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İDAREHANE 
lıtanbul Ankara Caddesi 

Telgraf : İstanbul VARIN 

Telefon : c: 4243 

FİATI '\ 

5 
Kuruş 

PAZARTESİ 
Yıl: 1 

PİATI 

5 
Kuruş 

Numara: 66 

ABONE: 
Dahil için seneli it 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

c Arif Oruç""> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar 

Kadınlar sulh için 8.170.000 imzah bir arzıhal verdiler! 
Terkos muslukları 'hergün ve 
her saat tefliş mi edilecekti ? ! 
Şi_rket: _Ben musluk yapınağa ~lecbur değilinı! 
Dıyor. Ote taraftan imtiyazlı şırketler nıüdürü 

- HarıJ Hani (musluklarda) su arıyor! galiba (iki 
sene) böylelikle geçiştirilecek ! . 

Terkosun 70 senelik köhne niakineleri 

9 sual;2ncisi 
Kadıkö)1 , Moda ve 
Burgazın kazanları! 
Dünkü nushamızda(Provanı) 

F abrlkaıına ıiparlt edilen(Hey
beli ) ve ( Kalamıı ) vapurları
nın kazanlarından bahsetmltllk • 

Harbi umumide çarkcı, los
tromo ve kömürcülerin hlm
metlerile ta •• Çanakkaleye ka
dar gidip gelen ve birçok hiz
metlerde bulunan (Kadıköy ) 
( Moda ) ve ( Burgaz) vapurla
rının kazanları harap olmuı ve 
bu kazanlar ikl S4\D.e evvel de
l'İflirilmit idi. 

Fakat öyle . bir deıtıit ki ••. 
(Heybeli ) ve ( Kalamıı ) va
purlan kazan~nın arzetllil 
feci manzara lr•dar deiiıiı!.. 
Sebebi?! . T 

Bunun •~ehi nedir? 
Anlaıtlıyorici, bu gün ·Sey

rlsefain ldareelnln yanı baıın
da icrayı fa•liyat eden (Cons) 
FabrJkaıı idamei mevcudiyetini 
( Seyrisefetn ) e medyundur! 

Fasulye, 
Is tan bula 

nohut ve emsali 
kaça mal oluyor? 

Fasulye, nohut, bürü)ce ve mercimekler Anadoludan 
İstanbula gelinciye kadar ne nıuanıeleler görüyor, 

ne kadar ve kaç elden geçiyor?! 
Dün de lstanhulun gıda ffat

ları üzerlnde tetkikat ta bulun
duk. Bu tetkik oldukça mahıus 
bir buhranı göstermektedir.Zahi
re mübayaacılarından biri ıu iza
hatı vermektedir: 

Nohut Fasulye ... 
Nohut, fasulye, mercimek 

börülce ve bu neviden olan me
vadı gıdaiyenin oktruvaıı kiloda 
10 paradır. Vapurdan lıkelere 
kadar, tahliye masrafı .._ e ko?'ıs
yoncu 6creti de dahil olmak uzre 
yapılan masraf ta kiloda 10 para
dır. 

ı\1a1, Jin1a a inhi'iarının 
salapuryalarında Bizim kanaatimizce ekmek ve 
kalacak olursa gıda ltlerile kısmen olsun uiraı-

Mal liman ınbiaarının ıala- ması lazımaelen Ticaret müdirü 
(Devamı 2 inci sahifede) ""' 1\1 uhsi n B. 

Fransızca İllüstrasyon mecmt1a
Bırtkl t&ndenberi Ankaradan 1 h " l . "kt SulhJ1ııi,,.1" n sının ıelen imtiyazlı ıtrketler müdürü nıec urı )lr şe e if ragı- - -.-y 

atem) beyin lıtanbuldakı (Terkoı I nı tenıin edecek maddele- . -:)i-o-lf- • Fransız mecmuası, polis teşkilatımızın "ehemmiytti 

Türk polisine dair takdirleri 

'18'ia uıualuldarında) au olup ri.!_l mukaveleye dercinin) 6, 170,000 ımzalı hır kadın ve n1ükemmeliyetini nıedhetmekJe bitiremiyor 
....... "dalım .l!flJM ~9da.._ıa- kat'iyen lemin edilmeıi matlup- Fransızca lntifar eclea ( llG•- va11taılle tebriklt "e takdlrabm 
~· ur. tra•yon dö il Tilrkl) mecı••·•= ..har 16ttunda buluam.,a.nlll'. 

tt,.zlı tirlletler mGdGrG Dün de ıöylediğimiz gibi bun- Amerika ve bpanya kadınlarının ı Şubat 930 tarihli na.baunda Üç ıenedenberl TGrklye polı-
( ltartk ••luklanm) tefuı etUll dan yarım asır evvel yapılmıı harp aleyhinde hır arzıhalinl lıtanbul zabıtası için iftihara ılnln tensikı için fevkallde bir 
......._._. __._ J k kale-ı terdim• ederek ıuretle Şerif B. çahf1Daktadır. - .. "Uetçe fir11:etin muı u lara ıu olan muka velenln bu enin ün ıh- takdim etmek üzere Qç Ameri- ı~yan ma ~· p ı 
•enn 1 de ( •-· dercedlyoruz. o lı m(ldfrlyetlnde memurlar heyı e e vam ettlfit ve Etem) liyaçlarını tatmin edemiyecelt kalı ve iki lıpanyah kadın Lon- &erini •atteren bir teıkıllt için milteadclit kuralar açıl1DJttır. 
b..a-"_.M.baktıla muıluklarda ( ıu) ve etmedlit kat'i ıuret te tabak- draya gelmiılerdir. pek ıevimli fevkallde faal poli• Bu kuralar meyanında en 
--.a bqladıp görilmiiftür. kuk etmiıtir. Bu arzıhalde 6,000,000 Ame- mddiiril erklnıharp kaymakamı mühimleri, (Gnreı), (lıkrlm), 

( Verilen mal6mata göre ıayet Bu gün lstanbulun (su) ihti- k 1 O 000 lsp ·ı k dı Şerif bey henflz 40 yaılannda (Bokı) te,kll etmektedir kt, po-
lllualuklarda ıu bulunmayacak ri a 1 ve 1 7 

' anya 1 a n B ük k liılerin terblyei bedenlyelerlnl 
oluraa) k L- yacı, yetmlt aene evvelki (ıu) imzası vardır. genç bir zatbr. u Y H tenmiye ediyor. 

tir et ...kknıda - aon lhUy•cı olmadıfl muhakktır. __ .,....,..,.. mevkle taylnlndenberl faaliyet 
IDU&aaele,e tefeial,üa ve teveull Bunu l:rtce bilen (Terkos ıu tir- "h h ibraz ederek poliı idareılnl AlKezalik ııbbiye tubeıl, ln,tlfz, 
Mil l --L--- L--L-- - Bı· r tashı atası ··-- man liıan kuralan. Btaddet, .... -.rrwr uuau11111aktacbr. keti) elindeki mukavelenin bit- e·-••ndan, lılih ve teaıuua mu- M Ha _.,__ __..ı_ - otoaildet, etllb talimleri po-_._!'.....,. lçbade haber al•••lf meslne daha iki ıene varken ba·r Dünkü nusbam._.. bir yanM vaffak olmuıtur. li.&erln fikri, b-..ı-nı =-al=!•••· 
VlllD bu kuar L•- ..ı- -L• tak 1 1 1 k la k bir 1 lb Filhakika g27 Haziranından eue IUUIU ..... u ...... •- ım ya dızlı müracaat ve vaat- ıı ı eseri o ra res m a l ballarının tezyidine saik oluyor. 
törllmektecllr l l l hatalı dizllmittfr. Reımın alt bu- itibaren Avrapanın en iyi po iı D i _ er e mUyazını yenileıtirmefe r•Jı- td relerfle --L-bet edecek de- lfer cihetten pollı merkez Bir defa ımtl•uh tirlcetler ş Y- ı d B M ecliıl R hl Ki a n:raa k l ,. fıyor · irket, lstanbulun (ıu) un ufu • • ID e - receye çıkarmak için bütün nüfuz ser omleerlerl tarafmdan poltden 
.Wlr6n6n ıtanbulda bul-.dutu ihtiyacını en aari tekilde yapmak zım pqaya ve karilere aziir ve kudretini fıttmal etmekten ıece dereleri verilmektedir. Ba 
..addetçe Terkoı muıluklarına için mukavelenin ~cdldlnl ve dileriz. ekmmemiıttr. dersler •ayeılnde mur~abe ve 
bol bol (ıu) verilmeli batta veril- milletin malı olan (1,,000,000) ......... --....... - .. --.. ··-.. -....... ç M mleketimfai ziyaret eden teftlt gibi lausuaatta polteler 
.lalLl L-1-'--k ld 0 R f di e 300 1Ltlyat bel polı·ı mu"tebaıuslarınm b11-'lerinl _ _. ____ , __ . DiM-er -.• Dmaaaaa • ufundan bu liralık teılıatı da bu a d k met agıp e en Y ' ın .._. ~ ..... ,_...,. • ' 
tefuıın ( flrket aleyhine defli le- mak niyetindedir. ra a *'P- ıüvari zabit vekili Hacı 0 .... an b~İee Türk polisi takdir ve tah- hu•u,•lar da açılmak G&redtr. 
hın ) ı l ini celbetmitUr · ıtanbulun yorulmak bilmez 

e neUce enmeıl gayet tabiidir. Terkoı (ıu) firkeUne - oflu lbrahlm efendiye 200,ibtiyat ıfn ~ektın Relıfcümhur hazret· faal pollt müd6rilmilzün faaliyeti 
Halbuki (Harik muelaldann- imtiyaz müddetinin bit gore birinci müllzım Nurettin efendi- lerlnln lıtanbulu tik ziyaretle- .. yestnde ıebtr kat'i emniyet 

dan) mak•t mutluklannı teftiı (iki sene) kaldıla için 'lda::~~ yeaoo, lıtlklil harbinde •üvarf rtnde (ı5 Eyi~ 927) de O. V. ve ıükunete malfktır. :•iti mee'elenla (şirket iç~,,,... (Devamı 2 inci sahifede) fırka 2 alay 4 böliik 1 kumandanı - BİR TETKİK 
1 t•klil - yüzbaıı Salih efendiye 300 zabit Avrupada yapılan bir tetkika g&re erkekler aünlük mesaide fazla 

S 1 ha.rbi maJüJJer" İnden (111) vekili Stlleymaıa fahrettin efen- tıımalannclan dolayı ıtttıkce zayıflıyorlar ve erkek nesli bozulıyor. 
t 1 r.clmlar da bunun aksine olarak az çabıtık, larından ve rahat lçlacle 

Z8 .a Veri ecek 0aktl mu•• ka-ç.at diye aoo Hesap 111emur muavini bulunduklanndan claba aArbGzleılyorlarmıı. '4 Salih efendiye 800 Y enı çıkan kanun mucibince ( 300) )" d Fırka 4 alaf 58 tabur 1 ,~-----
Jıraya kadar mükafat alacak zeva~a k~n 1( 1 ~) baınıc 4 Haıao efencltye ıoo, 

Ankara - (Mektup) l.uklal 1 

hHbtne itllrak etmiı olan fedakar 
zahit ve aıkerlerlmizden nakli 
•Glclfatla taltifleri iradeye ikti
ran eden zevatın liıteıtnl aynen 
ıatadertyorum : 

Hava kuvvetleri mGfetttılıtı 
lllerL-- • 1 -.zı umum llnde birinci mil-
~ NuretUn efendiye 300 Fır
.,.181tt..1 2' Yll•ert lhtlya~ plc..:.. •lacı mGlAzam Ha.an otlu 
Ala efend119 soo, Fırka 15 

1 88 Tabur S IDllldneli tüfek 

4 

< ını erdır? Alay 174 Bölilk 9 Müttafa oflu 

k~nıı:dan! mütekait Jiizbaıı Mus Haıan 100,Eırka 57 Alay 176 Ta
la a uhlis ef endtye 3 00' Milli - bur 2 Bölük 8 Sadalopllanndan 
akıncı milis müfreze kuma d Ram ... ·an oxlu HO.eyln Hüınü 
Ali Beye 300. n anı -. 15 

Fırka t~lgraf zabıta d 100,garp cephesi tahkimat ikinci 
birinci mülazım ı Talat t1~ an taburundan Veysi oglu Hidayet 

(300),ihtiyat zabit veki~ e~aZ: efendiye 400 Söğüt Aıkerlik ıu-
oflu Mehmet Şevket f d besinden, Yuıuf oilu Murat efen-
300 Mardin efr t fe en iye diye 200,Çerkeı askerlik ıubesln-

ad'.. k d a miıa irhanest 
mu urü ı emlı yilzbaıı Ra den Ali oğlu Klınll efendiye 100, 
efendiye 300,izınır mlıaflrhan~:. KalecikAakerllk ıubeainden Meh-
late zablU Bürhanenddln efendi- met oflu Ali efendiye 200 lira. 
ye aoo,Miliı binbaıı Hafız Meb- ( arkası yc\Tlll ) 

,-

Denıek ki, Avrupanın bir asır sonraki güzeli 
böyle olacak! 



• 

• 
Sahife 2 

-- .____ _ ... 
iÜNLÜH /fRHRLS - , 

rsa oy arı 
- ., .<· -

Borsa mes' elesinin bir türlü 
haJledilemediği görülüyor. Dün 
gazetemizde yine borsa işler:ne 
füt bir haber vardı. Bunu oku
yanlar, Hük(imetin bütün gayreti 
ile ehemmiyet vermekte olduğu 
bu mühim mes'elenin her gün 
biraz daha garip maceralar ge
çirdiğini görmüş , anlamışlardır. 

Borsada cery n ettiğini mü
teessir olarak kaydettiğimiz ha
dise, alelade bir ahı veriş işi de
ğildi. Belki değil, muhakkak şu 
sıra\a.rda memleketin en hayati 

veen ehemmiyEl verilerek üzerinde 
durulması icabeden bir mes'ele
si idi. 

Hükumet bir taraftan fevkal
ade tedbirler almaya, bu teibir-

• ler sayesinde (Türk ve İngiliz) li .. 
rası mücadelesini sabit bir nok
taöa tutmaya çalışırken, Borsada ' 
alınan tedbirler hilafına hareket 
edilir gibi olduğunu iÖrmek ve
yahut işitmek teessürle karşıla-

. nacak btr ıeydi. 

Resmi Borsadaki lngiliz alım 
ve s:ıtım(mes'elelerinde bazı men
faatların amil olduAuda söyleni
yorsada, buna ihtimal vermek" is
temiyoruz.' Hatta, biriki günden
beri azadan bir zat hakkında ki 
bazı tevatüler, dedikodular naza
rı dikkati celbedecek mahiyet 
almıştır. 

Elyevm, alınan tedbirlere rağ
men İstanbul Borsasında İngiliz 
lirası ıatm almak itteyenlerin, 
pek büyük müşkilata oğradıkları 
iddia ediliyor,. Şu iddianın sıh

hati olduğunu bir lahza için kabu
letmek lazımgelirse, vukuundnn şi
,kayet edilen müşkülatın neler
den ibaret oldğunu arattırmak 
zarureti hasıi olur : 

Ortadaki iddialar iki noktada 
toplanmaktadır: 

Bunlardan biri ihtiyaç sahip
lerinden az miktarda İngiliz lLi
rasına ihtiyacı olanların bu ihti
yaçİarını Borsada tatmin ve teda
rik edemedikleri dolayisile Borsa 
haricinde İngiliz Lirası aradıkları 
ve (25)kuruı fazla vererek (İngiliz) 
Lirası temin edebildikleri şek

lindedir. Tabii bu da bir ihti
kar kapısı açıyor! 

işte birinci iddia budur .İkincisine 
gelince: Bu birinciden çok daha 
ehemmiyetlidir, gine emsalile sa
bit olduğuna göre, ikinci müşkü
lün doğrudan doğruya Borsa kom
ser ve hey'eti tarafından ika edil
diği tahakkuk ediyor. 

Şöyle ki: Bankalardan her 
hanğf biri piyasaya toplu miktar
da lngiliz arzettiği zaman, Hona 
hey'eti satılacak miktara göre bir 

alıcının muamele yapmasına mu
vafakat ediyor, hatta, Biriki alıcı
nın bir araya gelenK mübnyaada 
bulunmasına mümanaalta bu
luniyormış .. 

Bu vaziyete göre de küçük 
mikyasta ihtiyaç sahiplerinin Bor
sadan para tedarik edebilmeleri

ne imkan kalmıyor, veya bırakıl
mıyor demek olduğu anlaşılmak
tadır. 1fte, bunun için mahzurları 
Borıa haricinde ikinci bir ihtikar 
piyasasının doğmasına sebebiyet 
veren muamelelerin elrafile tet
kik edilmesi lazım değil, elzem
dir. 

Alakadarların bu mes' ele ile 
daha ciddi surette meıgul olmaları 
tememi edilirdi. 

ARiF ORUÇ 

Meclis Reisimiz 
Ankara i G ( A.A ) 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım Paşa hazretleri hu sabah 
şehrimize [avdet buyurmuı ve is
tasyonda Reisicümhur hazretleri 
namına Katibi Umumi Tevfik, 
Başvekil İsmet Paşa ,hazretleri 
namına !yaverleri Fikref Beyler
le Dahiliye veımaarif Vekilleri 
ve meb'uslear ve devair rüesası 
tarafından karşılanmı§hr. Bu po
lis müfrezesi selam resmini ifa et
miıtir. 

Bahri tahdit 
->~<· -

~lilyarderf ordun beyanatı 
Londra 1 t3 (A.A.) 

• 
Nevyorktan deyli meyle bil-

diriliyor : 
Milyarder M. Hanri Fort be

yanatında harp gemilerini yok 
etmekle harbin kalkacağına kani 
olsaydım bütün harp gemilerini 
sa tın alarak bunları elektrik ce
reyanı ile birbirine saldırır ve 
hepsini denizin dibine gönderir
dim <iemif ve deniz konferans?
mn . bir taliknt meclisinden baıka 
şey olmadığını söylem ittir. ~ 

Giritte 
-->~<· -

Zelzele ~iddetli oldu· 
Atina 16 ( A.A) 

Giritte vukua gelen zelzele 
çok ehemmiyetli tahribat yapmıı
tır. On köydeki evlerin ekserisi 

yıkılmıvtır. İskalani de . olan ha
reketi arz Güves köyünü tamamile 
harap bir hale koymuıtur. Aha-.... 
liden bir kaçi yaralanmıştır. Bü
yük bir korku içinde kalan halk 
kırlara çekilmiştir. 

Nümayiş! 

'faJehe iştirak etıniyor ınu! 
Mac!rit ı fi (A.A) 

lısizlerden mürekkep bir gu
rup bu sabah darülfünun önünde 
bazı hadisele:- çıkarmışlM ve ta
lebeyi nümayiş yapmağa sevket
mek istemi~lerdir. Fakat ta.lehe 
diktatörlük idaresi zamanmda da
rülf ünunluların yaptıkları gre· 
ve işszilerin yardım etmediğini 

hatırlatar.ıık ıümayif teklif ni red
detmiştir. 

İspanyada askeri terfi 
Madrlt 16 (A.A.) 

Sabık başvekil Primo dö Ri
veranın idaresi zamanında neş
redilmiş olan ve askeri terfi usu
lüne müteallik bulunan kararna
melerin mülga olduğu hakkında
ki emirname imza edilmittir. 

İtfaiye askerleri meb'usan 
meclisi binn1~ınmın cephesine ya
zılmıı olan milli meclis ibaresini 
kapatmıı ve yerine eski yazıyı 

koymuşlardır. 

ı\1ıs?r tah\1ilatı 
Kahire, 1 fi (A.A) 

Yüzde üç faizli ve ikramiyeli 
Mısır Kredi Fonsiye tahvillerinin 
dünkü keıidesinde: 

1886 senuinde çıkarılan 
201220, 1903 senesinde çıkarılan 
6Ul348, 191 l senesinde çıkarılan 
272G 18 numaralı tahviller elıi~er 
bin frank ikramiye kazanmış
lardır. 

YARIN 

Gümrükler 
->~<-

i\1ütarcl.:e konferansı 
hugiiıı açılıyor 

Cenevre lG ( H.A) 
Gümrük mütaresi mes' elesini 

tetkik edecek olan beynelmilel 
konferans Yarın açılacaktır. Bu 
konferansa 16 - ısı nazır olmak 1 
üzre~ 27 Avrupalı murahhas iş
tirak edecektir. Bunlardan baıka 
konferansta Avrupa harici mem
leketler namına üç murahhas, 
Amerika namına {) müıahit ve 
bir muhabir bulunacaktır. 

Rusyada 
- "*~- -

Borsalar ilga edildi 
Moskova 16 ( V.A) 

Hükumet ~ıntaa borsasile ona 
merbut olan nukut ıubesinin ilga
sına karar l'ermittir. Fiatları 
tayin edecek olan komisyonlar 
Sovyet devlet bankasile Viladi
vustoktaki fuhesinde tesis edile
cektir' 

Ltığvettiler 
Moskova 16 (A.A) 

Hükum et eıntaa ve nakit bor
sasını lağvetmfılfr. Fiatları tayin 
edecek komisyon devlet banka
sında tesis edi ektir. 

--- 1 

Hindistandal 
->~<p-

~liisellcih itaatsizliği 
Ahmetabat: 16 - (A.A) 

Hintliler ittihadı kongresinin 
icra hey'eti gayri müsellah itaat
sizlik mücadelesinde devam et
mesi için Gandiye mezuniyet 
vermiıtir. 

Yeni hir seroın 
Londra, rn (A.A) 

Papağanlardan insanlara ge
çen ve insanlar arasınd~ sir.ıyet 

tesiri gösteren hastalık için bir 
serum keıf~dilmiıtir. 

Beri inde 
-·~f.-

\1 eniden birçok kon1ü-
nistJer tevkif edildi 

Berlin 16 (A.A.) 
Komünistler tarafından çıka

rılan bazı kargaşalıklar zabıta 
kuvvetile teskin edilmiıttr, Birçok 
kimseler tevkif olunmuıtur. 

Fransız basvckili hasta 
·' 

Paris 1 G (A.A) 
M. Tardieu hafif bir giripten 

muztariptir. Doktorlar kendisine 
birkaç gün istırahat etmesini 
tavsiye eylemiılerdir. Bu ::ıebepten 
M. Tardieunun çarşamba günü 
londraya gitn:esi geri kalmııtır. 

Fasulye, nohut ve emsali 
. İstanbula kaça mal oluyor? 

-
Birinci salıif'ı•cl ı'll ıfrııımı 

puryalarında kalacak olursa gü
neı gurup edince daha doğrusu 
köprünün elektrikleri yanınca 
derhal bir yevmiye daha kay
dederler. Fakat, isterse mal bir 
saat sonra salapuryadan çıka
rılsın, bundan başka, gece bir 
vapur gelir ve mal çıkarırsa 
yevmiyeden baıka, gece zammı 
diye bir ücret iRtenilmektedir. 
Bütün ıncvaddı gıdaiye piya
sası tenezzül etmektedir. 

Sigorta ücretlerinde 
Sigorta ücretleri pek haizi 

ehemmiyet değildir, binde ellidir. 

Mavna ücretleri 1 O lira, mu· 
ıamha ile bekçilik için liman 
şirketi tarafından :l lira alınmak
tadır. 

Linıan tirketi mavna, sala· 
purya,. ortakayığı, sair merakibin 
cins ve nevine göre değiıen 
bir tarife tespit etmektedir. 

J)iü·er hir ıııübayaacının 
h 

dertleri 
Kayseriden bir okka fasulye 

nohut, keten tohumu ve çavdar 
gibi ıeyler ki birinci sınıf tari
feye tabidir. Haydarpafaya kadar 
on kuruş tren ücretile gelir. 
Halbuki bu fasulye piyasada 15 

kuruştan fazla etmez. Haydarpaıa 
dan limana ve oradanda ticaretha

neye nakil masrafları ve saire de 

ayrıdır. 

Her ıeyden evvel yapılacak 
if Tren masraflarının azalsılması 
ve Rıhtım ücretlerinin [tenzili 
lazımdır. Fasuleanin kilosund~ 
oktruva 20 paradır. Diğerlerin· 
de az çok değiıir. 

Kayseri ve civarında ( Izgın ) 
denilen ve Keten tohumu gibi bir 

tohum vardır. Yağ imal edilir, 
20 Vagon kalmııtır. Tacirler 
almıyor, çünkü nakliy~ rn~srafı 

buradaki satııtan_f azla tutacaktır. 

Hariçten gelen <..>ıntaa 
Hariçten gelen em.taanın 

nakliyesi daha ucuzdır. Faraza 
Marsilyadan patates getirmek 

için bir vapuru kiralıyorlar ve 
münhasıran patates getiriyor. 

Bu suretle patatesten kilosuna 
az bir masraf biniyor. 

Hariçten gelen mallarda Li
man tahmil ve tahliye ücreti ola
rak malın nevine göre, hu8usi 
tarifesine göre bir ücret alır. Bu 
tarife ticaret odasının kontrolu 
altında tanzim edilir. Dahili 
ticaret odasına ıirketin müda
halesi yoktur. 

Türk malından istanbula ihraç 
edilecek bir malın oktruvastndan 

baıka beher kilosuna kayık, ha

mal, rıhtım ve saire masrafı ola· 
rak 20 paralık bir ücret inzımam 
eder. 

İstanbuldan da,Marmara hav
zası, Çanakkaleye kadar, hariç 
olmak üzre Türk limanlarına 

edilecek emteanın vapur navlunu 
kiloda 30-40 para kad4rdır. Tah
mil edilirken de ayrıca, kayık 
rıhtım ve sair2 ücreti olarak 

kilo da 2 O para alınır. Bunda 
gümrük, nakliyatı komisyonları

nın Üc•eti de dahildir. 

Bu f la ti ar bir iki tona kadar
dır. Bundan fazla gelecek ve ya 
gidecek mallarda nakliye ücret-

leri, malın tezayüdile mepsuten 
mütenasf p olarak tenakus eder. 
Sigor~a ücretleride binde (20-25) 
dir . 

Terkos mes'ele 
Birinci sahifeden de'Va 

1- msu tesisat yapılamamakta, uzu. 
masraflardan çekinilmektedır. 

Bu ne demektir ? yoksa el ça 
bukluğuna getirerek mukavele·p 
tecdit için hazırlanmı~ bir tert 

·d· ? mı ır. f 
Şirket (iki sene) için ınar~ 

edemiyeceğlni açıkça söyliY,~Şı:
hükumet s~yirci mi kalıyor · 
ket kendi menfaatini düıüniiY0r 
da hükümet bu kadarlık bir ıeYe 
akıl erdirmekten aciz midir ? f 

Mes'ele, öyle (musluklarırı) :
lan tef tiıile halledilecek bir ınJe5 e 
le değildir. (Şirketin da 1'

1 

iki sene kaln11s olan 11111"' 

ka veJesinin te~didine de 
lüzun1 voktur. iki sene son· . ~ 
ra eldeki (13,000,000) luk te•) 
satla dünyanın en büyükJ (5ıı 
tirketlerile anlaımak gayet 1<o· 
laydır. 

Bu cihetler iyice dü~üniilJ11e· 
ildir. Mes' ele (muslukların) tefti• 
tinde değil her tarafa ihtiY''' 
göre musluk yaptırılmakta 1

; 

mukaveleyi asla tecdit etmiyere 
memleketin menaf iini temin et· 
mektedir, Milletin (13,000,000)&I 
göz göre kimseye yedirileme:ı ! 

şiKA YETLER. 

Haldı bir şikttyet 
istiklal - T epebaıı caddete· 

ri arasında en iılek geçit ve bit 
köıesinde ecnebilerin indikterf 
Londra Oteli bulunan Gla vani ,o-
kağındakı çıkmaz daima bir çöf 
lük halindedir. Etrafdaki binatıJ· 
rin süprüntüleri buraya atıl•~ 
çöpçüler saat 10,30 tan e'f/-.e 
geçmez ve sabah havası için açı· 
lan pencerelerden odalara en P1' 
bir hava girer sonra günün he: 
saatinde burasını umumi hal 
addeden saygmzlar eksik olınıl~· 

Sehre Seyyah celbi için blf 
türlü faaliyet ;yapılırken Şehre: 
maneti ıehrin en itlek ve ecnebi 
lerin geçidi bir yerinde bu sıhha· 
ta muzur, çirkin hali görmiyorJaf 
mı? 

~ 

Gedikpaşada karanlı)~ 
bir sokak! 

lstanbulun tenvirat mbard' 
en talihsfz yeri Gedikpaıa ve ~ı· 
varıdır. Bu semtin hemen biitiJrl 
sokakları karanlık bir haldedif• 
Hele arka sokakları geçilnıife' 
cek bir halde olup buralarda bi~ 
kaza ihtimali her zaman ıne" 
cuttur. Pek berbat bir halde bulıJ' 
nan bu sokak'ara tamirden ... ,• 
geçtik hiç olmazsa elektirik (aı1'' 
bası takılsa olmaz mı 't 1~ 

ALIBÜRHANEDD 

* "' . « ı arın» gazetesıne 
Efendim, 

Topanede Karabat ve LüJe'ı, 
Hisardibi ve Dere aokakların°~ 
kaldırım eseri olmadığı gibi ge'e 
leri elektirik ve hava gazi fene~ 
leri de yanmadığından gece "

1
• 

gündüz geçmek mümkün cJet1 

dir. ... ...... 
Alelhusus Hisardibi sokaB 1'' 

da lağamlar senelerdenberi çô it 
müıtür. Kırk ıenedenberJ lfl~fl' 
görmiyen, bu sokaklar Jçin JA' 
çok kerreler f ika yeti er etti le ,. et' 
kadar olanlar ehemmiyet bil_e f~l1 
emiyorlar mektubumuzun Jı.ıt 
dercini rica ederiz. Jel1 
Karabaıta oturan karilerıntı 

AH 
Hisardibi karilerinizden 

M. Rüıtü 

* .. · le ' Bestegftrlara nıttJ · e· 
Alaturka ve alafraga her ıı .•• 

fs a ... 
vi makamların tertip ve ne ı 

rette tabı deruhte olunur. O 
Galata Horuz sokak no: 4 
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Hayat 3':ortacılanrnn çoğ· ne ' .: 1 
' 

ve niçin çahşmaK. ·an va w'; ·ıer. 'ı 
Sigortalar inhisarının tcsriatı nedir bunun hayatı 

un1un1iyede tevlit eylediği tahavvüller 
Memleketimizde sigortalar in- \ meyanında hıfz~derek üzerine 

hisar altına alındıktan sonra bazı j bir de Senevi yüzde 4 nispetinde 
Yangın sigortaları tatili faaliyet faiz yürütmekted!:- ki bu su-
etUği gibi üç dört kumpanyadan retle tedricen husule gelecek 
nıaadaıı da hayat tubelerini ilga mebaliğ 249 frank derecesinde 
elnıiılerdir. yeknasak surette istifa edilmekte 

Bunun sebepleri hakkında olan ücreti seneviye son seneler-
Vereceğinıiz izahat iyice anlatıl- de tehlikeye nispetle dun dere-
nıak için hayat sigorta ücretleri- cede kaldıkta noksanının telafiye 
nin sureu hesabı vesair hususi- muvaffak olur· 

Yeti hakkında müfit bazı mallı- Kumpanyalar l1er sene bir 
nıat itasına lüzum gördük. birinden ayrı iki hesap tertip 

Hayat sigortaları sigortalıla- eder. 

rınlfnıına göre tespit edilmekte ı-Müşareketi mütekabile he-
ve daima vefiyat tablosuna isti- sabı ki bu hesap sigortalıların 
nat eylemektedir mesele: 30 ya- mecmuu itibarile istihsal olunan 
ıında olan bir kimse bütün müd- natayici gösterir. 
deu hayatınca l O, 000 frank bir 

2-Her sigortalının kendi hesa-•ernıaye için kendini 8igorta et- bi ki bu hesap balada gösterilen 
lirse 249 frank miktarında bir l 1 
_ misa esas o mak üzre hersene Ucreu seneviye vermeg"' e mecbur 
olur. 249 frank ile alacaklı kezalik her 

B d sene 155 frank ile borçlu gösterilir. u ücret bir senelik bir mü -
deu muvakkate için ayni terait Bu iki meblağ atasındaki fark 
ile aktolunan sigortalar için mu- (94) frank ihtiyat akçesini teşkil 
"YYen olan prime nispetle birinci " tmelc üzre lcayt ve hıfzolunur. 
•enelerde fazla ise de balada da- Binaenaleyh ihtiyat akçesi tabiri 
hı izah edildiği veçhile hesabı hakikisile bir sigortalı hesabının 
o:s ·rette tespit edilmittir ki bu matlup ve zimmeti arasındaki 
Ücretin birinci senelerde göster- farktır. ve bu da müddeti hayalı:l 
diği fazla son senelerde keıbi tamamı için vefat tehlikesine 
ehenınıiyet edecek tehlikeye le- kartı ücuratı seneviye mukabi-
kabül etmek üzre eksilecek linde aktolunan bir sigorta mu-
karıılığın ikmaline hizmet eder. ka\'elenamesinde ücreti seneviye-

Şu veçhile kumpanya senede n in yeknesak bir surette tespiti 
94 frank fazla ücret tahısil etmek- için ihdas olunan tarzı hesaptan 
tedir. (249-155- 94) fakat kum- ihdas olunan tarzı hesaptan in-
Panya bu fazlayı ihtiyat akçesi bias etmivtir. 

~~------- v-~------
İskan işleri 
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liazirana kadar bitecek 
~ehrimize gelen İskan umum 

llıüdiırü Mehmet B. bir muharri
rirnıze iskan itleri hakkında de
llıittir ki : 

_ - iskan itlerile meıgul olmak 
uıre geldim. Hazirana kadar hı
k&n itlerini ikmal ve tasfiye için 
biz de müf ettiı beyler de çalıı
llıaktayız. İskan itleri bittikten 
•onra idarenin lağvedileceğinden 
veya bir banka haline tfrag olu
nacağından haberdar değilim. 
Bunun için bir kanun layihası 
lazımdır. Halbuki henüz böyle bir 
layiha hazırlanmıı değildir. 

Bugüne kadar Türkiyede 27 
bin teffiz muamelesi yapılmııtır. 
400 bin de iskanı adi olmuıtu.-. 
ledeyyün suretile mal verilmiıttr. 

Hemen hemen muhacırların 
kıınıı azamı müıtahıil mevkiine 
Reçmiıtlr. Hükumetten alacağı 
olan pek az kalmııtır ki bu da 
Yakında bitecektir. Vilayetlerden 
aldıiım telgraflara nazaran İstan
bul, lzmir, Samsun gibi yerler 
hariç olarak sair memleketlerde 
iıki.n itleri halledilmiıtir. 

Bulgariıtandan kendi ihtiyar
lar ile memleketimize muhacır 
gelmektedir. Fakat toplu bir hal
de muhacır celbi için hiç bir te
ıebbüıümüz yoktur. 

--- -----
Zekat ve fitre için un1un1i 

içtin1a 
Zekat ve fitrenin ne suretle 

toplana "' h 
kilde cagı ve esabatmın ne ıe-
- tutulacağı hakkında görü· 

tulmek ü b _ 
C zre u gun ıaat 15 te 

aaalollunda C. H F k 
~ind T . • mer e-

h e ayyare Cemiyeti kaza ve 
~~ iye ıube reislerinin de iftira· 

e urnuıni bir içtima akt d'l -
cekur. e ı e 

Kadın avcısı 
Eyüp] ü Halit n1ahken1ede 

Dün Ağırcezada meşhur kadın 
avcısı Eyüplü Halidin de muha
kemesi yapıldı. Yaptığı dolandı
rıcılıklarile müteaddit defalar 
mahkum olan bu adam son defa 
olarak la Terzi Satenik ve Ayşe 
hanım isminde iki kadını dolan
dırmııtı. 

Terzi Satenlk, Halidin ken
disini lngiliz vapurunda ikinci 
Kaptan Lu:.fi diye takdim ettiği 
ve kendisine, sana iş bulurun.ı 
dediğini Tokatlıyana götürerek 
iki yüzük bir Kol saati bir de El 
çantasını alıp kaybolduğunu 
söyledi. Muhakeme bazı şahit
lerin celbi için !"i Marta kald 

ı. 

Nern1in-bar hadisesi 
Bundan Beç altı ay evvel Ncr~ 

min - barın bahçesinde Ahmet 
efendi isminde birini öldürmekle 
maznun, Zati efendinin dün ... 

agır 
cezada muhakemesine de 

varn 
edilmittir. Muhakeme hınca h 
dolu idi. ınç 

Celbedilen fahitler dinlendi 
bu tahitler esnayı §ehadette 
Zati efendinin Ahmet efendi i 
öldürdüğünü görınediğinıiz iç~n 
Zati efendinin ancak bazı sebep· 
ler dolayısile maznun olduğunu 
zannediyoruz dediler. 

Muhakeme djğer iki §ahidin 
celbi için 23 Şubat Pazar g" " 
talik olundu. unune 

Şehrinıize gelecek sev-
yahlar "' 

Bu gün (Sitm~r) İtalya vapur 
kumpanyasının ltalya vapurile 
(50) eyyah gelecektir. 

Bu akıam (Kabo Polonya) va
purile 210 seyyah, ( Homorik) 
papurile (410) seyyah gelecektir. 

Cumartesi günü de Transil
vanya vapurile 450 seyyah gele
<; -kur. 

I • 

<--
An1an (şarki Erdenin 
n1erkezinden n1ektup) 
Şarki Erden meb'usan mec

lisi azasından Necip bey Şagra, 
her şeyden evvel memleketin 
selameti ve hayrını düşünür bir 
zatUr. Hasan Ha bip paşanın [bu 
zat Abdülhaı.ı.t nPvrinin en meş
hur ve nüfuzlu ndamiarından 
Halebin Hanşeyhun karyeci aha
lisinden §eyh Ebulhüdanın oğlu 
saray111 ikinci kitapçısı olan Ha
san Ha lit beydir 1 kabinesine 
rnuarız olduğundan mecliste hü
kumeti sık sık tenkit ediycr ve 
bundan dolayı Hasan paşanın 
hoşuna gitmiyordu. 

Bunu meb'usluktan iskat ile 
tenkitlerinden kurtulmak için bir 
çare arıyan reisi Nuzzar, nihayet 
bu çareyi buldu. 

Bir gün mecliste ayağa kal
karak dedi ki. 

Meb'us Necip bey Şağranın 
6 Mart Hl23 tarihinde şarki Er
dende mukim bulunmadığı hüku
metçe sabık olduğundan Lozan 
muahedesi mucibince Şarki Er
den vatandaşı addedilemez. 
'linacnaleyh bu Mecliste bir kürsü 
. ·line hakkı yoktur yerin diğer 
b · Meb'us intihabı icin hükumet 
emir vermiştir. 

Necip beyin bu suretle bir do
laba getirilmesi bura efkarı umu
miyesinde pek fena bir tesir l'ap
tı. 

Memleketin bütün mütefek
kirler i İslam gençleri kulübünde 
toplanarak müzakereden sonra 
lngiliz Fevkalade Komiserine bir 
ariza yazmağa karar verdiler. 

Bu mektupta Sarlii Erden 
Kralı Emir Abdullah Reisi Nuzzar 
Hasan Halit paşanın ve Meclisi 
Meb'usan Reisi Mehrr " .Jey t:ıun
sinin · 1923 senesinde LondraJa 
bulunduklarından Lozan Muahe·· 
desi mucibince Şarki Erden va
tandaşı olmıyacakları cihetle 
hükumetten çekilmeleri lazımge
leceği yRzılacak Hasan Halit pa
tanın hilesine mislile mukabele 
edilecektir. 

Eminr Abdullah bunu haber .. 
alınca içtimada bulunanlardan 
bazılarını huzuruna davetle, i~i 
yoluna koyacağını kat'i surette 
vaat etmi§ ve İngiliz Fevkalade 
Komiserine mektup göndermek
ten vaz geçmesini söylemiştir. 

Burada Hasan Halit pata hü
kümetlne kar§ı büyük bir hoşnut

suzluk vardır. 

* Gecen sene Fransızlara karıı 
kıyam etmiı ola:ı Dürzilerden 
bir miktarı Şarki Erdene iltica 
etmiılerdi. 

Hükumetin gc~~ende bunlar~ 
tutup Fransızlara teslim etmesı 
Kabineye karşı hoş:ıutsuzluğuu 
sebeplerinden biridir. 

H l rsa olsun er ne sebeple o u 
bir mültecinin iadesi araplarca 
büyük bir §eref sizlik Addol~ndu: 
ğundan halk bunların teslıminı 
kendileri için bir leke telakki 
ediyorlar. 

Necit asileri n1uhaken1e 
edilecek 

Kuveytten yazılıyor: 
lngiltere tarafından Necil hü

kumetine iade olunan asi re~sleri 
Faysalıdduveys ile arkadaıları 
Necit ardusu karargahına vasıl 
olmuşlardır. 

Kral İbni11üut, bunları huzu-

İzn1irde fırtına 
İzmir hatırı sayılır bir soğuk 

geçirmfıtir. Bund:ın baıka kuv
vetli bir fırtına çıkmıt ve ortalığı 
karııtırmağa başlamııtır. 

Sabahleyin körfez vapurları 
muntazam sefer yapamamıılar 
hatta Alsancak, Pasaport ve Re
şadiye iskelelerine öğleye kadar 
vapur uğrıyamamııtır. Bu me
yanda Kordon tramvayları da 

Banyo mevkiind ~n ileriye gideme-

kayıkçılar ara ında bir panik hu
sule getirmiı ve herkes kayıklarını 
ve yelkenlerini açığa almıştır. 

l3a bn la rı n ı ö)d üren iki 
kardeş cürn1ü bir birleri-

nin üstüne ;1 tıvor 
.J 

Urlada kayınpederini öldüren 
Süleyman oğlu Hasanla, Hasanın 
büyük kerdeıi Rasimin ilk istic
vapları Ağır ceza mahkemesinde 
yapılmıştır. Rasim bu cinayeti 
Hasana atfetmektedir. Hasan fıe 

miştir. kayınpederinin ağabeğsl Rasim 
Hava öğleden sonra bir parça 

k tarafından öldürüldüğünü iddia değiıir gibi olmuı ve yalnız 1 i etmektedir. 

vapur Alsancak iskelesine iki defa l3ir avda İzn1irde ölenler 
uğrıyabilmiştir. Ha va iki saa.t ~öy- ., 

le geçtikten sonra gene aynı tıd- İkinci kanun ayı zarfında 
detile devama ve dalgalar rıh- İzmir memleket hastanesine 377 

tımı dövmeğe başlamıştır. hasta kabul edilmiş, 325 kiti 
Bilhassa öğleden sonraki hava tedavi edilip çıkmıı ve 57 kiti 

liman dahi indeki gemiciler ve vafat etmiştir. 
--- - - -...#""..,,..,, .,,...___ ---

Dört yaşında 
-· .<· 

J)elikanlıdan çıkan dava 
Dört yatında bülüga eren ço

cuğun ameliyatı yapıldıktan son,ra 
hakkında bir eser yazmak mes e
lesinden dolayı iki doktor arasın
da çıkan ihtilafı tetkik için etıbba 
odası haysiyet divanı dün toplan
mııtır. Dünkü içtimada her iki 
taraf dinlenmiıtir. Haysiyet diva-

b "n bu mes'ele hakkında kat'i 
nı ugu 
kararını verecektir. 

liiJaliahınerde 
Dün Hilali Ahmer ccmiyetin-

d h ' · · ı· aı toplandı de i are ey eli ıç ım 
Şubelerden gelen evrak tetkik 
edilip intihap varakaları da taıdik 
edildi. Btınlardan batka daha 
mühim kararlar ittihaz edildi. 

..... ....-

Çan~}<!~lede 
13i r o-e111i Eşek adasına 

'"' bindirdi 
Çanakkale (Huıusi) 

İngiliz bandıralı. Hartfilt vR- , 

puru Çanal~kale civarında Bo~ça 
adası önünde Eıek adasuıa bın
dirmft bat taraf ambarlarına ıu 
girmiye ba~lamııtır · 

H rtfilt tahlis edilerek Çanak
a ı· ·Jm'•lir Hartfilt vakaleye ge ırı .... . 

hac taraf ambarları ar-purunun Y 

-klu" olduğundan su yaprnakpa yu 
" "nmüf Çanakka-ta olduğu goru ' 

. . mümkün olamadığm-lede tamırı . 
ı bula getirilecektir· dan stan 

Hartfill $500 tonluk İngiliz 
.1 id"r Köstenceden 8 000 ton 

ıı ep ı . " 
ükliyerek İngiltereye goarpa Y 

k üzre Boğazlardan geçmiı türme 
kazaya uğramıştır, 

''ize kay1nakan1lığı 
Vilayetimize tabi Vize kay

makamlığına vilayet daire mü

dürü Arif 8. tayin edilmi~tir. 

- -lbı'le isyanları sebebini runa ce 

Ve cilahı nerden tedarik ey-para 0 

lediklerlni sormuıtur · 

Sonra Necditten büyük hikim 

}erinden mürekkep teşkil oluncak 
• hk mede muhakeme-hususı m~ e 

. . l mak üzre bunları 
lerı ıcra o un 
Rtyaza uöndermiştir. 

Tahmin olunduğuna göre, e-

d mahkum olurlar ise 
ğer i ama 

ıb . .. t bunları affedip Riyazda 
nıssuu 

müebbeden 
emredecektir· 

hapsolunmalarına 

-O>S<- -

Ekn1ek 1( ı)a ra düstü . ~ 

Bu da iddiaınızı teyit e<.ic~· 
Yarından itibaren tatbik edil

mek üzre ekmek fiatları yeni· 
den on parn tenzil edilmit ve 14 
3 O para olarak azami fiat konul
muttur. 

Francalatfiatı 22,50 ta ipka 
edilmittir. 

Ekmek geçen sene bu zaman 
17 kuruı idi: 

T enezzülün devam edeceii 
ve ekmeğin nihayet 14,25 kadar 
ineceAi söylenmektedir. 

Memleketimizde buğday mah· 
ıulünün bolluğu ve cihan buğday 
piyasasındaki tenezzül ıehrlmiz
de de ekmek fiatlarınm ucuzla
masına Jıebep olmaktadır. 

Aşk olsun 
->~<-

~1üsadere edilen ekn1ek-
Jerİn parası nıı yeniln1iş? 

Cemiyeti belediye dünkü içti
maında Darülacezenin kat'i hesap 
raporunu müzakereye devam etti. 

Raporun masraf k11mı müza
kere edildilirken masrafın bütçe
de muayyen haddi tecavüz etti2i 
görülen ve ınüıadarr edilen ek
meklerin r .·asının &arfedildiği 
görülmüıtür. Tetkikı hesap encü
meni hu hususta iki noktai nazar 
ıerdetmekteydi. 

1 - Tahsisat tecavüz edilmit· 
tir hesabatın tazmini lazımdır. 
Fakat bu sui niyete makrun ola
rak yapılmamııtır.Bu defalık affı 
ve tashihi muvafıktır. 

2 - Tazmini mucip bir nokta 
yoktur tecziyeyi icap edecek 
nokta vardır. 

Uzun münakaıalardan sonra 
birinciıık kabul edildi. 

İkinci celsede Darülaceze 
bütçesinin tarzı tanzimi münak~
ıa olundu. 

Azadan hu kısmı emanetin bu 
müesaeıeye avans vermestni ve 
darül'acezenin bu avıuısa göre 
bütçenin tanzim eylenmeıini mü
dafaa etti. 

Nihayet hu meı·elenin de ye
ni bütçenin tanzimi esnasında 

dikkate olınması kararlaıarak içti
maa nihayet verildi. 

---
1'1ü. ııüdürü 

lzmir ( Huıusi ) 
Müskirat l\ ~ U. Asım B. iz

mirden ( Gülcemal ) ile hareket 
etmiıtir. 
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- Balta limanındaki içtima 

müellim ifgalin üzerinden saatler 
geçiyordu.Kırk dakika evvel Har
ringtonun yanından ayrılan {Ali 
Kemal) ve seryaver (kiraz Ham
di) mektebi harbiyenin yüksek 
kapılarından çıkarak köşe bucak 
d~meyip duruyorlar fiskos edip 
konuıuyorl ırdı. Bir mücrim gibi 
korka korka geldikleri otomobi
le binmişler, harbiyenin boğaza 

nazır ve hakim tepelerinden sür
atle geçiyorlardı. Nişantaşından 
Beıiktaşa,oradan da Ortaköy ta
rikile Balta limanına yeşil ağaç

larla çevrilmiş ihanet yuvasına 

yan! Feridin yalısına gidiyorlardı. 
Boğazm tenha bir köşesinde sa
yedar ağaçlarla örtülü büyük bir 
bahçenin denize karip bir kı-

yısında beyaz :boyalı yüksek bina
nın mermer sütunlu merdivenle
rinden çıkanların simalarındald, 
ıevince payan yoktu. Yarım sa
atten beri gelenlerin ardı kesil
memişti. O kadar çok zair geli
yordu ki, hariçten görenler bura
da bugün için bir fevkaladelik 

olduğuna şüphe etmezlerdi. Pa
patya gibi beyaza bürünmüş 

arıklı hocalar , Kafkasya 
mn bilmem hangi diyarından 

geldiği belirsiz belleri kayışlı 

kakmalı ımn'atli Çerkesler saçları 
omuz baılarına kadar uzatılmış 

fılozoflar, Refik HaHt gibi muhar
rirlc:r göğüsleri sırmalı yaver pa
şalar velhuıl her çeşitten insan 
şeklindeki canavarlarla lebalep 

dolmuıtu.Üç dört saat evvel Tür
kü yedi yüz yıllık şirin şehrinde 

yapılan tecavüzler işgal olunan 
müessesat resmiye eanki bu
radakilerin hiç bir alakası olma
malidl. Çok tuhafh buraya ge
lenler ıafakla beraber İstanbul
da tatbik olunan işgalden haberi 
olmıyan esafil zümreı;i mi idi'tevet 
bunların değil bugünkü ifgalden, 
günlerden beri devam eden f ehi
ketlerden hepsinin malumatı var
dı. Bu sefiller yaptıkları vicdan
ıızlıklardan bihaber miş gibi sa-

de gülüyor ağlamaları icap etti~i 
halde sırıhyorlardı. Maalesef ki 
bunlar vatahla hiç bir alakala
rı kalmamı~ tufeylilerdi. 

iüksek demir kapılardan gi
renler uzun bir dehlizi geçtikten 

sonra büyük bir salona giriyorlar 
siyah gözlüklü pos bıyıklı damat 

Ferit tarafından karşılanıyorlardı 
yeni gelenler mütemadiyen salo
nun kanepelerinde diziliyorlar 

yan yana oturuyorlardı bu gidişle 
salondaki koltuk ve sandalyeler 

kifayet etmiyeceğe benziyordu 
gelenlerin üçü dördü bir olu
yor bir köşede ayrı bir gu
rup halinde ahzı mevki edi
yorlardı. Yalı bahçesine nazır 

cadde ve sokaklar otomobil ve 

arabalarla dolmuştu. Her renkten 
her çeıitten vesaiti nakliye ile 
mururubur inkıtaa uğramıştı. 

Saat öğleyi epice ke;miıti. 
Hararetsiz güne§ latan bulun tarihi 
minareleri üzerinden gittikçe 
uzaklaşıyordu hakikate o gün 
için İstanbul halkına bir neş' esiz

lik bir heyecan vardı herkes ne 
olacağını ıaıırmıflı. Allah cüm
lenize yardım eylesindi. Damat 
Ferldln sağında oturan saksağan 
sesli bir softa muhterem ihvan 
diye söze baılıyordu. Yanında 
oturanların hepsi kulak kesilmiı 

seszls sessiz dinliyorlardı bu ya
van kelimeler Fatih camisindeki 
vazılara benziyordu. Bu hoca 
kim bilir nelerden bahsedecekti? 

- f şte bu gün gördüğü-
nüz şu büyük zafer, şu i fgal 
zaferi (damadı hazreti §ehriyari 
Ferit pş. h .)nin eseri himmetleridir 
diyerek işledikieri cinayeti kıy
mettar bir muzafferiyet halinde 
gösterenleri; muhalefetin tarihine 
zafer değil ihanet olarak kay
detirmişlerdir. Hoca devamla: 

-Cihana hakim hos koca İngiliz 
ordu ve donanması onun himme
tile istediğiniz yerde emrinize 
amade bir hale konmuıtur. Şu 

suretle ( paşayı müıarüileyhin ) 
liitufları bizlerin de hayatını tahtı 

emniyete almışdır. 

Artık Kuvayı milliye sözleri 
iotanbulda işidilmeyecektir. Şu 
dakikada bunlara alet olan ıeriki 
cürümleri derdest ve muhtelif 
mahallere nefiy edileceklerdir. 
Diyordu. Bu herzeleri bu yave" 
)eri yumurtlıyan hoca Sabriden 
başkası değildi. 

au riya dolu cümleler, bu it
tıratsız kelimeler hepsinin gözüm
de bir lemai sürur peyda etmişti 

bu ır.uvaffakiyet artık mevkii 
iktidara gelmek hevesini gün
lerdenberi besliyenlere hazır o
lun demek ti. Hakikaten biraz 
sonra istişareler başlamış, kabi
ne teşkili mevzu bahsolmuıtu. 
Gurup hctlindeki f ırkacılar kabi
neye dahil olamıyacaklar ademi 
memnuniyetleri ızhara hazırla-

nıyorlardı. 

Bu kadar istical acaba müh

rü Vahdettin eniştesine mi vere

cekti ?! hoca Sabri ile hoca Zey-

-nelabidin arasındaki gizli müna

feret (Şeyhullslamhk) makamı için 
alevlenmiıti, ikisininde göz dik
tikleri bu mevki nasıl paylşıla

caktı? velhasıl hırs tama, mev
ki iktidar hevesi vatanı elim ha-

le getirmişdi. Yavaş yavaş işgal 
gününün karanlıkları basıyordu 

şehirde hayut durmağa yüz tut
muıdu kabine listesi hazırlanmış 
derhal iradeye iktiran eylemişdi. 
Sad1razam ve harbiye nazırı da

mat Ferit, Şeyhulislam Sabri hoca 
hariciye Mustafa Reşit dahiliye 
Mehmet Ali, posta teliraf Refik 
Halit, maarife Filozof Rıza T ev-

fik, Adliyeye Tayar evkafa Vasfi 
hoca tayin edilmiş bülunuyorlar
dı. Ali Kemal ve daha bazı gü
ruh kabinede yer almamışlardı. 

Onlar da.muzahir şeklinde ça
lııacaklardı. Muhalifler istanbul 
işgalile beraber bilfiil iş başına 

geçmişlerdi. Benimde artık esrar 

englz vazifem tamam olmuştu. · 
Günlerdeberi yaşadığım helecanlı 

tehlikeli hayata veda edecektim. 

Biran evvelde Anadoluya geçmeği 
tasavvur ediyordum. 

(Devarr.ı var) 

'fercüına nlcr ve SC) yah 
celbi 

Tercümanlar cem'iyeti C. H. 
fırka sının himayelerinde tefkila
tı itmam edilmiştir. 

Mevcut ( 1 l 1 ) tercümandan 
GG tercümana vesll a verilmiştir. 

Tercümanlar cemiyeti lstan
bula seyyah celbi için teıebbüsatı 
ciddiyede bulunacaktır. 

BA ·r B0.3 ~ST.i.HSAL , , 
III 

Çok kere, klasik fikirlerle pek 
başımı;:: hoş değildir. Türk parası 
kıt mı, yoksa, kıymetsiz mit diye 
açılan bir görüş farkı, muntazam 
bir seyr halinde, bizi, yürütüyor. 
Bundan evvel, şu kanaate vasıl 
olmuştuk. Türk parası için bir 

mesnede ihtiyaç vardır. iBu da, 
ancak istihsaldir. Böylece, " is
tihsal,, hahsina geelince, yolumuz 
şu şekilde devam ediyor. 

İstihsal diyince, bunun, bir 
takım amilleri ve şubeleri olduğ!.l 
meydana çıkar. Belki, çok eski 
görüşlere nazaren istihsalde amil 
azdı. Fakat, medeni ıartlar, onun 
fazlalaşmasını icab ettirdi. Şube
lere gelince; ben, ancak, kıymet 
yaratan ve veren şeylere istihsal 
diyebiliyorum. Bunlar , ister 
maddi işler manevi olsunlar, 
bence, böyledir. 

Türkiyede geniş bir manala 
ve kaba bir görüş le, evvela göze 
çarpan istihsal şubeleri, maddi 
ofarak, sanayi ve ziraat istihsali 
olabilir. 

İstihsal amillerine gelince, 
bunuda, serınaye, say, tabiat, 
teıkilat olarak kabul edebiliriz. 
Teşebbüs, tesadüflerin bağlantı 
ve f ntibakından başka birşey 
olmasa gereku.-. 

Türkiyede istihsal amilleri: 
Acı fakat hakikat olarak kabul 
etmek lazımdır ki, Türkiyede 
istihsal amilleri çok dağınık ve 
adeta çehreleri tanınmaz bir hal
dedir. Bunlardan biri olan ser
maye hareketi ise, anla~ılmaz 
bir muammadır. Onun ne faiz ge
tirdiğini, ne mıktarının, ne dere
cede bir saye intibakile ne ks.dar 

kıymet verdiğini, medeni ölçü
lerle, ölçmeğe imkan yoktur. 
Kaldı ki, sermaye hareketi diye, 
büyük bir "Mouvemet,, da görü
lemez. Bu itibarla, sür'atle tetkik 
ve halledilmesi lazım gelen bir 
mes'ele vardır ki, o da, Türkiye 

sermaye hareketinin, bugün, 
içinde yaıadığı şartları tetkik et
mek ve bundan sonra ona bir 
hedef tayin eylemektir. Bu arada 
faiz nisbetleri ve buna mümasil 

bir takım tali işler de meydana , 
çıkacaktır. Her halde, sermaye 
vaziyetimiz, bizi düşündürecek 
bir haldedir. 

Say: sermayede olduğu gibi, 

sayde de :nüstakar bir çehre yok
tur. Bir çok kol ve bilek sallanı
yor; fakat, ne getirdiği belli 
değil. Bundan baıka, çalııacak 
bir çok kol ve bilek te boşta du

ruyor. Çünki, bunların sermaye 
ile, hangi vahidi kıyasi dahilinde 

birleştiği bulunamaz ve bilinemez. 
Binaenaleyh Türkiyede birde say 

iti va.-dır. 
Bu da şuuri olarak, modern 

memleketlerde olduğu gibi, tensik 
edilmelidir, buna tiddetle fhtiye.ç 

vardır. 

Tabiat : Medeni memleket
lerde tabiatten istifade telekkisi, 
çoktan değişti. Biz ise hala, eski 
halinde bir tabiat ve ondan bir 

istifade tanıyoruz. Medeni n.em
leketlerden hiç birinde taıa vvur 

edilemez ki, batı boş bir tabiat 
tanınsın ve onun göğsüne tohum 
atıldıktan sonra " Huda verir n 

diye beklensin. Nitekim, toprakta 
" tezyidi sermaye " ve " Rant ,, 
kanunları, muhtelif toprak itleme 
ve tarla usulleri de, bunu bize 
gösterir. Bu da, bizim, tabiatten 

de henüz modern bir ıekilde 

Sabiha H. ın nıangalın
dan ateş sıçranıış 

Aksa rayda l O numaralı evin 
üst katında ikamet eden Sabiha 
hanımın odasındaki mangaldan 
ateş sirayet etmiş ise de söndü
rülmüştür.' 

Kira yüzünden kavga 
etnıisler 

b 

Taksim de Kazancı mahalle
'iinde oturan Zehra hanımın 

evinde oturan tramvay biletçile
rinden Yaşar efendi ile Zehra 
hanım arasında kira mes' elesin
den kavga çıkmış neticede Ya
şar ef. çakı ile Zehra hanımın 

kaşının üzerinden yaralamıştır 

l(ulaksızazdaha vanıvordu 
,.; ,.; 

Knsımpaşada Kulaksızda Laz 

Osmanm evinden ateı çıkmış 
ise de söndürülmüştür. 

Ati nada 
->~<·-

l(onı iinistlerin tertibatı 
Al!na 16 (A.A.) 

' Zabıta Ritiuspastis gazetesi 
idarehanesinde komünistler tara
fından hazırlanmış g:zli bazı terti
batı meydana çıkarmııtır. 

Atina 16 (A.A.) 
Dün ele geçirilen komünist)iğe 

ait bazı a vrak ve vesaikın tetkikı 
neticesinde komünist propaganda 
teıkilatının Yunanistanda 1929 
senesi içinde bir buçuk milyon 
sarfetmiı olduğu anlatılmıştı. 

Müddei umumi dun tevkif edilen 
komünistleri vatana ihanet cürmü 
ile ittiham etmiştir. 

Bu1g«1ristan sefaretinde 
/.İyafet 

Sofya 15 { A.A) 
Sürkiye sefiri Husrev EBey ile 

refikası hanım ikinci diplomatik 
ziyafetlerini vermiıler ve bu ziya
feti parlak bir resmi kabul takip 
etmiştir. 

Rusy.cıda papazfor Hala 
hırs için uğraşıyor 

Moskova 1 () (A.A) 
Tas Ajansı bildiriyor: 

Piravda gazetesi birçok kiliıe 
ıeflerinin Sovyet Rusya aleyhi
ne açtıkları mücadele ile birçok 
ricali siyasiye ve parlamentolRrın 
Sovyet Rusyanın dahiti işlerine 

müdahale teıebbüslerinin manevi 
bir müdahale hazırlamağa matuf 
olduğunu yazarak herhangı bir 
müdahalenin ti<ldetle reddedile
ceğini bildiriyor. 

İsvestiya iazetesinde Sovyet 
Rusyayı siyasi sahada tahrik te
şebbüslerinin ağim kalacağını 

kaydederek "Sovyetler yeni har
bin kundakçılarına karıı muka
vemet etmemiıinl bileceklerdir. 
diyor. 

istifade etmeil bilmediğimizi 

lia ykırıyor. 

T eıkilat: Bu, bütün muasır 

bir kudrettir. T eıkilatsız bir 
istihsal, yüzde muayyen bir mik-

tar kıymet ge•irirken,bunun Yanın
da,teıkilatı tam bir istihtal, bütün 
bir heybetle kendini gösteriyor. 
Btzd~ teıkilat var mı? Hayır ! 
Eseflerle görmek ve söylemek 
icap eder ki, istihsalde bozukluk 
bir de bu cepheden geliyor. 

Kısa bir yazıda, daha fazla 
tafsilat vermeğe imkan yok. Bun
dan sonraki yazımda, kudretim 
derecesinde, iıtihıal §Ubeleri 
hakkındaki fikirlerimi ıöliyece-
ğim .. , KEMAL AHMET 

17 Şuba 

1\ önıürcünün kilidini 
kırın ıslar .. . 

H-ııeY1 

Aksarayda guraba u f" 
- Şere ı mahallesinde kömürcu btı 

dükkanının kilidi kırılın•§ 
eua'. çalınmııt.ır. 

AyıpJannıaz bayrnın 
üstüdür 

Aksarayda Murat paşada kil 
d ··kkiı"' duracı Cemal efendinin u ııl 

na bir hırsız girmiş bazı eıya ç 

mııtır. 

Bavranılık Elbise çalnıh 
• tll' 
Şehzadebaşında Şule kıra 

nesindeki odada oturan j\el<~ıı 
lisesi muallimlerinden Hayri B· 
odasının kilidine anahtar uydll i 
larak bir hırsız girmlf elbiseterll1 

çalmıttır. 

Şüphe üzerine Apturrahrl1"
11 

i!_min e bi~akalanmıştır~ 

[tf.l"PD~ 
Bu sene 

-·>~<-

Ala tu rl<a güreşler çok 
heyecanlı 

• 14' 
Şehzade baıında bu sene r . 

mazan münasibetile Türk stllo 
nunda pehlivan güreıleri bafl14' 

mıştır. 

Bu seneki istanbul pehli"11
: 

musabakalarına iştirak etılle 
üzre Anadolu, Rumeli vila:fetf 
lerinden ve Bulgaristandan ınarıl 
pehlivanlar gelmiştir. 

114' 
Pehlivanlar alaturka ya~ 

narak güreşmektedirler. pıı.i 
pehlivanlardan, Alem dağlı ,E:şre 
Tekir dağlı Hüseyin, Palolu rJııb: 
mut, Adapazarlı Duman Mehll1elı 
Bulgaristanlı: Mustafa, Manclır14 , 
Aptullah pehlivan başa gürefe 
ceklerdir. 

hti' Baı altına güle~ecek pe 
vanlardan Şileli ismail J(itef 

burunlu M. Ali, Edirnel; flııli~; 
Çatalcalı yetim Hasan, Çatalct'. 
Feyzi, İsmetli Hüseyin, pehli'1llıı 
lar ortaya güreıeceklerdir. 

d•' Orta pehlivanlarından Korı 
ralı Şükrü, karanfil Ömer, lb·tı'' 
pamuk Ali, Oıman pehlivanla:111 ' 

Deste pehlivanlarından Morıı'' 
Hasan, Kadri, Feyzi, Ali, Jbr~~ 
him, Ali Mehmet Erzuruf11 
Mehmet pehlivanlar güretıııe>" 
başlamıılardır. 

~e 
Pehlivanlarımız meıhur p 

eski pehlivanlardan su yolcu 1V"ıı 
Mehmet ve Veçhi pehlivar.lıı'' 

fıı' huzurunda güreşerek, buarll , 
ne bir surette güreıler yapınalct" 
dırlar. 

--·••t>-M ! ti<tol-<I•-- d 
Bir rekor daha kırıl ; 

Marisilya: 16 - (.t\·~0 
Tayyare Costes ile Code',,.

0
o 

üç saat elli bir dakikada ıı 1 rl1 
kilometroluk yol aldıktan so;ır• 
mesafe reko!unu kırmıfJıır ıco' 
Tayyareciler timdi müddet ~eter' 
runu kırmağa teşebbüs etrıı•f teri 
dir. İstrden saat 7-43 te geçtik p' 
zaman 1 !') saatten fazla uçu§ r;de 
mı§ bulunuyorlardı. Saat 1 (j-4- tt' 

şiddetli bir yağmurdan so~ı· 
çıkan kuvvetli bir kara yel ~ ,e 
garı tayyarecilerin harekeUrı' 
uçuşunu güçleştirmiştir· (;\•) 

İsf erse 16 do' 
il Co Tayyareci Costes e 1cor 

cihan mesafe ve müddet rj tef' 
larını kırarak saat 10-1 5 te ' 

deyere enmiılerdir. 
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İran şahının kız;~asıl satılığa çı
karıldı? - Nasıl evlendi?- Kesik 
başlar Şama giderken .. 

Yukarda İmam Hüıeyinin ze"- 1 
ceıi ( Şehrlbanu) nun aradan çık
tıfını yazmıthk. Bu kadının aki
beu hakkında mevıuk bir rivayet 
Yokıa:da, İran taraflarına geçtiği
ni iddia edenler de ekıik değildir, 

İslam tarihinde Şehri Banu 
ıüli.leıi çok mühim rol oynamıt 
olduğundan, bu kadının İmamı 
Hüıeyinin naııl zt:vceıi olduğunu 
anlatmağı fazla görmedik. 

İkinci Halife zamanında İran 
orduları mağlup olmuı ve İranm 
l!ıühfm kısmı istila edilmiıtf · 

İran ıahı (Y ezdi Kürdün ) kı
zıda lıtila zamanında esir edflmiı 
ve Medineye hediye olarak gön
derilmiıti. İkinci Halife ( Ömer ) 
eıfrlerin 1 ıatılmaımı emrettiğin

den bu kızın da ıatılmaıına ka
rar verilmit ve bil'i.hare İmamı 
Alinin müdahaleıile bu karardan 
Vaz geçilmiftir. 

O da: 

baıı) "zalimler cezalarını pek ça
buk bulacaklardır!,, Maalindeki 
ayeti ıerifeyi okuyordu. 

Kafile yol üzerinde bir men
zile geldi. Akşamlamak lazımdı. 
(Huli) nin evinde konakladılar. 

İmamın baıını (Hulinin) mut
fağında Tandıra komuılardı. Ge
ce mutfaktan nurlar çıktığı gö
rüldü. Y aklaıt1lar, kesikbaıı altı 
kadının ortaya aldıkları ve mer
siyeler okuyarak ağlattıkları 
görülüyordu. 

Bu kadınlar hazreti Ademin 
karııı Havva, Sara, Hacer, Ha
tice, Meryem ve Fatma idi. 
1 Şillerin itikadınca] 

Kesik baı: 
-Zalimin zulmünü kaldırmak 

için ben öldümse kederlenme
yınız. Çok yakında zalimler 
cezalarını bulacaktır. 

Diye cevap veriyordu. 

lf 

YARIN 

~r~giliz 1040 
-·') .. -~<--

İngiliz lirası, dün borsada 
1042 kuruıta açılmıı, 1043,50 

kuruıa kadar yükıelmif, 104 O 
kuruıta kapanmııtır. 

Türk altını borsa haricinde 
93t.i kuruıta açılmıı, 935 kuruıta 
kapanmııtır. 

Davet 
Hali tasfiyede bulunan Sıhhat 

ecza ticareti Türk anonim tirketi 
hissedaranı Martın 1 7 inci pazar
tesi günü saat ı o da Galata da 
Manhayım Hanında Katipzade 
Sebri beyin yazıhanesinde ıureti 
adiyede içtima edecek hissedaran 
hey' eti umumiyesi davet olunurlar. 

Laakal on hisseyi hamil olan 
hissedaran yevmi içtimaa tekad
düm eden on gün zarfında hisse 
senetlerini makbuz mukabilinde 
tevdi etmeleri rica olunur· 

l~uznan1ei nıüzakerat 
1 - Tasfiye memurlarile mü

rakip raporlarının kıraat ve taıdıkı 
2 - Bilanço kar ve zarar he

saplarının kıraat ve tasdikı. . 
J)oktor Fevzi Ahnıet .., 

Frengi, belsoğukluğu, cilt, 
prostat zatı tenasül ve kadın 
hastalıklarını en son usullerle 
az bir zamanda müsait ıeraitle 
teda "li eder. 

ı 1 Adres Babıali Cağaloğlu 
yokuıu köıe baıı numara 43 

Telefon İstanbul 38fl9 

, -.. .... l :-· ' 

Hacı Arif zade l " Bir meydanda bulunsun, 
meıhur ailelerin gençleri o mey
dana gelsinler kız kimi iııtihap 
ederse onunla evlensin! ,, 

Demesile, Yikız delikanlı
ların toplandığı bir meydana ge
Urilmıı _ve gençler birer birer ıa
hın kızının önünden geçmiılerdir. 

Baılar ve esirler Şama geti
rildi. Kesik batı bir · altın tepsi 
içine koyarak Halife (Y eı:idin) 

tahtınm basamağına koydular. l ! Tayyare biletleri ve 
Halife (Heyrezan) ağacından bas-

1 
umum gazeteler bayii 

İsnıail Hakkı 

Şehribanu gençler arasında 
lrnamı Aliuln oğlu Hüseyni (imam 
liüıeyfn) begenmeaile onunla iz
divaç edildi. 

Bu izclvacın lraniler üzerinde 
teıiri ıörülmemlı değildir. Bu 
huıuıta ilerde izahat verilecektir. 

* Keıik baılar esirlerle (Şama) 
dofru ıevkedtllyordu. Baılar mız-
raklara ıeçlrilmiı, Peygamberin 
ehli beyli ve imamı Alinin evladı 
çıplak Develere blndirilrniılerdl. 

lJmeribni Sadın adamları ne
tideler okuyor, muaviyi ve Yezidi 
medhdiyor, Aliye ve evladına 
ıöfüp ıayıyorlardı. 

Şiilerin itikadınca 
- Keılkbaı ( imamı Hüseynin 

ton ile imamın dudaklarına vur-
1 

j Çarıikapı N. G8 1 

du ve : 1,..t--=;;;;;;;=--== ;;;;;==;;::;;;;;;=;;;;o;;=;;;;; fi 
- Sen mi benim aleyhimde 

ıöyliyordun? sözlerini, imamı Hü
seynin kesik baıına hitaben söy
ledi. Baıın dudakları 3.çıldı. 

- Zalimler pek yakında ce
zalarını bulacaklardır! Cevabım 
verdi. 

(J)evaını var) 

r 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükkan 

lzm~ ........................ .. 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
. /' Cerrah Paşa Hastahanesi Operatöril 

lstildal caddesinde I~us sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

'l'r/1'(011: /Jı•y : /{j[fj --
Lala (Hahl ) ambardan ayrılırken 
Kemal Bey yavaıça: 

- Orada ınuhaıebeci varıa 
b . beklesin ! Dedi ir yere gitmesın, 

- Para için[değil mi ? 
- Evet .• öyle. · · 

1·ef rika nun1arası: 1 () 
Lala (Halil) efendi fazla bir 

görmemisU. fey aöylemeğe lüzuın h 
1 

k-
Nakliyat ambarından der ~ ç~bi 
tı K K . l b yin emrettigi g Kara Kemal Bey yavaıça dedi ki: 

- HaHI, ben burada bekliyo
rum, Hana git, milli ticarette 
neler var, neler yok bir defa sez
dirmeden anlayıver. Sonra bana 
gel .. 

- Milli ticaret mi ? bir fey 
olıa •izin oturduiunuz kantariye
de olur .. 

Li.la Halil vaziyeti derhal kav· 
ranu1 r1 - " " d 
d d · orunuyor u. Kara Kemal 

e i ki : 

- l\antariyede bir fey varsa 
rder Rltrnez •eni.de tevkif eder-
er. Halbuki vaziyeti (ticaretten) 

daha iyi ve tehlikeye d·· 
uımeden anlamıı olursun ! 

- Bir defa telefon etseniz ! 
- Telefon mu 'l bir 

1 · fey er 
varsa aöyliyebilirler mi ? 

- Doğru ıöyliyemezler. Bel
ki de baılarında adam vard 

ır. 

- Ôyle ise durma bı·r t 
' o omo-

bile atla git ve gel , • Eğer orada 
bir ıey yoksa alt kattan bizimki
lerin vaziyetlerini tahkik et .. 

Lala ( Halil ) artık durmaya 
talimat almıya lüzum görmerniıtt 
Çünkü her feyi o anda anlamııtı. 

I . 

· · ema e . ke 
bir otomobille Milli ticaret ıır -
tine giU. 

K K 1 beyin bütün i~le
ara ema M " illi ti

ri rast gidiyordu. Çunku m k 
b. ıeyler yo tu. caret firketinde ır 

Hatta, müdür de ınuhasebeci de 
Yerlerinde idller • yalnı.z vezne 

kapanmııtı. 
Lala (Halil) kimseye birıey 

söylemeden etrafını teceaaüs etti. 

Yalnız para alabilec~ğJ zevata (e
fendinin) selam söylediğini, ya
rım saate kadar tekrar gelecefi
ni ıöyledi. Ötekiler böyle geç va-

·, 

Sali.lfe 1 --
8. inci BUYUK 

TAYYARE PiYANGOSM 
2. inci keşide 1 1 ~1arttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 LiRA 
AYRICA: 15,000 10,000 Liralık ikranıiye 

ve 10,000 L.iralık bir · ınüktıfat. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

.... ~bbbbb~~>+~~+<~)~++++++++++••ı ................ 
:i: ÜSKÜDAR BANKASI . • ••• • .... • ••• • • •• 

100,000 LIRA SERMAYELİ TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

•i• Esnafı himaye mak~a<lile teşekkül etmiş milli bir mües-
::: si~c<lir. .Müsait şeraitie tccliyat kabul eder ve mutedil faizle ~I 
••• ikrazalta bulunur. 
._:. Merkezi: Usküdarda iskele kurbunda 
•~• Tel. l\atlıkoy 5!JO 

!++++++++++~++++~+++++++++•• 

1888 de teala edilmittir 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKlYE ŞUBELERi 
Galata, f»tanbui, lzmir, Samıun, Adana, mersin. 

\
7 ··tan Subeleri : Selanik, Atina, Kav&\a. unanıs ' ";. 

- I" banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi Her turu A 

r..- • den heaabatı cariye, çek muamelatı. ~ akçe '""erın 

~g~ga~§§g§@~:asssss:s~g 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cev~et P~I~ merhumun 

Liiğa tı Kuranıyesını havi 
R t efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından Osman eıa l . · 
t . dilm•ı Berizadenin te amlzınden Tevfik Bey ter ıp e · · 

,_ 

tara tından tashih ldilmittir. 

ilahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildliıinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı v'! altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 

k i Türk neıriyat yurdudur Mer ez 

m 

. 

l emre biraz 1'ıaıar gibi kit ge en ·• 
olınuılardı · 

gelmediğine göre bir defa o~ra
maaı lazım! 

Lala (Halil) efendi : • 
Bu günkü hesap kapatılma-

ben timdi gelirim diy'!rek sın, 

tekrar geriye döndü· 
Kara Kemalin yanına döner

ken Meıadet) h~nına oğramayı 

ihmal etmedi. 
Hayret ... Meıadet hanında da 

fevkalade birteyler yoktu. Bütün 
memurlar paydos etmiıler gitmfı-

1 1 (Hüsnü) beyle odacı er, ya mz . ( A 

(Hasip) efendi orada idıler. La-
la Halil) efendi gayet. kurnaz 

k Odacı (Haaıp) efendavranara , 
Ef dinin ~ada olup ol-diye : en 

du · ınadığını ıor . 
_ yok çıkmııtı bir d~.ha gel-

medi l 
Cevabını aldı. Bu cevap üze-

rine (Halil) efendi, tekrar sordu : 
_ Gelmez mi aceba? 

- Belli olmaz, §imdiye kadar 

- Peki kendisini arıyan ol
madı mı? 

- Hayır hiç kimıe ... 
- Ya.· ayleyıe Allaha ımar-

ladık ? Halbuki ben mutlak efen
diyi görmek fıterdim. 

Lala Halil efendi bö1le .&ı1e
rek aralıktan merdi•enlere .lol
ru .. yürümek istemtıU. (Haslp) 

(Devamı '\'ar) 
lf 

. 
Bir tashih 

Evvelki günkü tefrikada Ni
yazi B. (ıarraf ve onlikillklerden) 
biri diye yazılmııtı. Kendlılnl ya· 
kın tanıyanlardan biri ıarra.flık 
etmediğini yalnız vaktlle pede
rinin açtığı bir dükkanda eıham 
iti yaptığını ( on ikiliklerden ) ol
mamakla beraber onlardan daha 
nafiz ve alır baılı oldufunu izah 
etti. 
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ICocuklarınıza iyi kitap verme-@ 
1 niz mukaddes bir vazifedir. ; · 
: ~ 
• Altın kitaplar ~ 

Pertev 
~lüstahzırat 
fabrikası 

Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'ali mamu-

· ! K. K. ! 1 Altın yol 25 Altın söz 25 o,wı 
; ~:::: ::

1
diven ~~ Altın iı 25 1 

., Altın anahtar 25 Altın hayat 25 ~ 

i: 3 

latını muhterem 
ahaliye takdim 
eder, 

Küçük lıikayeler " 
K. K. ! 

KREM PERTEV 
Briyantin 

Pertev 
Evvel zamanda 2!1 6 Fili aldatan tavıan 3!) @; 
Altın nehir hükümdarı 5 ' Dostluk 25 ı 

Pertev dit ma
cunu, Pertev ko
lonyaları Pertev - , 

PUDRALARI 

Mercan adası 

Küçük karlınlar 

I< 0111a nla r 
K. 
75 

50 

Gök rehperi 

Ölüm yoldaı ı 

(ienç kızlar İ<s-:İn 
K. 

K. 
(j5 

=: 
! 
! 
~ 

= ilim kuvvet 
K. 

50 •!• Gene genç kızolsam 25 
~ i Umum~ o;;/~~;~ı;~~- ~~;d~caddcsi ! İstanbul dördüncü icra da

iresinden: 

'-~§~§§~@~~§§~~~§S~§~§~§§§§, 
Adanada yedinci daire 

Server beyfn Fatma Makbule 
Hanımdaki alacağından dolayı 
mahcuz Kadıköyünde Osmanağa 
mahallesinin Söğütlü çeıme cad-

desinde 78-76 ınaklup cedit 96 
numaralı tahtında dükkanı müı
temil nim katgir hanenin nısıf 

Su işleri müdürlüğünden: 
Silifkede Göksu ırmağı üzerinde yapılması lazım gelen mahmuz

larla muhafaza duvarı llltf:latımn ketif bedeli olan (297 41 ) lira 
46 kuruıla ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılarak 930 senesi 
Martının 11 inci pazartesi günü zevali ıaat 15 le ihalesi icra oluna
cağından taliplerin yüzde 7 buçuk teminat akçelerile sair veıalk
lel'ini havi kapalı ve mühürlü zarfların ihal~ vaktinden bir saat 
evvel İçel vilayeti makamında müteıekkil komisyona tevdi etmeleri 
ve evrakı ketfiye ve fenniyeıini görmek lsUyenlerl~ Adanada ıu itler~ 
müdürlüğüne ve Silifkede vilayet makamına muracaat eylemelerı 
ilin olunur. (4) 
,

·····················································:::~ ••••••••••••,•••••••••~•&••••••••••••m••••••~•~•••••• •• 
!i BEDAVA REKLAM! !i 
•• •• •• •• :ı 20 Nisan 1 O~~O :: 

,. ·- .. 
5! ANKARA 55 •• •• :: ((~liJJ1 Saııa)'İ Nuınune Sergisi» :: •• •• •• MÜNASEBETİLE •• •• •• 
:: Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından: :: •• •• :: «i'1iJ1i Sanayi KataJoğ·u» := 
:: - ~m 
• • buılacakbr. •• •• •• :: Bu kataloa halka MECCANEN dağıtılacaktır. :: 
•• •• :ı Adresler de n1ecc.anen basılacaktır. :: 

:: Yerli malı yapanlar, bu fırsattan istifade :: •• Onun için: •• 5: ediniz: isim, adres ve mamuliitınızı; :: 

.: 20 ~uba ta kac..f ar :: .. :: 
:: Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti ŞubelerJne bildiriniz! :: 

'-"······~·················································~ ~························································ .. 
İstanbul ithcilat gümrüğünden: 

Kilo 

250 Sandık 12300 
1 " 

2'>~ ... ' 
2 " 115 
4 n 315 
2 " 176 
ı n 57 
1 " 42 
1 

" 160 
ü Torba 35 
1 Sandık 227 
1 

" 59 
25 Parç. 

Marka 
cc 
JS 

LMDF 
GK 
FB 
HK 

" " 
n n 

1 M F F 

No. 

4451 
228 

4,5 

6 

1 

R VV 4700 
M Y 3816 

Cinsi etya 

Konserve balık 
Pamuk mensucat 
Mantarlı gece kandil 
Mürkkep 
Akimilotur 
Tel 

Porselen e§ya 

Pamuk mensucat 
Kahve 

ı 
hi11eıl be fi eh vefa fazla sına 
ıamil olmak üzre otuz gün 
müddetle ihalei evveliye müxa-

yedesirıe vazolunınuıtur. Hududu 
Selahattin bey veresesi ve Sü
leyman bey Ve Mazhar ve Hacı 
Bilal beyler ve Saniye Hanım 
ve bazan Maıuk hey ve tarafı 
rabii tarik ile mahduttur. Mez
kar dükkanın zemin katı beton 

olup derununda müsteciren hiıs
sedar Şevkt efendi sakin olup 

bütün mü§temilat, Şevki efendi 
tarafından inıa edilmiıtir. Mez
kur dükkan ayrıca bir kapı ile 

bahçeye çıkılır. Bahçeden bir 
kapı ile haneye girildikte ufak 

bir methel üzerinde bir aralık 
üzerinde bir mutfak yerli ocaklı 
merdivenli yukarıya çıkıldıkta 

bir aralık üzerinde mutf a~ın 
üzerine tesadüf eden bir oda 
mezkür aralıktan yukarıya çıkıl
dıkta bir methel üzerinde bir 
aptesane ve nıethalden sof aya 
geçildikte mezkur sofa üzerinde 
iki oda bir merdiven altı üst 
kat tavan arasıdır. 

Mahiye onbef lira bedelle 
derununda medyun sakindir. 

Elektrik ve Terkos •uyu techi

zatı mevcuttur. Bahçede üç 
adet birer odayı kulube olup 
altı buçuk lira bedeli icara mü
tahammil olup boıtur • Me· 

sahası tahminen dükkanin bir 
katlı mahalli yirmi yedi arıın 
üç katlı mahal dokran beı arıın, 
iki katlı mutfak ve oda altmıı 

İstanbul, 
Yenicami Caddesinde N°31 

Elbise fabrikasından 
• 

TEDARiK 

Bekir Kami beyin Nurettin 
Pata bini Cemal beyden borç 
aldığı altı yüz liraya mukabil 
birinci derece birinci ııra nu
marasile ipotek icra eylediği 

· Erenköy Bostancı mahallesi Bağ
dat caddesinde 6-l numaralı 
kahvehaneyi müıtemil ve rıh
tamı muhtevi sırf mülk bahçenin 
rubu hı ssesl birinci ihalesi yapıl
mak üzre otuz gün müddetle 
müzayedeye konu)muıtur. 

Kududu : Sağ tarafı vapur 
iskelesinin rıhtımı ve deniz, sol 

tarafı meydan mahalli ve hazan 
karakolharıe arka11 Bostancı 
dereıi, cephesi Vapur iskelesi 
caddesile mahdut iki bin zira 
terbiinde Bostancı iskelesi itti
salinde iki yüz yirmi yedi arıın 
tulünde muntazam rıhtımlı salat 

• kahve büfesile gazino bahçesi 

olup derununda bir kuyu on 
biri büyük otuz adedi küçük 
Çınar akasya salkım ve Diyandos 

ağaç ve fidanı vardır. İskele 
caddesi kazıklara istinat etti
rilmiı dikenli tel ile mahfuz 
senevi yüz elli lira icarla Ahmet 

ve İstavri efendilerin tahtı isti
carındadır. Tamamı (dört bin) 

lira kıymeti muhammeneli olup 
isticarına talip olanlar ve daha 

EDİNİZ 

Can Kurtaran 
merhemi 

Hayatınızı ölümden kur 
tarmak için zührevi hastıs
lıklardan sizi koruyan Cıs11 
kurtarnn Salvarjir merheoıf 
arayınız taklidinden sakınınız! 

--""' 

Üsküdar hukuk haliimliğind-
İsmail Efendinin Üıküdardt 

Atçı baıı mahallesinin Balcı yolıO" 
junda 99 numaralı hanede MaJıf 
bule hanım al~yhine kar111 oı.r. 
maileyha ihtara rağmen bir •1 
içinde hanei zevciyete· avdet .ti 
mediğfnden boıanmalarına kart' 

itası talebHe ikame eylediği da"•

dan dolayı hali hazır ikametgib" 

nın meçhuliyeti haıe.bile tla11,

tebligat icrasına rağmen gelmf1" 
müddeialeyha hakkında htttaW 
gıyap kararı ittihaz edilerek erJltf 

muhakeme 1 O - 2 - 9 3 O müsadl 

Pertembe günü saat 11 tayin w
lınmıı olduğundan tayin kılın•d 
günde mahkemeye gelmesi fi 

gelmediği takdirde hayatı mütl' 

rekeye avdetten imtina etlPff 
addolunacağını mübeyyin ka,.r 

naİne mahkeme divanhane.ı-' 
talik kılınmıı olduğu gibi keyfi~ 
gazete ile de ilan olunur. 

ziyade mal<imat almak Jstlyenler 
hi11eye muıf p kıymeti muham
menesi11in yüzde onu nispetinde 
pey akçeıini ve 029-5985 dosya 
numarasfle İstanbul dördüncü 

, - ı 
"\
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ARIN,,IN T'Al(''~ 
icra dairesi müzayede ıubeıine 
müracaat etmeleri ve 17·3-30 
tarihinde ıaat on beıe kadar 
birinci ihaleai yapılacağı ili.n 
olunur. 

Senei 
Resmiye 

1930 

Şubat 
P AZARTESI Seo"f 

17 HtcrJ1" 
ıs~ 

ı~~~--------~-------N amaz vakıtlarJ 

2 Sandık 
3 " 
1 " 

945 
127 
161 

20 

EL 
LS 
BB 

Alalı zürraiye 
Pamuk mensucat 
Piyik dökme demir 
Boya 

Otomobil aksamı 
Mamul ıeker 
Kabak çekirdeği 
Amerikan fıstığı 

bir arıın bahçedeki kulübe biri 
kırk iki yirmi altı ve yirmi bir 
arım olup dörtyüz otuz iki 
artın bahçedir. Tamamının 

kıymeti muhamnıc•nesi sekiz bin 

altı yüz kırk dört Ura olup talip 
olanlar hisseye musip miktarın 1 h~:~:~~:: 

• moda, ehven fiatlarla, son 

Alafranga 
•. d. 

G!ineı 
Öyle 
ikindi 

6,52 

12,28 

Alaturk•d. 
•• 

Günef ı,oG 
Ôyle 6,48 

İkindi 9, 3~ 
Akıam 12,0 

ı Çuval 30 
2 ,. 70 

ı ,, 50 Ceviz 
1 Sandık 60 Kakao 
Balada muharrer 1'9 kalem eıya 22-2-930 tarihinden itibaren İı· 

tanbul ithalat gümrüğü ıatıı anbarında bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. (3) 

yüzde onu nispetinde pey akçe
lerini alarak 929-5561 dosya 

numarasile 22-3- ·W tarihinde 
ıaat on dörtten on altıya kadar 

İstanbul dördüncü icra memur

luğuna bizzat veya bilvekale 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1 derecede suhuletli ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
kartısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

15,24 
Akıam 17~54 
Yatsı 19, 15 
İmsak 5, 12 

Ramazan 

18 

1 31 
Yatsı ' 
imsak ı!.$-

Ka11rrı 

1.02 
~ 


