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İDAREHANE FİATI,. FİATI ABONE: 

İstanbul Ankara Caddesi 

Telgraf : İstanbul YARIN 5 5 Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

Telefon : c 4243 Kuruş Kuruş 
llan tarifeye tibidir 

" c Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti alhnd.a bergün çıkar 
.... 

~yük bir galeyanla, dün, Terkosun c·am ve çerçevesini indirdiler 
Dün bazı meklepliler~Terkos şir

ketinin beş camını' kırdılar! 
Hadiseyi ika eden mektepliler çekilip gitmişlerdir. 

Zabıta mes'eleye vazıyet etmiştir. 

Muvaffakiyet 
. ~ 
lsn1et Paşa kabinesinin 
yeni muvaffakiyeti tebrik 

olunur J 

Kömür fiatı 60 para, odun çekisi 
yüz kuruş birden fırladı 

Evvelki gece baş!ıy~n k!lr, lstanbl!ldaki mahrukat
cıların yüzünü· guldurdu. Fakt fakırler kan ağlıyor! 

l>tın Beyoflunda 
hır hidtae olmuı, 
hazı mektep tale
beleri Beyoğlunda 
Terkos ıtrketi umu
illi merkezi önün
den geçerle. ken 
birdenbire galeyana 
ıelmitler ve 9lrk~t 
binasına dalmıılar· 
dır. 

Mektep talebe
lerl,ıirket binasına 
llrer ıtrmez doiru 
1'1kar1ya çıkmıılar 
bazı nümayiılerde 
hıılunmuılardır. 

Bu vaziyet üze
rloe bir karııılık 
hlsıl olmuv, ,ırket 
binamncla bulunan 
ınemur ve milı· 

.tahdemln aokaia 
kaçmıılardır. Canıları kırılan Terkos şirketi 

Talebenin nilmayiıi esnasında ( Terkos) suyu b ı d 
) 

u unmarıasın an 
( Terkoı binaıının beı camı ileri geldiii iddia ed'l k 
tanlmııtır. 1 me tetir. 

T•leben6mayif J&pbktan son- Hadiseden sonra firkete ıeh-
ra daiılmıı, mea' ele zabıtaya ak- remaneti komiserleri de gelm:rıler 
letmit, ubıta memurJan ~etiflD- ve tahkikata baılamqfardır. 
dye kadar, nlim&Jitçller daiılıp Talebenin bu ani galeyanı 
lltmtıU~. üzerine yapılan reımi tahkikata 

Meı eleye vaziyet eden zabıta devam edilmektedir. Tahkikat 
tahkikata baılamııtır. Tahkik et- neticeıini gö•teren zabıta raporu 
tltbntze g&re nilmaytıin ıebebi aeç vakit ık ı dil . p 1 

( 
~ l • ma e mıı ve o iı 

aoa Feyzlat~eıt yangınmd:_'!_ndtr!yetine gönderilmııttr. 

Ankara 14 !-( Hususi ) 
Sıkı bir ketumiyete rafnıen 

tereşşüh eden maltimata nazaren 
Banh Komerçlyale direktörü ile 
kabine reisimizin malftmatı dchi
linde hareket eden Maliye Vekili
mizin, ( 5 ) milyon lnflllz ltraıı 

avans mea'eleıine dair olan 
müzakerat müsait ,erait ve 
eıki.l içinde devam ettiii anla
tılmaktadır. 

Aldığım ınalftmata gore, bu 
müzakerenin mesnedi Türkiyede 
mevcut (orman) ve(maadinlerdir} 

Böyle olmakla beraber maliye 
vakili bey Baıvekil paıadan al
mıı oldukları ilham üzerine se
nede (18) milyon kilo Tütün sar
feden ( Polonya ) manapolunun 
yü~de ( 60) mecburt, yüzde (20) 
ihtıyarl, yani: minhayselmecmu 

1\'lühim bir Tütün işinde: HüKumet
ten ihtimam isteniyor! 

Baı Vekil lımet Paıa 

yüzde (80) niıbetinde TiiUln ihtl

lıu mes'.ele Mısırla Tür~iye ~ra. sında mevcut mu- yacını temin eden Bank Komer
kave. lenın 18 şuha. tta muddetının hitam bulması ve çlyalaya, bu müzakerat eınaım-

da, 6tedenberi Türk tütünlertle 
Yenı mukavelenın yapılmay<ı.cağı veyahut yapı- allkadar oldugu halde bu a.lika-

lamıyacağı hakkındakı endişelerdir! 11nı ıon zamanlarda ıevıeten 
Cazetemlal taklbedenler neı- Tarzmdaki tehditleri ve Tür- (Polonya)biikdınetine herıene (S) 

rlJatumzclan 6lrenmlılerdlr kı klyeye ithal olunmakta bulunan milyon kilo Türk tütilnü verllmrr 
b11 aGne kadar, Tlrklye cumbu- j ( Maaır) anahaulu ( Muzların ) ıine tava11utedibne•i temenni oluo-
rlyeU hak6metl ile Mııır Kraliye- &tedenberi dmrilk tarlfeıinde muı ve Türk bOkdmetlle büyak 
ll &rallllda bir ticaret mukavele bulunan lthallt resmini b· ve ıamiml bir ıniinaıebet teıi-
..... __ • M k ' n a mren B k d k -"' -- ~cuttur. ubtellf me- mev il mer lyet• k la ılni derp•• eclcan an a lre tö.-u 
Yadı ıbu _ ... ___ L__ onu n gilmrük "T bul 

Ta ..._. uu mulaaveleQ&JDe reıimlerlle tez:rtt o•--- memnuniyetlerle ka edecellnl 
a-· umaDd (la..-'-- ~ b lh ( nuımaıını ve 1 - a ~~, ithal olu- ı aua 18) Şubat 929 d arzetmtıur. i::" o1.a~8T...:~ rakip- cut ~u~velentn hitam b:ı::~~ Türk iktııadl 111ilvkazeneılnfn 
melen (90} °MI Çba tGtilDle- veıl eai e mukaYele l tanzimi b'uıunda blfÜ bir 1ayret 
..._rl (2.....&:) T~- k1iriitubn,u, yani: olunmaaına çalıflDa.: na teldcdtt 16ıteren cA-brlfet hükdmeUnin 
-.- uu -. anla11lmaktaclır. a 0 ulu UllI 

bei.U. (Mııll') ~ - ·. ebikı B k bu mühim meySUOD mGzakerell 
&.-• 1 •---.nae t- umu avelenın ın ı k l tthsallnl ve 
.... o an•c'.ala haıcfnacla me da rlneft!vkallde enı e etle- eanaıında' Tark ı 
......_ediyordu. va keden Yunan=t oldufunu ldra- T6rk zftrraınm bıJ)ıakunu ılyanet 

•• zamanda, ..akttle TGrk b••-- 1 ve Bulaarlıtan anakaadile ki olan ınGdebblrane 
Hlk<kme••-• L •• ...1 ti uaumet eri, mtlkavel ._ k va k ••-- eh 

wuan auaa an ltande bu- metmeeı lçln ıiyaıt t ·:~deva- lya1et1nl takdtrefleme 111&1m r. 
lunmakta' btllıtlfa.te Jetltllrmiı bulunduklan gibi ha~!: 1 ılerde C ~A • f 8 
olduklan tiltilnleri Tcırk tit6nlert za l6re btzzat Yunaniıta: dılıltmı- ela)ettİd rl • 
naını altında ecnebi piyasalara nazırı da b ına ye b k 
arzeden Yunanistan ve bulgariı- u enıniyenln te'm· Parfıte irtihal eyllyen eı a 
tanda, bu ıöbretlerinden biliıti- ve ta~ıill fçin ( Mısıra ) gitmııt;n aAdllye veldh ve Roma ıeflrl 
fad4: (Mııır) bükdmetile yapmıı Turkiye Tütün istibsalatanda: sabıkı Cel&lettln Arif beyin 
old kla ger sen takriben (4) mil o : cenazeıi istanbala gettrllıntıtlr. 

u n mukaYelelerle Türk tü- tannda ( 'Mıııra ) "h Y n rr.ik- Bu gtln merkf'ı:efendldekl 
~lDln lkttıabetmiı olduğu bu ve bu yüzden her ı racat yapbğı alleıi makberlne defnedilecektir. 

;:: rilçbaıunı elde etınıılerdi. (6) milyon Tür~e~ memlekete 
kUna n ıcGnlercle Varid olan ma- halde, alakadarlar b:asıbi ~rdiği 
illik ta auaran, (Mı11r) vaıi itUtalden resmi ' gl ılerle 
1 
... J&fta tGtQn ithal etmek 1 zevatın bu meıe
•wJen Japon ve Cin HA•- eye lekayt kaldıtmı, bu lakaydt 

lertnln ( Mu ua4met- JüzGnden bek büyük vehaınet 
alına~ 1 ır ) Pamufwıu haııl olacafını aöylemektedtrler. 

Her •ene (4) millbracına, ya• 

nt Tilrk iktisacliyatının kuvvetli 
bir temel taıına mutaalbk olan 
bu 1111111 meı' elenin iktisat vekA
leU ve hatta Baıveki.let tar,afın- ı 
dan eheayıdtetle nazarı dikka
te ahnmaııN tfddetle talep eclf
yorlar. 

Şehrimize odun getiren hir i~öylü arabası 
- } nzısı 5 inci sahifede -

intiharlar m~te~_adiye.1 ~rt~yor. 
Bir şehirde _uç gunde 41 mtıhar 

c· dd düşünülmesi ]azını gelen bir ınes 'ele: Alman-
ı den ayi ve ticaret mükemmel olduğu halde 
ya a san ,. B d ?! 

işsizlik gene ar"ıyor. u ne en . 

l d Alaınanyada baltl olmuıtur. Muavenet ı&rmek 
Son ıGn er e d..1- kmal d -

11 ..aralmemlt ıu- mil uetl kanuniyeıinl i e en 
intiharlar elllSA •v I )erle beraL-- n 200 000 ı • ..- TU-

fd-Ulfll .. D_D uwr "'' ' .,..-
Nlte arbmf •• .-t..a.... Bt ..,_ dar. 
ilk ilç paade :r--

2 
b- Al rdlk imek 0are 4: ı ıattbar tefe aman gazetelerinin ve • 

22 al 0 BUalanD çofu lerl maldmata g6re 1929 tenell 

b6ı6 ihnat:· rlerl de auda bo- ltılzlik 1928 sen•ılnden ziyade 
havaıaz• ye ~ ımak ve taban- idi, 1930 da ise daha fazla ola
tulmak, ked~:a:atlarına nihayet caktır. 1928 klnunuenelinde 
ca kurtUDdlr 1,233,000 olan itıizlerln adedi 
verm

1 
ltl~r dealerln d&rtte Gçiin- 1929 1eneıinin ilk aylannda 

, nti .~!'. e naele ticaret adamı 2,500,oOoe çıkmııtar. 
den faz .... a ' ı "-• A'--- Un J ilk ticaret durgun u... uunanyeda aanal ve tlc:an 
61up ffllz ' linin verdiil yelıten fevkallde olmuına ratmen bG,ok 
ve buhr~ matı bir it buhranı bGldlm ıilrmektedir, 

'et euuaf r. k .... _ net Hak61DetlD qıuavenet etme te ve lntlbarlann çokluiu ela bunaan 
old~ itlfzlerlnadedl 1,600,000 e dolayıdar. 
2e GAdTEI.EBDEN: 

AıÔerikada yeni bir fırka teşekkül 
etti. Umdesi içki taraftarlığıdır ... 

' --- [\ ' ~~ 
~t~ 

-~.:-· /'~ 
'\' -

/, 

-Grızelim st~n ye ~lindeki olduktan sora bu fırkaya 
girmemek kabil mı ? 
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·ÜNLÜH /fRHllLE , 

e os es'elesi 
~~-

Dün galeyana gelen birkaç 
mektep talebesinden n.ürekkep 
bir gurup Beyoğlundaki T erkoı 
şirketi binasına giderek hararetli 
nümayişlerde bulunmuşlardır. 

Nümayif esnasında §irket binası
nın bazı camları da kırılmıştır. 

Bu gibi hadiseler aslında 
yapılmaması temenni edilen 
ş·eylerden olmakla beraber' her 
medeni . me~leket de vukuu kes
retle görülen şeylerdendir. 

Tabii, mes'eley~ polisçe vazı

yet edilmiş olduğu için, hakikat 
yarın daha ziyade ve resmen 
anlaşılmış olacaktır. 

Dünkü hadiseye sebebiyet 
veren saikin ne olduğu anlaşıl

mamıştır. Bununla beraber taş

kınlığı yapan mektep efendile
rinin, geçen gün müessif bir su
rette mektepleri yanan Feyziati 
lisesi tarafından yapıldığ söyle
niyorsa dn, talebeden ele geçen 

• • 
• ii • ec ısi 

->~ 

Çok ciddi bir nıüzakereye 
b:ış]an1cı k üzredir. 

Ankara 13 (A.A) 
Büyük Millet Meclisin Cumar

tesi günkü ruznamesine dahil 
mevat meyanında irtikap, rüıvet, 
zimmet, ihtilas ve diğer cürüm
lerle maznun olan e§hası askeri
yenin muhakemesi usulü hakkın
daki kanun layihası bulunmak
tadır. Buna nazaran zabitan ve 

YARIN 

Bornba attı~ar 
--·>:~<· 

Gizli teşkilata dahil bulu-
nanlar sur'atle şehre 

dağıldılar 
Hanoi 13 (A.A) 

Şubatul onuncu günü otomo
bil içinde geçen bir An!amh Pa~l 
Doumer köprüsü üstünde ~olcu
ların evrakını tetkika memur bir 
polisi rüvelverle yaralamış ve 

yolunu kapamak istiyen iki köy
lüyü de öldürdükten sonra kaç-

olmadığı için mes'ele iyice anla- ve bunl.-ırın menşelerini gösteren 

şılamamıştır · bir beyannameyi müteselsilen 

askeri memurlarla ordu mensup
ları işbu kanun ne§ri tarihinden 
üç ay içinde kendilerinin ve 
karılarının emlakini, servetini 

mıştır. Fakat, öğleden sonra yer
liler tarafından ele geçirilmiştir. 
Gizli teşkilata dahil bisikletli ba· 
zı kimseler tehrin muhtelif yerle-

rine bomba atmıılardır. Maddi 
hasarat ehemmiyetsizdir. Nüfus
ça zayiat Yoktur. Bunların mak
sadı ahali arasında heyecan uyan
dırmak ve Y enbaya asker gönde
rilmesfne mani olmak idi. 

Alak11darlar, Ter os ş irkeUne sicil amirine VPreceklerdir. Te-
l .. - ünha- k karşı yapı an tecavuzun m berru vesair suretle mez ur ser-

. siren (Harik muslukları) dolayı- vetlerde tezayüt veya tenakus 
sile yapıldığını iddia etmekte- vukua geldiği takdirde on beş gün 

dirler. zarfında keyfiyeti ayni surette 
· Şu halde, vukuu arzu edil· mafevke bildirilecektir. Verilen Y enbaydan alınan son telgraf

larda çıkan hadiselerin mahdut 
miktarda silahendazların mensup 

miyen hadisenin birinci derecede beyanname ile yavnyıf ve maişet 
müsebbibi ( Harik muslukları ) tarzı dikkati celbeden zabitler, 
olmuştur. 

Filhakika, Terkos şirketinin 

büyük caddelerde ve ehemmiyetli 
lmevl<ilerde bulundurduğu ( Harlk 
muslukları ) lstanbulun 'hllyacını 
tatmin edebilmekten cok uzaktır· 

Hatta, vakit vakit çıkan yan
gınlarda ıusuzluk yüzünden bir 
çok hanımanlar mahvolup git
mekte de bulunuıor! 

işte işin iç yüzü budur. Ortada 
bir şirket vardır. Bu ıirket lstan
bulun su ihtiyacını üzerine almış
tır. Şu vaziyete nazaran da, tir
kelin 1stanbulda sık sık vuku bulan 
yangınlar8: karşı da su bulmak 
ve yetiştirmek hususunda bir ta
ahhüdü olup olmadı~ı noktasını 
araştırmak icap ediyor. 

Eğer şirket böyle bir taahhüt 
altına girmiş ise, neden mukavele
name ile teyit ve tevsik edilen 
bir maddenin tatbikine cebredil
mlyor? Bu hata kime aittir? lstan
bulun yana yana kül olması mı 

bekleniyor? 
Yok, şirketin mukavelesinde 

böyle bir kayt ve buna benziyen 
bir madde yoksa, şu en mühim 
mes'eleyi ihmal etmlf olan kimdir? 
Niçin Terkos ıirketi mukavelesine 
böyle bir ke yt sokulmamıştır? 

Çok büyük bir teessürle kay
dedelim ki, dün tahrir heyetimi
zin Şehremaneti r..ezdinde yaptığı 
tahkikat, acı bir ihmal haki
katini meydana çıkarmış bulu
nuyor ! 

O elim hakikat te şudur : 
Terkog şirketi ile nafia veldi

leu arasında vaktile ynpılmıf olan 
mukavelede şirketin ( Haıik mus
luldarı) yapacağına dnir herhangi 
bir kayt mevcut bulunmamaktadır 

Bu itibarla, §irket icbar edi
lemiyor, hatta : Ötede berideld 
tnusluk\arın da, vaktile bir cemile 
olmak üzre tirket tarafından 
yapıldığı tahakkuk ediyor. 

lete kurt yeniğinin nerede 
olduğu etrafile anlaşılmış oluyor! 
Bu gün lstanbulda (Terkos) şirketi 
işleri yüzünden f~ci bir vaziyet 
hasıl olmuştur. İstanbul cayırcayır 
yanıp gitmekte, ortada (Su ) na
mına bir şeyler hulunmamaktadır. 
Tabiatile de vikayetlerin ayyuka 
çıktığı görülmektedir. 

Terkos firketi mukavele müd-

askeri memurlar ve ordu men
supları hakkında Kolordu Ku
mandanları ve yüksek makamlar 
tarafından tahkikat yapılır. 

Ankara: 13 (A.A) 
Büyük Millet Meclisini bugün 

Refı vekili Rafet Beyin riyasetin
de toplanmıştır. Ocak piyango 
hasılatı karııhk aösterilmek su
retile Türk Ocaklar~ının aktede
ceği istikraza MalJye Vekaletinin 

kefalet edilmesine dair kanunun 
birinci müzakeresi yapılmış ve 
kabul edilmittir. Muhtelif veka
letlerin 929 senesi bütçelerinin 
muhtelif fasıl ve maddeleri ara
aında 3Ci,200 liralık münakale 
icrası ve munzam tahsisat itası 
hakkındadi kanun kabul edilmiı
tir. Meclis cumartesi günü top
lanacaktır. 

Gazeteci öldü 
- Trlyeste 13 (A.A) 

Popolodi Triyeste gazetesi ida
rehanesine atılan bomba parça
larlle yaralanmıı olan gazeteci 
Neri ölmüştür. 

oldukları grubu terkedip gitmele
rine münhasır kaldığı, iki bölü
ğün isyanı hakkındaki haberin 
doğru olmadığı tasrih edilmek-

tedir. Askerlerle elbirHği eden 
siviller beıinci ve altıncı bölük
lerin bulundukl11rı kıılayı iıgal 
etmiıler, bayraklara, zabitlere 
ve kuJllandana silah çekmiıler 
ve birkaç bomba atmışlardır. 

Diktatör 
~p..~c--

}spanyayı ~elanılan11ş 
Madrit 12 (A.A) 

M. Primo de Riv~ra Port de 
Bouc'dan Lanacion ga:r.elesine bir 
telgraf çekerek muvakkaten ter
ketmiı olduğu İspanyayı selamla
mıştır. Mumaileyh bu !elgrafında 

demiıtir ki : .. Fikirlerimi tanzim 

etmek ve asa ımın muvazeneıi
ni Yerine getirmek için bir ayın 
kafi geleceğini ümit ediyorum. 

Belçikada 
-->~<· 

delinin b~~eaine iki sene k:ı:= l(önıür sanayii buhran 
dığı için, yeni tesisat yapmağa geçiriyor 
yana§mamakta kendi menfaati Bruksel 12 ( A.A) 

noktai nazarından ne kadar._hak- Kömür ınadenleri sahipleri 

lı ise, Hükümetin meydanda olan kömür sanayilııdeki buhran hak-

bir ihtiyacı senelerdenberi gör- kında ziraat nazırıile görüşmüşler 
memesine ne mana vermek lazım- ve bu buhrana çare b~lrnak için Ia-
gelir'? 1 d 

zımgelen tedbir eri erpiş eyleT erkos şirketinin iki senelik 
kısa bir zaman için yeni tesisat ıniılerdir. 

yaparak yük altına girmek isleme- . ı~ ushı rla kat'ı 
mesi , gene şirket hesabına gayet 'bat Illl ? 

nıünase ' 
tabi.dir. Paris 13 (A.A) 

Yetmiş sekiz senelik makine-
1 b, ıneclisinde M. lerin bu günkü büyük stanbul n Me usan 

d Ybarnegarya fariıte bir Sovyet (su) ihtiyacını t: lbette tatmin e e- Jllevcut olmasının 
miyecek bir hale geldiği de göz sefaretinin hl'k 

h ı ve le ı eleri ve önünde bulundurulacak olursa, ma zur arı 
Hükumete düşen vazife ancak şu Bolşevik hükuınetile siyasi mü-
olabilirdi : nnsebatı kat'etıneği ntnfr olan 

Şirketi medeni vesaitle çalıı- vahim sebep hakkında bir istizah 
mağa icbar edecek vekilde tes- takriri verıniştir. 

viye çareleri bulmak, şehrin her l\iüb[l )rıat haşladı 
t f ı'htiyaç nispetinde (Ha-
ara ına . lzmir: 13 - ( A.A ) rı'k muslukfarı) yapılmasını temın 

Müskirat inhisar idaresi alınan 
etmek ! 1 tedabir mucibince üzüm müba-Terkos şirketi bu yeni şart arı 
kabul etmediği takdirde de icabı- yaasına başlamıştır. Mubayaatın 

hurda incirlere de teşmilıolunana bakmak .•. 
ARİF ORUÇ cağı ümit edilmektedir. 

Bir tablo 
-·~ 

Bunun için istizah takı-iri 
verildi 

eh et 
.s 

. ey 
- ·>~..<;<-

bizı İnhisar nıüdürü 
dava etti 

.. .. ırke· 
Herman Spirer tutun f bl 

tinin Türk tütünlerini ecJl~e· 
tütünlerile karıştırarak Tiryes ıı· 

h cletn den sahte menıe şe a e 
gen 

mesi aldığını yazmıı ve sr 
d. va bu ıirketin Kohen efen ı dt 

. h' id . . elin tasile ın ısar s.resını "ll 

) "tiil111 
bulunan (1 ,400,000 kilo tıı bif 
okka başınll (5) kuruı gi!>i aı I· 

• tl para vermek suretıle satın ~ 

k . t . . olıtı' ma ıs emesıne manı . ,ttş 
Paris 12 (A.A) ıçın uzun uzadıya neşrıY 

Meb'usan meclisinde celsenin 
nihayetine doğru sosyalistlerden 

M. Riviere, müstakiller salonun
daki "Harp cinayettir!,, namın

dnld tablonun kaldırılması hak-
kında bir istizah takriri vermiı

tir. Dahiliye müsteşarı bu tak-

bulunmuştuk. 
"tt' 

Hatta bu neşriyatımız 11 , 

K h - kA • bifŞ rine o en ve ıura ası ın ıO) 
idaresinin elindeki tütünlere ( 

er 
kuruş daha fazla vermeğe ııı e 
bur olmuı, bu suretle de haıi:ır 
( 16,000) lira gibi aziın 

rirlll. müzake esinin tehirini meblağ kazanmıştı. 

istemittir. Mumaileyh, mezkur Dün altıncı istintak da~ 
tablonun halk tarafından yapı- sinden yeni baıtan aldığı 
lan şiddetli protestoları üzerine bir iddianamede tütün inhif'~ 
kaldırılmış olduğunu hatırlatmıf müdürü Behçet beyin de ıllt~ 
ve tablonun yeniden teıthir edil- himize bir ( kesri haysfytl 
mesini emredeceğini ve Paris davası açmıı olduğunu öğrencV 
halkının ressamın mülhimi olan Tabii bu davayı memn~ 
hissin harpten nefret olduğunu yelle karııladık .. Hakkında ~ 
anlıyacaklarını ümit etmekte hürmetkar bir lisan kullat1 

bulunduğunu ilave eylemi§tfr. ğımız Behçet beye mukabel~ 
M. Riviere teşekkür etmiş ve [sinden dolayı teıekkür etllle 

takririnl geri almıfhr. 1 bir vazife biliri~- ,d 

Irak parla~11entosunda şiddeffi 
bir mücade eler olmakdadır - ··-··~··+-1\leb'~ı"larda n bazıları başvekile hü~unı l l ·tl< e( e 

kendisinden vaziyete dair izahat veı·n1esini istediJef 
lrakın siyasi vaziyati hakkın

da parlameatoda münakafalar 
cereyan etmiı ve bazı meb'uslar 
Irak Ba§vekiline hücumla kendi
sinden vaziyete dair izahat iste
miştir. Mumaileyh Baıvekilin 
verdiği cevap §u idi : 

" Sadun B. kabineainin prog
ramını takip edip onun üzerinde 
yürüyoruz. İstiklalimiz yolunda 
duracak herhangi maniayı arka
da~larımızla izale etmeğe çalııa
cağız 93 2 senesi girince o zaman 

r istiklalimize tin verecek her §ey

den azade olduğumuz halde Alc
vam Cemiyetine dahil olacağız._,, 

Baıvekilin bu cevabı üzerine 
bazı meb'udar Akvam Cemiyeti
ne girmek mes' elesinl temin eden 
bir vesika Irakm elinde bulunma
dıktan baıka bu girmek keyfi
yetine kanaat etmedikleri ve bi
naenaleyh İngiltere ile Irak ara
sında bu hususteki müzakeratın 

ne merkezde olduğunu ve mc>chu
ri askerlik mes'elesi ıabık kahine 
zamanında tatbik ediiecekken bu
nun bu güne teahhurunu mucip 
olan seherler hakkında izahat i&

temiılerdir. 

Diğer bazı meb'uslar da, Müs
te§ar bulunan İngilizlere fazla 
olarak salahiyet veren Dahiliye 
nizamnamesinin vaz'ına itiraz ede

rek bunun sebebini sormuştur· 

Divaniye Meb'usu Abdülcebbar 
B. Irak'ta iktıdar mevkiine geçen 
kabinelerin muvaffakıyetsizlikle
rinden bahsetmit ve buna karşı 
teessürünü ızhar ederek §Öyle 
demiştir. 

.. Bir kabinenin muvaffakiyet
sizliği için melfımete müstahak 
olmaz belki onun rnvvaff akiyetsiz
liğini mektum tutarsak o zaman 
kendisine melamet tevcih edilir. 

Efendiler ! halihazır kabine 
reisi, 932 senesinde Akvam Cemi
yetine dahil olacağımızı söliyor. 
Bunu kendtsinden kemali meser-

b kere retle i§itiyoruz. Fakat ir ~ 
Akvam Cemiyetine dühulüıııüı 
kim temin edecek? lngiltereıı1~ 

.. Jtl' Amele fırkasının o vakte ka 
iktidar mevkiinde kalacağına blıi 
kim teminat verecek ? ~1 

Ahmet Davut B. namındll 
meb'us §Öyle demiftir. . de 

"Memlekette hükumet içııı ~ 
bulundukça, a~imlz karanlık 0~ 
dukça bu gibi tözler doğru pıt 
telakki edilir? mes'uliyet ne~ 
istiklal de nerede? 

Baıvekil - Meb'usluğu b1rıı~-ı9 
ıı'' Baıvekil olduğuma pifmaıt1 c 

Memleketi::ı iyiliği nerede fse , 
yolun bana gösterilmesini ar1''° 

t 
daılarımdan rica ve istirhafll 
derim. 

İngiltere ile pekçok muııb: 
deler aktetmittik. Fakat, bu ~dl 
ahedclerin hiç birisinden f ıl) \( 
olmadı. Çünkü, memleket tattlJı 
l iye doğru bir adım yürüflle , 

Binaenaleyh, mezkılr muahe~:t 
lerin ilgasile müstakil bir de' t~ 
gibi Akvam Cemiyetine girf11 rt 
esasını kabul eyledik. İngill~,ı 
hükumetinin çıkardığı be1

1
,. 

kitap dahi, bunu, tasrih etlJlift ~· 
Biz, timdiye kadar, y€nf t:e· 

lifler hakkında İngilterede~ ~o· 
vap bekliyoruz. Iraktaki alı 

011
e 

miser t bu hususa dair virJl ı1r· 
kad~r hiçbir cevap gelmeflllf bil' 

istiklal esasları üzeri ne 1'sıı' 
reket ediyoruz demekten 11l" 

101
1' 

dımız matlup istiklalimizi ıı 

demektir. )lıt' 
Müsteşarlar mes' elesine gere· 

ce onlann vazifeleri sırf utf§;rıılc 
den başka bir§ey değildir· \lhll' 

ricali, lralnn hukukunun ff1 lı~" 
f azası yolunda her f edıık~r 
katlanmahdırlar. ff'lte' 

Iraklı olmak sıf atıınll! lfle 11rı sO f ket Iraklılara olmadıktan te){li 

millete mecburi askerliği ··rıı1f' 
etmek mes'elesinl pek fyJ go 

yorum. 



YARIN Sftdı a 

lsıa:üstik m müdürfüğümin j 
vazıfe ve satahiyetine dair kanun 

1 

Milli Reasürans hakkında mühim bir rapor: 

.Türkiyedetatbikedilen(kayyo)Pro
jesinin tehlikesi 1cidden dehşetlidir!. B~şveka~ete merhu~ istatistik umum müdürlüğü

nun vazıfe ve salahıyetine dair olan 22 maddelik 
yeni bir kanun kabul edilmiştir 

Emanullah H. 
->jo..c"m 4• A d · Enıali adldenln tecarilbn me- 1 uhdelerinde bulunan muamel&ttan 

vrupa a bir hayli dldeıl ıemereıl olarak memallkl lıtlfa ettikleri iicurabn bir kımıı 

Ankara: (mektup) 
Ltatlıtlk umuin mOdürlüiii

atln vazlf e ve sallhlyetlne dair 
-..ı edilen (22) maddelik ka
llQaau aynen kaydediyorumc 
le Madde 1 - Devlet iıtatiıtik
rbıla bu kanunla muayyen bat 

••tartlar dahilinde cemi, telflk 
~· lllQrakabeıi Baıvekllete baib 

tatlattk Umum MGdClrlQihıe 
llle•dudur. 

2 - l.tatlatik Umum MGdür
IGicı hU1111I ltir kanunla 1apalmaıı 
•11tıroluaan nafQ., ziraat, 1a11ayl 
"• Ucaret umumi tabrirleııiat ha-
ıaıJa... 

Bu tahrirlere ait ıual varaka
larını, allkadar dairelerin m(ita· 
1-tannı alarak ltertlp ve hu hu-
111ata H6k6met memurlarUe tah· 
tir memurlarına mahıuı talfmat
'-melerlnf tanzim ve elde eatlen 
'eticelerf cem ve neıre1ler. 

8 - Baıvekllet, fstatlıUk 

borç yapmış salrece kaleme alınıp hGınn tat- muayyeninl blllbare ec:nebt knm· 
huıuıunda lkUza eden mal6mat Berlinden gazılLyor.· 

im k 
blk edile ıelen kaYanin ve niza- panyalanna terk ve tahılı eylr 

ve veslkalan a a iç.in remi ve Sabık Afganiıtan Krah Ema- d b 1 huıuıl bildmum daire ve miieue- llah h matı hlktmaneden ken i a a ili- mek zaruretinde Bulunup be su· 
d nu an Avrupayı ziyareti eı- al dahi mGıteflt kılmak miitebaı- retle terk eyledikleri primlerin 

ıelerle dofrudan ofruya muha- naımda Berlln fabrikalann~·--, f bere eder. Umum mGdGr mtlnha- uau ıır her hGkdmetln vazal 1 esaıl- mecmuu kendi takıldnln 0/0 75 
uran tstatlltlk yesfkalanmn mtl- Ucaretbanelerlnden, KAblle avde- yeılnden maduttur' lnlJ tetkll eylemekte olduja k.,-
badele.t, umum mGcltlrlQe mClfit tinde teıviye etmek üzre bir çok Maamafth, kavanln ve niza- flyetlerl Kayyo proJeılnln esaımı 
olacak 11tattıUklerln cemi ve marklık etya sabn almııbr. mab mezkdrenln umumu birden teıkll eylemekte lıe de, be"epl 
lstaUsttk terakkıyabnın takibi için Avdetlni müteakıp zuhur e- ve hey' eti aıllyelerfle kabul ey- balA mamlekeUmlzde tetkdana 
icabında ecnebi lıtatiıtik idareleri den ihtilal ve netaylci dolayıılle lemek hikmeti h6k6mete muva· kalkııılan kanun llJ1ha11nın mili· 
ile muhabereye sallhlyetlldlr. bu borçlan ödeyememlttl· Ala- flk olamıyacafı gibi 6rf Ye adab tenldGnileybt bulunan bu esaılar 

Bu kabil muhabereler ile, lı· caklılar matluplarının tahıill için mahalllyle ve ahalinin ıeviyel ılgortacılık ıan'ab noktal nua-
tatıstdderln neırl Ye neıredilme- teıebbüıatta bulunmaımı Alman- irfan ye idraki ve itikadı diniye- ' randan tariki dallletten baıka 
mit ıstatlıtlkler hakkında her nevl ya hükiimetinden talep etmlıler ıt lcabatı nazan itinaya alınma.· bir ıey delildir. Çiinktl : bu ıtln 
beyanat Beıvekllın iznine baflıdır. lıe de hiikdmet gaııp Kral Beçe dıkça bu kanunlann memlekette d6nyanın hiç bir memleketinde 

1 ı - Umumi tahrlrlerle biiyük Sakaya mOracaab muvafık~ gar- tatblkı cihetine gtdllmeıl de dol- ticaretin her hangi bir ıubell fi· 
anketlere ait proıramlarm terli- memlıtl. ru bir muamele deiildlr. ilen ve maddeten ıırf mlln ola-
binde ali.kadar dairelerin mii- Krallık Nadir handa tekarrilr e- lıte dlfer hük6metlerce hilıl rak ad ve itibar edilemez. 
meulllennden miirekkep bir he- dince Almanya bu huıuıta mü- olan tecrnbelerden miinbahlı fe- Filhakika az çok ıubab tlca· 
y'etln miltaleaıı alınır. racaatta bulunmuı ve Nadir han vaidln haddi azamtılne nafi ol- relin umum rub'u meık6nun ce-

12 - Altıncı maddede zikre- c6mleılnl kabul ile yakmda 6de- mak kayguıunda bulunan bir htl- reyanı aaınlltne t&bl bulunmakta 
dilen daire ve müe11e1eler, ken- melt vadetmlıttr. k6met balldakl kuyut ve ihtira- oldutu atbı bilha11a siıorta mua· 
dllerinde 'mevcut olup lıtatlıtik Mısırda ayak bastı resmi zab nazardan dur tutmamalıdır. aMlabnın her ıubel Ucaretten 
Qlllam müdürlilfQ tarafından talep Kahireden bildiriliyor: Bunun makGıu olarak bir hO- fasla beynelmilel muhtelif bJr 

u...um MCidtırltiGDG ~·D 
lllGsaadeal dalreılntle her hanlf 
~sabada Utatlatlk anke&Mri lc· 
l'&laııa memur ecleblUr. Ancak 
b.a anketler. bir VekileUn llaUsau 
-.lıaıma giren tılere mCiteallik 
buıundufu takdirde bu humıta 
•..ıt.mlttle allkadar yftlletln 

edilen lıtatlstik mal\kmabnı.umum Mııır llmanlanna ıelen bCitiin k6met diler bir memlekette tek· ıua'at ve ticaret buluncluim• 
müdürlüfiin tayin eyllyecelt ıekll vapur yolculanndan karaya çık· lif olunan bir kanun llylaıını 8'· f'1phe yuktur. 

ve mühlet claireslnde sahih olarak bkları zaman ve Mıaırdan gitmek ne 0 memlekette vncut bezir ola- Bu hakikati tedtren berftdıl 

....... .-..a1uu .. . 
'~Otten .... , ...... , 

.......... , ..maeena libt ntlfuı 
hanketlei'lae d htatilUlder, NG
fuı idareleri, lıkln Umum mü
GrlQG ff Hali medeni memur
lannın yardımile lıtatiıtik Umum 
llaCldilrlüf(l tarafından ta,nzim ve 
~redillr. 

6 - lstau.Uk Umum miidGr
latGnnn teklifi tlzertU Vekllet
let Yeya umum m6d6rltıkler tara
'-da.; yapılmakta olaıı her hao-
11 hır lıtaUıUltn tanzimi, bu mü
._ Jevdle icra Teldllert he
htl 1allbl7etlidlr. 

~.::kdlnle metcut lltaU.Mk 
alt oWup cla.ire Ye bGt-

ekl tab9'1&ta. ,ile. blıllkte er
~sene htaUıUk upwm mldOr

h !t pe -w kaclsa ı • arnen 
• .,.. .... ilen ....... 

•-0..-.Ulrelelde ....... 
a-.., .__...._. T• lleleııll
..._ •• bmalara ballı 411er mn
-...ı., tarafmdan lstaulllk 
...... m lll8lWpntn tambı ol
--.. hl~~ fltattsttk uıull 
lathlk •• J'enl lıtaUıUk cetveDerl 

' '-ııt•lm ·~· latatutllderin 
~ mıa"'f'rlOftıı auvibtıntl 
...,.. • - Orllk ..,. 
ı.u,.rm ~ ıankat>eat 
IJe ~m:. 

~~ 'M'Nl~~~~ı..a:~:: 

~~ "'"*· -- hanat 
~ taU•lk u"m"' ~ 'Yt ~-eder. 

8 - U.·· ............... 
ne memleketia.hal •• I• il>eUal 
cösterir huliaa .eetnU.W hut 
'- ( latauıtlk Ydbiı) Dtlp'eder .. 

9 - İstatlatlk U11111111 mAdir
...... laer ıene iıtaUıtik faaliyeti 
... J. •• t .. L-~Lı- B 

00•w aıvekilete bir rapor 
:-- Bu raporda bllhana lıta· top't.. letldllt ve faaliyetleriain 
lttıı...p birletttrlbnnı hakkında 
-- icap .._ tedbirleri Ye --.... "6ı&lall·ı· 'd .._, t llllr. alrelerle 
-.,7a.. .. 1tat ----. izah 

10 - u a...1. tı.~ lalllD •uuGrJAk lıta• 
... -lan .. .-, .. ;aNıtı 

vermeie mecburdur. iizre vapura binecekleri ıırada bir mı)'lp bil.ıı.hare recldedlldlilnt na- ı •--L a at 1&a111 meı' eleye iham skll-
Blr daire lıteııllen ~bn vergi alınmaıına dair olan karar un dikkate almakllZln ve obap- milflilr f6yle ki. 

Yerilmealnl mahzurlu ıördGlil hoınutsuzlukla karıılanmııtır. taki eıbabı reddiyeyi tetkik ye 
takdirde keyfiyeti Baıvekil halle- Port Salttekl vapur acentelarl tamik evlemekıtzln kendine mal Slaorta mukavelenam_. il· 
d hkend rl ed k 1 bl ıortah)'l müınktınal--L- :t.ır t.ta-er. e J e 1 denlzdlik odaıı edinir ve ıellemeh6Uelam tat - •uau 

Ancak iıtatlıtlk umum müdür- buna karıı tlddetle iUraz etmiı- kına kalkııına yanbf ve muhata- ilkeye karıı temin etmek ...... 
lüfiine verilecek aıkeri mal\\matı ler. Fevkalade Komlıerllie ve rab bir yola ıül6k etmek tehlike- stıorta ılrkeU tarafuMlan ima 
8 1\ ük Erk nıh M li N edllmlı bir ••-.aıı-adır • 

uy A arbiye Retalfif a ye ezaret1ne mClracaat sine dnıer. nK 

teıpit eder. etmfılerdlr. itte Fransada •KAYYO PRO- Tebltkeıl ılgorta kumpanya· 
13 - İmtiyazlı, imtiyazıiz ıtr- Bu reımln ıeyyahlarm vBru· JESI • denmekle maruf ve mec- lanna deruhte olunan sermayelerin 

ketlerle diğer her n~vi müeıaeaeler dunu taıfp edecefl, Mısrı geçer- burl mnkerrer ılprtalara nıiite- ayni kumpanyaların 1ermayelerl-
ve bll<imum 1ab11lar kendilerinde ken ziyaret eden bir çok yolcu· alhk olan kanun 1lytha11 bahsinde le ihtiyat akçeleri mecmumu kat 
mevcut iıtatfıUk maliiınabnı on lann vapurdan tnmemelerhıl ba- memleketimiz b6yle bir tehlike kat mtltecavlz ldl1ll bir m~lal 
ikinci madde muclblııce sahih dl olacaaı cihetle MIUr Ulccar karı111ndadır. teıkll eder. 
olarak vermele mecburdurlar. ve otelleri Ye demitJollannı mi· Memleket dabtbnd• •Mtlll Diler taraftan her ne kadar 

lıtatlıtlk umum müdGrliilG, tezarnr ....... adan bu kararan Mnkerrer Sııorta Şırkell. aDftlll denıhte olunaa kaza ve teblike-
verllen mal6mabn sahih oldupn· llaumı talep etmlller4tr. reımlılle tanınmıı bir kumpanya lerlD hep bırclen mahTolmı• pek 
dan ıüph~lendlll takdirde ı1ın Hicaz Hariciye Nazın mevcut olmaclılı ve .,allll ııprta te muhtemel addedn .. ne de 
mahrem cihetine tamil olmamak Bağdatta prketlerlnce deruhte edile .... .,: b51le bir halin vukaa .laer '-•We 
Gzre bunlardan kanaat verici Banda/tan yazılıyor: tehlikelerin umumnna ylD8 tmkln dablllnde bulundutu lnklr 
taf ili b N 'irk •

.. 1 __ ce m--•--L-le eclllmek fen· 1 ı t lıtiye llir. Hicaz Hariciye azın Fuat uer uaamııı:ı kllD bari· 0 unu.az, 
14 - Umum M\idürlak tan- bey Hamza Tayyare ile buraya nen ve maddeten • (Devamı yarın) 

dnde bulund .. x..., ve bu ıirketler 
stmıne IAnm a&Meell ntialiatilder vlııl olmuıtur. -::~::::: .... ~-e~~ee!a!~~i&&!!i!i~e2i!!!HB&!!!!!3 •-h-• •eeW1ıeu.1ım bu· Mumaileyh Ret11Nuzzan zı1a- d Darısı başımıza 
1 •• ........ allkadas clalre ret etmlı ve Relıl Nuzar ela Kari- Mısır a 
,..._...h•nm JarduaıDı ~.,- ton otehae atderek ladel ziyaret ııloO"I•·- -ti aat• 
...... r. AMkadu clake bu talebe etmlıtir. Dı"vanı Muhastbat kanunu İzmirde tarif eler indirildi 
wwaka.t elmedl1t takdirde - ..... • - 1 

btt lzmır talund tabl.ı-· .. ,Wıfel 
kaJfiyet İcra Ve'-•Ueri Heyeti ka- lktJGz liraya kadar hafif para ır ahireden yazılıyor: H ..,, 

rll 
IU --"hah-ele --L- Maliye Nasın Mlk.errem a- vapurlan Gcretleriade tetlc' at 

ra e halloloDui'. cezaıı Te teker...-• 1111 ~ı rl tine 
15 U -"nelen 11·' aya kadar hafif L. ... _., llt f neli Pa..amento yaıe yapılmııbr. 

- mumt tabrirlet'le bü- •- ... -.. e e taaker de De•let be- T 1 
Jtlk .aııketlert le cezaılle cezalaa#ılırlar ve bu .,...tılı bir aıurabbe •i ely- enzl ltta ilk dfla fttlncd• 
dal 

n ra11 için reıml ......... .,. - k rıe Ye ıınA le huın•ta te•ell!T.t edecek zarar ve aplanaın M·-L- Aarııya a vapur Ck:retlerl ob*ut• 
,...uelleıe rin memur ve - " u -•Lelle DlvaDI ..... - t 

miiatalldemterınden lA.:.. • ziyan dahi tazmlD ettirilir. buJuau1u1U cua ,_ .. ı ur. 
1 ki 

'"um ıoril· .-a .. .ı .. ı_ ıebat k--ununun ılr aue milısa· T --•1& b ~ bed ece er icra veL•n ri h 19 - On GfiiO.-• m&UU9 mu- - .. _. ti e..... l ahıia11e blriad merte • 
ııuue evetf ka -·'"' kere-'nl rica euaal r. • k rarlle tavaf olunur. " • dbiıace latenlle-. ,..-matımuar .. d k ~ ıellr ki, kolıllı1on k&miir 

ıra_...ı..,. .i~tirak e ece tir 
16- Umum Mndfb. yen m6cldet ıç11ıde muvel olmak- ııu- Y de tbncllld laahle,-t.n batına ahn-

olunan iıtaUıtdi: 1tlk lıtibıal ıwn vermlyen phıslarla ,firket TalfraııdOJ1 gazılıgor: makta olaia ,00 kurut ilcretln 
f,--ıa h ına16matıncla11 6.1.n. ,.-•ecek yaz Moıkovada lnl-
crruı -ve uaull hlr naı.1.,_.... t:..-1z ve mneıseselertn m uur veya ~ b 800 ku- lndlrllmellnl k·-·-buhmmala 'lllJU ua lir d •-• •--t edecek olan talim ve ter iye • -..- __ 

n Detir•• lf mGmeulll· r1 bet a an ,....... aa 1 .n.ı_ ı irk laıbnlmııbr. Bundanbaıka d-L....-
t d 

fa etmek- hafif kon.-.alne ran hwd\meti ıt e .,.. ... 
en memnu ur. Bu ma)6Jna beı liraya kadar para cezall •· --
'" tetttp tle meılbl .....,! cemi ve iki aya kadar hafif hapis ce- karar vermlıtir. yapratı ClcreUnln 150den 100 e, 
mtetahde..., dahi bt't-btr .;:. zalile cesalancbrdır· Tekm"l'tlrGnd• Mısırda yeni gümrük Afyonun soo den 2oo e, ttıtnn 
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olumcatı icra Vekilleri He, 22 _ Bu ıc.a-un hiikmln6 ve rıhbmları dolmuttur• amam lzmırde geçenlerde haplsaae-
ce kararlaıbnlır. •Un- icraya .. icra Yeldllerl Hey'etl Getirilen ıekerln • den firar eden mahk6mlarla bu 

18 - ltbu kanunda mua nıe111urdur. miktarı60000tonabaltı~ur. itte ihmali görillen memurlann 
ldzmetlerha if&11Dda iL-- nen Muvakkat JD&dde - AlbDCI Gümrük idareıl dallDl olar• lı- b 
rallisi aöriilen IQe •uual ve le- maddede palı daire ve mtlene- tlhdam ettiil 800 balllalr "lfiO ye azı mGhiın noktalann tenviri için 

mur Ye mu· ı t b 1 •·ta b•·- tmi U tahkik t 1 d la .aabdemler Ceza kaaaua •· 1e er balen mevcu u unan ... • l ,..e 1 r-_,~ • a cra11 o yıılle istintak 
-"- otuzun .. ~.. cld un-. .iki tlltlk cetvel ve ta1tmatnamelerlnl İ d nf ışlerı daıreıine iade edılmı ... r. Bu --L. ~- ~ 111a eam. zmir e nıaa •·· .... ce~aJ•ndırıbr. alre taıvtp veya tebdll olunmak Gzre üf ı talar bu hafta zarfında tamik ı. d Maarif vekll•tl m ettlt erln-

btatl&Uk ma14anatuu latlttlk Umum MO ClrlQOD• 6 t dlil lilz edlleı.k mGddebımumıllte Yerl-
bua ve onların h 

1 
veJa ..- tevcll edecekler ve Ummum MI- den BeıllD ı,.ytn ı, 1 
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~1uharriri: HALiT CE;,1AL 

;.•mıııcı;:.aııaaaım. Her hakkı Mahfuzdur •------lıii 

. 
Makineli Tüfenkli Senegallı 

siyahi askerler, sokakları tutmuş 
kuş uçurmuyorlardı. Akıllarınca 

Millicileri rahat uykuları içinde 
yakalamak, tevkif etmek, icap 
edenleri kurşuna dizmek, pek 
çoklarmı zindanlara ataçak, nef
yedecekler ıu suretle bv gaile -
den de sözde kurtulunacaktı.Ma
alesef ki; bu emel, bu ihtiras bu 
arzu mevkii tatbika konulacaktı. 
Onların göz diktikleri l istede 
esamisi olun vatandaşlar çoktan 
o:-tadan sır olmuşlardı. O nlar ~im

di caf Türk köylerinden geçer
lerken birer kahramanlık d~stanı 
okuyor. İstanbuldaki birkaç ha
inin vicdansızlıklarını teşhir 

ediyorlardı. 

Yakup bir lahza kumandanın 
karşısında düşünceli, düşünceli 

dalmııdı. 
ihtimal itledlği cinayetin büyük

lü'ü kendisini sarsıyordu. Hayır, 
onu sarsan bu gibi şeyler olamaz
dı. Onun gözlerinde daima yaşı

yan bir emel parıldardı: Nihayet 
günün birinde nazır olmak sev
dası! İşte bu arzu ve heves onu 
bizar ediyor, sarsıyordu. Gözleri 
küçüldükçe küçülüyor, dizleri 
titremeğe, vücüdu cökmeğe başlı
yordu.. Sevincinden boğulacak 
adeta çıldıracak gibi olmuştu 

er geç kabineye dahil olacak hem 
de hırbiye naz:ırlığı unvanını ta
Jıyd.c~k•ı. Ordulara kumanda 
ile istediği pafayı tayin, iste
mediğini azledecekti. Bu hırsla 

parıldıyan gözlerini daha ziyade 
açık tutamamııtı. 

Bir aralık esner, gülümser 
gibi oldu, sar'a nöbetlerine tutul
muı hastalar gibi titredi kanlı 

göZleri kapandı bir yığın leş ha
linde Haringtonun dizlerinin dibine 
yıkıldı kaldı. Hafif hafif bağıra-

• ·steşarı 
~<-

İznıirde tetkikatına . 
devanı edivor 

,/ 

İzmirde bulunan Maliye veka
leti müsteşarsa Ali Riza bey met
ruk mallar . müdürü Niyazi beyi 

ziyaret etmiştir. Müsteşar bey, refa
katine Maliye, ve metruk mRll11r 
müdürü Niyazi beyi alarak, mem
leket hastanesi karvısmdaki yeni 

. YBJ>ılan " Geri Tobako " tütün 
kumpanyasının atelyelerini ziya-
ret etmi~tir. Müsteşar bey, bun
dan sonra Halim ağa çarşısındaki 
ınaliye kırtasiye deposunu dh 
teftiş etmiştir. Badehu defter
darlık dairesinde yapılan 1çlfmaa 
yetişmiş ve uzun müddet içtimaa 
riyaset etmiştir. 

Bedi bcv 
Vakit sahibi Hakkı Tarık 

Beyi cerheden muallim Bedi Be-
yin muhakemesi 24 Şubatta Ağır 
cezada yapılacaktır. Bedi bey 
dün kalemde isticva p erl lmiştir. 

7 -
rak var olsun İngiltP.re imperator
luğu, var olsun onun büyük 
kumandanı dedi. Ve boylu boyu
na tahtaların üzerinde yuvarlandı, 
kaldı. Bu vaziyet karşısında Ha
rinlon: da şaşırmııtı.Hemen Yaku
bun omuzlarından tuttu. Onu kal
dırmak istedi. Derhal bu hareke
tjne nedamet getirerek uzattığı 

ellerini geriye çekti. Arkasını 
dönerek çalıştığı masasının önüne 
doğru yürüdü. Y akup ~a olduğu 

yerde dakikalarca yüzü koyun 
hapnndı kaldı. Harington karşı

sın .a yatan bu vicdansızın bir 
köpt:kten başka bir şey olmadığı
nı öğrenmişti. 

Baıkumandan telatla masasının 
üzerindeki dügmeğe dokundu ve 
sert sert odasında gezinmeğe baş
ladı. İçeriye giren askere "bana 
Beneti çağırınız,, dedi. Hakikr.ten 
kaptan Benet iki dakika sonra 
odaya girmişti. Eğer gözlerini yere 1 

dikmemiş olsaydı büyük bir gü
rültü ve sademe ile Yakubu çiğ
niyerek yere yuvarlayacaktı. 

Bereket versin ki yerde yatan leşi 
gördü. Bir hatve geriledi. Bu yüz 
üstü yatan ıahıs kimdi? Senet, 
baş kumandanın odasında bir ci
nayete n:i tahit oluyordu? Asker 
elbisesine benziyen b'u ceset ki
mindi? 

Harington Benete elile i§aret 
ederek "ıunu kaldır,, demek istedi. 
lngiliz yüzba~ısı yerde sürünenin 
umuzlarından tuttu. Y akubu tanı
makta geçikmedi.Benet tark tıle
rile meşgul büronun ıefi idi.Tüfekçi 
ustası kaç kereler Benetin yanına 
gelmişti. Onu çok iyi tanırdı. 
Artık her ikisi de Miralay Maks-

-velin söylediği gibi teferruat hak
kında emir alacaklardı. Bu emrj 
Harlngtan verecekti. 

(Devamı var) 9---=--------......_ 
ip dağları 
->~<·-

r-fünel açınak ıçın 

deHniyor 
İtalya hükumeti bu sene niha

yetlerinde Alp dağları altından 

bir tünel açmak tasavvur ediyor

lar. Florans ile Bulanya ~rasında 

açılmakta olan penin tünelinin 
hitamını müteakıp buna başla-

nılacağL · söyleniyor. Bu '}'eni tü

nelin boyu 11 mil (33 kilometre) 
otacaktır. 

Bu mGnasebetle mevcut en 
uzun tünelleri kaydediyoruz. 

Semplon tüneli 12 milden 

fazl~dır ( S 7 kilomefre ) Florans

Bulonya tüneli 11 buçuk mil 
( 24 buçuk kilometre ) 

Jotar tüneli 9 bus:uk mil ( 28 
buçuk kilometre ) Siti tüneli 7 

ve üç çeyrek mil ( 23 kilom~re ) 

uz mlukta Alp , tüneli üçüncü 
olacaktır. 

men ve yalnız Fransızca sözlü 
• e e ı 

filmi 
(La Nuit est a neus) 

EI.JHA~ııAl~ı SİNAı\ıASirDA 
Keınali muvaffakiyetle iraea\ne devam olunmaktadır. 

GEÇ KALANLAR ACELE EDiNiZ: Zira bu filim ancak 
Pazarertesi gününe kadar {Matineler dahil) gösterilecektir. Bu 

gün saat 10,45 te \enzilii.tlı fiatla matine 
".';! • • ,..,_. . .. ... . · ~'" • ..._</":,. , • • l5!Jı . .. 

··········~····~-······ .. 

1 

j 

Bu gi'ınkü spor hareketleri 1 

Bu gün Te.ksim stadyomu ve I 
Kadıköy sahasında Futbol musa
bakaları yapılacaktır. Taksimde 
öğleden evvel Altın ordu birinci 
takımı Beıiktaıın B. takımile hu
susi bir ınaç yapacaktır. Öğle
den sonra da Beıiktaş - Beykoz, 
Vefa - Topkapı, Kumkapı arasın
da şitl maçları vardır. 

Ayıplann1az, kış oldu~~·u 
için pardösü çalmış 
Bahçekapıda Anadolu hanın

da sigortacı CelAl B.in yazıhane
sine bir hırsız girmiş pardösü ve 
sair eıya çalmıştır. 

~lantaı~dan yaralannıış 
Küçükpazarda Y oda Levinin 

iılettiği çocuklara mahsus man
tar tabancaları imalathanesinde
ki mantarlar ateş alarak Kadıköyünde de Fenerbahçe 

Pera - Moda Rum muhtelit ileoy
nıyacaktır. 

Altın ordunun küçükleri - F e
ner küçüklerile karşılaşacaktır. 

1 

infilak etmiştir. İnfilak esnasın
da amele Samoel arkasından 

I yaralanmıştır. . 

. Dalgacılar (hl lga ya gelnıış 

* Galataıaray tarafından tertip 
edilen Beynelmilel Boks maçla
rı da Bugün yapılacaktır. 

ükseliyor 
->~<·-

1 n giJ iz lirası 10;10,f>O 
İngiliz lirası, dün, ka:nbiyo 

borsasında 103 2 kuruşta açılmış 
1039 a kadar yükseldikten sonra 
1036,50 kuruıta kapanmıştır. 

Tük alhnı, borsa haricinde 
927 kurU§ta açılmış, 92Skuruıta 
kapanmıştır. 

--.......... .......... .-.---
Şehrin1izde vukuat 

bollu ğ·u 
Son 1 O gün zarfında şehrimiz

de 151 poliı vak' ası olmu§tur. Po
lis Müdiriyeu istihbaratı tarafın
dan kaydedilen bu vak'alar ara-

sında en fazlası hırsızlıktır. 1 O 

gün zarfında 75 sirkat olmuı öl 
hırsız yakalanmı~tır. 

İkinci derecede mühim olan 
cerh hadiseleridir. Muhtelif mü
nazaalar \'e adavetler yüzünden 
19 kişi Yaralanmış, mecruhlardan 

bir- kııını ölmüştür. Bunlardan 
baıka 7. Yangm 8 intihar 6 cina
yet olmuıtur. Tramvay ve otomo
bil tarafından cerhedilen 11 kiti· 
den dördü ölmüf, beşi sakat kal
mıştır. 

l~efik Bevi öldiirenlt."'r 
ol 

Bundan, bir sene kadar evvel, 
kalyoncu kulluğunda Vefik Pafa 

zade Refik beyi öldürmekle maz

nun komiser Ahmet beyin ınuha
kemesJne dün !lğır ceyada devam 
edilmiıtir. Müddei umumi evrakı 
mütaleayı almıştır. 

Olur şey değ·il 
Ticaret oda•• reisi Mithat 8. 

Avrupada bulunuyor. İkinci reis 
N~cip Ye reis yekili Hamdi bey-

ler mezundurlar· Yalnız Üçüncü 

reis Halim zade Ziya B.odaya ge
lebilmektedir. Oda idare hey'eti 

işlerin geri kalmamasını temin 

için ticaret borsası reisi Furtun 
zade Mehmet beye imza salahi

yeti vermiştir 

~~~~g 
DİLBER VE ŞUH 
IJL.i DAl\It·rA 

Mevsiınin en muazzam film
lerinden biri olan harikulade 

dekorları havi 

Cilgın dansöz 
ot filminde 

LEK sinernasındR 
Arzı endam etmektedir. 
haveten: S kısımlık kahka

halı komedi · 
Bugün matineler saat 1 il ten 
itibaren . 
~@~~~ 

Kasımpaşada Yahudi Y asefin 
kahvesinde zabıtai ahlakiye me-
murları tarafından taharriyat ya
pılmış,bir miktar esrarla bir esrar 
kabağı yakalanmıştır. 

Vakte nıcraldı İıniş 
Kartalda Osman ağa Balıkpa

zarından geçerken sabıkalı Ahmet 
saatini çalmış yakalanmıştır. 

Halı çaln11şlcı r 
Beylerbeyincie 28 numaralı 

Fuat B.in yalısına hırsız girmiş 
iki duvar halısı, bazı eıya çalmıı
tır. 

Hak isterı11iş gibi güzüne 
vurn1us , 

Dolapdere caddesinden geçen 
madam Hayganuşun çantasını 

Mustafa Mehmet isminde bir sabı
kalı kapmak istemiş, kadın müma
naat ettiğinden yomrukla gözüne 
vurmuştır. 

·ratlıva düşkünnıüş deınek 
s;ıiktaşta kireççi İbrahim 

ağanın kızı 1 7 yaşında Seher ha
nımı ayni evde oturan marangoz 
Ramazan kaçırmıştır. . 

Yen1ek değil, hastane 
pişi riyornnış 

Haseki Nisa hastanesinin 
mutfağından ate§ çıkmıı ise de 
söndürülmüotür. 

Fitre ve Zekat ·rayynrc 
cen1'iyetine V('rilecek ! 

Türk Tayyare Cem'iyetl, her 
sene olduğu gibi, bu [sene de, 
zekat ve fitreleri toplamak üzre 
Kaza, Nahiye ve mahalle ıube-

lerine zarflar göndermiştir. Bu 
zarflar, yakında, mahalle bekçi
leri vasıtasile evlere dağıtılacaktır. 

Cem'iyet tarafından topla
nmakta olan zekat ve sadakai 
fitirler hakkında 18.zımgelen 

bütün hazırlıklar da ikmal edil
miştir. Şubelere, zarllarla bera
ber hesap cetvelleri ve fetva 
sure tide gönderilmiıtir. 

Toplanan zekat bilahare cem' 
iyetin umumi merkezinde, Hilali 
ahmer, Himayei etfal ve Tayyare 
cem'iyetleri arasında taksim 
edilecektir. 

Şubatın on yedinci Pazartesi 
günü, saat 15 le Cağaloğlunda C. 

H. F. merkezinde umumi bir 
içtima aktedilecektir. Bu içtima
da tayyare cem'iyeti, kaza ve 
nahiye ıube reisleride bulunacak, 
zehat ve fitrenin ne suretle top
lanacağı ve hesabın ne suretle 
tutulacağı tezekkür edilecektir. 

Bir gc: nıi 21 saatte yandı 
Ne\york 12 (A.A) 

Mechul bir sebepten dolayı 
vukua gelen infilaklar neticesinde 
Mününchen vapurunda bir yangın 
zuhur etmiştir. Atef, 21 saat zar
fında vapuru mahvetmııtfr. iki 
kişi telef ve 8 kişi mecruh olduiu 
gibi itfaiye efradından 5 kiti de 
hastaneye kaldınlmıştır. 

İranlı Ktızını Ef.yi 
soymuşlar 

1 ra ı 
Unkapanında 42 nuına 

İranlı Kazım Ağanın dükkan1011 

bir hırsız girmiı 12 O lira ile bnı• 
efya ve tütün çalmııtır. 

l{ış üstü erzak Jıızını 

olnnış olacak 
Kadıköyünde bakkal fspiro; 

nün dükkanına hırsız girrnif " 
lira ile bazı eşya çalmıştır. 

Evi yalnız hırakn1ağ~1 

geln1ez 
Samatyada Naciye hanı111111 

evinde dulunmadığı sırada aYııl 
evde oturan Münevver girıtt11 
yüz liralık saatle 20 lira çalrnıftır· 

Böyle hizn1et~:iye caıJ 
kurban! 

Aya sof yada tüccar Mehl11el 
8.in evine sabıkalı Bedriye geJ· 
miş, Mehmet B.in kendi hiııl'( 
tcisf olmas:ndan istifade edert~ 
iki saat içinde bazı eşya çalarııt 
kaçmıştır. 

ln1an1 Hüsevin f:f.11iı1 
~· 

zeytin yağ·ları 
İıtinyede imam Hüseyin efef 

dinin zeytin yağlarını Ali dolandı( 
dığından hakkında tahkikata b&f 
lanılmıştır. 

T'ran1vaydan <lüşn1ÜŞ 
Çarşıkapıda Yolgeçen ha11ııı· 

da oturan Kerim tramvayın arlc8' 

sına asılmı§ olarak geçerken şelı· 
zade Lbaşında düşmüı baıı yar"' 
lanmııtır. 

Az daha tahtaları keb~P 
edecekn1is ... 

Langada Kebapçı Ahmedfı' 
Musa dün Yağ eritirken ta va da~ 
yağ ateş almış tahtalar tutuırnııf 
tur. Etraftan yetiıenler atef1 

söndürmüşlerdir. 

1 Vereme karşı 
-~~<· 

1 Vilc\yet n1edisi 15 bin Jjrı1 
tahsisat veriyor 

Vilayet meclisi umumisi d~11 

içtima etti. 
Bu içtimada Heybeliada •'' 

natoryomuna 5 bin lira daha tcıb' 
sisat ilave edilerek tahsisatı" 
miktarı 15 bin liraya çıkarıldı· 

Şile belelediyesine ı O bin li'' 
tahsisat verilmesi ve MuaJliıı' 
mektebi mezunlarına da sekserı'1 
lira teçhizat parası verilmesi 1''' 
rarlaıtırıldı. 

* * . 18 Şubat Sah günü İzmir V~~ 
rem mücadele cemiyetinin serıe1' 
kongresi vardır • Aza hamın ~e 

""' beylere §imdiden davetiyeler go. 
derilmiştir. Kongre, bittabi miic' 
dele cemiyeti binasında olaca1''1'' 

* * ) Ankara 1 a · (A·;\;~. 
Haber aldığımıza nazarafl 1 ti 

hat ve içtimai muavenet ve1'.ft1~11 
tarafından veremle mücadele JÇ

1
,1; 

Ankara ve Buraada her türlil "' 
111 

ve&aitle mücehhez iki mücade il" 

diskanseri ile Adanadan kır" 1 ıt.İ' 
laklı bir dırahon haıtaneıf açılrfl ııı 
üzredir. Bu hastanelerden hede 
hastalar tedavi edilecek heıı1biP 
dırahon mücadelesi için iki ttl I .. 

t ·rl e 
ve sıhhat memurları yeti§ 1 

cektir. 

-------~ 
Leh bütçesi ft..A·) 
Varşova: 12 - ( . tir· 

Meclis bütçeyi tasdik etrll~ıı•· 
Varidat 3 milyar !58 milY011 

11 O 
raf 2 r.:ıilyar 94 7 milyondur· 

dıt• milyon varidat f azlau var 



BEKTAŞİLİK-SÜNNİLİK 
Ş!İLIK VE FARKLARI ! .. 
t•ww 

1 
1 A~ABİ, F ~RSİ, ~NEBİ ESERLERİN TETKİ- 11 
~ '\ı KINE MUSTENIT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA M 

"-~~~~~~~- 20 -~~~~~;;;ll· 
( Saat ) ordusunun piıtarları 

hnaıru ( Hüıeyne ) yelittikleri za
nıan ordunun kumandanı ( Har 
bin Yezit ) imamı (Hüıeyn) e ileri 
aidemiyecefinl ve gittifi takdir
de nıuharebe iararında kalacağı
nı anlattı. 

imamı (HGıeytn), arkadaıla
rina tevekkuf etmeleri emrini 
Vermtı ve (Amrtbnl Sa.ad) ordu
ıunun gelmesine muntazır bulun
ınuıtu. Vak'a,Muharrem ayının 
fptidalarına tesadüf edlyorhu. 

O gün, Pittar ordunun ku
mandanı, imamı (Hüseyin) ile gö
rüıtüklerl zaman, imamı (Hüse
yin) kendini tanıyıp tammadığmı 
ona sordu. Har da: 

- .. Evet, siz (Ali lbnl ebi 
Talibin) ojlusunuz.,, Demeıile, 
hraamı (Hüseyin): 

- Namaz kılarken, kime, 
lali vat ettltlnlzl biliyor musunuz? 

Har - Evet, Peygambere 
Ye evlldına salavat ederiz. 

imam - Benden batka, Pey
ıamberln evladı var mıdır ? diye 
•ormaslle Har insafa gelecek : 

•Yapbfl hatadan nadim oldu
funu ve bu ujurda fedayı cana 
hazır bulunduğunu,, söyledi. 

( Amribni ıaad ) Ordusu ye
titmit ve (Fırat) kenarında mev

kıe hakim bir noktayı itgal etmitti. 

Ayın, sekizinci g(inü imamı 
( Hüseyin ) ( Amrlblnl Saad ) e 
ıönderdllf bir adama hitaben 
dedi ki: 

- ( Amr) e ıöyleyfn 'z! Benim 
onunla bir allkam yoktur. Şu üç 
teklifimden birini kabul ettin: 

1 - Ben peygamberin of

luyum, bana hürmet etmek , 
ona vacip olsa gerektir; blna-
tnaleyh, beni bıraksın, döneyim, 
tvtme gideyim. 

2 - O yahut, benim bu 

lllemleketlerde bulunmamı lste
llılyoraa, ben, flrenlC (Avrupa) 
llıemleketlerlne de gltmeğe ha
zınm. 

3 - Bu da olmadıfı tak

[ dlrde, bent bıraksınlar, Şama 
Jfder, onun efendisi ve haltfeıi 

bulunan ( Yezit ) ile görüıürüm. 
ve orada davamızı hallüfaılederiz. 

( Amrlbnl Saad) imamı (Hü
aeyn) in bu sözlerine mukabil. 

- Ben, baıka birfey bilmem 
ya (Yezidin) hilaf etini kabul edin 
ve yahut ölüme hazırlanın ! diye 
cevap vermtıtt. Bunun üzerine 
imamı ( Hüıeyn ): ( İnna ileyh; 
ve inna ileyhi raciun ) diyerek 
arkadaılarına döndü . • " Biz, hiç 
bir vakit zulme boyun eğmez ve 
zalime itaat etmeyiz ,, diye cevap 
verdi. Ve gene o gün imamı (Hü
seyin) Üç yüzü mütecaviz arkadaı
larını topladı ve onlara hitaben: 

- Ben ( Ali ibni ebi talibin ) 
ve (Muhanımedül Mustafa oğlu 
(Hüseyin ) size söylemek islerim 
ki; ey arkadaılarım iki gün sonra 
pederim Alinin ve büyük babam 
Muhammedülmustafanın söyle
dikleri olacaktır. 

Onlar bana bildirdiler. Muhar
remin onuncu günü beni öldüre
cekler ve benim yanımda bulunro n 
arkadaılarımı ve karde1lerimi de 
tehlt edecekler. 

Ey arkadaılar artık ılı.in iç in 

cebrü ikrah yoktur. Benimle be
raber ölmenize lüzum kalmamıı
tır. Çocuklarınızın ellerinden 

tutunuz ve memleketimize dönü
nüz demesile; Har ayağa kalktı: 

- Ey ReıulO.llahın oğlu, hız 
ıenden bir dakika ayrılmayız. 

Ve natımızı sana feda ederiz. 
Diye cevap verdi. 

Peygamberin eıhabından (Ha

bip ibni Muzahir) çok yaılı bu
lundufu halde kat'iyen dönmiye
ceğini ıöyledi. 

imamı (Hüseynin) israrı üze

rine bir çokları geri dönmüt ve 

imamı (Hüseyin) in yanında kü

çnk ve büyük 71 erkek ile Pey
aamberlerln ehlibeyti bulunan 
kadınlar kaldılar. 

--- (Devamı var) 

i\1üessif bir irtihal 
Calııtaaaray kulübünden Latif 

beyin valdeai hanım dün vefat 
etmfıttr. K d d d e er i e ailesine arzı 
taziyet ederiz. 

Tefrika numarası: 13 
Muvaffak olabtltraem bir saat 

durmam. Fakat niyetim latanbul 
haricindeki çiftliklerden birine 
gitmek orada (Dervit)I bulmak
tır. Sonrasına Allah kerim! 

- Peki paran var mı? 

- Yüz yirmi liram var efen-
di.. Fakat ıllahım yok! 

d - Çok fena .• aillhsız,tehllke
eain •• 

Gp - Hayır• tutulurıaın billklı 
1 beyt davet etınemtı olurum. 

l 
kara Kemal •tutulmak ke-

lnıestnı ı iti " 
f nce yVtnden sıçra-•1tta. 

- Suı tutulmaktan b h 
sen Naili bir daha görebilaı semıe 

C r misin? 
- esaret edemem b lk 

nu da tevkif d , e i o-
e eceklerdır ... 

- Madanıkı k açmak k 
mak istiyorsun onu ı' urtul-

x 1 , mut ak gör-
me8e ça ıı. Bllırsin ki b 
tecrübe sahibidir ( E u f 1 lerde 

· nver ) in 
kardeı i Nuri Pat B 

ayı atumdan 
kaçırıp ( Bagü ) Ye 

götürmeğe 
muvaffak olınuttu ..• 

Demek faliyordu. Hakikaten 

J(lzbatı Nail bey yaman adamın 
biri idi. 329 aeııeslnde Fatih klUbi 

I -

Kör~ür fiatl~rı 
~-

Birir.ci liahifed~n dev.!' m 

Evvelki gece soğuklarla bera
ber baılıyan kar dolayısil"' Istan
bulun her tarafında odun ve kö
mür ihtikarı baılamııtır. 

Fırsatı ganimet bilen oduncu 
ve kömürcüler derhal odun ve 
kömür fiatlarını artırmıılardır. 
Hatta bazı uzak mıntakalarda 
bu insafsızlık hadden aıırı dere
celere çıkarılmııtır. 

,. ......... ~·~·············, 
: yık,,yetler 
• • 
•••ı ~-·~····~················· 

j ;j.- na faka ınes'elesi 
6 Şubat tarihli nuıhamızda 

miinderiç bir tikiyet mektubunda 
iffet hanımın llylardanderi nafa
kasını almadığını yazmııtık. İffet 
hanımın 17 Klnunuevvele kadar 
nafakasını muntazaman aldığı ve 

diğer kısmının da hesap edilerek 
kendisine gönderilmek: üzre olduju 
lstanbul muddeiumumilifinden 
bildirilmi~tir. 

Vergilerin tahsili 
~-

Hazirana kadar vergiler 
kamile ı tahsil edilecek 
Bazı mükelleflerin muıakkaf at, 

arazi ve saire borçlarını öde· 
medikleri maliye tahıll tubele
rindeki kayıtlardan anlaıılmııbr. 
Halbuki 1929 senesine alt vergi 
borçlarının nihayet sene ıonu 
nıayıı nihayetine kadar tahıili 
lazım gelmektedir. 

Dün İstanbulun muhtelif semt
lerinde yapmıt olduğumuz tetkl· 
kat neticesinde ( Üsküdar ) ( Ka
ıımpaıa ) ( Kadıköy ) semtlerinde 
odun ve kömür f iatları mahsus 
derecede artırıhnııtır. 

I~ 

1 

İstanbul mahkemel aılive hu-

Borcunu kısmen veya taaıa
mtle tesviye etmfyenlerln kayıt
ları nıaliye tahıil ıubesince 
çıkarılmıı ve bunlara kat'ı 
ihtarlar yapılmııtır. Bu kabil 
vergiler çok kıaa bir zaman 
zarfında tahsil edilecektir. 

lstanbul semtlerine gelince 
Fatih ve sirkecideki fiatlar sabah
tan akıama kadar bir kaç kere 

1 
değifmittir. 

Odun fiatları ( çeki baıına ) 
( 100) kuruıa kadar fırlamıı, bir j 
okka kömür bir gün evvelki tuta· 
rından (60) Para fazlasına 11atıl
mağa batlamııtır. 

Bilhassa fıkara bu ihtikirdan 
son derece müteessir olmuıtur. 

Geçen aenelerde Şehremaneti
nin fakir halka mahsus olmak 
üzre ucuz fiatlarla sattığı kömür
ler her tarafta aranılmaktadır. 

Şt·reınanetinde 
Di'n odun ve kömür fiatları

nın birdenbire fırlaması üzerine 
Emanetçe alınan tedbirlere dair 
malO.matına müracaat eylediği
miz Şehremaneti lktııat müdürü 
Kemal Ömer Bey, emanetin bu 
huıuıtakl tedbirlerine alt ıtmdl
d~n kat'i birtey ıöyliyemlyeceği
nı beyan etmiıtir. 

Emanetin ciddi tedbirler alma
sına intizar edilmektedir. 

----....._.--E;= -

J\lilliyetperverlere cevap 
Pariı 13 ( A.A) 

Havas ajansı bildiriliyor· Ra-. ' yiıtahda ) ung planının müzake-

kuk dairesinden : 

-----------
Dtkkataizliği yüzünden ika 

eylediği harik dolayıılle 2000 lira 
zarar ve ziyanın maa masarifi 
muhakeme ücreti vekalet tahsili Fransa 'YuPanistnn 
hakkında Melkon efendi vekili n1ünasebntı 
Hüıamettin B. tarafından Gala- Atina, 13 - ( A.A.) 
tada mumhanede Hasan paıa Yunan ıaraplarının Fransaya 
nında oda batı Sotiri efendi nez- ithalini bazı tahdidata tabi tutan 
dinde Prodoromoı efendi aleyhi- kanunun Franıada resmi ceridede 
ne ikame olunan davadan dolayı intlıar etmesi üzerine M. Venlze-
mumail ~yh Porodoromoı efendi loı Yunan hükumetinin alacalı 
namına gönderilen dava arauha- vaziyet hakkında maliye ve lktı-
U nuıhayı saniyesi mumatleyhln sat nazırlarile görüımüıtnr. Bu 

nazırlar, mezkur kAnunun Fransız orada bulunmaması hesabiyle bl-
üdd i Yunan ticaret muahedesi abkl-

li teblti iade kılınmıt ve m e mını ihlAI elliğini söylemııler ve 
Vekilinin j kametglhl bilmedifine bu m h d ld ua e enin mefsuh o ufunun 
dair tf ade ve sebkeden talebi ilin edilmesine taraftar ıörOn-
vechlle mumaileyh hakkında bir mütlerdtr. 

buçuk ay müddetle ilanen tebli- Beynelmilel banka 
gat icrasına karar vertlmlı olau- Mllino 18 ( A.A.) 
ğundan tarihi ilandan itibaren Beynelmilel tediyat bankası 
tıbu müdddet zarfında cevap ver- tetkilat h<ıyetl azaıı bankaya alt 
medlil taktirde hakkında mua- tetkilatı bitirmek ve idare mecltıl 
melei kanununiyeye taaasaul olu- azasını seçmek üzre ali.kadar 
nacafı ve nuıhal saniye arzuhali bankaların mildftrlerlnl Romaya 

hk divanhanesine talik ,.davet etmeğe karar vermlılerdlr. ma eme " 
edılmlt oldutundan hukuk usulu inen iskonto fiatlarınckın 
mnhakemelerl kanununun l 4 l ve Boıton 13 ( A.A) 
142 inci hükmüne tevfikan ilanı Federal Reıerv Bankaıı taknto 
keyfiyet olunur. flatı~~ü_z_de dörde lndtrmlıUr. resi sırasında M. Virth mtlliyet

perverlere verdiği cevapta de
mlıttr ki. "Planı tasdik ettik tat
bik edip f etmlyeceğlmizl bilmiyo
rum. Efer tatbik edemlyecek 
olursak hiçbir mahkeme bundan 
dolayı bizi takbih edemez. Plan 

-İSTANBUL BAROSU RİYASETİNDEN: 

Verııay ıulhunun yarattığı birçok 
ıeyleri ezcümle zecri tedbirler 
meı' eleslni ortadan kaldırmııtır.,, 

M. Moldenheaur planın taı
dikı ile iıgal altındaki en son 
mıntıkanın da tahliye edileceğini 
beyan etmlttlr · 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıoğukluğu, cilt, 

prostat zatı tenasül ve kadın 
hastalıklarını en ıon uıullerle 
az bir zamanda müıait terattle 
tedavi eder. 

Adres Babıali Cağaloflu 
yokutu köıe batı numara 4 3 

Telefon lstanbul 3899 

meı'ullüğü etnıff, ao da Trabzon 
mes'ul kaUplliine nakledilmtıUr. 

Umumi harbte Trabzonda ehemmi-

yetle çeteler tetkil etmeğe muvaf
fak olmut bir adamdı. 331 sene
sinde Eıkltehırde bir ay kadar 

klUbi meı'ullok ettikten ıonra 
6tekl arkadaıları gibi 0 da iti tica
rete, para kazıan111ala vurmuıtu .. 

Mütarekede ( Batuma) ora
dan ( Bagüye ) gltmit, Nuri P;ıa
yı ( Batumdao) kurtarmıı ( a
güye ) ıötürıııeie muvaffak ol

muttu. Aptillkadir : 
_ Artık görmek istemem , 

'Ve siz de batınızın çareıine bakı
nız .• Hem burada bir odada kalı
yorum rica ederim. Vaziyet nazik 

ve mühimdir. 
Df!dl ve Kara Kemali camiden 

uzaklaımaia davet etti. 
Fakat, Kara Kemal bey git

miyordu. Aptülkadlre, pek mühim I 
bir ıey söylemek istiyormuı ııbı, 

Parlıte vefat eden esbak Baro reisi Celalettln Arif beyin cena-

h ün ••at ıı,so ta Şelı&adebaıında Hoıkadem mahallesinde 
zeıl u g -

K k 1 b sokağında 1 numaralı haneatnden kaldırılak merkez efen 
ırı tu um a , 

dideki aile makberesine defnolunacaiından rüfekanın hazır bulun· 

maları rica olunur· 
~ ~ ~ ~~~..:·.:+:··:· ·: .. :••).!••••<..:··:·<··: .. :•<••>+++.:•+ 
•ı"• ...... ,.. ~ ·~ 

+ OSKÜDAR BANKASI i 
I:~ 100.000 LiRA SERMA YELi TÖ"BK ı 

ANONİM ŞİRKETİ z• •t• 
•ı• ~ •ı• E«nafı himaye ınaksadile teŞekkül etmiş milli bir mües- _'f. 
••• · d' l\lu·· .. ait şcı ai tlı· te<liyat kabul eder ve mutedil faizle X 
=~ ikrazatta bulunur. 
~ sıse ır . ~ 1,.. 
+. Merkezi : Uskildarda iskele kurbunda 
~ı• T el. Kadıköy 590 ·~ 
~ı· ...... 
T**~&b~.C .. >~++++++.>+++ .. ~><..++++Ö ............. ..,,, ~ ~ 

i d durmıyordu. Aptülkadir yer n e 
de hayret içinde çok ev tanı-

muhatabının yüzüne bakı· yan 
yordu. Nihayet Kara Kemal bey 

dedi ki : 
- Birader, ben ıtmdl gldece

jlm. Belki bir daha görüıemeylz. 
Beni iyi dinle •. ne sen, ne de ben 
yakayı ele verecek olursak, kill
llyen inklr edeceflz. Ben yaka
lanacafımı zannetmiyorum. Bu
nunla beraber Türklyeden kolay
lıkla kaçacaiımı zannediyorum. 
Şükrünün ite bizi karııtıracağını 
zannetmiyorum amma ötekiler he
nüz toydur. Onlardan korkulur . 

Ben de onlardan çekiniyorum ! 
_ Hakkın var. Sen baıının 

çaresine bak· Btltrtln ki benim 
adamlanm çoktur. lıtanbuldan 
çıkamatam bile en aıağı 11ltı ay 
bir sene kendimi sakhyabiltrtm. 

- Stsde, para da vardır .. 
Kara Kemal Bey birden bire 

kaılannı çatb. Hakikat Abdülka-

dir çok mahlm bir feyden bah
sediyordu. Halbuki üzerinde yGz 

lirası bile yoktu. Şimdiye kadar 
bunu düıünememı1u. Tabii bir 
tıaretle kendi tlrketlerlnden bin· 
lerce lira çekebilecek vaz'tyette 
idi. Fakat muvaffak olamazsa •• 
ya, ıu bir kaç ıaat zarfında ıtr
ketlere vaz'ıyet etmlılerıe •• 

Kara Kemal Bey, ant olarak 
Abdülkadire elini uzattı : 

- Allaha ısmarladık, Allaha 
ıamarladık •• lnıaallah itimi& blt
tlll zam:ın uzun uzadlye g6rüı
mek nıünıkln olur. Haydi bira
der, ben:gidlyorum. Dedi, yuvar
lanır gibi sür'atle Ayaıofyadan 
dııarıya ufradı. Şimdi ne ya,a
cak, nereye gidecekti ? Asıl mü
him meı' ele de bu idi. 

Yazıhaney~ gitmek' iyi idi, 
yoksa doirudan dofruya milli 
ticaret tirketine mı? Milli Ucaret
ten para kaldırmak vardı • • 

(Devamı •ar) 
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Al)ANADA YEl)İı rci l)Aİl{E 
su iş leri n1üdürlüğünden : 

Ad:nanın ıan ırmağı sol sahilinde ve Hadırlı köy önündeki 
duvar ve ma tarın ta m ir ve inoası bedeli ke§fi olan 12601 lira 
7 kuruşla v ılı zarf usullle münakasaya çıkarılmış ve 930 sene-
si oubatm ci per~embe gün ü z evali saat, 14 i:e ihalesi mukar-
rer bulu .... duğundan şartname ve evrakı fenniyesinl görmek 

üzre sıı •l • üdürlüğüne müracaatları ve taliplerin yüzde 7 ,5 

teminatı muvakkatele r:le vesaikı sair elerin i havi kapalı zarfın 
ihale vaktinden bir saat e vvel Adana vilayet makamında 
müteşekkil komisyona makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan 

olunur. l 
~~g~s~s=~~~~gg~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ VE i 
~ o ·oğraf a ai her ne~ıi eşya UlJ 
~ İstanbul, l3a lıçekapı No: 2 ~ 

~ KOPERN: ~ 
~ 

VARIN 

Kemer~e· 
rin Şaheseri 

~\ e lın ve hususi h ir trıkoJan ma· 
mul gayet ıık Rousscl kcmt'ri halı 
hazır nıodası mucibince size mal· 
lup tenasubrı.kal çanı za lcln{ct vr 

' zarafet, vücudunuza yumuşaklık 

ve cevvnlıyct verdiği ı;ıbi doğru 
Jurnı:ınızı da t em in ed er . 1\1.ı ğıı..:n· 
larınıız ı ziyaret ve m usD\"\ c:r ko-

tııloğumuzu laltıfcdınız. 

i'cg:inc satış mahalli: 

l'arj.~ , 
İstanbul ıubclcrı · l . 
BcyoğlunJa : t• ~ 

Tııne l ıııeydanınde No ı:ı 
,,_ i stiklal ceddcsbdc No ~iS5 

Fialı 6 !ıradan itiba ren 
)L.... ________________ __ 

\ -, 

İzmir terzihanesinde 
moda, ehven fiatlarla, son 
ıJerecede suhule tli şeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. · 

Ankara caddesi Vilayet 
karşısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 
..ıe'!"'llt1:::"'1 ,..:'!"I 

S1\A1 11>ARl. 

iNCiiL.İZ 
KAl~YOLALAl~l 

Gayet sağlam ve rahattır. 

Foto<:rraf n1alzcn1e depolarından alıJız! Beya~ 15 , Siyah 14 lira 
ö Beyoglunda 370 numaralı 

ihtar. Mağazamızdan alman Filimler ve camlar meccanen J')l:;)'KER i\} ... . , 1 ~ I· . . . 'b' d 1 · ~ J .... n a craz,ı aı 111( a 
develope yapılıp 48 saatte ve.rıldığı gı ı, arzu e en ere c~am b 

~ ~.~ kağıt nümunelerl dahi verilir. Al d d 
m~~=g~~~ em arza e 

AJ)Aı 1AI)A YEDi T(J _nAi.RE.. .. .. ... .. ve mahtumları 
su ışlerı ınudurlugunden: 

Silifkede Göksu ırmağında malimuzlar ve muhafaza duvarlarının 
ve set inta ve taşla kaplaması ameliyatının bedeli ketfi olan 
(26200)lira mukabilinde ve kapalı zarf uıulile münakasaya çıkarılmıf 
ve ( 930 senesi oubatının 24 üncü pazartesi günü saat 14 te ihalesi 
mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin ıartname ve evrakı fen
niyesini görmek üzre Adanada su işleri müdürlüğüne ve Stlifkede 
vıliyet makamına m'üracaatları ve yüzde(7 ,5) teminatı muvakkate 
akçelerile sair vesaikı havi kapalı ve mühürlü zarfın ihale vaktin
den bir saat evvel lçel vilayeti makamında müteşekkil komisyona 
tevdi eylemeleri ilan olunur. 
a ~~~~~~~~§~§~~~~~s~~~~§@~~s~ 

i Serma~si0: ~m~e::i)•ej~lıni~4~!!~~ürk !lirası 1 
lJ. ı\1erkezi ununni: ANJ(ı\l~A ~ 
(1J ŞUBELER: '~ 
~ ;\nkara Adana J\yvahk ~ 
~ 1 tanbul l'rabzou Zon:~uldak ~ 
~ Bursa Ba lıkesir Kay~< ri (1) 
• !znıir (-,i n:~oıı 1' I cr~in ~ 
~r. S ' ·-<.lı-cn1it ~ '+b .... an1sun .c ~ 

~ BÜTÜN BANKA MUAMELA71 \'.APIUR @ 
(§§§~~~~§~~~~. ' ~--'>,, 9gb9~4?~~ ~~ · -'p~~~§~ 

3,000 ade s .. pürge u ~~aası 
'füTCN iNHlSAJ I U~1U~l l\ı Ül)ÜRLÜ;~ ÜNJ)J~N: 

İdare için mevcut nümuneşi veçhile 3,000 adet süpürge müb~yaa 
edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi görmeleri ve 19-2-930 
ÇJ,.rıamba günü pazarlığı için şaat 10,30 ta Galatada mübayaat komis
yonunda bulunmaları~ 

)f. .. * 
Köhne malzeme satılması 

TÜTCN i~ 1HİSAl~f u~ıu~ı ~1ÜlJÜl~LÜGÜND1~N: 
Toptaşı,Çapa ve Bahariye ambarlarında mevcut 9G76 kilo kanaviçe 

2626 kilo çul, 8532 kilo ip, . 1600 kilo kınnap ve 19 adet teneke ve 
Azapkapı ambar·ında mevcut dört adet köhne kamyon pazarlık suretile 
satılacaktır. Taliplerin her gün meıkur malzemeyi gidip görmeleri ve 
17-2-930 Pazartesi günü saat 10,30 ta Galatada Mübayaat komisyo
nunda bulunmaları. 

Seri ve lüks Ka radt:niz 
postası 

Mili t vapuru 
• günü akşamı saat 

1 Ü şubat 
18 

de Sirkeci rıhtı-
pa Zar mından ( Zongul

dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabızon ve Ri
zeye azimet -ve ayni iskeleler
le Gürele.Vakfıkebir ve Önye
ye uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat JJlahalli: İstanbul 1 
Meymenet han altındaki yazı-
hane: Tele. İstanbul 1154 

Mu .. JD 
••••• • •••• • • : Lokantamızın kazaen çıkan: 
: yangın dolayıı;ile bir aydan-: 
: ·heri kapalı kalJJllf ve bu kerre : 
: Asri ve mühim tadilat icra edi- : 
• h A b • • lerek fevkinde ususı lr de • • • : salon yapıhnıştır. Şimdiye ka- : 
: dar yalnız öğle yerneği veren : 
• lokantamızın badema akıam : . ... . . 
: yemeği de -verecegını ve 1 :>-2- : 
: 930 CUMARTESİ günü açıla- : 
• m " • • cağını rnuhtere tnuıterileri- • 
5 rnize arz ve ilan ederiz. Galata 5 
: da CENYU lokantası sahipleri : 
: . ve ıeriki : 
: RAB:MI Midillfli RAHMİ • 
• • 
••••••••~•··~r•••••n•••••••••= 

lstanbul müddeiumumiliğinden: 
İstanbulda bulunan, fakat 

adresi meçhul olan Tokat müd
deiumumisi İzzet Necrnettin beyin 

hemen vazifesi başına hareket 
etmesi lüzumu Adliye vakaleti 
celilesinden bildirilmivtir. 

il 

TAYYARE Piyangosu 
2. nci keşide 11 ~larttadır. 

Büyük ikramiye 

3 ,000 liRA 
AYRICA: 1f5,COO, 10,000 

ve 10,000 Lir:ıJık 
Liralık ikran1ive 

ol 

bir n1ülü1fat. 
Bu keşidede kazanan numaralar tekrar dolaba 

v iu .\ YETİ DEFTERDARLIK İL: NL A 1.1 

S.\T'JI.JK 'TARLA 
No 1, Fenerli Hiristo sokak, Arnavut köy, Bogaziçi, bir tarafı 

Kosti Başalo tarlası bir tarafı Nikola Matos tarlası bır tarafı He.el 
Dimitrinin Bağı ve dördüncü tarafı yol ile Çevrilrniş ı f> dönüm tarl~ 
s.atılıktır · Berleli defa ten verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 75 
lıradır. Satış muamelesi aleni müzayede ile 22 Şubat n:rn cumartesi 
günü saat 14 le Defterdarlıkta yapılacaktır. 
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:: A \JK RA ;; 
.: :\ • J ... • =-•• «h1ıl i Sancıyi Nunnıne Sergisi» -= .. - ~ 
:: MUNASEBETİLE =s 
:: Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından: h .. .. .. 
:: «1\1iJH S:ınayi l(ataJogvru» :S .. _., 
: : basılacaktır. =~ 
:: Bu katalog halka M_E C C ANEN dağıtılacaktır. == . •" :: Adresler de n1ecca nen basılacaktır. •C .. .., 
:: Onun için: Yerli mah yapanlar, bu fırsattan istifade =~ 
m• ~ •• ediniz: isim, adres ve mamulatınızı; 11~ .. . .. 
:: 20 şubata kadar =! 
•• i "' :: Milli ktısat ve Tasarruf Cemiyeti Şubelerine bildiriniz! ~-
•••••e=aa••~••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •M••••a~••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••" 

lstan bul dördüncü icra 1 İstailbul dördüncü icra dairesindeıı: 
111cn1urluğundan: 1 Kadıköy, Osmaniye mahalle' 

Madam Santuhi binli Mıgırdı- sinde Mehmet efendi ıokağıJ' 
cın madam Ojen ve kerimesi l 5 numaralı hanede mukim ıke" 
matmazel Araksi zimmetindeki elyevm ikametgahları meçhul bıl' 
alacağının temini istifası zımmın- lunan Fatma, Halide ve Fatf11' 
da mahcuz bulunan Beyoğlunda Rıdvan hanımlarla Ömer Rıd"'ıı 
kamer hatun mahallesinde Kor- Beye 
dalye sokağında kayden 29 el- 1stanbul ziraat bankaaındıa" 
yevm 23 N. hanenin dörtte üç istikraz ettiğiniz 15 O liranın talı' 
hl·s·e · · ik'd k h sili tecdiden veril~n arzuhalde 

o sının on ı e se iz issesi 
otuz gün müddetle müzayedeye talep olunmuı ve ika metgahıJ11' 
konmuştur sokaktan ahaıap kapı zın meçhuliyeti dolayısile ihbB( 
ile içeriye girildikte zemini malta namelerin ilanen tebligina kar'' 
döıeli ve kısmen ahıab iki küçük verilmtı olduğundan bir ay f.6( 

dolapla yer aralık üzerinde yük- fında 341/4628 dosya numara•ıte 
lü ve dolaplı bir oda ahıap ıner- daireye bilmüraca deyni te•' 

d . 1 b d k ·1· viye ve kanuni bir itiraz derflle' 
ıven e o rum atına enı ır ~ 

zemini bozuk malta döıeli ocak yan eylemediğiniz takdirde h1 , 

mahalli ve bir dolap, bir kuyu kınızda muameleyi kanunıye1e 
bir hala vardır ahşap merdivenle~ tevessül olunacağı mnlüm ve i~~ 
yukarıya çıkıldıiında bir sofa barname makamına kaim olrrı' 
üzerinde bir oda ahşap merdi- üzre ilan olunur: ./ 

venle çatı arasına çıkılır bir küçük u\rAl:>IN,,IN Tı\l\.7 \Tl1·" ~1 .. ..,.....j I 
sofa üzerinde bir oda mevcuttur. "- ~ 
Hududu bir tarafı Mercan arsası Şubat 
sol ciheti Arakil arsası iken el- Senei CUMA Se11e1 

yevm Zekiye hanım hanesi arkası Resmiye 14 Hicri>'e 
Paskal bahçesi cephesi tarik ile 1930 1 S~ 

:----~-----------------mahduttur hanenin kargir iki 1 anıaz vakıtJart 
katta sokak cihetinde panjor Alafranga Alaturlc"' d· 
ve alt kısmında sokak cihetine s. d. . I· 

4 
müsadif penceresi ile demir par- G~neı 6,56 Güneş 1ı 1 

maklık mesahası tahminen ( 51) Ôyle 12,28 Öyle 6,ı.l~ 
arşın verkül bir olup tamamı bin İkindi 15, 21 İkindi ; '~O 
yirmi iki siradır talip olanların Akşam 17, 41 Ak •adl j ... ' k ~ Bq 
ıymeti muhammenesinin hisseye yatsı 19, 12 yatsı 1 ı " 

musip yüzde on nisbetin..Je pey İmsak 5 , 1 6 imsak 11·3.4 

akçesini müstashaben 15-3-SO ta- Ramazan J(aı;ıtfl 
rihinde 928/g375 dosya No. He 

15 bizzat ve ya bilvek a le fazla mi\- gg / 
lıimat dosyasından ita edileceği ~ 
ilan olunur. 


