kıranta ve 
Peıtemalcılar çiftliğinden halk1.1 
tevzi edilecek arazi mıktarı 18 
bin dönüm kadar vardır. Tevzide 
esas olarak iki ki§ilik bir aile 

Metruk mallar idaresi,yapabaiı te"
ziat için pratik bir usul takip et
mek yolunu tutmuı ve bunun 
için de bir ceh·el hazırlamıştır. 

Geçenlerde T epeköydeki cift
liklerin tevzU için AnkaradaD 
gelen ve bil!hara avdet edeP 
emlaki milliye muhasiplerindeP 
Kemal bey bugünlerde gine ıeh
rimize gelecek ve Tepe köye gide· 

cektir. By havalide tevziatın bfr 
kısmı ikmal edilmiıse de bazı 

l topraksız köyler bilha111a Tire, 
Bayındır kazalarl hududunda bu
lunan çiftçiler tev2iattan istifade 

edememltdir. Maliye vekaleti 
bunlara da toprak verJlmesf ı>İ 
alakadarlara emretmfıtir. Kemal 
bey bu iti ikmal edecektir. 

Mütemmim malumata naza
ran vekalet emlaki milliyeden 
madut bulunan çiftliklerle pera· 

kende ve büyük parti halindeki , 
arazinin tevziini temamiyle ka
bul etmiı Ur. VilAyet dahilinde - --
mevcut bulunan bu kabil arazi 
kamilen da~ıtılacaktır. Emri eel

mııur. Metruk mallar dairesinin 
cetvel hazırlığı bunun üzerinde
dir. 

Haber aldığımeza göre Pe,
temalcılar çiftli #ini teveff ilz et
miı olan Katerini mübadil ille, 
tefviz kararlarının feshi üzerine 
turaz etmiıtirr 

Hapisane degil 
"-~·flnki bir silali deposu 

lzmirde Epeyce :c:amandanbe
ri hapisanedeki mahkum ve rnev
kufların Üzerlerinde silah bulun
mamakta idi. Bu hal hapfsane 
idareslnlnfn intizama glrdlii his
sini vermeğe baılamııtı. Fakat 
yeni ve çok garip bir mesele •da-• ha olmustur. 

Hapisanede bulunan mah
kumlardan bir kaçının hapisane
dc bulunan silahlardan bir arma 
vücuda getirdikleri ve bu arma
nın k~narında durarak fotog· 
raf çektirdikleri . anlaıılmııtır. 
Arma çok acayip bir şekilde ya
pılmııtır. Küçük bir aynamn ke· 
nıuına mahkumlarda bulunan bı
çak büyk sustalı çakılar dizilmif 
üzerine de üç tane tabanca ko
nulmuıtur. 

Mahkumlar bu silah armaıı· 
nın önünde ve yanı baıında du
rarak resim çektirmiılerdir. Fo· 
tograf hapisane müdürü vekili 
Jandarma takım kumandanı sa-
reyüa bey tarafından bulunmut 
ve tııhkikata baılanmııtır yapılan 
tahkikat neticesinde tabancaları 

saklamtf olan mahkumlar me:Y" 
dana çıkarılmıs ve sakladıkları 
yerler tesbit edilmlftlr. 

Bıçak ve çakılar da tamamen 
bulun.muıtur. Bu hal karıı:und• 

İzmir haplsanesinin bir ıilih 
deposumu, yoksa bir hapisaneıni 
olduğu hususunda lnsan tered· 
düde düımektedir. 

Çok feci bir intihar 
İzmir Burnuva nahlyeılniı> 

Altın dağ köyü dahilinde E~rono• 

zade Abdurrahman beyin çiftli· 

ğinde zeytinlik dahilinde feci bir 
intihar vak'ası olmuıtur. Yttı11f 
altı yaıında bir genç açlık ve 
zaruret yüzünden kendisini ağaca 
asarak intihar etmittir. 
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I ' BEKTASlLİK-SÜNNlLiK ~ 
SİİLİK VE FARKLARI ı .. 
ARABİ, FARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKİ
KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

§§~~~~~-45-~--- --
Müı1ümanlar ite, ekserisi MekkeUlere bunları• kim olduk-

tbttyar olmak üz.re Ü - larını ıordular. 
' ç yuz k d'l l · t t , beı ki ld b Bunlarda en ı er nı anı -

k 1 en i aretdt. Bunların bir 1 il Atebe . 
aç taneıl l ti d l d ma ar e . 

fakt b ı ana e 1 ine, hepsi e - Siz çiftçi adamlarsınız, 
r ir halde bulunuyorde k 
Çelik · bizim ılzinle itimtz yo tur, bize 

k zırh ıtymlt, içlerinde bi im gibi adamlar lazımdır. 
pe az old ~ ibl - b d z 
d ~ U15U g ' uçte irin e Demlt bunlarda geri dönmüı-
l~i::ı~kemmel harp aletleri yok lerdt. Bu vak'a üzerine Hazreti 

Zahı~ı l b 1 Muhammedin yaılı akrabaların-
vaziyet eri, u suret e, d At b P 

Jekdtferlnden çok farklı bulu- an e e ve gene eygamberin 
nan ikl t f amcası Hamza lle amca zadesi ara , maneviy.atça ma- 1 b 
k~s bir hald f ki b l ~yor- A i i ni ebi Talip meydana 
lıtdır. e ar ı u un çıkarak karıılaıtılar. 

Mekkeliler kibirli ve aza- Ateh", bunları görmesile itle 
ınetıı olup d~ımaole.rının azlıiı bize layık adamla.· diye bun-
lle ıtlay ediyorlarC!ı, içki içiyor ları karııladı. Bu altı adam 
Yanlarında bulul'an kadınların birbirlerinin ya amcası veya 
t•rkıları ve rakıalarile sermest amcazadeleri idiler hepılde yakın 
bulunuyor ve her halde galebe akrabalar ve namuslu adamlar 
edeçeklerine inanıyorlardı. olup bir taraf mefkure ve hür-

Müılümanlar iıe zahirde zaif rlyet, diğeride inat ve kibir 
RÖrünnıelerlne rafmen manevi- için harb~diyorlardı. 
Yatça pek çok kuvvetli idiler İptida Atebe ile Akehe, Şeybe 
dii.~llll'/fll't, 1UllU ı's, /(ı ::ilet, ile Hamza, Velit ile Ali karıı
ı .. . . l · laıtılar, Alt bir hamlede V elidi 
ııu,.,·ıyel, ı·wı an l'e ad.alet öldürdü. 

YARIN 

Tahsil görmüş 
->r,.ır-·<· 

Gençlerin ua;arı dikkatine 
Orta veya daha yüksek tah

ıil gördüklerinden dolayı ihtiyat 
zabiti olmaları lazımgelen genç
lerden tahıil derecelerini gizle
yenlere hizmeti mükellefiyelerini 
yapıp yapmadıklarını ve ber
mucihi kanun ihtiyat zabiti olup 
olmadıklarım tetkik etmeden bu 
glhileri reımi veya huıuıi hızmet
lere kabul edenler hakkında, 
107 6 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurları ka
nununa zeylolarak kabul edil
mit olan mevaddı kanuniye aıa
da yazılıdır, 

İkinci müzeyyel madde -
üçüncü maddede yazılı derece tah

ıili olanlardan 9 Kanunuevvel 
19 2 7 tarihinden sonra asker edil
mit ve fakat askerliklerini üçün 
cü maddeye göre yapmamıı 

olanlar bu kanun mer'lyete 
girdiği tarihten itibaren bir sene 
içinde müracaat ettikleri takdirde 
altı ay tahıil için ihtiyat zabit 
mektebine ıevkolunurlar. 

Sahife 5 

Font de: ~ümü mubayaası 
mum müdürlüğünden: 

Gayet yumıak ve modeline ıöre olmak ~.ırtile bin kilo Font 
dökümü pazarlıkla mubnyaa edileceğinden t ... ·ı l in Cibali fabrika
sında numuneyi gör~ .. · "'"\ ve 24-3-930 paL. rteE.ı günü yil:ıde 7,5 
teminatı muvakkatelL t:rubar saat 10,3(1 dA Gala.tada mubayaat 
komisyonunda bulunm&ll\tı. 

* * 
Muhtelif cins çeli.kmubayaası 
Tütün inlıisarı umum n1üdüriüğünden: 

İdaremez Jçin muhtelif cins çelik p~zarlıkla mubayaa edilece-

ği d taliplerin her gün müracaatla eh at ve kilosunu Galatada n en 
1 

_ .. 
b t komisyonunda öğrenme eri ve 24-3-930 pazartesi gunu mu ayaa 

O 30 da yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerile bulunmaları. 
saat 1 , lf lf 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satıhk magaza hissesi: 
Babı Caferide Hacı Muıtafa mahallesinde Çobançeomeıi soka-

k .. 1 tlk 2 cedit 4: uumarelı fevkani odalArı müıtemil klgir 
ğında ana h .. b 

ht itibarile Hazineye ait 31 isse tam ve uç ru u 
ğ zanın -4:8 11e 

ma a d 1 ki taksitte ödenmek üzre 397 O lira bedeli mu-
hi nin be e l ıe z - d 

He 3 930 tarihine mksadlf cumartesi günu saat 1-4: e 

idi. IJtt rıfiw·d.t_ı iUnwyi ken- Geriye <wıwrek Hanıza ile 
dileri içi'lı en fili bir şeref' Şeybcnin tutuştuiJlllH' ve 
xayı!ıorlardı. /~11.'itı~ile baş- J/,unzanın başmm düşrnanm 
la!'t!ula llazrett ıJl1tlu11ı11net kollllfİ" altma kısttrtl<ltğmı 
gtfn, .~on litJJ'ef·e kuvvetli bir rıördii: 

Bunların t~hıilde muvaffak 
olanları ihtiyat zabit vekllliğile 
olmayanları da ihtiyat Çavuılu
iu ile terhis edilirler. Bu mühlet 
bittiktea sonra meydana çıkanla
ra tahsillerini gizleyerek fili hiz
metlerini bu kanuna ıöre yapma
mıı olanlar ele geçirildiklerinde 
yeniden üçüncü madde hükmü
ne tabi tutulurlar. 

Üçücü müzeyyel madde-Üç-
üncü maddede gösterilen tahıfl de

recesinde olanlardn 9 Kanueevvel 
1927 tarihinden ıonra aıker edi
lenler mezkur madde mucibince 
aıkerliklerini yaptıklarına · dair 
askerllh ıubelerinden vesika ge
tirmedikçe Devlet dalrelerile res-

h mmen il• 22- - . h b l 
a .. d si mukarrerdir. Talıplerln yilzde 7,50 esa le d'den muzaye e 

tem ı kb 1 tle İstanbul Milli Emlak müdirlyeU salıf komlsyo-teminat ma uz ar 
nuna müracaat eylemeleri. 

i-~•••••••••••··~··••••••'\ Kadıköy 
: TİYATRO VE SINEMA : StBE}'}'A :............................. } 

se''i.IJC ı·t~ km vctli iman sa- « Ya amnıi ltii:ıresek.» a-
lıibi adanı lnılmittJ/Ordu . llll'n başmı sakla di!Je ba-

o tiln Hazreti Muhammet {jırtlı. 
malik olduiu suyu düımanlarına Hamza batın• daha fazla gfz-
Vermekten imtina etmmeiıtl. lettl, Alinin kılıcı da Şeybenln 
Onlara da bu sudan içmeleri batını uçurdu. Hamza ile Ali 
için miiaaade göstermiı ve böy- diğer mübaııza döndüler, bun-
lece llicenaplğıını ispat etmlıti. ların ikiaide bJrbirlerini yarala-

Jki Ql'dll karşı karşı- mıı ve vuruıuyorlardı. 
ya geldi, Araplarda ve eski AtebeJIİ <fn i)lflürerek, A-
n~illetforae adet oldufjıt veç- kebe.11i ~Jfll'alt !Jlll'ftlı. l)~.'1-
lıik MekkelUerden Ü!~ kişi g~1111 br·nıı yr11111:'!.J.'etı~·ddt~r. 
11~eyda11a çıkat·ak kendile- Jhıi11rn· A k,•fw l::.y ~ ;.:1u-
rme ~n"barı: istedi. Bt411/ar harnmt~t Şehitmİ 
1Vekke eşra/ıntlan ve /faz- .. '-' 
reli jJluluınınıeclin al~raba- yirn, diyı! srwd 1. lla:.ı·eti 

~,~:~dan Atebe,. Şeljbe, Veliı ı.tl11haJJ1Jll('/ 'E::ıa -· et anı-
l( t~r. -

mi ve huıuıi müeıeıeler ve tirke
tlere memur ııfatfle alınmazlar• 
Bunlardan Devlet dairelertle reımi 
müenese ve ıtrketlerde bulunarak 

~ bir sene içinde askerlik ıubeleri-a. 
ne müracaat ederek vesika al-
mağa ve onları istihdam eden
ler de bu vesikaları aramağa mec-

burdurlar. 
Dördüncü ınüzeyyel madde 

Üçüncü müzeyyel madde hiik
müne muhalif olarak memur is
tihdam edenler hakkında Türk 
ceza kanununun iki yüz otuzdo
kuzuncu maddesi hükmü gözeti
lerek ve iki yüz otuzuncu mad
desine ıöre cezalandırılmak üze
re kanuni takibat yapılır· 

JJARfJI_JBEDA Yİ 

TEPEBAŞI TlYA TROSUNDA 
Bu Akıam saat 21,30 da 

yalnız muallim ve talebeye 

Evdeki Pazar.·. 
Komedi 4 perde 

Nakledenler: 
Bedia ~luvahhit, VasfiRiza 

* 
Üsküdar Ha le . J ... ınada 

Bu akıam 

Atebeni!l oğlu islam olmuı 
ve Hazreti Muhammedin ordu
sunda bulunuyordu. 

- B_unların karıısına Medine 
.!!:::: muılumanlarından üç kiti çıktı. 

ca AHah ~'olunda 
şeh~t oldu~ı,, tliye ce- .1 
lJap i'l..!J'ili. 

1 lDevnmı var) 

iu,qiliz lil'ast 

1034 75 

44 numaralı 
T ahtel bahir 

f 1. · her halda Bu fevkalade i ımı 
~ koıunuz. 

görıne5e _ '="" _ -
-~~~~~Cı~ k 1 _cın nr: == 

Tefrika numarası: 39 

kalım! Dedi. Evet Bahçe kapı
sından çıkacak olurlarsa, Halil 
efendin'n evinden yalancı bira
adam çıktıfını kimseler görmemlı 
olurlardı. 

~ tb htan ğeçer eı 
Kemal Be;,-derin derin duıü- Mu Na e böyle dendi.. gece 

bl erey dı\ nlyorrdu. Birden re: k edlvoı u& ! De 1 er. 
Al d- b' vakti mera ~ 

Halil, dedi.. fU ort ın Halil efendi: 
lirayi gece vakti benim üzerimde M k etmeyinlı. hen arkadaı• 
bulunmaaın!Alda evde saklat.. era " _ " :\elaınetledikten 

Lala Halil, ıaıkın faıkın efe- vapura d~otu:u;m·!! dedi. Baık• 
ndlılnin yüzüne bakıyordu. Ke- sonra on~c den Baheeye kor 

bir ıey ıöy eme 1 Bey karanlıkta 
mal Bey: tu. Kara Kema 

- Al, dedi.. isaretti. Lala bekliyordu. ld iz Diye mırıl-
Haltl ıekiz dane beter yüz lirlıiı Geç ka ın · 

d b l - L l Halil efendi aldı, Fakat efen inin u para arı dandı. a a k tınit tabii blrıey 
negibl ve nasıl bir maksatta ver- Aile :era ~rkadatı vapura 
miılolduğua akılerdirememittl: ıoyleme_ ~~ döneceğım. Dedim. 

- Bunları ne yapayım, bana kadar ııoturu: tııin Halil, teıekür 
fazla itimat gösteriyorsunuz. Çok iyl e m 

Sineınası 

Bugün 

Gülen Adam 
Mümeuilleri : 
Meri Filtbln ve Konrad Veld 

İlaveten: 

Birinci 1\'apolyon 
6 Kııım , ••••••••• ~ 

: Veresiye 
: İzmir terzihaneıinde Aon : 
,4 moda, ehven flatlarla, sen 1 
fj derecede suhuletli ıeraltle 
~ erkek ve kadın kostümler 

i 
serian imal olunur· 

Ankara·caddesl Vilayet 
karşısında No. 17 • 

MUS fAFA ve KEMAL 

. 
çıkayım. Bent tanıyan olmaz. 
Şöyle ilersini bir dafa kolliyayım. 

Diye kapıdan çıktı. Üç beı a
dım ilerledi. Karanlıkta etrafı 
teca11üı etti. Ne in vardı ne cin. 
Demek ki. Kemal Beyi takibeden 
kimseler yoktu. Ula Halil genit 
bir nefeı alır aibi olmuıtu. He
men geriye döndü ya vaıça : 

- Buyurun efendi. Kimseler 
yok. Çıkıe, durmayın. Diye f11-
lad1. Kemal Bey. tabancası elin
de kapıdan dııarıya çıktı. Artık 
sokakta idiler. 

Yalnız anlaıılmıyan bir ıey 
varsa, o da Kemal Beyin Halil 
efendiye verdiil. Dört bin lira 

- Benim kamam yatlıiım 

odadadır. Onu alalım teklifinde 
bulundu. Lala Halil efendi içeriye 
kadınlara çekilmelerini se•
lendt cevap aldıktan sonra 
Kenıal beyi içeriye buyur etti. 

Birlikte yukarıya çıktılar. Ks.ra 
Kemal kemasınl aldı. Tekrar aıa
~Ja lndtler, Kemal bey sokak 
&pııından dotrudan doiruya 
çıkma 

İkt kafadar Bahçeye çıktılar 
Bahçe kapııına dÔğru tlerlemeğe 
baıladılar. Kemal bey birden bire 
durmuıtu: lala Halil onuç önun
de yürnyordu. Efendim: 

-Sen dur~a. paraları çocuk- ederfın. b h 
al bey yave.ı yavaı a çe 

lara teılim et, gel, seni bekliyoru- Kem " -d- K mea' eleıi idi ! acaba K1tra Kemal 
Halil efendiye niçin dört bin lira 
vermlıti. Ona emniyeti ml vardı? 

yı arzu etmiyordu 
Bu fikrini Halil ef endl~e de 

:çtı. Halil efendi de mGnasfp göra. 
Oha.ide bahçe kapısından çı-

Dur seninle azıcık r5riiıece-
lim •. Dedi. Lala Halil merak 

içinde durmuıtu. Aeaba Kemal 
Bey ne söyleyecek diye arkasına 

döndn. 

J ~ 

doğru yuru u. apıyı 
m. Vakit geçirmeden gidelim· kapuıına açtı .• Bir tanbacaıını ce-

Kemal Beyin ıu iararı üzerine t~v;!:e çıkarmııtı. 
lala Halil paraları aldı İçeriye n Dııarda küçük bir gölge gör-
koıtu. Ailesine teslim edeceil se, alet edecek gibi tetikte duru-
yerde ıahsına Ait hususi bir dola-

k yordu. 
ba, çamaıırlarının arasına 10 uı· Arkastndan Lala Halil yeUıtl. 
turdu. - Müsade buyurun evvela ben 

Dotru apiıye baıçeye indi. 

Yoksa, dört bin lirayı Halllin al
zını tutmak için mi vermlıtl. Belki 
de hakikat böyle idi. Halil efen· 
diden ıüphelenlnce hem para ve

rmlı hem de ana Utmadını ı6s· 
termit oluyordu. (Devamı var) 



: 1 >bu ~<hf.};etİ iJftp ( ~ ~3- 930) Hafta [1 J 
luo·i olhf--,Şjqr1seti jh?ın (16-4-980) ç~rşan1ba 

Kı"'8ellauh.bitnııtneıt 
~r\l ~BU!t ·· 
~8 80 Kaaımpaıada Bedrettfn mahalleılnde yeni sokakta 

Doıya 
No. 

2761 

200 

188 arım terbiinde 12-22 No ile mürakkam ar
sanın ıekizde iki htueıi. 

Topkapı haricinde takkeci mahallesinde caml 5053 
ıokağında 11S artın terblinde 20-16 No lu maa 
bahçe eski ahıap hanenin tamamı. . 

230 18 Salmatomrukta Kefevl mahalleılnde Sarraf ıo- 9565 
kağında 41 No fle mürakkam 230,18 arım ter
biinde bir kıt'a hane arsasının tamamı. 

870 80 Beyoğlun'da Bedrettin mahallesinde İstanbul 
kulübü Amerika ıefaretl ve Kohot otelt arka-
11nda 27-72 arım terbiinde 17 harita No lu 
müfrez bir kıt'a arsanın tamamı. 

4.866 98 Çenberlitaı civarında Uzunıecaettln mahalle 286M. 

625 

ıinde Fuat pafa türbeıl karı,ıında Peyikhane 
caddesinde 608 zira 37 parmak terbiinde Uzun 
ıecaetlin camii anasının tamamı. 

Çelebioğlu Alaeltin mahallesinde Yeni cami 2442 

avlusunda.84atik, 60 cedit No lu dükkanın 1
/ 4 hiuesl. 

Bidayeti ilan {12-3-930 ) Hafta f 2] 
Nihayeti ilan ( g-4-930) Çarşan1ba 

Kıymeti muhammeneıi 

Lira Kuruı 
Dosya 

No. 
5t9M, 4801 55 Cağaloflun'da Ct"zri Kaıım mahalteshıde Türk 

ocağı balıçeıine muttasıl ve Cağaloğ)u cadde-
siade kAin valde sultan bena emini vakfından 
322 arşın 77 ıantim terbifndeki arsanın tamamı. 

30 GO Aksaray'da Ahmediye Sofular mahellesinde 154: A. 

800 

Molla huırev ıakaiında 14 numara ile mürak
kam 102 arım terbiinde bJr kıt'a ananını -8 
hiuesl. 
Silivrikapııın'da Fatih ıultan Mehmet mahalle- 5113 
ıinde Veliefendi caddesinde 8 dönüm mikta-
rında 4 atik numara ile mürakkam bostanın 
120 ı<.:hlm itibarile 40 ıehfmf. 

500 Üıküdar'da Selami All efendi mahallesinde Se- 46M. 
lamsız caddesinde 191-19 3 numaralı fevkinde 
muattal haneyi müıtemll ahıap fırının 40-120 
hl11eıl. 

595 36 Kü~ükpazar'da hoca Hayrettin mahalleılnde 
Kazancılar caddeıinde 44-46 atik ve 4:4. cedit 
numaralı 72, ~O arıın terbltnde ahıap barakayı 
miif lemil mukaddema türbe ve ıebil anaslle 
gene uıahallel mezkfirda Yoğurtçu ıokaiında 34 

atik 26 cedit numaralı 92,22 arım terbilnde 
mukaddema kazancı eınafına mahsuı lonca 
mahalli olan ananın tamamı. 

Bidayeti ilan ( 5-ö-9ö0) Hafta [3] 
Nihayeti ilan (2-4-930) Çarşa_m_b_a __ _ 

Kıymeti muhammineıi Doıya 
Lira Kurut No. 
1416 66 Orta köyde Çiftçi ıokaaında 1 ve yeni maile ıo- 841 

kağında 6-B 1 O No bir bap eıki haneyi müıtemil 
boıtanın 2-6 hiueıl, 

650 Beyazıtta Yahni kapan sokağında 5 No. Hatice 273 M. 
uıta kıirglr mektebin ankaz ve arsaslle beraber 
tamamı. 

500 Kadı köyünde Oıman ağa mahallesinde Halil 32 A. 
ala sokağında atik 12 No. ile mürakkam 300 
arıın miktarındaki arsanın 5-9 hlsseaıi. 

~91 50 İshak paıada Saraçane ıokağında 591 arım ter· 5862 A. 
bUnde 1 No. ile mürakkam bir kıt'a arsanın ta-
mamı. 

112 50 Beyoğlunda HüıeyJn ağa mahallesinde Sultan 630 A. 
çeımeıi sokafında No. ananın 1-4 hfı1esi. 

Bidayeti ilan (2G-2-g:30) 1-lafta [ 4 J 
Nihayeti ilan (26-:3-gaO) Çarşan1ba 

Kıymeti muhammfnesi 
Lira Kuruı 

850 Çarııyı kebirde çukurcu hanı üst kabnda 25 ar
ım terbitnde 3 ı No. ile mürakkam odanın ta
mamı. 

Doıya 

No. 
152 

835 Kadı köyünde Cafer ağa mahallesinde mühür- 14:8 
dar bağı sokağında 69 atik 11-13 cedit No. lu 
eski kirglr ahtrı müıtemll arsanın tıımamı. 

~200 Üıküdarda Selimlye mahalleılode duvardibl ıo- 124 aC. 
kağında 320 arım terbiinde 2 No. lu 14 oda 2 

ıofa ve saireyi müıtemil maa bahçe bir bap ha-
nenin tamamı. 

600 Çarııyı kebirde çuhacı hanı alt katında 4. 1-4 2 
No. lu biri ıekıen yedi diğeri yetmiı altı arıın 
terbllnde maa peyke iki bap odaaın tamamı. 

1875 Haaköyde Piri paıa mahalleılnde dere ıok-ağın- 2554 G. 
da 48 atik ve cedit No. ile mürakkam 4 dönüm 
ınlktarında bir kıt'a boıtanın 12 O hisaede 60 
hlaaeaı. 

Baladaki emllkt mahli\le dört hafta mGddetle alent olarak mü
zayedeye konulmuıtur • Müzayedeye lftirak edecekler kıymetin 
yüzde yedi buçuk nlıbetinde teminat olarak dördnnc<(haftanın iha-
le pnO ıaat 14 de kadar Çemberli taıta lıtanbul evkaf ın6dürr
yetl blnaıında mahlulit kalemine mllracaatlan. 

YARIN ,.,.,ii - 5-11' 
Yeikenci \'apurları 
KARADENİZ LÜKS ve 

SÜR'AT POSTASI 

VA TAN vapuru 

1ü ~ıfart:Çarşamba 
günü akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

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

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra-

caat. Telefon: İı: (1515) '-------' Sa va veledi yorgl hacı Vasilin 
ıaylen uhdei tasarruflarında bu
lunup bilmiizayede furuhtu sure
tile ıuyuun izalesine karar verılen 
Bakır köyünde yeni mahallede 
23 atik 46 cedid nuınara ile mu
rakkam kargir altında fırın ve 
üstünde odaları muhtevi iki kat
tan ibaret ve elyevnı meıdud ve 
iki tarafı sokak ve üzerinde üç 
oda bir abdestane altında hamur
hane ve daha altında bodurumu 
havi gerekse fırın ve gerekse bi
nanın dahil tamire nıuhtaç kuyu 
ve bozuk tulumba11 ve elektrik 
tesisatı ve yanında ahırı muhtevi 
ve demir bat etyadan arl ve ya
nındaki sokakta ayruca ahır ka-
pusu bulunan bir hah fırının 29 

ni•ıtn 930 salı günü saat on beıte 
alelusul ihalesi icra kılınacağın-
dan talip olanların kıymeti mu
hammeneıl olan 3fiOO lira üzerin
den yüzde on pey akçeılnt müs· 
tehsibfn Sultan Ahmet ıulh mah-
kemesi ikinci hukuk daireıfna 
929/8065 numara ile müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğuklu~, cilt, 

tedaYihaneıi 

Cumadan mada her gün 
saat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edllirr 

Adres Ankara Caddeni N. 43 
Telefon İstanbul 3899 

Üsküdar hukuk hakimliğinden : 
Nairne hanım vekili Abdulha

Um bey tarafından Beılktaıda 
kılıç Ali mahallesinde Aıariye 
caddesinde 69 numaralı hanede 
ıakfn Ynsuf ef. aleyhine ikame 
eylediği boıanma da vaıından do
layı Yusuf efendinin ikametkahl 
meçhul olduğundan on beı gün 
zarfında cevap verınek üzre dava 
istidasının bir sureti mahkeme 
divanhanesine talik ve muhake
mede 21-4-9ao Pazartesi saat 11 
talik ve davetiye verekasıde di
vanhaneye talik edilmiı olduğun
dan on beı günde cevap verme
diği ve yevm mayende mahkenıe-
ye gelmediği taktirde gıyap mua
melesi icra kılınacağı ilan olunur. , - - -'\ 
' ~'y ARIN,,IN rfAKVİl\1İ 

l\hırt 
t Senef ÇARŞAMBA Seneı 

Resmiye 19 Hicriye 
1930 1348 

- Nan1az vakıtJarı -
Alafranga 

s. d. 
Güneı 6,05 
Ôyle 11,22 
ikindi 15,46 
Akıam 18,19 
Yatsı 19,48 
Jmıak 4,25 

Şevval 

18 

' 

Alaturka 
•. d. 

Güneı 11,45 

Öyle 6,03 

ikindi 9,26 

Akıam 12,00 
Yatsı 1,31 
imsak l 0,05 

Kasım 

132 , 
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1 Büyük Tayyare Piyangosu 
8 İn<'i lertıjJ - ·1 iin<·ii keşide 

11 Nisan 1930 

l{eşideler: Vihiyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve Osn1anlı Bankaları nıürakıpforı 

ve halk huzurur.da ynpılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba ' konulmaz. 

====-=============~ MahlUlat Müdiriyetinden: 
Mesken ve nıesken arsaların

daki mahlul hisseyi hissedarlar 
aldığı takdirde bütçe kanununda
ki rnaddeye tevfikan: 

2 

3 

4 

5 

1 - Hissesi mahlüle nısıf ve nı
sıftan fazla olursa kıymetin
den yüzde 20 
2- Nısıftan az olursa 1l6radde
sine kadar yüzde 30 
3 - Daha az olursa yüzde 50: 

1 Bedeli peşin verildiği taktirde 
tadilattan gayrı ayrıca yüzde 
10 tenzilat yapıhr: 

Para peşin verilmediği takdir
de bedeli üç senede üç müsa
vi taksitte de kabul edilir bu 
şerait datıilinde alanlardan 
yalnız tadilat yapıhr ayrıca 
yüzde 10 tenzilat icra e.dilmez. 

Geçen zanıana ait bedeli icar 
aranılmaz: 

Vergi ve masarifi saire veril 
mez: 

KanuntJn müddeti Mayıs niha
yetine kadar:dır hemen müraca
atla muamelelerini intaç ettirme
leri alakadarana tavsiye olunur. 
---------------------------- ____..,,. 
Devlet Demir yollan ve 
Limarilar1 Umumiidaresinderı 

ldare namına Mersin limanına gelecek efyanın tahı11tl •e 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. d 

Münakasa 7 Niıan 930 pazartesi günü saat 15 le A11k•r• • 
Devlet Denıiryolları ldareıinde yapılacaktır. 

M u-
ü na kaıa ya iıtiralt edeceklerln teklif mektuplarını '18 111 

vakkat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 kadar oıOn~ 
komisyonuna vermeleri lazımdır. de 

Talipler münakaıa ıartnamelerinin beı lira mukabilin d• 
Ankarada, Maliye ve muhasebe iıleri reisligindeo, lstanbul :11' 
Haydarpaıa vezneıinden, Konyada, Konya veznesinden ted•t 
edebilirler. (•) 


