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Provans fabrikalarna Selim Beyin ~ ... ____ _... Türk Askerleri Tramvay Aralta· 
veıateti e ısmarlanan vapurlar! Matt ~~.~akere larm4a hakarete maruz kalıyorlar! 

kaıanları daimi arızalar gösterdiği için ısnıar1andığı l\1arut: bir Türk maliye Bir resmi vazife dol ·,yısile Tramvaylara binen (l\leh
fiatlardan bir misli f azlay4l mal o)ncak olan vapur- mütehassısının beyanatı \ metçikler)herkesin i. inde arabalardan in~iriliyorlar! 

hıra Vt>rilen paralara yazık değ·il n1i? Bu ıOnkG reftklertmlsden Truw•J ara .. larıncla çok 
birinde Itır Ankara telsrafı 
vardı. Bu telırafta bir kaç gln- .. ,am tltkat bam ha.llıeler c•r-
denbert Ankarada bulunan O.- yan etmektedir. Vuife dolayııi-
manb B~aıı um11m mOdtlrG le birinci mevki Arabalara binen 
(Sorblyoftiln) hilkamete hiç bir Türk ordusuna menıup ( Meh-
tekllfte bfllunmadılt btldtrili- metler ) Tramvay bmpanya11 
yordu. me' murlan tarafından emval ha-

Son itlllerde aall muhafll- katet ve hatta tehditlerle araba-
de büyik im ehemmt1et atfolu- lardan indirilmektedir. 
ilan mG&.ktfat baklada m61Wn Bu aıkerlere kfmeenfn hamr.-
ve maruf Mr Türk mallyeclli- ret etme- hakin yoktur. bir aı-
nin mütalluını ıorduk. •- b l 

ker ffarkına varmıyerak lrlft~ 
Bir nu,.harrlr'mtzln aldıiı " 

ınütalAa tudar : meTld arabara b!Bdl dire onp 
- Evet J>u telırafı ben de b8t6a ya&ancdana itinde mahc11-

16rdim. ltarret e&medbll der- betmek ea hl,ak terbtyeılzltktlr · 
....... dotr.a 81yl•..ıt olmam. T....wa,. kum,.., ... bu ba-
E.aeen bir ~ Jila evel de ak- ıuıta me'murı.n.. kat'ı emirler 
tamları bıti..,-eden. bir refiki- vermelidir. Bir Tltk ukerl ebem-
nlzde, bu tel ~ yazan refiki- mlyebiz bir Jaabt~ ppll diJ• 
nizin makaa ıayealpl bak- biç btr zaman bir kedi ~ayJ'lllU 
kile lfhamed bir ere batma- ad>• arabalardan ablamaa. 
kale çıkmıtbr EsaM.D aakerler Tramv.q JI- 1Tram•aJlardaa halsaretle tndlrllea 

Kış günlerinde bu ~ehl~lkeli vapur1ar<.'a seyya h~.t 
etmek m(cburıyt tınde kalan halk kitlesi 

1 
puru ile arkadaıının çok fena 
vaziyette olduğu iddia edilmek
tedir. 

Bu vapurların ( Kazan ve 
il~m ) borularının 11k ıık patla
•••lar ... tuerek ve yamalana 
Jlal8alana hS, gün feci bir 
kaaya sebebiyet verme l lhU
mallerinden babaedtlmektedir. 

Bu mea' elede aııl ıayanı dik
kat olan nokta bu vapurların 
b ' ' d abare uaya ıtrmiı olan (Se-
lim) bey namında bir zabn tavaı
autu de ıımarlanm11 olmasıdır. · 

llalbakt, va!Jurlar, ıonradan 
..,.,_ alreq. bu zabn meydana 

Refiklertnlmfft ta11onlanada iklnd mevki araba Bir Asker 
bekleye bekle7e bldaueılne zor 1 kl'd ) b b ri ba w.ı•• 
tesadilf etUkleri ı,ın ell&~ekl ~ ~ .;: b a ) .,... 
remal evraka •ek~ :rerln• Je- ~~r :nkat ettfi-

~enaelr ... tıle aharad• ,. uıttre bllmak .-ııe ( ........ ... .... *" 
•D•••• 1,. 0 t•ı 't ... Arabalara ) 1>1....... .._ ( ..&ıı·alılıııı141ıtl 

cumetmeala .. fa.,dam olaca"" olmaktadırlar. ~-- il• 
ı;--er k_11 ... - Aekederln ~ere bimaep kah,.ı.t. 

tını anl•mak, a.ldea mü.- ~ ;,- , B -"-..1 _._ 
killdür. blriDcfleN fala•ıSasi'DI temfD • T ........ M ... ı.tm .. pwa 

Mevzuu bahta tel.afa se- t..etmekl•t.IJOi'I& (belediye nlum- F•r• -halıulte OjHIJ .... '· ...... 

lince: Bunun dcldtyetfnt am.- Janaa) unaa hdeket atmele çok l•)'Ull dikkattir. AlakaMr-
mak için esatlara kadar ın- mec&urtlur. tna tldMtle •·- cldılulderbd 
mele, tahliller yapmap 1.6- ÇGJdl, ılrket ( alb tklnd mev- lbeclertzl 

""ma,t!'.::··,.:'!"1:,'·.. 1 

Piç olarak dogan çocuklar için 
Partıten kallualt Ankarap d 1 k 
kadar attmlfUr· Ankara (Niı) ÇOCUk btfakm_ 8 0 a _8fl yapllaca 
olmatlılı pbl menl1ntn tenu-" .. *llDdan evvel aeyrlaef aln 

..... 7 • .,....,... ......, ...... Pro- l'aptedf.:. ..,kere W karara 
ftDI ,........_ ......... .mtf 1ıul' ek ol.lata •ubalrak 161· 

dh ....._. ol•Mhtı n 1op- 1' eni ve medeni bir fikir: Cemiyeti belediye düakü 
he1ızc1tr. içtimada şimdiye kadar darülaceze kabul edilmeyen 
ıad~:..:ı: .;".:.. '::::: piç çocukların bundan sonra alınmasını kararlaştırdı oWuiu (Ka-..ıi) (Helbeb) ya.. b6rı..at,_.• Acaba muamele 

o ,_.,. ..,.D ebnlftlr? 
liyectlerln .,aluada• Wdltet- DOn cemlJ•U beledi,. top- J arerek hu taleltlD reddtat w.il. 
tiilmls bu ..a-k•ratm, pek landı Hutraada ,.hrtmlzde top- Cere1an .Un .On•k•" ..u-. 
miblm m•' eleler Gaertnde yG- lana~k •• bepelmllel TClrlut •inde teldtfbı bit,. •ctlllade 

Yunanistanda iktiaaJ&i buhran: 
Esnaf büyük bir~ingaıc.ıetti radQG anlqabJGI'· kulGpler 1ıoapeıtna kartıhk ol- mGzalcerel&De~ar •erildi. 

Memlekea.r ... ikttudl ı'laama k ..... J.et bia lira itala iaak- •---..1- -- Daril'.a- 1 
..... ma .-.,. ekua•· Aawn 4"111Q91 -- -en n 

hadim olacapt laanetle zan- kmclaW .. lla kabil muawe- heeabı bU lllP0111DllD mGab-
netUflmiz bu ehelllDıl1etl.l mi· Raatt 8. _.~:le beJ'etl umumi- Nllae ....... eılllWI. 

Gümülciioede bütün esnaf büyük bir Bıit!~g 
.diltckinlan)ıı ~saat kapadılar ve dükk/jpara 

'1y™1 bayraklar a~tdarf nara zakerelerln, BefOll parça hah netlerin ._..., ile Dlall ltecle 
ahı •erlıl sfhl J&l'Un aaat zar· C Jrararlrle IU:eddcbfnl rl ~ ee clarll•a...,.tn 

V.acalata•• iallll Trak.,.
ı. ... wı ........ D 

T~ '4Allltll •ır 
ldaiilr~. 

bt ... net C&mtlldae
..... emaf puu t*tnde top-

TUlımil •• bt\JGk 'bir 1Dft1na ak
telml'1erdlr. Mlttnı eenaıbada 
btltGD dokklnlar lbeı aaat mıd
cletle kapalı kalmqtar. Etnaf dnk-

=:-te =-ohirıı:-- Afganistaoda G~··~g: ' 
Bir mallyeel TGrk ... .a,- •• c ..... • G.ümrulden ındirnıek için 

••Jtp ttaret ec1ertm1cı mtlzake,. Karışıklıklar devam hır konferans toJll:anmışl 
IDeftUU pek ...... oldulu için, ediyor 
llrGfmelerln -••n zama• Bonbayclans 
ta. tevekkaflln ....... ., .n-· ıuetelin• bıld1rllcltılne 
ber •akit ~th-• .fakat .--
bu demek, tdafeJDclen J»lrjala .,.... Nadir Han alefhiade vaat 
ıut niyet aahlbl olclutu ..... Itır tqan hareketi hazırlanmak-
obnacham1 da t.kclir ............. dadır. Bu lıyan harekU Şlnarl 

t Bizler' -UJ• •eklleU ti• kablleıl tarafından terllP edil· 
ktısad" b h O.ananla BaDka11 arwnclak•, 

k.ı ı . u ran ı"çı"n ~- lr L mit olup elyem , __ L.lıe efradı Ka.- J ıerek Devlet ._n UJ ve ıerea ..,.. 
çe 1 en sıyah bayrak diler (avam) 1116-kerelerlnlll bil ile Pata•• ara.-lakt yol Gze-1 
da iyi bir anlaımaP IDtlncer ola· rinde mevki tutmuı ve Torkba .. 

Jan rma •Gclabale •-• b 1·- d •1-' l 
1 1 bı lu e~ı, ame- cafı " a aD-tma an uu -·· ••bb lflD blklmet aıkeri 
en n r llllı aalonlan terket- tarafın ela meJllDUll lralacals - -
mele mecbur kalmııtar L.....1..-t--•• .....,..tanna muka-kan-.undeytz. ._...-

Bunun Ozertne matazada ka- Birle mlMm " fttuil ....- et111elr.tedlrler. Pııaverde 
lan amele ile lıatz amele btrlete- mluMreler e.naamda ~ '* çok Afıan ricali ve bllhaısa 
rek Polla kuvetlerilll taı ve IOpa .e•b'*"'-ne bueket aruMll ~m hemtlreıl ile ıabık 
de berb&detmlflerdlr. oldutanu matbuatm talrdtdert- ı gandahar Vahıl ve Afıanlıtaıua 

Mataaddıtı yarah ve 1newkuf ff.:ı,.:===li'mİİil•lllli.... •abık Pariı ıeflrl mabıur bulun-
oldutu lllWirtlmektecllr. . maktadırlar. 

-Dertlet .. utuıa ~ .. 
Bu tene pahahbk ar diJe 
ba:rramlık aJı111clalua fıenWer 
aimrlklert ...... .. lr 
konferana yapmıtlar• ...... 

ıelec:ek ba,,..... alınsl 

,, 
r 



OOLL·a 
i\1ev..:ana çıkarılan 

l~azanç vergisi 
Geçenlerde barut ve mevadı 

infilakiye inhisarmın istihsali, 
işleri kakkında 1926 senesinde 
teşekkül eden İbrahim bey zade 
Lütfü bey şürekası kollektif şir
ketinin bu imtiyazı istihsal ederek 
anonim bir şirkete devri tahllye
sinde elde ettiği mühim mıktar
daki kazanç vergisi ketmettiği ve 
verğisinf vermediği ynzılmıştı. 

Dcfterdarlıkda meydana çı
karılan bu mektum kazanç üzari-
ne zecasile birlikte (530000) lira
lık vergi t&.rhedilmif ve vuku bu
lan itiraz üzerine tetkiki itiraz 
komisyonu bu vergininin kanuna 
muvafık olduğunu tadik etmif idi. 

Haber aldığımıza göre tetki
ki itirazat komisyonu bu kararı
nada maliye vekaletinde müte
şekkil kacanç temyiz komisyonu 
bu sefer mezku:- komisyonca 
yeniden tetkik olunarak def
tardarhğın tarhettiği verğiıin 

kanuna muvafık olduğunu tasdik 
edilerek evrak iade edilmlttir. 

Şirketin aza11 İbrahim Bey 
zade Lütfü Bey, arslan Fresko 
mahtumları Kemal N~si ve hasat 
biraderlerdir. Def terdarlıkca 
bunların emvali üzerine haciz 
konmuştur. Kemal Nasi geçenler
de Rusiyeye kaçmıştır. Lütfü 
Bey ile arslan Freskolar hali 
iflasta.dırlar Yalnız Hasadın 

mağası üzerindeki haciz ıinf az 
olunarak içindeki mallar atıl
mıştır. Tahsil olunan para cuz'idir. 
verğinin mühim bir kısmı şirke
tin hali Jflaı:ta olmasından dolayı 
henuz tahsil olunmamııtır. 

indistanda 
•> 4 

İstiklal günü 
Bombaydan: 
Geçende Lahurde içtima eden 

Hint kongresinde karar verilip 
ilan edilmiş olan "Hint istiklal 
gnü,, bütün Hindistanda parlak 
bir surette tes't edilmiıtir. Yal
nız burada merasime ittlrak 
edenlerle komünistler arasında 

bir vak'a olmuıtur. 

.Ahırlar asrilesecek 
~ 

Şehrimizdeki ahırların asri
leıtirilmesi hakkında verilen milh 
let mart nihayetinde bitecektir. 
Martta teftiıat yapılacak ve ahır
larını asrileştirmeyenler teshil 
olunacaktır. İcap edecse son dafa 
olarak üç ay için mühlet verile
cektır. 

Şôförlerin n1üracaatı 
Şöf örler takıl ücretlerinin 

tezyidi hususunda Dahiliye Ve
k leline de müracaat etmiıler
dir. Şöförler, emanetin haksızlık 
elti~ini kendilerinini zarara ui
tadıklarını iddia eyledikleri ci
hetle vekalet taksi ücretler hak
kında emanetçe yapılan tahkikat 
ve tetkikat dosyasını talep etmiş
tir. 

kreş kısmına ait fasıllar tetkik 
olundu. 

Darül'aczede asri bir ahır in
şasiyle mıktarı kafi inek beslenil
mesi ve Çocukların bu ineklerden 
sağılacak sütlerle beslenilmesi 
esasi kabul edildi. 

Darülacfz.eye fimdJye kadar 
yalnız An~sı, Babası olmıyan 
çocuklar kabul ediliyordu. Bun
dan sonra fuhu~ neticesi ıuraya 
bura ya atılan çocuklarında kabu-
lu kararJaştırıldı. Ancak çocuğu 
\>ırakaçakların hüviyetleri belli 
0lrnası için Avrupadd oldu~u gibi 
o.arı tesisat vücude getirilmesi 
~.e~alp oluddu. Bütün bu icraatın 
onurnüıdeki Hazirana kedar ikmal 
edilrn I" "h e • '' \1e icap eden ayı a v 
pruJelerın derhal ihzarı karar
laştırıldı. 

Afganda 
~--~c-

J3eçe sakının hariciye 
nazın 

Moskova: 18 - (A.A) 
Kabilden bildiriliyor: 
Beçe Sakinin hariciye nazırı 

vekili ve Amanullah hana hiya
net etmekle maznun Mehmet 
Veli hanın muhakemesi yapılmıı 
ve idama mahkum edilmfıtir. 
Karar] Nadir hana arzedilmittir. 
Amanullah han mahkumun af
fedilmesini mutazammın bir tel
graf çekmittir. 

SıhhiYe nıüstesarı 
"' . 

lzmir 19 (A.A.) 
Sihhat ve içtimai muavenet 

vekaleti müıteıarı gelmiıtir. 

Şehrimizdeki sıhhi müeaseseierl 
· gezdikten sonra Aydın sıtma mü
cadele mıntakaaını teftif ede
cektir. 

Iran parası düşüyor 
Ankara 19 (A.A) 

Aldığımız malumata nazaran 
'son zamanlarda İran parasının 
tenezzül etmekte olmasına bina
en paranın daha ziyade sukutuna 
mani olmak üzere lran devleti 
gümüı meskükatını altına tebdile 
karar vermlrtir. Bu suretle lran 
hükUmeti memleket dahilinde 
harici para muamelatı · ve kam
biyo alım satımını murakabe e-

debilecektir. 

J->oJisJe halk arasında 
nılisadenıe 

Berlin 18 (A.A) 

Polis Albayrak namındaki 
komoniıt gazetesinin brolarına 
ver vermif olan Lirbnecht'ın evi· 
ne i"ıal etmiıtir. Yapılan tahrri
yat neticesinde ısyana ve hiya
neti vataniyeye teıvik eden bir 
çok vesikalar elde edilmııtir. Bu 
esnada civar sokaklarda polis ile 
halk arasında müsademeler ol-
muıtur. 

)
1 unanista nda bütün 

fırka reislerinin ictinıai 
Atina ı 9 (A.A) 

Meb'uıan meclisi hariciye 
encümeni dün toplanmıştır. Bütün 
fırka reislerininde ittirak ettiği 

bu ictimada M. Mihalakopulos 
Ankarada mütehasaıslar tarafın
dan kaleme alınmıf olan projeler 
ile bazı noktalar hakkında elyevm 
mevcut olan fikir ihtilafları hak
kında izahat vermiştir. 

Kon1ünistJc hudut haricine 
<ıtıJdıbr 

Lükksemburg 18 (A.A) 
9 Şubatta Esch'te komünistler 

tarafından yapılan nümayif do
layısile polis tehlikeli unsurları 

faaliyetle aramakta ve hudut 
haricine çıkarmaktadır. 

4100 cani 
Londra 19 (A.A) 

Şikagodan Deyli Meyle bildi
rildiğine göre mezkur ıehir za· 
bıtnRı heyecenamiz takiplerden 
ve kanlı mücadelelerden sonra 
ıon hafta zarfında 4100 cani ve 
eüpheli eıhns yakalanmıştır, Bu 
sayede şimdiye kadar failleri bu-
lunmamış olan 500 cinayetinde 
failleri meydana çıkmııtır. 

Konferans 
-·>~,-

Aln1anya muztarip nıi? 
Cenevre 18 (A.A.) 

Gümrük konferansında İngiliz 
murahhası M. Graham, bir takım 
kollektif itilaflar mü:ıakereıi için 
lô.ı:ımgelea arneli çareleri tetkik 
etmek maksadile bir komite teı
kilini teklif etnıittır. Alman mu
rahhası M. Schmitt, sermaye 
fıkdanından tamirat için vuku 
bulan tediyattan ve itsi:ılikten 
muztarip olan Almanya'nın iktı
sadi va:ıiyetini mu:ıllm bir ifade 
ile tasvir eylenıittJr. Mumaileyh, 
iktısadi sahada milletlerin yek
diğerile anlaınıalarını ve birbirine 
yaklaımalarını temin için tefriki 
mesaiye Alrnanya'nın amade ol· 
duğunu ıöylenıiıtir. 

İzzeti nefis 
Bağdat, 18 - (A.A) 

Hicaz kıralı ile İrak kıralı 
arasında vukubulacak mülakatın 
mahallini tayinine dair olan na
zik meı'ele lkı aile arasında 
cereyan eden Uzun münakaıalar
dan sonra nihayet bu mülakatın 
Basra körfezinde bir İnalllz harp 
gemisinde v•.tkuhulması suretile 
halledilmiş ve bu veçhile her iki 
tarafın izzeu nefis muhafaza 
olunmuftur.• l>_e\'eran eden bir 
ıayiaya na:ı~ran, Hicaz kıralı 
sahra polis rnevkılerinin ilgasını 
ve bundan sonra da bu nevi 
mevkiler in§aıının menedilmesinl 
talep ey lerrıiıtir. 

Bravo 
->t-o-ı<• -

Alnıan kabinesinin şayanı 
takdir bir hareketi 

Berlin 18 ( A.A ) 
Gazeteler Alman kabinesinin 

B - kruvazörlerinin inıası için 
1 1930 bütçesine hiçbir kredi 
f koymamağa karar vermif oldu
ğunu yazmaktadır. 

Sol cenahla teşriki . 
mesaı 

Paris 18 (A.A) 
Müfrif sol cedah matbuatı 

müstesna olmak üzre bütün gaze· 
teler M. Tardieuıdün ıon buhran 
neticesinde kıymet ve ehemmi
yetini kayhetmemit olduğunu 
ve daima flk safta bulunduiunu 
yazmaktadır. Yalnız, mumailey
hin iktidar mevkline gelebilmesi 
için sıhhi vaziyetinin müsait ol
ması ' lazımdır. Bu takdirde de 
M. Tardfeu, sol cenah ile daha 
fazla teıriki mesai etmek mecbu
riyetindedir. 

Paris 18 (A.A) 

Bu ğün odasından çıkmamı§ 

olan M. Tardieu öğleden sonra 
sol cenah cumhuriyetçilerinden 
mürekkep bir grupu kabul etmiı
tir. Mezkür grup M. Doumergue 
tarafından çağrıldıiı takdirde 
tekrar iktidar mevkiine gelmesi 
hususunda ıarar etmiıtir. M. Tar
dieu müteakiben M. Francols 
Poncet M. Loucheur, M. Lautler 
ve M. Loui Marln ile görüımüıtür. -- --------------

Dahiliye vekaletinin bir tamimi 
Arap harfları kullanılmıyacak 

Baz; vilayetlerin hah\ arap harflerile tahrirat yolla
n1akta oldukları nazarı dikkati cclbetmiş ve Dahiliye 

vekili Sükrü Kaya B. bir tanıiın teblig etnıiştir! 
"'> • 

Yeni harfler kanununa ragmen 
bazı vilayetlerin Dahiliye veka
letine gönderdikleri tahrlratla.rda 
Arap harflerde yazı yazıldigı na
zarı dikl a.tt celbetmiftir. 

Bunun üzerine Dahiliye vekı
U Şükrü ~aya Bey, vilayetlere 
ğönderd!gi bir tamim ile inkılap 
prensiplerinin t~tbik.inde a~a.mi 
bir hassasiyet gosterılmesinı ih-

tar etmittir. 
Ankara miihahirimlzin Posta 

..... Di~kal-a•em•~ 
-)~~(·. 

·lstanbutda (Yarın) gazetesi 
namına Aboııa yazan hiçbir 

Yoktur. memurumuz 
Gerek bu namla ve gerek baı-

ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseye ıııüracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmatllası lazımdır. 
Aynı zamanda heman İstan

bul (4243) e telefon edilmesi 

reca olunur. 
Çünkü bir takım adamların 

gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın
mıştır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etrniye

ile gönderınif oldugu tamim sure
tini aynen neırediyoruz: 

Bazı Vilayetlerden Vekalete 
gelen evrak arasında Türk harf
lerinin kabul ve tatbikı hakkındkl 

kanuna muhalif olarak arap harf
lerile yazılrnıı müsvedde ve der· 
kenarlar ve notlar görülmekteelr. 

Cümhuriyetin en mühf m inkı· 
lap hareketlerinden biri olan harf 
inkılabının vatanın her köıeıinde 

taammüm ettiği bir zamanda 
halka bu hususta rehber olacak 
memurlarımızın bilakis kanun ile 
de men edilmtı olan eski arap 
harflerile muamelatı resmtyeyi 

tedvir etmelerine müsaade edil
mesi irıkılap hareketlerine münaf 1 
olduğundan bu büyük inkılabın 
mefhumile de hiç bir zaman kabflt 
telif değildir. 

Binaenaleyh ka vanln 'Ye niza
ma tın tamamii tatbikı ile mükellef 
olan rüesayı memurinin yazacak-

ları yazıları yeni harflerle ve ica
bında yapacakları müsveddeleri 
Yeni harflerle yazmaları ve me~ 

murları da bu suretle ya:ımağa 
alııtırrnaları lazımdır. Vali Bey
f endJlerin de ara.sıra tefuıler ya-
parak kanun hilafı hareketlere 
meydan vermernelerinf inhılap 

cektir. 

J prensiplerinin tatbikatında azami 
•-•m•D•ı;am•IE derecede hassasiyet ve kııkanclk 

göstermelerini rica ederim. 

--)~1·-

Yeni islahat 
Bonbaydan yazılıyor; 1.1 

d. pfltl 
Afganistan Kralı Na ır . l _ 

"i eıır e Baha Sakkanin idam etti• i 
rin ailelerine maaı tahılı etlll ~· 
muhtacine muavenet için de ~~~ 
hin Afgan Rupyaıı sarfını ta 
eylemiıtir 

Kral müılüman kadınlariP• 
1 rr istedikleri halde açık çıkına • 

na musaade etmittir. 
Kral ailesine mensup kadı~· 

ların sokaklarda otomobiller e 
gezmelerinde izin verilmtıtir · 

Afgan Reisi vükelası 
Kabilden yazılıyor: 

Afgan Reisi vüzerası Guııoı 
Mehemmet Han veft..t etmiıtlr· 
Emaaıullah Han zamanında tf cl' 

hu· ret Nazın olan mumaileyh ..i 
yar bir zat idi. 

İki kıral arasında 
·H~-

Ktra} İbnissüut ile Af g~11 

kıralı arasında 
Ciddeden bJdlrfliyor: 

Necil ve Hicaz hükumeti yeıı1 

Afgan hükıimetini resmen taf11' 

mıı ve bunu Afean harf cife 
nezaretine bildirmtıtlr. 

İ3on1bay n1üzesini berh8"" 
va edeceklernıiş 

Bombaydan yazılıyor : 
Müze memuruna müracaat 

eden bir ecnebi Hindli talebedell 
bazılarının müze binasının altıP' 
bomba koyduğunu veyahut kof 
mak üzre bulunduğunu ve buoıJ 
bir k~ kitinin konuıtukları esrı"' 
da hittesabüf duyduğunu haber 

vermlıtir. 

Müze müdürü derhal taharri• 
yat icra etmlf ve hakikaten fflııt . j" 
asarına mahsus kısmın altıııP 

gazeteye sarılı bir büyük honıb' 
bulmuı ve alıp polis idaresif'e 
gön dermit tir. 

Polis fail ve failleri aramakl~ 
meıguldur. ,, ..................................................... ,-' 
Fransada kabine işleı1 

Londra, 19 - (A . .Al 
İtalyan muhtırası bu akııııı' 

noıredilecektir. ) 
Parla, 19 - (A.> 

M. Doumergue, iatiıaretleriOe 
bu sabah ta devam etmtıtfr. Alc'1 •• ılyon demokratik grubunun re• 
M. RaynaudJ Elizeden çıktıkl'ıı 
sonra gazetecilere voki ol!: 
beyanatında meclisin bir g\I 
evvelki kararının hükumetin usı' 
umi siyas~tini hiç bir veçhde 
ihlal etmiyeceğlni söylemiıtlf' 

ıı' M. Blum, da fU beyanatta b ıı 
lunmuıtur: Sosyalist fırkaıı'11 ıJ 
bir teklif karıısında bvlundıtf1, 

takdirde idare mevkifnin me•" 
ıJı 

yetini kabule hazır olduğufJ ~I 
eğer bir radikal hükumet teıe1'~, 
edecek olursa fırkanın hu bil ı 
m;te muzahir olacağını, f "~:,. 
bir temerküz kabinesinin tkti l6-" 
mevkiinde kalmasına mani 0 

cağını M Doumerguı' e söyledi~) 
Pariı 19 (.A• ,, .. 

M. Doumergue, : öğleden •:1,.. 
ra istiıarelerine devam etJ111f ili 
Ö •"' ğle üzeri M. Tardteu rrıe e'e 
cariye hakklnda M. DounıetS'tJ 
izahat vermiıtir. 

ttl 
Barut deposu tutuş A) 

(.A· 
Atina ı 9 Jefl 

Şehir civarındaki köY'1~;1 et' 
birinde bir barut deposu itll )<tııt'• 

\ mittir. Nüfuıca zayiat ço 
ı Maddi haıarat ta büyüktür· 



~20 Şubat 

Haynt sigort~ işleri nıes'elelrlne h·r nnzar! 

Bu memleket de 
birçok namlarda 

Hayat Hari.{ ve 
yapılan sigorta ! 

YARIN 

Cami Bey 
<- -

Bir tefrikadan dolayı 
tahkikat istiyor! 

Cami Beyden aldıiimız varakadır: 

Sahife ı 

-' . 
Memlehet haberleri 
İzmir de Seydiköy 
--~ Gislcrtlikleri r11fiyat tabloları nıes'elcsi .. Ilayal sigor/ala-ı 

larına yazılanlardan ne kadar kaç yaşına kadar yaşıyor, 
kaç yapna kadar ne ücret veriyor'! Çok mühim bir nıalıimat 

Cumhuriyet müddei Umu
miliğine yazarak dercini rica 
ettiğim açık arizemi, önce ali.
kadar Polltlka aazeteıine aön
derdlm, bir çok kerreler mil
racaat ettim, neırettlremedlm 
Bu arizemin dercine musaade 
buyurulması ricaıtle hürmetleri
mi taktim ederim: 

Ticaret odasının senelik 
·•tro-C~ 

Belediyesinde tef tişat 

Hayat ılıorta muameleleri- 1 Mesela otuz yatında bulunan 
nln akt ve tedviri ameliyatında bir pbsın 10,000 frank bir ser-
vefiyat tablolannın esaı ittihaz \ maye için bir sene müddetle 
edilmekte oldufuna göre hayat ( Muvakkat sigorta ) bayatı~ı te-
•lıortaıı muamelatı erkanın hük- mln ettlrdlkte ne miktar ucret 
mGne tabidir. vermesi icap eder ? 

itte bunun lçlndlrkl Avrupada Baladaki yaı için ve fiyat 
olıun Amertkada olıun bilumum tablosu gölleriyorki tarihi vila-
ha1at ılaorta kumpanyaları tara- detlerlnden bilitibar ahvali takip 
fından teıbtt edilen ücurat tarı- edilen bir milyon kitiden otuz 
felert her kumpanyanın çalıt- yatına gelinceye kadar yalnız 
lll&kta bulundulu memlekette ( 4:38, t 83 ) kltlıl berhayat kah-
veftyat istatistiklerine nazaran 
lanzım ve tatbik olunan vefiyat 
tabloları esasile tertip edilmlttir. 

yor. 
Berhayat kalan bunlardan 

ancak ( 431,397) neferi otuz bir 
yaıına kadar muammer oluyor. 

Açık arize 
1sta11bul Cıımlıuriyel mıiddei 

ll mıımili~i makamı alisine 

14 Şubat 1930 tarihli Pole· 
lika gazetesinde "Malta Çeteıt,, 
invanh hır yazı vardır. Hüklı
met tarafından maltada bulu
nan zevata gönderilmft binler· 
ce liranın tarafımdan " yok edil
mit ,, olduğu yazılmak ıuretile 
bir ıui istimalden babı edil
mektedir. Bu ıuJ iıtimal cür
müne vaziyet ederek ifayl vazi
fe buyurulmaıını Cumhuriyet 
idareılnin fazileti namana rfca-

f aaliycti Seydiköy belediyeıi hakkında 
ıon ı<ınlerde bazı tlklyetler] 

İzmir ticaret odası 1929 ıeneıl vuku bulmuıtur. hımlr Ytllyet 
meni raporu, matbu olarak neıre- makamı tahkikat yapmak Qzre 
dllmlttlr.Raporun;ilk kısımları,oda- mektupçu Şevket beyt memur 
nın,memlekettn mali, ıınai ye iktl- etmlttlr. Şevket bey iki annden 
ıadt tıler etrafında temenniyatı· bert mahallinde tahkikat Ye tet-
na haaredilmittlr. Bu temennlyat kikat yapmaktadır. 
vaktiyle gazetemizde tafıllen in- Yengesile beraber 
u1a .. etmıtur. yakaJanan Hüseyin 

Raporun ikinci kıamı evrak lzmlr, Torbalının Çapaklı k&· 
ve büro itlerine münhaıırdır · Bu- yilnde yengeıl Hatfçe ile cürmQ 
radakl mal(kmata aöre 929 ıenesi methüt halinde yakalanan Htııe-
zarfında 162 kiti ticareti terket- yinln intihar kastıyla kendini 
mittir. 37 tlrket feıholunmuıtur. yaraladıiını yazmıttık. Hüıeynln 
4: taneıi lflaa kaydedllmlttlr. intihar etmeyip kardeılHaaan Ali 

Gene ayni sene zarfında Türk tarafından yaralandıiına dair 
tabiiyetinde 209 Türk, 64 Müse- bazı emarelere teıadüf edllmtıtır. 
YI, 9 Hırstıyan, İtalyan tahliye- Hatiçe hanımda, müntehir Hil· 
tinde ı MüseTI, 8 Hırstlyan, 7 ıeyinde bunu tekzip etmekte ite· 
Franıız, 6 Jngillz, 5 Alman, 4 1- ler de, tahkikat her iki cepheden 

l 1 Yoguslavyalı, bir de Rus tetkik edilmektedir. 

::r~caat etmit ve bunların kayt Kadın kahramanı 

Hayat ılgortaıının nazariyatı 
hakkında burada tatviU kelim 
etınek takip olunan gayenin 
'h..rıclne çıkmak demek olaca
iından burada basit bir ıurette 
Gcnratın ıuretl tatbikinden hah• 
edecefim. ve eminim ki b~ bap
ta Terece~ fu.bat fte ılıorta 
llrketbace ıerek ılıorta muka
Yelenamesıntn tarihi lnklu.•ın· 
... enel •• ,_.k laldaıın
tlaa - ..... ı.ufa ecJilmiı 
.. tlçtl•tm wm•lea lade.ı 
llitllnlrcm olaieclıflln anlatmak
tw, 

Binaenaleyh otuz ile otuz bir 
yat arasında bir milyon kiıide 
( 6785 ) kiti vefat ediyor. itte 
bu esas ile otuz yatında olan 
( 438,183) kiti fayet beyinle
rinde ittlrak ederek bir 'lene 
ıonra aralannda vefat edecek 
ıeriklerinln her biri için eıhabı 
lıtlhkaka ( 10,000) frank tazmi
nat vermeyi kararlaıtınalar ne 
miktar bir aermaye meydana 
koymalan leam seleceli doıo
nnlmekte tlr.l.,bu ıermayenhı 

6,785 + 10,000 67.850,000~mlk
tarında olma11 iktiza edeceği 
aılklrclır. 

•J ederim efendim. muameleıl yapılmııbr • .Kutadaımdan iHodo Raa 
Odanın 929 ıeneıi varidab namında bir tahıı 6ldünn MG~ 

Ptanıız kumpan1alan fenni 
lldbat Gatadı ıehrl Dl'riyarclın ta_.. •Wll Teflıat tablolarına 
ıare llflmlerl tahakkuk ettirmek
te oWuldanndaD bu tablolann --.u teebltlDI bilmek lizundır. 

Şu halde bu karara ittirak 
eden ( 438,183) kitinin birine 
miktarı mezkurdan babet eden 

hine iıe 67/850/000/438/183 
frankdırki takılm ameliyesi icra 
edildikte her keıtn 1~5 frank 

Metr Emil Apelin bu bahtı · 
hakkında neır elUll eeerde ken
dini 8aorta etUrmek isteyen bir 
............ kacr.t ...... ..ıe 
heeap edilmlttlr. 1 

yermesi lbım ıelecelt meydana .... 
• 
l&tiklil harbi malGtlerinden (111) 
ıata verilecek nakti mükafat! 

( ............... . 
'Y~oi çıkan kanun mucibince ( 400) liradan ( 100) 

liraya kadar mükafat alacak zevat kin1lerdir? 

Cua AJmtap ilacı Mehmet 
otlu Hae11 Abdelkacllr w, J1 
milliye efradaadaa Slleıw otla 
Şakril 200, Gut AJ1Dtap Yahya 
mehalleılnden Şeyh Mehmet otlu 
Şerif t oo, Fırka ' hlcam tabUnı 
efradından Hüseyin otlu Abdullah 
100, Aktehlr Meıudlye kariyeıln-
clen Zekeriya oflu Şerif 100, Ya
aıa çawı• Ahmet çawı otlu 
?tleiuaıaet A'YDI 100, Karacabey 
Mmı tab1a'1111daa HileJln ollu 
ŞQ&, 100, Mdla efradından Halli 
otla Mehmet 100, Cebelibereket: 
0-.anlye ukerbk tubeslnden 
kala Halil .... lle"-et 100, 
Fıl'lar ti ala7 le ta1.u. ı bilek '1 
Mehmet olla AWtlker1m 100, 
Ala, as bilik a Ali oi111 c..aı 
200, Alb '2 tabur 8 Emrullah 
otlu Raa 100, Ala, 188 tabur ı 
bilik 2 n•f~rl Olman otla Dar-
muı Ali 100, Gaslantep cepba1 
...ıtı efradından Abd6lkadlr oilu 
lıfat 100, Fırka 15 alay 56 tabur 
J halik 5 HGteJln otlu Klmil 100, 

Meclisi vilayet ı 

( Dünkü nuıhadan devam ve hitam ) 

Farka 11 alay 12'1 tabur ı b610k 2 
l.matı oalu lbrahlm 100, Gazian
tep ceplıett mtlla efradından Aklt 
otlu Maawa. Ç&Yaf 100, Garp 
cepheaı depo efracltndan Abdur
rabmua 0 ilu Kertm 200, Alay 82 

tabur 8 b61Gk 11 efradından Salih 
otla Salih ıoo, Fırka 9 Alay 25 
tabur 2 b6l6k 1 den &ıt oflu lb-
rahlm 200, Ş...)(ı K-Lı M 

~aann ez-
kenet karlyeılnden Dede oflu 
alamet 100, Kaıtamonı G61 nahı
Jeai Kavak karlJestnclen Hamdi 
otlu lfallt 100, Fırka 86 alay 

2 
balnk 2 den Battal oflu Mehnaet 
t 00, Fırka 42 alay ao dan Hasan 
otlu Mevlüt ıoo, Fırka 4 hücum 

taburu balük 1 neferi lbrabtnı ol
lu Mehmet lOo, Malla •fradı'Mlan 
HGHJID otlu Osman ıoo, Farka 7 
alay 2 tabur 8 bölQk a den Emin 
otlu lımall 100, Fırka 57 alay 176 
tabur 8 d616k 1 O den Apak oflu 
Osman 200, Mllıı efradından Ha· 
aan otlu Ahmet 200. 

Bozuk sütler 
Bozuk ıtıtlertn boyandıfı 

doiru deylldir. Ünanet bu aıbı 
ı&tlerl imha ettll'lllektedlr. 

Kuyudan çıkan ceset 

ô 

Medlaı umumi Tlliyet bu aün 
~'<ak Te ameli bayat mek
ta,.,......~41& hey'ett hamiye 
lllGn •• _. ı..zu.ıanan raporu 
hant llle~h'--"Ur. Amelt kaz 
F-..• .. __ ~n bulundula hına 
-..-au ...._. lar.afuaclaa ltıal 

edllmıkte oldup ethetl b 
mektep clOJUnu e u 
andaki eald b.__ı_u-.atıe kartı· 
c:4lldlaı. -.ına ..ıcı.dde-

Kartalda klr~banede bele
diye Relıl Alt efenclllıin bahçe .. 
•indeki kyudan bir kadın ceaedl 
çakanlmaıbr. Ceaedln hüviyeti 
meçhul olup tahkikat yapılmak
tadır. 

I 

CAMI 

Limanımızda 
~ 

Çarpışan vapurlar hak-
kında tahkikat 

Evvelki rece limanımızda çar
ıan Fiımum" ltalyan yapurtle 
İngiliz vapuru arasında vula,ıbu
lan müıademe hakkında ticareti 
bahriye mildirlyetlnce tahkikata 
devam edilmektedir. 

Müıademe Saray burnunun 
açıklarında olduı,adan Ucarell 
bahriye müdlrtye\lnce limana 
••len b6;11. aeftalr- -.ap•l•1111 
dan (Kap Poler) Almam vapurtle 
(Homerlk) lngtlla seyyah vapuru 
Bofaz içi ve Marmaradan ıelen 
vapurların yolları üzerinde de
mlrlediklerinden, ayni zamanda 
boiaz ıulari tiddetle aktıiından 
ileri ıelmtıtlr. 

Hatta evvlkl ıün Marmaradan 
gelen ( Aylo ) vapuru lltmanımız· 
dan hareket eden ( Kap Polar ) 
ıeyyah vapurlle kartılaımıı feci 
bir kaza daha vukubulmaılna az 
kalmlıttr. 

Fakat kaptanlann lllanavra· 
il aayeılnde mosadementn 6n6 
alınmııtır. 

Ayni u.manda mlaademe e
den vapurlardan birinde ıeyrfıe· 
faln kaptanlanndaD Rıfat ve Ha
aan kaptanlar kıla•uzluk etmek· 
te idiler. 

Bunlardan ıufat efendinin 
tecriibelerl ve ehlt1elllz bir kı
lavuz kaptan otdufundan bunun 
hakkmda da ayrıca tlcareU bah· 
rlye liman dalretlJICe tahkikata 
baılanılmııtır. 

~~ 

Def terlıkta imtihan 
28 ıubat cu111a ıiieO deftar

lıkta, 111aaıı a,da 1 O • 85 lira 
araıında olanlardan terfi ana· 
ıunda bulunanlar ilDUban ecllle· 
celderdlr. 

lınuhana hariçten de 19ralU 
haiz olanlar dahli olabılecelder
dlr. 

Kazalara karşı mı ? 
Koaka aluaray, Taksım Har

biye ve Edlmepapı Saraçhane 
arasında tram-.aylann aol taraf· 
takı kapılannı da açarak halkın 
Buluvarlara inip çıkmaıını bu 
ıuretle otomobil kualarma mer 
daa ••rllm ..... ı kaırarlattmlmıı· 

~-

f d 19nef hanımın mabkemeetae 152881 lira 72 kuruı, aar iyab a 
48868 lira 61 lmnııtur. Aradaki diln aiırceaada devam edllmlf· 

_, __ b Ur. 
fark, EmlAk •nkuma .,.... or- Kutadaıında -.erdllt lfad971 
ca mabıuben bank•1a yatınlmıı- lzn11r mahkemesinde ketim ve 
tır. Raporun clıfer kıamıncla, fı- lnklr yoluna aapan Hamit ve 
Ubbarat, neıri1at •• latatlıUk lbrablm namındaki ıabıalann, 
biiroıunun hariçten dahile, dahil- aleyhinde takibatta bulanulma-
den harice kartı vaki ltUfaclelf ıım müddet umumtllk makamı 

lıımaıı izah edilmektedir. lıtemlı ve bası noksanlann ik· 
ça • ı· d 
ızmİr çuval SUİ İstıma 1 maliyle, evrakın klmılen mG -

del umumilik tarafından hlr 
lzmırde, Çuval ıul llU~alin- daha mütaliaıı için muhakeme 

den de layı vilayet idare hey eUn· talik edtlmlıUr. 
ce in.umu muhakemelerine karar İzmir hapishane hadisesi 
verilen memurların IUraz müd-

bu,__.-kta .lmıır H.piaaneden kapalar deU bu akıam hitam auııc -
la'1'f hadfıeıf traf ında )'&pılan tahdır. lzmirde bulunan........,. tedlr ldkat evrakı ,ncldel umumilik 

e-.rakları tetkik ecltlmek k makamı taraf mdan eaaı mGta· 

Tetkik bkıı::...-ı::.;ıe ~=let lia ile 6çüncü istintak dairesine 
Maliye Te tir iade edilmııtlr. 
ıura11na I~ • MOddeı umumilllfn eaaı mO· 
Ayşeyi kaçırıyo larnıış tallaıında Serprdiyan Ali Raza 

Seferfhlaarın Doianbey. nahl- efendi ile •arcllyanlardan Ali 
,..mde mukim ı 7 yatında A11e efendinin IGzumu muhakemele· 

l i de bir k•z ayni köyden Aılllt rl, haplaane mGdOrG Cemil H-
ım n d k ....... lmı yln l1e men'i muhakemeal hteD· oilu Oaman tarafın an a~ • 

l 
__ ..1e u.blta Qaıunı yakalaaut, mittir. Kararname bulb tan-

k
MUda -L-ve-• ... • tealbn etm•tttr. sim eclileeekur. 
... ..,. ı-- ···------~~~-

İbret alalım: yunalılar tütün itle
. e nasıl ciddiyetle sarılıyorlar? 

nn ·ı · · k Id ı · ı· l l tütün verğı ennın a ırı masını ıs. ı-
Yunan 1 arlA "k kongresinde verilen kararlar nelerdır? rlar Se cınt 
yo · m6d6r6· acllea ve mlkemmel olarak leıl• 

Y ucarel umum büt.n. h unan k 1 tiitün müıtahıll· al ve tOtane alt un uıuıatın 
niin de ı1t1ra 1 

himaye cemiyeti bu kanaldan pçmeıl. 
teri ve tlltOn ktetmlı- 15 - Faaliyete baılıyacak olan 

... La- bir ltlfma a • , 
asaıı m ... - ziraat bankaıının ıermayeılnln 
lerdlr. ti da alınan kararlar tezyidi ve 1imdl7e kadar m•lb 

• Bu ~ :ün kongreılne teblil banka tarafından tGUln çlftclılne 
(Se:!':!ur. kararlar ıunlardır: yapılan lkrazata illveten bu,.. 
edl 1 _ Tntan clnılerfnln lılllıı nede mahlm miktarda para ıkras 

GtOn yetlıtlren yerlerde tdO· oiunmaıı. 
adi t , ın nev'i, bu ıure e o!!!!!!!i!'!!J!i!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!lii!& 
-ıan zer ~:::nııtan totOn lıtlhaa-

Kara hisar tllDdlkl az fakat deler il 
... aasaran, "'tü aabaa h ltnln temini ve tu n 
toton fı~ .::,.ıoniin baıka ziraata 
eken ço l k tin mabıulltı 
ıevkl ile mem e ekan paraıının 
gıdatye harice çı k6yl6niin 

dahilde ka=w:ıa;7 dofr~dan 
maif8Unln --ı tmeıinl imkan 
doiruya ı~n e 

aabuına :kll·llkl ecneblyede tl-
2 - rtk!lar. tetb ederek Yu

ıara fabcınanln b6yilk bir kıımı
nan tOtebl ..ıyaaalara ithali. 
mn ecn r• l 

_ TGtenlln ma lyet fiyatı-
nın ~ezytdt tçln tütün llzerlndeki 
........ D tahfif&. 

f - ihdası •akule kararla.-
tanlaD bu titan enilUUWbllD 

Ankara: 18 ( HMUll) 
Şebin Kara hl1ar TaldillM 

ıabık Tekir dalı vlliıl Arif Hik
met bey layinedilmiıUr. 

Yerli ilaçlar 
Ankara: t 8 ( Huauel ) 

Yerli mtutahzarlann amil T• 
ya meı'ul miidiirlerl vefat ettlll 
takUrde, vartıler mGatahsar yap-
mala ıalahlyetll lıeler ma.Har 
yapmata devam edebileceklerdir 
akal taktirde bir mea'ul m&IGr 
tayin' etmek ıureUle yeniden 
ruhsatname almak•vn lflerlae 
de-.am eclehlleceldenllr• 
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~luharriri : H.ALi'r CE~lAL 
Her hakkı Mahfuzdur ·-------1ö • 

Uzun bir korkudan sonra ge- fe alinmııtı. Her nedense o be-
risin geriye gene eski mahpese nim gibi, kimse ile görü§türülme .. 
geldik daha demir kapılardan mek hakkından mahrum değildi. 
girerken bütün nazarlar beni sü- lıte bu zatı muhterem pencere-
züyor, hepsinde müşfikane ve den görüşmekliğimizi istedi. Ye-
i;milsiz bakıtla bana in'jtaf edi- rimden yavaıcana, kalktım, nö-
yordu. Pis ve karanlık z.ındana betçinin itilmemesi için ayakla-

rımın ucuna basarak yanına so
gelmit çatmışdım. Birazdan sonra 
çok sevdiğim (S) bey ismindeki kuldum ne istediğini kemali teha-
inzibat zabiti arkadaıım güç hal likle ,soruşturdum. Vaziyetinin 

vehametini taktir ettiğini ve ni
ile ziyaretime müsaade alabil-

hayet yarın değilse öbürgiin asa
miotl. Bir müddet de onunla gö-

caklarını duyduğunu işittim. bu
rüıtüm ve konuıtum iyiki bu ar-

nun için bana insani bir muave-
kadaş o dakikalarda gelebllmiıti. net yapmak istediğini buda an-

Çünki, biraz daha sonra ihli-
C'ak söyliyeceklerimi harfiyen 

lattan men edilmekliğim tenbih tatbik etmekle kabil olduğunu ve 
edilmiıtt. Ayrı bir höcrede ikinci behemhal yarın gece yarısı Bekir 
bir nöbetçi muhafazasına konul- ağadan kaçıra bileceğiO.i bilvesi-
muştum. Arkadaşım (S) beyden le anlattı muvafakatimi talep etti. 
hariçteki vaziyet hakkında azçok Tabii böyle vaziyetten kurtulmak 
malumat edindim benim için kim arzu etmezdi. Ne çareki ben 
neler cereyan ettiğini sordum, fU söylenen sözleri imkansız gö-
maalesef, sadra §ifa verici bir rüyordum. Evvela bu arkadaıda 
havadis elde edemedim. Mevku- bir mevkuftu, saniyen onun kes-
fiyetim müddetince bu refikım- mek istediği demir pencere par-
den büy'ük yardımlar gördüm, maklığını ne ile kıracaktı ? Evet 
gece oldu her ıeyden mahrum bizden evel (N.) pafa kaçmııtı. 
yalnızlık içinde bunaldım bütün Ama onu parmaklıklardan 
.gün devam eden istcvaptan hasıl deyil muhafazasına memur tev-
olan mülahazatı tahattür ederek kifane zabiti (Ş) bey hamama 
yaptığım vazifemin kudsiyeti bir götürürken araba tle kapılardan 
bir lahze gözlerimin önünde can- çıkıp götürmüt ve bir daha avd~t 
landı. Divani harp reisi nemrut etmemiılerdi. Bu ne olabilirdi; ba
Mustafanın ld&m sözü bu vazife- husuı ki muhafız bir zabitle 
lerimin yanında hiç hükmü yoktu. birlikte oluna! ya bizim için 
Fakat bilmem neden e 0 dakika- vaziyet böylemi idi? bunları dü-
larda yöreğim çot. sıkılıyor, ru- tündükçe olamaz diyordum. 
hum muazzep oluyordu. Allah Arkadaşım bu kadar itırnr beni 

çok düşündürdü. bir ,türlü onun 
hayırlara tepti! eylesindi. Sağ k b ı d d' noktai nazarını a u e eme ım 
gözümde fazlaca seyriyor!. Oai- ya diyordum. Kaçarken bir sün-

ma başıma bir fenalılC gelmeaen gü darbesi yersem ve yahutda bu 
böyle olduğu vakidi. arkadaı muhaliflerce .seni bıra-

Bunu pek çok defalar tecrübe kacağız fakat ıunu kandırıb 
etmitdim. Çar naçar üç gündür kaçırmak bahanesile öldürtelim 
bir damla uyku yüzü görmeyen demiı olmaaınlardı, olmaz, . ol-
gözlerlmi zorla olsun kapamak; mazdı ıu günlerde kim kıme 
hiç olmaasa ıu yalnızlıktan bilfs- itimat edebildi. Herkes canını 

tifade biraz olsun uyumak üzre kurtarmak kayğuslle neler yap· 
altıma atılan ot mindere uzandım. mazlardı ki, bulunduğum yer bir 
Bütün biraz evelki tahayyülatı zindandı. orası her çeıit insıınlarla 
unutur gibi oluyordum. Gözlerimin dolmuıtu. beyler, paıalar vel-
yarı açık; aralıklarından kapuya hasıl her türlüsü vardı. Bunların 
doğru bakıyor, mu haf azama me· içinden bir tanesi çıkıpta beni ne 
mur askerin silahına dayanmıı maksatla kaçırır ve benden ne 
bir halde ayakda esneyerek uyu- İnenfaatı olurdu ? benim hizme-
klamak üzre olduğunu görüyordum. timi buralarda bulupta bana zahir 
Onun bu hali bana nfn.ıif duymak olaC"ak inıan1ara inanmak doğru 
isteyen çocukfar gibi geliyordu. ve samimi olabilirim idi? düıün-
İçim geçmitdi bilmem, kaç dakıka düm pek çok düıündüıp çünkü: 
kadar uyuyabilmitdim. Bir sar- düıünülmeyec.ek gibi e§iralarla ,, 
sıltı ile gözlerimi açdlm. Etrafım- karşılaııyordum. 
da kimseler yoktu. Nöbetci nefer- (Devamı var) 

( . 
cik eıki halinde duruyor gözle!'i 
kapalı uyuyordu. Beni bu sarsıntı 
ile uyandıran kuvvet ne idi? Aca
ba Kürt Mustafanın dediği gibi 
ldammı edilecekdim. Onun !çinmi 
uykudan uyandırılmıştım? Bu he
yecanla arlık uyumak nasip olma
yacaktı. Baıımı arkadan ellerimin 
fçlne aldım, sırtımı duvara daya
yarak bu esrarenğlz sarsıntıyı 
halle çalı ıyordum. Kulağımın di
binde souk bir insan teneffüsü 
beni hayretlere gark etmi§di. 
Aca ip bu havada -nerden geliyor
du. lhulattan nıemnu olduğu bu 
odada böyle bir rüzgflr gibi cereya 
nı kulağıma üfleyen kını olabilirdi?! 

Bu hava rüzgarının geldiği is
tikamete batını döndürerek mü
sebbibini aravtırırken birden bire 
duvardaki ufak pencereden bir 
el ivareti il sus diyen birisini 
gördüm.. Bu ıahs bana ikntiyen 
yabancı değildi, buda benim gibi 
mevkufJnden birisi idi. Ermeni 
tehciri mes'elesinden tahb tevki-

Davet 
C. H. F. Müfettiıliğinden : 
20 Şubat 1930 Perşembe günü 

'(Bugün) saat onbevt~ in'ilcat ede
cek fırka grubu ictimamda hazır 
bulunmak üzre meclişl umumi 
azayı muhteremesinin fırka mer
kezini teıriflerini rica ederim. 

Zayi : Pederimden muhasses 
37092 numaralı maa~ cüzdanımı 
zayettim. Yenisini çıkartacağım
dan eskisinin hökmü yoktur. 

Müteveffa M. Reıltpaşa Ke
rimesi : Fatma Münire. 

Can urtaran 
merhemi. 

Hayatınızı ölilmden kur
tarmak için zührevi hasta
lıklardıın sizi koruyan Can 
kurtarım Salvarjlr merhemi 
arayınız taklidinden sakınınız! 

YARIN 
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1 ParisV·n geldi. Borçlar 
n1cselesi için hükuınctle 

tenıas edecek 
Pariste bulunan Türk dainler 

vekili Zekai bey dün Parlsten 
ıehrimize gelmi§tir. 

Zekai bey borçlar meselesi 
için temas etmek üzre Ankaraya 
gidecektir. 

Soınyacı l\1ustaf aınn 
111uhaken1esi 

Koskada Somyacı Mustafayı 
öldüren Y akubunda muhakemesi 
dün Ağır cezada yapıldı. dinlenen 
tahitler, Yakupla Mustafanın 
arasında ticari bir rekabet oldu
ğu, Yakubun bu sebepten Mustafa 
ya çok 'kızgın olduğunu söylediler, 
mamafih Y akubun Mustafayı 
öldürürken görmediklerinide ilave 
ettiler. 

Muhakeme hadisenin vuku 
bulduğu Laleli camii civarindaki 
mevkide keiif yapılması fçin 
9 Marta kaldı. 

J3oğazlar kon1isyonu 
Boğazlar komisyonu Amiral 

Vasıf Paıanın riyasetinde içtima 
etti. 

Cemiyeti akvama verilecek 
olan l 7 sahifeden mürekkep 92H 
rapornnu ikmal etti. Rapor 928 
in aynıdır, 929 da da Karadeniz
de faikiyeti bahriyenin Ruslarda 
olduğu zikr e<{ilmektedir. 

1 ... avla pulu vüzün<len 
ol 

Kasımpaı.ıda Ahmedin .kah-
vesinde bir tavla pulu meı'ele
sinden çıkan kavga neticeslr.de 
Durmuıu öldürmekle maznun 
Bektaım nUıh kemesi dün ağır 
cezada yapıldı. 

Dinlenen şahitler Bektaıın 
nefsini müdafaa için Durmuıu 
öldürdüğünü söylediler. Hey' eti 
hakime Bektaıın ilk piçağı yedik
ten sonra kaçıp kaçamıyacağını 
anlamak üzere mahalli vak' ada 
keıfi icrasına karar verdi. Ve 
:nuhakenıe batka bir güne kaldı. 

Şakir babanın kürküne 
buyrun den1işler 

Galatada evvelce bekçilik e
den Şakir baba Yeraltı Camili
nin erkasında palto ve cakatini 
çıkararak girmiıtir. 

Meçhul bir ıahıs bundan isti

fade ederek Şakir babanın kürkü 
caketi ile para cüzdanını ve se
netleri aıırmıştır. 

Şakir baba kürkü ile caketini 
ve paralarını aramıısada bula
mamıttıJ. 

Kapıdan atnıışlnr 
bacadan girnıi!;I! 

Beyoğlunda karanfil ıokağın
da oturan Yuanlı Anastasya 
evelce genç kızları fuhıa teıvik 
ettiginden polis müdrüriyetince 
evi kapattırılmıı hudut haricine 
çıkarılmııtt, 

ı 
1 

Anastasya tekrar istanbula 
girdiğinden polis 1 müdüriyeti za
bıtai ahlakıye memurları tarf ından 
yakalanmııtır. Zabıtaca pasapor
tu ihzar edilerek hududu milli 
haricine çıkarılarak Yunanıstana 
gönderilecektir. 

Söküğü Yarınış 
Beşiktaıta Ihlamurda oturan 

Emine hanım oykuda iken evine 
hırsız girmtı dikit Makinesi, Ma
kas, iki kürk çalmı§tır. 

Benzin sobası tutuşn1uş 
Eminönünde Nur hanınaa las

tik tirk~ti memurlarından Yani 
B. in sobasını yakarken, patlamıı 
ateş çıkmıısada etraftan yetitile
rek söndürülmüotür. 

Han1an1 sokağ·ında han1a
n1a <leğ·il apartn1ana 

girn1ek isten1işler 
Aksarayda Nalbant sokağında 

oturan komisyoncu Hamdi Subhi 
efendi sarhoı olarak Hamam 
caddesinde Halas apartmanın~ 
taaruz etmiılerdir. Fakat Tele -
fonla karakola haber verilmtc, 
zabıta memurları tarafından 
yakalanmııttr. 
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•:• SAl~t\ÇANE BAŞiı 'DA •!• 
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.t!• Feyziati Liseleri şubatın 22 inci cun1artesi •!• 
~ 1 + •!• günü Saraçane )aşında ~lünir Paşa konağında •:• 
•!• yeniden a<a-'ılacaktır. •:• A ., A 

•) ~lualli111Ieriı11izle leyli ve nihari unnıın tale- •!• 
·:· 1 •• •!• taiebenİJl ınez {tır günde saat sekiz buçukta .. :~ 
•:• nıutat ıJrograın vechile derslere baslannıak •i'> (• b. ~ . • •• 
+;• üzre ,n1ektep ınasında hazır hulunn1aları. •!• 
••• · L ı· t I l •<:'• .ı.- ihtar: ey 1 a ele biJCı111un1 levli levaz11nini .:. 
ı J"d" .1 • •+•· getirnıe ı ır. •·• 
~ + . .. .......... ········ .. . ... () ....................... • + ····••aa •••IHl•••• .. •·····•·+••+ ... t .. •t•++•f+~•.•• .... + • ~ Gü.;.ôrokıer m~·h~f~i~. ~üdôfıo: 
ğünden: 

Gümrük ınuhafazasının 13 numaralı motörüne 60 beygir kuvve
tinde az kuUanılmıı bir adet deniz makinasının mubayaa ve vaz'iyesi 
müteahhidine ait olmak üzre 20 gün müddetle aleni münakasaya 
konulm\lştur. Kanundalti ıeraiti haiz olan taliplerin ıartnameyl tet
kfkile münakasanın hitamı olan 10 Mart 930 Pazartesi günü o/0 7,5 
teminatlarile birlikte saat 14 tc komisyonda hazır bulunmaları. 

----
İkinci OIOrdu Satınalma Komisyonundan: 

İkinci Kolordu merkezinde ciheti askeriyenin fnşa ettirdiği hamam 
mutfak ve çamaıırhanenin natamam kısımları yaptırılmak üzere yirmi 
gün müddetle aleni münaknsaya konmuıtur. İnıaya taltp olanlar fart
name ve pirojesini ğörmek üzere 2. K. inıaat heyetine ve pey sürmek 
üzerede Martın altıncı PerJenbe günü ıaat 15 te 2. K. mubayaa 
komisyonuna mübracaa tları. 

b. k1Zl 
Zorba&aşıklar ır 

kaçırdılar 
8 zino· 

Kasımpaıada Şiohane g zllt 
sunda f garson Selanfkli Ne" J<ıı 
dostu Zervin namındaki bf ~ e· 
ile dün İstiklal cadi:leıtnden.ıSeb 
çerken Külizarın dostu SIY"~-et 

- 1 Şe"~ tin arkadaıı kağıthane i 
1 

Jllı· 
töför Mehmet, { ism( anlaı• "}llr 
yan bir ıahıs önlerine ~ çıkıtııf 1'· 
Nevzatı dövmüsler ve= sllAh çe 
mitlerdir. ttıJl'l 

Neticede Zevrinl Nene. bil 
ayırakak cebren bir otoıl1° 
ile kaçırmıılardır. 1t· 

Zabitacıı bu zorba zenpere ıl· 
ler hakkında tahkikata batl811 

. mııtır, 
• ·1111 

Azrail n1i başka bırı 
6Z 

Taksimd~ ahır sokağındll pJ 
numaralı pansiyonda oturtı11 ~ • 

yaıında Simonofun bir kaÇ s:.;, 
denberi odasından çıkrU8 

1
, 

görülmüf odasının k~pısı aÇt~ıı· 
larak yatağında ölü olarak 
lunmuıtur. ~ 

Zabitaca muayene etttrılere 
ölümü füpheli görülmüıtür. 

l~afa"elin naşı öulundıl 
Yetil köyde bamya tarla~ 

oturan Orozdibak mağazası~. 
müstahdem Raf aelin naıı O• 
dar kayık iskelesinde çıkınııU~, 

Rafaelin intihar ederek k 
dini denize attığı anlaıılmııtır· 

Biri daha kendine kıyJ111ş 
ıı' 

Atik Alipaşada oturan Di~3 ( 
yolu Maliye tahıil ıubesi meJ1'l~6 
tarından Abidin beyin kızı b 
yaıında Sevim hanım dün ııab~e 
saat onda odasında tabancll 
intihar etmlstir. ti' 

Zabitaca Sevim hanımın 1"
11
• 

harı llakkında tahkikata bıJf 
nılmııtır. 

Huv canın altınday111ıŞ 
,; 1ıte 

Emniyet sandığından ıı" ~ 
ceklerle memurları iğfal ed"~~r· 
6000 küsür lira dolandmhtı1f b( 

Bu sahtekarların mefhur •" ~ 
kalılardan Ayetullah Zıya / 
Nevzat isminde üç kltiden Jtliif 

kep olduğu anlatılmııtır. ~-( 
Bu üç kitinin evlerinde l" J!' 

riyal yapılınıf, sahte çekler, JI' 
tampa, mühür ve saire yakıı.1" 
mııtır. ~ı 

Ayetulla~, Ziya ve Ne clJI' 
·dün akşam Adliyeye teslinı e 
miılerdir. ~ 

-~ 
Bir vapur daha karrı)'tl 

oturdu 11 

Çanakkale limanına dört ıı1ı· 
mesafede büyük bir ~ngiliz get" 
si karaya oturmuıtur. . 

Iıon1anya Jo-aliçeS'eıe· 
Cuma günü ıehrimize gi :ııe 

cek olan Romanya kraliçe• ıııı' 
kerimesi ıehrimizde 24 saııt 
lacaktır. ~. 

- 11 
H\YARIN,,~ 

Şubat 1 S 11e 
Senei PERŞEMBE ı-tı~rl>'e 

Resmiye 20 46/ 
1930 ~..., 

Nan1az vakıt]arJ 
rlc" Alafranga AlstU d· 
il• 

s. d. (,! 56 
6,48 Güne§ ı ... ı O G:ineı 

Öyle 
İkindi 

12,28 
15,27 

Akıam 17,48 
Yatsı 19,18 
imsak 5,09 

Ramazan 

21 

6,4 
Öyle 

9
,9s 

ikindi o •> o 
Ak J1l İ"'' ~ fil ı,3> 
Yatsı 

1 
:ı9 

lmsıık :1 ' 
l(,atlf1l 

ıv , ........ ___.___.___..---



BEKTAŞİLİK-S .. NN"l~K 
ŞltLIK VE FARKLARI ı .. 

'"'··························~ 5 Şikf~ vetleı- : 
~::.:r.t•:.~ BAYRAMLIK ••ififa•~ . . .... . 

••m•••••••••~•a•M••••a•••••••• 
f Kostüm, çocuk elbiseleri, paltolar mufambalar ve 
~= pardöıülerini:d Bir gnzetc kaç kuruş:' 

Karamürıelden yazılıyor : 
Geçenlerde bir itiçin Kara-

~E Eminönünde: KAZMIRCİ Ali Rıza 

l mürsele aelmek icap etti. (Yarm) ı; Müe11esatından aayet ehnn fiatla •atın alabilJrtiniz 

•••••••P••••••••••••jlmt••,mt•·~··•••••aaa•••••••••aa•• 
. ABI, FARSI, ECNEBİ ESERLERIN TETKl-AR 

4 - -----& . ı 
KINE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

gazetesinde bir tefrika takip edi
yordum. Vapur İstanbuldan aeldi 
müvezzi ha vadia diyerek bağır
mağa baıladı. Hemen bir (Yarın) 
gazetesi istedim. Olmadığını söy
ledi. Benim istediğim Yarın 

!J.t"'cJ..-"' ....... ll,ıt~cl.t' .. ~~ ~.,v· '~"'$ t.l,..~ ·~ * ·~ ~' ,_....,.,, ~ .. v~.., eJ,!ı"Vltt~""'~"'"""eıtv tJ,91--Y•.,"V .!J!.._.~, 

istanbul ithalat gümrüğü 
--~ -25-~~~~~~~ 

mu~~dirn lranda, hükümdara yirmi yaıma kadar meydanlarda 
hük-a deı bir n111za.rla bakılır, ve Spor iılerile meıgul olurlardı. 
ıay ~rrıddarlar Allahın bir kudreti Fütbolculuk ve bilhassa at 

ı ır ı. üzerinde top oyunları çok maha-
Hükümdarların adil olmaı~ bi- retle içra edilirdi. 

rlnci tartlardan idi. Hükümdar- Her genç, meıak ve mezahi-
larfn ıab k l me alıımayı iftihar sayardı. u atı ve ıah ıözü na-
ınlle müfetttıleri bulunur ve bun- Yirmi yatından yirmibeı ya-
ladr büyük valileri tefttıe memur ıına kadar, evlilik, hayatı baılar 
e ilirdi, 20 den kırk yaıına kadar, asker-

Herkea hükmdara istediklerini Uk yapılırdı. 
Yazar ve hakları için müracaat 25 yaıına kadar evlenmek 
ederdi. Kadın ıranda Pad,ıahlar neılin bakaıına hizmet içinde 
Peygamberler gi':>i takdis olunur- muharebelerde ölen olursa, ço-
du. lılamlyetten ıonta, ( Bilhaasa cuklarının kalması için, genç ya-
Safavilerden) yatayan hüküm- ıında evl~nmek lazım görülürdü. 
darların zevkü ıefaya dalmaları Askerlik vazifesi, bitirildikten 
lebeblle, halk nazarında hizmet- ıonra 41 yatından itibaren içti-
leri kalmamıı ve bunlara kartı mai hayata girilir küçükkuman-
ahali tarafından düıman aibi danlıklar, küçük baı memudyet-
ınuamele edilirdi. ler gibi, itlerle uğraıırlardı, 50 

Aile rabıtalan. yatından ıonra, Bat kumandan-
- Ana baba ve evlat vazife- lık müfettitlik, valilik, büyük me-

leri ıon derece hürmetkarane 1 k b b 1 mur u , vezirlik gi i rüt e er 
idi. Evllt, peder ve validesine baılardı. 
karıı büyük bir hürmet ve tazim Genç yaıında ne kadar kah-
beılerdi. Ebeveynde evladını hü- rıman olursa olsun büyük itler 
•nn terbiye etmeli ve ona mu- tevdi edilmezdi. Şehzadeler mer-
habbet ve ıefkat 1ıöıtcrmeği kede, terbiye edilmez, memleke-
vazlfe bJltrdi. Şimdi ki inıandada te hizmet. (Devamı var) ' 
ayni hal devam etmek üzeredir. 

20-30 Yatında delikanlılar 

aile, babalarının ve hatta yatlı 
adamların yanında konuımağı 
terbiyeye muğayir addederler. 

Gelinler ve kızlar, valide ve 
kayin validelerinin yanında yük
sek aeıle kollutmaz ve ı~ılertn1 
onlara lflttlr•bllecek bir ıurette 
Javaı 16yle.rler. aen.ç peder ve 
valideler babalannın Ye bGyiik 
analannın yanında çocuklarını 
aevmeft ve onlarla konuımağı, 
nezakete mugayir sayarlardı. 

Su giinki Iranda da, içki, Ku
mar ve ellençe yok gibidir. 

Eah ki lranda halk 3 kısma ayn t: 

1 - Muallimler, MGrebbller, 

Kumandanlar, Memurlar, Vali
ler ve huknmetciler. 

2 - Mabedler, yani ilimler. 

3 - Halk : Ekinciler, ıan'at
kirlar, tacirler, 

Birinci ıınıf tabaka, ekıeri· 
yelle, zadegan sınıfına mensup 
idi. Bunlar beı yafına kadar 
evde, onbeı yaıına kadar mek-

-!:;,pte terbiye &ördükten ıonra, 

SADlKZADA BİRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
VE LÜKS POSTASI 

İNÖ o 
Pazar vapuru 

28 Şubat 
g6nii akıamı sirkeci nbtamından 
hareketle (Zonhuldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Ünye, 
Giresun, Trabzon ve Rize iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafsillt için Sirkecide Meıa
det hanı altında acentalığına 

'mliracaat. Telefon : lst. 2134 

Doktor Fevzi Ahn,et 
J • 

Frenai, belaoğukluğu, cilt, 
prostat zatı tenasül ve kadın 
haslalıklar •nı en ıon usullerle 
az bir zamand " a muıait ıeraitle 
teda ·ıi eder. 

Adres Babılli Cafaloğlu 
yokuıu köıe baıı numara. 43 

Telefon lıtanbul 3899 

Tefrika nunıarası: 18 
Yilriltüldü. Halil efendiye vezne
den on tane beıeryüz liralık ban
konot verdiler, illa Halil, vakit 
leçirmeden Ankara nakliyat am-
h.rına döndü. Kara Kemali bu 

:~:~ aksine olarak çok düıün-
uuldu 

k.e ... at B 
aö..:ı.n ey, Halil ef endiyl 
• • u ce lel.a-ı -. a •ordu· 

- Aldın.._ ? . 
ler mi ? 1 Paraları verdi-

- Aldım h 
liralık ! ' epıı de beıeryüz 

• 
- Veronlanb 

Lala ( Halil ) efendi beıer yü 
liralıklnrı cebinden çık d K z ar ı. ara 
Kemal Beye teıllnı etti: Kemal 
Bey' sa~mada:ı cebine yerleıtirdi 
ıon~a Lala. yanına çelhi. dedi ki: 
Halıl timdı ıana bir teklifi 
B hl.k d n var. 

en le ı e eyiın birad A lı er. n -
yor musnn ? yabancı olmadığın 
için vaziyeti açıkça söylemekten 
çekinmiyorum. 

Bugün beni tevkif etmemele
ri yarın için tutmak [iıtemiyecek
lerlne alamet delildir. 

gazetesi idi. Anlaıdan Yarın 
gazetesi karamürsele gelmiyordu. 
Diğer bir sabah gazetesi istedim 
beı kurut verdim. Yüz para daha 
istedi sebebini sordum. Meğer 
Karamürıelde gazeteler umumi
yetle 7 ,5 kuruıa satılıyormuı. 
lstanbulun bir mahallesi demek 
olan 42 millik bir mesafede 7 ,5 
kuruıa satılan bir gazete acaba 
Anadolunun baıka yerlerinde 
kaç kuruıa satılmaktadır. Şu 
günlerde gazetelerin ıatıt yapa
madıklarından bol bol tikiyet 
edileceğine lıtanbula civar ve 
ayni zamanda okuyucusu bol 
olan mah31lerde gazete fiatlan
nın pek f ahit olmamasını temin 
etmek lazım gelmez mi. Bunu 
aynen . gazetenizin sütunlarına 
geçireceiinizi ümit ederim ef. 

Karilerinizden: M. l. 

TAViL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Ayvalık Ekiıpresl 

SAADET Vapuru 
Şubatın 20 inci perıembe günü 
akıamı saat on yedide Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Altın
oluk, Edremit, Bürhaniye, Ay
valık ve Dtkili takelelerine 
azimet ayni isketelere ufrıya· 
rak avdet edecektir. Mahalli 
müracaat : Yemit Tavil zade 
biraderler. Tele fon lıt. 221 O 

Emlak va Eytam 
Bankası 

St•rma) esi 20,000,000 Türk lirası 

İNSAAT ve E14Lı\x , 

üzerine mG.ait ferai tle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Bank• muamelatı 

lıtanbul Şubeıi Bahçekapı 

Telefon l.ıaııbul ı 3972 

ve deaaaı olduğunu yakından bil
dlii efendinin bu pürüzlü ve kö
tG vaziyetten kurtulacağına e
min tdf. Hiç birteY 16ylemlyor 
sadece dinlemek ııter gibi aöril
niyordu. 

Kara Kemal BeY, gene titrek 
bir ıeıle devam etti: 

- Halil, beniJll bu meı' ele ile 
alakanı yoktur. fabli muhakeme 
sonunda hakikat anlaıılacaktır. 
Fakat ben her ihtfJllale kart• ihti
yatlı bulunmak ıat11orum. Malam 
böyle karııık zamanlarda kuru
nun yanında yaf ta yanar. vazi
yet bundan ibarettir· Şimdi bana 
söyle, bana karı• eıkl arkadaıhk 
ve sadakatinde dllm misin ? 

turada baıb dana da seninle 
ztm. •ta ertleıelim azi- Kara Kemal Beyin seıi titri· 

yordu. Lala Halil efeni çok m1un· 

Lala Halil efendi, Kara Kemal 
Beyin ne teklif edeceğini bilmi
yordu. Kemal Beyin birlikte kaç
mak teklifinde bulunacafını zan
nediyordu. 

- Ôlünciye kadar.. Efendi ! 
cevabını verdi. Kara Kemal Bey 

Marka 
müdürlüğünden : 

No. Cinıl eıya 

8 Paket 

Kilo 
69 720 
14 250 

4 

• ipek pamuklu harç 
Pirinç ve kaplama lordun 
Pirinç küpe 2 " 

1 " İpekli yünlü llıtik ıerlt 
Oıtüpü 2 " 

u 530 

2 
1 
3 
6 
ı 

5 
1 

6 
5 
1 

4 
1 
2 
1 
ı 

ı 

1 
3 
2 
2 

2 
ı 

1 
3 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

6 Çuval 
4 Sandık 
1 Paket 
1 Sandık 

" 

9 

4 650 
13 650 
4:0 5SO 

2 200 
31 870 

6 
28 200 
33 650 

4 250 
26 760 

3 100 
5 600 

850 
5 520 
7 820 
6 250 

20 970 
13 270 

7 150 
11 200 

3 800 
2 20 

224 TFC 8~W4: 

e 

Llıtik yastık 
Llvanta 
Selololt cep a ynaıı 
Uıttk balon 
Pamuk tplifi 
Bakır fırın 
Ditçi macunu 
lpek kurdela 
Keçe ıapka 
Pamuk ıerit ve ıeccade 
lpek Te yün lplllt 
Pamuk korsa 
Yallı boya realm 
Galalit line 
Ptrinç fite kapalı 
Müzeyyen kutu 
Podra 
Sunt ipek boyun atkııı 
Lasttk iıkarpin 
Suni ipek 
loek ve pamuk yaıtık 6rtl 
Düğme 

Lastik 'Ve toka 

133 1198 O Ağaç kabufu 
336 TT F B O Demir çakı 

14 B C 1 402 Kart poıtal 
77 P E A O Alektirik motörl 
29 H P O Vernikli boya 

104: R Z C C O O Pamuk ha~ 
B:lada muharrer 34 kalem eıya 24/2/930 tarihinde• tuhann 

lıtanbul lthallt ıümrOfii ıatıı anbarında bil müzayede 1&tdaealt 

1 
ı 

ilin olunur. 

FOTOGRAF 
VE 

Fotoğrafa ait her nevi eşya 
İstanbul, Bahçekapı No: 2 

KOPERNİK 
HAÇADURVAN 

Fotoğraf malzeme depolarından alnız! 
lhtar. Malazamızdan alınan Filimler ve camlar mec~nen 

develope yapılıp 48 saatte verildifi gibi, arzu edenlere cam 
ve kllıt nOmunelerl dahi verilir. 

bu cevaptan memnun olmuıtu : 
Öyle iıe dinle beni.. Zaten ben 
de tenden böyle bir cevap bek
lerdim• Ben ıana gelmezden ev
vel bizim Niyazinin yanındaydım. 
Onun evine altmek istedim. Bi
lirsin ki, yeni köyde oturur. ETi 
maıdit detilclir. Bana ıenl ı6yle-

di. ? .. i 
- Ne ıibi efendi yanı ıen n 

evinde bir kaç gün için ıaklana-

• • 

bileceilmi ? 
Ula Halil efendi' Kara Kemal 

beyin tu teklifini reddetmeyi 
mertliiine yedirememitli· Zat~n 

l 1 fendi evde birkaç ıun 
naıı o ca e 

k odan sonra bir kolayı oturaca , o 
b 1 k memleketten ıa vuı~ u unara 
mala çalııacaktı. 

_ Peki efendi. Bizim ev mu-

ıiptir. Bir kaç gün içln barına bi
llrıinlz. Evet, bir kaç gün i~in •• 
Naaıl olsa az zamana kadar tev
kifatJD ıonu da alınır. Bizi teYkif 
etmek iıtedlklerinl anlarsak, o 

zaman lıtanbuldan ıa vuınıanın 
çaresine bakanz. Yok efer bialm 

için btrıey olmadığı anlaıılıraa, 
o zaman meydana çıkarız ! 

- Fakat yazıhaneye deTam 
etmemeniz lazım ef endt. Sizi '6& 
önilnde g&nnezlerae, tüphe etmez· 

ler mi ? Efendi niye ortadan kay
boldu ? Demekki, bu itlerle all~ 
kaıı var ki' ıa vuımafa mecbur 
oldu demezler mi ? 

- E~et, dofru. İyi dnınniyor
ıun ! Fakat v~rından ıonra (Bay
ramdır ) Ben timdi yazıhaneye 
gider, Hüınü b~yle Ha•ibe d6rt 

gün (Bayram tatili) emrini veririm. 
Bütün daireler kapanır. Dört f(lne 
kadar da benim ne olacalım 
a.nlaıılmıı olmaz mı ? 

Lala Halil efendi ltirazedemedi. 
Ara.ya ( Bayram ) ainneal pek 
ziyade itlerine yarıyacakb. 

Lala Halil yavaıca: 
(Devamı -.ar) 
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YARIN 20Ş~ 

Mustafa kemal bey vapur idaresi 

Sür'at, intizam, mükemmeliyet, istikamet va cıddıyet 

•••••••••••ra••••••g• A S İ Y A V A P U R U ••••..it.•••••••••••• 
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İNTİZAM, SÜR' AT, TEMİZLİK. KAMAROTLARIN 

NEZAKET VE HİZMET İLE MEŞHURDUR! 

. ................................... ~~ ----..-:~------·~~-~-s-:.-.................................... .... , 

1 

PAZAR VE CARSAMBA GÜNLERİ 

Mudanya Zafer~· 
. vapuru Armutlu Mudanya ve Gemliğe muntazam 

seferler yapar 

~--------~----------------l--..... -------------
Avdetde dogru lstanbulı gelir · 


