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, c Arll O..> Beyin aes~ijetl -albaclw:hertlD çıkar -
Yiizda yirmi b" kir: ihtikar· etmek degil de ne dir 1 

Resmi tebliğ 
Ankara

2 ı' (A.A) 
Maliye vekllettndeıı teblfl 

oluumuıtur. 
Elyevm lthallt ve ıhracatm 

blnntıbe durcuQ Ye Ttrk para
raıaaa olan lhUyacuı tpiltenakJ• 
olduiu bir ıa•••lm• yap.Jo
ruz, Şu 11rada ı,...ı.ıar vukaı 
bulan me~duat.-. al~llı,on 
lcraıına alet ltUlı&St ..&llQıek 
ııtemldlii bakktlMla bazı ııtıJı
barat me,vcut old-.bPdaa reı
ml mileue1a~ •nkalarcla 
buluaan ınevdu•tıı.aı muhtemel 
mpekGllıyoıı-a IDanl oı.ıuuu 
temin maku.cllle ba\a~n 
latirdadı Re ka~larında. llafz
etmelerl vıaklletçe tenılb ve bu 
bapta müe11eaata ~pt ifa 
edilmittlr. V eklleti bu bapt.a 
ittihaz etUJI l•dblr Yeail,ıile 
hilkılmeUn tedi1-.tta morator
yom llln edecef\ hakkında yu
kubulan betfıahane MJlatın 
hiçbir a11l Ye e1a1a mliltenlt 

olmadıfı bir "•• daf.a •• •
reti kat' ıyede llla olunur. 

(ANADOLU MAJml> 

Ş-hir gıda almıyor! Et iŞlerinde 
sür'atle halledilmesi lazımdır 

Yalnız bi~ ~a~deden. bir mü~evassıt yüzde· yirmi kar 
alırsa bu ihtikar değilde nedır? Buna hayret ediyoruz 

Kau.plar tlr
pUnüa HaeUk 
bilancoıu ba_.. 
lanmııtır . Bu 
bilancoya naza
ran kasapla
rın ıenaaJeai 
qOO,OOıO llra&br. 
Halbuki b...
mukabil aene
JJk temettuu 
eo,ooo liradır. 
,Bu ..... yokarı 
,,n.de yirmi 
~l•betldlr. 
~o yalnız hlr 

mit e • a ı ı ı t ıa 
kin olcl~ 
nazaran ylk-
aektlr. Dafaa 
llerl ıtderek 
bu hly6k bir 
ıbUkhdırdenl -
ebıllr. Bumm 
yanında kiloda 

\ 25 - 30 kuruıa 

düıı tehrlmlze
aehntıUr. 

yakın mezbaha 
ı.y. h-.f tllD ~ 
)11.rmm alclilt 
•ır ·para •ar
dır ki, mecmuu 
4o-n lmftıf* ~mr-iimsali bir kasap dükkanı 
'bUlur. NakbJ'e, llltta dqer flaU 50 kunqu bile bulmıyor. 
~iM fı1 ti' ..... ._.,..... K.uapl.:nn hq fahlı lhtlkln Ye 
ı•Uıh bil' .. Mel• ;&M• .. takım lüzwnıuz ml\e11eıelerln 
d.,..._ ,.. tıM•• ııcla alama• lıUhllkımlzl fena halde darbe
~ ................ Demekld l..._eıl kaldınlına eU de ucm 
f'lıntlllalas'ı'~•J•d'I'-• Y•mek mtbnklln olacaktır. 

M. VaJt .,_.,. 
pala& ot,Une 

lamlı\lr ~ l.ıa.ı
bul~ ıcabe-

etfn.. mOataball eUa.ı.-., Çlkat Deıvamı 5 inçi sahih.ta 

r~s:~=~:.,.~dan.iMndü ve kalabalt: 
bir ha& wa(ııld4ıı:ı ıstasıyonda karşılandı . 

denlerle "P.P"~ 
ta buhm~ 

tan····~ ........ w .. 
b1e .,.w.,..neı .. idil 
temaıa afrli• M .. Vay.t 
mek O... Ank-• --~~- · 
O,lır veklllerta. çok Jakıncla 

.. 
\;' 

lıtuıbula ıeleceklerl t6ylenmek-
tecllr. b:::=:=!:::~ı:=~:::!!!:::!E::C~5 

Umumi maa, 
~ 

Cumarteşiye verilecek 
u.a-ı .-. c..-~ 
~ edlleckUr, 

... llHe hu memle~t ~ ~ad.;. ,_da atiecektlr,111e1clan o kadar 
baıt ve aahlpılı clttl'ldır. Bıt•dctı 
JGkıek TGrk mkıfab111ın aem•· 
r•f bundan tama lktltaf 
etlilecek, bu m1Bet yalancı ~k- 1 
Yualarla haklil eYllclını ta1,1ıya
c:.ıcbr. 

O,te hefteJf 'ft her hareketi 
(•uhalefetle) (tantaJla) (litlca) 
1111 (BolfeYlkllk) " daha bir çok 
a• dedikodularla eetredecek sa· 
•nlar ~ arlrac1a kahmltlr 
~ ı-47• ..... ....,. &1ddcll
lti ....... a6tln*ea ......... 
lrlittlr. J>eyama G lacl .....,.... • 

baMJM kaclm - Hey ateli dnler bey l b11 ahalt ıençllll..- ben· 
ıjleld~ bolla, beadeki •l\&71 16reycll riulliiln ne deınek olclqun11 ,.,.. 



Muallim Bedi B. in muhakemesine 
dün ağır cezada devam f; edildi 
Hakkı r-farık B. ınüşteki n1evkiine gelmeınişti. l\tuha

keıne 10 111arta kaklı. Hakkı r-rarık ·B. ne diyor? 
V akıt gazetesi sahibi Hakkı 

Tarık Beyi yüzünden cerheden 
muallim Bedi Beyin muhakeme
sine dün ağır cezada devam edil
mittlr. Usulen ithamname, talep
name, tahkikat eyrakı hakimi 
eyrakı muayene ve keıif rapor
ları oknnduktan sonra sıra Bedi 
Beyin isticvabına geldi. 

Bedi Bey bütün hayatını ve 
vakayı kısa cümlelerle ve çok so
ğuk kanlılıklaanlattı ve dediki : 

Hakkı Tarık bey bana mat
baamı tamiret dedi ve bana 
bazı ltıler gösterdi. Ben buna 
kar§ı dedimki : 

Tarık bey ben eski Beai deği
lim, şimdi hoca olmadığım için 
bu itlere mukabil para isterim. 
Tarık bey, çalışan kazanır dedi. 
Fa~. at hesaba geldiği zaman it 
değiıti paramı tam vermedi 
vaka günü yine parayı istemeğe 
geldim vermem dedi, öyle ise 
hakeme müracaat edelim dedim 
ve gitmek için kalktım. 

Tarık bey yanıma gelerek 
alnıma vurdu ve vadedilmeyen 
parayı istediğın için namussus
sun dedi, bir elile boğazımı sıkıp 
diğer ı. elli ede bileğimi tuttu. 

Ben istimdat için tabancamı 
çektim ve havaya silah attım son
ra anladım ki Tarık Bey yüzün· 
den yaralanmıı " 

Dinlenen ıahitlerin ıehadet

leri Bedi bey lehine inkiıaf edi
yordu iki şahidin if adesl de zabt 
varakasındaki ifadelerle zıt geli
yordu, Muhakeme Adnan ve Ah
met Halit Beylerin ıahit olarak 
celbine ve mahallinde keıif yapıl
ması için 1 O Marta kaldı. 

* * 13 kanunsanide biri biri ardı 

· sıra baııma sıkılan kurıunların 

dün muhakemesi baıladı, 
1 7 senedir kendine ( dostum) 

dedliim ve hakkında belki her
kesten fazla hayırdan baıka bir 
ıey düıünmediğim bir adamla, 

[bu hadiseden sonra, bele o mev
kide bir kerre daha karıılaıma
nın ne acı bir ıey olduğunu kari
lerim takdir ederler. Ben bu acı
dan kaçtım; en son bir hayırhah
lık olarak müıteki ve müddei 
yerini dün istiyerek boı bırak

tım. 

Bundan cesaret alanlar, gürü
yorum ki, o ğün baııma sıkılan bu
gün haysiyetime tevcih etmekte 
bir iztirap duymuyorlar; Açıkta 
kaldıktan sonra sayl ile,_geçin
meğe mecbur olmu§ bir adamın 
hakkını yemek istedtğimben, NA
MUSSUSUN diyip üzerine yürü
düğümden yüzü koyun yere yatı
rıp boğmak istediğimden bah
ıediyorlar. 

Allah kimseyi sui kastın bu 
k<ıdar ağırına dütürmesin. 

Bedi bey T eırinievvelin onuna 
C:::.ğru Ankaradan itini bozarak 
geldi; elinde resmi hiç bir inıaat 
salahiyeti bulunmıyan bu dosta 
işini düzeltinceye ve ya baıka 
bir i§ buluncaya kadar bir geçin
me vasıtasını, etrafımın bütün 
mu halef etlerine rağmen ben ver
dim, ve bize belki yüzde yüz 
faslasına mal olan bu meıgale 
için, son yevmiyelerin verildiği 

16 Kanunucvvele kadar takriben 
iki ay içinde 550 liraya yakın 
para aldığı, beni öldürmek iste
diği gün, bana bıraktığı kağıtta, 
kendi el yazısfle, yazılıdır. 

Bununla beraber, bana si!Ah 

çekmeden 5 dakika evvel bana 
söylemeyi kabul ettiği, birlikte 
çıkmak için ayağa kalkarken 
tekrar etmem üzerine "düt ünü
rüm, söylerim" dediği isim ya
nında bütün İstanbulun vukuf 
ve adalet adamlarını çağırır ve 
bunların ekseriyetinin değil, iç
lerinden her hangisi olursa olsun 
bir tekinin teklifini kendime borç 
olarak kabul ederim. 

Ancak matbuat cemiyeti için 
25 lira vermeği kabul etmit bu
lunsa idim, bunu ödemek bana 
alt değildi ki •.• Neden inkar et
mif, neden Bedi gibi ihtiyacile 
alakadar olduğum bir dostun ıs
rarına kartı ısrar etmif, neden 
bunun için kendisine durup du
rurken Namussussun diye bağır
mıı olayım? Hele böyle dedikten 
sonra neden üzerine hücum et
mit ve boğazına sarılmıı buluna
yım? 

Buraya kadar yazdıklarımı 
böylece hatırlattıktan sonra, pek 
tabii gördüğüm bir müdaffa zaru
retile kendisini kurtarmak için 
dün mahkemede söylediğini tıit

tiğim mütecavizane sözler yerine 
zengin muhayyelesinin baıka Jfa
deler bulacağını ümit ediyorum. 
Çünkü hala kendisini her ıeye 

rağmen namuslu görmek, 17 sene 
kendisine yilrekten bir arkadaı
lıkla bağlanmakta aldanmamıı 

olduğuma elan inanmak latiyo -
rum. 

Tabancasım kullandırmamak 
iç'n yaptığım mümanaat hare
ketinin teviline göre meğer hakiki 
cani ben imiıim ve bfr dostuma 
bir cemiyet kasasından 25 lfra 
aldırmamak için kendisini boğ -
mak istemitim ! 

Yarabbi, insanları iki paralık 
hayat kavğaaını ne derekelere 
düt ürüyor. Çok tükür onun beni 
on ke.-e yere yıkacak kolları ken
di yanında duruyor ve bent vurup 

zapıtanın duvardaki metfeninden 
aldığı kurıunla delinen soba bo-

rusu hala yerindedir. Yoksa he
men hemen ben canı mevkiinde 
kalacakmııım ve bugüns kadar 
mahkumiyeti peıinde koımıyan 
ben onun yerine mahkum olacak-

mııım. 

HAKKI TARIK 

Ticaret odası 
-~~ 

Hususi istihlak resminin 
yalnız rakıdan alınn1ası

na taraftar 
Rakı ve müskirat satılan lo

kantalardan hususi istihlak resmi 

alınmıyordu. Bu resim timdiye 
kadar rakıdan mada diğer ye

meklerden alınıyordu. 

latanbul ticaret odası yalnıy 
rakıdan bunun alınarak diğer 
yemeklerden alınmaması için lk
tısat vekaletine müracaata ka
rar vermiıtir. 

• ___ ..,..,...,..,.~--
Enıanetin bütçesi 

Cemiyeti belediye butçe en· 
cümeni dün muavin Hamit ve 

muhasebeci Nuri beylerin fıti
rakile içtima etmiıtir. Bu içtima 

da hazirandan itibaren emand 
bütçesinde yapılacak olan 120 
bin liranın 90 bin Urası maa
ıattan ve 30 bin lirası müteferrik 
masraf tan yapılacaktır. 

Ruslar \ 
->~ 

Bahri konfransı nasıl 
buluyorlar 

Moskova 24 (A.A) 

lzvestiye gazetesi bahri kon
f eraaın bir ay devaın eden mesa
isi netayicini mevzu ba'hsederek 
beı bahri devletin muhl-raları
nın esas meı' elelerd,~ki mlff 
göstermekte olduğunu ve b.. un 
tahdidi değil bilakis ten\ h. ~tı 
arttırmak arzuıile ha'ı<aret < ~tı 'e

t erine bir delil oldu.ğunu kayd
etmekte ve sovyetle re kartı açı
lan mücadelenin Londra konf e
ransı ile alakadar bulunduğunu 
zikretmektedir· Du husuılta de
mektedil'ki Londra rtıüzake•ratının 
ne gibi neticeler verdiğl meçhul 
müzdür. Malunı olan cihet ise 
sulh etrafında bir ayda.nbcri ya
pılan nıükaleınelerin yegane 
müspet faslı cihan Hol ı.omonyası 
ve Sovyet Rusyaya ka rıı doğru
dan taarruz teıkilatın 1 meydana 
getirmek için Yeni h· azırlık yap
mıf olmasıdır· 

Kızıl orrıdu 
~··-On ikinci yil d1'öı ıüınünde 

Morıko va 24 (A.A) 
Kızıl ordunun ·12 inci yıl 

münasebetile · Pra.vc 'a gazetesi 
neırettiğf bir ma kale de Sovyet
lerin sulh siyaat.!tleriude eskiden 
olduğu gibi devam etu.ıekle bera
ber kızıl ordur ,un harp kabiliye
tini takviyedf J devam edeceiini 
yazmaktadır. 

ÇcJk yazı~t 

Fransada 
-.~·-

yeni başvekil iOsyalistler-
den bir heyet kabul etti 

Paris 28 ( A.A ) 

Mr Chautemps, sosyalist gru
bundan bir hayati kabul etmıttir 

IMumaileyh, bilahara fU beyanat
ta bulunmuıtur. Sosyalist mu
rahhasları programımı tasvip et
tiler. Fakat tetkil ettiğim hüku
mete tahakküm etmek iddiasın
da bulunmadılar. Çünkü buna 
kat'iyen müsade etmiyeceğimi 
biliyorlardı. 

M. Albert Sarraut Franıanın 
Loddradaki bahri planında hiç
bir guna tadilat icra etmiyece
ğini beyan etmittir. 

Me'usan meclisinde M. Edo
eard Soulier ve M. Labroue ka
binenin tarzı teıekkülü M. Paul 
Raynaud ve M. (Crchin umumi 
siyaset hakkında istizahatı bu

lunmuı lardır 
Parla, 23 ( A.A) 

Temp gazetesi yazıyor: Cha
utempps kabinesi ne olursa ohun 
Fransanın bahri siyaseti tebed
dül etmeyecek ve Fransız tezleri 
dün ne idi ise yarinda o olacak
tır. Fransız programı konferansta 
müzakere edilmek üzre tanzim 
edllmemittir. bu program, Fran
•anın em uselameti için lazım 
ge!en ıeylere temamen tekabül 
etmekte olup bu esas tehlikeli bir 
surette ihlal edilmedikçe progra
mın tadili mümkün değildir. 

Pariı 24 (A.A) 

Bombayda 
- ->)o-0-(<--

N ünıa yiş ve karğaşalık 
Jalgaon, 24 ( A.A) 

Bomba atmakla maznun batı 
eıhasın mu akemeleri yapıld1i1 

esnada tezahüratta bulunanların 
tevkif edilmesi üzerine BombaY· 
da bazı kargaıalıklar çıkmııtır· 

Zabita silah kulıanmağa mecb\lt 
olmuıtur. 

Çiğ yüzünden telef olanJgf 
Roma 24 (A.A) 

Bolognola köyüne düıen çil 
sebebile telef olrnların adedi 
timdilik 15 kit iden ibarettir. 6 
kiti de ortadan kaybolmuıtur• 

Bunların akibeti henüz öğrenile-
memiıtir. 

Fort fabrikası 
.,ro-ıt<--

Son günlerde tediya tı 
kesmiştir 

Dünkü nushamızda tahakku" 
kunu arzu etmediğimiz bir haber 
neıretmif ve tophanedeki Fort 
fabrikasının faaliyetini tatile ka· 
rar verdiğini yazmııtık. 

Dün bu hususta tahkikat icra 
ettik. Bu müessesenin ıehrimiz· 

deki faaliyetini tatile karar ver 
diği haberi maalesef teeyyüt 

etmektedir. Hatta F ort fabrikası 
hemen hemen bet günden beri 
itlerini tenkis etmit ve tediyatı 
kesmittir. ! 

Fabrikanın Romanyaya nak· 
ledileceğine kuvvetle ihtimal 
verilmektedir. 

->po-\<-- • 

Hintliler hala birbirlerıle 

M. Chanteps, kabinenin be
yannamemesini tanzime çalıımıı· 
br. Mumaileah, M.Steg M.Brland 
M. Besnart ve M. P.almade ile 
görüımüıtür. 

Yerli içkilerinin 
Müakürat Miidirlyeti umumi

yesi imalat ıubesince yerli mey
velerimizin her nevinden yerli 
likörler imaledilmektedir. 

tlöğüşüyor 
Londra 24 (A.A.) 

Deil .Maili'in verdiği bir ha
bere na2:araü Una'da müslüman
larla Brıahrnenler arasında vuku 
bulan tiddetli bir müsadernede 
yaralananlarnı 1ımdiye kada.r sa
yılan mıktarı 125 Ur. Birçok dü

kkanlar yağma edilnıittlr • 

Zelzeleden üç ev yıkıldı 
Goloı 24 (A.A.) 

Golos'ta 1 O saniye aüre~ fid
netli bir zelzele olnıuıtur. Uç ev 
yıkılmııtır, ha.arat çoktur· 

---= -'?' ~---
• Dikkat 

İstanbulda (Yarın) gazetesi 
namına Abona yazan hiçbir 

memurumuz yoktur· 
Gerek bu namla ve gerek baı

ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmanıall 18.zımdır · 

Aynı zamanda hernem İstan
bul (4243) e telefon edilmesi 

reca olunur. 
Çünkü bir takım adamların 

gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın-
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezae idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etmiye
ceklir. 

Parla 24 (A.A) 

M. Chautemps, quotidien mu
habirlerinden birine ıu beyanatta 
bulunmuıtur : - Yeni hükumet, 
bir sol cenah ittihadı mahiyetin
de değildir. Kabine teıekkül et
meden evel sol cenah fırkalarile 
bir anlaıma hasıl olmamııtır. 

Ben bütün cumhuriyetçilerin rey
lerini toplayabilecek bir kabine 
teıkil etınek istedim. Sol cenah 
fırkalarına istinat etmek üzre vü· 
cuda gelen ekseri azası radikaller· 
den ibaret olan ve zamanın ihti
yaçlarına uygun .. demokratık bir 
programla it baıına gelen bir hü
kumetin ekseriyet kazanmasına 
imkan varsa o ekseriyeti ben de 
temin edebilirim. 

Sigortacılar 

Ayni zamanda yerli üzümleri .. 
mizden konyak ve rakılarda ke
zalik müskürat Müdirıyetinf P 

yeniden tesis ettiği fabrikalar
da imal edilmektedir. 

Kimyakerlerin nezareti altın .. 
da çekilen nefis rakılarımız Mı

sıra Fransaya, Surlyeye sevkedıl .. 

mektenır. 

Müskürat müdiriyeU taralın· 
dan yeni çekilen ( Altınbaı ) ra· 
kılarmdan külliyetli mıktard
kahireye ıödderilmlt ve yerli rı: 
kılarımız için açılan sergide ka
milen satılmııtır. Yerli ıarapları
mızın istlhıalati günden güne 
arttıgl ıibi cinslerlde baıcıları

mız tarafından ıslah edilmekte .. 
-·~ı-o-t<·- dir. 

Zararını ediyorlar Geçen sene Müskürat M.ll· 

Sigorta ıirketlerinden bazıla- tarafından Aydm ve antap ha"_ .. 
nnın senelik bilançoları bitmiıtir · !isinden külliyetli mıktarda inci' 
Bu bilançolara nazaran ıehrimiz- ve üzüm satın alınmıi, bunlard•ıı 
de mevcut sigorta tirketlerinden halis suma çekilerek yerli f abt1 .. 
üç tanesi zarar etmektedir. Di- kalara safılmııtı.. , , 

ğer slaorta ıtrketlertde .. hayat si- ••••••••••••••••••••••••••'' = 
gorta primlerini yüzde yirmisini 5 Enıniyet çenberi ! 
bile t müıterilerinden alamamıf- E Memleketin yavrularını bil: ! 
lardır. : gili, gürbüz yetiıtirmek, 11 yı. : 

B · ""::'"'- : rın " emniyet çenberi attııı" 1 
esım Omer Paşa : almaktır. Çocuk haftasırıd'- ! 

Doktorlarımızdan Besim Ömer 5 Himayei Etf ale yardım bU çen'" 1 
paıa ziki sadırdan müztariptir. : beri kuvvetlendirecektir· •••= 
Kendisi birkaç gündenberi hasta =••••••••••••••••••••••••• 
yatmaktadu. 
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Bu senenin hazin akibeti 
• 

yeşil .. Gireson refikimizdc şayanı dikkat bir makale 
gôrduk N · Ah · · e · u.n . me~ ımzasını taşıyan bu makaleyı 

hemmıyetıne bınaen aynen derçediyoruz 

6 B~ MDe fındık mabsuUlmfi - itlerine dalma el uzatmalı ,.ref 
zt nl 1 aıına ıelen f ellkeUn acı T• namuı borcu bllmlttlr. 
eı r erini lca 1 

llmlzde ' 1 Omlzde, ıehlr - lıtedllfmlz ıudur: yeni mab-
tedlrl acı •urette hlıaetmek - ıulimnzt alıncıya kadar - bu er. 

He muhit fçtn bir IOtfO mahıuı olmak 
yon lı r .. De hariçten, alta mil - (bre - her tGrlO verrf borçlarımız 
lddth rayı nıGtecaylz bir ••rvet tecll ecltllne k6ylGnilnde ı•hlrll-
b ar •den Glreıonumuzun nln de tztfrabına lttlrak edılmıı 
u ••nenin bazın ve beklenmlye~ olunur. 

~ktbett karıııında bGtGn lktıaadl Dtl•r taraftan vtllyettn ıahll 
1 Gzenlerlnln bozuldufunu ı6y - ve orta k6ylerlnde açlık baıla-
e111efe bile IOzum alrmlyoru. dıfı ıııdılmektedır. 
~atta bu dtızenln bozuldufunu Sahil ve orta köy halkı de-

•111 alt Gat Ye tarumar oldafunu mek, heraün ıehre taıınan or-
tlkretmek daha doL--d d 

Şe • .-u ur. man an sırtına yükledtfl odun-
brlmlzdekı taclrlerln bu lan bir hiç deferlne ıatan Ye 

llamuemul Taziyet karıııında her kayGde d6nen zavallılardır. Za-
tGrlü borçlarını aclemek için ne Yalblar diyoruz zira aatb"'- odun-
elım buhran içinde kaldıklan 1 •• llıaHkmdur. un P&raıı 1 e ne kendinin Ye nede 

Gerçe bankalar Pl1a•J& mO- bekllyenlerlnln kamını doyur-
lllldln olan ıGhulett ptermekte ma~ muvaffak olamıyor. 
laelerde, bu feYkallde badlıe b arın haaat zamanı ıellnce 
6nGne, ne kadar kolaylık ,aıte- u kaylü ne yapacak, tarlaıınımı 
rllirae 16ıterllıln, plyaaamız rt- •ilrecek, yokıa ıtınltık ihtiyacını 
rlftar oldux.· buhrandan kendini temin için heraQn ıebre odun mu 

•"" aetlrecekl.. 11Jlracak •niyette delildir. 
Pttahıul alınmamaktan mGte- Geçen aene vlllyeUn hlm-

•ellıt memleketimizde çok mah- metlle yapılan yardım pek yertn-
•ıaa bir ltıldlk hükılm ıQrmekte- de idi • • Bu yardımın bu ıene 
dır. Ve bu tııtzllk, mahıul ayı bir kaç misli fazlaılyle yapılmaıı 
olan Eylula kadar maaleıef tlmclJden fanı ayın aibl 16riin· 
de•am edecek ve bu memleketin mektedlr' 
ıı adamlarını bir haylı '1zecektlr. Valimiz Rami beyefendinin 

Her ıınf eınaf ve tacir adeta bu huıuı hakkında himmetlerini 
itılz bir halde akıamlara kadar rica ediyoruz. ihtiyacın ıtmdlden 
dnkklnlarında oturmaktadırlar. tesblt edilerek llzımaelen teıeb· 
Şuna veya buna olan borcunu bilsatın yapılmaıını rahim Ye 
6cleyecek kadar kazanamadıfı ıeflk idarelerinden bekliyoruz • • • 
llhı. ylyeceilnl tedarik için bile NURİ AHMET 
ı.ailtkGllta dOçar olmaktadırlar. il lf 

Halkın en ziyade OzGldop bir Y engesile gayri meşru 
.. , •araa, oda devlet borçlannı mün~sebatta bulunan 
Jlııı} vlrıtlerlnl 6deyememeıldlr. 

CGnıburlyet bilk<unettnln fey- Hüseyin 
~ tadan halkımız, bu ıeneye lzmırde Torbalının Çapaklı 
.. r leYe ıeve, kota kota vlrcllil kayGnde yenıeılle ıayrı meıru 
h dlet •eratılnl, bu ıenenln kara mGnaıebette bulunurken, cilrmil 
b" laata 3n6Dde, lclemekten ada meıhut halinde yakalanan Hilıe-

lr •azı1ete dQftmen clclden bo- ylnln 6ldOIGnCl yaznuıtık. Hnıe-
JGlc teeHtlrler lf ade 4'ttddert Yln yeqeıl Hauce hanı111 Tor-
1.Gzlertnde nClmayan olmaktadır. balı zabıtaıına verdıtt ifadede 
b Veratılnl vermeclllf için elli Hilaeynl, zevci Haaan Alinin ya-

rabk lnellnt bet llra1a aatan raladılını itiraf etıııııken, 6ldil-
tahaddan,ı ka11ıımcla encak boy- IGnil lıltUkten aonra bunu t kzl 
llQnu bcıken k61lcı, Jokıuzlufun etmııur · Bu huıuıu nazarı ;ti.,:. 
bu dereceılnl 16rm"• Ye tatmıı ra alan Torbalı Gdd 
delfldlr. ..., derhal tel flm eluınumlllil' 

ara • lllGddeıumumı-
Devlet borçlannı da, tahıa ille mtıracaat etmıı H bo 1 d ve ilıeyln rç arını a dalma ademlı ve yaraıının vaziyetinin 

~rilncemecle blrakmamıı olan nl btldlrmtıtlr. muayeneıl-

bllkımız, ne yapıın yapıın ki Tabibi adli Şakır bev d ,, ceıe l 
Q aene aç kalua mtdeılnl muayene etmtı •e b d 

d ldara--L k a laenln 0 ~ en IPtldal mevadı aıta ıakın oldufunu b 
bile ........,an ada ılltermekte- eylemlıttr. teı lı 
cllr • Yol paraıı, llaaarlf Tlr-..ıl K .X.J k - •· ız o6 an ızmı ~,oksa altı apam ıruıumunu lecltre edemtyen _ 
tehir~• kıy balkı hap1aan.n1n 

0 
aylık gebe mi? 

kaıvetll muhitine dolarken •-1- İZmlrde 18 yaılarında F. ha-
nlz ki en kara ve acılı aQnlertn nım namında bir kadın, ayni ma-
Jaıamaktadırlar. Zira onlar hı..- hallede oturmakta olan a. b 
L Y d 'YI• ey 
alr zaman hClk4met borçlaruu namın a bir ıençle mGnaıebette 
'91rmek lıtemlyen bedbahtlar ııra- bulunurken cGrmQ meıhut halın-
•ına ıeçmemlılerdlr. de tutulmuı ve muayen clJI 

Yan aç midelerini doyurmak Ur. e e 11111-

lebı her tin, kanbur ıırtlanna Bu hanımı muayene eden bir 
""1en1p ıetlrc:ltklert odunlarını doktor ıeJJibe oldufun • 1 u ıuy edı-
~tarak tuz etmek paraıı yapan il halde hanım, kız oldufuııda 
J.t~ bit bir zaman bu derece ısrar etmıı ve doktor M b 

'-L-L k dl 1 1 • eye 
çe fındık-.. da,memııu •. Ger- en ı nM mhuayene etttrmııur. 
aç btr•k•~ tenbel yapmıfb, Doktor . anımın bakire oldu· 

Ba IGn ~..:.;___ tuna dair rapor •ernıeıl Cberlne 
ltnclen b -·-.una veremedi· adliye erklnı, iki rapor araıın· 
hır hiç ._-::lan, ineli ile davan dakı bu milbayenetın halli için 
Jq.._ ana lab'-n bu bal- hanımın tabibi adil Şakir bey • •arbk ...... _,_ 
tGrltı .....-..rmda her tarafından muayene ~dtlmeılne 

...... ltUrakebnlt, baJU' karar vermııur. · 

' 

Bagdatta mesken buhranı 
Baıdattan yazılıyor: 

Baadat beledlyeıl ıehrln prk 
tarafındaki boı araalde alb ,OZ 
haneyi ha •1, M11ırdakl Helyopollı 
aibt, yeni bir mahalle lnf& ede
cektir. 

Bundan baıka olarak evkaf 
idaresi de azamiye clYarındakf 
halı araalara iki Jilz hane tnıa· 
sına karar vermııtlr. 

Bu lnıaat ıay .. ınde Baıdat
takl meıken buhranının tzaleıl 
mümkün olacalı tahmin edilmek
tedir. 

Asari atika komisyonu 
Kudnıten yazılıyor: 

Flllıtln dahilindeki aıarl aU
kayı teıplt etmek Te yenilerini 
aramak için Itır reiı ile dokuz 
azadan mürekkep bir komlıyon 
teıktllne dair yapılan kanunu 
fevkallde komiser teıkll etmlftlr. 

Bu komlıyonun relı •• aza
lannı fe-.kallde komlıer intihap 
Ye tayin edecektir. 

Seyyah celbi için 
Beruttan yazılıyor: 

Her •ene LGbnan daflannı 
ziyaret eden ecnebi ıe11ahlann 
artmaıını ve bu JGzden memle
ketin kinnı artırmak için, Parlıte 
yakında açılacak olan beynelmi
lel ılnema ıeratıı komlıyonunda 
2500 lnrtllz liraıı tabılılne LGb
nan Cumhuriyeti karar ••rmlttlr. 

Bu para ile LGbnan Ye Suriye
ye alt ılnema ıerltlerl hasırla
nacak Ye ıerılde ıaıterllecektfr. 

...... -···-··········································· 
· lzmlrde 

•• o ••• 

Kırm121 ay cemiyeti 
kongresi 

lzmırde Kırmmay cemiyeti 
ıeneltk kongreıl toplanmııtır. 
Celıe açıldıktan ıonra konıre 
zabıt klttbl doktor Taılıotlu 
Etem bey cemiyetin bir ıenellk 
meaal proıramını okumuıtur. 

Bu rapora gilre dlıpanaerde 
214:32 haıtanın t•da•lıl için 
1264: 7, zelzeleden eTlerı yıkı· 
lan 1a1 7 aile Ye ıahaa muayenet 
olmak Ozre 4:507' buçuk, 17'5 
f aklr aileye çadır •erllnıek için 
918 buçuk lira masraf yapıl
mııtır. Grip mocadeleılnde 1088 
kfıı teda YI edilmlf ve bunun 
için 1370 lira 1&rfedtlml1t1r. 

Seyllptan mutazarrır olan 51 
ailenin 860 fakir iki TGrkGn ıun'I 
ayak imaline 260, fakır ve klm
ıeılz 49 çocuton elblıeıhıe 889 
lira, 140 fakirin ıaıeılne 1091, 
36 fakirin memleketlerine ıeYkl· 
ne de 250 Ura ıarfolunnıuıtur. 
Çeıme plljlan için yapılan •rfl
Jat miktarı da 21185 buçuk lira
dır. Netice ltfbarl1le cenıJyetln 
bir ıenellk maerafı 84797 llrac:lır. 
Cemiyetin yalnas 111uavenet1 lçU· 
maiye aarflyab 63612 lira aa 
kuruıtur. Y arc:lıaı preaı vatandaı 
adedi de 27172 dfr. 

Meıal raporunda bunu taki
ben cemiyetin ıeso ıeneıınde 
yapmak taıayyUl'Unda bulunduiU 
itler ztkredlllJordu. Hullaaıı ıu
dur. 

1 - Çeıme ıbcalannın lnpa· 
tının ikmali. 

2 - Yananlarda bu ıene iki 
portatif ev ve çadırlarla bir nevi 
kanıp kurmak. Vlllyet 1olu te-
nım edecekUr. t 

8 - BCltçenln mCllaadeıl nll• 
beunde Al•ncak, Çorakkapı, 
Raeacll1e eemtlerlnde birer cllr 
pamer açmak. 

Milli reassüransın tesisine ~= ' 
yet veren ahval ne gibi şe) ı400 

2700 
Sigorta. mümllliUcrinin gıçın gÜll· 

kü heueli amamire i~nwında hakim
tıne bir edd ile Piga1un iradettlDi nutku 
ıa11anı tetkik 11e mucibi tenkit gördü
!Jümci.ıden bu baplaki mütaleatimi.ıi 
yazmadan evv.ı Pi11oıun namına ı3ı 
ıöutwiDi müuıeıenin trrihçuini uap
maDa lu.ıum girdüh. 

Milli reassüransın tesinine 
şebebiyet veren ahval 

Mahdut Mrmayalerle teıkll 

edllmlı olan yerlı bankalarla 
ziraat bankaıı Tftrk ziraat, ıenayl 
ve ticaretini himayeye klfl gel
medlflnden ba nokıanı telafi 
makıadlle ve pek haylrll emel
lerle (lı bankaıı) namı albnda 
ye dlferlerlne nlıbeten haizi 
lmtlyu ve rGehan bir mleaaeıe 
vucude ı•tlrlldlll malumdur· 

Her banka atbl bu mtıeaaeıede 
de bir ılıorta ıubeıl teılıl icap 
etUflnden ita iti yapm11k için 
bir çok ıtıorta tlrketlerf meya-

lınnda Ont1onla ittihadı mtllınin 
mGmeaafll olan Plyoıta müraclat 
ediyor. 

Menfaat temini için öteden· 
bert her kalıba rf ren Plyoı bu 
flnattan blltılfade atiyi nazarı 

dikkate alarak bazı t•kltfatta bu
lunmuı Ye tekllfab bankaca ıayan 
kabul ,arelerek Onlyonla teılı 
mtınaılbat eclllmlıUr • 

lıte Pf1oıla bu ıuretle baıla
yan milnaıebat rfln ıeçdlkçe iler
leyerek Pfy01un telklnatlle daha 
fula klr elde etmek emellle lı 
bankaıının ittihadı milli ile bir
likte bir ılıorta ılrketl teıkil 
etmeleri kararlaııyor . 

lttthatcıların elebaıılarlndan 
Ye lzmırde ıe•atll Gezimize ıul 
kutte bulunmak lıteyen Gtera 
aurubunun rileıaıanclan almaım
dan dolaJI ıatddll mahkeme1I 
kararlle idam edilen bmlt mebueu 
aabıkı Şalal beJle birlikte lttlhac:lı 
mllllJI teekd ederek mllleU aoyan, 
btlJOk derenin direkli 1alıılle 
Tarabyadakl Tokatltyan otelinde 
Şlkrfl beyle birlikte bir çok ma
ceraları olan PIJOI TOrklerln ıır· 
tından kazandıfı ıerYetln nıtanel 
ıQaranı olmak Ozere mOtarekeJ( 
mGtealdp kencllılnl para 1ahlbl 

· eden eıkl doetlanna heman arka· 
um çeYlrerek framıs kumandan
larına anı ubudiyet ye eeclakatla 
enelce ııtlfade temtnl için tGr)G 
UlrlG tabaıbuılarda bulundulu 
erkllll devleb Franıız kumandan· 
ları vaııtaılle lzaç ettlilnl unntup 
bu karardan mtlmkOn mertebe 
fazla lıtlfade için projeler hazar· 
lamai• koyuluyor. 

t eıklll takarrGr eden bu tlr-
keUn emri ıdareıl Jeran forfer-

!§!' . • 

Bürokrası .. ..,... 
İnannıaka lAzımgelirse 

kalkacakmış! 
Dan vali muaYlnlnln rlyaıe

Unde bir içtima akteclllmlt •• 
kırtaal muamelltın mO.mkOn 
mertebe ualtılmaıı hakkında 
tedbirler ittihaz olmuıtur. Birçok 
memur hatta amirlerin muame· 
lltta tereddtıde dOt tükleri Ye 
mntemadiyen mafevk makam
lardan lıtlzanlarda bulundukları 
anlaıılmıtb• Buna mani olmak 
kırtaıl ıılerln hiç olmazsa bu 

ktadan ıule11Dl temin elmck 
~C:.. bazı kararlar yerilmiwtlr. 
ç Her ııs ,onde bir ıube mü

dtlrlerlnln r11a1eUnde herdatrede 
içtimalar aktedllecektlr. Bu içti
malarda memurlara devlet mua-
melltı hakkında ameli deraler 
verilecektir. 

ter ııfatlle kencllılne ve 
tirde bankaya menafi ı€ 
temin edecefi gibi temel 
flye ıenevlyenln dörtte b~ 
rak da hilkilmete senede a~ 
miktar •ereceflni valt ediyor. 

Bu Tadlnld temamen yeri 
ıettrebilmeıl için göyA fenni ba. 
uıul Ye kavalt vaz'ını talep edl· 
yor. 

Bankanın erkAnı pek cazip 
buldukları bu vait ve talepleri 
muvafık l}'rilyorlar. Aıarın llıaıı 
ııraıında varidat taharrlılle feY· 
kallde meıaul olan hükt\mete 
keyfiyeti arzedlp muvafakabnı 
alarak icap eden projeleri hazır
lamaıını fena mGıavlrl ııfatlle 
Plyoıa bildiriyorlar. 

Plyoı lıe koyoluyor ıtıorta 
kumpanyalarını aciz bir hale sok· 
mak ve ayni zamanda bir çokla
rını kaçırarak rekabeti ortadan 
kaldırmak için Anadolu ıırketi
ntn nlzamnamei dabiltsile bazı 
kanun ye ıfıortalar tarife ve ta
llmatnameıinin projelerini müdt
rlyet heyetile avukat 86kilclyan 
efendiye yaptırıp bankaya tevdi 
ediyor. 

B61lece •arfdatı ıaflyel ıene
vlyeılnin dörtte biri hilkt\mete 
verilmek devalr ve mGe11eaab 
reımlyeye alt ılgorta lılerlnde 
ıeraltl müteıavlye dahilinde hak· 
kı rücbanı hatz olmak Ozere 
Anadolu namında bir ılgorta 
ıtrkett teılı ve nlzamnamel dabl
llyeıl hGkt\metce kabul ye taıtlk 
edildllt ılbl keyfiyet veklletler· 
den birer tamimle ıubat Ye mil
e11eıatı devletin klffeılne teblll 
olunıyor. 

Anadolu ılrketl ite baıladık· 
tan aonra bu tamimler PIYOS ta
rafından pröf ilr ıekllnde tabettl· 
rllerek propaganda mahiyetinde 
lıtlmal olunuyor. 

PIYOSUN yaptıfı projelerde
ki hatalar yanlıı düıünceler az 
zaman zarfında meydana çıkıyor 
bunlardan bazılan red ve bazı
ları m6addelen kabul edllmlı ol· 
dutu halde PIYOSUN bekledlil 
netice temamen haııl olamıyor. 

PIYOS Anadolu ıtrkeU yaıı
taılle Onlyonla ltUhadl mllllye 
rea11ilranı ıurettle menafll mtı

blmme temin etllll halde lı ban
kaıına Ümit edilen derecede 
varidat temin edememeıl Ye hil· 
kt\mete 1925 • .t 926 eenelerlnde 
22987 lira 1927 ıeneılnde 1600' ~ 
lira 19 2 8 ıeneılnde de 17'591 
lira ıibl yapılan muamelata nls· 
betle ehi bir miktar lıabet et
meıl pek haklı olarak bazı lttra· 
zatı mucip oluyor. 

Sporcular 
-...~-

Kulü~le~ yeni heyet 
ıstıyorlar 

lzmırın beı ıpor kulnba h 
ladıkları bir ılklyetnameyİ m~~.: 
tereken imza ederek idman 
cemiyetleri ittifakı umum mer • 
kezine ıöndermıılerdlr. 

Kul6pler' memlekette ıporun 
nazımı olan heyeti merkezfyenln 
lnflıah eltlft halde yeniden 
tetekktıl etmeılnden ve fotbol 
bey' elinin vermekte oldufu aykırı 
kararları müzakere ve proteıto 
edecek hey' etin bulunmaıından 
iıtlfade ederek bazı yolıuz karar
lar verdiğinden bahıetmektedriler. - ·--ı~··-

Kaçak rakı 
Samatyada bakkal Klrkorun 

evinde (USO) kiloluk bir rakı 
kazanı (600) kilo cibre, rakı 
kaçak olarak yakalanmıfbr. 
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Dünycl muazzam biriktısadi buh
ran ·geçiriyor Almanyada itıasıar 
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fabrikanın seddine 
karar verildi. 

Emanetçe icra edilen teftiı 
1 

Çinko karteli, çelik karteli, Alınanyada banka iflfıs-
ları, Fransada petrol, Çekoslovakya da para 

d. . "b' A "k Jngiltere 

cağız diye haykırdım. Oda ba-
na cevaben sorma efendi artık 
bu silahın:luzumu yok ben kah-

neticesinde ıehrimizde ikisi Ştı- 21 T eırlnilantde Brnkıelde 
lide ve biri tophanede olmak toplanan Çinko kartel azalarının 
üzere üç tane kolza yağı iltihial kartelin feshine karar verme-
eden fabrika bolunmuıtur. lerl hayreti mucip olmuıtur. 

Bu fabrika.lar her ay binlerce Bunun ıebebl de kartel aza-
ton kolza yağı istihsal eylemek- !arının verdikleri sözü tutama-

İsmailin sözlerile dütünüıleri 
hemen benimkilere uyğundu. Bi
raz daha kendisini hakikata yakın 
bulundurmak ve ondan sonra mu
avenetini kat'i surette istemek la
zımdı memleketinin ahvalini an
latmakla beraber son bir haber 
alıyormusun demiştim '~ Biimem 
ona timdi ne olmugdu acaba ya
rasmamı illşmiştim. iri gözlerini 
tavana kaldırdı sorma efendi dedi. 
Yunan 1zmirden saldırmıt tabi
zim köylüye kadar varmıf geç
diğl yerlerde tat taı üstünde bı

rakmıyormuş ana arvat hepsini 
kesiyor ırza geçiyormuş. 

pe heriflerin vatanını satan sul
tanların mudafa askeri değilim 
bu memleketi veren namussuz
ların eseri değilim artık buralar
da yaıayamıyacağım yarından 

tezi yok gitmeliyim öz toP.rakla
rına ka vuımalıyım onu kurtar
mak için icabında ölmeliyim di
yerek hinckırıklarla ağlamağa 

Btedirler • malarıdır. 

Bir gidişle tekmil anadoluyu 
alacakmıf. Artık burada yavaıla
dı yukarı dikilen nazarları iyildi 
sanki onu gizli bir dinleyen var
mıı gibi agır ve yavaı yavaı ku
lağıma doğru sokularak bilmem 
ne yapacağız padiıahda onlarla 
beraber olmuı hemde arvatlarmı 
gavura satmıı hiç böyle kahpelik 
olurmu diye bana soruyordu. an
ladımki fır at ayağıma gelmiıdi. 
Bu uyanık anadolu köylüsinin 
boynuma sarılmak alnımdan öp
mek istiyordum artık ondan hiç 
bir fenalık gelmeyeceğine kanaat 
getirmiıtım. Karıımda duran ls
matll manyatizma eder gibi tev
kif etmiı ıakaklarından dökülen 
terini silmesi için mendilimi uzat
mııtım o timdi utandı, kızardı, 
israrın karıısında aldı ve sildi, 
1smail dedim bu mendil sana 
anam yadikarı olsun eğer bura
dan kaçarda salimen anadolu 
yaylalarına varırsak nihayet bir 
gün düıman üzerine atılırsak bu, 
mendille hep o günleri benim ya
nımdan ayrılmadan ayrılmadı

ğın dakikalar hatırlarsın bir gün 
olurda ölürsem çenemi iıte bu 
mendille sen bağlarsın. Sözlerim 
devam ettikçe bakıılarını gözle
rimden saklamak baıka yerlere 
bakmak ister gibi çeviriyordu. 
Fakat ben her hare ketine mani 
oluyor söyle bana kahraman 
yiğit biraz sonra köyünde anana 
babana Yunan askerleri hücum 
ederse hep!!ini süngüleyerek ke
serse ve yahut camiye doldurup 
gaz dökerek yakarsa bunların 

bu zulmüne bu vahıetine halife 
dediğimiz herifte göz yumarsa 
sen var artık öksüz vatanımızı 

satanlara tabi kal! ve onları mü
dafaa için şu elinde tuttuğun 

silahı kullanırmısır.. ? Memleketi 
kurtarmak isterkenele geçen 
bizim gibi vatan evlatlarına karıı 
koyarmısın? Bu erlikmidir? Bana 
söyle haklı değilmiyim ? İsmail 
söyle fedakar arkadaı ! düı ünce 
lerinl dilinin döndüğü kadar 
vazih suratte söylemiş son kozu
mu oynamıştım. 

Günlerden beri muhafaza için 
eline Verilen mavzerine takmıı 
olduğu süngüsünü parıldatan as
ker bir tuhaflaımıı yüzü buruı
muı yağız siması kartlaşmııtı. 
aralık tuttuğu gözlerinden ı im
ıek çakar gibi alev fııkırıyordu. 
Kinctlemiı diılerl arasından gay
ri nefretle dolu ıu sözleri çiA'ni
yor hemde kapı arkasına daya
dıtı mavzere el alıyordu. 

baılamııtı. .. 

Bu mert türk askerinin bilgi
si ve uhri dütünceleri karıısıntla 
boynu bükük ıaılrmif kalmııtı 
hem onu teselli ediyor hemde 
fırsatın bu kadar çabuk ayağıma 
gelmesine hayretler ediyordum. 
Nihayet 1smail dedim ben bu 
gece buradan kaçacağım sende 
benim dediklerimi yaparsan ya
rından tezi yok memleketip.desln 
Aciz bu akıam senin hiç ümit et
mediğin bir yerden gideceğiz 

selamete kavuıacağız anladınmı? 
haydi timdi git iki saat sonra gel 

" seninle uzun uzadıya konnıur 

tertibatınızı hazırlarız u~urlar 
olsun. İsmail bitmit olan nöbet 
zamanı dolayisile arkadaıına 

terki vazife ederek çekildi. 11 
artık pencere kesmek için lazım 
olan testire ve kesilmesine kaldı 
sabahdan gelen anneme arkada
ıım tenbihatı üzerine galatada to
mas Keıeryan ef endlnln mal aza
sına göndermtıtim nerede ise oda 
Aelecekdl, lakin içeriye girebile
cekmi, emaneti bize yetıtirebile

cekml? 

Günler karariyor ' akıam 
yakınlafiyordu. üç saat olmuıdu
ki annem gittlgi yerden gelme
mitdi yoksa gelmittide yanıma 
birakmamıs olmasınlardi? ben 
nereden haberdar olacakdım, bu 
ümitde boıa çıkarsa sabaha ne 
yapacakdım. Souk diılerile kar
tımda dolatan ezrail hangi da· 
kıkada canımı alacakdi. Bugün 
bilmem nedense hep nöbetciler 
ihtilatdan memnuiyete riayet 
etmeyorlardı eskiden kimse ıile 

görüıtürmek istemezlerken bugün 
hepsine imazı ayın ediyorlardı 

acaba yarın ıabah asacaklardıda 

onun içtnmi idi'? bu akıamlık 
olsun son arzu ve heveslerimde 
tatmin itsin diyerek müıamaha
kar davraniyorlardı. arkadılarım 

kısmı azamı bu fırsati:lan bilisti
fade odama kotuyorlar etrafımda 

halka oluyordı 1smaille olan ma
cerayı anlatdıkca hayret ediyor 
kimisi zaten o adamın merrtliği 

yüzünden belli; kimiside Anado-

lu uıağı deyilmi lrnhremandır 

vesselam diyorlardi. tam bu ara-

lık içlerinden biri haykırdı bey 

valden gelior dedi. 

Sevincime payan yokdu lakin 
testeraleri getirebilecekmiydi? 
hepsi odadan çıkdılar annem 
yanıma sokuldu. çarıafının altın 

dan bir paket uzattı oğlum dedi 
emaneti al yalnız bu hakkımı 
unutma! bir ana evladıni isterse 
fpdende alabilirmit allah yardım
cın olsun deditahaııaürle kavrulan 
dudaklarını alnıma dokundurdu 

HalbQki memleketimizin bir İıtihıali azaltarak fiatlerin 
ıenelik kolza yağı ihtiyacı ancak düımeıine mani olmak ıöyle 
6 bin tondan ibarettir. dursun; kartel azaları fi3:t düı-

Aradaki mutavaıısıtların de- tükçe istihsalin de artmaıına 
lale ti ve faaliyeti neticesi kolza adeta hizmet etmlı oluyorlar· 
yağlariyla gazlerin tağıio edildiği Azalar arasındaki itllAfa na-
anlatılnuıtır. zaran; çinko stoku (50,000) tonu 

Emanet, Bu fabrikalardan geçtiği takdride, veyahut, çinko 
ikisinin kapatılması hakkında fiati Londrada (27) liradan aıa
ıanayi ınildürlüğü nezdinde teıeb- rf ğı düıtüjü halde, istfhsalAt 
büsatta bulunmuıtur. tevkif edilecekti !.. Halbuki, 

- -~ • ...._...... fiatler Londrada, 19 lira 5/8 fl-

BarUtbOŞaltırken lin kadar düıtüAü halde stok da 
(91,000) tona baliğ olmuıtul 

->~ 

Bir kişi öldü, üç kişi Kartel bu vaziyet karıııında 
beyhude latihsali yüzde (10) 

yaralandı indlrmeğe çalııtı. Bütün dünya 

Şilede sakin Mustafa ile Halit 
balık avlamak için dinamitin 
barutunu boıatmak lstemiı1erae
de bu esnada dinamit ateı almıı-
tır. 

Bundan ~ustafa ölmıt Halit 
ağır surette Y•ralanmıı ve o ci
varda bulunan demirci ustası 
Mustafa ile çırağı Ahmette ha
fifçe yaralanmııtır. 

_,. ................ _ 
E~kinazi Ef .i hakkında ki 

dava 
Köprü üstünde Esnaf bankası 

tarafından tayYare biletlerinin 
bayii Esklnazi efendi aleyhine 
Şehremaneti . tarafından ikame 
olunan da va mahkemei temyizçe 

nakzedilmittir. 
Esbabi reddiye ise Eskinazı

nın devam ettiği müddetçe akit 
yapıldığından rededllmittir. 

--= 
İzmir ve ha valisindeki 

kredi kooperatifleri 
Şimdiye kadar Kemalpaıanın 

Ôren, Armutlu, Parsa, Uluçak, 
Ôdemiıtn Adagide, AdaAüme, 
Kilaz, Tirenin l(ahrat, Eskioba, 
Kadife, Urla kazası, Çeımenln 
Ala çatı, Seferihisar merkezi kazası 
lzmirln Cumaovası, Narlıdere, 
Burnava kooperatifleri resmen 
teıekkül etmııttt. Bu günlerde 
açılma merasimi yapılacak olan 
Kredi ko.operatiflerl de ıunlardır. 

Diyarbekirdc hayırlı 
bir iş 

Diyarbekirde sihhi bir müze 
açılmasına karara verJlmittlr. 
Çarııda yahut aaha baıka umumi 
bir mahalde rniinasf p hır ev tedarik 
edilir edilınez Müze derhal açılmıı 
bulunacaktır. frenği, Belsoukluğu, 
Verem ve daha bir çok sari has
talıkların tahripkAr mahiyeti ve 
sureti ıirayetinl gösterecekdir. 

Sadakaif!~ .... '\ 
Ala Evsat Edna 1 
Kt· Kı. K. 

Buğdaydan 29 23 20 

Arpadan 32 26 21 1 
Hurmadan 260 130 87 
Üzümden 180 130 78 

milstahıillerinin aylık iatlhıallerl 
1929 senesi dokuz ayında, 1928 
deki dokuz ayındaki, (119,000) 
tona mukabil . (136,000) tona 
vasıl olmuıtu. 

Fakat, en büyük Avrupa 
müstahsili olan Almanya ve 
Lehlıtan kartelin kararlarına 

mutavaat etmedi. Çinko istih
salinde ikinci gelen Belçika da 
bunu takip etti. 

Amerlkaya gelince, o da 
Avrupaya ihracat yapmamakla 
muvazzaftı!. Fakat, Amerikada 
da istihsalin artması, stokların 

zlyadeleımesi Avrupaya ihra
catı bir emrıvakl haline ge
tirdi. 

Bu suretle azalarından hiçbiri 
tarafından riayet edilmiyen kar
tel içiiı en kısa yol f esl\,edilmek 
idi. 

Ve Brüseldekl son içtima da 
böyle yaptı. 

Çelik Karteli 
Almanya ve Lehistan demir 

sanayii arasında müzakere cere
yan etmekte olduğunu Berlin 
gazeteleri yazmaktadır. 

Eğer müzakerat netlcelene
bilirse, Lehistan beynelmilel çelik 
karteline dahil olacak ve Avrupa 
grubuna iltihak edecektir. 

Aln1anyada Banka 
iflasları 

Teırinisani ayında Almanyada 
giıelerlnl kapayan bankaların 

adedi (30) a baliğ olmuıtur. Ve 
1 kanunusani 1929 danberi de 
iflas eden bankalar (130) zu bul
muı turr Alman yada tekmil ban
kaların adedi (5,000) dir. 

Bu mali iflaslara mukabıl, tl-
cari iflaslar nisbeten azalmıştır. 

Teırinievvelde ( 876 ) ıflas 
olduğu halde Tesrlnlsanide (866) 

iflas olmuıtur. 

F ransada Petrol 
Kanununda tadilat 
3 Kanunusanide intiıar eden 

resıni gazete, Fransada Petrol 
ararnak kanunuda bazı tadilatı 
tlan etmektedir. 

Bu tadilata nazaran bu hakka 
malik olanlar hükumetin musa
adest olmadıkça, ruhsatnameyi 
hiçbir kimseye terk ve f erag ede-

Bilmem nasıl oldu s\\&111 ku
cakladı namlmndan tuttu ha
vaya kaldırdı çimentoların 
üzerine dipçik tarafını vurmağa 
baıladı. Derhal üzerine atıldım 
ne yapıyoraun İsmail mahvola· 

ve ters yüzüne geldlAı istikatete 'T.l".ı.:.·"'4'"~...-o.ı." '.)9-v.;.-v-~~-'!~"'-!-"t:ı~·W--~,,_\.!, 
doğru gıtdi ve gözden nihan i ZEKAT VE FiTREYi ~ 

mezr 

oldu. bizim için bu itde hal edil- TAYYARE ~~ 
mitdi, Frar İamallle pencerenin ke- CEMİYET)NE VERİNİZ. ~ 

silmesine kalmııdı. S"..-.!~~!l'.!t~...s~~~ 
( Devamı var) 

Çekoslovakya parasının 
kanuni tesbiti 

( Beunelnıilel bcınka parası tesbit 
edilmemiş memleketleri azalı!Ja kabul 

etme ığı fJL ı merı ·a ve 
borç vermiyecektir. ) 

Çekoslovakya kuronu retlllen 
ter tesbit edilmiıtir. Esasen 1922 

bif 
rinievvelindenberl s a b i t uııl 
kiymette bulunan kuronun k•0 

bir surette tesbitl vaziyette htçblt 
tebeddül vukua aetirmemiıtlt• 

Yedi senedenberi sabit kal•
0 

kuronun kanuni tesbttine eP 

mühim amil; teıekkül etmek ~e 
bulunan beynelmilel baokaPıJI 
nizamnamesi mucibince par•" 

ı. t" 
istikrar etmemit olan memle~e 
lerin bankaya aza olamamaııclır• 

Diğer cihetten; Londra •' 
Nev-Y ork plyaıaları parası ,.bil 
olmıyan memleket iltikrazlaraO' 
lttlrak etmemeğe karar veroıil" 
lerdir. 

Çekoslovakyanın, Ja~ 
yanın ve lıviçrenin son günlerde 
paralarını tesbit etmeleri bu sebl" 
be müstenittir. Paraıı teıbil edil" 
memiı memleketlerden AvrupaP 
bir ispanya, bir memleketioı" 
kalmııtır, 

Kanun kuronu, 44,50 milii..,
olarak teıbit etmiıttr. 

Kuronun tesbitine nezaret 
etmek ve kanunun tatbtkını taklP 
etmek badema milli banka11 

aittir. 
( 1929 ) da ihdas edilen nıilU 

banka; maliye nezaretinin bit 
dairesi olan (ihraç bank offisiniO) 
muamelatını (Offlce bancalre d'I' 
mission ) devren almııtır. MtlU 
banka; mevduat ve mütedaYil ki' 
valmi nakdiyeye de dahil obn.I' 
ftzre, ibrazında tediye edilec•lı 
bütün taahhüdatın (yüzde 20 sııJ) 
madeni olarak kasasında bulull" 
durmağa mecbur olacaktır. sıı 
teminat nisbeti, ayrı bir ıar' 
mucibince, her sene de {°/0 36) 
nisbetinl bulacaktır, ki; bu nisbet 
Fransa Bankasının mecburi te" 
mlnat derecesidir. 

Bu teminatın dörtte üçü aftJO 
olmak mecburiyetindedir. Dli'' 
kıamı, saflam ecnebi para•lı 
Amerika, ve Avrupanın büyol' 
bankalarına çekilen ve bırırı'1 
sınıf bir bankanın imzasını h•._ 
bulunan senedat ile bu gibr 
bankaların kredilerinden teıe1"' 
kül edebilir. 

Şayet, teminat asgari dere" 
ceden aıağı düıerse banka faıll 
tedavül üzdrine hesap edilrOlf 
bir barem müciblnce devlete b11 

teda vilUin bir kısmını vert 
olarak vermeğe mecbur tutıı' 
lacaktır. 

Maamaf ih, bu asgari der el 
bugün çok aıılmıı bulunuyo~ 

Tedavülde bulunan kii~. 
metelik paralar kalacaktır. Y •..,, 
iki hellerlik paralar tedrlC,
ortadan kalkacaktır. 

0 Şuhalde, 5, 10, 20 ve 6 

hellerlik ve 1 kuronluk, ve ~ 
nlden 5 ve 1 O kuronluk mete 
paralar basılacaktır. ,( 

Çekoslovakyanın iktısadl "tJt• 
iyeti de bu iıtlkrara müsait • 
Bu sene bütün merkezi A "td~, 
islerinde görülen ağırlığa ~
bundan ÇekoslovakyanıP U" 

müteessir olmasına rağmeJI ~ ıı• 
sadi vaziyetin para tıtıkt4S~1jı 
teıir edecek bir halde 0111'8 

anlqılmaktadır. ~1'-
Milli bankada vaziyet1111 beri, 

vlye etmittlr. Bir ıenedell iJy•' 
bankanın maddi stoku (ı) ~rıebl 
(2000) milyon kurondut• _.-l
parası 250 milyon kaclaf' r) 
mııbr. (DevaJlll •• 
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§Şu~b§·~t§~§~§~~~§A~~. ~§.. " • ' Sadu~-~~~~- Bey PO>fi$~.A8bef..J'. 1400, 

BEKTASILIK-SUNNILIK il Birincisahiledendevam J Polı"shakaretetn1iş' Gramofon n1eral 2700 Omuzlarına yüklendiği yükü 

Si• Aı LI • K VE FARK LA R 1 ! :::;yaı:~:~~=~I ;:;:.:1•::sma~: J bir mes' eleden kendisini kara- Mesrufun evine bir hırsız di Eolapderede oturan Maryam Panıaltıda oturan hi.r 

• • • d l" Şefik bir aramofon ile 15 pilak çr-= hakikati ıöylemek htiyenlerl incir kola davet e 'n po 11 • 

x.ı d ır.ı d ld l vra- efendiye hakaret etme~e cüret tır. 1 ARABİ, F ARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TE~Kİ- 11 lar ve müialatalarla { fena ) ettiğinden hakkında tahkt ata ~ çe. r e. 
0 

urmıyan pa a k 13uı1la r<lc~Z ·e,rke , KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRIKA-- _,,I ( mülait) (bedhah) (Bolt ... ık) baılanılmıttır. • düşkünmüş 
_ _ (mürteci) ( tantajcı) falan filan Tam karagöz seyrdmış Beyoflunda istiklal caddesin; ~§§§§§~~~· 29 ......ııııı ıöıtermeğe çahımak dox.rudandoğ- k de ( Sahibibı"nı'n ıesi ) gramofon ~ - -.....,~ ' • Mil Un kapanında oturan asap Katili aıarken Rıza tah ·. 7 - TakYa - imamın sakın- ruya vicdansızlık lnıafıızlıktır. - ı k k maıazaıına dün müıterl ııfattle 

lık 
h İbrahim aarhoı olara un apa-[Veleküm filk11as ····•Ye) masını dünya itlerinde fena tan et uyumak ve uyutturulınaiia mu - nında Sabrının kara ıöznne ııt- ıelen iki meçhul tah11 magaza-Kıaaıta •izin için liayat vardır. ıakınmaıı nefsine mahkum olma- taç değildir. O, bil'aklı çok ay- i S brl ile Mustafa famlnde aındakl satıcıyı lafa tutmuılar 

Ey b i t h kendi faydaıım halkın dm ve nurlu ebedi ıabahlara m t, a bu"yu"k bir gramofonu aizlice çar-aı re ıa ipleri maalindeki maaı, . H k birini bırakla yaralamlfbr. • 
ayel ıerifeyı okur. fayda11na tercih etmemesı. aset, uyanma isliyor. _. • pıp kaçmıtlardır. 

Sahan bu tiddetli hareketi üze- adavet, kin gibi ıifatlardan uzak Sadullah Bey meıeleslne. ge- · Tramvaydan düşn1üş k 
rl ne hocalarında nufuzu temamı- olma11. Dün türbedenakıaraya ıl en ı lince: d Yazmayı da ne yapaca 
• kırılmıt ve memlekette adalet 

8 
_ Seha - imamın ıahı ol- Henüz lıtlfl etmek büyüklüğllnü tramvaya binen maluleynl aske- Topkapıda yazmacı Muıtafa 

be muhaklm hükmünll icraya mall, varını icabında din yolunda göstermlyerek,dün yine lstanbula d izzet bey dütüP batı efendinin mafazasına meçhul atlanıııtır. (1] ve iyilikler uğrunda sarfetmeal, teırlfeden ( Sadullah ) Beyden rlye en bir hır11z glrmlt 120 liralık yaz· 
iki mezhepte bahil 0Jmama11, diinyayı Ve dün- altıncı slialimlzi de sormafa de- yanlmıttır. v ma çalıp kaçmıttır. 

ya varhfını haddinden ziyade vamediyoruz: Bundan kadın parmagı Bahçeden çıkanlar din büyükleri vermemesi. 1- BuFaklrmilleıe(300,ooo) Şehzade batında töför ibra-

Şiilerde: 9 
- Hilim - imamın halim ol- liraya mal olan (Antrepolannızı) bim Talebi yangın yerinden g•: 

Din reisi imanıdır. masl, olur olmaz feylere hiddet- Ticaret odallna ( 25,000 ) liraya çerken meçhul bir pht1 tarafın 
imam behemhal Peygamber- lenmemesl, dünya iılerinde hiddet, klrıılamıttınız. (300,000) lirayı da dan böğründen ağır surette ya-

}... · ki f 1 • d tiddet gibi eserler göıtermemesi. - d (6) f ı 1 7J b k n ı tı «de il at arı cami olman ır. yuz e az e <.ırut an a11 - ra anmıt • 8

• llfatlan halk tayinde aciz ol-
1

0 - Şecaat - imamın ceaa- dan almıttınız. Alacafınız icar Meıelenln bir kadının teıvı-
d•tundan imamın her halde Al- reli medenlyeye malik olmall, bedeli Ancak faizi ödeyebilir. kinden ileri ıeldli! anlatılmıttır. lahın vahyi ve Peyıamber tara- nefsini din yolunda, 'doğruluk Bundan sarfınazar ediyoruz. Rıh- Bereket çanta kurtulmuş fından nasp ve tayin edilmesi uğrunda fedadan çekinmemesi, tım tirketınln batına bela olan bu Id k 

l

11

z d b fatihten ıeçen Zonfu a Cl •m ır. ütün tehlikelere rağmen hakli, antrepoları Ford müe11eıeıine f Ehı meb'uıu Celal Sabri beyin re i-İ sünnette: doğruluğu mıldafaa etmesi. verirken Ticaret odasile olan 50 ık k
. . . kaıı Halet hanım içinde 2 Böyle defildir. Ha ımı ıa- • itte Şiileree din relslerinde mukaveleyi nasıl feıhettlniz? 

terıe onu din reiıi, imam tayin b 1 l 2 lira ile, altın ıaat ve ••!r u unmaıı lazım gelen aıf at ar Ti t d u ü -t 
eder. - ce.re o aıının m - kıymetli eıya bulunan g mu bunlardır. f d Şia nazarında: Şii diyorkı : kaveleslnln bitmeılne (üç ay) var- çantall iki phli tara ın an atı· 1

-amda ıu ııfatlar olmalıdır. D b k ken bu mukaveleyi feıbetmek rılmııtır. ~· in riyaseti ir dünya hü ü- 5 ) 
1 - Adil - imamın adil ol- meli değildir. Din reisi, imanı, için Fort müe11eıeıl ticaret oda- Poliı hırsızlardan Ü eymanı llıa11 biltiln zlllümlerden uzak bu saydığımız 1ıfatları haiz bu- sına ( 25,000 ) lira peıtımallık yakalayarak çanta11 istirdat et-bulunmaıı, halkın itlerini adalet- verdi. Rihtım ıtrkeu de kendi an- mittir. l 

lunmazsa onunla bir hükümdarın 
e lf a etmeıl. tirepolarına rekabet eden bu yO- ) 1 1 farkı nedir? ço"kecek halde idi. ( 300000 · 2 - smet - m•mın maaun klln altından kurtulmak için 

•!mail dinin menettiği günahlar- Dünya ltlerJnde hile lnıanlar (l
5

,000) lira pettlmalhk yerdi. Liraya millete malettiiilnlz (ese-
dan hiç birinin ltlememeıl. iyi olanları siyasete geçlrmeiie Fakat mal ıahibi olan seyrlsefaln rlnlzl), Fort mile11esl battan ata· 

S - Emanet-imamın emin ol- çalıttıkları halde, din itlerlnde ldareılne ne diye (35,000) lira ll•Ya ve llvalarına kadar yenide; llıa11, bütün akitlere emanet et- neden kötü adamları it batına Pottinıallık vermlttlr? yaptırmaiia mecbur olmadı mı ltıeaı, ve müsteklm olına11, hiya- ıetırmelidir. Ve dizılnl onların Alan ve •eren bakkal dok- binalar, Fab-
be\\en uzak kalınall. eline vermelidir. (Devamı var) ki.olarında blle kiracılar Pettl- Sizin yaptırdıtı;ıız, mintarafillah ~ - Sıdk-imamın sadıkulvaat --·························~······················· mallık verirler. Hiç bir mal ıa- rikalar • vap~r ar rık mı olur 7 '· jlııı•11, bütün vaatlerinde ve söz- Şehir gıda almıyor! hlbi b6yle bit hava prrall ve- hep b<iyle çurtık ça 
•ribde doiiru olmau. Birinci aahlfeden devam rilmlı midir? * 

Dün ıaat 13 de tahta kalede 
kara kulaiın kahvesinde oturan 
Halil elinde bir bohça ile Fındık
lıdan geçerken füphe üzerine 
polis merkezine getirilmittir. 

Bohçanın içinde Kabatatta 
Feridun beyin evinden çalınan 
eıyalar bulunmuıtur. 

Cürnıü n1eşhut halinde 
yakaJannuşlar 

Un kapanında yndal iskele
ıinde bağlı mezbahaya alt 3 
numaralı ma vunadan et çalan 
deniz korsanlarından ıabıkalı 
Cihangir ile, Kartal namile ma
ruf İzzet cürmü meıhut halinde 
ya kalanmıılardır. 

· Bu gece 
- ·*'°"4• 

.. Kadir gecesidir 
Bu aktam Kadir geçeıidlr · 

Bu ı~ce İıtanbul müftülüğü bir 

takım tedbirler almııtır. 

Bütün camiler ıabaha kadar 
açık kalacaktır. 

Ayaaofya camiıine her ıene 
oldufu ribi bu ıene de ecne

~ - Dtyanet·Mütedeyyin ol- Milletin (35,000) liraıuu ne Dan (Sür'at) nakliye tirSkaedtiunl~ Ilı Tabii olarak bir nufuıun ay- di · ? ld k 
l. ••ı, dine hakiki ıurette bailı sıfatla ve kime ver nız den bir mektup a ı · 
o•( da 4 okka et yedl,lnl kabul eder- k dilerila 1 UllJnaıı, Allaha, Peygambere, k 1 3 _ ( ar:,AOO ) ıe·ıriıefaın. lah beyin biraderinin en _ .n •it lı se ıenede 25 lira bu ıurel e ~ u ' ı-ru 1ıı1: ı:..;·e:::;.":.•1 ııününe kal- taaarruf edilmlt olur. 25 lira ( 15,000) Rıhtım, ( 25,000) Fort ali.kail .olmadıfını, Filye) :~:... Türk ocağından: 

6 - ilim-imamın .llim olınaaı, mütevazi bir yueanın bir aylık vermlttirkl ceman yekQıı (75000) ile mavnaların d(~abatı;,:ıldlrerek 27 Şubat 930 Perfembe günü fıterdın itlerini, iıter d6nya itleri· kiraaıclır. 4 Ktıllik bir ailede bu lira eder. Bu paralar verilirken ılne yanatma ı11ını I akıamı aaat 21,30da Darülfünun 

bl, kobdi zamanında herkesten url ay ı • er· Antrepolarda ça tan memur ve tekzip etmem ' Biz dönek Müderriılerinden Musta a Ü tu 

biler ılrebllecektlr. ------
d

Jl 1 k d lı izi iıtlvorlardı. ate-"' . f Z h " ..!?!._tııımesı, cahil olınamuı. Bundan bir kaç ıün evvel mllstahdemlne (Tazminat birer diklerini yapıyokruzkan adamlar Bey tarafından (Yerli malları) ~]Bu ıünkQ lranı anlamala- ekmek itinin hal.nde asıart bir lklter maat) namı altında alınıp ve yazdıtından or mevzulu bir konferans verilecek-
bütce kazanacağını ileri sürmüı- l d i 7 ı ı d Bu 

ll •• bu suretle (Şii) lifi daha k veri me im kimler ki _ def iliz. l tir. Konf eranı münakaıa ı ır · -
fyt ok til • Hanıl menıura, e, m avnalar mese e- ki lanıyabilınelerl için uyu- Et itinde de 4 aylık ev ki- !erin elila verilıalttlr söyliye bilir Filya ve m irse nu müteal<ip tanınmıt san-at r-<•(arUıııza (Not) olarak verdiği- k b 1 Sad Uah bey cevap ver ların kıymetli eserlerinden bazı llılJ; iıabat burada bitmlttir• ra11 uanılabiliyor. Şu halde mlılnlz? Nihayet u m•tııur ar ılne u 1 ÇünkO bunlar 

Buııunla beraber tefrikada hayatın nasıl ucuzlıya bilecefl kaç kiti idi. daha mandb~lll o .:~·riıefainin yani parçalar çalınacaktır. Bu konfe-••aıa devam ederken !Mıka ıü- anlatılıyor. 4 lar ldığı tlrketin e• rana ve konsere herkeı gelebilir. 
il •rd L kk dakl iza a- \ a a nu Uctız atrnağı i me .·-. 

... a ran na ın ._ binaların ta vanlan 

tu 1 l h F k t O 1 b l k 

- ;;or~t~~a~n;t~r~ep:o~~·~~·~~~!nı~l~~l~~~~l~·d~i~r?:ı~:=-~~;ı~~~T-~~~=~~::: ~~ı yürütece"lz ! i lazım ! zaman .K.oca .,. = el b'lrı·ne ve idi. ( Z ) Bey, kahveciyi bir ~ • ---=::~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~- - - ki ıı·vı·ller en k d ~ = d kenara çekere sor u: y~pılacak birıey kalmamııtı. Bir yand: a Jmaaını emr<lti: Düdük - ( Ş ) nereye latındı. Habe-
t k Kara Kemal bey hak- dil ~ne mahalle bel~çilerlnin rin var mı~ e cevap, I k h aesi Qzer , t 
kında malumat alabi nıe 1 

tima- Imemelerine imkan yol" u. Kahyeci kendisine ıorulan 
llerlal ilmltsiz bırvasly•te sokmuttu. ı• Filhakika öyle de olmut!u. sualin mana'1nı anlar gibi olmur 

Şimdi ne yapacaklar. Nereye h ile bekçisi d.,dc•k ıealne tu. Hemen sesini haflflemlt ya-
dl Bir ma a ların yanına müracaat edecekler · ko mut, memur vaıça: 

Tefrika numarası:22 
Evden verilen cevaptan ( Ş ) 1 

i {Z) Bey : - Yallah Beyfendi burada b ıelmtıt • ı nerede-
Beyin oradan batka lr yere tqın- ŞükrO Beyin •• otururken kahveye ııelip giderdi. 
mıt oldufu anlatılıyordu. Faka~, -1:'-kf evinden baıka yere Birkaç ay evel ıemtden çıktı. Otomobil Pollı mildlriyetl ka

i)ııında hazır duruyordu. ıtvll 

'-'eınurtar otomobil yanında hazır 
hekltyorlardı. 

( z ) bey otomobile atlamıı 
'
1
•11 llle'murları da yanına almıı: 

- Şiıltye •. 

f!.lbriıat Verdiler• poliı müdiri
)'etf otomobııt dofru tifliye gitti. 

Tramvay hattının ıon maka· 
•ında durdu. (Ş) bey bir vakitler 
orada karıı taraftakı evlerden 
birinde oturuyordu. (Z) bey, me-
llluları orada bıraktı y hl 
ak d · anına r 

r a aı aldı. (Ş) beyin oturduiunu 

blldifl evin 
çaldı. 

· lçerden 
bey ıordu: 

d " dır. a- dik Acaba ne-
timdi de onun izl üzerin e yoru- taıındıfını öğren • Nereye tatındığını bilmiyorum. önüne gitti. Kapıyı mek la"zıındı. Bir defa (Ş) Beyin ? G ı..ı 

k reye gitti { ) Be- - ittiği ıemu l'ıe bilmiyor 
nerede oturduiiU -nlatılaca Diye ıordu. Bekcl, t musunuz? canım hiç ( Ş ) Bey, ıes vermltlerdı. (Z) oluraa, mlltkill blras kolaylatmıt yln eski oturduiiu evden~:~::~~; filan seınte gitmiı! Diye lakırd11ı 

- (Ş) bey evdemi? Ben eıkl 
bir arkadatıyım. 

Dedi. Kapı aralıiından bir 
kadın ıeıl cevap "Vermltti: 

- Burada öyle bir zat otur
mayor efendim. 

- Ya .•. Demek bu e• (Ş) 
beyin evi değil.· 

- Hayır efendim. Biz de yeni 
taıındık .. 

Bu cevap üzerine (Z) bey için 

I ' 

olace.kb. Llkin nasıl ? b li rdu Hatta, na filan da nu olmadı? 
ı k l nı i yo · Fakat unut-

( Z ) bey, derba omtu ar- ıemtl de duymuttu · - lıittım efendim kapalı fu-
dan birinin kapmnı daha çal- ıltmlttl: L. run tarafı zannederim. Efendim 
mıttı. Buradan aldıiı cevapta mut_ Efendim biliyordum. a- - Naııl kapalı fırınını? Ka· 

menfi idi. ki unuttum. ( Ş )Beyin tanırım, palı fırın ıemti lıtanbul tarafın-
Onlar da (Ş) beyin ne tarafa un kartı da ki tramvay yhulun~akı da değil midir? 

tatınmıt oldufunu bilmiyorlardı: ~ahvede otururdu. Ka vecı ne- - Zannedersem efendim .. 
_ Mahalle bekçlılne ıorunuz reye glttlfinl bilir. Cafaloilu ıemU olacaktır. 

efendim. Cevabını verdi. ( Z ) Bey - Caialoğlu ıemti.. Tabii 
Dediler. Eevet en dofrusu da bekclyl ıavdı, Kendiıi bizzat kah- mahalleılnin filan bllmiyonun! 

hu idi. (Z) bey evin önündeki veye ııttl. Buraıı temiz bir kah· (Devamı var) 
meydanlıta açıldıktan ıonra 
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~ Mamulatının nefastile Avrupada Amerikada pek büyük bir ıöhret kazanan Garpta ve ıarkta ittirak 

Hacı Bekir 
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Ticarethaneleri .1 
~m3mrJll __________ .._ ___________ .... .i*a __________ d = 

A 1 i Muhidd ı n 
Merkezi: İstanbul Bahçekapı kadiın HCI BEKiR mafazaaı ~ 
Şubeleri : Ankara, Beyoğlu, Pangaltı, Galata, kadıköy, lakenderiye, Kahire ,~ 

Meraınde, Yeşil Ova ticarethanesi - İngilterede VV. R. O. Krokeı 109 Kingıvay 
VV. C. 2 London 

1 • • • • 

8. inci BUYUK 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 11 l\larttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lira 
AYRICA : 15,000 10,000 Liralık ikran1iye 

ve 10,000 Liralık bir mükafat. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulriıaz. 

Acentaları : İzmlrde Eskiyol Bedeıtani Haıan Tahsin Bey- Erzurum, Nemli Zade Halis Bey· • 

BAHAM ~Kral~~ ~M~D~ ~UR~ v~~~ R~A~U~R. • -~·=~=tt~·=-~· ~=:::::::::::::::::::====== 
İkinci Kolordu satınalma Komisyonuncl•": 

fstanhul dördüncü icra memur
luğundan: 

Kasımpaıada Camii kebir ma
hallesinin dörtkuyu sokağında kain 
atik 28-30 cedit 26-28 numaralı 
berber gediğinden münkalip bir 
bap kiırğir fırınla atik 30 numara 
ile murakkam bir adet aşcı gedi
ğinden münkalip bir kıta arsanın 
tamamları ve yene mahaalli mez
kurda dört kuyu meydanı cadcle
s\nde atik 31-Sl mükerrer ve ce
dit 47-49 numaralarla murakkam 
çifte hamamın dıÜ§temflatının ve 
hamam derunında cari suyun 
bervechi vakfiyet mahallinin nıs
fının otuz iki hisse de yirmi dört 
hissesinin medyunları Abduıkadir 
efendi Fidnat ve Ayte henımlara 

' lntikal edeceğinden dolayı ihalei 
evueliye müzayedesine vazoluna
rak bunlardan maa ana fırın 4000 
ve hamam ve müıtemilatı 6000 
lira bedellerle talipleri uhtesinde 
olup iha1ei kat'iyesi icra kılınmak 
üzre ve yüzde beı zamla on bet 
gün müddetle müzayedeye kon
müıtur. 26-28 numaralı fırın ve 
iratlı arsanın umum mesahai sat
hiyesi yüz on iki arşın terbiinde 
olup bundan ıeksen arımı maa 
zemin üç kattan ibaret olup tam 
kargir döıeme merdiven ve nısfı 
ahıap döıeli fırın ebniyesinin ve 
mütebakisi arsadır. Zemin katı 
fırın ve tahta döıeli tezgah birin
ci kat hamur mahalli bir un de
posu bir hela ikinci katta bir sofa 
üzerinde iki oda bir anbarı muh
tevi olup derunuuda Is mail efendi 
müstecirdir. 

Hududu : bir tarafı sahib1 
Mehmet efendi vereseli diğer 

tarafı bakkal V asil arkası zehrq 
hanım hane ve bahçesile mahdut 
olup derununda alektirik tecJıi
zatı vardır. Deruni muhtaci ta
mirdir. Mahalli mezkurdaki 47-49 

numaralı maa dekagın hamam 
tamamen dokuzyüz on sekiz arım 
lerbiinde araziden yedi yüz yir
mi dokuz ar§ın üç kat kargir tah
tında dekakinl muhtevi hamam ve 
yüz seksen dokuz arımı ahıap ve 
mulıtaci tamir iki ıirvan ve hamam 
odunluğuna medhall havi ahıap 
ebılyedlr .• 47 cedit numaralı dük
kan derunlnde Ali Haydar efendi 
sakindir. 48 cedit mahal hamam 
medhalidir. 51 cedit numaralı 
dükkanda Ali Haydar efendi 53 
numarada Cemil ef endl sakin 
olup cümlesinin zemini çimento 
dö§eli ve demir kepenldidir. Di
bağhane sokağında 58 cedit nu
maralı mahal kadınlar kısmı ve 

56 cedit numaralı mahal ahıap 
mahaldir. Kadınlar cihetinde 
kapısı demir olup mermer antire 
mermer merdiven ile zemin ka
tına girildikten mermer zeminli 
soğuklukta kahve ocağı çe§me 

kapı yerleri hariç dört tarafı so-' J 

yunacak gerevet mahali ve bir 
aralık ve ıoğuklukta iki heli ve 
bir halvet daha içeride göbek 
ta ılı bir sofa iki ter kurnasl iki 
halvet ve sofa etrafında on kur
na birinci katta ortası hoı kori
dor sofa üzerinde soyunacak ge
revetler. İkinci kat birinci katın 
aynı olup yalnız fazla olarak bir 
oda mevcuttur. Erkekler ciheti
nin kapısı dörtkuyu caddesinde 
olup demir mermer antfre mermer 
merdiven camlı kapıdan sofaya 
girildikte bir kahve ocağı bir 

çeıme iki tarafı camakan ile bö
lünmüf soyunacak ve camlı iki 
oda sofadan girildikte bir iki kur
na yeri bir kurnalik diğer bir kur
na ve bir banyosu üç halvet üç 
hela bir usturalık asıl hamam 
kısmı göbek taşinı havi iktıer 
kurnayı havi dört halvet ve ay
rıca sekiz kurnayı havi olup bi
rinci katında ortaıı boı dört ta
raflı bir koridor üzerinde üç tara
fı soyunacak kerevet iki oda ve 
tahta ile bölünmüt dört oda daha. 
üst kat ahıap aydınlıkbr. lstepan 
efendi müatecirdir. 

Hududu : bir tarafı Hacı Hü
ıeyin efendi dükkanı ve bahçesi 
ve arsası diğer tarafı debağhane 
sokağı ve hacı Hüseyin efendi 
kireçhanesi önü Dörtkuyu cadde
sile mahdudtur. Bunlardan 26-28 
numaralı fırın ile iratlı ananın 
tamamına be§ bin ve maa deka
ğın ve müılemilatı 47·49 numa
ralı hamamın tamamı yirmi bin 
lira kıymeti muhammenelidtr. 
Talip olanlar kıymeti muhamme-
nelerinin hisseye musip yüzde 
onı.ı niabetinde pey akçesını nıüs
talisiben ve 15-mart-1930 tarih ve 
340/366 dosya numarasını mustas
hibcn saal on dörtten on altıya 
kada ve fazla malumat dosyasın
dan ita ediliır. Bizz~t ve yahut bil 
vekile müracaat eylemeleri ilan 
olunur 

-

İzmir terzihanesinde 
moda, ehven fiatlarla son , 
derecede ıuhuletli ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

• Ankara caddesi Vilayet 
karıuında No. l 7. 

MUS'fAFA ve KEMAL 

lsanbul sekizinci icra dairesinden: 

Bir deyin teınfni istif ası için 
mahcuz ve füruhtu mukarrer bu
lunan 3 aClet ınakınesi Galatada 

mumhane caddesinde No 89 
27 /i/30 Perfenıbe günü saat 10 
da bilmüzayede füruht edilece
ğinden talip olanların müracaat
ları ilan olunur. 

İstanbul Aıliye mahkemesi ikinci 
_hukuk daireıinnen : 

Lale hanım tarafından Gala
tadıl!- Arap cami odalar içinde 
Aüseyln ustanın haneıinde mu
kim ik~n Görelenin °Şah Ali kar· 

ye sine gltmiı olan Şakir efendi 
ve saire aleyhine Galatada Arap 
cami Abdüuelahattin sokağında 
17iattk ı.s cedit numaralı hane
nin sekizde üçü ve .yine ayni ma
hallede mine sokağında atik 2 O 
ve cedit 18 nuınaralı ha.nenin 
dört hiııede bir hiuesi ve yine 

ayni sokakta atik 16 ve cedit 2 
numaralı h~nenin otuz iki hiuede 
üçü hakkındaki ferağın iade ve 
kaydın namına tashihine müte
dair ikame eytedifl davadan do· 

layı muınaileyh Şakir efendi na· 
mına her iki adrese gönderilen 
da va arzuhal sureti mumaileybin 
ikametgahının ıııeçhul bulunduğu 
ıerhlle bila tebli~ iade edilnıit ol-

m Dl b 1 hukuk usul muha
asına e n 

kemeleri kanununun 401 madde-

1 i ibi e ilanen tebltğat er muc ne 
ifasına tahkikat hakimliğince ka-
rar verilniit olduğundan tarih 

ilandan itibaren bir ay zarfında 
mumaileyh Şakir efendinin cevap 
vermediği taktirde hakkında 
muktezi muaJJl}atı kanuniyeye 

t " 1 1 c .. "ı ilan olunur. eveuu o una .... IS , ~ ' 
Hacı Arif zade 

isnıail Hakkı 
Tayyare biletleri ve 
umuın gazeteler bayii 1 

Çarıikapı N. 68 

'=--~;;;;;;===-=--=--~~~ 
Ali Ekber 

Tayyare biletleri ve kırtasiye 
Umum gazete bayii 
Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükkAn 

ikinci Kolordu merkezinde ciheti askeriyenin infa ettirdiği hamaıll 
mutfak ve çamaıırhanenin natamam kmmları yaptırılmak üzere yirıııl 
gün müddetle aleni münakasaya konmuıtur. İnıaya' talip olanlar ıart· 
name ve pirojesini ğörmek üzere 2. K. inıaat heyetine ve pey sürme~ 
üzerede Martın altıncı Perıenbe günü saat 15 te 2. K. mubayll' 
komisyonuna müracaatları. 

Emniyet sandığı müdürlügündün 
Refia ve Rifkiye H. ların 13122 ıkraz numaralı deyn ıenedi mu

cibince Emntyet sandından istikraz eyledikleri meblağ mukabilin
de sandık namına merhun bulunan Bayazıtta kalıçacı Haıan ma
hallesinde Makasçilar Sokağında eski 37 yerti 35 numaralı ve 
yirmi iki arım arsa üzerine mebni iki kattan ibaret bir odayı 
havi bir dükkanın temamı vadesi hitamında borcun verilmeme
sinden dolayı satılığa çıkarılarak 580 Ura bedel ile müıterisl na
mına kat'i kararı çekilmif iken bukerre yüde on zam ile baıka 
bir müıteri çıkarak müzayede bedelini 638 liraya iblağ eylemif 
olması clhetile mezkilr dükkanın 26- 2-930 tarihine müsadlf önil
müzdeki çarıamba günü tekrar'. son müzayedesinin muameleıinl 
ikma il mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde 
nihayet saat onbeıe kadar sandık idaresinde azır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. 

Öksürenlere Katranı Ha~kı ERret11 
Adana yedinci daire 

su işleri müdürlüğünden: 
Silifkenin köksu ırmağı üzerinde yapılması lazım gelen mahmuı

larla muhafaza duvarı inıaatının keıif bedeli ol• n ( 29, 74: ı ) liri 
64: kuruıla ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılarak 930 senetl 
Martının 11 inci Pazartesi günü zevali saat 15 te ihalesi ter• 
olunacağından taliplerin yüzde 7 buçuk teminat akçaları ile salt 
vesikalarını havi kapalı ve mühürlü zarfların ihale vak Undan bit 
ıaat evvel içel vilayeti makamınaa müteıekl<il komisyona tevdi 
etmeleri ve evrakı ket fi ye ve fenniyesini görmek isteyenlerin adan ad' 
su itleri müdürlüğfine ve ıilifkede vilayet makamına müracaat eyle
meleri ilan olunur. (~) 
------- - ---

KÖHNE MALZEME S~TIŞI 
Tütün lnhisar-i umtJmi 

müdürlügünder:ı: 
Toptaıı, Çapa ve Bahariye anbarlarında mevcvt 2626 kllo çul, 

85~2 kilo ip ile 1600 kilo kınnap 17-2-930 tarihinde verilen flatlat 
haddi layıkte görülmediğinden yeniden 4-3-930 çarıanba a-nnO 
Pazarlıkla satılacağından taliplerin yevmi mezkurde saat 10,30 dı 
Galataôa nıubayyat komisyonunda bulunmalrı. 

~V·e--lk·e~n·c•il!llll!,•,a•pu•r•la•rı-..\' ~ARIN ,,iN ~AK VUjı 
KARADENİZ ~ L'OKS ve Şubat 

SUR'AT POSTASI \' Senet SALI Senel 1 
Resmiye 25 HicriY" VAT AN vapuru 

1
_19_ao ______ ıa~ 

b Nan1az vakıtJarı 
2ôşubat:Çarşam a Alafranga AlaturkllJ· 

günü · ( Sirkeci ) rıhtımından s. d. s. 
hareketle doğru: G5neı 6,40 Günef ız,4:; 

(Zonguldak, lnebolu, Saın- Ôyle 12,27 Ôyle 6,8 

sun, Ordu, Giresun, Trabzon, ikindi 15, 30 ~kindi 9,~~ 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. Akşam 17154 Akıam 1ıı 

1 
Tafsilat için-: Sirkecide Yatsı 19·,24 Yatsı ı, 3 

(Y elkencl) Hanında (Yelkenci imsak 5, 01 İmsak ı1 'oô 
vapurları) acenteliğine ınüra- Ka .. ıtıl 

Ramazan " 
caat. 26 101 

Telefon: Is: (1515) 

ı~··---------' ';:;;;;:;;iiiiOiiiiiiiöö=-m;::;::;;;;;;;o==;;;;;;;;-----~ 


