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Cebelibereket muhabirimizden 
aldığımız şayanı dikkat bir 

mektuPta ne deniliyor 1 

,--M t . . -., Herman şirketi yalnız Türk köy
~ ar --2~ınde ~ lüsünü soymiyor, devletin alacaeı 

Gazi Ankarada " milyonlarca veraset vergisi üze-
hulunacak! ~ • d l b 1 1 

Ankara, 7 [Hıust] ~ rıne e 0 UrffiUŞ U UDU)•Or. A_za~?lunun muhtelif taraflarında neler oluyor ? 
er ıyat, ve n1uhtelif işler ne haldedir ? Sıtnıa 

fena halde nlen1leketi kırıyor 
Gazi Hz. Mart t5ınde ~ • il': ' 

iF. Ankarada bulunacaklardır. ~ Şirkd_in ?~.şında buluı~an ~Herman Eınil) (Kohen) 
~ lf * ~ le çcvırdtgı dolaplar uzerıne a"lıl ı~ rınanın kızı 
~~ Antalyada meserret <:~ (Yolanda)vı tanınınaınış Hük unH.:te verilecek 
r.; · Antalya 7 [Huıuı1] ~ ~ . • · . · 

l ~., ' ~ vct.,lsct ver!!ısını n t~zcrll ıe oturnıu<...tur! 
~~ Antalyaya ıeref veren Gazi ~ ' · .._, · " 

! 
Hz. için muazzam tenHkler ~ ~mı •eewe•• "@ ttft'. ;;ı:;= şıps;ae;ş 

Bö): le olnıasını isted iğ·iıniz }(öy zcr'iya tı 
28. 2 930 

Cebeli bereket Meninden baı· I 
layıp, Toroılarla yan yana yürüyen 1 
çukur ovanın bittiAi, lakende· 

rundan ovayı kesmek için ilerli
yen Gavur dağlarının cenup hu
dudunda dirsek çevirdiği nokta-

Devamı 5 inci ıahifede 

Bir okuyucumQ __ u_n_ s_e_y_r_i_sefain 
müdürü Sadullah Beye mektubu 
~~------
( 60, 000) Liraya bir kapak yaptırdınız. Adalar 
hattın~a doğru postaları ka]dırdınız. Kön1ür 
masrafınız yüzde kırka çıktı. Siz asla aldanmayı
nız. Mevkiinizde hen1işe dainı olunuz Beyefendi .. 

Efendi; 

F Vakıa tahıınızı ıadece tanırim. 
akat, afakı ıöhretinla; tımlnfzi 

adeta hafızama nak19tti dersem 
hata etmem. Bu itibarla, bilmem 
lleden, bende, kendtlfiinden ıfze 
karıı kalbt hır allka hasıl oldu. 
Bır mGddettenberl ortalıkta de~ 
•eran eden dedikodulardan ve 
hllha11a, ıon zamanlardaki neırı
Jattan miltee11lr olmaia baıladım. 
lıte, bu teeHilrlimil tahfif ve do
layıılle ılzl de teıllye etmek fikri 
ıu hasbıhale ıaik oldu. 

Muhterem beyim; evvel&, af
•ınıza malruren söyltyeceflm : 

Sizin kadar, tahsen bile tanı· 
lllak terefinden mahrum olduğum 
P•derlnfz; ıize ne ıüzel bir tıim 
intihap etmtı ! [Sadallah J • Bunu 
btraz da (ıadı tali) lntze alameti 
ba1ır addettlllm için pederlnl
zla, kaılfl lıtlkballnlz olduğuna 
hükmediyorum ve bir an için 
diltilnüyorum. Ya, ılz meılmei 
maderden ıu lleml faniye kadem
nlbadei saadet olmaaa idiniz, mu
azallah, buıün ( Seyrlıefaln) in 
hali ne olurdu'!! Denizlerde ıere· 
fi millimlzl lll eden o tirin bay
raklarımızı dalgalandıran ıemı
lerlmtzl kim idare eder, kim bı

lu~metlllihl taali, btlakaza ve 
li.kader bugüne kadar onları ida
re edeblllrdt?! Gene, bir an için 
d6tCinGyor ve titriyorum; ya hu
da nekerde ılz bir gün f u alemi 
f~lye veda ederseniz, ,.bu seyri 
~ diniz Seyriıefaini ne hale ge~ 
tlrtr?I Fak t k • · a idarenin uhdenize 
x.~Ydı hayat farUle mevdu oldu-
•"nu dü .. k f un ere mGteselll oluyor 
•e dünyalar durdukça mevkii-

ol 

nlzde daim olmanıza dua ediyo· 
rum. 

Muhterem beyim, zinhar, siz, 
alemin dedikodnıunu, ( Yarın ) ın 
kaaveth hacum ve tarizlerini na
zarı itibara alarak bu gününüzün 
bir anı ıaadettnl bile bihuzur et· 
meyin, nenize llzım, üzülmeyin, 
kalbi tadınız natad olmaıın 
beyim. 

( yarın ) idare taraftarlarile 
Müdanyadan tütün nakletttrdiii
nizt, havuzun kapağını altmıı bin 
ıair tamı ratınızı ıenevi iki yüz' 
hın lira bedeli ile ( Conı ) f abrt
kasına yaptırdıgınızı, bndcenlzde 

beı yiiz bin lira açık oldutunu 
tahtıahız ıarflyatta bul d ' un utu· 
uuzu, varıdatınızın yüzde kırkını 
kömür ıarflyatına tahılı etUAinfzi 
tenkit etmlı olabilir. 

Bunlar benim nazarımda te
nkit değil; hakikatte, belkide 
bilmlyerek, icraatı ıaibenizt ta
kdir manasında yazılmıı birer 
methiyedir. Çünkü, ya maazallah 
hvzun kapağmi iki milyon lira 

aarfile vücuda getir diliniz fab
rikalarınızda yaptırmak clnnttnde 
bulunsaydlni acaba ida b re un-
dan ne derece mutazarrır olu-
rdu, altmıı btn lira yerine .. 
it b ,yuz 

a. mıı in lira sarfına yükıek 
vıcdanınızın kail olm d ... b a ıgını et-

hahlara anlatmak n k d " 
kil. e a ar muı-

Y a varidatınızin " d k k yuz e ır ı 
kömür masrafına git d 

meıey t, 
zaten. buhran içinde bulunan 
zonıuldak havzai fahmiyeılnin 
hali nice olurdu? 

Hele beıyüz bin liralık büdce 

J ~ 
• yapı1mııtır. {;"' Herman E-
; Antalya halkının hakkında ~ mil Kohen 

~:> Hz. fevk alide memnundur . ı üre ki a ı n ı n 
)~ gösterdıfl •amlmlyetten GaJ bazlrgi.n ve ' 

~ ..... _ot• ,o7•~t~· ..;~~_,._~~-to ~.._'fi rezaletlerin -

Terfi li'steleri 
•)iwo-IC• 

\'apılnıağa başlandı!.. 
Ankara, 7 (Hu•uıi} 

Haziranda hariciyede çok 
eıaslı ve mühim tebeddüller 
yapılacaktır! .• 

den uzun uza· 
diya bahsede
rek Milli ha-
zneye 160000 
lira kazandı-
rdığımız için 

Aıkerlerln de terfi listeıi 
hazırlanmaktadır. 

avukatları Sa
di Rıza Bey 
atlı bir zat 
tara f ı n d an Yakında Bazirgan Koh en ve tlirekasının tepesine 
mahkeme ye inmesi beklenen Türk yumruğu 

açılını dile dolamak- ne hamiye

tsizlik ! Ya, hudanekerde, ida
renin batında ılz bulunmaıaydınız 
acaba bu açık kaç milyona halli 
olurdu? 

verildiiimizi yazmııtık. Devamı 2 ncl ıahifede 
~~--~~~----.,...._~~~~~ 

Türk - Yunan Balıri 
teslihat meselesi var 

tahdidi 
mıdır? 

Sonra sizin gibi rivayete na- p · p · · ·rr f ı i ı İn1zas1ndan sonra iki 
zaran üç milyon lira kadar cüzl \ etı arızı yen ~ 1 : 1 (.~J) .er ı 
bir borbu olan hır ıdarenın . Yunan Hahrıye nuralayı gideceğini yazıyor! 
bütçesinden rüf ekaıına bir kaç 
bin lira ikramiye dağıtarak hilUia 
kaYaldl mantaklye ..,. maliyeye 
raimen men'i ezdat harlkaatnı 

köıteren bir zatın ıu ic:raatını da 
veıtlel tenkit ittihaz etmek küı
tahlığında (!) bulunanlara, bil
mem ne demeli ? 

Parlıte Pelit Parlziyen gaze
teılDe Attnadau çekilen telgraf
namelerde Türkiye CümhurJyeU
le Yunanistan arasındaki ltillf
namenin imzalanmaıı meselesi 
için M Venizeloı tarafından An
karad~ M. Pollhronyadiıe bir tel-
graf çeklbnittfr · 

Son ltllifnamenfn imzasından 
ıonra Tilrkiye Yunan ticaret ve 
doıtluk muahedelerininde imı:a 
edilmesi kararlattırılmııtır • 

Aynı zamanda y ~na~ bahri
ye ümerasından büyuk rutbeli lkl 
zabit Atinadan Ankaraya gide
rek bir Bahri itllifname imza 
edecekleri haber alınmııtır. 

Ankara, 7 (Hususi ) 
Dün de bildlrdlflm veçhfle 

bu haf~ hük6meUmlzln en ılyasl 
haftasıdır. 

Senelerce bir türlü hal edile
mlyen Türk - Yunan meıeleıiain 
halli ıureti kat'iyede halli mu
karrerdir. 

Artık yılan hikayeıine benze
yen bu mesele hal edildikten 
sonra Türk - Yunan münaıebalı 
ılyaalye ve tkt11adf yeıi inkitaf 
devrelerine dahil olacaktır. 

M. Venlzeloı Ankaraya aele
ceğini tekrar bildirdi. Yarın ve
killer heyetinin çok mühim bir 
içtima aktedecefl ıöyleniyor. 

Muhterem Beyim; tenkid ko
lay. icra gilçtiir derler. Siz ki, bu 
bayram memurlarınıza vereme
diilnlz maaıı, hiç olmrızıa, gele
cek bayrama verebilmek içinr 
daha dün, Adalar tarifesinden 
iki sefer hazfetmek •uretlle ıün
de, IAekal, idareye Yilz lirayı 
mütücavlz bir tasarruf teminine 
muvaffak olan mukteıit bir 

Bu da bir intihap 
zallınız. 

Acaba aleyhtarlarınız neden 
bu ulvi icraatınızdan bahıetmek 
iı temlyorlar? 

Bilha11a ılz, adalar halkının 
itllkAıına kat'iyen iltifat etmiyln 
Onlar, ıfztn .Moda Kalamıı hat
tına bet on yolcu için, kıt mev
ıimfnde vapur ıılettlğinize, bütün 
vapurlarınızın ,-.mandırada mü
temadiyen kömür yaktıfına ba
karak, yaza doğru adalar tarife
ılnden iki ıef er ilga edilmeısin
deki • hikmeti aliyeyi idrakten 
acizdirler. Bunların izacatına asla 
ehemınfyet vermeyin, bırakın, 
ne derlerse desinler! 

l O mahiler k\ derya içredir 
de,.yayı bilmezler] diyen ıaire ne 
kadarl hak veriyorum ıızin mü
nekkitlerinlz geçinen mahileride, 
bu beytin medlulüne ithal ederek 
geçin ve bunlarada tıpkı timd.iye 
kadar y1tptıfınız gibi ılvriılnek 
kadar bile ehemmiyet vermemek • 
düaturunda ıebat edin. Baki 
hemiıe mevkUnizde daim olun, 
muhterem beyim. 

ltNE Alnıanya da intllıap böyleyn1iş 7 ! ... 

.. 



Sahife 2 

-......---. --
GüNLÜH /fRHRLS ,,. 

Zaval ı 
kitapç lar 

G ~çen!erde müıkil vıı.ziyetle

re düşen kitapçıların şikayetleri
ne malces olmuştuk. Geçen sene
denberi çok acıklı buhrndar ge
çiren Türk t~biler büyük mahru
miyetler içinde kıvranmaktadır
lar. 

Evvelce maarif vekaletinin 
verdiği yanlış bir emir üzerine 
bu günkü zarurete düşen tabiler, 
ciddi bir himaye görmiyecek olur
sa, önümezdeki sene için kitap 
ihtiyacını tatmin edecek eli para 
tutan bir tabi bulm&k ve görmek 
hakikaten müşkil olacaktır. 

Çok "eneler evvel, mektebe 
giderken istibdat idarelerinin 
menettiği kitapları : hürriyet ki
taplarını, hasmnğa cesaret eden, 
o zamanın telekkilerir.e göre 
muzir adedilen bu kitapları tcda· 
rik etmekten çekinmiyen tanın
mı§ m üesseseler, bugün mahvol
muf hale gelmişler ve düşmüşler
dir. 

Halbuki, yeni harf inkilabm
da da aynı hareket ve meslek 
heyecanından doğan tehalikl 
gösteren gene bu müesseseler idi. 
Bunların vaziyetlerini düıünmek, 

umumi masraflar arasında kendi
lerine yardım etmekte hükumeUn 
vazifesi değil irfan hayatı namı
na borcu idi. Bu mfıkellef:yete 

mukab!I, Devlet ıermayesile ha
reket eden ve zarardan çekinme
mesi pek tabii olan bazı müesse
seler kitap itlerile oğraşmağa 
batladı. Kitapçıların geçen seneki 
zararları bu sene it yapamamakla 
iki üç misline çıkarılmı§ oldu. 

Yalnız, tabi i~lerile oğraıan 
devlet müesseselerinin kitapçı 
itini kendisine inhisar ettirmesi 
mümkln gibi görülse de, bunun 
imkli.n dahiline sokulmıyacağı 
f üphesizdir. 

Görülüyor ki, kitapçılar el
lerindeki sermayeyi kaybetmek
ten mütahassil bir zaruret içinde 
ezilirken, ayrıca reımi reka-
betlere maruz kalmıılardır. 

Bir taraftan kendilerine Devlet 
yardım etmiyor veyahut edemi
yor .Diğertaraftan devlet matbaa
sı gibi resmi müesseselerin re
kabeti kitapçılığı büsbütün eziyor. 
İfte bu iki imkansızlık karımnda, 
Türk kitapçılar ezilip gitmekte
dirler. 

Memleketin Irfl\nına seneler
den beri hizmet etmi~ olan bu 
yardıma mühtaç müesseselerin,hiç 
olmazsa maarif vekaletinin yanlıı 
emri yüzünden oğradıkları zarar
lar telafi edilı:eydi ... 

ARiF ORUÇ 

İzn1ir panıuk rekolteşİ 
İzmir iktııadi mıntakanın 

1929 senesi pamuk rekolteıi 
havaların ademi müsaadesine rağ· 
men geçen sene rekoltesi'lden B 

milyon fazlasile ıekiz milyon 
kiloya baliğ olmaktadır. Mevsim 
iptidasından bugüne kadar İzmire 
3 milyon kilo safi paıhuk gelmiş 
bunun 2 milyon 30 3 bin 200 kilo
ıu satılmıştır. Nısfından fnzlası 

buradaki pamuk fabrikaları tara
fından istihlak edilmektedir . 

Aagari fiat elli iki; azamisi 
yüz üç kuruştur. Şı mdiye kadar 
ecnebi lnt.rnleketlere 272 bin GOO 
kilo parnuk ihraç edilmi§tir. 

llulgaristanda nbicl< it r 

Ameril<ada 
-)PQ-\.C-

76 bin kişi nünıayiş yaptı 
VVashington, 6 (A.A.) 

Burada i§sizler tarafından ya
pılan büyük nümayiş esnasında 
bir çok kimseler tevl<if edilmiştir. 
Reir:f cümhur M. Hoover bu es
nada nümayiş ye inde ancak bir 
kaç yüz metre mesafede bulunan 
bürosunda çalışmakta idi Nev
York ta takriben 75 bin kişi nü
mayiş yapını~ ve bir çok hatipler 
muhtelif kürsülerde nutuklar söy· 
!emişlerdir. 

Bir kısım halk enternasyonal 
martını teganni et:nittir. 

Fransa 
I-i .. cJ~ıket hakkında iştigalı 

Paria, 6 (A. A.) 
Son feyezanlardan müteessir 

olan ahaliye hükO.metçe yapıla
cak muavenet hakkında meclisi 
meb'usanda vuku bulan istizaha 
cevaben baıvekil M. Tardieu hü
kumetin 30 milyon tahsisat talep 
ettiiini fakat, felaketin veha· 
met ve azameti karıısında bu 
kredinin 50 milyona lblai edil-~ 
diğini söylemit ve daha tahsisat 
talep edeceğini ilave etmtıtir. 
Bundan sonra batyekil f elaaet 
hakkında hükümetin aldığı ha
berleri meclise bildlrmf f ve reisi
cümhurun yarın feyezan sahası

na gideceğini v~ kendisinin mü
ıarünileyhe refaket eyliyeceğini 
ilAve etmiştir. 

Mantauban 7 (A.A) 
Sular yavaı yavaı çekilmete

dir. Ahali evlerine aydet etmeğe 
baılamııtır. Posla müvezzileri ilk 
tevzilerini yapmı§lardır. Telgraf 
ve telefon muhaberatınm ne vakit 
tesis edileceğini cimdiden tahmin 
etmek mümkün değildir. Birçok 
naılar çıkarılmııtır. 

Amele 
Bir hevet kabul etti 

"' Sevilla, G (A.A) 
Nümayif yapan bir çok amele 

alay halinde hükumet dairesine 
gitmiılerdiı'. • Vali ile belediye 
reisi amela tarafından gönderilen 
bir heyeii kabul etmişlerdir. 
Nümayiılec siıkun içinde ceryan 
etmiıtir. 

Komünistler 
polislere çattı 

Bilbao, 7 (A.A.) 
Komünistlerle polis arasında 

bir müsademe olmuştur. Bir çok 
revolver ateıi teati edilmiştir. 

Bir jandarma ile bir nümayfJt
ci ağır surette yarnlanmıılardır.. 

Bir çok kimseler tevkif .:>lunmıı[
tur. 

* * Lille, 7 (.A.A.) 
Roubaiks, Tourcc ing ve Lille-· 

deki bütün amele komünistlerin 
davetine rağmen çnlı§maktadır-· 
lar. 

l~on1anyada tayinler 
Bükreı, 7 (A.A) 

Maarif Nezareti M. Strıışimf
rofu Bratsfgovo, Peru§tltsa ve 
Batak köylerinde Srednagora ih
tilflli k rbnnlarının hr.tıraıı için 
inşa edilecek abideler meıı'elealnf 
tetkika m emur ctmlş\ir. 

M. Mirto, müstafi M. Junian'ın 
yerine adliye nazırlığına tayin e-· 

Bratsigovo ve Peru§tltaada 
Yerler intihap edilmiş ve abidele-
rin rekzl f çin vesaiti nakliye 
cemedllmiştir. 

Bate.kta da para toplıırnak 
iç'n bir komite teşekkül etmittir. 

dilmiştir. M. Voicu Nitzesco ke-· 
za müstnfi M. Vladın yerine ti·· 
carct nazaretfne tayin olunmu~ .. 
tur. M. Mirto dan münhal kalan· 
dahiliye müateıarhğına meb'us-· 
lardan M. Angeleaco tayin olun-· 
lunmuıtur. 

YARIN 

Amanullah han 
-->~<--

Anka raya san1in1i 
teJgn;fJar \'ekti 

Ankara, 7 (Hususi ) 

Amanullah han buradaki dos
tlarına samlnıi teşekkür telgraf
ları çekmi~tir. 

Sabık kral pek yakında tekrar 
görüşeceğini de ilave ediyor. 

1\1enıurlar arasında 
Ankara, 7 (Hurusi) 

Memurin 35 nci maddesi tef
sir edilecektir. 

Memurlar arasında çok mü
him bir tasfiye yapılmaktadır. 

Yeni devirler 
iktısadi inkişaf ıçın ne 
Jazın1sa yapılacaknıış! 

Ankara 7 (Hususi ) 
Bir çok devletlerle ticaretimiz 

esaslı bir tekilde inkiıaf ettirile
cektir. 

Bu meyan' da Mısıra da en 
ziyade mazharı müsaade millet 
muamelesi Yapılacaktır. 

Uk teıııas 
Paza~·tesiye yapılacak 

Ankra, 7 (Hususi) 

Düyunu uınumiye mümeuil
leri ile ilk tenıas Pazartesi günü 
saat on sekizde olacaktır. 

Evkafa kıhf 
Şurayı devlet V(llİ evkaf 

ol ol 

ltt yıhasını nıüza kereye 
başlıyor 

Ankara 7 ( Hnıuıi) 

Evkafın asri bir ıekle ifrağı 
hakkındaki layıha gelecek hafta 
Şurayi devlette müzakere edile
cektir. Olmayacak duvayn amf n 
diyelim. 

Dört idam! .. 
Evrakı n1edise teYdi ol

undu!.. 
Ankar, 7 (Hususi) 

T osyanın Deden köyünde Ali 
oğlu fevkf Arapsunun Ecikağılı 
köyünden 'olup rnucur kazasının 
Kabaca köyünde oturan Kahya 

oğullarında Abbas oğlu ibrahirn 

V k .. xı Mehmet Mustafa e ose o~ u ' 

U . ko··yu-nden ı\lusa og"lu zun zaım 
Aptullahın olüıu cezasına Çar-
pılması hakkında baıvektılet te
zkereleri rr.ecliıe geldi. 

vardım 
l3öylen1i olur! 

Paris, 7 (A.A) 
Fransanm cenubi garblsinde

ki feyezanJa;dan 12 deparlırnan 1 

müteessir olrnu~ bir milyar hasar 
vukua gelmi§ {)00 kişi ölmüştür. 

Paris, 7 (A.A) 
Meb'usan meclisi feyezanda 

felakete uğrıyanlar için hükunıe. 
tin talep etmiş olduğu l 00 mil
yon frank krediyi lttif ak ile ka
bul etmi~tir. 

->~·-

Kabine işleri 
Tiran, 6 ( A.A} 

Yeni kabine M.Pandelli Eva
ngelinin riyasetinde teşekkül 
etmi§tir. Rauf bey Fiço hariciye 
nezareti ile vekaleten dahiliye 
nezaretini deruhte eylemiıtir. 

~dealizm 
Gizli hizn1et c:deceklci· 

Ceneve, <; ( A.A) 
Gizlice cenubi Amerikada 

hizmet etmek isteyen 13 köylü 
tevkif edilmivtir. 

IFelaketten!sonrs 
1 Naşlar 

-> ~(· -

ınevdana çıkıyor 
;ontauban, 7 (A·,4) 

11 
Sular çekildikçe naılar 

kt dır· harabeler nn ydana çıkına il şl· 
Boğulanlardan ~imdiye kad~r ~ir 
mz 15 kisinin ltüviyeti tespıt e 
mittir. >.) 

Paris, 7 ( A· ır 
İngiliz sefiri Frans.ııının '~~ff 

_ bi garbisinde vukua_ gelen ınul dl, 
felaketler dolnyisile M. Brlall ~ 
teessürlerini mübeyyin bir 111t 
tup tevdi etmiştir. ) 

Montauban, 7 (A·>.· 
ft 

Sular tedricen çekilmekte . 
25 santimetre kalınlığında bir çl 

mur tabakası bırakmaktadır· ) 

Tulus, 6 ( J...>., 
Sular çekilmektedir. Moi~ 

rnıntakasında geoit bir ıah~r' 
hayattan eser yoktur. Şiın oO 
kadar 400 ölü bulunmuştur. 15 le 
ev yıkılmıı veya yıkılacak bJ 
gel~jş~ -;;;;;# 

Herman şirketi yalruz Türk köY" 
lüsünü soymiyor, devletin alacagı 
milyonlarca veraset vergisi oie" 

rine de oturmuş bulunuyor ! 
Birinci sahifeden devam mize Herman fi rketinin re:ıalt~ 

İıi safsataya vurmak sure- lerine dair neşı iyat yapan ~ 
tile mütemadiyen milli mena- (Yarında ) çıkan yazıları ıhtle# 
fli baltalamak cüretinde bulunan eden çekoslavak gazetelerıııd 
bu adamların, timdi de Çekosılo- tomar tomar göndermek zahfll' 
vakyada yeni yeni fırıldal.lar çe- tine katlanmııtır. ) 
virmekte oldukları tahakkuk et- Pargdan gönderilen ( çe1' 
mektedir. gazeteleri arasında arkadaııflll.,,, ,,,. 

Çekoslovakyadan gelen gaze- bir de mektubu çıkmıştır. Ar,. 
leler, Herman tlrkelinin iç yüzü- dnşımız Herman firketinin, ~) 
nü gösteren dehıetli neıriyat ile seferde Türk tücarı aleyhine (Ç' 
malaıpal bulunmaktadır. tütün idaresine zehirli raporl~ 

Bu meyanda (Pragda) bulu- verdiğini bildirmekte, ve hilk 
nap gazetimizin.neıriyatını tema- metin dikatinf celbetmemizi ı•tl' 
men takipeden bir zatidarehane- mektedir. 

* 1C * ,, 
Prağdan gelen mektup sure]; 

;;ı:.c:.,••a>t~;;. "' o - "-' -..e~~-\;-~.._ı:~:.:::..;--.....-

Efendim. 

Herman kumpanyasının Tir
yeııtede sahte menıe ıehadetna· 
melerlle Türk tütünlerinin iyi na
mını berbat etmeıt yilzünden, 
bütün çek fabrikaları tikiiyetçi 
idi. Fakat bu fabrikalar itin iç 
yüzünü bilmiyorlardı. Herman 
kumpanyasının Türk tütünü diye 
verdiği mahlut gübre gibi tütün-
leri hakiki Türk mahsulü sanıyor
lardı. 

lıte Hermanm sahtekarlıaı 
yüzünden Çekoslovaklar Tü rki
yeden her st"!ne aldıklnrı 
(3,000, 000) üç milyon kilo tütü
nü almamağa karar verdiler. 

Hariciye vekaleti ile yeniden 
yaptıkları mukavelede ancak bir 
milyon almayı taahhüt ettiler. 

Türkler buyüzden ( 2,000,000) 
kilo birden kaybettiler. 

Fakat sizin neşriyalmız( çek ) 
matbuatını da harekete getirdi. 
İtin iç yüzü anlaııldı. Sahtekar 
kumpanyanın mahiyeti m eydana 
çıktı. 

Şimdi, çekler (iki ) hatta: 
( üç ) milyon kilo alm:ıga karar 
verdiler. Bunun üzerine mühim 
bir münakasa açtılar. Münakasa 
feraiti bu ayın ( onuncu ) günün
den( nihayetine ) kadardır. Gün-
derilecek ( nümunelcr ) ve ( tek
lifler )bu müddet zarfında tedkik : 
edilecek ve karar verilecektir· 

Çek ricali Hermanm rezalet
lerinden son derece miiteneffir 
oldukları halde Herman kompan
yası elyevm eski uyuftuk lnrmdan 
bazılarına istinat etmektedir. 

Herman ve şürekasının Tlr-

yeste teşkilatı e.rlcanındıın biri 

(Praga) geldi. Prag tütün idare
sine Türk tüccardan kendi rakip· 
leri olan Salim Nuri, Ahmet, 
Mehmet Emin ve Abdi beylerle bir 

1 da, ismini saydığım zevatın ııe•; 
di kumpanyalarına rakip olar~ 
(münakasaya girmek iateıneleı• ,. 
dir) bahaettifim (tezviramtı) t 
poru kumpanyanın baıında b&Jıır 
nan( Emil Spirer) tertip etnıtıdt• 

Hatta Emilin raporu Pr•~ 
kötürüp Ttryesteye dönen ıad' 
mın Tiryestede "Bu türkler tıef 
manın işlerine mani olmak f•~ 
yorlar ama göreceksinz bfr df 

1 
hem tütün veremiyecekler ! df1 
söyl_ediği teıbit edilmiftir. t 

itte hükumetin bu çok 11111ıl, 
propagandalara mani olma•• " 
Türk tüccarın menfaatını kor&J' 
ması lazımdır, ve: fJh ... 

Nankürliiğe bakın ! , 
Diğer taraf tan Herman .k11~ 

pany sının baı ında bulunan ( ; 
mil) ve ( Kohen ) ve türekA•1111

1
, 

Türkiyede milli Hazneye ait .,ıl. 
yonlarca liralık bir halckı ketı11.,J, 
lemeğe muvaffak oldukları 
kat'i suretde tesbit edilmiıtit• 

Ş . 1 1 .. ııi)Oe u adam arın nankör uı ıO 

bakmalı ki, kendilerini a~" Jı 
ettikten sonra ölen aaıl soY11 o 
(Hermanın) lstanbulda buiuJJ~, 
öz ve hakiki kızı (Yulanda) ff 1., 
indekf genç kızını inkar et11'1e tıl' 
muvaffak olmuıfardır. Elyel'fl1b"' 
rk tebasmdf\n olduğu fçln sa tJ' 

d te sın an kalan azim servetine ıl-
rus etmesf veyine HükOınete Jfl Jel-' 
yonlarca miras verğfsi ver111e•f bLI 
nunen lazım gelenbu çoc&J~ 
giln Istandulda sürünmekted•~,.... 

Devlete miras vergisi ~·erktat 
memek için dehıetli fıriJda ir' 
çeviren ) Emil spirer ) ,,e Ba;rııı 
gan (Kohen) ntll adamın ya 1cııı" 
bu İfte oynadikları oyunlar ho 

1 
.. 

da eyrıça rcıınt tahkfkat yapı 
mak lçabeder. d 

0 
Fiaila r boyüna iniyor 

Londra, 7 (A.A) 
İngiltere bankası iskonto fi

atlarını yüzde dörde endirmişUr. 
ı maruf ticarethane aleyhine zihfrli 

bir rapor verdi. Bundan maksat~ 

T abli bu küstahların bun :" 
sonrası için olsun mazaratl~ırı." 
rnani olmak için yakalarını ı 
lcacak degllfz!? 



8 Mart 

Milli reassüransın tesisine sebebi
yet veren ahval ne gibi şeylerdir? 

Dünkü nushadan devam 

14 - Sıaorta mukavelename
•lnde muharrer meblll mezkur 
rnukaYelenamede muayyen va
denin lnkızaemdan evYel tediye 
edilecek oluraa, tıbu meblllın 
rnladmdan e•vel teıYlyeıl için 
alınan lıkontaya Mnkerrer Sigor
tacı hl11eıl nlıbetlnde fttfrak 
edecekttr. 

15 - Ücretler ve komJıyon
lar ile bllahıra icra edilen bilcü
mle lediyatın dekontu Mükerrer 
Sigortacı tarafından her ilç aylık 
mOddetln nihayetinde, yani her 
•ene 31 Mart, 30 Haziran, 30 Ey
lül ve 31 KlnunuevYel tarihleri
nde tanzim edilecek hesabı carl
lerile yapılacaktır. 

Bu heıabı cariler her üç ay
lak müddetin hitamını takip eden 
ay zarfında Devredene teıllm 
edilecek ve Devreden mezkQr 
hesapları Yedine vaııl oldukları 
tarihten itibaren on beı gQn zar
fında tetkik edecektir. Heıabın 
bakiyeıi tarihi trsalinl takip eden 
on beı aün zarfında tediye olu
nacaktır. 

16 _ Akitlerden her birinin 
rnuhabere, telıraf ve evrak iraa
litı masarifi kendisine aft ola
caktn. 

17 - Akitler arasında itbu 
rnukaveleden dolayı zuhur 
edip ıulhen tenlye edilemeyen 
lht1llflar, her hadlıe için huıuıi 
bir tahkim muka•eleal tanzimine 
ihtiyaç olmakıızın, bir hakem he· 
yetine arzedilecektlr. Bu hahem 
heyeti tarafeynce nasbedilecek 
birer hakem ile hır hakem alel
hakemden mürekkep olacaktır. 

Üç hakem beraber olarag ta
rafeyni isttma edeceklerdir. Mü
ddet taraf ihtilafın bir hakem he
Jeline arzını teklif ederek ha
kemlerin biri1Ji naıp ve iımini di
ler tarafa teblli edince müddea
aleyh ikinci hakemi tayin ederek 
iııntnl Qç hafta zarfında müddet
Ye bildirmeie mecbur olacaktır. 
Mnddeaaleyh bu müddet zarfında 
ikinci hakemi tayin etmezse, bu 
lkfnd hakem, mGddeinln talebi 
iizerlne, lıtanbul Ticaret Mahke
ıneıl Relıl tarafından naıbedlle
cekllr. 

lkı hakem meıeleyl tetkike 
baılamadan ev•el hakemalelha
keml intihap edeceklerdir. Ha
kemler bu intihap huıuıunda ltl

llf edemezlerse, hakemalelha
kem müddei tarafından tayin ed
ilmıı olan hakemin lıtldaaı üzeri
ne lıtanbul Ticaret Mahkemesi 
Reisi tarafından intihap edile
cektir. Müddei, hakem heyetinin 
teıekknln kendiılne tebliğ edil
dlil tarihten lUbaren üç haf la 
zarfında talepnameılni hakemal
elhakem vaııtaaı ile ve Qç nüıha 
olarak hakem heyetine tevdi ed
ecektir. Müddeaaleyh de bu ta
lepnameyi aldığı tarihten itiba
ren tıç hafta zarfında cevabını 
keza üç nüıha olarak hakemalel
hakeme verecektir. Cevapalelce
vaplar için taraff!ynin her birine 
üç hafta mühlet verilir. Hakem
alelhakem bu mOhletl talep yu
kuunda temdit edebilir. Hakem
alelhakem evrakın ıuretlni hasım 
tarafa teblli edecektir. icap ed
erae tarafeynin iatimaı için bir 
ann tayın olunacaktır. 

Hakem heyeti bilcümle me
raılınl kanunlyeden vareate olup 
ıırf mevzuatı hukuklyeden ziyade 
ltlertn pratik ıurette hallini der
Plt ederek madelet Ye fnaaf nok
tayı nazarından hüküm verecek-

tir. Hakem heyeti murafaa ma
hallini tayin ve talepnamenin 
mtıddeaaleyhe tebllflnden itiba
ren tiç ay zarfında hükmünO ita 
ederek maıarif hakkında dahi 
karar verecektir. Hakem heyeti 
tarafından verilen hQkO.m aley
hine olarak mahkemelere müra
caat edılemlyecektlr. 

Hakem heyeti huzurunda ika
me edilen davaya ait bütün teb
llğat ve muhaberat posta vasıtası 
ile ve taahhütlü mektuplarla ic
ra edilecektir. Bu mektupların 
kabulünden imtina edilfrae, red
edilen mektuplar müraelüntleyht 
tarafından tesellüm edilmiı ad
edilecektir. 

18 - Tarafeynin esas Şirket 
mukavelel~rl ile Devredenin ta
rifeleri ve umumi ıeralU, harem
ler, cetveller ve icap eden diğer 
veılkalar ve mükerrer sigorta 
muamelesınfn tevdiini müt'ir va
raka nümunesi iıbu mukaveleye 
raptedilmtıttr. 

19 - ıg Temmuz 1929 tari
hinden itibar~n mer'i olacak olan 
itbu mukavele Türkiyede Müker
rer Sl1ıorta inhisarına ait imtiya
zın mnddetl için akdedilmlıtlr. 
Şu kadarki Mükerrer Sigortacı 
taahhiltlü mektupla üç ay evYel 
lt' arı keyfiyet etmek ıuretlle mu
kavr.le ıeraltlnl tadil etmek hak
kını haizdir. 

Devrederı muamelltını tatil 
edecek oluna, Mükerrer Sigor
tacı allkadar olduAu ıliorta mu
muka velenameleri tabii surette in
kıza edinceye kadar bu mukave
lelerden uhdesine lıabet eden 
hlaae niabetlnde meı'ul olacaktır. 

-
ispanyada 

-·~-Bir gazeteçi ile bir 
prefesörün tevkifi 

Madritten yazılıyor: Hukumet 
tarafından 13 kiti tevkif edilmlı
tlr. Mevkuflar meyanında M .. 
Şarbi Lut 1ıolvez, namında bir 
gazetecile Emil garcia Lugç iım
tnde bir muallim vardır. Emil 
aarcaya Madride Darülfunun 
hukuk mnderlılerlndendir. 

T efktf edilenler lıpanyadakl 
ıon harekat ile alakadardırlar. 

Komünistlerin tevkifi 
Parlıten yazılıyor : 

Franıız poliıi tarafından (Sl
telten) de (80) kadar nümayl 
yapan komüniıt tevkif edilmtıu:. 
T evklf edilen komOniıtlerin üze
rinden külliyetli esleha ve mü
himmat müıadere edilmtıur. 

Tayyare tetkikatı 
Baidattan yazıliyor: 

Bafdat ( 5 Mart) Faranaa ile 
Hındl çini arasında teıis edilecek 
teyyarc münakalatını temin 
etmek üzere tetklkatta bu
lunan tayyareci (Allerl ) pilot 
(No1ıoı) makinist (Mauıo) Bağda
da tayyare ile gelmiılerdir. 

Bu tayyare hey' eti (F arman 
tetan) namındaki tayyareci ile 
Baaraya giderek yeni tayYare ile 
Hindi Çiniye gideceklerdir. 

Kaybolan tayyare 
Bizert ( Telgraf ) 

Bizetten 28 Şubatta haraket 
eden bir bahriye tayyaresi fırtına 
esnaıında aalp olmuıtur. 

Tayyarenin taharrlıl için her 
tarafa tehııraflaa çekllmtı iıede 
hiç bir taraftan haber alınama
mııtır. 

YARIN 

lliiiii 
.Anıanullah hanın vekili 

Bombaydan bildiriliyor : 
Afgan kabıneılni Nadir han 

aleyhine ayaklandırmakla maz
nnnen Sabık Kralın biraderi ile 
tüccarı vekili Serdar Abdnlha
klm han tevkif olunmuılardı. 

Ptıaverden btldlrlldtflne göre 
pollı mumaileylı Abdülhakim ha
nın lkametrlhında tebarriya t ic
ra etmlı ve Afıanlıtana ait bir 
takım evrak ile beraber yirmi 
bin hlnt ve on iki bin İran rupl
yeıi bulmuılardır. 

Af ganistanda askerlik 
Bombaydan yazılıyor : 

Af gantıtan Harbiye Naza re ti 
bir reımt tebllf neırederek bun
da askeri kuranın ılıası, ıüvarı 
ve piyadenin maaılarının tezyit 
olundufu ilan olunmuıtur. 

Yüzbaıının fe.,.kındekl rutpe 
ashabının izin almadıkça harice 
seyahat edemey~celHerl de teb
liğ olunmuıtur. 

İranda bir Rusun idamı 
Tahrandan yazılıyor: 

lranda ecnebi bir adam hak
kında ilk idaM kararı ıatılrr olmu
ıtur. İran mahkemeıl, iki yunan
lıyı öldürmQı olan bir Ruıun ida
mına hükm etnılıtlr. 

lra kla Suriye arasında 
Bagdattan yazılıyor : 

İrak Ye Suriye arasında tay
yarelerle poıta nakil hakkında 
Irak hüktlmetlle bllmGzakere 
mukavele akdi için Fıranıız hava 
postaları ıtrketlnfn mumeaaili 
Mllıyü Kay buraya aelmlıtir. 

Iranın günıüş nıesl<ulo 
Tahraaclan bllcllrllayor. 

Kırana ( İranın gümüt meıku
katı ) nisbetle kambiyonun yuk
ıelmeıl üzerine İran hükfimetl 
gümüt meıkukatını altın mesku
katla tebdile karar vermit ve 
bunun için lstlbzarata baılamııtır. 
Yine HükdmeU mütarülileyha 
!randa kambiyo muamelesinin 
murakabe ve teftııe tabı tutul· 
masına karar yermlıtır. 

i\'lutasarrıflara yeni 
selahiyet 

Bağdattan yazılıyor. 

Dahiliye. nezareti bütün mu
tasarrıflara üçüncü derece me
murları, dahiliye nezaretine 
müracaat etmekıizin tayin etmek 
ıellhiyetlnl vermiıttr • Bundan 
evvel bu memurlar dahiliye ne
zaretinin taıdikile tayin edilmek
te idiler. 

İki ay tenıdit edildi 
Irak meb'uıan meclisinin dev

ret lctimaiyeıl Şubat nihayetinde 
hitam bulmuf ıaede çıkarılacak 
bir çok itlerin ye bütçenin tetkik 
ve taıdlkl için müddetin iki ay 
daha temdldlne karar Yerilmiıtlr .. 

Afgan Kralının ulemaya 
karşı siyaseti 

Bombaydan yazılıyor : 

Kabilden gelen malUınata. 
göre Kral Nadir Şah, hala halk& 
knrıı büyük bir nüfuzları olan 
ulemaya tekarrübe ıay ediyor. 

Bu makaatla Kral ulema Ye 
rlcalt dinden mürekkep ve Adli
ye nazaretlne merbut bir cemi
yet tefkll etmek tızredt. Bu ce-· 
mlyetln vazlfeıl halka din •• 
dOnya lcabatlni talim etmek o-
lacakbr. 

100 lira çaln11ş ı 
BüyQkadada Acem Hüseylnln 

dükklnının arkaaından bir hınız 
glrmlt 100 liralık tOtiınle ıalr 

.-ıya çalmııtır: 

İbonun marifeti 
Şehzadebaıında f pekçi Leo

nun yanında çalııan 16 yatında 
matmazel Suzan dün akıam 
Veznecilerde tramvay bekle
mekte iken bir haftadanberl 
kendisini takip eden Siirtli (lbo) 
yanına ıokulmuıtur · 

Suzan lboyu reddettiğinden 
bıçakla baldırından vurmuıtur. 

Carlh zabıta memurları tara
f ı~dan yakalanmııtır · 

Sari hastalıktan 
Üsküdarda Selimiye cadde

sinde oturan Mehmet Ali Beyin 
nezdinde mfiıtahdem İsmai! bin 
Yuıuf dün ıol b<ifrüne tabanca 
sıkmıı kendini ağır ıurette yara
lamııtır. 

lımail duçar olduğu ıinlr haı
talıiının teıİrile intihara teıebbüs 

etmfıtlr. 

Tayyare kazası 
~(-

iki f ransız tayya r u:i düştü 
D&rt mart ıabahı ıaat ( 1 O )da 

f ranıız tayyareclıl ( pjfop ) ile 
( Bizardin ) rakip oldukları tayya
re il• Prlı cı•arından uçmaktalar 
iken ( 50 ) metre irtifadan tay
yare birdenbire ıükut etmiıtlr. 

Tayyarecilerln ikiıtde a1ıır 

surette yaralandıklarından derhal 
( Pitiye) hastanesine nakıl edil
mittir. 

Tayyareci (Ptfop) ın ayakları 
kırılmıı ( Biyordl ) baılndan ve 
ıag gözünden yaralanmııtır. 

--••••HJ<f••--
İpek istihsali 

Geçen 1929 ıeneılnde mem
leketimizde ipek ve kozalar ıa
yanı memnuniyet bir derecec:!e 
lıtlhaal edllmif ve 1928 ıeneıln

de daha fazla olmuıtu. 
Ecnebi ipek boraalarında ipek 

ve kozalarımızın cümleıi hak· 
kında mnteha1111lar taraf andan 
verilen raporlarda cfnılerinln iyi 
oldufu taıtlk edtldıtınden bir 

kilo yerU ham ipek ıatılmllyon 
mııtır. 

1 G •ene ecnebi plyaıa a· eçen 
d ipeklerlmlze talipler çık-

rın a 
1 1 kolaylıkla ipek erim z• 

mıı ve 
milıterl bulunmuıtur. 

İpeklerlmizin cinslerine göre 

120-den t4:0 ka kadar ıakJlosu 
tılmııtır. 

ipek ihracatımız geçen 1929 
ıeneılnln ıon aylarında a~almıı 

de buda yeril ipekli fabrıkala-
be k ıma~tı 
rımızın ipekli umaf 

. tezayut ettlifnden ileri aelmiıtlr~ 
Hük~metl cümhuriyemtzc 

yapılan muavenet sayüeı~n:e :::~ 
k kosacılık • n e 

kelli ve bl 1 kil fabrika-kkl ettlll at pe 
tera A mamulatma 1 mızda nupa 
arı h dilecek derecede jpekli terci e 

ipekli kumaılar yapmaya 
eıya ve 
baılamıılardır. 

yerli ipekli kumaılarımıza 

k bilerde ragbet etmeye birço ecne 
ba lamıılardır. 1 

9 neılnln nlhayetlerinde 192 ıe 
n eyi cin• ipeklerinin 

Duraanı 0/ T 
klloau 21 ıle 2 0 ürk lira:; ı 
aatılmııtır • 

Sahife a 

Bu da üf ürükçüynıüş 
Oıküdarda Gülfem hatun ma

halleılnde 24. numaralı evde otu· 

ran lnhlaar memurlarından Şük
rQ efen dinin zevceıine T orbah 

mahalleılnde oturan irfan Ahmet 

mOracaat ederek kendlılne ( ıt

rlnllk) mııkaıı vereceğinden bah

ıetmlt bir kat ipekli çamoıırıla 
bir lf rasım dolandırmııtır. 

İrfan Ahmedin Üsküdar civa

rındaki kadanları üfürükçülilkle 

kandırdıAı haber alındıAır a 

zabıtaca tahkikata baılanılmı§t.r . 

[.}, <. 1 ıtuşn1uş 

Takıtmde Valde çeımeılnde 
67 numaralı Afyon fabrikaaı mü

dürü Alt beyin evinin bacaıı 
tutuımuııa da söndürülmüttür. 

Kurumlar tutuşnıuş 
Takıimde Feridlyede 58 nu

maralı madam Dürükün evinin 

bacaıındaki kurumlar tutuımuı
ıada ıöndürülmüıtür. 

Bahri muhiti 
-·~·-Aşmağa hazırlık 

Nevyorktan yaz,Iıyor: 

Amerikanın meıhur tayyare
cilerinden Errol Body gelecnk 
ilk baharda Amerlkadan İngil
tereye tayyare ile Bahri muhiti 
aımak Qzere tedarlkata baıla
mııtır. 

Amerikalı tayyareci (Errol 

Body) ilk baharda Amerlkadan 
hareket edecektir. 

Panıuk istihsali 
Adana ve havaltıinde geçen 

ıeneki pamuk iatlhsalitlmız gayet 
mebzuldür. 

1928 senesinde yerli Adana 

pamuğundan 7 0.000 balye btlhıal 

cdiJdifl hal " 1 929ıeneıfnde120 
ile ı :ıo,ooo balye pamuk elde 
edilmtıtır. 

lzmlr havallsindede 1928 ıe
neıl pamuk haaıl&tından .ao,ooo 
balya fazla pamuk alınmıthr. 

Pamuklarımız en ziyade ada
na, Tanuı, Aydın, Cihan mantı-

kalarında fazla miktarda iltlbıal 
edilmekle beraber ticaret plyaıa 

larında gayet makbul tutulan 
beyaz renkte pamuklar elde 
edllmJıttr. 

-.~c·-

Üzün1lcrİn1İz 
lzmlr havalisinde geçen sene 

takriben 60, 000 ton üzüm latlhsal 

edilmlf lıede, yalan yaimurlar

dan Czümlerirnlz müte11ir olmuı
tur. 

Üzümler kurumak üzere ıe
rfldlll ıırada yafmurlar de•am 

et ilinden bir miktarı ıalanmı ·• 

Y af an yafmurlardan ba~cı
ların elindeki üzümlerden yClzde 

4.S dereceıln 1 bozulmuf, elle
rinde 34 ,2 0(; wn kadar eyi Qz(lm 

kalmııtır. H::\lb11ki yağmurlar 
ya§mamıf olıa idi bağcıların 

eltnde 45,000 ton üzüm geçmesi 
muhakkak idi. Aynı zamanda 
balcıların eline 1927 ıeneılnde 
47 ,000 ton Qzüm geçmlttir. 

Geçen ıene yerli ipeklerlmlz Antab havallıinde Qzum mah
ıulu aecen aene eyi olmuı. zur

raın eline 4,000,000 kilo üzüm 
ıeçmiıllr. 

için ecnebi plyaıalarında çıkarı
lan biletlere cinılerfne göre 360 
'05 kuruıa kadar ıatılmı~tır. 
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1 ARABI, FARSI, ECNEBİ ESERLERIN TET.KI
KİNE MÜSTENİT ILMİ, CİDDİ TEFRİKA 

Kitap diyor ki: 
36 -~=-~~~~;J 

" lnneküm ve ma tabüdune 
min dunillah ... aye " 

" Siz ve tanıdığınız, putlar 
cehennemin odunlarıdır" Ayeti 
ferif eıi ' nazil olduğu zaman 
(Ebu Cehil) ayağa kalkıp dedi ki; 

- Ey cemaati Kureyt biliniz, 
( Muhammet ) ılzln babalarınızı 
ve tanıdığınız ilahları cehennem 
odunudur diyor ve babalarınıza 
ilahlarınıza küfür ediyorlar, Mu
hammedi öldürene, tüyleri kırmı
zı yüz deve ile bin dirhemde para 
vereceğim. ( Omer ) bu sözleri 
ltittikte ayağa kalktı ve Ebucehle 
hitap ederek : 

- Ya ebelhakem bu söylediğin 
•öze kefilin var mıdır dedi. Ebu
cehil: 

- İıterıen petln vermeğe 
hazırım. 

Diye devap vermesile, Ômer
de: 

- Ya Ebülhakem doğru mu 
ıöylerain diyerek sual etti. Ebu 
cehil. 

- Sat ve azaya yemin ede
rim ve ıana ( Habell ) kefil ve
ririm dedi. 

Bu ıöz üzerine Ebucehil 
Ôtneri kibeye götürdü ve orada 
mevcut putlaran en büyüğü bulu

nan Hahelin yananda yemin etti. 
Ve Habeli bu vadine ıahit göa
lerdı. 

Ômer bu mukaveleden sonra 
kılıncını bağladı, okla yayını eline 
aldı. Ve peygamberi öldürmeğe 
aıtu ve yolda giderken " Beni 
Zühre " kabilesinden " Naime " 
tesadüf etli. 

Naim: 

fakat düıündüğümü söyliyoru::n. 
Bunlar konuta konuta (Eptah) 

dedikleri mevkie geldiler. Orada 
Ömer Na imden ayrıldı, Ömer, 
kendi, kendine düıünlyordu. 
Muhammedin iti gittikçe kuvvet
lenmektedir, onu bir an evvel öl
dürmek lazı ... dır, 

ı öyle düıünürken Sadibni ehi 
Vakkasa tesadüf etti. Saad : 

- Nereye gidiyorsun ? diye 
sordu. 

Ömer de. 
- Muhammedi 
Sad 

öldüreceğım. 

- (G;lerek); bu it senin elin
den gelmez. Farzedelim onu öl
dürdün sönra yakan nasıl kurta
rırsın diye ıöyledi. 

Ömer, bu sözü, Naimden de 
i1itmi1U. 

Sada 

- Vay sen demi müslüman 
oldun. 

İptida seninde kozumuzu pay
latalım. Dedi 

Sadda 

- Benden evvel ~miıten kız 
kardeıine git onlar daha yakındır 
dedi. (Devamı var) 

A1illi n1ekteple de inıti
ha nla r 15 l\tartta başlıyor 

Millet mektepleri imtihanla
rına 15 Martla baılanacakbr. 

l\1illi nıüdaf aa vekili 
İzmir milli müdafaa vekili 

Ahdulhalik bey bu günkü afyon 
lr4!ntle Ankaraya haraket etmiı
lir. 

Ceviz ihrac~ı tı 
lzmır ikt11adi mıntakanın ce-

YARIN 

Afgan 
-·>~<·-

Uzak Şark 111enıleketle-
rindeki hadiseler 

Yeni Afgan Kıralı Nadir Han 
tu beyanatta hulunmuıtur: 

" Benim emelim, Afganittanı 
kudretli, hür ve müste.kil iÖrmek 
tir. Eğer Afganutan kuvvetli ve 
müstakil olmazsa, Aıyada ıulh 
ve müıalemet tehlike içinde 
bulunacaktır. 

Ben o zaman vatanımda bulu
mdığımdan "thtilalf. mucip olan 
islahatın naııl tatbik edildiğini 
ve Amanullahın ne gibi ahval 
içinde tahttan ferağını göreme
dim. Ben kendim de terakki ve 
Avrupahlaıtırma taraftariylm, 
yalnız ben Amanullaha nlabeten 
bu ıslahatın tedrici surette tatbik 
edilmesine taraftar olabilirim. 

Afğanistanda iılahat yapıl
malıdır, fakat hu islahatın ihti
yarı olması ıarttır. Her ıeyden 
evvel bizim için ilim ve mari
fet lazımdır, oıidan sonra her 
ıey meydana gelir. lslamiyette 
kadınların da erkekler gibi ilim 
tahıil etmesine mani olacak hiç 
bir engel yoktur, yalnız kadınlar 
bilhaasa peçe ile örtülen kadın
lar için, ilim tahsili erkeklere 
nlsbeten biraz müıkül olabf Ur. 
Peçe ile örtülen kadınlar gibi, 
ilim tahıfl etmek fıterlerae, o 
zaman lazım olan terakkkl de 
meydana gelir." 

Görülüyor ki, yeni Afgan kı
ralının terakkiperverane planları 
pek o kadar tümullü değildir. 
Nadir Han kendisini terakki ta
raftarı olarak teıvlr ellili halde 
mürteci unsurlnrı kendisine karıı 
ayaklandırmamağa da düıiinme
ktedir. 

Orduda İsJahat 
Nadir Han timdi kendi 

ordusunun lılahı ile İf tigal etmek
tedir. Beçe Sakaya kartı ıavaımıı 
olan fakat ıulh zamanında hiç bir 
ehemmiyete malik olmıyan askeri 
fırkalar dağıtllacaktır • 

Ticari hayat 
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Cebelibert.:~ ,~t ınuhabirirnizde 
aldığımız şa an =·~·~at bir 

mektupta ne c~ 1or? 
Hirirıci salıifrderı ' ı•vw11 
~---------------w 

dadır. İsim,müsemmayı bu kasa- lcrle canch n alakadar oluyor. 
banın adında dsh çok çerçeve~i Geçnnlerde üç senedenberi faa-

ı içine almııtır. liyet sahasından çekilen himayel 
Şimalde uzanan baıı karlı etfal cemiyeti kongresi yapıldı ve 

Toroslarla yarıt yapar gibi cenup ı yeni bir idare heyeti teıkil edildi. 
dağları bu kasaba civarına top- Türklyede gün6n mes'eleıl 
lanmıt ve aralarında açtıkları I olarak mütalaa edilen tktısat ve 
meyilll bir ovada Toroslarm Ada- tasarruf cemiyeti de iki gün ev-
nasına memleketin l~tısadi ha- vel letekkül etti ve yüzlerce kiti 
atına hava itleri noktai naza- cemiyetin taahhütnamesini imza 

y h· . d lli rından rakip bir ıe ır vucu a ge- e 

Urmitlerdlr. Burada evvelce bir türkocağı 
Yüz on bin nufusun hiç biri- varmıt faaliyetslzliği yüzünden 

C b l"b merkez hey' eti kararlle seddedilmit sini itıiz bırakmayan c e ı ere-
d d l timdi ise tekrar letkll için bir reketln dört kazasın an a ren 

e hepside ihraç ettiği hey' eti mületebbiae teıekkül etmlı 
geçeri ~ yüz binlerce lira çeker. ve idarei husuıiy~ 1500 lira ka-
eıyas Y C h dar bir yardım yapmııtır. Mual-
DONrtyol , portakalları ey an 

d ıh limler birliği en ziyade halkı te-k l "t"n ve bug ay raca-
pamu u u b 1 nvfr ve Irıat edeceği tU son ıe· 
tiyle Türkiyenin töhret u muf nelerde vazifesini ihmal ederek 
kazalarındandır. Vilayet merkezi faaliyetine nihayet vermlıtir. 
portakal ve mandaren ağaçlariyle Burada günetle beraber ha-
süslenınlıtir. Her evin beı on yatta ölüyor. Bu havalide tiyat-
dönüm baçesinde yüzlerce porta- ro ve sinema görmiyen bilmlyen 
k ı ağacı vardır · Dağlardan vilayet cebeliberekettlr. 

a h ı en bir 
toplana toplana ıe re g r Mamaff memleket günden gü-
su bu afaçlari ıulayor. ne imar edilmektedir. Şimdi Ce-

F akat bir maden dtfer uca belibereketlllerin en büyük kay-
kadar açıktan ieldiğl ve yer yer ıusu vilayetin lağvı endfteıidlr. 
bataklıklar yaptılı için ılvrl si- Münhlt arazlai,batı karlı daf-
nek ve dolayıılle ııtmaaıda çok larındaki ormanları, çağlıyarak 
1 mu' Şehir dahilinde her akan suları hulasa tabii me.nza-o uyor · b 

i l tkik edilirse edilsin e- rası ve tabiatın bahıettiğl ıüzel-nereı e f ed-
ledl vezaifin h!ç ~irisinin 1 a liği itibariyle Cenubi Anadolunun 

ilmedili ıörUlur.iı o"lü bir pırlantası olan Cebelibereket 
Burada bütün cemiyetler bakımsızlık yüzünden bir harabe 

denebilecek kadar atıl bulunu- manzarası arzedtyor. R. ATILA 
yor. Yeni vali Ziya 8. cemiyet- "..,;.9,..,-._. _____ _ 

Kambiyo Fransa 
-~f.-· 

'T.alin1atn=~i~1in tatbikı Şark tazminatı mes'ele
i tat sinin hallinde ki fena usul Kambiyo kararnameıid:n iti: 

bikına baılanmııbr. Dün ddll .. lmpero,, namındaki İtalyan 
d f d rbia mfttea K 1 lhll üa haren e ter ak b lmuı ihtiyaç gazeteıinin 9. ı • 29 tar n -

- tlar vu u u hasının bat makalesi ıark tazmı-ml. ural ~anin taıtlkı lıtenmfttlr. 
11te er• - nalına tahılı edilmiıtir. ___,. _,_...,,. .,,..__.-

B I .•. -ceset daha bulundu Gazete, Franaayı kGçiik m-
(A A) llfla birlikte ralııtıiı irin tahtle Montoban 7 · ... ... - Ey Ömer böyle hicidtle ne

riye gidiyorsun diyerek sordu. 
Öme• de: 

Şimdiki halde feyezanın tevlit ederek; fark tazminatı meı'elesl-
Memleket Yollarında bu au"ne k ltlir Yıkılan nfn letkfkı için tatbik edilen uıu-viz ihracatı seneden seneye inki- • tt•ği tehli e geım · 

e 
1 

kt di lün Bulgaristan, Avuılurya ve ıaf etmektedir. 1927 de 142 bin kadar intizam ve aaayit temamile evlerin enkazı temizlenme ~ ~· Macariıtan'ın ikbaadlyatını ta-
- Muhammedi öldlltmele kilo olan ihracat miktarı 1928 de temin ebılmemlt olduAundan ilca- Bu ıabah, betin el bir ceıet a ; mamlle tahrip edecek mahiyette 

aidiyorum. 156 bin k" 1929 d ... r: b" ği b Montoban ctvarın a d x... k d 
usur, a 1 rn ın ~ ret itleri daha gere gi i yoluna bulunmuıtur. bildirili- ol u ... nu tıarel etme le ir. 

Naim - Sen Muhammedi öl- kiloyu bulmuıtur. Aıgari flat 25 konulmamııtır. 
20 

kadar ölil bulundulu Makalede ıöyle denılmekte-
düremezıln, farzedellm bıı iti tir. Zımpara madeni ihracatına J N, ı· H ~y~o~r~·---~~-~=~=;.:ı~· dir. b l d l d 1 Tac)·r "r ve alır an - d 1 ıı d yapıan 1 e onuna am arı a ıe- ge ince; 1927 ıeneılndeüç milyon ' · çabımakta ır ar. " · •llan, 6)mlyece e-
ni derhal öldürürler. 638 bin 355 kilo, 1928 de dört Afıan tacirleri paytahtı imar lerl muntazam zetelerde yazıldı- receu alınabilir. • Buıün 

Ömer - ya! Demek ıen de milyon kilodur. Bu seneki ibra- etmek için Nadir Hana büyük Kab!::·~=~ır han Celilabat- bir m ı.eu ,ı., dilımanı olduiu-
Muhammedln dinine girmitıin cahn beı milyon kiloyu tecavuz teberrükatta ~bulunmuılardır. Pe- ğına go kabileler çtyadre mec- nu söyleyerel~ t ıtfe edllmeılnln 
öyle mi? edeceil tahmin olunmaktadır. ıaverdeki iki tacir padıtaha(7500) la bir ktır. Bueda her en kolay bir it oldufu makalede 

Naim - Hayır ben babamı- Zımpara ihracatının memlekete lnğiliz liraaı gon ermiılerdir. 15 . ibi bir beyanattır, aölenmekte lr. d 1. i toplanaca d 

·z~ı~n~d~i~n~ln;d~e;n~l~m~e~m~ln:~ol~a~b~il~ir~s~in~~g~e~ti~r~e~ce~ğ~l~p~a~r~a~ü~ç~y~ü~z~h~ln~l~l;ta;d~ı~r~. ~~A~r~tı~k~k~ab~i~ld~e~k~i~d~e~vl~e~t~m~~ü· e~a~a~e~se;-~~~b~ey~a~n~a~t~g~:=:~~:ı~: Zira ate arız olan haşarat-~- - ~- Duvarayaolanankadın,Madam Ja mücadele 
bir kadın sesi duymutlardı. Bu 

b k ( Eleni ) idi: y k 

Tefrika numarası:30 
( z) Bey kapıyı çalmıttı. Me-

ll'lurlarheyecan içinde bekliyorlardı 
Bakalım ne olacaktı. Eğer kara 
Kemal Bey lçerde ise, hakikaten 
aafll avlanacaktı. Kimbilir tbelki 
de ıu ıaat soyunup dökünmüt 
keyfine bakıyordu. 

( Z ) Bey kapıyı tekrar çaldı. 
Bir müddet içerden seı aeda iıi
tilnıez gelmez olmuıtu. lıte bu 
iyi ali.met deiildı. Sakın kara 
k.ernal Bey evden kaçmıt olma11n 
•akın evi lhbareden zat kendl
lerhıl lğf al elmlı olmaıın 7 

(Z) Be7ln akbna ıelen ilk en-

diıeler hunlar olmuıtu, Fakat , 
aradan bir iki saniye geçmeden 
içerden bir ayak sürçme~i ititill; 
gibi olmuıtu. Kim bilir belki de 
kapıyı açmağa gelen bizzat (Ke
mal) Bey idi. 

Zabıta memur~arı heycan ve 
endiıe içinde ellerinde tabanca
ları bekliyorlardı. İçerden geldi
ği iıitilen ayak ıeılerl kapının 
arkasında durur gibi olmuıtu. Me
murlar, ha timdı kapı açılacak 
Kara Kemal Bey çıkacak diye sa
bırsızlanıp duruyorlardı. 

Fakat, aksine ola~a" !çerden 

ıeı bir Rum karısı gi i pelte K l babasına gitti.. o 
- ema l 

peltek soruyor: d Derken memurlar a t 
_ Kimi istersiniz: kale ? Dl- bura a... k çıktılar. 

katı aradılar, yu arıya h 
yordu. Kemal beyin evinde hlr Yukardll ihtiyar bir kadın da : 
Rum karısı olduğuna ihtimal K al beyin yata 

vardı. Kara em l r filln vermedikleri için, memurlar ıa: dil Gazete e 
d odasına gir er· talar gibi oloıuılar ı. Hepsi de da duruyordu. 

Yanlıı kapı çaldıklarını zannedi- ıurada bura ( K al ) beyin ıa-
1 le artık em 8 

yorlardı. ( z) bey yükıek sesle: f - he edilemezdi. u 
d d vuttu~una ıup " l,.diği gibi - Telgraf!.. iye seslen l. madamın so ~ 

Besbell·ı Kemal Beyin evi buraıı adam ya, 
1 

gitml~ olacaktı. 
babasının ev ne 1 

mı filan diye aormağa lilzum İ b I 'çindeki dost nrın-
1 y ahul stan u ı l . 

iÖrmemiı olac&ktı. İtte usu dan birinin yanına iltica e mıı 
usul kapı da aralanıyordu. (Z} kt İstanbuld •m çıkmağa 

d k 1 • bulunacaf ı. t bulmuf olduğuna Bey iki taraf a l memur ara . vakit ve ırsa 
Haydi! dedi. Hep birden ka- h mal verilemezdi. 
pıyı göğüsliyfp içeriye daldılar. 1 

ti Madam Eleniyl aldılar, Polis 
ıç taraf takt kadın korkusun- d i Une götürdüler. Kadm mü lr ye _ . 

dan duvara dayanmııtı. Dili tu- [ k korkuyor, telaı goıterıyordu. 
tulmuı gibi idi Memurlar yavaı- ço Kemal beyin evini haber veren 
ca korkmamasını ıöyledller. Biz, akrabaıını da tekrar müdiriyele 
memuruz! dediler. Kara Kemal ıetinniılerdi. Polis müdürü Ekrem 
Beyin evde olup olmadıAını ıor- (Devamı var) 
dular. 

lktııat vekilliği haı~rat müte
ha111ıı Zühtü Bey garp vilayetle
rimizde zeylin, üzüm ve incirle
re arız olan haıerat hakkında 
uzun tetklkatta bulunmuı ve tet
kikatını ikınal ederek avdet el
mittir. Mumaileyh bu huıuıtakl 
raporunu İktıtııat vektlllflne tak
tim etmtılir. 

Aldığımız ınalftmata göre, her 
üç haatalık hakkında Yekilllkçe 
tatbik edilmekte oian miicadele 
sisteıni muvaff akiyet göstermek-
tedir. Devam edecek olan bu ıiı
lem dahilinde az zaman içinde 
bu mahsullerimiz haıtalıktan 
kurtulmuı olacaktır. 

-···--· ~····--Buhran neticelerinden 
Amılerdam 6 (A.A.) 

Felemenk bankası Iskonto fla· 
tını Martın yedlıinden itibaren 
yüzde 4 ten 3,6 ufa endlrmlıttr. 
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Bir haydutun akıbeti 

192 0, 192 1 senelerinde Fran
sanın en zengin ve büyük mü
ceverat mağazaları soyularak 
gündüz mücevheratçı dükkanla
rına giren haydutlar yüz binlerce 
franklık kıymettar mücevheratı 

camekanlardan toplıyarak orta
dan kaybolmuşlardı. 

Bu cür' etkiirane hırsızlıklar 
Paris ahalisini ve poli11ini günler
ce ifgal e.trnl§tir. 

Hatta bir gün öğle üzeri hay
dutlar bir otomobılle zengin bir 
mücevherci dükkanının önünde 
durarak dükkanın camekanını 

bir çekiç ile kırdıktan sonra elle
rindeki rovelverlerle tehdit ede
rek 250, 000 frankhk mücevherat 
gaspetmişlerdi. 

Haydutların soyduğu M. Du
val isminde b irin:n dükkanı idi. 
19 T.sani (1920)de tıoymuşlar idi. 

Bu müthiş hırsızlığı takiben 
altı hafta sonra ı. K. sa ni 192 1 

tarihinde aynı hırsızlar Pariste 
Tronçon sokağında 19 numaralı 
M. Kot mücevherat mağazası, 

kezalik Lujonda diğer bir mağa-
zayıda gündüz basarak mevcut mü
cevheratları yağma etmitlerdi. 

Kezalik aynı apa~ çetesi Pa
riste Bulvar Sen Martende 4!) 

numarada M. Levfnin mağazası
nı da gündüz basarak pek cür'et
karane bir surette gene mağaza
nın camekanlarını ağır bir çekiç
le kırdıktan sonra gene camekanda 
mevcut mücevheratı gaspetmiı

lerdi. 
Parfs ve bütün Fransa polisi 

bu cür'etkar apaıları beı ay ka
dar geceli gündüzlü takipten 
sonra en nihayet keıfedip ya
kalarnıya muvaffak olmuıtur. 

Her yaptığı cür' etkarane hır
sızlığı bir çekiç darbesile came-

kanları kırarak yapan yıldırım gibi, 
mücevherleri çarpan bu apnı 
çetesinin batında (çekiçl;) namile 
maruf ( Jül Hnivar ) isminde 
meıhur bir haydut bulunuyordu. 

(Jül Hufnar) 13 mayıs 1895 
senesinde Pariste doğmuı idi. 
Pariı cinayet mahkemesinde 2 O 
sene kürek cezasına mahkum 
olmuı fakat polisin elinden ka
çıp kurtulmıya muvaffak olmuıtu. 
Pariı sivil polislerinden ve meı

hur taharri memurlarından Mark 
Grunje, Antonin , Bilangorer 
tarafından bu muthis apa§ (Hu
nivart) takip edilmiş Poaristeki 
gizli ikametgahı keıfedilmiştir. 

Bu mülhit cani Poissl soka
ğında kendi arkadaşlarından 

birile yolda giderken sivil po
lisler tarafından yakalanmı~ 
fakat ~rkadnşı kaçmııtır. 

(Hunivart) kendisini derdesle 
gelen sivil polislere tabancasını 
çekmiş ve ateı; etmiş kurıunlar 

boıa giderek teslim olmıya mec
bur olmuıtur. 

Parisi uzun müddet i şgal 
eden bu müthiı haydut tevkif 
edilerek hapsa neye tıkılmıştır. 

Bütün Paris bu mülhit ca
ninin yaptıği ıirkatlerle mcıgul
dür. 

:•••• ••~aam•s••••••m•~~•••••u 
: KaçınJ111az fırsat S 
• • : Çocuk Haftasında Himayei "" 
: Etf ale Yardıın memleketin refa- : • • : ha kavuıma.sını temindir. bu : 
: fırsatı kaçırmayalım. : 
•a •• •• •u••••&••••••~m••am• •••••••• em•••••• •-••••••••a• 5 Bir ınüad<:lc : • • • Bakımsız yavru, Lakaydi : . , . 
• Bahtsız yurt. • • • : Himayei Etfal, Millet Yardımı, ::. 
• k • 
: Mesut memle et ı: 
•••••••••••••••••• ••••••••••• 

YARIN s Mart 
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SADIK ZADE ARSLAN 1 ıı::ıı;: 
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Bulga ristan - I~on1anya 
'Yugoslavya- "Yuna nistan 

Bulgar - Yutioslav muhtelit 
komisyonu dün af,tam atideki 
malumatı vertii: 

Dün ve bugilnkü içtimalar es
asında tarafeyn heyeti murahha-

aaları hududun iki tarafındaki 

emvalin ne suretle tasfiye edtle
ce~fnl müzakere etmit Ur. 

Hududun iki tarafında malı 
olanların bil!vaaıta ve ihtiyari 

mübadelatta bulunmalarının en 

iyi tasfiye usulü olarak, iki hüku

mete tavsiye edilmesinde muta
bık kalınmııtır. 

KAPTAN VAPURLARI 

K .\l~ADENİZ 
SÜl~'ı\'r POSl";\ ... ·ı 

Muntazam ve lüks kamara
ları havi elektrikle m ücehhez 

Kemal 
~a~:rr~ Pazar 

günü ak§amı sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon Rize ve Hope iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Mahalli müracaat Sirkeci 
Y alıköşk caddesi Alaiye han 

birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acentesi. 

il • • • 

BUYUK 
• 

~ . ncı 
TAYYARE PiYAN81SU 

2. inci keşide 11 .ı\larttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lira 
AYRICA: tn,000 10,000 Liralık il<ran1iye 

ve 10,000 Liralık bir n1ük:)fat. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaı· 

Diğer tasfiye usul!erl için mü
teakıp içtimalarda müzakerat ya· 
pılacaktır. ••T~el•emfo•n9:•I•st•.•4•2~40 .. ım:ı;~#• SC.~7~?a+lllllm&&Dlm9•i.:ılllln.:!i:Imit1z:imll!Clll::iiii::~~ıamE%il&Blll:ll .. smmllSlll..,.. 

._ MrSW -

~lüessif bir irtihal 
Esbak Konya valilerJnden, 

serasker vekili ve İstanbul mu
hafızı kudemayı f erikandan 
Eyup Paıa kerimesi ve sabık 

,~~v"~~~~. 4'!§$ &' Öksürenlere Katranı Hakkı E'.>\rerı1 
~ eresıye ~ 

Kflitbahir bektaıı babası Hayder 
babanın büyük ninesi kamil, 

ve münevver Türk kadınlarından 
Hatice Nafia Hf. bayramın 

ikinci günü akıam üstü Kadı

köyünde irtihali alemi cemal 
buyurmuılar ve Merdivenkö
yünde Şahkulusultan hazlresin
dekl aile mezarlığına defnedil
mtılerdir 

(Ruhu ıadolsun) 

~ İzmir terzihanesinde son ~ 
moda, ehven fiatlarla, son (Q; 

~ Jerecede suhuletli ıeraitle ti 
~ erkek ve kadın kostümler ~ 
~ serian imal olunur. ~ 
~) Ankara caddesi Vilayet •IJ 
~ karıııında No. 17. (fi: 
fil MUSTAFA ve KEMAL ,1 

-~···fj·····' , 
Hacı Arif zade 1 

İsn1ail Hakkı 

~~~~~~~mı~:u:~ 

SELAt\J~K BANKASI 
1888 de tesis edilmiıtir 

Mcr!:c/.i umumi. t ~~ta nh ul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : SelAntk, Attna, KaYal•· 

Her türlü banka muamelatı, ltlbar mektupları, her ne•I 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamellb. 

Tayyare biletleri ve 
.ııııılll•••D••••••••••••••.••••••••-.. tr W umum ga2eteler bayU 
5 TltATROVESlliEMA: Çu~~N.os 1 ~~---~--~--------1•----~·1 
•••••••••••••••••••••••••••••• '

1---.----=- ---=;;;;;;;;--;;;;;;--=---~ "KUR'AN 1 KE R iM ,, 1 N üSKÜDAR HALE SlNAMASINDA 

Bu akıam Ali Ekber Arabcası ile birlikte .Türkçesi 
H • ıt Tayyare biletleri ve kırtasiye aml On Umum gazete bayii Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun Ledi 

Mümesili : Korin Grifit 

·····························: 

Çemberlitaı civarında L.üğatı Kuraniyesini havi 
N. 2 dükkan Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

: Enınivet çenberi : 
~ w • 

: Memleketin ya vrularmı bil- : 
5 gili, gürbüz yetiıtirmek, " Ya- ! 
= rın ,, emniyet çenberi altına • • • • almaktır. Çocuk haftasında : • : Himayei Etfale yardım bu çen- : 

• : bert kuvvetlendirecektir. • • =••••••••••••••••••••••••••a•• ... 8 iJI 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

, . ' ' ''Y Al~IN,,IN 1'1\l{\'ll\lİ 
1 -

i\1art 1 

Senei CUMARTESİ Senet 
Resmiye 8 Hicriye 1 

1930 13~ 

Nanıaz vakıtları 
Alafranga 

s. d. 
Güneı 6,24 
Öyle 12,25 
İkindi 15,39 
Akıanı 18,07 
y-atsı 19,35 
Imsak 4 4 r, 

---- ' 

Alaturka 
s. d. 

Güneı 12,16 
Öyle 6,18 
İkindi u,a2 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,30 
imsak ı o,:rn 

Ali ber r, 1 / Şevval 
--liE!5:21mDBllE~~i7i:Jilli~ ' 7 

Kasım 

121 

tertip edilrn:ı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmtıtir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildllsinin hediyesi 200 kuru~tur 
Kaymak kağıdlm ve al tun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

, ........... 11aı ............... _______ ~ 

KARTON FABRİKASI inşaatı: 
ütün inhisarı umumi 

müdürlüğünden : 
İdaremiz için bir karton fabrikası tesis edilecektir. Taliplerin ııe' 

gün Galatada mübayaat komisyonunda şartnameyi almaları. 

l -- -1 
11••.:ı~~.4' • ._ .... ~0.,.•+Y.~•+•++•++.., +•++!+•!+a!+(••!•(t.ı..!.. t'+A+o!+•:•+:••:••: .. :••!••!• ll ~A AAA.A..A.6. A 

• ~· • • ~ • • • • • • '"' .,.. -. T • ~ '"' o•o ~ 
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O~MA L BA KASI .:. 
·:· 

SEH l\1A YESİ : 10.000,000 ing·iliı lirası •!• • •• 
İstanbul açentcliği - Telefon: lstarıbul 1948 •!• 
Beyoğlu cfairc.cıi - T elefon Beyoğlu t 30J . •:.-

Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadelı veya •!• 
l 1 ••• hesabı cari sure tile avan& ar, po iça ve iskontosu· • 

••• Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve mem~likl .:. 
ecnebi} eye senedat, çek, itibar mektupları ve te graf .~. 

• emirna mele ri irsalfıtı. .~. .................. 
~~A~~Ah~ô~~ .... ~~~~~··~~y .. v. ~ .. ,...o ••••• . 

# OPERATÖR 

Ahnıet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İsti)dü l caddesinde Rus scfaı-ethanesi knı·şımnda 
Surivc han N°: 8. 

ol 

Tc/t>fon: /Jey : /(j]fj 

~---·----------~------------··--' 

M. URİ ve ŞERiKİ . 
llilcünıle Gü111rük nıuaıı1elatı ve nakliyat işlefl ' 

kenıaJı sürat ve enıniyetle ifa olunur. 
MALI ve iDARi İŞLER DAHl fAKIP EDİLİR 

~ Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

~ Telefon : Beyoğlu 4515 lıııl 

~ . ·~ YVTVTVTTTV TTY1YTV.TVVTTT"• ~ 
il+•• Si>- ...... ~. + FELE' llE ~( BAHRİ "'EFif • 
~ B A NKASI ~ 
~ Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,00o l 
V ihtiyat akçe$l: 3,000'000 ' 

lıtanbul merkezi: Galata kara köy palasta. ı 
İstanbul ıubesl : Yeni postahane ittisalinde Alelanıcl 

han. Her türlü .Banka muamelatı icra ve kasalar fcar 
olunur. 

·~~~~~~~~~~ •• .. 4' 


