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l.tanbul Ankara Caddesi 
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Ekmegi neden p 
, ı 

•eldll ( S.aç olli Şlbl) beJtıı beJ-b .. 
kadar tenvire h1"6 ' olmu~r 
.. Jlne ı•Jft klflitbl alriine 

flllaalab 'ee.ı. Bakan teı-
lcıb IJMlimellltitaf#I mucip 

te'tlalite' clofnı 
••~t IMaftan fU na~ gün
lerde htç IDGna•het ve nitnaıı 
yokken ıuurauzca çıkarılan f&Jl
alann dahilde ve hariçte yapmıı 
oım.ıu esirler memnun kahr~ 
.. ,,... blllJatar barümakt..-ıli--

ltlr ••• 

ı.tılr ..... •)Lwca .ıvar-
~-. Anka~ aauhabl"-l~n de 

~ledllt dütünilmedea •azete l(i .. 
~ ıeffrllmit olan (uılaız ve 
._....._ llaber) memlektte .. ali bir 
'8.rn tabllllk) bulundulu biılerl
lai . clahulyade takvtyere kifl 

lbnlfllr. 
M•'ele, Ankara ........._,_ l H1ktlm4t1n emrine bir mil,on 
teblbı ve malia'1,•kiltJaln ...... bruı tahılı eden 

Devama 2 ~,_~lül= •a• - BA KOMERçlyALE 

luıneler birligi n toplandı 3$0 
çoçuga elbise alınacak 

Anneler \ırlll! dnn içtima 
~Bu içtimada bazı mCihlm ?,
..i.&k Yerddi. Bu kararlardan 
dan ( a ) .... ,.,m dolan çocuklar
çoeufa ;:: ka~., olan ( 850) 
Terllcll. Yerlbneatne karar 

da ~ •Jllada llllb albn
lerlne ,.ardiaa ~•lel'I kencll
caatta balne• .. 1ar ~ mtıran-. atleelne • .. Ulllllrdan 6 

Bası tlCca~~alcllr\ 
~ edtl• ..._::_-:-~ te
Mçtlmlıtlr. -._...lar da 41Ga 

Bltlln 1Ma eıyalu 8-
... enei Plrlç Ye=--

IWıter mllataç :ı __ , _ • .... &e-
c:akbr. ·~ daiıtıla-

Dlier taraftan Kadıka H 
Aımeler birllJi binall yeietfal cemlyeU de 200 .: inaa-

s - _ _ çocufa elbise dafıta ktı lmaeatz 

Çif nedir? Ekmek işindeki.,.l::...~1 .-tü ıü .. ft ur ü r gırı şeyler 
Ekmek 11 •oıo.,..,.•~u 

ldrtakım.,.:.... detddtkçe tOrtaya 1 ıeUrmiı, nede teıadilf 
da haltun da de allkadarlann- dır. Biz mealek ltlbart~ıler-
Jeul birçok k bihnedtll yeni banat bir iti dalıa eauh ka~am": 

Bır no talar çakıyor• lıtecllllmizcleıa bu mee' elecle de 
IMa IGrCl itler ki, ne baıadan enel daha etraflı çabpJoruz. Bu .ta 

-1l iti tetkik etlen aa-telelr de ekmek itinde haqWmtO..m 

ıiılaıl&r ... ..W' ~ -~~ 

1 

Efka-rı ıımumtyettin 
teJllayfi1ii 

'°"10 1 o ( A.A. ) 
~l'lll"l; ........... .. 

yorum. 
Madrtt 10 { A..A.. ) 

M. Sanebez Gu,rra aın rtJ•
aeUndeld &rka bundan b6yle 
meırutlyet pervey koalisyon fır
kan ıamlnl alacakm. Y eal .fırka· 
1& muhaf~ llbetan., Al· 
ana pubu cn'mbUrJJ!9tçder •• 
IOIJallıtler clabll olu*\tır. 

M. Prbllo dl Rlvera, cllktatar-
l&k idaresi ........... nuarbk 
mevkllnde buftlal!luı olanlar ta· 
rafından ı.ure ~ tme .,... 
ni bir fırka ~ ettİllal bdcllr
mltUr. 
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5 Dahil için ıenellll 1400 

Hariç memleketlere 2700 

Kuruş 
lIAn tarifeye tibidir 

sebepleri . anlaşthyor. 
Gayri ahlaki Filimler bil' hey'et 
tarafından tetkik edilecek! 

Filimler hakkındaki takyidat yalnız lstanbula mün
hasır kalmıyacak Türkiyenin bütün şehirlerine 

tarnin ve teşmil edilecektir! 
Geçen günkü nuı

balarımızdan birinde 
memleketimize giren 
ılnema fibmlerlnin 
dımatları tekemmtll 
etmemlt ıenç kız ve 
çocuklar üzerinde bı· 
rakblı tahrlpklr teılr
atı elim bir tee11Gr 
içinde kaydetmlf ve 
bu yGzden zaten fakir 
ol&Jt milletin keaesln· 
den d6rt senede 
( 22.000,000) llramı
:an harice ıittlllnl 
kaydetmlttlk. 

J)6n aldıiuna yeni 
mal6mata nazaran 
( lıtanbul ye bOtiln 
Türkiye .ıllyetlerlne 
precek ) olan filim· 
lerin,ctdcll bir tetkike 
tabi tutulmaları için 
blkametçe eaaıh ted· 
birler almmak bredir. 

0.Wama a. lllcl •=hlf:.:•=de.:.._Gt..-' ~ ...... klliiı:~l~9911t9.,.CU'iiii!1'....,_aır..;_lak_Ul_edll_~ artlıtltrd• blJf 

i ikranlivele 
~~~ye 

Ankara liderken genç bi rta 
ve paı:~r tevzi edilmiştir. Halbu 

·:.m••r '1ölı para bekliyorlardı ... 
SeJrllefalD erkin ..... IOD .. 1 lerinin ele g6nderlnln bot ...... 

.-,.ıardald baıiıl blsmetlerlne ... ini lıtemlflerdlr. 
adrabll oldutuna hllemeclllb$ 1 Bunun asma. Se,..tala 
bbtalam nakU .~reler ..... .Wırt umumhl .... ayak lkra· 
... 1U1111fbk.tMaaTIDler k•· ..,.. ıenıatmla balanmat • 
clderln• bu lkraml1elilwd• hllM _.,.._efl ımn•a...,tar. 
ınJmaclıla için _......... olmar Blylec:e.. ltletme meldir m• 
~ Nihayet ~aba MCldlrcı avlnl Zekertp, imim amiri A.11, 
um.:ıı11n•n Aaka1' hareket etU- Leyazun mGdGr muaYIDI ş.r.ı..t:. 
il slDt Sadullah BeJe mGracaatla .-,, lramatotlar tefi Mmaft• 
ı1t1rbamda bulunmuılar Ye kendi- Dnamı '2 bici ~ 

' i o 
GAZfrEI.pDENı 

Berberler; cemiyetlerinin yaptığı 
tarifeyi kabul etmiyorlarmış! 

kuruta pedddlr fllb yokl y allab 
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Kur'an okuyan polisler! 
Bir iki gündenberi lstanbulda 

yeni bir mea'ele daha çıkarıldı. 
Hatta bir Aktam refikimiz evael
ki günkü nuahasına bir karika-
tör dercettl. Bu karikatörün 
mevzuu fU idi. 

"Batı açık bir polis memuru 
bir (Rahle) önüne oturmuı, önün
de koca bir kitap olduğu halde 
harıl harıl (Kur'an ) okuyordu. 
Memur efendinin karııaında da 
bir haylı cemaat dizilmit dinli
yorlardı.,, 

Karikatörün illtında göze çar
pan baıka bir haber daha vardı. 
0 da fU idi : 

"Polis müdiriyettnln tensibi 
ile güzel sesli polis memurları 
camilerde mukabele okuyorlarmıı!,, 

Görilliyor ki, yukarıya hüliisa 
ettiiimiz haberde fevkaladeliği 
ihtiva etmesi lazımgelen bir~ey 
yoktur. Bir polis memurunun 
herhangi bir camide resmi vazi
fesi haricinde sivil olarak ( Kur'
an ) okumasından daha tabii bir-
ıey olamazdı. Nitekim canı iati
yen de gene sivil olarak meyha
neye de gidebilir, daha kötü yer
lere de oğrayabilirdi. ikincisin-
de nekadar serbest ise ve hiç 
kimse onu bu hareketinde takyit 
salahiyetini haiz değilse birinci 
f Ulde bulunmaktan yani mukabe
le okuyup hafızlık etmekte de 
o derece hürdür. Namazda kılar, 
oraçta tutar hatta canı isterse kı
lı/eye dahi oğrıyabilir. 

Bir memur vatandaıın bu 
memlekette resmi hayatı hari
cindeki harekatı hangi kanun ve 
nizamla takyid edilmiştir ? .. 

Poliı memurlarının camiler
de bir cemaat huzurunda gene 
restni üniforma ile kur' an okur
ken karikatörlerini yapmakta ve 
buna tehzile çalışmakta bir de
receye kadar ihtiyat etmek biraz 
imsakli davranmak kendi ıerefi
mlzln vikayesi noktasından çok 
lazım idi. 

Yapılan neşriyatın hedefinin 
ne olduğu kat iyen kestirilemez
se de, maksadın doğrudan do~
ruya Polis müdirliğine tevcih e
dilmek istenen bir taassup tenki
di olduğu istidlal edilmektedir. 

Dindar olmanın, yahut dinsiz-
liğin bir makamın idaresi nokta
sından ehemmiyeti olup olmadığı 
malum değilse de herhalde mem
lekete taalluk eden bunca 
tetkike muhtaç işler varken, on
ları ihmal edip te iki memurun 
camiye gitmesini, mukabele o
kumasını tehzil etmek f aidell bir 
ıey olmamak gerekti. 

Türkiye cumhuriyeti kanun
larında: "Bir memur kendi itika
dına aft ıılerde ıu veya bu oekil
de hareket etmek mecburiyetin
dedir!,, Diye bir kayt yoktur. Bu 
itibarla kimsenin itikat itlerin
den dolayı kimseyi muvahezeye 
hakkı olamıyacağı derk ardır. 

Polislerde olduğu gidi her 11-
mf mf!murlar arasında dinlisi de 
dinsizi de vardır. Dünyanın en la
ylk memleketlerinde bile ol1a ge
ne böyledir. Polis müdlriyeti( cn
ml)ye giden bir polis memu:-unu 
ibadet etmekten men, edemiye
ceğl gibi kendilerini mukabele 
okumaya da teovlk edemfyeceği 
tabiidir. 

Hülasa • İstanbul gibi büyük 
bir tehrin asayiı ve inzibat m o
muzları üzerine almıı olan bir da
irenin yolsuzlukları varsa, herhal
de bunların baoka noktalarda a
ranması zarureti vardır. 

Eğer polis vazifelerini ihmal 
ediyoraa, polis dairelerinde suiis
timal tahakkuk ediyorsa asıl bun
lar münakaıa edilmelidir. 

Alem resmt vazifesi haricinde 
ki husust hayatında rakı içiyor, 
yahut namaz kılıyormuı, bu klm
ıeyl alAkadar edecek meı' eleler
den değildir, 

Şuursuzca ltaa edilen bir ma
ratoryom haberi, az daha mem
l keti baıtan aşağı sarsAcaktı ... 
e ARİF ORUÇ 

--..- ·.~ 

ar başladı 
Amasya 10 ( A.A) ' 

Gece yaruı batlı yan kar fası
lasız bir surette devam etmekte
dir. 

"rürkocağı ınerkezinde 
21 Şubatta sinenıa ye 

tiyatro a<ı-·ılıyor. 
Ankara, 1 O (Hususi) 

Türkocağı tiyatro ve sine
ması Şubatın 21 inde açılacaktır. 

Resııam Mihri Hanımın yap
tıiı, Gazi Hazretlerinin tabii 
büyüklükteki yağlı boya bir pol
releri Gazi Hazretleri tarafından 
Türkocağı umumi merkezine 
hediy edilmittir. 

Gazi Hazretleri, ayni zaman
da, Kara Hanın hediye ettiği 

kıymetli tablonun da, Ocak mer
kezine asılmasına müsaade etmiı
lerdir. 

l\lütenıadiven arbede 
" 

Belfor, 10 (A.A.) 
Komünistler tarafından tertip 

edilen bir içtimaa riyaset etmek 
üzere Belfor' a gelen komünist 
meb'us Cachim'in muvasalatını 

müteakıp çıkan arbedeler eına
sında Cachim yüzünden hafif 
surette yaralanmııtır. 20 kadar 
kimse tevkif olunmuıtur. 

üselles ittifak 
Alnıanya, Avusturya, 
ltalva, ve 1'1acaristan 
ar~sında ittifak mı? 
ltalya, Avusturya ve Maca

ristan arasında bir iU)af muahe
desi aktedilmek üzre oldtiğu, 
Avrupa gazetelerinde yazılıyor. 
Bu ittifaka, bir zaman sonra 
Almanyanın da ittlrak etmesi 
ihtimal dahilinde olduğu da zirk-
redilmektedir. Bu ittifak, yazıl
dığı tekilde aktedilecek olursa 
harpten evvelki ittifak yeniden 
teessüs etmit bulunacaktır. 

İtalya A. vusturya dostluk mu
ahedeııt yakında neıredilecektir. 

Bu muahe de iki hükumet ara-
11ndaki ihtilafları kamilen hal
letmiı olacaktır· 

Asarı atil<a bulundu 
Kahire, 10. {A.A.) 

!sfenks civarında eski Mısıra 
ait en büyük türbelerden biri or
taya çıkarılmııtır. 

\'atiganda ta,ıinlt·r 
Vaukan: 1 o (A.A.) 

Kardinal Pacelli Papa ile iki 
ıaat kadar görüırnüıtür. Mülakat 
nihayet bulduktan sonra Kardinal 
Pacelli ahiren tayın edilmit oldu
ğu hal'iciye na:ıırlığı vazifesini 
ifaya baolamıttır. 

Bahri konferans 
Londra 1 O ( A.A ) 

Bahriye birinci lordu bundan 
sonraki konferanslarda İngiltere
nin donanmasının daha ziyade 
tahdidine muvafakat edebilmesi 
diğer devletlerin kara ve ha va 
kuvvetlerinde yapacakları tenkl
satla mütenasip olacağını söyle
mittir. 

Londra 1 O ( A.A ) 
Maliye nazırı beıler konfe· 

ransının devletler arasındaki ih
tilafları tahfif ve teslihat masari
finin tenzili hakkında bazı ümit
ler uyandırdığını söyliyerek, bu 
ma•arifin İngiltere ve Amerika 
için bir yük tevkil ettiğini beyan 
"derek demiştir ki 913 - te do
nanmasına 80 milyon tahsis eyli
yen lngiJtere geçen sene 115 mn-
yon sarfetmittlr. Amerikanın 
masarifi de doksan bir milyon
dan 179 milyona çıkmıttır. Bütün 
dünyanın teslihat masarifi sene
de 900 milyon lirayı bulmaktadır. 

i\lüskirat nıüdürü 
İzmir, ( hususi ) 

Müskirat İnhisarı Müdiri umu
misi A11m Bey Ankaradan gel
mittir. 

Asım Bey İzmirdcki Müskirat 
idaresini tef Ut etmekle beraber 
lzmir üzüm ve incirlerile yapıla
cak somalar i~in mübayiab tetkik 
edecektir. 

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

11 Şuha~ 

~ -•:-..:o c--

r Lodos fırtınası bazı kazalara 
sebebiyet vermittir. Etraftan elan 
kaza haberleri a-elmektedir. 

Bir çimento f abrika11na ait 
18 tonahk Hayriye motörü de l(a-

ramürael civarında Dere a~zıııdn 
batmııtır. Motörün hamulesl kur 
tarılamamıı fakat mürettebatı 
tahlis edilmiıttr. 

Bir İngilfz vapuru da Çanak 
kale boğazı haricinde Merkep a
daları civarında karaya oturmur 
tur. Kalfayt isminde olan bu va
pur kurtulmuıtur. 

Karadeniz havali sinde de kar 
tipileri baılamııtır. Evvelki gün 
Zonguldağa hafif hafif kar çiıe-
liyordu. Dün alınan bir telgrafta 
karın bugün tipiye çevirdiği habet 
verilmektedir. 
~~------~ ... ~ ~ 

Seyrisefain işleri 
Birinci sahifeden devam 

ve kamil Beyler de ( 200 ) er lira 
alm ıolardır. , 

Bu para acilen kendilerine 
t~sviye olunmuıtur. Halbuki ay 
geçmit olduğu halde, ayni gün 
maaı sahipleri kiıelerde bekle
mekte idiler. 

işletme n1üdürü de gitti! 
Seyrisef ain idaresinin muk

tedir toletme Müdürü Burhaned
din Bey de dün akıam ansızın 
ankaraya gitmittir. 

Burhaneddin Bey, böyle bir-
denb ire hareketinin sebebi 
hakkında dün fU sözleri söylemiıtit 

- Sadullah Bey telgrafla 
çağırdığı için Ankaraya gidiyo
rum. Seyahatim Bütçe mes'eleıile 
alakadardır. Bazı hesaplar vardı, 
tanzim ettim, Ankaraya götüre
ceğim. 

Gayrı ahlaki filimler bir hey'et oratoryom şayi~ları etrafındaki 
arafındaR etkik edilecek! muzir neşriyat n .

1
.aksül'amelleri 

Birinci sahifeden devam Birinci sahifeden devam 

Şitndive kadar (İııtanb~l~ giren Hele şu suretlerde (Beyoğlu) 
filimler) İstanbul Polis müdlriyeti ve (İstanbul ) •fnemalarında gös-
tarafından tetkik edilmekte ve bir terihnekte olan Filimler, küçük 
tasdikname ile gösterilmekte idi. çocuk ve mekt~pli kızların ahvali 
İstanbul polisi tatafından müra- ruhiyeleri Üzerinde çok fena te-
kaba edilen filimler ııon zamanda sirler yapmaktadır. 
memnuniyeti mucip bir §ektlde Bunların içinde bilha11a (gay-
kontrola tabi tutuluyorsa da, liıızı rı Retit ) Çocuklar üzerinde Ame-
slnemacılar Anadoluya gene Filim rikan (apa§) (bırıı:z:hk) ıahnele
kaçırmaktadırlar. rfnin yaptığı tesirler çok fenadır. 

l>iğer taraftan (Ankara)(Edir· , Hatta. bir çok aileler çocuklar 
. ne ) { fzmir ) (Adana) ( Menin ) evlerde ( Arsen Lüpen ) ve (Hır-

Kayscri ve saire gibi mahallere sızlık ) taklitleri yaptıkları görül-
gönderilen filimler mahallinde mektedlr. . 
( sansör ) edilmektedir. Hükihnettn yeni tasavvuru hu 

lıte hunun bir çok mahzurları noktalardan pek ziyade takdire 
olduAu düıünülmüt, bunun için 1ayan görülınektedfr. 
( Filimlerin ) bir kanaldan geç- Ramazan münase~etile sine-
mesi için Hükumetçe mütehassıs malar fazla rağbet gor~ektedır. 
bir tetkik hey'ett teıkili tasavvur Halbuki kendilerine tahsıs edilen 
edilmekte bulunulmuıtur. yerlerden başka dohııma mahal-

Geçen gün de bilmünaıebe id- lerine de sandalya koyup halkı 
dia eylediğimiz gibi son zaman- oturtuyorlar. 
larda:lstanbula ve Türkiyeye so- Bu suretle bir kaza .. vukuunta 
kulmakta olan filimlerin kısmı sinemalardan çıkmak guçlcşmek-
küllisi Avrupa ve Balkanlarda tedir. i l 
rağbet görmemit hatta çoğunun Bu izdihamlara ~ain ° mak 

· ' t f h y et müdürü Bulgarıstan, Romanya Yunanis- için emane en e -d- _ 
tan ve Sırbiye gibi m~mleketler- ile Beyoğlu belediye ındul uru slne-

1 t ft· t kte r. 
de halka gösterilmerine müııaade ma arı e .:.!.:!.::~-----
edilmemiı filim!e rden olduğu ~ k da 
muhakkaktır. r ır a -

Bulgaristan ve diğer Balkan Bir müddetten beri Ankarada 
Devletleri ııon birkaç senedenbe- tfci H kk Şi bulunan fırkq. müfet .. a 1 -

ri ( filim ) itlerine son derece iti- nasi Pı dün tehriıJtİ~e avdet et-
na göstermektedir. Buralarda hu- mittir. Pata gelir gelmez fırka 
susi ( maarif) komisyonları mün- idare hey' etini içtiınaa davet ~y-
hatiren ( çocuk !e kızların ) ah- lemiştfr.Bu içtimada idare hey eti 
vali ruhiyelerl üzerinde tahripkar riyaseti mevzuu bahso~muıtur. 
tesirler bırakacak olan fillmlerl lçtfrnad!l azadan Husamed-
kat'iyen menetmektedirler · din p. idare hey' eti riyasetine 

Umumi harpten sonra bir adet geçırılmlttir. 
gibi cihanı sarmıı olan ahlaksız- r u • 

Iık temayüllerinin önüne geçil- Sa na )'i bir ı gı 
mek ü~re Ballcan devletlerinde Sanayi birliği tarafından sa-
kendl memleketlerinin ( ahlaki ) nayi Esbabının ıhtiyaçlari hak-
( içtimai ) ( tarihi ) vaziyetine ait kında hükOmetle temas etmek 
filimi erle { fenni ) ( zirai ) ( ti-
cari) kurdeleler, büyük acyya- üzre muragkas olarak Ankaraya 
hallere fenni keılflere ait filim- gönderdiği Kazım Ziya Bey, evet-
ler gösterilmektedir. ki gün şehrimize avdli:t etmiştir. 

daha sarih ve vüzulu olması çok 
temenni edilen beyanııtıle bir 
dereceye kadar tenevvvr etme~ 

mit olsaydı, (moratoryom) habe
rinin Türkiye ihracatına ve bil
münaıebe memlekete ithal edile
cek eoya üzerine ani tesirleri 
olacak bu meyanda da hariçteki 
muzir propagandalar daha aleyh
dar bir cereyan olacaktır. 

Bugün bilumum banka cüz-
danlarında (20) milyon liralık 
bono vesai:e mevcut bulunmak-
tadır. Halbuki t u a1ılsız ve mev
simsiz haber bütün alacaklı ve 
vereceklileri bir aiıda en fena 
ıerait içine atabilecek mahiyetde 
idi. 

Maliye vekili Beyi tebrik 
etmekle beraber kat'i ve vazıh 
bir tekziple el'an piyasada kalmıt 
olan fena izleri ailmeğe çalııma
ları temenni olunur. 

Hükumetin bir takım hayırlı 
harici münasebetler teaisine çalıı
makta bulunduğu tu ıırada, bank 
komerçiyale ile olduğu gibi ve 
belki de bundan iyi bir anlatma 
temin edemiyeceğl ne;He sabittir? 

Ankara muhabirimizin de sa
rahatle bildirdiği veçhile, Devlet 
Bankası teıkiline çalıııldığı za
manlarda memleketin hayatı ve 
istikbaline taalluk eden mes' ele
lerde çok ihtiyatlı davranmak 
lazımdır. 

Maliye vekaletinin bu husuı
ta çok kat'i tedabir alması la
zımdır. 

Dün Borsa ve Borsa haricinde 
yapmıı olduğumuz esaslı tetkika
ta göre, Piyasada büyük bir ak
sülamel hasıl olmuş, bunun te'si
rile Borsa dahilinde ve Borsa ha
ricinde (iki piyasa) açılmııtır. 
Borsa haricinde t açılan piyasa 
ise tamamen kontrolsuzdur ki, en 
ziyade endioeyi mucip olma11 la
zımgelen gayrı tabiilik te budur. 

Eski devirlerde Borsa oyun
larında oldukça ihtisas peyda et· 

mit olanlar, vaziyetten derhal 
istifade . etmeğe çalıımıılar ve 
Ankaradan geldiğ! bildirilen 
mantıksız, ıuurauz ıayiaları üfü· 

rüp oııırerek (Borsa Haricin 
de (20) kuruş kadar bir 
te ref f Ü) hasıl ~tmiılerdir. 
(Hükunıetin son zanıan
hı rda aldığı kanıbiyo ted ... 
birlerinden nıaksat bu 
değildir) Maliye vekili Şükril 
Beyin, çok muzur ve pek ziyade 
gayri tabii vaziyeti tiddetle na· 
zarı dikkate alarak daha makul 
ve daha mutedil tedbirler ittiha:ı 
etmesi za"ruridir. 

Hükumetin, gayri ıuuri ola-
rak kendi aleyhine çalııan (lehtar) 
unsurlara, cahilane hareketleri" 
nede ihtiyatlı bulunmalarını ııd
detle talep ederiz. 

Nitekim dün sabah ( 1O41) 
buçukta açılan İngiliz Borsa da' 
bilinde (1036) da kapanmıt 'fle 

bunda Mallye Ankaradan geletJ 
hususi mahiyeti haiz tekzibin te
siri olmuoturr 

Vilfı vet ıneclisi 
ol 

Vilayet umumi meclisi dün ıç
tlm<ı. etti. 

Muhtaç veremlilere yardırt1 ,.-
için Heybeli adadaki verem san l 
toryonuna 5 yatak daha ila"eıı 
ve Hadımköyünde bir ilkmekte.P 
tesisi kararlaıtırılarak fçtiı'll,.a 
nihayet verildi. 

Dilenci çocuklar 
b .. tüfl 

Ramazan münasebetıle 0 
1 

camilerin kapıları dilencilerle do -
tnaktadır. 11., 

Evkaf müeHesatı dfl\ ıııi 
tnüdiriyetl bu dilencilerin ~ rı 
kapılarından uzaklaıtırılına " 

,ur• 
için c:nanete tezkere yazmı 
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YARIN Sahlfe·a 

Memleket haberleri Siyonist1er 
Şinıdi de ıu~;~:Ju bir nıu-1 
harriri ittiham ediyorlar Amele mahallesi _...,....__ 

İzmir belediyesinin 

faydalı bir teşebbüsü 

lzmirde Iudüsten mektup: 

b•~ 
4

• • l Nlyorktakl Styontıt CemlyeU 
Kam ıyo ış eri ahval ve vaztyeu tetkik •• m6-

lzmır vlllyet makamında aahededen ıonra Amertkaya d.6-

Poliste Bir katil 
tl-<>'441 

Becayiş başladı 
--~ 

Tımarhaneye gönderildi 

lzmır beledlyeıl lzmtrde bir 
amele mahalleıl v6cuda ıettr
ınek için fevkalAde çahımakta
dır. Belediye amele mahallesi 
lç.ba tefrik ettifi ar1alan murab
laa teldincle bir takım kııımlara 
aJJnnııtır. Bu d6rt k6ıe araalar 
hırer lklıer ameleye ıatılmaktadır. 

Mallye mtııteprı Alt Rıza beyin nerek Siyonlıtlerln Flllitlndekl 
rfyaıeU albnda bankalar mOdiir- meıailerlnden, teıebb6tab ımalye 
lerlnln tıUraktle ikinci bir lçU· ve '.l ı temdlnlyelertnden, onlar 

lıtanbul, ıarbl ve ıarki Ana
dolu vlllyetlerlnde bulunan mer· 
kez memuru, ser komlıer, ikinci 
komlıerlerln ·teptlll lçln ~bir llıte 

Oıman fımlnde blrlılnl yara· 
lıyan ve Rüstem lımtr.de diler 
bir tııbıı öldüren deli Ma\ımut 
mubakemeıl eınaıında cinnet 
aıan göıtermfı ve müıahede alb
n• alınmak üzere tıbbıadlfye 
eevkolunmuıtur . 

Yakında burada lntaata baıla
.. cak ve bir kaç ıene aonra da bu 
"varda mükemmel bir amele ma· 
laalleıl v6cuda ıettrtlmlı olacaktır. 
Bir talebeyi soymuşlar 

lzmirde Cuma rünu Amerikan 
•ektebl talebeılnden Hleeyln 
Hilmi efendi namında 15 yatlann-

da bir ıenç, Etrefpaıanın Qzertnden 
Blektebe takıitlnl vermele 
liderken karıııına 4 pbıı çıka
rak öl6mle tehdit etmlılerdtr • 
Mntecavlzler talebenin tablt ola
tak cebinde bulunan 100 llraıını 
•lıp firar etmtılerdtr. 

Hadiaeden lkıçeımellk pollı 
'-nldl haberdar edllmlıttr. Netl
fede ıabakalı Kadir, Konyalı Hü
teyln, Ralu ve R•m•AD namında 
• kiti mamun olarak müddei 
111numlllle vertlmtıttr. Bımlarm 
_.,inde 9 lira balunmuttur • 

Kaymakamın evine 

taarruz edenler 

Akhlur kaymakamı Refik 
Beyin haneılne taarruzdan ve mü-
teamzJ 8'lruhunu teıvikteıi maz· 
nım olarak muhakeme altına alı
nan Tireli oilu lamall Bahri, kay
lllakam zade Muetafa Ye ılnema
tı Nannk •• Supht be,ierle Hm
ko Hıaeytn Emetll 'Mehflıet, tSatf 
D..k Wmll ethaım mulaakeme11 
"1mıttır. Maznunlardan lamall 
~brt, Mustafa Namık ve Supbl 
wae7lerle Huıko Hüaeylnln bu 
.L_:ada biç bir veçtbpe ıuretle al&
~n 16r6lmeml1 Ye c6mleıt be-
li t etmlftlr. Durak iki ay haplı 
'llJlra alır nakli cezaya, Emetli 
~etle Salt bir aJ 20 sGn ha· 
1»11 ._ Jlrmlıer bra alırnakU ce-

~!-. mahldbn ohautludır- Malı
""'lllalar mChldetlerbd kAmllen bl-

~rlD- tahll79 ohmmat-

Sui istimal 
Zimmetine •ooo küsur lira 

~~ a~trmekten dolayı, Poıta 
-.aıtldGrlQltınce vaztfeılnden 
llzıklaıtıntan Aydın poıta ve tel
araf mtkllrtl Sabri ve BqmidClrltlldeb __ .a _ _.. __ 
11.t b~. 800 lirayı 
'~ zbnmetlne 

....... K.ı-=6 '°'ta ft telaraf 

.Wıra Sabia 7.eld "1ler baldon-
6akl tııihldkat ıaeuw-
nldana ... ~· ev-nawlliı Potta •• llıraf .................... 
.................. bnltUr. 
lerlD ...... tı.ta. Lkt Bey-

aetlrcilkler1 
pualan W ..... lerl ve u&Uert q.. 
~r. K.e,tt,etclGn ken
dilerine teblıı edilmek Gz 8 nındnrlGI• btlcllrthmıttr. re •ı-

Ma nisada fırtına 
Fırbna btlbaıaa lznıtr ve Ma.

nlıa bavalfılnde ılddetlnl göster
•ltUr • Manitada d6rt beı gün 
mGtemacllyen ıtddetli rüzgar eı-:atlr i,!:'lrdan tehir dahlltn
tellert ke ,,_~laraf Ye telefon 

im V U ., .. _ ı hazırlanmııtır. 
ma aktedl tıUr. a A«Dlm ta- aayeılnde memleketin ıe"et ve Bu llıtenln tatbikine baıla-
1& lçUma etrafında gazete ere refaha doL-· ..atmeılnden b" L•ı d 

b 1 aaıı.• •• anı nılma1ına D. V. Jetin en emir 
ıu ızahatta u unmuıtur. makalele..L.•-ak •e bAtA- _.la- 1 .. _ k d 

1 d k 1 ı ~u-.... " u uu Yı verlldlllnden atanbul pOllB a -
- Evve ce e arar aıtın - 'Jatı Müttehtdede konferanalar rf h 1 b 1 roıundakl memurlarla yent te l 

dıfıdaveçMlnaet ugünAvtll lRıyet mbaka- •ererek efkan umumiye_. Slyo- b ,. eden memurlarm becaylıtne aı-
mın , epr za ey- i l l 
fendi ile tekmil bankalar müdür- n ıt er ehine kazanmak için lanılmııtır. Yeni becaylıler barem 
lerl ikinci defa olarak birleıtller. yı:r ~erlka muh~rrlrlerl,!1.:_ kanunu mucibince mecburidir• 

Kambiyo ihtiyacının muhte- :n d · enaa.n Ştyaaı Fillıtlne Poliste tayinler 
lif ufabatı hakkında mu"davelel g n ermtıtfr. be M Pollı midlrtyetl 2 inci fU 
efklr edllmit ve kendilerinin göı· umalleyh, buraya gelip ya- il.. M 1 
terdlklert ihtiyaçlar hakkında hudllerln deılıelertne keıpl tttlll bat memuru Zeki ...,eyin an aa 

ttlk ba 1 merkez memurluAuna tayin edll-
m6zakere cereyan ederek derme- e ten ve onlann davalanmn tı ll 

ld -.. k h led kt-::. diline mebni on1iD yerine po 1 
yan ettikleri m"t 1 t o u.-ana anaat aııl ey l enı d 
lar dinlenml ti u aBea ve arzdu- ıonra Siyonlıtler aleyhine döne- 1 inci ıube eıbak muavinlerin en 

f r. u meyan a k tahk k b , b ve Urfa pollı merkez memuru 
( Alivre ) ıatıılar ve (Döviz ) rde t d l k ey eti 6n6nde 14' a- 8 1 edilml 

Haılm Enyer ey tay n f 
üzerine avanı ve "tretler,, hak- e e ere : batla 
kında bankalann fikirleri töy- - - Tah~ ve tetkik~ aonra ve yeni vazlfeıtne mııtır. 
lenmiıttr. Slyonlıtlerln menıleket. tçln mu- Sevahili mütecavire 

lzmlrde dahi kambiyo mua- ha=~lı, batıl ve~ terlr olduklan- tarif esi ~.değişiyor 
melltının daha muntazam bir ıu- nı 1 emlıttr' "" Hayclarpaf& - Pendik tren ta-
rette tedviri için bir kambiyo ve Bu dolru ve~hak ıebadetten rifeıl dettımekte oldupndan 
eıham bonaıı teıktlı muvafık o- aonra 7ahudller Ye~sazetelerl M: 5e rftefainde eevahlll mnteca-
lup olmıyacafı hakkında müza- ~lyana karıı ateı• p681dlrmele! vt!nın tarifeılnl ona göre tadll 
kere cereyan etmiı ve bu meı'e- aılaauılar ve~ona Utedlif 1500 

lenin daha ziyade bankalarca tet- dolln vermedtlfıntz cihetle bize etm~=~~ .evablll mtıtecavlre tarl-
ktk edilmeıl takarrür ederk bu kartı danmnttnr. dt.,erek muma- Şub tbn l5 ıtnden lUbaren 
bapta lüzumu olan bazı malüma- lleybl itham etmtılerdlr. !::~ık oİunacaktır. 

Tıbbıadllnln mütl'hedeıl neU
ceıine dair olan rapor mahkemeye 
ıelmlttlr. M6ıahede netlceılnde 
Mahmudun cinneti anlaıılmıı ve 
kendtıl tımarhaneye ııönderllmiı
tlr · Deli Mahmut tıbbıadllden de 
bir ailn kaçınıı ve tekrar geri 
dönmnıtür. 

Kış olduğu için olacak 

palto çalmış 
Arnavut köyünde Yenlçeıme

de oturan ~elektirik tirketl me
murlanndan Mihran efendinin 
evine bir hıraız gtrmit palto ve 
ıaire çalmııtır. 

Yaman bek çimiş! 
Arnavutköyunde Val~ P&f& 

yah11mn kapııı kırılarak hıraız
lar glrmtı, V alde paıa tarı fından 
mnhnrlü olarak bırakılan ıandık
lardaki eıyanın çahndıiını, yalı
nın bekçiıl pollıe ihbar etmtıttr. 

Yumurtacı İsakı 
vurmuşlar tın lıtanbul boraaıında.n alınma- M. Ştyan bu itham " .. 19nada l k .. .. nden 

vakıf olunca lna1ı..- Fil tin Dargın ı yuzu Balıkpazarında Yumurtacı ıı kararlaıtı~lmıı ve telgrafla lı- ıu:ee 1 ı ıa-- d 
tan bul borsa komiıerllfine ya- zeteılne azlın bt~mektupjyazarak Haıan Şerif Ef • karııı Be driye Karamanlı laak ile seyyar ubcı 
zılmııtır. bu töhmet mncenet yalan ve tftlra H. 

1 
kendlıtle dargın olmaıı(nKaa:ı Muharrem araıında bir para 

• . oldufunu be'Jandan aonra baki- mQteeMlren bıçaklamıı ve meı' eleıtnden kavp çıkmıı Mu-
F ecı hır kaza kaU hali berv~bı ltf izah et- kaıUle cerh) maddeıtn&en muba- harrem laakı çala ile vurmuıtur. 

Manlıada Cuma olmak mo- mııttr.: keme eddlyorClu. Vay ırz düşmanı vayJ 
-ftbet11ı. Çe,..lglr camllne mu- • - Amerlkada Siyonistlerin Din MthldellmDUIDI ID~ Karaapçta Halil efeadfnl• 
~le dtn .... ek Ciae kam, _. ~ eflri(a ~--l!da.a DUD t~ ~· ~.:ıu. 1Dfla hannanmdawJ. e...ı.• 
._. hM- tolf1talk ~yor. Bt~ aueteıliaın· ... muharriri M. Vfı· ve mtldafaa lçfa ~ • • d6a odaııncla aymk• Pehbftlt-
.. kadınl4nn oturdufu Sermafll kal bana Fillıtlne attmek ve ora- Müe7.ZÜ elbwesını yanın tatla harmanında bek~ 
denilen yer, lıttabl haddinden dan Slyonlıtlere dair dlrt maka- 1 J Şevket Ozerine h6cum ederek 
çok fazla kadınla doluyor. Saat le yazmak tekhflnde bulundu. Ve Ç8 mıt ar boiazına bıçaflnı dayamıı ınma 
tam on lklJf yirmi bet ıeçe ıer- buna mukabd 500 dolar verece- l)lsdarl1e mahalleılnde Meh- seçerek firar etmifUr. 

af l f camllne bir hınız ,matı 1 
m l den ani bir kıyamet kopuyor iinl ıöyledl, muvafakat etUm. met• ·de de mıezzln Mehmet e- ki otomobil çarpışmış 
Sermafıl çökGyor ve altında bu· Parayı derhal verdi ve ayni za- 2 aece& lblaelerlnl çalmıfbr. 
lunanlan fena halde eziyor. Ce- manda Flllıtlnden avdettmı mtıte- feadtntn e d ğ•l Arnavutköy(lnde RObret Kol-

d Su .. nne e 1 leJ mektebi anGnde dGn 1669 nu-
maattan 14 klıt yaralanıyor aklp Slyonlıtlere dair konferanı- Gözün en • 
ki ki d ve çekmış maralı otomobil ile 27-47 numa 
ı ıı erhal atıyor. lar vermemi ve bunun için de ıı- kuşax-ından para .,.. 1 

lngiliz lirası 
1 

lnıtllz liraıı, dtin, bonacla 
041 ,50 kuruıta açılmıı, 1085 

kunatta lcapanmııtır T . 
9 

'::"' altım borsa haricinde 

ka87 Ul'Ufta açılmıı, 932 kuruıta 
pan•ııtır. 

- ---Metruk T'" k--k , ur ev af ı 
m~s elesi hakkında 
n1uzakere edilecek 
y UDaDlttaJıda kaJan kaf 

miibadil ve ıaJrl mGba ev tan 
lara alt ka tla dil olan-

JI r ~lanı 
birer munta•a• llefter 1 ve 
baıvekllete Ye lllGbad 

1 
haltıade 

yonuna takcllm edtbat e e koınta-
_..1 -'- ttlr. 
... JOuaarca lira lu 

olan metruk TGrk evka Jmet'n:te 
ı..ı yakanda m fı meı e
Ur 111 B Gzakere •dilecek· 

·11111 u defterler =•anda lıtlfade edılın:zakere 
araya g6ndertlecekttr. Gzre, 

İhtiyaç listesi 
Tanzimi lkınaı dthnı 

nan Kambiyo alım e ı bulu-
11 ve •ahın ihu 

yaç ıteılnln tatblkab -

6• ra ı otomlbll m6tademe et-
tedlllm anda 1500 dol&r verece- Balık puarından sepD tltb mlı içinde bulunan Ardaı namm-
linl aöyledl. (elinden Hıaeylnln kulalı da bir çocuk yaralanmııtır. 

Fillıtlne pldtm, Yahudderln ame adan para k....ını .çalan •-
ahvalini ,ardibD, onların ne ,ıbı :::~ Rept dlnDCl meıbut ha- Otomobil çarpnıış 
hakm, yolıuz, muzlr efk&r v• llnde Jakalatsmıtbr· Galata kapr6a6nden ıe~ aa-
eralde bulımduklarmı anladıktan Yeni camiden geçerken ker Şevket olla M111tafa eıfendl-
ıonra Mr. Vıakale Itır mektup f y 1 ye t6far Hayrettlnba ıdarellncleld 
w--..1-m ve 1500 doları g6ndenn• T1ccarclan fahri e • .en ca- 2095 numarah otomobil ÇU'pllUf 
,, a&UJ rken bir yankeılcl 65 
çllnk6 buradaki mCltahedabm Cl- miden ı•~antle beraber çarp- mecrubiyettne 1ebep ohnuıtur. 
zerine benden ıatedtilniz ıeyl ifa llralllll c Hareketçilerin tahkil<atı· 
etmek lmkinl yoktur. Yazmaya mÇalfl~ış ama Y. akayı ele Hareket ıazeteıl ıahiplerl 
kararlqtırmıı oldulumz d6rt ma· hakkındaki m6ıtantiklik tahkikatı 
kaleyi de, pseıemizln meeleifne vermış ıon ufhadadır. MnddeUumumlllk 
muhalif olduld dhetle netrede- Mnaklrat lnhlur memurla- talepaameılnl tanzim etmiı ve 5 
mezatnlz dedllll• dan Snleyman efendinin dOn ıGn zarfında itiraz etmeleri için 

Cellrken a1dJldD 500 dolanda :.tada ubıkalı Nuri 17 llrannı kendilerine leblııat yapılmııtır. 
•umalleyhe iade ettim•• dlve çalmıı ııe de yakatanmıtbr· • Azılı sarikler · 
eyledim: Sabıkalı Nesimin hünerı Oç ıece enel Emtn&ıibule 

-B• anclaO ıttbaren Mrbeltlm, Beyoilunda lattklll caddetln- bir kulllllı mafazaıınm kllfdbal 
lıtedı1tm1 ya~ ve birinin ar- de kahveci Aptnllatlfln kahve- kırarak 25 top ipe~ll, 20 top tlco,r 
zuıuna a6re d•lfl• kendi fikir ve ıtndeD ceket çalarken sabıkalı çalan meıhur aarıklardan C6zel 
&rzunaa , .. re .,.p..akta bGr bulu- Neılm c"nntl meıhut halinde ya- Ahmetl 

u ı- u e iki reflkı zabıtaca takip 
nuyoruın. kalanm•ıtır • edilerek yakalanmıı elt.rlade 

B d u-• tonra Mr· Vlı· h ldıkla un an .,..- B d alto ırsızı ça rı kumaılar bulu•mu.atur. 
kaleden u-• .. Lir mektup aldım, U a p -.,. ·-P bo _ _._ 58 Bunların yeni baplıhaneden 
bu -ektup•-... , neıredllmek Ozre Ortaköyde Dere ~ k k ... .... N ı çı ara o civarda bir rok ıirkatler 

ah de otuf'&D eı m ... 
•ize 16nder1JoruDI· numar ev ika etUklerlDden pollı milclirly,e-

Mr. Vlıka mektuplarında Efendinin evine bir bhırnız glrmlı 
--•-•• lince haklanncla tahkikat ppd· 

diyor ki : palto ve ..ıre ıır--- • maktadır. 

•111111tur • ........... _ 
ÇQclJK u;.;~~~, 
n nl•nda bathJacaktır 1 

dan itibaren ı.._ la na, Yarın
' uaı nacaktır B 

lhUyaç llıteıı 80 - 40 mad u 
lbUva etmektedir Kambl deyi 

• yo alım 
Ye tabtımn •• .. kilerde Japıla-
bllecelfnl teıptt eden ba talimat· 
namenin kambtyo flatlan Gzerlncle 
mleutr ol.catı kunetle •-L-• 

Ben, efklnDID tehavv611Dt'en ld SIJ~rtn Ftllıtlndekt faidell t••••••••••••••••••••••••"' 
Ye kararlaıtırmıı oldufumuz ıeyl itle_._. de ıttraf etmekten çekin- 1 23 Nı·san • 
icra eclemecllllnden dola.,. ddden ıruu • 1 

dld mea.ıms· • Ç kH f • mtltelllf oldum. l .lldn nefıln • Fafttlnde yahudllerin nekaclar 1 « OCU a tası » nın E ··- . ................... ~ 
edilmektedir. --.n 

•a.ymln ,..... ~ aamirladeld ne-

1 

haklı& ve m6tecavlz olduklarını 4 İ ilk günüdür · J 
süet ~dık "haldlratln ~ Allle'lkah muharririn bu mektubu '---.___...._.,.." • ...., 
,.-~·lmaaaaml•a-•wae-
.......... ._ ................. apteriJOr. 
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• V luğundan : ı 
L Ü A ... Açık artırma ile paraya çev- ve zen ostlar yakalandı 
HAJ .... İT CEl\iı\L rilecek gayrı menkulün ne olduğu: ~Iuharriri : 

;...maı::ımı::ı:;ı:~2.. Her hakkı Mahfuzdur 4&r:IR:z:.'mim:ı: .... li 
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Kroker zindanları, hep bu 

cefakar millet içindi. Biraz evvel 
rıhtım boyunda piyasa ederek 
dolaıan damat Ferit yanındaki 

Ali Kemalden ayrılıyor,kendisine 
intizar eden yalı boyundaki İngi
liz bandıralı motora binmeğe sa
Taflyordı. Yanındaki saraylılarla 
birlikte kim bilir hangi ecnebi 
kumandanına can verecek kadar 
sefil e,,lan bu kadınlara kılavuzluk 
için nerelere gidiyordu. İnsan 
bunları göreceğine ölseydi daha 
iyi idi. Gayri ihtiyari yaraları lş
llyecektl. İki saatten beri hara
retli celselere sahne olan itilaf 
kulübü salonunda damat Ferit 
namına vekalet edecek ola!l Ali 
Kemal rıhtım üzerinde velinime
tinden talimat almıştı. Hiç şüp
hesiz bu talimatta İstanbulun it· 
Rallni latihdaf ediyordu maele
sef ki: yazdığı yazılar ile yapmak 
istediği fenalıklara bir baıkasını 
daha ilave ediyordu. Bakınız ki: 
Millicilerin tevkif ini teşkilatın im
hasını sureti kat'iyede musırren 
talep eden bu vicdansız olmuıtu. 
Bu arzu, bu iarar karıısında"hey 
ıerıemler hey!,, demek fsteyor; ol
du§um yerden üzerlerlne atılmak 
bu vicdansızca sözlerini boğazla
rına tıkamak onu herkeslerin için 
de boimak istiyordum. Heyhatkl; 
bu doğru bir ıey olmıycak dı. 
Ben vazifenin sonuna kadar me
mur edilmif bir askerdim. 

Bir lahza olduğum yerden 
ayrılamayıcaktım her halde inti
zar lazımdı. Milyonlarca Türkün 
sine.sinden doğan bu ulvi hareket 
böyle bet Unetlerin sözlerlle öle
mezdi, ~ öldürülemezdi. Nitekim 
millet; Ali Kemalin öldürmek is
tediği bu millet; kendisini parça 
parça etmetnif midi 1 

Akıam yakınlaııyordu. Saba
hın onundan beri devam eden 
müzakereler elan bitmemifti. Bu 

~ haydutların karınları damı acık
mamııtı. Evet onlar her dakika 
milleti kemire kemire işkembe -

lerinl ılıirmlyorlar midi ? 
Salondakilerin hepsi dillerinin 

döndüğü kadar ıöz söylediler 
yalnız bu sivri kafalılar içinde 
ınkıltu muhafaza eden birisi kal
mııtı; o da Miralay Maksvelden 
baıkası değildi. Bu asker ta vurlu 
sıska herif herkesi dinliyor, her 

sözden bir hisse alıyordu .. hayatım· 
da bunun kadar geniı yürekli 

soluk kanlı birisine daha tesadüf 
etmemittim. Zaten herkesin 
gözü de hemen hemen buna 
dikllmiıtı. 

Yani çorbacı ne olur; bir kaç 
ıöz de ıen söylemek istemez misin? 
denecek gibi oluyordu. Bu bakır 

ları,bu dütünüıleri anlamıyor deftil
di. Pek Ala biliyor ve söyliycceği 
sözü çok iyi hazırlıyordu. Kim bi
lir bu sersem neler söyliyecek 
neler yumurtlıyacaktı. 

Artık o da vaktin geldiğini an
lıyordu, O artık ayağını dizinin 

t\ıtünden lndtrmff, korku ve heye-

O artık efendiler bu günkü 
İngiliz siyaseti lstanhulu tıgale 

karar veriyor ve hu karar yarın
dan itibaren tatpik olunacak 
diyordu. Teferruat hakkında 
Ceneral Harringtonla görüıeceğfm 
yalnız sizlerinde muvafakat ve 
mua venetlerini almak lüzumunu 
hisaediyorum. İcabında ingiliz 
kuvvetleri rffakatine muktedir 
adamlarınızı tefrik etmenizi bil
ha&sa ricaJ ederim diyebilmiıU. 
Gene ayni so~uk kanlılığını mu
hafaza ederek yerinden fırladı, 
diğerlerinin ellerini sıktı ve 
onları tebrik eder gibi bütün 
kuvvetile selamladı. Kapılardan 
çıktı, titrek bir hayal gibi uzak
laıtıJ bir hamlede otomobiline 
atlayarak karanlıklara doğru 
kayboldu, gitti. ~ Demek ki: mes'
ele kalmamııtı, saatlerden beri 
iki duvar arasından gördüğüm, 
gözetlediğim, iıittiğim cümleler, 
hainlikler kespi kati'yet etmek 
üzere idi. Birkaç saatten sonra 
yıkılacak hanümanlar, ıöndürü
lecek ocaklar beni sonderece bi 
huzur etmeye baılamııtı. Bu 
vatansızlara yüzlerce defaliinetler 
yad ederek oldu~um yerden uyu
ıuk bir halde aıçramıı, deli gJbi 
sokaia fırlayarak tram't'ay yolu
nu takiben menfur binanın göl
gelerinden s•yrılma~a çalıııyor

dum. G aralık yanımdan ııeçen 
bir tramvay arabasına atlıyarak 

(M.H) b'ıtasına yeti§meye çaba
lnnıyordum. 1ılenecek cinayetin 
fecaettle ürperen tü~lerlm beni 
divane etmi~ti. Bir gün evvel va
zife aldığım mahalle yaklaımıı
tım maalesef ki ben nekadar is-
tical ediyorsam it lerimde de o ka
dar aksilik baı göstermiıtı. Ara
dığım hiçbir arkadaıı yerlerinde 
bulamamııtım. Pek fena bir va
ziyete düımüıtüm acaba timdi ne 
yapacaktım yoksa bu arkadaılar 
vaziyeti benden evvel haber al-
mı§ olmaaındı ? bunu hiç te zan .. 

netmiyordum nasıl ol#ıbilirdi ?He
nüz daha içtima salonundaki te-ıı 
neffüs edilen zehirli ha va bile 
tebeddül etmemiıti. lnalliz ku
mandanının oturduğu maruken 
koltuğun ııcaklıkları bile soğuma
mııtı. Durulacak, düıünülecek 
vakitler değildi bu itte kararıkat'i 
lazımdı. Askerlikte de ilk karar 
kararı kat'i olmalıdır derlerdi. 
Bunun kumandanlarındanda çok 
defalar i1itmi1tim demek.ki ben 
de buna göre hareket etmeli idim 
ne yapıyorum, kimi bulayım di
ye ağzı açık dü§ünmeli idim. A 
lelacele ters yüzüne dönerek 
caddeye çıktım gözüme lliıen bir 
a rabaya atlayarak çek dtyebil-
miıtim. (Devamı var) 

~ - . . 
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Şubat 
Senei SALI Senei 

Resmiye 11 Hicriye 
1930 1348 

----.;....----------=---:----
ca.nla ona ntfolunan nazarlar Alafranga 
küçülmüı bir tahaflaımııtı. Bü- s. d. 

Nan 1 az vakıtları 
Alaturka 

tün '9ilcut1ar hl hareket kesilmiı- Günef 7 ,00 
tl. Acaba İngiliz kurnandanı ne- Ôyle 12,28 
lerle ne gibi cümlelerle aöze baı· İkindi 15, 18 
lıyacak ne günü lstanbulu kat'i 

Akıam 17 , 37 
tarama harekatile millicilerden 

1 

Yatsı 19,08 
temt:ı:Uyecektl. Bu sualler, bu dü- l 

' h maak 5 ,19 
ıünüıler i llmnl ki hepainf n fik-

s. d. 
Güneı 1,22 
Ôyle 6,51 

ikindi 9,41 
Ak~am 12,00 
Yatsı 1,32 
imsak 11,4 1 

Kasım rini alt üst ediyordu. lıte tam bu l ı Ra

1
m

2
azan 

esnada Maksvelde de söylenecek 96 1 

karııacak, hareketler lıelirmiıtl. 1 ~·=-=---;;========;;;;::;;;' • 

Dükkanı ve hane ve No.1 dükkAn 
haneıi. 

Gayrı menkulün bulundu4u 
mevki mahalleıt, ıokağı, numa
rası: İstanbul Şehzadebaıı Kalen
derhane mahallesinin Acemo~lu 
meydanı ıokıı~ında cedit: 1,3,5, 7 

Takdir olunan kıymet: hep
ıfne altı bin lira. 

Artırmanın yapılacaiı , yer, 
gün, saat: İıtanbul dördüncü icra 
dairesi 20 Mart 930 Perıembe 
ıaat 14 ten 16 ya kadar. 

1 
1 - lıbu gayrı menkulün 

artırma ıartnamesi 8-3-930 tari
hinden itibaren 929-23 No. ile 
İstanbul 4üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. llanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak isteyenler, tıbu ıarnameye 
ve 929/ 23 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya ittfrak fçfn 
yukarıda yaztlı kıymetin yüzde 
yedisi teminat iÖsterilecektlr. 

3 - Hakları tapo sicillle 
sabit olmayan ipotekli alacaklı

larla diğer alakadarların ve irti
fak sahiplerinin bu hakluını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını tıbu ilan tarihin
den itibaren Yirmi gün f çf nde 
evrakı rnüsbitelerile birlikte me-
murf yetimize bildirmeleri icap 
eder aksi hnlde hakları tapo sicil
lile ıabit olmıya.nlar satıı bedeli
nin paylatmftsında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iıtirak edenler artırma fart
nameıini okurnuı ve lüzumlu ma
lfimatı almıı hunları tamamen ka
bul etml§ ad Ve itibar olunurlar. 
Üstünde bırakılan gayrı menku
lün bedeli lamanında verilmezse 
gayrı menkul ikinci bir artırma 
ile satılır ve bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde beı faiz ve 
di~er zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmakıılın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Beı numa
ralı fıkradaki ıart tahakkuk et
mek kaydUe üç defa bağırıldık-
tan sonra gayrı menkulen çok 
arttıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri 
bırakılıp alıcı teahhütlerfnden 
kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 -Aarttırmanın birinci veya iki-

___ ._., __ _ 
Beyoğlunda Nane sokağında Ta'Yan arasında örümcekler 

Yunan tabaaıından madam Fo- içinde mantolara bürünerek tıt· 
fonun e'YJnde gizli randevu reyen dört manikürlü ye bot•lı 
yapılarak, aençlere kokain çek- dudaklı i•DÇ kız ile, pattıtJ11~ 
Urfldifi polis müdirlyetfnce tacirlerinden iki geçıtn karaııı•11 1 

haber alınmıı, madam Fofonun Rum, İranlı bir halı taciri, iki d• 
evinde taharriyat yapılmııtır. sarhoı paralı muse•t bulunıııuftıır· 

Sivil ve resmi polisler ev ve- Aynı zamanda madam f ofo· 
la evde ıayanı dikkat bir ıey nun evinde bir miktar da kok&ftı 
görmemiılerae de üst katta büyük ele geçmtıtfr. 
bir sandıkla taTan arasından keı- Polis nizamnamesi muctblrıetı 
kin esans kokuları hlaaedilmiıUr. madam Fofonun evi ıeddedilıııfftlf• 

A°• • • ... +.... •. • A • • ... • ... • + .... • • .._,. • • A...A ... ~ ....... • •I/ v~"'YTY ~YYYYY i•Y~~YYYY~vvY~9Y~~ 1 BAYRAM MÜNASEBETILE j 
:i: ERKEK KAD N veÇOCUK1 
~~~ ELB.SELERİ ! 
+ ~ ... . .... 
:~: lstanbul, j 
:i: Yenicami Caddesinde N° 31 ;? 
~ > 
.:~ =···································~······= l ~. ·>· • •• • •••• • 
t•ııi YE TURK YE ~:!:ı• 
•!• ! .......................................... : 
·:· 
; Elbise fabrikasından 

! TEDARİK , ED .NİZ 
~ ~ 
~~~~~~~~~b~b~~~~~~ff~~ff~~~bb~6~~6~· . . ~ ~ ~ ~ . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı un1un1 n1Ü"' 
dürlüğünden: 

11500 cilt koçanın tab'ı münakasaya konulmuıtur. Yevmi ihale 
olan 18 Şubat 930 salı güııü saat 15 e kadar teklif zarfları komisyoncıt 
kabul edilecektir. Taliplerin komisyon kitabetine müracaatları. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nci olmasına ve gayrı menkule teal

luk eden kanuni hakka ve satııın 

tarzına göre diğer ıartlar. İılemtı 
vergi ve belediye ve icare resim

leri müıteriye aittir. 

Yazılan dükkanlar ve hane 

yukarıda gösterilen 20/3/ 930 ta
rihinde İstanbul 4 üncü icra me-

murluğu odasında iıbu ilan ve 

gösterilen arttırma ıartnamesl 

dairesinde satılacağı ilAn olunur. 

Veresiye 
lzmir terzihanesinde son 

moda, ehven fiatlarla, son 
derecede suhuletli ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
kar1111nda No. 1 7. 

MUSTAFA Te ICEMAL 

Vakıf paralar müdürlüğünden: 
ikraz No. Merhunatın semti meıhuru ile cinı ve numarası 

Bap hane 
21791 Osküdarda Tavaıi Hasan ağa mahallesinde Katırcılar sokağında 

79 No. 1ı hane. 
21768 Kasunpaıada Yahyakethüda mahallesinde Sipahi fırını yakup ağa 

sokağında 27, 49 No. 1ı maa dükkan hane 
22027 Büyükclere mahallesinde Cami sokağında 8,10 No. lı iki hane 

22140 

22265 

22813 

22826 

22884 

22906 

Kasımpaıada Sahaf müslihiddin mahallesinde İmam sokağında 
9 No. hane 

132 132 132 
Koskacla Kızıltaı mahallesinde Laleli sokağında132 J l 2 J 

!2!- No· lı üç bap dükkan, bir bap hane. 
3 

Osküdarda Ayazma mahallesinde Tulumba sokağında 24 No. lı 
hane. 
Hasekide Baıçımahmut mahallesinde Müstear sokağında 14 
No. lı hane. 
Balatta 1-lacıf sa mahallesinde Leblebiciler ıokağında maa dükkan 

hane N°· l,2 

Kanlıcada Halepliçeımeıi soka~ında 2 No. lı hane. 

Borçlunun ismi : 

Fatma Nazime hanım. 

Kaptan Abbas ala. 
Emine Fevziye H. ve Bııf 
ram reis ve Mahmut ret•· 

dl· Seher hanım ve Ali efeO 

Şadiye hanım ve Celal B· 

Emine Aıhriye hamın. 

Yüzbaıı Sabrı bey. 

Şekerci Osman efenclf· 
fıı 

Fatine hanım ve Mutlıl 
Cemal bey. 

22918 Beyoğluncla Kamerhatun mahallesinde Karnovola soka~ında 33 
No. lı hane. . Fatma Rana hanım· 

22g24: Çarıuyukebirde Reasarn basmacılar sokağında 79 No. lı dükkan. Emin efendi. 

22935 Mfrgünde Boyacıköy caddesinde 26ve 
2

1
6 

No. 1ı hane. AYte Arayif hanırP· 
d kl&t• Yukarıda ikraz numaralarlle isimleri muharrer zevatın Vakıf Paralar Müdürlüğüne borçlu ol u dıtf 

mebaligı vadet D'\Uayyyeneslnde ödemediklerinden dolayı üsulen ikametgahlarına ihbarname gönderil deJ1 
haldebulunmamıf ve bazı borçluların da vefat edip verese teri meçhul bulunmuı olduğundan ilan bu tarthlf1l • 
itibaren Qç ay zarfında borçlarını tediye veya tecdit etmedikleri takdirde merhunatının satılı~a çıkarı " 
cağı ilan olunur. 
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BEKTAŞlLiK-SÜNN İLİK 
SliLIK VE FARKLARI ! .. 
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1 Fernh Sint n1a<la 

ARA•t, :r ARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKİ
IİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİXA 
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C 1 baıka blrisile izdivaç eder ve on-
- Şiilerce: çUbat daima k ki k dan boıanırıa, te rar, es o caıı 

vardır. 

Dtn f ılerl her vakit adil müc
telıitler vaııtaılle hal ve faıledl
lebUır. 

2 - Hadiı, yani Peyıam
berin aözil, iti ve kararı hilccettlr. 

A - Şiilerce Peygamberin 

ashabının hepsi adil olduiundan, 
bunların rivayetleri makpuldür. 

8 - Şiilerce ashabın vaz'ı-
Jeli malum olanlann, yani Pey
ıambere ve evladına her ne su
retle oluna olsun fenalık etmlyen
lerin ve onları ıevenlerln, sözü 
lbakbuldnr. 

3 _ lcmaı Qmmet, her iki 

llaezhepte de delildir. 

alabilir. 
8 - Şiilerce : 
Bir adam, Yalnız, kendi ken

dine zevceılnl boıtyamaz, bir 
def ada da üç boıamak birden 
olamaz. Şöyle ki : 

Bl" adam, karmndan mem
nun olmazıa, onu hakimin ve 
tkl ıahidin huzurunda , bir 
defa boıar. Bu boıama müddeti, 
dört ay geçer, kadının hamile ol
madıiı tahakkuk edene, boıanma 
vaki olmuı demektir. ikinci defa 
tekrar geçimsizlik olursa, gene 
hakim huzurunda evlenir, tekrar 
geçimsizlik oluna, gene hakim 
huzurunda, ıahitler muvacehe
sinde boıar. Btrlnclsl gibi dört ay 
bekler; Üçüncü boıanma da di
lerlerl gibi olur. Üç defa alıp bo
ıadıktan ıonra bir daha o kadını 
alamaz. Ancak ıünntlerde oldulu 
gibi kadın, bir dilertle evlenir ve 
ondan boıanırıa tekrar alabilir[*) 

Şiiler, bu hallerden, vazli ka-
8 - Şiilerce: Yalnız, lekeU nunun maksadı ıudur' demlılerdir: 

- Bir adam karmnı üç defa 
r.hr, onunla yaıar ve boıana ar
r ıık onunla geçinmesi ihtimali 

·yoktur . Bir defa daha alması 
abeıtlr. 

A - Sünnilerce, icmadan 

lllakıat,· alel'ttlak, Peygamberin 
••babından ibarettir. Bunların 
karan makbuldür. 

olmıyan, Peyıambere ve evll
dına dnıma~ık etmfyen ashabın 
kararı makbuldür. 

Aile işleri 
izdivaç - Her 

Binaenaleyh, kadın bir yaban-
i k 1 cı erkekle evle\ıırıe onunla ıeçtn

meıl lhUmall kuvvetUdir. Ve o da 
boflru, tekrar birind adam 
ıılmaıı, biraz afırca oldufundan 
her adam da bu f ıt yapamaz ve bir 
adam da üç defa botadıfı kadınla 
bir daha evlenemez. O vakit, iz
divaç, aile meı' elesl demek o\du
iundan, bir hiddete mailtlben, 
fart olıun demekle, kadını, tama
mJle terketmek, abeı ve manaıız 
bir teYdir; uzun uzadıya tefekkar 
Ye mAIAhazaya baib bir meı' ele-

llleabepte de btrdtr. Adli ,f&hlder 
lhızurunda, iki tarafın raaılle 
~tedtUr.ı 

Talak: ,• 

A - SQnnilerde talik ilçe 

;dar kendi kendine mümkiindiir. 
'erkek, zevcesine : 

._,.,:- Seni, birden Gçe kadar bo
...__ Yahut: 

- Boı ol. yahut : clir. 
d - Birden Gçe kadar tartolaun. [-.1-H-

11
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•tae, aevceıl ona na mahrem ü e ve ıahlt mee' eleıln-
olur. Ve onunla bir daha izdivaç deki farklar aıaiıda eöylenecekttr. 

BU AKŞAM 
Vertley, Komenya, Mezaya, 

hey' etlerinin yeni numaraları. 
Aynca: 

Klarton cambaz maymunlar 
Sinemada: 

Romenolların ıon ferdi 
Korln Grlft 

İstanbul rnahkemei a1liye tıçtıncü 
hukuk dairesinden: 

lLAN 
Müddeiy e Fatma Cida hanımın ko

cası olup beyoğlunda aıra aervilerde 
8-10 numaralı apartımanda mukim ~i
rcns A li Naim Obolenski aleyhine 
ikame eylediği boşanma davasından 
dolayi mahkemeden sadır olan ve ta
rafeyni rı boşanmalanna ve kabahatın 
tararleyne t ahmiline ve masarifı muha· 
k cmenin de tarafeyne aidiyetine müte-
dair bulunan 5 Şubat 930 tarih v• ~ 
numaralı ilanın ikametgah ve .\neııkenı. 
mechul bulunan rnumailevh Pırenıı Alı 
Naim Oboleneskiye ilanen.tebliği tensiı~ 
edilm i~ oldu tundan ilanın bir sur~tı 
mahkeme divanhanesine talik olundugu 
ili n olunur. 

Can Kurtaran 
merhemi 

Hayatınızı ölümden kur
tarmak için zührevi hasta
lıklardan. ılzl koruyan Can 
kurtarnn Salvarjir merhemi 
arayınız taklidinden sakınınız! 

_I__, .......... ~~ 
Velkenci vapurları 
KARADENİZ L'OKS 
VE stJR'AT POSTASI 

Samsun: vapuru 

12şubat:Çarıamba 
günil ( Sirkeci ) rıhtımından 
hareketle dofru: İN 0-

(ZONGULDAK, EB 
LU, SAMSUN, ORDU, GI-
RESON, TRABZOM, S'OR
MENE, VE= RIZEY E) · gi-
decektir. 

y elkencl vapurları snr' at, 
temizltk iyi servis itibarile f ev
kallde mükemmeliyeti haiz 
oldukları gibi ( Kamara ) ları 
sıhhi ıeraitl haiz elektirik ter
tibatı kalorifer teıiıatı mükem-
meldir. 

üçüncü mevki 
Yolcuların hertürln istirahat

i 1 esbabı temin edilmektedir· 
eTaf silat için: Sirkecide 

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

Telefon: lı: (1 515) 

AA ........... ~ 

i"*o;·~o;;~;~sı ı 
L ·mTn>K t 
.. ~. 100 000 LiRA SERMA YELi ·ı-u.Pı . .. ~. 
ı ' . 1 
~ı• ANONİM ŞiRKETI l 
~~ 1 
1 . ·ıı· b · mües-~t.. Esnafı himaye Inaksadile teşekkül etmış mı ı dU:l r • le "tT 
••• . . d" kah l d ve mute ı ıaız O .... sisedır. Müsait şeraıtl~ te ıyat u e er .t ikrazatta bulunur. 
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'9-.:::;_::K~IR~A~L=IK;T=-A~R~L~A-------
d 1 O dönGm tarla 3 ıene 

Boyacıköy Balta limanı Pire ıuyu Qst::a:ı 20 liradır. Kiralamak 
müddetle kiraya verilecektir. Senelik mbe güni1 saat 14 te 

- d 8 ubat 930 perıe muameleıl aleni muzaye e ile 1 1 
edenıez. Ancak, hulle oluna ••• (Devamı var) 

~uue ne demek r····F;·;i·~·;i ..... , 
tı r ? : Çok iik • 

Defterdarlıkta yapılacaktır• 

Jf Jf * 
KİRALll{ T.ARLA 

d b 1azındaki yolun sal tara-
• • fi m emmel, mukavvi ve 1 

Bir adam, zevc~ılni Qç defa : ne 1 çocuk aıdaııdır. 1 
boıadıktan sonra onu dördüncü : Eczahanelerden arayınız 1 
def •- -•- ' ••••••••••••••••• • a oaar.a ala1naz; ancak, kadın •••••••••••aa 

Tefrika nuınarası: 11 · 
Ah, ıu Abdillkadırt ıörmnı r olsaydı ne iyi olacaktı!. Çnnkii 

Abdülkadir açık göz, kurnaz, ko
miteci adamın biri idi. Bir kusuru 
Yarsa lüzumundan ziyade vesve-

r eeli olmaıında idi. Kara Kemal 
bey camlln ortaıına dofru yürü
lllefe baılamııtı. 

Abdnlkadirl birdenbire kay
bedince o da ne yal>6ca x 
lbl t 15IDI f&flr-f ı. 

el Fakat fener mahfilinin önüne 
~ru ilerlerken mahfelin albn

tahanbkta lllernıer dtrelderi 
ılper alnılf baldat oturan hafifçe 

1 rt>ır adam karartısı gö~ür ...tbt l 
muıtu. •• o· 

Sakın bu Abdülk di 1 
K a r o nıasın? 

ara Kemal B k 
d ğ - - ey arartıya 

o ru yurudü: evet AbdGlk 
orada oturmuı dalgın d l adir 
zete okuyordu K ~ gın ıa-

. ara ~emalln 
yanına yaklaıtı~ının f k s ar ına bile 
varmamııtı. Keınal B 
k ey gazete 

o umakla meıaul dalgın arkada· 
tının arkaıında durdu. Dikkatle 
bakıyordu. 

AbdGlkadir hiç oralarda delil-
di. Kara Kemal ıırıtaraktan ya· 
vqça onun Jamna diz ç6kmO,t41. 

Kiathanede Cenderede Turıucu ere o verilecektir. Senelik 
fında 20 dönillll tarla 3 sene ınnddetle kiraya embe günü saat 14 te 

M- d ubat 930 perı 
kirası 40 liradır· uzaye e 13 1 

Defterdarlıkta yapılacaktır· 

Bir müddet t>eklediktenır ı11ra 1 
ellle Abdulkadirl11 omuzuna do

kundu : 
N ne yok •• Artık ıö-

1- e var, 
~nmez oldun 1 Abdülkadir 

Diye fısıldadı. 
bird bı ırıden ııçramıı' 

en re yer H kikat 
hay.. diye bafırJllıf:ld~iu ~adar 
bu adanı ves~eıeli b 
korkak tıd sununla bera er 

a • • • ·x... il meıhu ~ atıcılığı ve vuruculu.... e d 
d . l zaınanın a 
l l. L nun ittihatçı ar bil 
bazı sfyaıi dDAyetler yaptığı e 

nıeıhurdu. l-
Abdülkadir hürriyet 116.n edl 

diil 1 O T eınınuz tarihinden itib~; 
ren, ittihadı Terakki cemlye 
kulüp te.1kil6tlannı yapmakla 
nıeıgul olnıuı, otuz bir marta 
kadar bu tılerle metgul olmuıtu. 
Mütareke ıeneılnde ( Ellzlz ) va
llıl ( Galib ) in ftrannda~ ıonra 
oraya Yali veklb olmVflU· Burada 
( Dirlik c:eml1eU ) atlı bir cemi
cemiyet teıkdtne çabflldf, Ye-

, 

-il ordu teıkllAtını yapmıı, 
tatta ( Derafm ) Kürtlerine hoı 
görilnm""k için kendisi (Y eıtlıarık) 
aardılı gibi Jandarma ve kır bek-
ilerine de(Yeıil sank) ıardırmıltı. 

ç Daha sonra da, Ankara valt-
Ufinde bulnmuı bir adamdı. 

1 te Kara Kemal bu AbdOlka
dtri: omuzuna dokunuyordu. Ab
dülkadir yanında Kara Kemali 
göriince korku ve hiddeti geçmtı, 
gözleri sevinçle parlamııtı. ., 

- Maıallah siz burada • . • 
• K l Bey de ıı-dlye güldü Kara ema 
d Yavaıça dedi ki: 

rıtıyor u · · · ? S 
B d e yapıyorsun. e-- ura an ., 

ı orlar mı · 
ni takip etın Y

1 1 Beni ıiddetle ta
- Ben ID 

d ıar fakat camiler ce-klp e lyor , 
d 

... abarri memurları benim 
ılın ir. ı 

-ıdeceiiml tahmin ede -her yere•· 
ler yalnız camilere ıaklanacafımı 
Qmit etınezler . • • lıte bu itibar
la en emin yerlerin camiler oldu-
funu bilirim. (Devamı var) 

f RüSt0miYel 
l-.,~veP~!~ 

INGILtz ( HÜSEYiN RÜSTEM) 
VAPURLARI ( MERSiN ) 

POST ASI 

Her Perıembe fdntl munta
zaman ( Sirkeci ) rıhtımından 
kalkarak: ( Gelibolu ) ( Çanak
kale) (İzmir) (Kallilk) (P'etM1;) 
(Bodrum ) ( Rodoı ) ( Antalya ) 
( Alltye) ( Merıln ) llmanları
ulrayarak aynı seyri takiben 
( lstanbula ) avdet eder. 

Vapurlarında son siıMID 
elektlrlk teçhizatı mtıkemmeldtr. 
Birinci ikinci sınıf kamaralan 
fevkalA.de lüks ve h... tirli 
istirahat eıpabını te'mın 941...k 
ıeklldedtr. 

Üçüncü mavki 
Yolcuların istirahatleri ta

mamen te'mın edllmlftlr. 
RÜSTEMIYE: vaparlannıa 

snr' atları ziyade olmaıı itibarile 
memlekette vOcudu ile bihak
kın iftihar edilecek bir mleı..
ıedir. 

Galatasaray lisesi mü
dürlüğünden: 

929-930 ders yılı Qçllnct tak-
"Wt tedris ücretlerinin alınma11na 
22 Şubat 930 Cumartesi gilnGnden 
itibaren baılanacakbr. Yende yir
mi tenzilata tabi ücretler için reı· 
mi veaalk ibraz edilecektir· 

Şu muamele Mart 980 on be· 
ıtncl CUJba'rteıl ,anGne kadar 
devam eJlecek ve o tarihten aonra 
ilcretlerlnl vermlyenlerln leyb 
olarak devamlanna mGsaade edtl
mlyecekttr. .. 

lıtanbul\edlncl icra dalre
ılnden: 

Şevket Beyin Atıf bey kaptan 
ztmnıettnde mahkemel temylafD 
tasdlkına iktiran iden lıtanbul 
mahkeme! aıllyeıl Uc!aret dalre
ıt nden 31 mart 1927 tarih ve 928 
1 O numaralı ilan mucibince mah
kftmubih matlubu olan bin altmıı 
iki lira knıur kuruıun temini i1Ufa11 
zımnında lıtanbul limanının 9857 
numarasında mukayyet ve'llled,U
nun tahtı tasarrufunda olup tahb 
hacze alınan ve 3 mayıı 928 tari
hinde Hallçde Ayakapıda Fener 
caddeılnde Kul cami mahalleıinde 
218 numaralı Yani efendinin ka
lafat yerinde ve bin lira kıymet tak
dir edilen ve gayri ıafl yedi ve1 
ıafi dört tonllitodan ibaret oldu
tu Ticareti bahriye mGdlrlyetln
den bUdlrllen techlzatlı ve Nlt 
markalı Necat lınıindekl mot6r 
Ticareti bahriye kanununun yirmi 
birinci maddesine tedtkan mOci
deti müzayede mahallinde Gç ıGn 
devam eylenıek üzre 2 2 ıubat cu
martesi 23 ıubat pazar 24 ıubat 
pazartesi günleri saat ondan on 
ikiye kadar 027 - 2977 numaralı 
doıya ile mahallinde hazır bulu
nacak memurine talip olanlann 
müracaatları ilin olunur. 

.1!- . • • -_,,.:. . • 

Beyazltte tramvay makasında 
N. 153 dükklnda tayYare 

biletleri, kırtaılye ve 
umum gazeteler bayll 

Ali Ekber 

' 
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1 un 

Sahile 6 YARIN 11 Şubat 

§~~~~~~~~gg~~~~~g§g~~g~g~~~gg~ 

lzmir, Mersin posta a ı ba, 1 or: ~ 

:•s::: :.::::~(_G_E_R __ Z_E_) __ ,_v~a_p~ş-~Üı:m&,~r .. u~-, 

Hacı Yakup zade Ahmet 

ve şeriki vapur idaresi 

( GE Z Vapuru 

(Gerze ) Vapuru 
,: __________________________________ ı.-.milEDIDlmmi:Eml=mm---..~ 

··············~ 1 İZ~11R -1\ılERSİN HAT'fINA l\ıIUNTAZA~t POSTALA)~ Y AP1\1AGA BAŞLAJ)I ~·············· , ______________________ , •• _. .. ..__. .... w~•l5m:--~~~~~~~~.~ 

• 

9 · ·~ ~ c-~' 

~ Basri 13ey kaptan şiındiye kadar 
~ Karadeniz yolcuları tüccarları sırf 

(Basri) Bey kaptanın şahsına olan 
: tevec~üh, enıniyet .. v~ itib~ri1e .. l{a
- radanız de pek buyuk bır şohret 
~ kazanmıştır. 

~ 89 ~@99999 ~~-- §§~ 

TİCARETİ BAHRİYEMİZE İL TiHAK 
BASR.I BEY KAPTAN 

VENİ B.R GEMİ 

Hacı Yakup zade Ahmet ve şeriki vapur idarehanesinden ; aber aldığımıza 
göre 12 mil sür'ate malik ve her türlü konfürü cami birinci ve ik~nci sınıf 
kamaraları, güverte yolcuları için mahfuz yerleri bulunan (G RZE) vapuru 
bu defa İzmir - Mersin hattı muntazam postasına başlayacaktır. 

\ - - ............ ~ 

En müşkülpesent zevat 
memnun edilecek 

w. 1 ... i •• , 

TüccABLı\RIMizA Gemi Perşembe günü ilk 
suhulet gösterilecek • 

• 

Kumpanyanın gayesi bu . Seferini yapıyor 
Yolcülar içiıı rahat ka n1aralar iyi ve ehven hatta ı1Ieri olan herkesi, İlk seferine Şubatın 1:3 ncü I=>erşen1be günü 

fiatlı yemeklt.:rle en n1üşkülpesent olan kin1scleri tüccarları azami derecede haşlayacak olan Gl~RZE Vapuru Çanakkalc-İznıir 
bile ınen1nun evlen1ektedir. Ayrıca tüccar ·malı- memnun eyleınek olduğunu, - l(üJlük - l3odrunı - Rodos - Ft thiye - Antalya -
n . . h f., d"I . 1. 1 b d.1 -l erek yük vo gerek ıyolcu Al". s·1·1·1 . I J 1 . 1 ın ıyı nıu a aza e ı nıesıne ve va ut {ay e ı - ~ a . aıye - Ananıor - ı ı {e ı s <c e c rıne u f>ravara' 

k , . . _ . . . . . . . hususunda kendilerıne suhu- E } · b .; J ~ 
me sızın mursılı ıle)'hlerıne teslınılerıne bılhassa 1 t " k . 1\1 .... ~SINF... azinıet ve avın iskelelere uoTİvar8 { "t• e gosterın tır. ., o .,. 
ı ına ediln1ektedir. ---··----~ avdet edecektir. 

( Fazla maluA ma=t• ı·stı·yenler .· (Sirkecide Yalıkötkü caddesinde kü;~~w;.rzade hanında 3 numaradaki idare 
hanesine) müracaat etmelidirler. Telefon : lstnnhul - 3118 
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