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~-------------' c Arif Oruç> Beyin mes'ullyeti altında bergiln çıkar 

• 
lsdat ediyoruz: Tarife yüzünden ekmek 15 para fazlaya satıhyor! 

--- - -· -

Ekmek fiatlarında yalnız sigorta ı,...~----''I Damarlarımızda bir damla kan 
on beş para tesir yapıyor! Mora~~om! ceryan ettikçe hür sancağımızı 

Liman nakliyesi, komisiyon, para farkı, Banka l\foratoryom şayiaları asla indirtemeyiz ! ... 
faiıleri hesaba ithal edilirse bu günkü ekmek e~.:.1:~: (Huıuıt) Hint vatanperverleri kongresi çok heyecanlı olmuş, 
fiyatının dörtte biri n1asraf olduğu anlaşılır. Her ne kadar gazetelerden ittifakı ara ile Hindistan istikJalı ilan edilmiştir 

baiılannda bilkAmetin umumi t • 

Ekmeğin iç yüzüne ait bir resinı 
- r azısı .1 inci sa/ıifcclc -

Seyrisef ainin işi tme 
Damat Feridin adamı 

Müdürü 
mıydı? 

El~evm ıneçlis azasınqan Hüs~eddin Beyi (Güleınal) 
den attırarak Damat Feridi(Tolona)gönderen kimdir? 

DGnkü nuıhamızda Seyri ıe
faln hakkındaki muhik tenkitle
rimizi (bir Paıo yüzünden çıkmıı 
tahıt) sebeplere isnat etmek sure
tlle bizi de ıahılyat vadisinde bir 
iki ı6z ıöylemeie sevketmlı olan 
(Burhaneddin) Bey hakkında bir· 
~ alı"T"Ca ıeyler yazmııtık. 

Memleket meı' eleılne (ıahıl
Yat) karııtınldıfl için pek müte
etslr olmakla beraber bntün ve
balı (Burhaneddin) Beye bıraka
rak bu ıiln de bir iki meı' eleden 
bahsedeceflz. 

Gayet iyi bildiğimize göre, el
)bvm Seyri ıefain ldareıl lfletme 
•e ınverte Müdürü olan Burha
neddin Bey (Damat F-erit) ile bir
likte (Pariae) attmls olan bir zat
tır. 

.Damat Ferit ( Cülcemal ) va
puru ile Franaaya atdeceil za
.aum BClrhanedclın Bey o zaman 
Galce•alde ( beaap memuru olan 
eakt bahriye ma.teıan H<laame
dclln Beyi) adeltlnnit, CGlcema
lln heeap memurtux.-- k d ....... en lıl 

aeçmlı ve Pminln le)'l'laefer ıe-
llmeUnl temin etmeyi kendi eli
ne alarak Damat Patayı ıallmen 
( Tolon) limanına çıkarmıı &'\'• 

det ~e, hizmetinden dolayı Da
mat, Ferltten ( Nııan) alnıııtır. 

O zaman bahriye yilzbaıısı 
bulunan Burhaneddin beyin ma
hut yaver Zeki ile Damat Feridln 
maiyetinde ta... Parise kadar 
&itmesi acaba vazife icabı mı idi? 

Dan.at Ferit Hüsameddin beyi 
•caba niçin Ciilcenıalln heıap 
memurlulundan azletmlt ve yeri· 
ne ( Biirbaneddin ) beyi gemini 
hesap m 1 n 
H 

emur ufuna getlrnıiıtf r 
eıa · 
1.! memuru demek o geminin 

•a-aıetı rt-• •ey UJ temin eden zabıt 

.... 
"V AHİDETT. . 4 

IN·,, r hı •metı l 
dolayı mşatı alan lJıırharı:'ttiıı ~ en 

demek olduiuna göre D · 
p ' aınat &flUlın Burhaneddin b f kala.d eye ev-
ml di r? itimadı vardı demek delil 

Halbu ki o esnada 
verler (Gül Cemali) (B vatanper-
ıaplamak ve danı t and1rnıaya) 
kuvvetlere teılinı a Paıayı nıtlU 
yorlardı. etmek lıtt-

(Burhaneddin) B 
cadelenln 

1 
ey' nıillt nın-

ıon arına d ğ 
hamlal (H· . 0 ru kendi 

uıeyın) B 1 S 
ıef ain mGdijrlüğünd ey n eyri-
rine Anadoluy il ehn azli fize-
k 

a ti ak 1 . 
i 1 ay ıonra da ~ e nııı, 
bitınlf tir. (Bu iki rnil~ı mücadele 
için kırmızı ıeritltybıık hizmeti 
d lm ğ r madalya 

a a ı a muvaff k l 
Mücadel a o nıuıtur. 

ilkten t k e nlh_ayetlnde aıker-
h e aGdünu yaptıran Bur 
aneddın Bey' (yelkenci) Kum: 

panyaıına iltica etnıltı btl'lhare 
Devam1 2 inci sahifede 

u Ldhıırdan bildirilıyor: 
düyun ve ıtmendlferler borç- Burada Hint va-
larını bu sene te' diye etmiye- tanperver1erl kongre-
rek bir (moratoryom) ilan ede- si inikat etti ve ittifakı 
ceğine dair vaki olan neıriya- lrA ile Hindl~tan iıllk-
tın hariçte yapmıt olduğu ma- lalini ilan etti ler. 
kus tesirat hakkında malümat 
gelmeğe baılam11tır. Bundan sonra kongre 

Bu malumattan anlatılıyor ki reisi Ulnehru ayala 
kalkarak bir nutuk 

bazı gazete ve hazı kimselerin 
guya bir tedbir lmiı gibi ileriye irat etti: 
ıilrüp işaa ettikleri hakikatle • Ben timdi Hlnt 
alakası olmıyan bu haberler vatanının sancajını 
Türk maliyalile alakadar olan kaldırdım, bu sancak 
ecnebi muhafilde muzur akıüliı Hindin lıtikliıllne delalet eder. ve bu mukaddes aancafa karp 

11 • Buoün wükıelttiiimbr: hür Hın'1iı- hatn olacaktır.,. 
me er yapmı~ ve Türk (ünü- • ;r l f ır tan sancağıdır ve cüm emtze arz- •atı. artık ne Hindu, •• l.IAm 

Maliye \'ekili Sarç o?Jlu Sıikrıi Bey 

fiyeleri) ıukuta baılamııtır. Bu 
hususta alakadar olan bazı 
ciddi zevat, hüki\metin (Devlet 
Bankası) teıkil ve bazı milhlrn 
mali münasebetler te~lı ~yle
mek üzre bulundufu fU gün· 
lerde böyle lüzumıuz ve ınan
tıkıız bir haberin 1nyu ve 
revacından dolayı tee11iirlerinl 
beyan ediyorlar! 

Çünkü; Hüktlmet bu sene 
(Hazirana kadar böyle .bırpara 
tediyesine mecbur delildir, bu 
itibarla bu taımvvurlar yalnız 
mantıkuz deill ayni za ınanda 
mevsimsizdir · 

Mes' elenin ciddiyetini ve et-
raftaki ıısl teeılrlni nazarı 
dikkate alan ınaliye vekAletl
nln bir teksiP neıretmesl kuv
vetle mt1bteıoeldir • 

Hazine lehine 
~- . 

ı ınilyon liralık kredı 
.Ankara, 9 (A.A.) 

Ald 111aldmata nazaran 
kanıbty~ım:.1ıkında hiikdmetln 
aldıfı tedbtrlerln yakın bit atide 
kat'ı tesir ye oetlceleri görülecell 
muhakkaktır· Sovyet h(i}ıdmetl 
Türkl eden atmakta oldufu em
valin ~ukabili olan takriben bir 
milyon altı yilzbin dolan hazine 
emrine tediye etmiı ve bunun 
mukabili olarak Sovyet hük6m"tl 
lehine açılan Türk ltra11 kredlılle 
Ruıya için mübayaata ı6r' atle 
devam etmekte bulunmuıtur • 
Kommeralyall ltalyana banka· 
smca daha b6y0k itlerin bir mu
kaddemesi olmak üzre hazin• 
lehine bir milyon lnıtlls liralık 
kredi açıbmftır. 

dır kt, damarlarımızda bir dam- ve ne de Şihız. Belki cfınaleabs 
la kan ceryan ettikçe onu kim- evvel ~e lhır Hintliyi&; IMsa•• 
senin todlrıneılne. meydan ver- üzerinde yaıamamas ve buaaa 
memeliyiz. Biz yakında dOıman- Gzerinde 6lmemlz icap eder •• 
lanmızla tiddetll ve uzun btr har- Hint vatanperver konarellnl• 
be gtreceiiz; ellerinizi kalbiniz her ıene inlkadıncla a)ltan i-
nzerlne koyunuz, ıözlerlnlzl ıan- lemdeki hür ve ılyaal cemiyetler 
caJa kaldırınız ve ,ereflniz ilze- ve heyetler tarafınc:lan tebrlk-
rlne yemin edlnla ki bu aancalın nameler aldıtı atbı bu ten• de 
mecdlnl muh•fua edec:eblni& 0 • Japonya, Kona, Çin, Flllple, 

...... ......,. ....... ..a- en., Amerika, ı • .ua .... ~ 
eak .. .,..,... ..... .., .... ..... .. • .,.., ~ ..... ......... 
~an·~emla ederls cltye batırdılar. tebrik ye temennlyab .. .. 

Hatip '6dne devamla dedi kh telaraflar almıılardır. Irak, Su· 
•su sancak Hındtstanın san- rlye FtlJıtin ve Mısırdan bir 

cafıHır. Ne Hindu, ne ınnıliim1an •es ltllllmemeıl kongreyi müte-

de baıka bir taifenin a e- eaatr etmtıtlr. 
ve ne üt j ınidir. Belki o cümleılnln m 1 e- Bu Arap ve alam -memle-
rek ve alesaeviye mah ve alem- ketlerinin tebriklerine mani olan 
leridlr. Bu anden sonra taife me- l8J'ln oralarda Hindlatandan 
ıalthtnl vatan meıalthine tercih ıerl kalmıyan maaalp ve h.11,..,el 
eden herkeı yemininde 'Yala~.;"".,;o-.!'i'al oldufu ıiipheıizdlr. -
Bu seneki Ticaret odasi kongresi 

nihayet dün hitama erdi 
_.. ...... , ~ ..... 

Kongre reisinin dal~1~1lığına g~Jdi.Bu da.lgı~h.kla 19.30 
diyecek yerde c< 330 senesı J{ongrcsı bıttı » dcdı 
Ticaret odaıı 1930 ıenesl kon- 1 nayı encGmenlnln tet•lkı aana-yl 

l greılnlıa ıon içtimaı dün aktedll- ı kanununun 4 6~0 faslındaki 
1 

dl. Zapll sabıktan •.~mra Gazi muafiyetlere tema• ediyordu. 
Hazretlerine konıre kuıat edildi- Bunların yerine kanundan istifa-
il zaınan keıide edilen telgrafın de eden umum müe11eaelerfa 
mukabili olan teıekkilmame o- 3 üncil faılmdakl muafiyet ve 
kundu. Ruznamenln birinci mad- milesseeelerln hepsinden istifade 
deainde zikredilen konvenln aa- De•amı 5 inci ıablfede 

=-

- Ne var ne yok 
- Tasarruf •. ~ 
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Konferans ınüzakeratı 

ne halde? 
Londra konferansı bekleni

len ümitlere rağmen henüz kat'i 
bir neticeye iriıilmekten uzak 
bulunuyor. Maamafih konfe
ransta büyük bir faaliyet hükmet
tffi de aıfkardır ve bu husus 
konferanı muhitinin hüsnü niyetle 
meıbu bulunduğuna delalet 
eaer. 

Bir taraftan mürahhaslar 
husust mükalemeler ile arala
rındaki prensip ihtilaflarını 

izaleye çalıııyorlar, diğer ta
raftan teknik komisyonlar dahi 
murahhasların tekliflerinin fen 
noktasından tetkik ediyorlar, 
onların telifini kolaylaıtırmak 

için tedbirler a;:oamakla meıgul 
bulunuyorlar. 

Vakıa henüz ne mürahhas
ların hususi mükalemelerinden 
ve ne de teknik komisyonların 

tetkiklerinden müspet bir ne~ice 
haııl olmamı§ ise de konferansta 
devam eden faaliyet l: er halde 
meyuslyetle telif edilemez, bi-

' lakis ınuvaff akiyetli bir netice ia

Uhaal için umumi bir arzu bes
lendiğini gösterir. 

Ancak bu umumi arzunun 
maddi bir mahiyet iktisap edebil
meıi için umumi fedakarlık lazım 
olduğu bedihidir. Acaba konfe
ranı mürahhasları mütalebelerin
de er geç bazı f e.dakarlıklar yap
mağa katlanmak istiyecekler mi? 
Her halde müzakeratın muvaf
fakiyet mihverini fedakarlık ka
fi yesl teıkil eder. 

Eğer mürahhaslar konferan
~ID ciddi bir neticeye iktiran et-

/ meılni arzu eylemekle beraber 
fedakarlığa yanaımak fikrinde 
deffl iıeler beılenilen bütün ar
zuların ve netice itibarile göste
rilen bütün faaliyetlerin abes ol
duğu, bütün müzakerelerin aka-

mete mahkum bulunduğu füphe
ılzdir. 

Münakaıa edilen her mes' ele 
azçok mütekabil fedakarlıklar ile 
tesviye olunabilir. Isrardan, tea
nütten hiçbf r hayırlı netice hasıl 
olamaz. 

Konferanı mürahhuları ise 
heman daimi surette hususi mü
zakerelerde bulunmakla beraber 
henüz iddialarında israr edip du
ruyorlar, fedakarlığa meyil gös
termiyorlar. Bir tar.s.ft1.1n İngilte
re ve Amerika mürahhasları Va
ılngton itilafına rağmen henüz 
prenıip huıusurıda bile uzlaıami
yorlar diğer taraftan Japonya 
nıurahhaıı dahi deniz teslihatı

nın lngiltere ve Amerika için tes-
1 pil olunarak kuvvetin onda yedi

ıi niıpetinde tezyidini talep edi
yor. Halbuki Vaıingtonda be~te 
Gç nispete muvafakat eylemişti· 

Fransa ve ltalya mürahhasları 
lae aralarında uzlaımaktan henüz 
oldukça uzak bulunuyorlar. 

Zaten en büyük ihtilaf Fransız 
ve ltalyan mürahhasları arasın
dadır, ve pek kolay da tesviye 
olunaıniyacaktır. İtalyan mürah
haıı Bahrı ıefit ile Adriyatik de
nizinde İtalyanın vası menfaatleri 
bulundutunu ileri sürüyor, bunla
rın müdafaası için kuvvetli bir 
donanmaya hatta Franıanın de
niz kuvvetine müsavi hır kuvvete 
ihtiyacı olduğunu iddia ediyor. 
Fransa iıe kendisinin 1ıayet vası 
bir nıüıtemlikAt hükumeti olmak 
haaebile o nispette bir deniz kuv
veti ile mücehhez bu?unmaaı la
zım geldiğini halbuki İtalyanın 
timdikl coğrafi vaziye ti itibarile 

Bir aile İngiliz teklifi Telsiz telef onlu 1 
>~<- • ->~.- ~.-

İlk Fı;nsız tireni Tan1amen bo~azından ke- Amerikan teklifine yakın 
Parla, s (A.A) 

Telsiz telefonla mücehhez ilk 
Fransız treni bugün Paris - Rouen 
hattı üzerinde iılemeğe başlamıı-
lir. 

l~ulgar~a ~· l..ahey itilaf
nan1esını kabul ettiler 

Sofya 9 (A. A.) 
Meb'usan meclisi, 3 gün devam 

eden hararetli müzakerelerden 
sonra Lahey itilaflarını kabul 
etmittir. 

Kon1ünist fırka gayri 
n1enkul emlakini sattı 

Berlin 8 (A.A) 
Alman komünist fıraksı gayri 

menkul emlakini 8 ,5 milyon 
marka satmııtır. 

Buzlar içinde kaln11şlar 
Nevyork 8 (A.A.) 

Siblryada kain North Capo
dan alman bir habere nazaran 
tayyareci Eielson'u aramağa 

çıkan tayyarelerden birinde bulu
nan Svensen ile bazı aylarca 
Numak 'isminde bir vapur içinde 
ve buzlar arasında kaldıktan sonra 
kurtarılmıılardır. Genç kız baba
sile kendisinin sağ ve salim olarak 
Teller'e bir tayyare ile getirildik
lerini telsizle bildirmiıtir:. 

İspanyada iki tren 
çarpıştı 

Madrit. 9 (A.A) 
Seville postasını getiren tren

le Madrit - Alikant treni çarp
mıılardır. Bu kaza yüzünden bir 
kiti ölmüı 15 kiti de yaralanmıı-
tır. 

o derece kuvvetli deniz teslihatma 
thttyacı olmadığım beyan ve bu 
hususta israr eyliyor. 

Şu halde konferansta henüz 
mühim bir terakki eseri görülmlyor 
demektir. Hususi müzakerelerin 
hemen fasılasız surette devamı 
ve teknik komisyonların hemen 
daimi olarak tetkikatla meıgul 
bulunması itlerin oldukça ilerle
miş bulunduğuna delalet etmez. 
Kaldı ki henüz mürahhaslar or
duda projeler hakkında bile kat'i 
bir itilaf ha&1l olmamııtır. Ve bu 
itilaf hasıl oluncıya kadar hususi 
müzakerelere devnm edilecek, 
umumi içtima aktinden içtinap 
olunacaktır. 

z ;ra eğer hususi müzakereler 
kemale gelmezden evvel umumi 
içtima a ktolunursa h içbir netice 
husule gelemiyecek, ihtilaflar te
sviye olunamıyacak, konferans 
da akim kalacaktır. 

f 

Biz henüz öyle ümit ediyoruz 
ki mürahhaalar olsa olsa bir 
müddet daha çetin münakaıalar
dan sonra nihayet biç değilse 
deniz teslihatının tahdidine mü
teallik esaslı noktalarda birleı
meğe mecbur olacaklar. Zira 

kim kalmama11 bükonf eransm a 
tün allkadar hükumetlerin de 
bilha11a ik hsadi menfaatleri ica
batından olsa gerektir. 

Her halde konferans itleri ne 
de olsa inkiıaf etmek üzeredir, 
ve vaziyetin ta' aızühu artık ge
cikemez. 

siJn1iş bulundu olan bu t eklifin n1ctni 
Tunus :9 (A.A.) neşredildi 

Tunus civarındaki köylerden Londra, 8 (A.A.) 
birinde bir baba, birana ile bun- Amerikan murahhas heyeti-
ların kızlarından mürekkep bir nin teklifine bir cevap mahiyetin-
ltalyan ailesi boğazlarından de olmamakla beraber bu teklife 
kesilmiş oldukları halde bulun- pek ziyade yaklaıan İngiliz tekli-
muıtur. Bu cinayetin fail ve sa- finin metni neıredilmittir. Bu 
ild erl meçhuldür· metne naza1·an 1ngiliz murahhas 

ıükafat veriliyor heyeti tonilato miktarının 330 hin 
olarak tespiti esasına göre zırhlı 

Delhf, B (A.A) gemiler miktarının 15e, büyük 
Ceçen birinci kanun 23ünde kravözörlerin 15'e ve küçük kra-

Hindistan umumi valisini götüren vözörler adedinin 3oe indirilme-
trene bomba ile hücum edenlerin sini kabul etmektedir. 
ele geçirilmesini mümkün kılacak İngilizler, zırhhlarm istiap 
ihbaratta bulunanlara 1500 rubye 
mükafat verileceği zabıtaca vaat 
ve ilan .edilnılıtır. 

Frünsada İctin1a sigorta 
Paris, 8 - ( A.A. ) 

Meb'usan tneclisi bütün gece 
ictimai sigorta kanununun tatbikı 
hakkında verilen istizah takrir
lerini müzakere etınittir. İçtima
da M. Tardieu de hazır bulun
muıtur. Kanunun tatbikı kayıt 
muamelelerinin \'e bu layiha hak
kında ayan nıecliılnde müz "\kere 
edilen bazı tekliflerin! neticelen
dirilmesine imkan bırakmak üzre 
~Mayısa bırakılnuıtır. 

hacimlerinin 35 bin ve 25 bin 
tonilato olarak tespitini ve bu 
nısıf gemilere 4 00 ve 380 mili-· 
metrelik toplar konulmasını iste
mektedir. Halbuki Amerikalılar, 
istikbale ait bazı noktalar hakkın
da ihtirazi kayıtlar ileri sürmek
tedir. 

Bundan baıka İngilizler hava 
nakliyatına ait itlere tahsis edi
len ve istiap hacimleri 1 O bin to
nilAtodan fazla olan nakliye ge
milerinin de tayyare gemileri sı
nıfına ithal edilmeılni istemek-
tedir. Bu talebin bilhaasa Fran-
sayı istihdaf ettiği zannolunuyor. 
Gene İngiliz teklifinde küçük fi
lolara piıtarlık eden torpito muh
riplerinin istiap hacimlerin in 1800 
tonilatoya indirilmesi . istenmek
tedir. Halbuki Fransanın malik 

Hükümete itimat beyanım 

mutazammın ta.krir reye konmuı 
ve 257 muhalif reye kar§ı, 315 
~ey ile kabul edtlmiıtir. M. Tar
dleu, içtimai siğorta kanununun 
bir Temmuzda tatbıkını temin 
için ayanda müzakere edilmekte olduğu bu sınıf gemiler arasında 
olan teklif \'e layıhaların kabul 3 bin tonilatodan fazla olanları 

vardır. edilmesi için çahıacağını ıöyle-
miıtlr. · İngilizler, diğer torpito muh-

. · l riplerinin istiap hacimlerinin 1500 
Düyunu un1unuye ış eri tona indirilmesini de arzu et-

Paris: 7 - ( A.A.) mektedir. Halbuki, elyevm Fran-
Usmanh düyunu umumiye sanın elinde bulunan torpito mu-

nıeclisi idaresi, bir teblig neıret- hripleri arasında bu haddi te-
tirnıl•tir. Bu tebliade Türklyenin b k I 

v e ca vüz eden irço gemi er harici borçların tesviyesini beı 
d vardır. sene müddetle tehir e eceğine 

dair olarak ecnebi menablden 
tereuuh eden hst.berlerin sür'atle 
tekzibi !ıuıuıunun Ankarada Tür
kiye Maliye vekilinden rica edil
mit olduğu beyan edilmektedir. 

ı·ürk parası 
Paris, 7 (A.A) 

İstanbuldan J-lavas Ajansa 
bildiriliyor: 

Mali muhafil, Türk hükömeu
nin altın paranın istikrarı men
faatine karici borçlara kartı bir 
moratoryom kararı ittihaz ede-
ceğine dair olan ihabere büyük 
bir ehemmiyet atfetmekte ~e ye
ni bir siyaseti maliye takibı ihti-
malini derpiı eylemektedir· 

l~oınanya intihabatı 
Bükreı, 8 (A,A) 

Eyalet uınumi meclisleri için 
yapılan intihabatta hükumet nam
zetleri 2300 azalıktan 1933 
azalık kazanmııtır. Liberal fırka. 
316, Macar fırkası 7 0, Alman!ar 
10, sosyalistler, 11, ceneral 
Avaresko fırkası 9, diğar fırkalar 
16 azalık temin etmiılerdir. 

,-.··························~ 
: ÇOCUK HAFTASI 5 
• • : 23 niaanda baılıyacaktır : 

'-•••••••••••M••E••·········-'t 

Paris, 9 (A.A) 
" Jurnal " gazetesi Londra 

konferansından bahsettiği sırada 
İngiliz , Amerikan itilif mdan 
tahtelbahirler için 7 O bin toni
latodan ibaret bir had tayin edtl
mit olmasının Fransız murahhas 
heyetini çetin bir mücadele kar
ımnda bırakacağını tahmin edi
yor. Bu gazete mütale:ılarına f u 
suretle nihayet vermektedir. 

Fransanın bu mücadeleden 
galip çıkması için çok muvafık 
bir vasıtası ve çaresi vcndır. O da 
İngiltere ve Amerikanın pek zi
yade m4lhtaç oldukları bahri bir 
itilafa ihtiyacı olmamasıdır. 

Beynelnıilel tediyat 
bankası 

Bale 8 (A.A) 
Beynelmilel tediyat bankası 

teıkilat heyetile İsviçre maliye 
nazırı bugün uzun uzadıya gö
rüımüılerdır. Ağlebt ihtimale 
nazaran hükumet, beynelmilel 
bankaya 80 oda ile 3 büyük 
salon bulunan Univers - Savoy 
otelini tahsis edecektir. Bankanın 
idare meclisi Mart iptfdalarında 
içtimaa davet edilecektir. Mecliı 
bu toplamımda reis ile umumi 
müdür intihap edecektir. 

- •; M(>--:;C- -

~iaca rista nla f eshcdilen 
t icnret rn uah<. dc. si 

Ankara: 9 (Hususi) 

Macaristanla Türkiye arasın· 
daki Ticaret muahedesinin geçell 
teırinievvel ayının 26 ncı giioil 
feshedilmiı olduğu malumdur. 

Bu mukavele önümüzdeld 
martın 27 nci gününden itibaren 
meriyetten kalkacaktır. 

Aln1an n1uka velesi 
Ankara: 9 (Husuti) 

Türk - Alman ticaret muka" 
velesi de gecen çarıamba günO 
bitmittir. 

• 

Hariciye Vekaletile Almanlar 
arasına a devam eden yeni müza" 
kereler ikmal edilincieye kadar 
Almanya hükumetile muvakkat 
bir (modüs) aktedflmiıtir. BunuO 
müddeti istediğimiz zaman feı" 
hedilebilmek kaydile önümüzde" 
ki nisanın birinci gününe kadal"" 
dır. 

Bu müddet zarfında Alman
lara Türk gümrüklerinde en zi

yade müsaadeye mazhar millet ınlf 
amelesi yapılması kararlaıtırıl-
mııtır. 

Litvanya ile 
Ankara: 9 (Huıuıi) 

Litvanya ile biten Ticaret 
muahedesi yerine altı ayılk bir 
(modüs) yapılmııtır. Bu da en zi
yade müsaadeye mazhar millet 
esasına müstenit bulunmaktadır. 

1\'I üs kira t ıncn1urların111 

nıaaşları 
Ankara 9 (husuıi) 

Müskirat İnhlsarındakl me-
mur ve müstahdfminfn maar 
larına 19 3 O hazirandan itibaren 
barem kanunu tatblkına karar 
verilmittir. 

Memurların maaılarını mikta .. 
rına göre barem kanununda tayin 
edilen derecelerde maaıları tel" 
viye edilecek, hiç bir memurun 
maaıı tenkis edilmiyerek bilakl• 

' tezyit edilecektir. 

l\lüskirat n1üdürü 
Ankar~ 9 (huıusi) 

Müskirat İnhisarı M. N. Aııdl 
bey bugün İzmire gitmittir. Aıııd 
bey İzmi rdeki müskirat ldareıinl 
tetkik ettikten sonra İstanbul• 
dönecektir. 

Anıerika itiraza başladı 
Vaıington 8 (A.A) 

Ayan meclisi bahriye enciİ" 
meni reisi gazeteler vasıtastll 
neırettlği bir beyannamede Lon .. 
dra konferasında M. Stimsoll 
tarafından izah edilen progr• .. 
mın Amerikanın bahri ihUyaÇ" 
larını açıktan açığa ifade et111•" 
diğini ve bu ihtiyaçlara tekabol 
eylemediğini kaydetmektedir. .................................................... ~ .... 

Sevrisefain işleri 
"'Birinci sahifeden de\'aıl' 

(za valh Seyrisefaln ldaresiP1" 
baıına bela keıilmeie muvaffalı 
olmuıtur. 

0 
Bir gazetenin haklı tenkıtler~i 

(alelade bir Para yüzünden) \'a 

oluyormuı gibi göstermeğe ye~~ 
neren, bu muhterem zatın .. 
böyle ıahıi küçüklüklere diitiit ... 
mek m~cburiyetinde bulundur~,., 
sına müteesaifiz. Burhaned a 

( ırııP 
Beyden Yarın) gazetesi na J<ç• 
hangi Pasoyu aldığımızı aÇ• ııı• 
tasrih etmc..sini de tekrar ediyor Jll 

k h ta (Yarın) Gazetesi çı a ~·· 
iki ay oluyor. Seyri ıefAin ıd:lfJld 
(Yarın) gazetesi namına 

1 
ur? 

ve hangi hat için Paıo \'eflll 1 



10 Şubat 

Ekmek fiyatlarında yalnız sigorta 
on beş para tesir yapiyor ! 

Li!11a~ nakliyesi,. kon1isyon , para farkı, Banka 
f ~ızlerı hesaba ıthal edilirse bu günkü ekn1ek 
fıyatının dörtte biri nıasraf olduğu anlaşılır. 

Ekmekler hakkındaki dünkü 
tetkikatımızda yalınız değlrme
cilerin vermtı oldukları (sigorta) 
iicretlerlnin ( ekmek) baıına 1 o 
para masraf lıabet ettiğini yaz
mıttık. 

Bu meı' ele hakkındaki tahki
katımızı teval ettik : 

Değirmenciler vaııtaıile ılgor
ta licretl olarak bir ıenede veril
lllft olan (350,000) lira primden 
(so,soo) llraıı deilmıenlerln bina 
\'e makinelerine alt ılgortalann 
Ücretidir. 

Geriye kalan (269,800) Ura 
Gcret bir ıenede (9,500,000) liralık 
hububat için değirmenlerin ver
ini t oldukları ılgorta primidir. 
lıtanbulda hır ıenede ıarfolunan 
ekmeğin kiymetf (23,000,000) lira 
olduAuna ve yukardakl heaapta 
Yalınız (9,500,000) liralık bir kıs
mının ıigorta Qcreti dahil bu
lunduğuna nazaran, hariçte 
( 13,500,000) liralık zahire ve 
S.ire ile fırınların ılgorta ilcretleri 
lc.lmaktadır. 

Yalınız lıtanbulda ılgorta 
Gcreu olarak verilen paradan 
•lanek batına laabet eden maı
l'afın mıktan hakiklılnl bulmak 
için geriye kalan (13,500,000) 
il rabk (mal) ile fırınların ıigorta 
ücretlerini de heıap etmek lAzım-
dır: 

Bu on üç buçuk milyonluk 
(zahire) (un) veıatre kısmen 
Haydarpatadakl (silolarda) yalı 
kötkündekJ anbarlarda ve ıair 
mahallerde bulunmakta olduğuna 
IÖre, tarife maelblnce bunlardan 
alınmaıı lazım gelen ücurat vasati 
(121,000) lira tutar. 

lıtanbulda mevcut fırınların 
-.iedı (24ı7) olduğuna ve her 
(\iç bin) ile (on bin) lira ara
llftda bir miktar için ılıorta 
(dlldiitne göre, ıenede vaıati 

ı;.~500,000) liralık bir ıemıaye 
lı temine alınmaktadır. 
ı:"ırın binalarının bir kıımı 

ahtap ve bir çoğu da adi ka
glr oldufu için tarife mucibince 
sınıflarına mahıus fiatlarla be
raber (yüzde iki) ıilrprlm alın
dığına nazaren vasati senede 
(20,000) lira sigorta ilcrett ver
mektedirler. 

Yukarıkl hesapta görüldüğü 

Qzere, değirmenler vaaıtaıile 
(9,500,000) lira üzerine yapılmıı 
olan sigortaların ücreti Haydar
pata sllolarile sair anbarlarda 
mevcut (12,500,000) liralık hu
bubatla fırınların sigorta ücret
lerinden fazla olması, sigorta
cılar dairel merkeziyesindekl 
tarife komisyonunun değirmen
lerin (silo) ve depolarına fazla 
flat koymuı olmalarından ileri 
gelmlttir. 

Şu hesaba göre değirmen
lerden baıka latanbulun ihtiyacı 
için, ayrıca (141,000) lira daha 
sigorta ücreti verildiğinden, 
ekmek baıına beı para daha 
masraf biner ve ekmek flatının 
yükıelmeafne ıebep olur. 

Bu hesaplar lıtanbulun ihti
yacı için lazım olan zahire (un) 
ve ıalreye aittir. 

lıtanbulun civarındaki ıehlr
lere ıevkedllmek üzre getlrilmıı 
olan ve Türklyenln diğer mahal
lerin~eki hububat üzerine yapıl
mıı olan ılgortaları hesaba katar
sak, senede ne mühim para ver
mekte olduAumuz anlaıılır. 

Görülüyor ki bu vadideki tet
kikat tamik edildikçe halkın ne 
gibi göze görünmiyen fırıldaklar 
yüzünden pahalı ekmek 'yemeğe 
mecbur oldutu meydana çıkar. 

Sırf ılgortalar yüzünden bir 
ekmeğe (15) para fazla verildili 
açıkça tahakkuk etmektedir, 

Diğer taraftan (Liman) nakliye 
masrafları, faiz, komisyon ve 
ıaire de ıu hesaplara zammedi
iecek oluna ekmek flatının (dört
te) birinin hangi ellerde ve nere-
lerde kimlerin ceplerine girdiği 
meydana çıkmıt olur. 

~~~~-----~----~~~~. 

Mükemmel 
l(apalıçarş:'"" ;ıkıldığı za
ınan emanet ) etişecek 
kapalı çartının tamire muh

taç btr hale geldlfi yazılmııb. 
Eın..net tahıılara alt ve müıte
•elc bir mal olan kapalı çarıının 

_tamtrtle allkadar olamıyacafını, 
Jalnız tehlike ve inhidam vuku
uncla tedbir ahnabllecellnl be· 
Jan etmektedir. - -... ..... ___ _ 

Feyziati ınektebi 
Geçenlerde Jaaan F--ı--u 11-

ıeılnln Kız aıneb bant aaektebt 
blna•na nakllle am 11 h 

k bl • ayat 
me te nln calalotlu d 
l bl b n a ınGna-

• P r lnaya taıınnıaıı t k 
etmlttlr • e arrGr 

Vilayetin 930 bütçesi 
Encümeni villyet dün içtima 

ederek vilayetin 980 bütçesini 
tetkik ve taıtik etmııur. 

J)efterdarlıkta imtihan 
28 Şubatta Defterdarlıkta bü

~Gk bir imtihan açılacaktır. Bu 
mUbana 85 liradan fazla maaılı 

olupta terfi etmek 
b 1 arzusunda 

R
u unanlar dlhil olabileceklerdir 
unda k 1 · 

'8lt azanan ar taırada mühim 
Ilı vazifelere tayin edllecelcl ..ı. erwr. 

Polisler 
~

Camilerde nlukabele oku-
nacak n11? 

Poltı m-dü - ş u ru erif Beyin bazı 
poliı mem ı ur annı camilerde mu-
kabele ok )1. 

b unıasa mecbur ettiği ve 
u gibi poliılert ılvll elbise ile 

camilere ııra il ö d 
k 

e 1 n erdifi dün 
a ıam çıkan o l 

.. azete erden birisi 
tarafından yazıl 
P l B b b 

nııttı. Vali vekili 
azı . u uıuıta 

- Ben bövl bt , e r teye lhtlnıal 
vermiyorum denılttlr. 

Otomobillerin sür'ati 
Otomobtllertn azamı 

büalerln de 15 kilonıet d20, oto-
1 , re en faz
a ıGr atle gitmemeleri h 

dakt dahili akkın-
ye YekA.lettnin 

Ş h emrı 
e remanetlnce alak d 1 a a.r arat b 

lig edıtmı1ur. Em t e -
a.ne ' vekll t 

bu emrini Han ed k e in 
ece tir. 

Vali muavinliği vekal f 
Muhiddin Be e 1 

Ye vekaleten Vali 
ve Şehremlnltfı vekillt)l.ı . 
f • vazıf eılnl 

1 a etmekte olan V 11 a muavini 
Fazlı Beyin Yerine' lıtanbul Vali 
muavinliği vek&letine B il le ' eyo u 
aymakamı Rıza Bey tayin edil

mlıtlr. 

I 

YARIN 

Romanyada 
~-~ .. 

Siysısi mücadeleler 
Sabık Baıvekll ve Liberal fır

kası lideri M. VtnUla Bratyanu 
naibi kırall mecltalne aönderdlii 
bir muhtırada, Romanya siyasi 
fırkaları araıındaki mücadelenin 
teve11ü ve dahili harp intaç ede
bllecek mahiyette olduiunu be
yan etmektedir. 

M. Bratyanu HilkQmet fırka
sının, Romanyada yakında ya
pılacak belediye ıntıhababnda 
müntehtplert tethtı için bir fırka , 
orduıu tetkil etmekle ittlham et
mektedir. 

M. Bratyanu klllıenln de ıl
yaai mücadele sahasına ıilrük
lendiğlnl beyan ediyor ve dinin 
menfaati içinde çalıttıiı ve mü
cadele edlldiflni kanaati hbıl 
olmak için, hükftmetin bu fırka 
ordusunu kilisede yemin etmefe 
sevkeyledlilni de tl&.ve ediyor. 

Hük6met gazeteleri de kendi 
taraflarından, Liberallere karı• 
mütekabil tethlı lttlhamatı tevcih 
ediyorlar. Ve ayni zamanda on
ları Romanyanın tlmdlki idaresi 
aleyhinde saray muhafili arasın
da intrlkacılık yapmakla tedtt 
bir ıurette lttlham ediyorlar. 

Yunan istanda 
~ 

Şark tamirat konferansı 
Ati nada " Elef teron Vlma ,, 

gazeteılnden : 
Dün Yunan Baıveklll Müıyü 

Venizelos, Yunan Parllmento
ıunda La Hayedekl Şark tami
ratı koferansında Yunanistan hu
kukunun muhafaza edildiğine 
dal r bir nutuk Irat eünlttlr. Yu
naniatanın Şark tamlraından 

ıenede 443,400,000 drahmi ala
caiını ve bütün harp borçlannı 
kapatabildlfl gibi fazla olarak 
bfitçeılne ıafl kazanç olmak üzre 
264, 750,000 drahnıı gJreceğinl 
ve cem'an yekun 86 ıedede 6 mil-

yar 536 milyon almıı bulunacağı
nı beyan etmiılir. 

- ••t>MM<t••-
Türk Yunan işleri 

Atına ( Hususi) 
HarJclye Vekili Ankarada 

hazırlanan Türk Yunan ltlllfı 
projesini tetkike baıladı. Yeni 
itilaf evvelce Tevfik Rüıtü B. ile 
M. Papa araıında halledilmff 
olan meı'elelerl de ihtiva ediyor. 
Bir çok tarzı teıvlyelerl muhtelit 
mübadele komisyonu tatbik ede
cek ve ihtilaf çıkarsa yalnız 
bitaraflar rey verecektir. Halle 
muhtaç kalan meı' elelerin en 
mfihlmlnl mübadil eml&k meı' e· 
eleıl tqkil edf yor· Bu eml&.kta 
vakıf ve cemaat emlaki de dahil
dir. 
~~~~,.,,,~--~~ 

Sütler gene bozuluyor 
Son günlerde ıiitler gene lçll•

mlyecek bale gelmltUr. Halka 
•<it diye ıatılao 1eylerln ıütle biç 
allkaıı yoktur. Yarıdan fazla ıu 
karııtırılan bu beyaz renkli mad-
deye k l ire karııtırılıyor. 

o a ve •6._ ... _.~~ 
~ ..... .!it~~~--. 

Sahife a 

İyipli Ha[t ağırceza nıahkemesinde 

Kadın avcısının 
liralık serveti 

on beş 
varmış! 

bin 

Kadın avc11ı Eylpli Halldin 
bu sefer de alırcezada muhake
meılne batlandı. Davacılar Ayte, 
Rana ve Satenik hanımlardı. Bu 
dava evvelce a üncü cezada iken 
hadisede cebir ve tiddet .te görül
düğil için ağırcezaya nakledil-

mittl· 
Ayıe ve Rana hanımlar mah-

kemede bulundular. 
Ayte H. dedi ki: 

- Bet, alb tane ! dedi. 
Reis, aklına gelen mi bu ka· 

dar? 

- Evet, 

Beklr ve 810 tevelltUICl oldu· 
iunu aöyllyen maznun, ıenet ta· 

hıbt olup olmadıfı hakkındaki 
ıuale de ıu cevabı verdi • 

- Ben zenginim, bu a6yle
dikleri paralara tennzCll etmem 
onbeı btn liram var. 

- Kaıımpapdan aandalla 
karııya · geçerken lytpll Halit - Bu parayı naııl kazandın 1 
Sandala atladı. Bana taban- - Babam bat Uirbedardı. 
ca çekti. 2 beıt birliğimle 16 lira - Baı tnrbedarlar bu kadar 
paramı aldı. para kazanır mı ? 

Rana H. ıu ' yolda iddiada - Hanımnlnemden de anne-
bulundu: me, ondan da bana miraı kaldı. 

- Ben memurum. Seni kara- Maznun kendini müdafaa e-
kola ıötüreceğlm, diye beni zor- derken müddeiler hakkında ll•rf 
la otomobile aldı, tltliye götürdü. geri bakındı söyledlllnden mah-
Çifti 45 Ura eden bilezikleri- kemenfn thtaına ojradı. 
mi, bir de Halep iti ıerdanlığımı Müddeti umumi, Ayte hanımı 
aldı. Sandalla aötilren sandalcı Ordulu 

M. Satenlği~de ifadeıl okun- Ahmedl de ıahlt sıfatlle celbini, 
du; bu ifadeye nazaren Halltle Madam Satenffln de munanla 
Beyoğlunda Tokatliyan önüode muvaceheıi için celbini lıtecll, 
tanıtmıılar • mahkeme de bu yolda karar Ye-

)yipll bunun da parmafındakf rerek muhakemeyi baıka bir ,ene 
yüzükleri ve 4 liralık ıaatinl gas- talik etti. 

petmfı. Rlna H. ı Şııllye 16tGren oto-
Mahkeme reisi, müddeilerden mobil ıof örilntm de, lyipll Halitle 

ıonra mevkuf bulunan maznunu teırlkt meıai eden lhaan olu, ol-
latlcvap ·etti. madığı anlatılmak Qzere, ihıan 

Halit, mahkiimlyetin miktarı mahkemeye celbedilecek ve Rlna 

hakkında: • ._.'!·,!a muvacehe edile.ektir. 

Marmara faciasının ikinci muhakemesi 

Dün Yunanh kaptanlara Mahke
meye gelmeleri için mühlet verildi 

Marmarada bir aece çarpı,- 1 
ma netlceılnde, Varna vapurunu,.. 
batıran (Hrlılı) Yunan vapuru
nun birinci kaptanı (Leonardoı) 

ikinci kaptanı Petroı aleyhin-
ve -ı- b deki (Gark auretfle o ume ıe e-

b ) d vaıının ikinci celıeıl 
fyet a 1 b 1 

dan on ikiye yirmi kala atan u 
Afırcezaıında açıldı. 

ilk celıede maznunlar hazır 
bulunmadıklarından zorla ıetfrll
melerl için pollıe milzekkere ya-

zılmııtı. 
Dün evveli bu müzekkereye 

ıelen cevap okunmuıtur. 
Bu cevapta kaptanların 1 ıu-

batta Poliı Dördüncü ıubeye vi
ze ettirdikleri Yunan pasaportu 
ile Sirkeciden trene binerek Yuna
niıtana hareket ettikleri bidlrlli-

d Cevap okunduktan ıonra yor u. 
batan vapurun ıabibl olan _Bulıar 
kunıpanyaıının vekilleri ıoz aldı-

1 Avukatlardan blriıl dedi ki: ar, 
.. - Varnanın aarkına, ihmal 

ve tedbiralzllklerlnden dolayı 
mürettebat ve yolcudan 27 kiıi
nln ölüm6ne ıebeblyet verdik-· 

lerinden dolayı maznun bulu
nan iki kaptan ıon tahkikatın 
açıldılı ve duruıma ~Dnftn ta-
yin huıuıu kendilerine tebllı e· 
dilince yaptıkları fiilin heıabını 
mahkeme huzurunda vermekten
se memleketlerine gitmeli men-

27 lcittmn tabliılndekl llamal 
ve tedblrllzltlderln fenni dellllvle 
teıplU için naip taytnf lbunpltr. 
Bu ıuretle da vaya devam edtllr
k en bir taraftan da28S QncG mad· 
de ahklmına tevfikan maznunla-

nn ıneeulQ btlmal vazf yette bulu
nanlann da Türklyedekt malla· 
rının haczini talep ediyoruz. Bu 
haciz hem cezayı naktllerln hem 
ke maıarfft mahkemenin karıılı
gıdır." 

Dlfer a vukabn da mntaleaıın· 
dan sonra müddei umumi bu hu-

ıuıtakı iddiayı tahıl talepleri 
hakkındaki noktal nazarını •onra 
beyan edeceflol kaydettikten 
ıonra 87 inci madde maclblace 
iki haftadan az olmamak Gzre 
mühlet taytnile maznunların mah· 
kemeye gelmeleri için lllnen 
lcraıını tatedl. 

Heyeti hlklme bu talebi kabul 

etti ve mabkenıenln de'f'amı:-9 
mart ı O duçala talık olundu. 

Gene yükseliyor 
•lwo1 .. 

İngiliz lirası 1041,5 kunış! 
İngiliz llraıı dün 1089,5 ku

ruıta açılmıı, 1041,15 kurut~ ka· 
panmııtır. 

DiKKAT! 
Bazı adaoıların gazete_mtz 

ıutmına öteye beriye mura
caat ettikleri Abone kaydına 
ıavaıtıklarını haber alıyoruz. 

• faatlerlne daha uygun görmüt 
'--Türktveden savutmuılardır. 

Türk altını boraa harlclDde 
935 kuruıta açılmıı, ayni flatta 
kapanmıttır. 

Bu gibi adamlardan fo
totraflı muıaddak veıika 
sorulmaaı, akıl takdirde po
llıe verllmelf!rf rica olunur. 
idaremiz bu huıuıta bir me
ıullyet kabul etmlyecektlr • 

·~·ifi"';o&v.~~~Mili"ili'~ili'• 

ve ~ ~ d 
Geçen celsei muhakeme e zorla 
mahkemeye getırflnıelerl kararı 
bu ıuretle tatbik edllmiyeceğlne 
göre hazırbk ve tik tahkikatı bit
mlf olan davamızın son safhası
nı sıyaplarında cereyan etmeıl 
sayet tabii bir neticedir. Cürüm 
Tilrk ıularında vaki olmuıtur. 
Davanın, mücerret firar hldiaeıl 
haıebile talikına lmkln yoktur. 

----------
Vilayet meclisi 

Vil&yet umumi mecllal buıln 
toplanacaktır • 

Hususi mektepler 
Huıuıt mektepler kendi ida

relerine ait talimatnameyi tanzim 

ederek vekllete ıanclerecelder
dir. 
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l\luharriri: HALİT CE~1 AL. 
Vehabiler ve Şarki erden 

.. __ Elllmarma. Her hakkı Mahfuzdur 
41•--•"lli'nii:'ilt ---=• Amam/arı yazılıyor: 

- 3 Vehabiler vadiaserhanda bu-

Türklyenin harital Alemden 
ıtllnmesl için Avrupa tehirlerine 
muahede imzalamağa kotuyor-

~ 

lardı. 
Bır kaç ıaattan beri yeıil ör

tülü masanın önünde boyun eğ
mlı çevrelenmlf bir ıürü muhalif 
itilafı kuvvetleri mümeıııiline söz 
veriyor, yemin ediyorlar, lngilfz 
lmperatorluğuna sadık kalacakla
rını İngiliz mandasını kabul ede
ceklerini söylemekten utanmı

yorlardı. 

Bu bilanihaye riya dolu keli
melerden akseden sada delik 
duvardan bir ok gibi kulaklarına 
iritlyor. Beyninde ağır sademe
lerl hasıl oluyordu. 

Bu acı sözleri, bu hiyanetkar 
kelimeleri bu edilen yeminleri 
ltiltikçe cümlesine lanetler edi
yorum. 

Yavat yavaı kendimden ge
çer gibi idim. Kulaklarım bir da
kika geldi ki itilmez olmuı, sanki 
ben de duvara yapıttırılmıı gibi 
taı keıilmiıtım. Kim bilir daha 
nelere ıahit olacak, vatanımın son 
ümitlerile alakadar olan bu içti
maı nekadar zaman bekliyecek
tlm. iki saatten ziyadedir ki oldu
fum yerde mıhlanmıı kalmııtım. 
Bir çok kimseler söz söylemek is
temit, uzun münakatalar devam 
etmtıtlr. 

Hocalardan bazıları ıerlatten, 
baztları hilaf etten dem vurdular. 
Velhasıl hepsi baıka baıka na
karat tutturup eidlyordu. 

lngillzlere de bunları ve tıyn-
1nette olduklarını anlamamıı de
illlerdi. Ne yapsın ki, İngiliz ıl
yaaetl ötedenberl her müstemlike 
bu ıekilde tatbik edilirdi. Mil
letleri ikiye inkıaan ettirmek, bi-
rini diierinin üzerine saldırmak 
ve böylece halkı mahv~tmek, za
ten bu da öyle olmıyor mıdt ? .... 
l:fanl Anzuur harekatı, Bolu 

isyanları, kuvvayı inzıbatiye tetki
litı hep bu esaslar üzerine icat 
etmem it mi idi~ ? ••. 

Miralay Makıvel torba gibi 
ıakallı beyaz sarıklı bir hocanın 
ıözünü tamamlama11na meydan 
vermeden dizlerini birbf rinin üs
Ulnden indirdi. Sabri efendi 
hazretleri dedi. ( Bu Sabri efendi 
ıeyhülislam olan Sabri hocadır) 
bütün bu günkü müzakerelerden 
rüfekayı kiramın ıözlerinden 

anladığım bir hakikat vardır ki 
oda kuvvayı milliyenin etin bugün 
burada kuvvetletımeıi ve bir gün 
bizim de zarardide olmaklıfımız
dır. Binaenaleyh lstanbulda Ana
dolu için çalıtan pek çok ku\·
veUer mevcuttur. Bunlara imha 
zaınanı çoktan gelmitUr. O halde 
lstanbula konacak tlddetll bir 
kontrol ile bunların canlanması
na ıneydan vermemek ve bu 
harekatın durdurulmasına mani 
olmak bu da tam bir1 askeri legal 
ile kabildir. Bunu da arzu eder
•enlz yarından itibaren tatbik 
edehllırız siz bu huıuata ne der
ıinlz. Halkı nasıl billralnlz ? ! .. 

Bu •öz muhaliflerin o kadar 
hoıuna atttlkl kendilerine hakim 
olmıyan ıof talar heınen enfiye 
kutularını çıkardılar birer el 
attılar Te sevinçle bir nefes çek
tiler .Ne çare kt bu hayırsız karar 
bu softalara çola mal olacaktı. 
Onlar İatanbuldakl milll teıkllatı 
imha edelim derken kendileri 
anabvolacaktı. 

Nitekim zaman bunu göster
medi mı? Yüz ellilik listeye dahil 
olanlar hep bunlar değil mi idi ... 

İşgal nasıl oldu ? 
lstanbul af akı ıim slyah bu

lutlarla günlerce :<>rtülü kalmııtı. 

Üç bet kendini bilmez bednam da 

Hüriyet ve itilaf fırkasının ıalonun
da veyrı hut ta Balta limanının 
Boğaza nazır kuytu yalılarında 
içtimalar aktediyordu. 

Öğleden sonra idi. Damat 
Ferit olduğuna zerrece tüphe caiz 
olmıyan pos bıyıklı, siyah gözlüklü, 
bu adam yanındaki Ali Kemale ba
zı emirler veriyor;rıhtım üzerindeki 
beyaz murabbaunekil taılar üze
rinde bir ileri bir geri gidip gel
mekte idiler. Hallerinde oldukça 
ehemmiyetli bir feyler cereyan 
ettiği belli idi. Damat Feridln kah 

asabile~en çehresi birdenbire bu
ruıuyor yanaklarına doğru kaba
rıklıklar hasıl ediyordu. Bunlara 
da acaba ne oluyordu? 

Bu sütü bozuk herifler bu ne
reden geldlil meçhul insanlar 
böyle alelacele deniz boyunda ne 

geziyor, ne konuıuyorlardı. Onlar 
sarayın ihtiramkir odalannda, 
boğazın tirin yalılarında, ihanet 
yuvalarında imrarı hayat ederken 
millet kan ağlıyordur. Her J gün 
halk arasında bin dürlü ıayialar 

çrkıyordu. Bir gün yüzlerce halk 
tramvaydan toplattırıhyor. Bir 
gün bakıyorsunuz sokaklar kesi
liyor kahveler basılıyor, mlllettn 
üzeri baıı aranıyor. Saat 
kösteklerine para cüzdanlarına 

varıncaya kadar cebren alınıyor, 
guya ıilah taharriyatı yapılıyor

du. Gene bir baıka gün Türk ma· 
hallelerindeki çeımelerin suları 

Ermeni doktorları tarafından ze
hir atılarak telvia ediliyor. Şu su

retle olsun Türklerden intikam 
alınıyordu. ~illet bu fecayii gö-

1 

receğtne harbe devam etseydi 
daha iyi olurdu. 

Me~er düıman itgali kadar 
hayatta zora giden hiç hır ıey 

mütesavver değilmıı. Her dakika 
sağa bakılsa Iİngliz tehakkümü, 
sola bakılsa 1 

( Devamı var ) 

Fırtına şiddetli .., 
-)p.~~ 

Kara denizde bir gc mi 
karaya oturdu 

Fntına açık denizlerde bütün 
ıiddetlle devam ediyor. Dün ak
ıamdanberi Karadenizde Fırtına 

daha ziyade artmı§tır. Karade
nizden limanımıza gelen vapurlar 
fırtınanın tiddetinden İnebolu 
limanında İf yapmamı~lardır. 

Fırtına yüzünden Akdenlzde 
Taıçı iskelesinde Lisanülkahfe 

meykiinde Zaferi milli vapuru 
karaya oturmuttur. Vapurun 

tahlisine civarda bulunan Mlaskı 
milli vapuru gitmlıtir. 

Bundan baık~ fırtına yüznn
den deniz ticareti müdlrlyetlne 
malumat gelmemittlr. 

lunan Tevzlha Afiretine hücum 
ederek bir çok zarar vermiılerdir. 

Bunun (izerine Şarki Erden ur: 
bani garba doğru çekilmeğe 
batlamıılardır. 

Şarki Erden kuvvetleri ku
mandanı bir kaç zırhlı otomobil 

ile mahalli vak' aya gltmittir, 
hakikati hali anlamak için Necil 
hududuna kadar gitmesi muhte
meldir. 

Tayyare ile Mısırdan lraka 
gitmekte olan Hicaz hükumeti 

hariciye nazırı Fuat Bey Hamza 
Amene vasıl olarak emir Abdul-

lah ile Necit ve Şarki Erden ka
baili arasında devam eden mü
nazaat ve iki memleket meyanın
da mevcut ihtilaf hakkında görüı
müıtür. 

Yafa kazasının hissesi 
Yafadan yazllıyf)r: 

Filistin davasını müdafaa için 
Londraya gidecek olan hey' etin 

umum masarifi üç bin lira takdir 
olunmuıtur. Bundan Yafa kazası 

hissesine iaabet eden dört yüz li
ranın sür'atle toplanarak gönde· 

rllmesl Meclis tarafından it' ar o
lunmuıtur. 

Hey et tuba.tın on betinci gü
nü Londrada bulunacaktır. 

Filistin polisi nasıl teşek
kül edecek 

~wlüste11 yazılıyor : 

Yahudi gazetelerinin aldıkla
rı malumata göre Flliıtin polisi 

yüzde otuz A.rap, yüzde otuz Ya
hudi ve yüzde kırk İngiliz olarak 
teıekkül edecektir. 

Telsiz telgraf dairesinden 
ecnebiler çıkarıldı 

l1ay/ada11 Ya:ılıynr: 

Kudüıten telaiz telgraf ida
resine ecnebi memurların çıkarıl
ması için emir gelmittlr · 

Mezkur dairede Y ahudller
den baıka yedi Yunanlı ecnebi 
memur vardır. Yahudiler Filis

tinli addediyor. 

İngiltere Edduveyşi 
tesli n1 etti 

Basradan yazılıgor: 
Necit ordusundan Suveyt ara

zisine kaçıp orada İngilizler tara
fından tutularak bir zırhlı ile 

Seylana gönderildiklerini yazmıı 
oldu~unu Feysahddüveyt ve İbni
haslin ve İbniliıni ve arkadaıları

nın, adi mücriınlerden oldukları 
için İbnissüut tarafından vuku 

bulan talebe mebni İngiltere tara

fından Necit hükumetine teslim 

edilmitlerdtr. . 
1\1ısırlı tayyarecıye 

01ükfıfat 
Kalıireden bilcliriliY0 r : 

Tayyaresile Serlinden Kahı
reye gelen ve fevkalade bir suret

te 1at1kbal edilen tayyareci Sıtkı 

efendiye M111r hükO.metl bin Mı
ıır liraıı mükafat "errnittlr. Ve 
ayrıca liyakat niıanile de taluf 
edilmlıtlr. 

Ehnas fabrikalarında 
Anvers, 8 (A.A) 

,-··············~···········" 
: 23 Nısan : 

Elma• fabrikaları ıahiplerı 
ıl ndlkası lı saatlerinin tahdidi 
hakkkındakt kararı kaldırmağı 
laıvlp etmtıttr. 

• • 5 «Çocuk Haf tası» nın : 
: ilk günüdür : 
\. .......................... .... 

1 
1 

1 

1 ~ 
- -;;;& 

Atıf B. in odasına 
girn1işler 

Şehzadebaıında Saffet paıa 
apartımanında oturan Atıf Beyin 
odasına serseri takımından Ham
di ile İbrahim girmif, Atıf Beyin 
hamam bohçasını, elbiselerini 
ıapka ve paltosunu çalmıılardır. 

Şafi Ef.nin başına gelenler 
Koyun taciri Nurettip Şafi 

efendi dün Galatada tramvaya 

bindiği sırada bir yankesici 
cebinden 131 lirasını çarpmııtır. 

Tornanın dükk~"tnına 
hırsız girn1iş 

Galata da Kara Mustafa pata 
sokağında kuyumcu T omanın 

dükkAnına bir hırsız girmit pal
toıunu çalm1ttır. 

Apartımaıı den1irini 
Maçkada Hakkı beyin yaptır

dığı apartımanın demirlerini El-

ma dağında oturan sabıkalı Sadık 
oilu Hüseyin çalmıı, yakalan
mıtlır. 

ı\'1111. Marikanın çantası 
Aksaraydan tramvaya binen 

Madam Marikanın para çantası
nı bir yankesici çarpmııtır. 

Birçocuk naşıkuyuda 
bulundu 

Taksimde Şükrünün bir bu
çuk yatındaki kızı Sabriye geçen 
gün birdenbire ortadan kaybol
muıtur. 

Küçük Sabriye peder ve vai
desinln endiıesl ni mucip olduğun-

dan aranmıı kuyunun içinden 
naıı çıkarılmııtır. 

Sabriyenin ayni evde oturan 
Madam Polesa tarafından kasten 

kuyuya atılarak boğulduğu iddia 
edildiğinden müddeiumumilikçe 
tahkikata baılanılmıtlır. 

Para mes'elesinden 
bıçakla cerh 

Kasımpaıada ıerseri tak1mın
dan Ferhat ile Rizeli Aralan bfr 

para mes'elesinden kavga etmitler 
Ferhat Anlam bıçakla bacağın-

dan ve karnından ağır surette 
yaralamııtır. 

800 kuruş çalınnı~ş .., 
Saraçane baımda Suat B· dl 

Sark bakkaliye maiazaılll ~ 
bir hırsız girmlt 800 kurut 
mııtır. 

Dayakla bayıltmışlar 
Beyoflunda llyazar efendi"° 

odasına saat 17 de ellerlnd• .,. 
banca ile iki haydut 1ılrnılttlt• 
Paralarını teılim etmedlji h•ıde 
öldüreceklerini ıöyle111ielerdif• 

İlyazar Rozo ef eadl ,arı-" 
olmadığını söyleyince haydut1" 
üzerine hücum etmiıler ve tabaO' 
calarının kabzasile baıına vur•· 
rak bayıltmıtlardır. 

Bunu fırsat bilen hırııı1" 
evin her tarafını aramıılar ve bit 
konsolun gözünde buldukları 50 
lirasile cüzdanı çalarak, k~çJlllf 
lardır. 

l'an1 havasını buln1ı1Ş 
Gedlkpaıada oturan Selini~ 

Rasim efendi lıstzlikten ve zati 
retten bizar olarak kendiıtİ 
Kumkapıdan denize atmıııa 1 
görülerek kurtarılmııtır. 

'"fraınvayla otomobil 
çarpışmışlar 

Akıarayda Vatman Aliol' 
idaresindeki 147 numaralı tr-' 
vayla Şoför Cevdetin 1653 nuıO'' 
ralı otomobili müsademe etml~ 

Tevkif edildi 
~)fo ,. 

60 para için sucunun 
gözünü kör etmiş I 

Hamal Aptullah ilminde bfrt 
nin dün muhakemeıl eınasındl• 
tevkifine karar verildi. 

Hamal Aptullah ıeyyar s.ıc' 
T evfikten bir barde k su ıçrıJ• 
parasını vermemlı, iki bardak ti 
parası olan 4 O parada borc' 
varmıı. Sucu Tevfik alacall" 
isteyince hamel, gözünün natiill' 
müthlt bir yumruk f ndirmif 1. 
sucunun gözünü kör etmiı. J 

Hamalın yeri yurdu belli 
madığından müddei umumml. 
talebi veçhile mahkemece teviJ 
edildi. 

Bazı ıahitlerln celbi için rtJ( 

hakeme baıka bir güne bıralııl' 
Mecruhun hayatı tehlikeli ol- mııtır • 

duğundan hastahaneye yatırılmııtır --- ..... -.~ .. ~.M;;~~•.....,•---- ti 
Aziz Beyin evinden Resıni devair nıuhaber91 ateş çıknus , pula tabi tutulacakn1ı .. 

~ Resmi devair muhaberatıoJ 
Beıiktaıta Abbas ağada otu- " pula tabi tutulacağı hakkıJI 

ran Aziz beyin evinden ateı çık
mıı ile de ıöndürülmüıtür. 

Saradan dolayı öln1üş 
Davutpaıada oturan 60 ya

tında Asım ağa ötedenberi düçar 

lstanbul posta baımüdürü deoılf 
Ur ki: 

- Resmi muhabe... tın p.JI 
tabi tutulacağı bir ıay baUod' 
devam ediyor. Bu flktı \lıll-' 
müteha1111larını rapor ·~~ 

olduğu saranın tesirile düımüı, l B fpr ortaya atı mlftır. üyük . ,1 
batından tehlikeli surette yarala- meclisine layiha verllınft 
narak vefat etmiıtir. onu bilmiyorum. 

İskambil yüzünden felç Düyunu umun1iyeye cevııP 
Şehzadebatında Şafak kıraat- Hüktimet Düyunu umuoıl1'1' 

hanesinde evvelki gece pastıra 

oynıyan 55 yaıında Sürmeneli 

Mehmet efendi oyunun verdiği 

heyecandan mütee11ir olarak ilze-

rlne felct umumi aelmif, bayaın 
bir halde yuvarlanmıttır. 

Mehnıet efendi Cerrahpata 
haatahaneafne yatırıhnıtlır. 

Poliste tayinler 
Pangaltı Ser komiseri Şakir 

Bey mil tef errika ser komlaerllii-

ne müteferrika ıer komiseri Mu

rat Boy Pangaltı Ser:, komiserll
llne tayin edilmiıUr. 

cevabını haıırlamııtır. 

En1anete stajiyer 
n1emurla r vr 

Şehiremanetine OahillYe ~ 
klletlnden aönderllen ta.-r,.,, 
talimatnameıi mucibince şeh J1" 
manetlnce istihdam edilen St• t 

"ar• yer memurların ilgasına 

verilmittlr. r 
Yeni tebligat polis ıniidlrif 

tine blldtrilmitUr. Ji" 
Şehremaneti bu suretle ıt~d 

yer memurlardan saya gaf ,.o• 
olanlar memurini asliye ıır• 
ıtrecekttr. 
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BEKTAŞiLİK-SÜNNiLiK 1 

SİİLİK VE FARKLARI! .. 

Bu seneki Ticaret Odası kongresi/ 
Birinci sahifeden devam birili, mükellef olsa senede aza-

' ARABİ, FARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKİ
KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA \\ 
§§~~~~~-10-~~~~~~~ı~ 
4 - " Sözümü dinleyiniz 

nutkumu.belleyiniz. Şu meclisten 

'°hra bu it için korkulur ki kı-l , 
ıçlar meydana çıkıp ahitlere 

hıyanet olundutunu aörürsünüz, 

takı ılz bir cemaat olursunuz, ba

zıları dahi elmmel ehli dalAlet ve 

fırkal ehli cehalet olur. Bana göre 
hava hoı ... 

Bu ıon kmm da hazreti (AH) 
nln atiyi çok iyi gördüğünü beyan 
~uyuruyor. · 

Diyor ki: Benim sözlerimi 
bellıeyiniz; korkarım ki bu mec
listen sonra kanlar dökülsün ve 
ıiz, ehli dalalet ve fırkai cehalet 
olasııtız. 

Sizden maksat tabiidir ki o
llun hakkını vermiyendir. 

Onun hakkını vermlyen tabi

idir ki ( Oıman) dır. (Osman) ta

biidir ki ( Ali ) nin reyine ehli 
dalalet ve fırkai cehalet reiıidlr. 

Bundan ıonra ( Osman ) nın 
akrabaları Şamda kuvvetlendiler 
( Muaviye) ve oğlu (Yezid) Pey-

gamberin çok sevdiği (Ali ibni ehi 
Talibe) fayan ettiler ve .Peygam-

berin evlAtlarını rezaletle öldür
düler, değil mi, efendim. 

Sünni ...... 
1 - lıte din ıfyaaett o ada

lllın hakkında ki; onun hakkını 
alıalar bile ehli isllm arasında 
lcan dökülmesin diJe ıesini çı
karmadı kendiıi tslamiyet 
lcanunlarına kat'i bir itaatle 
1lllat etU. 

Onun haleflerine hilafet teklif 

~ldığı zaman reddettiler ve 
h\l( etmediler. 

Sünni - Naııl efendim? 

- Ebamüsllml Hora1ant Mu
h-..ımedln evlldının intikamı 
;:kaadile kıyam etti. Bütün 

evUerl yani Ehi Süfyan, 
Oıman, Muaviye ve Muaviyenln 
e'9li.dını kılıçtan geçirdi ve hila-
feti Alt evladına teklif etti. 

Anlar kabul etmediklerinden 
~eni Abbaıllerl halife tayin etti. 

Sünni - Peki eshap 

hakkındaki fikriniz nedir? Bu 
ayrı bir fasıldır bu mes' el eyi 
ilerde zikrederiz. 

lsli.mlyette hüccet. 
Hüccet delil ve ıer'i senet de

mektir. Ehli sünnetçe hüccet 
dörttür. 

~ı - Kur'an · ı 
2 - Hadis yani Beygnınbe-

rin sözü. 

3 - lçmai ümmet yani a

lelitlak Peygamberin eshabının 
reyi ve kararı. 

4 - Kıyas. 

Şiilerce hüccet 
üçtür: 

1 - Kur'an. 

- Hadis. 2 
3 - Esbabın kararı. 

Aradaki farklar nelerdir : 

A - Ehli sünnetçe kitap, 

Kur' an hüccet ve ıer'i delildir. 
Bunu her ilim tefsir edebilir. 

B - Şiilerce Kur' an hüc

cettir. Ancak her alim tefltr 
edemez. Bunu Peygamberler Vf 
imam tefsir edebilir. 

4 - Kıyas! 

A - Ehli sünnetce ' makbul 

ve muteberdir. Kıyas ile fetva 
verJlceektir. 

8 - Şiilere kıyas ile fetva 

verilmez. Verilen fetva ancak 
(Kur'anda) Peygamberin sözüne 
ve icmal ümmete muvvfık olma
lıdır. 

içtihat : 

B - Ehli ıünnetçe müc-
tehit d- tt- t A 

A or ur, mamı zam Hane-
:•, imaMı Hanbeli, imamı Şafii 
m_amı alikt, bunlardan baıka 
muçtehıt yokt y ur. e içtihat kapı-
ları kapalıdır (D · evamı var) 

Tefrika numarası: 1 O 
baıkası değildi. Kara Kemal gök
te aradığını yerde bulmuıçaıına 
ıevinmitti naııl sevinmesindi ki 
Abdülkadir kendisinin en sık; 
komite arkadaılarından biri idi. 
Hele ıuikast meı' elesinde Ziya 
Hurıidi filan kıtkırtan hep o idi. 
d Kemal beyin onu görmiye on-

an bazı feyler öğrenmlye çok 
~~Uyacı vardı. Çünkü Abdülkadir 

r _Yf!rde oturmaz, her Allahın 
f(inu •eksen bin kapıya baı vu
rur' dolaıır lstanbulun her tar&.fı
nı ;rıınlamıya Gtenmezdt. Onun 
po ae nıenıup olanlarla tanııık 

bir çok kulağıdeltk h 
vardı. Şimdi Abd" Ik oıtları da 

u a.diri k 
layıp hır tarafa çekmiye :a a-
fak olursa ki .... b·1· uvaf.... ı ır ne eh 
yelli haberler l emını-

a mıya mu ff k olacaktı. . va a 

Kara kemal k 
b. "iğ ı 'b arııaından hafif 
ır go eı gı i Ayasof 

ilerliyen Abdülk yaya doğru 
adire doğru adım-

larını ııklaıtınnııtı. Belli idi ki 
Abdülkadir kendisini -

gormemfıtt 
GörmQı olsa derhal d k 

1 uraca , 
hekliyecekti. Halbuki o Ayasofya 
camisinin bahçe kapısına dofru 
yürilyordu Kemal Bey de o tarafa 

I ~ 

mi 30-35 lira verecektir. 
ettirilmesi talep edildi; sebep N kliye ücretlerinden yüzde 
olarak ta küçük müe11esa- a 
tın, büyük müeaaeselerin ele- ıo tenzllat, keza pek azim bir 
manları olduAu göateriltt. Bul- fayde temin etmez.Zira pek :aai 
garların teıvikı sanayi kanunu da mikyasta naklivat yapan mues-

.................... , 
bu esas üzerine müeaaesdir. Ta- sesatı cesimemiz, pek te mevcut 
lep ittifakla kabul edildi. deill gibidir. 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ LtiKS 
VE SÜR'AT POSTASI Ruznamenin 2 nci maddesin- Hatlara fer'i hatlar ilaak edi-

de mevaddı iptidaiye cetvelleri- lebilmesl hakkı ise bazı hük<imet 
nin \aadikı mes' elesl zikrediliyor· mOeaaeseleri müstesna - hiç bir 
du. Her sene ayrı ayrı ihtiyaç müessesenin istifade edemlyeceii 

Samsun: vapuru 

1~ş~~at:Çarşamb 
cetveli tanzimi yerine yalnız bir d k .. d r . er ar ı . 
sene için hır cetvelin tanzimi ve Dördüncü maddede mezk<ir 

gunu ( Sirkeci ) rıhtımından 
hareketle doğru: 

bunda tebeddülat olduğu takdir-
de kanunda zikredilen usule tev- • 
fikan tekrar müracaat edilmesi 
kabul edildi. 

3 üncü madde oktruva mes' e
lesi idi. Teıvikı sanayiden isti
fade eden müeaaesattan oktruva 
resminin kanunen ilgası teklif 
ediliyordu. Raporun kıraatinden 
SO"ıra heyeti umumiyece kabul 
edildi. 

Kazanç vergisinden muafiyet 
mes' elesi mevzu bahsoldu. 

Arazi vergisi, nakliye ücretle
rinden yüzde 1 O tenzilat ve ıt
mendifer hatlarına nakliyat için-
hat ilsak edilebilmesine müsaade 
gibi, erbabı ticaret ve sanayiln 
az istifade ettlii muafiyetlerin 
yerine vergilerin kaldırılması tek
lif ve kabul edildi. Mezkur mua
fiyetler hakikaten pek fayda te· 
min edememekte idi. 

Mesela: Arazi vergisinden 
muaf olan ıanayi erbabının en 
fazla vergi vermeıi icap eden 

standardizasyon encümeni raporu 
kıraat edildi. Birçok münakaıa
lardan sonra aynen kabul edildi. 

AmbalAj hakkındaki rapor da 
keza epey münakaıaları mütea
kip kabul edildi. Bu ıon iki mad
denin tezekkürü esnasında oda 
umumi katibi Vehpl ve Kazım 
Ziya Beylerin bazı muhik itirazat 
ve mesrudatı reddü cerhedildi. 
Ruznamede mevcut mevat tama
men tezekkür , edilmitti . V ehpi 
Bey yeni sene kongresine bir ti
caret nev'i ıaliklerinden birer 
mümeaail davet edilmesini teklif 

etti. ' 
Sigorta komiseri Zühtü Bey de 

ayrıca gene erbabı sanayiin de 
davet edilmesini teklif etti. Tek
lifler müttefikan kabul edildikten 
sonra kongre reisi Gani Bey aza-

teıekkür etti, sonra 3 3 O 
ya 'd kongoresine nihayet verıl iğini 
söyledi. 

(ZONGUJ ... DAK, İNEBO
LU, SAMSUN, ORDU, GI-
RESON, TRABZOM, SÜR
MENE, VE: RİZEYE) ıt
decektir. 

Y elkencl vapurları sür' at, 
temtzlık iyi servis itibarile fev· 
kalade mükemmeliyeti haiz 
oldukları gibi ( Kamara ) )arı 
sıhhi feraiti haiz elektirlk ter
tibatı kalorifer teıisatı mOkem
meldir. 

Üçüncü mevki 
Yolcuların hertürlü istirahat

leri esbabı temin edilmektedir. 
T'afsilat için: Sirkecide 

(YELKENCİ) Hanında (YEL 
KENCİ VAPURLARI) acen
teliğine müracaat. 

Telefon: İs: (1615) 

~ . . 
H\T AH.IN,,IN TAKVl~11 

T arlab-a-şı-nd_a_n~-------s-=---irk=--ecide 
-~ k 

tramvay-h;tt1 geçecek Bir tren yoldan çı ~tı 

Şubat 
Senei PAZARTF..Sl Senet 

Resmiye 1 Q Hicriye 
1930 1348 

Şehremaneti Beyoilu cadde- Dün akıam saat 19 da Slrke-
sindeki izdihama mani olmak ve elde manevra yapan bir eıki lo-

Namaz vakıtları 
Alafranga 

s. d. 
Alaturka 

s. d. 
nakliye vasıtalarının ıür' atini komotifln ön tekerlekleri yoldan 
temin için son bir çare bulmuıtur. çıkmıt ve yolu kapatmııtır. ak-

Güneı 7 ,01 
Öyle 12,28 
İkindi 15 17 

· Güneı 1, 2" 

Bu da Beyoğlu ile lıtanbul ara- Tren yolundaki kazadan 
unda lfllyen tramvaylar Takalm~e l hareket eden konvanal-

Ôyle 6,52 · 
İkindi 9, 4: 1 
Aktam 12,00 
Yatsı 1,82 
lmsak 11,44 

1 ~~ t yeni açı an yoldan Tarlaba ıına l Avrupa postası yarım saa 

, 
Aktam 17,36 
Yatsı 19,07 
imsak 5,21 

sapacaklar, o çaddeden İngiliz ykonde r kalmııtır. Sirkeci ıt-
k d a ar ıeT f d ıarayının yanına çı acak, ora an d f ınüdirlyetl tara ın an 

Ştıliye ineceklertlr. , me
1
n 1 er ttrflen levazımatla yol-

Ştıli-Tünel tramvayları yalnız ici en ıe k ı ko 
f
imdtkt hatta ltliyecektlr. dan çıkan makine te rar yo a - 11 95 

Kasım Ramazan 

' bu suretle yol açılarak 
Emanet hey eti fennlyesi bunu nulmuı treni hareket etmiıtlr. '~--~;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;iiSll!" 

tetkik etmektedir· Bu cihet mu- ~v~u~a • .. ! ... ••-~ ... ~ .. : .. :++: .. : .. : .. :••:••!•< .. :••:••!••:••:..: .. : .. : .. :•(••: .. )•) 
vafık<ıgörüldüğü takdirde keyfiyet ~ı•••"•"•--. • • • .,. 
tram~ay ,ırketlne bildirılecektlr. ~ OSKÜDAR BANKASI ! 
-v s· ; .~ ere ıye 1· 100,000 LiRA SERMAYELİ TÜRK ~. ..... ..~. 
İzmir terzibaneıinde 

moda, ehven flatlarla, ıon 
derecede suhuletli ıerattle 
erkek ve kadın kostümleri 
ıerian imal olunur· 

Ankara caddesi Vilayet 

karııaında N°· 1 7 • 
MUST Af A ve KEMAL 

iifi 
feitti. Abdülkadlri gözden kaçır
mıyor, ardından yetiımeye çalı-
ııyordu. 

Abdülkadir böyle nereye gi-

di d ? C -i ha vlusundakl yor u. • ..... 
kahveye mi? 

Y k "b .. r taraftan dııarıya 
o sa o u 

mı çıkınak iıtlyordu? Hayret ••• 
Kara Kemal Ayasofya avlusuna 

vard x A bdülkadirin ardına 
ıaı zaman ,,. 

b k camiye girdiiini 
a ınıyarakt•l' t etme-

görınüıtü. lıte buna hayre -
ınek mümk\ill deifldi. Abdulka-

dir A ıofya camii . . . Kara 
· · • ya l"k Kemal gözlerine emniyetsiz ı et-

ıniımUdi, etmemitmi idi or~sını 
kendisi bilirse de, camiye gıren 

hakikaten Abdülkadir idi, asıl 
merak edilecek noktada bu idi ya' 

lıte Abdülkadirln camide ne iti] 
olabilirdi? Acaba orada bazı ar
kadaılarla toplanmıya mı karar 
vermlılerdl ne idi? 

Eter böyle ise, Kara Kemalin 

~? ANONİM ŞİRKETİ t 
~f Esnafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir mties- • 
~ı• siiedir. Müsait şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faiıle + 
~l ıiktazatta bulunur. t 
•ı• Merkezi: Uskildarda iskele kurbunda .,~ 
~ı• Tel. Kaclıköy 590 •) 
q 6 
~ . . 
Y~~~, ... ~,~ .. >++++++< .. >++<~~ .. >< .. >< .. >+++ 
•• ~ ..... PT' ••• 

~---------
çok ihtiyatlı bulunması, nazarı mamıı, aya~larına · terliği geçir· 
dikkati c:elbetmemek için çok mitti. Kapuçuya da bir yirmi bet 

k rnaz hareket etmesi lAzımdı. kuruıluk toka etmiı kararan son 
u (Ab 

Vesveseli bir adam olan - cemaat mahalline dalmııtı. ,Bura 
dülkadirin ) arkasından hemen dan fla camiin içine girecektir. 
camiye daln.ıaması lazım gele- Ayasofya camUnin içinde bir 

Cektl• Kemal B. yavaı yavaı ıa· ıssı l k ..l ' 

d il z ı var..,.ı. Koca cami afır bir 
dırıvana doğra gitmit ora a e e: 

M k d boıluk içinde ıssızlığa boğuluyor· 
rint yıkar gibi yapmıftı. a sa 

1 
du. Fakat, meydanda göriin6r 

kendilerinin takip edilip edilme- k 
K dl l imseler yoktu. Az evvel Kara 

dlğini anlamaktı. en o maıa 
bile, 

0 
günlerde çok karanlık Kemalin gözlerinin önünde cami 

vaziyete düımeıi icap eden Ah- kapısından içeriye giren Abdül-

dülkadirdi.. kadir ne olmuı nereye gitmlttl 7 

H kendilerini takip eden Kemal B. mihrap taraflarına, yan 
ayır, . h , 
l ktu Yalnız bır iki th- ma filiere doğru dikkatli baıu-

klms e er yo · 
h 

adrıvanda apdest ta- yordu. Hayır, Abdülkadir ~y-
yar oca 1 d l kü 

l l dı Akıama da aııcak iki an arda yoktu. Y okıa bu r-
ze lyor ar · 

k dar bir zaman kalmıl'tı. naz adam takip edildiAlni ıezmtı-
saat a • 

Kara Keıııal mendilile elleri- U de, izini kaybetmek için cami-

ni ıilerekten camiln kapısına yü- in bir kapınndan 8lrlp ötekinin 

rO.dil. Duran pahuççudan bir çift çıkmıımidi? O halde kara ~e'81 
tarlik aldı. Fakat ne olur ne ol- nafile yorulmuı olacaktı ? 
maz ke ndl ayakkabılarını da çıkar· (Devamı var) 
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Çocuklarınıza iyi kitap verme-1 niz mukaddes bir vazifedir. 

Bu ilan:t okuyunca i l u u ma bıt0n• ~ 
tmen htanbul1cla Eminvrııin'de. Val .. ~ .,. ~ · ~~ 

e haııi kapzsz ittisalincle 4 rıwnaralıl ,~ 
VENTURA EFENDİNİN 1 ~: Tür..,k iyeııiu en gü~l kokwlu losyor.ıudur. tJ. 

k d 1
, ~> Faru1' markasına dikkat buyurunuı! 4ıi 

Altın kitaplar • 1 
i a er . =mı~:a:aaaa=~=~~ 
i Glt••lne koıunuz. • FOTOGRAF : 

• i 

:2~ Altın yol ~es Altın ılS:ı 
so Altın merdJYeo 
so Altın kapı 

25 Altın it 

25 Altın anahtar 25 Altın hayat 

' 

Küçük hikayeler 
25 En-el zamanda t 35 Ftll aldatan t&Yfan 

5 '.Altın nehir htıkiimdarı 25 Doıtluk 

Romanlar 

76 Mercan adaaı t 65 Gkö rehpert 

ıso Kilçük kadınlar Ôlüm yoldaıı 

Genç kızlar 
. . 
ıçın 

50 lltm ve kuvvet il 25 Gene ırenç kızolıam 

Unıum1 satış yeri: B:1b1uli Ankara caddesi 

Türk neşriyat yurdu 

~~· 
AA ;u; µ 

SEYYAR MEMUR LAZIMDIR 
Sefih olmamak içki içmemek ıarttır. Yüksek tahılli 

olmaaı ıart deilldlr. nakit, mQlk veyahut muteber bir tüc
ear kefil traeıl llzımdır. 

: l' • yarın çeJ.ilıcek olan biiuılk 

: tayvau pivangosundan 

! BİR BİLET ALINIZ. • 
: T allinlz Ya ver olduğu tak- ı 5 dlrde bir çokları ııbt ıl• de · 
1 zeoıtn ve aileniz mes'ut olur. • 
~ .......................... ., 

Katibe Hanım lazımdır 
ıirkecide Kırzade hanında 2 ı 

~ 2 numaraya nıürcallt olunacaktır. 

B.O. 4 Oncü sulh hukuk ha
.kimliğinden: Melek hanımın zev
ci Ka91mpafada Emrullah efendi 

i caddesinde 9~ numarada mukim 
iatertelgraf meınurlarmdan Hü

~ ıeyJn Hamit efendi aleyhine ika
,~@:· me eylediği nafaka da vasımn ic
~ ra kılman muhakemesinde müdw 

deialeyhin mahalli mezlci'ıru terk 
~ Jle nereye gittiği meçhul bulun
f'Jl duğu davetiyesi zahrına verilen 

ıerhten anlaııhna~la on beı arlin 
müddetle llaneh tebltrat icrasına 
knrar verfldfifnden muhalreme 
aünü olan 25 ıubat 930 ıah saat 
on birde Beyoilu dördüncn ıulh 
hukuk mahkenıeıinde bizzat hA

' zır bulunması \'eya vekil gönder-
mesi hususu teblıa mak k • amına a-
lm olmak üzre illn olu , .. nur. i<l 

lıtanbul poıta kutusu No,1'7 ye müracat. EOiRNENiN NEFİS 

•<·<~+< .. >•: .. :~: .. :··:··: .. :··: .. :..:.·:··:··><~:+·:..:··: .. :.·: .. :··:·• K o nserv el eri 
, OSM.ANLI BANKASI :~ Sirkeci Hocapaşa 

1 

•ı.. Han1am sokak No. 9 
SER~1AYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası ::: 'r el. İst. 2789 

.. lstanbul açentetiğl - Telefon: lstanbul 1948 ~· •·-~-lllllimlllİlıi.d __ _ 

i
~ Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ~· Adapazarı kantariye, zahl-

Se d 1 k b l d d il ~• re ve ıafre -uamelı:.tı ticariye· 
1 

ne at ve po lça mu a 1 in e muayyen ve Ta e veya f .... " 
heı&bı cari sur Ule avanılar, poliça ve iıkontosu. •:..• sile ittigal etmek üzere Adapaza-

Türkiye cüınhurlyetinin baılıca ıehirlerine ve memallkl :ı: rında Kadı ıade Ruıenl beyle 

i 
ecnebi yeye ıenedat, çek, ltlbar mektupları v~ telgraf .ı. lstanbulda Ali Vafi mııahdumlarl 
emirnameleri irıalltı. J. tirketi meyanesinde mun'akıt kadı 

.... (•++++•~•+++++++..++•)+(+.)•. · zade Ruıen ve ıürekAaı unvanlı 
komandit tirketf fe•hedllmlı 

"i IST ANBUL VILA YETi DEPTERDARLIK ILANLARI l 
"!~~=-------------~--~ 

olduiu alakada ranca malum ol
mak Cbere ilan olunur. 

Ali ~aft mahtunıları tirketJ 
namına bflvekale Milar zade Ke
rim ve Kadı zade Ruıeni. 

SA'rILIK KAGİR EV VE DÜKKAN 
8 - Şubat -1930 

Ruıeni KerJm 

VE 

Fotoğrafa ait her nevi eşya 
İsbtnbsl, Balıttek:apı No: 2 

KOPERNIK 
HACADURVAN 

Fotoğraf malzeme depolarından alnız! 
İhtar. Mafazamızdan alınan Fflimler ve camlar meccanen 

develope yapılıp 48 saatte verildlğl gibi, arzu edenlere cnrn 
ve kaiıt nümunelerl dahi verilir. 

"~<U 'Ai' 1 KE · İiVI ,JN 
Arabcası ile birlikte Torkç 

Büyük Türk Aliml CeYdet pafa merhun1u• 

Lüğatı f{urani,·esini hrtvİ 
Osman Reıat efendtnfn tahtı rlyaı~etınde bir heyet tarafı•dan 

tertlp edtlmtı. Berlzadenin telamlzinden Te'Yfik Bey 
tarafından taıhih tdllmt17ttr. 

İlahi eserin çok güzel biı· eseridir 
Müzeyyen cildlislnln hediyesi 2 00 kuruıtur 
Kaymak kA~ıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırtyat yurdudur 

ı 

, _________________________ , 
eG0989§g•s~G 99SSGS~~~98§S § 

Taşra kitap ve gazete bailerine 
Kırtasiyecilere ve tüccarlara 

Türkfyenfn en büyük kitap meıherl 

Türk neşriyat yürdü 
İl Size elden gelen teıhilatı yapmaıına hazırdır 
i Derhal şu adrese ınüracaat ediniz 
: "Türk neırlyat yurdu,, - İıtanbul Posta kutusu 443 • 

<GO~@~§§@~§~gfj 6 Gıl§$~~çıtJg~sg9§f 
~=>-~g~ 

SELAN~K BA KAbl 
1888 de teala edilmtıUr 

Mcr~:e?.! uın nml. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK No ~O lıtaıyon ıokak, imrahor lıyaa B.mahalleıl ıamatya, 2 katta 

& oda 2 ıofa 2 matbah ile altında 22numaralı 1 oda 1 hallyı müıtemll 
9likkln, tahmin edilen klymetl bedeli 2 ıenede 2 takıl tte •erilmek 

ıarttle 36~8 lira, ıataı muameleıl aleni müzayede ile 13 Şubat 930 

Salı ıünii ıaat 14 le Defterdarlıkta yapılacaktır. (R-21) 

Nu: 25t9/8 . 
Dairede mahfuı: nushal aallyew 

ıine mütabık olan bu Jlanname 
berayı neırütlAn Yarın gaze
tesine frıal kılındı. 8 Şubat 930 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İstanbul, lzmlr, Samsun, Adana, mersin. 

* * * 
Si\ TILIK EV, No, 5 Kandilli Sokak 

Dlv.anı Atı mahalleıl, GedlkPaıa, bodrum katında odunluk kö
m.Grlük matbah, birinci katta ı oda ı hala ikinci katta 1 oda 1 ıofa 

ilçlbıcG katta 1 ıofa, dördüncü katta ı taraça tahmin edilen kıymeti 
bedeli 4: ıene Te 4: takıttte verilmek ıartlle 624:3 liradır. Satıı mu· 

ameleıl kapalı;zarf . uıuliyled1r. 

l'alipler 4.69 liralık teminat para veya mektuplarile tekllfna· 
1nıelertnl 18 Şubat 930 Salı aünü aaat 14 te Defterdarlıktıt-kl ıatıı 

oıntıyonuna vereceklerdir. .(R·a7) 

Beyotlu Beıinci Noteri mOhürü 

Can Kurtaran 
merhemi 

Yunanistan Şubeleri : Selantk Atina K·v ı 
, ' <A a. a. 

Her türlü banka muamelatı, itibar nıektupları, her nevi 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelata. 

~g~~a

ı••••••••~•••AA•••••••4••••••• 
M. NURİ .. ve ŞERİKİ 

Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri 
kemalı sürat ve eınniyetJe ifa olunur. 
MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR 

.... 9Sfi9 

. :rüRKİYE İŞ BANKASI 

Hayatınızı ölümden kurw 
tarmalc için zührevi hasta
lıklardan ılzl koruyan Can 
kurtarnn SalvarJir merhemi 
arayınız b.klidfnden •akınınız! 1 - . . i Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 t 

Galatasray lısesı mü- ~ Telefon: Beyoğlu 4515 P! 

Sermayesi: Tamamen tediye edl1miş 4,000,000 Türk tira~ı 
l\1.erkezi un1umi : ANKARA: 

ŞU BEL ER: 
Ankara Adana 
lstanbul Trabzou 
Bursa Balıl{esir 
lzmir Gireson 
Samsun Edr:emit 

Ayvalık 
Zonguldak 
l{ayseri 
~1ersin 

B©TON BANKA MUAMELATI Y J\..PILIR ........ ~............ . •• 

diirlüğ·ünden : j 'YY 'f~ 1' ., • ._. ~ 
029-930 ders yılı iiçiinc{i tak- T 'YT 'Y'Y T "' T 'Y'f'T'f'f'TT'Y'Y\'Y'fl'lll" 

alt tedriı ücretlerinin alınmasına ~ !iSW--® * * •-ıt*M ne• sw 
' 22 Şubat 980 Cumartesi aününden ; 

ltlbaren baılanacaktır. Ynzde ylr· ı 
mi tenzll&ta. tabi ücretler için reı· 1 
mi veaatk ibraz edilecektir. l 

Şu muamele Mart 930 on be· ı 
thıcl cumartesi günilne kadar 
deTam edecek ve o tarihten sonra 

1 

Gcretlerlnl •ermiyenlerfn leyli 
olarak devamlarına milaaade edil· 
mtyecekUr. 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Opera törü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısındg 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Deg : 1615 


