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İlan tarifeye tabidir ... _:--------- <Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti alhnda hergiln çıkar 

Borsada dün muzır bir şayıa: Borsa naklediliyormus 11 
4 

Sadullah Be;hı müdafii otan ı~ 
gazetede çıkan şaheser beyanatl? 

Borsa da ~lAdanada Maarif heyeti çok 
canlı devrelere dahil olmuştur , 

n~ ' utçe açığı, manasız dedikodudur. Seyrisef ainin 
1 ~~30 bütçes~nve açık yoktur. Bi!tçen~iz ta~<riben 
b~şbuçuk n11lyon liradır. I~u nıes ele bıttabı halle
dılecektir! Avrupa seferleri enırederlerse bu vazi-

Dün bir şayia çıktı 
Boraa da dün bir takım ıayi-

alar çıkmııtır .Bu ıayialal'ı ortaya 
yayanlar esham ve kambiyo 
borsasının lıtanbuldan kaldırı
lacağını ve Ankaraya nakledı
leceğini ortaya atmıılardır. 
Tahakkuk etmeıinl ve edeceiini 

Ccyhanın evla~ları .?u.~lu . bir nıabet olan l{ız 
mua1lin1 n1ektebın<lc buyuk hır hayat yaratmışlardır 

l Kaf alarmda istihlal, Huriyet 
ve nur duygularile yükıekliklere 
karıımak isteyen yavruların ıa
mimi dlleklerini candan dinlemek 
fırsatına nail oldum. ,:emizi de muvaff akiyetle başarmağa çalışacağız!? 

ır tJ I ~~nnetmediğimiz bu haberi 
~ydi ihtiyatla yazıyoruz. 

Adanaya 1ıiden ( muharriri
mizden ) 20 Adanayı maarif 
sahasında çok mütekamil buldum 
merhum Necati beyin ıayeıinde 
yapılan irfan inkilabının birinci 
kolorduıu Adanada hayat bul
muıtur. Çıliın ıefhanın, coıkun 
ceyhanın evlatlarile ne kadar 
iftihar edilıe yeridir. 

Bu gece verilen muıamerede 
ben de bulundum maarifci bir 
adam olduğum için timdiye kadar 
bir çok müsamereler gördüm fa
kat bu mullamere kadar güzel ve
rJlmiı tek bir musamereye tesa
düf etmedim. 

Evvelki gün .Anknradan bü-
f Yük · bir beceriksizlıkle İstan
hula gelmit olan Seyrisefain mü
dürü Sadullah Bey, ıu yakınlar
da khnları kaynatan gazeteye bir 
taheıer beyanat da bulunmuıtur. 

Bu ıah eser mülakat cidden 
Sadullah Beyle müdafaa vekale
tini deruhte etmit olan gazetenin 
bıeıl~ğlne uygun düten parlak bir 
bıahlyetl hliz olduğu için ıaheıer 
leıkll eden kıaımlarını biri birine 
eklemek ıuretile aynen aıağıya 
alıyoruz. 

Bir müddet evel yaldızlı Sey
rlıef ain !idaresinin açıklarından 
Yana yakıla ve herıeyde olduğu 
ıtbi acı acı bahıetmit olan gaze
lentra muhbiri göya ıQruyor : 

Muhbir: 

- Seyrlıefiln bütçeıinde ya
rım milyon açık oldufu mev
zuubahıolmuıtur. 

Bu huıuıta ne diyorsunuz? · 

Sadullah B. - ıeyrisefain 
930 bütceıi takriben beı buçuk 
tnllyon liradır. Ve bütçemizde 
&çık yoktur. Bunlar manaıız 
dedikodulardan ibarettirr 

.... 

Sadulhıh 8. - A .. rupa sefer
leri açmağa idare teşkilat itiba
rile hazırdır. Fakat bu, hükume
tin emrine tabi bir şeydir. Böyle 
bir emir alırsak, (bu vazifemizi 
de muvaffakiyetle başarmağa 
çalışacağız! ) 

lı te Sadullah beyin ıah eıer 
beyanatının bizi alakadar eden 
kısımları bunlardır. 

Sadullah Bey idarenin 1930 
bütçesinde açık olmadığını ve fa
kat (hükumetten yardım) btedi
ğtni söylemektedir. Bunun ma
nası nedir? 

1- (Seyriıef ain idaresi zaten 

benim zamanımda kendisini kur
tarmıyordu. Hatta, (75) bin lira 
da hükümetten yardım alıyorduk. 
Binaenaleyh bu ıene bütçemizde 
açık yok ama itle yine devletten 
muavenet lıtiyoruz !) demek de
ğilmidir ! 

2- Sadullah Bey bütçe açı
ğı manasız dedi kodudan ibaret
tir· Derken karımnda ıöz ıöyle
diil zatın, bizden çok evel yal
dızlı idarenin açıklarından ve 

Bütçemizde yalnız hükumet- idaresizliklerinde... b h d te . •• a ıe en ga-
n muavenet rica olunmaktadır. zetemn muhbiri olduğu d .... 

Muhplr. - Avrupa ıeferleri memif midir? nu uıun-
açılacak mıdır ? (D 

- -- evamı 2 inci s&hifede) 
~--------------------~ 

Yoguslavya ile Türk emlaki hak-
kındaki müzakere neticelendi 
Belg!·~t s~firi Haydar bey ınüzakereyi itilc"tfla netice-
lendıı n1ege nıuvaff ak olnnıstur 1"'u·· rl l '" 1 · 

1 . . ..,.. · { en1 a nne 
mevzu 1acız teman1ıle f ekkedilnıis bulun . ı t l ..,.. ma \. a<. ır 

Türkiye cumhuriyeti Belgrat 
ıefirl Haydar B. bugün Belgrata 
avdet edecektir. Uzun zemandan 
beri Y ogusla vya Hükümetlle se
f frlmlz Haydar bey arasında ce
reyan eden müzakerat hüsnü ıu
retıe intaç edllmfıtf r. 

Bıı ltlllf neticeıfnde yoguı-
la." H , 

ükekmetl Türk tabaama ait 
emlak ve " 
1 arazi uzerfne konulmuı 

o an haciz fekkedllmlttir. 
Budan son y l ra, oguılav ıehir-

erlnde Emlak •a.hıbı l T- k-
ler d h o an ur 
le t her al emllklerine vaziyet i-

e aıilp edeceklerdir. 

Fakat (araz.i ve çiflik sahiple
ri) topraklarını geriye alamıya
caklardır. 

~razı sahipleri terkettikleri 
arazıye mükabil, tazminat ala
caklardır. 

Bu tazminat miktarı ilerd 
teıekkül edecek bir muht~lit kiy~ 
met takdir! komisyonu t f d ara ın an 
teıbit ve tahmin edilecek kıymet 
takdiri (mayıs) nihayetine kadar 
takdir edilmit olacaktır. 

Allkadarlara eylülde tevziat 
bat \anacaktır. 

J • 

Gazi Hz.nin 
- ·>i-o-i<·-

11a rd<et günü 
Ankara 25 ( Husuıi ) 

Gazi hazretieri cuma ıabahı 
buradan hareket edecektir. 

CunıP rtesi İznıiri te~rif 
c<lecelder 

hmtr 25 (Huıuıi) 
Gazi Hazretleri için hurda 

ihzarata baılanmııtır. 
Reisi Cumhurlarını tekrar gö

recek olan halk büyük meıerret 
günleri yaıamaktadır. 

Gazi için bütün ıehir bayrak· 
larla ıüılenecekttr. 

Dainler vekili 
-~« 

Dün gece n1ühim müza-
kereler oldu! 

Ankara 25 (Huıuıi) 

Düuyunu umumiye müme11il
leri bu gün Ankara ya geldiler. 

Maliye vekili ile bat vekil Pı. 
bizzat temaı estiler· Bu temaılar 

· mali ve huıuıi ehemmiyetleri 

haizdirr ____,..,..,-----
Rus bankası 
~ 

Banka nıüdürü izahat 
veriyor 

Geçenlerde bazı okuyucula
r~mızın vuku bulan müracaatları 
üzerine Ruı bankaıında yalnız 
bir Türk menıur bnlunduiunu 
yazmııtık. 

Ruı bankası müdürü M. Apo-
vski bu neıriyat üzerine idare
hanemiıe bir mektup yazarak 
mes'eleye dair izahat vereceiinl 
blldirmit ve bir ınuharririmize 
fU izahatı verınlttfr. 

Ruslar Türk dostudurlar. Bu sa-
mimi münuebet hakkında ıöz 
ıöylemek bana terettüp etmez. 

Bankamızda. ( 20 )memur ve 
müıtahdem vardır. Bu memurla
rın ( ı 2 ) ıi Türk tabaııdır. ( 6) 
ıı da, bizzat Türk unıuruna 
mensuptur. G6rülüyor ki, müeıe
ıemlz memurlarının yüzde otuzu 
tam Türk yii%de altmııı Türk 
tabasıdır. Yii%de ( {0) ı diğer 
unıurlara menıuptur • 

Biz pek yakında, bu niıbetl 
yüzde ıekıene çıkarmak ümidin-

deyiz. 
M. Apofaklnln Türk memur 

adedi nlıbetlni yüzde ıekaene 
çıkarmak huıuıundakl vaitlerln 
Türkler tarafından pek ziyade 
hüsnü ıuretle kartılanacaiına 
füphe edilmemelidir. 

Dün büyük bir mabedinin 
kapılarından içeriye girdim evet 
kuckiyet, nezahet ve ilmiyet ya
tağı olan bu yer Adana Kız mual
lim) mektebi idi; Devamı 2 nci ıahifede 

Adana kız nuıallim mektebi talebesi 
(Bedeni terbiye eınaaında iken) 

.~~~~~-,,...,.~·--------~~ 

Bu a;.;.da bu budalalıga hayret 
edilir: Peygamberlik iddiasi _ _...,_. 

Konya da kara bir cahil I>ekgamberlik iddia etti 
soluğu hapishanede alan bu hoca muhakemede! 

ltonya:24: ( Huıuıl) Bu gün ıekıen maıum biçare 

B 
·nlerde Konyada çok köylü Konya hapilhaneıinde ada-

u gu 1 k · k d' dikk t bir mukeme ecre- etin ararın ıntizar etme te ir. 
ıayanı a Muhakeme çok ıayanı dikkat bir 
yan etmektedir. Safhaya dahil olmuıtur. 

Konyanın karabağ nahiy~ıi~- Bu hafta zarfında karar tefhim 
de mürteci bir Hoca zavallı koylu- edilecektir. Hoca; •ne evliyayım 
ı--ri " Ben peygamberim " diye ne de peymberim ,, diyor inkar 
kandırmıf. ve halkı irtfcaa, hak- da israr eden pu kara cahilin 

ti lcezaıı çok afır olacaktır. 
sızlı1ıa teıvlk t:lmif r • 

- GAZETELERDEN: 

sôn günlerde hırsızlık 
vakaları artiyormuş! 

., ., 

Pollıler- Dur lapırdama! 
Hınız - Kuzum Polia Efencliler bu ıcferlik affedin.Bayram üıtüdür 
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Sahife 2 

Sadullah Bey 
->~-

Birinci sahifeden devam 

3- Sadullah bey, seyrise

fainin 1930 bütçesinin takriben 
( bir buçuk milyon lira ) olduğu
nu söylerken 1929 bütçesinin 
( dört milyon sekiz yüz elli dokuz 
bın yüz dort ) lira olduğunu ve 
bu sene milletten .istediği mikta
rın geçen seneden ( altı yüz kırk 
bin ıekiz yüz doksan altı ) lira 
daha fazla olduğunu bilmiyecek, 
hesabedemiyecek kadar zekadan 
mahrum mudurlar ? 

4- Bu hesaba göre açığın 
yarım milyondan ( yüz kırk bin ) 
lira daha fazla olduğunu kendi 
idareli ağızlarile fsbat ve itiraf 
etmlt olmfyorlar mı ? 

5- Bütün bunlardan ıonra 
Sadullah Bey bir sey daha itiraf 
ediyor ki, o da Ankaradaki mu
vaff akiyetsizliğidir. (Bu mes'ele 
bittabi halledilecektir ! ) Demek 
henüz bir ıeye muvaffak olama
dım demek değil midir ? 

6- Sadullah B. en son ola

rak Avrupa seferlerini de diğer 
vazifeleri gibi muvaffaklyetle ba
ıaracağını ıöyliyor ki, itte ıah 
eser de bu dur : Acaba Sadullah 
Beyin muvaff akiyetle baıardığını 
iddia ettiği itler ıu bizim madde 
madde yazmaktan usandığımız 

becerikliliklerdir. ......................................................... 
Adanada maarif 

-)~<~ 

IBtrinci sahifeden devam 

Davetliler hayret ve sevinçlerin· 
den cf tten müteessir olmuılardı ! 

Bu mektepde 1 77 kız okuyor. 
Bu kızların her birisi 1000 cahile 
bedeldır. 

Müdür Murtaza beyin ıayeıin
de mektep talim ve idıı re heyeti 
hariküladelikler ibda etmektedir. 

Mıktepte çok esaslı teıkilatlar 
vücude getlrilmiıtir. 

Bir eczahane müteaddit labro
tuarlar vücuda getirilmi§tir. 

Türkiye kız izci teıekkülleri 
içinde birinclllği kazanacağından 
hiç füphe olmıyan bir izci oymağı 
vücuda ğeUrilmi§tir. 

Şemsellin Erlu?Jrul 

Dün gece 
->?o-.<·-

l(adir olduğundan 
caıniler açıktı 

Dün gece kadir keceslne 
rnüsadifti. Bu münasebetle bütün 
camiler ıabaha kadar açık kal
mııtır. 

Havanın muhalefetinden do
layı mahy~ler kurulamamıvtır. 

Zeld'ıi Bey 
Türk dainler vekili Zekai B. 

Ankara ya gitmiftir. 

Fransız datnler vekili de, ay
ni zamanda bu gün İstanb~ıla ge
lecektir. 

-----..,..,...~,.--

Seniha kadının cenini 
düşnıüş 

Çatalcalı Seniha kadın Çengel 
köyünde Ahmet i 

a anın evine 
müsafir gelmıı, ilaç içerek Qç ay-
lık cenini dnınrmeie teıebbü 
ettiginden hakkında tahkikat: 
baılanılmııtır· 

J{orumlar tutuşmus 
Takıimde ni sakatında ma

dam Sürffnfn evinin bacasındaki 
korumlar tutuımuıaada ıönd6r6l
müttür. 

Seyahatlar 
Fuzuli n1asrafları nıucip 
olduğundan n1enedilecek 

Ankara 25 [HususiJ 

Masrafı mucip hususi seyahat
lar tamamile menedil~cektir. 

Badema Avrupa ve sair yer· 
lere heyetler, müdürü umumiler 
vekiller seyahat edemiyecekler. 

\'atana kavusnıak 
işteyenlerin ı11üraçaatı 

Ankara (Hususi) 

Ana vatana gelmek için ecnebi 
memleketlerde bulunan birçok 
türkler hükumetimize müracaal 
etmitlerdir. 

Bu müracaatlar ehemmiyetle 
tetkik olunmaktadır. 

Kaçırılnıak istenen jeneral 
Selanik 20 (Hususi) 

Beyaz Ruslardan olan jeneral 
Kırılopi .kaçıramamıılardır. 

Beyaz Rusların büyüklerini 
gasp etmek isteyen ıebeke yakayı 
ele vermittir. 

Kaymakamlar 
... -)~<-

Bazı kayn1akan1lar 
becayiş edildi 

Ankara 25 hendek kayma
kamlığına Hopae kaymakamı A
gah, Hop kaymakamlıfına Simav 
kaymakamı Cavit, Bafra kayma
kamlığına Boyabat kaymakamı 

Lütfi, Ünye kaymakamlığına Ter

can kaymakamı Şerif, Tercan 
kaymakamlığına sabık Muradiye 
kaymakamı İbrahim, Sivrihisar 

kaymakamlığına Esbak lnegöl 
kaymakamı Hikmet, Tire kayma
kamlığına sabık kaymakamlardan 
Salahattin, Vize kaymakamlığına 
Iıtanbul daire müdürü ve Hukuk 
mezunlarından Arif Dündar Bey
lerin nakıl ve tayinleri tensip o
lun:nuı tur. 

Gemlik kaymakamlığına Bod
rum kaymakamı Hamdi, Boyabat 
kaymakamlığına sabık Tire kay
makamı İhsan , İskilip kayma
kamlığına Poshuf kaymakamı 
Halil Rifat, Kula kaymakamlığı-

na sabık Soma kaymakamı Sait, 
Bodrum kaymakamlığına Demir- M 

ci kaymakamı Necmettin Beylerin 
nakıl ve tayinleri tensip edilmiı
tlr. 

Bankalarda 
Ankara, 25 (Hususi) 

Nimi resmi müessesatla hüku
met bankalarındaki bilumum pa
ralarım çekeceklerdir. 

Bu hususta mühim kararlar 
intihap olunmaktadır. Lazımge

len emirlerde verilmektedir ... 

~1ısır hey'eti Londraya 
gidiyor 

Londra 24 (A.A) 

Mısır baıvekili Nahas Paıanın 

riyaseti altında bulunan Mısır 
hey' eti İngiliz-Mısır itilafını mü- ' 
zakere etmek üzre Martın son 
haftaaında Londraya gelecektir, 

İktisat vekilinin sevahati 
"' 

Ankara 2 5 (Huıuıi) 
ill'tiıat vekili Şakir B. ılmdillk 

ıeyaha tinden v azğeçmlttlr. 

İranda 
-->~<· 

Pdra işleri bozuk 
Tahran 25 (A.A.) 

Milli paranın kıymetten düt· 
meıinden ve iktııadi vaziyetin va
hametetlnden dolayı meb'uıan 
meclisi tarafından kabul edilen 
bir kanun mucibince poliçe ve ec
nebi eıham alırn satımı müraka
beye tabi tutulacaktır. Bu k:rnun 
ayni zamanda ithalatın tahdidine 
ve bir iktisat nezareti teıkiltne 
dafr bazı maddeleri havidir. 

Komünistler 
-·>~·-

Birbirlerini kurtarnıak 
İştcdiler 

Atına 25 ( A ,A) 
Mevkuf 20 konıbnist hapisha

neye götürülüken 100 kadar ko
müsist arkadaılarını kurtarmak 
istemiılerdir · Zabıta müteca vizle
ri dağıtmııtır. Bunlerdan bir kaçı 
tevkif olunmuıtur. Mevkuflar, 
açlık grevine baılamıılardır. 

Kodamanlar 
-~··-

Kitap dinlerse ala 
Londra 25 (A.A.) 

Hukukıinaalar tahtelbahirle
rlntn muayyen bir usul ve niza -
m tabi tutulması mes' elesinl bu 
gün yeniden tekrar edceklerdlr. 

325bonıba 
Hanof 24 (A.A) 

Birçok silah .. depoları ve bil
haasa 325 bömba bulunmuıtur. 

Langıon' daki askeri kuvvet ara
sında 24 yerli tevkif edilmtıtır, 
bunlardan ikisi çavuıtur. 

Serbesti nıübadelc 
Londra 25 (A.A) 

Lort Beaverberook Müttehit 
imparatorluk fırkası namile vü
cuda getirilen •yeni siyasi teıek
külün programını Daily Ekispres 
gazetesinde izah etınlıtir · Bu pro-

b 1 ınaddelerlnden 
gramın aı ıca .. 
b .. j ilt il ınüstemlikatı ara-
ırı ng ere e İ 

d ı 'lt re ve ngiliz do-
ıın a ve ngı e b lAk 
minyonlarile mahdud ir a ası 
olan müıtemlekelek ve domtn-

ın bir serbesti yonlar arasında ta 
_b d 1 l'ne aittir. Diğer mu a e e usu ı 

bir maddede ecnebi emtiadan 
_ "k resmi alınma-munzam gumru d 

ıından bahıolunınakta ır. 

;.- - Dikkat 4' 
İstanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir 

memurumuz yoktur. 

Gerek bu naınla ye gerek baı
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseye ınüracaat ederse' 
müracaatının katfyen nazarı 
itibara alınmaınası )azımd1 ır. d heınan stanAynı zaman a 
bul (4243) e telefon edilmesi 

• 

Fransa' da 
->~<- 1 

Kabine çok çürük . j 
görülıyor 

Paris 2.J (A.A) 
Yarın mecliste inikat edecek 

mücadele dolayısile koridorlarda 
büyük bir heyecan hükum sür
mektedir. Sol cenah radikalle
rinden üçte ikisinin ~ abine aley
hinde rey vermesi muhtemeldir. 

Terdieu kabinesine mensup 
olan ve bugün Chautempı kabi
nesine dahil bulunmıyan bütün 
meb'usların hükumet aleyhinde 
rey vermeleri muhakkaktır. Bu 
itibarla hükumet birçok rey kay
bedeceğinden yarınki celsenin 
neticesi hakkında hiçbir tahmin
de buluumak kabil değildir. 

Pariı 24 (A.A) 
M. Tardieu'nün mensup bu

lunduğu sol cenah cumhuriyetçi 
grupu sol cenah ittihadı kabine
sine itimat etmemeğe müttefikan 
karar vermiıtir. 

Paria 24 (A.A) 
Kabinenin beyannamesi büt· 

çenin tetkiki hususunu sur'atle 
ikmali lüzumunda iarar etmekte 

Trüsler 
->~ui<· 

l3u husustaki kanun 
Vaıhington 24 (A.Al 

Adliye nezareti bu gi!nler e 
"Standard Oli" ile "Vacunı Olf., 
un birleıtirilmesi hususunun trür 
ler aleyhindeki kanununa ~uh~: 
lif olmadığını hukuken tayın e 
mek üzre tatbikat icra edıleceJl
ni bildlrmektedir: 

Ordu için 
-•fo.0-!.-

\ 1 olsuz .sarfivat 
Berli~, 24 (A·) 

M. Von Gerlach vvelt AtJJ 
Montag da neıretmtı olduğu bit 
makalede ordu için yapılmıt olaO 
yolsuz sarfiyattan bahsetmekle" 

dir. Mumaileyh, yeni zırhlılar 

için teklif olunan kredilerin red
dedilmiı olduğunu ve fakat t981 

senesine ait mühim bir bahri 

programı yeni cüzütamları ihtl'' 

etmekte bulunduğunu beyan er 

lemektedir. Mumaileyh, ı 00 blO 

kitilik bir ordu için yeni kıılal•' 
fnıa edilmlt oldufunu, halbıılıl 
mevcut kıılaların 600 bin kitifl 

istiaba kafi bulunduğunu tl&v• 

etmektedir. 

İki Arap kralının j.,tiklalı 
Bağdat, 25 (A. A.) 

Basra körfezinden bildirildi-

ğine göre Irak ve Necil kralları 

istiklallerini mütekabilen tasdik 

eden bir itilaf akdetmiılerdir. 
.~~~~~~~~~~·~~~~ 

ve bu hususta maliye encümeni- etmek azmile Londra v~ Cenevr' 
nin teklif!erinin ekseriılnl kabul deki mühim müzakerata devam e-
eylemektedir. Beyanname mec- decek Lahey itili.fnameleriniO 
cani tahsilin tedrici surette tevil tasdikini talep eyliyecek bunların 
ve le§milini iltizam etmekte ve hulus ile tatbik edilmesine neza-
içUnıat sigortalar kanununun bir ret edecek ve umumi tahkim ınl-
temnıuz tarihinden itibaren tat- sakının tasdikini isteyecektir. 
bikini derplı eylemektedir. Hü- Pariı 25 (A.A) 
kumet, eskı kabinenin milli tec- Chautempı kabinesi bu gilll 
hizat programını tevsi edecektir. öğleden sonra mecliste beyanna-

__ Hükumet sulh siyase~ı ~k.:::v=i=y=e=·=-:=:m=e::.::si=n=i=o=k=u=y=a=c=a=k=tı=r=. =====" 

._.p(!Jö~ h;ab_er..~11_,ı 
1 İki halı çalmışlar Harp meydanında değil 

Aksarayda Laleli baba türbesi bilardo salonunda kavga 
arkasında Dr. yuzbaıı Nusret be
yin evine dün gece hınız glrmlı 

150 lira kıymetinde iki halı çal-
mııtır. 

'fclefonu çaln11şlar 
Sultanhamamında Yusufudis 

hanında tüccardan İsmet beyin 
boı odasında bıraktığı telefonu 
ıöküp aıırmıılardır. 

Aldatnıışlar 
Balatta kahveci Hasana Laz 

Y akupla arkadaıı Şakir pirinç 
külçesini altın diye muayene et
tirerek 600 liraya satmıılardır. 
Hasan aldatıldığını anlayınca po-
lise müracaat eımiıtir. 

Parasını çaln11şlnr 
Sirkecide Meriç kıraathane

ıinde oturan Ereğlili Hacı Ali 
efendinin bir meçhul ıahıı palto
sunun cebinden parasile evrakını 
çalmııtır. 

Kısa günün karı az olnıuş 

Beyoglunda Lükıenburg bilar
do salonunda oyun mes' eleıfndeo 
Mthal ile Y orgi kavga etmit ler, 
Mihal yorginin baıını fataka ıle 
yarmıı arkadanda yumrukla öç 
diıini kırmııtır. 

~lal<asla burnunu kesn1İŞ 
Sultan Hamamınd Sadfye 

hanında terzi mustaf a ile çıraı• 
yani it meselesinden a vga et
miıler Yani makasla Mu~tnfa
nın burnunu keımi f tfr. 

Carih zabıtaca yakalanmııtır• 

KaJa y lazım olmuş 
Şark Şimendiferleri Y edf kul• 

atelyeılnden 90 kilo kalay cabo
mııtır. 

l\1etresine laf atnıışlar 

reca olunur. 
Çünkü bir takı~ adamların 

··t ye beriye gazetemiz namına o e 
müracaat ettikleri haber alın-
mııtır. 

Galatada Zümrüt sokağında 
ı oturan Ligor DimitriıMahmLıt pa
:; fada Abut efendi hanından 50 li
: ~ ralık bir halı çalarken yakalan-
11 mııtır. 

Şehremininde Kürtler soka
ğında oturan seyyar satıcı Tatar 
ibrahim, metresine ıöz atan bak
kal Ratidi piçakla iki yerfndeO 
yaralamıı ve bekçf Sadık babat• 
silah çekmittlr. 

~~ocuk düşürn1ek isteınİŞ 
Galat1'.da ~ftall sokafıod• 

tütün ameleıinden Gireıonlu fa
tima gayri meıru bir surette ha
mile kalmasından ntıadir, ıçınif 
çocuğu dütürmek Jsteınfııede 
ıancılanarak hayati tehlikeY" 
girmittir. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir meı'uliyet kabul etmiye
cektlr. 

1 Eve sabıkalı girn1iş 
Taksimde kazancıda oturan 

Ekrem Cemil Beyin evine ıabı-

~~•••-•••••••••ı·ı..ııı• ı kalı Mehmet Nazif girmlt etya 
1 

çalarken yakalanmııtır. 
Fatma tedavi için Haseki haıta ... 

neıine yatırılmııtır, 



~onyanm nüfus fazlaltğı hakkmda dikkata şayan Hll reassüransm 1esisine sebebi
btr makale. Muhtelif senelerde Japonyada nufus yet veren ahval ne gibi şeylerdir? 
Buifin .Japony~ fazla nüfusundan sıkıntı çekiyor !11u? . Gıda mahsülleri 
mes elesı. Gıda ile nufusun arasındaki nispet derecesı ne dır ve ne kadar dır. 
lloıkouada neçredilen «Cihan lktısadi
latı De Cihan ıi11astti» namındaki Rıu 
SJGUlaladaı ahmp «Japon Tima» te 
lltfredilen makale J aponyanın niı(U61J. 
haklanda. moMm malılmatı ihtıoa edigor 

Ada ........_tohaia, n\Uulun 
mu•nam fazlala~-clan ela 
hucl .... ' r 

Dtlan lçbacle "'balunmakta 
olduinaa .clalr pek lenit bir 
fikir 'WU41ar Ye Japonyanm deYlet 
bdaaalanıe lld11&tfılan bu ftlue 

netli J&rclam ederler, bmalar 
:!,."=larca rakam• .a.terir'8r. 
---leaull lop.rePa laer IUÇUlle 

beeieneoek Glua •*nn ade
clbat .aJUlar; poltttlracal&nn 
-1i1ecderba, fabrlbcdann T~ 
hatta talrlerln lıi11lyatlannı zik
rederler. 80 mllJOD lfullle 
J&poDJamn Mkabar ke•ehllwk 
oldqu •e fada aGfaaua ,..a 
bir JUrt •• pda bvla-.lft tlll• 
•emlebtlercle •alameç ""''"" .. 
.. bdar ... d ............. ç 
bulundutuaa u.at illa Ja• .. , 
n.parJ.,. budan .ıoı..ı fınat 
cltaen her JeNe J ... n lttll&IDID 
Z&.lıarl Ye dojrul\llmW ı.udlll 
ebaek te pek kola1clar. 

F•lh•ldka Japonlann bu ltUaaı 
•• 7'111udakıtebel' çok faydalı 
._ ... •liffakııetllcllr. JapouJada 
~t ..,.Uer, hatta k61-
lller ft lmmen de amele tara
flllda iN .et.ep, dermeyan edi
lecek batk• bir ldcl••den daha 
-* IBilka"N~ ediyor. 
Dolru lwMk•tler Te rakamlarla 
J1ıpD..,._. fala niifuıuna dair 
Yald olan iddJanın 11hhattnı 
•uayene Ye tetkikten sıeçtrmek 
Pek mnlıtm ve fa1dabdır. Bu 
llnk6 JaponJ&Cla calapn ellerle 
q qmlarm ldlfUI fulabtmın 
... caHlap-Olmac1ıta ........ _ 
.. elliteldlf ldr cnap-ftl'lllek te 
... z ........ ımll il Jl.r. 

iifusun artması 
8- elli 1enecle Jeponranm nGfuau 
lld .a.11.oldu, ._... altmq mil
i• bulı..111or. Bu artma bclJik 
•• llaltlaitur 1t9 ..,...._ da mlaali 
....... Soa ,..... umla .Ja. 
~ nlfüa• U' P"ND, 

.... -- kapıtabat ... --

.... bulanmayan ....ıı .bir 
h--1et1 •ardır. fferıerde A.
.,...._, AaaeıGcada •• hatta 
~ on clolnmmca aann ikinci 
- ...... ttllm• dolam nlabe
...... 'llltematlk bir azalma aflklr 
~. Bammla beraber, ayni 
.__ dalaa IJI maddi ıerait 
- Jlla• ilan, lhlm nllbeUntn 
.,.. ..L 
-•- ua leta9 edtJorr Bana 

--- D6fu artmau .... ,... 
._. ; Baumuml 

• Şa cetnl
-..e Ja

llall1alllılll: ..... .m. 
JIÖllS İçin 
DoJlıaft .... -...~-~ 
ıUHti niNeıi -nnlU 

1871 - 80 2G,1 J9,8 ~ 
1881- 90 28,1 20,8 '1,8 
1891-1000 29,8 I0,5 .9,5 
1901-1910 82,9 28,5 9,4. 
,811-1920 38,8 21,8 11,• 
ll:U-1925 8,,6 21,9 12,7 

.cebel Gç aoldadan IAJ&DI 
........... 8lllaalll •lam ....... ••la bir utma tamamen 
~; '7MUD uuda dolum 

21.1 .. M,6 J&, 1ahut 
JAcA.. .... hb.a_ ki eoD &111' 

~ laıC adali olau1an 
-klkatttr. büaeıll JQkarda 

~-.,.~JaponJ&· 
ıı -- ....u,... artmadı: 
1Llaatta 19,8 Claia ıı.ı ıaluatıla· 

de 12 ye çıkblt cetvelden atlkAr- 1 .ponların ııdaıının eıaı kıımımn 
dır. Bu da ıon aıırda mllll a6Ull- -çofu bGzde 90) aıla nebat olan· 
memtt bir haldkatUr. Oçlnctllll, lardır • CGnde bir adama iki libre 
6lilm nlıbeUnde artmaya rap.en balık 1/10 libre; ve aenede bir 
nilfuaun artma11n•n ıGratle terak- ferde yalnız et 2,5 libredir. Ja· 
ki ettllfnl ce~elden vuıban 16- ponyalının gidaımın ana ibUyacı 
rebdlrlz. Filhakika bizi allkadar Pirtnçdir, ve her on aenede PJrlnç 
eden devrede, bizde ntlfuaun 5,5 lıtlhllklnln yüzde 8, 43 artbll, 
ten 12, 7 ye, yahut yOzde (t 3 ı) e halbuki dJfer hububat ı.uhlAld-
kadar bir artman var' ve bu da nin yiizde 1 O ekaildlii çok kayde 
aon y6z aenenln tarihinde keza ıayandır. Fadat lıtikllk için iham 
mlıll 1J6rftlmemtı hlr hakikattir. olan her çefit hububatm ylzde 93 
Bu rakamlan diler memleketler- ünü Japonyada Jetlftlrildltl ve 
beki ayni maldmatla mukayeıe müılemlekelerlnla (Kore, Formo-
etmek pek faydahdır. 1921 1922 ıa) diler memleketler.den ylstle 
afbt bir devir için vaıati rakam- 7 den fazla ltlıalAtta bulunma-
lan -alarak 1000 kitlde nüfuıun dılt da çok mnlıtm baJdkatbr. 
........ töyle idi. 

Japonya Ayni feJ dJfer .. da mahıallb 
ltalya 12 ' 7 için de 16yleneblllr. Balık, et, ıe-
lllW-lıtdeı Amerika 12,2 ker, aebze, nebau yal ve hubu-

1O,7 bat keadl mahaullbclar. Bu,an 
t::-'a 8 8 Japoayanm biç c1e.ır.ı1te m.alll illere .,:7 .. 
F•anaa 2,0 memleketinin yetftdircliil mevad-

ltal • da ııdaiJeain Ylzcle 95 ini latlh· ya milıteana olmak llzere 
bütün memleketlerin Japonyaam 

1
': b~ı aaını sere ••re Wdla 

pek ıerlılnde kalchiını g6rilyoruz. e e 1 lrlz. DOnyamn bir çok mem
F &kat bqka hir J(lzde arzeden leketlerl ve ltllbuaa bClyiik kapi
difer memleketlere dair baıka tallıt memleketler -.raunda .ken-

dini beslemek meı' eleatnde ecne-
malamat verebtllrlz. Meaeli ; bl memleketlerine bu kadar as 
Müttehit So8iynli6l Sov- 1923 29 b bt 

11et Gü.mluuigel.leri - 20,5 mu taç r memleket bulmak 
ArjanUn , ı 8, 1 mlmldbamldGr? 

:t::ar11tan ı 1 ,a lhtimalter 
17 ,5 IUAL.---~ 

He"••da ,~....,... Al'tlllumdan u pl-
AYUltralya !!'~ rlncln llttlallktn~ın ıakm bir 
Kanada 14' 0 lıtikbalde Japeıı tktllatçalaa-

Nüfuı artmaaının Jiikaek r~- haber yerdfklert ailıı bir bull_.. 
kamlarmı hamil olan Yeılne lıtttzor etmek mhakGn olacak 
m lek Un •-- mıdır ? Bu,nn zerlyata mllaait, 

em e -..nya oldufu tama- fakat, buıtıne kadar lıttanar edtl-
mlle meydandadır. Hatta dfu mit 107 mll)IOD hektarllk iyi top
artmaımm claaya rekoıuau tuı.n 
MGttelılt SoelJaliat So.-,.t Cam- rak Yardır ..SU arazi; .hednel haı-
h aa d• bua .. lblre ~~~· , 

crtyetlerbat alkretmeyerek nam ... ... re 
artmaı1D1n Japonyanlnklnden çok devredllmeıl llzımdır. Sonra, bu-
JOkMk olu birçok· kapltalfıt gibi aenede ancak bir milyon ton 
memleketler •ardır. Her halde pirinç yeUıttren Kere- ile Fenno-
Japonya pek çadıık artmııbr ve ıa ziraat uanHedai illAll ile mah-
methur lıtattıtlkçl Mlıter lnouye ıullerlnl armalalllder. Son olarak 
196G le Japonya nilfutunun 108 da Japon arazlıinln rizde 48 o 
mllJona varacatmı haber ver- ormandır. Orada zıraate elYerlfll 
mektedlr. GardGfGlnGJ •eçb Gare bu ıtbl çok arazi vardır. Şu yu-
tarlh noktal nuarmdan balnl- karda aayılan haklkatlerta klf-
dikta nlfae .... ı .. Japoa7a için "-L-t at~-' 
pek •lhlm bir meaeleıldlr. feılnl nazari dlaa- e uılamızda, 

en azı, Jan1D at!r için Japonya 
N üf US kesafeti lafeılnl kencb memba •e vauta-

1925 te Japo.yadald nCifuaun lanndan temin -eder kararma .a-
,,_tl lseaafetı beher mtl murab- rebillrlz • 
bama 157 kiti ıdl. Eter Japonya· Muhaceret ve hariçte 
" ,.ter eçaebt memleketlenle yerleşme ....... , ... .._k atldeldaı ra-
rilrGz : Lı,tlte(e, .kalJ• ıalbı fula al· 

Ja,_,. fuatan •ıkmbtla olan memleket-
Belçtka ~:~ ler fula mıfuau ber ahlelle keatll· 
Hollanda mOıtemlekelerlll•• v ut harice 
lfll'tltere ~!! ,anderlrler. Haa»ten evel lq.ı-
Almaa~a 182 tereclea hicret eden nGfuaun mlk· 
ltal1a ıaı tan aenede 200 binden aoeıu 
Frama . 74. ve ltal7adaa hicret ede.nluha de 
Japoa~anm, hiçbir yolda, din- mıktan 800 binden 400 bine ka-

yanın en fula nGfuılu memleketi dardı. Fakat Japoayadan aenede 
olcluiunu iddia edemi1ecett &fi• 15000 den fasla hıuet etmedi. 
klıdır J•poo,. kadar. bGJ(lk olan 60 milyon nifu• iç.in bu kadar 
Çinin bazı eyaletlenncle beher muhaceret llteJdlr. llarlçte yer
j'1murabbaında850 klıı v.ardar. leımlt yaııyan Japonların yek6-
aponya toprafı Gzertnde nClfuaun nu ancak MO Wadlr. :ı6 ••• 
~Jdmuı pek nlıbetalzdır. Bazı Japon hl111ayeal albncla &•nan 
luaımlar •ardır kı ( bilhamettn iki yüz ~ fazla Japon = " ecnel:tt kıınnlannc:lan ) • tebaıı yoktur, ve bunlarmda 

alucla nilfuı pek keılfttr.(Tok- ..ancak bir kaç ,tsG çiftçidir; ıe
J0-2.il.a, <l.aka-ı 118)baıka yerler rllcalam Ntb ....... te .. dh ecler
Yardırkl (Şimaıde) burada nClfuı ter• Ziraate pek aCltalt ...,..,.r 
pek aeyrektt...(IT&ta 59; Hokkay- •ha11 buhmall (Hokka,,.).nun 
de-28). Bu lttl,tk farkı habrcla ıtmal acla.-da bu aOn alfu ke-
tutmakmlhlmcll, ~tlahatôn- ..Ueu beher mil DlrsMrnm• .J8 
ro bu hakikate tekrar udet ..._ tllr. Ahe•wn lk&lwil 1-JıMa .... 
cattz. ~ lrapltalllt ....Wretlenlea 

Gıda unsarlan çok lllyade •e .totn ..l&kaür 
olan hlktamt. tolu ........ tefkl-

Japonya aıdanm en mlllıl. 
. 1llllDl'larlle 1D6cekha midir 7 Ja• 

t 

lltçılar ..... .......D Uriçte 
~ ........... .... 

it banka11 bir miktar mua1- ı 
1•clen fala muraf kabul et· 
meyeceflnl bildiriyor. Plyoı ta
ahhllcdl veçbile lıtenllen miktarda 
varidat temin edememealne aebep 
olarak kumpanyalann rekabetini 
paterlp tarife •• talimatname
nin temamll tatblldial iltlyor. 

letln hatta it bankumm ufradı
lı ararlan eridin •• T•nllra 
milatenlden arz edecellz. 

l\1illi reassüransın teşkili 
hakkındaki teşebbüsler 

Bu letebbi.abn batlanltca 
>-r•luw J'apacalı itlerden 
On,.. alba (Reu.nran. ıtlr plaa) 
ıurettle ..._ün ...n.be fala 

Stıortacılar clatrel merlcne
yetinln sabıtlerl a...ıle .:ı1ta11a 
oluncluiu taktiNe pek ...ıh 
ıarette ılf'lltalt .._. .,_.n 
ıoara Plyoe k6atabça btr '°" 
tehclltlercle buhmuyonacla ,_ı 

hllle •lmak isteyen dlfer ıtaor
talarm Piyoaa kartı mOcadeleJe 

· batlacliklan tarihe m-dtfttr. 

bir neUce ba11l olma1111ca bir 
taraftan bankayı ıl.,..talan la
bMI' altına aldırmak tçln te...,_ 
b61atta bultunata .aeYketmekle 
beraber diler taraftan dalnl 
merknlyenln 68 1111111arab u.pb 
okundufu taktirde anlaplacafl 
Ozere tarife ve talimatnameye 
riayet etmemekte taaDDilt etuk
km halde ı..,...ı.n tnblaar 
altına aldıracatuu beyanla lwm
panyalan korkutmala çabıı1or • 

Kumpanyalarca tarlfeJI te
mamen tatbik etmek Anadolunun 
nlzamnamel dahdlıl mucibince 
balda rllchanl haiz olmaıma ve 
mesk6r ıirkeUn emri ldareıl Pi· 
yoaun elinde bulunmaıından do· 
layı diler ıtrketlere nazaran On
lyonan m81tema bir meYkll bu
lanmamna-blna911idrçok itlerden 
yaqeçmek •e portf3Jlertnl Onı
yeaa kaptınnek demek oldufuna 
sis• kumpanyalar bu clhete-tal:tll 
, •• ,_,..ıar. 

Plyoıun bu teladlt '\'e tet• 
baaleri bazılarmın zannettikleri 
gibi hnk6metle it bankaıma kartı 
taahh6tlatmı ifa edem~ndr.n 
clolayı clottlllil fena Taslfell ta· 
mir maluedde olmayıp ba arada 
kendi porf6,0 dahdlncl- W •• 
birçok ...................... ... 
tevelllt ............ «MlllDI lllorta 
• ..................... k ..... .. 
ılnden~· 

81Jlece her tOrlG teıebblle-
ler akim kaldıit Te rekabet ytl
sOnden Onlyonun porfo1G tehll· 
keye atrdlll afbl Anadolu ıtrkeU
nln tellılndekl maksadın tema· 
mile hatıl olamama11 hatkal ted
birler .....,. lttaam pterlJOI'· 

-itte baraya b:darMllll nae
llraDllll ................ ltlan ah-
.... tmlaatan ,..-. PIYSUN 
bu met' eleleftl•ld 'l'OI Te klrlnl 
t .. amlle~nlatahtlmek için aer· 

18
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ile am,ona .ıt elan' lttthacb mdll 
ılsc>rta ıtrketlle Onyon atprtaıı· 
nm Anaclola ıtrketlne nfıbetle ne 
)uasandddarmı " balnn11I Jera11 f.,,.._ tıfattle bQ tflerl idare eden 
~dan Şark K-ontunn na
maaı alan Jlmted flrketlaln klrla
nm ıırude g61te~ atbl 
ı.a ,laden mlHet u bastnel dev-

, 
le etmiyor; Ele nilfat faalaa_.. 
ele1i pek JDBbnm .. aauataeıel 
olaaydı hllkı\meUn w..-wak 
............................. o
....... Yukaıda zlkrMilen.hıa
ldkatleda klffellnl Jh611.aa ede
rek; Japonyamn kendi içinde Ja
kln ve yerleıttrme stbl ecnebi 
memleketlerine muhaceret bu 
,one kadar herhanıt btr ıenlı 
JDlkJuta yap....,. ... 1 oldulunu 
fan •• lddla. .dehillrls. 

Son 
Bu ... Jlıp .,a faa.la nnfu

••• ı.kuıt• Ç*liyormu ? Bu ·=.,1., ılaaJUı lılç. te ııkınta çek-
mtpr ceftbam ırereblltrlz. Japon
ya ketlf Te 'ıtıratle artan nClfuılu 

• Bu mGcadelelerden fnkall
de magber olan Pl,,oı llaortalara 
lıtedttl atbı kumanda eclebtlmek 
ve hallan lehine olan rekabeU 
temamen ortadan kaldırmak için 

Franaada maliye nazın Mr. Kay
yonun hGk6mete teklif ettlit ve 
Oa1oncla clabll olmak llzere bd· 
umum Franıız ... orta kumpanya
lannın ltlrazatma maruz kalma· 
nndan dolayı kanun halini ala
IDIJ8D proJentn memleketimizde 
tatbtkl için çareler aramala bat· 
bpr. 

Piyoı bazı miltalaat ıerd Te 
Yunan hllk6metl cumburlJetl 
lkUaat nazareU . tarafından ano
nim . tlrketler ve bona ıubetl 
lfadeılle Yunanlıtanda lcraJI 
muamele eclen ılprta tirketlerl, 
Ucaret Te Mnayl odaları Te .mCl· 
elMl&b tıccarlye Ye aenal1e de 
bankalara tamun edilen 18 kl
nunu evvel 1925 tarih •• 99 
numaralı ıirkGlerln . ıureU mG
lercbn•nın l•ffde (Milli mctker
rer ılıorta tlrkeU) tetklll hak
kında bir proje tanzim ederek 
it bankuı he1eU ldareılne tevdi 
ecll~. 

Bu Pl'OJeala bJrlnd macldeelD-
.--...... kl,. C'mlımrt,..U dabllhMle 
harlk ıfaortaıı muamell.tma lt
ttpl ~en Mdb •e ecnebi bll
cGmle ılprta ıirlııetlerl Tlrkl1e 
daldllncle aldettdderi bdam6m 
laarlk ılprtalanndan kendi hak· 
lu mahfmlarmclan mi' ıbald mlk
tamun IAakml JGJlde .UW.i mG
kerr.er -orta muuaelltlle te
wırl•lemek a.e teali la' r 
sak olma Milli llllkener -alprta 
......... teYdl .,,. ....... 
olurlar• rtll,_. p......._ ~· rt••ekl ibare aynen Plyoıua 
proJealnden allnmıtbr • 

Bu prqjenln miltaleaamclan 
anlqılacap üzere Ptyoe Jalnus 
ya.nam ıJıorbtlanaın _..,.., altm
de a.hnma11D1 lltlıor ve ,.melen 
baıka airketlerln teeult .ecleqae
meal için dtt iklad maddeılae 
.... Jma,atlar-kOJUJOr. 

...,,._ ltu prejeel eababı ma· 
clMelle blrltlde it bankuı meclfll 
idare relllnln bnzaeile 7 Mart 
1826 tardalade maliye YeklleUne 
takdim lubnı1or. 

... ııcla mahaullert mes' eleatnde 
kili derececle emnl)'et ~. 
Ve a111ı zamanda harice ve mGı
temlekelerlne muhaceret te ede
bilir· ŞQpheılz Japonyada meaell 
lkbaadt teıklllta ciddi bir aanıl
ma atbı ah•alde llUkbalde haldkl 
fazla niifuıu olacak bir aman 
aelecekUr' fakat hiç d,iilıe bu 
ıGn b6Jle bir Yul7ete bemer bir 
.., yoktur. Tercame eden 

l. TAi GUIN 

bir memlekettir, fakat .lnpon1a 

Bir intihar 
İzmirde aşk macerası 

lzmtr 25 (H111utl) 
lta)yana aıık olan ve ltalyan 

la .kalmak ute1en tGrk .ima latl· 
bara tetebbGa ....,. • 
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Hirisi vapuru 
- .. ~<-

\1unanlıla1· haczin fekkini 

Dünya muazzam bir iktısadi ~uh
ran geçiriyor Almanyada if lasıar 

J)luharriri: HALİT CEl\IAL 
Her hakkı Mahfuzdur ·-----.. 

- 19 ~ 

Artık hayatta bütün ümitlerim 
kaçmağa, kurtulmağa inhisar 
etmitdi saat aktamın altısını ge
çiyordu. İsmail onbaıının yanın
dan uzaklatdığımdan beri üç saat 
olmuıdu. Ah biraz evvel gelsey
dide ona lazım olan pilanları ve 
tertibatı öğretseydim. Gelen ar
kadatlara nöbetcinin muvafaka
tını anlattım. Demel<ki her ıeyler 
yolunda gidecekdi. Yalnız itiml
zin çapraıık tarafı demirlerin ke
silmeıine kalmııtı. Ne olurdu oda 
çabuçak oluverseydi hemen kut 
gibi turadan uçup kurtulsaydım 
arkadaılara minderin altına biraz 
evvel sakladığım celik teıtireyi 

uzattım 

Hepsi büyük bir heyecanla al
dılar, muayene ettiler, elimden 
görülmekden korka korka 
evirdiler Lçevirdiler nihayet kaçı 
lacağı hükm ederek; içlerinden 
bir tanesi aldı, ceketinin altına 
sokuıdurdu biran zarfında ara· 
mızdan savuttu. gitti. öbürkiler
de karanlığın arasından billsti
f ade münavebe ile calııacaklar

dı. 
Biz tam bu vazlf el eri taksim 

caksın. Ve saat bir oldumu biz 
apdesthanepenc;erelerinden birer 
birer çıkacak, senin müzaharet 
ve yardımınla hüriyete kavut~

cağız. 

Bu kararlaıtırdığımıza vakit 
geldim, ben apteshanea içinde 
üç kibritle sana orada olduğumu 
haber verir sende bana iki k~rre 
öksürerek mukabele edersin, me
selede biter. Fakat gece nöbetini 
ıen tutabJlecekmiain? Sakın ola
maz deme ha bütün ümiiler sana 
bağlı kaldı haydi benim aralan 

ylgit kahramanım. 

lımail bir ıantye durdu del"f n 
derin göğüs geçirdı. 

Nihayet efendi bir aktam be
nim löbetim yokkı bizim gel Muı
taf anın Emme hele dur bir baka-

yim belkimde onu kandırırımda 
filan geçirilecek vaktiniz yokdu. 
Fedakarlık sırasında sen ben ola-

mazdı. Yine düıündü hele bir lö
betten ıonra gldeyimde Müstafa
yi göreyin ben sana gelir haber 
salarım olmazmi efen diyordu.Ya 

bu tıte olmazıa ne yapacaktım 
yarın nasıl aıılacaktım. Heyhatki 
karııık bir safhaya düıüyordum. 
ihtimal timdi arkadaılar ken.il

lerlne mevdu vazifeyi tamamll
yorlardl. Ben bili daha fırtına
ya tutulmut gemi suvartlerl gibi 
bacallyor duruyordum. 

Artık korku ve heyecandan 
Ur Ur titremeie baılamtıdtr. ö
UimG korkunç heykellerle botu-

ıuyordum •. 

istediler 
Dün birinci ticaret mahke

mesinde, ( varna Hirisi ) vapuru 
muhakemesine devam edilmittir. 

Hirisi vapurunun avukatları 

gemiye mevzu haczin fekkini ve 
buna mukabil geminin kıymeti
nin taktir edilerek bed~linin 

mahkeme emrine tevdiine, buna 
mukabıl vapurun seyriseferine 
müsadc edilmesini istemiılerdir. 

Mahkeme bir ehli vukuf hey' 
eti marifetile ( Htrisl ) vapurunun 
kıymetinin taktir edılmenini an· 
cak sonra kararlaıtırmıştır. 

Diğer taraftan ticareti bahriye 
müdiriyeti de, geminin kaçırıl
maması için telbirler almıvtır. 

Müskürat işleri 
•) ·~<- -

noo,ooo liralık t a hsisat 
Ankara 25 ispirto ve ispirtolu 

içkiler inhisarı idaresinin 1929 
mali senesi bütçesinin 3 üncü 
mubayaa faslının birinei emtia 
ve mevaddı iptidaiye mubaası 
maddesine 600,000 lira ve ikinci 
faslın 4 üncü i;crett bey' iye ko
misyonu maddesine 100,000 lira 
tahsisatı munzame lla ve edilmiı
Ur. 

·-~ .... -..... -
Defterdarlık memurları

nın imtihanı 
Cuma günü Darülfünun kon

ferans salonunda terfi etmek 
tıtlyen defterdarlık memurlarının 
imtihanları icra edilecektir Süal
ler hazırlanmıthr. 

Etibba muhadenct 
cen1iyeti 

ederken lsmailde nöbeti almıt 
gelmittl. Şimdi onlar kesecekler 
bende İsmail ile planın tatbikatı
nı ikmal edecektim. Yağız ılma· 
lı Türk kahramanını çağırdım. 
Evlat dedim artık kaçmak, kur
tulmak evel Allah yüzde yüzdür. 
Yalnız senin yardımın bizim için 
çok mühim bir meı' ele hükmün(l 
haizdir. · Ne yapup yapacak bu 
gece dit kapu nöbetini sen ala-

Bitmeyen iş 

(Devamı var) 

şiddetli - ı 
Etibba muhadenet cemiyeti 

bu cuma günü Türk ocağında 
içtimaını akdeyliyecektir. 

Üsküdar traınvayları 

senelerdenberi ada çan1-
lar1 işi karie gına verdi 

Darülfünun fen f akülteıl mü
derrislerinden bir Franıız pröfe
ıörü ada çamlarının artık mah
volmak tehlikesine maruz bulun 
dufunu iddia etmittlr. Bu iddia 
üzerine alakadar makamlarca 
derhal tahkikata giritilmiıtir. 

Tetkikata Şefif B. memur 
edilmittir. 

Şefik B. tetkikatı neticesinde 
Ada çamlarına hakikaten tırtıl 
arız olduğunu fakat bu hastalığın 
iddia edildiği gibiAda çamlarının 
neslini inkiraza sürükliyecek ka
dar korkunç bir tehlike arzetme
diğini tesbit eimiıUr. 

Çamlıklardakl gezinti yerleri 
tefrik edilecektir. Yeni çam ye
littirmek için Adalarda fi anlık 
tesisi kararlaıtırılmıttır. Bir fi
danlıkta yetitecek çamla r Ada-
lardaki eıki ve hastalıklı çamlar
la tebdil edilecektir. 

··~··-Linıanımıza gelıniyen 
vapurlar 

Evvelki aktamdanberl kara 
denize ve Ak denizde tlddetli bir 
fırtına devam etmektedir. F ele
menk bandıralı ( Y oılm ) Sadık 
zadelerin ( İnönü ) F oçadan tuz 
yükllyerek Maradan geçen (ıulh) 
vapurları limanımızdan kalkmıt
laraada Kara denize çıkmıyarak 
geri dönmütler Büyük dereye 
ye demlrlemlılerdlr. 

Çanakkaleden aeçerek lima
nımıza gelen Rus bandıralı (Şako) 
ve (Kobiyeff) vapurları dört gün 
teehlıürle gelebilmiılerdir. 

Geçenlerde Çanakkalede ka
raya oturan İngiliz bandıralı 
( Hart f ilt ) vapurunun batındaki 
rahne çimento ile kapattırılmıttır 
bu vapur İstanbula aeUrilerek 
tamir edilecektir. 

Üıkıl.dar tramyayları idare 
ınecliıl bugün toplanacak ve yeni 
hatların ihale tartnamesint taıtlk 
edecektir. 

Uınun1 nüf tts n1ü<lürü 
Berayt tedavi Parlse giden 

umum nüfus ınüdüril Alt Süruri 
B. dün ıehrimize avdet etmııur. 

Sabık Ron1anya veliahtı 
"Zora" gazetesinden : 

Bükreı 14_2 (telefon) - Prens 

K l h . e"i prenses lıeana-aro emıır .. 
ku bulacak dü

nın 1 mayısta vu 
ğ.. - . ti k etmek üzere Bük-unune ıı ra 

• l u"saede olunnıa-ret e ge mesin "' ın 
ıı için müracaat etmittir. "Malin" 

h b. . .. re prens Karolun mu a ırıne go ' 
talepnamesini validesi Kralıça 
M . kardetl naibi krali 

arıya ve N , 
meclisi azasından prens ikola ya 
göndermlttlr. 

P K olun, tahttan fera-rens ar ,. 
ğ ti d on ;senelik müd-a esnasın a, 
det zarfında kralın muvafakati 

Japonya<la parada altın esası Alınanyada Dr. 
Schacht - Bulgaristanda n1ali buhran 

(Dünkü nüshadan mabat) rakb. Ve bu krediler seyasind~ 
Fakat, iskontolar daha ziya- ihracatını mühim ıurette tef\' 

deleımiş, ve nakit tedavülü biraz etti. 
daha azalmııtır. Bugün ·Japon parası, bu .,aıl-

1919 senesinde vaziyeti ma- yet içinde tamamile istikrar k••· 
liyesi çok fena bir halde bulunan petmittir. 
Çekoslovakyanın bugün bu vazl- Fakat, Japonyanın, bu ıstilr 
yete gelmesi, kısmen kendi rara kanuni bir tekil verrneıi: 
ıslahatı, ve kısmen de ecnebi beynelmilel bankaya girmek, .,. 
sermayeleri sayesindedir Londra, Amerika ptyasaların•0 

Çekoslovakyanın aldığı ted- ikrazlarına kapılarını açmak "' 
birlerden bazıları biraz sun'i ol- 1931 senesi batında ödeyeceil 
muıtur. Mesela, 191 O da para (43,5) milyon lnailiz lirası borc:u-
tedavülünü azaltmamak (defla- nu daha kolay ödemek, gibi ıııO-
tion monetaire) için evrakı nak- him sebeplerden ileri gelmtıtir· 
diyenin yarısı kaldırılmııtır. Bir Dr. Schachtın 
müddet sonra da 1921-1923 se
nelerinde mütemadi bir surette 
kredi tahdit edilmiıtir. Vahiın 

bir iktısadi buhranın meydana 
getirdiği bu tedbirler, ıüı;hesiz, 
yalnız batına Çekoslovakyanın 

mali ve iktısadi voziyetini düzelt
mek kabf lfyetinde değildi. Bu 
buhranlarda, Çekoılovakyanın 
imdadına ecnebi sermayesi meb
zultyetle yeticmit, ve bu aünkü 
istikrar hasıl olmuttur. 

Japonyada altın esası 
avdet ve para istikrarı 

Japonya ıiriıdiye kadar, is
panya ve Çekoslovakya ile para
sını tesbit etmemit memleketler
den biri idi. 

Japonya harbi umumide ve 
harpten sonra da en sağlam pa
raya malik bulunuyordu, ve yeni 
pezetaı' dan daha sağlam idi ! ... 
Hatta harp esnasında, yen dolar
dan daha kıymetli idi. 

Japon parasının bu vaziyeti 
1923 teki meıhur zelzeleye kadar 
devam etti. 

Bu zelzele, Japonyanın tica
ret muvazenesini de sarstı. O 
vakte kadar, ( 40) milyar yen 
fazla gölle ren ticaret muvazenesi 
1923 te (533) milyon, ve 1924 te 
(646) milyon açık vermifti. 

19 2 6 ıonbaharında, yen naza
ri ve eski kıymeti olan (49,85)ve 
(24-58) pensten (38) çent düıtü. 

O vakittenberi, ticaret açığı 
(300) milyon yene kadar inmiı, 
ve bu niabeti mu haf aza etmittir. 

•Yen iıe yükselmeğe baılamıt, 
ve (-4:9,86) çent (22) pense çıkmıt
tır. Hatta, 1927 senesindeki buh
ranında bile bu yüksekliği kayb
etmittir. 

Bu buhrandan sonra, yen (24) 
pense vasıl olmuıtur, ve nazari 
kıymetini bulmuıtur. 

Japonyanın tediye muvaze-
nesi, bir taraftan, ( 150 ) milyon 
açık vermekle beraber parası 

düımemitlir. Bu açik ecnebi pa
rası ile kapanmıı addedilmekte

dir. 

n1en1orandon1u 
Kananuevvel ayını• Almatr' 

yada en mühim hadiseai, Reicb" 
ıbank Müdürü, ve .Young koınl" 
tesinde Almanya mümessili, Dt· 
Schachtın Almanya Hük6meti111 

verdiği memorandomdır. 

Dr. Schacht bu mühim veıl" 
kada, La Heye konferansınıO 
Joung planında yaptılı tadtIAtl 
tiddetle tenkit etmektedir. 

Difer cihetten, ft.elchıba~ 
müdürü Alman Hükümatını d• 
hararetle tenkit eylemekte ve bit' 
kumetin lsrafatına tıaret ederelı 
Alman maliyesine tariz etmekte" 
dir. 

Bu memorandom Almanyad• 
ve diğer memleketlerde reıınl 
mahafilde heyecanlı mucip ol" 
muıtur. 

Bulgaristanda 
n1ali buhran 

Bulgar Meb'u•an Meclisinde 
Baıvekil M. Liaptchf, Bulgariıta" 
nın geçirmekte oldu'1ı buhraO 
hakkında muf a111al malümat ver 
mtı, ve memleketin maruz kaldı" 
ğı lktısadi buhran ve bunun neti" 
cesl olarak meydana gelen mali 
buhranın önüne geçmek için hır 
ıuıi bankaların krediyi kesme" 
melerint talep etmittir. 

Buhranın sebepleri olarak ; 
kıı buğdayının fena bir ha .. t 
verdiğini; ve mısır ihracatıoıll 

azalmasını göatermittir. 

Fakat, Avrupa matbuatnı• 

nazaran Bulgar baıvekiltniu ıiy•" 
ıı bir mahıyeti olduğu anlatılmak'' 
tadir. Bu esnada içtima etmekl• 
bulunan Jouug konferansına mil" 
himce bir borç tediyesini tasviP 
etmekte olduğuudan BulgariataJI 
bunu veremiyeceğini anlatmalı 
istiyor. 

(Davamı var) 

TahsinB. 

Henderson ve Türkiye 
"Narod" gazetesinden: 
lnglltere nazırlarından Hen

derson, belediyeler kamarasında 
amele ıneb'usu Mander'in iatiza
hına cevap vermiıtir. Mütarileyh 
cevabında, Türkiye milletler 
ınec\lalne girmeyi arzu eyledi~l 

Danimarka bandıralı ( Saran- · 
tf noı ) vapuru geçt)nlerde Şarköy . 
önünde karaya oturmuttur. Bel
los tahlisiye vapuru çekerek 

kurtarmııtır. 

olmadan RomanYa'ya avdet et
". t hhu" t eylediği malıl.m· 

memegı aa 
dur. Hükumet henüz bir karar 

Ecndbi parasını çekmek için 
Japonya iki ıenedenberi sabit 
kalan (9

/ 65,48) iskonto miktarını 
değlıtirmemiıtir. Maamafih, Ja
pon bankasının altın stoku ( 1 ) 

milyarı geçmektedir. 

Konya Jandarma. umum mil" 
fettiıl kaymakam Tahaın B. kıl" 
\aklarından ameliyt olmak tçiO 

ıehrtmize gelmittlr. 

takdirde, lngtlterenln muzahe
rette bulunacaiını beyan eyle
mlttlr. 

Umumi terki teıllhat mes'e
lealntn bütün hükumetlere arzı 
hakkındaki ıua\e kartı, diler 
hükumetleri de teallhatın bilu-
mum sahalarındaki harp kuvvet· 
lerinl azaltmağa batlamala ikna 
için lngilterenin kabil olan her 
teyi yapacağını bildlrmiftlr. 

• 

Gine Marmarada oturan (Mi
don Patros) vapuruda ( Bellos ) 
tahliıiye gemisi tarafından çeki
lerek kurtarılmıttır. 

Cen1iyeti belediye topla-

vermemiıtir. -~~"="""~~=~ 
~~~~~~~~ -= 

Sadakaifılır~ 
Ala Ev:~na 1 
Kı· Kt. K. 

Buğdaydan 29 23 ~O 
nıyor Arpadan 32 26 21 1 

Cemiyeti belediye bu aüu top- Hurmadan 260 130 87 
lanacaktır. Üzümden 180 ıso 78 

Etıbba odasi .. ·"'"~~~~ 
Etıbba odası heyeti umumiye- i'iti' *~~;a;: VE FiTREYİ ~ 

ıl 7 Martta içtima ederek hesa- TAY\7 ARE ~ 
batı tetkik edecektir. CEMİYETiNE VERiNiZ. ~ 

Mayısta etıbba odası kongreıl ı~~~ 
toplanacaktır. 

Japonya, timdi ye kadar, iktı
sadi va:ilyetlni düzeltmeğe, ve 
ihracatını tezyit etmeğ• çalııarak, 
nakti 11lahatı ihmal etmitti. Ja
ponyada. fiatler harpten evvelki
ne nazaran °/080 ziyadeletmit ol

masına raimen ihracatı çok ileri 
aötürmüttür. 

Halbuki Amerlkada, ve ln
gilterede °Jo50 ziyadelik vardı! .. 
Fiatlar arasındaki bu farkları 
Japonya, toptan bir (kredi enf
lasvonu ) yapmakla teıiniz bı-

• 

___ _..,...,...,..,._ __ _ 
Tahribat yapanlar 
Sokaklardaki umumi tamir•' 

lambalarını kırmak ve tahrip et" 
mek yasak oldufu halde bir ço1' 
kimselerin ve bahuıuı çocınd-" 
rın tahribat yaptığı görülmüttilt• 

Emanet bu gibilerin ceza1•11" 

dırılmaaını alakadarlara teb d 
eylemiıtlr. Cadde ve sokaklar l 
top oynanması yasak olduiu hal 
de buna riayet edilmedili g6ri1 
müt ve keyfiyet dün emanetÇ 
tekrar zabitat belediye memu 

larına btldirtlmtıttr. 



BEKTASiLiK-süNNiLIK' 
ŞİiLİK VE FARKLARI ! .. 

1 ~A.Bİ, J'~RSİ, ~CN~Bİ ~SERLERIN TETKI- J 
1 ""KINE JılUST~Nrr ILMI, CİDDİ TEFRİKA 

-- -- - 30 -~- -
insanlar ha - " l bil f yvan suru erini 

k e ena çobanlara teslim etmez-
e~ ~den kendileri fenalıkları 

:: ki~ ir takım adi adamlara kö
orüne tabı l l dt 0 •un ar ve onları 

n namına b" -k Biz uyu tanısınlar .. 
Uke iyilik etmtyenl biz neden bü

Y tanıyacağız ? 

dl kBJzJm lylllfimlzf isteyen, ken
eyfl, arzusu, zevkü ıefası 

için müılimanları kullanan adam 
ne diye halife ve imam olu 

B l yor. 
öy e adamları din bü üğü 

tanımak ' k ı Y ' a 1 ve mantığa sığarmı ? 
Ha lif el eri yukandan aıağıya 

tetkik ed li B la e m. unların yaptık-
rı hareketlerden ne gibi iyilikler 

tGremtıur ? 

Belki, haUfeler dOnyayı 
lbGılnman ettiler, bu klf i değil 
lllldtr, diyeceksiniz! 

Evet, elbette kafi değildir, 1 

zuliiJn ve fenalıkla olan . . ismi 
lllGılnman bir alemin manası 
iledir? 

Hazreti Muhammet dünyaya 
ıeldtkleri vakit, zaman fenaiıkla 
dolu idi. Cehalet Arabistanı 
baıtan baıa kaplamııtı. Hazreti 
Muhammet, az bir zaman zarfın
da biltnn bu fenalıkların yerine 
bb- llt ahlak ikame etti. 

Hazreti Muhammet ( ben dün
)ayı feth için geldim) demedi· 

~~lkt ( Eneb öiıtu bllmekarimi..: 
• • • ) yani ( ben ahlakın iyi ol

:aıı için Allah tarafından gön
erUdtm.) buyurmuıtur. 

Demek ki' iıllmiyetin hakiki 
•ebepleri ahlakın iyi olmasıdır. 
L Ahlak içindir ki Allah Mu-
Ql.lft d , 
Ve :e i peygamber gönderdi. 
k ubammet ahlaksızlığa karıı 
r:Ydu. Ahli.k11zlıfı kaldırmağa 
ıavaffak oldu. 

lb Haltfelerln dGnyayı fethet
f ~•inde ne fayda göriildü Hali 
he er, dilnyayı daha fen~ bir 
1.lcıızlıfa sokmadılar mı. lıla

~ın Yaıak eltili bütün kötülilk-
erı lılemediler mi-. 

1
_ Bily(ik tanılan bu halifeler 

.. le .. l ' h r toz erinde ve ister iılertnde 
anıı iyilikleri yaptılar ? 

1 
Eter din namına bu fenalıklar 

0 masa d b d Y ı, iltün dünya kılıçla 
~il, faziletle iılim olacaktı. Ve 

bütün alemi f azlletU bir lalamlyet 

ihata edecekti. 
lali.mlyet namına yapılan fe-

nalıkların, din namına icra edi
len kötülüklerin büyüklüğü düıü
nülae, insanı bir dehıet istila eder. 

Bir kere göz önür.e getirelim! 
Bu gün lalam denildiği vakit 

' nazarlara vahıi, cahil, ilim ve 
marifet düımanı bir takım insan
llr getirilmektedir. Halbu ki isla
mlyetin esası böylemidlr '? 

lallmiyet diyor ki : 
1 - lalimiyetten maksat fe

zaili ahlaktır. 
2 - M- 1-uı uman, elinden ve 

alllnden halkın emniyet ve sela
met de olduğu adam demektir. 

3 - ilim f azlletlerln en büy6-
ğüdür. onu çinde bile olsa tahsil 
etmek lazımdır. 

4 - Allaha kartı itlenen cü
rümler, hakiki bir tesveiye ile af 
edilir. Fakat ir.aanlara karıı yapı
lan fenalığı Allah affetmez. 

5 - Hürlyetl vicdan ıartdır. 
Herkes müslümam memleketle
rinde herhanği dine isterse tapınır! 

itte, iılamiyeti tarif eded ıu 
sıfatların hanğisini, Halıfelerde 
bulunmak mümkündür? 

1 - Fazaili ahlak, acaba Ha
lifelerin hanliıinde vardı? 

Onların hangisi fenalık iıle
medi ? 

En büyük ... tanılan üç taneaı, 
cahiliyet devrinde bütün fena 
tılerl yapar, ve batta, putlara 
taparlardı. 

Peygamber vefat etmeden bu 
her üç halife onu reddetmediler 

. ., d" mı. unya menfaatleri için onun 
sözlerini reddetmediler mi? 

2 - Müslüman demek, kim
seye eziyet etmeyen adam demek
tar. Halifeler zamanında neler 
olmadı. Hatta birinci Halife za
manında kumandanlardan (Halit 
ibnl Velidin ) yani ıünnilerin 
allahın kılıcı dedikleri adamın' 
(yemende ) güzel müslüman ka: 
dınlarının kocasını katlederek 
kadınları istifraı ettiği, ve hatta: 
ikinci Halifenin buna itiraz fl!ttiği 
vaki dekil midir? 

Bunları yakan ehli sünnet ki
tapları değil midir? 

3 - ilmin en büyük fazilet 

Tefrika nun1arası:23 
- Hayır. Bıldlltm de ıı&z ara- ı 

•ıııda: (Ş) Bey o taraflara ıtttı 
fll&n denllmtıtl de onun için .. 

( z) Bey, kabv~clden daha 
ziyade mal<kmat al 

amıyacafını 

anlamııtı. Bir taraftan vaki 
geçi yordu. t de 

. YARIN Sahife !) 
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.. rürkiye Sanayi ve l\1aadin Bankasına ait Fabrikalar 

Yerli mallar pazan 
yatandaş! Vatan. borc~n~1:1r: En ucuz, en iyi, en 

~uze~, en sağlam ıskarpınını, ayakkabını, yünlü ve 
ıpekh, tuhafiye eşyasını, bavvulları, çantaları, millet 
ve memleket fabrikalarının mamulatını, Bahçeka-
pıda (Yerli mallar pazarı) ndan al..Memleketin ve 

şahsının menfaati bundadır. 

,an$~66t.r11· MECBURİ SATIŞ 
'9 Beyoğlundo mühim bir likidaıyon 1 Beyoğlunda istiklal caddeılnde Merkez postane•~ karıısında No. 148 

• ÇEK05LOVAK MAGAZASI 
: BÜTÜN l\tALLARINI SATIYOR 
: Mağaza bina~ının İş bankasına icari n1ünasebetile 
• Erkek ve çocuk elbiselerinden ve pek nefis mobllyelerden mürekkep olan e11a i Az zam•s Ay AVA fMa iÇ rN·~caktır 1 
: Bundan büyük fırsat olamaz 1 
.. Çok mutedil ftatlerle çok güzel ve dayanıklı mefruıat ve en ali cinsten erkek ve çocuk elbise- = 
• leri elde etmek isteyenler (ÇEKOSLOVAK) pazarının bu ıatıtından lıtif~d~ye koımalıdır. (it 
• Mağaza binası az zamanda it bankaıına teslim edileceğinden fırsat gunlerinin ınabdut oldu:Junu · 

1 muhterem halka arzederiz. 

~~~-·~·-.·--~··9 ....... ~--·~-~~§§9~ .. 
Bayramlık 

ŞAPKA VE KUNDURA 
larınızı 

Lastikçi HÜSEYİN HÜSNÜ ve şeriki 
MAGAZALARINDAN ALINIZ 

Yeni Postane kal'fUI 88 TOrbe sokak 7-8 Sadıklye Han 14 

! 
............................. . 
• D' • 1 otr müadele 1: • • : Bakımsız yavru, Lakaydl , : 
: Bahtsız yurt. İ 
i Hlmayei Etfal, Millet Yardımı, 1 
: Mesut memleket 1 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
İstanbul sekizinci icra memurlu-
iundan: 

Taksimde sıra ıelvlde 134 nu-
- - ------------ - mara Derman fabrikasında mev· 

YALVAÇ SANAYi• VE Tl.CARET cut bulunup alacaklı Hayri efen-
dinin matlubunun temini istif ası 

Af~QNİM ŞİRKETİ HISSEOARAnına: için mahcuz vefüruhtu mukarrer 
yazıhane ve imalatane eıyaıının 

Şirketimiz heyeti umumiye içtimaı ( 26 Mart 930 Çarıanba ) ıünü 6/ / 3 930 mart tarihıne müaadif cu-
yapılacaktır. Ruznamei müzakerat bervechl atldir. HiHedaranın teı- marteıt günü ıaat 10 da füruht e-
rifleri lüzumu ilan olunur. dileceğinden yevmi ve ıaatı mez-

1 - Heyeti idare ve mürakaba raporları k<krde mahallinde bulunacak me-
2 - Muvazenei hesabiye 
3 - Sigorta mesaili 
4 - Meclisi idareye muvakkaten tayin edilen bir azanın taıdild 
4 _ Müraklp intihabı 
6 - Müraklp ve heyeti idare ücretlerinin teıbiti 

olduğunu (Muhammet) söylemlf 

Buna ne gibi muhabbet gösteril

di? 

4 _ lslamlyet, diğerine fe-
nalık yapmayı ıiddetle menettiği 

~ 

Otom~bll tekrar lstanbul tarafına 
yol almııtı. 

Ktmdt kapalı fırına gidecek-
ler orada yine meçhul ve netlceıl 
ıüpheli tahkikat da bulunacak
lardı. Halbuki, (Z) Beyin yapıla
lacak yeni tahkikattan da Gmldl 
yoktu. Böyle gece yarısı her keı
ler evlerine cektlınlt olduhları 
bir 2 amanda karanlıla ıldlyor
lardı. 

Ah. Bir defa .. hah olıaydı •. 

· halde, Halifelerin hanıisi nefis

leri. zevku ırfaları uğrunda en 
büyük cinayetleri ve en büyük 

katilleri yaymadı ? 
(Devamı var) 

tomobll de lıtanbul vlllyeti ön6n
den allr-at(e geçmif (Acem) aefa
rethaneılnin önüne çıkmıftı. Ca
gal ofluna gelmiılerdi. 

Nazarı dikkati celbetmemek 
için kötede indiler. (Z) Bey iki 
memurla oldutu yerde kalmıı, 
bir ıivlll de bekçiyi aramafa g6n
d_,rdl, Memur mahalle bekçisini 
bulmakta çok mOtkiillt çekmlıtl • 
Nedenıonra bekçiy Nurloımanlye 
cimli kapııı önüdde bir arkadaıl
le ayak Qzerl konuıuyorlarken 
bulmuıtu: 

- Neredesin afa ? gel ıenl 

murına 

olunur. 
müracaat etmeleri llAn 

Beyazitte tramvay makaıında 
N. 153 dükkanda tayyare 
biletleri, kırtasiye ve 

umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

Bekçi (Ş) beyi tanıyordu. H;. 
ktkat bo} le bir zat mahalleye 
gelmff tl: 

- Biliyorum efendim. Diba 
ıurada oturuyor Buyu . · run sızi 
kapınnın önüne kadar k"t" 1 o ureyim. 

~edi . ( Z ) beyle memurlar 
genıı nefes almıılar' ıevinmlsler
c!l. lıte, akibet itlerine yarayacak 

bir ip ucu yakalamıılardı. Eğer 
(Ş) bey' Kara Kemal hakkında 

. birıeyler biliyorsa, tabii bir adres 
filan çıtlatacaktı. 

(Z) Bey yine mOıkOlltla kar
~laınııı oluyordu. Kapalı fırın 
k raflarında: (Ş) Beyi aramak, 
~oc:ab lıtanbulda ( ıan çizmeli } 
IYle met 1 

Acele kahveden k 
çı mıı, orada 

meydanda kenditini b kl 

O zaman yazılacak pek çok ıey
ler vardı. Kemal Beyin nerede 
oturduğunu aırenmek kolaylaı
mıı olacaktı. Fakat, ıabaha ka
dar çok zaman vardı. Geçecek 
lıer ıaat, zabıtanın muvaffakıyet
ılzllil için klfi idi. 

memur bey istiyor ! dedi. Bekçi 
bir cinayet filan olmuf ta kendisi 
aranılıp bulunmanııı elbl kork-

Bekçi ile memurlar yavaı ya
vaı sokakta llerlemefe baıladılar. 
Bekcl elile bir evi g6ıterlyordu. 
Yavaıça: 

cek • a aramala benzlye-
U. 
- peki oll b lbah u um, uzatın hangi 
a eye taıının ld 

baıka bil ıı o ufunu 
Se en klmıe Jok mudur, 

ilin nıaldmatın Yarma? 
- Fazla bir kelime btlml 0 _ 

huni Efendtınl 1 

e iyen ıl-
vil mbeml udrların Yanına gitmlıtl.0-
tomo i e tramvay m k a aıının 

karp tarafındaki binaların önünde 
duruyordu. 

Hep birlikte otomobilin yanı
na ııttller. Tabii arabaya bindi
ler : 

Karııya • • emrini verdiler. 

Otomobil ile Babılll 6n6nden 
ıeçerlerken (Z) Bey dilıünmtltlO · 
Sonra ani olarak vaz ıeçmlıtl. 
Çtınkil polt• müdüriinil boı yere 
ıörecekti. Daha ıonra hiç olmaz
ıa Kara Kemal Beyin izini bula· 
mamaktan 11kıbyordu. Zaten o· 

muıtu: 
- Aman ıözünil ıeveyim be-

lim. Ne var 7 Dtye ıordu. Memur
la bekcl, acele acele (Z) beyin 
bekledi il yere yetlıttler. 

(Z) bey bekdye yakınlarda 
(Ş) ııminde bir zatın ıemte taıı
oıp taıınmadıiını ıordu. 

- lıte fU ıavk yanan ev! dedi. 
(Z) bey: 

- Peki, ıen bizimle gelme! 
Emrini vermiı, memurlarla 

Bekçinin göıterdlği binaya doğru 
ilerlediler. ( Z ) bey, memurlan 

( Devama •ar) 
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MAHLÜLAT MÜDÜRİYETİNDEN: ıP H:m:ın: 
1 

Bidayeti ilan (26-2-9:10) llafta (1) Nihayeti iUın 
• (9_(-.>-!> -<,)!:>O) ,... b , J a ~ ... arşan1 a 

Kıymeti muhammenesi 

Lira Kurut 
850 Çarfıyı kebirde 

arıın terbiinde 

Dosya No. 

çukurcu hanı üst katında 25 
3 ı No ile murakkam odanın 

tamamı. 152 
835 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde mühürdar 

bağı sokağında 69 atik U-13 cedit No.lu eski 
kagir ahırı mıtemil arsanın ta:namı. 148 C. · 

2200 Osküdarda selimiye mahallesinde duvar dibi 
sokağında 320 arım terbiinde 2 No.lu 14 oda 
2 sofa ve sairei müttemil ma bahçe bir bap 

hanenin tamamı. 1246 c. 
600 

1375 

Çarııyı kebirde çuhacı hanı alt katında 41-42 
No.lu biri seksen yedi diğeri yetmif altı arım 
terbiinde ma peyke iki bap odanın tamamı. 
Hasköyde Piripaıa mahallesinin dere sokağın
da 48 atik ve cedit No. ile murakkam 4 dönüm 
mıktarında bir kıt'a bostanın 120 hissede 60 
hissesi. 2554 C. 

Bidaveti iU1n (19-2-930) Hafta (1) Nihayeti ilan 
.; 

(10-3-nao) Çarşan1ba 
Kıymeti muhaınmenesi 
Lira Kuruı Dosya No. 

69 Samatyada Sancaktar Hayreddin mahallesinde 
pamukçu Tatyos sokağında atik ve cedit 10 No. 
ile mnrakkam 6!) arım miktarında bir kıt'a ar-

92 

1700 

~00 

1500 

sanın tamamı. 

Samatyada Sancaktar Hayreddin mahallesinde 
Uzunca ova •okağmda 4: 1 -55 No ile murakkam 
115 arşın terbiinde bir kıt'a arsanın tamamı. 
Üsküdarda Tavaıi Hasan ağa mahallesinde 
lnadiye meydanında kain mülga Bandırmalı 
dergahanın saaelamlık kısmını teıkil eden dört 
odayı müıtemil binanın ankazı ile Heklmoğlu 
Ali paıa camilnin il oda bir büyük sofa ve sa-
ireyi müıtemil ankazı, (Bahçenin duvarları 

5169 c. 

5170 c. 

dergahın temel taı ları ve türbeyi ihata eden 
hariçtir.) 306 Mü. 
Beyoğlunda Hüseyin aia mahallesinde Çam 
sokağında S-5 No. ile murakkam G odalı harap 

hanenin tamamı. 
Galatada Şahkolu mahallesinde caddeikeblrde 
529-533 No. lu fevkinde odayı müıtemil kargfr 
bir bap dükkanın 8 binse itibarile 3 hfasesl. 

Bidayeti ilan ( 12-2-930) hafta 3 Nihayeti ilan 
( 12-3-930) çarşamba 

Kıymeti muhammenesi 
Lira kurut 

Doıya No.ıı 

309 32 Kapandakikde yavuz ersinan mahallesinde ahır 5139 

700 

123 

200 

380 

ıokağında atik 12 cedit 16-18 N.lu fevkinde iki 
oda lkl .sofayı müıtemil kagir dükkanın 284 

hiue itibarile 80 hiuesl. 
Y eıilköyde Umranlye mahallesinde mektep so
kağında 100 arım terbiinde 43-S No. lu 3 oda 
ı sofa ve kuyuyu müıtemil bir hap hanenin 

tamamı. 

75 Üsküdarda hacı Hesna hatun mahallesinde 
tabakane sokağında 1 No. lle murakkam taba-

kane arsasının 1-4 hiuesi. 
Çarııyikehirde Çadırcılarda 113 No. ile murak· 
kam 6 arım terbiinde dükkanın nısıf hiasesi 
BaJatta Hacılsa mahallesinde köprühaıı so
kağında38atik No. ile murakkam 125 arım ter-
biinde maa müıtemilat kagir mağazanın 2-5 

hissesi. 

!714 c. 

1374 c. 

5110 

5067 ~. 

675 Arnavut köyünde Ayanofri mahallesinde Yeni 699 
sokakta4:50arıın terblinde SNo.lu arsanın tamamı. 

B!daveti ilcin ( 5-2-030) hafta 4 Nihayeti ilan 
ol ( 5- 3- ü30) çarşaınba 

Kıymeti muhammeneıi Dosya No. 

Ltra kuruı 
188 40 Ortaköyde Portakal arkası sokagında5-9No.27 2 4405 A. 

arım miktarında bir kıta arsanın tamamı. 
125 Küçükpazarda Hocahayrettln mahallesinde 2717 A. 

kazancılar caddesinde 3 O numaralı ahı ap dük-
kanın 1 ·4 hissesi ÇarııdaCevahir bedesteninde 

75 Kotancılar sokağında 14 No. dükkanın 48 biase 2362 C. 

ittbarlle 16 hissesi. 
213 50 Ortaköyde köprübaıı sokağınde 49 ve Camlıe- 1415 C. 

Lrif ıokağında8No. iki yüzlü 103 arım terbUnde 
bir kıta ananın temamı. 

150 Ayvansarayda korucu Mehmet çelebi mahalle- 1597 
sinde Kayıkhane sokağında 9 No. 50 arıın 
lerbiinde bir kıla arsanın temamı. 

24:0 Kocamustafapaıada Camhazlye mahallesinde 9189 A. 

15 

Dibek sokağında 4 00 arıın terblinde 3 oda 
1 1 kuyu ye sair aksamı mütlemil bir bap hanenin 
tamamı . 

Bey kozda akbaba karyesinde Ihsan efendi ca-

yelkenci vapurları 
KA.RADENIZ LÜKS ve 

SUR'AT POSTASI 

VAT AN vapuru 

26şuba t:Çarşamba 
günü ( Sirkeci ) rıhtımından 
hareketle doğru: 

(Zongnldak, lnebolu, Sam-
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci) Hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra

caat. 

Telefon: la: (1515) ______ ml!l!I ________ , 

Zayi 
Bir maaı cüzdanı, takriben 

kırk sene evvel bahriye mekte
binden aldığım ıahadetname, nu
fuı tezkeresi maariften aldığım 
tasdikname eski resmi mühürüm 
altı adet fotuğrafım yoklama ka
ğıdı bir küçük torba içlnde icra 
dairesieden ıehremanetine kadar 
olan ınıntakada kaybolmuıtur. 
Bulan "Yarın" gazetesi idareha
nesine get.irdlği taktirde mem
nun edilecekti. 

Kasımpaıa iskelesinde mar
kalı Hamallar katibi 

Ômer Sıtkı 

fıtanbul dördüncü icra dairesin
den: 

AYle hanımın müteveffa Os
man efendi deki alacağından do
layi haczolunan aydın Kethüda 
mahallesinin mimar caddesinde 
kAln 39.51 numaralı hane otuz 

1 gün müddetle ihalei evvellye mü
\ zayedesine vaz' olunarak dört yüz 

lirada talibi uhdesinde olup bu 
kere tekrar on beı gün müddetle 
ve yüzde beı zamla lhlllei kat'iye 

müzayedesine vaz' olunmuıtur • 
Mezkur hane bin yüz altmıt üç 
metro eraziden tahminen altmıı 
iki metro üzerine ahıap bina lnıa 

• • • • 

8.nci BUYUK 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 11 ~larttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lira 
;\ YRICA : 15,000 10,000 Liralık ikran1iye 

ve 10,000 Liralık bir nıük{ıfat. 

Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 
-

~------------.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.ı:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.ı: 
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KÖHNE MALZEME SATIŞI 
Tütün İnhisari umumi 

müdürlüğünden: 
Toptaıı, Çapa ve Bahariye anbarHirında mevcut 2G2G kilo çul, 

8532 kilo !p ile 1 GOO kilo kınnap 17-2-930 tarlhinde verilen ftatlar 
haddi layıkte görülmediğinden yeniden ·1·B· 9 .Hl çarıanba güııii 
Pazaı'lıkla satılacağından laiiplerirı yevmi mezkürde saat 1O,30 da 
Galatada mubayynt komisyonunda bulunmalrı. 

IVIAH-~ L_U_L_A_r_~-'j~-0-D-İR-İY_E ____ f i-. -D~ 
LİRA 

37ri00 
Beyoğlunda Panğaltıda Harbiye caddesinde 61 cedit 63 Nu. takri

ben 450 zira terbiinde ayrıca arkasında takriben 60 zira bahçe•1 

olan maa asma beı kattan ibaret ve beher katına bir koridor, doko• 
oda ve diğer teferrüatı havi bir bap natamam apartmanın tamat0

1 

19-2-9 3 O tarihinden itibaren yirmi sekiz gün müddetle ve kapalı :ıarf 
usulile müzayedeye konmuıtur. 

Talip olanlar baladaki kıymeti muhamminenin yüzde yedi buçuııı 
nishetinde pey akçelerile teklif mektuplarının yevmi ihale olan 19·3-930 
Çaıamba günü saat ondörde kadar Çenberlitaıta İstanbul Evkaf müdl
rlyeU binasında müteıekkll idare Encumenine tevdi ~ylemeleri ili.il 
olunur. 

KAOL, KALAV, SABUN MUM, TU-
TKAL VE ZIMPARA KAGıoı mubayaa .. = 

Tütün İnhisarı Umum Müdürlüğünden= 
İdaremiz için 75 kilo Kaol, 250 kilo Kalay, 600 kilo sabun 40 kilo 

Mum, 500 kilo Tutkal, ile 4000 Rdet Zımpara kağıdı pazarlık)~ mubaJ' 
yaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneleri görmeleri .,, 
8-3-930 Cumartesi günü saat 10,30 da Galatada mubayaat komisyo· 
nunda bulunmaları. 

Bilecik Nafıa baş mhendisliğinderı: 

edllmit haraptır. Zemin katında 
tuğla taılık bir kömürlük bir sofa 
üzerinde bir merdiven altı asma 
katta yük ve dolabı havi bir oda 
bir hela ve üı katta yük ve dola
bı havi iki oda bir hela ve bah
çede otuz kadar incir, dut, erik 
ve akasya ve sair eıya ve bir ku
yu ve etrafında divar vardır. Hu
dudu : Kömürcü Mehmet efendi 
hanesi ve mazhar bey sokağı di- 1 Mart 930 tarihinde Bilecik Nafıa dairesinde icra edilecek olşll 
ğer tarafı Hacı efendi hanesi ve 7 O lira ücreti maktualı bir bat makinistlik muıabakasının eyya!111 
Petro bostanı arkası Osman ve resmiyeye tesadüf eylemesine binaen bu bapta evvelce neıredilen ilifl 
Muhittin efendi vereseleri erazt- 31 Mart 930 tarihine müsadif Pazartes gününe talik edilmiftir. Mü,.-
ıile mahduttur. Hane ve bahçe baka İstanbul vilayeti Nafıa baı mühendisliği riyaseti altinda ser makf' 
boıtur. Kıymeti rnuhamminesi- nist tarafından lcra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkurda vesaiki 
nin temamı dokuz yüz lira olup 18.zimelerile İstanbul vilayeti nafıa dairesine müracaatlaı ilan olun~ 

talip olanların kıymett muham- Osmanlı Bankasından :••••••••••••••··~··•••••••11111 

minesinin yüzde onu nlahetınde · : Kaçırıln1az fırsat 
Pey akçelerl

·nt alarak 929 - 8209 Osmanlı Bankasının Galata, • Ç 1 
•• ocuk Haf tasında Himaye 

O t ihi d Y enicami ve Beyoğlu daireleri. 
numarasile 15-393 ar n e sa- : Etfale yardım memleketin refa-
at on üç buçuktan on altıya ka· B"yraın münasebetile Martın : ha kavuımasını temindir. b&J 
dar İstanbul dördüncü icra me- 2 nci Razar. 3 ncü Pazartesi ve i fırsatı kaçırmayalım. 
murluğuna biı::ıat veya bllvekale 4 ncü Salı günleri kapalı buluna- ••••••••••••lil••••••••••••••' 
müracaat eylemeleri ilan olunur. caktır. ,. · - ""'. 
~=~==-- 1 

"\" Al~IN,,IN 'f AK.Vi~tl 

30 

235 

200 

4351 

5843 

mil 1erifi ankazından ha1<iye kalan köhne duvar ..--
la mınarenln ankazı. Şubat 
lıtinyede Mehmet ağa mahallesinde Mehmet Senei ÇARŞAMBA Senel 
aga 10kağında 15 No. lu ~ hanenin ankazı. Resmiye 26 Hicriye 
Bebekte kilise sokağında 28 atik No. lu 235 1930 ıa4S 
arım ıniktarında arsanın tamamı pazarlıkla Nanıaz vakıtJarı 
Topk& pı hariclnd~ takkect mahaleainde cami sokağında 
16/20N.lu eski ahıap hanenin tamamı pazarlıkla 
Kaba taıta Ômer Avnı nıahallesinde tramvay 
caddesinde 2 harita No. lu 621 arım terbiinde 
bir kıta arsanın tamamı. pazarlıkla 
Kaba taıta Ômer avni mahallesinde tramvay 
caddesinde 1 harita r\o, lu 941 arıın terbiinde 
bir kıta arsanın tamamı. pazarlıkla. 

ı 
Alafranga 

s. d. 
Güneı 
Öyle 
İkindi 

6,37 
12,27 
16,31 

Akıam 17 ,55 
Yatsı 19,25 
lmıak n,00 

Alaturka 
•. d· 

Günef 12,•2 
Ôyle 6,3Z 
ikindi 9,86 

Akıam 12,0° 
Yatsı 1 ,sı 
imsak 1 ı,03 

Ramazan Kasım 

27 111 
Baladaki emlaki mahlule dört hafta müddetle aleni olarak mü

zayedeye konulmuıtur. Müzayedeye ittlrak edecekler kıymetin 
yüzde yedi buçuk niapetinde teminat olarak dördüncü haftanın iha-
le günü saat 14 de kadr Çemberlitaıta Iıtanbul Evkaf müdirlyetl 'l;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-•iiiiiiiiiiiiiiii--;;;;.-

binaıında mahltilat kalemine müracaatları. 


