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< Arif Oruç > Beyin mes'uliyeti aıtmda berıb -çıkar 

Ekmek ve g11ta maddelerinin halledilmasi, lizım degil, elzemdirl 
Elt.mek işi hall~dilirse senede bir1,,_ ___ ..., •• '· Terkos •milli m\icadeleye hizmet 
aylık bir bütçe kazanmak kabildir 9madd.~~en bıra eden Haşimin ölümüne sebeboldu! 
Buğdaydan, undan, ekmekten alınan kar, rüsum, Vapurların nizamı 
nıasarif büyük bir yekun tutuyor. Ekmegv in hiç Dllnkn nuılaam••tl• Hfl'l-

1efatn müdWii Sadullah bey-
değilse 10 kuruşa düşeceğine kaniiz den sorulacak ( 9 ) maddenin 

• Gıda maddelerine bir nazar 

ElaDelln ucuzlıyabileceif 1 8 - Şu hale nazaran malın 
hakkında Y•Ptıiımız neırlyata a11l flatı üzerine 10-11 kuruı gibi 
buıGnktl hGlhamızJa nihayet muhtelif temettü, nakıl, himaye 
Yerlyorua. ~teelnp ~- r-w•adelı ~laJI b!D.ipr ~RIHu.~ 
ID.ta da ı.t.mbulda laaDedtlmeıl Buatnkil ı.o kuruı fazla tamaml'9 
lkmı .... ~ iclleled ekmek flabndan indirilmez. ÇGn
ltt otdülmaa lapat et nle çallf&· kn zaruri olanlan vardır. Yalnız 
catul· iyi bir temik ve yukarıda ıaydı-

Ekmek itinde yapbCımız tet- lımız huıuıatta tadilat pek Ali 
labt blsl ıu neUceye pUrdl: beı kuruı dOtiirebllir. 

1 - latanb.tda senede 144,000- Bu itibarla bu tetkikatımıza 
000 kilo ekmek lltibllk edilir. nihayet verirken ekmeğhı beı ku-
Bulana W.11 2,804,000,000 ruı dtlfebllecell kanaatını haııl 
1-ıdf pili Bl.,CM0,000 lln. eder, ettik. 

ı - Beelre falded ~ 6- Cbde •Ylae d6rt ekmek alan 
1hn• ........ Mhu kilo INıw ~ alle,ı ah 6nGne geUrelim. 
t,l .......... -..... • • Jlrmt, a1da 600, 1e11ede 

a -1c Si9e-ta ..._.....arı pua- 7•200 kuruı aıbı bir lcaunç ha11I 
Jl ••· ·oldufunu ıöriirüz. Demek ki, 12 

4ı - 86 para -•le Y•tl•I ayda bu aile ekmek, ltl halledi-
....... lirld, takribeq_blr aybk bir biitçe 

IS - 8,IS kunıt uprl atimrtlk kaaanıyor demektir Bu l 
himaye p&JI me•cuttur. fark deflldtr. · ıe az 

e - MGıtahıd nakliye deif •· Biz hu h111Uıta aklımızın erdiği 
IDeDcl, mtltnu11t, fınncı için Ye dc:GmlzGn yettlll kadar bir 
Ja.le 7·8 •Jn •Jl'J temett6 ka- .. Jler 167lemelc lateclik B da 
bal~ kilo claıına 6·6 kurut 10Dra 11cla maddelerin • un n 
....,_ y azmaıı bizde.tn e ıeçecellz. 

'1 - ~-- tabb7e ye phtr clarlanlan dır ~kiki de allka-
aaldlraıt ._ ıp ....-.dır. bu IUl'etle .~ k bah11na da 

"" > • ı -. ,,..,._ )'et verlrlyoruz. 

~ komiserlerinin - lngiliz 
~ >'l!P~!~~· muamele 

~ ...... di P"!:kBorsaya arzedilen (10 000) 1 "Jj • 
geçı~. li pe garip bir macera .. 'Hük.. ng! zın 

şıd<letle .nazan dikkatini celb ·ı· uınetın e) ıyoruz 

Borsa plAkası 

TGrk parasının ıu
kut etmeaıeıl 1,.1 yn ıon 
zamanlarda HGkii- _ 
ti k ... e 

n va i olan ıueıat ve 
gayesi takdirlere fa
Yandır. 

Böyle olmllkla be
Baber' bugün lıtanbul 
oraaınıda cerya.n ed-

en muamelelerin Hü
kamettn pyestne ve 
lllemlekettn meııfaau
ne uygun obnadılı da 

çok milhlm oldufuna iıaret 
etmlttik. 

Bugün bu suallerden bi
rincısinl ve fakat o birincinin 
tahtında müatettr olan ( hüve
Ji) aUye taltkan ıoruyoruz: 

1 - İki ıene evvel ıımarla
nan ve bftyilk bir kontrol al
tında lnıa edilen ( Heibell ) 
ve ( Kalamıı ) vapurlennın 
kazanlan ne haldedir?! 

Bu vapurlar (Praıranı ) Fab
rikıına ılpariı edllmtıtlr. Bu 
m&cerayı eıkl idare mecltıl re
lıl ve elye._ Tatln ınhıaan 
hukuk m8fav1rt (Hamit ) beJln 
pek iyi blleceklerlDI zanaetmek 
laU10ruz. 

Ç&nkn: il.le k.eyff,etl idare 
mecllllnce emri ıyakt haline 
ıelmltken, badella araya bir 
komılyoneu tlrmtttb'· 

Şimdi 10nıv-= Bu dd yapu
run kazanlan birkaç tinde 
bir ( yama tar17or mu ılrml
yormu? ) ve ittim borulan 
{,..ı.,otmo 9'Ütt 'iter .aT )
çatkc:alar bir bza çılmaamtclan 
korkuyorlar 1111 korkmlyorlar 
mı? ve bTDdan yirmi ıene ev
vel yapılan ( Kaclaköy ) ( Bur
gu ) ve ( Moda ) vapurları 
b6yle bir arıza a6ıterlyor mu? 
yirmi ıene evvel yapılan bu \iç 
vapur,yeni vapurlara ihUyat teı· 
kil ederken bunlar onlardan 
iyi it yapıyor! 

Bunun ıebebl nedir? 
Y anm milyondan fazla Ttırk 

llraıına yapbnlan ( Hefbell ) 
Ye ( Kalamıı ) vapurlan dd ıe
ne 10Dra yapılcbklan fiabn bir 
mlılinl daha yiyeceklerdir. 

Sadullah b•y bunlann sebep
lerini ıatfen ı6ylerler mt? 

KazımP. 
--tV""I•· 

8. M. Meclisi reisi dün 
AnRaraya gitti 

T erkoa ıtrkeU JQGclGrtl 

~· Kastello 

Bu şirket memlekette bir af etten başka birşey 
değildir. Mukavelesi biti or diye İstanbul yanamaz! 

Senelerdenherl temizlik yk6 ıörmeeili~ için ( mikrop ) JQYaa 
haltnl alan Y• tathtrl lıt~nen 

Terkos Havuzları 

Evvelki gGn camlan çerçeve
leri lncllrtlmlt olan terkoa ıtrkeU
ntn, TGrk ıençliiinl lekelemek 
için baza teıebbGılerde bulundulu 
haber altnmııbr. 

Bu ıtrkeı. ıeçen ,ımkG hadise· 
71 bul mekteplertmml• Bolte
.aı rur.a ı.tuıı fl'ıffttl& 1 11•'' 
cltılnt temiz• çıkarmak raMmekte 
ve iki sene kalan makanlealnl 
el çabuldalaD• ıetfrlllek ıurettle 
tecdit için val·pn-ldatbr· 

lataababm (au) lhtıyacını elin· 
de tutan (terk•) ılrketlnln yan- j 
pnlara (ıu) yermemetbıln tam 
bir kut O.erine lpUna etUll ta-
hakkuk etmlttlr· 

Şirketin yaJlllDlara (ıa) ver-

ek ıklde birde phrln muh-
mem ' ___ 1-u.. ) 
telif mahallerini ( ıullDI_..... 
kırmaktald meked•, hep bltme-
ılne dd MD• kalmıı olan muka
yelenln kendi lehlerine tecdidi 
lçill yapılan.; kaıtlerden lbaretUr. 

Haber aldıtmuza 16re(Terk01) 
ıirkeU yaptılı kaıtlerde hllk6met 

f ndan .,ald olan ihtarlara: 
tara ı • ki _ Makinelenm es -
dir' Ben yangınlara (su) 
v~rmekle mukayyet de
ğilim. Mukavelemin bit
mesine ( iki sene ) kaldı. 
fmtiyazımı ~e~~t edi~i~, 

-yeniden ve sızın ıstedığı
niz şt:kilde iş yapayın1 ! ? 

Cevabım, vermekte lmlı. 
Demek ki, ıtrketln imtiyazı bir 
mecburi yet yokken iki ıene ev
velinden ( tecdit edllmlyecek ol
ursa ) lıtanbul daha iki ıene ıu
ıuzluia, yangına ve bütün afetlere 
gölü• germeie mecbur olacaktır. 

Bu cevaplar, Tllrk hük(imetl 
ve Türk milleti tle kat'ı bir lıtf hza 
tetkll etmektedir. sırı etin muka-

Mukavele mGddeUne dd .... 
•arken mlllettn (11,000,000) lak 

te'ılaabna konmak lltiyeD 

Kastelno 

veleılne ( iki 1ene ) Tan& ha 
UZUn mClddet ıellnclJe nar 
( l.tanbul 1111m ) mu kalacaktır. 

G6rtlllyor ki, bir flrkeU Tlrk 
H6kameu ( .. bre) ıu • .....-. 
le tahcltt ecltp dururk•, hl1l ltlS 
mukavele teccltclt peflnde kotta
yor ve bwıa yellleler huırlama· 
la çabpp duruyorua. 

Bir defa flrkettn bu ltba elin· 
de bul11D&D ( 18,000,000) liralık 
teılaab mukavele muclblnu ta· 
mamen 1'1rk mllleUne aittir. 

ŞlrbUn mukaveleılni (dd se-

ne eYYellaclen) tecdit etmek 4e
mek dolruclan doiruJa bizi au
tudulda tehdit eden adamlara 
(18,000,000) liraya mClk&fat ola
rak vermek demektir. 

Hakamet elindeki ( cm aç ) 
milyon lirahk hazır ......,. " 
te' •iaat ile memlekete yeniden 
Clç mlıli sermayeli baıka tallP"' 
ler celbedebdlr. 

Şirket, millete lnWkal .... , o
lan (on üç) milyon TClrk ll•lık 
te'ılıata badibavadan " bir 
mukavele paraılle na11l aahlp 

(Devamı 2 inci aahlfecle) 

f larla., aıkerl ve mülki hlk6met . 
erklnı ve baza mektepliler M, 
Pata hazretlerini tetJI için Hay-

.. ._ .... _Mı..t ile taliddaık etmektedir. ... .,. B. M. M. r,S.I Kblm pata 

Cltlnld ............ .............. Aa· 

karaya hareket etmiftir. lıtaı
yondlk deniz ve kara aıkerlerln
den mtıreJıkep birer kat'ayı aske
riye ıle pollı ve zabıtal belediye 
mGfreselerl ve bir bando tara
fından, Klzım paıa hazretlerine 
..ıam reıml ifa edilmtıttr. 

Şehrimizde bulunan meb'uı-
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liUNı.UH KU6is , 
İspanyada !',iyasi buhran 

haşladı 
Diktatörlüğün üfulü üzerine 

siyasi fırkaların yeniden faa liyete 
geçecekleri ta bi1 idi. Ha k ika
ten de meşrutiyet kanuo1 arının 

yeniden leessüsüııü mütedkıp 

cümhuriyet ve hürriyet fırkaları 
tekrar siyaset cahasına atıldılar 

ve ilk anda her tarafı gürültüye 
boğmağa koyudular. O derece ki 
İspanyada yeniden karıııklıkların 
baılayacağı muhtemel görünüyor. 
cümhuriyet fırkası zaten ıimdi
den velvele .koparmağa baıla
mııtır ve reisi vükela Ceneral 
Berengeri itham ediyor. Fasla 
Abdülkerimin kıyamı emasında 
İspanya hükumeti tarafından Ce· 
neral Berenger bu kıyamJ tenkile 
memur edilmiı idi. Halbuki Cene
ral Berengerin ordusu Abdülke
rimin ıiddetli savle tleri altında 

M. Vleclisınde 
-· .. ~·-

:Ankara 15 (A.A) 
Büyük Millet Meclisi bugün 

reis vekili Nurettin Ali beyin ri
yasetinde toplanmıştır. Maaş ka
ııunu ikinci maddesine bir fıkra 

ilavesi ve gümrük kanununa mü
zeyyel mevat hakkındaki kanu
nun be~inci maddesinin tadiline 
dair kanun laylkalarının ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul 
edilmiıtlr. 

İrtikap, rüıvet, zimmet, ihti
las ve diğer cürümlerle maznun 

müthit bir inhizama giriftar oldu olan eıhası askeriyenin muhake-
ve eğer Fransa ile İspanya birle- mesine dair kanun layihasının 
ıerek vaıi mıkyasta sevkiyatı müzakeresi bu husus hakkında 
askeriyede bulunmasalar idi Ab- mülkiye memurları için hazırlan-
dülkerim Fasla vaziyete hakim makta olan kanun ile birlikte mü-
olacak Jdi. Ancak bir taraftan 
Fransa Mareıal Peteni ve diğer 
taraftan ispanya Ceneral Primo 
dö Riverrayı Faııa gönderdiler ve 
bunların ittihaz ettiği tedabiri 
ciddiye neticesi olmak üzre niha
yet Abdülkerim mağlup oldu. 

İ§te Cümhuriyet Fırkası bu 
kerre bu vak'ayı kurcalıyor, her 
halde tahkikatın icrasile Ceneral 
Berengerin meı'uliyeti tebeyyün 
ettiği takdirde divanı harp huzu
runda tahtı muhakemeye alınma-
11nı talep eyliyor. 

zakeresi takarrür etmittir. Meclis 
perıembe günü toplanacaktır. 

İspanyada nüınayiş 
Madrit l 5 (A.A) 

ftsız amele bir nümayiı yap
mıştır. Polis m üdahele etmif bir
çok k imseler tevkif olunmuıtur. 

Mevkuflar arasında yarala-
nan ve berelenen vardır. 

Yalnız bir kaç an1ele inıiş 
Madrit 14 (A.A) 

Fabra Ajanıı memlekette 
Cumhuriyeti idare teıiıi için bir 
hareket mevcut olduğuna ve bu 
hareketin merkezi Sa.gunfo oldu
ğuna dair olan haberleri tekzip 

etmektedir. 
Yalnız Sagunto da bir kaça-

Herhalde Cümlıuriyet Fırka
sının daha ilk günden efkarı u
mumiyeyi tehyiç eden hareketler
de niha,Yet,ortalığı velveleye veren 
teıabbüılere tevessül etmesi İs
panyada vaz' ey etin karıımağa baı-

mele ilcretlerinin tezyit ve vaziladığına, yeniden siyasi bir b ·1hran 
Yellerinin Iılahını talcb etmiflerdir husule gelmek üzre olduğuna de-

lalet eder. ~1. Prin10 dö Rivera 
Alelhusus ki diğer taraftan Paris 14 (A A) 

hürriyet fırkası da cümhuriyet M. Primo dö Rivera'nın etra-
fırkaıı ile birleıerek memlekette fındakiler mumaileyhi ihtilafı 
cümhurlyetin ilanını talep ediyor. silah ile halletmek niyetini kat'-

Ceneral Primo dö Riverranın iyen beslememekte olduğunu be-
diktatörlüğü terk _ve " ispa~yadan yan eylemektedirler. 

müf arakat etmesinı muteakıp mem- .. .. ) "f · · 1 J 
ıeket dahilinde ilk ande nahoı Gunu·u < tan csını tet <ı c 
hadtıeler vukubulması, fırkaların edecek konf ernns 
yeniden müfrit hareketlere teıeb- Brüksel 15 (A.A) 
büs eylemesi İspanyanın istikbali M. Hymans, gümrük mütare-
noktai nazarından bir fali hayır kesi mcs'eleslnitetkik edecek bey-
teıkil etmez. nelmilel konferansa ittirak et· 

Bundan evvel tekrar fırkaların k Cenevreye me üzre yarın 
ifratları, birbirleri ile boğuıma- gidecektir.k 
ları[idi ki nihayet diktatörlüğün 
ilanını intaç etti ve memleket Papanın Budapeşte vekiJi 
dört buçuk sene istibdat ile idare Roma 14 (A.A) 
olundu. Papanın Budape~te vekili 

Eier budefa meırutiyeti fdn- Mgr. Orsenigo Berllne tayin 
renin avdetini müteakip fırkalar edilmittir. 

mntenebbih .. olmayıp yeniden es!d Su·p hazine tahvili . 
usulde hareket eder, birbirleri ile Bclgrat 15 (A.A) 

boiuıur, ifratlara ıapar ve n eli- Büyük harpten evvel tedavüle 
cede tekrar ispanyada hercümerç çıkarıhnıt ola n Sırp ha zine tah
haııl oluna memleketin baıına ne villerİni hamil bulunan Fran-
glbl bir f ellket gelebildiği keıtl- d k 

sızlarla hükumet ara sın a upon rilenıez ise de ıuraıı atikardır ki 
ı bedellerinin altın olarak tesviyesi eğer spanya bir kerre daha Dik- l b 

hakkında eıb itibari e lr an-tatörlük boyunduruğu altına girer-
laıma hasıl olmuı'ur. 

le artık bir daha kolay kolay 
kurtulamaz. 

1 Vali istifa etn1iyor 
Her ne de olsa İspanyada bat· Şanghay 14 (A.A) 

lamıı olan karıııklıklar ıiyasi fır-
Chansi valisi Y ensichang, katarın diktatörlük ıilleıinden 

Chakaichek'yı istifaya davet et-henüz mütenebbih olmamıı olduk- L't 
mit iıe de Chankaiehek du taleu larını gösteriyor. Aksi takdirde 

daha ilk günlerden ifratlara sap- reddetmtıtfr. 
mıyacak, itidal ve ihtiyat daire- iki tek f yi rn1i V~ ra lı 
sinde hareket edeceklerdi. Buenoı Ayreı 14 (A,A) 

Şimdilik ispanyada cereyan Mu haf azaki.rlarla liberaller 
eden ahval endlıeyi mucip olma- musademe etmiılerdlr. lkl telef 
ktan hali degildir. ve 20 kadar yaralı vardır. 

Af ganistanda 
~~<-· 

) ' eni n1ücadeleler 
londra 14 ( A.A. ) 

Daily Mail'ln Peıa ver muha
biri Şinvari kabilesinin Nadir Ha
na kartı isyan ettiklerini, hüku
met kuvvetlerinin Tarlı mevkii

·ne yaptıkları hücumu akim kal-
dığını bildiriyor. 

Krala 
-~-""° <·-

I-l c r taraf ta hakaret 
ediliyor 

londra 15 (A.A) 
Deyli meylin Madrit muhabiri 

bildiriyor : 
Primo de Riveranın sukutu 

ispanyanın her tarafında ciddi 
kargaıalıklar zuhuruna sebep ol
müf tür: Her tarafta kral hakkm
da hakaret anıiz •özler ftidilmek
tedir. 

Komünistler 
--~-

SiJahendazJarla hirleşn1iş 
Hanıi l 4 ( A.A. ) 

İcra edilen tahkikat komüni-
stlerin :ailahendazlarla birleıerek 
ıon hadiseleri ika etrniı olduklarını 
teyit etmektedir. Tonkin de sü
kun hüküm sürnıektedir 

Phutho, Hunghon ~ ve Hai
donng mıntakalar111da birçok 
komünistler tevkif edilmittlr. 

Fransız başvekiJj kalede 
Kale 14 ( A.A. ) 

M. Tardieu ile M. Briand ıaat 
19 buraya gelmiıler ve saat 19,50 
de Pariıe Dlüteveccihen hareket 
etmi tlerdir. 

13ahri konferansta Fransız 
n1uhtırası 

Londra: 15 - (A.A) 
Matbuat Fransız muhtırasının 

konferanstan müspet neticeler 
çıkmasını temin mahiyetinde 
olmadı§ını beyan etmektedir. 
Muhtırada yalnız Fransa ile İn
giltere veya Amerika araaında 

bir harp zuhuruna ihtimal veril
ınediğinin zlkredilınesf bazı ıul 
tefehhümlere sebebiyet vetrnittlr 

Fran11z murabba• hey' eti rnuh 
tırada yalnız lnhiltere ve Ameri
kanın zlkredilmesiıdn bu iki me
mlekete ait berri istatistiklerin 
mükemmeliy~tinde aramak la:ıım 
geldiğini İtalya ve Japonya mu
rahhaslarına tenıiıı etmfıtir. 

l\1. i\lukdonflld 'e süal 
soruyorlar 

Londra 14 (A.A) 

M. Makdonald Avam kama
rasında M. Balevin tarafından 
sorulan bir süale cevaben krava
zörlerin elliye indirilnıesl hak
kındaki kararın bütün devletler
ce tasdik edilen paril misakının 
temin eyledfii enıniyet c' erece
ılnin nazarı ıtıbare alınmasını 
ileri geldiifni söylemittir · Hüku
met bu muahedeye istinaden 
mnıellah fhtil&fların zuhurunu 
büsbütün müstebat görmekle be
raber uzunca bir devamına airil
d!ğine hdkmetmektedir. 

11 Makdonald be tenzil ka
rar:nın muhtelif donanmaları fi· 
len tahdide tabi tutack bir itilaf
la kat'ileıeceğini beyan et.mittir. 

Derviş kerameti 
- >p.o.c.c-

l{endinden nıeukul 
oJurnuış ! 

1 Pariı 15 (A.A) 1 
Y enbeyden alınan malümata 

göre son hadiseler kat'iyen ahB
linin memnuniyetsizliğinden mü
tevellit olmadığı gibi hükumete 
karıı bir nümayi~ mahiyetinde de 
değildir. Bu hadiseler Çinde 
ikamet etmekte olan Annam
lılar tarafından hazırlanmıı ve 
ecnebi menbalardan alınan teknik 
taJimata tevfikan onların ihtar-
ları üzerine icnı edilmif bir 
pilandır. 

Alınan ihtiyat tedbirleri ve 
1929 senesi bidayetinde icra 
edilen tevkifler ve karar verilen 
mahkumiyetler sayesinde umumi 
pHin müstenılikenln her nokta
sında icra mevkiine konulma
mııtır. Kaybolan bütün silahlar 
tekrar ele geçirilmff olup hali 
hazırda firar halinde ancak dört 
ıflihendaz bulunmaktadır. 

Parla 15 (A.A) 
M. Outrey meb'uıan meclisi 

divanına Hındi-Çinidekl ıon{kan
lı vak' alar hakkında ve bu bapta 
ne gibi tedbirler ittihaz edildiği
ne dair bir istizah takriri tevdi 
etmiıtir. 

M. Taillinger deniz aıırı top
raklardaki komünist tahrikatı ve 
bu tahrikatan aiinden güne ıtddet 
kesbetmesl hakkın\la istizahta 
bulunmuıtur. le Journal gazete
sinin bir muhabirine beyanatta 
bulunan M. Outrey demittlr ki : 
Son vak'ayi anahtarı M. P ... ıkiye 
nin umumi mecliste irat etmit 
olnuğu nutuktadır. Mumaileyh 
bu nutkunda garpten ilham alan 
ve gayri memnunlarla gençliği 

bir araya toplamağa çalııan bir 
tetkilat muvacehesinde bulundu
iunu söylemitlir. M· Paıkfye bol
ıeviklerin Paristeki Annamlı ta
lebeyi de i4f ale çalıımakta ol
duklarını ve bu talebenin kendi
leri için inıa edllmiı olan ocaia 
boykot etmekte bulunduklarını 
ilave etmiıtir. 

M. Outrey vaz'iyetin reisler 
hakkında tethiı usulünün tatbıkı
nı istilı:am etmekte bulunduğunu 
söylemek sureti le sözleri ne niha · 
yet vermittir. 

J=>arise döndüler 
Londra 14: ( A.A. ) 

M. Tardiou ile M. Briand saat 
16 da Pariıe müteveccihen hare
ket etmlılerdir, 

Halk taşhyor 
Barcelone 15 (A.A) 

Vich'de bazı hadiseler çıktılı, 
ahalinin bir çok evleri taıladıiı, 
vatanperverler birliğine ait bina
yı basarak büyük hasarlar yaptı
ğı vali 1 arafından gazetecilere 
beyan edilmittir. Vak'a mahalll
ne asker gönderilmittir. 

=--
A1uhacirlere verilen evler 

Muhacirlere verilen evlerin 
kiymetlerl onların kanuni fatih· 
kaklarından fazla bulunduğu tak-
dirde bu fazlalık kendilerinden 
naklen yirmi senede taksitle olı 
caktı. Bu parayı peıln vermek 
lstiyenler için borçları yüzde 6 
dan yüzde otuza kadar iskonto 
yapılacaktır. 

T e / t GS şirke~ 
0$X'!.~~ ~ı:;Ui • 

f\1 ücadeleYe hizn1c t t denııı 
ölün1 üı;e hebeb oldu! 

(Birinci sahifeden deva11'1) 

edilmek isteniyor ? Bunu kt111ler 
yapmak istiyorlar ? 

Son ta~lanma hadisesini fır 
sat ittihazetmek isliyen (Terko•) 
müdürünün bir kaç güne kadar 
(Ankaraya) gideceği haber ahır 
mııtır. 

Bu zat Ankaraya ne için ,ı· 
diyor 7 (iki sene) müddeti kalall 
bir mukavele vaktinden evvel D1 

gibi sebep ve bahanelerle tecdit 
edilmek isteniyor ? 

Şirlcet ( Harik) musluğu ya.,-· 
cağım makinelerimi yeniliyeceiilll! 
diye beleıten (13,000,000) lirabk 
te'sisata mı konacaktır? 

lkı sene sonra düıünülece1' 
birıey iki sene evvelinden dOtii• 
nülmekte mani. yoktur. 

Hükumet mukaveleyi tecdft 
deiil yaptıracaiı ıeyl e rl firkete 
fimdiden yaptırmalıdır. Bnnu ya· 
pmakta taallül gösterecek olurlar 
sa o zaman elindeki iki senelik 
mukavele de feshedilmelidir. 

Te'slıat hazırdır. Kıymeti 
(13,000,000) liradır. Bunun heptl 
de mukavele mucibince milletiO 
malıdır. 

Devlet: 

Tütün müskirat, gaz, ıeker, 
tuz, pul ve ili.h ••• itleri kendi 
yapıyor da bir (su) idaresi mi te'•I• 
etmekte tereddüt ediyor ! latan· 
bulun (su) itlerini (Nafia) da, 
(tehremaneti) d• yapabilir. 

Olmazsa (13,000,000) luk tr 
ıfıat iki üç misline yani (4:0-50) 
milyon liraya baıka taliplere sa· 
tılabilir ! 

Yeni bir tuzağa düımekten 
sakınmak lazımdır ! muka veletl 
bitmiyen bir ıeyin, (iki ıene evvr 
linden tecdidi) düıünülemez 1 

İntizama bakın 
->~.--

Bize haber verildiğine naza-
ran Seyrisef ainin Burgaz vapu• 
rile diger bir vapuru Haydarpaı• 
açıklarında çarpıımııtırr Bun• 
sebep tarif el erin eyi tespit edil· 
memiı olmasıdır. Diger taraftao 
gene bize haber verildiğine na· 
zaran Sadullah bey dün akıaıll 
tekrar Ankaraya seyahatınd• 
bir az da istifa kokusu hl11edll
diği söylenmektedir. 

Katil Alahnıudun 
ınuhakeınesi 

Osman ve Firdevsl öldilreO 
Mahmudun muhakemesine dGO 
devam edilmittlr. Maznun deli 
oldufuna dair tıbbıadli rapord 
okunmuı fakat davacılar Mahmu· 
dun cinayeti ika ederken deli ol
duğunu iddia etmiılerdir. 

Muhakeme hey' eti Mahmud&a" 
tekrar tıbbı adliye gönderllmeaf01 

karar verdi. 

-~-

l"eşekkür 
Rütbei ıehadetle rahmeU ralı .. 

mana ka vuıan mazlum keriJOe"' 
mizfn meıhedi ebedlıfne tet1'1 
meraıimfne lttirak ve tahrlreD •" 

bizzat beyanı taz,yet liltfuPP 
bulunan zevat ve ehibbayı oıub-
teremenln her birerlerine •yrı 
ayrı vecibei teıekkürün tfatıo• 
ıedaidl ekdarımız mani obDUf"' 
tu r. 

Mazeret ve teıekküratılll.,-• 
ceridei'muteberelerinln tava.,utoJI 

müsadenizl rica eyleriz efendi!° .... 
NACİYE SEYYİT MAffMu • 
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Ten1irtaş paşanın vefatı 
Kalıire<le11 ya:ılıyor: 

Geçen ıene yüz bin lngiliz 
lirasından fazla sarfile fukaraya 
mahıuı bir haıtane inta eden 
hayırklrı ıehir Abdürrahim Te
mirtaı paıa geçen Çarı amba gü
n(l vefat etmittlr. 

Merhum bu ıene hastanenin 
lttlıalinde bir yetimhane inıaıı
na karar vermlıtl. 

Vefatı haıeblle bu arzusunu 
bizzat icra edemlyen paıanın bu 
huıuıta vaalyyetl oldufu tahmin 
ediliyor. 

İngiltere ve İrak arasında 
Ba~dcıllmı yazılıyor: 

1nglltere ile İrak arasında ak· 
tedilecek yeni Muahedenin mü

zakereıine baılaomak üzre F ev
kalade Komiıer Slr Hem friz 
Londradao talimat bekliyordu. 

Haber alındıtına göre bu tali
mat gelmlıtir. 

Komiıer gelecek hafta lngiliz 
noktal nazarını lrak hükumetine 
teblfi edecektir. 

Gelen iane nekadar 
Kucliiste11 yazılıyor : 

Buradaki ıiyonill muavenet 
cem'lyetfnin takrirloe nazaren 
flliıtin vak'aaındao sonra dünya
nın her tarafından 249000 İngiliz 
liraıı iane gelmiıtlr. 

Bundan 65000 lirası müsta
meratın tamirine, 25000 lirası 

Saf et kasabasında yahudi mahal
lealnin tamirine, 50,000 lirası 

Kudüıte yeni muhacirelerin inıa
ıına, 109,000 lirası da arazi ittl
rasına, ikraza ta t&hsis olunmuıtur. 

Asi nehrinden elektrik 
il amacl mı bildiriliyor 

Aıi nehrinin sularını bir ka
nal ile tazyik edip hasıl olacak 
tiddetli cereyan vaaıtaaile elekt
rik kuvveti istihıal etmek için 
ameliyat bir müteahhide veril
miıtir. 

Kanalın hafriyatı hitam bul
duğundan f abrlkanın teıiılne baı
lanmııtar. 

İstihsal edilecek 4000 beygir 
kuvvetindeki elektriğin bir k11mı 
ile Hama ve Humuı tehirleri 
tenvir edilecektir. Yahudilerle Araplar 

öarışnıış!!! Bu sene 2500 vahudi daha 
.J 

Ni~orktan yazılıyor : 
lnıiltere Parllmentoıu yahudi 

azaıındao olup buraya gelen M. 
Damlyel Haptın, kendiıile görü
ıen ıazetecllere, Yahudilerin Fi
lfıtfnde vücuda getirdikleri isla
hat ve terakkıyattan, günden 
ıüne arada Yahudilerin çoğalma-
11ndan, memlekete bu yüzden 
haııl olan fal deden bahıettikten 
ıonra: 

Kudiislrn bildiriliyor : 
Dünyanın her tarafından Filis

tine Yahudi muhacereti devam 
ediyor. 

Amerika Liyaniat cemiyeti bu 
sene 2500 Yahudinin arzı mev'u
da azimetleri için tedarikatta 
bulunmakta olduğunu Filistin Li
yaniıt merkezine iı'ar etmiıttr. 

Aln1anva ve Filistin .... 
Berlinden yazılıyor: 

- Yahudilerin memleket için Almanya hükumeti, bu ıene 
hayırlı ve faideli bir unıur oldu- f ptidaıından itibaren İnı?iltere ile 
iunu ıon günlerde Araplar tak- aralarında mün'akit hukuk ve ti-
clir eylemeie batladıklarından ar- caret davalarına dair olan Mua
tık aralarında müeuif vak' alar heden in Filiıtlnede '"mil olmasına 
olmayacaktır. demittlr. muvafakat etmlıttr. 

~-·-------

Türkiye - Fransa arasında yeni~ 
bir muahede imzalandı 

Partı 8 tubat-Franaa ile Ttırklye 
araaında bir doıtluk, uzlaıma ve 
hakem muahedeıl :lmzalanmaıı 
için birkaç •ydanberi glrltikn 
Da6zakerat buaün nettcelenmit Ur, 

Hey'eu Vekile, Türkiye ile bir 
dostluk, uzlatma ve hakem mua
hecleıl lmzalamaıı huıuıunda M. 
AriıUda Briand'a müıaade etmit 
ve 6ileyln M. Arlıtlde Birant ile 
Ttırldye'ntn Parla Sefiri Fethi Bey 
imzalarını ltbu ıiyaıi veıikaoın 
zirine vaz' etmıılerdir. 

Dibaceabade umumi aulhun 
ldameıln.e ayıal derecede merbut 
olan Frama ve Ttırkiyeoin bu 
buauata mitekabll bir lthnat zih
niyeti dahilinde letrikl ıneaalye 
mecbur olduklarına kant bulun
duldan yazılı olan ve Franıa ile 
Tilrklye araaında tabaddib edebi
lecek ihtilafların ıulhen teıviye-

ılnl derplf ederken ( iki devlet 
ara11nda tahaddüı edecek JhU
lifların evvel emirde, tarzı hare
keti lnced~n inceye tanzim edilmit 
olan daimi bir uzlaıma komlıyo
nuna arzedilmeıl huıu•unda müı
terek bir anlatma olmadılı tak· 
dlrde La Haye Beynelmilel Daimi 
Adalet Dlvanma arzedllmeıl ta
ahhilda ) gibi Jahklmı eaaıiye
•bade Lokarno muahedeılnden 
IDCllhem olan ltbu muahede 
lll k ' ez ir lokamo muabedeıinden 
l•taup eden muaheclat zincirine 

bir halka daha ilave etmtı oluyor. 

Diler cihetten muahede Türk 
Fransız doıtlufunu sıkılaıtırıyor. 

lıbu muahede, iki memleketin 
mütekabil bir itimat zihniyeti 
dahilinde bir ıenedenberi aktet-

tllderi, (Türkiye Suriye hududu

nun tahdidi, Fransız Türk ticaret 
muahedeıl .. lbi) mu"hi . • • m sıyaıı ve 
lktııadl mesaili h llü a tanzim 
eden bir takım muahedeleri tet-
vlç edtJor; hullıa denebilir ki 
1921 Ankara ltlllfındanberi Fra
nsa ile Türkiye arasında vuku
bul~n bazı anlaıamamazlıkları 
kat lyyen tasfiye eden bu h 
d mua e-

. e yakın ıarkın bir ıulh h 
ıldlr. re ine-

................. _ 
Yıldız işleri 

Sinyor Maryo Seranın '"ld -
d kt ı• iZ 

a eıyaıının icra marifetiyle 
ıatılıia çıkarıldığı mal6 d m ur. 

Sarayda mevcut olup emane
te alt bulunan eıyalardan bazıla-
rının da icra tarafınd l an satı ığa 
çıkarıldığı emanetçe h b 1 a ar a ın-
mıı ve bu ıatıı men'edll 1 ti 

mı r. 

Fırka grubu 
Vilayet umumi mecllı fırka 

ırubu dün bir l~tlma aktederek 
vilayete alt bazı meı' eleler hak
kında aörütmüıtür. 

'~ 

YARIN 

Resimli ay 
kaldı Dava 27 Subata • 

Türklüğü tahkir etmekle maz
nun Resimli ay mecmuası meı'ul 
müdürü Behçet ve muharrlrl 
Emin Türk Beylerle ıahibl Sabi
ha Zekeriya H.ın muhakemeleri· 
ne dün devam edilmlttlr.· Anakat 
Musliheddtn Adil muharrir 'peya-• 
mi Sefa ve Sadri Etem Beyler 
dünkü celsede Sabiha H. ile Beh
çet f Beyin Mehmet ve Hüınü 
Beyler de Emin Türk Beyin mü
dafaa ıahldl olarak dinlenilmiı
lerdir. 

Şahitler, maznunların haya
tı neıriyelerinde dürüıtlük ve 
vatanperverlikle tanınmıı olduk
larını beyan etmltlerdir · 

Diğer müdafaa ıahidt Hakkı 
Tarık ve Yun us Nadi Beylere 
tebliğat icrası için mahkem~ 27 

Şubata bırakılmııtır. 

T oros ekspres 
-~

Avrupa-Asya hattı başladı 
Avrupadan Aıyaya, ilk dol-

Amele 
--5-<ı lf• 

5 00 Kişi açıkta kalnuştır. 
Maliye veklletlnln emirleri 

veçhlle Tütün inhisar idareıinln 

929 ıeneıl Tütiinlerlnln Herman
lıpleer Tütnn Kumpanyaıına aa
tıldıfı telgraf haberi olarak 
yazılmıftı. 

TOtün inhisar idaresi tarafın
dan, İzmir, Ayvalık, Mulla, Ay
dın ve Manisa ha valiılnden 
mübayaa edilen tGtünlerln mez
kur kumpanyaya teallm muame"" 
lesine baılanmıttır. T6tünlerln 
teslimi muameleılne, Umum 
müdürlük ikinci ıube A. MOdilrll 
Nazmi bey nazaret etmektedir· 

lnhlıar ıdareıl tütünlerin ıatıl
maaı hasebiyle tlepoıundakl 
iılemeyl tatil etmlıUr. F abrlkada 
çalııan amelenin adedi 500 e 
yakındır. 

ru hattın faaliy~te baılamaıı te
ref ine dün yataklı vaıonlar ıtr
keti tarafından T okatliyanda mü
kellef bir öile ziyafeti keıide 
edilmlıtlr. ziyafette Hakkı Şinaıl 
Pı. ile erkanı biik6metteo bazı 
zevat ve bazı meb'uılarla, Devlet 
demir yolları tdareılf riieaaıı ha-

1 
zır bulunmuıla rdır. 

.. Toroı ekspres,, namtle itli· 
yecek olan bu ekıpreı, Mısır, 
Iran, Hindlıtan,flrak ve Suriyeye 
gidecek yolcular için en kııa hat-

Haber ahndılına 16re lnhlıar 
idareıl açıkta kalan bu amele için 

11 temin edllmeılnl kumpanya 
MüdürUifiinden rica etmltlir. 

Müdilr Nazmi bey bir hafta 
daha burada kalacak ve Ankara
ya avdet edecektir. 

Ücret badema kilodan 
alı :acak 

bmirde Mezbahada keıilen 
hayvanlardan mezbaha 6cretlnin 
ıtmdlye kadar hayvan batına a
lındılı malftmdur. Belediye bu 

1 bundan ıonra kilo 6zerln-

tır. 

reım n _ 
den alınmasını muvafık gormüt 

ve dünden tUbaren kilo (izerln
den mezbaha resmi alınmaıına 

batlanılmııbr. 

Bu hale ıöre Koyun ve kuzu 
ların beher kiloaundan 7 buçuk 

K ilaltlardan 5, •ılır ve eçl ve o 

1 kla d 4 kurut 62 santim ma a r an · 
d inek JUloıundan da 4 

ve man a, k 
--ım abnaca tır. Kr. 30 para ..... 

• 
Sahife S 

Mücadele 
~-

İktısat vekaleti yeni bir 
vazife ihdas etmiş 

lktııat veklletl tarafından .,Milca
dele mQfettiıliit,, ünvanlyle yeni 
bir memuriyete ibdaı olunmut ve 
bu memuriyet eıkl Dlyarıbekir 
nfimune çlftllil müdürü Nadir bey 
tayin edllmittlr. Nadir bey lzmlre 
ıelmıı ve ziraat batmndnrltıtonil 
ziyaret eylemlttlr. 

Mnfettlı beyin miicadele mınta
kaıı lıtanbul, Kocaeli, Çanakka
le Balıkeılr, Manlıa, ve lzmır vl
lAyetlerlndekl bal ve tiit6n haı
lıklarıdır. Nadir bey, Manlaaya 
gidecek ve ballara lrız olan Ko
tillı ve Ôdemtı haıerelerlnden 
huıule ıelen haıtalıklarla müca
deleye batlıyacaktır. Bu mOca
dele Ntıan nihayetine kadar de
vam edecek ve Nadir bey İzmir 
mıntakaıına avdet edip, yapıl

makta olan akdamar mücadele· 
ılne nezaret edecektir. 

Üzünı, incir 
lzmirde bulunan MGaldrat ln

hlıar mildürü Aıım bey, refaka
tında Batmüdllr Abdnlkadlr bey 
oldufu halde boraa sarayına glt
mlttlr. 

Borsa komlaerl Mahmut bey 
Aıım beye lktıaadt mıntakanın 
incir ve üzümleri hakkında ma-
16ma t vermlt ve Qzüm tüccarla
rından tıetlrttill hurda incir ve 
OzQm nümunelerini ıöstermitler
dir. 

Aıım bey, baım6dilr Abdül
kadir ve borsa komlaerl lteyler 
mGteakiben bonanın Gs6m kıamı
na "1reçmltlerdlr. Aaım bey ıdare 
ılmaanna her maıadan klfl mik
tarda üzQm mübayaa edllme
ılni emir 'Yermtı ve 1700 çuval 
ıılak Qzüm milbayaa edilmltUr • 

Çok ıamtmi ıeçen bu ziyafette 
birçok noktalardan ehemmiyeti 
haiz bulunan bu yeni hat hak-a 
kında nutuklar verllmlttlr. Ziya
fetten ıonra birçok zevatın ve 
:ı:iyafete med'ıv bulunanların hu
zurlle T oroı ekıpreılerlnln küıat 
reımi yapılmııbr. Memleketimi
ze mühim menfaatler temin ede
ceği, ka viyyen tahmin edilen bu 
hattın kiiıat reınaı, ıene nutuk
lar irad edildikten ıonra saat ı 6 
da yapılmıt ve 16 yı 8 geçe ilk 
tren hareket etmlttir. Bu trenle 
yataklı Vagonlar mOdürü Sadık 
ve Devlet Demir yollan hareket 
reiıl Nüzhet beyler de hareket 
eylemitlerdfr. Bu zevat, yeni hat· 
tı teftlt edeceklerdir. 

Vazifeyi sui istİnlaı y~p~n- İngiliz lirası 
Iar ağır cezaya verıldı • ~c·-

Bu ekıpreıle Londradan ha
reket eden bir klmıe tam 11 

gün ıonra Htndlıtana v~ııl olmut 
bulunacaktır. Ekıpreı Cuma, 

P Salı tehrimize gelecek; azar, 
Cumarteıi Pazarteıl Çartaınba 
buradan hareket edecektir· _ ______ .... .:>..,. 

Emanet encün1eninin 
evler hakkında.bir kararı 

Em t encümeni donkO lç
ane d-k 

timaında ıehrimlzdeki klafr u -
kAnlar zemininin tuila veya beton 

h 
_,.rıner olmaaına ahpp-

ve ya ut ...... ba datemnlt 
ların lıe oıuf&ID 
b 1 karar verilmtıtlr · 

u umnaııo• 

Defterdarlık En1anet 
ihtilafı 
alt binalardan alina-Emanele , 1 cak muıakkafat verıfıl meılekel -

sinden dolayı defterdar ı a 
emanet arasında tahaddüı eden 
davayı takıp için Ankaraya ılden 

t hukuk itleri mOdürQ emane . 
Muhllı B. dün tehrlmtze avdet 
etmlıtlr. Devlet ıuraıı bu dava 
hakkındaki {kararını henüz ver
memtı tae de emanetin hakaız 
olduiu anlatılmaktadır. 

Urla h&kımılhsan Beyin katli Dün de iki kuruş yükseldi 
hadlıesi etrafında vazifelerini 
ıul lıtlmal eden Urla mllddel 
umumisi ile müstantlfine itten el 
çektirdlil yazılmıtlı yeniden alı
nan habere söre bu hlkimler' 
vazifelerinde göıterdiklerl ihmal 
•e kusurdan dolayı afırceza 

lnailiz liraıı, dün, kambiyo 
borıaaında, 1037 ku1111ta açılmıı 
bir aralık, ı o4a kurup kadar 
yükıeldikten ıora 1089 kuruıta 
kapanmııbr. 

Türk albnı, bona haricinde 
932 kuruıta açıbmf, 985 te ka• mahkemeıınde muhakeme edile-

ceklerdir. paonaıttır. -~--,~----
Orduda faaliyet 

Orduda ıünün en yeni hadl-

1 1 memleketin Elektrik ~ile -ae er 
1 •edere yolunun batlanma

Mustafa Arif ve Mehnu~t 
bevler 

" 
Dahiliye VekAlett leftlt hey

eti relıl Muatafa Arif ve takln 
umum ;müdGrn Mehmet beyler 
dün Aakaradan tehrimlze ıelmı.-

tenv r" 
aıdır. 

Ordu Vilayeti i ıtikbalde Ka-
radenbıfn Samıundan ıonra ikin
ci derecede parlak bir tehir ol

mala namzettir· 

Havasızlıktan ölmüş 
lzmır namazılhta, kahraman 

ıokafında 44 numaralı hanede 
mukım Neılm efendinin üç hafta
lık çocuiu yatafında yorıan al-

lerdlr • Bunlar lıkan itlerinin tetkik 
ve hazirana kadar intacı için ted
bir almak Gzre buraya selmı.
lerdlr. 

Sekteden ölmüş 
Oıküdarda Pap kap111nda 

oturan hamal Hamdi don kadı
köyünde lıkele caddeılnden ıe
çerken ant olarak aektel kalpten 
6lmüttür. zabıta tabibi ceıedl 

tında ıırt üıtil, ölü olarak bulun
muıtur. Müddei umumilik hadi
diıeden haberdar olmut ve der
hal tahkikata baılanmıttır. Tabibi muayene ederek defnine ruhaat 
adli Şakir bey, çoculu muayene vermittir. 

etmlt ve havaıızlıktan öldüiüne Bir çiftlik satılığa 
dair rapor vermlttir. çıkarıldı 

İzmirde ölenler Defterdarlık Oıklldar yaka· 
tzmırde ikinci kanun ayı zar- aındakl mühim bir çlftllil aatılıia 

fında memleket hastaneıine 37"İ çıkarmııtır. Bu çiftlik methur 
hasta kabul edllmit, 320 kiti Hekim baıı çlftllildlr. 
kiti tedavi edilip çıkmıı ve 57 Defterdarhk çifllle 58 bin 
kiti vefat etmtıttr. lire.kıymet koymuıtur. 
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Her lınkkı Mahfuzdur 

!) 

bıri kör diğeri sağır iki dilenci 
gibi kapı önlerinde dertleşe, 
işaretleşe içeriy"" girmeğe lıazır
lanıyorlnrdı. İngiliz işgal kuman
dam kendilerini ·ayakta karşıla
mış sebebi ziyaretlerini sor
muştu. Seryaver paşanın elindeki 
atlas kese de nazarı dikkatten 
hali dçğildi. Kiraz Hamdinin 
anı olarak ellerini kaldırıp üç 
kere öpüp başına götürmesi 
muhatabım ürkütmüştü. A'nında 
bu misafirlere karşı acaipleş

mişti. 

Seryaverin ikinci bir hare
keti bu sefer de Ccnerale keseyi 

t zatmış onu du ayni 1'lerasime tabi 
kılmıftı. Ali Kemal de hu okuyu
cunun kar mnda ikide birde bur
nundan du meh üzre olan gözlü
ğünü düzelt:yor velinimetlerine 
karşı arzı ubudiyete devam edi
yordu. Baş kumandan vakitsiz 
misafirlerinin bu ziyaretlerinden 
çok şeyler sezmiş, mektubu okur
ken de güler gibi olmuştu. Peyamcı 
bu gülümser vaz'iyetleri gözlük 
altından goruyor Seryaver 
paşanın bir şeyler anlamadığına 
hak vermi , ve içinden nekadar 
olsa askerdir llöyle siyasi gülu§leri 
anlamaz diyerek teselli bulmuştu 
Mektup pek eamimane ~ azllarla 
siislenmlş doğrudan doğruya İngiliz 
devleti fahimesine dehalet tar
zında kaleme alınmıŞtı.' Zarfın 
üstü ile mektup yazısı bir başka

ca idi. 
Hiç le bı ibfrine benzememiş

ti Accba zart ın içini V ahideddin 
kendi hattı r ti Jle yazmış ta 
üstünü qc l•it ne şunu yazınız de
miş oİmasmdı '/.. Her ne de olsa 
Hıırin,gtonun tahafıne. gidiyordu. 
Zarfın üzerini bir daha okudu, 
sadece İstanbul işgal orduları 
kumandanı Harington kaydı var· 
dı. Hani b~ş kum~nd"an veyahut 
ceneral filan yazlmamışlı. Bu a-

Frtl n a ınecli~iııde 
Paris, 14 ( A,..A ) 

Meb'usan meclisinde radikal 
sosyalistierden M. Nogaro 1·930 
seneBi bütç sinin tasdikı hususu
nu!) tabi tutulmuş olduğu ~eraiti 
tenkid etmesi üzetine M. Cheron . 
Fransanın mütarekeden beri oğ-
ramı§ olduğn ınüşkilatı hatırlat

mış ve Fransız maliyesini ihyt\ 
etmiş olan 1\1. Poincoreyi met
hüsena etmı~t r. mumaileyh, bun
dan sonra 40 milyar 562 milyon 
varidat ve 49 milyar 349 milyon 
maaarıf irae eden bütçe hakkında 
baha ermi~tir. M. Cheront 
içtımar sıgortalarla sabık muha .. · 
rlp1er'C verilecek tekaüt ~aoşla· 
rının kabulü hususunda maliye 
encümeni gibi hareket edeceğini 
ümit etmekte bulunduğunu söy
lemit ve bono ihracı ve istikraz 
akdi aleyhinde bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

MumaUeh, mali ve nakdi 
vazl' )'et aleyhindeki ittihamlardan 
mütehayyir olduğunu ve çünkü 
A~lka hariç olak ü re hiçbir nakdi 
muessesenln vaz·ıyelinin Bank d 
Frans ın vaz'iyetinden l it: l .. par a c 

dam asker değil mi idi ? Niçin 

askerliğine ait alametinden bah
sedilmesindi.? ! 

Mektubun sonları çok şatafat
lı tamtırakh kelimelerle doldu
rulmuştu. Hele imzanın üstünd eki 
kardeşimiz kelimesi yok mu't değ
me mektuplarda bulunmazdı. 

İmza mahallinde velinimetimiz 
denilmişti. Harington tahrl ratı 
okumu~ kiraz Hamdinin yüzüne 
bakmı§tı. Müslüman ha lif esı y~k

sa şaşırmışmı deli mi olmuştu. 
Ecdadının içinde neler yoktu 
ld : ne de liler ne divaneler 'bu 
zavallı m illeti ihtirasla rına kur

ban etmitti. 
Üç yüz milyonluk aleme ku

manda eden bir halife nasıl olu
yor da İngiliz devletinin bi r as
kerine, nihayet bir emir kuluna 
veli nimetiniz diyerek Lu kadar 
küçülüyordu. Vahideddin böyle 
koyması huluskarlık deği l mi idi? 
Bir 18.hze zarfında kar§ısında 

dikili duran ik i emektara yan gözle 
baktı.Bu bakışta her şeyler vardı 
Ayrılık zamanı gelmişti kapıdan 

çıkarlarken selamlarının halifeye 
iblağını r ica ediyor, aynı zamanda 

hayatlarının her türlü tehlikeden 
~ri olduğunu beyan etmak istiyor
du . Nihayet iki haini t e yie bile 
lüzyrn gormiyerek arkasını dön
müş kapıy ı kapayıvermişti . iki 
ahbap gene geldikler i yollarda n 
geçerek otomobile binmiılerdl . 

Büt ün haşmetile, dülün satvetile 
İstanbulu işgal eden İnğiliz ordu 
ve donanması muhaliflerin ınrine 

amade bırakılmıftı. Bund11n daha 
büyük m uvaffakiyet ne olab!lirdi? 
Daha ileri varırlarsa bu kuvvetler
le tekmil AnadoJu iıgal edilemez mi 
idi? 

Fakat, maalesef k i buna imka n 
bulunmıyordur. 

( Devamı va r ) 

l .. enii_1gra t ili nı a danıları 
. Moskova, '14 - ( A .A) 
Leningrat ilim adamları 

cem 'iyeti Avrupa ve Amerika 
ali~lerile yüksek tedrisat men
ııuplarınn gönderdiği bir telgrafta 
cihaleti izale etmek ve ilim 
müesseseleri kurma kla meıgul 
olan Sov:retlere karşı yapılan if
tira ve yalan . mucadelesini . pro
testo etmelerini talep. etmiştir . 

·r:a h1·an asilerden. aJındı 
Pf;~aver.' 14 (A.A) 

Şinvari kabilesi mağlup edil
mit Ta:liran a &ileTden alınmııtır . 

İş~zfık kanunu 
Londra, 15 (A.A .) 

Hükumet azasile Libe raller 
itsltlik kanunu h<:.kkındaki m ü
~alcmelere devam e.tmiılerdir. 

l{uş ticaret hev' eti 
ol 

Oslo 15 (A.A) 
Rus ticaret hey1eti Rusyaya 

dönmek için em ir almıştı r . 

o madıgını ııöylemittir. Hükümet 
vergilerin 3 milyar fr~nk mikta 
rındn tahfif mi kabul e<tmek i in 

büyuk Mr gayret sarfetmerriiş~ir. 
Mumaıleyh ı Fr nsanın maliyesini· 
harap olmaktan vikaye etmek 
içfn daimi surette.itimat rnes'elesl 
ıleri sürmek vcı.z'iyettnde bulun: 
mnktydır. 

~liJJi nıc:dis feshedildi 
Madrit 15 (A.A .) 

Milli meclisin fesh i hakkında
ki kararname Kral tarafından 
imza edilmittir. 

l~alehe 'nıüsadunesi 
LouvJn ı 5 (A.A) 

VVa\\ons ye Flamands talebe 
müsndeme elmitlcrdir. Polis müda
hale elmiş, bir takırn polis qıe
murlarile bazi talebe yarala nnµvr
tır. 

[J\).l'PaRı 
r enkid ipti lası 

-·>~<-

'f enkid in <le bir nıanası 
vardır. 

Son zamanlarda ıpor i,leri ge
ne karışık bir safhaya gitdi , Fut· 
bol hey' etinin bir tecziye kararı 
bazı mühim dedikodulara seliebi
ye t verdi. Biz hu dedikoduların 
doğru ve mantı~i olmadığına ka

niiz. 
Bir defa bizde fena bir adet 

var iyiyi kötüyü önüne gelen ten
kid etmek tster. 

Ama diyeceksiniz ki tenkid 
he r kesin tabii bir hakkıdır. Bf z 
bunu inka r etmiyoruz fakat tenkid 
eden aynı zaınanda doğru yolu da 
göstermeyi bilmelidir. Spor it le
r inin başına k im geçmişse daima 

tenkid edilmit tir' b!.ina mukabil h iç 
b ir kim se deınemltti k i. 

- " Efendiler gittiğiniz yol 
yanlı§tır, şu gösterdiğimiz yol en 
doğrusudur . " Madem ki içimizde 
doğru yolu gösterecek bir. k imse 

yoktur , öyle ise yukarda Böylediği
miz gibi ya olur olmaz tenkidi 
çok soviyoruz, Yahut tn açıkçası 
bu itlere aklımız ermiyor. 

Mubtelitler maçına davet 
edilip te gelmiyenlerin iki resmi 
müsabakadan men' edileceği tam 
bir ay evvel tebliğ olunmuıtur. 

Hatta Beylerbeyinden iki o
yuncu da bu davete icabet etme
diklerinden tecziye edilmltlerdf. 

Bu t ecziyelerin muvafık ol
madığını t imdi bir düziye hey' ,.t 
aleyhine yazan gazeteler niçin o 
zaman yazmadılar? Madem ki ka· 
ra rda mantıksızlık vardı hu kaTnr 

tebliğ olunur, olunmaz itiraz edil
miyect.k miydi? 

Eğer doğru olmasaydı tenkid 
ler o zaman yapılırdı demek k i 
tecziye kararı ve şekli muvaf aktır 

Anlaeılıyor ki maksat futbol 
hey' e tinin yanlıı yola saptığını 
anlatmak değil kulüp taraftarh
ğın•n çirkin bir neticesidir. 

A. CEVAT. 

M. Gandi 
AJenıi itaat ınücadelesi 

açacak 
Londra 15 (A.A) 

Kalktüeden Tayınis gazetesine 
bildirildiğine göre Hint milli mec
lisi icra komitesi M. Gandiyi ade
mi itaa t mücadelesi açmağa me· 
zun kılmıştır. Mücadeleye tuz 
vergisinin ademi tediyesi ve ha .. 
riçten gelen tuzun karaya çıkarıl
maması ile baılanacaktır. 

A ıneJe nıchafili intiha bata 
• 

hazırla nıyor 
Londra 14 (A.A) 

Daily Mail'in istihbarına göre 
amele fırkası mahafilinde yakın 
bir atide umumi intihabat yapıl· 
ması ihtimali derpl§ edilmekte

dir. 

Atinada koı11ünizn1 
AUna 14 ( A .A. ) 

Polis üçü ecnebi olmak üzre 
'7 komünist tevkif etmiş ve konıü· 
nist teşkilatının merkezinde bir
çok vesikalarla ınühim ~miktarda 
para müsadere etmittir . 

Japonyanın t=>aris sefiri 
Tokyo 15 (A.A) 

M . Yoshihava'nın Paris b üyük 
elçiliğine tayini resmiyet kesbet• 
mittir . 

i'J'1Jli~ haberl-ePİl 
\ T ~1 pur değil ha y<lut 
Dün sabah saat altı buçukta 

Romanya bandıralı ( Etval Ro· 
men ) gaz tirketine ait 8500 ton
luk Montanya gaz vapuru Marma
radan bot olarak Karadenize git
mek üzere kanlıca önünden ge
çerken Kanlıca koyunda Kadri 

~Patanın yalısına çarpmıı yalının 
rıhtımı parçalanmııtır. 

Aynı zamanda yalının ön ta
rafındaki odaları da harap etmiı

tir. 

Vapur yalının rıhtımına çarp
tıktan sonra tornistan ederek on 
dakıka kadar çabalamıt ve ken
dini kurtarmııtır. Vapurda bazı 
rahneler açılmıı ise de gene yo
luna devam etmiıtir. 

Kurnaznıış: yükte hafif 
pahada ağırını çalınış 

Dolapderede lıkembeci yoku
şunda madam Garizonun evine 
hırsız girmit sandığından küpe 
ve par as mı çalmııtır. 

Süse düşgün olacak 
Bebekte madam Filyanın 

çantaaının içinde bulunan d~rt 
altın yüzük, göğüs iğneıi ve rpa
raları çalınmııtır. 

Madamın füphesi üzerine 
Bulgar Popofun hizmetçiıl Avan
tiya hakkında tahkikata baılan
mııtır. 

Bu da pek acenıiynıiş eline 
yüzüne buh!ştıı-nıış 
Pangaltıda Şehit Muhtar Bey 

caddesinde kömürcü Kostinin 
dükkanına Covi ilminde biri gir
nıit bazı eıya çalarken yakalan
nuıtır. 

l3a yran1 üstü Aptülkadir 
Ef.nin 34 Iirasını çaldılar 

Veznecilerde Moda Fotoğraf
hanesinin üstünde oturan Aptül
kadir efen dinin odasına hırsız 
girmif 34 lirasını çalmııtır. 

Galiba ev döşiyeceknıiş! 
Mısırçarıısı civarında Ömer 

Derviıin odaaına sabıkalı İıtefan 
girip efya çalarken yakalanmııtır. 

Yüzlerine bulaştırn11şlar 
Sabıkalı Vedat. parlak lbra

him ve Şükrü Bakırcılarda Apti 
efendinin dükkanının kilidini kı
rıp girdikleri sırada cürmü meı

hut halinde yakalanmıılardır. 

Kastan1onili Fatnıayı 
kandırnıışlar 

Beyoğlunda Glavani ıoka~ında 
Ferah oteline üç gün evvel lbra
him isminde biri on altı yatında 

Kaıtamonili Fatmayı götürmüı ve 
iğfal ettikten ıonra bikrini izale 
etmiıttr • 

Fatmanın tiki.yeti üzerine za· 
hı taca tahkikata baılanılmııtır. 

Zabitei ahlakiye nizamnamesi 

mucibince Ferah oteli ıeddedile

cektir. 

Sevgi huna derler. Fazla 
sevdiğinden kaba etinden 

vurnıuş 

Galatada oturan Hayri öte
denberi sevd!ii Ane kadını kıı-

kanrlık saikasile sustalı çakı ile 

burnundan ve kaba etinden ya
ralamııtır. 

l~aınazanda bıçak oyunu 
Sabıkalı takımından Musa de

niz amelesinden Muhittin ile Ga
latada kavga etmiıler Musa bı
çakla Muhittini vurmuıtur. 

Es)·ar ynk:1laı nı ş 
Kuıdilinde Söğütlüçeımede 

oturan acem s~ferin kahvesıncie 
zabitaca taharriyat yapılmıı bir 
esrar kabağila bir miktar esrar 
ve büyük bir kama bulunmuıtur. 

Zavallı, a~ık keren1 gibi 
yannuş olacak 

Üsküdarda oturan Kemal ni· 
ıanlm (Naime) hanımın kendini 
terk etmesinden muğber olmuı 
eczahaneden 1 O kuruıluk tentür· 
diyot alarak intihar etmek için 
içmittir. 

Zavallı aıık içtiği tentürdiyo· 
tun tesirile feryada baılamıf tıp 
fakülesine yatırılmııtır . 

Kabadayılık bahsı tekin 
değil 

Unk:ıpanında oturan sabıkalı 
Nuri, Kamil ve Esat ıarhoı olarak 
bir kahvede oturmaktalar iken, 
kabadayılıktan bahıa baılanmıt 
aralarında bu yüzden kavga çık
mııtır. 

Kahve müıterilerinden biri 
sustalı çakı ile Nuriyi yüzünden 
yaralamııtır. 

Ayni zamanda kahveye gelen 
polis Süleyman efendiyi de ıabı
kalılar yaralamıılardır. 

Ran1azanda, ranıazanı, 
sokağa atnnşlar 

Laleli camisinin kapısı içinde 
on bet günlük yeni doğmuı bir 
erkek çocuğu bulunmuı darülace· 
zeye gönderilmiıtir. 

Çocuğun ismi Ramazan tes
miye edilmittir. 

Gülnıezyan az daha tanı 
g üleceknıiş 

Kurtuluıta 36 numaralı· evin 
2 inci katında oturan Artin Gül· 
mezyan efendinin bacasındaki 

kurumlar tutuımuı ise:de yetiıile
rek söndürülmüıtür. 

.l\landacı sokağı yana
caknuş 

Dün Kasımpaıada Kulaksızda 
mandacı ıokağında Laz Oımanın 
evinde çamaıır yıkanılan ocaktan 
çıkmıı ateı bir ot minder yanmış
tır. Ateı çabuk görülerek ıön-

dürüfmüt tür. 

Yeşilköy 
->~-

Hırsızların nuıhakenıesi 
dün bitti 

Y eıilköyde bir çok ıirkatlar 
yapan ve ıon defa da madam Ke
reatecf yanın evini soyarken ya· 
kayı ele veren Mustafa , Salt , 
Zekeriya ve Mehmet Alinin muha
kemeleri hitam bulmuı ve muha· 
keme kararını vermiıtir. Hırsız· 
lardan Muıtafa, Mehmet Ali, Sa
lt, yediıer ıene ağır hapıe, Zeke
riya da 21 yaıını ikmal etmedl
ilnden 5 ıene 1 O ay ağır haptti 
mahkum edildiler. 

---------
i\lezbaha haricinde et 

satanlar 
Mezbaha haricinde et ıat•f1 

yaıak olduğu halde bazı kimtelet 
bunu lgizli olarak yapmaktadır
lar. 

Emanet bu a-ibileri tecziye 
edilmek üzere müddei umuıntli• 
ğe vermifti. 

d e· 
Adliye, bunlar hakkın a 

manetln doğrudan doğruya cezıa 
verebileceğini ıöyliyerek müra

caatları reddetmiıtfr. . . 
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neıriyatta bulunmala icbar et- mubayaat komisyonuna müracaatları. ~ Sa;dık 60 · • Kakao 

mekteclır. Ball!.da muharrer 19 kalem etya 22-2-936 tarihiqden itibaren 1.-b fddl mızı tev- (elli) lnılliz iıtlyenler de buluni· ve kendi hiııeılne iıabet 0 ba d bil " d la a. ı••-
Bu ,On 1çln u a tanbul ithalat gümrüiü ıabf an rın a muzaye e ıab ca.. 11111 ılk etmek kere Bonada . cereyan yordu. eden miktarın (acente) tarafından 

~~~~~i~~ H~~-~~~ri ~~~~~~~. 40~l~~;u~r~·~==~~~~~~~-~~~~~======~ı 
Pertembe ,ana akıam üzeri etmele mecbur olmuılardır. zarı dikkate almak ııtemedlii i-

edi1oruz. Meı'ele ıudur: (25) kuruı fazlıya lngillz tedarik (Komiıer Ve hey'et) bu iararı na- re FOTO GRAF 
IDilb Bankalardan btrf 1 oraaya Bununla beraber• mevzuu- çln Amerikan Bankaıı acenteıl 
(lo,ooo)Jn.ıll& ltrall arzetmlftlr. bahtı alrcılar içinde kiilliyetll Hukukundan fereıat etmlyeceif VE 

O eınada Bonada ( ı 000 miktarda alıcı olan büyük Banka ni 16yll7erek protesto etn:ılıtir. 
2000 - GOOO ) Lira ıtltı muhtelif azalan da mevcnt bulunmakta Aaradan iiç ailn geçllll halde Fotog"" rafa ait her nevi eşya 
miktarlarda fnpUze ihtiyacı olan idi. bu meı' ele henüz bal ve faıle-
bu lhUJaçlanm ıon aGnlerdeki Bunlar ıeri bir iıtiıareyi dllmtı bulunmamaktadır. İstanbul, Bahçekapı No: 2 
mukerrerata t6re tevııkeden bır ır.üteakıp, (Kon1iser ve hey 'e · * * 
çok alıcılar bulunuyordu. t' · u • k"Jd ) Şu muamelelerin açıkça göı-

lll arzu ettıgı şe 1 e termekte oldux. .. -e-L.ile lıtanbul Bu alıcalar ellerindeki veıl- 1 ... ... "" 
Yani : ( 10,000) ngilizlik bir Boraaıında -•ili paramızı ıiyanet kalarla kendilerine lizım olan aau 

1 alıcı gurubu yapmıtlar, aynı makaadlle konulan uıuller ve te-natlJz mikdarına talip olmuılar-
aa}la: zamanda mfibayaa için Acenteye killerin, te'mln edilmek lıtenen 

emir vermıılerdir. makaadı ~apamadıfı anlaıılmak-
(Kambiyo işlerine ne'.- Acente eldıiı hu emir a-rt• tarbr. Bu ıra&'tyeua 'tetkikini 11-

zaret eden hey'et ve ko- ne (1,000) lnıtllzl mubayaa etti- temek hakkımızdır 1 •• 
• ) ilni aöylemlı ve tbu ıurette akit mıser Bu talebin uıule muva-

baııl olmuı muamelede mutad 
&k olmad•iuıı ve mutlak arzolu- olan veıika ile komiıerliie Je-
lla nmlktalllla talip çıkbfı takdir- rllmittlr. 
ele iıtenllen paranın ıablabl- Yeni vaziyeti göreni komiıer-
leceilnl 16ylemiıler, olmadıiı ilk ve heyet Borsaya arzolunan 
takdirde her lhUyaç aahiblnln her hangi bir alıcının alacafını 
lhu1ae1 ile teadGI edecek mlktan bunu mcııtereken bir kaç alıcınm 
ı..ı.ı-.ı ltıaıunmıa ( re-ı lılr •I--. re-ı lmk&ıı olmarbtı Alafraııaa 
laaecbariyet eekllacle ) ~ ce•abını vererek muameleyi keen- ı. d. 
lıııtıhiltlerdlr. lemyekGn addetmek iatemlıler- Gnneı 6,53 

Kambiyo llaU,.çlamu, lıakA- dır· Ôyle 12, 28 
llaeUa bir m6e11eı•I olan Boraa- Hatta bahsettiğimiz grubu ikincil 15,23 

"Y ARIN,,IN T AKVİMI 
- Şubat 

Senei PAZAR Senet 
Resmiye 16 Hicriye 

1980 18!!.,_ 

Namaz vakıtJarı 
Alaturka 

•• d. 

KOPERNİK 
HACADURYAN 

Fotoğraf malzeme depolarından alnızf 
ha &Ltasa•••dan alman Fillmler Ye camlar meccanen 
low. ya~dıp 48 aaatte Mrfldlli ıtbı, ana edenlere cam 

deve pe ı rl dahi Yerilir. 
ye kllat nGmune e 

====-~-======-
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paf8 Haıtabanesi OperıtörB 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. dan temin etmek 6zre boraaya teıkll eden (iki ltalyan bankıı) Akıam 17 ,44 

llllracaat eden birçok ahe1lar fU komlaerlllln ve hey' eti~ bu ta- Yatsı 19, 14 Telefon: Bey : 1615 ı..,•keUn manaıım anlamap acciibe tayan emrini kabul~yle- imsak 5,13 ) 111

~ "l k k · Za 1 _ "--naelk6y askerlik ıubeıinden alclaiım Yeılbmı UJ• -.rqmakla •akit~ ıeçlrmlyere me latemtılene de,üçüncG alıcı Ramazan Kaıım • \'.::' • 
lhu,.-

1

---- bona haricindeki pi- olan (Amerikan ekıpereı ban-
101 

Hj 1 y nlılnl çıkaracafımclan eıklılnin hGlanG ,.oktur. 

Giineı ı,1e 
Ôyle 6,45 
lktndi 9,89 
Aktam 12,00 
Yatsı 1,a2 
imsak 11,29 

~ 17 tim• e S 14 dotumlu Naci oflu Ahmet Enver 
!l:!,:4!1!!1!!\qm!l81!iııımlu•nlar••• •B•un!!!!!!!la!!r!!ı!!!!!n!!leçi!!nd~e~ wwu!llne 0\e~ikan cereyan ettlii!nl " 1 , apauk: nereye plec:ektl 7 hır IWJY _,,,.J'Ordu. O, Kanı 

I 

J&l&Ja lllGracaatla temin etmele ~k~a~ı~ı)~~a~c=e=nt~e=aı~,:::m~il~b~a=y~a~an~ı~n~~;;;~~;;;;;;;;;!;;;;;;;;;;;~~~~==~::::-::.~~ı;~~~;;;::~~:; 
:ı---------------. 11 ela çok ııkı ve Jçll dqlı bJr mnna- :~ ~J deitl Halilln evini de bil- Kemallll lmnhtm blrtey için ıel· 

A1 difbıl aalaınıtb. Lakın n1ç1a?J • ıebet te vardı. k ) ki' 1 mtyordu. l bl 1 le b - •--ı rd ~ -~- . r n 6 ~ r_ r-A6 jl~W- K. K mal (An ara na - Anbar kapııından 161 e r 1 una IUU e lreaılyôr ateli· 
.- H .R 1:-J ftA ara ~ ldill za- rl ı,.Jttı itte tesadüf ve tali yordu. 

yat anbarımn 6n6nke ıe idi E- içe ye • def daha Nihayet kemal bev aordu'·. (>' AW L! '/~-'1 C .IJ İ k olnı• üzere • Kemal Beye bir a 
1 "'-' U~ U4 'rY Le fl, man a tam rbm tme- ı.ar..:.., ediyordu. L6la Haltlefen- - Habl ııazetelert okuyor mn-"""f~~-A----·- ': JlVllJI J\ 111 . ier talil kendltlDe.I~:.. Aa:.rda ya bar h mmallan- ıun? ::=!:.__--~ -'IG VIRı1t Yecek l ~ nauu dl tçerdeydi. An a 

o urıa, bittabi llllfldl va- na &-••mat verip duruyordu. Okuyorum efendi,. 
bulmayacak, Yani Panıal- ıau hk ~ l k ..1 __ _ Tefrika numarası: 15 

Yavatça dedi ki : 
- Ben para buıuıunda ihti

yatlı bulunurum. Sen bana ı6yle, 
kimin evine aaklanabilJrlm. Ş6yle 
bir kaç gGn için ••• 

- Ula Halilln evine •• Hem 
lldaalt, laem de namuılu aadık ......... 

kara Kemal Be11 bu teklifi 
tolt ~ .,........ olacakb ki, 

- Mu•afık, Dnl•afık.. Allaha 
-.ııadlk. Ben '*tun dara ıe-
U,.. l&Da haber Yollanm. Diye
.... &rdlJeden ~ altU. 

• tlmcll (Ula Hallll) ..... k 

llzımaellyordu. Ne olur ne olmu 
bundan aonra meydanlarda dur
maia, kimıeye ıörünmefe gel
mezdi. 

Kara Kemal B. Niyazi beyin 
yanından aynldıktan ıonra dofnı 
( Ankara ) Nakliyat anbarına ıi
diyordu. Llla (Halil) efencll b., 
anbarda meınur idi. 

Evvelce evkaf ldarealncle k&
Up iken (efendinin) yardum ıı. 
llfe'J• kayınlınııb. Tabii bunca 
lJllitfnl ıörmGf oldutu (Kemal) 
B. 1 reddetmelbıe lmlrln ~u. 
.Hem onaala 1'. Keaal B • .......,. 

zl de celltl~ Kara Kemal Beyln ara tan - ..,u aça ça itlere ne .,.... ~ :".ıı;~.-t• meclnu ola- ba11nı uzattılını ıı1r11nce P,emclen ıin ? •• 

caktı. 1 kendini topladı. Dolru ( efen l· Ula Halil t6zlerllll &atine 111-
dlnln itine ıe e- Kemal Bey dinntı, bir ıey 1611-eınemlftl. Bu da efen ihtimale kartı nin) yanına kottu. ' -ı 

mezdi. Çinld bel' ka betmek Halllefendlyeg6zlerlle ltaretetU. HAii Kara Kamal BeJia hlJle 
evine ıttmesnek, lzlbenl 'ıtte bu Anbar içindeki cameklna dofru anbara aelmealndeld Hhep n 

v --al y, hlkmeu düıGnGp cluru10rdh! Efendi lıtlyordu. .....- _ ldix.1 ilerledi: __ ,_ im d 7 
di 1 ·-• anbar 6nune ıe •• Hammallar dıtarıy&ı 'ljÇ&I it· ne en anbara ıell~ordu ~n fe ene bk b 1- in B d k •-- (Ka-a.L zaman anbar kapı•IDI ara u ler efendi ile adamını J• ız bı- lrtey emre ece o... U\0-

muıtu. Bu bal, anbarlarm kapa- rakmatlarcb. Kara Kemal Bey eı- puılalar) berhae ....,.... ,_.., 
ndıfım g6ıterfyordu. ki adam•n•n 1Qz(bıe ve 16zlerlne erteıl ılll -de ppıhp JaP'lmadllma 

Acaba (Kemal) Beyin kendi- dikkatli 4"kkatll bakarak ıGlim- araıtınrdı. Kemal ....... laaJle 
_..ı. ır. elM-l tımlt) b nid ..n.1a- J•iı faıulye de""ft' •~lllalll, ll11cle11 Janum ıurec ..... aedl. Onun u ma ar .... 1&111H· r--

etull LAia Halli fçerdemtycll ? _.,inden kencll ladamlan birçok hem de akf&ID GHrl ••• ..... al-
JODa, akpıo J•ldal\l diye an· ;analar çakara bilirlerdi. Fakat rillM ln•nılamapcak .......... ~ 
ltulan ~tinlf litmlf •dl? Ula Halil efendi, ceaant edipte (De.-
P• timdi Lala (Haldi) balama•• 



Sahff e 6 YARIN 

Emniyet sandıgı müdürlügünden • 
• 

Emlak Müzayedesi Kat'i Karar ilanı 
Müzayede lkraz 

bedeli No. 

70 6222 

90 6717 

78 9963 

105 8998 

.ll erlıımal111 cins ve rırv'ile mevki Borçlıuw.m 

ııe 1111işle111ilı1tı ismi 
Silivrikapı'da Hacıkaragöz mahallesinde 
Hisardibi Silivrikapı ıokağında eski 2, 2 

yeni 2, 4, 6 numaralı 189 arıın arsada iki 
dükkan bir mağazanın tamamı Fatma ve Atiye H.lar 
Erenköyün'de İçerenköy mahalleıinde Koz-
yatağı caddesinde eski sn' 98, 2, 97' 98, 
2 ve yeni 7, 7 numaralı 227 artın araada 
mebni ve duvar taıından ve kaimen 
mevcut olup seneden 3209 arım bahçeyi 
havi ahır mutfak ve esas ebnlyenin 
tamamı Ali Rıza B. 
Üıküdar'da fcadiye mahallesinde eski 
Yazmacı A vadis ve yeni Salkım sokağında 
eski 14 ve yeni 18 numaralı ve seneden 597 

artından ibaret muhterik bir hane araa-
sının tamamı Madam Aleksandra 
Yenikepı'da Kitipkasım mahallesinde San-
dıkburnu sokağında eski 38 ve yeni 40 
numaralı 68 arım arsa üzer:nde yıkılmıı 
temelleri mevcut bir dükkan mahallinin 
tamamı. Firdeı H. 

130 10029 Erenköyünde fçerenköy mahallesinde Ha
mam: sokağında eski 16 yeni 27 numarala 
1'1 O arım arsa üzerinde ahşap iki kattan 

48 10241 

au 10341 

118 11458 

256 12098 

115 18204 

675 

ıa20 14117 

14572 

ı5125 18702 

ibaret dört oda bir sofa bir mutfağı havi 
bir hanenin tamamı. 
Haıköy'de Sütlüce mahallesinde Demirci 
Ohanis sokağında eski 4,6 yeni 41,43 nu-
maralı 180 arımdan ibaret temelleri mev -

Besim B. 

cut gazino ve hane arsasının tamamı. Madam Ser-
pohi Oikran ve Herant ef. 

Üsküdar da Bulgurlu da Alemdağı cadde
sinde 46·1, 46-2, 46-3, numaralı 80 arım 
üzerinde iki katta üç odayı ve 430 arıın 

arsa üzerinde kargir iki ahır ile bir odayı 
havi bir fırının tamamı. lımall afa 
i enikapıda Qakıraia mahallesinde Linga 
caddesinde eıki 4: O ve yeni 62 numaralı 
46 arıın arsa üzerinde karglr bir kattan / 
ibaret üstünde aharın malı bir odayı ve 
bir kuyuyu havi blliha va bir dükkanın 
tamamı. Hacı Şükrü 8. 

Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde eski ve 
yeni Ebe ıokağmda harita 1 ve 2 mevki -
inde eski 9, 11 ve yeni 11,9 numaralı 138 
arıın arıa üzerinde klrglr bir kattan iba-
ret ııvaları noksan bir ahırın tamamı. Oıman Ef • 
Üıkiidarda Arakiyecihacıcafer mahalle -
ıinde Odalariçi ıokağında 52 arıın arsa 
üzerinde ahıap iki buçuk katta iki oda iki 
küçük sofa bir K.uyu ve 28 arım arsada 
bir mutfak ve 61 arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Mtıbah,Nezihe,Fatma Behice H,lar. 
Beylerbeyln'de Küplüce ıokağında eıkl 20, 
20 mükerrer yeni 45, 56 numaralı mezkur 
iki haneden biri iki yüz cm arım arsa üze
rinde ahıap ikl katta dört oda bir tatlık 

bir ıofa bir mutfak bir taılık ve diğeri 300 

arıın arıa üzerinde ahıap iki buçuk katta 
6 oda bir ta ılık bir ıof a bir mutfak/ ve 
28 arıın üzerinde iki mutfak iki taılık bir 
kuyuyu ve 181 7 arım bahçeyi havi iki ha-
nenin tamamı. Ahmet Ef. 

Y enlköy' de Güzelcealipaıa mahallesinde 
Ballar ve üç yol ağzı mevkiindeeıki 55, 54, 

14 ve yeni 11, 11-1, 11 mükerrer numaralı 
216 arıın ana üzerinde kargir iki katta beı 
oda bir ıofa bir mutfak ve 130 arıın arsada 
ki:rgir bir katta bir ahır ve 100 arıın anada 
ahıap bir katta diğer bir 11hır ve 74 dönüm 
354 arıın tarlayı havidir hanenin tamamı. Oıman Ata 
Üıküdar' da Altunizade mahallesinde el-
yevm Mecidiye Nııantaıı caddeıinde eski 4, 
4:. 4, mükerrer ve yeni 12, 12-1, 12-1, nu-
maralı mezkOr köıklerden büyük kötkün 
harem dairesi 332 arıın arsa üzerine mebni 
abıap iki buçuk kattan ibaret sekiz oda bir 
•ofa bir ta ılık bir hamam bir kuyuyu ve 
•el&nalık daireıi kezalik 332 arım arsa üze-
rinde ahpp iki buÇuk kattan ibaret 8 oda 
1 •ofa bir ta ılık bir hamamı ve diler köık 
113 arım araa üzerinde yarım katlı kirglr 
iki kat ahfap olmak lizere iki buçuk kattan 
ibaret Qç oda bir mulfatı ve 51975 arıın 
bahçeyi havi iki köıklln tamamı. 

Emine Nadiye ve FatmaOmmcıucıade H.lar 
Galatada Kemanket karamuıtafapafa ma 
halle ve caddesinde eakt 73, 73 mükerrer 
ve yeni 85 lla 97, 99 numaralı mezkdr iki 

dükkan 220 arıın arsa üzerinde kagir üç 
katta üstünde on odayı ve elli arım müı
tP.rek geçit mahallini havi iki dükkanın 
tamamı. Emine H. 

710 16984: Sarıyerde Yenimahalle caddesinde eıki 130 

130 mükerrer 132 ve yeni 1, 3, 8, 10 nu
maralı 132 arıın ana üzerinde kagir üç 
dükkanın tamamı. Cemil 8. Rukiye Safiye, 

Halide H. 
835 17893 Galatada Arapcamil mahallesinde eski 

Avlu ve camliıerif derunü sokağındaeski 

25 ve yeni 29, 29-1 numaralı mezkür iki 
hane 1 OOarfın araa üzerinde birinin yalnız 
cephesi ahıap diğer tarafları kagir ve diğe
ri keza kagir olup iki katta birer oda ve 
birer ocak ve 51 arıın bahçeyi havi iki ha-
nenin tamamı. Hafız Al:ımet Şerafettin Ef • 

205 17913 Tophanede KarabaıMustafaağa ve Beyazıt 
tnahallesinde eski Lüleci araksi ve yeni 
Lüleci araksi ve Kale sokağında eski 40, 
40 mükerrer ve yeni 15,3ü numaralı otuz 
arşın arsa üzerinde kagir üç kaatta ve üs
tünde iki odayı ve arka cihetındeki sokağa 
tnüsadif bir ahırı hnvi bir dükkanın üç his 
se itibarile iki hissesi Mehmet Efendi 

1102 17932 Kumkapıda Tava~isüleymanağa mahalle
sinde Telli odalar sokağında eski ve yeni 
5 numaralı 136 arım arsa üzerinde karglr 
iki katta üstünde ıalonu havi bir gazino-
nun tamamı. Şükrü B. 

Emine Naciye H. 

6440 18249 Erenköyünde Sahrayicedit mahallesinde 
mukaddema yalıboyu elyevm Caddebos
tanı tıkeleıi ıoka,ında eıki 44 ve yeni 2 7, 

29 numaralı 1098 arım ana üzerinde mo
tör nıahalli ve tmalAthane ve yüz elli altı 
arıın arıa üzerinde marangozhane ve de
mirhane ve bin yüz elli artın arsa üzerin
de etrafı kapalı ardiyeler ve 208 arıın 
arsa üzerinde açık ıalaı ardiye 40 arıın 
arsa üzerinde yazıhane ve 32 arıın üzerin
de hail ve 65 arıın üzerinde araba ima
lathanesi ve iki dönüm 256 arıın araziyi 

I havi motör mahalli ve imalathanenin ta-
mamı. Bekir Kimi B. 

160 18409 Erenköyiinde lçerenköy liri sokakta eski 
13, 14 yeni 6, 8 numaralı 154 artın ana 
üzerinde ahı4P Oç kattan ibaret altı oda 
iki ıofa ve 163 arıın arsada bir mutfak ve 
bir odayı ve 483 arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Oaman Ef. 

215 1860a Oıküdarda tabaklar mahallesinde Nalçacı 
tekke ıokaiında eski 3 ve 3, 3 - 1 numaralı 

190 arıın arsa üzerinde iki katta bet oda 
iki 10f a bir mutfak ve bahçede bir kuyuyu 
ve 240 arım bahçeyi havi bir hanenin ta-
ınaını. Hüseyin Ef. s~rv~r H. 

t840 19256 Eyüpte Kızılmesçit mahallesinde Balcı
yokuı u sokağında eski 'e yeni 12 nu
ınaralı 160 a11ın arsa üzerinde ahıap 
dört katta on iki oda dört ıofa bir 

• 
mutfak dört kuyu 2351 arıın . bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Cemil B. 

Saniye H. 
31S8 19661 Erenköyün'de mukaddema Tuğlacıbaıı · 

M,ustııf aefendi elyevm Göztepe mahalle 
..,e ıokağında eıki i mükerrer numaralı 
49 arıın ana üzerinde kargir maa zemin 
ıkl katta ikmal edilmlı bir odayı ve 
3 evlek 251 arıın bahçeyi havi derdeatl 
ınıa bir hanenin tamamı. Faika H. 

Yakanda cin• ve nev'lle mevki ve müıtemllitı yazılı emlak 
hizalarında göıterilen bedellerle talipleri üzertnde olup 24 ıubat 
930 tarihine ınnsadif pazarteıi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye .. ınilbaııret olunarak saat on beıte kat'i kararlarının 
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkür günde 
ıaat onbeıe kadar ıandık idareıine müracaat eylemeleri ve ıaat 
on beıten sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği 
ve mezkur eınlake evvelce talip olanların kat'i karar esna
ıında hazır bulunınadıkları v~ baıka talip zuhur eylediği tak
dirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı addolunacakları 
lüzumu ilin olunur. 

Emniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 

kat'i karar ilftnı 
174.65 ikraz numaralı Kadıköyünde Oıman ala mahallesinde ara

yıcı baıı elyevm Piri çavuı sokaiında eıki 17 ve yeni 62 numaralı 
Naılp hanıma ait ve yüz yirmi ıeklz arım arsa üzerinde ahtap üç kat
ta yedi oda, iki ıofa, bir mutfak, bir kuyu ve otuz iki •rtın bahçeyi 

16 Şubat 
~ 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ L'OKS 
VE S'Ö'R'AT POSTASI 

Anadolu vapuru 

19şubat:Çarfamb9 
günQ ( Sirkeci ) rıhtımındall 
hareketle dofru: 

(ZONGUJ .. DAX:, İNEBO
LU, SAMSUN, ORDU, Gl· 
RESON, TRABZOM, S'OR· 
MENE, VE= RIZEYE) gl· 
decektir. 

Yelkenci vapurları sür'at, 
temizlik iyi servis itibarile fe'V· 
kalade mükemmeliyeti hafı: 

oldukları gibi ( Kamara ) ]arı 
s:hhi ~eraiti haiz elektirik ter 
tibah kalorifer tesisatı müı eın· 
meldi::. 

Üçüncü mevki 
Yolcuların hertü:·lü istirahat· 

leri esbabı temin edilmektedir. 
·r,~ f siltıt i<ı·in: Sırkectde 

(YELKENCl) Hanında (YEL· 
KENCİ VAPURLARI) acen· 

1 tcliğine müracaat. 

Telefon: İı: (1515) 

l~mlik ve Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20,000,000 Türk lirası 

İNSAAT ve EMLAK 
' 

üzerine müsait ıeraltle 

Para ikraz eder 

Btl'umum Bank muamelatı 

lstanbul Şubeıi Bahçekapı 

Telefon lıtanbul : 3972 

........................ ~ 
Veresiye 

İzmir terzihaneıinde 1011 

moda, ehven fiatlarla, ıon 
derecede ıuhuletli ıeraitle 

erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddeıi Vilayet 
karıııında No. 1 7 • 

MUSTAFA ve KEMAL 

Doktor Fevzi Ahmet 
,; 

Frengi, belsoğukluğu, ctltr 
proıtat zatı tenaıül ve kadı" 
hastalıklarını en son usulleri• 
az bir zamanda müıalt ıeraıtl' 
tedavi eder. 

Adreı Babıali Cağalofl" 
yokuıu köıe batı numara 4S 

Telefon lstanbul 3899 

..... 
havi harapça bir hanenin taJll 

11 
.. 

üç yüz otuz lira bedel ile talibi 
1 ıh .. 

zerinde olup 22 Şubat 93o~t ı'l 
il lı• ne müsadif Cumarte po .,., .. 

kararını çekilmesi mukarrer -

lunduğundantalip olanların 111d r 
k• -k~r günde ıaat on beıe ıe-

\ sandık idareıine milracaat •Y 

1 meleri lüzumu ilin oluP~ 


