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Kuruş 
lıan tarifeye tabidir • 

lran parası sukut ediyor : Bunun asll sabepleri na dir? 

Yeni Tütu::=n · ı· sıyase ı. Alma 1 Undan ı . ı·ı d nar nası ıs ı a e ediyorl ? a· ı ar. 
ır.a ma~ &~bunun elinde bulunan selanik M 

J;ne!ldüfen . eshamını satmak İçin ınüraanastır 
edilen tehdıt vasıtası şayanı dikkattır: T-tücaat 

Geçen aGnldH u n 
(Mmr) ho1-a __ ..... T "'Wh·mwta f nnın bathca ıebebı A•-- ~ 

•umeaıe thıld7e Cwn- i i k ııuıan hGk6-
harlyeU a,..nclakt L- met n n endi Ulccarlan -.a .. _ 

b ~- ••--•elenin ele bx.. _, .. --..-ltUifnmsn çok acı bir 11,,.1• yap •• .. yaıı tesirlerdir. 
bahMtmlfttk. Alman hükAmeUnin mildaha-

Son poeta ile ıelen (Yunan) leıine ıellnce: maksat bir Alman 
ıueta&.rl A~la Yunaablar banker aurubunun elinde b l 
ara11nda TGtGn m6bayaaıı meı'· aan (Sellnik-Manastır) 1 u u

!eletinln çok mGhlm bir 1afha ar- ler battı mes' eleıldir. 1 mendi-
sellfttnl ptermekteclir. Bu bat zarar elliği için Al-

S.. umanlarda Almanlar l manlar Yunan bükA-et' y - k \&111 •ne aat-
~aa Tütllttlertnl almamaia ma lıtemektedtrler. Sonra Al-

a...ılar buna aebep olarak man ıermayedarlannın en zi d 
llalinık • Manutar) bathna tiklyet etUklerı ille' 1 ya e 

...___ 1 e e umumi 

Sadullah '-7ln ( Cona ) fabrika11na 
kapata idare mecliai azulle yen!e6~ooo ) liraya yapbrdıiı 

aibl re11111nı çıkart.dı~nı 7\lp IDUvaffakiyet . 
' •• D re.ınidlr • 

Unıunıi maaş _....,....._ 
Gelecek cumartesiye 

verilecek 
Unıumi 111aaf telecek hafta 

Cumarteılye tevzi eclllecakUr • 
-~--.mm Yunan hGkılmetl ta- 'harpteki aıkeri itaall d 1 •• l h 1 1 e er o ay111- T• t k • ~":."" alınmamaunı ıöı· • aıı 0 an Zararlardır. Buza- ICare OngreSI 

~-- • rarlar tazmin •dilmediii için Al- Edim• 20 (Huaual) 
lw ._,•lltaatt. ~akan psete- manlar hattı deYretmek •e za· Ticaret konıreıl toplandı. iv 
~ ~ tlatr tu malGmab rardan ııynlmak lıtlyorlar 
----.ıecunert t_ y ' tlma 8 ıOn ıGrecektlr. 

- Alman tlt&a lft• unan tütünlerinin Alman Alpalb Edirne ...... dlf• laat .. 
h.=e·e•aa .,.__ .~ plyauıından çekılm .. ıntn aebebı bncla ........... ....a.L.e.edhler -1...a. 

--·-~la- buclar. ~ muu -- .,...... 
· ı mt.cleclfr. Necm.W. 

I 

Et mes'elesi bir 
almıştır: yapılan 

dert 
hileli 

halini 
işler! 

Kasap dükkanlarından biri 

trandaki bu müşkfılatın ön~~e geçmek için müracaat 
edilmesi düşünüldn esaslar ıkı noktade hülasa ediliyor 

Bafdattan mektup : J Soviyetlerın, lranın her tara• 
lrAn paraıı, lran - Ruı ticaret fanda m'"'lm ticari tetkH&tlan 

muabedeılnin akdinden evvel Tardır. Bbtün mt\hlm memleket• 
lnıiliz emtlastle dolu idi, lran lerde, lraa tlccaruaıa RGayaya 
Uiccarlarile lnıiliz tirketlerl ara· ihracatına muadil olarak Ruı 
ıinda bir çok rabıtalar vardı. mab ithal •e arftle muvazzaf ve 

lrana lasilizlerin ihracatı, tek- Ruı koaaoloalannın nazarell 
JDll ıthalabn yüzde elliıinden altında çabpr Ucaret memurlan 
fasla ıcll, ilkin mezldkr muahede mevcuttur. Muahedenin akdinden 
la~ ticaretine caa ahcı darba- beri ıeçen dört •ene zarfında 
yı 1ncllrdl, ve Sovtyet emtiaıı lran Ucarellain Jiizde elltılnden 
lran pazarını doldurup lnıiliz em- fazlaıını lran-Ruı lice.reU te1kll 
ttaııaı tarda baıladı. Şimali ve etmlıtir. 
orta lran gibi cenubi lranda ela lran • luıiliz ticareti fıe aGn• 
bu mücadele, Ruılar lehine de· den aüne dü1m61tür. Cenubi lran 
vam ecll1or. da lhracak mali olarak halıdan 
------~--=-------------~:.::..:::= GAZ~DD: 

Şehremaneti hazirana kadar asrt 
ahırlarm ikmahnı kararlaştırdı 

~"'""'" ..... 
' 

.ır, -:......--~ ~_.. .,, -.....,: 

~~n-.. ,.._:;;_&2,-.. ~ ....... --~ ~ . 
" - Kot ~era kaçarım koı! .• Biz ev klraııaı veremeyip ıokala 

atıbrken dtııunkl ıana asri bir yuva kuruluyor. Buna haaıt bablyl
IH aıbte etmez! ••• 



başka şnyanı zikir bir şez olma
dığından İngiliz şirketlerile deva
meden muamele ancak ithalata 
aittir ki buda memleketi ızrar et-
mekten baıka bir şey değildir. 
Mukabilinde ihracat olmadığı 
halde İngiliz ithalatı serveti ma
halliyeyi azaltmakta olduğundan 
İran gümrük tnrifesi bunnn önü
ne ha il olmuştur. 

İramn ittihaz ettiği bu tedbire 
karıı İngiliz ticareti endişeye 
düşmüş , İngiltere hükumeti İran 
piyasasına kati bir darba indir· 
mek için fırsat kollamağa başla
mıştu. 

İngilizlerin bu endişesini art
tıran İran hükametinln yerli tüc
cara yardım etmek, hukumete 
muavenet eylemek üzre yerli ser
mayeden b ir milli banka tesisine 
olan gayretidir. 

Böyle bir banka tesisi fikri 
yeni değildir. Ecnebi desiseleri 
bunun teessüsüne mani olmuştur. 

Lakin hükumeti hazıra ban
kayı tesisetti ve ona büyük bir 
ıneblağile itt"rnk eylediğinden 
halkın itimadını satın almağa 

koşuıtular. Bu banka, serikarın
da bulunan Alman maliyecileri 
sayesinde fevkalade terakkiye 
mazhar oldu ve bankı Şahi ile 
ciddi bir rekabete girişti. 

işte bu ve daha diğer sebep
ler İngiliz maliyecilerini bin bir 
hesaba ve İranın iktırndiyat ve 
maliyesine can alıcı bir darba in
d irmek için tedabir ittihazına 
mecbur etti. 

Hükumetin şimendifer inıası
na azmi ve bunun için bir çok 
ıeyler satın almağa ihtiyacı fır-
satını yakaladılar. lran aldığı 
eşyanın bedelini ödeme için İngi
liz lirası satın almağa mecbur 
bulunması lngiliz sermayesi olan 
Bankı Şahi için bulunmaz bir fır
sat idi. Ira n parasını düşürmeğe 
ve fngilizi yükseltmeğe baıladı 
ve lran parası düşe düşe asıl kıy
metinin üçte ikisini kaybetti, 

lran hükümeti demir yolları 
itini tam bir 'suretle bitirmek hu
susunda mustar buluncluğu cihet
le Avrupadan mübayaatı durdur
madığından ittihaz ettiği tedabi
rin cümlesi bu sukutun önüne 
geçemedi. 

İrandaki bu mali müıkülat, 
lranla büyük bir münasebeti tl
cariyesi olan İrak pfyasaıında 
fena bir tesir yaptı 

Bu müşkülatın izalesi için ye
gane çare: 

1 - Ecnebi malinin ithalini 
durdurmak, şimendifer işlerini 
gelecek yaza kadar tatil etmek. 

2 - İran ihracatım artırarak 
haricten kambyo mubayasından 
müstagni olmak. 

İşte bu sayede belki ecnebi 
desayisinin meydana çıkardığı 
bu büyük hatası bertaraf etmek 
kabil olur. 

Sıhhiye n1üstpşarı111n 
teftişleri 

Sıhhiy~ vekaleti mür.te§arı 
doktor Hüsameddin B. refakatın
da Manisa sıtma mücadele reisi 
doktor Kani 8. olduğu halde İzmi
re gelmiş ve izmir palasa müsafir 
olmuştur. 

Müsteşar B. sıhhat müessese
lerini, hastane, dispanser ve sair 
Yerleri teftiıe baılıyacaktır. Hü
sameddin B. buradaki teftifatını 
ikmal edince Aydın sıtma müca· 
dele mıntakası havalısine geçe
rek lefti§at ve tetkikatına devam 
edecektir. 

l\iersin günırüği.i 
Mersin ticareti dahiliye idare 

memurluğu ı/3/1930 tarihinden 
itibaren lağvedilerek ayni tarih
tarihten itibaren Mersin ticarPtf 
dahiliye ve ihracat gümrüğü na
ınile bir müdürlük te§kil edilmiftir. 

Mali vaziyetirniz 
Birinci sahifeden devam 

5-İcra Vekilleri hey'eti tara
fından ittihaz olunacak karara 
muhalif hareketleri için 1447 
numaralı kanunla sair kanunlarda 
yazılı ceza hükümleri cari olma
yup bu kanundaki cezalar tatbik 
olunur. 

6 -Bu kanurıun nefri tarihin
den üç sene müddetle muteberdir . 

7-Bu kanunun hükümlerini 
icrasına f cra Vekilleri hey' eti 
memurdur. 

* * İsn1et l>aşa dedi ki 
Bilhassa ismet Paşa B. M. 

Meclisine bir kanun layıl~ası ve
rildiğini söyledi. Bundan sonra 
İsmet Paıa dedi ki: 

- Ha:-ici borcların ta:ıyıkı 
hüsnü niyetle iktiham edilecek 

derecededir. Bunda ecnebi borclar 
birinci derecede amil olmuştur. 
ismet Pı. nutkuna devam etmi§ 
ve birçok canlı noktalara dokun
muıtur . 

Gümrüklerde 
->~(- -

Tarif eJer nnıhakkak 
indiriln1elidir 

Cenevre 19 (A.A) 
Gümrük konferansında Leton

ya ve danima;rka maliye nazırları 
gümrük mütarekesi ve bunun 
neticesi olarak tarifelerin tenzili 
lehinde bulunmuılardır. Lehistan 
ticaret nazırı Avrupa iktisadiya
tının tesadüf dtmekte olduğu 

baılica müıkilattan bahsetmiştir· 

M. Madgearu'nün teklifi üze
rine Lehistan - Macaristan -
Bulgariıtan ve Yunanistan 
murahhasları zirai menfaatlerını 
müıtereken müdafaa edebilmek 
için dah sıkı surette yekdiğerile 
temas etmeğe karar vermiılerdir. 

Yunanistan 
-•~<- -

İtilaf nanıe projesini 
kabul etti 

Atina 20 (A.A) 
Yunan hükumeti Ankara'da 

mütehassıslar tarafından Türk -
Yunan mübadele mesailine dair 
hazırlanmıı nlan itilafname pro
jesini kabul etmiı ve gerek keyfi
yeti kabulü, gerek bir ticaret 
muahedesi, bir dostluk misakı ve 
bahri bir itilaf akli arzusunu Türk 
hükumetine bildirmeğe Ankara 
sefiri M. Polihronyadisl memur 
eylemi§tir. 

Anıerika ava r ında 
.1 

endişe rn i ? 
Vaşhington 19 (A.A.) 

İstihbar edildiğine göre reisi
cümhur emnüselamet meselesi 
hakkındaki Fransız noktai naza
rile Amerikan noktai nazarı ara
sında mutavasıııt bir sureti tesviye 

Alnıanyada 
- ·>~c~-

İktısadi bir bevannanıc 
neşrediidi 

B~rl:n 19 (A.A) 
Aralarında M. Schacht 'ta 

bulunan birçok Alman iktisadl
yunu bir .beyanname imzalamıı
lardır. Bu beyannamede Alman
yanın iktisadi \'e mali siyaseti te
mamen islah edilmesi talep edil
mektedir. 

İktisat mütehassısları, yeni 
tamirat planının icrasını temin 
edebilmek için fstihlakatı geçme
si icap eden milli istihsalin tez
yidi için bazı rrıasarıfı umumiye
nin tenkisini talep etmektedirler. 
Aynı zamanda rnilli sermayele· 
ri n ecnebi meınleketlere muha
ceretine mani olmak için iktisa
diyata müteessir eden mükellefi
yetlerle verğilerın tenzili husu
sunda israr etmektedirler. İktisat
cılar gerek hükumeti ve gerek 
meclisi Y oung Planına müteallik 
olarak ittihaz edecekleri kararda 
kendi mütealarını nazarı dikkate 
almağa davet etmektedir. 

~ 

Seyrisef ain işleri 
-·~<-

Birinci sahifeden devam 
dediği ve ihy& ettiğini söyledi. 
Sezrisefain fabrikasının (bir ha-
vuz kapagı nı yapanıadığ· ı 
anJaşıJınaz ını ?) ) ok eö·er 
f abı:i~\'.a bu_( ~{apağı) ~a
~a bıhrse :nıçın ( 60,000) 
Jıraya (Cons) fabrikasına 
v<ı Jltı r1Jn11stı ı·? 

3 
') 

- Seyrjsefafnin fabrikası 

varken gemilerin iıkaralarına 
kadar en ehemıniyetsiz ve tefer-
rüata ait iıler bile : ( Şişlide 
f{adati) dökün1hanesine 
yaptırılnuyor mu? 
4 - Şu halde Sadullh beyin 

te'sfsata kalbettiği milletin para
sının havaya gittiği vakı midir 
değil midir? 

S - Seyrisef ain f abrikaıının 
yapamadığı (?!) iılerden Lir sene 
zarfında ( Cons ) fabrika Sina iki 
yüz elli bin lira verilmlt mfC:ir? 

1 · ·d·r7 
verı memıı mı ı • 

Bunların tahkikini rica edi
yoruz! ____ .,,..,_,_____ 

. J(iirkçü hanında 
Kürkçü hanında me.rango:ı 

Minasın dükkanında ateı çık
mıısada yitiıtlerek söndürülmüı· 
tür • 

J3ir ev yann1ış 
Samatyada Malcı yokuıunda 

. d 1 köfteci Hasanın evın en ateı çı-

kmıı iki eda ve bir mutbaktan 
ibaret olan ahşap ev kamilen 
yanmııhr. 

••••••mm•••a•••••~•a•s•••••••• 
bulmak ve Kellog misakının tah
mil edeceği taahhüdatı tasrih 
etmeğe rnütemayıldir. Fakat, bu
nun Amerika ayanında husule 
getireceği tes"rden endiıe edil
mektedir. 

• .... b . • 
1 • Enınivet çen en : . ~ . 

Japonyada intihabat 
Tokyo 20 (A.A) 

Umumi intihabat baılamııtır. 

$ Memleketin yavrularım bil- : 
: gili, gürbüz yetiılirmek, " Ya· : 
: rın " emniyet çenberl altına : 1 • • : almaktır. Çocuk haftasında İ 1 

: Himayel Etfale yardım bu çen- • 
: beri kuvvetlendirecektir. : 
• • .............................. , 

Fransada 
->~<--

Sol cenaha nıüstenit bir 
kabine teşkil cdileceğ·i 

söyleniyor 
Paris 19 (A.A) 

salahiyettar mahafil M. Tar
dieu'nun reisicümh!.lr M. Doumer-
gue' e son buhranın hadis oldu
ğu ahval ve ıerait dolayisile 
müstakbel kabinenin reisini 1 7 
ıubatta mecliste husule gelen 
ekseriyet arasından intihap et
mesini teklif etmif olduğunu 
temin etmektedir, 

M. Doumergue ileri sürülen 
sebeplerin bir derece makul 
olduğunu kabul etmiş fakat, 
Londrada mühim müzakerat 
cereyan etmekte olduğundan 

meselenin halledilmesi hususunda 
ısrar etmi§tir. Pek nıuhtemel 

olmamakla beraber M. Tardieu 
kararında ısrar etıiğl takdirde 
M. oumergue'in parlamento
daki radikal sosyalist grupu 
reisi M. Chautemps'ın kabineyi 
tetkil etmeği kabul ettiği tak
dirde M, Tardieu'nün teırJki me
saisini temine çalııacağı ve 
mumaileyhln Londradakf Eran
sız heyetine riyaset edeceği 
söylenmektedir, Maamafih M. 
Tardieu'nün dostları mumaileyhi 
sıhhi sebeplerden dolayı tefriki 
mesaiden istinkaf edecegini 
söylemektedirler. 

· Müsyü Tardiue'nun tefriki 
mesaiden i!°tinaı takdirde M. 
Chautempes ın •ol canaha müste
nit bir kabine teıkiline çalııacağı 
söylenmektedir. 

Paris 1 O ( A.A ) 
M. Chautemps, M. Tardieu'

dan k~ndisile burada çalıımasını 
rica • etmiı ve Londra konf eran
sındaki Fransız murahhas hey'e
tinin batında kalmaaım Hrarla 
fstemiıtir. M. Tradfeu, öğleden 

sonra cevab verdiğini söylemektedir 

Binek otomobili 
Bet sınıf üzerinden resinı alı

nacak Ankara - 2 O - günlük oto
mobil tarifesi ıu f ıekilde karar
!aıtırılmııtır. 

Tarifenin 667 numarasinda 
zikredilen binek otomobilleri, 
ağırlıklarına göre resimler azalıp 
çoğalmak üzere; beı dereceye 
ayrılmııtır. 

Tarifenin kabul ettiği ağır
lıklar, arabaların iizerinde mu
tat haricinde ekıik veya artık 
bulunmamak ıartile olan ağır
lıklardır. 

Resimkr, arabaların taın 
ağırlıkları esasına göre konul· 
muı olduğu için arabalara yedek 
olarak ilave edilen aksam veya 
asıl aksamın eksikliği resim koy
mak için tutulan esasın hari-
cindedir. Böyle olduğuna göre 
arabalar, Üzerlerindeki yedekler 
veya mutat ve tertip haricinde-
ki ilaveler çıkarıldıktan ve ya
hut eksik olan parçalar ilave 
edildikten sonra tartılmak la· 
zımgelir. Zira ithalatçı(ar bir 
arabayı daha az resme tabi tut
turmak için arabanının mutat 
ağırlığını bir parça ilga veya ila
ve ıuretile değifllrebilirler. Bina
enaleyh otomobiller her halde 
mufassal bir (muayeneden geçi
rilerek üzerlerinde eksik, arhk 

-~<--

d de-valll 1 inci sahife eıı 
"ki j gibi alan kasaplar da istedı er Jkı 

satış yaptıkları için İstanbul ha t 
. j ınafiye elden ele devrılen etler ı. 

b. buçu~ 
fiatımn bir ve halta ır 
misline yemektedirler. 

Kasapların hilesi: 
et 

Dün bir muharrirJmiıe fil· 
mes' eleıine dair izahat ve tal i 

hl e• lat veren zat kasapların 
hakkında ıu izahatı vermiıtfr. 

- Kasapların dükkan oıor 
toralarında ğörünen etler be: 
birinci nev'idendir. lıte kad,. 
ikfnci ve üçüncü nevi et1eri a1' 
ima birinciler arasına karıt tırde· 
suretile (40-50) kurut değerin 
ki mali (1 00) (80) kuruıa satar• 

ın.S· Halk bunun farkına bile var 
Bu da f u suretle yapılır: sı· 

rfnci nevi et daima büyük pa; 
çalara ayrılır. Zaif etler kilÇ 
parçalar halinde bunların aratl" 
na sokulur. 

Hatta, çok defa (30-4) kurllf 
değeri olmıyan (manda) etlerfıılll 
birinci sınıf etler arasına karır 
tırıldığ vakidir. . 

İşte bu hile dolayısiledtr1'11 

et (100) kuruı iken bazı dükkA11• 

larda (60-80) kuruıluk etiketler 
görülmektedir. Sonra hiçbir k•; 
sap dükkanında (manda) (keçi 
eti yaftası görüldüğü yoktut• 
Daima ( birinci ) markalar göı' 
çarpar 

Sonra kumlu ağır kiğıtlarl• 
tartılan etler o kadar dikkati 
celbetmezsede, yalnız bu kağıtl•r 
bir günde birkaç okka (et) par' 
ıı tutar. Bir kasap bu ıuretl• 
günde (100) ohka et satart•' 
bunun dört beı kilosu (kaba kı 
ğıttır.) Bu kağıdın okkası d• 
azami (22) kuruıtur. 

Bunlar göze görünmieyel 
alel' ade hilelerdir. Bu gün ~ 
nakliyesi, Hayvan otarma (ıner•) 
masarifi ağnam vergiıi ve biitÜll 

h.,. masraflar inceden inceye 
sap edilmif olsa gine İstanbul .. 
da flatlların yarıya düımesi ic•P 
eder. 

Topkapı fukara perver . . 
müessısesı 

Topkapı mıntakaıındaki mub' 
taç mektep çocuklarına her .,,,. .. 
man yardım eden Fıkaraper•e~ 
müessiıesi bu sene de f aklr ınelı 
tep çocuklarım geyindirecektlr• 
Muhitinin fakir olması haaebill 
zenginlerimizin mavenetini ıaY' .. 
nı temennidir. 

İskan sui istin1ali 
Urladaki iskan ıui istlmalll" 

rfnden maznun oJarak Asllyece" 
za mahkemesine verilmif ol•" 
Urla kaymakamı Talat, Malın~ 
dürü Nurulla iskan memu 
Mehmet Şevki, Tahrirat kati~ 
Naci, Tahrirat katibi sabık vek1 

Hüseyin bey ve efendilerle J~ 
lakı milliye müdürü Ziya, ırı~ 
muru Ali Rıza ve sabf komisf 
nu azalarından Ömer Sabri' 

fd"" Fahri Sait, Eczacı Hilmi, .,.-
hammin Mehmet Niyazi, Me• .. 
ağa bey ve ef endilerln muh•lı' 
melerine devam edilmektedi~ 
~~~~~~~~~~~ -~ - ~ ,,,. 
bir parça bulunmadığına kaJS ıı-
getirilmelidir. Bulunacak yedi .. 
ler ıaıiye veya arabacılıi• ::, .. 
alluk ederse nevine mahsu• rf 
me ayrıca tabi tutulmak ve ~l" 
dereceyi indirmek için ek•1 çŞ" 
mit bir parça varsa bu p•r lı 
nın ağırlıği heıaba katılı1r;, .. 
arabanın derecesini tayin .,.u .. 
mek ve fakat sırf arabanın ~ 
tat ağırlığını tayin için be::ıı• 
katılan parça mevcut olırı ,JJO 
için bu parçanın ağırlıfını :-
alırken hesaptan çıkannak 1 
dır. 
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~~-is_T_A~~-B_U_L~J-_Ş_G_A_L_i_!.-.~~lli~~~~~~u ~~ü~~dırle 
l\1uharriri: HALi'f CE~1AL Büyük adada Aza Nıkola ma- Tam yerinde vurulmuş f-.raba kazas 

Her hakkı Mahfuzdur 

14 
Gazlerlm yavaı yavaı IÖnen dimi teıeHI etmekden baıka çare 

kandiller albl eriyerek kapan- bulamıyordum. 
mak Gzre ldl. ölümiin aon terleri biraz evvel yanıma aokulan 
inci dizlıl albi Alnımda •ıralan- arkadaıla odanın tenha bir kö-
i'tlı. eltnıı J'ÜZüne uzatmak bu ıeılne ıokuldum. hlçde lnanama-
~lakhfı •llnıek lıtlyordum bi;den- yacak aözlere muhatap olmuı-

re yukanya doğru uzanan ko- dum. beni behemehal kaçıraca-
h1urıdıun sarııldıtıoı hlı eder ilbi tını lkurtaracafını ltltdikce tir 
0 m Yabancı bir elin beni uzan- tir tttreyordum çifaideki bunlar 
lla&f oldutuın minderden ka)dır- bana mGy;e11er olmayacak ıey
nıaıı görülecek feydt. Aman ya- )erdi. bir daha buradan çıkmak 
rabbt Yataclıtım .micldetce bu kurtulmak zorca itdi. insanın 
kadar k•ıvvetli bir el bent tutma· ente köküne yiyecegi bir tek kı:ır-
lllltclı evet kolumdan çeken, ye- ıun heıabını görürdü. Bu hay 
rlmden kaldırmak iıteyen, bana boy alemine tekrar kavutmak 
kurtarmayı vaat eden bir mev- blçde naıip olacafa benzemiyor
katelan batka11 deyildİ. yineklnı du. Aaılmazıamda gine ıu ratip 
bilir be aöyllyecekdi? niçin koluıa· kokulu zindanlarda ıürünecefimi 
dan çekerek bir kenare ,aınrmek zan ediyordum. Zavallı muave
lateyonlu? inıan mabpuı bayatın- netkaram ıenl kaçıracağım deme
da hiç tammadıklarile bde ahpap •ine akıl erdire miyordum, iki 
olurdu, fakat bu kadar sıkı fıkı ııralı ıüngüler altında dört dtvar 
konuta bilmek dofrumu idi? ah içinden ha dedlgin zamanlar kaç-
ne yapaylmkl; bir lraç •aatllk 6111- mak mümkün olacak itlerdenml 

l rüm kalmrtdı; belki birde yann zanolundu. bu izbe kovuılarıJ ıe
Jllfaycakcbm a&ar aabah Beyazit nelerden beri ne mahkümlar gel-
llleydanına hazarlanmıı aebpa mlı kimi ölmüı kimi kalmıı, nice 
ipine kelleyi takmakda haritada canlar yanmtı, nakadar hanu-
._rdt. ben hertfd ofullan iki mantar a&nmliı de bir kurtaran 
IGn evelde bir kaç zavallı bura- çlkmamııdı. Tevekkeli buranın 
d11ın alup ıktürerek ayni yerde illDine Bekir Ala demeyorlardı 
aımamııl&r miydi? her ne lıal iıe dalukalar geçdtp halde bir tiirln 
alnımızın yazaıını ıörecek cekl- firar meı' eleılni unutamıyordum 
lecek çilemizi dolduracakdık. hayata kavuımayl okadar arzu t 
ıu ıuretle 616,m mukadderıe öle- edtyordumkl biraz evvel dört göz-\ 
cek ve yahutda kurtulacakdık. le beklecltıim ölümü artık hatır-
bu ıon Gmndım olmazdı ama ken-· lamaz olmuıdum. (Devamı var) 

TürkiYe ile Fran5a beya1elmilel 
dostluk uzlaşma ve muahedesi 
Madde 1 - Tirklye ve Fran- 1 

sa, ltbu iki DeYletten blrt veya • 
dlferl muıllbane taTril vaziyetine 
rajmen bir veya mnteaddtt Dev
letler tarafından bir tecavnze ma-
'"111: oldup halde miitekabllen 
bttaraflıp riayet etınegl taah
bo.t eylerler. 

2 - Ttiklye hikbıeti ve 
~naa hClkOm,tt, her iki taraf
• ,....k•ldlaa bir hakkın ret 
.::: lnk&n tddıa11nda bulunduk-

da -OaUIUlan •• ~ ........ 
Juıh .. ...aua tQllq ed 

lhtik&rlan, alelacl•41ptoa!1an:.. 
ve m••-...lftllıe. •taae .... 
teıviJ• eureu .ıcı.. •clllemedlil 
takdi.-~ veya, diler blr ttillfın 
flkdanı ·halinde BeynelmUel dai-
mi adalet divanının kararına ar
zedeceklerdir. 

1 - Bir muahedenln tefalrl, 
2 herhanfi bir hukukudüvel meı
eleıl; 3 ıUbutu halinde beynel
ıqtlel bir taahhndnn nakzmı tazam
mun eden herhanfl btr vakıamn 
haklkete 11liıbrenetl; ~ b6yle bir 
aaka alatt hallnde edaıı llzim 
..ıen ........_._ ..... vep filmuln-

Aldtler bir tablumaamentn 
•lfu " lfadatı '-erinde itilaf 
hwl eclem.dtldert tUdiıde bir 
ayhk bir mlc:lcletten eonra, 'Akit-
lerden biri veya dl lerl lıtida ile 
Adalet Divamna mlracaat etmek 
sallhiyeUnl haiz olacaktır. 
Yubandaki hlldunler, Akitlerden 

birinin fikrine göre, hukuku divel 
kaidelerine nazaran münhaalren 
hakkı hakimi yetine taalluk eden 
veya aralarında meriyülicra mu
ahedeler mucibince ıalihiyeti 
llaGıabaıireıine dahil bulunan ih
ttlUlara tatbik olunmazlar. Şu 
~~i diler taraf muhalif bir 
ba ite ltbu muahede mucl-
llh-:;_~uıaq. Adalet Divanı ıa
evele11ai~d ~I olup olmadığını 
a...rara e Divan marlfetile bir 
-!' raptetttreL••· 

·uuır. 

Bu hnkdmler tıbu muahede 
tarihine takaddGm eden ve ma
zi .re ait bulunan vakıalardan 
mit~•elltt lhtUlflara da tatbik 
olunmazla". 

8 - Beynelmilel daimi adalet 
divanı huzurunda her ta..111 uıul 
ve muameleden evvel ihtilaf• bir 
uzlaımaya mlncer olmak makaa
dile ltbu mukaveleye tevfikan 
lef)dl olunan Beyaelmllel bir da
imi komtıyona Akitler tarafından 
wcıtteflkan tevdi oluna bilecektir. 

4: - OçClncü maddede derplf 
en daimi uzlaıma komtıyonu 

eçbı &ti tayin edilecek beı 
azadan mGrekkep olacaktır : 
~k•1e Cibnburiyetl Hükd

llle Fl'arıaa CGmhuriyetl Hükd-
=~hnclt tabaaları meyanından 
edecekı8p birer Komiıer tayin 
diler o:~ıeYe diler üç Komiıeri 
dan ituba.t!er tebauı meyanın-

kl dl b 
ra de lnttbap eyllye

ce er r; u 6 K 
llf tabUyetler~ omtaer mubte
TGrklye ve F e olacaklar ve 
hu Komlaerle~anea Hnkametleri 

••••nclaa Komıı
Jon Relatnt taJtn eyli 
Reiıln intihabında 11.!;:!'~r • 
met araıında ıttllf b· •ıl 1 6

111
-

- om•z•a relı diler DeYletler teb 0 

aa11ndan 
olan Gç komiıer tarafı-~ ek 
. ta il -.an ie-r ye ra e tayin olunacaktır 

Komlıerler Gç ıene mGddetle 
tayin edileceklerdir; Y•ntden in-
tihap olunabileceklerdlr. yerleri
ne diidrleri intihap oluncaya ka
dar ve her halde mlidd ti 
ri ti e memu-

ye erinin lnkızaıı d 
eına11n a 

ellerinde bulunan itlerin ikmali-
ne kadar Yazifede kalacaklardır. 

Vefat, iıttfa veya herhanfi di
ıer bir mazeret neticeıinde tahad
düı edecek lllünhal .. 
için teıbit edil at, tayinler 

en utule tevfikan 
en k11a müddet zarfında doldu
rulacaktır. 

5 - Dainıl U~laınaa komiıyo-

halleıinde ıer komlıer Rıza be- Kaıımpaıada oturan ıöför F e- Dan Gala tadan geçen 
yin pederi, Hüıeyln efendinin rlt evelkl lece Beyoilunda (Aba- arabaıı maranıos Ando1 
bahçesinde, bahçıvan zebze tar- noz) ıokafına aitmlı k6ıe batın- mıı batından afır ıuretl 
lalanna fide dikmekte iken top- da karıııına çıkan iki kiti tara- lanmaıına aebep olm111tuı 
rafın içine gömülmüf mühim, fından kalpıından ve karnından Lastik uzatmı~ 
miktarda altın gümüı antika pa- alır surette yaralanmııtır. Sabıkab ta)J.qnından 
ralar bulunmuıtur. Ferit derhal Beyoflu erkek Sirkecide otomobil tlrketl 

Paralar ada kaymakamlıiı haıtaneılne yabnlmıı t•r. den lattık çalarak kaçerkı 
ve pollı merkezi tarafından tab- Zabıtaca yapılan tahktkatta kalanmııtır. 
tı muhafazaya lalınmııtır. Ferldln evelce aralannda kaTp Yağını çıkarmış): 

Bulunan paralar 2500 ıene çıkarak yaraladıfl las Kademin Sirkecide ıelamet ot 
enellnde baıılmıı sızanı zama- d 1 t f d -· ı..ı ....... 

arka aı atı ara ın an .... ru .,..... muıaftr Yalcı Hamdi 8-"ı nına aittir. v~· 

P 1 l "dl 1 tine anlaıılmııbr. llraıın~kt manta-· dolanc:lu ara ar müze er mu r ye d. · · .... 
tetkik edilerek hangt devre aıt Borç yerine te tye etmış Fu aralık yüzündt 
aıarı atikadan olup olmadıkları Şehremaneti Bayezit dalre.t Beılktaıta Toprak 90kaı 
tayin edilecektir. tanzifat amelealnden Haıan ile oturan tekerci Cafer din 

adalarda bu mühim define- fımalf ara11nda bir alacak met'e- ıarhot ObnUf odaımda k~t 
nin bulunma11 ıayanı dikkat gö- leılnden kavga çıkmıı, Hasan iple boimak tıtemtıtlr. 
rüldüiünden bir çok dedi kodu- lımaill bıçakla dört yerinden ya- Miintehirtn ıalkal fakir 
ları mucip olmaktadır. __ ralamııtır. intihar etUifnt ıöylemlfUr. 

Kaeıköy ıulh birinci hukuk 
mahkemesinden : 
· Kadıköyünde lkbaliye mahal
leıinln ulu suluk ıokaiında S4No. 
hanede ıakin iken elyem ikamet
ıilıı meçhul bulunan mütekaldi
ni maliyeden Ömer Beye 

Sabık Kadıköy hammallar 
klhyaıı Hasan efendi tarafından 
aleyhinizde ikame edtlmlt olan 
pey akçeıl yüz adet Oımanlı al
tuounun aynen tahıill dava11ndan 
dolayı lkametıahınızın meçhull
yetl anlaıılmaıına mebni her mu
cibi talep hakkınızda muhakeme 
için tayin olunan tarihten bir ay 
evel ilanen teblifat icraıı karar
gir [olmakla berayı muhakeme 
18/3/630 Salı günü ıaat 14 de 
mahkemeye gelmeniz lüzumu ve 
bizzat mahkemede hazır bulun-
madıiınız veya tarafınızdan mu
ıaddak bir vekil göndermedlil
niz taktirde hakkınızda aayap ka
rarı verileceği teblli makamına 
kaim olmak Gzre ilin olunur. 

'<*>++<~>++++<">)+ .... < ... ><~~ .. ~ .. . 
İ BAVRAM MUNASEBETILE 

i ERKEK KADIN ve ÇOCUK 
f ELBİSELERİ 
• t İstanbul, 

Caddesinde N°31 f Venicami 
~? 
~;: ........................................... 1 

l•ıiİ VENi TÜRKİYE aı 
.~. =··········································· .~. i Elbise f abrikası~d~n 

latanbul dördüncü icra memur- ~~ TEDARiK EDiNiZ 

' 

""N:.:11

.:..... diferl Nuri ibnl ! 
Durmuı afaıun Hauce Feride ha- r 
nımdan borç aldıiı mebliiı ma- ::: .......................... .. 
ldme mukabil vef aen feraf eyle- 1 lth 1 " t •• •• ...,, •• 
dili Davut paıa Hakimoflu Alt lstanbU 8 8 gumrugu 
paıa mahalle ıokatında 102-108 mu·· dür· ıu··g...,, ü ... ~~n. 
numaralı berber gediğinden mGn- 1 IUu • 
kaltp tenii lntikallı bir bap dcık- Kilo Marka No. C..I ..,.. 
kln kırk beı giine kadar mtiza- 8 Paket 69 720 t.eAt P m •k\a harç 
yedeye konarak otuz lira bedeli 2 14 250 Pirinç Te kaplama lordun 
talibi uhdesitıclel olup ihale kat'ı- 1 : 4 Pirmç. kipe" 
yeıl icra k•bomak ~ bedeli 2 ı 4: 580 lpall 7IDIA lbtlk _.l 
mbayede haddi laytkında s«Wtl· " 9 OatGpO 
meclttinden ._, ay nıüddetle tellt"' ~ • 4 650 U.Uk yaıbk 

dld 6ududu c~11 Hekim oflu Ali " 13 650 L&vanta 
pafa caddee& sal t&Tafı Şehrema- 3 " 40 550 Seloloıt cep 4lJUll 
neti namına itUhlik edilen dik- 6 " 2 200 Llıtik balon 
~ lıiaıeıi el1evm arsa arkaıı ve 1 " 31 870 Pamuk lpliit 
Alt 19fendllerlD bahçe duvarı ıol 5 " 6 Bala fa 
tarafı blaycı Oıman ala vere- 1 " D r nn 

hd 28 200 ifçl macwıu ıelerl diikklo• ma uttur. 6 " J-1. del& 
Ytrml auıD murabbaında ıa- 5 • aa 650 r kur k 

at zemlol çini arpacı dukkanı 1 ,, 4 250 • • eçe f&P • 

1 d da borçlu ıaktndlr. 26 760 Pamuk terlt ve ıeccade 
o up erunun 4 " 1--1. ipi 
Kıymeti multammeneıl tamamı 1 " 3 ı 00 ~ vke '7.İbı ili 
100 lira olup ı-tlp olanlar kıymeti 2 • 5 600 Pamu kona 
mubamnıenenln Yüzde onu no•- 1 " • 850 Yalla boya reıim 
betinde pey akçelerinl alarak ta- 1 ,, 5 520 • Galalit lfne 
rth 5712 doıya numaraılle lıtan- 1 7 820 Pf~inç fite kapata 
bul d6rdiinc6 ıcra memurlutuna 1 : 6 250 Muzeyyen kutu 
aaat on Gç buçuktan on bet bu- 8 ,. 20 970 Podra 
çufa kadar bısıat veya müvekkil 2 ,. 18 270 Sunı ipek boyan atkın 
mGracaat eyJeıneleri ilin olunur. 2 ,, 7 160 Llıuk iıkarpln 

2 ıı 2 oo SUlll ipek nu iıbu mukavelenin merlyete 
alrmeıini talılP eden üç ay zar
fında teıkll olunacaktır. Mütter
kan intihap olunacak komiıe e~ 
ltbu müddet zarfında tayin olun 
nıazıa veya oıiinhallta yeniden 
aza intihap halinde yeni komiıer 
azalıfın inbllilinden itibaren üç 
ay müddet zarfında tayin edil
mezıe baıka bir itlllf olmadıiı 
takdirde icap eden tayinlerin lc-
raıı lıvlÇre konfederaıyonu rei
ıinden rica edilecektir. 

Bu mukavele 19 maddeden 
ibarettir. 

1 : 3 800 İpek ve pamuk yastılu\rtıa 
ı ,, 2 20 Dütıne 

8 224 T F C 8904 Uıttk ve ton 
" 6 

6 Çuval ısa 1198 O Ağaç kabufu 
4 Sandık 336 "F 8 O Demir çakı 
ı Paket 1' B C I 402 Kart postal 
ı Sandık 17 P E A O Alekttrtk mot6r6 
1 29 H P O Vernlkb bo,a 
1 : 104: R Z C C O o Pamuk ha~ 

Ballda muharrer 34 kalem etya 2i/2/oae tarihinden ltlhana 
lıtanbul ltlaallt aümrOiü ıataı anbannda bil mBzayede aablaaalt 
illa olwaur· 

şapkalannızı 
KARAMiJRSEL Avrupa 

şapkalarından 
daha daba ŞJK ve daha 

SAGLAM,UCUZDUR . . 
Fabnkaıı mamul&tından alınız J • • 

Satış nıahalli : 1 st. SultanHamam kıncı 
· vakıf ı altında 



klmİzin 16 ıubat t.ııttil111İa°laıındh1 
ıöyle bir>fıld-~a· t dd6.liıımıı-. 
tkwb1ol smıslqs>I ev ~nh iq • 

.,Mudanya fti~ilJJİiffJen va .. 
purlhllıtuYJ(fle~~·q\akkın 
daki tikayetlerJ mu~iJ~ülme
mittlr. Muda~tllır>l~isef ai ... 
nin her gün vapur 1*tflfffMI tale
bediyorlWW~{I qs:> Jiolols2 

Bu fıkra üacH~ ~~tidanya } 
dan birçok ınlii~~JiUfflf ekzib.: 
name aldık. Bu 'felliı~9ien birr 
(mudanya) UCilM.ıt>üa!i\tU&n (İk-· 
tııat vekaleuı&'f!>çWl~ır. Dı-· 
ierlmde ldareh~ne'ınf,:~~lJıderiF 
mi s:>ae f.lV 1ı,9ı >iıım.ö A • 

f • 11caret oaaıınıf! Veka-
lete) çektfii'™ı9M ibdU~ · 
• .118'-lo>I • umscf • 
lktısa t Niek~ ftJüesi ne 

"V k smıl JU.ıJflJ;), • 
a ıt 0 gaz~tölnın ı.iyt.2/930 

larihlt nu~fif9.?ı 1Jlı\ı~~ıalıların' 
5 ulu n~~~ .oıvı • 
eyrlıef atn lehine 'lekiiet celi·. 
leıinAı~~ ~~cltld~ri yo·. 

. 
Efendill}. Of.ö .l-1 n 

"Yakıt,, gazetd.linin l 6n§ubat 
930 tari.hli nutJmsıı.pn üçün~ü sar 
hifeıind~ muh~ff~r(, ye gaz~tinfe 
Ankara. telgır,_fA ıoltVak .l\\pdaılt 
yaya vapur itlet<Ut~ kumpanyalar 
rın Seyriıef86~~ upt,um m~dür~ 
Sadulla? B. hakkındaki tikayetr 
lerJnin muhi~ ,gÖrülmedtli v~ 
mudany'ahların10Se~riıafain po~
talarının her ~·fie iliİağı f çfrı mi# 
racaatta bulu~A~kfarı hakktnd1 
ki it'ardan li'f2\ rMidanyahların 
kat'lyyen haberfnıiZ olmadığı ve 
bu hatta aenelıfrüe'hberl munt~ 
zaman çalııanO atıtlli vapurlardan 
memnun oldu~ia ve mallar~ 
mızın qaima ~~a \' suhulet.le Tb 

emniyetle nakltöhuiduğunut-arz~ 
der Seyriıefafri" Cta~fındaıı bizi 
atfen rruııanmObu liaberin kem~ 

= 
Bir grup 

1 

. M e 1n 'ı e h e~t h a b e r L f! r i 
... : 1 . j 

ubfı;d ,Çok fena ___ 
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Elektirik lümbası zade 
Ş·1"1LIK VE FAR ARI istiyoruz ve mah-KL ! · · ~e;::· 1.ıun oı.n ..... tumları 
( 1 ~ & • _.+ ] l nuz zifiri bir halde karanbkbr • ı 

AR+Bl, FABSİ, ~F.SERLERIN ~ il geceleyin buradan geçmek 8'lç-
""' Jtn.. ll'OSTENIT ~ CİDDİ TEF _. tir çünkG insan bir adam llenlnl 

n ., g6rmez hele bu bal kıtm daha 
-~~ - 26 -~~ 1 berbat •Gtkcıl olur. aokalunam 

Kaclbn lr~ ~leıia ve bliçok klçilk .ı.... beyleri münaılp bir yerine bir elektlrlk 
lerbt1eaı - 2500 lene enel ya- mevcut ıdl. Bunlann aldaldan limbaıı konmaıı için ,ehrema-
zdaa ;kitap - lporculuk _ hilldim- udık, k.-dllderl keadik oldu- deUnfn nazari dikkatini celbeder-
dara kartı abaltnın mllkebeleıl tundan kimseden korkulan nılılnlz Hürmetler• 

e•-•· 1 J • ı-&... Hlk6mete vergi bile Gedikpaıa Saraç lıhak ma-•• • --.. namuı u vatan- yoıuu• l C!--· 
Perver k•---..ı __ ._ il- vermeslerdl. eıl Eıfrcl Kemal aokak 4 .;;NUUJe 1 _ _._ -.auuuar ve7a Ya ....... ı.. deN beylerinin S0-40 ..... ..._.... bit..... .. pu,r- f k b 1 d 
•alar tarafuıdaa terhlje edibrdı. atl•arl ye tG e çiıl u unur u. 

KiPnllerda eonra, lramn 9im)ar, etklyahkta yaparlar, 
(Wcender) tarafmdaa 11tlll edil- WrbtJ1erfle harbederler, Hük6met 

Grip çoğahyor 
-->i-1•1•-

Nt •man, onblnler bmaa- ..,trc1 pbl kalırdı. 
•-• · ·~- Ahali b 1 1 da ö (l "' Son günlerde tebrlmfscle nez-~ Yunanlı (Krenefo- ' un ar a 1 1 

tme.. le •e -ip ..... kuatı epewce çolal-..._ \ lr d _...ı konUf1Dayı aibıah •ayarlardı. " •. .... J 

Sıhhiye müdürü ne diyor 

~, ana alr Ja~ılı eeer, · IDlfbr. Bu ınGnaaebetle ııhhi ted-ı.;; aldik Ye ac1et1...ınt ...,ır 3 - Mollalar: bir ıttılıaz- lllzu8ı olup olmadı-
..... Bunlar ela diler partiler phı, ltnı Ltanhoal ulıhi1e ...._elen 

2500 aene evvel ,. • ., ... ba ahalinin ıırtından yer geçinir- aorcluk. MGclar B. dedi ki : 
~, lranllerln beclea ....,... lerdt. Hlak Gzerlerfnde bly(ik - Ortalıkta srıp yoktur dl-
,...rlne ve riyazeti t.._.~f nufuzlan oldufu bal de HGkd- yemem. Fakat •laın teldW. de-
~et verdiklerini ~ - meUn kuvvetini idameyl arzu ifldır. V akta akııran akaaren pek 
Wir. ederlerdi. çoktur. Fakat her akıınkU akı6-

Seri ve lüks 
Karadeniz 
postası 

Millet 
vapuru 

···············= : SuvarlılHaml 1 -
= Halil Bey 1 • • • Kaptan : 
•••••m•••••••••• 
23 şubt pazar 
sQD6 akpmı aaat 
ı sde Strked nhb-

mandan (Zo..,W-Sam Onlu Gireaun, Trabızon ve Rlze7e 
clak, lnebolu, i ~~lerle 'GINle, Vakfıkebir Ye Ônyeye 
ulmet ve ayni • e 

d t edecekUr. 
uln,..rak a• e 111• lstanbul MeJIDenet han albndakl yazahane: Mlracaat m•ha • t~ı.. ora· Çinko: Hük6meUn ve dere rGklG ırtPb delildir. Btnaena-tSMllllİyetteD< 50 

• be,.lerlnln zulmıı artdıkça halkın le,.h tedbir ltUhazuu -cıp bir 
llafeY!ler ... onmc1a. - neli illa ı-. Şeb iı. 

- - _,_ celderlai bllırlenlı. mi Yaai)'eU 11bbi:Jftl - IU " ·• 11.ft 

Tele. latanbul 115' 

) _._ ....__,_ eh--'-t yerilirdi. ke lerlne tevecc alatere- ıe • premtyorunı. rln umbarlu- Cı ts•ANBUL Vh ıyETl DEfTERDARLIK. ANLARI 
llal.,. 1&hlan bllbaMa _.:u· (DeYamı YU) le -nunı:rete l&:ranchr • 

lata ... becleal rı1=4nw lftlrak ++++++++ff::::r.:::::::::u~ Kiralık ambarlar ile odalar ve arazi 
ederlerdi. i Y 1 Ti LISEL 1 + me8i cacldeal, AllbeJ köytl, Hasköy, 111Dalea Şalı ( Abbuta ) laf,.hancla FE Z A ER No. 9 Çoban ~ d ki arazi ıarhen Taıköprü dereai prloen " hııtanı.ia _........ (Top) ft Emin efendinin ifl& n de ft caclcleaiyle çeYrilmıt S ılilnl1m 2 eYlek ~ ..ı,.- 0ra1'e) • SARAÇANE BAŞINDA cenuhen çoban çeflllıı:,.:ı~ anbarlarıııclan ' oclab 2 ambar ıı. .ıı.., ~ -· enoene ; MÜNiR PAŞA KQNAÖINOA arutlemetrllk a:.rblroenemllddetleklrayanrtlecektir.Senellk 
neUae iratlar lranc1a vazıyet o harap 4 oda 1 am K 

1 
mak muameı.t aleni müzayede ile 12 Mart -ıeımun1le ........ ,ur. ·:~ Feyziati Liseleri şubatın 22 inci cumartesi ktraıı 120 liradır. tra a 
15 

de defterdarlıkta yapılacaktır. (M-,8) ·~ ........ G. 980 ç.......,ha ırıınıı ııaat * * * lranda ahali sınıfları: + günü Saraçane başında Münir Paşa konağında ı Kiralık arsa 

Mcı.11maa lruacla ahali Art yeniden açılacaktır. i ...._ ..,. .... ,.,.. yanı. Betlktat, eeneldı 
• n·m:.,ıe leyli niha -unıutn No. 27 ,29 Ta.'.~ __ ..... • ...,.:9'..t alenı mGzayedetle ıs Şubat 

... klrau 110 lira, ~da Defterdarlıkta npılacaktır. (M-:1086) 
benin mezkôr günde saat sekiz buçukta i 930 Pazar ,ano'"ldt t4, latanbul 'd&danco icra ___.. 
pıutat program vechile derslere başlanmak smı:a.ux.AB: ....ıa lupnclan ' 

h b J alan o..-. J141e --~ Yorlf Romanldlı efeadlnla üzre mektep binasında azır u u?m . • . . Kamçılı medenıyet Madam Sara blnu ı-rı .._ 

ı ihtar: Leyli talebe bilıimum ley)ı )evazımını harlkai ııon'at plecek UnclHi alac:alından ılola:rı ıınaJa.. 
po~ Şehvet dly•rı cus bulanan Beyoflunda P ....... g

etirmelidir. ... ··- b h ıı •-d Elm .:ıı .... __ ...ı_ 
• "' • İIAn . ma a eıau e a ~· -a-

·-• A.••••••••••••••••.••••"".A........ ... . ... ._ i:1 d-1 kaı- d 
1
---- lld u-·- ile #••••••••••••••• ~ il L-·tnc icra clalreılnden. .... .... ollYllll D ---.-.~~ d• c•ı da•ıre 8eJO U .,_. ulcar- .. mtlraldyun ana otus ah ID~ ~·~·· •lllWll..--ı ... a .. ~a ye in . . .. •• ~ •• • Mahc• Ye • 11••• a le mGaayed.,e konmuf111r. • 

d 1 n-ı •nden karyola, dikit .....,. ... u işlerı mü ur Ue":" • --· _.....,...... ...ı-. c11.t,.. - ıı.ı 1ıuçn1ı: ... 
Sdlfk pıen 111.abmm- at, aama llmba, mo.acbf Sah dır • 

.__

1

... ede Clbu ınnalı Gzerlnde Japılmau ~- (29741) Ura 2&/2/980 tarlbl•:.-o .. unda Şah- Hududu: bir tarafı hal,ala ..... W.Miı~ hYUı •-··ibam ketif bedeli o.... 1 o ela uc
7 

•• 

'8 ~ bsfah zarf ~le mGnaka•ya çıkanı-ak 980 aeneal ,ona ı-aatd JWrmen aokafında 8 Saro anaıı diler tarafı~ a_; Martnıaiı tı lacı-ırıınıı-b oaat 15 te ıhaled .!:;• ..._. kulwıcla eıı·_..... lldacl Ira- 1a11 n tarafe)'lll Elma-·...-~ ~ )'ilzde 7 buçuk -inat .ı.çelerlle d b-0.~ D-11 - daD talip olanla- deıl Ye Odık .......... ıneluluttnr. 
le ... mllli1ırlll oarflann ihale ya)dln r lr ııaarl tıııcla oatıla~ve oaatta malıal- Elye- bottur. ltq- .......... 
ene! lc-ı Y11&1et1 -lcamında mllteplddl komıqaa teY 

1 -.ıe nn ~--~r bulanacak - menell : heber zina at ddter b-
... a~v~ Y<I f eoını alirmek ı.tı:renlerln ~ llU 't:: il - tlan illD olunur. raclaD '-- ..ım filıı Jlnnlhef 

'~:;~~=~~;:~~11•~uu~Gr~ .... =U111~•t•~~l:~Wl:l:ye:t~m~•lr:·:·:•:n•:..•:b:acaa:::•:J:e:me::~aı~u:r~•=•:•:ra~caa===:.o~;;; liradır. Talip olaalann kıJmetl lllno~ ı 
~ .. _...... teYklf edeceklerin muhammeneatnfn JGsde onu nlı· 

Tefrika numarası: 19 

Kara Kemal be1 oduuaa atr
erk• atrmedi: 

- Bana HGanllJG çalar! dedi. 
Odacı (Ha.ip) k&Up HCbna 

Beyt çalınnaia aıtu. kara Ke
mal Bey oclaaana atl'llaekten vaz 
ıeçmtıU. Llla Hattı efendi de 
birlikte Jazlhaat b .... ., ....... 
bekliyordu. Aa lolara ka.nı a.. 
Jln aeldlll ıörilLltı. 

Kemal Bey Hama Be1le bir
likte odaya girdi. Ula Halil efeıa
clt taltD dqarda lralmqta. Hilal 
&., oda1a alrlnce Kara Kemal -.. . 

_..11 B ıım....--.ı orum. AbdGlkadlr betinde pey akçelinı mustaıhıben 
- Yann ArJ-'· lnaen a· hiç_,. k kınam 22/8/980 tarllıinde oaat on dllrt ı.,.ı. Ba:rraıııclan e99"1 tatil :raııı- ~ o aman or buçuktan .., bet huçuıa kadar 

,__, Y anııdao itibaren arlı&• ıası-dll' azizim. b6 le blaat Ye hllveklle Dlilracaat .,.. ~ maaadurlaf· Ben de Bo- Hilmi Bey - Ben hiçte 1 lemelerl llln olunu 
pa içine Bab..aafdtJorum. lr .JA.AamlJOrmD· Tutulanlar imi 

uh uuw- caklardır Ben ...ı mm " - '-"" ttr•~·e:::.rehatlra ~ kanfbr&._.. ,....;.. ~ "YARIN,,INTAKV1Mt 
~ ~-··· j8ılUm ·~ neJ•nm• ıcın pldlm· Şubat 
mitti. H1ano be~:-tan(ı:) aare_ Ben mt? Kara KemalılktlBey Senet CUMA Seneı 
lntb.ar oda111acla Jen dl rek umuzlannı ı • Reamlye 21 Hicriye 
beJI lıtectı. Hdllil be1l• ll•IDll b67le : blrfey söylemek niye· 1980 1848 

ılakb kadar ~ kaldılar· :.'.: 01..:ı... aDiaflbrord~:,. 11 Namaz vakıtlari -Hılmı he)' çek lıorlrak ...ıret Hllml 8eJ, enılltell _.., Alaf~anaa Alaturka 
de idi. "-at ı..r• ..... tll • d 1 . d 

Bız de ~iliz zannedlfO- oordu,:.. .;9 • .' Yann 6bilrıılln Gllneı ~ •• ; Ci1net 1~,5~ 
nun. hen her ıhtlnıale karp - rbe t pleceflmlzi zan Ö,le 12,28 O,.ı. 8,88 
(habra deft.rbDdeld bazı ıeJl•rl buraJ• 

19 1 
'1 ikindi 15,28 lkındt 9,81 tahrtfet&.a-. Ele .....eene lıtlfade edebiliyor mUIUD• b d.n 

uua ._... ...1.1.tL ... ,. lrıey .. - Ak--m 17,-19 AL--m 12,00 edecellml amaederlm. - ş......- da l b .- ~ 
1)1,.e -"'· K-1 ı..,ı.P ..,.._ıtıiı· ta,...... ca •na Yatoı 19,19 Yallı 1,Sl" 

ı..ını.. teme ~u. Bu llıl ...,......ı lmaı. 5,07 lmak ıı,ı+ı/ 
adam .......... berhalcle ltlıtakı8' Ba ..,., Hilmi bey ıuımuıtu. Ramazan Kuma 
ııWı "-lıb ..,.ı. ..., ,,._ 0 bra ıtamal berin hiçbir te)'e 22 lü6 . 
b ...... r. b,ar .......-ıı olmaıına ihtimal , ... 

JC-.ıl BQ4 ---....ı... (Davaau Yar) 'ı~liiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii_._._.., ..... .....-7-w• "'• :1f ·• 

114 ,., "~·-· 



Saihfe G YARIN 
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, 

ustafa ey vapur idaresi 

.. 'at, intizam, mükemmeliyet, istikamet vı cıddiyet 
• 

Her Cumartesi, 

Pazartesi, Sah ''e 

Perşembe günleri 

A S İ Y A V A P U_R U 

NİLDFER VAPURU 

İNTİZAM, SUR' AT, TEMİZLİK, KAMAROTLAR iN 

NEZAKET VE H İZMETİLE MEŞHURDUR! 

PAZAR VE CARSAMBA GÜNLERİ 

·:·~~%~~ Mud nya Zafer :~_x;r~'i{·:· 

vapuru Armutlu Mudanya ve Gemliğe muntazam 
seferler yapar 

Av dogru ıstanbula . gelir . 


